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  چکیده

با هـدف شـناخت و انتخـاب    . ی با ارقام جدید دارندیاز به جایگزینن متعدد فنی و مدیریتی و بازاریابی، ارقام قدیمی متداول در باغات سیب، به دالیل
 Malus domestica(سـیب   رقـم 12اولیه ارقام جایگزین، در تحقیق حاضر، رشد رویشی، زمان گلدهی، زمـان رسـیدن میـوه و صـفات کیفـی میـوه       

Borkh(  روي پایهMM111 ان داد کـه تفـاوت ارقـام    نشـ نتایج  .ي و تجزیه و تحلیل شدندگیردر ایستگاه تحقیقات کشاورزي کهریز ارومیه اندازه، واقع
سـانتی متـر    23/26و  8/51بیشترین و کمترین رشد شاخه یکساله مربوط به رقم رد دلیشز و رد اسپور به ترتیب با  .بوددار معنیسیب از نظر کلیه صفات 

و  07/236رقم رد دلیشز و محله شیخی به ترتیـب بـا   . و پنج گروه قرار گرفتند ارقام سیب، از نظر زمان گلدهی و رمان رسیدن میوه به ترتیب در سه. بود
، ، گالب کرمانشـاه در ارقام فوجی) کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 67/8 – 17/9(بیشترین سفتی میوه . میوه را نشان دادوزن گرم بیشترین و کمترین  28/63
رقم فوجی . بود) درصد00/17(ن به رد دلیشز و پس از آ) درصد 06/18( فوجیمد محلول مربوط به بیشترین مواد جا. دلیشز مشاهده شددلیشز و گلدن رد

ارقام بندي نهایی با رتبه .ر و جوناگلد نسبت طول به قطر میوه بیشتر و رشد رویشی کمتري نشان دادنداسپودو رقم رد. بیشترین اسید میوه را نیز نشان داد
ها به عنوان رقـم  دهنده پتانسیل باالي آن، رد اسپور و گلدن اسموتی بیشترین رتبه را کسب نمودند که نشانفوجی امارق ،بر اساس صفات مختلف کیفی

  .ارزیابی پیوسته سایر ارقام جدید براي پویاسازي صنعت سیب منطقه بسیار ضروري است. باشدجایگزین براي توسعه باغات می
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    1 مقدمه
 5و  36میالدي، چین و آمریکا به ترتیب بـا تولیـد    2012در سال 

کشـور  . میلیون تن دو کشور بزرگ تولید کننده سیب در جهان بودنـد 
در یک دهـه گذشـته جـزو    دو میلیون تن سیب،  ازبیش  ایران با تولید

گردد، متاسـفانه از نظـر   ب میمحسومهم تولید کننده سیب کشور  10
ایگاه مناسبی قرار ندارد که یکـی از علـل کـاهش    صادرات سیب در ج

صادرات سیب، تنوع بسیار محدود و قدیمی بودن پایه و ارقام سیب در 
هزار هکتار باغ سیب و  50غربی با استان آذربایجان. )16( باغات است

. شور را دارا استبیش از یک میلیون تن سیب، رتبه اول تولید سیب ک
بـه عنـوان   بـاغ سـیب   هکتار  25000با  در این میان شهرستان ارومیه
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درصد  90بیش از . )25( آیدقطب عمده تولید سیب کشور بحساب می
دالیـل  باغات این منطقه از ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز بوده که بـه  

آب متعدد فنی و اقتصادي از قبیل حساسیت به زنگار، قهوه اي شدن، 
، لکه تلخی و نرم شدن میـوه و نیـز کشـش پـایین     )واترکور(گز شدن 

  .)25و  17( دارند با ارقام جدید نیاز به جایگزینیبازارهاي خارجی 
مخصوصا از نظر زمان رسیدن و ارقام جدید و متنوع سیب معرفی 
و مـدیریت بـاغ یکـی از    هـاي مختلـف   متناسب با ذایقه  ،کیفیت میوه

در دنیـا بـیش از   ). 6( آیـد  حقیقی به حساب مـی مهمترین موضوعات ت
رقم آن در سـطح   25رقم سیب شناخته شده است که در حدود  7500

 شـوند  محلی تولید و عرضه می ري و گسترده و مابقی در بازارهايتجا
درگذشته، ارزیابی سیستماتیک ارقـام جدیـد سـیب محـدود بـه      . )11(

، ولی امروره، نیازهـاي  مشاهدات اصالح گران و خزانه داران بوده است
در حال تغییر باغداران به ارقام مقاوم و غیره، داشتن اطالعات تفصیلی 

باره خصوصیات کمی و کیفی اي را درحاصل از آزمایشات چند مشاهده
تحقیـق در   ).10و  6(سیب را اجتناب ناپذیر نموده است ارقام مختلف 

ـ  اطق از قبیـل  خصوص ارزیابی و معرفی ارقام جدید سیب در اغلب من
، )14( ، زالندنو)23و  10، 6، 5(، ایاالت متحده آمریکا )20و  19(چین 
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) 8و  7( و ایـران  )1( ، هند)4(، ترکیه )24و  15، 3(کشورهاي اروپایی 
  . است گزارش شده
تا  1994ترین پروژه ارزیابی ارقام سیب در امریکا، از سال  در جامع

یـه هـاي مختلـف توسـط     رقم سـیب روي پا  50حال حاضر، بیش از 
هاي محتلف باغبانی و گیاهپزشکی و بازاریـابی بـا مشـارکت    دیسپیلن

ایالت با شرایط اقلیمی مختلف با هدف دسـتیابی بـه    20تعاونی در  26
کـه نتـایج    رقام جدید براي کنترل بازار مورد ارزیابی قرار گرفته استا

ا بـوده  آن معرفی ارقام مناسب سیب براي ایالت هاي مختلـف آمریکـ  
پروژه هاي ارزیابی مسـتقل دیگـري در    ،عالوه بر این). 23و  6(است 

ــاالت آمریکــا در حــال انجــام اســت  فالحــی و . )12و  10( اغلــب ای
ر شـرایط آب وهـوایی   با ارزیابی ارقام مختلف سـیب د ) 12(همکاران 

