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 1041و پذیرش: مرداد  1041فروردین  دریافت:

 

 چکیده
ترین ادویه موجود در دنیا ، به دلیل کارایی بیشتر به عنوان ارزشمندترین گیاه و گران( Crocus sativus L) کاشت زعفران

ی ریدر نظرگهای اطالعات جغرافیایی با از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از سیستم خشکمهینمصرف آب در مناطق 

روش جهت شناسایی مناطق مستعد کاشت زعفران  نیترنهیهزکمبر رشد زعفران بهترین و  مؤثرعوامل مختلف  زمانهم

بندی و شناسایی مناطق مستعد کاشت زعفران در استان به منظور پهنه 6931الی  6931های است. پژوهش حاضر طی سال

 استفاده 6931تا  6911های سال طی در ایستگاه سینوپتیک 69ه روزان هایکرمان انجام گردید. برای این پژوهش از داده

 مطالعه مورد هایگردید. الیه اطالعات جغرافیایی در سامانه اطالعاتی هایالیه تهیه به اقدام هاداده همگنی بررسی از پس شد

درجه در آبان ماه  پنجیخبندان، بارندگی، دماهای بیشینه و کمینه مطلق و احتمال وقوع دمای کمتر از  شیب، ارتفاع، شامل

بوده که برای هر ایستگاه محاسبه و نقشه تغییرات آن ترسیم گردید. نقشه شیب نیز از مدل رقومی ارتفاع استخراج گردید. 

تهیه  ARC-GISی نهایی در محیط بندپهنهلسله مراتبی نقشه ی فوق با استفاده از روش تحلیل سهاهیالدهی پس از وزن

ران باشند بلکه مناطق مستعد کشت زعفگردید. نتایج نشان داد که مناطق جنوبی و شرق استان مناسب کاشت زعفران نمی

آمده  ستدباشد. بر اساس نتایج بههای بافت، بردسیر، زرند و شهربابک میای شهرستانهای کوهپایهمتمرکز بر بخش

های کهنوج، منوجان، جنوب شهرستان جیرفت، شرق شهرستان بم و جنوب شهرستان بافت جزء مناطق نامناسب شهرستان

درصد  61درصد مساحت استان در پهنه متوسط و  69دهند. همچنین درصد مساحت استان را تشکیل می 93بوده که حدود 

 شوند.  درصد از سطح کل استان را شامل می 61نیز حدود  بندی شدند. مناطق بسیارمناسبدر پهنه مناسب طبقه

 دماهای بحرانی، سیستم اطالعات جغرافیایی، زعفران :های کلیدیواژه
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 مقدمه

( Crocus sativus L) زعفران با نام علمی

ادویه موجود در دنیاست که  ترینگرانارزشمندترین گیاه و 

 عنوانبهبحران آب  با توجه بهخواص دارویی زیادی دارد. 

 ،کشاورزی در ایرانتولید محصوالت  محدودکنندهعامل 

الت تولید محصودر  ببایستی به افزایش کارایی مصرف آ

مناطق  استان کرمان جزء ای شود.کشاورزی توجه ویژه

سیاست اخیر وزارت جهاد  بوده و خشکخشک و نیمه

استان کاشت محصوالت دارای نیاز آبی  این کشاورزی در

. استمحصوالت زراعی دارای نیاز آبی باال  جایبهکم 

زعفران یکی از گیاهان سودآور در الگوی کشت نواحی 

(. 1931)بشیری و ساالری،  استجنوبی و مرکزی خراسان 

های اخیر و همچنین دهه سالیخشکادامه روند ا توجه به ب

ه های زیرزمینی نیاز بافت شدید سطح و کیفیت آب سفره

تغییر یا اصالح الگوی کشت ضروری است. زعفران یکی 

و سازگار با گرما در  توقعکممحصوالت باغی  ترینمهماز 

تن  161خشک ایران است که با تولید مناطق خشک و نیمه

د رصد جهانی( رتبه نخست در دنیا را دارد 6/31زعفران )

ای و بوذرجمهری حمزه (.1931احمدی و همکاران، )

و بازار مصرف  ییایعوامل جغراف نشـان دادنـد( 1939)

 وهواآب .هستند زعفران عوامل گسترش کشت ترینمهم

 تولیدات کشاورزی اسـتدر میزان عوامل  ترینمهمیکی از 

گلدهی زعفران توسط دما  (.1930)محمدی و مقتدری، 

و دما نقش مهمی در میزان تولید این گیاه دارد  شدهکنترل

 (.1931)کافی و همکاران، 

مصرف آب در  کاراییتحقیقات زیادی از برتری 

زراعت زعفران نسبت به سایر محصوالت حکایت دارد. 

