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پیشگفتار

ایـران بـه دلیل وجود شـرایط اقلیمی متنوع از پتانسـیل بسـیار باالیـی در تولید و 
پـرورش انـواع محصـوالت باغبانـی از قبیل خرمـا و میوه های گرمسـیری، مرکبات 
و میوه هـای نیمه گرمسـیری، میوه هـای معتدلـه و سردسـیری، پسـته، چـای، گل و 
گیاهـان زینتـی، و نیـز انـواع سـبزی و صیفـی برخـوردار اسـت. تنـوع موجـود در 
گونه هـای مختلـف ایـن محصوالت اعـم از تنـوع در رنگ، اندازه، شـکل ظاهری، 
بافـت، عطـر، طعـم و مـزه ی میـوه واقعـاً شـگفت انگیز اسـت. ایـن نعمـت الهـی، 
پتانسـیل نهفتـه ای اسـت کـه از دیـد محققـان و به نژاد گران عرصـه ی باغبانـی پنهان 
نمانـده اسـت. آنهـا در طـی سـالیان گذشـته همـواره تـاش نموده انـد تـا بـا کمک 
گرفتـن از تنـوع کم نظیـر موجـود در ژرم پاسـم بومی و نیـز با بهره گیـری از دانش 
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ژنتیـک و اصـاح نباتـات، جایـگاه خود را در جهان به سـرعت در حـال تغییر، 
حفـظ و حتـی محکم تـر نمایند. 

مـا بـر ایـن باوریـم کـه تحقیقـات در حـوزه باغبانـی یکـی از پشـتوانه های 
قـوی بـرای توسـعه و رشـد فناوری هـای ملـی و راه رسـیدن بـه رونـق تولیـد، 
خودکفائـی و شـکوفائی اقتصـادی اسـت. بـر ایـن اسـاس یکـی از اهـداف و 
اولویت هـای مهـم فعالیت هـای اصاحـی باغبانـی، دسـتیابی به ارقـام منحصر به 
فـردی اسـت که عـاوه بر برخـورداری از عملکرد و کیفیت پایـدار و مطلوب، 
بتواننـد سـطح قابـل قبولـی از تنش هـای زنـده و غیرزنـده را نیـز تحمـل نمایند. 
نقـش ایـن ارقام نه تنهـا در نظام تولید، بلکـه در تامین امنیت و سـامت غذائی، 
پویایـی صنایـع تبدیلـی، ارزآوری و بهبـود صـادرات غیرنفتـی، بسـیار حیاتـی 
اسـت. به کارگیـری ارقـام جدیـد از یکسـو بـه دلیـل تنـوع سـلیقه و ذائقـه ی 
بـه منظـور حصـول موفقیـت در رقابـت  از سـوی دیگـر  مصرف کننـدگان و 
موجـود در بازارهـای جهانـی، اهمیـت ویـژه ای دارد. امـروزه در باغبانی نوین، 
کاشـت و احـداث باغـات بـا اسـتفاده از ارقـام جدیـد بـه تجـارت سـودآوری 
تبدیـل شـده اسـت که قـادر اسـت ارزش افزوده ی قابـل توجهـی را در گردش 
مالـی تولیدکننـده ایجـاد نماید. پرواضح اسـت که اسـتفاده از ارقـام جدید باید 
مطابـق بـا نیـاز بازار مصـرف و با درنظرگرفتـن کلیه ی ماحظات فنـی و علمی، 

به خصـوص سـازگاری آنهـا بـا مناطـق کشـت مـورد نظـر، صـورت گیرد. 
معرفـی ارقـام جدید از جملـه مهم ترین دسـتاوردهای علمـی و بروندادهای 
کاربـردی موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی اسـت که بـه همت پژوهشـگران و 
بـا اتـکاء بـه دانـش و توانمنـدی متخصصیـن علم باغبانـی در هفت پژوهشـکده 
تحـت پوشـش ایـن موسسـه از گذشـته های دور آغـاز شـده و همچنـان با قوت 

دارد. ادامه 
ثمـره سـال ها تـاش محققان ما، معرفـی51 رقم جدید محصـوالت مختلف 
باغبانـی اسـت کـه 17 رقـم آن در سـال های 1395تـا 1397 تولیـد و بـه جامعـه 
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باغـداری کشـور معرفـی شـده اند. این مجموعـه به بیـان مهم تریـن خصوصیات این 
می پـردازد. ارقام 

انتظار می رود با فراهم شـدن هرچه بیشـتر زیر سـاخت های الزم برای مشـارکت 
و سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در فرآینـد اصـاح ارقـام باغبانـی و ورود آنها 
بـه عرصـه کشـاورزی، و در سـایه تـاش و جدیـت محققان پرتوان کشـور، شـاهد 
پویایـی بیـش از پیـش دسـتاوردهای تحقیقاتـی در حـوزه باغبانی بـوده و بتوانیم در 

رونـق تولیـد و اقتصـاد ایـران اسـامی عزیز موثر واقع شـویم.