گیري کردند که ارقام سیب از نظـر خصوصـیات از   نتیجهایالت آیداهو 
وت بودند و با توجه به ویژگی هـاي منحصـر بفـرد هـر     هم بسیار متفا
یشنهاد نمودند که ارقام بر اساس تقاضاي بـازار و نحـوه   پیک از ارقام 

در کشور چین، جیـون و همکـاران   . مدیریت باغ انتخاب و توسعه یابند
رقم مختلف سیب گزارش کردند  58با ارزیابی خصوصیات کیفی ) 19(

  .ب میوه مناسب تر هستندرقم از آنها براي تولید آ 45
آور و سایر تنگناها هاي سرسامبر و هزینهبا توجه به ماهیت زمان 

از قبیل کمبود محقق، ارزیابی ارقام سیب در کشورهاي در حال توسعه 
از جمله ایران در مقیاس محـدود و عمـدتا در دو دهـه اخیـر صـورت      

ایجـاد اولـین   در ایران، ارزیابی ارقام سیب بـا  . )16( گرفته است است
در کـرج شـروع    1333کلکسیون سیب توسط مرحوم منیعی در سـال  

از آن به بعد، بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام بومی . )22( گردید
و خارجی سیب به صورت پراکنده در شهرهاي کرج، مشهد، ارومیـه و  

ضـمن  ) 16( حاج نجـاري و همکـاران  . )16( اصفهان تداوم یافته است
، ن برنامه منسجم براي گزینش ارقام از نظر تنوع و بـازار فقدا اشاره به

ارقـام تجـاري در    کلکسـیون وارد نمودن ارقام جدید تجاري و احداث 
هـاي اصـلی تولیـد سـیب بـا مشـارکت بخـش خصوصـی را از         قطب

. یان نمودندوري باغات سیب کشور براهکارهاي اصلی در افزایش بهره
رقـم و ژرم   400ی و زایشـی  خصوصیات رویشـ  )8( و همکاران دامیار

پالسم بومی سیب را مورد مطالعه قرار دادندکـه نتـایج بیـانگر وجـود     
داداشـپور و  . و معرفی اسـت  دامنه وسیعی از تنوع ژنتیکی براي اصالح

در را خصوصیات کیفی میوه پـنج رقـم سـیب    با بررسی ) 7(همکاران 
ملکـرد،  هوایی گزارش نمودند که بیشترین قدرت رشد، ع و شرایط آب
سوختگی به ترتیب مربـوط بـه ارقـام گـالب     و آفتاب، قند سفتی میوه

رقم 135همچنین، . کهنز، دلبار استیوال، استارکینگ، گاال و فوجی بود
 بخـش روي پایـه رویشـی   هـاي امیـد  جدید وارداتی، بومی و ژنوتیـپ 

MM111    در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر کرج در حـال ارزیـابی
  ).16(است 

ــا مقایســه کــارایی عملکــرد و ســایر  ) 17( حســنی و همکــاران ب
 سـیب  ارقـام اسـتاندارد   وارقـام اسـپورتایپ    خصوصیات کمی و کیفی

باشـد و  بیشترین کارآئی عملکرد به رقم رداسپور میگزارش کردند که 
اسپور و رشد رویشی به ارقام رد دلیشز و یلومیزان بیشترین و کمترین 

مواد جامد محلول بـه ارقـام رقـم فـوجی و      بیشترین و کمترین درصد
با ارزیابی چند ترکیب پایه ) 18(حسنی و رضایی  .مربوط بودند جاناتان

از رشد رویشی اسپور چیف و ردو رقم سیب گزارش نمودند که ارقام رد
هاي متراکم براي کشتکمتر و کارایی عمبکرد بیشتري برخوردارند و 

   .تر هستند مناسب
هدف بررسی امکان جایگزینی ارقام موجود سیب  تحقیق حاضر با

رقم سیب موجـود  12با ارقام جدید و ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی 
اجرا گردید تا ارقام با پتانسـیل  ) کهریز(در تنها کلکسیون ارقام منطقه 

  .باال مورد شناسایی اولیه قرار گیرند
  

  ها مواد و روش
ه تحقیقـاتی دکتـر   این تحقیق در کلکسیون ارقـام سـیب ایسـتگا   

دقیقـه   53درجـه و   37مختصات جغرافیـایی  با نخجوانی کهریز ارومیه
 1325دقیقه طـول شـرقی و در ارتفـاع     7درجه و  44عرض شمالی و 

) رقـم (تیمار  12در قالب طرح بلوك هاي کامل با  متري از سطح دریا
 انجـام  یک فصل رشـد  طی )درخت 4هر واحد آزمایشی (در سه تکرار 

رقم سیب رد دلیشز، گلدن دلیشز،  12رقام مورد مطالعه شامل ا. گرفت
فوجی، رد اسپور، دلبار استیوال، گلدن اسموتی، جوناگلد، گالب کهنـز،  

 درختـان  .گالب کرمانشاه، محله شیخی، گلشاهی و شفیع آبادي بودند
 4سال، به فاصله  10، به سن MM111روي پایه همگی  ارقام مذکور

  .)18و  17( بودندت شلجمی تربیت شده متر کشت و به صور 3×
و شـوري   9/7برابـر   pHزمین باغ داراي خاکی با بافت لوم شنی، 

 عملیات زراعی شامل آبیـاري هـر  . متر بود میلی موس بر سانتی 36/1
 ،)اواسط اردیبهشت تا اواخر مهرماه( هفته یک بار تا آخر فصل رشددو 

طبـق توصـیه   ) اییمخلوطی از کود دامی و کودهاي شـیمی (کوددهی 
هاي هـرز بـا    کنترل علف عمومی بخش خاك و آب بصورت چالکود و

 در پاي درختان سه نوبت در سـال  بیلکاريها و  زنی بین ردیف دیسک
و سمپاشی بر علیه کرم سیب و کنه قرمز طی سه نوبت در سال بودند 

)17( .  
با تعیین  1391اوایل فصل رشد سال  ارزیابی صفات مورد نظر، در

مان گلدهی آغاز و در آبان ماه با تعیین طول شـاخه یکسـاله خاتمـه    ز
هنگامی که هر یک از ارقام به میزان براي تعیین زمان گلدهی،  .یافت

