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و انرژي مورد توجه  هاي مختلف همانند کشاورزي، اقتصادامروزه گرمایش جهانی و تأثیر آن بر عرصه    

 هدف ازي رشد گیاهان است. پژوهشگران قرار گرفته است و یکی از اثرات گرمایش جهانی تغییرات در طول دوره

به  می باشد.بر مراحل فنولوژیک درختان سیب شهرستان ارومیه و تاثیر آن پیامدهاي تغییر اقلیم بررسی این پژوهش 

مورد مطالعه با   ي) در منطقه1988 - 2008ي پایه (یر اقلیم براي دورهتغی ابتدا رخداد همین منظور در این پژوهش

جهت تحلیل روند دما و  Sen’s Estimator Slope و MANN- KENDALدو آزمون هاي استفاده از روش

  د وگرادرجه سانتی 3نتایج نشان داد که متوسط دماي ساالنه داراي روند افزایشی به میزان  ارزیابی شد. بارندگی

پارامترهاي  اثرات احتمالی تغیر اقلیم برسپس جهت ارزیابی  . .یافته است کاهشدرصد  20، به میزان بارندگی ساالنه

و پارامترهاي اقلیمی دماي کمینه،  شدگیري بهره LARS-WG  افزارنرماقلیمی از روش ریزمقیاس نمایی آماري 

مدل گردش  B1و  A1B ،A2 ي مورد مطالعه تحت سه سناریويدماي بیشینه، بارندگی و ساعات آفتابی براي منطقه

سازي و مورد شبیه 2080-  2099و  2046- 2065، 2011-  2030هاي در افق سال HADCM3عمومی جو 

شود که بینی میي زمانی پیشدست آمده در این شهرستان در سه دورهبر اساس نتایج به  بینی قرار گرفت.پیش

ینی شده بهاي پیشمیانگین تغییرات دما نیز در دوره و انتشار، روند کاهشی خواهد داشت بارندگی تحت سناریوهاي

و سپس روند  GDDي مراحل فنولوژیک درخت سیب نیز از شاخص ي طول دورهبراي محاسبه یابد.افزایش می

گرفت. نتایج نشان داد که ي گذشته و آینده مورد مقایسه قرار پارامترهاي اقلیمی براي هریک از مراحل رشد در دوره

غییرپذیري دما که بیشترین اثرات تیابد؛ چنانادامه می 1409ي آینده دما داراي روند افزایشی و تا پایان سال در دوره

نوسانی بوده و با کاهش و افزایش ناگهانی  روند تغییرات بارش شود؛میدهی مالحظه جوانه و گلدر مرحله شکفتن 

در نتیجه روند تغییرات دما و  باشد، می ساعات آفتابی اندك و نامحسوس چنین روند تغییراتهم، مواجه خواهد بود

تواند بنابراین ارزیابی تغییر اقلیم و روند تغییرات پارامترهاي اقلیمی می بارندگی روي محصول سیب تأثیرگذار است.

ها جنبه ها و میزان نیاز آبی آنوارده به نهالهاي آبی و دمایی (سرما و گرما) در رابطه با تعیین تاریخ کاشت، تنش

دهی زودهنگام، خسارت ناشی از یخبندان شکوفه، وقوع گلریزش  ،بر اساس نتایجکاربردي باالیی داشته باشند. 

  کاهش آب آبیاري از پیامدهاي تغییر اقلیم منطقه است. و هادیررس بهاره بر روي شکوفه

  MANN- KENDALL .و HADCM3 ، LARS- WGیم، فنولوژیک، سیب، ارومیه، تغییر اقل :هاواژه کلید
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 لهأبیان مس -1 - 1

ي افزایش دما از آن هاي محیطی است که جهان امروز به واسطهتغییر آب و هوا از بزرگترین چالش

). تغییر اقلیم 132: 1392پور، شده و در نتیجه آن الگوهاي آب و هوایی تغییر کرده است (شمسیمتأثر 

ختلف موضوعی است که در طی چند دهه گذشته توجه متخصصین و پژوهشگران را در کشورهاي م

ل به وسیله هیئت بین الدو اًبررسی که اخیر ).9: 1381بزاز و سامبروك، جهان به خود جلب کرده است (

