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 شاندیز، رقم جدید زودرس گیالس با اندازه و کیفیت مطلوب

 
Shandiz, a new early ripening sweet cherry cultivar with suitable size and quality 
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های اصالحی گیالس بوده است.  معرفی ارقام زودرس گیالس با کیفیت مطلوب همواره از اهداف مهم برنامه

های بومی گیالس استان خراسان رضوی و با اجرای  سلكسیون ژنوتیپاز طریق   1398رقم جدید شاندیز در سال  
سال معرفی شد. نتایج بیش از یک دهه بررسی نشان داد که رقم شاندیز دارای    20پنج پروژه تحقیقاتی در طی  

باشد. براساس مطالعات فنولوژی، شروع گلدهی رقم شاندیز  زایی متوسط میعادت رشد گسترده و قدرت شاخه
باشد. شاندیز خود ناسازگار بوده و گرده ارقام  وم فروردین و زمان برداشت محصول، اواخر اردیبهشت میهفته د

گرم(    23/7) باشد. متوسط وزن میوه این رقم زا برای تشكیل میوه آن میو صورتی لواسان بهترین گرده  90-زرد
)رقم زودرس   گرم(، و دالمارکا  9/4زن  )به عنوان اولین رقم زودرس داخلی با و  در مقایسه با رقم شاهد عدلی

( با ارقام عدلی  درصد  16/18گرم( باالتر است. با بررسی میزان مواد جامد محلول رقم شاندیز )  8/3خارجی با وزن  
(، این رقم از میزان قند باالتری برخوردار است. میزان عملكرد رقم جدید  درصد 2/16( و دالمارکا )درصد  9/16)

کیلوگرم    14/ 5کیلوگرم در هر درخت تعیین شد که نسبت به رقم عدلی )  23اردهی اقتصادی  شاندیز در مرحله ب
کیلوگرم در هر درخت( بیشتر بود. اگر چه ارقام زودرس به دلیل فصل رشد کوتاه   20در هر درخت( و دالمارکا )

مواد جامد محلول در رقم  تر هستند، اما باال بودن متوسط وزن میوه و درصد معموال از لحاظ اندازه میوه کوچک
 رود منجر به افزایش ارزش اقتصادی و بازارپسندی آن شود.باشد که انتظار میشاندیز از جمله مزایای این رقم می

  

 های کلیدی: گیالس، رقم جدید، مواد جامد محلول، زمان رسیدن واژه
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 مقدمه

