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  چکیده

 از سویی دیگـر اسـاس  . عوامل مختلف تأثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزي، شرایط اقلیمی از مهمترین متغیرهاي محیط طبیعی استدر بین 
-به عنـوان گـران  ) .Crocus sativus L(زعفران . باشدمی ویژه مدیریت اعمال و نقطه هر در محیطی هايویژگی از دقیق آگاهی کشاورزي، توسعه

خشک شاورزي و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادي و اجتماعی مناطق خشک و نیمهبهاترین محصول ک
در بر این اساس، این تحقیق به منظور ارزیابی شرایط اقلیمی براي کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه . خراسان جنوبی و مرکزي پیدا کرده است

 Arcافزاري  ده ایستگاه هواشناسی استان انتخاب و به کمک محیط نرم ،بدین منظور. صورت گرفت) میالدي 2000-2010(اله یک دوره آماري ده س
GIS هـاي اطالعـاتی   گیري از شرایط اقلیمی مطلوب در هر مرحله از رشد زعفـران، الیـه  با بهره. سازي و تحلیل فضایی اطالعات صورت گرفتمدل

گیري هاي تصمیمهاي اطالعاتی با استفاده از روشپوشانی الیهبه منظور هم در نهایت،. ها مشخص گردیدهر کدام از پهنه بندي و ارزش وزنیکالس
-اقلیمی را براي کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه نشان می ، نقشه نهایی که پتانسیل)AHP(چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی 

این واقعیت بود که نقش هر یک از عناصر اقلیمی بارش، دما و تعداد ساعات آفتابی، متناسب با مراحل مختلف رشد،  دهندهنتایج نشان. دداد، تهیه گردی
از اراضـی شهرسـتان    چهار درصدکیلومترمربع از مساحت شهرستان تربت حیدریه،  2070/9570در مناطق مختلف شهرستان متفاوت بود و از مجموع 

از  ده درصـد ضـعیف و حـدود    درصد 5/8داراي شرایط متوسط براي کشت،  درصد 27داراي کیفیت مناسب،  درصد 5/50فیت بسیار مناسب، داراي کی
 .گیرنداراضی منطقه را نقاط بسیار ضعیف در بر می

  
  بوم، نرم افزار اکسپرت چویسآمار، سیستم اطالعات جغرافیایی، کشتزمین  :کلیدي هايواژه

 
  1 مقدمه

ترین عواملی است که در طول تاریخ مورد آب و هوا یکی از مهم
هـوایی   علت این امر، نقش مهم عناصر آب و. توجه انسان بوده است

 & Mohamadi(بر زندگی بشر و خصوصاً تولیدات کشاورزي اسـت  

Moghtaderi, 2005 .( با توجه به تأثیرپذیري غیر قابل انکار گیاهان
ـ   هـا و  ی هـر منطقـه، شـناخت ایـن ویژگـی     زراعی از تغییـرات اقلیم

ریزان و کشاورزان آن منطقه کمک خصوصیات در هر منطقه به برنامه
نماید تا با آگاهی کافی نسبت به امکان بـروز حـوادث جـوي بـه     می

تنظیم برنامه کشت و کار و برداشت محصول و همچنین انتخاب نوع 
                                                        

به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشـی و اسـتادیار گـروه     -2و  1
  مهندسی آب دانشگاه بیرجند

  )Email: mahdiehrashid@gmail.com           :نویسنده مسئول -(*

هـاي  اق فعالیتآگاهی از چگونگی تناسب و انطب. کاشت اقدام نمایند
کشاورزي هر منطقه با شرایط آب و هوایی آن الزمه هر گونه فعالیت 

تـأثیر عوامـل آب و هـوایی بـر کشـاورزي از سـایر       . کشاورزي است
ها بیشتر بوده و به همین دلیل شناخت روابط متغیرهاي اقلیمی فعالیت

بر محصوالت، اهمیت و ارزش اقتصـادي و اجتمـاعی بـاالیی بـراي     
برخی دانشمندان بر این اعتقادند که ). Kamali, 1997(دارد کشورها 

نوع تولید کشاورزي و نوسان محصوالت به آب و هـوا بسـتگی دارد   
)Khaledi, 1994(  

-از خانواده زنبق مـی  .Crocus sativus Lزعفران با نام علمی 
باشــد و در منطقــه آب و هــوایی مدیترانــه و غــرب آســیا از عــرض  