بـا  تاریخ گلـدهی آنهـا یادداشـت گردیـد و      گلدهی رسیدند، درصد 80
= 1 زمـانی هـا در سـه محـدوده     توجه به محدوده زمانی گلـدهی داده 

تـا   4/2/1391( متوسط گـل = 2، )3/2/1391ا ت1391/ 31/1( زودگل
ــا  8/2/1391(دیرگــل = 3و  )7/2/1391 ــدي ) 11/2/1291ت ــه بن رتب

اي و مشاهده رنگ قهـوه  برداشت دوره زمان برداشت با .)27( گردیدند
تاریخ رسـیدن ارقـام   اي بذر و بروز حداکثر رنگ زمینه پوست تعیین و 



  683     و کیفیت میوه دوازده رقم سیب در شرایط آب و هوایی ارومیه بررسی رشد، زمان گلدهی

= 2، )14/4/1391تـــا  24/4/1391خیلــی زودرس = 1کــالس   5 در
تـا   1391/ 3/6( میـان رس = 3، ) 2/6/1391تا  15/5/1391( زودرس

خیلـی  = 5 و )15/7/1391تا  22/6/1391( دیررس= 4، )21/6/1391
  . )27(بندي گردیدند  رتبه) 30/7/1391تا  16/7/1391(دیررس 

با توجه به شاخص برداشت فوق الذکر، براي تعیین صفات کیفـی  
آزمایشـگاه  میوه برداشت و به  دو کیلوگرمر رقم در زمان برداشت، از ه

ر ازمایشـگاه ابتـدا نمونـه هـا بـا اسـتفاده از تـرازوي        د. منتقل گردیـد 
وزن متوسـط میـوه تعیـین    با دقت یک صدم گـرم تـوزین و   دیجیتال 

بـا اسـتفاده از کـولیس     متر بر حسب سانتی ها طول و قطر میوه. گردید
. تکرار محاسبه و یادداشـت گردیـد  اندازه گیري و میانگین آنها در سه 

متر مربـع بـا اسـتفاده از     سفتی میوه سیب بر حسب کیلوگرم بر سانتی
روش کار بـه ایـن   . انجام شد) ساخت تایوان( FT327پنترومتر دستی 

صورت بود که تکه هایی از پوست دوسمت متقابـل میـوه را بـا تیغـه     
دون پوسـت  مخصوصی برداشته و استوانه فلزي دستگاه را در بخش ب

یادداشت  فرو برده و میزان سفتی بر اساس کیلوگرم بر سانتی مترمربع
براي اندازه گیري مواد جامد محلول، یک قطره از آب سیب را . گردید

که با آب میوه گیري گرفته شده و از کاغذ صافی عبور داده شده بـود  
داده و  قرار) ساخت تایوان( ATAGOرا روي رفراکتومتر دستی مدل 

دد مربوطه از روي ستون مدرج قرائت داده ها برحسب درجه بریکس ع
  . )21( یادداشت گردید

میلـی لیتـر از    10ابتـدا   قابل تیتراسـیون،  اندازه گیري اسیدبراي 
مثـل  (عصاره میوه را توسط پیپت برداشته و داخـل ظـرف شیشـه اي    

 میلی لیتر آب مقطر اضـافه  20-40ریخته و روي آن ) ارلن مایریا بشر
فنل فتـالئین  ) معرف(قطره شناساگر  3تا  2کرده و داخل محلول فوق 

توســط ) تیتراسـیون (حجمـی  سـپس عمــل سـنجش   . اضـافه گردیـد  
انجام گرفت هنگامی کـه  ) دسی نرمال(نرمال  1/0سدیم هیدرواکسید 

، عمـل  )قرمـز روشـن  (رنگ محلول حاوي عصاره میـوه تغییـر نمـود    
آلی را با اسـتفاده از فرمـول زیـر     تیتراسیون خاتمه یافت و مقدار اسید

  ):21(محاسبه شد 
A=S*N*F*E/C*100  

مقدار اسـیدهاي آلـی موجـود در عصـاره سـیب      : Aکه در آن، 
، )لیتـر میلـی (مصرف شده  NaOHمقدار : S، )میلی لیتر 100گرم در (

N : نرمالیتهNaOH )1/0( ،F : فاکتورNaOH )1( ،C :   مقـدار عصـاره
= اسـید مالیـک   (اکی واالن اسید مورد نظـر  : Eو ) لیتر میلی 10(میوه 
  .بود) 067/0

 عصاره میوه از روش پتانسیومتري اسـتفاده  pHبراي اندازه گیري 
متر  pHدستگاه  7 و pH 4در این روش با محلول هاي بافر با . گردید

میلی لیتر از عصاره میوه را در ظرفـی   20تا 10را تنظیم کرده و سپس
را در ) HI9812-5مـدل   Hanna(متر  pHي ا شیشه ریخته و الکترود

بعـد از هربـار اسـتفاده    . محلول فرو برده و عدد مربوطه قرائت گردیـد 
و کامالً پـاك و سـپس بـراي نمونـه      الکترود با آب مقطر شسته شده

  ). 21(بعدي آماده گردید 
طول  )اواخر آبان ماه(ها  در آخر فصل رشد همزمان با آغاز ریزش برگ

در دو درخت وسطی و در چهار جهت مختلف به  شاخه فصل جاري
کلیه ارقام در براي ) رکورد در هر واحد ازمایشی 8متوسط (ارتفاع شانه 

متشکل از  داده هاماتریس  .کش اندازه گیري گردیدسه تکرار با خط
 SPSS آماري نرم افزار در) بلوك(رقم در سه تکرار  12صفت و  10

اري تجزیه واریانس چند متغیره ایجاد و از طریق مدل آم 20نسخه 
1GLM نیز براي  هامقایسه میانگین .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

دانکن در سطح احتمال  اي چند دامنه با استفاده از آزمون کلیه صفات
براي رسم نمودارها از نرم . صورت گرفتبا همان نرم افزار درصد  1

قام سیب با توجه به صفات اررتبه بندي  .استفاده گردید Excelافزار 
) 2(روش آروناچاالم و بندیوپادایا  با کیفی میوه به صورت دستی

