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 دهچكي

در این تحقیق، عوامل موثر در مکان یابی شامل ارتفاا  از  با هدف مکان یابی باغات مستعد برای تولید سیب ارگانیک،       

دسترسای باه   متوسط بارندگی و  ،واحد اراضی، متوسط دمای سالیانهب زمین، دسترسی به آب رودخانه، یسطح دریا، ش

دهای شادندد در مرح اه     وزنو متناسب با اهمیت آن عامل در مکان یابی رتبه بندی و  انتخابچند متغیر بازار هر کدام با 

ر یک از عوامل فوق تهیه و با الیاه رقاومی باغاات سایب     بعد با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، الیه های رقومی ه

آنالیز مکانی چند نتایج حاصل از و نقشه رقومی مناطق مستعد تولید سیب ارگانیک تهیه گردیدد  همپوشانیاین شهرستان 

ر گاروه  هکتار از باغات سیب به ترتیاب د  707و  5/25، باغات سیب ارومیه هزار هکتار 22 نشان داد که از مجمو  معیاره

برخورداری از توپوگرافی )ارتفا  از ساطح   و کامال مستعد ویژگی اص ی مناطق مستعدمستعد قرار دارندد کامال مستعد و 

مناسب )رسوبی و عمیاق( متوساط دماای روزاناه مط اوب       اراضیدرصد(، تیپ  8 -20متر( و شیب ) 2500دریا  بیش از 

 27و بازار می باشدد بخش اعظم باغات موجود سیب ارومیه )بیش از  درجه سانتیگراد(، دسترسی به آب رودخانه 20-5)

متار(، عادم دسترسای باه آب رودخاناه، و       2900عمدتا بدلیل قرار گرفتن در دشت هاا )ارتفاا  پاایین تار از     هکتار( هزار 

-شود برناماه ه مید بنابراین توصیدر گروه نامستعد قرار گرفتند عدم دسترسی به بازار و یا  بیشتر ساالنهمتوسط دمای 

 متمرکز گرددد مطالعهدر باغات و عرصه های مشخص شده در این  تنهاسیب ارگانیک پایدار  ریزی برای تولید

 

 مکان یابی  سیب،، سامانه اطالعات جغرافیاییتناسب اراضی، ، ارومیه: كليدی واژه های
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Abstract 

suitable location for organic apple production is the important factors involved in site selection including 

elevation, slope of land, access to water, land units, the average annual temperature and average rain fall and 

access to markets, each with more variables were separated and proportional to their importance in site 

selection were ranked and weighted. Then, with GIS, digital layers of each of these factors were prepared 

and integrated with the digital layer of apple orchards and the final map of suitable orchards for organic 

apple production was prepared. Results showed that in the studied area, from 26, 000 ha of apple orchards, 

about 25.5 and 707 ha were grouped as most suitable and suitable, respectively. The main features of the 

suitable area are desired topography (elevation more than 1,300 m) and slopes (8 -20%), type of land (with 

sediment and deep soil) and favorable average daily temperature (5-10 ° C) as well as access to the river and 

the market. However, much of apple orchards in Urmia (over 17,000 ha) were determined not suitable for 

organic apple production, because of the lower altitude less than 1300 meters, low quality water for 

irrigation, and higher average daily temperatures or poor access to the roads and markets. It can be 

recommended that the only suitable and most suitable orchards as determined in this study should be 

involved in programming for sustainable production of organic apple. 
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 مقدمه

هزار هکتار باغ سیب  50آذربایجان غربی با  استان

و بیش از یک می یون تان سایب، رتباه اول تولیاد سایب      

باا   کشور را دارا استد در این میاان شهرساتان ارومیاه   

در ساطح اساتان   رتباه اول را   سایب   باغ هکتار 220000

دارد و هم به لحاظ قدمت، تنو  ارقام و تنو  حوزه هاای  

( به عنوان یکی از قطب های زه سیب کاریحو 22تولید )

شاودد باا وجاود    عمده تولید سیب کشاور محساوب مای   

بادون  سیب در ارومیه، توساعه   باالی تولیدمزیت نسبی 

، کیفیت باغاتوری پایین  باغات سیب، بهره مطالعه قب ی

و پایین بودن توان رقابتی سیب تولیاد شاده    میوهپایین 

ی عمده صانعت سایب   در بازارهای خارجی از چالش ها

 رضاایی  ،2939حاا  نجااری و همکااران    ) استان اسات 

 (د2983

بقایااای سااموم و کودهااای طاای چنااد دهااه اخیاار،  

سبب افزایش نگرانی  دیگر و بحران های غذاییشیمیایی 

و اعتراضات بخش وسیعی از ماردم اروپاا و آمریکاا و    

و وضاع  در نتیجه گرایش آنها باه موادغاذایی ارگانیاک    

ید در برابر واردات محصوالت کشاورزی از مقررات شد

جعفااری و همکاااران گردیااده اساات )رهای دیگاار وکشاا
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پایمنتال   و2939 جوادی، یعقوبی و 2988، اردکانی 2982

