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 چکیده 
موجود در کشور همه بومی بوده و به دلیل کیفیت میوه رقم اصفهان، این رقم بیش از به ارقام تجاری درخت 

اخیر روی درخت به، دو رقم های های اصالحی انجام شده در سال. طی برنامهسایر ارقام مورد توجه قرار گرفته است

 (5 اصفهان) NB2و  (3 اصفهان) KVD4، (2 اصفهان) KVD2شده ویدوجا و بهتا، و سه ژنوتیپ امیدبخش معرفی

های تمایز، یکنواختی دستورالعمل ملی آزمونتعیین لزوم تعیین اصالت ارقام و  گزینش شده است. با توجه به اهمیت

برای  DUSصفت از صفات عمومی درخت، شاخه، برگ، گل و میوه طبق دستورالعمل  55( در به، DUSو پایداری )

و ترش طی (5)اصفهان  NB2( و 3)اصفهان  KVD4(، 2)اصفهان  KVD2های اصفهان، ویدوجا، بهتا، ارقام و ژنوتیپ

بررسی و ثبت گردید. در میان ساله  22 حدود در ایستگاه تحقیقات مبارکه اصفهان و بر روی درختانسال سال سه 

صفات توصیفگر، صفات قدرت و عادت رشد، ابعاد برگ، اندازه میوه، شکل میوه، رنگ میله پرچم و زمان باز شدن 

ها محسوب شدند. رقم اصفهان بر اساس عادت ترین صفات در تمایز ارقام و ژنوتیپجوانه برگ و گل به عنوان کلیدی

دهی، رقم ویدوجا بر اساس فرم درخت، اندازه میوه، رنگ گل، آرایش ن برگ و گلرشد درخت، اندازه میوه و زما

دهی، با مقدار موج حاشیه پهنک و طعم میوه متمایز بودند. به ترش با زمان گل KVD2دهی و ها و زمان گلگلبرگ

ل کلی میوه و بر اساس شک NB4بر اساس رنگ گل و رنگ میله پرچم،  NB2اندازه گوشوارک و رنگ میله پرچم، 

کشت ارقام متنوع، با کیفیت میوه دهی و رنگ شاخه یکساله قابل شناسایی بودند. رقم بهتا با استفاده از زمان گل

 تواند به افزایش کمیت و کیفیت محصول به منجر شود.پوشانی مناسب زمان گل میمطلوب و هم

 بهتا، اصفهان، ویدوجا، DUSصفات مورفولوژیک، توصیفگر های کلیدی: واژه
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 مقدمه
های گل به به صورت انفرادی در است. جوانه .Cydonia oblonga L، با نام علمی Rosaseaeبه از خانواده 

رویند، ظاهر داری که در بهار همان سال از روی چوب سال قبل به شکل جوانه انتهایی میهای برگانتهای شاخه

متر بوده  8هایی با ارتفاع حداکثر دارای رشد متوسط و به صورت درختچه(. درخت به اغلب 1335ثابتی، شوند )می

(Bell and Leitao, 2011و از آن به عنوان یک پایه پاکوتاه )شود. های تجاری گالبی استفاده میکننده برای باغ 

(، به Bell and Leitao, 2011تنوع ژنتیکی گسترده درخت به در ایران و مناطق مجاور دریای خزر ) با وجود

تری به تولید و معرفی ارقام دلیل سطح زیرکشت محدود این درخت در مقایسه با درختان سیب و گالبی، توجه کم

تر ارقام مورد استفاده درخت به، های مختلف اصالحی شده است. به همین دلیل، بیشجدید آن با استفاده از روش

ها کشت و پرورش این محصول در کشورهای مجاور دریای ی قرنها و یا حتهای انجام گرفته طی دههنتیجه گزینش

 خزر و همچنین آسیای صغیر بوده است. 