، ابتدا برحسب نتایج به طور خالصه، در این روش. محاسبه گردید
. تعیین شدآن صفت  رقم در، رتبه هر صفتمقایسات میانگین هر 

بر اساس تعداد حروف در مقایسه میانگین  صفترتبه بندي در هر 
  . انجام شد صفتبوط به آن مر

  
  نتایج 

صـفت مـورد    10براساس نتایج تجزیه واریانس بین ارقام از نظـر  
دار با توجـه بـه معنـی   ). 1جدول (بررسی اختالف معنی دار وجود دارد 

بودن اختالف بین ارقام، مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده بـه  
در قالـب شـکل   روش دانکن انجام و نتایج آن به تفکیک هـر صـفت   

در ) تکرار(عدم معنی دار بودن اثر بلوك  .ارایه شده است 10تا  1هاي 
  .کلیه صفات به مفهوم یکنواختی واحد هاي ازمایشی می باشد

  
  رشد رویشی

 شـاخه  طـولی بیشـترین رشـد   براساس نتایج مقایسات میـانگین،  
 بـه  انو کمترین ) متر سانتی 183/51(مربوط به رقم رد دلیشز  یکساله

سیب رقم محلی شیخی و گلـدن   .تعلق داشت و رداسپور گلدرقم جونا
متر متوسط طول شـاخه در   سانتی 48و  49اسموتی به ترتیب با حدود 

در میان ارقام تابستانه رقـم محلـی شـیخی از    . گروه دوم جاي گرفتند
به ترتیب با  و جوناگلد اسپوررقم رد. برخوردار بودرشد رویشی بیشتري 

طولی شاخه و در نتیجه تـاج  رشد کمترین از  متر سانتی 26و  35حدود 
  .)1 شکل( تر برخوردار بودند کوچک

  

  زمان گلدهی
رقم مورد مطالعه کم و بـیش در سـه گـروه     12 با توجه به نتایج،

در گـروه دیرگـل بـه    . قرار گرفتنـد مجزاي زودگل میان گل و دیرگل 

                                                
1- General Leaner Model (GLM) 
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  .اسپور بودنداسموتی، جونا گلد و رد یشـز، گلـدن   رد دلفوجی اکثریت ارقام پاییزه شامل گلدن و  یاستشنا
  

  در شرایط آب و هوایی ارومیه رقم سیب 12 حاصل از بررسی صفات رشدي، زمان گلدهی و کیفیت درتجزیه واریانس داده هاي  - 1جدول 
Table 1- ANOVA of data for growth traits, flowering time and quality among 12 apple cultivars under Urmia climate 

 منابع تغییر
S.O.V. 

 

درجه 
 آزادي

df 
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قند
 

TA
 

سید
 ا

pH
 

  تکرار
Rep.   11 2.57ns  0.00ns 0.02ns 0.32ns 0.027ns 0.12ns 0.32ns 0.23ns 0.01ns 0.00ns 

  ارقام
Cultivars   2 139.66** 1.58** 7.11** 133.33** 3.54** 5.18** 2.46** 20.49** 0.23** 0.47** 

  خطا
Error   22 0.64 0.06 0.05 22.12 0.17 0.06 0.11 0.71 0.00 0.01 

  ضریب
   تغییرات 

CV  
  

- 1.87 11.33 8.9 3.17 1.87 4.90 5.26 1.99 3.17 2.53 

   .، غیر معنی دار ns .، معنی دار در سطح احتمال یک درصد**
 ** significant at 1% probalely level,. ns; non-significant  

  

  
  .در شرایط آب و هوایی ارومیه یبس ارقام برخی در ه یکسالهمتوسط رشد رویشی شاخ - 1شکل 

  .ندارند اي دانکن با استفاده از آزمون چنددامنه درصد 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی 
Figure 1- Average growth of one year old shoots in some apple cultivars under Urmia climate  
Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  

 
ارقام گلشاهی و گالب کهنز زودگل، ارقام محلی شـیخی، گـالب   

رقـم  . قرار گرفتنـد میان گل در گروه کرمانشاه، دلبار استیوال و فوجی 
ق الذکر از لحاظ تـاریخ  شفیع آبادي با وجود اینکه با ارقام میان گل فو

رقـم   .از آنها گل داد ولی کمی زودتررد داري ندا گلدهی اختالف معنی
ولـی   نداشـت دار رقم گلشاهی اختالف معنی آنکه با گالب کهنز نیز با

  ).2شکل (داد کمی دیرتر از آن گل 

  تاریخ رسیدن میوه
اواخـر  (ترین دیررسفوجی  بین ارقام مورد مطالعه،براساس نتایج 

گلـدن و رد دلیشـز، گلـدن اسـموتی، رد اسـپور،       ارقـام  .رقم بود) هرم
سه رقـم جوناگلـد،    .قرار گرفتند) مهرماه 15( در گروه دیررسجوناگلد 

. بودنـد ) اوایـل شـهریور  (رس میانگلشاهی و دلبار استیوال جزو ارقام 
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  ).3شکل (بودند  )اوایل مرداد(درس زوخیلی ارقام از بادي، گـالب کهنـز و محلـی شـیخی     شفیع آ ارقام گالب کرمانشاه،

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیه ارقام سیب برخی در) تمام گل(متوسط تاریخ گلدهی  - 2شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1حروف مشابه تفاوت آماري معنی داري در سطح احتمال  
Figure 2- Average of flowering (full bloom) time in some apple cultivars under Urmia climate 
Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  

  

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیه ارقام سیب برخی درمیوه تاریخ رسیدن  - 3شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1ي در سطح احتمال دار حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 3- Average of fruit ripening time in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
  

  وسط وزن میوهمت
متعلـق بـه رد   ) گـرم  07/236(بیشترین وزن میوه براساس نتایج، 

 .بـود  )گـرم  28/63(متعلق به رقم محله شـیخی  ان کمترین و دلیشز 

پس از رددلیشز، بیشترین وزن میوه مربوط به دو رقم رداسپور و گلدن 
در گروه سوم فـوجی و گلـدن   . اسموتی بود که در یک گروه قرار دارند

