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چکیده
لذا شـناخت  . باشدمیآن الزمه هرگونه فعالیت کشاورزيهاي کشاورزي هر منطقه با شرایط آب و هواییچگونگی تناسب و انطباق فعالیتآگاهی از 

ترین گیاهانی اسـت کـه در شـرایط    زعفران یکی از با ارزش. اقلیم و بررسی نیازهاي اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است
تولید جهانی آن به ایران اختصاص دارد و علی رغم قـدمت  درصد90شود و مراحل رشد و نمو آن منحصر به فرد است و بیش از قلیمی خاص کشت میا

د پارامترهاي هواشناسـی برعملکـر  اثر با بررسی . کشت آن در مقایسه با سایر محصوالت زراعی در کشور تولید آن عمدتا بر دانش بومی متکی بوده است
توان در راستاي توسعه کشاورزي و اقتصادي در مناطق کشت زعفـران پیشـرفت   زعفران و تعیین مناطق مساعد کشت زعفران بر اساس این پارامترها می

ري و ي ده سـاله، گـردآو  هاي هواشناسی منطقه و عملکرد زعفـران درمنـاطق مـورد مطالعـه، دریـک دوره     ساله ایستگاه20آمار و اطالعات . زیادي نمود
له آنالیز رگرسیونی و ایجاد معادالت بر روي پارامترهاي درجه حرارت هاي حداقل، میانگین و حداکثر و رابطه این پارامترها بر عملکـرد بوسـی  . استفاده شد

داد کـه درجـه حـرارت    نتـایج نشـان   . ترسیم شدArcGIS9.2بندي با استفاده از نرم افزار هاي رقومی پهنهسپس نقشه. انجام گرفت4JMPنرم افزار
هاي مهر، آبـان، آذر و دي  نظر درجه حرارت میانگین، ماهاز. باشندها میهاي مهر، آبان، آذر و دي تاثیرگذارتر بر عملکرد نسبت به سایر ماهحداقل در ماه

هـاي  همچنین با بررسی معادالت و نقشه. گذاردمید بر عملکربیشترین تاثیر را،هاي آبان، آذر، دي و اسفنددرجه حرارت حداکثر در ماه. باشندموثرتر می
منـاطق شـمال و شـمال    . بندي نهایی مشخص شد که اکثر مناطق استان در شرایط مناسب یا نیمه مناسب قرار دارنـد بندي ایجاد شده و نقشه پهنهپهنه

راي کشت زعفران بوده و مناطق مرکزي استان نیمه مستعد و هاي حداقل، میانگین و حداکثر بشرقی استان داراي بهترین موقعیت از لحاظ درجه حرارت
.باشندجنوب و جنوب غربی استان نامستعد می
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اورزي هاي کشـ بحث امنیت غذایی و تولید محصوالت و فرآورده
بـا توجـه بـه    . باشـد سالم یکی از مشکالت مهم بشـر امـروزي مـی   

تاثیرپذیري غیر قابل انکار گیاهـان زراعـی از تغییـرات اقلیمـی هـر      
-ها و خصوصیات در هر منطقه به برنامـه منطقه، شناخت این ویژگی

نماید تا با آگاهی کافی نسبت ریزان و کشاورزان آن منطقه کمک می
دث جوي به تنظیم برنامه کشت و کـار و برداشـت   به امکان بروز حوا

به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیاران گـروه مهندسـی آب، دانشـکده   -3و1،2
کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

mousavi500@yahoo.com:نویسنده مسئول-(*
دانشگاه بیرجندکشاورزي، دانشکدهه زراعتگرواستادیار -4

5-Geographic Information Systems

آگـاهی از  . محصول و همچنین انتخـاب نـوع کاشـت اقـدام نماینـد     
هاي کشاورزي هر منطقه با شرایط چگونگی تناسب و انطباق فعالیت

تـاثیر عوامـل   . آب و هوایی آن الزمه هرگونه فعالیت کشاورزي است
شتر بـوده و بـه همـین    ها بیآب و هوایی بر کشاورزي از سایر فعالیت

دلیل شناخت روابط متغیرهاي اقلیمی بر محصوالت، اهمیت و ارزش 
. )3(اقتصادي و اجتماعی باالیی براي کشورها دارد 

دارویـی  ومحصـول کشـاورزي  زعفران به عنوان ارزشـمندترین 
اي در بین محصـوالت صـنعتی و   جهان و چاشنی غذایی جایگاه ویژه

