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چکیده
کاشت زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی در کشورمان (که بزرگترین تولید کننده آن در سطح جهان میباشد) ،توجه
هر چه بیشتر به عوامل محیطی و شرایط طبیعی را طلب میکند .محصول زعفران سازگاری خوبی با آب و هوای خشک و نیمه
خشک دارد .تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد
این محصول به وسیله نرم افزار  GISمیباشد .برای انجام این تحقیق از دادههای هواشناسی  21ایستگاه سینوپتیک در سطح استان
در یک دوره آماری  12ساله ( ) 2891-1222استفاده شده است .در این تحقیق به وسیله مقایسه رگرسیونی ،شباهت اقلیمی
ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه (یکی از نواحی زعفران خیز ایران) از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس
تاثیرعوامل مربوط به ناهمواریها ( ارتفاع ،شیب و جهت شیب) بر محصول زعفران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق
نشان می دهد با توجه به شرایط مطلوب برای گیاه زعفران ،نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و مناسب برای کشت
محصول زعفران می باشند .در استان خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی و شمال شرقی ،شرایط برای کشت زعفران نامطلوب
و با محدودیت مواجه میشود.

واژگان کلیدی :ناهمواریها ،زعفران ،استان خوزستان ،سیستم اطالعات جغرافیایی

( -7نویسنده مسئول)alinaghizadeh@pnu.ac.ir
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مقدمه
یباشد و اين مساله خود
رشد اقتصادي و رسيدن به توسعه پايدار بدون توجه به بخش کشاورزی امكان پذير نم 
یباشد .يعني با توجه به
مستلزم استفاده از اصول و روشهاي علمي و شناخت توانها و قابليتهاي محيطي هر منطقه م 
شرايط اقليمي و محيطي ،محصوالتي كشت شود كه موجب توسعه اقتصادي منطقه گردد .زعفران به عنوان يك
یباشد كه با توجه به صادراتي بودن آن و به طبع
محصول زراعي با قدمتي هزار ساله يكي از مهمترين محصوالتي م 
یآید،
درآمد باال توجه خاصي به آن معطوف شده است .اين محصول كه بيشتر در جنوب استان خراسان به دست م 
در بازارهاي جهاني طرفداران زيادي دارد به طوري كه اينك ايران عمدهترین صادر كننده زعفران مرغوب دنيا به
یرود .با توجه به اينكه آستانههای حرارتي و ساير عوامل اقليمي مناطق عمده زعفران خيز جنوب خراسان
شمار م 
یتوان تجزيه و تحليل دادههای ايستگاههاي هواشناسي و محاسبات
یباشند ،م 
(قائن و تربت حيدريه) مشخص م 
آماري وضعيت اقليمي مناطق مختلف استان را با دقت تع يي ن نمود و با بهره گيري از نرم افزارهاي سيستم اطالعات
جغرافيا يي و سنجش از دور ،مناطق مستعد براي كشت زعفران را بر اساس فاكتورهاي اقليمي و عناصر طبيعي
مشخص نمود .استان خوزستان با توجه به وسعت قابل توجه و دارا بودن منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین
شرایط طبیعی متنوع دارای پتانسیلهای باالیی برای کشاورزی و تولید محصوالت زراعی است .بنابراین شناخت
پتانسیلهای طبیعی و به خصوص اقلیمی استان خوزستان در راستای توسعه بخش کشاورزی (بویژه کشت زعفران)
یباشد.
ضروری م 
در حقیقت گسـترش الگـوي کشـت محصـوالت داراي ارزش باال ،راهکاري اساسی براي اصالح الگوي مصـرف
آب در بخش کشاورزي علی الخصوص در نـواحی کـم آب اسـت ( .)Khalili & Zibayi, 2007بــه طــور مثــال
در نــواحی نیمه خشک خراسان با تغییر الگوي کشت از محصوالتی مانند چغندرقند به سمت محصوالتی که در
یتوان گــامی در جهـت مــدیریت صــحیح مصــرف آب و افـــزایش بهـــرهوري
برابر خشکی مقاوماند ،م 
برداشـــت (آرشیو سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی)0931 ،
دادهها و روش کار
یآید ،دراین تحقیق بین پارامترهای
از آنجایی که بارش و دما از عوامل مهم در رشد هر محصول به حساب م 
میانگین دما و بارش ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه همبستگی گرفته شده است تا مشخص
گردد آیا از این نظر شهرستان تربت حیدریه با ایستگاههای استان خوزستان مشابهت دارد یا نه؟ همبستگی بین بارش
و دمای ایستگاههای استان خوزستان با شهرستان تربت حیدریه از طریق رابطه زیر به دست آمده است:

