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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1400، سال 2، شماره 10جلد 

 

 گیری مناسب برای تازه خوری و فرآوری پارسی، رقم جدید زردآلو حاصل از دورگ

 

Parsi, a Newly Improved Variety of Apricot, appropriate for consumption as fresh 

and dried fruit  

 

 5و حمید رهنمون 4، مهرشاد زین العابدینی3، ناصر بوذری2، ابراهیم گنجی مقدم1جلیل دژم پور

 
ترتیب،  -5و    1 استادیار،  دانشیار  به  زراع  و  تحقیقات  باغ  ی بخش  تحق  ،ی و  کشاورز  قاتیمرکز  آموزش  طب  یو  منابع  استان   ی عیو 
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منظور معرفی و گسترش ارقام تجارتی و با کیفیت برتر در ایران، برنامه به نژادی زردآلو با هدف دستیابی به  به

ورزی و منابع طبیعی  در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند، مرکز تحقیقات و آموزش کشا  1375ارقام مطلوب از سال  

ای  های ناحیه های مقدماتی، ارزیابی های تكمیلی و آزمایشپس از انجام آزمایش آذربایجان شرقی شروع گردید.

این رقم از   توسط محققین این مرکز معرفی گردید.  1397های امید بخش، رقم پارسی در سال  روی دورگ بر

رنگ، طعم عالی بوده و  و دارای اندازه میوه بزرگ، خوشبدست آمده    90نصیری  × تالقی ارقام قرمز شاهرود  

می بازارپسند  می بسیار  باال،  هسته  به  گوشت  نسبت  و  قند  بخاطر  رقم  این  همچنین  سایر  باشد.  تولید  برای  تواند 

نیز مورد استفاده قرار گیرد. رقم پارسی دارای شكل میوه تخم مرغی، مغز   محصوالت فرآوری شده از زردآلو 

های آن خودناسازگار می باشند. ارقام گرده دهنده  شیرین، هسته جدا، سفتی میوه متوسط، میان رس بوده و گل 

باشند. این ارقام گرده دهنده به جهت کیفیت میوه  می   ، هفت برادران و رقم جدید جلیل90مناسب آن اردوباد

 و سازگار همراه با این رقم کشت شوند.  عنوان رقم تجاری در مناطق مستعده باال و عملكرد خوب می توانند ب 
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 مقدمه

بدا  ازترکیده، ازبکسدددتدان و الجزایر، ایران بعدد

تن میوه در سدددال مقدام مهدارم را    239712تولیدد  

در جهان به خود اختصدا  داده    زردآلو درتولید

ایران تا سددال های اخیر دومین (. البته 12اسدد)  

کشدور تولید کننده زردآلو در جهان بود ولی در  

های گذشدددته این جای اه به جه) حدو   سدددال

سددرمازدگی بهاره درختان زردآلو، عدم توسددعه  

ها با ارقام جدید در کشدددور و باف رفتن سدددن  باغ

ها ، همچنین از دسددد) رفتن بازارهای جهانی  باغ

. در ایران، سدد ز زیر  ها از دسدد) رف)و تحریم

هکتدار و عملکرد آن،   53607کشدددد) زردآلو،  

(. مناطق عمده کشد) 1   تن در هکتار اسد) 6/6

هدای آذربدایجدان  زردآلو در ایران شدددامدل اسدددتدان

اصددفهان، مرکزی،  یزد، تهران، شددرقی، سددمنان،

فددار ، غربی اردبیددل،  آذربددایجددان  و  زنجددان، 

ور  های کشباشد. از بین استانمی خراسان رضوی

شددرقی با مسدداح) حدود ده هزار  نیز آذربایجان  

هزار تن مقام اول    60هکتار و تولید سافنه حدود  

خوری و صدنعتی زردآلو را  تولید محصدوفت تازه

 (.1داراس)  

مدهدم از  مدیدوهزردآلدو  هسدددتددهتدریدن   دار  هددای 

در دنیا اسدد) که به اشددکال مختلز تازه خوری،  

آبمیوه، خشدددکبداری، فرآوری شدددده بصدددورت  

تولید (. 11کنسددانتره و غیره مصددر  می شددود  

زردآلو در جهدان عمددتدار در دو نوار پهنداور بین 

 اردرجده  عر  جررافیدایی، غدالبد   45تدا    25حددود  

 گیردهمراه با انواع هلو، شدلیل و آلو صدورت می

های  با این وجود زردآلو همانند سددایر میوه.  (14 

زیداد    ییدار قدابلید) سدددازگداری آا و هواهسدددتده

. تد  ارقدامی کده در ید  نداحیده بده  خوبی نددارد

 در سددایر نواحی تولید ارکنند غالبخوبی رشددد می

تولیدد محصدددول بدا همدان کیفید) زردآلو قدادر بده  

. میوه زردآلو ی  میوه مرغوا بوده  (11  نیستند

و تولید آن به شددت توسدش شدرایش اکولوژیکی  

رغم  ی گیرد. در ارقام بومی علتح) تاثیر قرار می

تولید   ،وجود صددفات م لوا و تنوع بسددیار زیاد

ها  در این  اقتصدددادی میوه به دلیل برخی نقصدددان

لدذا تجمیع 5گردد  ارقدام دمدار مشدددکدل می  .)

