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چکیده
در بین محصوالت کشاورزی ،زعفران ( )Crocus sativus L.ازجمله ارزشمندترین محصوالتی است که با توجه به ویژگیهای خاص خود ،امکان گسترش
تولید و صادرات آن وجود دارد .در بیشتر مناطق کشور به علت نیاز آبی کم این محصول و سازگاری مناسب آن با شرایط محیطی ،امکان کشت اینن گیناو وجنود
دارد .لذا در سالهای اخیر سطح زیر کشت زعفران بهخصوص در استان خراسان رضوی افزایشیافته است .در پژوهش حاضر آمار و اطﻼعات ماهیانه درجه حرارت
حد اقل ،درجه حرارت متوسط ،درجه حرارت حداکثر و نیز اختﻼف درجه حرارت شبانهروز در شهرستانهای دارای کشت زعفران در استان خراسان رضوی در ین
دورو  02ساله به همراو عملکرد زعفنران در این دورو ،جمعآوری و با استفادو از نرمافزار  SPSSمعادالت رگرسیون برآورد گردید .سنپس بنا اسنتفادو از معنادالت
بهدستآمدو و نرمافزار  ArcGISبه پهنهبندی مناطق مستعد کشت زعفران پرداخته شد .نتایج نشان داد عملکرد زعفران بهشدت تحت تأثیر درجه حنرارت بنودو،
اما این تأثیر بسته به اقلیم هر منطقه متفاوت است .همچنین بررسی نقشنههای پهنهبندی ایجادشدو بر اسنا

معنادالت رگرسنیونی ایجناد شندو نشنان داد کنه

منناطق جنوبی استان ازجمله شهرستان گناباد دارای بهترین موقعیت از لحاظ پارامترهای مورد بررسی برای کشت زعفران بودو (عملکرد  4/02-4/88کیلوگرم در
هکتار) و این عملکرد از جنوب به سمت نواحی شمالی استان روندی کاهشی داشت؛ بهطوریکه شهرستانهای مرکزی استان مانند تربتحیدریه ،کاشمر و خنواف
دارای عملکرد متوسط ( 5/35-4/02کیلوگرم در هکتار) و شهرستانهای شمالی مانند قوچان دارای عملکنرد نسنبتاض ضنعی ( 0/83-5/35کیلنوگرم در هکتنار) و
تقریباض معادل نص مناطق جنوبی استان بود .همچنین مطابقت این نقشهها با نقشه پهنهبندی عملکرد واقعی زعفران همبستگی باالی عملکرد زعفران بنا عوامنل
اقلیمی ،بهخصوص پارامترهای دمایی را نشان داد.
کلمات کلیدی :اقلیم ،پهنهبندی ،درجه حرارت ،رگرسیون ،عملکرد زعفران.

مقدمه

1

اقتصادی و اجتماعی منناطق خشن

زعفران ( )Crocus sativus L.بهعنوان گرانبهناترین محصنول
کشاورزی و دارویی جهنان (

Sepaskhah & Kamgar-Haghighi,

 ،)2009; Moayedi Shahraki et al., 2010ازجمله گیاهانی اسنت
که با توجه به سازگاری در برابر خشکی ،نقش قابلتوجهی در وضعیت
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی آبیاری و زهکشی ،دانشگاو فردوسی مشهد.
0و -5استاد و دانشیار ،گروو مهندسی آب ،دانشنکدو کشناورزی ،دانشنگاو فردوسنی
مشهد.
 -4استاد گروو زراعت و اطﻼح نباتات ،دانشکدو کشاورزی ،دانشگاو فردوسی مشهد.
(* -نویسندو مسئول)alizadeh@gmail.com :

و نیمهخشن

ازجملنه خراسنان

رضوی دارد؛ بهطوریکه سطح زیر کشت این گیاو در استان خراسنان
رضنوی معننادل  37073بننودو و مینزان عملکننرد آن نیننز معننادل 5/4
کیلوگرم در هکتار است .کل میزان تولید زعفنران در اسنتان خراسنان
رضوی نیز حدود  02تن بنرآورد شندو اسنت (

Agriculture Jihad,

 .)2011بدیهی است با افزایش تولید زعفران ،باال بردن میزان بهنرو-
وری و همچنین افزایش توسعه صادرات این گیاو ،میتوان درآمندهای
ارزی قابلاطمینانی را برای کشور ایجاد نمود (.)Sadeghi, 2012
آگاهی از چگونگی تناسب و انطبنا فعالیتهنای کشناورزی هنر
منطقننه بننا شننرایط آب و هننوایی آن الزمننه انجننام هرگونننه فعالیننت
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کشاورزی است .از اینرو ،تأثیر عوامل آب و هنوایی بنر کشناورزی از