درجه غربی تا  دهدرجه شمالی و طول جغرافیایی  50تا  30جغرافیایی 
باران ایران کـه داراي زمسـتان   درجه شرقی، در مناطق بسیار کم 80



  1394 انتابست، 2، شماره 7، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     226

ترین زعفران به عنوان گران. سرد و تابستان گرم هستند گسترش دارد
اي در بین محصوالت محصول کشاورزي و دارویی جهان جایگاه ویژه

تـرین تولیـد   ال حاضر ایران بزرگدر ح. صنعتی و صادراتی ایران دارد
درصد تولید  95زعفران در جهان است و بیش از صادرکننده  کننده و

 ,.Kafi et al(بها به ایران اختصـاص دارد  جهانی این محصول گران

هـاي سـرزمین   ها و توانمنديبر این اساس، شناسایی قابلیت). 2002
حاتمی  .اهمیت استهاي گوناگون بسیار حایز قبل از بارگذاري فعالیت

با بررسی ) Hatami Sardashti et al., 2011(سردشتی و همکاران 
رابطه رگرسیونی میان عملکرد کالله زعفران با شاخص پایداري نهایی 
اظهار داشتند که رابطه این دو شاخص در سطح احتمال یـک درصـد   

  . دار بودمعنی
-یی مـی را تکنولوژي اطالعات فضا 1سیستم اطالعات جغرافیایی

تـري از منـابع   نامند که امکان آزمون و تجزیه و تحلیل دامنه وسـیع 
. آوردمرتبط با کشاورزي، به صورت همزمان و دقیـق را فـراهم مـی   

منجـر بـه درك بهتـر     GISپذیري همزمان متغیرها در محیط آزمون
. عملگرهاي سیستم کشاورزي و نیز اثرات متقابل مکان و زمان است

توسعه پایدار و تثبیت پویایی تکنولوژي کشاورزي این درك منجر به 
که سنجش تناسب اراضـی  با توجه به این). Narayana, 2011(است 

در سطح منطقه مورد مطالعه نیاز به لحاظ نمودن عوامل و معیارهاي 
) MCDA( 2هاي تحلیل چند معیـاره مختلف دارد، الزم است از روش

در ایـن زمینـه   ). Jafarbeyglu & Mobaraky, 2008( استفاده شود
یکی از  3هاي مختلفی وجود دارد که روش تحلیل سلسله مراتبیروش

گیــري چنــد معیــاره اســت    تــرین ابزارهــاي تصــمیم  گســترده
)Omkarprasad, 2004 .(روش AHP   سـازي  ، ابـزاري جهـت سـاده

هاي پیچیده است با این توصیف که در تحلیل تصـمیم  گیريتصمیم
فاده از یک معیار سنجش بهینه از چندین معیار چند معیاره به جاي است

در ایـن  ). Asgharpoor, 2006(سنجش ممکن است استفاده گـردد  
اي از معیارهاي متناسب با هدف یا اهداف تصمیم روش ابتدا مجموعه

بندي به منظور دهی و اولویتتوسط کارشناسان تعیین، و پس از وزن
 Xue et(گیرند ستفاده قرار مییابی مورد اانجام ارزیابی توان و مکان

al., 2007.( هاي فرایند تحلیل سلسله مراتبـی امکـان   یکی از مزیت
هاي انجـام شـده بـراي تعیـین ضـریب      بررسی سازگاري در قضاوت

                                                        
1- GIS 
2- Multi criteria decision making 
3- Analytical hierarchy process 

وقتی اهمیـت معیارهـا نسـبت بـه     . اهمیت معیارها و زیرمعیارها است
. داردهـا وجـود   شود احتمال ناهماهنگی در قضاوتیکدیگر برآورد می

ها را نمایـان  اي را یافت که میزان ناهماهنگی داوريپس باید سنجه
  ).Tofigh, 1994(سازد 

هاي حداقل، میانگین و حـداکثر در خراسـان   بررسی درجه حرارت
جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با اسـتفاده از  

GIS هـاي ماه در حرارت حداقل درجه که داد نشان نتایج. انجام شد 

-می هاماه سایر به نسبت عملکرد بر تأثیرگذارتر دي و آذر آبان، مهر،
دي  و آذر آبـان،  مهـر،  هـاي مـاه  میانگین، حرارت درجه نظر از .باشند

