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 چکيده
سازی مصرف آب، های علمی است که نقش مؤثری در بهینهتوسعه پایدار کشاورزی مستلزم شناخت و توسعه روش

و درمانی، تقاضای بازار و سطح  . ارزش بارز اقتصادینفتی داشته باشندزایی، سالمت جامعه و صادرات غیراشتغال و درآمد

روز افزایش یابد و با توجه به بهسر دنیا روزکار این گیاهان در سرتاواهان دارویی باعث شده است تا کشتفرآوری باالی گی

خشک اهمیت دو چندانی ویژه در نواحی خشک و نیمهشرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور ایران، توسعه کشت این گیاهان به

های بهداشتی و آرایشی و وردها، فردرمانیدر صنایع دارویی، . گیاه زعفران یکی از این گیاهان است که ده استپیدا کر

شامل  در پژوهش حاضر معیارهای اقلیمی بنابراینباالیی دارد. و ارزش اقتصادی بسیار  شودصنایع غذایی استفاده می
عنوان معیارهای مؤثر در کشت گیاه زعفران اقتصادی به -ماعیتوپوگرافی و اجتمعیارهای ، بارش، درجه حرارت و تبخیر

سازی و دهی شده و سپس از سامانه اطالعات جغرافیایی برای رقومیای وزنکمک فرآیند تحلیل شبکه اند و بهانتخاب شده

اضافه  هاآنها به ها استفاده شده است. پس از تشکیل پایگاه اطالعات فضایی منطقه، اطالعات توصیفی نقشهتلفیق الیه
بندی مناطق مستعد کشت زعفران انجام شد. نتایج صورت گرفت و در نهایت پهنه GISپوشانی وزنی در محیط گردید، هم

 بیشترین 0.104و  0.216، 0.306های سه عامل میانگین بارش، میانگین دمای سالیانه و ارتفاع، با وزن که نشان داده است
اند. همچنین بر اساس داشته زعفرانرا بر کمیت و کیفیت گیاه  تأثیرکمترین  0.052تابی با وزن و پارامتر ساعت آف تأثیر

مناطق مستعد کشت این گیاه را در خود جای  بیشترینآباد های گلپایگان، خوانسار، میمه و نجفبندی، شهرستاننقشه پهنه

 اند. داده
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 مقدمه

 ينظر يات و مبانیادب

هیم و توسعه پایدار کشاورزی مستلزم شناخت و توسعه روش قیش م کیه ن سیت  میی ا های عل

صیادرات غیرسازی مصرف آب، اشتغال و درآمدمؤثری در بهینه عیه و  تیی زایی، سالمت جام نف

بیه عبارتی (. به67-78: 1389بناب، داشته باشند )کشفی جیه  بیا تو یید  میی و  دیگر با نیوع اقلی ت

پیی  شرایط محیطی هر منطقه محصوالتی برای کشت انتخاب شود که توسعه اقتصادی آن را در

قیان و (Piri, et al, 2018: 18- 25) داشته باشد تیا محق . اهمیت این موضوع سبب شده است 

شیندمتخصصان علوم محیطی توجه ویژه نیابع  ای به آمایش سرزمین داشته با نیه م یین زمی و در ا

نیات اکولوژیکی زمین را با روش سیتفاده از امکا بیرای ا های مناسب مورد شناسایی قرار داده و 

 (. 67-86: 1392، همکارانو  اشرفیهای بهتری ارائه نمایند )حلموجود، راه

ییی هیان دارو عیث  1ارزش بارز اقتصادی و درمانی، تقاضای بازار و سطح فرآوری باالی گیا با

شییت تییا ک سییت  یییا روزوشییده ا سییر دن هییان در سرتا ییین گیا بییدبییهکییار ا فییزایش یا          روز ا

(Rhebergen, et al, 2016:1- 14).  تینش بیه  میت  کیم آب و مقاو صیرف  گیر م سیوی دی از 

فیی عنوان جایگزین برای کشت گیاهان پرخشکی متوسط تا زیاد، این گیاهان را به صیرف معر م

حل پایدار عنوان یک راهبه ایط کمبود آب کنونی در کشور ایران،توانند در شرکرده است که می

صیول عنوان گرانبه 2زعفران(. 1-12: 1393بازده استفاده شوند )توسن و همکاران، و پر تیرین مح

