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 بندی کشت زعفران در استان خوزستانپهنه

 با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

 1مصطفی علی نقی زاده

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه کشاورزی، گروه استادیار

 12/21/2911تاریخ پذیرش:    12/8/2911تاریخ دریافت: 

 چکیده
حصول م .باشندي خود نيازمند شرايط مناسب محيطي هوا، آب و خاك ميگياهان زراعي براي رشد و نمو و تكامل مراحل فنولوژيك

تحقيق حاضر به منظور پهنه بندي کشت زعفران در استان  زعفران سازگاري خوبي با آب و هواي خشک و  نيمه خشک دارد.

 21هاي هواشناسي ¬ق از دادهمي باشد. براي انجام اين تحقي GISخوزستان و تعيين نواحي مستعد اين محصول به وسيله نرم افزار 

هاي روزانه استفاده ¬( به صورت ميانگين ماهانه و داده2891-1222ساله) 12ايستگاه سينوپتيک در سطح استان در يک دوره آماري 

شده است. در اين تحقيق به وسيله مقايسه رگرسيوني، شباهت اقليمي ايستگاههاي استان خوزستان و شهرستان تربت حيدريه)يكي از 

نواحي زعفران خيز ايران(  از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس ديگر شرايط اقليمي براي محصول زعفران مورد بررسي قرار گرفته 

استفاده شده است.  AHPهاي مورد نظر و به منظور وزن دهي به هر يک از پارامترها بر اساس اولويت، از مدل¬است. براي تهيه نقشه

دهد با توجه به شرايط اقليمي و محيطي مطلوب براي گياه زعفران) مانند: بارش، ارتفاع، شيب، تابش آفتاب نتايج اين تحقيق نشان مي 

و همچنين يخبندان(، نواحي شمالي و شرقي استان خوزستان مستعد و مناسب براي کشت محصول زعفران مي باشد. در استان خوزستان 

 ايط براي کشت زعفران نامطلوب و با محدوديت مواجه مي شود. با فاصله گرفتن از نواحي شمالي و شمال شرقي، شر

 

  ، استان خوزستانGIS، زعفران، پهنه بندیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

زعفران با ارزش اقتصادی بسیار باال نقش مهمي را در صادرات غیر نفتي ایران دارد و به عنوان یك محصول زراعي  

ترین محصوالتي مي باشد که با توجه به صادراتي بودن آن و به طبع درآمد باال توجه با قدمتي هزار ساله، یكي از مهم

خاصي به آن معطوف شده است. این محصول که بیشتر در جنوب استان خراسان به دست مي آید، در بازارهای جهاني 

ا به شمار مي رود. با توجه طرفداران زیادی دارد به طوری که اینك ایران عمده ترین صادر کننده  زعفران مرغوب دنی

های حرارتي و سایر عوامل اقلیمي مناطق عمده زعفران خیز جنوب خراسان)قائن و تربت حیدریه( ¬به اینكه آستانه

های ایستگاههای هواشناسي و محاسبات آماری وضعیت اقلیمي مشخص مي باشند، مي توان تجزیه و تحلیل داده

نمود و با بهره گیری از نرم افزارهای سیستم اطالعات جغرافیایي و سنجش از مناطق مختلف استان را با دقت تعیین 

دور، مناطق مستعد برای کشت زعفران را بر اساس فاکتورهای اقلیمي و عناصر طبیعي مشخص نمود. استان خوزستان 

 نوع دارایبا توجه به وسعت قابل توجه و دارا بودن منابع آب سطحي و زیرزمیني و همچنین شرایط طبیعي مت

پتانسیلهای باالیي برای کشاورزی و تولید محصوالت زراعي است. بنابراین شناخت پتانسیلهای طبیعي و به خصوص 

 اقلیمي استان خوزستان در  راستای توسعه بخش کشاورزی)بویژه کشت زعفران( ضروری مي باشد.

