سية درختي
٘اْ ػّٕي  :سية اص خا٘ٛاد ٜسٚصاس) Rosaceae ( ٝتا ٘اْ ػّٕي ٔ Malus . Pumilaي تاشذ.
ٚضؼيت سطح صيش وشت تاسٚس سية دس جٟاٖ ٔ :طاتك آٔاس ساَ  ( 2005فائ )ٛسطح تاسٚس سية دس جٟاٖ
ٞ 5218126ىتاس است و ٝوشٛس ايشاٖ پس اص چيٗ  ،سٚسيٙٞ ،ٝذٚستاٖ ِٟ ،ستاٖ  ٚآٔشيىا دس ٔماْ ششٓ
لشاس داسد.
ٚضؼيت ٔيضاٖ تِٛيذ سية دس جٟاٖ  :تش اساس ساَ ( 2005فائٔ )ٛيضاٖ تِٛيذ سية دس جٟاٖ 63488907
تٗ است و ٝوشٛس ايشاٖ پس اص وشٛسٞاي چيٗ ،آٔشيىا  ٚتشوي ٝدس ٔماْ چٟاسْ لشاس داسد.
اسصش غزايي  :سية ٔ ،ي ٜٛسية سششاس اص ٚيتأيٗ ٞاي

 ٚ C, B3 , B1 , Aأالح ٔؼذ٘ي شأُ پتاسيٓ،

وّسيٓ ،سذيٓ ،فسفش ٚ ٜآ ٚ ٗٞوشتٞٛيذسات است.
ٔٙاطك ػٕذ ٜتِٛيذ سية دس وشٛس :استاٟ٘اي آرستايجاٖ غشتي  ٚششلي ،اصفٟاٖ (سٕيشْ) ،تٟشاٖ (دٔا٘ٚذ)،
فاسس( سپيذاٖ ،الّيذ) ،خشاساٖ سضٛي  ٚاسدتيُ ( ٔشىيٗ شٟش ٔي تاشذ.
سية دس ٔٙاطمي و ٝداساي استفاع  1300تا ٔ 2200تش اص سطح دسيا تاشذ تٟتش تؼُٕ ٔي آيذ  ٚدس وشٛس
ايشاٖ تيٗ ٔذاس  31-38دسج ٝػشض جغشافيائي ( دس دأٞ ٝٙا  ٚاساضي شيثذاس س ٚت ٝجٛٙب )  ٚدس ٔٙاطك
ٔؼتذِ ٝسشدسيشي وشت ٔيشٛدٛ٘ ،ساٖ دٔا دس ايٗ ٔٙاطك تيٗ  -25 + 37دسج ٝسا٘تيٍشاد ٔي تاشذ .خان
ٔٙاسة تشاي واشت  ٚپشٚسش سيةِٕ٘ٛ ،ي غٙي اص ٔٛاد آِي  ٚػٕيك ٘فٛرپزيش تايذ تاشذ.
ارقام عمذه موجود سية در كشور ته ترتية اهميت :
سلٓ سد ٌّ ٚذٖ دِيشض ،ا٘ٛاع ٌالب  ،ػثاسيٌ ،شا٘ي اسٕيت ،شفيغ آتاديٌّ ،شاٞي ،شيخ احٕذ ،شيش ،ٝص٘ٛص،
ٌالب وشٔا٘شا ،ٜشٕيش٘ٚي ،ج٘ٛاتاٖ ،آواٖ ،لش ٜتيپشاق ،تشماتي ،اخّٕذ اسلاْ تجاسي خاسجي ج٘ٛاٌّذ ،تشاتشٖ،
فٛجي ،سداسپاس ،اٍ٘شيذٔشي ،ج٘ٛاتاٌٖ ،اال ،اِيض ،اَ استاس ،استاسوي ٚ ًٙدِثاس استيٛاَ ،سٚياَ ٌاال
پايه هاي مورد استفاده سية در كشور :
اِف :پاي ٝتزسي
ب :پايٞ ٝاي سٚيشي EM7 ، M26 ، M27 ، EM9 ، MM106 ، MM111
پايٞ ٝاي تزسي دس  7-8ساٍِي  ٚپايٞ ٝاي سٚيشي  3-4ساٍِي ت ٝتاسدٞي ٔي سسٙذ.