دهد به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، نتایج نشان می

برابر و نسبت به  14زمینی سیب درآمد زعفران نسبت به

زعفران از جمله  (.1931)بهنیا،  برابر است 7/3غالت 

سرعت در استان بهتواند میکاشت آن  گیاهانی است که

با توجه به اینکه سابقه کاشت  کرمان مورد توجه قرار گیرد.

ر ، یکی از مشکالت باستاین گیاه در استان بسیار کوتاه 

                                                 
1- Geographic Information System 

های مناسب آن عدم اطالع از اقلیم سر راه توسعه این گیاه

 تحت مطالعه و . با توجه به پهناوری استاناستدر استان 

 تحقیقات های گوناگون در این مناطق اجرایوجود اقلیم

)جواهری،  زیادی الزم است تا به این سؤال پاسخ دهد

های تحقیقاتی ز طرفی هزینه باالی اجرای طرحا .(1939

جامعی در خصوص شناسایی  باعث شده، تاکنون بررسی

مناطق مناسب کاشت زعفران انجام نشود. استفاده از 

زمان اطالعات جغرافیایی با در نظرگیری هم هایسامانه

فاکتورهای مختلف مؤثر بر رشد زعفران بهترین و 

ترین روش جهت شناسایی مناطق مستعد زعفران هزینهکم

کالت اقلیمی کشاورزی جهت شناخت مش بندیپهنهاست. 

های آینده بسیار سودمند است. ریزیکشاورزی و برنامه

بندی اقلیمی بر مبنای استفاده از متغیرهای اقلیمی پهنه

گیرد تا نقش تمامی متغیرها در تعیین اقلیم صورت می

 (.1444مناطق در نظر گرفته شود )کنی و همکاران، 

بندی هپهن (1931) و همکاران کاظمی برای مثال،

زراعی استان گلستان را جهت تعیین مناطق مستعد کشت 

نجام دادند. آنان با استفاده از ا 1GISافزار سویا توسط نرم
1AHP  مناطق را به چهار پهنه تقسیم نمودند. نتایج نشان

های زراعی درصد زمین 91/17و  13/17داد که به ترتیب 

د. ار دارنهای بسیار مستعد و مستعد قراین استان در پهنه

های های شمالی و شرقی این استان بیشتر در پهنهقسمت

بندی پهنهمستعد و غیرمستعد قرار گرفتند. نیمه

اکولوژیک این قابلیت را دارد که بر اساس تحلیل آگرو

های اقلیمی و با توجه به دوره رشد و نمو تغییرات شاخص

، 1441 بینی نماید )آتی و همکاران،گیاه، خطر تولید را پیش

اگرواکولوژیک را در  بندیفائو پهنه (.1414بیشنوی، 

کشورهای مختلفی از جمله نیجریه، برزیل، چین، بنگالدش 

در مثال،  عنوانبه (.1330)فائو،  و نپال بکار برده است

 منابع آبتوان بالقوه  ای در هند به بررسیمطالعه منطقه

برداشت از آبخوان با استفاده از  زیرزمینی و میزان آب قابل

GIS تراکم  اطالعاتی مانند پرداختند. در این پژوهش از

شناسی، شیب زمین و منابع آب سطحی ، خاکهازهکش

2 - Analytical Hierarchy process  
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وزن ( AHP)استفاده شد که با روش تحلیل سلسله مراتبی 

نی آب زیرزمی توان بالقوههر کدام بر اساس میزان تأثیر در 

 ن بالقوهتوااز تهیه نقشه نهایی  تعیین گردید. در نهایت پس

آب زیرزمینی، متوسط حجم آب قابل برداشت ساالنه از 

 (.1443، و همکاران )چادهریآبخوان را مشخص کردند 

در ( 1334و هـالوی )( 1441مولینا و همکاران )

دهی زعفـران گلمطالعاتی به بررسی اثر درجه حرارت بر 

 عامل ترینمهمواند تپرداختند و گزارش نمودند که دما می

دهی زعفران باشد، همچنین اعالم نمودند کـه در تنظیم گل

درجـه  17تـا  19دهی زعفـران بـین لبهترین دما برای گ

منظور تعیین به (1931)صادقی و همکاران سلسیوس است. 

توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با 

 بندیبررسی عوامل طبیعی و اقلیمی اثرگذار، به پهنه

زراعی این محصول پرداختند. به این منظور از -اقلیمی

در محیط سیستم  (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

ز بهره گرفتند. نتایج نشان داد که ا( GIS)اطالعـات 

کیلـومتر مربع مساحت شهرستان ایذه معادل  93/9773

 است.رصد برای کشت کلزا بسیار مناسب د 31/10

 دیگر تحقیقی( در 1937جعفر بیگلو و مبارکی )