تألیف  "زعفران، فناوری تولید و فرآوری"ب کامل ترین و جدید ترین اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتا

( مي باشد که نگارنده در فصل سوم آن نیازهای اقلیمي محصول زعفران را به صورت کامل بیان 2982محمد کافي )

زعفران، زراعت، فرآیند، ترکیبات شیمیایي و "در ترجمه کتابي با عنوان 2938نموده است. حبیبي و باقری در سال 

میلي متر در سال و متوسط درجه  211شرایط مناسب کشت زعفران را با توجه به بارندگي کمتر از  "استانداردهای آن

در پایان نامه مقطع  2938درجه سانتي گراد را در تابستان مطرح نموده اند. نوکندی در سال  91حرارت کمتر از 

 "سان جنوبي )مطالعه موردی بیرجند(اثرات عوامل اقلیمي بر کشت زعفران در خرا"کارشناسي ارشد خود با عنوان 

پارامترهای اقلیمي مورد نیاز زعفران را با بررسي چند مزرعه نمونه در دشت بیرجند و یك کرت نمونه در دشت مرغ 

( محصول زعفران، Kc( با توجه به ضریب گیاهي)1111اصفهان مشخص کرده است. سپاسخواه و کامگر حقیقي )

میزان بارش، چگونگي رژیم آبیاری و نیاز آبي محصول زعفران را در نواحي زعفران  میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و

بررسي اثرات دمایي در چگونگي گل دهي محصول  ( به2931خیز محاسبه و ارزیابي کردند.بری ابرقویي و همكاران)

یشترین کاهش مي یابد و بزعفران پرداخته اند. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش سن مزرعه، عملكرد، افزایش و سپس 

اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و ( 2983عملكرد مربوط به سالهای چهارم و پنجم بود.حسیني و همكاران)

داکثر های حداقل و حبررسي کردند. آنها نتیجه گرفتند که الگوی افزایش درجه حرارت بر عملكرد زعفران رابارندگي 

ساله گذشته تا حد قابل توجهي با روند  21ده زعفران در استان خراسان در طي این ماهها در شهرستانهای تولید کنن

امكان سنجي اقلیمي ( به 2981کاهش عملكرد زعفران در طي این دوره انطباق نشان داده است. محمدی و کریم پور)

یز با ای زعفران خهپرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان مي دهد در ایستگاه کشت زعفران در جنوب شهرستان سبزوار

( داشته و نشان دهنده 1.1ایستگاه سبزوار همه پارامترهای محاسباتي، درجه ضریب همبستگي بسیار باال )بیش از 

( اثر عواملي مانند مدیریت و فاکتورهای اقلیمي 2182تشابهات دمایي بین این مناطق با منطقه سبزوار است.کریستین)
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کرده است و رگرسیون چند متغیره ای را جهت تعیین سهم هر کدام از عوامل را بر تولید محصوالت زراعي مطالعه 

(اثر تغییرات بارش را بر موفقیت کشاورزی در 2131الماسون) در عملكرد نهایي محصوالت زراعي بكار برده است.

سال یك مرتبه  19مونتانای شرقي مطالعه کرد. وی ثابت کرد که احتمال بدست آوردن عملكرد باال در این منطقه در هر

است، در حالیكه نابودی کامل محصوالت ناشي از خشكي را میتوان در هر هفت سال یكبار انتظار 

( از طریق روش تجزیه و تحلیل همبستگي تاثیر اقلیم را بر عملكرد محصوالت زراعي بر اساس 2182داشت.هاولیك)

که یك ( به این نكته اشاره میكنند 2131هانسن) و ایسرا السن انحراف عملكرد محصول از خط رگرسیوني مطالعه کرد.

 باران مالیم بر روی سطح برگ یا زمین اگر به منطقه ریشه گیاه هم نرسد میتواند تبخیر و تعرق گیاه را کاهش دهد.

( باران موثر را برابر با کل باران فصل رشد، منهای رطوبت از دسترس خارج شده بصورت 2131اوگرسكي و مكوس)

( بارش موثر را قسمتي از بارندگي میدانند که برای رشد محصول قابل 2122یا نفوذ میدانند.هیس و بوئل)رواناب 

 دسترس بوده و مقدار آن برابر با کل باران، منهای رواناب و تبخیر است. 