                                                             شکرالهحاجیوند
رئیسموسسهتحقیقاتعلومباغبانی

تیرماه1398
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زیتونرقمامین
روغنی،پاکوتاه

Olea europaea cv. Amin
 Suitable for oil prouduction, Dwarf 
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زیتون رقم امین

دست اندر کاران معرفی رقم
عظیمی،  محمود  گل محمدی،  مجید  زینانلو،  علی اصغر 
طاووسی، سید مهیار  عبدالهی،  عزیز  مصطفوی،   کریم 
مریم دودانگه، محمود امامی، خسرو غریبی و مهدی طاهری 

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسر 

مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های 
زنجان و گیالن

ویژگی های رقم

از  بیش  قابلیت کشت  با  مجنون،  تاج  فرم  پاکوتاه،  بسیار 
1000 درخت در هکتار، وزن میوه 2/7 گرم، درصد روغن 
پتانسیل  اسید،  اولئیک  درصد   75 دارای  درصد(،  باال)61 
عملکرد مطلوب، قابلیت خودگرده افشانی زیاد، متحمل به 
شوری و نسبتاً مقاوم به سرما، در تکثیر با قلمه بسیار سهل 

ریشه زا
حداقل 2000هکتار میزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت

مناطق نیمه گرمسـیری بـا میانگین دمای سـالیانه 17±1 
درجـه سـانتی گراد، میانگیـن دمـای 27 درجه سـانتی گراد 
در تابسـتان  و میانگیـن حداقـل دمـای زمسـتان کمتـر از 
10 درجـه سـانتی گراد. همچنیـن حداقل دمـای مطلق در 

زمسـتان نبایـد بـه 8 - درجه سـانتی گراد برسـد. 

افزایش عملکرد نسبت به شاهد

انـدازه سـطح تـاج در رقم امین30 درصد سـطح تـاج در رقم 
زرد )شـاهد( اسـت؛ امـا میـزان عملکـرد در واحـد سـطح تاج 
 0/31 kg/m2 0/78 و برای رقـم زرد kg/m2بـرای رقـم امین

می باشـد.

توجیه اقتصادی

با توجه به اینکه در کشت متراکم ، رقم امین در مقایسه با 
رقم شاهد )زرد( 5 سال زودتر به حداکثر تولید می رسد و 
نیز برتری عملکرد این رقم در مقایسه با شاهد، پیش بینی 
می شود با جایگزینی آن در سطحی معادل 1000 هکتار و 
با در نظر گرفتن میانگین 15 تن محصول با قیمت32000 
معادل2400  درآمدی  زیتون،  میوه  کیلوگرم  هر  در  ریال 

میلیارد ریال در یک بازه زمانی 5 ساله به دست آید.

1395سال معرفي



3  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زیتونرقممشکات
دومنظوره)روغنی-کنسروی(،دیررس

Olea europaea cv. Meshkat
Dual purpose, Late ripening



4  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زیتون رقم " مشکات"          

دست اندر کاران معرفی رقم

 علی اصغرزینانلـو، رحمت الـه غالمـی، مجیـد گل محمـدی،
عبدالهـی،  عزیـز  عظیمـی،  محمـود  مصطفـوی،   کریـم 
دودانگـه،  مریـم  ارجـی،  عیسـی  مهیارطاووسـی،   سـید 

خسروغریبی ، عزت اله باقری و مرزبان نجفی

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسر  

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مراکز 
استان های زنجان و کرمانشاه

ویژگی های رقم

میوه  وزن  میانگین  منظوره،  دو  برداشت  قابلیت  با  رقمی 
5/9 گرم، 83 درصد وزن میوه را فرابر تشکیل می دهد، 
قابلیت  دیررس،  درصد،    7/6 هسته  به  گوشت   نسبت 
ماده  در  روغن  درصد   65 دارای  زیاد،  افشانی  خودگرده 
خشک فرابر، دارای قابلیت فرآوری برای زیتون کنسروی 
با کیفیت بسیار خوب، ترکیب اسید های چرب مناسب، زود 
به  مقاوم  نسبتًا  هکتار ،  در  تن   8 عملکرد  میانگین  بارده، 
سرما، متحمل به خشکی، در ازدیاد با قلمه دارای قابلیت 

ریشه زایی متوسط

حداقل 1000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت

مناطـق نیمه گرمسـیری با میانگین دمای سـالیانه 17±1 
درجـه سـانتی گراد، میانگین دمـای 27 درجه سـانتی گراد 
در تابسـتان  و میانگیـن حداقـل دمـای زمسـتان کمتـر از 
10 درجـه سـانتی گراد. همچنیـن حداقل دمـای مطلق در 

زمسـتان نبایـد به 8 - درجه سـانتی گراد برسـد. 

افزایش عملکرد نسبت به شاهد

زرد رقم  در  و   21 m2مشکات رقم  در  تاج  سطح   اندازه 
m2 32 است؛ اما میزان عملکرد در واحد سطح تاج برای 

 0/31 kg/m2 0/95 و برای رقم زرد  kg/m2 رقم مشکات
می باشد.

توجیه اقتصادی

وزن میوه و نسبت گوشت به هسته در این رقم نسبت به 
رقم شاهد )زرد( باالتر است. از نظر درصد روغن در ماده 
خشک )65 درصد( نیز نسبت به رقم شاهد برتري دارد. 
قدرت رشد مشکات در مقایسه با رقم زرد 20 درصد کمتر 

و در نتیجه قابلیت کشت متراکم تر را دارد. 

