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 چكيده

کاری شهرستان حوز  سیب 11های تولید ارگاجیک  در های سیب و تناسب آجها با مؤلفهاین تحقیق با هد  شناخت وضعیت موجود باغ

طرییق مصیاحبه    تحلیلی بود  و آمار و اطالعات موردجیاز از  -اججا  شد. روش تحقیق از جوع توصیفی  1388-90های ارومیه  طی سال

داری دست آمدجد. براسا  جتیای،  اخیتال  معنیی    باغدار سیب به 366متغیر در میان  44بازدید و توزی  تصادفی و تکمیل پرسشنامه با 

هیای سییب ارومییه  بیا اصیول       های مورد مطالعه وجیود دارد. درصید تناسیب بیاغ    کاری از جظر کلیه متغیرهای سیببین و درون حوز 

ها  تنوع کشت  مساحت باغ  شغل دو   مدت زمیان کیار در بیاغ     ها از قبیل عضویت در تعاوجیاجیک از جظر برخی متغیرکشاورزی ارگ

هیا و میدیریت   کی  گرای  به تولید ارگاجیک  جحو  تغذیه درختان  دسترسی به آب شیرین رودخاجه  عمق خا   دفعات مصر  آفیت 

هیا  میدیریت   هیا در دشیت  درصید بیاغ   8/91ر مقابل  به دلیل سواد کم باغداران  توزی  درصد ارزیابی گردید. د 80تا  30ک  باغ بین 

هیای  ها  تناسب کمتیری بیا مؤلفیه    خصو  از جظر شدت هر   رشد رویشی بی  از حد و آبیاری غرقابی در اغلب باغ جادرست باغ به

، مشیاهد  گردیید کیه    r=  -12/0دار )سیتگی منفیی معنیی   ارگاجیک جشان دادجد. بین سطح سواد و میزان گرای  به تولید ارگاجییک همب 

هیای واقی  در منیاطق مرتفی      های مرتبط با کشاورزی ارگاجیک در میان باغداران است. باتوجه به جتای،  حوز دهند  فقدان آموزش جشان

های مربوطیه   یلی  تعری  استاجداردارومیه تناسب باالیی برای تولید سیب ارگاجیک دارجد که موفقیت در آن مستلز  اججا  مطالعات تکم

 تنظیم قرارداد تولید با باغدار  آموزش و پای  مستمر فرایند تولید و بازاررساجی است.

 ارگاجیک  ایمنی غذایی  بقایای سمو   کشاورزی زیستی  مدیریت باغ ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

ترتییب     چین و آمریکا بیه 2012براسا  آمار فائو در سال 

میلیییون تیین در سییال  دو کشییور عمیید   5و  36بییا تولییید 

ایران با تولیدکنند  سیب در جهان هستند و ایتالیا  فراجسه و 

هیای بعیدی را بیه خیود     میلییون تین رتبیه    2تولید حدود 

-[. با وجود مزیت جسیبی و پتاجسییل  10اجد ]اختصا  داد 

هیای   وری پایین باغهای فراوان تولید سیب در کشور  بهر 

سیب  کیفیت پایین میو  تولیید شید  و پیایین بیودن تیوان      

های رقابتی سیب تولید شد  در بازارهای خارجی از چال 

 [.4عمد  صنعت سیب کشور است ]

-در سطح جهان  عوارض گسترد  جاشی از مصر  بی 

هیا  آلیودگی    رویه سمو  و کودهیای شییمیایی و هورمیون   

هییای زیرزمینییی بییا فلییزات سیینگین موجییود در  وسییی  آب

هیا و فاضیالب شیهری و صینعتی سیبب افییزای       شیویند  

ریکا و جگراجی و اعتراضات بخ  وسیعی از مرد  اروپا و آم

درجتیجه گرای  آجها به محصوالت ارگاجیک گردیید  اسیت   

  اعتراض گسترد  1989[. در سال 19و  15  11  6   3  1]

  2)به عنوان میاد  میؤثر دامینوزایید    1بر علیه استفاد  از آالر

های سییب   کنند  رشد و افزای  عملکرد میو ، در باغ تنظیم

ت تولیید و  آمریکا  سبب افت شدید بهای سییب  ممنوعیی  

فروش آن  تشدید مقیررات مربوطیه و گیرای  بیشیتر بیه      

 [.25مصر  سیب ارگاجیک گردید ]

ها و های کشاورزی به ویه  کودرویه از جهاد استفاد  بی

سمو  شییمیایی در تولییدات کشیاورزی  از طرفیی سیبب      

چربی بیشیتر  رشید و   و  قند افزای  متابولیسم اولیه )تولید

کیفیت پیایین مییو ، درخیت و از طیر      عملکرد بیشتر و 

هیای  دیگر سبب کاه  متابولیسم ثاجویه مثل تولید اسیاجس 

مختل  )که اغلب جق  حفیاظتی بیرای درخیت دارجید، و     

-محیطیی بیرای مصیر    بروز مشکالت بهداشتی و زیست

                                                           
1. Alar 

2. Daminozide 

  2013[. در سیال  22و  17کنندگان و جامعه شید  اسیت ]  

میلیون  42سطح تولید و بازاررساجی محصوالت ارگاجیک در

میلیارد دالر در  72بردار و به ارزش هکتار با دو میلیون بهر 

کشور دجیا و با وجود رکود اقتصادی در غرب  170بی  از 

 11-23با رشد سیالیاجه دو رقمیی طیی چنید دهیه اخییر )      

[. در مییییان 14و  13درصییید، صیییورت گرفتیییه اسیییت ]

یک  بی  محصوالت غذایی  میزان تقاضا و تولید میو  ارگاج

از سایر میواد غیذایی و غیرغیذایی )آشیامیدجی  پوشیا  و      

[. کشورهای واق  در اقیاجوسیه  18باشد ]لواز  آرایشی، می

آمریکای التین  اروپا و در آسییا کشیورهای چیین  هنید و     

ژاپن از پیشیتازان تولیید و مصیر  محصیوالت ارگاجییک      

 [. 11هستند ]