 منطقه مورد مطالعه

قرار  اروندرودو  خلیج فارسدر جوار  ایرانع در جنوب غربي بکیلومتر مر 31٬193استان خوزستان با مساحت 

و  قشر، از ایالم، از شمال غرب به استان اصفهان، از شمال شرق به استان لرستان استانخوزستان از شمال به .دارد

 شورکو از غرب به  خلیج فارس، از جنوب به کهكیلویه و بویراحمدو  بختیاری و چهارمحال هایاستانجنوب شرق به 

دقیقه طول شرقي از  91درجه و  21دقیقه تا  11درجه و  13استان خوزستان در محدوده . شودمحدود مي عراق

 .(2)شكلقراردارد خط استوادقیقه شمالي از  28درجه و  91دقیقه تا  28درجه و  11و  گرینویچ النهارنصف

 
 موقعیت استان خوزستان در کشور ایران -1شکل

 2911های پژوهش، منبع: یافته
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 هایافته

ب مي آید، دراین تحقیق بین پارامترهای میانگین از آنجایي که بارش و دما از عوامل مهم در رشد هر محصول به حسا

های استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه همبستگي گرفته شده است تا مشخص گردد آیا دما و بارش ایستگاه

های استان خوزستان مشابهت دارد یا نه؟ همبستگي بین بارش و دمای از این نظر شهرستان تربت حیدریه با ایستگاه

 استان خوزستان با شهرستان تربت حیدریه از طریق رابطه زیر به دست آمده است: ایستگاههای

 

 

با توجه به میزان همبستگي به دست آمده، بیشترین همبستگي بین ایستگاههای استان خوزستان با تربت حیدریه مربوط 

دهد د. این همبستگي نشان مي( مي باشR=99)2به میانگین دمای هوا مي باشد که میزان این همبستگي نزدیك به عدد 

میانگین دما در شهرستانهای استان خوزستان با شهرستان تربت حیدریه دارای روند مشابه در طول سال مي باشد. 

بارش باران نیز به عنوان یكي از عوامل مهم در کشت محصوالت در ایستگاهای استان خوزستان  و شهرستان تربت 

میزان همبستگي دما و بارش را بین ایستگاههای استان  2و باال مي باشد. جدولحیدریه دارای همبستگي معني دار 

 دهد.خوزستان و تربت حیدریه نشان مي
 میزان همبستگی دما و بارش بین ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه -1جدول

 بارش دما ایستگاهها

 /32 /11 اهواز -تربت

 /38 /11 آبادان -تربت 

 /32 /11 دزفول -تترب

 /39 /11 ایذه -تربت

 /38 /11 مسجد سلیمان -تربت

 /31 /11 ماهشهر -تربت

 /39 /11 صفي آباد دزفول -تربت

 /33 /11 بستان -تربت

 /32 /11 رامهرمز -تربت

 /31 /11 شوشتر -تربت

 /33 /11 بهبهان -تربت

 /33 /11 امیدیه -تربت

 2911های پژوهش، منبع: یافته

توجه به میزان همبستگي به دست آمده مي توان دیگر شرایط طبیعي و اقلیمي مورد نیاز زعفران را در استان خوزستان  با

 مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار داد. 

 تاثیر عوامل مختلف جغرافیایی بر پهنه بندی کشت زعفران در استان خوزستان:

 ارتفاع -1

کشاورزی وکشت محصوالت مختلف مي باشد.با توجه به اینكه گیاه زعفران بین عامل ارتفاع یكي از عوامل مهم در 

 متر بهترین رشد و عملكرد را دارد، اساس وزن دهي به ارتفاع به صورت جدول زیر مي باشد: 1911تا   2911ارتفاع 
 (1731طبقه بندی عامل ارتفاع بر اساس نیاز زعفران)نوکندی ، -2جدول

 طبقه بندی ارتفاع
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 نامناسب 1911ر از بیشت

 کامالً مناسب 1911تا  2911

 مناسب 2911کمتر از 

 2911های پژوهش، منبع: یافته

نواحي شمالي و شمال شرقي استان خوزستان دارای ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر نواحي استان خوزستان مي باشند. 

 . بنابر این در استان خوزستان با حرکت ازنواحي جنوبي استان خوزستان شامل زمینهای کم ارتفاع و کم شیب است

طبقه بندی ارتفاع را در استان خوزستان  1شكل شود.ها کاسته مينواحي شمالي به نواحي جنوبي، از ارتفاع ناهمواری

 دهد.بر اساس نیاز زعفران نشان مي

 
 طبقه بندی ارتفاع بر اساس نیاز زعفران در سطح استان  -2شکل

 2911ژوهش، پ یافته های منبع: 

 بارش -2

بارش باران در هر منطقه ای یكي از مهمترین عوامل در انجام عملیات کشاورزی و برداشت محصوالت زراعي مي 

طبقه بندی بارش را در  9مي باشد. شكل 9باشد. طبقه بندی بارش از نقطه نظر محصول زعفران به صورت جدول 