صفات م لوا در ی  یا مند رقم و معرفی آنها  

های تحقیقاتی اس) که در  به باغداران از اولوی)

 شود.پرداخته میاین برنامه های اصالحی به آن 

 1375در ایران سدابقه اصدالز زردآلو تا سدال 

های  های برتر از میان تودهبه سددلکسددیون ژنوتی 

بومی و م دالعده آنهدا در داخدل کلکسدددیون هدا  

 شددود های باغبانی کشددور خالصدده میدرایسددت اه

با اجرای برنامه به نژادی   1375(. از سدال 11 و 5 

زردآلدو، دورگ ارقددامدر  بدیدن  و   گدیدری  داخدلدی 

خدارجی بدا هدد  تولیدد ارقدام جددیدد و بهبود 

کیفی) میوه در ایسددت اه تحقیقات باغبانی سددهند 

از اهددا  مهم در   (.8و    7،  6شدددروع گردیدد  

توان به باف بردن کیفی) میوه  اصددالز زردآلو می

قددابدلدیدد)  عدمدلدکدرد،  افدزایدش  بددازارپسدددندددی،  و 

خشدکباری و داشدتن سدازگاری بهتر با شدرایش آا 

هوایی اشداره نمود. درخصدو  وراث) پذیری  و 

هدای مختلز نشدددان داده  صدددفدات نتدایج پژوهش

هفتده دیرتر از    1-2 نتداج  اسددد) کده زمدان گلددهی

والدین اس)، رنگ گوش) زرد به رنگ پرتقالی 
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و سدفید غالب اسد) و شدکل میوه گرد و بی دی  

باشددند. همچنین ها غالب مینسددب) به بقیه شددکل

مثب) و معنی مشددخش شددده اسدد) همبسددت ی  

هدای شددداخده و انددازه درخد)  داری میدان بین بندد

دارد   مدعدمدو  14وجدود  ندیدز  ندتدداج  عدمدلدکدرد   .)

تر از عملکرد والدین اسدد) و در گزارشددی  پایین

بددا   عمدلدکدرد  بیشدددتدرین  ترکیدده   2/41از کشدددور 

رقددم   بدده  مددربددو   درخدد)  هددر  در  کددیددلددوگددرم 

بداشدددد. در این خصدددو   می  سدددرنهدا روگ

قنددد و  وزن  بین  منفی   همبسدددت ی  زردآلو  میوه 

های مختلز نشدان  گزارش شدده اسد) و پژوهش

داده اسددد) کده میزان قندد و اسدددیدد میوه وراثد)  

(. در راب ه  14 و 13پذیری مسددتقل از هم دارند  

با زمان رسدددیده میوه پژوهشددد ران نشدددان دادند  

رسدددیدن میوه ی  صدددف) کمی بوده و میان ین 

گلدهی حدود زمان رسددیدن میوه در نتاج همانند  

هفتده دیرتر از والددین اسددد). در تحقیقدات   2-1

و   بلیداندا  انجدام شدددده ارقدام زردآلو اروپدایی ن یر

ی  و ن یر شددصددتمی   فریانا و ارقام بومی ایرانی

زودر  مدددرندددد،  رقدددم  ندددور   و   تدددریدددن 

(.  14و  13ترین بودندد  دیرر  کدالومرپریکوو 

هدا دارای کمترین میزان تداری  بدازشدددددن گدل

شددددت درصدددد( بوده و به   5/28پذیری  توار 

مدی قدرار  مدحدید دی  تدداثدیدرعدوامددل  و تدحدد)  گدیدرد 

شددن جوانه گل همبسدت ی منفی بین تاری  متورم

دهددکده  بدا عملکرد وجود دارد و این نشدددان می

مدیدوه   عدمدلدکدرد  دیدرتدر،  گدلدددهدی  بددا  درخدتدداندی 

 (.10و 8تری خواهند داش)  پایین

دهد که اصدددالز ی   م الب فوق نشدددان می

رقم جدید زردآلو با صدفات م لوا بسدیار زمان  

باشددد، ولی خوشددبختانه در ایران  بر و مشددکل می

ها و ارقام بومی بسددیار م لوا و متنوعی  ژنوتی 

توسدددش  و  طبدیدعی  بصدددورت  کدده  دارنددد  وجود 

 باغداران طی سددالیان گذشددته انتخاا و کشدد)

شده  های اخیر نیز ارقام اصالز  شوند. در سالمی 

،  90ای، آیباتان، مراغه90، اردوباد90ن یر: نصیری

، شدانلی و جلیل توسدش موسدسده تحقیقات 97سدهند

علوم باغبانی کشدور ثب) و معرفی شدده اسد). در  

این تحقیق مراحدل اصدددالحی رقم جددیدد زردآلو  

پارسدی از دورگ گیری تا معرفی این رقم شدرز 

 داده می شود. 