زعفران از روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاستفادو نمودند .نتنایج

سایر فعالیتها بیشتر بودو و به همین دلیل شناخت روابنط متییرهنای

تحقیق نشان داد ،در میان عوامل محیطی ،بارش و دما بیشترین تأثیر

اقلیمی بر عملکرد محصنوالت زراعنی ،اهمینت و ارزش اقتصنادی و

را در کشت زعفران داشتهاند.
در این راستا ،کنوزوگنران و همکناران (

اجتماعی باالیی دارد ( .)Koozehgaran et al., 2011در این ارتباط،

Koozehgaran et al.,

علویزادو و همکاران ( )Alavi Zadeh et al., 2013اظهنار داشنتند

 )2014با بررسی اثر پارامترهای هواشناسنی (درجنه حنرارت حنداقل،

که زعفران در طی گستردوای از شرایط آب و هوایی ،شرایط دمنایی

حداکثر و متوسط) بر عملکرد زعفنران و پهنهبنندی نتنایج حاصنل بنا

و رطوبتی متییر قابلکشت است .وی بهترین آبوهنوا را بنرای رشند

استفادو از سامانه اطﻼعات جیرافیایی ،به تعیین مناطق مساعد کشنت

زعفران ،آبوهنوای گنرم و نیمنه اسنتوایی معرفنی کنرد .فنر زادو و

زعفران در نواحی مختل استان خراسان جنوبی پرداختند .نتنایج کنار

تکلوبیقاش ( )Faraj Zadeh & Teklobighash, 2001جهت تعیین

این محققین نشان داد که اکثر مناطق استان در شرایط مناسب یا نیمه

نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با استفادو از نقشنههای

مناسب قرار دارند؛ بهطوریکه مناطق شمال و شنمال شنرقی اسنتان

سطوح ارتفاعی ،شیب ،قابلیت اراضی ،عمق خاک ،اقدام بنه شناسنایی

دارای بهترین موقعیت از لحاظ درجه حرارتهای حنداقل ،مینانگین و

دسترسی به آبهای سطحی و زیرزمینی و آستانههای دمایی منثثر در

حداکثر برای کشت زعفران بودو ،مناطق مرکزی استان نیمه مستعد و

کشت زعفران در دشت نیشنابور در محنیط  GISنمودنند .نتنایج اینن

مناطق جنوب و جنوب غربی اسنتان نامسنتعد میباشنند .محمندی و

محققننین نشننان داد کننه  0242کیلومترمربننع از اراضننی دشننت دارای

همکاران ( )Mohammadi et al., 2011در تحقیقی بهمنظور ارزیابی

استعداد بسیار خوب برای توسعه کشت زعفران میباشند کنه در حنال

شرایط اقلیمی برای کشت محصول زعفران در شهرستان مرودشت ،از

حاضر کاربری این اراضی به کشنت دینم ،کشنت آبنی ،مراتنع نیمنه

وضعیت دمای حداقل ،میانگین و نوسانات روزانه دما بهصورت روزاننه

متراکم و مراتع متراکم اختصاص دارد .این محققین اظهار داشتند کنه

در ی

دورو آماری02ساله ( )2523-2584با توجه بنه نیازهنای گیناو

با تیییر این اراضی به کاربری کشت زعفران میتوان توسعه اقتصادی

زعفران در شهرستان مرودشت استفادو و این شرایط با شهرستانهای
زعفران خیز ایران مقایسه نمودند .بنر اسنا

و ارزشافزودو را برای این منطقه رقم زد.

نتنایج ،ازنظنر دمنایی و

در کنار عواملی مانند سن مزرعه ،روش یا تراکم کاشت ،اندازو بنه

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز ،شهرستان مرودشت با شهرسنتانهای

و یا آبیاری ،درجه حرارت محیطی از مهمترین عوامل در گنلانگینزی

زعفران خیز اینران ماننند قناون و تربتحیدرینه بنهطور نسنبی دارای

;Molina et al., 2004; Gresta et al., 2005

شباهت بودو و از این نظر برای کشت زعفران محدودیتی وجود ندارد.