یکاای از فرصاات هااای  از ایاان رو، (د 2005و همکاااران 

موجاود در بازارهااای صااادراتی، وجاود آشاایانه بااازار   

ریگانولاد   ،2004پک و همکاران ) سیب ارگانیک می باشد

 د  (2007و همکاران 

 ارگانیاک،  کشااورزی  نظام ف سفه اص ی کشاورزی

تولید  نظام ایجاد تغییر در روش تولید و دیدگاه حاکم بر

لید و کیفیت تو اهدافی مثل بهتر، به عبارت دمتعارف است

اهدفی مثال حاداکثر عم کارد    ثبات عم کرد باید جایگزین 

پیااروی از  کشاااورزی ارگانیااک از اصااول مهاام گاارددد

و  ماای باشاادروابااط بااین موجااودات زنااده در طبیعاات  

سام و ساوخت فسای ی     ،ابزارهای تولیاد نبایاد باه کاود    

-مای هر باغی را چه بزرگ و چه کوچاک  د باشندمحدود 

ت با مسااحت  ولی باغا ،به شکل ارگانیک اداره کردتوان 

مناساب تار   ارگانیاک  برای  مادیریت   کمتر از پنج هکتار 

پوساامیر و همکاااران  ، 2004مکاااران کااوپر و ه) هسااتند

بارای کشاورهای مثال    امتیازی است  ویژگی ایند (2002

 کمتر از یک هکتار های تولیدیواحدر اکث ایران که در آن

  استد

در کشاورزی ارگانیک مکان باغ،  نو  خاا،، بافات   

وعمق خاا،، دسترسای باه آب شایرین وکاافی، تهویاه       

یساتی باه   ز وزهکشی، دمای هوا، رطوبات نسابی، تناو    

عادم اساتفاده از ماواد    خصوص در کف و حاشیه باغ و 

کااوپر و ) ایی از اهمیاات خاصاای برخااوردار اسااتشاایمی

، د در سطح دنیا (2338لیندا و همکاران،  ، 2004همکاران 

سیب های تولید شاده در ایالات واشانگتن آمریکاا و در     

سطح داخ ی سایب هاای تولیاد شاده در منااطق مرتفاع       

، فالحی 2972منیعی )باالیی برخوردارند یران از کیفیت ا

(د پایین بودن دما، رطوبت نسبی و جذب حداکثری 2980

س، افزایش تابش خورشیدی تأثیر بسزایی در کاهش تنف

خصوصیات کیفی از قبیل سفتی، ذخایر قندی، عم کرد و 

موادجامد مح ول، رنا،، طعام و عطار میاوه و افازایش      

شیو  بیمااری هاا   مواد کاهش تعداد نسل آفات و شدت 

رسااول زادگااان ، 2923منیعاای ) در مناااطق مرتفااع دارد

  (د2978بی نام   و 2978منیعی ، 2970

، یااابی باغااات  مکااانمیااان عواماال مااوثر در   در 

بازار، توپاوگرافی، دسترسای باه منباع آب      دسترسی به

، میانگین دماا و بارنادگی   )ترجیحا آب رودخانه( شیرین

مهام   زمین از عوامال   شیبسال و ارتفا  از سطح دریا، 

 ،2970رسول زادگان محسوب می گردد )تعیین کننده و 

منااطق مساتعد باه     مکان یاابی  د(2004کوپر و همکاران 

هاای  مخصوصا در مواقعی که با الیه روشهای کالسیک

 دخالات دارناد،   عوامل محدود کنناده محیطای  مخت فی از 

   د(2939احمدی ثانی و همکاران ) است دشواربسیار

عباارت اسات از یاک    1 امانه اطالعات جغرافیاییس

ای کاه بارای کساب، مادیریت،     نرم افزار کاربردی رایانه

های مکاانی  یکسان سازی، تجزیه و تح یل و نمایش داده

اماروزه،   وصیفی مربوط به اراضی بکاار مای رود   و تو

کاااربرد گسااترده ای در ماادیریت منااابع آب، شااهر و    

نجاات و همکاااران   آزادی) کشااورزی پیادا کارده اسات    

از در موضااوعات مخت ااف  GISیااابی بااا  مکااان د(2982

ایساتگاه   دفن زباله، ریزی شهری تعیین محلبرنامهقبیل 

آزادی نجاات و  ) و فضاهای سابز  ین،پارکآتش نشانی، 

پاااروژه هاااای    ،(2985پورحسااان  ، 2982همکااااران 

اراضاای  تعیااینآمااایش ساارزمین، کشاااورزی از قبیاال 

احمادی ثاانی و همکااران    ) بااغ  و بارای زراعات   مستعد

 هنقشاا نیااز و (2982، آزادی نجااات و همکاااران  2939

 محصاوالت کشااورزی   در  سارمازدگی خطر پر مناطق 

 د است بکار گرفته شده (2932حصاری )

سیب ارگانیک و نیز  2بازاردستیابی به آشیانه 

 و سیب های صادراتی مصرف کنندگان داخ ی سالمت

مکان و  د از متعارف به ارگانیکنظام تولی تغییرمست زم 

د در یابی تولید است و مدل مناطق مستعد یابی

شهرستان ارومیه به عنوان بزرگترین قطب تولید سیب 

سیب منطقه  ، با در نظر گرفتن سطح وسیع باغاتکشور

                                                 
1-Geographic Information System (GIS) 

2-Niche market 
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تن از انوا  سموم  200در حدود  هزار هکتار( 22)حدود 

شیمیایی در و نزدیک به چهار هزار تن از انوا  کودهای 

و تغذیه  سال به ترتیب برای مبارزه با آفات، بیماریها

(د میزان 2982بی نام درختان مصرف می شود )

ای به حوزه مصرف سموم و کودهای شیمیایی از حوزه

امکان تولید سیب مرغوب )عاری دیگر متفاوت است و 

از سموم و بقایای کودها( با عدم بکارگیری سموم و 

وجود دارد که حوزه ها برخی  مواد شیمیایی در

و معرفی این مناطق تاسفانه تابحال در مورد شناسایی م

هدف اص ی  بنابراین، اقدام مناسبی صورت نگرفته استد

 مستعد سیب باغات و طبقه بندی شناسایی مطالعه،این 

با حداکثر تطابق با نیازهای محیطی به منظور مدیریت و 

  می باشددسیب  برای تولید ارگانیکریزی برنامه

 

 هامواد و روش

 محل مورد مطالعه

به مساحت حادود   شهرستان ارومیهاین مطالعه در 

 مرکز استان آذربایجاان غربای  در هزار هکتار واقع 520

درجه و  45دقیقه تا  94درجه و  44موقعیت جغرافیایی )

درجاه عار     98درجاه تاا    97و  شرقیدقیقه طول  90

از پانج   این شهرساتان  (د2)شکل  ( صورت گرفتشمالی

د روساتا تشاکیل شاده اسات     782دهساتان و   20بخش، 

از  اسی وان ، زیوه وگنگچین )انزل(، نوشین شهر،قوشچی

بای ناام   ) دگردنا مهم این منطقه محسوب مای  بخش های

شهرساتان سا ماو و از    اد این منطقه از شمال با (2982

 شرق، اشنویه و مهاباد و از هشهرستانهای نقد اجنوب ب

هام جاوار اسات     ترکیاه  ابا  غرب دریاچه ارومیه و از  اب

 د(2)شکل 

 

 
 محل مورد مطالعهجغرافيایی  موقعيت -1شكل
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 جداگانه حوزه 22در  ارومیه، شهرستان درسیب تولید 