 

 هامواد و روش

ایدددران   روش در  از  زردآلدددو   اصدددددالز 

گیری تا قبل از این برنامه اصالحی انجام دورگ 

ن رفته بود. با شدروع این پروژه به نژادی در سدال 

انجام   در این محصدول  گیریاولین دورگ 1375

  20گرف). مدت زمان اجرای این برنامه اصالحی

سدداله اجرا شددد. فاز   5سددال بود که در مهار فاز  

، قرمز شدداهرود، 90دوباد، ار90اول ارقام نصددیری

بدراسددددا     90مدراغدده   کدداندیدندو  رقدم خددارجدی  و 

خصدددوصدددیات رویشدددی و زایشدددی بخصدددو   

خصدددوصدددیدات میوه بده من ور انجدام تالقی هدای  

متقابل کنترل شددده انتخاا و در زمان تالقی کل 

درخد) توسدددش اتداقد  هدای توری بدا اسدددکلد)  

موبی ایزوله شددند. در زمان مناسدب پذیرش دانه  

های گرده از درختان پدری  دانهگرده توسش گل  

ترتیب  تهیه و عمل تلقیز دسدتی انجام شدد و بدین
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تالقی هدای مورد ن ر   حداصدددل از  بدذور دورگ

بددرنددامدده  ایددن  دوم  فدداز  آمددد.   بدددسددددد) 

شامل احدا  باغ از نتاج بدس) آمده و م العه و 

انتخداا اولیده در بین دورگ هدا بود. فداز سدددوم 

آغدداز   بددا  تددقددریددبددا  کدده  وطددرز   بدداردهددی 

تثبی) خصددوصددیات رویشددی و زایشددی درختان   

دورگ همراه بود، شدددروع شدددد. پن از انجدام 

ژندوتدیدد  تدکدمدیدلدی،  بدخدش مد ددالدعددات  امدیددد  هددای 

اصدددلده تکثیر و   36انتخداا و از هر ید  بده تعدداد 

در قدالدب طرز آزمدایشدددی در ق عده بداغ دی ری  

های انتخابی کشد) شددند. در فاز مهارم، ژنوتی 

ای در سدده اسددتان های ناحیهایشبرای انجام آزم

آذربایجان شددرقی ، البرز و خراسددان رضددوی در  

شدددداهددد تدجددارتدی  ارقددام  و   90 مدراغدده  کدنددار 

شددداهرود(کشددد) شددددند و پن از ارزیابی  قرمز

بداهمددی ر مقدایسدددده و ژنوتید  هدای   تکمیلی 

دورگ     رقم پارسددی برترگزینش نهایی شدددند.

AD405  حاصدددل تالقی رقم قرمز شددداهرود در )

یکی از  رقم پدارسدددی  می بداشددددد.    90ینصدددیر

نتاج دورگ،   420هایی اسد) که از میان ژنوتی 

و  ای  مزرعدده  ارزیددابی هددای  و  م ددالعدده  از   پن 

غربدال نمودن جمعید) دورگ بددسددد) آمدده و 

نهایتأ براسدددا  صدددفات شددداخش و مهم که در  

انتخدداا  هسدددتنددد  توجدده  زردآلو مورد  گزینش 

از گزینش   بده  گردیدد. این ژنوتید  پن  اولیده، 

 به  90  مراغهقرمز شداهرود و  همراه ارقام تجارتی

در اسددتان آذربایجان شددرقی   عنوان ارقام شدداهد(

 ایسدددت داه تحقیقدات بداغبدانی سدددهندد( و اسدددتدان 

خراسدان رضدوی  ایسدت اه تحقیقات کشداورزی  

گلمکان( و اسددتان البرز  ایسددت اه صدددهکتاری  

مشدکین دشد)( در قالب طرز بلو  های کامل 

فی در سده تکرار  در هر کرت سده درخ)(  تصداد

 کش) گردید.