بیه سیالمت   مهمترین اصول کشاورزی ارگاجییک  توجیه   

کننید   رعاییت اجصیا   مراقبیت از     زیست و مصیر  محیط

اکوسیستم و کمک در برقراری تعادل اکولوژیکی )تنوع زیستی 

های زیستی، است. در این روش  برخال  روشهای  و چرخه

متعار  هد  از تولید  سودآوری و یا تولید حداکثر محصول 

و جوآوری آوری های فنوجود محدودیت [. با17و  3جیست ]

در شیو  تولید ارگاجیک  این سیستم در مقایسیه بیا روشیهای    

های دیگری تلفیقی و متداول عالو  بر کارآیی عملکرد  مزیت

از قبیل افزای  کیفیت میو  و حفظ ساختمان خا  و محییط  

 [.21و  20  18زیست را دارد ]

یابی مناطق  کاری ارگاجیک مستلز  مکانموفقیت در میو 

عمیق   جوع خیا   بافیت و  ای احداث باغ از جظر مستعد بر

  زهکشیی  تهوییه و   کافی خا   دسترسی به آب شیرین و

و میدیریت   رطوبت جسیبی   میزان ساعات آفتابی  هوادمای 

خصیو  در   صحیح باغ با تأکید بر افرای  تنوع زیستی به

ک  و حاشیه باغ و مراقبت از محصول بدون تکیه بر میواد  

 . [19و  18  13  10  9شیمیایی است ]

هد  از اججا  پهوه  حاضر  شناخت وضی  موجیود   

هیای مختلی  فرهنگیی  اجتمیاعی      های سیب از جنبیه  باغ
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هیای  مدیریتی و فنی  بررسی تناسب باغات منطقه با مؤلفیه 

هیای   تولید ارگاجیک  بررسی خصوصیات کمی و کیفی میو 

های مختل  سیب کاری ارومیه و درجهاییت   سیب در حوز 

های مستعد تولیید سییب بودجید    حوز بندی و تفکیک  و گر

مقالییه حاضییر  جتییای، بخیی  اول اییین پییهوه  در در کییه 

هیای سییب منطقیه اراییه      خصو  وضیعیت موجیود بیاغ   

 گردید  است.

 

 ها مواد و روش

هیزار هکتیار در    520با مسیاحت حیدود    شهرستان ارومیه

درجیه   44موقعیت جغرافیایی ) غربیمرکز استان آذربایجان

 37و  شیرقی دقیقیه طیول    30درجیه و   45دقیقه تیا   34و 

بخ    5، قرار گرفته و از درجه عرض شمالی 38درجه تا 

به دلیل وجود . روستا تشکیل شد  است 781دهستان و  20

ای مرز مشتر  با کشور ترکیه و برخورداری از ارتباط جاد 

اق و جمهییوری مناسییب بییا کشییورهای دیگییری جظیییر عییر

آذربایجان  یک موقعیت بسیارخوب برای تولید و تجیارت  

هکتار  21000[. ارومیه با 2میو  در این منطقه فراهم است ]

رتبیه اول تولیید سییب را در کشیور دارا اسیت       باغ سییب 

حیوز    11،. تولیید سییب در ایین شهرسیتان در     1)جدول 

جلو  شییامل بییاالج،  باراجییدوزچای  چنقرالییو  اجییزل  زینییا   

بکشییلوچای  دیییزج دول  مرگییور  سیییلواجا  جازلوچییای و  

هکتار و  7000گیرد. باالج، با برادوست صورت میصومای 

هکتیار بیه ترتییب     400برادوست )مرز ترکیه، بیا   صومای

 کشت سیب را دارا هستند. بیشترین و کمترین سطح زیر

 

 كاری ارومیه به ترتیب سطح زیركشت، ارتفاع از سطح دریا و گانه سیبهای یازدهحوزه . 1جدول 

 تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر حوزه

 جا  حوز 
 کشتزیرسطح 

(ha، 

 تعداد پرسشنامه

 توزی  شد 

 متوسط ارتفاع از سطح

 ،mدریا )

 1365 350 7000 باالج،

 1293 150 3000 چایباراجدوز

 1317 110 2200 چنقرالو

 1313 90 1800 اجزل

 1333 90 1700 زیناجلو

 1309 90 1700 چایبکشلو

 1313 40 865 دولدیزج

 1550 40 800 مرگور

 1540 40 835 سیلواجا

 1370 40 700 چایجازلو

 1611 20 400 صومای برادوست

 - 1020 21000 جم 
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میرتبط بیا   هیای  آوری داد در این تحقیق  بیرای جمی   