ترین اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزي، اثراتی صورت گرفته حاکی از آن است که مهم )IPCC(تغییر اقلیم 

 1377درنظر گرفته شده است (کوچکی و همکاران،  )GCMs(هاي عمومی گردش جو است که در مدل

م بر عملکرد گیري اثرات تغییر اقلیهاي بسیاري جهت اندازه). شواهد حاکی از آن است که تالش46:

هاي رگرسیونی محصول صورت گرفته است و بیشتر این مطالعات بر مبناي مدل گردش عمومی و مدل

اي یا هر عامل اند. تغییر اقلیم و گرم شدن زمین در اثر گازهاي گلخانهدر قالب تابع تولید مطرح شده

زیست راي زندگی بشر و محیطها بدیگر پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که ممکن است برخی از آن

توان پی برد که تأثیر گرمایش در زمینه آثار و پیامدهاي اقلیمی می ).400: 1375 ناگوار باشد (ابتکار،

ترین عوامل کنترل کننده در جهانی بر فنولوژي گیاهی از بیشترین تأکید برخوردار است. یکی از مهم

شاخص مهم پیامدهاي تغییر اقلیم در بیولوژي گیاهی تغییرات فنولوژیکی، دما است. فنولوژي خود یک 

هاي زمانی فنولوژیکی وابسته به دما در آنها هاي کمی دقیق از تغییرات چرخهاست، که تجزیه و تحلیل

و ). الزم به ذکر است که تغییر اقلیم بر سرعت 96-102: 1391انجام گرفته است (بنایان اول و همکاران، 

هاي درختی، با کاهش سرما، زمان دهی آن مؤثر است. در بسیاري از گونههی و میوهدنمو گیاه و زمان گل

یابد. بنابراین در زمستان هاي گل افزایش میالزم براي تجمع حرارتی مورد نیاز براي باز شدن جوانه

را  هاي گل درجه روز بیشتريمعتدل، در مقایسه با زمستان معمولی، گیاه باید قبل از باز شدن جوانه

شود ها در حالتی که بهار گرم میشود که از باز شدن زود هنگام جوانهکسب کند. این افزایش باعث می

: 1377جلوگیري کند و لذا مخاطرات ناشی از تلفات یخبندان را کاهش دهد (کوچکی و همکاران، 
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اي گیاهی و ههاي ناشی از تغییر اقلیم منجر به تخریب غیرقابل برگشت برخی گونه). تخریب114

گردد. تغییر پوشش گیاهی در زمینی میهاي زیرهاي آب سطحی و افت سفرهخشک شدن کامل سفره

). یکی از 4: 1378هاي اقلیمی است (خالدي، بیشتر موارد در مناطق مختلف جهان در اثر نوسان

ي از نیازها را تواند بسیارباشد و افزایش کارایی میهاي مهم در بخش کشاورزي بخش باغبانی میبخش

درجه در  55الی  32در این بخش برطرف نماید. بیشترین باغات سیب در دنیا بین عرض جغرافیایی 

نیمکره شمالی قرار دارند. ارتفاع از سطح دریا و دوري از خط استوا در بعضی ارقام موجب کیفیت میوه 

  ).3: 1388(فرهادي،شود می

-اطق سردسیري و معتدله است که میوه تازه و فرآوردههاي منترین میوهسیب درختی یکی از مهم

 ).1: 1389(فرهادي و قاسمی، باشد هاي باغی دارا میهاي آن بزرگترین تجارت جهانی را در بین میوه

آمریکا،  یه،روس کشورهاي تولید کننده عمده سیب به ترتیب چین، 2014در سال براساس آمار فائو 

. ایران چهارمین کشور 1، هند، فرانسه، شیلی، آرژانتین، برزیل، آلمان هستندلهستان، ایران، ترکیه، ایتالیا

 هاي آذربایجانشود. بیشتر سیب تولیدي در ایران در استانتولید کننده سیب در جهان محسوب می

آید (سازمان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوي، تهران، فارس و اردبیل به عمل می

). از کل سطح زیر کشت محصوالت دائمی کشور 1391بار شهرداري تهران، دین میوه و ترهمدیریت میا