1395سال معرفي



5  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زیتونرقمآوان
رقم روغنیمناسببرایمناطقنیمهگرمسیریی

Olea europaea cv. Avan
 Suitable for oil prouduction in subtropical area  



6  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زیتون رقم " آوان"  

دست اندر کاران معرفی رقم
فریدون عجم گرد، محمدرضا تسلیم پور، ابوالمحسن حاجی امیری، 

علی اصغر زینانلو، علیرضا شفیعی زرگر و روح اله یاوری نژاد

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری - رامسر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی  آباد دزفول

ویژگی های رقم

تنها رقم زیتون در مناطق نیمه گرمسیری با امکان تولید 
میزان باالترین  دارای  هکتار،  در  روغن  کیلوگرم   1000 
مناطق  در  زیتون  ارقام  بین  در  درصد(   66( اولئیک  اسید  
 7000 تا   6000 ساالنه  مصرف  کشور،  نیمه گرمسیری 
مترمکعب آب در هر هکتار، امکان کشت 500 درخت در 

هکتار 
حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
مناطق نیمه گرمسیری کشور با متوسط دمای ساالنه19 تا 

20 درجه سانتی گراد

300 کیلو گرم روغن در هکتارافزایش عملکرد نسبت به شاهد

توجیه اقتصادی
در  هکتار  هر  از  باغدار  درآمد  افزایش  ریال  میلیون   90

مقایسه با سایر ارقام زیتون
1396سال معرفي



7  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

انگوررقمراژان
بیدانه

Vitis vinifera cv. Rajan (Razhan)
Seedless - Sultana clone



8  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

انگور رقم "راژان" 

دست اندر کاران معرفی رقم
ــب زاده، ــد رج ــولی، محم ــه رس ــه، ولی ال ــد دولتی بان  حام
ــی و   ــان رضای ــرادی، رحم ــی م ــزاده، عل ــد  علی امیر محم

ــاش ــودزاده اگریق ــن محم حس

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری - کرج 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
آذربایجان غربی

ویژگی های رقم

رشد رویشی متعادل، پربار، برخوردار از تولید پایدار میوه در مناطق 
بیماری های  به  مناسب  تحمل  سرما،  به  باال  تحمل  مختلف، 
فیزیولوژیک نکروز چوب خوشه و ریزش گل و غوره، میوه با قند 
بی دانه،  یکدست،  حبه های  مطلوب،  اندازه  با  خوشه های  مناسب، 

رنگ حبه سبز مایل به زرد، مناسب برای مصرف تازه خوری

حداقل 10000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
مناطق معتدله با میانگین دمای سالیانه 17 درجه سانتی گراد و 

با حداقل مطلق 14 - درجه سانتی گراد

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
تامسون  رقم  با  مقایسه  در  راژان  انگور  جدید  رقم  عملکرد 
سیدلس یکسان است؛ و با تراکم 1666 بوته در هکتار، میزان 
عملکرد به ترتیب 4482 و 4898 کیلوگرم در هکتار می باشد. 

توجیه اقتصادی

رقم تامسون سیدلس رقمی حساس به سرمای زمستان است؛ 
در مناطقی با سرمای زمستانه نه تنها تولید میوه بلکه ساختار 
بوته نیز در اثر سرما دچار آسیب شده و باید در طی چند سال 
مجدداً تاک تربیت شود؛ اما راژان تحمل باالتری در برابر سرما 
 داشته و در سال هایی با خطر سرمای زمستانه، نه تنها تولید میوه 
هزینه  و  مانده  محفوظ  نیز  ان  چوبی  ساختار  بلکه  می نماید، 
رقم  انگور  همچنین  شد.  نخواهد  تحمیل  باغدار  به  اضافی 
 راژان در مقایسه با تامسون سیدلس مشکل ناهنجاری نکروز 
قرار  تاثیر  تحت  را  میوه  کیفیت  و  کمیت  که  خوشه   چوب 
در  زمستانه  سرمای  بروز  صورت  در  بنابراین  ندارد؛  می دهد، 
با رقم تامسون، در شرایط مدیریتی  تاکستان های کشت شده 
مناسب و عملکرد تقریبی 25 تن در هکتار و قیمت نسبی 2000 
تومان برای هر کیلو، مبلغ 50 میلیون تومان در آمد تاکدار از 
دست خواهد رفت. به عالوه تاکدار می بایست برای تجدید ساختار 
از بین رفته تاک ها در طی دو سال مبلغی معادل 10 میلیون 
 تومان مجدداً هزینه نموده و طی این دو سال نیز فروش سالیانه

رقم  با کشت  در حالی که  داشت؛  نخواهد  تومان(  میلیون   50(
راژان تا حد بسیار زیادی این کاهش درآمد کلی و هزینه کرد 

مجدد تعدیل خواهد شد.         
1396سال معرفي



9  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زنبقرقمالسا9
دورگجدیدزنبق

 Iris germanica cv. Elsa 9
New Hybrid



10  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زنبق رقم "السا 9"

دست اندر کاران معرفی رقم
محمدحسـین عظیمـی، ابراهیم بیرامی زاده، سـید محمـد بنی جمالی، 
حسـین بیـات، محمـد علـی خلـج، محمدرضـا جزایـری، 

مسـعود غضنفـری  و اکـرم صفری

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی - محالتپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم

اندازه گل : 132 میلی متر 
 تیپ گل: درشت 

طول درفش: 90 میلی متر  
عرض درفش: 45 میلی متر  

عرض آویز: 56 میلی متر  
ارتفاع بوته: 77 سانتی متر 

تیپ رشدی: پابلند
گل: دو رنگ )بنفش تیره، بنفش 

کم رنگ(

رنگ جوانه گل: بنفش 
تعداد گلچه: 8 عدد 

زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت 
 دوره گلدهی: 9 روز 

اندام تکثیری: ریزوم 
محبوبیت: عالی

کاربرد: فضای سبز و گلدانی

میزان اراضی مستعد برای کشت 
در بیشتر مناطق فضای سبز کشور قابلیت کشت و توسعه 

را دارد.

مناطق سردسیر و نیمه گرمسیریخصوصیات مناطق کشت

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
در اکثر صفات به ویژه رنگ گل، ساختار گل و دوره گلدهی 

نسبت به والدین )شاهد(، داری برتری می باشد.