بر اساس روند استفاده از ارقام بومی و قدیمی، از دیرباز ارقام بومی و محلی متعددی نظیر به ترش آذربایجان 

مرکز کشور، مورد گزینش و تکثیر قرار در شمال غرب، به نیشابور در شمال شرق، به اصفهان و به ترش اصفهان در 

( و به تدریج طی یک یا دو دهه اخیر به دلیل برتری رقم اصفهان وشناخت تولیدکنندگان از 1333منیعی، گرفته )

های این محصول در کشور شده است. رقم به اصفهان دارای محاسنی از مزایای نسبی آن، رقم فوق، رقم غالب باغ

( Fire blight(، لیکن دارای معایبی از جمله حساسیت به آتشک )1333علیپور و همکاران، جمله کیفیت میوه بوده )

و عبدالهی و همکاران،  1333منیعی، (، حساسیت به کلروز برگی ناشی از کمبود آهن )1332احمدی و همکاران، )

نژادی این محصول با اصالحی و بههای ( است. به همین دلیل، برنامه1333علیپور و همکاران، باردهی )( و کم1383

 های اخیر مد نظر بوده است. اهداف رفع مشکالت فوق، طی دهه

پالسم درخت به کشور از با گسترش بیماری آتشک و لزوم دستیابی به منابع تحمل به این بیماری، ژرم

از گزینش مقدماتی، در آوری و پس های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان، اردبیل، تهران و گیالن جمعاستان

مستقر  1385( در سال Abdollahi et al., 2011کلکسیون درخت به موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر )

آوری شده و توسط آقای جمع (1382قاسمی ) آوری شده از استان اصفهان نیز توسطهای به جمعژنوتیپشد. 

علیپور و ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی و باردهی )دیدند. مهندس قاسمی در ایستگاه تحقیقات مبارکه کشت گر

پور و مهرابی( و گلخانه )1332احمدی و همکاران، آتشک در شرایط باغ ) ( و تحمل به بیماری1333همکاران، 

( به منظور گزینش ارقام قابل رقابت با رقم به Organoleptic( و ارزیابی خصوصیات چشائی )1383همکاران، 

آوری شده، منجر به گزینش پنج ژنوتیپ امیدبخش و برتر پالسم جمعطی بیش از یک دهه روی این ژرم اصفهان،

 .ندمعرفی و آزادسازی شد( Behtaو بهتا )( Vidujaگردید. از میان این ارقام امید بخش، رقم جدید به ویدوجا )

به شباهت ظاهری زیاد برگ و میوه های مختلف درخت به با توجه ارزیابی تنوع مورفولویک ارقام و ژنوتیپ

دهندگان درخت به هایی نیز توسط پرورشهای کمتری روی آن انجام شده است. تالشکار دشواری بوده و پژوهش

 (.Bayazit et al., 2011گذاری ارقام بر اساس شکل آنها شده است )بندی آنها انجام شده که منجر به نامبرای دسته

بر اساس دستورالعمل مورفولوژیک ارقام تجاری و امیدبخش به در استان اصفهان در این تحقیق شناسنامه 

در این گیرد. در دسترس عالقمندان به کشت و پرورش محصول به قرار می( DUSملی تمایز، یکنواختی و پایداری )

مورد بررسی قرار در استان اصفهان )شهرستان مبارکه( صفت عمومی، درخت، برگ، گل و میوه  55دستورالعمل 

های قدیمی از درخت به به عنوان درختی خودبارور نام برده الزم به ذکر است با وجودی که در کتاب. گرفته است

، لذا توجه به (Tatari et al., 2018) شودافشانی به دیده میهایی در گردهشده است، طبق تحقیقات اخیر ناسازگاری

 دهندگان به قرار گیرد.دهی همزمان نیز باید مورد توجه پرورشبا زمان گلدهی و کشت ارقام سازگار و زمان گل
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 اجرای دستورالعمل گام به  گاممراحل 
های امیدبخش ارقام به اصفهان، بهتا، ویدوجا و ترش به همراه ژنوتیپهای شناسایی در این دستورالعمل روش

KVD2  (2)اصفهان ،KVD4  و ( 3)اصفهانNB2  22ها حدود ارائه خواهد گردید. این ارقام و ژنوتیپ( 5)اصفهان 

آوری شده و در ایستگاه تحقیقات مبارکه وابسته به مرکز تحقیقات و سال قبل از مناطق مختلف استان اصفهان جمع

درختان به صورت محور مرکزی تغییریافته هرس شده آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان کشت گردیدند. 