جونـا گلـد بـا    . گرم قـرار گرفـت   185و  189به ترتیب با حدود  دلیشز
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و شـفیع   دلبـار اسـتیوال   گرم وزن میوه در گروه چهـارم و  166حدود 
سـایر  . گرم در گروه پنجم قرار گرفتنـد  134و  138آبادي به ترتیب با 

گرم به ترتیب ارقـام گلشـاهی، گـالب     100ارقام با وزن میوه کمتر از 
  ).4شکل (اه و محلی شیخی بودند کهنز، گالب کرمانش

  

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیه سیبارقام  برخی متوسط وزن میوه در - 4شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 4- Average of fruit weight in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
  

  سفتی بافت میوه
 بـه ترتیـب   در میان ارقام مورد مطالعه بیشترین سفتی بافت میوه

و  03/9،  17/9، رد دلیشـز و گلـدن دلیشـز بـا     مربوط به ارقام فـوجی 
داري بـا هـم   بوده که اختالف معنـی  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 67/8

زودرس ها قرار دارد از رقم گالب کرمانشاه نیز با آنکه در گروه . ندارند
ارقـام  . برخـوردار بـود  ) متـر مربـع   کیلوگرم بر سانتی 13/9( سفتی زیاد

کهنز از نظـر سـفتی میـوه اخـتالف      گلشاهی، گلدن اسموتی و گالب
گلد، رد اسپور، محلـه  ارقام گالب کهنز، جونا. نداشتند ري با همدامعنی

از نظر سفتی به ترتیب در رده هاي پـایینتر قـرار   آبادي شیخی و شفیع
 38/5(در میان ارقام فوق رقم دلبار استیوال کمتـرین سـفتی   . گرفتند

   ).5شکل ( به خود اختصاص دادرا ) متر مربع کیلوگرم بر سانتی
  
  میوهقطر و طول

تعلق داشت ) متر سانتی 58/6( اسپورمیوه به رقم رد بیشترین طول
که از این نظر با ارقام گلدن اسـموتی، جونـا گلـد، گلـدن دلیشـز و رد      

رقـم محلـی شـیخی در بـین     . داري نداشت دلیشز میوه اختالف معنی
رقم گـالب کرمانشـاه   . ارقام مورد بررسی کمترین طول میوه را داشت

داري بـا هـم    روه قـرار گرفتـه و اخـتالف معنـی    با این رقم در یک گـ 
  .)6شکل (نداشتند 

) متـر  سـانتی  86/6- 34/7(بیشترین قطر میـوه یـا پهنـاي میـوه     
، گلدن دلیشز، رد اسپور، رد دلیشز، جونـا  ارقام گلدن اسموتی مربوط به

داري  بـا هـم اخـتالف معنـی     این نظرتعلق داشت که از گلد و فوجی 
رقـم محلـه   . داري نشان دادنـد  الف معنیام اختنداشته ولی با سایر ارق

را داشـت کـه بـا    ) متر سانتی 93/4(کمترین قطر میوه ) 93/4(شیخی 
 17/5بـا   و گـالب کرمانشـاه  متـر   سـانتی  16/5ارقام گالب کهنـز بـا   

ه ولـی بـا سـایر ارقـام اخـتالف      داري نداشـت  اختالف معنـی  سانتیمتر
  .)7شکل (داري داشت  معنی

بیشتر  L\D یزه دو رقم رد اسپور و جونا گلد نسبتدر بین ارقام پای
و بنابراین شکل کشیده تري نسبت به سایر ارقـام   نشان دادند )91/0(

 L\Dدلبـار اسـتیوال و گلشـاهی     دو رقـم  در بین ارقام تابستانه. دارند
  ).8شکل ( نشان دادندتري و شکل مناسب )81/0( بیشتر 
  

  مواد جامد محلول

در رقـم   مواد جامد محلـول یـا میـزان قنـد     براساس نتایج، درصد
مربوط بـه  آن  کمترین. بیشتر از سایر ارقام بود) درصد 06/18(فوجی 

و گالب کهنز ) درصد 8/9(ارقام تابستانه و زودرس مانند محله شیخی 
  ).9شکل ( بود) درصد 1/10(
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  وایی ارومیهدر شرایط آب و ه سیبارقام  برخی متوسط سفتی بافت میوه سیب در - 5شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 5- Average of fruit firmness in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
   

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیهارقام سیب  برخی متوسط طول میوه در - 6شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 6- Average of fruit length in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
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  در شرایط آب و هوایی ارومیه سیب ارقامبرخی متوسط قطر میوه در  -7شکل

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 7- Average of fruit diameter in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
  

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیهسیب  ارقام برخی در) L/D(نسبت طول به قطر میوه متوسط  - 8 شکل

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 8-Averafe fruit length to diameter (L/D) ratio in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test. 
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  در شرایط آب و هوایی ارومیه سیب ارقامبرخی  متوسط مقدار مواد جامد محلول در - 9شکل 

  .اي دانکن ندارند صد با استفاده از آزمون چنددامنهدر 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 9- Average of TSS among in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
  

  میوه) pH(اسیدیته 
گیري شد در  اندازه) 6/4(در رقم محله شیخی  pHبیشترین مقدار 

و گلـدن  ) 31/3(در ارقـام دلبـار اسـتیوال     pHحالیکه کمترین میزان 
  ).10شکل (بدست آمد ) 46/3(دلیشز 

  

   
  در شرایط آب و هوایی ارومیهسیب  ارقام برخی میوه سیب درآب  pH - 10شکل 

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1حروف مشابه تفاوت آماري معنی داري در سطح احتمال 
Figure 10-Average of fruit juice pH in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
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  اسید کل

اسـید  داراي بیشـترین   درصد 32/1با  ، رقم فوجیبر اساس نتایج
، گالب کهنز، شـفیع آبـادي و   قابل تیتراسیون و ارقام گالب کرمانشاه

. درصـد کمتـرین اسـید را داشـتند     31/0 -44/0 گلشاهی به ترتیب با
همچنین ارقام گلشاهی، محله شیخی و رد اسپور نیز در یک گروه قرار 