 و دي آذر، آبـان،  هـاي مـاه  در حداکثر حرارت درجه .دباشنمی مؤثرتر
 ,.Koozehgran et al(. گذاردمی عملکرد بر را تأثیر بیشترین اسفند،

2011(.  
، نواحی مستعد کشت زعفـران بـا   اي در دشت نیشابوردر مطالعه 

هاي سطوح ارتفـاعی، شـیب، قابلیـت اراضـی، عمـق      استفاده از نقشه
هاي دمـایی  هاي سطحی و زیرزمینی و آستانهخاك، دسترسی به آب

نتایج حاصل نشان داد که . مؤثر در کشت زعفران شناسایی شده است
ع از اراضی دشت داراي استعداد بسیار خـوب بـراي   کیلومترمرب 2146

باشند که در حال حاضر کاربري این اراضـی  توسعه کشت زعفران می
و مراتع متراکم اختصاص متراکم  نیمه به کشت دیم، کشت آبی، مراتع

تـوان توسـعه   با تغییر این اراضی به کاربري کشت زعفـران مـی  . دارد
 & Farajzade(منطقه رقم زد  اقتصادي و ارزش افزوده را براي این

myrzabyati, 2007.(  
سنجش تناسب اراضی استان قـزوین بـراي کشـت زعفـران بـر      

معیارهاي تحـت  . گیري چندمعیاره انجام شدهاي تصمیماساس روش
. بررسی شامل اقلیم، توپوگرافی و استعداد اراضی و پوشش زمین بودند

سـله مراتبـی در   روش تحلیـل سل کـارآیی   دهنـده نتایج تحقیق نشان
سنجش قابلیت اراضی براي کشت زعفران بود و بر اساس آن اسـتان  
قزوین به سه بخش مناسب، نسبتاً مناسـب و نامناسـب تقسـیم شـد     

)Jafarbeyglu & Mobaraky, 2008.(  
اي با عنوان سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند بـراي  مطالعه

عیاره بر اساس گیري چند مهاي تصمیمکشت زعفران بر اساس روش
معیارهاي اقلیم، توپوگرافی و استعداد اراضی و پوشـش زمـین انجـام    
گرفت و شهرستان مرند به سه بخش قابل کشت، نسبتاً قابل کشت و 

 ). Yazdchy et al., 2011(بندي شد قابل کشت تقسیم غیر
یـابی اقلیمـی   اي در خصوص پتانسیلتاکنون مطالعهجا که از آن
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ستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در شهرسـتان  کشت زعفران با ا
در این مطالعه سـعی بـر آن    ،بنابراین. تربت حیدریه انجام نشده است

هـاي حاصـل از آن و   و تحلیـل  GISر افـزا است که با استفاده از نـرم 
یـابی،  کار برده شـده در علـم مکـان   ه هاي ریاضی باستفاده از منطق

یه بر اسـاس نیازهـاي محصـول    شرایط اقلیمی شهرستان تربت حیدر
  .زعفران، بررسی شود

  
  هامواد و روش

 9570شهرستان تربت حیدریه با وسعت : منطقه مورد مطالعه
کیلـومتري از مرکـز اسـتان خراسـان      142کیلومترمربع و به فاصـله  

درجـه و   34دقیقه طول شرقی و  12درجه و  59رضوي در مدارهاي 
هاي فریمان شمال به شهرستان از. دقیقه عرض شمالی قرار دارد 17

و از جنوب به شهرستان گناباد و از سمت شرق به شهرستان  و مشهد
هاي نیشابور و کاشمر محـدود  رشتخوار و از سمت غرب به شهرستان

متـر و بلنـدترین    1333ارتفاع این شهرستان از سـطح دریـا   . شودمی
 ).1شکل (باشد نام قله کوه مکالن میه متر ب 3013نقطه آن 

و آمار ) 2000-2010(در این پژوهش از یک دوره آماري ده ساله 

بـا توجـه بـه تنـوع     . )2شـکل  (ایستگاه اسـتفاده شـد    دهسینوپتیک 
یابی اقلیمی براي کشـت زعفـران، روش   اطالعات، به منظور پتانسیل

به عنوان مدل انتخاب، و با استفاده از آن بـه  ) AHP(سلسله مراتبی 
افزار از نرم ،منظوربدین. ها اقدام شدتحلیل الیه پوشانی و تجزیه وهم