 بودند.

های تمایز، ملی آزمون دستورالعملصفت رویشی و زایشی  55 بر اساس یبررس ک موردیمورفولوژ یرهانشانگ

صفت  6صفت عمومی درخت،  5در بردارنده  اتیخصوص نیا ( در درخت به، انجام گرفت.DUSیکنواختی و پایداری )

. صفات بودصفت مربوط به میوه  22صفت از خصوصیات گل و  3صفت از خصوصیات برگ،  13از فرم شاخه، 

عمومی درخت شامل قدرت و عادت رشد، زمان شکوفایی جوانه برگ، زمان آغاز گلدهی و زمان شروع رسیدگی میوه 

بود. صفات برگ شامل زاویه نسبت به ساقه، طول و عرض پهنک، شکل پهنک، شکل قاعده، زاویه انتها به جز نوک، 

برش مقطع عرضی، موج دار بودن حاشیه، موجدار بودن محور طولی، کرکدار بودن سطح رویی، اندازه  طول نوک،

گوشوارک و طول دمبرگ بود. صفات مورد بررسی در گل شامل اندازه و رنگ گل، آرایش گلبرگ ها، شکل گلبرگ، 

نگ میله پرچم بود. موجدار بودن حاشیه گلبرگ، طول و عرض کاسبرگ، موقعیت کالله نسبت به بساک و ر

خصوصیات مورفولوژیکی میوه از جمله اندازه میوه، شکل کلی در برش طولی، تقارن در برش طولی، شیار عمودی 

سطح میوه، تعداد شیارهای سطح میوه، محل اتصال دم، وجود یا عدم وجود گردن، طول گردن، وضوح برجستگی 

میوه، گسترش ناحیه چوب پنبه ای در اطراف ناحیه دم، های اطراف دم، وضوح برجستگی های اطراف چشم، حفره 

برجستگی های ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه، قطر فرورفتگی چشم، وضعیت کاسه گل، رنگ پوست، رنگ گوشت، 

نیز به  دستورالعملدار این طعم میوه، آبداری، بافت میوه و میزان و رنگ کرک مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات ستاره

 باشند، مد نظر قرار گرفت.تری مین صفاتی که در تمایز ارقام درخت به دارای کارآئی بیشعنوا

ها مربوط به صفات عمومی درخت روی پنج درخت بر اساس استاندارد ارائه شده با حداقل گیریکلیه اندازه

ض برگ، طول تکرار روی هر درخت انجام شد. صفات کیفی قابل تبدیل به صفات کمی، شامل طول و عر 12

ای گیری و سپس به صورت مقایسهگره و صفات مربوط به میوه ابتدا به صورت کمی مورد اندازهدمبرگ، فاصله میان

 ،بهمن وی د آذر،ی هاماهی ط ،سالهیک شاخه و درخت به مربوط صفات هیکلی ابیارزبه صفات کیفی تبدیل شدند. 

 هر ازدر نیمه دوم تابستان  بالغ برگ 22 تعداد صفات، نیای ابیارز منظور به .شد انجام درختان خزان کامل از بعد

به  و میوه نیز، گل در نظر مورد اتیخصوصی بررس منظور به شد.ی ابیارز و جدا پیژنوت هر از درخت پنج و درخت

 . ژنوتیپ مدنظر قرار گرفتیا و پنج درخت از هر رقم و  درخت هر ازمیوه  22و  شکوفه 22 تعدادترتیب 
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 گیرینتیجه

های تمایز، یکنواختی و پایداری های مورد بررسی طبق دستورالعمل ملی آزمونمشخصات ارقام و ژنوتیپ

(DUS.در درخت به به شرح زیر بود ) 

 به اصفهان

 مشخصات درخت به اصفهان:

 قدرت رشد: متوسط

 

 عادت رشد: ایستاده

 زمان شکوفایی جوانه برگ: دیر

 دیرزمان شروع گلدهی: 

 زمان شروع رسیدگی میوه: متوسط

 مشخصات شاخه و برگ به اصفهان:

  فرم شاخه یکساله: راست
 

 