ییژه گیاه و هیان جای صیوالکشاورزی و دارویی ج بیین مح شیورهای ای در  صیادراتی ک صینعتی و  ت 

سیت کننده آن دارد. در حال حاضر ایتولید هیان ا ران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در ج

بییییش از  صیییا  دارد 95و  ییییران اخت بیییه ا هیییا  صیییول گرانب یییین مح هیییانی ا یییید ج صییید تول                   در

(Wali, et al, 2015: 18-29).  لیه بیاال، از جم بیودن  تیرینمهمنیاز آبی کم و درآمد  لیب  ییل غا دال

قیع در طوریخشک کشور بوده بههکشت زعفران در مناطق خشک و نیم هیای وا صیاد خانوار کیه اقت

 
1 Medical Plants 
2 Crocus Sativus 
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نیدیبر این اساس شناسایی قابلیت خود وابسته کرده است. این مناطق را به سیرزمین ها و توانم های 

سیاالری،  باشدهای گوناگون بسیار حائز اهمیت میقبل از بارگذاری فعالیت -167: 1395)بشیری و 

155).  

 نهیشیپ

های صورت گرفته از زش دارویی و اقتصادی گیاهان دارویی، بیشتر پژوهشبا توجه به ار

منظر دارویی به مطالعه این گیاهان پرداخته و در برخی از مطالعات نیز شرایط کشت این 

از مطالعات به اثرات  تعدادیگیاهان در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. 

نیز به ارائه  از مطالعاتهان متمرکز شده است و برخی تنش خشکی و شوری بر روی این گیا

ای از مطالعات صورت . پارهاندهای تحقیقاتی و عملیاتی جهت کشت این گیاهان پرداختهبرنامه

جعفربیگلو و یابی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی اختصا  یافته است. گرفته، به مکان

گیری های تصمیمشت زعفران بر اساس روشمبارکی تناسب اراضی استان قزوین را برای ک

. فرآیند تحقیق شامل گردآوری اطالعات، محاسبات و مورد ارزیابی قرار دادندچندمعیاره 

سازی گذاری معیارها، مدلبندی و ارزش، خوشهGISهای آماری، ورود اطالعات به تحلیل

ی روش تحلیل        دهنده کارایعات بوده است. نتایج تحقیق نشانفضایی و تلفیق اطال

مراتبی در سنجش قابلیت اراضی برای کشت زعفران بوده و بر اساس آن استان قزوین سلسله

: 1387)جعفربیگلو و مبارکی،  مناسب و نامناسب تقسیم شده است نسبتاًبه سه بخش مناسب، 

 در زعفران کشت مستعد مناطق شناسایی و عملکرد ارزیابی توسن و همکاران .(119-101

روش رگرسیون خطی و رگرسیون  و به دمایی هایشاخص اساس رضوی را بر استان خراسان

تان خراسان رضوی در سگام مورد ارزیابی قرار دادند. بر همین اساس پارامترهای دمای ا به گام

روابط رگرسیونی برآورد  SPSSافزار آوری شد و با استفاده از نرمساله جمع 20یک دوره 

مناطق جنوبی از جمله گناباد دارای بهترین موقعیت از لحاظ  که نشان داده است گردید. نتایج

درصد تغییرات عملکرد گیاه زعفران  70. همچنین بیش از باشدمیپارامترهای مورد بررسی 
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متناسب با تغییرات پارامتر دما بوده که بیانگر اهمیت این عامل محیطی در فرآیندهای 

 .(8: 1393)توسن و همکاران،  ی استفیزیولوژیکی گیاهان داروی

کمک روش تحلیل  بندی مناطق مستعد کشت زعفران در کشور افغانستان بهمدلی برای پهنه

گیری شامل معیارهای . درخت تصمیمشدمراتبی و سامانه اطالعات جغرافیایی ارائه سلسله

های زمینی، اشتزیرمعیار نیز از طریق برد 30فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و 

اند. نتایج مصاحبه با خبرگان و متخصصین و همچنین بررسی منابع موجود انتخاب شده

درصد این استان مناسب برای  15نشان داده است که فقط  1خصو  در استان خوستبه

شود. همچنین از  2تواند جایگزین گیاه خشخاشکه همین میزان نیز می استکشت زعفران 

های بارش، بافت خاک، مواد آلی، آبیاری لفهرد بررسی، معیار فیزیکی شامل مؤمومعیار  3میان 

