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عدلي، رقم جديد گيالس زودرس...

مقدمه

ایران  و  ترکیه  افغانستان،  چین،  آسیا، شمال  غرب  گیالس  منشأ 
است. در بین محصوالت باغبانی کشور، گیالس به دلیل شرایط آب و 
هوایی مناسب در اکثر مناطق توانسته است با تولید 12 درصد از کل 
آمار  دهد. طبق  اختصاص  به خود  را  ویژ ه ای  جایگاه  محصول جهان، 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال 1395، ایران با تولید 
220 هزار تن گیالس، پس از کشورهای ترکیه و ایاالت متحده آمریکا، 

در مقام سوم تولید این محصول در جهان قرار دارد.
ارقام زودرس، به دلیل نوبرانه بودن آن ها، ارزش اقتصادي باالیي دارند؛ 
به همین دلیل معرفي ارقام زودرس، یکي از اهداف برنامه  هاي اصالح 

گیالس است. 
رقم عدلي که در هفته سوم اردیبهشت آماده برداشت می شود، اولین 
رقم میوه گیالس در منطقه شمال شرق کشور است که در فصل بهار وارد 
بازار میوه مي شود و بدین لحاظ، تقاضاي زیادي براي این محصول 

وجود دارد. 

اهميت ارقام زودرس 

ارقـام زودرس، عمدتاً به دلیل فصل رشـد کوتاه دارای متوسـط وزن 
کـم و عملکـردی ضعیـف هسـتند؛ ولـي بـا توجـه بـه زودرس بـودن با 
قیمت زیـادی به فـروش می رسـند. در باغـداري مـدرن و امـروزي، براي 
احـداث باغ هاي جدیـد از این ارقام اسـتفاده مي شـود. ارقـام جدید باید 
داراي طعـم و کیفیت خوبـی باشـند، در غیـر ایـن صـورت مـورد قبول 
مصرف کننـدگان قرار نمی گیرنـد. آینـده صنعت گیالس ایران، بسـتگي 
کامـل بـه اصـالح گیـالس و دسـتیابي بـه ارقـام جدیـد بـا توجـه بـه 
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در  دارد.  پروژه هاي اصالحـي  طریـق  از  مصرف کننـدگان  نیازهـاي 
کشـورهایي ماننـد ایران که از منابـع ژنتیکی گیاهی غنـي برخوردارند، 
از گزینـش به عنـوان یکـي از روش هـاي اصـالح درختـان میـوه بـرای 
دسـتیابي بـه ارقـام و پایه هاي جدید اسـتفاده می شـود. در این روش از 
بیـن توده های گیاهـی موجـود، بسـته بـه هـدف اصالحـی، هرسـاله 
بهتریـن ژنوتیپ هـا انتخـاب می شـود و پـس از اندازه گیری های مختلف 

به عنوان رقم شناخته می شوند و مورد کشت و کار قرار می گیرند.

ويژگی های رقم عدلی

زمان گل دهی

نتایج تحقیقات درباره ارقام مختلف گیالس نشان داد که شروع گل دهي 
رقم عدلي در فاصله زماني دوازدهم تا هفدهم فروردین، آغاز )تا حدودی 
مشابه رقم پیش رس مشهد( و 2 تا ۴ روز بعد از آغاز گل دهی، وارد 

مرحله تمام گل مي شود. 
در گیالس به دلیل مشکل خودناسازگاري و دگرناسازگاري، داشتن 
هم پوشاني مناسب در زمان گرده افشاني برای عمل لقاح و تشکیل میوه 
اهمیت زیادي دارد. چون اگر ارقام گرده دهنده از هم زماني گل دهي با 
ارقام گرده گیرنده برخوردار نباشند، مشکل لقاح و باروري و درنتیجه 
تشکیل نشدن میوه را به همراه دارند. از این لحاظ، رقم عدلی در کنار 
ارقام حاج یوسفی، استال، پیش رس مشهد و بالمارکا قرار می گیرند که 

دارای هم پوشانی گل دهی هستند.
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خود ناسازگاری

رقم عدلی دارای خودناسازگاري شدید، عدم میوه دهي به هنگام 
خودگرده افشاني و تشکیل میوه به هنگام گرده افشانی آزاد است )شکل 1(. 
درصد تشکیل میوه در زمان گرده افشانی، گرده افشانی مصنوعی و 
از  بعد  افزایش تشکیل میوه  آمده است.  نمودار 1  آزاد در  گرده افشانی 
گرده افشاني آزاد بیانگر این واقعیت است که این رقم در تولید تجاري 
نیاز به دگرگرده افشاني )برای تشکیل میوه ایدئال، نیاز به رقم دیگری 

به عنوان گرده دهنده برای بارورکردن تخمک رقم مدنظر است(  دارد.

شکل 1- خودناسازگاری رقم عدلی در گرده افشانی ایزوله

نمودار 1- اثر نوع گرده افشاني کنترل شده بر درصد تشکیل میوه رقم عدلي
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 با بررسی ارقام گرده زای موجود مشخص شد که اگرچه ارقام حاج یوسفی 
و استال در شروع گل دهی با رقم عدلی متفاوت هستند، با توجه به طول 
دوره گل دهی و دوره گرده افشانی مؤثر می توانند به عنوان گرده زای مناسب 
استفاده شوند. نمودار 2 اثر برخي ارقام گرده دهنده بر درصد تشکیل میوه 

رقم عدلي را نشان می دهد.