  .استفاده گردید Arc GIS 9.3سیستم اطالعات جغرافیایی 
جهت تعیین توان یا محدودیت مناطق مختلف شهرسـتان تربـت   

هـا، بـه   ، پس از بررسی نرمال بـودن داده حیدریه براي کشت زعفران
هاي مختلـف  از روشبا استفاده  بندي منطقه مورد مطالعهمنظور پهنه

گیري در سـطح دشـت   اي معیارهاي تصمیمهاي نقطهآمار، دادهزمین
 1خطـا  مربـع  میـانگین  مجـذور  یابی شدند کـه کمتـرین مقـدار   میان

)RMSE (بندي هر هاي مختلف در پهنهبه عنوان معیار انتخاب روش
روش کریجینگ بـا داشـتن کمتـرین    . معیار مورد استفاده قرار گرفت

بنـدي انتخـاب و   تـرین روش پهنـه  ، به عنوان مناسبRMSEمقدار 
جهـت   .یـابی شـدند  معیارهاي مورد نظر با استفاده از این روش میان

هـاي آمـاري   بارش نیز، ابتدا بین دادهترسیم نقشه واقعی و دقیق هم
بارش با ارتفاع ایستگاه مورد نظر یک آزمون ضریب همبستگی خطی 

  . انجام شد
1 

  
 قرارگیري شهرستان تربت حیدریه در ایران موقعیت - 1 شکل

Fig. 1- Position of Torbate Hydariyeh city in Iran  

                                                        
1- Root mean squared error 
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  هاي هواشناسینمایش موقعیت قرارگیري ایستگاه - 2شکل 

Position of weather stations Fig. 2- 
 

  
  یابی اقلیمی کشت زعفرانعوامل مؤثر در پتانسیل - 3شکل 

Fig. 3- Effective factors in climatic potential of saffron cultivation 
  

مقدار ) y=ax+b(با توجه به باال بودن این ضریب از طریق معادله 
a  وb دست آورده و سپس نقشه مدل ارتفاعی منطقه در ضرایب ه را ب
a  وb   اعمال شد تا مقدار بارش مورد نظر براي تمامی نقاط ارتفـاعی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه منظـور       . ه شودپهنه مورد بررسی مطالع
زاده بندي پارامترهاي اقلیمی از پژوهش انجام شده توسط فـرج کالس

. اسـتفاده شـد  ) Farajzade & Myrzabyati, 2007(و میرزا بیـاتی  

. گذاري عوامل مؤثر اقدام گردیدبه ارزش AHPسپس بر اساس مدل 
ي هـر یـک از   هافهرست معیارهاي مورد بررسی و زیر شاخه 3 شکل

  .دهدها را نشان می آن
یت عوامل مختلـف و  عدر این تحقیق براي تعیین وزن کلی و ارج

پس از . کمی، از نظرات کارشناسی استفاده شد ها به مقادیر تبدیل آن
ها با ها و بررسی سازگاري منطقی قضاوتمحاسبه امتیاز نهایی گزینه
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 . نیاز به وجود آمدنداي اطالعات مکانی مورد ه، الیهExpert Choiceاستفاده از نرم افزار 
  

  
و کمتر در  پنج درجهتوزیع جغرافیایی احتمال وقوع دماي  - 4شکل 

  زعفران مرحله زایشی
Fig. 4- Geographical distribution of probability of 5 
temperature and less in generative phase of saffron 

 

  
ی احتمال وقوع یخبندان پاییزي در مرحله توزیع جغرافیای - 5شکل 

  زعفران زایشی
Fig. 5- Geographical distribution of probability of autumnal 

glacial in generative phase of saffron 
 

  
و کمتر در درجه  22توزیع جغرافیایی احتمال وقوع دماي  - 6شکل 

  زعفران مرحله زایشی
Fig. 6- Geographical distribution of probability of 22 
temperature and less in generative phase of saffron  

  
و کمتر در  ده درجهتوزیع جغرافیایی احتمال وقوع دماي  - 7شکل 

  زعفران مرحله زایشی
Fig. 7- Geographical distribution of probability of 10 

temperature and less in generative phase of saffron  
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 توزیع جغرافیایی میانگین حداقل دما در مرحله رویشی - 8شکل 

  زعفران
Fig. 8- Geographical distribution of minimum temperature 

average in vegetative phase of saffron  
  

  

