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مقدمه 
درخت سیب یکی از مهم ترین درختان میوه مناطق معتدله و سردسیری است که 
میوه آن ضمن دارا بودن ارزش غذایی زیاد، سهم بسیاری در صادرات کشور های عمده 
 تولیدکننده سیب بر عهده دارد. در حال حاضر یکی از مشکالت عمده سیب کاری کشور،

کمبود ارقام جدید سیب پاییزه و به ویژه تابستانه در بازار مصرف تازه خوری است. ارقام 
 زود رس داخلی نظیر انواع گالب، گالب کهنز و شفیع آبادی به دلیل کیفیت پایین، سال آوری و

قدرت انبارمانی کم چندان مورد توجه باغداران سیب قرار نگرفته اند. وجود شرایط 
 اقلیمی خاص و ویژگی های متغیر خاک در مناطق سیب خیز کشور، لزوم تنوع بخشی
 به ارقام را در مناطق سیب کاری ایران به ویژه منطقه ارومیه آشکار می سازد. از سوی دیگر،

با توجه به تغییر ذائقه افراد در طول زمان و وجود رقابت در بازار جهاني سیب، پویایي 
تولید مستلزم ارائه ارقام جدید مطابق با سلیقه بازار و مالحظات فني و علمي است. وجود 
 بیماري ها، آفات و لزوم کاهش مصرف سموم از دیگر انگیزه هاي اصلي براي معرفي

ارقام جدید به تولیدکنندگان و به دنبال آن ورود آن ها به بازار مصرف است. 
  بیش از 60 هزار هکتار از باغ های استان آذربایجان غربي به سیب اختصاص یافته است و
 از نظر سطح زیر کشت و مقدار محصول تولیدي، در بین میوه جات دیگر در جایگاه نخست

قرار دارد. بنابراین، برای متنوع کردن ارقام سیب و اجتناب از کشت یک رقم خاص که 
در بیش تر مواقع رد دلیشز و گلدن دلیشز بوده، بررسي سازگاري ارقام جدید سیب 

به دلیل ظرفیت باالي این منطقه براي تولید سیب ضروري است. 
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ارقام جدید سیب در شرایط محیطی ارومیه 
 ارقام سیب جدید معرفی شده در شرایط ارومیه ظرفیت کیفی باالیی دارند و به لحاظ
 زمانی می توانند دوره وسیعی از برداشت و عرضه به بازار را تحت پوشش قرار دهند. در این
 میان رقم رد چیف جزو ارقامی است که به دلیل رشد متراکم، کوتاهي بین گره، تعداد زیاد
 اسپور و کاهش تعداد شاخه هاي کم بار در مقایسه با ارقام دیگر از رشد رویشي کم تري
 برخوردار است و به این دلیل مي توان آن را در تراکم  هاي بیش تر کشت کرد و باعث
 افزایش عملکرد در واحد سطح شد. همچنین در این ارقام تشکیل جوانه گل در همه
 قسمت هاي مسن تر درخت عملي است. این موقعیت یکي از مزایاي این قبیل سیب هاست و

در این شرایط هیچ نوع دخالتي تحت عنوان هرس باردهي الزم نیست یا به حداقل 
 مي رسد. این ارقام به علت کاهش طول بین گره ها و شاخه هاي جانبي روي ساقه و نمو
 فراوان اسپورهاي میوه دهنده، درختان با ارزشي از نظر تحمل سنگیني میوه و محصول

زیاد هستند. در ادامه ارقام جدید معرفی شده اند.
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)Red chief( رقم ردچیف
در جدول 1 مشخصات سیب رقم ردچیف آمده است.

جدول 1- سیب رقم ردچیف

اواخر دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل

اواخر دهه سوم مرداد تا اواسط دهه دوم شهریور )شکل 1(تاریخ رسیدن میوه

160 تا 180 گرموزن میوه

اسپور تایپ، کم رشد و متحمل به کم  آبیصفت برجسته

کم رشدمیزان رشد رویشی

گلدن دلیشز، فوجی و گاالرقم گرده دهنده

عمودی )افراشته(تاج درخت

بازیتونیک )تولید شاخه در بخش های تحتانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

متوسطسال آوری

باالانبارمانی

شکل 1- سیب رقم ردچیف
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)Gala( رقم گاال
در جدول ۲ مشخصات سیب رقم گاال آمده است.

جدول ۲- مشخصات سیب رقم گاال

اواخر دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواخر دهه سوم مرداد تا اواسط دهه دوم شهریور )شکل ۲(تاریخ رسیدن میوه

160 تا 180 گرموزن میوه

میان رسصفت برجسته

پر رشدمیزان رشد رویشی

رد دلیشز، دلبار استیوالرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

متوسط )نیاز به تنک دارد(سال آوری

باالانبارمانی

شکل ۲- سیب رقم گاال
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)Fuji Rossa( رقم فوجی روسا
در جدول 3 مشخصات سیب رقم فوجی روسا آمده است.