صٔاٖ تشداشت ٔحص : َٛاٚاسط تيش ِغايت اٚاخش ٟٔش ٔاٜ

ارقام سية معرفي شذه وخصوصيات آنها
فوجي
ٔٙشاء ايٗ سلٓ ٔؼشفي شذ ٜاص طاپٗ ٔيثاشذ  .سً٘ صٔئ ٝٙي ٜٛصسد ٔايُ ت ٝسثض .سً٘ ثا٘ٛي ٝلشٔض سٚشٗ
تا لشٔض تيش. ٜسً٘ ٌٛشت سفيذ تا وٕي صسد  .فشْ ٘سثتا ٌشدتا وشيذٚ. ٜصٖ ٌ 120-170شْ  .سايش خصٛصيات
تسياس خٛش طؼٓ شيشيٗ سفت تشد  ٚآتذاس  ٚلاتُ ٔصشف جٟت تاص ٜخٛسي ،پٛس ، ٜآتٕي . ٜٛحساس ت ٝفايش تالت
 ،لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشد خا٘ 6 ٝتا ٔ 8ا ٜصٔاٖ ٌُ  6سٚص تؼذ اص سد دِشيض  ،صٔاٖ تشداشت  35 :سٚص پس اص سد
دِشيض .

گاال
ٔٙشا اص تاللي ٌّذٖ دِشيض ٚوٛوس اٚس٘ج پايپيٗ حاصُ ٌشديذ. ٜسً٘ صٔي ٝٙصسد سٚشٗ  ،سً٘ ثا٘ٛيٝ
لشٔض ٘اس٘جي سً٘ ٌٛشت ٔي ٜٛصسد .فشْ ٔي ٜٛلّثي شىُ ٚ ،صٖ ٌ 220 -160شْ  ،سايش خصٛصيات ٔي ٜٛتشد ٚ
آتذاس  ٚشيشيٗ  ٚخٛش طؼٓ دس ٔحُ دْ ِىٞ ٝاي وٛچىي اص صٍ٘اس ٚجٛد داسد  .تسياس حساس ت ٝفايشتالت ،
لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ : ٝحذٚد ٔ 5ا. ٜصٔاٖ ٌُ  2سٚص تؼذ اص سد دِشيض  .صٔاٖ تشداشت اٚايُ شٟشيٛس 20
سٚص پس اص سد دِيشض .

گراني اسميت
ٔٙشاء تٔٛي استشاِيا ،سً٘ صٔي ٝٙلشٔض ،سً٘ ثا٘ٛي ٝسثض سٚشٗ تا ٞاِ ٝاي اص لشٔض سٚشٗ .سً٘ ٌٛشت سفيذ ٔايُ
ت ٝسثض  ،فشٌْ :شد ٔ ٚخشٚطي تمشيثاً ٔٙظٓٚ .صٌٖ 150-220 :شْ  .سايش خصٛصياتٔ :ي ٜٛسفت  ٚپشآب ٞش ساَ

تاس  ٚپشٔحص .َٛلاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ : ٝحذٚد ٜدٔ ٜاٌ .ٜشد ٜصاي ٔٙاسةٌّ :ذٖ دِيشض ،سداسپاس دِيشض،
آيذاسد ،صٔاٖ ٌُ 2 :سٚص تؼذ اص سد دِيشض ،صٔاٖ تشداشت :تسياس ديشسس  45سٚص پس اص سد دِيشض.
گالب كهنز
ٔٙشاء :تٔٛي ايشاٖ ( اص ٔؼشٚفتشيٗ سية ٞاي تاتستا٘ ٝايشاٖ ) .سً٘ صٔي :ٝٙسفيذ ٔايُ ت ٝوشْ ،سً٘
ثا٘ٛي :ٝلشٔض وٕشً٘ ،سً٘ ٌٛشت :سفيذ تا وشْ .ا٘ذاصٔ :ٜتٛسط تا دسشت (لطش ٔيٜٛ

 4تا  8سا٘تي ٔتش) .فشْ:

وأالً وشيذ٘ ٚ ٜأتماسٖ .صٔاٖ سسيذٖ :اٚاخش تا اٚايُ ٔشداد .سايش خصٛصياتٔ :ي ٜٛتسياس تشد  ٚآتذاس تا طؼٓ ٚ
ػطش تسياس ٔطّٛب  ٚتاصاسپسٙذي صياد .لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ :ٝوٓ  ،تصٛست ػشضٔ ٝستميٓ پس اص
تشداشت ٔصشف ٔي شٛد.