  زعفران توزیع جغرافیایی میانگین حداکثر دما در مرحله رکود -9شکل
Fig. 9- Geographical distribution of maximum temperature 

average in dormant phase of saffron  
  

  
  زعفران توزیع جغرافیایی میانگین بارش در مرحله زایشی - 10شکل 

Fig. 10- Geographical distribution of rain average in 
generative phase of saffron  

  
  زعفران ن بارش در مرحله رویشیتوزیع جغرافیایی میانگی - 11شکل 

Fig. 11- Geographical distribution of rain average in 
vegetative phase of saffron  
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  زعفران توزیع جغرافیایی میانگین بارش در مرحله رکود - 12شکل 

Fig. 12- Geographical distribution of rain average in 
dormant phase of saffron  

  

  
توزیع جغرافیایی میانگین تعداد ساعات آفتابی در مرحله  - 13ل شک

  زعفران زایشی
Fig. 13- Geographical distribution of sunny hours average in 

generative phase of saffron  

  
توزیع جغرافیایی میانگین تعداد ساعات آفتابی در مرحله  - 14شکل 

  زعفران رویشی
Fig. 14- Geographical distribution of sunny hours in 

vegetative phase of saffron  

  

توزیع جغرافیایی میانگین تعداد ساعات آفتابی در مرحله  - 15شکل 
  زعفران رکود

Fig. 15- Geographical distribution of sunny hours in 
dormant phase of saffron  

  
-تشخیص معنیبه طور کلی نرخ ناسازگاري معیاري است جهت 

باشـد   1/0هاي مقایسه زوجی و مقدار آن باید کمتر از داري ماتریس
)Dey & Ramcharan, 2000 .( با توجه به معیارهاي مورد نظر نظیر

ها بـه کمـک نـرم    دما، بارش و تعداد ساعات آفتابی، تجزیه و تحلیل
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-سـازي فضـایی و هـم   صورت گرفت و پس از انجام مدل GISافزار 
 . عات، الیه نهایی تهیه گردیدپوشانی اطال

  
  نتایج و بحث

 پژوهش این اصلی اهداف از که مکانی تغییرات بررسی منظور به

در گام اول با در نظر گرفتن مراحل رشد زعفران و با توجـه بـه    بوده،
این نکته که هر مرحله به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد، نقشه عوامل 

  ).14تا  4 هايشکل(شد ایجاد شد اقلیمی مورد نیاز هر مرحله از ر
توزیع جغرافیایی احتماالت وقوع دماهاي مناسب در مراحل 

احتمال وقوع دماي صفر  9تا  4هاي  با توجه به شکل :رشد زعفران
هـاي رخ، کـدکن، بایـگ و    و پنج درجه و کمتر، در مناطقی از بخش

ي هـا چـه ایـن آسـتانه   باشد و چنانمرکزي داراي بیشترین مقدار می
دمایی در مرحله گلدهی به مقداري کمتر از این مقادیر کاهش یابد، به 

زنـی و  علت سرمازدگی و عدم تأمین حرارت مورد نیـاز جهـت جوانـه   
گردد، این در حالی اسـت  رشد، باعث افت شدید عملکرد محصول می

از نظـر  . که سایر نقاط شهرستان از شرایط مطلوبی برخوردار هسـتند 
کمتر کـه از شـرایط آغـاز دوره     درجه و 22و  ده احتمال وقوع دماي

باشد، سایر نقاط شهرستان از شرایط مناسبی برخوردارنـد،  گلدهی می
). Nokandi, 1999(در غیر ایـن صـورت گیـاه سـبزینه خواهـد داد      

شـود  که گلدهی زعفران توسط دما کنترل میبا توجه به این ،بنابراین
)Kafi et al., 2001(باشد، در ، و دوره گلدهی حساس در عملکرد می

توان عملکرد خوبی را در این صورتی که سایر شرایط فراهم باشد، می
از طرفی حداکثر بردباري زعفـران بـه سـرما در     .مناطق انتظار داشت
و حداکثر دماي قابل گراد سانتیدرجه  -20تا  -18مرحله رشد رویشی 

-درجه سانتی 40تا  35مرحله رکود  تحمل در گرما براي این گیاه در
که محـدودیتی  ) Jafarbeyglu & Mobaraky, 2008(باشد گراد می

  .شودهاي دمایی در منطقه مورد مطالعه مشاهده نمیاز نظر این آستانه
با  :توزیع جغرافیایی میزان بارندگی در مراحل رشد زعفران