 زعفران اکولوژیک گرفتن نیازهای نظر در استان قزوین را با

 تحلیل روش بر گیری مبتنیهای تصمیمروش با استفاده از

ت انتایج تحقیقنمودند.  بندیپهنه( AHP)مراتبی  سلسله

نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی در سنجش  هاآن

قابلیت اراضی برای کشت زعفران کارایی داشته و براساس 

 مناسب و نسبتاًآن استان قزوین به سه بخش مناسب، 

شت ی کیبندی آگروکلیماپهنهبندی گردید. نامناسب پهنه

زار ه 033نشان داد، حدود  ن شمالیزعفران در استان خراسا

رصد از سطح استان خراسان شمالی شامل د 39/17هکتار یا 

آباد و های جاجرم، گرمه، گراتی، اسفراین، صفیدشت

های شیروان و فاروج با توجه به ی از شهرستانیهابخش

ند هستهای اقلیمی و زمینی مستعد کشت زعفران ویژگی

 (.1933)مقامی مقیم و همکاران، 

در راستای شناخت ( 1931)و همکاران  صادقی

استفاده کردند  (AHP) قائنات، از مدل منطقههای توانمندی

 معادل کیلومتر مربع 1111و گزارش دادند که بیش از 

درصد از مساحت منطقه برای کشت زعفران بسیار  11/11

پژوهشی در مناسب یا بدون محدودیت است. همچنین 

در رابطه با کاربرد  ،(1931)بشیری ری و الدیگر توسط سا

 (GIS) ییت جغرافیاالعازمین آمار با استفاده از سیستم اط

بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح استان به پهنه

ه ب پرداختند و خراسان رضوی براساس پارامترهای اقلیمی

ان جنوبی استان خراس یک سوماین نتیجه دست یافتند که 

فران کشت زع دارای حداکثر پتانسیلنظر اقلیمی  رضوی از

 استعداد میزان سمت شمال استان از بوده و با حرکت به

( جهت 1933یزدچی و همکاران ) .شودکشت کاسته می

سنجش قابلیت اراضی برای کشت زعفران براساس 

معیارهای اقلیم، توپوگرافی و استعداد اراضی و پوشش 

ت، خش قابل کشزمین شهرستان مرند، این منطقه را به سه ب

ردند. بندی کقابل کشت و غیرقابل کشت تقسیم نسبتاً

، طی بررسی درجه (1934) گران و همکارانکوزه

 شناسایی منظوربههای کاردینال در خراسان جنوبی حرارت

مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از سامانه اطالعات 

گزارش کردند که درجه حرارت حداقل در  GISجغرافیایی 

های مهر، آبان، آذر و دی و درجه حرارت حداکثر در ماه

لکرد را بر عم تأثیرهای آبان، آذر، دی و اسفند بیشترین ماه

 و تولید زعفران دارند.

بندی کشت زعفران در پهنه منظوربه یتحقیق

استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد این محصول 

اد دنتایج این تحقیق نشان انجام شد.  GIS افزارنرم وسیلهبه

با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی مطلوب برای گیاه 

بارش، ارتفاع، شیب، تابش آفتاب و همچنین  مانند)زعفران 

، نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و (یخبندان

. در استان استمناسب برای کشت محصول زعفران 

قی، و شمال شر خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی

شرایط برای کشت زعفران نامطلوب و با محدودیت مواجه 

همچنین نتایج تعیین مناطق  (.1933زاده، )نقی شودمی

داد  نشاناستان آذربایجان شرقی مستعد کشت زعفران در 

استان برای کاشت زعفران در  این درصد از اراضی 01که 
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صد اراضی در 10مناسب و نسبتاً مناسب،  کامالً هایکالس