بخ  جظری تحقییق  از روش اسینادی و بیرای گیردآوری     

هیای مشیارکتی   های میداجی  از شیو  پیمای  و تکنیکداد 

استفاد  گردیید. ابزارهیای میورد اسیتفاد  در ایین تحقییق        

آوری و پرسشنامه  بازدید و مصیاحبه بودجید و کیار جمی     

سیال بیین    4تحلیل اطالعات موردجظر بیه میدت   و تجزیه 

به طول اججامید. متناسب با حجیم   1390تا  1388های  الس

درصید سیطح    5جامعه مورد مطالعه در هر حوز  به تعداد 

 1020و درمجموع  20و حداقل  350زیرکشت بین حداکثر 

 طور تصادفی بین باغداران توزی  گردید. پرسشنامه به

های فرهنگی و اجتماعی و مرتبط با مدیریت بیاغ  متغیر

تحقیق عبارت بودجید  مییزان سیواد باغیدار کیه بیا       در این 

 سییواد   = کییم 2سییواد   = بییی 1کییه در آن  4تییا  1مقیییا  

= آموزش عالی  برخیورداری از شیغل دو     4= دیپلم و  3

= فاقید شیغل دو  )باغیدار     1کیه در آن   4تیا   1با مقیا  

= دولتی  عضویت در  4= آزاد و  3= دامداری   2محض،  

=  2= عضیو و   1کیه در آن   2تیا   1ییا   هیا بیا مق  تعاوجی

کیه   6تیا   1غیرعضو  مساحت باغ تحت مالکیت با مقیا  

=  3هکتار   5/0-1= بین  2هکتار   5/0= کمتر از  1در آن 

هکتار  5-10= بین  5هکتار   2-5= بین  4هکتار   1-2بین 

 2تیا   1هکتار  کشت مخلوط با مقییا    10= بی  از  6و 

= کشت مخلوط  2یک دست سیب و = کشت  1که در آن 

میو   هد  اصلی باغدار از تولید با مقیا  با سایر درختان 

=  2= حیداقل جهیاد  و ثبیات تولیید و      1که در آن  2تا  1

حداکثر جهاد  و حداکثر عملکرد  مدت زمان کار باغیدار در  

=  2= کار روزاجه در باغ و  1که در آن  2تا  1باغ با مقیا  

که در آن  2تا  1ی یک بار  محل باغ با مقیا  احداقل هفته

تیا   1= کوهپایه  مدیریت ک  باغ با مقیا   2= دشت و  1

=  3= مصیر  علفکی      2= شخم سالیاجه   1که در آن  4

= کشیت گییا  دو   دسترسیی بیه      4پوش  سبز دائمیی و  

= دسترسی  1که در آن  2تا  1عسل با مقیا  کندوی زجبور

شید  در بیاغ بیا      تنیوع ارقیا  کشیت    = عد  دسترسی 2و 

= تنها  2دلیشز  = تنها رقم گلدن 1که در آن  5تا  1مقیا  

 = ارقییا  محلییی و   4= ارقییا  جدییید    3دلیشییز  رقییم رد

= مخلوطی از ارقا  مختل   فواصل کشیت درختیان در    5

 6  ×6=  2متیر    5  ×5=  1کیه در آن   3تا  1باغ با مقیا  

کیه   4تا  1تر  منب  آب آبیاری با مقیا  م 7 × 7=  3متر و 

= آب ترکیب چا   3= آب چا    2= آب رودخاجه   1در آن 

 1= آب جامتعار   روش آبیاری با مقییا    4و رودخاجه و 

= تحت فشیار    3= شیاری و  2= غرقابی   1که در آن  3تا 

= عمق خا  کمتر  1که در آن  2تا  1عمق خا  با مقیا  

 1دهی بیا مقییا    متر  روش کود 1= بی  از  2متر و  1از 

= هر دو  دفعات  3= آلی و  2= شیمیایی   1که در آن  3تا 

کی  در طیول فصیل     ک  و عل  ک   قارچ مصر  حشر 

 رشد )تعداد، تعیین گردیدجد.

متغیرهای مرتبط با کیفیت میو  جیز شامل سایز مییو  بیا   

 و  = متوسییط 2= درشییت   1کییه در آن  3تییا  1مقیییا  

=  1کیه در آن   2تیا   1میو  بیا مقییا    = کوچک  شکل  3

کیه در آن   3تیا   1= کروی  طعم میو  با مقیا   2کشید  و 

طعم  رج  مییو    = بی 3= شیرین و  2= ترش و شیرین   1

رج  و = متوسط 2رج   = کم 1که در آن  3تا  1با مقیا  

 3تیا   1رج   شدت جفوذ جور در ک  باغ با مقییا   = پر 4

=  3= سایه آفتیاب و   2= ک  باغ سایه کامل   1که در آن 

که در  5تا  1آفتابی  جوع عارضه غالب روی میو  با مقیا  

رجی  )لکیه    ای کم های قهو  = لکه 2های سیا    = لکه 1آن 

= زجگیار    5= میو  بدشکل و  4= میو  کر  زد    3تلخی،  

=  1آن کییه در  3تییا  1تییراکم حشییرات مفییید بییا مقیییا  

= زیاد  تیراکم کیر  سییب و کنیه بیا       3= کم   2اطالع   بی

= زییاد    3= متوسیط و   2= کم   1که در آن  3تا  1مقیا  

 3تیا   1ها با مقییا   شدت سفید  سطحی روی سر شاخه

= زیییاد و درجهایییت  3= متوسییط و  2= کییم   1کییه در آن 

 کیه در  3تیا   1دمای هوای شباجه قبل از برداشت با مقیا  
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= گر  و شرجی )بیا رطوبیت    3= گر  و  2= خنک   1آن 

 جسبی باال، تعیین گردیدجد.

 44مورد بیا   366های توزی  شد    از مجموع پرسشنامه

دست آمد.  متغیر با اطالعات کامل و صحیح )کنترل شد ، به

پرسشنامه به طور تصیادفی   4در مرحله جهایی از هر حوز   

تلفن و بازدید از محل اجتخاب و صحت اطالعات از طریق 

افییزار هییا  از جییر بییاغ کنتییرل شییدجد. بییرای پییردازش داد 

، اسییتفاد  شیید  اسییت و بییرای 16)جسییخه   SPSSآمییاری

هییای توصییی  و تجزیییه و تحلیییل اطالعییات از شییاخ.

مرکزی  جداول توزی  فراواجی  ضریب همبستگی اسیپیرمن  

 های آماری چندمتغیر  استفاد  شد.و آزمون

 

 حثنتایج و ب

جتای، حاصیل از تجزییه وارییاجس اطالعیات مسیتخرج از      

داری بیین و درون  ها جشان داد که اختال  معنیی پرسشنامه

کاری از لحاظ کلیه متغیرهای مورد مطالعیه   های سیبحوز 

اجد،. در این وجود دارد )جداول تجزیه واریاجس ارایه جشد 

 مقاله  به دلیل گستردگی جتای،  بیه منظیور شیناخت وضی     

موجود صرفاا فراواجی هر یک از متغیرهای مورد مطالعیه در  

کییاری ارایییه و بحییث گردییید  اسییت. درون منطقییه سیییب

وضیییعیت فرهنگیییی و اجتمیییاعی حیییاکم در جامعیییه    

ارایه شد  است.  2دهندگان سیب ارومیه در جدول  پرورش

درصد از باغداران  3/77،  1387-88در سال مورد مطالعه )