مشدخصدات جررافیایی ایسدت اه های تحقیقاتی 

ذکر شدده اسد). در این بررسدی   1فوق در جدول  

غالبار صددفاتی از خصددوصددیات رویشددی و زایشددی  

ارقدام  مورد ثبد) و بررسدددی قرار گرفتندد کده در  

گزینش ارقام زردآلو اهمی) داشته و بیشتر تح) 

(. در این  14و   5بداشدددندد  ن و سدددال میتداثیر مکدا

آزمدایش یدادداشدددد) برداری کلیده صدددفدات و 

مشددخصددات پومولوژیکی و مرفولوژیکی م ابق 

تمددایز،  زردآلو و دسدددتورالعمددل  دیسدددکریرتور 

در  انجام گرف).   (UPOV)یکنواختی و پایداری  

بررسددی در خصددو  تعیین درصددد    1395سددال 

ه برای  آلوگامی و انتخاا بهترین رقم گرده دهند

های انتخابی با اسددتفاده از ایزوفسددیون و ژنوتی 

تلقیز مصدددنوعی در شدددرایش مزرعه و بصدددورت  

تکراردار در قدالدب طرز آمداری اجرا گردیدد و 

میزان خودناسازگاری و رقم گرده دهنده مناسب 

 برای هر ید  از ارقدام تحد) م دالعده تعیین شدددد 

من ور  ه  آزمدایشدددی بد   1396(. در سدددال  9و    15 

ارزیابی قابلی) خشددکباری وتولید برگه و قیسددی 

میوه و  گردیددد  انجددام  رقم  این  از  روی  پن  هددا 

 (Fumigation) برداشدد) و انجام فومی اسددیون

اکسدددیددد گوگرد   گدداز دی  بددا 2SOتوسدددش   ) 

سداع) تیمار  12در هزار بمدت  6و 4،  2غل )  

و درصدد    2SOترین غل ) گاز  شددند و مناسدب

نتایج به دسدد) دید. برگه اسددتحصددالی تعیین گر
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آمدده از تمدامی صدددفدات تحد) بررسدددی از ن ر 

های گزینشدی و با آماری براسدا  روش شداخش

افدددزار    تدددجدددزیددده    SPSS (Ver.19)ندددرم 

ها با اسددتفاده از آزمون دانکن در  شددد و میان ین

درصددد با یکدی ر   1درصددد و  5سدد ز احتمال 

 مقایسه شدند.

 

 در کشور های ناحیه ای اجرای آزمایش مناطقمشخصات جررافیایی  -1جدول 
 

 مختصات جررافیایی  ارتفاع از س ز دریا  ایست اه استان 

 عر  جررافیایی  طول جررافیایی    

 طول شرقی  42/57"و  45˚ شمالی  55/59"و  37˚ متر  1327 سهند  یایست اه تحقیقات باغبان یشرق جانیآذربا

 ی شرق 95/50˚ شمالی  74/35˚ متر  1560 دش) نیمشک قاتیتحق ست اهیا البرز

 ی شرق 17"و  59˚ شرقی  29"و  36˚ متر  1176 گلمکان قاتیتحق ست اهیا یرضو خراسان

 

 نتایج و بحث

 : دورگ گیریفاز اول

گیری نشددان داد که نتایج حاصددل از دورگ

طول فرآیندد اختده  هدا در  درصدددد گدل  50حددود  

کردن و تلقیز از بین رفتندد و پن از تلقیز نیز در  

هدا بده علد) وجود سدددرمدای دیرر   برخی سدددال

های انجام یافته خیلی  بهاره تشکیل میوه در تالقی

تالقی انجام   32کم بود. در طول اجرای آزمایش  

بذر دورگ در طول سده   853پذیرف) و مجموعأ  

تعداد    1378ل  سال بدس) آمد. در مجموع در سا

به    1379دورگ به دسددد) آمد و در سدددال  274

دانهال   230به تعداد   1380و در سددال   275تعداد  

 دورگ حاصل گردید.

 های حاصل فاز دوم: کشت بذور و دانهال

 هدا بده من ور تسدددهیدل غربدال اولیده دو رگ

های برتر، در خزانه  در دستیابی و انتخاا ژنوتی 

ها با هد  حذ   دانهالو در مراحل اولیه رشددد  

هدا و هدای ضدددعیز، حسدددا  بده بیمداریگیداهچده

آفات رایج، حسددا  به کمبود عناصددر غذایی و 

شدددداخش براسددددا   و  محی ی  هددای  شدددرایش 

دورگ    556مرفولوژیکی انجدام گرفد). نهدایتدار  

پن از انتخداا اولیده در ق عده  بداغی بده مسددداحد)  

بدده مدتدر  2500تدقدریدبدی   ردیدز  هشدددد)  در  مدربدع 

 متر کش) شدند. 4×1فواصل

ژنوتیپ انتخاب  و  ارزیابی  سوم:  های  فاز 

 بخش امید

در فداز سدددوم این پروژه کده بیشدددتر ارزیدابی  

هدا مدد بداردهی، عملکرد و کیفید) میوه ژنوتید 

مددت پنج سدددال در  ه  بد   1385ن ر بود از سدددال  

های  ایست اه سهند در قالب پروژه ارزیابی دورگ

ارقدام جددیدد اجرا  من ور دسدددتیدابی بده  ه  زردآلو بد 

هدای  برتر بده عنوان ژنوتید ژنوتید     26گردیدد و

جه) انجام امیدبخش با خصدددوصدددیات م لوا  

 .شدددندای انتخاا سددازگاری ناحیه  هایآزمایش

زمان داشدته های مورد بررسدی گلدهی همژنوتی 

روز بود  4-5حداکثر اختال  شددروع گلدهی   و
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هوایی در  که این تفاوت نیز بسددته شددرایش آا و 