در کالس مناسب اما با سودآوری کم )تناسب بحرانی( و 

نیا و )فرج درصد اراضی در کالس نامناسب قرار گرفتند 00

 .(1933مروج، 

با تهیه نقشه ( 1930) آبادی و همکارانرشید سرخ

کیفیت آب و خاک جهت کشت زعفران در اراضی 

های شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش

گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله تصمیم

درصد اراضی دارای  1/3گزارش نمودند که ( AHP)ی مراتب

درصد  1/16درصد مناسب،  1/06تناسب بسیار مناسب، 

درصد نامناسب  17دارای تناسب نسبی برای کشت زعفران، 

 ترینمهم هاآن. استدرصد کامالً نامناسب  1/11و حدود 

ولید زعفران در درجه اول، کیفیت عوامل محدودکننده ت

نامطلوب آب آبیاری و سپس خصوصیات خاک معرفی 

 کشت یابی مناطق مستعدمکانهدف  با پژوهشی .نمودند

ول محصاکولوژیک این  نیازهایظر گرفتن ن و با درزعفران 

درصد از  13/16در استان همدان انجام شد. نتایج نشان داد 

های عفران در کالساراضی استان همدان برای کاشت ز

 نسبتاًدرصد در شرایط  7/17مناسب و مناسب،  کامالً

اند درصد در کالس نامناسب قرار گرفته 63/11مناسب و 

 در تحقیقیآمده  دستنتایج به (.1933)حیدری و همکاران، 

 7/1431ل درصد شام 34/14نشان داد که در کرمانشاه 

ه، کرمانشا کیلومتر مربع از مساحت استان، مناطقی شامل

آباد، نواحی جنوبی شهرستان جوانرود، ماهیدشت، اسالم

هایی از شهرستان صحنه، گیالنغرب روانسر، کنگاور، بخش

ذهاب برای کشت زعفران شرایط مناسبی دارند، و سرپل

کیلومتر  1/9113مساحت استان شامل  درصد 9/19همچنین 

عفران زمربع در استان کرمانشاه شرایط نامناسبی برای کشت 

البته استفاده از سیستم  (.1931)قمرنیا و سلطانی،  دارند

اطالعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی برای 

 قندچغندرمحصوالت کشاورزی دیگری مانند کاشت پاییزه 

گندم دیم و برای کاشت  (1939)جواهری،  در کرمان توسط

)بیدادی و همکاران،  توسط سو استان گلستاندر حوزه قره

 انجام شده است. (1939

ارزشمندترین و  زعفرانبا توجه به اینکه 

ادویه موجود در دنیاست که خواص دارویی  ترینگران

زیادی دارد. همچنین کاشت این گیاه به دلیل کارایی بیشتر 

از مانند استان کرمان  خشکمهینمصرف آب در مناطق 

های لذا ضروری است پهنهاهمیت زیادی برخوردار است. 

ز امستعد کاشت زعفران در استان کرمان شناسایی شوند. 

در اطالعات جغرافیایی با  هایسامانهاستفاده از طرفی 

 بر رشد زعفران مؤثرفاکتورهای مختلف  زمانهمی رینظرگ

روش جهت شناسایی مناطق مستعد  نیترنهیهزکمبهترین و 

هدف اصلی این مطالعـه،  بنابراین ؛کاشت زعفران است

تعیـین نـواحی مستعد کشت زعفران در استان کرمان با 

 منظوربهاصـلی مـؤثر در آن  عواملتوجه به برخی 

ه بکه  جـایگزینی بـا محصوالت با مصرف آب باال هست

 انجام گردید. (AHP) روش تحلیل سلسله مراتبی

 

 هاروشمواد و 

 و ایراناستان کرمان در جنوب شرقی فالت 

درجه  13دقیقه تا  14درجه و  10موقعیت جغرافیایی بین 

درجه  91دقیقه تا  13درجه و  16دقیقه طول شرقی و  90و 

 و طورکلی آببه (.1دقیقه جنوبی قرار دارد )شکل  13و 

شده و از هوای استان کرمان خشک تا فراخشک ارزیابی

 قرمشخصات بارز آن رطوبت و بارندگی کم، تبخیر و تع

در فصول تابستان و زمستان و در  دما زیاد و اختالف شدید

 های توپوگرافیروز است. در این پژوهش نقشهطول شبانه

برداری تهیه شده از سازمان نقشه 1:114444در مقیاس 

های هواشناسی، طول دوره است. مبنای انتخاب ایستگاه

 آماری و پیوسته بودن )نبود خأل آماری( است. در ضمن از

های خارج از محدوده آمار و اطالعات بعضی از ایستگاه

مطالعاتی به جهت داشتن آمار بلندمدت و نزدیکی به منطقه 

عنوان نقاط کمکی و نشانه برای پیدا کردن مورد مطالعه، به

(. برای 1باران استفاده شده است )جدول دما و هممناطق هم

 اده گردید.استف Run Testها از آزمون بررسی همگنی داده
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 های استان کرماننقشه محدوده مطالعاتی و مرز شهرستان -1شکل 

 

معادالت رگرسیونی برای برآورد متغیرهای 

ر اند که این پارامترها باز چهار پارامتر تشکیل شده موردنظر

شوند. این اصل کمترین مربعات خطا برآورد میاساس 

و عرض  (X)ضرایب شامل ضریب طول جغرافیایی 

 مبدأو مقدار ثابت عرض از ( Z)و ارتفاع ( Y)جغرافیایی 

 ریتأثباشند. اغلب پارامترهای هواشناسی از ارتفاع می

و استفاده از ارتفاع به همراه طول و عرض  پذیرندمی

 تاسترین روش ها، مناسبیابی دادهجغرافیایی برای درون

بندی متغیرهای برای پهنه(. 1446تایتی و همکاران، )

یابی رگرسیونی که با بارندگی و درجه حرارت روش درون

گی همبست موردمطالعهموقعیت جغرافیایی و ارتفاع منطقه 

در (. 1449دارند استفاده گردید )ویسنت سرانو و همکاران، 

اج معادالت و محاسبات الزم از جهت استخراین پژوهش 

استفاده گردید. سپس احتمال   Matlab R2013bافزارنرم

محاسبه   Easy Fit 5افزارنرم در عوامل از کدام هروقوع 

افزار توسط نرم یانی. استخراج معادالت گراددیگرد

Minitab 17 افزاربا نرم یبندها و پهنهداده لیو تحلARC 

GIS10.2  رفتیانجام پذ. 