شامل باالنج، باراندوزچای، چنقرالو، انزل، زینان و، 

بکش وچای، دیز  دول، مرگور، سی وانا، نازلوچای و 

باالنج با حوزه گیردد  ت صورت میبرادوس صومای

برادوست )مرز ترکیه( با  صومای حوزه هکتار و 7000

 هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین سطح زیر 400

بر اساو تجزیه و تح یل  کشت سیب را دارا هستندد

مدت، میانگین سالیانه دما در های هواشناسی ب ندداده

گراد و سانتی 2/27 دماحداکثر درجه، 5/22ارومیه 

حداکثر مط ق دما  باشددسانتیگراد می 42/5 دماحداقل 

در یک  گراد درجه سانتی -8/22و حداقل مط ق دما  98

میزان بارندگی ساالنه منطقه  استدساله بوده  20دوره 

می یمتر در سواحل دریاچه  900از حدود  مورد مطالعه

ارتفاعات نوسان  می یمتر در 700بیش از  تا ارومیه

می یمتر طی یک  942)با متوسط بارندگی سالیانه دارد

دوره آماری بیست ساله(د از نظر توزیع بارشها، فصل 

بهار در مقایسه با دیگر فصول بیشترین مقدار بارش 

درصد( را در منطقه دارا استد مقدار بارش در  93)

درصد در رتبه  27درصد و پاییز  90فصل زمستان با 

فصل تابستان با چهار  دهای دوم و سوم قرار دارند

فصل سال در منطقه می درصد بارشها خشک ترین 

بوده و  %2/72 متوسط سالیانه رطوبت نسبی دباشد

بیشترین رطوبت نسبی مربوط به ماه های سرد سال 

( می %90( وکمترین آن در ماههای گرم سال )82%)

روز می  240تا  220باشدد طول فصل رشد منطقه 

تابی نیز در کل منطقه در حدود باشدد تعداد ساعات آف

 222بین تعداد روزهای یخبندان د ساعت است 2200

روز در ارتفاعات  220در قسمت مرکزی ارومیه تا روز 

 باشددمیغربی متغیر 

 

 روش مطالعه

این تحقیق بخشی از پروژه مکان یابی مناطق         

 مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه است

برای  آمددبه اجرا در 2988 -2930های سال طیکه 

های مرتبط با بخش نظری تحقیق، از آوری دادهجمع

 طگردآوری اطالعات آماری مرتب و اسنادبررسی  روش

 های مرتبط شامل اطالعاتی سازمان های از بانک

هواشناسی، آب، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و 

میان د از استانداری آذربایجان غربی استفاده گردید

مهم  عامل هشتتعیین تناسب اراضی،  عوامل متعدد در

سترسی به بازار، دیابی شامل  موثر در مکانو 

ارتفا  از سطح  )واحد اراضی، شیب زمین و توپوگرافی

، اراضی تیپواحد و  ،، دسترسی به آب رودخانهدریا(

شدند  انتخابو متوسط بارندگی متوسط دمای سالیانه 

 و ت آنها در تعیین تناسب اراضیتفاوبه ع ت اهمیت م و

 د(2و  2ول ا)جد شدند رتبه بندی وزن دهی و یابی مکان

 تطابق حداکثر براساو فاکتورها یبند رتبه و یده وزن

 اساو بر بیس درختان یازهاین با یطیمح عوامل

 یکار وهیو کتب مرجع م یمظرات کارشناسان باغبان

 وهیم دی( و تول2970، رسول زادگان 2923 یعی)من

 نیی( تع2338 ندایل ،2009و همکاران  ندی)ل کیارگان

وزن و رتبه عوامل و متغیرها براساو اهمیت  ددیگرد

هر یک از متغیرها در همان عامل در مقایسه با عوامل 

دیگر تعیین گردید به این ترتیب که به عامل خی ی موثر 

در مکان یابی وزن بیشتر داده شد و برعکسد به عنوان 

دیکی به شهر یا جاده اص ی از نظر خرید مثال، نز

بر عم یات تولید بسیار مهم است مستقیم و نظارت 

حتی بهترین میوه تولید شده اگر به مح ی برای فروش و

ه باشد ارزشی نخواهد نداشتدسترسی یا خدمات 

راین، وزن دسترسی به بازار/جاده، معادل داشتد بناب

رزش عوامل در نظر گرفته شد و ا 4ارزش توپوگرافی 

)جدول  در نظر گرفته شده است 9اق یمی دما و بارندگی 

 د(4
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 وزن و رتبه تناسب عوامل محيطی برای مكان یابی مناطق مستعد سيب ارگانيک -1جدول 

 سطح تناسب رتبه اهمیت وزن

 نامستعد 2 کمتر 2

 نیمه مستعد 4 کم 2

 مستعد 2 متوسط 9

 خی ی مستعد 8 زیاد 4

 

 عوامل و متغير های محيطی مورد استفاده در مكان یابی مناطق مستعد سيب ارگانيک و نحوه رتبه بندی -2جدول 

 و وزن دهی آنها

 رتبه متغیر وزن عامل رتبه متغیر وزن عامل

  (km) فاص ه از رودخانه 4 دسترسی به آب  (Kmفاص ه از شهر ) 4 دسترسی به بازار

  2> 8   5/0> 8 

 2 /د5 -2   2 2 -5  

  20- 5 4   5/2 - 2 4 

  20< 2   5/2< 2 

  C °متوسط دمای روزانه  9 دما  (kmفاص ه تا جاده اص ی ) 4 دسترسی به جاده

  2> 8   5> 8 

  5- 2 2   20- 5 2 

  20- 5 4   25-20 4 

  20< 2   25< 2 

  تیپ اراضی 9 خا،  (mارتفا  از سطح دریا )  4 توپوگرافی

  2500< 8   402- 502 8 

  2500-2900 2   902- 902 2 

  2900-2200 4   202- 209 4 

 2 502 -502و  202-209   2 <2200  

  (mmمتوسط بارندگی ) 9 بارش  شیب )%( 4 شیب زمین

  20- 8 8   400-900 8 

  90 - 20 2   500- 400 2 

  50- 90 4   500< 4 

  8- 0 2   900> 2 

 

