
 

 بسمه تعالی

 

مقدمه ای بر درخت گیالس: عنوان مقاله   

 

تاه بوده و دارای گیالس؛ میوه کوچک تابستانی، بسیار خوشمزه، مفید، آبدار کروی با دمى بلند و یا کو

می  ای گرد و سفت های مختلف از زرد تا قرمز پر رنگ با هسته گوشت لطیف، ترد و شیرین به رنگ

ای در بین  دار مناطق معتدله است که از نظر اقتصادی جایگاه ویژه های هسته گیالس جزء میوه  .باشد

محتوی یک هسته است و در  درخت گیالس بدون خار و دارای میوه گوشت دار و ها دارد سایر میوه

طبیعت سه نوع گیالس به رنگهای قرمز سیاه و زرد یافت می شود گیالسها باید رسیده چیده شوند 

رشد نمیکنند و به صورت تازه خوری بهترین نوع استفاده از آن دیگر  چون پس از چیدن میوه  

طوالنی تر بهتر است هسته میباشد و در صورت نگهداری آن در فریزر جهت حفظ شادابی آن به مدت 

برای مناطق دیگر مد نظر آن جدا شود ولی در شرایطی که حگم بر صادرات آن به صورت تازه خوری  

باشد معموال به محض چیده شدن توسط دستگاه های سرد کننده خنک شده و سریعا به سردخانه منتقل 

 . میشوند

ساالنه  نده گیالس در جهان میباشندترکیه ایران و امریکا از بزرکترین کشورهای تولید کن

هزار تن سومین  ۲۰۰ شود که ایران با تولید ساالنه میلیون تن گیالس در جهان تولید می ۱۸ حدود

دار در جهان به شمار میرود به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری  تولیدکننده این میوه دانه

گیالس و آمریکا دومین تولیدکننده این   کننده لیددر حال حاضر ترکیه اولین تو( ایسنا)دانشجویان ایران 

 های چهارم و پنجم قرار دارند میوه در جهان بوده و پس از آن ایتالیا و اسپانیا در رده

شود و استان سمنان، تهران،  منطقه الموت در استان قزوین قطب تولید گیالس در کشور محسوب می

برتر کشور در تولید گیالس هستند که میانگین برداشت آذربایجان شرقی، همدان و لرستان پنج استان 

 تن در هکتار است ۱۲ آنها در واحد سطح

استان قزوین رتبه نخست تولید  ۸۰ تحقیقات اصالح بذر تا اوایل دهه  به گفته عضو هیات علمی موسسه

زراعی،  گیالس در جهان را داشت اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل برخی مشکالت در عملیات به

 .سوم در جهان رسیده است  ها، این استان در تولید گیالس به رتبه مدیریت تغذیه، آفات و بیماری

درصد رشد داشته  ۱۰ اخیر سطح زیرکشت گیالس در ترکیه حداکثر  که در دهه وی با اشاره به این

درصد عنوان کرد و با  ۵۰ است، میزان رشد سطح زیرکشت این محصول در کشورمان را طی این مدت

  آن چیزی که باعث شده کشور ترکیه: تاکید بر اهمیت مقدار عملکرد در واحد سطح این محصول گفت

در کمتر از پنج سال در تولید گیالس از کشور ما پیشی بگیرد، افزایش عملکرد در واحد سطح این 

 .محصول در این کشور بوده است



که در دنیا میانگین عملکرد باالتر  تن است، در حالی ۱۲ ایرانعملکرد در واحد سطح تولید گیالس در 

 .تن است ۲۰ از

ارتفاع درخت گیالس در کیفیت این محصول تاثیر دارد که ارتفاع درختان گیالس ایرانی شش متر است 

شود ارتفاع درختان کمتر از سه متر  اما در نقاطی که تولید این محصول به شکل اقتصادی انجام می

های  مچنین سن درخت گیالس در افزایش کیفیت این میوه موثر است لذا باید با رعایت روشه. است

 زراعی و هرس درختان گیالس را جوان نگه داشت به

 : تاریخچه گیالس

گیالس بومی آسیای صغیر، در نواحی حاصلخیز بین دریای خزر و دریای سیاه می باشد و احتماال بذر 

و مهمترین ارقام این میوه که از طریق انتخاب طبیعی در .رده شده استآن توسط پرندگان به اروپا ب

در واقع بسیاری از ارقام امروزی از . مبدا پیدایششان به وجود آمده اند گسترش زیادی نداشته اند

به . طریق گرده افشانی طبیعی ارقام قدیمی و فرآیند گزینش بین نهال های بذری حاصله بوجود آمده اند

قیده بر این است که کشورهای اروپایی و بخش هایی از آسیا مانند ترکیه قدیمی ترین طور کلی ع

 مناطقی هستند که کشت گیالس در آنجا انجام شده است

اطالعات بدست آمده از حفاری های باستان شناسی و هسته های فسیل شده گیالس و آلبالو و نقوش به 