حـال حاضـر ایـران بزرگتـرین تولیدکننـده و      در. صادراتی ایران دارد
تولید جهـانی  درصد90صادر کننده زعفران در جهان است و بیش از 

زعفـران یکـی از   ).2(بها به ایران اختصـاص دارد این محصول گران
گیاهان سودآور در الگوي کشت نـواحی جنـوبی و مرکـزي خراسـان     

)علوم و صنایع کشاورزي(آب و خاكنشریه
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ا ایران بزرگتـرین  زعفران تولیدي از این مناطق باعث شده ت. باشدمی
سـطح زیـر کشـت زعفـران در     . تولید کننده زعفران در جهان باشـد 

درصـد سـطح   3/98باشد که معادل هکتار می46300خراسان حدود 
138تولید سالیانه آن در خراسان حـدود  . زیر کشت آن در ایران است

).20(درصد تولید زعفران کل کشور است 98تن بوده که معادل 
اي بـه اثـر درجـه حـرارت بـر      در مطالعه) 17(اران مولینا و همک

بهتـرین دمـا بـراي    «: گلدهی زعفران پرداختند و گزارش نمودند کـه 
در ادامه تـاثیر  . »درجه سلسیوس است27تا 23گلدهی زعفران بین 

درجـه  30و 25مدت زمان قـرار گـرفتن پیـاز زعفـران در دماهـاي      
درجـه  25اي گلـدهی در دمـ  . سلسیوس مـورد تحلیـل قـرار گرفـت    

گلـدهی  مقداردرجه سلسیوس است و حداکثر 30سلسیوس بیشتر از 
.باشـد روز می150تا 90درجه سلسیوس در دوره اي به مدت 25در 
روز 180درجه سلسـیوس بـه   30مدت قرار گرفتن پیاز در دماي اگر 

.شودروز کمتر می120تا 90برسد گلدهی آن نسبت به دوره 
بینی سه مدل دمایی مختلف را براي پیش) 6(بهدانی و همکاران

زمان گلدهی زعفران در چهار شهر تربت حیدریـه، گنابـاد، بیرجنـد و    
نتایج حاکی از آن بود که زمـان شـروع   . قائن مورد بررسی قرار دادند

گلدهی زعفران با میانگین درجه حرارت ماهانه ارتباط نزدیکی داشته 
.باشدوبی قابل پیش بینی میو با استفاده از مدل ساده خطی به خ

تاثیر دما را بر گلدهی زعفران محاسبه ) 16(مشایخی و همکاران
تـا  1990و 1992تـا  1989ها دو آزمایش با دوره آمـاري  آن. نمودند
بـه ایـن   . در زمینهاي تحقیقاتی کشاورزي گناباد انجـام دادنـد  1992

و تعـداد  سپتامبر به زیـر کشـت رفتنـد   20ترتیب که هر دو زمین در 
سال متوالی ثبت 3و 4ها در هر روز بعد از اولین گلدهی در طول گل
عالوه بر آن فاصله زمـانی تـا اولـین روز گلـدهی نیـز مـورد       . شدمی

همبستگی بینایشان در نهایت نتیجه گرفتند که . تحلیل قرار گرفت
DFO1با دما از اهمیت بیشتري برخوردار است.

ماهانه را مهمترین عامـل محیطـی در   تغییرات دماي ) 8(هالوي 
تنظیم گلدهی بسیاري از گیاهان پیازدار دانسته و اضافه کـرده اسـت   

. تواند مهمترین عامل در تنظیم گلدهی زعفران باشدکه دما می
به مطالعه بیوکلیمایی زعفران در خراسـان پرداختـه و   )4(کمالی 

ییز دماي هوا بـه  در مورد زمان گلدهی بیان داشت که اگر در اوایل پا
طور منظم و مدام کاهش یابد و اگر قبل از دو هفته به اینکه دمـا بـه   

گراد برسد مزرعـه زعفـران آبیـاري شـود دوران     درجه سانتی15زیر 
گلدهی آغـاز شـده و براسـاس شـدت و ضـعف دمـا، زمـان و دوران        

یابد ولی اگر برعکس، درجه حرارت نامنظم باشد گلدهی نیز تغییر می
ت گلدهی دچار اختالل شده و ممکن است قبـل از ظهـور گـل،    فعالی