. اشرفی و (Wali, et al, 2015: 18) خود اختصا  داده استوزن را به ترینبیشو شیب 

های مناسب برای کشت گیاه زعفران را در شهرستان اردبیل با استفاده از همکاران مکان

MCDM  وGIS دند. پارامترهای دمای حداقل، حداکثر و میانگین، بارش، مورد بررسی قرار دا

عنوان معیارهای ، شیب و کاربری اراضی بهpHارتفاع، تبخیر، ساعات آفتابی، جهت جغرافیایی، 

اند. نتایج نشان دهی شدهوزن AHPکمک روش  گذار بر کشت این گیاه انتخاب شده و بهتأثیر

درصد شرایط مساعد،  27مساعد،  ان شرایط بسیارد مساحت این شهرستدرص 20 که داده است

درصد مساحت شرایط نامساعدی برای کشت این گیاه دارند.  24درصد شرایط متوسط و  29

خود وزن را به بیشتریناز میان معیارهای مختلف نیز دو پارامتر دمای حداقل و حداکثر 

 . (Ashrafi, et al, 2017: 155) انداختصا  داده

 اهداف تحقیق

  هدف اصلي

 ای با استفاده از روش تحلیل شبکه گیاه زعفرانترین مناطق برای کشت تعیین مناسب •

 اهداف فرعي

 
1 Khost 
2 Opium 
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 خشکدر مناطق خشک و نیمه گیاه زعفرانشناسایی معیارهای مؤثر بر کارایی کشت  •

و تعیین اهمیت نسبی  گیاه زعفرانبندی معیارهای مؤثر بر کارایی کشت دهی و رتبهوزن •

 هریک

 گیاه زعفرانمکانی کاشت  -های زمانیاسایی ویژگیشن •

 های مستعد کشت با مکان گیاه زعفرانهای تطبیق ویژگی •

 قيروش تحق

هیر ییک ییک روش تحقیق در پژوهش حاضر شامل چهار بخش است که در ادامه  آورده  بیه تفک

 شده است.

 محدوده مورد مطالعه

تیا  42درجه و  30مربع بین کیلومتر 107045استان اصفهان با مساحت  جیه و  34دقیقه   27در

جیه و  55دقیقه تا  38درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  خیش  32در شیرقی در ب طیول  قیه  دقی

سیتان سیمنان، از مرکزی ایران واقع شده است. استان اصفهان از شمال به ا قیم و  کیزی،  های مر

سیان و از هاهای فارس و کهکیلویه و بویراحمد، از شرق به استانجنوب به استان ی یزد و خرا

ییت 1شیماره شکل شود. های لرستان و چهارمحال و بختیاری محدود میتانغرب به اس ، موقع

 تفکیک نشان داده است.های آن را بهاستان اصفهان و شهرستان
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 های آناصفهان و شهرستان استان .1شماره  شکل

 ايفرآیند تحلیل شبکه

سیط  متغیرهگیری چند ای تصمیمهیکی از روش 1ایفرآیند تحلیل شبکه کیه تو Saaty است 

سیاختار توسعه داد Saaty  (1999)پیشنهاد و سپس توسط (1980) ییک  بیین  فیاوت  شید. ت ه 

شیبکهو ساختار شبکه 2مراتبیسلسله ییل  نید تحل کیه فرآی سیت  یین ا ضیوع و ای در ا هیر مو ای 

نیهشبکه مثابهبهای را مسئله کیدیگر در خ هاای از معیارها، زیرمعیارها و گزی بیا ی شیهکیه  هایی و

بیا  گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه میاند، در نظر میجمع شده شیکل دارای ارت توانند به هر 

شیه با یکدیگر باشند. به ها عبارت دیگر در یک شبکه، بازخورد و ارتبا  متقابل بین و میان خو

لیی دانست: سلسلهن متشکل از دو قسمت توارا می ANPپذیر است. بنابراین امکان مراتب کنتر

شیده و ارتبا  شبکه ای. سلسله مراتب کنترلی ارتبا  بین هدف، معیارها و زیرمعیارها را شامل 

شیهگذار است و ارتبا  شبکهتأثیرو بر ارتبا  برونی سیستم  ها را ای وابستگی بین عناصر و خو