از تاریخ میوه های این درخت مورد استفاده انسان جا مانده از آن ها مشخص کرده است که از قبل 

سال قبل از  ۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰ بوده است و اولین شواهد استفاده از گیالس به عنوان یک منبع غذایی به

اعتقاد بر این است که . میالد در سوییس، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، آلمان و انگلستان پیدا شده است

س پرداخته اند یونانیان بوده اند و کشت آن توسط رومیان گسترش پیدا اولین کسانی که به کشت گیال

می  این درختان در کنار جاده ها کشت می شده و برای چوب آن به اندازه میوه اش ارزش قایل . کرد

 .شده است

 : خواص مفید گیالس

 ر می اندازدگیالس سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده از این رو روند پیری را به تاخی-  

 . کاهش احتمال ابتال به بیماری های قلبی عروقی یکی از خواص دارویی گیالس میباشد

 . کاهش احتمال ابتال به بیماریهای قلبی عروقی یکی از خواص دارویی گیالس میباشد-

 . فالنویدهای موجود در گیالس از ایجاد هر گونه آسیب توسط رادیکالهای آزاد پیشگیری می کنند-

 . رمان مناسبی برای آرتریت ،روماتیسم ،واریس و دردهای مفصلی استد-

 .از گیالس میتوان به عنوان ماسک زیبایی استفاده کرد و چین و چروکهای پوست را کاهش داد-

 

 گیالس برای کلیه ها مفید است و به دفع سموم از بدن کمک می کند-

  کند غذا کمک میمیوه گیالس سوخت ساز بدن را افزایش داده و به هضم 



 کند سیستم اعصاب را تسکین داده و با تولید هورمون شادی در بدن، احساس بهتری را در ما ایجاد می

 گیالس دارای چربی کم و فیبر زیاد است و برای تصفیه خون در سیستم گوارشی بسیار مفید است

 میوه گیالس برای کارکرد منظم قلب، روده و معده نیز بسیار مفید است

 ز فواید میوه گیالس میتوان تقویت قوای فکری را نام بردا

توانند از گیالس استفاده کنند به دلیل  کنند و خون آنها اسیدی است می افرادی که زیاد گوشت استفاده می

 .کند اینکه خون را قلیایی می

 .گیالس برای کاهش وزن مفید است

 

  میوه گیالس دارای مقدار فراوانی ویتامین  سی است

 .چربی اشباع شده در گیالس بسیار کم است و کلسترول ندارد

 .شود  گواتر مزمن با خوردن گیالس تا حد زیادی کنترل می

برد و مصرف آن در حد مناسب به مبتالیان به دیابت و ورم   های کلیه را از بین می  گیالس سنگ 

و قندش برای افراد دیابتی زیان بار ای است که نشاسته ی کمی دارد   شود زیرا میوه مفاصل توصیه می 

 (البته باز هم تاکید می شود که اگر به میزان توصیه شده توسط متخصص تغذیه مصرف شود)نیست

، سدیم ندارد، فیبر (مانند سایر گیاهان)کلسترول ندارد . چربی اشباع شده در گیالس بسیار کم است 

 . خوراکی باالیی دارد

 دارای این ترکیبات است(گیالس متوسط ۱۴حدود )رم گیالس هر صد گ:ارزش غذایی گیالس  

 

 انرژی ۷۲٫۰۶

 رطوبت ۸۰٫۷۴

 کربو هیدرات گرم۱۶٫۶۰

  ررویینی   گرم۱٫۱۲

  رریب  گرم۶۹٫

  یییب  گرم۱٫۷۸

 کلسیم مییل گرم۱۴٫۷۱

  سفر مییل گرم۱۹٫۱۲

 آهن مییل گرم۳۸٫

  تاسیم ۲۲۳٫۵

  لور میلرر گرم۲۵

یم مییل گرم۱۱٫۷  منینی 

RE21.47 ریتامینی  آ 

 ریتامینی  ث مییل گرم۷٫۰۶



 اسید  ولیک میلرر گرم۴٫۱۲

 

 …… و دیگر مواد معدنی

 : گیاهشناسی درخت گیالس

یا همان گل سرخیان میباشد در این گیاه گل و از خانواده روزاسه   گیالس با نام علمی پرونوس آویوم 

گلها به رنگ سفید یا به رنگ سرخ . باشد کامل است و قسمت خوراکى میوه جدار رشد کرده تخمدان مى

لوله ای و گلها بدون ، معموال با دمگل فرعی ، منفرد یا گروهی یا خوشه ای ، لوله گل فنجانی شکل یا 

دمگل ، خامه شیاردار ، کالله چال دار ، تخمدان معموال بدون کرک ، هسته صاف یا شیاردار و سوراخ 

 . سوراخ میباشد

معموال دارای یک مادگی هستند، ولی بعد از تابستانهای خیلی داغ ممکن است دو گلها در گیالس  

آمدن میوه های دو تایی می شود که یک وضعیت مادگی در هر گل تشکیل شود، که منجر به بوجود 

 نامطلوب به حساب می اید

 