ايران خاسیداا  بهیياری از محالیوبت باغي از  

جمله گيال، اسیت  گيال، در بهیياری از نقا  

ايران کشت شد  و از دير باز ميو  زيبا و مفيد آن 

توليد سیابنه  گيرد  ايران با مورد مالیر  قرار مي

هزار تن گيال،، هموار  جزء سیییه    316حیدود  

کشیییور برتر توليید کننید  گيال، در دنيیا بود   

عنوان يدي  (  اهميت گيال،، نه تنها به  1اسییت  

از معدود ميو  های قابل به بازار در اواخر فالیییل 

دليیل فراواني عنیاصیییر بهیار بود ، بلدیه همنين بیه 

وار  مورد توجیه معیدني و ارزش غییايي بیاب هم

 بود  است 

گيال، به دبيل مدعدد نقش مهمي در صیینعت  

رو معرفي ارقیام  کنید از اين کیاری ايران ايفیا مي ميو  

 دليل اهميت اقدالادی   زودر، با کيفيت مطلوب به 

 هیای اصیییالحي گيال، بیاب از اهیدا  مهم برنیامیه   

اسیییدفیاد  از اين ارقیام در بیاغیداری مي     بیاشیییید  

هیای جیديید از اهميیت حیدا  بیا  میدرن برای ا   

(  اگر چه ارقام زودر،  5ای برخوردار اسیت   ويژ  

دليل کوتا  بودن فالییل رشیید از وزن و    گيال، به 

اما با توجه    ، باشیند تری بر خوردار مي عملدرد پايين 

بیابيي   از قيمییت  بیه زمیان رسیییيییدن زود هناییام 

برخوردارنید  جیايازيني بخشیییي از ارقیام قیديمي  

ارقییام زودر، میي  بییا  میهیمیي گیيیال،  نیقیش   تیوانیید 

افزايش درآمیید توليیید کننییدگییان گيال، در     در 

در   گيال،   صیینعت ی  آيند  کشییور داشییده باشیید   

  يابي   دسیت   و  گيال،   اصیال    به  کامل  بهیداي   ايران 

  کنندگان مالییر    نيازهای   به   توجه   با   جديد ارقام    به 

    دارد   اصالحي   های پروژ    طريق   از 

خوری مهییئله  شییيريني ميو  برای مالییر  تاز  

( بیه  TSSمهمي اسیییت  ميزان مواد جیامید محلول   

عنوان يک صییفت وابهییده به کيفيت ميو ، پارامدر 

مهمي برای تعيين بهدرين زمان برداشییت محالییول 

دامنیه مواد جیامید محلول در    شیییود  محهیییوب مي 

درجه بريدس    28تا   20های کاماًل شیيرين، بين ميو  

  (  6  مدغير است  

 بررسیییي سیییازگیاری    هید ای بیا  در مطیالعیه

 و نیاسییییازگیاری ارقیام و ژنوتيیال هیای گيال،، 

رقم بومي موجود در   35ميزان خود ناسییازگاری  

کلدهیيون تحقيقاتي گيال، و آلبالو واقع در با  

رقم و ژنوتيال  25کرج و  -کمال شیهرتحقيقاتي  

موجود در کلدهییيون تحقيقاتي گيال، و آلبالو 

 از جمله رقم شیانديز( واقع در ايهیداا  تحقيقات 

 ( 2کشاورزی گلمدان تعيين شد  

عنوان اولين رقم  رقم عدلي به   1394در سییال  

بهیییيار زودر، گيال، در منطقه شیییمال شیییر  

غالبا در هفده سییوم  کشییور معرفي شیید  اين رقم  

باشید  وزن ميو  در  ارديبهشیت آماد  برداشیت مي

عییدلیي   رقیم    9/4رقیم  بییا  میقییايهییییه  در   گیرم( 

ترين رقم خیارجي  دبمیارکیا بیه عنوان زود ر،

گرم( مطلوب اسیییت  بازارپهیییندی خوب،   8/3 

درصیییید دو قلوزايي پیايين و دارا بودن عملدرد  

ويیژگیي ديیایر  از  رقیم  میدیوسییییی  میهیم   هییای 

 ( 2باشد  عدلي مي

 بیا توجیه بیه نیاماییاری و آزاد سییییازی اولين 

 بیا    1398رقم زودر، داخلي گيال، در سییییال    

بیه معرفي  ،  ( Shandizنیام شییییانیديز    اين مقیالیه 

 خالوصيات مهم آن پرداخده است 
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 هامواد و روش