نمودار 2- اثر برخي ارقام گرده دهنده بر درصد تشکیل میوه رقم عدلي

ارزيابی حساسيت به عارضه دوقلوزايي ميوه

عارضه دوقلوزایي یکي از صفات نامطلوب میوه گیالس است که باعث 
کاهش خواص کیفي و بازارپسندي میوه می  شود. نتایج ارزیابی میزان 
حساسیت برخی ارقام تجاری گیالس کشور نشان داد این عارضه تحت 
تأثیر رقم قرار دارد، به طوري که بیش ترین میزان این عارضه به ترتیب 
در ارقام دیررس ایتالیا، بینگ، شماره یک کرج، صورتي لواسان، قرمز 
رضائیه، سیاه شبستر و سیاه قزوین مشاهده شد. رقم عدلي، کم تر از 
یک درصد عارضه دوقلوزایی را نشان داد. جهت هاي جغرافیایي درخت 
نیز از نظر میزان حساسیت به این عارضه متفاوت بود، به گونه  اي که 

بسته به رقم، در جهت جنوبي درخت این عارضه بیش تر مشاهده شد.
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عنوان: عدلي رقم جدید گیالس زودرس با اندازه و کیفیت مطلوب
نویسندگان: ابراهیم گنجی مقدم، ناصر بوذری، عبدالرضا کاوند، ابوالفضل ایروانی، 

شهدید اخوان، سیما بینا، شادی عطار
مدیر داخلی: شیوا پارسانیک

ویراستاران ترویجی: فرانک صحرایی، نصیبه پورفاتح
ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی

تهیه شده در: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، 
دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
شمارگان: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول، 1398
قیمت: رایگان 

مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.
شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 5607۴ به تاریخ 98/06/0۴ است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک 205، ساختمان دکتر حسابي، طبقه 12 
تلفن: 66۴30۴65 | تلفکس: 66۴30۴6۴ | کد پستي: 1۴5789668
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صفات ريخت  شناسی

مقایسه تعدادی از صفات مورفولوژیک رقم عدلی با ارقام شاهد 
زودرس داخلی و خارجی در جدول 1، خصوصیات کلی رقم در جدول 2، 
عادت میوه دهی )شکل 2( و مقایسه تشکیل میوه رقم عدلی با یک 

رقم خارجی در شکل 3 آمده است.

جدول 1- مقایسه برخی صفات رقم عدلی با ارقام شاهد

رقم عدلیصفت
پیش رس 

مشهد
)شاهد داخلی(

بالمارکا
)شاهد خارجی(

زودزودزودزمان گل دهی

زمان رسیدن 
میوه

زودزودخیلی زود

متوسط وزن میوه 
)گرم(

۴/9۴/63/15

متوسط وزن 
هسته )گرم(

0/320/3۴0/28

مواد جامد محلول 
)درصد(

15/8151۴

دوقلوزایی 
)درصد(

کم تر از 3کم تر از 5کم تر از 1

قرمزقرمزقرمز تیرهرنگ پوست
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شکل 2- عادت میوه دهی رقم عدلی

شکل 3- هفته سوم اردیبهشت؛ رقم شاهد )راست( و رقم عدلی )چپ(

جدول 2- خصوصیات رقم عدلی

چگونگي بروز صفات صفات ارزیابی شده
ارزیابي شده

از طریق گزینشچگونگی تولید رقم

پیوندروش تکثیر

تاج گستردهتیپ رشد

زود )دهه دوم فروردین(فصل گل دهی

7 روزمدت دوره گل  دهی

هفته سوم اردیبهشتتاریخ رسیدن میوه
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چگونگي بروز صفات صفات ارزیابی شده
ارزیابي شده

اسپور و شاخه های دو سال به باالمحل تشکیل میوه

متوسطاندازه میوه

کلیویشکل میوه

۴/9 گرموزن متوسط یک عدد میوه

خوب )با پایه محلب(سازش پایه و پیوندک

رقمی خودناسازگار استخودسازگاری

حاج یوسفي، استالرقم گرده دهنده مناسب

متوسطعملکرد

اسپیندل )دوکي(فرم تربیت و هرس مناسب

500 تا 833  اصلهتراکم )درخت در هکتار(

توصيه ترويجي

استفاده از ارقام زودرس درختان میوه به دلیل نوبرانه بودن آن ها از 
ارزش اقتصادي باالیي برخوردار است. این ارقام اگرچه عمدتاً به دلیل 
فصل رشد کوتاه متوسط وزن کم تر و عملکرد ضعیف تری دارند، ولي با 
توجه به زمان رسیدن زودهنگام قیمت زیادی دارند. رقم عدلي که در 
هفته سوم اردیبهشت آماده برداشت می شود، اولین رقم میوه گیالس 
در منطقه شمال شرق کشور است که در فصل بهار وارد بازار میوه مي شود 

ادامه جدول 2- خصوصیات رقم عدلی
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و بدین لحاظ تقاضاي زیادي براي این محصول وجود دارد. جایگزیني 
با این رقم بسیار زودرس مي تواند  بخشی از ارقام قدیمی گیالس 
نقش مهمي در افزایش درآمد تولیدکنندگان گیالس در کشور داشته باشد. 
با توجه به زودرسی و سایر خصوصیات مطلوب رقم عدلی توسعه کشت 
تولید گیالس در کشور توصیه مي شود. در  براي مناطق کشت و  آن 

جدول 3 توجیه اقتصادی گیالس رقم عدلی ارائه شده است. 
جدول 3- توجیه اقتصادی گیالس رقم عدلی

مناطق مناسب کشت
مناطق مستعد 
کشت و پرورش 

گیالس

پیش بینی توسعه سطح زیر کشت
)هکتار در ۱۰ سال آتی(

7200 هکتار

میانگین افزایش عملکرد نسبت به شاهد
)کیلوگرم در هکتار(

1000

تفاوت قیمت میوه در هر کیلوگرم 
نسبت به شاهد

)ریال(
50000

افزایش درآمد حاصل از جایگزیني رقم 
در هر هکتار
)هزار ریال(

100000