 .)Molina et al., 2005بهعبارتدیگر ،گل انگیزی و رفتنار گلندهی

با بررسی اثر پارامترهای هواشناسنی بر عملکنرد زعفران و تعیین

زعفران میتواند بهشدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی منطقه کشت قنرار

مناطق مساعد کشت زعفران بر اسا

این پارامترها میتنننننننوان در

گیرد ( Koul & Farooq, 1984; Benschop, 1993; Kafi et al.,

راستای توسعه کشاورزی و اقتصادی در مناطق مستعد کشت زعفنران

 .)2002بسته به منطقه کشت ،درجهحرارت مطلوب برای رشد زعفران

نقش مثثری ایفا نمود .این آزمایش باهدف ارزیابی عملکرد زعفران در

Molina et al.,

شهرستانهای استان خراسان رضوی تحت تنأثیر پارامترهنای دمنایی

زعفنران میباشند (

بین  05تا  07درجه سلسیو

گزارش شندو اسنت (

 .)2005مطالعات گذشته نشان دادو است که گلدهی زعفنران اساسنناض

انجام شد.

توسنط درجه حرارت کنترل میشنود ،بننابراین درجنه حنرارت معینار
اصنلی بنرای تخمین زمان گلدهی در اینن گیناو است ( Kafi et al.,

مواد و روشها

.)2002
کامیابی و همکاران ) (Kamyabi et al., 2014با هدف مشخص
کردن معیارهای اقلیمی و شناخت رتبه عوامل مثثر بر کشت زعفران و
ارزیابی تأثیر آن در شهرستان رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی
و نیز اولویتبندی نواحی روستایی دهستانهای منطقه بهمنظور کشت

منطقه مورد مطالعه استان خراسنان رضنوی بنا مسناحتی حندود
 244825کیلومترمربع اسنت کننه در شننمال شننرقی کشنور اینران
قرارگرفته و بر اسنا
خش

و نیمهخش

طبقهبنندی اقلیمنی دومنارتن جنزل اقلیمهنای
محسوب میشود .عوامل مختلفنی از قبینل کنوو

ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی…

های مرتفع ،مناطق پست کویری ،دوری از دریاها و همچنین برخنورد
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 .)Organization, 2013میانگین بارندگی در سطح استان نینز 028

جبهههای مختلن آب و هوایی که از غنرب ،شنمال ،شنمال غنرب،

میلیمتر بودو و بیشتر این میزان بارش در زمسنتان و اواینل بهنار ر

شمال شر و جنوب وارد منطقه میشوند ،سنبب تننوع و گوننناگونی

میدهد .مناطق پرباران در نواحی مرتفع قرار دارنند کنه از شنمال بنه

آبوهوای استان میشود .به همین دلیل در بخش کوهسنتانی شنمال

سمت جنوب ،میزان بارش کناهش منییابند ( Fallah Ghalhary et

خراسان رضوی ،زمستانها سرد و طوالنی و تابستانها گرم و معتندل

 .)al., 2008با اینوجود ،توزینع ماهیانه بارنندگی در ننواحی مختلن

بودو و در منطقه جنوبی استان خصوصاض در نزدیکنی کنویر ،آبوهوای

کشت زعفران تقریباض ثابت است .بهطوریکه ،حداکثر بارندگی ماهیاننه

خشن

حناکم اسنت (.)Moafi Madani et al., 2013

در ماوهای اسفند و فروردین و حنداقل آن در ماوهای تیننر ،منرداد و

مناطق کوهستانی و دشتهای استان خراسان رضوی بنه ترتینب

شهریور اتفا میافتد ( .)Hosseini et al., 2008شکل  2پهنهبنندی

دارای وسننعتی در حننندود  32705و  22032کیلومترمربننع هسننتند.

اقلیمی استان خراسان رضوی و شکل  0تیییرات شاخصهای دمنایی

میانگین ساالنه رطوبت نسبی اسنتان  42درصند بنودو و مقندار آن از

را در این استان نشان میدهد.

شمال بنه جننوب اسنتان کناهش مییابند (

Iran Meteorological

شکل  –1پهنهبندی بر اساس تغییرات اقلیمي در استان خراسان رضوی و موقعیت ایستگاههای موردمطالعه (اسماعیلي و همکاران)1911-11 ،
Figure 1- The zonation based on climate changes in Khorasan Razavi Province and position of experimental stations (Esmaili
et al., 2011-2012).

در این تحقیق از آمار و اطﻼعات  02ساله ایستگاوهای سینوپتی

 -5درجه حرارت حداکثر و  -4اختﻼف درجه حرارت شبانهروز .شکل-

اسننتان خراسننان رضننوی استفادو شنند که اینننن آمار از سازمان آب-

های  2و  0موقعیت ایستگاوهای منتخب اسنتان و شنکل  5تییینرات

منطقهای خراسان رضوی دریافت گردید .این دادوها شنامل  4پنارامتر

ماهانه پارامترهای مورد بررسی را در این شهرها نشان میدهد.