و تهيه  ها همپوشانی الیهرقومی،  های الیهایجاد 

  نقشه نهایی

باغات سیب، رقومی در مطالعه حاضر، ابتدا الیه 

دما، بارش، خا،، واحد اراضی، توپوگرافی، دسترسی 

 به آب رودخانه و بازار در سامانه اطالعات جغرافیایی 

ایجاد گردید و سپس  ArcGISبا استفاده از نرم افزار 

 1معیارهآنالیز مکانی چند با استفاده از روش 

                                                 
1-Multifactor Spatial Analysis 
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به بررسی الگوی  ( نسبت2004بونیانوفاب وهمکاران )

 با توزیع مکانی هر یک از متغیرها اقدام و در نهایت

برای  گروه بندی مناطق مستعد نسبت بهادغام الیه ها 

 نیطور خالصه، ا به د اقدام گردید تولید سیب ارگانیک

ز عوامل هر یک ا یرقوم یها هیال هیروش شامل ته

وزن  نیی، تع 1هاهیال یو  همپوشان یرتبه بند ،محیطی

و جمع  هیمربوطه در هر ال یهاضرب وزنو  هیهر ال

 است در سامانه اطالعات جغرافیایی دیجد یهاهیزدن ال

 شده داده نشان 2 شکل در روش نیا یکار ندیفرا که

 داست

الیه رقومی باغات سیب از تصاویر  در این تحقیق،

حداکثر و طبقه بندی بروش  (2005) اسپاته ای ماهوار

با  نقطه( 20)نقاط کنترلی زمینی و با 2شانس وقو  

برای  دتهیه شدو طبقه بندی تصاویر  GPSاستفاده از 

 20دما و هم بارش از آمار هواشناسی  الیه هم تهیه

از  ایستگاه( 94و  29)به ترتیب  ساله شهرستان ارومیه

 الیه استفاده گردیدد  3هفاص  وزن دهی معکوو روش

از نقشه راههای آسفالته اداره راه و دسترسی به جاده، 

الیه شیب و برای ایجاد  استفاده شدد 2985سال  ترابری

 2:25000از نقشه توپوگرافی  ارتفا  از سطح دریا

سازمان جغرافیایی نیروهای مس ح استفاده شدد فاص ه 

ق شهری های روستا و مناط تا بازار از بافر نقشه

برای تعیین  نداری آذربایجان غربی استفاده شد واستا

 از الیه ژئومورفولوژی اراضی تیپواحد اراضی و 

 استفاده شدد

 الیه هایابتدا برای تهیه نقشه نهایی باغات مستعد 

ستر از حالت وکتور به ر )پایگاه داده ها( رقومی

(Rasterبا هر س ) ه متر تبدیل شدند و ب 20 ول به اندازه

متغیر آن در هر الیه امتیاز متناظر با  از نقشه س ولهر 

، به طوری که در هر س ول داده شد مربوطه عامل در

آن  به مفهوم تناسب بیشتر در آن متغیر باالتر امتیاز

                                                 
1 Overlay Method 

2-Maximum likelihood 

3-Inverse distance weighting (IDW) 

 برای مثالو برعکسد  س ول برای تولید سیب ارگانیک

اگر فاص ه باغ سیب از بازار  در الیه دسترسی به بازار،

ستری برای آن کی ومتر باشد در حالت ر 20 زبیش ا

امتیاز ولی چنانچه فاص ه آن با بازار یا جاده  2نقطه 

( 8آن نقطه بیشترین امتیاز )،کمتر از یک کی ومتر باشد

الیه های ایجاد شده با قاب یت افزودن د را به خود گرفت

در چهار سطح  ArcGIS 9.2الیه ها در نرم افزار 

( و خی ی S2(، مستعد )S3مستعد)(، نیمه N1نامستعد )

برای تولید نقشه نهایی، ( گروه بندی شدندد S1مستعد )

( 2محیطی با توجه به وزن هر عامل )جدول  الیه های

مجددا گروه بندی گردیدد در این روش، الگوی توزیع 

اخذ  جمع جبری امتیازاتمکانی هر یک از متغیرها و 

گر تناسب بیان در همه الیه ها س ولیک  شده توسط

نقشه که از  معینی از  هر نقطه هایی آن باغ می باشد ون

امتیاز بیشتری برخوردار باشد بیانگر تناسب زیاد آن با 

کاری می باشد و برعکسد در نهایت با عم یات سیب

با روش  و ادغام الیه ها 4دامنه طبقات مساوی

سیب، مناطق سیب کاری  باغاتبا الیه  همپوشانی وزنی

تناسب  به تفکیک سطح گروهبه چهار مطالعه  محل مورد

  (د2شدند )شکل مشخص و معرفی 

 

 نتایج و بحث

درجه تناسب باغات سیب با توجه به عوامل 

محیطی محدود کننده بیانگر پتانسیل بالقوه باغات سیب 

برای هدف مورد نظر و امکان اصالح و یا دخل و 

اشدد تصرف این قبیل باغات برای رفع موانع ممکن می ب

درجه تناسب باغات موجود سیب برای تبدیل آنها به 

ارگانیک با توجه هر یک از عوامل محدود کننده محیطی 

که مالحظه همان طور  ارایه شده استد 4و  9در جدول 

می شود درجه تناسب باغات سیب بسته به عوامل 

، نتایج بیانگر 2محیطی متفاوت استد با توجه به جدول 

غات سیب منطقه از نظر دسترسی به بیشترین تناسب با

                                                 

4-Equal Interval Range 
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درصد باغات سیب  70جاده و بازار می باشدد بیش از 

موجود به جاده، بازارهای مح ی و سردخانه و 

کارخانجات دسترسی در سطح تناسب مستعد تا کامال 

به دلیل وجود مرز مشتر،  ،به عالوهمستعد قرار دارندد 

ی از با کشورهای ترکیه )اروپا(، عراق و برخوردار

ای مناسب در استان با کشورهای ارتباطات جاده

ارمنستان و جمهوری آذربایجان و نخجوان و سایر 

نقاط ایران یک موقعیت بسیارخوب برای تولید و تجارت 

 دمیوه در این منطقه فراهم است

 
 

 عات جغرافياییبا سامانه اطال ارگانيکسيب  توليد مستعد باغاتمكان یابی  فرایندنمایش شماتيک  - 2شكل 