رقم گلدن اسموتی نیـز بـا   . نداشتندداري  گرفته و با هم اختالف معنی

رقـم رد دلیشـز   . دار نداشت ارقام رد اسپور و محله شیخی تفاوت معنی
 ارقام دیگر. با ارقام گلدن اسموتی و رد اسپور در یک گروه قرار گرفتند

 گلدن دلیشز، جونا گلد، دلبار استیوال، رد دلیشز و گلدن اسموتی شامل
داري  اختالف معنـی  کل اسیدز لحاظ در یک گروه قرار گرفته و باهم ا

   .)11شکل (نداشتند 

  

  
  در شرایط آب و هوایی ارومیهارقام سیب  برخی میوه درمتوسط اسید کل  - 11 شکل

  .اي دانکن ندارند درصد با استفاده از آزمون چنددامنه 1داري در سطح احتمال  حروف مشابه تفاوت آماري معنی
Figure 11-Average of fruit total acid in some apple cultivars under Urmia climate 

Similar letters are not different statistically at p≤ 0.01 based on Duncan's multiple range test.  
  

  نهاییبندي  رتبه
ارایـه   2نتایج رتبه بندي ارقام بر اساس صفات کیفـی در جـدول   

گردد ارقام رد دلیشـز، فـوجی،    که مالحظه می طوري همان. شده است
رد اسپور، گلدن اسموتی، گلدن دلیشـز، جوناگلـد ودلبـار اسـتیوال بـه      
ترتیب رتبه هاي اول تا هفتم جدول قرار دارند کـه بـا برخـورداري از    

ارقام فوجی، رداسـپور، گلـدن اسـموتی و جوناگلـد و      صفات کیفی باال
قام رد و گلدن دلیشـز  دلبار استیوال بسیار مناسب براي جایگزینی با ار

  .باشند در شرایط آب و هوایی ارومیه می
  
 بحث

 کلیه صـفات ها نشان داد که بین ارقام از نظر  تجزیه واریانس داده
دار بـین   این اختالف معنـی . مورد بررسی اختالف معنی دار وجود دارد

از نظـر قـدرت رشـد، زمـان      آنهـا ارقام نشان دهنده پتانسیل ژنتیکـی  
زراعی و هـم از   باشد که هم از نظر به کیفی میوه می رسیدن و صفات

بـا  رقم که در این جـا  قدرت رشد  .نظر به نژادي اهمیت بسزایی دارند
گردید نقش مهمی در تربیت درخـت،   تعیینطول شاخه یکساله  معیار

کاهش هزینه هاي هرس، کیفیت میوه و افـزایش عملکـرد و تـراکم    
در ) اسـپورتایپ (م بـا رشـد کـم    ارقـا  .)13( کشت و مدیریت بـاغ دارد 

ترکیب با پایه هاي کم رشد براي مدیریت کشت هاي متراکم مناسب 
هستند و با توجه به رابطـه معکـوس بـین رشـد رویشـی و عملکـرد،       

اي مـی توانـد سـبب افـزایش عملکـرد       کاهش قدرت رشد تا محدوده
با توجه به نتـایج ایـن تحقیـق، از    ). 18(کیفی و کمی باغ سیب گردد 

قم رداسپور و یا جوناگلد می توان به جاي رقـم رد دلیشـز در توسـعه    ر
گـزارش کردنـد کـه بـا     ) 18(حسنی و همکـاران   .باغات استفاده نمود

 MM111توجه به رشد رویشی کم رقم رداسپور و ردچیف روي پایـه  
از این ترکیب پیوندي می توان براي احداث باغات متراکم سیب بهـره  

  . جست
ر باردهی سـنگین در ارقـام پـاییزه کـه منجـر بـه       با توجه به فشا



  691     و کیفیت میوه دوازده رقم سیب در شرایط آب و هوایی ارومیه بررسی رشد، زمان گلدهی

گردد انتظار بر ایـن اسـت کـه در ارقـام پـاییزه رشـد       کاهش رشد می
کمتـر  ) برداشـت زودهنگـام  (رویشی شاخه در مقایسه با ارقام تابستانه 

نتایج این تحقیـق بخـوبی نشـان داد کـه ارقـام تابسـتانه رشـد        . باشد
د بـودن دو رقـم پـاییزه رد    به هرحال، پـر رشـ  . رویشی بیتشري دارند

آوري این ارقام دلیشز و گلدن اسموتی احتماال مربوط به خاصیت سال
پـور و  داداش. هاي بیشتر را الزامی می سازدشود که نیاز به بررسیمی

از  .گزارش نمودند که ارقام تابسـتانه پررشـد مـی باشـند    ) 7(همکاران 
داري مشهده تالف معنینیز اخ در میان ارقام تابستانهنظر طول شاخه، 
رقم محلی شیخی رشد رویشی بیشتري در مقایسـه   گردید، براي مثال

گـالب کرمانشـاه   با سایر ارقام تابستانه ازقبیل گالب کهنز، گلشاهی، 
  . نشان داد

  
  براساس نتایج حاصل از مقایسات میانگین صفات کیفی میوه به روش دانکن رتبه بندي نهایی ارقام سیب - 2جدول 

Table1- Final ranking of apple cultivars based on the results of mean comparisons by Duncan test. 
  Ranksها رتبه   

  ارقام
Cultivars 

  وزن میوه
Fruit 

weight 

  سفتی میوه
Fruit 

firmness 

  طول میوه
Fruit 

length  

  قطر میوه
Fruit 

diameter 

مواد جامد 
  محلول

Total soluble 
solid (TSS) 

اسیدی
  ته

pH 

  اسید کل
Total 
Acid 

رتبه 
  نهایی
Final 
rank 

Red Delicious 43.0  4.5  5  9.0  4.5  6.0 6.0 8.0  رد دلیشز 
Fuji 39.5  6.0  2.5  10.0  4.0  5.0  6.0  6.0  فوجی 

Red Spur 35.5  3.0  4.5 6.0 4.5  6.0  4.5  7.0  رد اسپور 
Golden 

Smothee 
گلدن 
 35.0  4.0  5.0  6.0  5.0  5.5  2.5  7.0  اسموتی

Golden 
Delicious 34.0  5.0  1.5  6.0 4.5  5.5  5.5 6.0  گلدن دلیشز 

Jonagold 28.5  5.0  3.5  7.0 4.0  5.5  2.5  5.0  جوناگلد 
Delbar Stivel 23.5  5.0  1.0  5.0  3.5  4.0  1.0  4.0  دلباراستیوال 