ی، گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبنهایتاً با بهره

 دهای مؤثر، نقشه نهایی به دست آمپس از محاسبه وزن الیه

ه ها بتعیین و ارجحیت عوامل مختلف و تبدیل آن جهت)

ناطق ممقادیر کمی از نظرات کارشناسی نیز استفاده گردید(. 

سیار بمورد مطالعه بر اساس قابلیت کاشت به چهار کالس، 

 بندی گردیدند.مناسب، مناسب، متوسط و نامناسب طبقه

وزن هریک از پارامترها )عوامل اصلی( و عوامل فرعی 

 Expert Choiceافزار )طبقات هر عامل اصلی( توسط نرم

ضرب این دو به محاسبه گردیده و وزن نهایی از حاصل

دست آمد. سپس نرخ ناسازگاری مقایسات نیز محاسبه شد. 

گیری که همان یافتن نواحی مناسب راحل تصمیملذا م

ر ترین عناصکاشت است، به سلسله مراتبی که شامل مهم

گیری است تجزیه خواهد گردید. جهت انجام تصمیم

ه و ای تهیه گردیدمقایسات زوجی بین پارامترها، پرسشنامه

آوری گردید نظر کارشناسان در قالب مقیاس ساعتی جمع

 .(1334)ساعتی، 
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 های کمکیهای سینوپتیک در استان کرمان و برخی ایستگاهمشخصات جغرافیایی ایستگاه -1جدول 
 طول جغرافیائی ایستگاه ردیف

 دقیقه(-)درجه

 عرض جغرافیائی

 دقیقه(-)درجه

 ارتفاع

 )متر( 

 نوع ایستگاه

 سینوپتیک 1581 03      18 85     85 کرمان 1
 سینوپتیک 1502 22      25 88     11 سیرجان 2

 سینوپتیک 1355 22      35 85     21 بم 0

 سینوپتیک 531 25      08 85     15 جیرفت 1

 سینوپتیک 153 25      85 85     12 کهنوج 8

 سینوپتیک 2253 22      11 85     10 بافت 5

 سینوپتیک 1521 03      35 88     35 شهربابک 5

 سینوپتیک 1538 03      15 85     30 رفسنجان 5

 سینوپتیک 1132 03      80 88     18 انار 2

 یکمک 203 25      12 85     25  آبادیحاج 13

 یکمک 511 00     05 85     88 طبس 11

 یکمک 1115 02     85 85     25 خور 12

 یکمک 1205 01     81 81     15 یزد 10

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع

شور های کترین استاناستان کرمان یکی از مرتفع

ها و ارتفاعات متعددی را در خود جای کوهاست و رشته

 أثیرگذارتطوری که این ارتفاعات بر اقلیم استان داده است به

هایی از غرب و مناطق وسیعی باشند. شمال غرب، بخشمی

از مرکز استان را ارتفاعات متعددی در برگرفته است. در 

متر  9144شمال شرق استان ارتفاعات کوهبنان با بیش از 

استقرار یافته است که پهنه قابل توجهی از استان را با اقلیم 

فتان ج کوهستان دهد.سرد کوهستانی تحت پوشش قرار می

متر در شرق شهرستان کرمان، ارتفاعات  9317با ارتفاع 

متر در شرق ماهان، کوهستان جوپار با ارتفاع  0199بلوار با 

 0061متر بین راین و ماهان، ارتفاعات هزار با قله  0191

متر در  9301متر در شرق ماهان، ارتفاعات خبر با بلندی 

متر در  9903 جنوب غربی بافت، کوهستان دلفارد با ارتفاع

متر در  9041غرب محمدآباد، کوهستان داهوشیه با ارتفاع 

شرق زرند و بسیاری از ارتفاعات دیگر استان کرمان، شرایط 

های آب و هوایی بسیار مساعد اقلیم زراعی و ویژگی

اند. مطلوبی را در مناطق وسیعی از استان به وجود آورده

یم بر خص و مستقمش تأثیرگذاریارتفاعات استان کرمان با 

عامل  ترینمهم صورتبههای بارندگی و حرارتی، رژیم

ه همین ب گذارند.می تأثیرطبیعی بر رژیم اقلیمی این استان 

بر اساس محدوده  منظور طبقات ارتفاعی استان کرمان

ترسیم  1ارتفاعی مناسب برای کاشت گیاه زعفران در شکل 

 1444کمتر از متر و  1144های بیش از ارتفاعشده است. 