با توجه به میزان همبستگی به دست آمده ،بیشترین همبستگی بین ایستگاههای استان خوزستان با تربت حیدریه
یباشد .این همبستگی نشان
یباشد که میزان این همبستگی نزدیک به عدد  )R=99(1م 
مربوط به میانگین دمای هوا م 
یدهد میانگین دما در شهرستانهای استان خوزستان با شهرستان تربت حیدریه دارای روند مشابه در طول سال
م
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یباشد .بارش باران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در کشت محصوالت در ایستگاهای استان خوزستان و
م
یباشد .جدول  1میزان همبستگی دما و بارش را بین
شهرستان تربت حیدریه دارای همبستگی معنی دار و باال م 
یدهد .نقشههای موجود در این مقاله براساس دادههای DEM
ایستگاههای استان خوزستان و تربت حیدریه نشان م 

ترسیم شدهاند.
جدول  -1میزان همبستگی دما و بارش بین ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه
ایستگاهها
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منبع :آرشیو سازمان هواشناسی کشور6931 ،

یتوان تأثیر ناهمواریها را بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان
با توجه به میزان همبستگی به دست آمده م 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
پیشینه پژوهش
سپاسخواه و کامگرحقیقی (  ) 2009با توجه به ضریب گیاهی ( )Kcمحصول زعفران ،میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و
میزان بارش ،چگونگی رژیم آبیاری و نیاز آبی محصول زعفران را در نواحی زعفران خیز محاسبه و ارزیابی کردند.
علی اکبر شکوهیان و علی اصغری ( ،) 38 17در مقاله تحت عنوان بررسی سازگاری اکوتیپهای زعفران به شرایط
اقلیمی اردبیل ،ضمن بیان ویژگیهای محصول زعفران از نظر غذایی و بین المللی ،به بررسی شرایط سازگاری اقلیمی
این محصول برای کشت در مناطق مختلف در کشور پرداختهاند؛ به همین منظور سه اکوتیپ مختلف از سه منطقه
مهم کشت زعفران در استان خراسان شامل منطقه تربت حیدریه ،کاشمر و قاین تهیه و در سه منطقه مختلف در
استان اردبیل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بطور یکنواخت کشت شدند .به مدت چهار
سال صفات تعداد گل در هر متر مربع ،وزن خشک کاللهها در هر مترمربع برحسب گرم و عملکرد در هکتار
برحسب کیلوگرم اندازهگیری شد .در پایان سال چهارم ،تعداد پیاز در هر بوته و وزن متوسط پیازهای هر بوته نیز
یاداشت گردید .تجزیه واریانس برای هر صفت در هر منطقه به صورت اسپلیت پالت در زمان ،تجزیه واریانس
مرکب برای سه منطقه و تجزیه پایداری انجام شد .نتایج حاصل نشان داد که سه اکوتیپ از نظر عملکرد با هم
پها در سالها و مناطق مختلف متفاوت است (اثر متقابل اکوتیپ محیط).
اختالف معنی دار دارند و عملکرد اکوتی 
پ کاشمر (  4/ 95کیلوگرم در هکتار) با عملکرد دو اکوتیپ دیگر اختالف معنیدار داشت .ضریب
عملکرد اکوتی 
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پها از این نظر چندان زیاد
تغییرات محیطی اکوتیپ کاشمر نیز از دو اکوتیپ دیگر بیشتر بود ولی اختالف بین اکوتی 
نبود.