 

 طول میانگره: بلند

 کرک: کم

 رنگ شاخه یکساله: سبز مایل به خاکستری

 ها: بزرگاندازه عدسک

 موقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: کمی باز

 به پایینزاویه برگ نسبت به ساقه: رو 

 طول برگ: بلند

 عرض برگ: پهن

 مرغیشکل برگ: تخم

 شکل قاعده برگ: گرد

 زاویه انتهای برگ به جز نوک: قائمه

 طول نوک پهنک: متوسط

 برش مقطع عرضی پهنک: مقعر

 موجدار بودن حاشیه برگ: کم

 موجدار بودن محور طولی برگ: متوسط

 کم کرکدار بودن سطح رویی برگ:

 اندازه گوشوارک: کوچک

 طول دمبرگ: بلند
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 مشخصات گل به اصفهان:

  اندازه گل: بزرگ

 

 رنگ گل: صورتی روشن

 ها: نامنظمآرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 رنگ میله پرچم: صورتی

 شکل گلبرگ: دایره

 موجدار بودن حاشیه گلبرگ: متوسط

 کاسبرگ: بلندطول 

 عرض کاسبرگ: متوسط

 

 مشخصات میوه به اصفهان:

  اندازه میوه: بزرگ
 

 

 شکل کلی میوه در برش طولی: دایره

 تقارن در برش طولی میوه: نامتقارن

 شیار عمودی در سطح میوه: دارد

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 محل اتصال دم میوه: فرورفته

 گردن: ندارد

 های اطراف دم میوه: کموضوح برجستگی

 های اطراف چشم میوه: کموضوح برجستگی

 حفره دم: کوچک

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمگسترش ناحیه چوب پنبه

 های ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: ندارد یا کمبرجستگی

 قطر فرورفتگی چشم: متوسط

 واگراوضعیت کاسه گل: 

 رنگ پوست: زرد

 رنگ گوشت: کرم

 طعم میوه: شیرین

 آبداری میوه: آبدار

 بافت میوه: متوسط

 میزان کرک میوه: متوسط

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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NB2 (5 )اصفهان 

 :NB2مشخصات درخت 

 قدرت رشد: متوسط

 

 نیمه گستردهعادت رشد: 

 زودزمان شکوفایی جوانه برگ: 

 زودزمان شروع گلدهی: 

 زمان شروع رسیدگی میوه: متوسط

 

 :NB2مشخصات شاخه و برگ 

  فرم شاخه یکساله: راست
 

 

 

 متوسططول میانگره: 

 کرک: کم

 رنگ شاخه یکساله: سبز مایل به خاکستری

 کوچکها: اندازه عدسک

 باز کامالموقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: 

 نسبت به ساقه: رو به پایین زاویه برگ

 متوسططول برگ: 

 باریکعرض برگ: 

 مرغیشکل برگ: تخم

 شکل قاعده برگ: گرد

 زاویه انتهای برگ به جز نوک: قائمه

 بلندطول نوک پهنک: 

 صافبرش مقطع عرضی پهنک: 

 موجدار بودن حاشیه برگ: کم

 نداردموجدار بودن محور طولی برگ: 

 بودن سطح رویی برگ: کم کرکدار

 متوسط اندازه گوشوارک:

 متوسططول دمبرگ: 
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 :NB2مشخصات گل 

 متوسطاندازه گل: 

 
 

 سفیدرنگ گل: 

 ها: نامنظمآرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 سفیدرنگ میله پرچم: 

 شکل گلبرگ: دایره

 متوسطموجدار بودن حاشیه گلبرگ: 

 کوتاهطول کاسبرگ: 

 عرض کاسبرگ: متوسط

 

 :NB2مشخصات میوه 

  کوچکاندازه میوه: 

 

 شکل کلی میوه در برش طولی: دایره

 تقارن در برش طولی میوه: متقارن

 شیار عمودی در سطح میوه: دارد

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 محل اتصال دم میوه: فرورفته

 گردن: ندارد

 متوسطهای اطراف دم میوه: وضوح برجستگی

 های اطراف چشم میوه: کموضوح برجستگی

 حفره دم: کوچک

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمگسترش ناحیه چوب پنبه

 های ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: ندارد یا کمبرجستگی

 قطر فرورفتگی چشم: متوسط

 واگرا وضعیت کاسه گل:

 کمرنگ رنگ پوست: زرد

 زرد کمرنگرنگ گوشت: 

 طعم میوه: شیرین

 آبدارنیمهآبداری میوه: 

 نرمبافت میوه: 

 میزان کرک میوه: متوسط

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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 ویدوجا

 :ویدوجامشخصات درخت 

 ضعیفقدرت رشد: 

 
 

 گستردهعادت رشد: 

 زودزمان شکوفایی جوانه برگ: 

 زودزمان شروع گلدهی: 

 زودزمان شروع رسیدگی میوه: 

 :ویدوجامشخصات شاخه و برگ 

  فرم شاخه یکساله: راست

 
 

 

 کوتاهطول میانگره: 

 کرک: کم

 رنگ شاخه یکساله: سبز مایل به خاکستری

 ها: بزرگاندازه عدسک

 باز کامالموقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: 

 زاویه برگ نسبت به ساقه: رو به پایین

 طول برگ: بلند

 عرض برگ: پهن

 بیضیشکل برگ: 

 شکل قاعده برگ: گرد

 زاویه انتهای برگ به جز نوک: قائمه

 طول نوک پهنک: متوسط

 صافبرش مقطع عرضی پهنک: 

 برگ: کمموجدار بودن حاشیه 

 نداردموجدار بودن محور طولی برگ: 

 کمندارد یا خیلی کرکدار بودن سطح رویی برگ: 

 اندازه گوشوارک: متوسط

 متوسططول دمبرگ: 
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 ویدوجامشخصات گل 

 بزرگاندازه گل: 

 
 

 رنگ گل: سفید

 مماسها: آرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 پرچم: سفید رنگ میله

 شکل گلبرگ: دایره

 موجدار بودن حاشیه گلبرگ: متوسط

 متوسططول کاسبرگ: 

 پهنعرض کاسبرگ: 

 

 

 :ویدوجامشخصات میوه 

  متوسطاندازه میوه: 

 
 

 شکل کلی میوه در برش طولی: دایره

 تقارن در برش طولی میوه: متقارن

 داردنشیار عمودی در سطح میوه: 

 شیارهای سطح میوه: کمتعداد 

 محل اتصال دم میوه: فرورفته

 گردن: ندارد

 متوسطهای اطراف دم میوه: وضوح برجستگی

 زیادهای اطراف چشم میوه: وضوح برجستگی

 نداردحفره دم: 

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمگسترش ناحیه چوب پنبه

 زیادهای ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: برجستگی

 بزرگقطر فرورفتگی چشم: 

 وضعیت کاسه گل: واگرا

 رنگ پوست: زرد

 روشن رنگ گوشت: کرم

 طعم میوه: شیرین

 آبداری میوه: آبدار

 بافت میوه: متوسط

 میزان کرک میوه: متوسط

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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KVD2 (2 )اصفهان 

 :KVD2مشخصات درخت 

 قدرت رشد: متوسط

 
 

 عادت رشد: ایستاده

 زودزمان شکوفایی جوانه برگ: 

 زودزمان شروع گلدهی: 

 زودزمان شروع رسیدگی میوه: 

 :KVD2مشخصات شاخه و برگ 

  فرم شاخه یکساله: راست
 

 

 

 متوسططول میانگره: 

 متوسطکرک: 

 خاکستریرنگ شاخه یکساله: سبز مایل به 

 کوچکها: اندازه عدسک

 موقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: کمی باز

 زاویه برگ نسبت به ساقه: رو به پایین

 متوسططول برگ: 

 متوسطعرض برگ: 

 بیضیشکل برگ: 

 شکل قاعده برگ: گرد

 بستهزاویه انتهای برگ به جز نوک: 

 بلندطول نوک پهنک: 

 صافبرش مقطع عرضی پهنک: 

 کمندارد یا خیلی موجدار بودن حاشیه برگ: 

 نداردموجدار بودن محور طولی برگ: 