تا  1044. همچنین ارتفاع استمتر برای زعفران نامناسب 

 متر برای کاشت زعفران بسیار مناسب است 1344

 مناطق .(1931رحمتی،  ،1931زاده، )بذرافشان و ابراهیم

را درصد مساحت استان کرمان  17معادل  بسیار مناسب

 (.1)شکل  دهندمیتشکیل 
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 کرمان )متر( استان نقشه پستی و بلندی -2شکل 

 

 شیب

ش و فرسای افتهیشیافزای باال روان آب هابیدرش

 تهشیابد. اراضی که شیب کمتر از افزایش می شدتبه

از جمله درصد دارند، مناسب کاشت بسیاری از گیاهان 

تناسب نقشه  9شکل  (.1934باشند )مخدوم، زعفران می

را نشان برای کاشت زعفران  مطالعه موردشیب منطقه 

جزء دهد. اراضی که شیب کمتر از چهار درصد دارند می

بندی مناسب جهت کاشت زعفران طبقه کامالًمناطق 

گردند. این اراضی در شکل به رنگ سفید می

د هشت درص تا چهار. مناطقی که شیب بین اندشدهمشخص

دارند نیز برای زراعت زعفران مناسب هستند. همچنین 

درصد برای کاشت این محصول  11های بیشتر از شیب

. بسیاری از مناطق مرکزی استان بیشتر دارای استنامناسب 

مناسب کاشت نبوده  که درصد است، 11های بیش از شیب

گردند. طبق بندی میپهنهناطق نامناسب کاشت ء مو جز

درصد از اراضی دارای شیب بسیار مناسب،  73، 1جدول 

ب درصد نامناس پنجدرصد متوسط و  پنجدرصد مناسب،  11

 (.9هستند )شکل 
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 )درصد(استان کرمان شیب  بندیطبقهنقشه  -3شکل 

 

 درجه و کمتر در آبان پنجاحتمال وقوع دمای 

درجه  پنجصفر فیزیولوژیکی گیاه زعفران 

 (.1931)میرزابیاتی،  گـراد گـزارش شـده اسـتسانتی

 پنج کمتر از هایی که در آبان ماه احتمال وقوع دمایپهنه

 است نامناسبدرجه وجود دارد برای کشت زعفران 

درصد  11(. بر این اساس 1933زاده، ، نقی1973)نوکندی، 

 ستامناسب نامتوسط و مساحت استان برای کشت زعفران 

مناطقی مانند کهنوج، منوجان، جنوب شهرستان جیرفت و 

 کاشت زعفران برایهایی از شهرستان بم و کرمان و قسمت

 .(0باشند )شکل میبسیار مناسب  مناسب و
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 در استان کرماندر ماه آبان  گرادسانتیدرجه  پنجاحتمال وقوع دمای کمتر از  هایپهنه -4شکل 

 

 تنش گرمایی در طول فصل رشد

 71بیش از  احتمالبهدر مناطقی که در تابستان 

رسد گراد میدرجه سانتی 97درصد دمای هوا به بیش از 

)جعفر بیگلو و مبارکی، ارد امکان کاشت زعفران وجود ند

(. بر اساس نقشه 1930آبادی و همکاران، رشید سرخ، 1937

 مناطق جزءدرصد از اراضی استان کرمان  هشتبندی پهنه

درصد  17باشند. همچنین بسیار مناسب کاشت زعفران می

درصد نامناسب  99درصد متوسط و  91مناطق مناسب،  جزء

 (.1باشند )شکل کشت زعفران می
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 بندی دماهای بیشینه مطلق دوره رشد زعفراننقشه پهنه -5شکل 

 

 (Freezing) زدگی در طول فصل زراعیاحتمال وقوع یخ

حداکثر بردباری زعفـران بـه سـرما در مرحله 

 استگراد درجه سانتی 11منفی تا  13منفی رشد رویشی 

مناطقی که با  6شکل  (.1937)جعفر بیگلو و مبارکی، 

درصد دمای حداقل در طول زمستان در  94احتمال بیش از 

بی آدهد. مناطقی که با رنگ افتد را نشان میاتفاق می هاآن

مناطقی هستند که احتمال وقوع  اندشدهدادهنمایش  تیره

صد است. این در 94بیش از  هاآندر  11دمای حداقل منفی 

مناطق مستعد کاشت زعفران نبوده و طبق تحقیقات این دما 

)مناطق  زندمیبه پیاز زعفران در طول زمستان صدمه 

و  13بین منفی  هاآننامناسب(. مناطقی که دمای حداقل در 

مناطق متوسط برای کاشت  جزءدرجه است  11منفی 

 دگردنمی بندیطبقهزعفران از نظر وقوع دمای حداقل 

درصد از مساحت استان کرمان(. سایر مناطق از  نه)معادل 

 .باشندمیاین نظر مستعد کاشت زعفران 
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 بندی دمای کمینه مطلق دوره رشدنقشه پهنه -6شکل 