سعید فعلی و فاطمه حسینی و غالمرضا پزشکی راد و محمد چیزری ( ،)1931در مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر
دانش کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران ،با روش توصیفی-
همبستگی ،به شناسایی عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان زعفرانکار درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران
پرداختهاند .ابزار پژوهش ،پرسشنامهای بوده که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است .جامعه آماری مورد نظر شامل
کلیه کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی در سال زراعی  387 1- 88است ( )=N 2253
که از این میان ،تعداد  169نفر به روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شدند و در نهایت 152 ،پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (  .)=n 152یافتههای توصیفی تحقیق

یدهند که دانش فنی اکثریت کشاورزان (  78نفر یا  51 / 30درصد) درباره زعفران در سطح "متوسط" است.
نشان م 

همچنین ،این نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین دانش فنی کشاورزان ،به ترتیب ،در زمینههای آشنایی با
عملیات برداشت و با ارقام مناسب و آمادهسازی بذر است .نتایج حاصل از یافتههای استنباطی نشان داد که بین
یداری وجود دارد .در آزمون رگرسیون
یهای فردی و زراعی کشاورزان با دانش فنی آنها رابطه معن 
برخی از ویژگ 
چندگانه خطی متغیرهای "استفاده از منابع اطالعاتی درباره زعفران ،سطح تحصیالت ،دسترسی به نهادههای

کشاورزی و اعتبارات ،اندازه مزرعه و باالترین عملکرد ساالنه" توانایی تبیین  78 /5درصد از تغییرات دانش فنی
کشاورزان درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران را دارا بودند.