برگها از خاك خارج شوند و باعث بروز مشکالتی در برداشـت گـل و   
.شودهمچنین پایین آوردن کیفیت زعفران می

1 - Days to flowering  onset ,DFO

در این تحقیق با توجه به اهمیت تاثیر درجه حرارت بـر عملکـرد   
حـداکثر و  هاي مهر تا اردیبهشت، دماهـاي حـداقل و  زعفران، در ماه

قـرار  اسـان جنـوبی مـورد مطالعـه    ها در استان خرمیانگین دراین ماه
هـاي  گرفت تا با بررسی و آنالیز نتایج به دست آمده و شناسـایی مـاه  

تاثیرگذار و انطباق آنها با عملکرد زعفران، مناطق مناسب بـراي ایـن   
.محصول از نظر پارامترهاي بررسی شده شناسایی و تعیین گردد

هاو روشمواد

هاي هواشناسی اعم از در این تحقیق از آمار و اطالعات ایستگاه
سنجی در داخل استان و سه ایستگاه تبخیرسینوپتیک، کلیماتولوژي،

، که ایـن  اي باال بردن سطح دقت استفاده شدبر،در خارج مرز استان
.اي دریافت شدآمار از سازمان هواشناسی و سازمان آب منطقه

برحسـب کیلـوگرم در   (طالعه همچنین عملکرد زعفـران در این م
درمناطق مورد کشت براي یک دوره ي مشـترك ده سـاله از   ) هکتار

سازمان جهاد کشاورزي استان و ادارات جهاد کشاورزي در شهرستان 
بـراي رسـم   . آمده است1ها دریافت شد که مشخصات آن در شکل 

افـزار  سـی از نـرم  بنـدي پارامترهـاي هواشنا  هاي رقـومی پهنـه  نقشه
ArcGIS 9.2هـاي  به این منظور با اسـتفاده از پـارامتر  . استفاده شد

-در هر ایستگاه درمـاه حداکثر و میانگین درجه حرارت هاي حداقل، 
ماه هـایی کـه مصـادف بـا رشـد رویشـی       –هاي مهر تا اردیبهشت 

و موقعیـت مکـانی   -زعفران بوده و تاثیر بیشتري بر عملکرد آن دارد
ارتفاع، طول و عرض جغرافیـایی منطقـه اقـدام بـه اسـتخراج      شامل 

معادالت مناسب بین پارامتر هواشناسی و طول و عرض جغرافیایی و 
.بندي گردیدارتفاع منطقه در جهت پهنه

آورده شده است با اسـتفاده  4و3و2این معادالت که در جداول
حسـب  به دست آمده و سیستم مختصات نقاط برJmp4از نرم افزار 

در ایـن  . می باشـد (UTM)2واحد سیستم مختصات جهانی مرکاتور
، xهاي مورد مطالعه و ، پارامتر هواشناسی مورد نظر در ماهIمعادالت 

-میبر حسب متر، ارتفاعh، عرض جغرافیایی و yطول جغرافیایی و 
.باشند

هـاي مختلـف   بنـدي از روش براي پهنـه ArcGISدر نرم افزار 
اي در مقالـه ) 10(هارت کمپ و همکـاران . شودفاده مییابی استمیان

یابی براي پارامترهاي اقلیمی پـس از  هاي درونتحت عنوان تکنیک
یابی متفاوت براي بررسی پارامترهاي اقلیمی هاي درونبررسی روش

تـرین  را به عنوان مناسبSplineیابیمختلف در نهایت روش درون
. ارامترهاي اقلیمی پیشـنهاد کردنـد  یابی پروش شناخته و براي درون

بندي پارامترهاي مختلـف هواشناسـی   نیز براي پهنه) 12(هوتچیسن 
.استفاده نموده استSplineیابی در استرالیا از روش درون

2-Universal Transverse Mercator coordinate system
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ــب  ) 19(تیــت و همکــاران ــتند کــه اغل ــان داش ــی بی در تحقیق
را Splineپذیرنـد و روش  پارامترهاي هواشناسی از ارتفاع تـاثیر مـی  

یابی به همراه دو متغیر مکانی طول و عـرض جغرافیـایی   براي درون
تـرین  براي انجام تحقیق خود به کار برده و آن را به عنـوان مناسـب  