 

 بارندگی

های های بارندگی در بررسی و پژوهشداده

بهترین مناطق برای رشد کشاورزی اهمیت زیادی دارند و 

بارندگی  مترمیلی 144هایی هستند که بیش گیاه زعفران پهنه

ارکی، جعفر بیگلو و مب)در طول فصل رشد گیاه داشته باشند 

کننده ها عامل تعیین(. این داده1931رحمتی، ، 1937

زنی، آب ن زمان کشت محصول، زمان جوانهپارامترهایی چو

 7گیاهان و زمان عملیات زراعی است. شکل  ازیموردن

بندی کل بارندگی در فصل زراعی را از کاشت تا پهنه

قسمت شرق و  دهد.کرمان را نشان می برداشت در استان

شمال شهرستان کرمان و همچنین قسمت شمال شهرستان 

شهرستان راور بارندگی ی وسیعی از هاقسمترفسنجان و 

بارندگی  لیبه دلدارند. این مناطق  متریلیم 144کمتر از 

باشند مناطقی که بسیار کم مناسب کاشت زعفران نمی

مناطق مرتفع و  جزءدارند  متریلیم 144بارندگی بیش از 

 114مناطقی که بیشتر از  (.7)شکل  استبسیار سرد 

 فران در این مناطقبارندگی دارند امکان کاشت زع مترمیلی

درصد از مساحت استان  97معادل  جمعاًوجود دارد )

 کرمان(.



 زعفران در استان کرمان به روش تحلیل سلسله مراتبی بندی استعداد اقلیمی برای کشتپهنه/  221

 
 در استان کرمان (متریلیم برحسب)دوره رشد زعفران  پراکنش بارشنقشه  -7شکل 

 

 بندی مناطق مستعدپهنه

مناطق مستعد کشت زعفران را نشان  3نقشه 

سیار طبقه ب چهار. بر اساس این نقشه استان کرمان به دهدیم

 بندی گردید.مناسب، مناسب، متوسط و نامناسب طبقه

درصد کل  14مناطق بسیار مناسب کشت زعفران حدود 

(. این 9دهند )جدول مساحت استان کرمان را تشکیل می

بردسیر، نواحی مرکزی شهرستان  مناطق در شمال شهرستان

بافت، نواری در شمال و غرب شهرستان سیرجان، جنوب 

و غرب شهرستان شهر بابک، شمال شرقی شهرستان زرند 

های کمی از جنوب غربی شهرستان جیرفت را و قسمت

 (.3گردد )شکل شامل می
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 کرمان مناطق مستعد کشت زعفران در استانبندی استعداد نقشه پهنه -8شکل 

 

درصد سطح استان را  16مناطق مناسب نیز 

ی مرکزی شهرستان سیرجان، هاقسمتتشکیل داده و شامل 

شهر بابک، غرب شهرستان کرمان و جیرفت، همچنین 

جنوب شهرستان رفسنجان و جنوب و شرق شهرستان زرند 

(. اراضی که استعداد متوسطی برای 3شکل باشند )می

کاشت زعفران را دارند شامل مناطق وسیعی از مرکز و 

شهرستان زرند، راور، شهر  بشمال شهرستان رفسنجان، غر

بابک، برخی نواحی مرکزی شهرستان بردسیر و بافت و 

که این مناطق  (3باشند )شکل مناطق غربی شهرستان بم می

دهند )جدول را تشکیل می درصد سطح استان 11حدود 

9.) 

 
 مناطق مناسب کاشت زعفران استان کرمان -3ل جدو

 مساحت )کیلومترمربع( استعداد اراضی به درصد مناطق

1/15521 13 بسیار مناسب  

5/25125 15 مناسب  

5/25550 18 متوسط  

8/138822 82 نامناسب  

 

مناطق مرکزی، شمال و شرق راور، کرمان، بم، 

های شرقی و جنوبی کهنوج، منوجان، عنبرآباد، قسمت

ی از نواحی یهاجیرفت، جنوب شهرستان بافت، قسمت

مرکزی شهرستان بردسیر و شهر بابک مناسب کشت زعفران 

درصد از مساحت کل  13(. این اراضی 3باشند )شکل نمی

 .(0دهند )جدول استان را تشکیل می
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 استعداد و موقعیت پراکنشی مناطق مختلف جهت کاشت زعفران بدون فیلتر بارندگی -4جدول 
های واقع در هر پهنهتانشهرس مناطق  

 بسیار مناسب
در شمال شهرستان بردسیر، نواحی مرکزی شهرستان بافت، نواری در شمال و غرب شهرستان سیرجان، جنوب و غرب شهرستان 