 د.دهاستان خوزستان بر اساس نیاز زعفران نشان مي
 (1731طبقه بندی بارش بر اساس نیاز محصول زعفران)نوکندی ، -7جدول

 طبقه بندی میزان بارش)میلي متر(

 خوب 911بیشتر از 

 متوسط 121تا  911

 ضعیف 121کمتر از 

 2911های پژوهش، منبع: یافته
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 طبقه بندی بارش بر اساس نیاز زعفران در سطح استان  -7شکل

 2911ش، های پژوه منبع: یافته

 شیب -7

 زمره در ایران در زعفران شیب یكي از عوامل طبیعي است که بر روی نوع محصوالت کشاورزی اثر گذار است.گیاه

 باشد، بنابراین مي درصد 8 حداکثر آبي گیاهان کشت برای مناسب شیب که آنجایي از و آید مي حساب به آبي گیاهان

 باشد: مي زیر جدول صورت به رانزعف کشت نظر از شیب عامل بندی طبقه شرایط
 (1731زعفران)نوکندی ، گیاه نیاز اساس بر شیب عامل بندی طبقه -4جدول

 
 

 

 

 

 2911های پژوهش، منبع: یافته

 واقع در شود.مي کاسته زمین شیب مقدار از کنیم حرکت جنوبي نواحي به شمالي نواحي از چه هر خوزستان استان در

 را آبي وکشت کشاورزی برای باالیي قابلیت که شودمي هموار و شیب کم زمینهای شامل خوزستان استان نواحي بیشتر

 .دهدمي نشان زعفران نیاز اساس بر خوزستان استان در را شیب بندی طبقه 1شكل.دارند

 طبقه بندی شیب به درصد

 مناسب  8کمتر از 

 نسبتاُ مناسب 22-8

 نامناسب 22بیشتر از 



 404... در زعفران کشت بندیپهنه

 
 زعفران در سطح استان  نیاز اساس بر یبش بندی طبقه -4شکل

 2911های پژوهش، منبع: یافته

 وکمتر گراد سانتی درجه 5 دمای آستانه -4

 سینوپتیك ایستگاه 21 برای تحقیق این در.دارد حرارت درجه و انرژی از حداقلي به نیاز زدن جوانه رشد و برای گیاه هر

 شده محاسبه درصد 81 احتمال سطح در ویبول توزیع از استفاده با پایینتر و درجه 2 دمای وقوع احتمال خوزستان استان

 .است

 خوزستان استان سطح در گراد و کمتر سانتي درجه 2 دمای آستانه وقوع احتمال مشاهده میشود که2جدول به توجه با 

 .افتدمي اتفاق دسامبرو ژانویه هایماه در

 کمتر در سطح استان  و دگرا سانتی درجه 5 دمای وقوع احتمال -5جدول

 روز میالدی روز ژولیوسي ایستگاهها

 ژانویه 1 12 اهواز

 ژانویه 1 19 آبادان

 دسامبر 18 88 دزفول

 دسامبر 22 32 ایذه

 ژانویه 19 221 مسجد سلیمان

 ژانویه 3 18 رامهرمز

 ژانویه 1 12 ماهشهر

 دسامبر 12 82 بستان

 ژانویه 2 11 صفي آباد

 دسامبر 13 83 بهبهان

 دسامبر 18 88 شوشتر

 دسامبر 13 83 امیدیه

 2911های پژوهش، منبع: یافته
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 یخبندان -5

 نیست. زعفران گلدهي زماني محدوده در موارد برخي در و زمستان است فصل در خوزستان استان در یخبندان وقوع

بندی وقوع یخبندان  طبقه 2شكل .باشد مين مواجه محدودیت با آن اثرات و یخبندان نظر از خوزستان استان بنابراین

 .میدهد نشان زعفران نیاز اساس بر را استان خوزستان در سطح
 کمتر در سطح استان  و گراد سانتی درجه صفر دمای وقوع احتمال -6جدول

 روز میالدی روز ژولیوسي ایستگاهها

 - - اهواز

 - - آبادان

 فوریه 9 212 دزفول

 فوریه 22 299 ایذه

 - - د سلیمانمسج

 - - رامهرمز

 - - ماهشهر

 فوریه 21 291 بستان

 ژانویه 28 211 صفي آباد

 ژانویه 11 211 بهبهان

 - - شوشتر

 - - امیدیه

 2911های پژوهش، منبع: یافته

 
 2911های پژوهش، منبع: یافتهزعفران در سطح استان   نیاز اساس بر یخبندان وقوع بندی طبقه -5شکل