درصید   7/15سواد   و جوشتن، و بی سواد )خواجدنسیب کم

میرتبط  های غییر درصد دیپلم به باال )تخص. 9/6دیپلم و 

باشند. در کل منطقه ارومیه  میاجگین سطح با کشاورزی، می

بیا اجحیرا  اسیتاجدارد )پراکنیدگی      4از مقیا   07/2سواد 

تعیین گردید که جشاجگر پایین بیودن   84/0اطرا  میاجگین، 

کیاری   هیای سییب  در اغلیب حیوز    سطح سیواد آکادمییک  

مرتبط و به تب  از آن آگیاهی زییاد از    سواد باشد. سطح می

اصول اکولوژیکی و کشاورزی  در  روابط بین موجودات 

و اجزای اکوسیستم کشاورزی در توسعه باغداری ارگاجیک 

 [.15تواجد بسیار مؤثر باشد ]می

ود کاران ارومیه صرفاا خی درصد از سیب 7/38همچنین  

درصد جییز شیغل دو     32داجند و حدود را باغدار سیب می

مرتبطی مثل دامداری دارجد که یک موقعییت خیوبی بیرای    

مدیریت ارگاجیک باغ می باشد. مابقی باغداران دارای شغل 

درصید، ییا    4/28غیرمرتبط با باغداری از قبیل شیغل آزاد ) 

خصیو    باشند. کشاورزی به درصد، می 1دولتی )کمتر از 

کاری یک حرفه تخصصیی اسیت و اختصیا  وقیت     یو م

کافی برای تحت جظر گرفتن روجید رشید درختیان  پیای      

ها غیر  برای اتخاذ ییک تصیمیم درسیت و     آفات و بیماری

منطقی و البته به موق   از اصول کشاورزی ارگاجییک اسیت   

درصیید از باغییداران سیییب اظهییار    6/62[. 17و  16  13]

رشد هر روز از باغ خود دیدن و  اجد که در طول فصلداشته

هییای تولیییدی را مسییتقیماا زیییر جظییر دارجیید  کلیییه مراقبییت

ها  باغداران بنا به دو شغله بودن  که در باقیماجد  باغدرحالی

را به اجار  در  قادر به سرکشی مرتب به باغ خود جبود  و آن

 دهند. اختیار دیگران قرار می

 5/48حیدود  از جظر تنوع کشیت )کشیت مخلیوط، در    

های سیب به طیور اختصاصیی سییب کشیت      درصد از باغ

ها عالو  بر سیب درصد از باغ 5/51شد  است و در حدود 

اجید. مییزان    سایر درختان به صورت مخلیوط کشیت شید    

هییای درختییی و گیییاهی یکییی از اخییتالط بییا سییایر گوجییه

های تنوع زیستی و اکوسیستم است. هرقیدر تنیوع   شاخ.

دتر باشد  تناسب آن باغ با اصول اکولوژیکی ای زیاگوجهبین

[. یکی از عوامل 23و  17و مدیریت ارگاجیک بیشتر است ]

ها اسیت و  مؤثر در موفقیت تولیدات ارگاجیک وجود تشکل

المللی عضیویت در  الزمه ورود به عرصه تولیدکنندگان بین

درصد از  2/34[. 15باشد ] های تولیدی ارگاجیک میاتحادیه

 8/65های تولیید هسیتند و   ن ارومیه عضو تعاوجیکاراسیب

 ،.2باشند )جدول  درصد عضو تعاوجی جمی
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 . وضعیت متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در میان جمعیت مورد مطالعه براساس خوداظهاری باغداران ارومیه 2جدول 

 )%، میاجگین متغیر

  03/2 ± 84/0 ،4تا  1)مقیا  سطح سواد باغدار سیب 

 90/27  سواد = بی 1

 45/29  سواد = کم 2

 70/15  = دیپلمه 3

 90/6  = آموزش عالی 4

  91/1 ± 83/0 ،4تا  1شغل دو  باغدار )مقیا  

 72/38  = فاقد شغل دو  1

 03/32  = دامداری 2

 41/28  = شغل آزاد 3

 84/0  = شغل دولتی 4

  65/1 ± 47/0 ،2تا  1ها )مقیا   عضویت در تعاوجی

 24/34  = عضو 1

 76/65  = غیرعضو 2

  37/1 ± 48/0 ،2تا  1مدت زمان کار در باغ )مقیا  

 64/62  = کار روزاجه در باغ 1

 36/37  بار 1ای  = سرکشی هفته 2

  51/1 ± 50/0 ،2تا  1تنوع کشت )مقیا  

 52/51  = فقط سیب 1

 48/48  درختان= مخلوط با سایر  2

 

هیا مسیاحتی بیین     درصد از باغ 8/36از جظر اجداز  باغ  

درصید   5/1-2درصد مساحتی بیین   1/29هکتار و  1-5/0

های سیب ارومیه مسیاحتی   درصد از باغ 3/95دارجد. در کل  

درصید مسیاحتی    1/82هکتار دارجد. در این میان   5کمتر از 

کیه یکیی از    ،. از آججیایی 1هکتار دارجد )شکل  2تا  5/0بین 

فاکتورهای مؤثر در موفقیت تولید ارگاجیک اجداز  محدود باغ 

[  کل منطقه ارومیه از این لحاظ کامالا متناسیب بیا   15است ]

هکتار  5با مساحت کمتر از  های غبااست.  تولیدات ارگاجیک

 .ارگاجیک ادار  جمودبه صورت توان  را به راحتی می

بین سواد و میزان گرای  به ارگاجیک )هید  از تولیید   

، مشیاهد   r=  -12/0دار )معنیی  باغیدار، همبسیتگی منفیی   

،. لذا  میزان گرای  به سیمت کشیاورزی   3گردید )جدول 

با سیطح سیواد بیاال بیشیتر از افیراد      شیمیایی در میان افراد 

کننیید   سییواد اسییت کییه اییین امییر بازتییاب سییواد و کییم بییی

های متعار  تولید در سطح جامعه باسواد و کمبیود   اجدیشه

 داج  مرتبط با تولید ارگاجیک در میان باغداران است.
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 ومیه به تفکیک اندازه باغهای سیب در منطقه ار . فراوانی باغ 1شکل 

 

 باغدار براساس آزمون اسپیرمن 366همبستگی بین گرایش به ارگانیک )هدف از تولید( با سایر متغیرها در میان  . 3جدول 