محله شيخي
ٔٙشاء :تٔٛي ايشاٖ سً٘ صٔي :ٝٙسثضوٕشً٘ ٔايُ ت ٝسفيذ سً٘ ثا٘ٛي :ٝلشٔض تا لشٔض پشسً٘ ٔؼٕٛالً
تصٛست خطٛطي پٛٔ ٚ ٟٗاصي اص دْ تطشف ا٘تٟا ،سً٘ ٌٛشت :سفيذ ٔايُ ت ٝوشْ .ا٘ذاص :ٜوٛچه تا ٔتٛسط(لطش
ٔي 4 ٜٛتا  6سا٘تي ٔتش) .فشْ ٔي : ٜٛتمشيثاً ٌشد ٔ ٚتماسٖ .صٔاٖ سسيذٖ :اٚاخش خشداد .سايش خصٛصياتٔ :يٜٛ
وأالً تشد  ٚآتذاس  ٚسفت تا ػطش  ٚطؼٓ ٔطّٛب ،شيشيٗ تا تاصاسپسٙذي ٔطّٛب .لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘:ٝ
خيّي وٓ ٔ ٚؼٕٛالً تصٛست ػشضٔ ٝستميٓ ٔصشف ٔي شٛد.

گلشاهي
ٔٙشاء :تٔٛي ايشاٖ .سً٘ صٔي :ٝٙسثض سٚشٗ .سً٘ ثا٘ٛي :ٝصسد وٕشً٘ ،سً٘ ٌٛشت :سفيذ ٔايُ ت ٝسثض،
ا٘ذاص :ٜتمشيثاً دسشت (لطش ٔي 5 ٜٛتا  7سا٘تي ٔتش) .فشٌْ :شد  ٚ ٚوأالً ٔتماسٖ  ٚدس د ٚا٘تٟا وٕي پٔ ،ٟٗحُ دْ
ٔي ٜٛصاف  ٚتمشيثاً پش ٔي تاشذ .صٔاٖ سسيذٖ :اٚاخش ٔشداد .سايش خصٛصياتٌٛ .شت ٔي ٜٛوأالً تشد ٘سثتاً سفت،
لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ٔ :ٝتٛسط (چٙذ ٞفت.)ٝ

آيذارد
ٔٙشاء :سلٕي ديپّٛئيذ اص تالفي ج٘ٛاتاٖ ٚ ٚاٌٙش دس ايستٍا ٜتحميماتي آيذا ٛٞدس ساَ  1942حاصُ شذ
سً٘ صٔئ ٝٙي : ٜٛسثض سٚشٗ تا صسد .سً٘ ثا٘ٛي : ٝلشٔض تيش ٜسً٘ ٌٛشت  :سفيذ تا وشْ .فشْ ٔيٌ : ٜٛشد  ٚدس
٘احي ٝدْ وٕي صٍ٘اس ٔشاٞذٔ ٜي شٛد ٚصٖ ٌ 200-150شْ سايش خصٛصيات ٔ :ي ٜٛسفت تشد  ٚآتذاس تا طؼٓ
ا٘ذوي اسيذي ٔطثٛع حساس ت ٝتيٕاسي فايشتالت لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ : ٝحذٚد ٔ 6اٌ ٜشد ٜصاي ٔٙاسة
ٌّ :ذٖ دِيشض.صٔاٖ ٌُ ٕٞ :ضٔاٖ تا ٌّذٖ دِيشض صٔاٖ تشداشت  8 :سٚص تؼذ اص سد دِيشض.