مجید حمزهایی و خدیجه بوزرجمهری ( ،)4931در مقالهای با عنوان واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی
کشت زعفران در شهرستان نیشابور (مطالعه موردی :دهستان اسحاق آباد) به بررسی انتخاب الگوی کشت مناسب به
یدهد که الگوی کشت این
ویژه کشت محصوالت دارای ارزش باال نظیر زعفران ،پرداختهاند .این مقاله نشان م 
یتواند دستیابی به اهداف برنامههای توسعه روستایی را تسهیل کند .در سالهای اخیر ،کشت محصول
محصوالت م 
شهایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق آباد ،رشد قابل توجهی داشته ،به نحوی که باعث
زعفران در بخ 
تغییر الگوی کشت از پیاز به زعفران شده است .هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت
زعفران و آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن در دهستان مذکور است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی
تحلیلی بوده و از منابع کتابخانهای و میدانی نیز برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران مشتمل بر  022زعفران کار دهستان اسحاقآباد در سال  2931محاسبه و به روش تصادفی ساده
یدهد که عوامل
انتخاب و نتایج نیز با ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شده است .نتایج این تحقیق نشان م 
جغرافیایی و جاذبههای بازار مصرف ،مهمترین فاکتورهای گسترش الگوی کشت زعفران در منطقه بوده است .به
منظور حفظ این پتانسیل بومی و نیز برنامه ریزی برای گستری الگوی کشت این محصول ،شایسته است به عوامل
جغرافیایی توجه بیشتری شود.
زینب محاسدت و مریم دهستانی اردکانی و کاظم کمالی ( ،)4931در مقالهای با عنوان بررسی اثر عوامل مؤثر بر
شترین و
یکنند که زعفران گیاهی است متعلق به خانواده زنبق که از با ارز 
کاشت و عملکرد زعفران ،بیان م 
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یشود
گرانبهاترین گونههای گیاهان زراعی ،ادویهای در دنیا است و اغلب در مناطقی که اقلیم خشک دارند کشت م 
عملکرد و کیفیت زعفران تحت تأثیر ویژگیهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی زعفران کاران قرار
دارد عملیات به زراعی و بهسازی فرآیند تولید و عرضه محصول و باالخره ایجاد تحوالت الزم درجهت بهبودوضع
کمی و کیفی محصول در گرو تحقیق ،آموزش و ترویج فنون جدید کاشت ،داشت ،برداشت محصول است.
امیرقاسم خزایی و عباس طالببیدختی (  ،) 2016در مقالهای تحت عنوان عوامل مؤثر در توسعه کشت زعفران بر
درآمد ارزي با توجه به شرايط اقليمي ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت کشت زعفران در درآمد ارز خارجی،
با روش تحقیقی توصیفی -همبستگی و جمعیت هدف در این مطالعه تمام کشاورزان شهرستان بیرجند ،ایران و 50
کشاورز به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند .دادههای این پژوهش در طول سالهای 2011
و  2014جمع آوری شد و سپس توسط نرم افزار  Eviews 7مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج اين تحقيق نشان
یدهد که بين شرايط آب و هوا يي و توليد جو ،رشد اقتصادي ،قيمت زعفران و توسعه مناطق تحت کشت در
م
بيرجند ،رابطه معني داري وجود دارد .همچنین نشان دادهاند که بین منابع آب و مناطق تحت کشت در بیرجند ،ایران
رابطه معنی داری وجود دارد.
ویژگیها و مشخصات محصول زعفران
شترین و گرانبهاترین گونههای گیاهان زراعی ،ادویهای در
زعفران گیاهی است متعلق به خانواده زنبق که از با ارز 
یهای
یشود عملکرد و کیفیت زعفران تحت تأثیر ویژگ 
دنیا است و اغلب در مناطقی که اقلیم خشک دارند کشت م 
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی زعفران کاران قرار دارد عملیات به زراعی و بهسازی فرآیند تولید و
عرضه محصول و باال وبهب تهجرد مزال تالوحت داجیا هرخ دد وضع کمی و کیفی محصول در گرو تحقیق ،آموزش و
یتواند به زعفران ایران کمک
ترویج فنون جدید کاشت ،داشت ،برداشت محصول است .کاربرد تکنیکهای جدید م 
کند تا در بازارهای جهانی با زعفران تولیدی سایر کشورها به رقابت بپردازد .در حال حاضر ایران  85درصد تولید
جهانی زعفران را به خود اختصاص داده است و سطح زیر کشت سالیانه آن در ایران به طور دائم رو به افزایش
یباشد که از جمله آنها بنه زعفران ،کاربرد کودهای
است .عوامل متعددی در کیفیت و میزان عملکرد زعفران مؤثر م 
شیمیایی و زیستی میباشد( .محاسدت و دهستانی اردکانی و کمالی) 25 :4931،
یدهد که الگوي
انتخاب الگوي کشت مناسب به ویژه کشت محصوالت داراي ارزش باال نظیر زعفران ،نشان م 
یتواند دستیابی به اهداف برنامههای توسعه روستایی را تسهیل کند( .حمزهایی و
کشـت این محصوالت م 
بوزرجمهری ) 277 :3931،شـارما و جـین در هنـد در مطالعهاي باعنوان «کشاورزي بـا ارزش بـاال در هنـد :رونـد
گذشته و چشم انداز آینده» به این نتیجه رسیدهانـد کـه رشـد تقاضــا بــراي محصــوالت کشــاورزي داراي
ارزش بــاال ،در مناطق روستایی و شهري و حتی در بین اقشـار فقیـر جامعـه روستایی باعـث تغییـر در الگـوي
کشـت شـده اسـت و ایـن محصوالت داراي کشش درآمـدي قابـل تـوجهی در منـاطق روستایی هستندSharma .