 آفتابی تساعا -6

 گیاه برای دهد.مي افزایش نیز را آن میزان و میگردد محصول کیفیت شدن بهتر باعث خورشید تابش زعفران گیاه در

 باشد: مي زیر جدول صورت به آفتابي ساعات تعداد بندی طبقه زعفران
 (1731زعفران)نوکندی ، گیاه نیاز اساس بر آفتابی ساعات تعداد بندی طبقه -3جدول



 401... در زعفران کشت بندیپهنه

 طبقه بندی اعات آفتابي ماهانهتعداد س

 خوب ساعت 122بیش از 

 متوسط 112تا  122

 ضعیف 112کمتر از 

 2911های پژوهش، منبع: یافته

 و باشد مي مناسب زعفران گیاه توسعه و رشد برای آفتابي ساعات تعداد اقلیمي، شرایط به توجه با خوزستان استان در

 نشان خوزستان استان ایستگاهای در را ماهانه آفتابي ساعات تعداد 8 جدول .دباش نمي مواجه محدودیت با نظر این از

 مي نشان زعفران محصول نیاز اساس بر خوزستان استان سطح در را آفتابي ساعات تعداد بندی طبقه 3شكل .دهدمي

 .دهد
 خوزستان استان در آفتابی ماهانه ساعات تعداد میانگین -1جدول

 دزفول یذها آبادان اهواز ایستگاه
 مسجد

 سلیمان

صفي 

 آباد
 رامهرمز بهبهان بستان امیدیه ماهشهر شوشتر

 ساعات 

 آفتابي
121 121 133 191 118 123 121 139 121 128 131 132 

 2911های پژوهش، منبع: یافته

 
 زعفران در سطح استان نیاز اساس بر آفتابی ساعات تعداد بندی طبقه -6شکل

 2911، پژوهش یافته های منبع: 

  روز - درجه -3

 مورد روز -درجه .باشد مي روز -درجه مختلف نواحي در محصوالت کشت و رویش در اساسي و مهم عوامل از یكي

 :آید مي دست به زیر رابطه از گیاه نیاز
           𝐻  

u= ∑ [
TM+TN

2
− Tt]n

1
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 :رابطه این در

= 𝐻u ای موثری است که در طي هحرارت -واحد حرارتي درجهn .روز جمع آوری شده است 𝑇M  درجه=

=  n  درجه حرارت پایه یا صفر فیزیولوژیك. 𝑇𝑡  =های حداقل روز.درجه حرارت 𝑇N =های حداکثر روز.¬حرارت

 .تعداد روزها مي باشد

انرژی مورد نیاز گیاه زعفران در استان درجه در خوزستان، میزان  2با توجه به شرایط دمایي روزانه و آستانه دمای  

 زعفران پایه دمای به توجه با واقع در .ندارد وجود محدودیت خوزستان استان در نظر این از و شود مي خوزستان تأمین

 مي زیر جدول صورت به خوزستان استان هایایستگاه در روز- درجه 123وقوع تاریخ است، گراد سانتي درجه 2 که

 باشد:
 خوزستان استان در روز -درجه 416 وقوع اریخت -9جدول

 روز میالدی روز ژولیوسي ایستگاهها

 فوریه 11 211 اهواز

 فوریه 11 211 آبادان

 فوریه 19 212 دزفول

 فوریه 21 212 ایذه

 فوریه 18 221 مسجد سلیمان

 فوریه 11 213 رامهرمز

 فوریه 28 211 ماهشهر

 فوریه 19 212 بستان

 فوریه 13 218 صفي آباد

 فوریه 11 213 بهبهان

 فوریه 23 291 شوشتر

 فوریه 11 213 امیدیه

 2911پژوهش،  یافته های منبع: 

  (AHPمراتب) سلسله تحلیل روش به مدلسازی -1

 جفتي های¬طریق مقایسه از رشد و نمو زعفران در موثر  عوامل از یك هر به شده اعمال وزن مراتبي، سلسله روش در

مقیاسي که از ترجیح از استفاده با دو به دو مقایسه است. عوامل جفت برای وزن تعیین آن از هدف و مي آید بدست عوامل بین

تصمیم گیرنده را  1تا  1/2یكسان تا بي اندازه مرجع طراحي شده است، انجام مي گیرد. تجربه نشان داده است که استفاده از 