 داری معنی ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر ردی 

 * -12/0 میزان سواد 2

 ** -29/0 عضویت در تعاوجی تولید 3

 ** +15/0 مدت زمان کار درباغ 4

 ns -05/0 فعالیت غیر باغداری 5

 * +10/0 چندمحصولی و کشت مخلوط 6

 ns -08/0 مکان باغ 7

 * -11/0 مدیریت ک  باغ 8

 ** -17/0 روش آبیاری 9

 ns +10/0 روش تغذیه درختان 10

 ** -23/0 دفعات مصر  آفت ک  ها 11

 درصد  5و  1دار بودن همبستگی به ترتیب در سطح احتمال جشاجه معنی -** و * 

ns - دار بودن جشاجه غیرمعنی 

 

همبستگی بین گرای  به سمت تولید ارگاجییک کیه بیا    

هیای  شاخ. هد  از تولید باغیدار )گیرای  بیه سیسیتم    

جهاد ، مورد سینج  قیرار گرفیت بیا برخیی      پرجهاد  یا کم

، 3متغیرهای فرهنگی و اجتمیاعی و میدیریتی در جیدول )   

ارایه شد  است. گرای  به سمت ارگاجیک به استثنای مدت 

زمان کار در باغ  تنوع کشت و روش تغذیه درختان با سایر 

هیای  ها  سواد  فعالییت متغیرها از قبیل عضویت در تعاوجی

بیاغ  روش آبییاری و دفعیات مصیر       غیرباغداری  مکان

میدیریتی  ها همبستگی منفی دارد. وضعیت عوامل ک  آفت

اجد. ، گنجاجد  شد 4های سیب ارومیه در جدول ) و فنی باغ
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های سیب در دشت بیا ارتفیاع کمتیر از     درصد از باغ 8/91

اجید. البتیه بیا در جظیر      متر از سطح دریا احداث شد  1300

بیشتر  از جظر مکان باغ از موقعیت  جغرافیایی گرفتن عرض

درصید   2/8خوبی در ایران برخوردار است. در مقابل  تنها 

هیای  اجد. با وجود دامنیه ها احداث شد ها در کوهپایه از باغ

کاری  بنا به دلیل جبودن شبکه آبیاری و مسایل مستعد سیب

هیا بیه زیرکشیت غیالت ییا      مربوط به حقابه اکثر این دامنه

کیلیوگر    500یم با بازدهی بسیار جاچیز )در حد حبوبات د

روجد که خطر فرسای  خیا  و سییل را بیه    در هکتار، می

هییای مرتفیی   بییا جریییان آزاد هییوا  [. محییل1همییرا  دارد ]

رطوبت جسبی متوسط و برخوردار از جور کامل خورشید در 

طول فصل رشد از جظیر تولیید ارگاجییک اهمییت بیشیتری      

 [. 17و  15دارجد ]

 

 های سیب در منطقه ارومیه براساس خوداظهاری باغداران وضعیت متغیرهای مدیریتی و فنی باغ .4جدول 

 )%، میاجگین متغیر )%، میاجگین متغیر

 ،2تا  1محل احداث باغ  مقیا  )
27/0 ± 08/1  

 روش آبیاری  مقیا 

 ،3تا  1)
44/0 ± 24/1  

 65/76  = غرقابی 1 76/91  = دشت 1

 53/22  = جوی و پشته ای 2 24/8  = کوهپایه 2

 82/0  = تحت فشار 3  93/1 ± 60/0 ،3تا  1فواصل کشت درختان  مقیا  )

 متر 5 × 5=  1
 70/21 

 روش کوددهی  مقیا 

 ،3تا  1)
73/0 ± 95/1  

 01/13  = شیمیایی 1 46/63  متر 6 × 6=  2

 94/19  = آلی )کود دامی، 2 84/14  متر 7 × 7=  3

 05/67  = تلفیقی 3  66/1 ± 47/0 ،2تا  1عمق خا   مقیا  )

 متر 1= کمتر از  1
 76/96 

 مدیریت ک  باغ  مقیا 

 ،4تا  1)
65/0 ± 73/2  

 69/82  = گیا  پوششی 1 24/33  متر 1= بی  از  2

 99/10  ساالجه = خا  ورزی 2  28/3 ± 88/1 ،4تا  1ارقا  سیب  مقیا  )

 49/5  ک = عل  3 99/34  = گلدن دلیشز 1

 82/0  = کشت دو  4 64/9  = رد دلیشز 2

 = مخلوط 3
 17/53 

 منب  آب آبیاری  مقیا 

 ،4تا  1)
59/0 ± 91/1  

 03/67  = چا  1 20/2  = ارقا  محلی زودر  4

 دسترسی به کندوی زجبور عسل  مقیا   

 ،2تا  1)
 15/21  = رودخاجه 2  50/1 ± 50/0

 99/10  = چا  و رودخاجه 3 30/49  = دسترسی 1

 82/0  = جامتعار  4 70/50  = عد  دسترسی 2
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هیای سییب ارومییه اغلیب گیرای  بیه سیمت        در باغ

کیه در بیی  از    طیوری شود  بیه های متراکم دید  می کشت

متیر   6 × 6و  5 × 5کاشیت  ها فواصیل  درصد از باغ 2/85

ها از فاصله کاشیت   درصد باغ 8/14باشد. در مقابل فقط می

،. تییراکم کاشییت  بییر 4متییر برخوردارجیید )جییدول  7 × 7

های متراکم های مدیریتی باغ تأثیر دارد. باغبسیاری از جنبه

کیه   اسیت  درحیالی   1های متمرکیز و پرجهیاد   خا  سیستم

جظر مدیریت ارگاجییک بیاغ و    های با تراکم استاجدارد از باغ

 15ها اهمیت زییادی دارد ]  کاه  جمعیت آفات و بیماری

تیر  [. عمق خا  زراعیی هرقیدر بیشیتر و یکنواخیت    16و 

تر و به همان میزان بیرای تولیید ارگاجییک    باشد  حاصلخیز

های بیا عمیق بیشیتر بیدون اتکیا بیه       تر است. خا  مناسب

  کودی آلی از توان با مصر  مناب کودهای شیمیایی و تنها

هیای  [. در مقابل خیا  15بیشتری برای تولید برخوردارجد ]

های سخت  آهکی و شیور مناسیب   با الیه  الیه الیه   سبک 

باشند. خوشیبختاجه از ایین   برای تولید ارگاجیک مناسب جمی

های سیب ارومیه وضیعیت مسیاعدی دارجید      لحاظ جیز باغ

متیر   1مق خا  بی  از ها ع درصد از باغ 8/66که  طوری به

 دارجد.