بـراي  Splineبا توجه به مطالـب فـوق روش  . روش پیشنهاد کردند
بندي پارامترهاي هواشناسی مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق بـا      پهنه

.، به کاربرده شد4و3و 2جداولاستفاده از معادالت در 

)UTMبر حسب سیستم (هاي مورد مطالعهمشخصات جغرافیایی ایستگاه–1جدول
نوع ایستگاهارتفاععرض جغرافیاییطول جغرافیاییایستگاهردیف

سینوپتیک70402236395291491بیرجند1
سینوپتیک69889037361931432قاین2
سینوپتیک60793637643601293فردوس3
تبخیر سنجی76282936086151830سربیشه4
سینوپتیک78666434933431211نهبندان5
سینوپتیک5385423748482885بشرویه6
سینوپتیک63554436441201117خور7
کلیماتولوژي78283236466881490اسدآباد8
تبخیر سنجی75561837132471410افین9
تبخیر سنجی67717236855291350موسویه10
سینوپتیک65382038022481110گناباد11
سبنوپتیک9292363443423489زابل12
تبخیر سنجی4922683717809711طبس13

در استان خراسان جنوبیمناطق مورد مطالعه زعفران-1شکل
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هاي مورد مطالعهندي میانگین درجه حرارت حداقل در ماهبمعادالت همبستگی استخراج شده جهت پهنه-2جدول
R2معادلهدرجه حرارت حداقل

h00923/0-y000016/0 -x000013/0-159/89I=93/0فروردین
h00919/0–y000019/0-x000016/0 -93/107I=94/0اردیبهشت

h00774/0–y000013/0 -x000015/0-71/77I=86/0مهر
h0067/0-y0000014/0-x000006/0 -822/12I=80/0آبان
h00504/0–y000014/0-x000013/0 -997/66I=82/0آذر
h0063/0-y000006/0-x000006/0-578/31I=81/0دي

h0068/0-y000012/0-x000009/0-355/56I=88/0بهمن
h00768/0–y000016/0-x000013/0 -436/80I=91/0اسفند

هاي مورد مطالعهبندي درجه حرارت میانگین در ماهعادالت همبستگی استخراج شده جهت پهنهم-3جدول
R2معادلهدرجه حرارت میانگین

h0087/0-y000017/0-x000011/0-73/97I=97/0فروردین
h0079/0–y0002/0-x00015/0 -98/115I=97/0اردیبهشت

h00558/0–y000015/0-x000015/0 -56/91I=91/0مهر
h0046/0–ye-7027/6-x00004/0-93/23I=87/0آبان
h0019/0–y000012/0-x00001/0-76/73I=89/0آذر
h0047/0-y000011/0-x000007/0-12/54I=88/0دي

h0064/0-y000015/0-x000009/0-886/74I=93/0بهمن
h00714/0–y000018/0-x000012/0 -45/93I=96/0اسفند

هاي مورد مطالعهبندي میانگین درجه حرارت حداکثر در ماهمعادالت همبستگی استخراج شده جهت پهنه-4جدول
درجه حرارت 

حداکثر
R2معادله

h00834/0-y000018/0-x000011/0 -66/107I=97/0فروردین
h0068/0-y000022/0-x000014/0-26/128I=97/0اردیبهشت

h0034/0-y000017/0-x000015/0-52/106I=91/0مهر
h00724/0-y000017/0-x000011/0 -48/92I=77/0آبان
h0015/0-y000015/0-x000007/0-76/76I=85/0آذر
h0030/0-y000015/0-x000007/0-260/74I=89/0دي

h0059/0-y000018/0-x00001/0-51/91I=97/0بهمن
h0066/0–y000019/0-x000011/0-478/104I=97/0نداسف

در این روش مقادیر مجهول از طریق یک تـابع ریاضـی تخمـین    
شوند، این تابع با عبور دادن یک منحنـی از نقـاط معلـوم ایـن     زده می

.دهدعمل را انجام می
حـداکثر  بندي پارامترهاي درجه حرارت هاي حداقل، پس از پهنه

بـا اسـتفاده از درون یـابی   ArcGIS9.2وسط نـرم افـزار   تو میانگین 
Spline   و با توجه به طول و عرض مناطق کشت زعفران بـراي ایـن

از حـداکثر و میـانگین   هاي درجه حرارت هاي حـداقل،  مناطق پارامتر
تاثیر این پارامترهـا بـر عملکـرد در هـر مـاه      . ها استخراج گردیدنقشه