 

 

 درجه تناسب باغات سيب اروميه با توجه به عوامل توپوگرافی، واحد اراضی و دسترسی به بازار -3جدول 

 تیپ اراضی واحد اراضی شیب زمین ارتفا  از سطح دریا دسترسی به بازار درجه تناسب

 مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت* درصد

 0/2037 45/29 2/405 52/2 0/29 05/0 0/290 50/0 2/8338 22/94 کامال مستعد

 2/8372 52/94 4/2292 74/4 2/707 72/2 4/725 73/2 2/3292 52/95 مستعد

 2/7950 27/28 2/2233 42/8 0/5325 75/22 0/2838 90/7 4/5503 23/22 نیمه مستعد

 2/9580 77/29 4/22222 24/85 8/23924 48/74 2/29242 42/83 4/2253 23/8 نامستعد

 * به هکتار
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 ارتفاع از سطح  دریا فاصله تا جاده اصلی فاصله از شهر یا روستا

   
 دسترسی به رودخانه درصد شیب تیپ اراضی )خا،(

   
 بارش دمای متوسط روزانه واحد اراضی

 

 مستعد توليد سيب ارگانيک الیه های محيطی مورد استفاده در مكان یابی مناطق – 3شكل 
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گرفتن توپوگرافی )واحد اراضی، نظربا در در مقابل 

درصد  80به  نزدیکشیب زمین و ارتفا  از سطح دریا(، 

 تغییر برای  خی ی خوبیاز باغات سیب موجود تناسب 

دارند، زیرا، اغ ب سیب کاری های نبه روش ارگانیک 

متر و شیب  2900فع ی در دشت های با ارتفا  کمتر از 

نتایج این تحقیق، درصد توسعه یافته اندد  8کمتر از 

سیب از نظر  موجود بیانگر محدودیت شدید باغات

و با توجه به ماهیت ثابت و  می باشد شرایط توپوگرافی

غیر قابل تغییر توپوگرافی امکان اصالح باغات فقط با 

با  شناسایی سایر پهنه های مستعد امکان پذیر است که

( در خصوص کیفیت 2978یج بررسی های منیعی )نتا

 2900با ارتفا  کمتر از  دشت های درپایین میوه سیب 

نتایج احمدی ثانی و همکاران  با و نیزارومیه متر 

 بوم شناختیبه توان  عدم توجه( در خصوص 2939)

 مطابقت داردد توسعه فعالیت های کشاورزیبرنامه  در 

درصد از باغات  50 از نقطه نظر تیپ اراضی بیش از

از  402تا  902سیب با قرار گرفتن در تیپ های اراضی 

خا، های عمیق و نیمه عمیق در قرار دارند و تناسب 

 د(9)جدول  خوبی دارند

ک یه عوامل  رویه و بدون مطالعه وسعه بیت

در گذشته موجب گردیده است که کشاورزان  محیطی

مام عیار بدون اطال  از شرایط مناسب در رقابتی ت

احداث باغات سیب به احداث باغات در دشت ها، اراضی 

 پست و حتی زهدار اقدام نمایند، به طوری که حتی زمین

های نامرغوب حاشیه دریاچه ارومیه نیز از این توسعه 

  د(2939بی نام ) تهاجمی مصون نمانده است

رویه  توسعه بی (2939حا  نجاری و همکاران )

را  باغات بدون شناخت نیازهای محیطی درختان سیب

بیان نموده و  سیب افت کمی و کیفی میوهع ت اص ی 

مقایسه متوسط عم کرد سیب اظهار داشتند که اگرچه 

 تن 27حدود در واحد سطح در استان آذربایجان غربی )

در  تن29کشوری )حدود  ( با متوسط عم کرددر هکتار

ی برخوردار است، ولی در ( از وضعیت خوبهکتار

مقایسه با متوسط عم کرد کشورهای مهم تولید کننده 

(، متوسط عم کرد سیب در هکتار تن 50سیب )بیش از 

و در  پایین (در هکتار تن 220باغداران پیشرو )بیش از 

اغ ب موارد کیفیت پایین سیب های تولید شده )از قبیل 

شدن  لکه ت خی، شیشه ای شدن )شکر،( پوکی و نرم

برگشت محموله های صادراتی سبب  سریع میوه(

 گردیده استد

فالت های با شیب کم )تپه با توجه به وجود  

 2/25)هزار هکتار  80ماهورها( به مساحت حدود 

 پهنه های سایر امکان شناساییدرصد از کل اراضی( 

وجود داردد به  در منطقه به غیر ازباغات موجود مستعد

میوه های تولید های به عمل آمده،  استناد نمونه برداری

وردارند از کیفیت بسیار خوبی برخ مرتفع مناطقشده 

در  کن،ولی ،)داده های منتشر نشده، نویسندگان(

باغات )کمتر  سطح زیر کشتکمترین  ،وضعیت موجود

اگر چه به این مناطق اختصاص داردد  هکتار( 2000از 

 فاص هیه نسبت به شهر اروماین مناطق در شرایط فع ی 

در آینده مشروط بر فراهم آوردن  لیو زیادی دارند

 زیرساخت های الزم قابل بهره برداری هستندد 

کاری ارگانیک، اراضی با دسترسی به آب در میوه

های  شیرین رودخانه یا چاه در اولویت قرار دارندد آب

کربنات و یا  با درجه شوری باال و مقادیر زیاد بی

ب برای تولید ارگانیک مط وب ف زات سنگین و فاضال

در باره میزان  د(2004کوپر و همکاران )دننمی باش

از نظر دسترسی به آب رودخانه تناسب باغات سیب 

درصد از باغات سیب به آب رودخانه  22 حدود

مابقی درصد از  27 در(د 4)جدول  دسترسی دارند

تامین می منابع آبهای زیرزمینی آب مورد نیاز از باغات

 23977، تعداد 2980براساو نتایج آماربرداری د شوند

( در منطقه اه عمیق و نیمه عمیقمنبع آب زیر زمینی )چ

ارومیه وجود دارد که بیشترین سهم استفاده از منابع 

( و %2/37ارومیه ) دشت زیرزمینی مربوط به  باغات

( می %2حوزه های موانا و زیوه ) کمترین آن مربوط به 

می یون متر  2/454م آبی معادلدر مجمو  حجباشدد 

مکعب از طریق این چاه ها برداشت می شودد تعداد کل 
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دهنه است  35چشمه های آماربرداری شده در منطقه 