به شرح زیر بود -2 :درجه حرارت حداقل -0 ،درجه حنرارت متوسنط،

در این مطالعه عملکرد گل زعفران (برحسب کیلنوگرم در هکتنار)
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در طی دورو  02ساله از ادارات جهاد کشاورزی در شهرستانهای مورد

چند متیینرو خطی ،اثنر متییرهنای مسنتقل (عوامل اقلیمی) بهصورت

مطالعه دریافت شد .سپس با توجه بنه طنول دورو آمناری ایسنتگاوها،

همزمان بر متییر وابسته بررسی شد .برای اینکار دادوهای منتخب در

دورو مشترک آماری انتخاب و ایسنتگاوهای بنا دادوهنای محندود ینا

دورو مشترک آماری مورد بازبینی قرار گرفت ،تحلیل دادوهای پنرت و

بسیار ناقص حذف گردید.

بررسی نرمال بودن توزیع دادوها انجام و سپس مندلسنازی از طریق

پس از جمعآوری دادوها ،ابتندا با استفادو از روشهنای رگرسیون

نرمافزار  SPSSانجام گرفت.

شکل  –2درجه حرارت متوسط ( ،)Aدرجه حرارت حداکثر ( )Bو درجه حرارت حداقل ( )Cدر ایستگاههای موردمطالعه استان خراسان رضوی
Figure 2- Average temperature (A), maximum temperature (B) and minimum temperature (C) in experimental stations of
Khorasan Razavi province.

ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی…
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شکل  –9وضعیت درجه حرارت متوسط ( ،)Aدرجه حرارت حداکثر ( ،)Bدرجه حرارت حداقل ( )Cو اختالف درجه حرارت شبانهروز ( )Dدر شهرهای
موردمطالعه
Figure 3- The status of average temperature (A), maximum temperature (B), minimum temperature (C) and diurnal
temperature variation (D) in experimental cities.

روش رگرسیونی مورداستفادو در این مطالعه ،رگرسیون گامبهگنام

میتوان جهت پیشبینی عملکرد بهینه و تعیین مناطق مستعد کشنت

بود ،تا تنها متییرهنای اقلیمنی دارای اثنر معننیدار بنر روی عملکنرد

زعفران در استان خراسان رضوی بهخصنوص در منورد منناطقی کنه

زعفران وارد مدل شدو و سایر متییرها بهصورت مرحلهای (گام به گام)

تاکنون زیر کشت زعفران نبودواند ،اقدام نمود .همچنین جهت بررسی

حذف گردید تا رابطه بین عملکرد و پارامترهای مناسبتر ایجاد شود.

صحت (اعتبارسنجی) مدل ایجاد شدو پیشبیننی عملکنرد بنر اسنا

بنننرای رسنننم نقشننههای رقنننومی پهنهبننندی پارامترهنننای

دادوهای اقلیمی ،عملکرد واقعی زعفنران در اسنتان پهننهبنندی شند.

هواشناسنی از نرمافزار  ArcGIS 9.2و جهت درونینابی پارامترهنای

جهت افزایش دقت پهنهبندی ،عﻼوو بر مینانگین عملکنرد  02سناله

هواشناسی ،مشابه تحقیقات سایر محققین از روش درونیابی

Spline

استفادو شد ( .)Hartkamp et al., 1999; Tait et al., 2006از مدل
بهدست آمدو بر اسا

روابط رگرسیونی ایجادشدو روی عوامل اقلیمی

زعفران در شهرهای داخل استان خراسان رضوی ،از چند شنهر خنار
استان نیز استفادو شد.
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قوچان کمتر از  22درجه بودو که میتواند اثر قابل توجهی بر کناهش

نتایج و بحث
نتایج رگرسیون گام به گام عملکرد بر اسا

چهار پارامتر درجنه-

حرارت حداقل ،درجهحرارت متوسط ،درجهحرارت حنداکثر و اخنتﻼف
درجهحرارت شبانهروز در جداول  2تا  4مشاهدو میگردد.
بر طبق طبقهبندی اقلیمی آمبرژو؛ کنل اسنتان خراسنان رضنوی
سرد و نیمهخش

بودو و تنها شهرسنتان قوچنان دارای اقلنیم

اسنت .در بنین ایسنتگاوهای موردمطالعنه اسنتان،

شهرستان قوچان با میانگین رطوبت نسبی ساالنه معنادل  33درصند،
مرطننوبترین شننهر اسننتان میباشنند (

بهطورکلی ،گلدهی زعفران رابطه مستقیمی با درجه حرارت دارد و
هرچه دما در پاییز زودتر کاهش یابد ،گلدهی نیز زودتر اتفا میافتند.
در این ارتبناط ،علینزادو و همکناران ( )Alizadeh et al., 2009نینز

قوچان

دارای اقلیم سرد و خش

عملکرد در این شهرستان داشته باشد.