.بررسی شد

استفاده از معادالت رگرسیون چند متغیـره  در این بررسی باسپس
، اثـر متغیرهـاي مسـتقل را بـه صـورت      2، حذف تدریجی1گام به گام

بدین صورت که بـراي هـر   . همزمان بر روي متغیر وابسته بررسی شد
پارامتر در ماه هاي مختلف با استفاده از رگرسیون گام به گام از طریق 

.تر ایجاد شـد امترهاي مناسبرابطه بین عملکرد و پارJmp4نرم افزار 
هاي مربوط به مـاه با توجه به کثرت نقشه هاي ایجاد شده فقط نقشه

1 -Stepwise
2 -Backward
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بـه  که در معادله نهایی رگرسیون گـام هایی در این تحقیق آورده شد
.               شدگام از نظر پارامتر مورد بررسی، موثر شناخته

نتایج و بحث
درجه حرارت حداقل

شود منـاطقی  مهرماه همانگونه که مشاهده میدمايدر نقشه هم
گـراد را دارد،  درجه سانتی8تا 4حداقلهاي درجه حرارتمیانگین که 

و بین عملکرد زعفران و کاهش باشدمیعملکرد زعفران بیشتر داراي 
در ).الف-2شکل(درجه حرارت حداقل هم رابطه مستقیمی وجود دارد

این اسـت کـه عملکردهـاي بـاال در     دما بیانگر هاي همآبان ماه نقشه
دمـا در  هـاي هـم  نقشه). ب-2شکل(می باشدc◦3-0محدوده دمایی 

دمـا  جغرافیـایی و ارتفـاع،  دهد که با افزایش عـرض آذر ماه نشان می
یابد و به همین ترتیب عملکرد نیز از جنوب استان به شمال کاهش می

-انتی گراد مـی درجه س0-4یابد و مناطقی که دما  استان افزایش می
باشدباشد شاهد عملکرد بیشتر در مناطقی با دماي کمتر در آذر ماه می

ماه دما تحت تـاثیر طـول و عـرض جغرافیـایی و     در دي). ج-2شکل(
ارتفاع تغییر یافته و رابطه نسبتًا مطلوبی بین دما و عملکرد وجـود دارد  

وردین و دما در بهمن و اسفند و فرهاي همچنین نقشههم). د-2شکل(
اردیبهشت نشانه تغییرات دما تحت تاثیر طول و عـرض جغرافیـایی و   
ارتفاع بوده و در مناطقی با عملکرد باال، دماي حداقل نسبت به مناطق 

باشد و رابطه معکوسـی بـین دمـاي    با عملکرد کمتر مقدار کمتري می
هایی کـه  عامل درجه حرارت حداقل در ماه. باشدحداقل و عملکرد می

ف با ظهور گل زعفران می باشـد از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار     مصاد
مکانیسم عمل گلدهی در زعفران به صورتی است کـه هـر چـه    . است

افت درجه حرارت در شب بیشتر باشد روز بعد تعداد گل بیشتري ظاهر 
آیـد از  و مناطقی که درجه حرارت زودتر در آن پـایین مـی  . خواهد شد

توان درجه حـرارت حـداقل را عامـل    و می. باشدنظر گلدهی جلوتر می
-در مناطقی که زودتر سـرد مـی  . محرك گلدهی زعفران معرفی نمود

.شودگلدهی زعفران آغاز میشود زودتر نیز
بندي درجه حرارت حداقل ماهانه و هاي پهنهبا توجه به کلیه نقشه

رابطه عملکرد و درجه حرارت حداقل و با استفاده از رگرسیون گام بـه  
اي کلی کـه بیـانگر رابطـه بـین عملکـرد و      گام حذف تدریجی معادله

) 1(باشدهاي موثر و مناسب بر عملکرد میدرجه حرارت حداقل در ماه
بندي عملکرد بر اساس درجه حرارت حداقل ایجـاد  وسپس نقشه پهنه

هایی که درجه حرارت حداقل که براساس این معادله ماه،)3شکل(شد
باشد شامل مهر و آبان و آذر و دي تشخیص موثر میها بر عملکردآن

نشان ) 18(و مولینا ) 7(هاي متعدد بهدانی و همکاران بررسی.داده شد
داده است که درجه حرارت حداقل عامل اصلی و تعیین کننده تشکیل 