را به خود اختصاص داده است. استان آذربایجان غربی با دارا بودن  درصد 12جات) سیب معادل (میوه

کل تولیدات کشاورزي را به خود اختصاص داده است.  درصد 6/5یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت، 

مچنین این استان با داشتن آب و هوایی مالیم و خاك مناسب یکی از مناطق مستعد تولید کشت ه

انگور بیش  محصوالت باغی است و نقش اساسی در تولید محصوالت باغی کشور دارد. همچنین سیب و

   .دهندمیزان کل تولیدات باغی استان را تشکیل می درصد 90از 

  

  

  

  

                                                
1 - fa.wikipedia.org 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش -2- 1

ها کشاورزي و امنیت ترین این بخشسازد که یکی از مهمهاي زیادي را متأثر میغییر اقلیم بخشت

بینی اثرات آن بر عملکرد غذایی است. آگاهی از واکنش گیاهان زراعی و باغی به گرمایش جهانی و پیش

ر فنولوژي این گیاهان و قلمرو کشت گیاهان زراعی و باغی در آینده مستلزم آگاهی از اثرات تغییر اقلیم ب

هاي گیاهی است که باشد از گونهترین محصوالت باغی کشور میاست. درخت سیب که یکی از مهم

عملکرد آن به شدت به پارامترهاي اقلیمی وابسته است. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژي این 

جه به تغییرات اقلیمی و کاهش باشد. همچنین با تومحصول در ارومیه هدف اصلی این پژوهش می

اي بنام زمستان گرم در منطقه به پدیده شهرستان ارومیههاي اخیر در ملموس بارندگی و برف در سال

هاي بعدي دهی و در نتیجه آسیبدار سبب زود گلافتد که در اغلب درختان هستهطور مکرر اتفاق می

  گردد.در اثر سرمازدگی می

  

   پژوهش سؤال -3- 1

  درختان سیب وجود دارد ؟ مراحل فنولوژیکرتباطی بین تغییر اقلیم و چه ا -1

  

  پژوهش فرضیه -4- 1

  وجود دارد. ي مستقیمدرختان سیب رابطه مراحل فنولوژیکبین دما و  -1

  

   هدف پژوهش-5 - 1

  ارزیابی پیامدهاي تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژي درختان سیب شهرستان ارومیه. -1
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  فصل دوم:

و  مبانی نظري پژوهش

  پیشینه پژوهش
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   مقدمه -1- 2

گردد و ایران یکی از ترین مراکز اقلیمی براي پرورش میوه محسوب میفالت ایران از مهم

). شرایط اقلیمی 1: 1392آید (جلیلی مرندي، کشورهاي مهم پرورش و تولید میوه در دنیا به شمار می

. ارتفاع از سطح دریا و ها تأثیر بسزایی در عملکرد داردمنطقه رشد درختان میوه و میزان باروري آن

 مرندي،(جلیلی باشدعرض جغرافیایی از عوامل مهم در پراکنش درختان میوه بر روي کره زمین می

قبل تاریخ و شروع دوران کشت و  هایی است که بشر از دوران مازمره اولین میوه درسیب  ).67: 1392

سیب در دنیا گونه مختلف از  35دود شناخته و مورد استفاده قرار داده است. در حال حاضر حزرع 

هاي هستند. سیب2ریز یا زینتیهاي میوه گونه) از نوع سیب 19ها (حدود اند. بیشتر این گونهشناخته شده

  ).8 :1388(منیعی،  هستند Malus sylvestrisو  Malus pumilaهاي معمولی بیشتر از گونه

باشد، بنابراین به طور طبیعی در اقلیم سرد نده میریز یا خزان کنسیب درختی سردسیري، برگ 

هاي وحشی سیب در شود. رویشگاه طبیعی گونهي شمالی و جنوبی کاشته میمعتدله در هر دو نیمکره

است اکثر باغات سیب در دنیا بین عرض شده ي شمالی در اقلیم معتدله از آسیا تا آمریکا پراکنده نیمکره

است شده در نیمکره شمالی و در مقادیر کمتر در نیمکره جنوبی گسترده  درجه 55الی  33جغرافیایی 

و از تیره  3دار از تیره گلسرخیانهاي دانهها سیب در ردیف میوهبندي میوه). در طبقه57:  1388(منیعی،