با هد  دسیديابي به ارقام زودر، گيال،، پنج 

بیه    1377- 1396پروژ  تحقيقیاتي در فیاصیییلیه زمیاني 

 در  تحقيقیاتي  مرحلیه اجرا در آمیدنید  اولين پروژ  

جمع   "عنوان  با  1377 سیال  در  رقم شیانديز  ارتبا  با 

دولوژيک و  ي آوری، شییناسییايي مورفولوژيک و سیی 

دار  حفیاتیت دايمي ذخیاير تواردي درخدیان ههیییدیه 

شید  منشیا ژنديدي    اجرا   "آنها   وخويشیاوندان وحشیي 

باشیید  اين رقم  مي از يک تود  محلي   رقم شییانديز 

برای اولين بار از يدي از باغات قديمي شییهرسییدان 

  طرقبه و شییانديز  يدي از مناطق ييالقي مشییهد( به 

 صیییورت تک درخت شیییناسیییايي، جمع آوری و  

بیه ايهیییدایا  گلمدیان مرکز تحقيقیات و آموزش  

کشیاورزی و منابع طبيعي خراسیان رضیوی مندقل و  

لي  سیییمس مورد ارزيیابي قرار گرفیت  روش اصییی 

اسدفاد  شد  برای دسديابي به اين رقم، سلدهيون از  

هیای بومي گيال، اسیییدیان خراسیییان ميیان ژنوتيیال 

  رضوی بود  

پروژ  معرفي رقم شیانديز، در ايهیداا  تحقيقات  

کيلومدری شیییمال    40کشیییاورزی گلمدان واقع در 

  29درجیه،    36غربي مشیییهید بیا عرا جغرافيیايي  

دقيقیه و در   17درجیه و  59دقيقیه و طول جغرافيیايي  

مدری از سیییطر دريیا بیا آب و هوای    1176ارتفیا   

   معددل و بافت خاک شني لومي انجام شد  

و جمع آوری  در طي مرحلییه شییینییاسییییايي 

های گيال،، مشییخش شیید که يدي از  ژنوتيال

های جمع آوری شید  در مقايهیه با برخي  ژنوتيال

هیای زودر، گيال، از جملیه  از ارقیام و ژنوتيیال

و رقم زودر، خارجي    "پيش ر، مشییهد"رقم  

از نمر زمییان   دبمییارکییا بود  و  مدفییاوت  کییامال 

باشییید  به منمور ارزيابي  ميزودر،  رسیییيدگي،  

آوری شییید ، در فیاز اول  هیای جمعاوليیه ژنوتيیال

پس از تدثير  اندخابي هایژنوتيال سییال پنج  طي

 کشیییاورزی گلمدان درايهیییداا  تحقيقات   در

 فاصیییله  های کامل تالیییادفيبلوکطر   قالب

تدرار( روی پیايیه    4مدر بیا    5×4کیاشیییت درخدیان  

ترين  بیری محلب کشت و با رقم عدلي  زودر،

ترين رقم  رقم داخلي( و رقم دبمیارکیا  زودر،

شییدند  باردهي از سییال پنجم  مقايهییه خارجي(

ال سی  25شیود تا حدود  بيني ميشیرو  شید  و پيش

ارزيییابي   ادامییه خواهیید داشییییت  فییاز دوم،  در 

 پومولوژيدي و زايشییي رويشییي، خالییوصییيات

 آوری شییید  براسیییا،هیا و ارقیام جمعژنوتيیال

 National)الیمیلیلیي گیيیال،  بیيین دسیییدیورالیعیمییل

guide line for the Conduct of tests for 

distinctness, uniformity and stability in 

sweet cherry)   انجام شد 

سییییال ، 1396تییا    1395هییای  هیمینینیيین طیي 

رقم گرد   آزمییايش اندخییاب  هییای بزم جهییت 

دهند  مناسیییب برای رقم شیییانديز با اسیییدفاد  از  

، صیییورتي لواسیییان، سیییيیا  90-گرد  ارقیام زرد

انجام  90-مشییهد، حاج يوسییفي، بينس و سییفيد

 (   3گرفت  

 هاتجزیه و تحلیل داده

ل از آزمايش  های حاصییی تجزيه و تحليل داد 

( 1/9 نهییخه   SASبا اسییدفاد  از نرم افزار آماری  

در    LSDهیا توسیییی آزمون  و مقیايهیییه ميیاناين

 درصد انجام شد  1سطر احدمال 
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 و بحث  نتایج 

عادت   بامطالعات نشییان داد که رقم شییانديز 

زايي مدوسیی بود  و دارای  گهیدرد  و شیاخهرشید  

ميانار  نوشیییجای به رنس قرمز روشییین و طول  

بررسیییي برخي از خالیییوصیییيات   طبيعي اسیییت 

تیاهری گیل در اين رقم نشیییان داد کیه هر گیل 

 25-35دارای پنج کیاسیییبرن، پنج گلبرن و  

ميییانییه مي نو   از   بییاشیییید  پرچم و آرايش گییل 

  ندايج حدود يک دهه بررسي فنولوژی  (1 شدل  

در فاصله زماني   رقم شانديزنشیان داد که گلدهي  

فروردين آغیاز و چهیار روز بعید، وارد  هفدیه دوم  

 ( 2شود  شدل مرحله تمام گل مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميو  در  رقم جديد گيال، شانديز آرايش گل و شدل  - 1شدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساير ارقام گيال، مورد مطالعه در ايهداا  تحقيقات با گلدهي رقم شانديز در مقايهه  -2شدل 

 کشاورزی گلمدان  

 

 

 روزهای فروردين ما   
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 ناسازگاریخود 