Iran Meteorological

 .)Organization, 2013مطابق نتایج رگرسیون گنامبنهگنام در اینن
شهرستان ،درجهحرارت حداکثر و درجه حرارت متوسط در آبانماو به-
عنوان مهمترین ماو مثثر بر عملکرد زعفنران نشنان دادوشندو اسنت
(جنندول  2و  .)0کننوچکی و همکنناران ()Koocheki et al., 2009
نشان دادنند گلندهی زعفنران در اسنتان خراسنان از اواسنط مهرمناو
آغازشدو و مدت آن در دمای بهینه 54 ،روز و حنداکثر  32روز اسنت.
دمای بهینه نیز در محدودو  22تا  21/3و تا حداکثر  00/3درجه است.

دمای پایین را بر گلدهی زعفنران منثثر دانسنتهاند .مکانیسنم عمنل
گلدهی در زعفران به صورتی است که هرچه افنت درجنه حنرارت در
شب بیشتر باشد ،روز بعند تعنداد گنل بیشنتری ظناهر خواهند شند و
مناطقی که درجه حرارت در آن زودتر پایین میآید ،به همنان نسنبت
گلدهی در آنها زودتر اتفا میافتد (.)Koozehgaran et al., 2011
تربتحیدریه ،سبزوار و نیشابور

بهدلیل شباهت نسنبی شنرایط آب و هنوایی در شهرسنتانهنای
تربتحیدریه ،سبزوار و نیشابور (شکلهای  2و  ،)0اراوه نتایج در اینن
شهرسنتانهننا بننهطنور مشننترک بیننان شند .در رابطننه بننا شهرسننتان
تربتحیدریه ،مهمترین ماوها از نظر تأثیر بر عملکنرد زعفنران ،دی و
اردیبهشت میباشد (جداول  2تا .)4

مطابق شکل  5متوسط و حنداکثر درجنه حنرارت ماهاننه شهرسنتان
جدول  -1معادالت حاصل از رگرسیون گام به گام عملکرد زعفران بر اساس درجهحرارت متوسط

قوچان

تربتحیدریه

Ghoochan

Torbat-eHeydarieh

Table 1- The stepwise regression equations based on average temperature
سبزوار
تفسیر
گناباد
نیشابور
Sabzevar
رابطه دوم
رابطه اول
Interpretation
Gonabad
Neshabour
1nd eq.

2nd eq.

-

-

-0.047

-

-

-0.549

-

-

0.041

-

-

-

-

-0.251

-

-0.327

-0.393

-

0.524

-

-

-

-

-

0.756

8.488

1.897

10.960

10.703

10.913

*0.70

*0.87

*0.71

0.85

*0.065

*0.54

درجه حرارت متوسط اسفند
Average temperature in March

درجه حرارت متوسط فروردین
Average temperature in April

درجه حرارت متوسط اردیبهشت
Average temperature in May

درجه حرارت متوسط خرداد
Average temperature in November

عرض از مبدأ
Intercept

ضریب تبیین
Coefficient of determination

شاخص
Parameter

TaMarch
TaApr.
TaMay
TaJune
B0

R2

* -تمامی روابط در سطح  %3معنیدار میباشند.
*-All relationships are significant at the 5% level.
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جدول  -2معادالت حاصل از رگرسیون گام به گام عملکرد زعفران بر اساس درجه حرارت حداقل
Table 2- The stepwise regression equations based on minimum temperature
تربتحیدریه
Torbat-eHeydarieh

سبزوار

نیشابور

گناباد

تفسیر

شاخص

Sabzevar

Nishabour

Gonabad

Interpretation

Parameter

-

-

0.168

-

درجه حرارت حداقل دی

-

-

0.504

-0.336

-

-

-

-0.299

-0.311

-0.415

-

-

-

-

0.848

-

0.124

-

-

-

-

0.256

-

-

0.629

8.605

19.115

17.816

*0.98

---

*0.79

*0.75

Minimum temperature in January

درجه حرارت حداقل اسفند
Minimum temperature in March

درجه حرارت حداقل فروردین
Minimum temperature in April

درجه حرارت حداقل اردیبهشت
Minimum temperature in May

درجه حرارت حداقل مرداد
Minimum temperature in August

درجه حرارت حداقل مهر
Minimum temperature in October

درجه حرارت حداقل آبان
Minimum temperature in November

عرض از مبدأ
Intercept

ضریب تبیین
Coefficient of determination

TiJan.
TiMarch
TiApril
TiMay
TiAug.
TiOct.
TiNov.
B0
R2

* -تمامی روابط در سطح  %3معنیدار میباشند.
*-All relationships are significant at the 5% level.