توجیه اقتصادی
قیمت هر ریزوم وارداتی 80 هزارتومان می باشد. با معرفی 
تا 10 هزار  این هیبرید جدید زنبق، قابلیت کاهش قیمت 

تومان برآورد می شود.

1397سال معرفي



11  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زنبقرقمالسا10
دورگجدیدزنبق

 Iris germanica cv. Elsa 10
New Hybrid



12  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زنبق رقم" السا 10 "

دست اندر کاران معرفی رقم
محمدحسـین عظیمـی، ابراهیم بیرامی زاده، سـید محمـد بنی جمالی، 
حسـین بیـات، محمـد علـی خلـج، محمدرضـا جزایـری، 

مسـعود غضنفـری  و اکـرم صفری

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی - محالتپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم

اندازه گل: 150 میلی متر
تیپ گل: گل درشت 

طول درفش: 65 میلی متر 
عرض درفش: 42 میلی متر 

عرض آویز: 53 میلی متر
ارتفاع بوته: 90 سانتی متر

تیپ رشدی: پابلند 
رنگ گل: عنابی کم رنگ 

رنگ جوانه گل: حنایی/ عنابی 
تعداد گلچه: 10 عدد 

زمان گلدهی: اردیبهشت 
دوره گلدهی: 11 روز 
اندام تکثیری: ریزوم 

محبوبیت: عالی 
کاربرد: فضای سبز و شاخه بریده

میزان اراضی مستعد برای کشت 
در بیشتر مناطق فضای سبز کشور قابلیت کشت و توسعه 

را دارد.

مناطق سردسیر و نیمه گرمسیریخصوصیات مناطق کشت

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
گلدهی  دوره  و  به ویژه صفات ساختار گل  اکثر صفات  در 

نسبت به والدین )شاهد(، داری برتری می باشد.

توجیه اقتصادی
قیمت هر ریزوم وارداتی 80 هزارتومان می باشد. با معرفی 
تومان  هزار   10 تا  قیمت  کاهش  قابلیت  جدید،  رقم  این 

برآورد می شود.

1397سال معرفي



13  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زنبقرقمالسا14
دوررگجدیدزنبق

 Iris germanica cv. Elsa 14

New Hybrid



14  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زنبق رقم السا 14

دست اندر کاران معرفی رقم
محمدحسـین عظیمـی، ابراهیم بیرامی زاده، سـید محمـد بنی جمالی، 
حسـین بیـات، محمـد علـی خلـج، محمدرضـا جزایـری، 

مسـعود غضنفـری  و اکـرم صفری

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی- محالتپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم

اندازه گل: 112 میلی متر 
تیپ گل: گل درشت 

طول درفش: 86 میلی متر
عرض درفش: 42 میلی متر

عرض آویز: 48 میلی متر
ارتفاع بوته: 70 سانتی متر

تیپ رشدی: پابلند 
رنگ گل: دو رنگ )یاسی- 

بنفش(

رنگ جوانه گل: بنفش
تعداد گلچه: 9 عدد 

زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
دوره گلدهی: 10 روز
اندام تکثیری: ریزوم 

محبوبیت: عالی 
کاربرد: فضای سبز و گلدان

در اغلب مناطق فضای سبز کشور قابلیت کشت و توسعه میزان اراضی مستعد برای کشت 
را دارد.

مناطق سردسیر و نیمه گرمسیریخصوصیات مناطق کشت

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
گلدهی  دوره  و  گل  ساختار  صفات  بویژه  صفات  اکثر  در 

نسبت به والدین )شاهد(، داری برتری می باشد. 

توجیه اقتصادی
قیمت هر ریزوم وارداتی 80 هزارتومان می باشد. با معرفی 
تومان  هزار   10 تا  قیمت  کاهش  قابلیت  جدید،  رقم  این 

برآورد می شود.

1397سال معرفي



15  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

نارنگیرقمنارین
دیررس

Citrus clementina  cv. Narin
Late ripening - Cadox clone



16  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

نارنگی رقم " نارین"

دست اندر کاران معرفی رقم

رفعـت،  فرهـاد  نعمت الهی ثانـی،  سـیروس  بهروزگلعیـن، 
مظفـری،  کامـران  رحیمـی،  مسـعود  قاسـمی،   مالـک 
حشـمت اله خانجانی، فـردوس ناظریان، جواد یزدان پرسـت، 

رضـوان نجمـی و منصـور نـوری

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسرپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم
دیررس، پوست میوه نازک، متحمل به عارضه گرانوله شدن 

میوه، متحمل به سرما، میوه درشت تر از نارنگی کلمانتین

حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

با آب و خصوصیات مناطق کشت مناطق معتدل و خنک مرکبات خیز جنوب کشور 
هوای معتدل )تابستان گرم و زمستان کمی سرد(

تقریبًا افزایش عملکرد نسبت به شاهد است که  در هکتار  تن  رقم حدود 15  این  عملکرد 
مساوی با رقم شاهد )نارنگی کلمانتین( می باشد.

توجیه اقتصادی

نارین در میان نارنگی های گروه کلمانتین، رقمی دیررس 
و بوده  بازارپسند  معمواًل  دیررس  نارنگی  ارقام   می باشد. 