 کرکدار بودن سطح رویی برگ: کم

 اندازه گوشوارک: کوچک

 متوسططول دمبرگ: 
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 :KVD2مشخصات گل 

 اندازه گل: متوسط

 
 

 صورتی روشنرنگ گل: 

 نامنظمها: آرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 صورتیرنگ میله پرچم: 

 شکل گلبرگ: دایره

 زیادموجدار بودن حاشیه گلبرگ: 

 متوسططول کاسبرگ: 

 باریکعرض کاسبرگ: 

 

 

 :KVD2مشخصات میوه 

  متوسطاندازه میوه: 
 

 

 شکل کلی میوه در برش طولی: دایره

 میوه: متقارن تقارن در برش طولی

 داردنشیار عمودی در سطح میوه: 

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 صافمحل اتصال دم میوه: 

 گردن: ندارد

 های اطراف دم میوه: کموضوح برجستگی

 متوسطهای اطراف چشم میوه: وضوح برجستگی

 کوچکندارد یا بسیار حفره دم: 

 اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمای در گسترش ناحیه چوب پنبه

 متوسطهای ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: برجستگی

 قطر فرورفتگی چشم: متوسط

 وضعیت کاسه گل: واگرا

 رنگ پوست: زرد

 روشن رنگ گوشت: کرم

 ملسطعم میوه: 

 آبداری میوه: آبدار

 بافت میوه: متوسط

 زیادمیزان کرک میوه: 

 ای روشنکرک میوه: قهوهرنگ 
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 ترشبه 

 :ترشمشخصات درخت به 

 قویقدرت رشد: 

 

 عادت رشد: ایستاده

 زودزمان شکوفایی جوانه برگ: 

 زودزمان شروع گلدهی: 

 زمان شروع رسیدگی میوه: متوسط

 :ترشمشخصات شاخه و برگ به 

  فرم شاخه یکساله: راست
 

 

 

 طول میانگره: بلند

 کمکرک: 

 رنگ شاخه یکساله: سبز مایل به خاکستری

 ها: بزرگاندازه عدسک

 موقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: کمی باز

 زاویه برگ نسبت به ساقه: رو به پایین

 طول برگ: بلند

 عرض برگ: پهن

 بیضیشکل برگ: 

 شکل قاعده برگ: گرد

 زاویه انتهای برگ به جز نوک: قائمه

 بلندطول نوک پهنک: 

 صافبرش مقطع عرضی پهنک: 

 متوسطموجدار بودن حاشیه برگ: 

 موجدار بودن محور طولی برگ: متوسط

 متوسطکرکدار بودن سطح رویی برگ: 

 خیلی بزرگاندازه گوشوارک: 

 طول دمبرگ: بلند
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 :ترشمشخصات گل به 

 بزرگاندازه گل: 

 
 

 صورتی روشنرنگ گل: 

 ها: نامنظمآرایش گلبرگ

 سطحهمموقعیت کالله نسبت به بساک: 

 صورتی پررنگرنگ میله پرچم: 

 بیضیشکل گلبرگ: 

 کمموجدار بودن حاشیه گلبرگ: 

 بلندطول کاسبرگ: 

 باریکعرض کاسبرگ: 

 

 

 :ترشمشخصات میوه به 

  اندازه میوه: بزرگ

 

 شکل کلی میوه در برش طولی: دایره

 تقارن در برش طولی میوه: نامتقارن

 داردنشیار عمودی در سطح میوه: 

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 صافمحل اتصال دم میوه: 

 گردن: ندارد

 های اطراف دم میوه: کموضوح برجستگی

 های اطراف چشم میوه: کموضوح برجستگی

 ندارد یا بسیار کوچکحفره دم: 

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمپنبه گسترش ناحیه چوب

 های ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: ندارد یا کمبرجستگی

 بزرگقطر فرورفتگی چشم: 

 وضعیت کاسه گل: واگرا

 رنگ پوست: زرد

 روشن رنگ گوشت: کرم

 طعم میوه: شیرین

 آبداری میوه: آبدار

 نرمبافت میوه: 

 میوه: متوسطمیزان کرک 

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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 بهتا