های متقابل بین گرفتن وابستگینظر  امکان در ایفرآیند تحلیل شبکهشود. این قابلیت شامل می

 
1 Analytical Network Process 
2 Analytical Hierarchy Process 
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شیت -Saaty, 1999: 44) عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به مسائل خواهد دا

 ند از:اهای این روش عبارت. گام(56

سطوح معیار و در صورت وجود  ای پژوهش: در این گام باید مسئله را بهساختن نمودار شبکه

 ها را تعیین نمود.روابط بین آنزیرمعیار و گزینه تقسیم کرد و 

بیو   تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مر

شیکیل صورت زوجی مقایسه شده و ماتریسخود در سطح باالتر بهبه  جیی ت های مقایسات زو

 شوند.می

میی 1در این قسمت بردار اهمیت داخلی ییتمحاسبه  شیانگر اهم کیه ن ییا  شیود  صیر  سیبی عنا  ن

 آید.دست میها است که از طریق رابطه زیر بهخوشه

(1)                                                                

هیا maxλکه در آن  ییی معیار سیت A یبزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسه دودو نیین  .ا همچ

 شود: رمال میبا استفاده از رابطه زیر ن wبردار 

(2  )                                                                

ییین می 1عبارتی جمع هر ستون در ماتریس برابر به واحد است. wنتیجه آن  بیرای تع کیه  شود 

 شود.ها از نرخ سازگاری وزن معیارها استفاده میمیزان سازگاری مقایسه

 شود:: این شاخص مطابق رابطه زیر محاسبه می2خ ناسازگاریمحاسبه نر

(3   )                                                               

 تشکیل سوپر ماتریس اولیه •

 ایجاد سوپر ماتریس موزون •

 .(Saaty, 1999: 44-56) ایجاد سوپر ماتریس حدی •

 

 
1 Local Priority Vector 
2 Consistency Ratio 
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 گیريمعیارهاي تصمیم

جیی هییای بییا تو عییدد پارامتر نییوع و ت بییه ت هییای تأثیره  یییی، معیار هییان دارو شییت گیا بییر ک گییذار 

ییر تصمیم تیابی، تبخ سیاعت آف حیرارت،  گیری در سه گروه اصلی عوامل اقلیمی )بارش، درجه 

فیروش  -سالیانه(، توپوگرافی )ارتفاع و شیب( و عوامل اقتصادی بیازار  بیه  کیی  اجتماعی )نزدی

سیاس بندی شدهگیاهان دارویی و جمعیت( طبقه بیر ا خیش  یین ب اند. معیارها و زیرمعیارها در ا

نییابع و پژوهش سییی م مییاعی و برر صییادی و اجت سییعه اقت هییای تو بییا الگو سییو  شییین هم هییای پی

شیدهریزیبرنامه صیل  تیوان های مربو  به کاربری اراضی هر منطقه حا گیرفتن  بیا درنظر تیا  اند 

سییعه  سییترش و تو جییب گ شییاورزی، مو ضییی ک لییوژیکی ارا شییااکو مییامی  ورزیک یییدار در ت پا

 های استان اصفهان شوند. شهرستان

ییق  سیتان از طر هیر شهر سیینوپتیک و  15اطالعات مربو  به پارامترهای اقلیمی  سیتگاه   21ای

قیهایستگاه تبخیر میعسنجی از سازمان هواشناسی و شرکت آب منط صیفهان ج سیتان ا آوری ای ا

سیتان و ها طول دوره آماشده است. مبنای انتخاب ایستگاه بیه شهر ری، موقعیت ایستگاه نسبت 

شیماری  سهولت دسترسی به اطالعات بوده است. اطالعات جمعیتی هر شهرستان بر اساس سر

از مرکز آمار ایران و همچنین اطالعات مربو  به مراکز مجاز فروش گیاهان دارویی  1395سال 

مورد تجزیه و تحلیل  آوری شده ودر هر شهرستان، از طریق واحدهای مختلف شهرداری جمع

جینقشه راه روزترینبهقرار گرفته است.  لیی را عیات ک سیتان، اطال بیههای دسترسی ا هیان  ع  گیا

فیاعی آبی و نوع آبیاری آن کشت، نیاز دارویی هر شهرستان، سطح زیر قیوم ارت شیه ر ها و نیز نق