Shafiabadi 23.5  1.0  7.0  2.0  2.0  3.0  4.5 4.0  شفیع آبادي 
Golb 

Kermanshah 
گالب 
 22.5  1.0  6.5  4.0 1.5  1.5  6.0  2.0  کرمانشاه

Golshahi 22.5  1.0  6.0  3.0  3.0  4.0  2.0  3.0  گلشاهی 
Mahale Shikhi 19.0 2.5  8.0 1.0  1.0  1.0 4.5  1.0  محلی شیخی 
Golab Kohanz 17.5  1.0  6.0  1.0  1.5  2.5  3.0  2.5  گالب کهنز 

 .رگ به کوچک مرتب شده اندارقام سیب براساس رتبه نهایی از بز
Apple cultivars have been sorted based on the largest to smallest rank.  

 
صفت مهم دیگري که هم از نظر به زراعی و هم از نظر به نژادي 

هـر چنـد کـه درختـان      .اهمیت خاصی دارد، زمان گلدهی سیب است
یسـه بـا سـایر    در مقا) نیمـه اول اردیبهشـت  (سیب بدلیل دیرگلـدهی  

درختان میوه به سرماي دیررس بهـاره متحمـل هسـتند ولـی بـدلیل      
هاي اخیر درختان سـیب   تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمستان در سال

زمان گلدهی نیز تسریع شده اسـت و ایـن امـر ممکـن اسـت سـبب       
بهرحال ). 16( افزایش خسارت سرمازدگی بهاره در درختان سیب گردد

اول اینکه ارقام پاییزه و تابستانه از نظـر گلـدهی در   با توجه به نتایج، 
برخالف انتظار ارقام تابسـتانه دیرگـل   . گروه هاي جداگانه قرار گرفتند

دوم اینکه ارقام جدید گلدن اسموتی، جوناگلـد  . تر از ارقام پاییزه بودند
و رد اسپور به اندازه رد و گلدن دلیشز دیرگل هسـتند و از نظـر زمـان    

پیش از این، دیرگل بودن رقم جوناگلد توسـط  . ی ندارندگلدهی مشکل
  ).26و  24( محققان دیگر نیز گزارش شده است

اول . از نظر زمان برداشت میوه دو مشـکل در منطقـه وجـود دارد   
با توجه به غالبیت ارقام پـاییزه در منطقـه بـا انباشـت محصـول      آنکه 

ش قیمـت در  مشکالتی از قبیل کمبود جعبه، کارگر، سـردخانه و کـاه  
فاصله بین رسیدن ارقام خیلی زودرس و  دوم اینکه. آیدپاییز بوجود می

خوري بسیار محـدود  پاییزه زیاد بوده و در این فاصله عرضه سیب تازه
رقم دلبار استیوال که بعـد از ارقـام خیلـی    با توجه به نتایج  .می گردد

رسد گزینه گلد که قبل از ارقام دیررس میجونارسد و رقم زودرس می
از رقم فوجی هم به عنـوان رقـم   . باشندمی پر کردن این خالمناسبی 

برداشت بـه   ینمودن فرصت زمانتوان براي طوالنی خیلی دیررس می
البتـه سـازگاري ایـن رقـم جهـت      . اواسط فصل پاییز بهره جست داد

اي و مرتفع شهرسـتان ارومیـه بـه بررسـی     کاشت در مناطق کوهپایه
) افت قیمـت (بنابراین جهت جلوگیري از تضرر مالی  .رددا نیاز بیشتري

افزایش تنـوع درون  (باغداران در اوج برداشت و نیز مسایل اکولوژیکی 
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مناسـب   داخل یـک بـاغ از چنـد رقـم    پیشنهاد می گردد در ) ايگونه
با تاریخ رسیدن آبشاري از زودرس تا خیلی دیـررس اسـتفاده   دیگري 

لید سیب از امکانات و منابع موجـود در  تا ضمن ایجاد تنوع در توگردد 
پوشش کامل و  ، سردخانهشهرستان نظیر نیروي انسانی، فضاي انباري

نیـز   )26(کـاس و همکـاران   سـانوس  .استفاده بهینه صورت گیرد بازار
ضمن اشاره به مشکل انباشت محصول در پاییز در شرایط آب و هواي 

ند از رقم میان رس گـاال  لیتوانی براي رفع این چالش پیشنهاد نموده ا
   .استفاده شود

با توجه به تجزیه واریانس داده ها ارقام سیب از نظر صفات کیفی 
وزن میوه یکـی از صـفات مهـم    . تفاوت بسیار معنی داري نشان دادند

 pHکیفی سیب است که با بسیاري از صفات کیفی دیگر به اسـتثناي  
 ،)ارایه نشده استجدول همبستگی ( همبستگی مثبت معنی داري دارد

بدین مفهوم که میوه هاي سنگین تر به مفهـوم کیفیـت بـاال، سـفتی     
 توسطمیوه، رنگ و عمر انباري بیشتر می باشند که با نتایج ارایه شده 

کمتـرین   .انطبـاق دارد در مورد سیب رقم گلـدن دلیشـز   ) 25(رضایی 
یخی رقم محلـه شـ   ارقام تابستانه و در راس آن به متعلق به وزن میوه

رقـم رد   متعلق بـه ) گرم 07/236(و بیشترین وزن میوه ) گرم 28/63(
البته وزن میوه عالوه بر اینکـه یـک خصوصـیت ژنتیکـی     . دلیشز بود

است تحت تاثیر عواملی از قبیل اقلیم، نوع پایه، مدیریت باغ، مصـرف  
 ). 12(آب و کود و بار نهایی درخت متغیر است 
باشد و تولیـد   هم سیب میی مسفتی میوه یکی از خصوصیات کیف

در طـول مـدت نگهـداري در     ایـن ویژگـی  و حفظ  زیادبا سفتی میوه 
ب تحـت تـاثیر   سفتی بافـت میـوه سـی   . اهمیت خاصی داردسردخانه، 