جوناگنذ
ٔٙشاء  :سلٕي تشيثّ٘ٛيذ اص تالفي ٌّذٖ دِيشض  ٚج٘ٛاتاٖ دس ساَ

 1968دس آٔشيىا تذست آٔذ .سً٘

صٔي : ٝٙصسد ٔايُ ت ٝسثض سً٘ ثا٘ٛي : ٝلشٔض ٘اس٘جي تا لشٔض تيش .ٜسً٘ ٌٛشت  :سفيذ تا ا٘ذوي صسد فشْ  :وشيذٜ
ٚصٖ ٌ 220-180شْ
سايش خصٛصيات ٔ :ي ٜٛواشت ٝشذ ٜدس استفاػات تشد  ٚآتذاستش٘ذ ،طؼٓ تسياس ٔطثٛع ،تؼّت چشتي سٚي پٛست
دٚسٍٟ٘ ٜذاسي آٖ دس سشدخا٘ ٝطٛال٘ي  ٚتا حذٚد ٔ 8ا ٜتالي ٔيٕا٘ذ  .حساس ت ٝفايشتالت ،وشت ايٗ سلٓ تٝ
سشػت دس حاَ ٌستشش است ٌشد ٜصاي ٔٙاسة ٌّ :ذٖ دِيشض .صٔاٖ ٌُ :

 2سٚص لثُ اص سد دِيشض.صٔاٖ

تشداشت ٘ :يٕ ٝد ْٚشٟشيٛسٔا 5 ٜسٚص لثُ اص سد دِيشض.

گالب خراسان
ٔٙشاء  :تٔٛي خشاساٖ .سً٘ صٔي : ٝٙسفيذ ٔايُ ت ٝوشْ سً٘ ثا٘ٛيٌّ : ٝي تا لشٔض .سً٘ ٌٛشت  :سفيذ
وٕي ٔايُ ت ٝوشْ .ا٘ذاص٘ : ٜسثتاً وٛچه (لطش ٔي 3 ٜٛتا  5سا٘تي ٔتش) .فشْ ٔيٌ : ٜٛشد  ٚوٕي پٔ ٚ ٟٗتماسٖ.
صٔاٖ سسيذٖ  :اٚاسط خشدادٔا( ٜاِٚيٗ سيثي و ٝدس ٔشٟذ ت ٝتاصاس ػشضٔ ٝيٍشدد) .سايش خصٛصيات ٔ :ي٘ ٜٛشْ ،

شيشيٗ  ٚخٛشٕض ٚ ٜتسياس ٔؼطش تا ػطش ٌالب لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ : ٝتسياس وٓ ٔ ٚؼٕٛالً پس اص تشداشت
ٔستميٕاً ت ٝتاصاس ػشضٔ ٝيٍشدد.

گالب كرمانشاه
ٔٙشاء  :تٔٛي ايشاٖ سً٘ صٔي : ٝٙوشْ ٔايُ ت ٝصسد .سً٘ ثا٘ٛي : ٝلشٔض وٕشً٘ تصٛست ِىٞ ٝايي اص دْ
تطشف ا٘تٟاي ٔي. ٜٛسً٘ ٌٛشت  :وشْ  ٚوٕي ٔايُ ت ٝصٛستي .ا٘ذاصٔ ٜئ : ٜٛتٛسط تا تضسي (لطش ٔي 5 ٜٛتا 7
سا٘تيٕتش) فشْ ٔي٘ : ٜٛسثتاً وشيذ ٚ ٜتمشيثاً ٘أتماسٖ .صٔاٖ سسيذٖ  :اٚايُ تا اٚاسط تيشٔا .ٜسايش خصٛصيات ٔ :يٜٛ
ٔؼٕٛالً تصٛست ٔجٕٛػٞ ٝاي  3تا  5تايي تش سٚي شاخٞ ٝا تشىيُ ٔي شٛد .لاتّيت ٍٟ٘ذاسي دس سشدخا٘ : ٝوٓ ٚ
ٔؼٕٛالً تصٛست فصّي ٔ ٚستميٕاً ت ٝتاصاس ػشضٔ ٝي ٌشدد .

ٚاحذ تاغثا٘ئ -ذيشيت جٟاد وشاٚسصي شٟشستاٖ چادٌاٖ

www.agri-chadegan.ir