میـزان   اکثر مناطق شهرستان محـدودیتی از نظـر   10توجه به شکل 
و  11 بارش مورد نیاز در مرحله گلدهی ندارند، اما با توجه بـه شـکل  

توجه به این نکته که نزوالت جوي بیشترین تأثیر را در رشد زعفـران  
-، می)Jafarbeyglu & Mobaraky, 2008( در مرحله رویشی دارند

بایست تمهیدات الزم در خصوص تأمین آب مورد نیاز گیـاه در ایـن   
از طرفـی  . اطق شمالی و جنوبی شهرستان، صورت گیردمرحله در من

-بارش در فصل تابستان که پیاز در خواب است براي گیاه مضر مـی 
حـدود   12که با دقت در شکل ) Mohammadi et al., 2011(باشد 

ــه   80 ــن مرحل ــه از شــرایط مناســبی در ای درصــد از مســاحت منطق
  .برخوردارند

  
  زعفران زگاري پارامترهاي اقلیمی در مرحله زایشیامتیاز نهایی و نرخ ناسا - 16 شکل

Fig. 16- The final score and inconsistency rate of climatic parameters in Birth period of saffron  
  

  
  زعفران امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاري پارامترهاي اقلیمی در مرحله رویشی - 17شکل 

Fig. 17- The final score and inconsistency rate of climatic parameters in germination period of saffron  
  

  
  زعفران امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاري پارامترهاي اقلیمی در مرحله رکود - 18شکل 

Fig. 18- The final score and inconsistency rate of climatic parameters in latency period of saffron  
 



هاي با توجه به شکل :یع جغرافیایی تعداد ساعات آفتابیتوز
تعداد ساعات آفتابی مورد نیاز در کلیه مراحل رشد زعفـران   15تا  13

پـس از   .در سایر نقاط شهرستان تأمین شده و محدودیتی وجود ندارد
هاي مورد نیاز در هر مرحله از رشد زعفـران، امتیـاز نهـایی    تهیه الیه

هاي عوامل مـؤثر  امترها و نرخ ناسازگاري ماتریسبراي هر یک از پار
محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceافزار یابی، توسط نرمدر مکان

  .تنشان داده شده اس 18 تا 16هاي حاصل در شکل
بندي مناطق مستعد کشت زعفران از نظر پارامترهـاي  نتایج پهنه

نمایش  21 تا 19هاي  اقلیمی در هر مرحله از رشد این گیاه، در شکل
تـا   3هـاي  در نقشه AHPهاي داده شده است که حاصل اعمال وزن

 :باشندمی 14

  

  
   یابی اقلیمی کشت زعفران در مرحله رشد زایشیپتانسیل - 19 شکل

Fig. 19- Climatic potential of saffron cultivation in 
generative phase  

  
   له رشد رویشینواحی مستعد کشت زعفران در مرح -20شکل

Fig. 20- Climatic potential of saffron cultivation in 
vegetative phase  

  
  نواحی مستعد کشت زعفران در مرحله رکود - 21 شکل

Fig. 21- Climatic potential of Saffron cultivation in Dormant phase  
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-پهنه طور که در نقشهدر مورد شرایط اقلیمی مرحله زایشی همان

مشخص اسـت، نیمـه جنـوبی منطقـه از     ) 19نقشه (بندي شهرستان 
هاي تعریف بر اساس کالس .باشدشرایط مناسب اقلیمی برخوردار می

  :شود کهمشخص می 19شده با توجه به شکل 
ناحیه مناسب در جنوب شهرستان قرار دارد و مساحتی حـدود   -1

  .دهددرصد از منطقه را به خود اختصاص می 32
ناحیه متوسط نیمه شمالی شهرستان را در بر گرفته و حـدود   -2

  .درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است 52
ناحیه ضعیف تنها در بخش کوچکی از نیمه شمالی شهرستان  -3

درصد از مساحت اسـتان را   ششقرار گرفته و مساحت کمی در حدود 
  .گیرددر بر می

هـاي رخ، مرکـزي،   ایی از بخشهناحیه بسیار ضعیف قسمت -4
درصـد از مسـاحت    دهشـود و حـدوداً   بایگ و کـدکن را شـامل مـی   

  .دهدشهرستان را به خود اختصاص می
بندي شرایط اقلیمی در مرحله رشد رویشی زعفران، در نقشه پهنه