اما روند وابستگی دما با این ماوها متفاوت است؛ بهطوریکه با افزایش درجه حرارت حداکثر و درجه حرارت میانگین در دیماو ،عملکرد زعفنران
افزایش مییابد ،درحالیکه با افزایش هرکدام از این پارامترهای دمایی در اردیبهشتماو ،عملکرد روند کاهشنی دارد (جندول  .)0مشنابه اینن نتنایج،
حسینی و همکاران ( )Hosseini et al., 2008نشان دادند که با افزایش حداقل درجه حرارت در اردیبهشتماو عملکرد زعفران کاهش مییابد.
مشابه بخش قبل در رابطه با نتایج کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2009در مورد درجنه حنرارت بهیننه در زمنان گلندهی زعفنران
( 22-21/3درجه سلسیو ) ،همانطور که در شکل  5مشاهدو میگردد ،متوسط دمای سبزوار در این زمان بیش از  00/3درجه میباشد ،لذا این امنر
میتواند تأثیر مستقیم بر گلدهی و لذا عملکرد زعفران داشته باشد .بهبیاندیگر ،طبق این رابطه دمای حداکثر در این ماو با عملکنرد زعفنران رابطنه
معکو

دارد (جدول  .)5همین دمای بهینه ،اهمیت مهر و آبان برای دمای حداقل در سبزوار و تربتحیدریه را نیز میتواند اثبات نماید .طبنق نتنایج

اراوهشدو در شکل  5دمای حداقل در ماوهای مهر و آبان در این شهرها پایینتر از این مقدار بودو ،لذا مطنابق جندول  ،0در سنبزوار و تربتحیدرینه،
هرچه دمای حداقل در مهر و آبان افزایش یابد ،گلدهی و عملکرد زعفران بیشتر میباشد.
بهطورکلی در شهرستانهای تربتحیدریه و نیننشابور گلندهی در اواینل مهرمناو (بنهاحتمال  13درصند 21 ،تنا  02مهرمناو) ر میدهند .اینن
شهرستانها همچنین نسبت به سایر شهرستانها دارای ارتفناع بیشتر و متوسط دمای پایینتر هستند.
در شهرستان هایی با ارتفاع باالتر از سطح دریا و میانگین دمای پناوین تنر معموالض تاریخ گلدهی و زمان آبیاری زودهنگام و در اوایل پناویز است.
با کم شدن ارتفاع و باال رفتن دمای هوا تاریخ گلدهی و زمان انجام اولین آبیاری بنه اواسنط و در گناهی منوارد بنه اواخنر پناویز منتقنل منیشنوند
(.)Alizadeh et al., 2009
برای تربتحیدریه و سبزوار میتوان درجه حرارت حداقل را عامل محرک گلدهی زعفران معرفی نمود (جدول  .)0در مناطقی که زودتر سرد می-
شود ،زودتر نیز گلدهی زعفران آغاز میشود ( .)Koozehgaran et al., 2011بهطورکلی مرحله گل انگیزی در زعفران بسته به منطقه تولید از اواخر
خردادماو شروعشدو و تا نیمه مهرماو پایان مییابد (.)Koocheki et al., 2009
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جدول  -9معادالت حاصل از رگرسیون گام به گام عملکرد زعفران بر اساس درجه حرارت حداکثر
Table 3- The stepwise regression equations based on maximum temperature
تربتحیدریه
تفسیر
گناباد
نیشابور
سبزوار

قوچان
Ghoochan

Torbat-eHeydarieh

Sabzevar

Nishabour

Gonabad

Interpretation

-

-

-

-

-0.516

درجه حرارت حداکثر اسفند

-

-

-

-

-0.654

-

-0.206

-0.046

-0.338

-

-

-

-0.046

-

-

0.494

-

-

-

-

-0.470

8.955

3.215

12.326

15.143

*0.81

*0.81

*0.76

*0.70

*0.74

شاخص
Parameter

Maximum temperature in March

درجه حرارت حداکثر فروردین
Maximum temperature in April

درجه حرارت حداکثر اردیبهشت
Maximum temperature in May

درجه حرارت حداکثر مهر
Maximum temperature in October

درجه حرارت حداکثر آبان
Maximum temperature in November

عرض از مبدأ

TxMarch
TxApril
TxMay
TxOct.
TxNov.