کرد و ثدابد) نبود. در  هدای مختلز فرق میسدددال

 HS731 میدان ژنوتید  هدای انتخدابی برخی ن یر

ند دیدر بدرخدی  خدوری،   تددازه  بدرای     HS203بدرای 

مصددار  خشددکباری و صددنایع تبدیلی و برخی  

و   AD405و     AD507ند دیدر بدوده  مدند دوره  دو 

برای تازه خوری و هم برای مصر  هم  توانند  می

(  AD405ده شدوند. رقم پارسدی  خشدکباری اسدتفا

از جمله ارقامی بود که به جه) داشددتن صددفات 

بسددیار عالی میوه، باردهی و بازارپسددندی م لوا  

و همچنین حسدداسددی) کمتر به شددرایش نامسدداعد  

جوی در فصددل گلدهی و داشددتن عملکرد پایدار  

های تح) بیشدتر مورد توجه بود و از بین ژنوتی 

میدان ین خصدددوصدددیدات م دالعده گزینش گردیدد. 

رویشدددی و زایشدددی  این رقم با ارقام شددداهد در  

 آمده اس). 4و 3،  2جداول 
 

های امید  مقایسه میان ین سه ساله برخی خصوصیات مهم میوه زردآلوی رقم پارسی با ژنوتی  -2جدول 
 بخش و شاهد 

 

 ژنوتی  
 وزن میوه 
  گرم( 

 اندازه 
 میوه 

 زمان 
 رسیدن 

 قند میوه 
 )Brx. درصد    

 ضخام) گوش) 
 متر(  میلی 

 سفتی  
 گوش) 

 مسبندگی هسته 
 به گوش) 

 مساح) 
 رنگ رویی 

 وزن هسته 
  گرم( 

 طعم 
 مرز 

 شکل 
 میوه 

AD507 6 /51  مرغی تخم  شیرین  2/ 12 کوم   آزاد  متوسش  12/ 90 23 متوسش ر   بزرگ 

HS731 6 /68  مرغی تخم  شیرین  2/ 12 کوم   آزاد  متوسش  11/ 80 19/ 7 متوسش ر   خیلی بزرگ 

 مرغی تخم  شیرین  1/ 88 بزرگ  آزاد  متوسش  12/ 10 19 متوسش ر   خیلی بزرگ  62/ 6 پارسی 

 گرد  شیرین  1/ 80 متوسش  آزاد  سف)  10/ 5 23 متوسش ر   متوسش  47/ 1 90مراغه  

 مرغی تخم  شیرین  1/ 67 متوسش  آزاد  نسبتا نرم  11/ 56 19 متوسش ر   بزرگ  50/ 1 قرمز شاهرود 

 
 با ژنوتی  های امید بخش و شاهد   مقایسه برخی خصوصیات رویشی و مورفولوژیکی رقم پارسی   - 3جدول  

 

 قدرت رشد  ژنوتی  
 ق ر تنه 
 متر( سانتی

 میزان شاخه زایی عادت رشد 
 نسب) طول
 به عر  برگ 

 شدت رنگ 
 سبز برگ 

 طول دمبرگ 
 متر( سانتی

AD507  8/2 تیره 18/1 متوسش  افراشته تا گسترده 5/11 متوسش 
HS731  8/3 متوسش  15/1 متوسش  افراشته تا گسترده 0/12 متوسش 
 4/3 متوسش  32/1 متوسش  افراشته  8/11 قوی  پارسی
 4/2 متوسش  16/1 متوسش  گسترده  0/11 متوسش  90مراغه 

 6/3 متوسش  46/1 بیشتر افراشته  0/10 متوسش  قرمز شاهرود
 

 های امید بخش و شاهد با ژنوتی  خصوصیات زایشی و باردهی رقم پارسیمقایسه برخی  -4جدول 
 

 زمان گلدهی  ژنوتی  
 طول دوره گلدهی  

  روز( 
 های گل توزیع جوانه  رنگ گلبرگ 

 عملکرد 
  کیلوگرم بر درخ)( 

 پایداری عملکرد 

AD507 غالبار روی اسرور شاخه ی  ساله سفید  7 متوسش گل a27  متوسش 
HS731 غالبار روی اسرور شاخه ی  ساله سفید  6 متوسش گل b25  متوسش 
 زیاد a28 غالبار روی اسرور شاخه ی  ساله سفید  7 متوسش گل پارسی
 متوسش  a29 غالبار روی اسرور شاخه ی  ساله سفید  6 متوسش گل 90مراغه 