می یون متر مکعب  9/222که ساالنه حجم آبی معادل 

 ( از آب زیرزمینی توسط چشمه ها تخ یه می4/5%)

ر د کیفیت آب این چاهها بخصوص د(2982)بی نام  شود

مرکز و شرق دریاچه ارومیه در سالهای اخیر به شدت 

پایین آمده است و دارای مقادیر زیادی از امالح بور، 

ک ر و سدیم و بی کربنات هستند که در اواسط تابستان 

در درختان می گرددد  متوسطسوزی  سبب برگ

دسترسی به آب رودخانه و چشمه بدلیل امالح و 

پایین اهمیت  وری(و هدایت الکتریکی )ش بیکربنات

 داردد درختان سیب و مدیریت باغ تغذیه خاصی در

نادرست  توزیعدر آبیاری باغات سیب،  مهم دیگرچالش 

آب است، زیرا که در اغ ب اراضی کشاورزی 

مخصوصاٌ در نقاط باالدست و نزدیک منبع آب، از 

طریق بندهای انحرافی مقادیر زیادی آب برداشت و تا 

داده می شود و مازاد آن به اراضی حد خفگی به باغات 

پایین دست جریان می یابد تا اینکه کمی دورتر از آن، 

اراضی مستعدی وجود دارند که به لحاظ کمبود آب در 

مضیقه هستند و این جا است که فشار بر منابع آب 

( از نیاز آبی سالیانه تا به حد خشک %77زیرزمینی)

یش یافته افزاشدن و یا حتی شور شدن آب چاه ها 

مدیریت بسیار ضعیف و کامال سنتی آبیاری در  استد

درصد از باغات به  33که در بیش از نیز باغات سیب 

مزید بر این ع ت  صورت غرقابی صورت می گیرد

 خود ها عالوه بر آثار منفی در د آبیاری غرقابی باغاست

، سبب خفگی ریشه و شتشوی مواد غذاییاز قبیل  باغ

منابع محدود آب و عوار  وخیم افزایش فشار بر 

محیطی )خشک شدن دریاچه ارومیه( گردیده  زیست

 د(2939)رضایی و همکاران  است

در میان عوامل اق یمی، دما و متغیرهای مربوطه به 

شدت بر عم کرد کمی و کیفی درختان سیب تاثیر گذار 

باغات سیب در کل هستندد اگر چه تغییرات دمایی 

دارند ولی سیب قرار  درختانمحدوه نیازهای 

های با دمای خنک تر بدلیل کاهش نسل های اق یممیکرو

آفات  سبب کاهش اتکا به سموم شیمایی جهت کنترل 

برای ، در انتخاب اراضی مستعد آنها می گرددد بنابراین

تولید ارگانیک نباید صرفا به محدوده بقای درختان 

قع میانگین ساالنه دمای هوا در وا گرددد بسندسیب 

میانگین روزانه دما در تمام سال است به عنوان 

مقدار این  مهمترین عامل اق یمی محسوب می شودد 

درجه در باغات سیب  75/22درجه تا  3/7متغیر از 

بیشترین مقدار آن مربوط به  استد ارومیه متفاوت

ه، از قبیل گ مانخانو شرقی ارومیه  قسمت های جنوبی

بل، کمترین مقدار نیز مربوط کهریز و در مقاامامزاده  و 

سرو و سی وانا و ) ارومیه شمال و غرب به مناطق 

رصد از د 48میانگین دمای روزانه   از نظر داست (زیوه

در سطح مستعد و کامال مستعد و مابقی باغات سیب 

 باغات در سطح نیمه مستعد و نامستعد قرار دارند

 د(4)جدول 

 

 روميه با توجه به عوامل دسترسی به آب، دما و بارشدرجه تناسب باغات سيب ا - 4جدول 

 بارش دما دسترسی به آب درجه تناسب

 مساحت درصد مساحت درصد مساحت* درصد

 4/5927 43/20 0/9728 90/24 2/2288 57/4 کامال مستعد

 4/7420 54/28 2/22254 22/85 0/4472 20/27 مستعد

 2/29252 37/50 4/227 43/0 2/2787 72/20 نیمه مستعد

 0/0 0/0 0/0 0/0 2/27552 52/27 نامستعد

 * به هکتار

اد لید شده در دشتها، به ع ت تنفس زیسیب های تو

درخت و اتالف کربوهیادراتها، دارای باافتی نارم، سابز     

رن،، بادون رنا، گیاری کامال باوده و باه سارعت در        

سردخانه کیفیت اولیه خود را از دست داده و تبادیل باه   
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شادن   شکر، زده )واترکاور( و یاا قهاوه ای     میوه های

شوند که این محصول یارای رقابت باا سایب    میداخ ی 

هااای تولیااد شااده در اق اایم هااا و ماادیریتهای مناسااب   

 د(2980فالحای   ،2978)منیعای   کشورهای رقیب را ندارد

 کیفیت میوه  شامل رنا،، سافتی، شاکل و عمار انبااری     

 کاربالی  باه  های صادراتی ایااالت متحاده آمریکاا    سیب

اغ اب  سیب های بسیار باالتر از  با مار، واشنگتنعراق 

)مشاااهدات  هسااتندباغااات ارومیااه واقااع در دشاات هااا 

د ایاان ساایب هااا در اق اایم هااایی شخصاای نویساانده اول(

پرورش می یابند که حداکثر دمای تیر، مرداد و شهریور 

درجه برخوردارند درحالیکه اکثر  22و  28، 22به ترتیب 

ماهای فوق دما در طول ارومیه،  منطقه  های یکارسیب 

-مای  ساانتیگراد  درجاه  28و  92، 90 ترتیب باه  به الذکر

 رسدد

درصاد باغاات    50نظر بارش هاا، بایش از   نقطه  از

در مناطی توسعه یافتناد کاه میاانگین باارش     فع ی سیب 

دارنااد و می یمتاار قاارار  900 - 500سااالیانه آنهااا بااین  

و تنهاا در   سیب ارگانیک دارندتناسب باالیی برای تولید 

فازایش باارش هاا    بادلیل ا  بخش های  شامالی و غربای  

خطر افزایش بیماریهاای قاارچی   بخصوص در تابستان 

 2900هاای بایش از   وجود دارد که البته در برابر باارش 

 دقابل اغما  می باشدمی یمتری در انگ ستان و یا ایتالیا 

دفعاات   نکه میاانگی  نموده است( گزارش 2983رضایی )