 (.2981 ،مشخص گردیده اند )زبر دست 1که در جدول ،مطلوب انجام دهدها را به گونه ای ¬قادر مي سازد تا مقایسه
  (1711زوجی)زبر دست ، هایمقایسه برای ترجیحات مقادیر -9جدول 

 مقدار عددی ترجیهات )قضاوت شفاهي(

 Extremely Prefered 1 کامال مرجح یا کامال مهم تر 

 Very Strongly Prefered 3 ترجیح یا اهمیت یا مطلوب خیلي قوی

 Strongly Prefered 2 ترجیح یا اهمیت یا مطلوب قوی

 Moderately  Prefered 9 کمي مرجح یا کمي مطلوب تر

 Equally Prefered 2 ترجیح یا اهمیت یا مطلوب یكسان

 1و1و3و8  ترجیحات بین فواصل فوق

 2911پژوهش،  یافته های منبع: 

 زعفران کشت بر مؤثر عوامل زوجی مقایسه -11جدول

 ساعات آفتابي شیب یخبندان بارش ارتفاع 

 0.285714 0.315789 0.439239 0.490196 0.414938 ارتفاع
 0.285714 0.315789 0.292826 0.245098 0.207469 بارش



 411... در زعفران کشت بندیپهنه

 0.214286 0.210526 0.146413 0.122549 0.136929 یخبندان
 0.142857 0.105263 0.073206 0.080882 0.136929 شیب

 0.071429 0.052632 0.048316 0.061275 0.103734 عات آفتابيسا
 2911پژوهش،  یافته های منبع: 

 : است مرحله سه شامل که است شده استفاده  حسابي( میانگین تقریبي ) هایروش از یكي از تحقیق این در

 .کنیم مي جمع هم با را ستونها از یك هر مقادیر : اول مرحله

 نرمالیزه زوجي مقایسه ماتریس تا کرده تقسیم خودش ستون جمع به را زوجي مقایسه ماتریس در صرعن هر : دوم مرحله

 .شود

 .کنیم مي محاسبه را نرمالیزه ماتریس از سطر هر در عناصر متوسط مقدار :سوم مرحله

 است: زیر شرح به خوزستان استان در وزني متوسط اساس بر زعفران کشت در مؤثر عوامل از کدام هر اولویت بنابراین

  981/1ارتفاع:  – 2

 131/1بارش:   -1

 233/1یخبندان:  -9

 218/1شیب:  -1

 133/1ساعات آفتابي:  -2

 یك هر برای آمده دست به هایوزن به توجه با و مختلف عوامل هایکالسه به دادن وزن از بعد مراتبي، سلسله مدل در

بدست آمده ضرب کرده  هایوزن در ضریب را نقشه این و ساخته عامل هر وزني نقشه ،21جدول عوامل هایکالس از

 (. بنابراین:3و باهم جمع نموده که در نهایت نقشه نهایي به دست مي آید) شكل

 33) نقشه وزني شیب( +   218)نقشه وزني یخبندان( +  233)نقشه وزني بارش( +  131)نقشه وزني ارتفاع( +  981

 نقشه نهایي )نقشه وزني ساعات آفتابي( =

 میل 211سمت به وهرچه بوده کشت برای کمتر پتانسیل دارای کند میل صفر سمت به چه هر هاوزن،کالس به توجه با

 .بود خواهد تر مناسب زعفران محصول کشت برای حوضه کند

 نشان محیطي در سطح استان خوزستان و اقلیمي پارامترهای به توجه با را زعفران کشت برای مستعد نواحي 3شكل

 زعفران محصول کشت برای نواحي بهترین خوزستان استان شرقي شمال و شمالي نواحي شكل، این به توجه با.میدهد

 لحاظ به که کوهستاني مناطق وجود به توجه با شرقي شمال و شمالي نواحي در .باشند مي اقلیمي پارمترهای نظر از

 حرارت درجه اختالف نواحي این در .دارد وجود میكنند ایجاد زعفران کشت برای را مناسبي محیطهای شیب، و ارتفاع

 گلهای کیفیت و گلدهي در روز طول در حرارت درجه اختالف است. جنوبي و داخلي نواحي از بیشتر روز طول در نیز

 نزعفرا محصول کشت برای را باالیي پتانسیل که مناسب بارشهای سبب به نواحي این .دارد مهمي بسیار اثر زعفران