 زیاد b24 غالبار روی اسرور شاخه ی  ساله سفید  7 متوسش گل قرمز شاهرود 
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دارای عادت رشددی گسدترده و تا رقم پارسدی  

حدودی رو به پایین و با قدرت رشدی متوسش تا 

 28بیشددتر از  آن باشددد. متوسددش عملکرد  قوی می

بدداشددددد  سددددالدده می  7گرم در هر درخدد)  کیلو

این رقم دارای باردهی ثابتی اس) که  .(4 جدول

نشدان دهنده حسداسدی) کم این ژنوتی  به سدرمای  

بهاره می باشددد. رقم پارسددی از جمله ارقامی بود 

از سدرما در امان   1397که در سدرمای بهاره سدال 

هدید   بدددون  و  بدود  ندرمددال  آن  بدداردهدی  و  بدوده 

خسدارت ناشدی  از سدرما و شدرایش نامسداعد جوی  

کیل میوه داشد). میوه این رقم  حاکم در بهار تشد 

گرم،   6/59دارای انددازه بزرگ بدا میدان ین وزن  

شدددکل تخم مرغی، رنگ رو خوا، شدددیرینی و 

طعم بسدددیدار عدالی و بدازارپسدددندد بدا میدان ین مواد  

درصدد و اندازه هسدته متوسدش 7/19جامد محلول 

وزن   مدیدداند دیدن  بدددون کدر    97/1بددا  و  گدرم 

 .باشدمی

 های ناحیه ای فاز چهارم: انجام آزمایش

در این فاز از آزمایش که بیش از هف) سددال 

طول کشدید، نتایج بررسدی خصدوصدیات رویشدی و 

زایشدددی بیدان ر آن بود کده رقم پدارسدددی از ن ر 

خصدوصدیات رویشدی در هر سده ایسدت اه گلمکان، 

مشدکین دشد) و سدهند سدازگاری خوبی داشدته و 

ها و عالئم ناسددازگاری خاصددی در برگ و جوانه

رویشددی خود نداشددته اسدد). از ن ر زمان  رشددد  

این رقم همزمان با سدایر ارقام و   ، گلدهیگلدهی

های نرمال اسد) که شداهد بوده و دارای گلرقم  

ندقدش  بدددون  و  کددامددل  مدورفدولدوژیدکدی  ند در  از 

باشدند. رقم پارسدی از ن ر زمان رسدیدن در هر  می

ر  بوده و خصدوصدیات ثب) سده من قه فوق میان

اطق تح) آزمایش ترییرات شدددده میوه آن در من

مشدددابده  میوه آن    مرغوبید)  و  دار ندداشددد)معنی

مشداهده شدده در ایسدت اه سدهند در طی  مرغوبی)  

 (.1 شکل بود های گذشتهسال

  ارسدیپرقم  مقایسده میان ین صدفات مهم میوه  

قرمز شداهرود در  و  90به همراه ارقام شداهد مراغه  

آورده شدده   5سده اسدتان محل آزمایش در جدول  

در    رقم پارسدددی  ،م ابق نتایج این جدولاسددد).  

صددفات وزن و اندازه میوه، قند میوه و ضددخام) 

ی  دار اختال  معنی  90 گوش) میوه با رقم مراغه

مورد    ولی بدا رقم قرمز شدددداهرود فقش در  دارد

ی  ار دوزن و انددازه میوه اختال  معنی  صدددفدات

. همچنین برای این رقم، حسداسدی)  نشدان می دهد

های شایع مانند درختان  خاصی به آفات و بیماری

زردآلو ن یر لکده غربدالی، شددددانکر بداکتریدایی، 

ورتیسلیوم، شارکا، کرم آلو، سرشاخه خوار هلو،  

های آزمایش  مکانشته و شرش  در هی  ی  از  

 (.10مشاهده نشد  

 معرفی رقم گرده دهندهخود ناسازگاری و 

پددارسددددی   رقددم  کدده  داد  نشددددان   نددتددایددج 

ایرانی در هی   ارقدام آسدددیدایی و  اکثر   همدانندد 

حدددالددد) از  خدددود یددد   بدددررسدددددی   هدددای 

 ، بده صدددورت خود تلقیحی طبیعیسددددازگداری  

بدددون  گدرده خدودی  بددا  مصددددندوعدی   تدلدقدیدز 

پدن  مصددددندوعدی  تدلدقدیدز  و  گددل  کدردن   اخدتدده 

ها( درصددد تشددکیل میوه بافی  کردن گل  از اخته

نددداشددددد)    3 رقددم  4درصدددددد  ایددن  لددذا   .) 