B0

Intercept

ضریب تبیین

R2

Coefficient of determination

* -تمامی روابط در سطح  %3معنیدار میباشند.
*-All relationships are significant at the 5% level.

جدول  -4معادالت حاصل از رگرسیون گام به گام عملکرد زعفران بر اساس اختالف درجه حرارت شبانهروز
Table 4- The stepwise regression equations based on diurnal temperature variation
شاخص
تفسیر
گناباد
نیشابور
سبزوار
Sabzevar

Nishabour

Gonabad

Interpretation

Parameter

-

-

-0.441

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز اسفند

TdMarch

-

-

-0.424

-0.123

-

-

-

0.922

-

0.051

-

-

1.702

-14.959

17.149

*0.76

*0.70

*0.76

Diurnal temperature variation in March

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز فروردین
Diurnal temperature variation in April

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز اردیبهشت
Diurnal temperature variation in May

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز شهریور
Diurnal temperature variation in

TdApril
TdMay
TdSep.

September

اختﻼف درجه حرارت شبانهروز آبان
Diurnal temperature variation November

عرض از مبدأ
Intercept

ضریب تبیین
Coefficient of determination

TdNov.
B0
R2

* -تمامی روابط در سطح  %3معنیدار میباشند.
*-All relationships are significant at the 5% level.

طبننق نتننایج علیننزادو و همکنناران (،)Alizadeh et al., 2009

ارتفاعی حدود  177/2متری از سطح دریا است .حداقل و حداکثر دمنا

شهرستان سبزوار در مقایسه بنا سایر شهرستانهنای اسنتان خراسنان

در این شهرسنتان ننسبتاض باالسنت (شکل  )0و ایننن عامننل موجنب

دارای دیرترین زمان گلدهی میباشد .این شهرستان با متوسط حداقل

تأخیر در عبور دما از  20درجه سلسیو

میگنردد .زمنان گلندهی در

و حداکثر درجه حرارتی برابر با  22/7و  04/3درجه سلسنیو  ،دارای

این شهرستان از اواخر آبانماو تا اوایل آذرماو میباشد.

ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی…

9

شکل  –4پهنهبندی مناطق مستعد کشت زعفران بر اساس پارامترهای درجه حرارت متوسط ( ،)Aدرجه حرارت حداکثر ( ،)Bدرجه حرارت حداقل
( )Cو اختالف درجه حرارت شبانهروز ()D
Figure 4- The zonation of studied areas for saffron cultivation based on average temprature (A), maximum temprature (B),
minimum temprature (C) and daily temperature difference (D) parameters.
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شکل  -5پهنهبندی واقعي بر اساس میانگین بیستساله دادههای عملکرد زعفران
Figure 5- The actual zonation based on average of saffron yield during 20 years.