شیاورزی وکشور به میوزش ک قیات و آ کیز تحقی سیازی، مر نیابع  ترتیب از اداره کل راه و شهر م

ای بر اساس نامهافت شده است. در مرحله بعدی پرسشبرداری کشور دریطبیعی و سازمان نقشه

ییار سیؤ 47با   Saaty (1999)مدل حیی و در اخت قیات  10ال طرا کیز تحقی گیان مر فیر از خبر ن

سیه  تیا مقای سیت  تیه ا قیرار گرف شیور  ییی ک کشاورزی استان اصفهان و پژوهشکده گیاهان دارو

 ای اهمیت صورت گیرد.بر اساس مقیاس نه درجهدودویی معیارها 
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 شرایط کشت زعفران

هوایی که وآبای از شرایط تواند در طیف گستردهکه می سیریگیاهی است نیمه گرمزعفران 

میا عرض یخوببه، های مالیم و تابستان گرم و خشک باشدزمستاندارای  یید، ا شید نما هیای ر

شیمالی و در  36تا  32جغرافیایی  عیات درجه  فیاع  2300تیا  1300ارتفا تیری )ارت تیر  1700م م

یین ترین ارتفاعمناسب شیت ا ( از سطح دریا و آب و هوای معتدل و مرطوب، بهترین شرایط ک

یین  1300تا  800(. ارتفاعات 107-119: 1394گیاه است )انصاف و همکاران،  نیز برای کشت ا

میای ت باالتر، کاهش میاما عملکرد محصول نسبت به ارتفاعا ،محصول مناسب هستند بید. د یا

بیین ها بهترین و مطلوببوده و برای ظهور گل مؤثردهی زعفران پایین روی گل تیا  9ترین دما 

حیرارت روز و درجه سانتی 15 گراد گزارش شده است. تغییرات دمای ماهانه و اختالف درجه 

تا  90باشد. این گیاه در مناطقی که میزان بارش دهی این گیاه میعامل تنظیم گل ترینمهمشب 

نیدگی اما میزان فرآورده ،شودت میمتر در سال است کشمیلی 175 های آن متناسب با میزان بار

 (. 71-95: 1392زاده و همکاران، یابد )علویکاهش یا افزایش میو تبخیر سالیانه 

پیائیز و مقاومت زعفران در مق بیا  صیادف  شید آن م ابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران ر

ییاز دارد. در دوره  زماندر این  اًزمستان و اوایل بهار است طبع تیدلی ن سیب و مع هیوای منا بیه 

شیت ،خواب یا استراحت گیاه )تابستان( بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است کیار وبنابراین ک

سیوم پربارشآن در مناطق  سیت مر تیاب(Wali, et al, 2015: 18) نی ضیی آف نیوبی گیر. ارا و  ج

سیت سیب ا فیران منا شید زع بیرای ر شید   بدون درخت که ضمناً در معرض بادهای سرد نیز نبا

 (.225-236: 1394آبادی و همکاران، رشید سرخ)

 لیتحلوهیتجز
شت گیاه برای ک هاآن، طبقات هر معیار و وزن نهایی یارهر معوزن نهایی  1شماره  در جدول

 زعفران در استان اصفهان ارائه شده است. 
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سیالیانه و 1شماره بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  میای  ییانگین د بیارش، م پیارامتر  سیه   ،

ییب ارتفاع با وزن بیه ترت شی 0.104و  0.216، 0.306های نهایی  سیاعت  تیأثیر ترینبی پیارامتر  و 

فیران را بر  تأثیرکمترین  0.052آفتابی با وزن نهایی  ییاه زع شیت گ تعیین مناطق مناسب جهت ک

را  تأثیر بیشترین در سال مترمیلی 150-200اند. در میان طبقات بارش، طبقه بارندگی بین داشته

بیا  گرادیسانتدرجه  10-14بر کیفیت و رشد گیاه زعفران داشته است. طبقه دمایی  طیابق  کیه م

بیهوزن  بیشتریندهی گیاه زعفران است، فصل رشد و گل قیات  ییان طب صیا  را در م خود اخت

تواند بر میزان اسانس گذار، ارتفاع عاملی است که میتأثیرداده است. در میان پارامترهای اصلی 

فیاعی  تأثیرو مواد مؤثره گیاهان  قیه ارت میین روی طب تیر،  1500 -2000وافر داشته باشد. از ه م