شود در خودناسازگار بوده و توصیه می کامالر
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 مورد بررسی  در سه ایست اه  ارقام شاهدمقایسه میان ین خصوصیات میوه رقم پارسی با  -5جدول 

 

 می باشد. UPOVاسا  دستوالعمل  اعداد مربو  به صفات ستاره دارد بر *

 

 

 

 

 صفات
 ایست اه 

 میان ین کل 
 گلمکان  مشکین دش) سهند 

 قرمز شاهرود 90مراغه پارسی قرمز شاهرود 90مراغه پارسی قرمز شاهرود 90مراغه پارسی قرمز شاهرود 90مراغه پارسی
 a6/59 b03/47 b13/50 56/42 44 34/56 62/49 47 9/59 3/58 1/50 6/62 وزن میوه  گرم(

 a3/59 b3/34 b6/50 50 34 60 49 34 56 53 35 62 اندازه میوه  سانتی متر مکعب(

 b7/19 a28/22 a86/19 58/18 85/19 20 22 24 5/19 19 23 7/19 درصد قند میوه  

 a5/4 a50/4 a53/4 89/3 21/4 70/4 59/5 38/4 22/4 12/4 92/4 60/4 اسیدیته فعال میوه  
 7/3 7 5 5 7 5 3 7 5 3 7 5 *سفتی میوه  

 a97 /1 a77/1 a67/1 54/1 6/1 95/1 5/1 92/1 1/2 98/1 8/1 88/1 وزن هسته  گرم(

 7 5 6/3 7 5 5 7 5 5 7 5 5 *مساح) رنگ رویی میوه  
 33/2 6/3 3/2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 *رنگ زمینه میوه  

 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *رنگ گوش) میوه  

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 زمان آغاز گلدهی*
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 زمان رسیدن میوه*

 a5/11 b66/9 a56/11 12 16/9 12 2/11 82/9 00/11 5/11 10 50/11 متر( میلی  ضخام) گوش) میوه 
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 شکل درخ) و میوه رقم پارسی  -1شکل 

 

رقم پارسددی عالوه بر در ن ر گرفتن رقم  کشدد) 

دهندده، مندد روز قبدل از آغداز گلددهی بده گرده

تعداد کافی کندوی زنبور عسدل در داخل باغات  

گرده افشددانی و تشددکیل میوه م لوا  جه) دگر

 نییتع  شیآزما (. نتایج 9و 15در ن ر گرفته شود  

نشدان داد از ن ر سدازگاری، این    رقم گرده دهنده

ارقدام اردوبداد بدا  درصددددد(، هفد)   49   90رقم 

درصددد(    42درصددد(، و رقم جلیل    38برادران  

سدازگاری گرده خوبی داشدته و بایسدتی در زمان  

احددا  بداغ بصدددورت ترکیبی  دو ردیز رقم  

بده همراه    دهندده(اصدددلی و ید  ردیز رقم گرده

 (.6د جدولاین رقم کش) شون

 قابلیت خشكباری ) تولید برگه و قیسی(

نتدایج ارزیدابی قدابلید) خشدددکبداری میوه رقم  

پارسددی نشددان داد عمل فومی اسددیون توسددش گاز  

2SO    ( سددداع) در    12در هزار به مدت     4با غل

تهیده برگده از میوه این رقم بهترین نتیجده را دارد و  

و   از این روش بدا کیفید)  برگده اسدددتحصددددالی 

درصد بود. این   19/ 27بازارپسندی م لوا، معادل 

مقددار در مقدایسددده بدا برگده تولیددی از رقم قرمز  
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درصدد( بافتر بوده ولی در مقایسده با  17شداهرود   

باشدددد. درصدددد( کمتر می 25/ 7    90م نصدددیری رق 

و  بدنددابدرایدن   بدر شدددکددل  دداهدری  عدالوه  ایدن رقدم 

بازارپسدندی عالی، دارای قابلی) نسدبتار خوبی برای  

تولید محصدول خشدکباری بخصدو  برگه و قیسی 

شددر  این که در زمان رسددیدگی  نیز می باشددد، به 

کامل و مناسدب برداشد) شدود. بنابراین رقم پارسدی  

ره داشدددتده و می تواندد یکی از  مصدددر  دو من و 

بهترین ارقدام برای مصددددار  رومیزی و سددددایر  

 (. 6 جدول   محصوفت فرآوری شده نیز باشد 

 