با توجه به این که مراحل اصـلی  .گل و خروج گل از زعفران می باشد
ي رشد و نمو زعفران که منجـر  اي از دورههو یا به عبارت بهتر محدود

به عملکرد اقتصادي می شود، بسته به شـرایط و موقعیـت جغرافیـایی    
ایـن  ، و)1(دهـد هاي مهر و آبان و آذر روي مـی هر شهر، در طی ماه

ها مصادف با ظهور گل در زعفـران مـی باشـد و مکانیسـم عمـل      ماه
قابـل توجیـه   ) 2(گلدهی نیازمند افت درجه حرارت حداقل مـی باشـد   

.است
R2 76/0: 1معادله =)Tmin-D(0083/1+)Tmin-Az(160/4-)Tmin-A (

648/1-)Tmin-Me(280/3+702/15- =عملکرد
= Tmin-Aاقل مهـر و  درجه حـرارت حـد  = Tmin-Me این معادلهدر

درجـه حـرارت حـداقل آذر و    = Tmin-Azدرجه حرارت حداقل آبـان و   
Tmin-D =و عملکــرد برحســب بــودهدرجــه حــرارت حــداقل دي

.کیلوگرم در هکتار می باشد
درجه حرارت میانگین

بندي درجه حرارت میانگین مهر و آبان ماه نشـان  هاي پهنهنقشه
-ول و عرض جغرافیایی و ارتفـاع مـی  دهنده تغییرات دما نسبت به ط

باشند و با افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع دمـا کـاهش یافتـه و در    
الف-4شکل(یابد حالیکه از جنوب به شمال استان عملکرد افزایش می

تغییرات درجه حـرارت در آذر مـاه بیشـتر تحـت تـاثیر عـرض       ). بو
عملکرد بیشـتر  هاي از مرکز و شمال استان کهجغرافیایی و در قسمت

بوده درجه حرارت نسبت به جنوب استان کاهش یافتـه اسـت و ایـن    
-در ماه). ج-4شکل(شود رابطه در نقشه ایجاد شده نیز نشان داده می

-هـاي پهنـه  اردیبهشت نقشـه هاي دي و بهمن و اسفند و فروردین و
باشدبندي دما نشاندهنده تغییرات دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع می

بنـدي دمـا و رگرسـیون گـام بـه گـام       هاي پهنهتوجه به نقشهبا
هـاي  موثرترین دما از نظر تاثیر درجه حرارت میانگین بر عملکرد مـاه 

باشد که مقدار تقریبی درجه حرارت میانگین مهر، آبان و آذر و دي می
c◦12-10در آبـان  c◦5/17-15در محدوده عملکرد باال در مهر ماه

.باشدمیc◦5/2-0در دیماهوc◦5/9-7در آذر 
)2(89/0R2 =)Tavr-D(313/2+)Tavr-Az(330/4-)Tavr-

A (398/3-)Tavr-Me(133/2+788/41 = عملکرد
به ترتیب درجه Tavr-Dو Tavr-Me، Tavr-A، Tavr-Az در این معادله

.باشند، آذر و دي می، آبانحرارت میانگین مهر

اکثردرجه حرارت حد

هـاي مهـر، آبـان و آذر    بندي دما در مـاه هاي پهنهبا بررسی نقشه
هـا بیشـتر تحـت    توان دریافت که درجه حرارت حداکثر در این ماهمی

باشـد، بـا افـزایش عـرض     تاثیر عرض جغرافیایی و سپس ارتفـاع مـی  
یابد و از طرفی در منـاطقی  جغرافیایی درجه حرارت حداکثر کاهش می

باشـد و رابطـه   داکثر کمتر بوده عملکرد بیشتر مـی که درجه حرارت ح
-6شکل(باشد معکوس بین درجه حرارت حداکثر و عملکرد موجود می

).الف و ب
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دي) د(آذر، )ج(آبان، ) ب(مهر، ) الف(نتی گراد،بر حسب درجه سامحدوده استان خراسان جنوبیدرماهانهتغییرات درجه حرارت حداقل-2شکل

)ب( )الف(

)د()ج(
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پهنه بندي عملکرد بر اساس درجه حرارت حداقل-3شکل

)ب( )الف(
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دي) د(آذر، )ج(آبان، ) ب(مهر، ) الف(تغییرات درجه حرارت میانگین ماهانه درمحدوده استان خراسان جنوبی بر حسب درجه سانتی گراد، -4شکل