سیه ه و رشد گیاه زعفرمؤثررا بر کیفیت مواد  تأثیر بیشترین ییان  نیین از م سیت. همچ ان داشته ا

میواد  تأثیر بیشترینعامل اصلی، عوامل اقلیمی  میذکور میؤثررا بر روی کمیت و کیفیت  ییاه  ه گ

گذار در میان پارامترها، عامل تأثیراند. چهارمین عامل داشته و در نتیجه دارای وزن باالتری بوده

بیاالی  جمعیتی است که تأثیراقتصادی جمعیت و شعاع  -اجتماعی سییار  بیه ارزش ب جیه  بیا تو

صیت غیات اقتصادی گیاه زعفران، ایجاد فر ضیی و با نیه از ارا سیتفاده بهی سیب، ا شیغلی منا های 

سیت.  کشاورزی و مزیت نسبی آشکار آن برای اقشار کم شیده ا درآمد و متوسط در نظر گرفته 

مید  تواند موجب تغییرات اجتماعی و تحرک اقتصاد روستاها شدهکشت این گیاه می و منبع درآ

پیوگرافی  میی و تو میل اقلی مطلوبی برای اقشار فقیر و ضعیف روستایی باشد. بنابراین گرچه عوا

ثیرات اند؛ اما کشت این گیاه میرا در گسترش الگوی کشت زعفران داشته تأثیر بیشترین تواند ا

 ی بر رونق شهرها و روستاها داشته باشد.مؤثراجتماعی  -اقتصادی
 بر رشد گیاه زعفران مؤثروزن نهایی معیارها و زیرمعیارهای  .1شماره  لجدو

وزن نهایي  معیار

 معیار

درصد پوشش  وزن نهایي طبقه بندي معیارطبقه

 منطقه
 بارش سالیانه

  متر()میلی
0.306 

150-85 0.026 50 
200-150 0.167 23 
300-200 0.071 20 
<300 0.042 7 

 2 0.013 10< 0.216 میانگین دمای ساالنه
14-10 0.13 8 
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 50 0.049 14-18  (گرادیسانت)درجه 
<18 0.024 40 
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 ارتفاع

  )متر(

0.104 

 

>1000 0.008 15 
1500-1000 0.027 15 
2000-1500 0.056 24 
3000-2000 0.009 40 
<3000 0.004 6 

 جمعیت

 )نفر(
0.111 

>4000 0.003 8 
10000-4000 0.006 13 
100000-10000 0.013 39 

1000000-

100000 

0.032 24 
1<1000000 0.057 16 

 تبخیر

 متر()میلی
0.083 

>1600 0.004 6 
2000-1600 0.009 10 
2500-2000 0.041 34 
3000-2500 0.017 28 
<3000 0.010 22 

 شیب 

 )درصد(

 

0.072 

>3 0.005 9 
5-3 0.017 11 
7-5 0.043 45 

<7 0.07 35 
 نزدیکی به بازار فروش

 )کیلومتر(

 

0.057 

 

>50 0.029 39 
100-50 0.018 46 
200-100 0.009 11 
<200 0.002 4 

 0.052 ساعت آفتابی

3000-2900 0.004 13 
3100-3000 0.007 22 
3200-3100 0.023 19 
3300-3200 0.015 21 
3400-3300 0.003 25 
 

 
حفظ شود؛ در واقع در ها نیز ارزش دستهکه  یاگونهبهن( جمعیت صورت گرفته است بندی بر اساس جمعیت شهرهای استان )کمترین و بیشتریطبقه  1

 .صورت گرفته است یسازنرمالها نیز انتخاب دسته
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شیان داده پهنه 3شماره در شکل  صیفهان ن بندی مناطق مستعد جهت کشت زعفران در استان ا

ییاه های استان اصفهان، قابلیت بسیار باالشده است. طیف وسیعی از شهرستان یی برای کشت گ

میاعیزعفران از نقطه پیوگرافی و اجت نید. آن -نظر پارامترهای اقلیمی، تو صیادی دار کیه چناناقت

سیتانب ،مشخص است شیامل شهر سیتان  خیش خش شمال غربی ا سیار، ب گیان و خوان های گلپای