))& Jain, 2011
زعفران جزء محصـــوالت داراي ارزش باال میباشد ،بنـــابراین توســـعۀ آن ،یـک فرصـت امیدوار کننـده بـراي
کـاهش فقـر روستایی خواهد بود .پایین بودن هزینههای جمـع آوري و کشـت (در صـورت استفاده از نیروي کار
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خانواده) ،بهره وري باالي ایـن محصـول در اسـتفاده از آب ،بازده اقتصـادي بـاال در واحـد سطح در مقایسه با
محصوالت سنتی و ایجـاد ارزش افـزوده و اشتغال از طریـق بازاریـابی ،زعفـران را بـه عنـوان محصـولی جذاب
براي روستاییان کم درآمد تبدیل کرده است .عالوه بـر این میزان قابل توجهی از فعالیتها ،همانند جمع آوري گلهـا،
یشود،
جداسازي کالله و خشک کـردن و دیگـر اشـکال از تبـدیل و بازاریابی محصوالت که توسط زنان انجـام م 
باعـث افزایش پتانسیل این بخش براي توانمندسازي زنان و افزایش فرصتهاي شغلی براي آنان شده است ( IFAD,

.)2008
تأثیر عوامل مربوط به ناهمواریها بر کشت زعفران در استان خوزستان
 -1ارتفاع
یباشد .به صورت طبیعی با افزایش
عامل ارتفاع یکی از عوامل مهم در کشاورزی وکشت محصوالت مختلف م 
یباشد .همچنین با
یکند که عمده بارشها در ارتفاعات باالتر به صورت برف م 
ارتفاع میزان بارشها افزایش پیدا م 
یکند .این
افزایش ارتفاع ،دمای هوا به ازای هر  100متر حدود  /6درجه سانتیگراد در شرایط عادی کاهش پیدا م 
کاهش دما در ارتفاع باالتر میتواند بر روی کشت محصوالت اثر منفی داشته باشد و گیاه را از نظر دمایی دچار تنش
نماید .ارتفاعات از نظر میزان خاک و خاک مناسب نیز دارای اهمیت میباشند .در ارتفاعات باال عمق و کیفیت خاک
یتواند کشت محصوالت را دچار محدودیت کند .بنابر این با کاهش ارتفاع و کاهش
یباشد و این امر م 
بسیار اندک م 
یکند و این امر در نفوذ ریشه گیاه در خاک و رشد آن دارای اهمیت فراوان
شیب ،میزان عمق خاک افزایش پیدا م 
یباشد .با توجه به اینکه گیاه زعفران بین ارتفاع  1300تا  0 30 2متر بهترین رشد و عملکرد را دارد ،اساس وزن
م
یباشد:
دهی به ارتفاع به صورت جدول زیر م 
جدول  -2طبقه بندی عامل ارتفاع بر اساس نیاز زعفران
ارتفاع

طبقه بندی

بیشتر از 0 30 2

نامناسب

 1300تا 0 30 2
کمتر از 1300

کام ًالًال مناسب
مناسب

منبع :نوکندی378 1،

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در ایران ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM
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یباشند.
نواحی شمالی و شمال شرقی استان خوزستان دارای ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر نواحی استان خوزستان م 
نواحی جنوبی استان خوزستان شامل زمینهای کم ارتفاع و کم شیب است .بنابراین در استان خوزستان با حرکت از
یشود .شکل  2چگونگی پراکندگی ارتفاعات را در
نواحی شمالی به نواحی جنوبی ،از ارتفاع ناهمواریها کاسته م 
یدهد .شکل  3نیز طبقه بندی ارتفاع را در استان خوزستان بر اساس نیاز زعفران نشان
استان خوزستان نشان م 
یدهد.
م

شکل  -2وضعیت پراکندگی ناهمواریها در استان خوزستان ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM

شکل  -3وضعیت سطوح ناهمواریها در استان خوزستان ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM
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شکل  -4طبقه بندی ارتفاع بر اساس نیاز زعفران در سطح استان ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM

 -2شیب
شیب یکی از عوامل طبیعی است که بر روی نوع محصوالت کشاورزی اثر گذار است .شیب کم زمین باعث نفوذ
یتواند
یکند .نفوذ آب در خاک م 
یگردد و از این طریق ذخیره رطوبتی خاک افزایش پیدا م 
بیشتر آب در خاک م 
یباشد و در شیبهای زیاد ،دامنه
دسترسی ریشه گیاه را به آب میسر کند .در شیبهای کم ،میزان نوسان دما کمتر م 
یباشد .در شیبهای زیاد آب در
یکند .دامنه کمتر دمای هوا عاملی مثبت در رویش گیاه م 
نوسان دما افزایش پیدا م 
یشویند .در شیبهاي بسیار زیاد
بهای جاری مواد غذایی خاک را م 
یکند و حتی در مواقع بارش ،آ 
خاک کمتر نفوذ م 
یتواند اثر منفی در رویش و توسعه گیاهان داشته باشد.
یکند و این امر م 
میزان تشکیل خاك کاهش پیدا م 
یآید و از آنجایی که شیب مناسب براي کشت گیاهان آبی
گیاه زعفران در ایران در زمره گیاهان آبی به حساب م 
یباشد:
یباشد ،بنابراین شرایط طبقه بندي عامل شیب از نظر کشت زعفران به صورت جدول زیر م 
حداکثر 8درصد م 
جدول  -3طبقه بندي عامل شیب بر اساس نیاز گیاه زعفران
شیب به درصد

طبقه بندی

کمتر از 8

م ن ا سب
نسبتًاًا مناسب

8- 15
بیشتر از 15

نامناسب

منبع :نوکندی378 1،

یشود .در واقع
در استان خوزستان هر چه از نواحی شمالی به نواحی جنوبی حرکت کنیم از مقدار شیب زمین کاسته م 
یشود که قابلیت باالیی براي کشاورزي وکشت آبی را
بیشتر نواحی استان خوزستان شامل زمینهای کم شیب و هموار م 
یدهد و شکل  5طبقه بندي شیب را در استان
دارند .شکل  4پراکندگی شیب زمین را در سطح استان خوزستان نشان م 
یدهد.
خوزستان بر اساس نیاز زعفران نشان م 
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شکل  -5نقشه درصد شیب استان خوزستان ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM

 -3جهت شیب
جهت شیب اراضی در چگونگی آفتاب گیر بودن و برخورداري از تابش آفتاب مهم است .در واقع اراضی روبه آفتاب
یگیرند .در نیمکره جنوبی شیبهاي جنوبی تابش بیشتري را
از نور بیشتري نسبت به اراضی پشت به آفتاب بهره م 
یکنند.
نسبت به شیبهاي شمالی دریافت م 