بار( در باغهاای سایب ارومیاه     95/2مصرف قارچ کش )

بار مصرف قاارچ کاش در کشاورهای     22-29نسبت به 

اروپایی، بسیار ناچیز است و می توان با رعایت اصاول  

 به زراعی مصرف آن را به صفر رسانیدد

بارناادگی نقااش مسااتقیمی در باغاااتی کااه  اگرچااه 

د در طاول  آبیاری می شوند ندارد و حتی بارشهای زیاا 

فصل رشد سبب افزایش رطوبت نسبی و گسترش آفات 

افزایش دفعات سمپاشای هاا مای    و بیماریها و در نتیجه 

بارش ها بخصوص به شاکل بارف در    به هرحال، ،گردد

ارتفاعات نقش سرنوشت سازی در تامین آب رودخاناه  

ها، آبهای زیرزمینی و حتی تامین نیاز سرمایی درختان 

ستان می گرددد در غیااب باارش   سیب در طول فصل زم

ساال گذشاته روناد منفای در کااهش       دهکافی برف طی 

)رضااایی و ده اساات عم کاارد ساایب اسااتان گاازارش شاا

انتخاااب مکااان هااای بااا   از ایاان رو، (د 2932همکاااران 

با طول دوره  در زمستان وکافی به شکل برف بارندگی 

خشکی بیشتر در تابستان در مکان یابی منااطق مساتعد   

 دباشنددر اولویت  می بایست گانیکسیب ار

 

 نهایی سنجی استعداد

درجه تناسب نهایی باغات سیب با در نظر گرفتن وزن و 

ارایه شده است،  5ضریب ک یه عوامل محیطی در جدول 

 22 حدود از مجمو همانطوری که مالحظه می شود 

کامال هکتار  5/25، فقط هزار هکتار باغ سیب در ارومیه

ارگانیک  تغییر به نظام تولیدیل به برای تبد مستعد

هستند که غالبا مربوط به باغات سیب مناطق مرتفع 

باشند که در نقشه پیوست به سی وانا، مرگور و سرو می

 (د 4رن، سبز تیره نشان داده شده اند )شکل 

 

 مساحت باغات سيب به تفكيک سطح تناسب برای توليد سيب ارگانيک -5جدول 
 مساحت )هکتار( اغاتدرصد ب سطح تناسب

 54/25 03/0 کامال مستعد

 37/702 72/2 مستعد

 49/7722 22/23 نیمه مستعد

 59/27552 52/27 نامستعد

 47/25335 200 جمع کل

 



 521                                                                  ......با استفاده از  یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیهمکان

 

 

 باغات سيب مستعد توليد ارگانيک در اروميه توزیع مكانی -4شكل 
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کامال مستعد با برخورداری از بیشترین  نقاط

آب رودخانه و دسترسی به از سطح دریا،  ارتفا  بیشتر

متوسط دمای سالیانه کمتر بیشترین کیفیت تولید سیب 

در هم چنین فشار آفات و بیماریها را دارندد و کمترین 

 مستعدهکتار( از باغات در گروه  707رصد )د 9حدود 

قرار دارند که مهمترین محدودیت این گروه دور بودن 

اشد که در شرایط فع ی به از مراکز شهر و بازار می ب

لحاظ بازاررسانی ونظارت بر روند تولید ارگانیک و 

بازدیدهای منظم  کارشناسان از باغ سبب افزایش هزینه 

های تولید خواهد شد که البته به شرط شناسایی 

 رفته این دوگروه روی همبازارهای مناسب خارجی، 

 نقطه شرو  خوبی برای عقد قرارداد با باغداران جهت

 دمی باشند صادراتی تولید سیب ارگانیک

باغات سیب  از درصد 90در حدود از طرف دیگر، 

یمه مستعد ن در سطح سیب ارگانیکتولید  ارومیه برای

برای تولید  این باغاتمی توان از ه هستند ک قرار دارند

 د نمود برداریبهرهسیب ارگانیک برای بازارهای مح ی 

 

 نتيجه گيری كلی 

برای تولید  درجه تناسب باغات سیبنتایج،  با توجه به

بودد در شرایط بسته به عوامل محیطی متفاوت  ارگانیک

 از نظر دسترسی بهباغات سیب  وضع موجود اغ ب

سردخانه و کارخانجات در  ،جاده، بازارهای مح ی

 د ولیسطح تناسب مستعد تا کامال مستعد قرار دارند

دشت های با در باغات سیب بخش اعظم  بدلیل توسعه

برای تولید  خی ی خوبیتناسب  متر 2900ارتفا  کمتر از 

بیانگر محدودیت شدید نتایج این تحقیق، دارند، نارگانیک 

باغات موجود سیب از نظر شرایط توپوگرافی می باشد 

و با توجه به ماهیت ثابت و غیر قابل تغییر توپوگرافی 

های امکان اصالح باغات فقط با شناسایی سایر پهنه 

عوامل محدود  در نظر گرفتنبا د مستعد امکان پذیر است

مخت ف از قبیل ارتفا  از سطح دریا، تیپ اراضی، کننده 

در شیب خا،، دما، بارندگی و دسترسی به بازار 

هکتار باغ سیب کامال  25شهرستان ارومیه حدود 

مستعد برای تولید ارگانیک باغ هکتار  707مستعد و 

با توجه به وجود فالت های با  ،همچنین وجود داردد

هزار  80شیب کم )تپه ماهورها( به مساحت حدود 

درصد از کل اراضی( امکان شناسایی  2/25هکتار )

در منطقه  به غیر ازباغات موجود سایر پهنه های مستعد

این مناطق در شرایط فع ی نسبت به اگر چه وجود داردد 

ده مشروط در آین لیشهر ارومیه مسافت زیادی دارند و

بر فراهم آوردن زیرساخت های الزم قابل بهره برداری 

 هستندد

 

