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مقدمه
و  مختلف  ارقام  وجود  همچنین  و  متنوع  هوایی  و  آب  مناطق  دارا بودن  به دلیل  ایران 
غنی برای بسیاری از محصوالت باغبانی، بی شک یکی از مناطق مهم و بالقوه تولید میوه 
در دنیاست. در این بین، گیالس یکي از محصوالت مهم و با ارزش باغباني بوده که از تیره 
گل سرخیان و بومی مناطق جنوب شرقی اروپا و آسیای غربی است و احتماالً از منطقه ای 
بین دریای سیاه و دریای خزر منشأ گرفته است. گیالس از درختان میوه مناطق معتدل سرد 
به شمار می آید، نیاز سرمایی جوانه های آن در حدود 500 تا 1200 ساعت است، به سرما مقاوم 
است و دمای 25- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. این میوه به دلیل طعم و مزه مطلوب، 
برخوردار است. در حال حاضر،  زیادی  اهمیت  از  ارزش غذایی باال و دوره رسیدگي کوتاه 
از جهان به صورت تجاري کشت مي  شود و سطح زیر کشت  از ۴0 نقطه  گیالس در بیش 
آن هر روز گسترش مي یابد. طبق آمار سال 2016 سازمان خواربار جهاني )فائو(، سطح زیر 
از این سطح، 2,317,956 تن محصول  کشت گیالس در دنیا ۴39,692 هکتار است که 
برداشت مي شود. در همین سال، ایران با سطح زیر کشت 28,397 هکتار و میزان تولید 
حدود 220,393 تن، مقام سوم تولید گیالس را دارا بوده است. با وجود تولید باال ایران در 
بین کشورهای صادرکننده گیالس رتبه چهل وششم را داراست. بنابراین علی رغم کیفیت 
انتخاب  و  شناسایی  برای  ارقام  توصیف نامه  نبود  به  می توان  را  مورد  این  عالی،  طعم  و 
ارقام گیالس مناسب هر منطقه، عدم یکنواختی ارقام در باغ  ها و کشت مخلوط چند رقم 

نسبت داد.
در ادامه مشخصات برخي از ارقام داخلی و خارجي مطلوب و تجاری گیالس آمده است. 
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مشخصات ارقام
جدول 1- مشخصات رقم پیش رس مشهد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
دهه سوم اردیبهشتتاریخ برداشت

3/86وزن میوه )گرم(
0/38وزن هسته )گرم(

9/20نسبت گوشت به هسته
1/70طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
3/80اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمزرنگ پوست
صورتیرنگ گوشت
صورتیرنگ آب میوه

13/۴2قند
pH3/87

1/01اسیدیته )گرم در صد(

شکل 1- رقم پیش رس مشهد
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جدول 2- مشخصات رقم سیاه قزوین

دهه اول فروردینشروع گل دهی

دهه اول خردادتاریخ برداشت

3/9۴وزن میوه )گرم(

0/38وزن هسته )گرم(

9/۴0نسبت گوشت به هسته

1/۴0طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه

۴/20اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست

قرمز تیرهرنگ گوشت

ارغواني - قرمز تیرهرنگ آب میوه

13/7۴قند

pH3/73

0/87اسیدیته )گرم در صد(

شکل 2- رقم سیاه قزوین
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جدول 3- مشخصات رقم بالمارکا

دهه اول فروردینشروع گل دهی
دهه اول خردادتاریخ برداشت

2/62-وزن میوه )گرم(
0/26وزن هسته )گرم(

9/10نسبت گوشت به هسته
1/10طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
3/70اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست
قرمز سیاهرنگ گوشت
سیاه قرمزرنگ آب میوه

13/1۴قند
pH۴/26

0/7۴اسیدیته )گرم در صد(

شکل 3- رقم بالمارکا
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جدول ۴- مشخصات رقم سفید قرمز باغ نو

دهه اول فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

5/31وزن میوه )گرم(
0/20وزن هسته )گرم(

25/50نسبت گوشت به هسته
1/80طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
3/60اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روی متن زردرنگ پوست
کرم سفیدرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

18/95قند
pH3/96

1/08اسیدیته )گرم در صد(

 

شکل ۴- رقم سفید قرمز باغ نو
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جدول 5- مشخصات رقم مورو

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه اول خردادتاریخ برداشت

5/39وزن میوه )گرم(
0/37وزن هسته )گرم(

13نسبت گوشت به هسته
1/80طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
3/50اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابيرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
ارغواني - قرمز تیرهرنگ آب میوه