های کمی از جنوب غربی شهرستان جیرفتشهر بابک، شمال شرقی شهرستان زرند و قسمت  

 مناسب
شهر بابک، غرب شهرستان کرمان و جیرفت، همچنین جنوب شهرستان رفسنجان و ی مرکزی شهرستان سیرجان، هاقسمت

 جنوب و شرق شهرستان زرند

 
مناطق وسیعی از مرکز و شمال شهرستان رفسنجان، غرب شهرستان زرند، راور، شهر بابک، برخی نواحی مرکزی شهرستان  متوسط

 بردسیر و بافت و مناطق غربی شهرستان بم

 
های شرقی و جنوبی جیرفت، جنوب شهرستان مرکزی، شمال و شرق راور، کرمان، بم، کهنوج، منوجان، عنبرآباد، قسمتمناطق  نامناسب

های از نواحی مرکزی شهرستان بردسیر و شهر بابکبافت، قسمت  

 

 گیرینتیجه

با توجه به کاهش شدید منابع آبی استان کرمان، 

آب و تغییر الگوی کشت امری  رمصرفپحذف گیاهان 

است. گیاه زعفران در کنار ارزش بسیار باالی  ناپذیراجتناب

اقتصادی آن یکی از گیاهان دارای کارایی مصرف آب باال 

کلی و با توجه به  طوربهاست و نیاز آبی زیادی ندارد. 

کشت تجاری آن و  ،اقتصادی بودن محصول زعفران

کار ارزان بومی کشاورزی  نیرویهمچنین با توجه به 

در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.  تواندمینیز  معیشتی

ر د تواندمی کرمانمحیطی در استان  هایپتانسیلشناخت 

 حصوالتمبهینه از منابع و همچنین تولید بیشتر  گیریبهره

 و تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب استانباشد.  مؤثر

نظیر  االببا نیاز آبی  محصوالتبا زعفران جایگزینی کشت 

در مصرف آب  جوییصرفهموجب  زمینیسیب و پیاز

راهی در جهت رسیدن  تواندمی خواهد شد. از طرف دیگر،

کشاورزان به توسعه پایدار و افزایش توان اقتصادی 

 در این تحقیق آنچهدر مناطق کم برخوردار باشد.  خصوصاً

کنترل دست انسان طبیعی و خارج از بررسی شد عوامل 

مانند اقلیم و عوارض زمین مانند شیب و ارتفاع بوده و 

ی هر پتانسیل اقلیم صرفاًی بندپهنهی هانقشهبدیهی است 

توسعه و  هایطرحاجرای  قطعاً. دهندیمپهنه را نشان 

در این زمینه نیازمند تهیه نقشه کاربری  گذاریسرمایه

خاک منطقه  آزمایشگاهیاراضی دقیق و همچنین بررسی 

در این تحقیق شرایط است. همچنین شایان ذکر است که 

نقشه خاک و تغذیه گیاهی در نظر گرفته نشده است و 

 طوربهآغاز راه توسعه زعفران در استان کرمان  شدهارائه

فراگیر بوده و قدم اول در بررسی تغییر الگوی کاشت با 

 توجه به کمبود منابع آبی منطقه است.
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L) is an expensive and highly valuable plant recognized 

globally for its many medicinal properties and low water demand. Hence, the 

development of saffron farms in semiarid regions has received much attention as it 

increases water use efficiency (WUE) in such water-deficient areas. Considering 

the different factors involved in saffron growth and yield, the geographical 

information system (GIS) is the best and most cost-effective method to identify 

areas potentially favorable to saffron cultivation. The current study aimed at zoning 

the land area favorable to saffron cultivation in Kerman Province was conducted 

over the period 2017-2019. The required daily data were collected from 13 synoptic 

stations recorded during the years 1998 to 2016, which were subjected to the 

homogeneity test before the relevant GIS information layers including altitude, 

slope, frost, rainfall, absolute maximum and minimum temperatures, and 

probability of temperatures below 5º Celsius in November were prepared. 

Subsequently, the relevant variograms were drawn. Also, the slope map was 

extracted using the digital elevation model. Finally, weights were assigned to the 

above layers using the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique, and the final 

zoning map was prepared in ArcMap. The map thus prepared revealed that the 

southern and eastern stretches of the province were not suitable for saffron 

cultivation while the more favorable areas were located at the foothills in Baft, 

Bardsir, Zarand, and Shahrbabak towns. Moreover, Kahnuj, Manojan, southern 

parts of Jiroft, eastern stretches of Bam, and southern stretches of Baft, accounting 

for around 59% of the total provincial land area, were recognized as unfavorable to 

saffron cultivation. The remaining lands of the total provincial area were classified 

as follows: 15% relatively suitable, 16% suitable, and about 10% highly suitable 

for saffron cultivation. 
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