نیست، نقش  بازار  در  نارنگی  زمانی که  به دلیل عرضه در 
معمواًل  دارند.  تولیدکنندگان  درآمد  افزایش  در  را  مهمی 
تفاوت قیمتی حدود هزار تومان بین یک رقم دیررس و رقم 
میان رس وجود دارد؛ بنابر این اگر 5 درصد باغ های نارنگی 
رقم  این  به  هکتار(   1050 )حدود  کشور  جنوبی  مناطق 
اختصاص یابد، افزایش درآمدی معادل 5 درصد به همراه 
 1000 قیمت  اختالف  نمودن  لحاظ  با  که  داشت؛  خواهد 
تومان، حدود 15 میلیون تومان اختالف سود ناخالص باغدار 
در هر هکتار خواهد بود. در مجموع استفاده از این رقم در 
سطح مناطق مرکبات خیز جنوبی کشور، ارزش اقتصادی و 
میزان افزایش ساالنه درآمد ناخالص معادل 15750 میلیون 

تومان را برای تولیدکنندگان به دنبال خواهد داشت. 

1397سال معرفي



17  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

نارنگیرقمزرین
زودرس

Citrus clementina  cv. Zarrin
Early ripening - Cadox clone



18  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

نارنگی رقم "زرین"

دست اندر کاران معرفی رقم

رفعـت،  فرهـاد  نعمت الهی ثانـی،  سـیروس  بهروزگلعیـن، 
مظفـری،  کامـران  رحیمـی،  مسـعود  قاسـمی،   مالـک 
حشـمت اله خانجانی، فـردوس ناظریان، جواد یزدان پرسـت، 

رضـوان نجمـی و منصـور نـوری

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسرپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم
زودرس، پوسـت میـوه نـازک، متحمـل به عارضـه گرانوله 
شـدن میـوه، متحمـل به سـرما، میـوه کم بذرتـر از نارنگی 

نتین کلما

حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
معتدل  هوای  و  آب  با  کشور  شمال  مرکبات خیز  مناطق 
خزری )اقلیم مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد(

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
)نارنگی  شاهد  رقم  با  برابر  که  هکتار  در  تن   15 حدود 

کلمانتین( است.

توجیه اقتصادی

رقمـی  زریـن  کلمانتیـن،  گـروه  نارنگی هـای  بیـن  در 
زودرس می باشـد. معمـواًل ارقـام زودرس بازارپسـند بـوده 
و نقـش مهمـی در افزایـش درآمـد تولیدکننـدگان دارنـد. 
بـا توجـه بـه تفـاوت قیمـت حـدود هـزار تومـان بین یک 
رقـم زودرس و رقـم میـان رس، اگـر 5 درصـد باغ هـای 
نارنگـی مناطـق شـمالی کشـور )حـدود 1150 هکتـار( به 
 کشـت زریـن اختصـاص یابـد، افزایـش درآمـدی معـادل
5 درصـد بـه همـراه خواهـد داشـت؛ که بـا لحـاظ نمودن 
اختـالف قیمـت 1000 تومـان، حـدود 15 میلیـون تومان 
اختـالف سـود ناخالـص باغـدار در هـر هکتار خواهـد بود. 
در مجمـوع، ارزش اقتصـادی و میـزان افزایـش سـاالنه 
درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان، معـادل 17250 میلیـون 

تومـان بـرآورد می شـود. 

1397 سال معرفي



19  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

نارنگیرقمتابش
کمبذر

Citrus clementina  cv. Tabesh
Semi seedless - Cadox clone



20  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

نارنگی رقم "تابش"

دست اندر کاران معرفی رقم

فرهـاد رفعـت،  بهروزگلعیـن، سـیروس نعمت الهی ثانـی، 
رضـا فیفایی، علیرضا شیخ اشـکوری، محمد فاضـل حالجی ثانی، 
مسـعود رحیمـی، کامـران مظفـری، جـواد یزدان پرسـت، 
فـردوس ناظریان، بهمـن داداش زاده آفاقی، مسـعود معصومی، 
منصـور نوری، ابراهیـم جهانگیرزاده خیـاوی و رضوان نجمی

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسرپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم
رقمی کم بذر، تقریبًا زودرس )دهه اول آذر ماه میوه قابل 
عارضه  به  متحمل  نازک،   میوه  پوست  است(،  برداشت 

گرانوله شدن میوه، درخت متحمل به سرما

حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
معتدل  هوای  و  آب  با  کشور  شمال  مرکبات خیز  مناطق 
خزری )اقلیم مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد(

حدود 15 تن در هکتار که برابر با رقم شاهد )نارنگی کلمانتین( افزایش عملکرد نسبت به شاهد
است.

توجیه اقتصادی

کم بذر  رقمی  تابش  کلمانتین،  گروه  نارنگی های  بین  در 
و  بوده  بازارپسند  باشند،  ارقامي که کم بذر  معمواًل  است. 
نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکنندگان دارند. با توجه 
تفاوت قیمتی حدود هزار تومان بین یک رقم کم بذر  به 
باغ های  درصد  فقط 5  اختصاص  میوه،  بازار  در  بذردار  و 
نارنگی مناطق شمالی کشور )حدود 1150 هکتار( به این 
همراه  به  درصد   5 معادل  درآمدی  افزایش  احتمااًل  رقم، 
تومان،   1000 قیمت  اختالف  احتساب  با  داشت.  خواهد 
باغدار  ناخالص  سود  اختالف  تومان  میلیون   15 حدود 
رقم کم بذر،  این  اثر کاشت  در  بود.  در هر هکتار خواهد 
ناخالص  درآمد  ساالنه  افزایش  میزان  و  اقتصادی  ارزش 
برآورد  تومان  میلیون   17250 معادل  تولیدکنندگان، 

می شود.