، تغذیه، مصرف مـواد تنظـیم   از قبیل رقمبرداشت  زعوامل قبل و بعد ا
 سـفتی بافـت سـیب عمـدتا    . دباش می باغیو سایر عملیات  کننده رشد

بـراي مثـال رقـم    . گیـرد  تحت تاثیر خصوصیات ارثی رقـم قـرار مـی   
. )9(باشـد  می گلدن دلیشزتر از رقم سفت ژنتیکیاسمیت به طور  گرانی

بـراي   زیـاد سفتی بافـت   رقم فوجی بدلیل باتوجه به نتایج این تحقیق
در گروه تابسـتانه   .جایگزینی با رقم رد و گلدن دلیشز مناسب می باشد

تـوان  برخـوردار بـود کـه مـی    کرمانشاه از سـفتی زیـاد    رقم گالبنیز 
در میان ارقام فوق رقم دلبار . درمنطقه نسبت به معرفی آن اقدام نمود

) 12(با نتایج فالحی و همکـاران  که استیوال کمترین سفتی را داشت 
سیب رقم دلبار استیوال در ایالت ویرجینیـاي  در خصوص سفتی پایین 

  . آمریکا مطابقت دارد
از مهمترین صـفات   )L/D( میوهل، قطر و نسبت طول به قطر طو

به طور کلی، میوه هـاي سـیب بـا    . شوندتجاري و کیفی محسوب می
نسبت باالي طول به قطر در مقایسه با میوه هـاي گـرد و یـا تخـت،     

همانند سفتی میوه، فـرم ظـاهري   . بیشتر مورد پسند مشتریان هستند
در شرایط آب ). 12(اقلیم قرار دارد هر دو رقم و میوه تحت تاثیر شدید
تعلق داشت  بیشترین طول میوه به رقم رد اسپورو هوایی این تحقیق، 

  که از این نظر با ارقـام گلـدن اسـموتی، جونـا گلـد، گلـدن دلیشـز و        
داري نداشت که با نتایج برخـی محققـان   شز میوه اختالف معنیدلی رد

یر اقلـیم، نـوع پایـه و بـار     بدلیل تاث و برخی دیگر) 18و  6،  4(همسو 
  ).23و  10(نهایی درخت تا حدودي همخوانی نداشت 

و ) لمواد جامـد محلـو  (از سایر خصوصیات کیفی میوه، مقدار قند 
و نسبت قند به اسید در عصاره سیب است که ) اسیدکل(اسیدهاي آلی 

مقدار آن در طول فصل رشـد، برداشـت و پـس از برداشـت در حـال      
ارقام با مواد جامد محلول بیشتر بـه دلیـل داشـتن     ).17(نوسان است 

قند بیشتر همـراه بـا    .تر هستندقندهاي ساده بیشتر داراي مزه شیرین
اسیدهاي آلی بیشتر از جمله اسـید مالیـک و اسـید تارتاریـک سـبب      

از نظـر مقـدار   ). 17(گـردد  ) ملـس (شود طعم میوه ترش و شیرین  می
گـالب  تابسـتانه از قبیـل   ارقام و اسیدهاي آلی، فوجی بیشترین مقدار 

هنگام  ، گالب کهنز، شفیع آبادي و گلشاهی کمترین مقدار راکرمانشاه
بدین ترتیب رقم فـوجی، بـا برخـورداري از    . برداشت میوه نشان دادند

مـواد جامـد محلـول و اسـید،     بیشـترین  صفات کیفی مطلوب از قبیل 
 )87/0(طـول بـه قطـر مطلـوب      نسـبت  کـم  pH، سفتی بافت میـوه 

جایگزین مناسبی براي ارقام قدیم سـیب اسـت و البتـه بخـاطر ایـن      
  ).14(ها این رقم شهرت جهانی کسب نموده است ویژگی

بدیهی است که براي باغدار یـا کارشـناس امکـان انتخـاب رقـم      
جایگزین سیب با در نظر گرفتن جداگانه صفات خیلی دشـوار خواهـد   

اند که معرفی یـک رقـم کـار    هبیان نمود) 12(فالحی و همکاران . بود
بسیار سختی است و اهمیت هر یک از خصوصیات ارقام ممکن اسـت  

اي به منطقه دیگر و حتی از باغی به باغ دیگر و دسترسی بـه  از منطقه
در این تحقیق، براي رفع این نقیصه، از رتبه بنـدي   .بازار متفاوت باشد

). 2جـدول  (ردیـد  ارقام بر اساس نتایج مقایسـات میـانگین اسـتفاده گ   
بدین ترتیب که براي انتخاب ارقام جایگزین، نخست رتبه هر رقـم در  
هر صفت تعیین گردید و سپس رتبه نهایی هر رقم از مجموع رتبه آن 
رقم در کل صفات کیفی بدست آمد که بر اساس نتایج ارقـام فـوجی،   

از  استیوال بدلیل برخـورداري رداسپور، گلدن اسموتی و جوناگلد و دلبار
هاي بیشتر بسیار مناسب بـراي جـایگزینی بـا ارقـام رد و گلـدن      رتبه

رداسپور و جوناگلد  رقم .باشنددلیشز در شرایط آب و هوایی ارومیه می
عالوه بر برخورداري از صفات کیفی خوب، بدلیل رشد رویشـی کـم و   

سـه رقـم    .گـردد هـاي متـراکم پیشـنهاد مـی    اي کشتتاج متراکم بر
 استیوال نیز به لحاظ زمان رسیدن میوه بـراي هی و دلبار، گلشاگلدجونا

گزینه  خوري از اواسط تابستان تا اوایل پاییزپر نمودن کمبود سیب تاره
با هـدف پویاسـازي    گرددمیدر نهایت پیشنهاد . هاي مناسبی هستند
در سطح دنیا و در شرایط آب که سیب جدید ارقام صنعت سیب، سایر 

وارد و به طور پیوسته به داخـل کشـور   اند، یافته و هوایی مشابه توسعه
ها و سایر مراکـز تکثیـر معرفـی     به نهالستان هاي جامعپس از ارزیابی

   .گردند
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