 :بهتامشخصات درخت 

 قویقدرت رشد: 

 

 عادت رشد: ایستاده

 زمان شکوفایی جوانه برگ: دیر

 زمان شروع گلدهی: دیر

 زمان شروع رسیدگی میوه: متوسط

 :تامشخصات شاخه و برگ به

  فرم شاخه یکساله: راست
 

 

 

 بلندطول میانگره: 

 کرک: کم

 مایل به خاکستری اییقهوهرنگ شاخه یکساله: 

 ها: بزرگاندازه عدسک

 باز کامالموقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: 

 زاویه برگ نسبت به ساقه: رو به پایین

 طول برگ: بلند

 عرض برگ: پهن

 مرغیشکل برگ: تخم

 شکل قاعده برگ: گرد

 بستهزاویه انتهای برگ به جز نوک: 

 طول نوک پهنک: متوسط

 صافبرش مقطع عرضی پهنک: 

 متوسطموجدار بودن حاشیه برگ: 

 موجدار بودن محور طولی برگ: متوسط

 کرکدار بودن سطح رویی برگ: کم

 متوسطاندازه گوشوارک: 

 طول دمبرگ: بلند
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 :تامشخصات گل به

 بزرگاندازه گل: 

 
 

 صورتی روشنرنگ گل: 

 ها: نامنظمآرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 رنگصورتی کمرنگ میله پرچم: 

 شکل گلبرگ: دایره

 زیادموجدار بودن حاشیه گلبرگ: 

 بلندطول کاسبرگ: 

 پهنعرض کاسبرگ: 

 

 :تامشخصات میوه به

 اندازه میوه: بزرگ

 

 میوه در برش طولی: دایرهشکل کلی 

 تقارن در برش طولی میوه: متقارن

 داردنشیار عمودی در سطح میوه: 

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 محل اتصال دم میوه: فرورفته

 گردن: ندارد

 های اطراف دم میوه: کموضوح برجستگی

 متوسطهای اطراف چشم میوه: وضوح برجستگی

 متوسطحفره دم: 

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمگسترش ناحیه چوب پنبه

 متوسطهای ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: برجستگی

 بزرگقطر فرورفتگی چشم: 

 وضعیت کاسه گل: واگرا

 رنگکم رنگ پوست: زرد

 رنگ گوشت: کرم

 طعم میوه: شیرین

 آبداری میوه: آبدار

 متوسطبافت میوه: 

 زیادمیزان کرک میوه: 

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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KVD4  (3)اصفهان 

 :KVD4مشخصات درخت 

 متوسطقدرت رشد: 

 

 نیمه گستردهعادت رشد: 

 زودزمان شکوفایی جوانه برگ: 

 زودزمان شروع گلدهی: 

 زمان شروع رسیدگی میوه: متوسط

 

 :KVD4مشخصات شاخه و برگ 

  شاخه یکساله: راستفرم 
 

 

 

 متوسططول میانگره: 

 کرک: کم

 رنگ شاخه یکساله: سبز مایل به خاکستری

 ها: بزرگاندازه عدسک

 باز کامالموقعیت جوانه رویشی نسبت به شاخه: 

 زاویه برگ نسبت به ساقه: رو به پایین

 متوسط طول برگ:

 باریکعرض برگ: 

 بیضیشکل برگ: 

 قاعده برگ: گردشکل 

 بستهزاویه انتهای برگ به جز نوک: 

 طول نوک پهنک: متوسط

 برش مقطع عرضی پهنک: مقعر

 موجدار بودن حاشیه برگ: کم

 نداردموجدار بودن محور طولی برگ: 

 کرکدار بودن سطح رویی برگ: کم

 متوسطاندازه گوشوارک: 

 طول دمبرگ: بلند
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 :KVD4مشخصات گل 

 اندازه گل: متوسط

 
 

 صورتی روشنرنگ گل: 

 ها: نامنظمآرایش گلبرگ

 ترموقعیت کالله نسبت به بساک: پایین

 رنگصورتی کمرنگ میله پرچم: 

 بیضیشکل گلبرگ: 

 کمموجدار بودن حاشیه گلبرگ: 