درصیید از  2/53از جظییر ارقییا  مییورد اسییتفاد   حییدود 

درصید بیه    35دلیشیز   های سیب به ترکیب رد و گلیدن  باغ

 2/2دلیشیز و تنهیا   درصید مربیوط بیه رد    6/9دلیشز  گلدن

درصد مربوط به ارقا  محلی سیب اختصا  دارد. با وجود 

سییب یعنیی رد و    معرفی ارقا  جدید در دجییا ارقیا  رایی،   

گلدن دلیشز هنوز به شرط برخیورداری از کیفییت خیوب    

[. 25میو  بازارپسندی باالیی در بازارهای خیارجی دارجید ]  

درصیید از باغییداران سیییب اظهییار   3/49براسییا  جتییای،  

اجد که به کندوی زجبورعسل دسترسی دارجید. باتوجیه    داشته

ترسیی  افشاجی درختان سیب دسبه جق  زجبورعسل در گرد 

به کندوی عسل برای تشیکیل مییو  و بیذر  جلیوگیری از     

                                                           
1 - Intensive/ high input 

ریزش میو  و بهبود شکل میو  بسیار مؤثر اسیت و عیالو    

بییر اییین میییزان دسترسییی بییه کنییدوی زجبییور شییاخ.    

وهوای منطقیه  غیرمستقیمی برای ارزیابی فون و فلور و آب

 [.15شود ] محسوب می

  جیه  های سیب ارومییه بیا آب رودخا   درصد از باغ 2/21

درصد بیا آب   67  درصد با ترکیب آب رودخاجه و چا   11

-های جامتعار  آبیاری میی چا  و کمتر از یک درصد با آب

ها به  از موارد  باغ  درصد 2/99،. در حدود 3شوجد )جدول 

شوجد که در این میان آبیاری غرقیابی  شیو  سنتی آبیاری می

درصید   5/22ای با درصد بیشترین و جوی و پشته 6/76با 

ترتیب رتبه اول و دو  را به خود اختصیا  داد  اسیت.    به

ها عالو  بیر آثیار منفیی در بیاغ  سیبب       آبیاری غرقابی باغ

-افزای  فشار بر مناب  محدود آب و عوارض وخیم زیست

محیطی )خشک شدن دریاچیه ارومییه، گردیید  اسیت. در     

کاری ارگاجییک  اراضیی بیا دسترسیی بیه آب شییرین       میو 

هیای  [. آب17و  16جه یا چا  در اولویت قرار دارجد ]رودخا

کربنیات و ییا فلیزات    با درجه شوری باال و مقادیر زیاد بی

 باشد.  سنگین و فاضالب برای تولید ارگاجیک مطلوب جمی

های سیب ارومیه  درختان با روش از باغ  درصد 67در 

درصید فقیط بیا کیود      9/19آلی و شییمیایی،    تلفیقی )کود

فقییط بییا کییود   درصیید 13ی )مرغییی و گوسییفندی، و دامیی

شوجد. مقدار مصر  کودهیای شییمیایی   شیمیایی تغذیه می

های اخیر به دلیل گران شدن محدود شد  است   که در سال

باشید. بیه   فرصت خوبی برای تغییر جگیرش باغیداران میی   

های واردکنند  هرحال  این امر ممکن است با مناف  شرکت

یایی در تضاد باشید. کی  بیاغ و جحیو      اجواع کودهای شیم

و  14جگهداری آن اهمیت خاصی در تولید ارگاجییک دارد ] 

هیای سییب منطقیه    درصد از باغ 7/82[. از این جظر  در 23

کیاری متیداول اسیت.    خصو  یوججه کشت گیاهان سبز به

کی  آن  ها  مصر  محدود علی  درصد از باغ 5/5تنها در 

باتوجه بیه مصیر  بیاالی    هم در حاشیه صورت می گیرد. 
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های تجیاری سییب در   درصد باغ 80ک  در بی  از عل 

توان با در جظرگیرفتن ایین دو   [ می25[ و آمریکا ]23اروپا ]

عامل به تناسب باالی کل منطقه برای تولید ارگاجیک سییب  

ها در باغات سیب منطقیه   ک  پی برد. دفعات مصر  آفت

  اسیت. در حیدود   ارایه شد 5به تفکیک جوع آن در جدول 

کی   دفعیه حشیر    4-3های سیب منطقه   از باغ  درصد 78

والریت، در طول فصل رشد )دیازینون  زولون  آمیتراز و فن

ها بیه دلییل    درصد از باغ 7/18شود و در حدود  مصر  می

شود. در حدود ک  مصر  جمی کم سن و سال بودن حشر 

گییرد.   صورت میپاشی  بار سم 4ها بی  از  از باغ  درصد 3

ک  طی یک فصل رشید در باغیات    میاجگین دفعات حشر 

 باشد.بار می 10/3سیب ارومیه 
 

 های سیب منطقه ارومیه براساس خوداظهاری باغداران ها در باغ كش وضعیت مصرف آفت . 5جدول 

 ک  جوع آفت

 دفعات مصر 
میاجگین و اجحرا  

 استاجدارد
0 1 2 3 4 5 6 

 جم 
 ها )%، فراواجی باغ

 10/3 ± 05/0 00/100 84/0 23/2 36/34 85/43 89/10 07/3 75/4 ک    حشر 

 35/1 ± 06/0 00/100 60/0 57/0 37/4 52/16 50/24 81/16 32/37 ک  قارچ

 23/0 ± 04/0 00/100 28/0 28/0 56/0 84/0 21/4 46/6 36/87 ک  عل 
 

ها  از باغ  درصد 50/24ها جیز  در  ک از جظر مصر  قارچ

  درصید  32/37ک  متداول است. در بار مصر  قارچ 2فقط 

درصد از 8/16شود و در ک  مصر  جمیها اصالا قارچ از باغ

گییرد. مییاجگین   ک  صورت میبار مصر  قارچ 1ها فقط  باغ

های سیب ارومییه   بار، در باغ 35/1ک  )ارچدفعات مصر  ق

ک  در کشورهای اروپیایی  بار مصر  قارچ 12-13جسبت به 

توان با تدابیری مصر  آن  [  بسیار جاچیز است و حتی می23]