 مشخصات کلی رقم پارسی  -6جدول
 

 پارسی  صفات  ردیز  پارسی  صفات  ردیز 
 ساله غالبار روی شاخه ی   تی  باردهی  16 ( 90دورگ   قرمز شاهرود × نصیری  منشار 1
 افراشته  فرم درخ)  17 ایست اه تحقیقات باغبانی سهند  محل دورگ گیری  2
 روزاسه  فرم گل  18 تازه خوری و خشکباری  نوع مصر   3
 خودناسازگار  باروری گل  19 ر  میان  زمان رسیدن میوه  4
 سفید  رنگ گلبرگ  20 19/ 7 بریکن(   صد مواد جامد محلول  در  5
 مایل به زرد   رنگ پوس)  21 59/ 6 میوه  گرم( وزن   6
 کرم  رنگ گوش)  22 59/ 3 اندازه میوه  سانتی متر مربع(  7
 قرمز  رنگ رویی  23 مرغی تخم  شکل میوه  8
 11/ 5 ضخام) گوش)  میلی متر(  24 عالی  طعم میوه  9
10 pH   متوسش  سفتی باف) گوش)  25 4/ 5 میوه 
 شیرین  طعم مرز  26 1/ 97 ( وزن هسته  گرم  11
 آزاد  وضعی) مسبندگی  27 30/ 25 نسب) وزن میوه به هسته  12
   6/ 2 سفتی گوش)  کیلوگرم بر نیوتن(  28 میان گل  زمان گلدهی  13
 خوا  قابلی) حمل و نقل  29 ، هف) برادران و جلیل 90اردوباد  رقم گرده دهنده  14
    ساله   7کیلوگرم در درخ)   28 متوسش عملکرد     15

 

 توصیه های ترویجی

رقم زردآلوی پارسدی به جه) داشدتن کیفی) 

تواند در بازار  میوه و بازار پسدندی بسدیار عالی می

بدا اکثر ارقدام موجود زردآلو رقدابد) کندد. بندابراین  

های آن از مراکز تولید شددود که نهالتوصددیه می

شدددود تهدیدده  معدتدبدر  مراکد   ،نهددال  از  ز بخصدددو  

تحقیقدات و آموزش کشددداورزی و مندابع طبیعی 

خراسان رضوی و پژوهشکده    و  آذربایجان شرقی

های معتدله و سدردسدیری موسدسده تحقیقات میوه

هدای مدادری آن موجود کده پدایدهکرج    در  بداغبدانی

. پدایده پیونددی مورد  بداشدددد  تکثیر می  و در حدال

تواندد پدایده بدذری زردآلو و گوجده  اسدددتفداده می

هدای رویشدددی پنتدا، تترا و وحشدددی  و یدا از پدایده

میروبافن باشد. فواصل کاش) درختان روی پایه  

متر و روی پدایده رویشدددی و   5×    6بدذری زردآلو  

شدددود. توصدددیده متر پیشدددنهداد می  4×5گوجده هدا  

شددود به زمان برداشدد) بیشددتر توجه شددود به  می

ه خوری و ارسدال به  طوری که برای مصدار  تاز

بازار باید پن از رنگ گیری و قبل از نرم شدددن 

برای مصددددار    ولی  اقدددام شدددود  میوه  بددافدد) 

خشدکباری یا فرآوری باید صدبر کرد تا میزان قند 

های پر بار توصدیه میوه به حداکثر برسدد. در سدال

شدددود تن  میوه انجام شدددود تا اندازه میوه و می

تند  بهتر اسددد)   کیفید) آن پایین نیداید و مرحلده
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پن از تشدکیل میوه و در زمان فندقی شددن میوه  

صورت گیرد. عملیات هر  درختان، کوددهی، 

سد) برای  سدمراشدی زمسدتانه، محلول پاشدی فروت

پدایدداری عملکرد و حفک کیفید) میوه و همچنین 

سدالمتی درختان هرسداله انجام گیرد. با این وجود 

خصوصیات به طوری که  قبال نیز به آن اشاره شد  

 میوه زردآلو در شدددرایش آا و هوایی مختلز

تواند دسدتخوش ترییرات شدود بنابراین برخی  می 

 خصدددوصدددیدات میوه این رقم نیز ممکن اسددد)

در منداطق دی ر متدأثر از خدا ، آا و شدددرایش  

آا و هوایی آن من قه و نحوه مدیری) باغ ترییر 

 کند.

 سپاسگزاری

تحقیقدات بداغبدانی از کلیده همکداران ایسدددت داه 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشددداورزی    سدددهند و

 22و منابع طبیعی آذربایجان شددرقی که در طول  

فدداز دورگ از  سددددازی  سددددال  آزاد  تددا   گیری 

مددا  کدنددار  در  و  زحدمدد) کشدددیدددنددد  رقدم    ایدن 

را   قدددرداندی  و  سدددردداسددد دزاری  کدمددال   بدودنددد 

مدرکدز   .مید ندمدداید مدی هدمدکدداران  از   هدمدچدندیدن 

رزی و مندابع طبیعی تحقیقدات و آموزش کشددداو

   یهددا وهیپژوهشدددکددده م  خراسددددان رضدددوی و

موسدسده تحقیقات باغبانی که  یریمعتدله و سدردسد 

آزمددایدش ندداحدیددهاندجددام  را  هددای  تدکدمدیدلدی  و   ای 

 نماییم.برعهده داشتند تشکر و سراس زاری می
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