 :نشان داده شده است 20شکل 
شود که نواحی شمالی و جنوبی با توجه به این شکل مالحظه می

بر این اساس از پنج کالس . تان از شرایط نامناسبی برخوردارندشهرس
  :توان دریافت کهتعریف شده در این مرحله می

-درصد از مساحت را در بر می پنجمنطقه بسیار مناسب حدود  -1
  .آباد قرار دارد هایی از نیمه شمالی بخش فیضگیرد و در قسمت

ر نــواحی درصــد از مســاحت منطقــه را د 45ناحیــه مناســب  -2
مرکزي و جنوبی و قسمت کوچکی از نـواحی شـمالی شهرسـتان بـه     

  .گیردصورت پراکنده در بر می
هـاي  منطقه متوسط که به صورت نواري در مرکز و قسـمت  -3

درصـد   16کوچکی از جنوب شهرستان را شامل شده اسـت و حـدوداً   
  .منطقه را به خود اختصاص داده است

درصـد از   دوچکی در حـدود  منطقه ضعیف مساحت بسیار کو -4
  .دهدمناطق غربی شهرستان را تشکیل می

هـایی از شـمال و جنـوب    منطقه بسیار ضـعیف کـه قسـمت    -5
درصـد از مسـاحت منطقـه را     32گیرد و حدود شهرستان را در بر می

-شود و علت اصلی وجود این مناطق توزیع نامطلوب بارششامل می
مورد نیاز گیاه در این مناطق  بایست آبباشد که میهاي زمستانه می

  .از طریق آبیاري تأمین گردد

با توجه به نقشه حاصله از تلفیق معیارهاي مورد نیـار در مرحلـه   
  :حاصل شد 21رکود، نقشه 

شـود  مشخص مـی  21هاي تشکیل دهنده شکل بر طبق کالس 
  :که

درصد در نواحی شـمالی و   49قسمت اعظم منطقه، در حدود  -1
  .در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد جنوبی شهرستان

درصد از مساحت منطقه را تشکیل  30وضعیت مناسب حدود  -2
  .دهد که عمده مراکز تجمع آن در مرکز شهرستان واقع شده استمی

وضعیت متوسط بخش بسیار کوچکی از منطقـه را در حـدود    -3
 20شود و در نهایت وضعیت ضعیف کـه حـدود   یک درصد شامل می

گیـرد و عامـل اصـلی آن    مساحت شهرسـتان را در بـر مـی   درصد از 
گـردد و  هاي تابستانه است که موجب از بین رفتن پیازها میبارندگی

بایست تا حد امکان از کشت زعفـران در ایـن منـاطق خـودداري     می
  .نمود

 19هاي  شکل(هاي مراحل سه گانه رشد در نهایت با تلفیق نقشه
رزي از نقشه کاربري اراضی در سطح ، و جدا کردن اراضی کشاو)21تا 

 پـنج شهرستان، نقشه نهایی پتانسیل اقلیمی زعفران حاصل گردید و 
 ).22شکل (کالس زیر در سطح شهرستان نمایان شد 

نتیجه نهایی حاصل شده، عبارت است از تشخیص میزان تناسب 
اراضی براي کشت زعفران در شهرستان تربـت حیدریـه کـه مطـابق     

  .ارائه گردیده استبندي زیر طبقه
به دلیل دارا بودن شرایط  ):1درجه (مناطق بسیار مناسب  -1

اقلیمی مناسب در طول دوره رشد زعفران داراي عملکرد باال هستند یا 
توانند چنین عملکردي را در صورت فراهم بودن سایر پارامترهـاي  می

مورد نیاز از جمله شرایط مطلوب خصوصیات خاك، آب و توپوگرافی، 
درصد از مساحت شهرستان را  چهاراین نواحی که حدود . داشته باشند

هایی در جنوب اند، قسمتگیرند و با رنگ زرد مشخص شدهدر بر می
  .شوندرا شامل می) آبادجنوبی بخش فیض نیمه(شهرستان 

از لحاظ عوامل اقلیمی مناسـب   ):2درجه (مناطق مناسب  -2
به مناطق بسـیار مناسـب قـرار    تري نسبت زعفران، در شرایط ضعیف

توان عملکرد محصول به دارند، اما با کشت زعفران در این مناطق می
این ناحیه با مساحتی در حـدود  . ها انتظار داشت نسبت خوبی را از آن