شکل  -6چگونگی جهات شیب در سطح استان خوزستان ترسیم :نگارنده ،براساس دادههای DEM
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بنابراین شیبهاي جنوبی از نظر برخورداري و بهره مندي ازتابش خورشید براي رویش و نمو گیاهان اهمیت بیشتري
یدهد ..در نواحی شرق و شمالشرقی استان خوزستان
دارند .شکل  6جهات شیب را در سطح استان خوزستان نشان م 
(بدلیل جهت شیب) اختالف درجه حرارت نیز در طول روز بیشتر از نواحی داخلی و جنوبی است .اختالف درجه
حرارت در طول روز در گلدهی و کیفیت گلهاي زعفران اثر بسیار مهمی دارد .این نواحی پتانسیل باالیی را براي
یتوان اقدام به کشت و بهره برداری از این محصول در
کشت محصول زعفران دارد و با توجه به ذخاير آب موجود م 
مزارع کرد.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و اقتصادی بودن محصول زعفران در دنیا ،کشت و برداشت این محصول دارای اهمیت فراوان
یباشد .بدین جهت شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای محیطی نواحی مختلف برای کشت این
برای مردم مناطق مختلف م 
تهای زیادی است .استفاده از پتانسیلهای محیطی و طبیعی مناطق در انجام
محصول ارزشمند و اقتصادی دارای مزی 
یتواند باعث رونق نواحی و افزایش در آمد مردم و گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار و
فعالیتهای کشاورزی م 
ایجاد رفاه عمومی گردد .با این تفاسیر ،شناخت و ارزیابی شرایط طبیعی (به خصوص ناهمواریها) به عنوان عامل
مهم و اثر گذار در کشاورزی و تولید محصوالت زراعی در استان خوزستان به منظور کشت و توسعه محصول
یرسد.
زعفران ضروری به نظر م 
در این تحقیق که به منظور ارزیابی نقش ناهمواریهای استان خوزستان برای کشت محصول زعفران صورت گرفته
است ،پارامترهای شیب ،جهت شیب و ارتفاع به منظور وزن دهی و اثر دهی در مکانیابی نواحی مناسب برای کشت
زعفران مورد بررسی قرارگرفتند .همچنین پارامترهای دما و بارش استان خوزستان با شهرستان تربت حیدریه (یکی
از نواحی زعفران خیز ایران) همبستگی گرفته شده است .نواحی شمالی و شمال شرقی استان خوزستان بهترین
یباشند .در نواحی شمالی و شمال شرقی با توجه به
نواحی براي کشت محصول زعفران از نظر پارامترهاي محیطی م 
یکنند وجود دارد.
طهای مناسبی را براي کشت زعفران ایجاد م 
وجود مناطق کوهستانی که به لحاظ ارتفاع و شیب ،محی 

در این نواحی (بدلیل وجود ناهمواریها) اختالف درجه حرارت نیز در طول روز بیشتر از نواحی داخلی و جنوبی
است .اختالف درجه حرارت در طول روز در گلدهی و کیفیت گلهاي زعفران اثر بسیار مهمی دارد .این نواحی به
یتوان
سبب بارشهاي مناسب که پتانسیل باالیی را براي کشت محصول زعفران دارد و با توجه به ذخاير آب موجود م 
اقدام به کشت و بهره برداری از این محصول در مزارع کرد .در استان خوزستان با حرکت از نواحی شمالی و شمال
یشود .نواحی جنوبی استان به
شرقی به طرف جنوب ،از کیفیت شرایط اقلیمی براي کشت محصول زعفران کاسته م 
دلیل باال بودن دماي هوا و همچنین کاهش شیب و وجود باتالقها و خورهاي متعدد شرایط نامطلوبی را براي
یکند.
کشاورزي ایجاد م 
به طور کلی و با توجه به اقتصادی بودن محصول زعفران ،کشت این محصول در استان خوزستان میتواند باعث
استفاده بهینه از منابع انسانی و طبیعی (مانند :خاک ،آب و غیره) گردد .شناخت پتانسیلهای طبیعی در استان خوزستان
یتواند در بهره گیری بهینه از منابع و همچنین تولید بیشتر محصوالت مؤثر باشد .رواج تولید محصول زعفران در
م
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استان خوزستان میتواند راهی در جهت رسیدن به توسعه پایدار و افزایش توان مالی و اقتصادی مردم به خصوص
مردم روستایی باشد.
پیشنهادات و راهکارها
 .1با توجه به ویژگیهای زعفران و نقش آن در تحول وضعیت اقتصادی برای کشاورزان ،این محصول در استان
خوزستان با مدیریت بهتر و صحیح ،زمینه کاشت آن فراهم شود.
 .2مردم استان ،با تالشهای بیشتر در جهت تفهیم مسئوالن ،اقدام به همکاریهایی در قالب تشکلها و اصناف در زمینه
کاشت زعفران نمایند.
 .3توجه به راهاندازی رشتههای تخصصی در زمینه زعفران در دانشگاههای این استان.
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