از نمر درصیید    ، ندايج به دسییت آمد  براسییا،  

تشیديل ميو  بين حالت گرد  افشیاني ايزوله، خود  

گرد  افشیییاني طبيعي، گرد  افشیییاني با دانه گرد   

( اخدال   3افشیییاني آزاد  شیییدل  خودی و گرد  

داری در سیییطر احدمال يک درصییید وجود  معني 

درصییید،   20/ 2مياناين گرد  افشیییاني آزاد    دارد  

درصد و خود گرد     0/ 5افشاني طبيعي  خود گرد   

افشاني با دانه گرد  خودی، يک درصد بود  ندايج  

حاصیل از ادر ارقام گرد  دهند  بر درصید تشیديل  

  90- ميو  رقم شیانديز نشیان داد که گرد  رقم زرد 

  14با مياناين    90- درصید و سیفيد   18/ 3با مياناين  

درصد به ترتيب بيشدرين و کمدرين درصد تشديل 

 (  4ميو  را دارا بودند  شدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های رقم شانديز ايزوله کردن شاخه  –3شدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395- 1396های  مقايهه ادر نو  گرد  افشاني کندرل شد  بر درصد تشديل ميو  رقم شانديز در سال   - 4شدل  
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 زمان رسیدن میوه

مطالعه زمان رسیيدن ارقام گيال، ندايج نشیان 

ها بين هفده سیوم  داد که بهیده به رقم، رسیيدن ميو 

رقم  ارديبهشیییت تیا هفدیه اول خرداد اتفیا  افدیاد   

زودر، شیییانیديز میاننید رقم تجیاری دبمیارکیا در  

هفدیه بعید از رقم  هفدیه چهیارم ارديبهشیییت  يیک  

باشیید بهییيار زودر، عدلي( آماد  برداشییت مي

 ( 1 جدول 

 
 مقايهه زمان رسيدن ميو  رقم شانديز با ساير ارقام گيال، در ايهداا  تحقيقات کشاورزی گلمدان   -   1جدول 

 
 ارديبهشت خرداد

 هفده اول  دومهفده   هفده سوم هفده چهارم هفده اول  ارقام

      
 عدلي

      
 شانديز

      
 دبمارکا

      
 پيش ر،

      
 سيا  قزوين

 

 ارزیابی خصوصیات پومولوژیكی 

مدوسییی وزن ميو  ارقام مورد مطالعه مدفاوت 

 23/7با مدوسیی وزن   رقم شیانديز(   5 شیدل  بود

گرم   9/4نهیبت به رقم عدلي با مدوسیی وزن   گرم

ارقییام   معموب  را داشییییت   ميو   بيشیییدرين وزن 

زودر، بیه دليیل کوتیا  بودن فالییییل رشیییید از  

اما باب    ،تری برخوردارندمدوسییی وزن ميو  پايين

 نهیییبیت بیه رقم عیدلي  اين رقم  بودن وزن ميو   

زود ر، عیینییوان  از   بییه  داخییلییي(  رقییم  تییريیین 

 آيد حهاب ميهای آن به مزيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقايهه وزن ميو  رقم شانديز با ساير ارقام گيال، در ايهداا  تحقيقات کشاورزی گلمدان -5شدل 
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  2/ 83هیا از  طول دم ميو  بين ارقیام و ژنوتيیال 