1397سال معرفي



21  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

نارنگیرقمتابان
بیبذر

Citrus clementina  cv. Taban
Seedless - Cadox clone



22  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

نارنگی رقم " تابان"

دست اندر کاران معرفی رقم
رضـا فیفایی، علیرضا شیخ اشـکوری، محمد فاضـل حالجی ثانی، 
مسـعود رحیمـی، کامـران مظفـری، جـواد یزدان پرسـت، 
فـردوس ناظریان، بهمـن داداش زاده آفاقی، مسـعود معصومی، 
منصـور نوری، ابراهیـم جهانگیرزاده خیـاوی و رضوان نجمی

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری- رامسرپژوهشکده / مرکز 

ویژگی های رقم
رقمی بی بذر )1 تا 2 بذر(، تقریبًا زودرس )دهه اول آذر ماه 
میوه قابل برداشت است(، پوست میوه نازک، متحمل به 

عارضه گرانوله شدن میوه، درخت متحمل به سرما 

حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
معتدل  هوای  و  آب  با  کشور  شمال  مرکبات خیز  مناطق 
خزری )اقلیم مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد(

)نارنگی افزایش عملکرد نسبت به شاهد شاهد  رقم  با  برابر  که  هکتار  در  تن   15 حدود 
کلمانتین( است.

توجیه اقتصادی

بی بذر  رقمی  تابان  کلمانتین،  گروه  نارنگی های  بین  در 
بوده  بازارپسند  باشند،  بی بذر  که  ارقامي  معمواًل  است. 
با  دارند.  تولیدکنندگان  درآمد  افزایش  در  مهمی  نقش  و 
رقم  یک  بین  تومان  هزار  حدود  قیمتی  تفاوت  به  توجه 
بی بذر و بذردار در بازار میوه، اگر 5 درصد باغ های نارنگی 
رقم  این  به  هکتار(   1150 )حدود  کشور  شمالی  مناطق 
اختصاص یابد، افزایش درآمدی معادل 5 درصد را می توان 
برای باغدار متصور بود. بنابر این با لحاظ نمودن اختالف 
قیمت 1000 تومان، حدود 15 میلیون تومان اختالف سود 
ناخالص باغدار در هر هکتار خواهد بود. در اثر کاشت این 
رقم بی  بذر، ارزش اقتصادی و میزان افزایش ساالنه درآمد 
تومان  میلیون   17250 معادل  تولیدکنندگان،  ناخالص 

برآورد می شود.

1397سال معرفي

فرهـاد رفعـت،  بهروزگلعیـن، سـیروس نعمت الهیثانـی، 



23  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

زردآلورقمسهند97
دیررس،باقابلیتخشکباریوانبارمانی

Prunus armeniaca  cv. Sahand 97
Late ripening, Suitable for processing & storage



24  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

زردآلو رقم "سهند 97"

دست اندر کاران معرفی رقم

 حمیـد رهنمون، رحیم قره شـیخ بیات،  ابراهیم گنجی مقدم،
بـال،  زریـن  محمـد  بایبـوردی،  احمـد  دژم پـور،   جلیـل 
حسـین محمـدی مزرعه، جابر سـلیمانی، علی شـهنوازی، 
محمـد محمدی پـور، حسـین فتحـی، حسـین منصورفـر، 
 سـید محمد طباطبایـی، حسـن مسـلمی، طـه آذری نـژاد، 
پریسـا زرگری پـور، ابوالفضـل ایروانی، شـکراله مـرادی و 

بینا  سـیما 

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری- کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
آذربایجان شرقی 

ویژگی های رقم

کارایـی باردهـی بـاال )0/24kg/cm2(، میـوه درشـت  بـا 
میانگیـن وزن 53g و  حجـم 61cm3 ، بریکـس 21  درصد، 
دیـررس، قـدرت انبارمانـی بـاال )50 روز(، عمـر قفسـه ای 8 
 ،) 5/9kg/cm2 روز، قابلیـت حمـل و نقل زیاد)با سـفتی بافت
نسـبت باالی وزن میوه به هسـته و برخـورداری از قابلیت 
خشـکباری مطلـوب، دارای کاربری صنعتـی و تازه خوری

حداقل3000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

مناطق زردآلوخیز کشور با تابستان های خنک و زمستان های خصوصیات مناطق کشت
مالیم          

حداقل 2 تن در هکتارافزایش عملکرد نسبت به شاهد

توجیه اقتصادی

میانگین عملکرد باردهی این رقم در سنین اوج باردهی 14 
تن در هکتار برآورد شده که 2 تن از متوسط عملکرد رقم 
پاکوتاه  پایه ای  همچنین  است.  بیشتر  )شاهد(   90 اردوباد 
صورت  در  که  است  شده  شناسایی  رقم  این  برای  کننده 
متوسط  و  اصله   1300 تا  کاشت  تراکم  آن،  از  استفاده 
است.  افزایش  قابل  هکتار  در  تن   16 تا  باردهی  عملکرد 
مذکور  پایه  با  ترکیب  در   97 سهند  رقم  محصول  کیفیت 
افزایش یافته و با تسهیل برداشت محصول، کاهش مصرف 
به  نسبت  تولید  هزینه های  کمتر،  کار  نیروی  و  نهاده ها 

شرایط استفاده از پایه بذری به نصف تقلیل می یابد.
1397سال معرفي



25  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

بهرقمبهتا
دارایکیفیتعالیوعملکردباال
Cydonia oblonga cv. Behta

High fruit quality, High bearing potential



26  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

  به رقم"بهتا"                           

دست اندر کاران معرفی رقم
ایوبعلـی قاسـمی، داریـوش آتشـکار،   حمیـد عبداللهـی، 
میرعبدالباقـی،  میتـرا  تاتاری ورنوسـفادرانی،   مریـم 