13/02قند
pH3/86

1/13اسیدیته )گرم در صد(

شکل 5- رقم مورو
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جدول 6- مشخصات رقم حاج یوسفی

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

6/50وزن میوه )گرم(
0/23وزن هسته )گرم(

27/30نسبت گوشت به هسته
2طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
۴/80اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
ارغواني - قرمز تیرهرنگ آب میوه

18/1۴قند
pH3/95

0/89اسیدیته )گرم در صد(

 

شکل 6- رقم حاج یوسفی
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جدول 7- مشخصات رقم شماره یک کرج

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

5/55وزن میوه )گرم(
0/32وزن هسته )گرم(

16/3۴نسبت گوشت به هسته
1/70طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکل شکل میوه
5/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابيرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
ارغواني - قرمز تیرهرنگ آب میوه

15/6۴قند
pH3/89

0/90اسیدیته )گرم در صد(

شکل 7- رقم شماره یک کرج
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جدول 8- مشخصات رقم سیاه شبستر

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

7/80وزن میوه )گرم(
0/35وزن هسته )گرم(

21/30نسبت گوشت به هسته
2طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
3/۴0اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
 قرمزرنگ آب میوه

1۴/8۴قند
pH۴/03

0/77اسیدیته )گرم در صد(

شکل 8- رقم سیاه شبستر
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جدول 9- مشخصات رقم زرد دانشکده

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

6/80وزن میوه )گرم(
0/22وزن هسته )گرم(

30نسبت گوشت به هسته
1/90طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
۴/20اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روی متن زردرنگ پوست
کرم سفیدرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

15/2۴قند
pH۴/0۴

0/83اسیدیته )گرم در صد(

شکل 9- رقم زرد دانشکده
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جدول 10- مشخصات رقم بینگ

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

6/72وزن میوه )گرم(
0/33وزن هسته )گرم(

19/۴0نسبت گوشت به هسته
1/90طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
۴/10اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
صورتيرنگ آب میوه

13/13قند
pH3/9۴

0/83اسیدیته )گرم در صد(

شکل 10- مشخصات رقم بینگ
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جدول 11- مشخصات رقم سیاه مشهد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

7/97وزن میوه )گرم(
0/31وزن هسته )گرم(

2۴/70نسبت گوشت به هسته
1/80طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
5اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
کرم سفیدرنگ گوشت
صورتيرنگ آب میوه

16/6۴قند
pH3/98

1/02اسیدیته )گرم در صد(

شکل 11- رقم سیاه مشهد
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جدول 12- مشخصات رقم دوم رس مشهد

دهه سوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

7/31وزن میوه )گرم(
0/۴3وزن هسته )گرم(

16نسبت گوشت به هسته
2طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
5/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمزرنگ پوست
کرم زردرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

1۴/5۴قند
pH3/93

0/90اسیدیته )گرم در صد(

شکل 12- رقم دوم  رس مشهد
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جدول 13- مشخصات رقم فراسیدا

دهه سوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

6/80وزن میوه )گرم(
0/33وزن هسته )گرم(

19/60نسبت گوشت به هسته
2طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
۴/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
ارغواني -  قرمز تیرهرنگ آب میوه

13/9۴قند
pH3/91

1/08اسیدیته )گرم در صد(

شکل 13- رقم فراسیدا
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جدول 1۴- مشخصات رقم تک دانه مشهد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی

دهه سوم خردادتاریخ برداشت

10/50وزن میوه )گرم(

0/۴3وزن هسته )گرم(

2۴/90نسبت گوشت به هسته

2/50طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه

3/87اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست

کرم سفیدرنگ گوشت

صورتيرنگ آب میوه

15/1۴قند

0/89اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 1۴- رقم تک دانه مشهد
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جدول 15- مشخصات رقم قرمز رضائیه

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

6/92وزن میوه )گرم(
0/26وزن هسته )گرم(

25/60نسبت گوشت به هسته
2/25طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
۴/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روی متن زردرنگ پوست
کرم متمایل به سفیدرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

2۴/86قند
pH۴/07

1/28اسیدیته )گرم در صد(

شکل 15- رقم قرمز رضائیه
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جدول 16- مشخصات رقم سفید-90

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

6/81وزن میوه )گرم(
0/39وزن هسته )گرم(

16/50نسبت گوشت به هسته
2/50طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
6اندازه دم میوه )سانتی  متر(