ر،(  رقم پيش  مدر سیییاندي  3/ 92 رقم شیییانديز( تا  

بود  جییدول   گيری طول دم ميو   انییداز  (   2مدغير 

های  معيارخوبي برای تشیییخيش بهیییياری از واريده 

با    گيال، اسییت و معموب مالییر  کنندگان، ميو  

(  ضیخامت دم ميو   6دهند   دم کوتا  را ترجير مي 

زن ههیییدیه  مدر مدغير بود  و ميلي   1/ 12تیا    0/ 88بين  

 گرم مدفاوت بود   0/ 16-   0/ 38ارقام در محدود  

  ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی

 ، ندايج خالیییوصیییيات بيوشیییيميايي  2جدول  

ميو  رقم شیانديز را در مقايهیه با سیاير ارقام مورد  

دامنیه تغييرات مواد جیامید  دهید   مطیالعیه نشیییان مي

بين   رقم    16/18تییا    1/16محیلول  درصیییید بود  

بیودن میواد جییامیید میحیلیول  بییا دارا   شییییانییديیز 

درصییید نهیییبت به رقم عدلي  با مياناين    16/18  

درصییید( از ميزان قنید بیابتری برخوردار    93/16

اسییییت    بیرتیری  نیمیر دارای  ايین  از  و  دامینییه  بیود 

رقیام مورد  ن اسیییيیديدیه ميو  در بين اتغييرات ميزا

کمدرين  مدغير بود و    20/1تیا    55/0بررسیییي بين  

نهیبت    تعلق داشیت   رقم شیانديزميزان اسیيديده به  

بود و بيشییدرين    0/33تا    1/14يده بين  قند به اسییيد

اخدالییا     شییانديز نهییبت قند به اسییيديده به رقم  

به عنوان شییاخش    داشییت  نهییبت قند به اسییيديده 

قرار  فیاد  اسییید  مورد  ارزيیابي کيفيیت و طعم ميو 

بيشیییدرين پي اب آبميو  در رقم سیییيیا   گيرد  مي

 گيری شد  انداز  03/4قزوين با مياناين 

 

 صفات پومولوژيدي و بيوشيميايي رقم زودر، شانديز  با ساير ارقام گيال، مورد مطالعه  مقايهه   - 2  جدول 
 

 رقم
 طول دم ميو 

 مدر( ساندي
 ضخامت دم ميو 

 مدر( ميلي
 وزن ههده 
  گرم(

 موادجامدمحلول
  درصد(

 اسيديده  قند/ اسيد  اسيديده 

 3/72a 1/12a 0/22c 16/93bc 1/20a 14/10c 3/66ab عدلي

 2/83b 0/93b 0/38a 18/16a   0/55b   33/00a 3/45b شانديز

 3/92a 0/88b 0/32b 16/10c 0/64b 25/15ab 3/54b پيش ر، 

 3/13ab 1/06a 0/24c 17/38ab   0/61b 28/40a 4/03a قزوينسيا   

 3/63a 0/91b 0/16d 16/24c   0/68b 23/80ab 3/52b دبمارکا 

 

 ارزیابی صفات برگ و رشد رویشی سالیانه

ارزيابي صیییفات طول و عرا پهنک برن،  

نهبت طول به عرا پهنک برن و طول دمبرن 

میدیفییاوت  میطییالیعییه  میورد  گیيیال،  ارقییام  بیيین   در 

طیول 3بیود  جییدول   کیمیدیريین  و  بیيشییییدیريین    ) 

پیيیش رقیم  در  تیرتیيییب  بییه  بیرن   ر، پیهینییک 

مدر و عیدلي بیا ميیاناين سیییاندي 83/16بیا ميیاناين   

  بيشدرين عرا  گيری شدانداز مدر ساندي 52/10

 75/6ر، بیا ميیاناين  پهنیک برن در رقم پيش

مدر سییاندي 58/6  ينبا ميانا شییانديزمدر و  سییاندي

 72/1بود  نهیبت طول به عرا پهنک برن بين 

رقم  مدر مدغير بود  اين نهیییبیت در سیییاندي 5/2تیا  

گيری شیید  طول  مدر انداز سییاندي 22/2شییانديز  

ر بين ارقام  مدر دسیییاندي 41/4تا  05/3دمبرن از  

 شیانديزمدغير بود  بيشیدرين طول دمبرن در رقم  

عیییدلیییي   رقیییم  در  آن  کیییمیییدیییريییین   و 
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 وجود داشت  

مقايهییه مياناين رشیید رويشییي سییابنه رقم  

ارايه   6شییانديز با سییاير ارقام گيال، در شییدل 

شیید  اسییت  مقدار رشیید رويشییي سییابنه شییاخه  

مدر در بين سیاندي 83/42تا   23/31فالیل جاری از  

 شییییانیديزارقیام مدفیاوت بود  رقم دبمیارکیا و  

 بیه ترتيیب کمدرين و بيشیییدرين رشییید رويشیییي  

 قیدرت رشییید، صیییفدي بیا میاهيیت را داشیییدنید    

توانید از طريق ژنديدي و بیا دوگیانیه اسیییت کیه مي

 ( 4 های فني کشت تحت تادير قرار گيرد روش
 

ايهداا  تحقيقات در  گيال، ارقاممدر( رقم شانديز با ساير صفات برن  ساندي مقايهه مياناين -3 جدول
 کشاورزی گلمدان 