 36/87کی   در  را به صفر رسیاجید. از جظیر اسیتعمال علی     

درصد از  46/6شود. در ک  استفاد  جمیها عل  از باغ  درصد

شیود.  کی  اسیتفاد  میی   ا به میزان کمتر از یک بار عل ه باغ

های جدید مدیریت ک  باغ در سطح  باتوجه به اینکه در مدل

ک  در پای درخت جهاجی جظیر سیستم جواری )مصر  عل 

کی  مصیر    و پوش  سبز در راهروها، مقادیر زیادی عل 

کی   [  دفعات مصر  بسیار پیایین علی   24و  13می شود ]

های سیب ارومیه یک امتییاز بزرگیی بیرای     در باغ بار، 23/0)

 تولید ارگاجیک سیب است.

های سییب منطقیه ارومییه از جظیر برخیی       وضعیت باغ

اجید.   ارایه شید   6متغیرهای مرتبط با کیفیت میو  در جدول 

هیای  های ارومیه از شب درصد از باغ 7/66براسا  جتای،  

رخوردارجد  خنک تا سرد در طول یک ما  قبل از برداشت ب

شرجی تا گر  مطیرح    درصد از باغات 3/33که در درحالی

 شد  است.

برادوست )سیرو، و  ها  حوز  صومای ترین حوز خنک

هیا اجیزل و بکشییلوچای گیزارش      ترین حوز  مرگور و گر 

شوجد.  گردید که هر دو از مناطق مرتف  ارومیه محسوب می

اد به علیت  گر درجه ساجتی 20درجه حرارت شباجه بی  از 

ها و درجتیجه باعث افزای  تنفس سبب اتال  کربوهیدرات

[. همچنیین   7و  4شیود ] ها میکاه  کمیت و کیفیت میو 

های سیب منطقه  مشکل جفوذ عمقی  درصد از باغ 7/67در 

ها جاشی از سوء مدیریت باغ جور در داخل تاج و بین ردی 

 وجود دارد.
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 اظهاری باغدارانكاری ارومیه براساس خودهای مرتبط با كیفیت میوه سیب در حوره سیب برخی ویژگی . 6جدول 

 )%، میاجگین متغیر

  48/2 ± 78/0 ،3تا  1دمای شباجه هوا  مقیا  )

 67/66  خنک = 1

 23/18  گر  = 2

 10/15  گر  و شرجی  = 3

  92/1 ± 56/0 ،3تا  1) جفوذ عمق جور به تاج  مقیا 

 60/67  سایه = 1

 11/20  تاریک = 2

 29/12  روشن = 3

  58/1 ± 49/0 ،2تا  1) شکل میو   مقیا 

 98/56  کروی = 1

 02/43  ای استواجه = 2

  73/1 ± 48/0 ،3تا  1) اجداز  میو   مقیا 

 85/28  درشت = 1

 19/69  متوسط = 2

 96/1  ریز = 3

  45/1 ± 61/0 ،3تا  1زمینه میو    مقیا  )رج  پس

 56/65  رج  کم = 1

 24/23  متوسط رج  = 2

 20/6  پررج  = 3

  53/1 ± 50/0 ،3تا  1) طعم میو   مقیا 

 69/51  شیرین = 1

 19/74  ترش و شیرین = 2

 12/1  طعم بی = 3

  11/2 ± 77/0 ،2تا  1) تراکم کر  سیب و کنه  مقیا 

 20/64  کم تا متوسط  = 1

 80/35  زیاد = 2

  73/1 ± 73/0 ،2تا  1شدت سفید  سطحی  مقیا )

 20/85  کم تا متوسط = 1
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 اظهاری باغدارانكاری ارومیه براساس خودهای مرتبط با كیفیت میوه سیب در حوره سیب برخی ویژگی . 6جدول 

 )%، میاجگین متغیر

 80/13  زیاد = 2

  76/2 ± 56/1 ،5تا  1) ها  مقیا شدت جاهنجاری

 30/29  لکه سیا  قارچی = 1

 10/23  زجگار = 2

 80/20  لکه تلخی = 3

 21/6  میو  بدشکل = 4

 20/19  زد میو  کر =  5

  72/1 ± 90/0 ،3تا  1) تراکم حشرات مفید  مقیا 

 31/31  اطالعبی = 1

 4/58  کم = 2

 3/10  زیاد = 3

 

میزان جفوذ جور به ک  بیاغ بییاجگر درجیه فشیردگی و     

باشید. طبیق    بزرگی تاج  شدت هر  و تیراکم کشیت میی   

اصول پرورش ارگاجیک میو   تولید میو  مرغیوب مسیتلز    

روز باشید و   235آن است که طیول فصیل رشید بیی  از     

[. در 17فیراهم شیود ]   ساعت جور خورشیید  1800-1600

 1/13درصد از باغات سیب منطقیه هیر  متوسیط      6/78

-درصد هر  شدید اعمیال میی   3/8درصد هر  سبک و 

سبب  و کنند  رشد رویشی است هر  شدید تحریکشود. 