الی  -35تواند سرماي آید و میشمار میباشد. این گیاه از درختان میوه مناطق معتدل سرد بهمی 4پوموایده

 7ساعت زیر  1000-1600هاي سیب در حدود گراد را تحمل کند. نیاز سرمایی جوانهدرجه سانتی -40

 (جلیلی آیدباشند، خوب به عمل نمیهاي گرم میگراد بوده و در مناطقی که داراي زمستاندرجه سانتی

   ).135: 1392مرندي،

                                                
2- Crap 
3- Rosaceae 
4 - Pomoidea 
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  سیب در جهان سطح زیر کشت و میزان تولید -2 - 2

 کشت سیب در جهان، سطح زیر2009در سال FAO(5( و بار جهانی سازمان خوار آمار ساسابر

که کشورهاي چین، روسیه، هند، ایران، لهستان، اوکراین، آمریکا و ترکیه به  باشدمیهکتار  5،280،638

ولید دهد که کل تاند. بررسی وضعیت تولید جهانی سیب نشان میهاي اول تا هشتم را داشتهترتیب مقام

میلیون تن بوده است که کشورهاي چین،  2/65میالدي رقمی در حدود  2009جهانی سیب در سال 

هاي اول تا دهم را به به ترتیب مقام روسیه و برزیل ایران، هند، فرانسه،ترکیه، لهستان، ایتالیا،  آمریکا،

 ).12: 1392صالحی، ند (اخود اختصاص داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
5- Food and Agriculture Organization (FAO) 
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  سیب در ایرانو عملکرد  کشت، میزان تولیدسطح زیر -3 - 2

هاي شده است. درختان سیب به صورت وحشی در جنگلها پیش سیب در ایران کشت میاز قرن 

شوند. در مناطق استپی جنوب برز دیده میالهاي جنوبی شمال از آستارا تا گرگان و در ارتفاعات و دامنه

هاي وحشی ایران نیز کم و بیش سیب اند. در سایر نقاطمانند دشت ارژن نیز از سیب وحشی نام برده

ترین مناطق تولید سیب در ایران، است. مهم Maluspumila شوند. سیب وحشی ایران از گونهیافت می

اساس  بر ).224: 1382 ،میبديمیرمحمدي( باشندآذربایجان غربی و شرقی، خراسان، تهران و اصفهان می

هاي ترین سطح زیر کشت به ترتیب در استانش، بی1387نامه وزارت جهادکشاورزي در سال آمار

زنجان وجود دارد. همچنین  رضوي و شرقی، فارس، اصفهان، خراسان غربی، آذربایجان آذربایجان

باشد تن در هکتار می 5/15هاي سیب در کشور کمی بیش از اساس این گزارش متوسط عملکرد باغبر

رقم مختلف سیب داخلی و خارجی شناسایی  200ز در ایران تاکنون بیش ا ).232: 1390مقدم، (گنجی

: گالب مشهد، گالب شمیران، گالب اصفهان، زنور مرند هاي بومی سیب ایرانبرخی از رقم شده است.

(زرد لبنانی) و رد  6هاي اخیر، با ورود رقم خارجی، ابتدا دو رقم سیب گلدن دلیشیزباشند. در دههمی

ها در نواحی مختلف به ویژه رار گرفت و چندین هزار هکتار از آن(قرمز لبنانی) مورد توجه ق 7دلشیز

هاي سیب ترین رقمکشت مهمر، این دو رقم از نظر سطح زیراطراف ارومیه کشت شد که در حال حاض

 ).426: 1391آیند (خوشخوي، ن به شمار میایرا

  وضعیت محصول سیب در شهرستان ارومیه -4 - 2

هکتار سطح زیر کشت باغات بارور سیب  21000ذربایجان غربی با شهرستان ارومیه مرکز استان آ

هاي صادرات سیب به کشورهاي هاي برتر تولید سیب کشور و یکی از قطبعنوان یکی از سایته ب

آل این منطقه جهت پرورش سیب و قدمت باشد. آب و هواي ایدههمسایه و سایر بازارهاي جهانی می

هاي باغبانی و عملیات متنوع پرورش سیب موجب گردیده اران با شیوهباالي این حرفه و آشنایی باغد