بهطورکلی ،اسنفند ،فنروردین و اردیبهشنتماو مصنادف بنا رشند

بین ایستگاوهای موردمطالعه استان خراسان رضوی ،شهرستان گنابناد

رویشی زعفران است .مرحله رشد رویشی در زعفران ،از اواخر آبان ماو

بننا رطوبننت نسننبی  51درصنند خش ن ترین شننهر اسننتان میباشنند

(پس از گلدهی) شروع شدو و تا اواخر اردیبهشتماو ادامه مییابند .در

(.)Iran Meteorological Organization, 2013

این ماوها زعفران ازنظر ظاهری در مرحلهای است که برگها به بلوغ

طبق نتایج رگرسیون خطی در این شهر از نظر درجه حرارتهنای

رسیدو و ذخایر الزم برای بنهها را از طریق فتوسنتز فراهم منیکننند،

حداقل ،حداکثر ،متوسط و نیز اختﻼف درجه حرارت شبانهروز ،ماوهای

در حقیقت شرایط رشدی مناسب از نظر دمایی در اینن مناوهنا سنبب

مار

و آوریل (اسفند و فروردین) بیشترین تأثیر را بر عملکرد زعفران

میشود که گیاو بتواند مواد فتوسنتزی بیشتری تولید نمنودو و بخنش

داشنتند (جنداول  2تنا  .)4حسنینی و همکناران (

قابلتوجهی از آنان را به اندامهای ذخیروای که همان بننههنا هسنتند

 )2008نیز نشان دادند در شهرسنتان گنابناد اصنلیتنرین متیینر آب-

انتقال دهد؛ این امر موجب میشود در فصل رشد بعدی ،بننههنای بنا

وهوایی کنترلکنندو عملکرد زعفران درجه حرارت حداقل در اواخر ماو

ذخیرو غنذایی بناالتر از پتانسنیل بیشنتری بنرای رشند و تولیند گنل

مار

(انتهای اسفند) میباشد ،بهطوریکنه بنا افنزایش آن ،عملکنرد

برخوردار باشند ( .)Koozehgaran et al., 2014در این راستا ،هالوی

زعفران کاهش منییابند.

Hosseini et al.,

( ،)Halevy, 1990تیییرات دمای روزانه را بنرای گنلدهنی زعفنران
مثثر دانسته و اظهار داشت که نوسان درجهحرارت روز و شب ،مهنم-

شناسایی مناطق مستعد کشت و پهنهبندی عملکررد واقعری

ترین عامل در تنظیم گلدهی این گیاو میباشد.

زعفران

از نظر هر چهار شاخص درجه حرارت متوسط ،حداقل و حداکثر و
گناباد

نیز اختﻼف درجه حنرارت شنبانهروز ،بهتنرین منناطق جهنت کشنت

این شهر در گرمترین ،کم بارشترین و خش ترین ناحیه اقلیمنی

زعفران ،مناطق جنوبی استان (گناباد) بود (شنکل )5؛ بهطوریکنه بنا

استان خراسان رضوی قرارگرفته اسنت ( .)Esmaili et al., 2012در

افزایش فاصله به سمت مناطق شمالی استان (کاشمر ،تربت حیدرینه،

00
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 گلدهی نیز که.بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاهان میباشد

 درصد32  تا52  مشهد و قوچان) عملکرد زعفران بین، نیشابور،سبزوار

 در ارتباط مستقیم،اساساض مهمترین مرحله فنولوژیکی در زعفران است

 کنوزوگنران و همکناران، مشنابه اینن نتنایج.)5 کاهش یافت (شکل

یافتنههنای اینن

) بنا پهنهبنندی عملکنرد زعفنران بنرKoozehgaran et al., 2011(

 بنر اسنا.با درجه حرارت محیط تنظیم منیشنود

 کاهش عملکرد زعفران در استان رضوی بهطور قابلتوجهی،پژوهش

 حداکثر و متوسط نشان دادند کنه در،درجه حرارتهای حداقل

اسا

 بهطنوریکنه ماننند،تحت تأثیر تیییرات شاخصهای دمایی قرار دارد

 مناطق شمالی دارای بیشترین عملکرد بنودو و،استان خراسان جنوبی

تحقیقننات مشننابه مننیتننوان گفننت در میننان شهرسننتانهای اصننلی

.این عملکرد از شمال به سمت جنوب استان رو به کاهش گذاشت

 درصند از تییینرات عملکنرد را72 تولیدکنندو زعفران استان بنیش از

مطابق نتایج حاصل از مدلهای رگرسیونی بهدسنتآمندو (شنکل

میتوان با این متییرهای آب و هوایی بهخصوص پارامترهنای دمنایی

) نینز نشنان داد کنه مینزان3  پهنهبندی عملکنرد واقعنی (شنکل،)4

 نتایج این پژوهش نشان داد بخشهنای جننوبی اسنتان.توصی کرد

عملکرد از شمال استان خراسنان رضنوی بنه سنمت جننوب رونندی

ازجملنه شهرسنتان گنابناد بنهعنوان منناطق مسنتعد کشنت زعفننران

افزایشی داشت؛ بهطوریکنه منناطق شنمالی اسنتان دارای کمتنرین

 مینزان،تعیینشدو و با تیییر اقلیم بنه سنمت منناطق شنمالی اسنتان

 کیلوگرم بنر هکتنار) و منناطق جننوبی0/85 –5/35( میزان عملکرد

-عملکرد بهطور قابل مﻼحظهای کاهش یافت؛ بهطوریکه شهرستان

) کیلنوگرم بنر هکتنار4/02 – 4/88( استان دارای بیشترین عملکنرد

 تربتحیدریه و خواف دارای، کاشمر، بردسکن، مهوالت،های رشتخوار

.)4 بودند (شکل

 قوچان و درگنز،عملکرد خوب و شهرهای شمالی استان ازجمله مشهد
.دارای عملکرد نسبتاض ضعی بودند
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