 متوسططول کاسبرگ: 

 باریکعرض کاسبرگ: 

 

 :KVD4مشخصات میوه 

  کوچکاندازه میوه: 
 

 

 گالبی شکلشکل کلی میوه در برش طولی: 

 تقارن در برش طولی میوه: متقارن

 داردنشیار عمودی در سطح میوه: 

 تعداد شیارهای سطح میوه: کم

 محل اتصال دم میوه: فرورفته

 گردن: دارد

 طول گردن: متوسط

 های اطراف دم میوه: کموضوح برجستگی

 متوسطهای اطراف چشم میوه: وضوح برجستگی

 متوسطحفره دم: 

 ای در اطراف ناحیه دم: ندارد یا بسیار کمگسترش ناحیه چوب پنبه

 متوسطهای ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه: برجستگی

 قطر فرورفتگی چشم: متوسط

 وضعیت کاسه گل: واگرا

 رنگ پوست: زرد

 رنگ گوشت: کرم

 ترشطعم میوه: 

 آبداری میوه: آبدار

 بافت میوه: متوسط

 میزان کرک میوه: متوسط

 ای روشنرنگ کرک میوه: قهوه
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 توصیه فنی

های بومی به، در سطح مورفولوژیک نیز آشکار و قابل تفاوت های ژنتیکی موجود در بین ارقام و ژنوتیپ

ابعاد برگ، زاویه نوک برگ، اندازه گل، آرایش گره، مشاهده خواهد بود. صفات قدرت رشد، تراکم کرک، طول میان

های ها، موجدار بودن حاشیه گلبرگ، زمان گلدهی، اندازه میوه، وجود گردن و طول آن، وضوح برجستگیگلبرگ

های به ترین صفات در زمینه تمایز و تفکیک ارقام و ژنوتیپتوانند به عنوان مهمزمان رسیدن میوه می و اطراف چشم

 .ی ایران مورد استفاده قرار گیرندمنطقه مرکز

رقم ویدوجا با صفاتی همچون قدرت رشد ضعیف، عادت رشد گسترده، طول برگ بلند، سطح رویی برگ 

دهی، وضوح ها، رنگ میله پرچم سفید، زود گلبدون کرک یا با کرک کم، گل سفید، میوه گرد، آرایش مماس گلبرگ

های ناحیه اطراف حفره انتهایی میوه قابل شناسایی است. برجستگی های اطراف چشم و وضوح زیادزیاد برجستگی

دهنده دهنده و دیرگلای مایل به خاکستری بود. همچنین میوه درشت، دیربرگدر رقم بهتا، رنگ شاخه یکساله قهوه

د. رقم حاشیه پهنک برگ بدون موج یا با موج خیلی کم داشت و طعم میوه آن ملس بو (2 اصفهان) KVD2بود. رقم 

سطح با بساک، رنگ میله پرچم صورتی پررنگ و قدرت رشد قوی و ایستاده و های بزرگ، کالله همترش با گوشوارک

های سفیدی داشت. رنگ میله پرچم هم سفید بود و میوه گل (5 اصفهان) NB2دهی قابل شناسایی بود. زودگل

طولی گالبی شکل بود. میوه دارای گردن با طول  شکل کلی میوه در برش (3 اصفهان) KVD4آبدار بود. در نیمه

ده و متوسط بود. این میوه طعم ترشی داشت. رقم اصفهان با عادت رشد ایستاده و قدرت رشد متوسط، دیربرگ

 ده قابل شناسایی بود. دیرگل

تشکیل ها و افزایش درصد چهافشانی، کاهش ریزش میوهتواند به بهبود گردهکشت چند رقم به در باغ می

تواند در افزایش پوشانی مناسب زمان گل میمیوه کمک کند. توجه به زمان گلدهی ارقام و استفاده از ارقام با هم

عملکرد درختان بسیار موثر باشد. همچنین استفاده از ارقام با مطلوبیت بیشتر همچون ارقام بهتا، ویدوجا، اصفهان و 

 نیز در تنوع محصول و افزایش کیفیت میوه اهمیت بسزایی دارد. KVD2رقم امیدبخش 
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