زردرنگ پوست
کرم سفیدرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

16/7۴قند
pH3/99

1/68اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 16- رقم سفید-90
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جدول 17- مشخصات رقم ابرده

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

6/09وزن میوه )گرم(
0/17وزن هسته )گرم(

3۴/80نسبت گوشت به هسته
2/20طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
5/70اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
قرمز تیرهرنگ آب میوه

16/7۴قند
pH۴/17

0/89اسیدیته )گرم در صد(

شکل 17- رقم ابرده
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جدول 18- مشخصات رقم ویکتوریا

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

۴/90وزن میوه )گرم(
0/2۴وزن هسته )گرم(

19/۴0نسبت گوشت به هسته
2/10طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
5/50اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
قرمز تیرهرنگ آب میوه

18/65قند
pH۴/11

1/15اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 18- رقم ویکتوریا
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جدول 19- مشخصات رقم دیررس ایتالیا

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

6/70وزن میوه )گرم(
0/3۴وزن هسته )گرم(

18/70نسبت گوشت به هسته
2/۴0طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
۴/۴0اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز شرابیرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
قرمزرنگ آب میوه

15/6۴قند
pH۴/10

1/02اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 19- رقم دیررس ایتالیا
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جدول 20- مشخصات رقم المبرت

دهه سوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

7/70وزن میوه )گرم(
0/28وزن هسته )گرم(

26/50نسبت گوشت به هسته
2/۴0طول میوه )سانتي متر(

قلوه ای شکلشکل میوه
5/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست
قرمزسیاهرنگ گوشت
قرمزسیاهرنگ آب میوه

20/15قند
pH3/97

1/08اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 20- رقم المبرت
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جدول 21- مشخصات رقم ناپلئون

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

8/20وزن میوه )گرم(
0/۴5وزن هسته )گرم(

17/22نسبت گوشت به هسته
2/35طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
3/57اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روي متن زردرنگ پوست
کرم زردرنگ گوشت
زردرنگ آب میوه

2۴/86قند
pH3/63

1/3۴اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 21- رقم ناپلئون
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جدول 22- مشخصات رقم صورتی لواسان

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

5/79وزن میوه )گرم(
0/31وزن هسته )گرم(

17/67نسبت گوشت به هسته
2/17طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
۴/10اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روي متن زردرنگ پوست
کرم زردرنگ گوشت
زردرنگ آب میوه

23/86قند
pH3/90

1/3۴اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 22- رقم صورتی لواسان
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جدول 23- مشخصات رقم شعاع السلطنه

دهه دوم فروردینشروع گل دهی

دهه سوم خردادتاریخ برداشت

۴/80وزن میوه )گرم(

0/36وزن هسته )گرم(

12/33نسبت گوشت به هسته

2/03طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه

۴/08اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست

قرمز تیرهرنگ گوشت

ارغواني -  قرمز تیرهرنگ آب میوه

18/75قند
pH3/55

1/3۴اسیدیته )گرم در صد(

شکل 23- رقم شعاع السلطنه
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جدول 2۴- مشخصات رقم سان بورست

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
خودگشننحوه گرده افشانی

دهه دوم خردادتاریخ برداشت
7/21وزن میوه )گرم(

0/۴9وزن هسته )گرم(
13/71نسبت گوشت به هسته
2/30طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
۴/02اندازه دم میوه )سانتی  متر(

مایل به سیاهرنگ پوست
صورتیرنگ گوشت
صورتیرنگ آب میوه

19/73قند
pH3/66

1/53اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 2۴- رقم سان بورست
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جدول 25- مشخصات رقم سامیت

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
خودگشننحوه گرده افشانی

دهه دوم خردادتاریخ برداشت
5/6۴وزن میوه )گرم(

0/39وزن هسته )گرم(
13/۴6نسبت گوشت به هسته
2/13طول میوه )سانتي متر(

قلبي شکلشکل میوه
۴/۴6اندازه دم میوه )سانتی  متر(

مایل به سیاهرنگ پوست
قرمز روشنرنگ گوشت
قرمزرنگ آب میوه

18/3۴قند
pH3/7۴

1/۴۴اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 25- رقم سامیت
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جدول 26- مشخصات رقم قرمز دورفی