 
 طول دمبرن  طول/عرا پهنک  عرا پهنک  طول پهنک  رقم
 10/52d 6/09bc 1/72c 3/05c   عدلي

 14/33b 6/58ab 2/22ab 4/41a   شانديز

 16/83a 6/75a 2/50a 3/83ab پيش ر، 

 12/33c   6/08bc 2/05b 3/91a سيا  قزوين

 13/58bc 5/75c 2/35a 3/16bc دبمارکا 

 داری ندارند  درصد تفاوت معني  5های دارای حرو  مشابه در هر سدون در سطر احدمال مياناين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در ايهداا  تحقيقات گيال،مقايهه رشد رويشي ساليانه رقم شانديز با ساير ارقام  -6شدل 

 کشاورزی گلمدان  

 

 عملكرد ارزیابی  

بر اسیییا، ندايج به دسیییت آمد ، بين ارقام از  

دار وجود داشیت  نمر ميزان عملدرد تفاوت معني

(  بابترين ميزان عملدرد در رقم شانديز 7 شدل  

گيری شییید، کيلوگرم در هر درخیت انیداز   23بیا 

ميیاناين   رقم عیدلي  بیا  بیه  نهیییبیت   5/14کیه 

بيشیییدری  از عملدرد  هر درخییت(  در  کيلوگرم 

  برخوردار بود
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 عملدرد رقم شانديز با ساير ارقام گيال، در ايهداا  تحقيقات کشاورزی گلمدانمقايهه  -7شدل 

 

 توصیه ترویجی

اسدفاد  از ارقام زودر، درخدان ميو  به دليل 

از ارزش اقدالییییادی بیابيي   آنهیا  نوبرانیه بودن 

ه بیاشییید  اين ارقیام اگر چیه عمیدتیا بی برخوردار مي

دليل فالیل رشید کوتا  از مدوسیی وزن و عملدرد  

تری برخوردارنید، ليدن بیا توجیه بیه زمیان  پیايين

رسییيدن زود هناام قيمت بابتری داشییده و چون  

شوند ارزش اقدالادی  در فالل بهار وارد بازار مي

بییاغییدار مي نمییاينیید  گيال، خوبي را نالیییيییب 

بابيي داشیده و تطابق پیيری  محالیولي اسیت که 

 در حال حاضییر از شییمال غرب تا شییمال شییر ، 

در مرکز و بهیياری از مناطق معددله و سیردسیيری  

شیود  جايازيني بخشیي از ارقام  کشیور کشیت مي

بیا رقمي نمير شییییانیديز، بیا توجیه بیه   قیديمي  

زود رسییي، انداز  و درصیید قند مطلوب  جدول 

توانید نقش مهمي در افزايش درآمید توليید ( مي4

کشیور داشیده باشید  اسیدفاد  از   کنندگان گيال،

بیه عنوان    90  -ارقیام صیییورتي لواسییییان و زرد

زای مناسییب برای گيال، شییانديز توصییيه  گرد 

 ( 4شود  جدول مي

 
 خالوصيات رقم زودر، شانديز  -4جدول 

 
 چاوناي بروز صفات ارزيابي شد  صفات ارزيابي شد 

 از طريق گزينش  رقم چاوناي توليد 
 از طريق پيوند  روش تدثير 
 تاج گهدرد  تيال رشد 

 دهه اول فروردين فالل گلدهي 
 روز  7 مدت دور  گلدهي 
 هفده چهارم ارديبهشت  تاريخ رسيدن ميو 
 اسمور و شاخه دو سال به باب  محل تشديل ميو 

 مدوسی  انداز  ميو 
 کليوی  شدل ميو 

 گرم  23/7 عدد ميو مياناين مدوسی وزن يک 
 خود ناسازگار  خود سازگاری 

 صورتي لواسان  -90زرد  رقم گرد  دهند  مناسب 
 مدوسی  عملدرد
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