  . دهدپنج هزار کیلومترمربع، عمده مساحت شهرستان را تشکیل می
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  تربت حیدریه یابی اقلیمی کشت زعفران درپتانسیل - 22شکل 

Fig. 22- Climatic potential of Saffron cultivation in Torbate Hydariyeh city  
  
داراي پتانسیل اقلیمـی پـایینی    ):3درجه (مناطق متوسط  -3

 27که این نواحی کـه حـدود   باشند، یعنی اینبراي کشت زعفران می
ان بـا  دهند، براي کشت زعفـر درصد از مساحت منطقه را تشکیل می

ریسک مواجه بوده و احتمال کاهش عملکرد وجود دارد و لذا ضروري 
این ناحیه بـه طـور عمـده    . هاي الزم صورت پذیردریزياست برنامه

  . گیردشمال و نوارهایی از مرکز و جنوب شهرستان را در بر می
به دلیل عدم وجود شرایط اقلیمی  ):4درجه (مناطق ضعیف  -4

این منـاطق مقـرون بـه صـرفه اقتصـادي       مناسب، کشت زعفران در
-این ناحیه مناطقی از شمال و شرق شهرستان را تشکیل می. نیست

دهد، و شامل نـواحی شـرقی بخـش زاوه، شـمال بخـش مرکـزي و       
علـت اصـلی   . باشـد هـاي رخ و کـدکن مـی   هاي عمده بخشقسمت

محدودیت این مناطق وجود شرایط نامناسب دمایی در مرحله گلدهی 
  .باشدنامناسب بارش میو شرایط 

درصد  دهدر این نواحی که  ):5درجه (مناطق بسیار ضعیف  -5
هایی غیر از دهند و شامل کاربرياز مساحت شهرستان را تشکیل می

  . باشند، امکان کشت زعفران وجود نداردکشاورزي نیز می
  

  گیرينتیجه
 بندي نتایج و در نظر گرفتن فاکتورهـاي مـورد  با عنایت به جمع

بررسی مشاهده شد که بیشترین مساحت شهرستان از پتانسیل اقلیمی 
که نـوع تولیـد   در حالی. باشدباالیی براي کشت زعفران برخوردار می

 ,Khaledi(کشاورزي و نوسان محصوالت به آب و هوا بستگی دارد 

کارگیري اطالعات آب و هوایی، به منظور بهبود عملیات و به) 1994
توجه به . تولید کشاورز از جنبه کیفی و کمی است کشاورزي و افزایش

این نکته که شهرستان تربت حیدریه به عنوان بزرگترین قطب تولیـد  
شود و با توجه به درآمد بـاالي  زعفران در ایران و جهان محسوب می

رویه زعفران در تربت حیدریـه شـده   این محصول، اقدام به کشت بی
یت خاك و کاهش عملکـرد را  است که مشکالتی از جمله کاهش کیف

که هدف افزایش سطح زیر کشت با توجه به این. به دنبال داشته است
تـرین منـاطق   باشد، لذا تعیـین مناسـب  در جهت افزایش عملکرد می

شود تـا  کشت در کلیه اراضی در سطح شهرستان امري مهم تلقی می
هاي الزم در جهت افـزایش عملکـرد صـورت گیـرد و از     ریزيبرنامه

بر اساس نقشه نهایی پس از . کشت در نقاط نامناسب جلوگیري شود
هایی که قابلیت تغییر به اراضی کشاورزي را ندارند جدا کردن کاربري

از نقشه کاربري اراضی، مشخص شد که بیشترین مساحت منطقـه از  
ها در نواحی  شرایط مناسب اقلیمی برخوردار هستند و عمده محدودیت

باشند که  هاي کوچکی در شرق دشت زاوه میتشمالی منطقه و قسم
-بایست از کشت زعفران در این مناطق خودداري نمود یا برنامـه  می
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در نهایـت  . هاي الزم از جمله آبیاري و کوددهی، صورت پذیرد ریزي
ذکر این نکته نیز ضروري است که عالوه بـر عوامـل اقلیمـی سـایر     

تواند مورد استفاده نیز میعناصر از قبیل ارتفاع، شیب، نوع خاك و آب 

در فرآیند کشت محصول زعفران و در نتیجه جهت دستیابی به نتایج 
  .تر، مؤثر باشنددقیق
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