مصطفی محمدی گرمارودی و سید مهیار طاووسی

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری- کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استان 
اصفهان

عملکرد باال، کیفیت عالي میوه، عادت باردهي بهتر از رقمویژگی های رقم
به اصفهان

حداقل2000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
مناطق معتدله کشور با ارتفاع کمتر از 1800 متر از سـطح دریا و 
خاک هاي حاصلخیز با اسـیدیته خنثـي یـا انـدکي قلیایی، آب غیر 

شور و داري هدایت الکتریکي کمتـر از 2 میلي موس

30 درصد )نسبت به رقم به اصفهان( معـادل 3 تـا 4 تـن افزایش عملکرد نسبت به شاهد
درهکتار 

توجیه اقتصادی
حـدود  اقتصادي  بازده  افزایش  نتیجه  در  و  عملکرد  افزایش 
قابـل  کیفیـت  و همچنـین  هکتـار  هر  ازاء  به  ریال  100میلیون 

رقابت و برتر در مقایسه با به رقم اصفهان



27  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

گردورقمچالدران
زودبارده،عادتباردهیکاماًلجانبی

Juglans regia cv. Chaldoran
Precocious, Lateral bearing



28  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

گردو رقم "چالدران" 

دست اندر کاران معرفی رقم
داراب حسني، محمدرضا مظفري کوهبنانی، رضا رضایي، 
سلیمانی،  اصغر  دستجردي،  رعنا  کشاورزي،  منصوره 

احمد  فهادان و روح اله حق جویان  

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه هاي معتدله و سردسیري - کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان های آذربایجان غربی و کرمان

ویژگی های رقم جدید

درختي با قدرت رشد رویشی متوسط، عادت رشد گسترده، زمان 
بازشدن برگ متوسط، زمان پذیرش گل هاي ماده متوسط تا دیر، 
طول دوره پذیرش گل هاي ماده طوالني، میوه زودرس و درشت، 
شروع  بالیت،  و  آنتراکنوز  بیماري  به  متحمل  باال،  مغز  درصد 

باردهي اقتصادي در سال چهارم، عادت باردهي کاماًل جانبي 

حداقل 5000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
این رقم براي کاشت در اغلب مناطق معتدل و سردسیر 

کشور به خصوص مناطق با ارتفاع باال مناسب است.

افزایش عملکرد نسبت به شاهد

میوه  اندازه  و  باال  بسیار  جانبي  باردهي  دلیل  به  چالدران 
مي نماید.  تولید  سطح  واحد  در  زیادي  محصول  درشت، 
ارقام  اغلب  از  سطح  واحد  در  رقم  این  عملکرد  میزان 

تجاري موجود بیشتر است. 

توجیه اقتصادی

با  مقایسه  در  چالدران  رقم  عملکرد  اختالف  به  توجه  با 
سایر ارقام )حداقل به میزان 500 تا 700 کیلوگرم(، میزان 
تفاوت در ارزش محصول تولیدی برابر با 30 تا 40 میلیون 

تومان در هکتار برآورد می شود. 

1397سال معرفي



29  ارقام معرفی شده  سال های 1395-1397 

گردورقمالوند
باردهیجانبیزیاد،رشدخیلیمحدود

Juglans regia cv. Alvand
 Lateral bearing, Very low vigour 



30  موسسه تحقیقات علوم باغبانی - جلد دوم

گردو رقم " الوند"        

دست اندر کاران معرفی رقم
رضایي،  محمدرضا مظفري کوهبنانی، رضا  داراب حسني، 
سلیمانی، اصغر  کشاورزي،  منصوره  دستجردي،   رعنا 

احمد  فهادان، جمال عاطفی و روح اله حق جویان 

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه هاي معتدله و سردسیري - کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
کرمان

ویژگی های رقم

درختي با قدرت رشد رویشی کم، فرم رویشي نیمه مستقیم، 
زمان  باال،  بسیار  جانبي  باردهی  درصد  متراکم،  شاخه هاي 
بازشدن برگ متوسط، زمان پذیرش گل های ماده متوسط 
تا دیر، طول دوره پذیرش گل های ماده طوالني، زودبارده، 
زمان رسیدن میوه زودرس، میوه درشت با درصد مغز باال، 
پوستي  شانکر  و  بالیت  آنتراکنوز،  بیماري هاي  به  حساس 

سطحي

حداقل 5000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
سردسیر  و  معتدل  مناطق  اغلب  در  کاشت  براي  رقم  این 

کشور به خصوص مناطق با ارتفاع باال مناسب است.

افزایش عملکرد نسبت به شاهد

به دلیل پاکوتاهي رقم الوند، امکان احداث باغات متراکم و 
این موضوع  این رقم وجود دارد.  از  استفاده  با  نیمه متراکم 
همراه با عادت باردهي کاماًل جانبي و اندازه میوه ی درشت، 
سبب تولید محصول بیشتری در واحد سطح می شود. به این 
ترتیب میزان عملکرد این رقم در واحد سطح مقطع تنه و 
تاج از سایر ارقام تجاري موجود به میزان معنی داری بیشتر 

است. 

توجیه اقتصادی

پتانسیل تولید این رقم از سایر ارقام جدید معرفی شده بیشتر 
با  الوند در مقایسه  به اختالف عملکرد رقم  با توجه  است. 
سایر ارقام )حداقل به میزان 600 تا 1000 کیلوگرم(، میزان 
تفاوت در ارزش محصول تولیدی برابر با 40 تا 60 میلیون 

تومان در هکتار برآورد می شود.