 پيشنهادات

در دم استفاده از نهاده های شیمیایی با توجه به ع      

تولید ارگانیک، به عنوان یک راهکار پیشگیرانه تناسب 

مکان باغ با توجه به عوامل فوق از اهمیت خاصی 

ی خاص خود را برخوردار استد هر درختی نیازمندیها

دارد و برای پویایی اقتصادی و حفظ محیط زیست، 

مکان باغ باید تا نهایت ممکن با احتیاجات گونه و یا رقم 

 ای برای تولیدبه خصوص منطبق باشدد چنانچه منطقه

میوه ارگانیک مناسب نباشد بهتر است از همان اول در 

با ریزی برای تولید ارگانیک قرار نگیرندد برنامه

توصیه می  مستعد تولید سیب ارگانیک باغاتاسایی شن

بخش اجرایی)دولتی و خصوصی( ضمن عقد  گردد که

قرارداد با باغداران و نظارت بر این باغ ها، محصوالت 

شیمیایی با  و کودهای آنها را بدون مصرف سموم

الم  ی و داخ ی ارزش افزوده باال به بازارهای بین

های  از مدل ن قبیل باغتای تولید پایدار عرضه و برای

 مبتنی بر روشهای زیستی )غیرشیمیایی( حمایت نمایدد

امکان توسعه  تردر صورت وجود بازار وسیع همچنین 

در خار  از  هزار هکتار 20یب ارگانیک تا مرز باغات س

محدوده باغات فع ی سیب در ارومیه وجود دارد که 

مور بهره برداری از آنها مست زم سرمایه گذاری در ا

توزیع شبکه آب و خدمات کشاورزی میسر است که 

 صورت پیشنهاد می گردد در پژوهش های  بعدی به

های بعدی پژوهش درهمچنین، تفصی ی بررسی گردندد 

به سیب ارگانیک مستعد تولید یابی باغات مکان مرتبط با
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اقتصادی )دسترسی به  صورت جامع، ک یه عوامل

رندگی، تهویه و رطوبت بازار(، اق یمی )دما، نور، با

نسبی(، توپوگرافی )ارتفا  از سطح دریا، نو  اراضی، 

)دسترسی به  درصد و جهت شیب زمین(، فیزیوگرافی

رودخانه ها( خاکشناسی )عمق، ساختمان و حاص خیزی 

خا،(، زیست محیطی )فون و ف ور منطقه( و عوامل 

فرهنگی )میزان سواد، عالقه به طبیعت، شغل و فرهن، 

مد نظر قرار  (در میان باغداران د و مصرف ارگانیکتولی

 گیرندد 

 

 سپاسگزاری

رزی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو سازمان از       

 جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی سازمان و

 و الزماعتبارات تامین ت و فراهم نمودن امکانا بدلیل

مرکز  عضو هیات ع میاحمدی جمشید یاردکتر  آقایان

بیعی استان کشاورزی و منابع ط و آموزش یقاتتحق

پورحسن کارشناو ن حسمهندو آذربایجان شرقی و 

به منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ارشد اداره کل 

 دشودسگزاری می سپاتهیه نقشه ها در  مساعدتجهت 

 نابع مورد استفادهم

ی جنگ ی جدید شهری یا استفاده ار سامانه اطالعات جغرافیائی و د مکان یابی پارکها2982آزادی نجات و، جاللی غ، وقدسی پور ح، 

 دتصمیم گیری چند معیاری، مجموعه مقاالت سومین همایش م ی فضای سبز شهری، کیش

د بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فع ی در اراضی جنوب 2939احمدی ثانی ن، بالیغی و، جوانرد  ، و بهرامی م، 

 د227-297(: 2)24انش کشاورزی و تولید پایدار، اساو اصول آمایش سرزمین، نشریه د ارومیه بر

های کارگاه آموزشی کشاورزی ارگانیک و ساختارهای د اصول و مبانی کشاورزی ارگانیکد مجموعه سخنرانی2988اردکانی م ر، 

 غربیداجرایی آن، انجمن ارگانیک ایران، سازمان بازرگانی استان آذربایجان

 عات، وزارت جهاد کشاورزیدد شناسنامه تصویری سیب، اداره کل آمار و اطال2978ی نام، ب

 دیابی دقیق و تفصی ی باغداری در شهرستان ارومیه، مهندسین مشاور سهند آب و خا، د مکان2982بی نام، 

، GISک سنجش از راه دور و د بررسی و ارزیابی تغییرات سطح جنگل های ارسباران با استفاده از تکنی2985پورحسن، حسند 

 پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهوازد

های کشاورزی ارگانیک، فص نامه ع می  د اصول، مبانی و چالش2982جعفری ا، مح وجی م، ص حی م و دوارده امامی و، 

 د29-23 (:9)4کشاورزی پایدار،  

ه سیب )شناخت وضع موجود و ترسیم افق آینده همراه با راهکارهای د نقشه را2939حا  نجاری ح ، رضایی ر و سکوتی ر،  

 داجرایی، نشر پ ک

احتمال وقو  سرمازدگی پاییزه و بهاره در استان آذربایجان غربی، گزارش نهایی، مرکز  د تهیه نقشه های هم2932حصاری ب، 

 زی و منابع طبیعی آذربایجان غربیدتحقیقات کشاور

 ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهاندوه کاری مناطق معتدله )ترجمه(د می2970رسول زادگان و،

د اثرات تغییرات اق یمی و زمستان های گرم بر عم کرد درختان سیب در استان 2932رضایی ر، حسنی ق، صمدی م و جعفری ح، 

 حیط زیستدآذربایجان غربید مجموعه مقاالت دومین همایش م ی تغییرات اق یمی و تاثیر آن بر کشاورزی و م

و منابع طبیعی  و آموزش کشاورزییابی مناطق مستعد تولید سیب ارگانیک در ارومیه، مرکز تحقیقات  مکاند 2983رضایی، ر ، 

 داستان آذربایجان غربی، گزارش نهایی
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مجموعه  غربیدد بررسی آثار زیست محیطی تولید سیب بر منابع آب و خا، استان آذربایجان 2939رضایی، ر، حسنی ح و ع یزاده، 

 دمقاالت اولین کنگره م ی خا، و محیط زیست، ارومیه
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