 خوزستان استان در.درمزارع کرد محصول این از برداری بهره و کشت به اقدام میتوان موجود آب ذخایر به توجه با و دارد

 کاسته زعفران محصول کشت برای اقلیمي شرایط کیفیت از جنوب، طرف به شرقي شمال و شمالي نواحي از حرکت با
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 متعدد خورهای و باتالقها وجود و شیب کاهش همچنین و هوا یدما بودن باال دلیل به استان جنوبي نواحي .شود مي

 مي کند. ایجاد کشاورزی برای را نامطلوبي شرایط

 
 خوزستان استان در زعفران کشت برای مساعد نواحی -3شکل

 2911پژوهش،  یافته های منبع: 

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

دارویي جهان جایگاه ویژه ای در بین محصوالت صنعتي و صادراتي زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و 

درصد تولید  32ایران دارد. در حال حاضر، ایران بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده زعفران در جهان است و بیش از 

مختلف  يجهاني این محصول به ایران اختصاص دارد.بدین جهت شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای محیطي و اقلیمي نواح

های زیادی مي باشد. با این تفاسیر، شناخت و ارزیابي برای کشت این محصول ارزشمند و اقتصادی دارای مزیت

شرایط محیطي به خصوص شرایط اقلیمي به عنوان عامل مهم و اثر گذار در کشاورزی و تولید محصوالت زراعي در 

 ی به نظر مي رسد.استان خوزستان به منظور کشت و توسعه محصول زعفران ضرور

در این تحقیق که به منظور پهنه بندی استان خوزستان برای کشت محصول زعفران صورت گرفته است، پارامترهای  

درجه سانتي گراد و کمتر، شیب، ارتفاع و یخبندان به منظور وزن دهي و اثر دهي  2بارش، ساعات آفتابي، آستانه دمای 

زعفران مورد بررسي قرارگرفتند. همچنین برای مشخص شدن مطلوب بودن در مكانیابي نواحي مناسب برای کشت 

ای روز در استان خوزستان بر مبن -شرایط اقلیمي استان خوزستان برای کشت این محصول، چگونگي وضعیت درجه

 درجه سانتي گراد مورد بررسي قرار گرفت. همچنین پارامترهای دما و بارش استان خوزستان با شهرستان 2دمای 

 تربت حیدریه )یكي از نواحي زعفران خیز ایران( همبستگي گرفته شده است. 

 اقلیمي پارامترهای نظر از زعفران محصول کشت برای نواحي بهترین خوزستان استان شرقي شمال و شمالي نواحي 

 محیطهای شیب، و ارتفاع لحاظ به که کوهستاني مناطق وجود به توجه با شرقي شمال و شمالي نواحي در .باشند مي



 419... در زعفران کشت بندیپهنه

 بیشتر روز طول در نیز حرارت درجه اختالف نواحي این در .دارد وجود کنندمي ایجاد زعفران کشت برای را مناسبي

 مهمي بسیار اثر زعفران گلهای کیفیت و گلدهي در روز طول در حرارت درجه اختالف است. جنوبي و داخلي نواحي از

 به توجه با و دارد زعفران محصول کشت برای را باالیي پتانسیل که بمناس هایبارش سبب به نواحي) دارد، در این

 از حرکت با خوزستان استان در.درمزارع کرد محصول این از برداری بهره و کشت به اقدام میتوان موجود( آب ذخایر

 .شود مي کاسته زعفران محصول کشت برای اقلیمي شرایط کیفیت از جنوب، طرف به شرقي شمال و شمالي نواحي

 شرایط متعدد خورهای و باتالقها وجود و شیب کاهش همچنین و هوا دمای بودن باال دلیل به استان جنوبي نواحي

 مي کند. ایجاد کشاورزی برای را نامطلوبي

به طور کلي و با توجه به اقتصادی بودن محصول زعفران، کشت این محصول در استان خوزستان مي تواند باعث 

منابع انساني و طبیعي )مانند: خاک ،آب و غیره( گردد. شناخت پتانسیلهای محیطي در استان خوزستان  استفاده بهینه از

میتواند در بهره گیری بهینه از منابع و همچنین تولید بیشتر محصوالت موثر باشد. رواج تولید محصول زعفران در 

ایش توان مالي و اقتصادی مردم به خصوص مردم استان خوزستان میتواند راهي در جهت رسیدن به توسعه پایدار و افز

 روستایي باشد.
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