جدول 3- مشخصات سیب رقم فوجی روسا

اواسط دهه سوم فروردین تا اواسط دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اوایل دهه سوم مرداد ماه تا اوایل دهه اول شهریور )شکل 3(تاریخ رسیدن میوه

190 تا ۲30 گرموزن میوه

میان رس و مقاوم به بیماری لکه سیاه سیبصفت برجسته

متوسط رشدمیزان رشد رویشی

رد دلیشز و گلدن دلیشزرقم گرده دهنده

گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

خیلی زیادمیزان باردهی

بدون سال آوریسال آوری

متوسطانبارمانی

شکل 3- سیب رقم فوجی روسا
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)Super Stayman( رقم سوپر استیمن
در جدول ۴ مشخصات سیب رقم سوپر استیمن آمده است.

جدول ۴- مشخصات سیب سوپر استیمن

اوایل دهه سوم فروردین تا اوایل دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اوایل دهه سوم شهریور تا اواخر دهه اول مهر )شکل ۴(تاریخ رسیدن میوه

190 تا ۲00 گرموزن میوه

مقاوم به لکه سیاه سیبصفت برجسته

پر رشدمیزان رشد رویشی

رد دلیشز و مورگندافترقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

کمسال آوری

خوبانبارمانی

شکل ۴- رقم سوپر استیمن
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)Summer Free( رقم سامر فری
در جدول ۵ مشخصات سیب رقم سامر فری آمده است.

جدول ۵- مشخصات رقم سامر فری

اواسط دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواخر دهه سوم شهریور تا اوایل دهه اول مهر )شکل ۵(تاریخ رسیدن میوه

۲00 تا ۲۲0 گرموزن میوه

مقاوم به بیماری لکه سیاه سیبصفت برجسته

پر رشدمیزان رشد رویشی

گلدن دلیشزرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

متوسطمیزان باردهی

متوسطسال آوری

باالانبارمانی

شکل ۵- رقم سامر فری
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)Rome Beauty( رقم رم بیوتی
در جدول 6 مشخصات سیب رقم رم بیوتی آمده است.

جدول 6- مشخصات سیب رقم رم بیوتی

اوایل دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اوایل اردیبهشتتاریخ تمام گل 

دهه سوم شهریور تا اواخر دهه اول مهر )شکل 6(تاریخ رسیدن میوه

16۵ تا 18۵ گرموزن میوه

بازارپسندی خوبصفت برجسته

پررشدمیزان رشد رویشی

گلدن دلیشزرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

متوسط بارمیزان باردهی

بدون سال آوریسال آوری

خوبانبارمانی

شکل 6- رقم رم بیوتی
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)Delbarstival( رقم دلبار استیوال
در جدول 7 مشخصات رقم سیب دلبار استیوال آمده است.

جدول 7- مشخصات رقم سیب دلبار استیوال

اواسط دهه اول اردیبهشت تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواسط مرداد ماه )شکل 7(تاریخ رسیدن میوه

130 تا 1۵0 گرموزن میوه

میان رسصفت برجسته

متوسط رشدمیزان رشد رویشی

گاال، گلدن دلیشز، فوجی و رد دلیشزرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

کمسال آوری

متوسطانبارمانی

شکل 7- رقم دلبار استیوال
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)Forum( رقم فوروم
در جدول 8 مشخصات رقم فوروم آمده است.

جدول 8- مشخصات رقم فوروم

اواخر دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواخر دهه اول مهر تا اواخر دهه دوم مهر )شکل 8(تاریخ رسیدن میوه

190 تا ۲۴0 گرموزن میوه

مقاوم به بیماری لکه سیاه سیبصفت برجسته

پررشدمیزان رشد رویشی

گلدن دلیشز و گاالرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

کمسال آوری

باالانبارمانی

شکل 8- رقم فوروم 



معرفی ارقام جدید سیب سازگار با شرایط محیطی ارومیه
19

)Golden Mira( رقم گلدن میرا
در جدول 9 مشخصات رقم گلدن میرا آمده است.

جدول 9- مشخصات رقم گلدن میرا

اواخر دهه سوم فروردین تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواخر دهه سوم شهریور تا اوایل دهه اول مهر )شکل 9(تاریخ رسیدن میوه

170 تا 190 گرموزن میوه

مقاوم به بیماری لکه سیاهصفت برجسته

متوسط رشدمیزان رشد رویشی

سامر فری و رد دلیشزرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

متوسطسال آوری

بسیار خوبانبارمانی

شکل 9- رقم گلدن میرا



معرفی ارقام جدید سیب سازگار با شرایط محیطی ارومیه
۲0

)Elise( رقم الیزه
در جدول 10 مشخصات رقم الیزه آمده است.

جدول 10- مشخصات سیب رقم الیزه

اوایل دهه اول اردیبهشت تا اواخر دهه اول اردیبهشتتاریخ تمام گل 

اواخر دهه سوم شهریور )شکل 10(تاریخ رسیدن میوه

180 تا ۲00 گرموزن میوه

کیفیت چشایی خوب و متحمل به خشکیصفت برجسته

متوسط رشدمیزان رشد رویشی

گاال و گلدن دلیشزرقم گرده دهنده

نیمه گستردهتاج درخت

مزوتونیک )تولید شاخه در بخش های میانی درخت(عادت رشدی

پر بارمیزان باردهی

کمسال آوری

بسیارخوبانبارمانی

شکل 10- رقم الیزه