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
خودگشننحوه گرده افشانی

دهه سوم خردادتاریخ برداشت
6/31وزن میوه )گرم(

0/۴۴وزن هسته )گرم(
13/3۴نسبت گوشت به هسته
2/12طول میوه )سانتي متر(

کلیویشکل میوه
۴/53اندازه دم میوه )سانتی  متر(

مایل به سیاهرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
ارغواني -  قرمز تیرهرنگ آب میوه

21/28قند
pH3/90

1/۴5اسیدیته )گرم در صد(

 شکل 26- رقم دورفی
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جدول 27- مشخصات رقم استال

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
خودگشننحوه گرده افشانی

دهه سوم خردادتاریخ برداشت
8/30وزن میوه )گرم(

0/۴9وزن هسته )گرم(
16/93نسبت گوشت به هسته
2/2طول میوه )سانتي متر(

کلیویشکل میوه
۴/9اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز تیرهرنگ پوست
صورتیرنگ گوشت
صورتیرنگ آب میوه

18/29قند
pH3/8۴

1/۴1اسیدیته )گرم در صد(

شکل 27- رقم استال
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جدول 28- مشخصات رقم سابیما

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
خودگشننحوه گرده افشانی

دهه دوم خردادتاریخ برداشت
۴/77وزن میوه )گرم(

0/3۴وزن هسته )گرم(
13/02نسبت گوشت به هسته
2/35طول میوه )سانتي متر(

قلبی شکلشکل میوه
۴/10اندازه دم میوه )سانتي متر(

مایل به سیاهرنگ پوست
صورتیرنگ گوشت
صورتیرنگ آب میوه

18/75قند
pH3/55

1/3۴اسیدیته )گرم در صد(

شکل 28- رقم سابیما
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جدول 29- مشخصات رقم روشون

دهه سوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

7/60وزن میوه )گرم(
0/35وزن هسته )گرم(

20/70نسبت گوشت به هسته
2/10طول میوه )سانتي متر(

قلوه  اي شکلشکل میوه
۴/20اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمزشرابيرنگ پوست
قرمز تیرهرنگ گوشت
ارغواني - قرمز تیرهرنگ آب میوه

17/8۴قند
pH3/93

1/28اسیدیته )گرم در صد(

شکل 29- رقم روشون
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جدول 30- مشخصات رقم اراک

دهه سوم فروردینشروع گل دهی
دهه دوم خردادتاریخ برداشت

3/۴0وزن میوه )گرم(
0/22وزن هسته )گرم(

1۴/۴0نسبت گوشت به هسته
1/30طول میوه )سانتي متر(

قلوه اي شکلشکل میوه
۴/30اندازه دم میوه )سانتی  متر(

نارنجی قرمزرنگ پوست
کرم زردرنگ گوشت
بي رنگرنگ آب میوه

20/85قند
pH۴/2۴

0/83اسیدیته )گرم در صد(

شکل 30- رقم اراک
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جدول 31- مشخصات رقم پرتیوا

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

5/03وزن میوه )گرم(
0/33وزن هسته )گرم(

1۴/2۴نسبت گوشت به هسته
2/31طول میوه )سانتي متر(

قلوه  اي شکلشکل میوه
۴/28اندازه دم میوه )سانتی  متر(

سیاهرنگ پوست
قرمزرنگ گوشت
سیاه قرمزرنگ آب میوه

19/65قند
pH3/67

1/1۴اسیدیته )گرم در صد(

شکل 31- رقم پرتیوا
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جدول 32- مشخصات رقم شیشه  ای

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
دهه سوم خردادتاریخ برداشت

7/69وزن میوه )گرم(
0/۴3وزن هسته )گرم(

16/88نسبت گوشت به هسته
2/5۴طول میوه )سانتي متر(

قلبي شکلشکل میوه
3/86اندازه دم میوه )سانتی  متر(

قرمز روي متن زردرنگ پوست
کرم زردرنگ گوشت
زردرنگ آب میوه

17/7۴قند
pH3/83

0/80اسیدیته )گرم در صد(

شکل 32- رقم شیشه  ای
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خالصه مطالب
با توجه به اینکه ایران یکی از خاستگاه های گیالس در جهان به شمار می رود، آشنایی 
تجاری  32 رقم  نشریه،  این  در  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  تجاری  ارقام  با 
این محصول و مشخصات آن ها به همراه تصاویر ارائه شده است. توجه به انتخاب رقم 
مناسب با توجه به شرایط جغرافیایی می تواند تأثیر بسزایی در کمیت و کیفیت تولید 

این محصول داشته باشد. 