ی  متراکم شدن تاج  جرسیدن یهای اجتهاجاروئی شدن شاخه

 7/72کیه در   طوری [  به20] گرددکافی به درون تاج می جور

درصد از باغات سیب منطقه  رشد رویشی سیالیاجه شیاخه    

 متر گزارش شد  است. ساجتی 50بی  از 

های سییب   درصد از باغ 43براسا  جتای، توصیفی  در 

درصید، بیه    57ای و در میابقی )  منطقه  شکل میو  اسیتواجه 

باشند. شکل دوکی مییو  بیشیتر در   شکل کروی )مدور، می

-حیوز  مرگیور و صیومای    خصیو  در  مناطق مرتفی  بیه  

شود. رجی  مییو  مطلیوب رقیم گلیدن      برادوست دید  می

هیا و در  های از سیرخی در گوجیه  دلیشز زرد طالیی با رگه

-مورد رقم رد دلیشز توسعه کامل رج  قرمز یکنواخت می

های رجی    درصد از باغ 8/66[. براسا  جتای،  در 4باشد ]

یکی دیگیر از  میو  سیب هر دو رقم در حد اجتظار است که 

امتیازات مثبت منطقه ارومیه است. توسعه رج  کامل مییو   

هیا بیه سیبب برخیورداری از جیوی       مخصوصاا در کوهپایه

خشک حیاکم بیر اغلیب جقیاط منطقیه دور از      صا  و جیمه

های سیب ارومیه حتیی   از باغ  درصد 2/33اجتظار جیست. در 

، رجی   کاری مهم جظیر باراجدوز و بیاالج  های سیبدر حوز 

گیرد که دلیل آن اعمال مطلوب هر رقم به خوبی شکل جمی

هر  شدید  کود ازته و آبییاری بیی  از حید و درجتیجیه     

باشند. طعم مطلیوب مییو  جییز     اجدازی تاج درخت می سایه

کلیی  در  طیور کنند  بستگی دارد  بههرچند به ذایقه مصر 

ند پسی های با شییرینی بیشیتر مشیتری    بازارهای داخلی میو 

های ملیس )تیرش و    هستند  ولی در بازارهای اروپایی میو 
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. براسییا  جتییای،  در ]7[شیییرین، و تییرش ارجحیییت دارد 

درصید   2/47ها  طعم میو  شیرین و در  درصد از باغ 7/51

باشد. البته در مورد خصوصیات ها طعم میو  ملس می از باغ

کییاری ارومیییه  هییای مختلیی  سیییبکیفییی میییو  از حییوز 

برداری و تجزییه کیفیی صیورت گرفیت تیا تصیویر        جموجه

کیاری  واضحی از کیفیت میو  در حوز  های مختل  سییب 

های منتشر جشید  جویسیند ،. از جظیر بیروز     ارایه شود )داد 

های فیزیولوژیکی در منطقه ارومییه   لکیه   عالیم جاهنجاری

لکه تلخی در   درصد  1/23درصد  زجگار در  3/29سیا  در 

زد  در و میو  کر   درصد 2/6میو  بدشکل در     درصد 8/20

های سییب از عیوارض مهیم ییاد شید        درصد از باغ 2/19

 است. 

تراکم حشیرات مفیید مثیل کفشیدوز  و بیالتوری بیه       

زیست در تولید ارگاجییک   عنوان شاخصی از سالمتی محیط

درصید از   3/31سیب اهمیت اساسی دارد. براسا  جتیای،   

اطالعی کردجید   حشراتی اظهار بی باغداران از وجود چنین

ها جمعیت این حشرات بسیار کیم و   از باغ  درصد 4/58در 

هییا  جمعیییت اییین حشییرات  از بییاغ  درصیید 3/10تنهییا در 

هیای   از بیاغ   درصید  2/64گیر گزارش شد  است. در  چشم

 8/35سیب تراکم کر  سیب و کنه کم تا حد متوسیط و در  

است. کمتیرین تیراکم    بقیه در حد زیاد گزارش شد   درصد

 کییر  سیییب و کنییه مربییوط بییه حییوز  سیییلواجا و صییومای

متیر از سیطح    1500برداوست در مناطق مرتفی  )بیی  از   

چنقرالییو و   درییا، و بیشییترین آن مربییوط بییه حییوز  اجییزل  

هیای سییب    از بیاغ   درصید  1/85باشید. در  چای میبکشلو

 8/13ارومیه تراکم سفید  سیطحی کیم تیا متوسیط و در     

دست  رصد تراکم سفید  باال گزارش شد  است. جتای، بهد

تواجید بیین  کارشناسیان و متولییان     آمد  از این تحقیق می

ریزی و مدیریت صحیح مناب  و توسیعه  مرتبط را در برجامه

کشاورزی دقیق افزای  دهد. مهمتیرین شیرایط الز  بیرای    

پذیرش در تولید سییب ارگاجییک در اروپیا  مییزان عالقیه      

آلی ر  طراحی و مدیریت خوب باغ  دسترسی به مواد باغدا

ای )شیب دار، و آفتابگیر دامی  موقعیت کوهپایهیا کودهای 

)به دور از سایه درختیان بیزرگ ییا جنگیل، بیاغ و خیا        

هیای  [. باتوجیه بیه شیاخ.   20و  13باشند ]حاصلخیز می

فوق به استثنای مکان باغ و مدیریت بیاغ از جظیر هیر  و    

کاری ارومیه تناسیب بیاالیی   های سیبغلب حوز آبیاری  ا

برای تولیید ارگاجییک دارجید. شناسیایی دقییق ایین منیاطق        

هیای   مستلز  اججیا  مطالعیات تفصییلی در خصیو  الییه     

مختل  اثرگیذار اعیم از اقلییم  توپیوگرافی  خاکشناسیی       

هیا در   دسترسی به جاد  و حمل و جقل و تلفییق ایین الییه   

GISیی سیستم اطالعات جغرافیا
است. بیا شناسیایی ایین     1

مناطق بخ  اجرایی )دولتی و خصوصی، قادر خواهند بود 

ضمن عقد قرارداد با باغداران و جظیارت بیر ایین بیاغ هیا       

محصوالت آجها را بدون مصر  سیمو  شییمیایی بیاارزش    

المللیی و حتیی داخلیی عرضیه     های بینافزود  باال به بازار

هیای مبتنیی بیر    آجها از مدلجمایند و برای استمرار باروری 

 شیمیایی، حمایت جمایند.روشهای زیستی )غیر

 

 تشكر و قدردانی

وسیله از مدیران  کارشناسان و جاظرین محتیر  مراکیز    بدین

گاجیه شهرسیتان   11هیای  خدمات جهیاد کشیاورزی حیوز    

خصو  جناب آقای عزییز امیاجی میدیر محتیر       ارومیه به

 شود. درداجی میغربی قباغباجی استان آذربایجان 
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