1397سال معرفي
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گردورقمکاسپین
دیربرگده،باردهیجانبی،درصدمغزباال

Juglans regia cv. Caspian
Late leafing, Lateral bearing, High kernel percent 
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گردو رقم " کاسپین"

داراب حسني، محمدرضا مظفري کوهبنانی، منصوره کشاورزي، دست اندر کاران معرفی رقم
رعنا دستجردي و اصغر سلیمانی 

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری- کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
کرمان

ویژگی های رقم
درختي با قدرت رشد رویشی متوسط، عادت رشد مستقیم، 
با  همزمان  و  دیر  برگ  بازشدن  زمان  باال،  جانبی  باردهي 
 رقم چندلر، پروتوژین، وزن میوه متوسط، زمان رسیدن میوه 
زود- متوسط، متحمل به بیماري آنتراکنوز و بالیت باکتریایي 

حداقل 10000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

خصوصیات مناطق کشت
این رقم براي کاشت در مناطق معتدل و سردسیر کشور به 

خصوص در مناطق با سرمای دیررس بهاره مناسب است.

افزایش عملکرد نسبت به شاهد
به دلیل باردهي جانبي باال و عادت رشد مستقیم، می تواند 
در تراکم بیشتری در هکتار کشت شده و محصول بیشتری 

در واحد سطح تولید نماید. 

توجیه اقتصادی

کاسپین رقمی پرمحصول با عملکرد باال است. با توجه به 
اختالف عملکرد این رقم در مقایسه با سایر ارقام )حداقل 
ارزش  در  تفاوت  میزان  کیلوگرم(،   500 تا   400 میزان  به 
محصول تولیدی برابر با 25 تا 30 میلیون تومان در هکتار 

برآورد می شود.

1397سال معرفي
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گردورقمپرشیا
دیربرگده،باردهیجانبی،درصدمغزباال

Juglans regia cv. Persia
Late leafing, Lateral bearing, High kernel percent
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گردو رقم "پرشیا"

داراب حسني، محمدرضا مظفري کوهبنانی،  رعنادستجردي، دست اندر کاران معرفی رقم
منصوره کشاورزي و اصغر سلیمانی 

پژوهشکده / مرکز 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری- کرج

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
کرمان

ویژگی های رقم

درختی با قدرت رشد رویشی متوسط، فرم رویشي مستقیم، 
باردهی جانبی باال، زمان بازشدن برگ دیر و تقریبًا همزمان 
رسیدن  زمان  متوسط،  میوه  اندازه  پروتوژین،  رقم چندلر،  با 
بالیت  آنتراکنوز،  بیماري  به  متحمل  زود-متوسط،  میوه 

باکتریایي و شانکر پوستي سطحي 

حداقل 10000 هکتارمیزان اراضی مستعد برای کشت 

این رقم براي کاشت در مناطق معتدل و سردسیر کشور به خصوصیات مناطق کشت
خصوص در مناطق با سرمای دیررس بهاره مناسب است.

عملکرد افزایش عملکرد نسبت به شاهد پرشیا  باال،  جانبي  باردهي  و  دیربرگدهی  دلیل  به 
باالتری را نسبت به ارقام شاهد از خود نشان داده است. 

توجیه اقتصادی

سایر  با  مقایسه  در  پرشیا  رقم  عملکرد  اختالف  به  توجه  با 
ارقام )حداقل به میزان 400 تا 500 کیلوگرم(، میزان تفاوت 
در ارزش محصول تولیدی برابر با 25 تا 30 میلیون تومان در 

هکتار برآورد می شود.

1397سال معرفي
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پژوهشکدهپسته
رفسنجان: میدان شهید حسیني

تلفن:  034-34225204 

دورنگار:  034-34225208

www.pri.ir

پژوهشکدهچای
گیالن: الهیجان، خیابان شیخ زاهد گیالنی

 تلفن: 42426808 - 013

 دورنگار: 42425575- 013

     www. chay.areeo.ac.ir

پژوهشکدهخرماومیوههايگرمسیري
اهواز:کیلومتر10جاده ساحلی اهواز - خرمشهر

تلفن: داخلی9 - 061-91001129

دورنگار: داخلی5 - 91001129 - 061

صندوق پستی16 - 61355

www. khorma.areeo.ac.ir

موسسهتحقیقاتعلومباغبانی
کرج : جاده محمد شهر – انتهای خیابان شهید همت 

تلفن : 36705062-026   دورنگار : 36700895 -026

کد پستی: 3177777411  صندوق پستی: 31755-147

www.hsri.ac.ir
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پژوهشکدهسبزیوصیفی
کرج : جاده محمد شهر – انتهای خیابان شهید همت 

تلفن: 36700890 026- کد پستی 3177777411 

www.vrc.areeo.ac.ir

پژوهشکدهگلوگیاهانزینتی
استان مرکزی: محالت ، دهکده گل 

تلفن: 43252311- 086  دورنگار: 43252161- 086

کد پستی 3781556365  صندوق پستی: 37815-137

www.oprc.areeo.ac.ir

پژوهشکدهمرکباتومیوههاینیمهگرمسیری
رامسر : خیابان استاد مطهری

 تلفن: 55222081-011   دورنگار: 011-55223282

 کدپستی: 4691733113  صندوق پستی: 46915-335

www.icri.areeo.ac.ir

پژوهشکدهمیوههایمعتدلهوسردسیری
کرج : جاده محمد شهر – شهرک نهال و بذر

تلفن: 36702541 - 026  دورنگار : 36700908 -026  

www.tfri.areeo.ac.ir
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