پهنه بندي عملکرد بر اساس درجه حرارت میانگین-5شکل

)د()ج(
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) د(دي، ) ج(آذر، ) ب(آبان، ) الف(تغییرات درجه حرارت حداکثر ماهانه در محدوده استان خراسان جنوبی بر حسب درجه سانتی گراد، - 6شکل
اسفند

)ب()الف(

)د()ج(
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محدوده دمایی که عملکردهاي باال در آن قرار گرفته در مهر مـاه  
درجـه  5/12-5/14و در آذر مـاه  19-21درجه در آبان 26-28حدود 

.باشدمیسانتی گراد
هاي دي و بهمن و اسفند تحـت  در ماههاي حداکثردرجه حرارت

بوده و منـاطق شـمال و مرکـز    تاثیر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع 
.باشنداستان که عملکرد بیشتري دارند داراي درجه حداکثر کمتر می

هاي فروردین و اردیبهشت هم نشـان  بندي در ماههاي پهنهنقشه
داد تاثیر پذیري درجه حرارت حداکثر از طـول و عـرض جغرافیـایی و    

د و درجه دهد که رابطه معکوس بین عملکرباشد و نشان میارتفاع می
یابد باشد و در مناطقی که دماي حداکثر کاهش میحرارت حداکثر می

.باشدعملکرد در آن منطقه بیشتر می
در نتیجه براساس رابطه درجه حرارت حداکثر در دماهاي مختلف 

-اي ایجاد شد که نشـان مـی  و عملکرد و رگرسیون گام به گام معادله
فند درجـه حـرارت حـداکثر    اي آبـان و آذر، و دي و اسـ  هماهدهد در 

بنـدي  پهنـه و نقشـه ) 3معادلـه (گذاردبیشترین تاثیر را بر عملکرد می
عملکرد بر اساس درجه حرارت حداکثر با توجه به ایـن معادلـه ایجـاد    

.)7شکل(شد 
-c◦21درجه حرارت حداکثر در مناطقی با عملکرد باال در آبـان  

. باشدمیc◦15-13و اسفند c◦15-8، ديc◦5/14-5/12، آذر19
ــه 79/0R2:       3معادلـــ =)Tmax-E(694/1+)TmaxD-(

827/7-)Tmax-Az (622/9+)Tmax-A(316/4-75/3 =عملکرد

پهنه بندي عملکرد بر اساس درجه حرارت حداکثر-7شکل

بـه ترتیـب   Tmax-Eو -TmaxD وTmax-Azو Tmax-Aدر ایـن معادلـه   
.باشدو اسفند می، ديآذر،درجه حرارت حداکثر آبان

نهایت بر اساس سه پارامتر درجـه حـرارت حـداقل، میـانگین،     در 
.حداکثر نقشه پهنه بندي نهایی به دست آمد

پهنه بندي عملکرد بر اساس درجه حرارت-8شکل

نتیجه گیري

بنـدي و معـادالت بـه دسـت آمـده از      هاي پهنـه با توجه به نقشه
هـا بـر عملکـرد در اسـتان     ابطه و تـاثیر آن پارامترهاي هواشناسی و ر

توان چنین نتیجه گرفت که از نظر درجـه حـرارت   خراسان جنوبی می
ها بـر عملکـرد   و دي تاثیرگذارترین ماههاي مهر، آبان، آذرحداقل ماه

باشـد  ها مصادف با گلدهی زعفران میبا توجه به اینکه این ماهبوده و
هـا  حرارت دارد موثر بودن این ماهو عمل گلدهی نیاز به کاهش درجه 

هرچند زعفران در مناطق معتدل و خشـک  . باشدکامال قابل توجیه می
هـاي  یابد ولی فصل رشد آن به صـورتی اسـت کـه انـدام    پرورش می

، سر از خاك درآورده و رشد قابل رویت آن در نیمه سرد سالهوایی و
ترین عامل محیطی تغییرات دماي ماهانه را مهم) 9(هالوي .نمایندمی

داند و معتقد است که دما در تنظیم گلدهی بسیار از گیاهان پیازدار می
. ترین عامل تنظیم کننده گلدهی زعفران باشدتواند مهممی