                                                
6- Golden Delicious  
7 - Red Delicious 



٩ 
 

هزار تن) کیفیت میوه  410است که این شهرستان از سطح تولید بسیار باالیی برخوردار باشد (بیش از 

دلیل کوهستانی بودن مناطق اطراف ارومیه و وجود هتولید شده در این شهرستان بسیار باالست. این امر ب

نظر ه هاي سرد و اختالف دماي بین شب و روز در اواخر فصل رشد طبیعی بهاي گرم، زمستانتابستان

دلیل شرایط ه چند در گذشته گسترش باغات بیشتر در دشت ارومیه اتفاق افتاده ولی ب رسد. هرمی

گسترش باغات  هاي فراوان سطحی و زیرزمینی،آب ،مساعدتر مناطق کوهستانی مانند دماهاي مناسب

سیلوانا، مرگور، باراندوز  برادوست، مناطق وسیع کوهستانی همچون صوماي ها،شتر به سمت دامنهبی

. گیرد. کیفیت میوه در این مناطق بسیار باالست و از بازار پسندي بیشتري برخوردار استصورت می

اوان شهرستان هاي حاصلخیز و منابع آبی فرهاي نوین باغبانی و خاكافزایش آگاهی کشاورزان از شیوه

کیلوگرم در هکتار  21000ارومیه باعث شده که راندمان تولید سیب در این شهرستان به رقم قابل توجه 

برسد. تنوع و تولید باالي محصوالت باغبانی باعث گسترش و رشد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این 

واحد  4ند. باشه فعالیت میسنتی و مدرن مشغول ب باب سردخانه 71که بیش از  طوريه شهرستان شده ب

سازي، حمل و نقل و صادرات گیري، کمپوت، آب میوهبنديهاي مرتبط با بستهخط سورتینگ و کارخانه

چند از تمام  این محصول موجب ایجاد اشتغال و پایداري در اقتصاد این شهرستان گردیده است هر

ا ههت گسترش باغات مخصوصاً در دامنههاي این شهرستان استفاده نگردیده و همچنان زمینه جظرفیت

 ).17: 1392(صالحی،  زایی در این زمینه وجود داردو افزایش صنایع مرتبط و اشتغال
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Abstract: 

Today, Global Warming and its impact on various fields such as Agriculture, economy and 
energy has been of interest to researchers and one of the global warming effects of changes 
during the period of plant growth. The purpose of this study was to investigate the effects 
of climate change and its effect on Phenological stages of Apple trees is the city of Urmia. 
Therefore, in this study, the occurrence of climate change for the base period (1988-2008) 
in the study area using Mann- Kendall test and Sen's Estimator Slope to Analyze trends in 
the temperature and precipitation was evaluated. The results showed that the average 
annual temperature has increased by as much as 3 degrees Celsius and the annual rainfall 
by 20 percent is decreasing. In order to assess the possible effects of climate change in the 
climatic parameters of Statistical downscaling methods were used LARS-WG software and 
climatic parameters minimum temperature, maximum temperature, rainfall and sunshine 
hours for the study area under three scenarios A1B, A2 and B1 atmospheric general 
circulation model HADCM3 on the horizon years 2011- 2030, 2046- 2065 and 2080- 2099  
was simulated and predicted. Based on the results obtained in the city in the time period 
anticipated that under scenarios of rainfall distribution, will be decreased and the average 
temperature changes are predicted to increase in periods. To calculate the duration of the 
Apple tree's Phenological stages of GDD index and the climate parameters for each of the 
past and future growth in the period was compared. The results showed that the 
temperature has increased in the coming period and will continue until the end of 1409, As 
most of the variability of temperature at bud break and flowering can be seen, the trend is 
swinging and the sudden rise and fall will face, as well as the Changes sunshine is slight 
and subtle, as a result of changes in temperature and precipitation affect the apple crop. 
The assessment of climate change and the climate parameters can be set in relation to 
planting, water and temperature stresses (heat and cold) damage to the plants and the water 
requirement they have high functional aspects. Based on the results, falling flower, the 
flowering early, late spring frost damage to the blossoms and reduce irrigation water from 
the consequences of climate change in the region. 
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