نشـان داده اسـت کـه    ) 18و 7(بهدانی و مولینا هاي متعدد بررسی
درجه حرارت حداقل عامل اصلی و تعیین کننده تشکیل گل و خـروج  
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تـرین  بر اساس درجه حرارت حـداقل مناسـب  .باشدز زعفران میگل ا
مناطق براي کشت زعفران شمال و شـرق اسـتان شـامل شهرسـتان     

. باشـد هاي قاین و درمیان و شمال شهرستان بیرجند و سربیشـه مـی  
مناطق نیمه مستعد مرکز استان بوده کـه مرکـز شهرسـتان بیرجنـد و     

گیـرد و  هبندان را در بر مـی سرایان و ن،هاي فردوسشمال شهرستان
.باشد هاي جنوب و غرب استان میتقریبا نامساعد قسمتمناطق

هـا  در بررسی درجه حرارت میانگین مشاهده شد که موثرترین ماه
بر عملکرد زعفران مهـر، آبـان، آذر و دي بـوده و منـاطق مسـتعد در      

هـاي قـاین و   شمال و شمال غرب استان واقعند، که شامل شهرسـتان 
هایی از شمال شهرستان بیرجنـد، سربیشـه و سـرایان    درمیان و بخش

مرکـز شهرسـتان   (مناطق نیمه مستعد بخش مرکزي اسـتان  . باشدمی
را در بـر  )هاي فردوس سـرایان و نهبنـدان  بیرجند و شمال شهرستان

جنـوب و  مستعد از نظر درجـه حـرارت میـانگین   مناطق غیر . گیردمی
.باشدغرب استان می

هـاي تاثیرگـذار آبـان، آذر، دي و    ر درجه حرارت حداکثر ماهاز نظ
-ها نشان میبندي صورت گرفته بر اساس این ماهپهنه. اسفند هستند

دهد که مناطقی از شمال و شمال شرق استان از نظـر درجـه حـرارت    
هاي باشد که شامل شهرستانحداکثر بهترین مناطق براي زعفران می

باشد و منـاطق نیمـه مسـتعد    بیرجند میقاین، درمیان و شمال شرقی
، تقریبا در قسمت مرکزي استان قرار گرفته که مرکز شهرستان بیرجند

، سـرایان و  هاي فردوسشهرستان سربیشه و شمال و شرق شهرستان
هاي غرب، جنوب و جنـوب غربـی   و قسمت. گیردنهبندان را در بر می

.استان مناطق نامستعد هستند
س سه پارامتر درجـه حـرارت حـداقل، میـانگین،     در نهایت بر اسا

، منـاطق شـمال و   )17شـکل (حداکثر نقشه پهنه بندي به دست آمده 
شمال شرقی استان مستعد بوده و مناطق مرکزي استان نیمه مستعد و 

.باشدجنوب و جنوب غربی استان نامستعد می
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Abstract
   Knowledge of the coordination of the agricultural activities in every region with the weather and climate

condition of that area is necessary for any kind of agriculture activity. Therefore, understanding the climate and
analyzing the ecophysiological characteristics of plants are the most important factors in production. Saffron is
one of the most valuable plants, which is planted in special climate conditions and has a unique growth process.
At the present, Iran produces of 90% of total saffron production. Despite its old culture compared to other crops
produced in the country, production of saffron in Iran that has relied primarily on indigenous knowledge.
Analysis of the effect of the weather parameters on the performance of saffron and determining the suitable areas
for planting saffron according to these parameters are important for agriculture and the economy. The statistics
and data of 20 years taken from all the weather station in the region and the ten years performance of saffron
were used in this study. Regression analysis and create of equation using minimum, average, maximum
temperature and the relation between these parameters by saffron yield were accomplished by the use of JMP4
software. The digital climate maps of zoning scheme using software ArcGIS9.2 were drawn. The results showed
that minimum temperature was the most effective factor on the performance during the month of Mehr, Aban,
Azar and Dey compared with the other months and considering average temperature, the most affected months
are Mehr, Aban, Azar and Dey. Maximum temperature was most effective on the performance during the month
of  Aban, Azar, Dey and Esfand compared with the other months Also after analyzing the equation and the
climate zonation maps and the final map it become obvious that the most of the areas of the province were able
to be ranked as suitable. The north and north-eastern areas were the best areas regarding the parameters
discussed in order to grow Saffron. The center of province was considered average region to grow Saffron and
the southern and south-western areas were determined the least suitable for growing saffron.
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