سیتانمیمه و نجف -های نطنز، برخوارانمرکزی شامل شهرست های آباد، بخش غربی شامل شهر

ییان  یخوب یاربسران و کرون و مبارکه شرایط لنجان، تی یین م نید. در ا فیران دار شیت زع بیرای ک

سیمت ج منطقهترین شهرستان گلپایگان مناسب بیه  شیرق  هت کشت گیاه مذکور است. جنوب 

میای  میانگینمتر در سال افت کرده و میلی 100شرق استان که میزان بارندگی به زیر  سیالیانه د

متر کاهش یافته و همچنین جمعیت  800کند، ارتفاع تا نیز عبور می گرادیسانتدرجه  18از  هوا

فیران سد، ضعیفرنفر می 10000نیز در بسیاری از مناطق به زیر  شیت زع هیت ک ترین مناطق ج

  1اند.در استان اصفهان بوده
 

      
 مناطق مستعد کشت زعفران در استان اصفهان .2شماره  شکل

 
 .گرفته است صورت 6و باالتر از  6-3، 3تا  1بر اساس نمرات   هایبندطبقه  1
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و  زادهعلویدر پژوهش  همچنین نتایج پژوهش حاضر با مطالعات پیشین بررسی شده است.

در تعیین نواحی مستعد  ن راو معیار شیب کمترین وز بیشترینمعیار دما، ( 1392همکاران )

کننده رشد عنوان عامل اصلی کنترلهمچنین در این پژوهش دما به .اندداشته زعفرانکشت گیاه 

والی و در پژوهش  (.71-95: 1392زاده و همکاران، علویگیاه زعفران معرفی شده است )

رش، بافت خاک، بازیرمعیار مختلف بررسی شده، پارامترهای  30( از میان 2015همکاران )

                          اندخود اختصا  داده وزن را به بیشترینمواد آلی، آبیاری و شیب 

(Wali, et al, 2015: 18-29). ( نیز 2017همچنین در پژوهش اشرفی و همکاران ) از میان

 خود اختصا  وزن را به ترینبیشمعیارهای مختلف، دو پارامتر دمای حداقل و حداکثر 

های پیشین با پژوهش حاضر نشان داده است که پارامترهای اند. بنابراین مقایسه پژوهشداده

کننده کمیت و کیفیت رشد گیاه زعفران بوده و همچنین بر عوامل کنترل ترینمهمدما و بارش 

 . (Ashrafi, et al, 2017: 155-169) مستقیم دارند تأثیره این گیاه نیز مؤثرمیزان مواد 

 شنهاديو پ يريگهجينت

  يریگجهینت 

اقتصادی  -دهی به پارامترهای اقلیمی، توپوگرافی و اجتماعیدر پژوهش حاضر پس از وزن

سازی و تجزیه و و انجام مدل 1ایبر اساس فرآیند تحلیل شبکه زعفرانمؤثر در کشت گیاه 

های مناسب و مستعد سامانه اطالعات جغرافیایی، نقشه پهنهکمک  های فضایی بهتحلیل داده

 کشت گیاه مذکور در استان اصفهان تهیه گردید.

سییل و دمای سالیانه، میانگین سالیانه بارشسه پارامتر  ییین پتان ییاه ارتفاع در تع شیت گ های ک

 کمترین ساعت آفتابیپارامتر و اند سزایی داشتهبه تأثیردر مناطق مختلف استان اصفهان  زعفران

فیرانطق مناسب جهت کشت گیاه را در تعیین منا تأثیر سیت زع شیته ا بیارش کیه جاییاز آن. دا

کننده عامل اصلی کنترلنیز درجه حرارت های ثانویه این گیاه را افزایش داده و کیفیت متابولیت

 
که در متن هم اشاره شده است روابط دوطرفه میان برخی معیارها است که در فرآیند تحلیل سلسله  طورهمانای فرآیند تحلیل شبکهدلیل استفاده از   1

 .مراتبی امکان این موضوع وجود ندارد
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بیهدو )وزن خشک ریشه و اندام هوایی( است، این  زعفرانهای رشد کلنی میی  عنوان عامل اقلی

صیل از روش شناخته شده است. گذار تأثیرامل وع ترینمهم تیایج حا شیبکهن ییل  نید تحل  ایفرآی

بیادنجفو  میمه، خوانسار، گلپایگانهای مشخص نمود که شهرستان هیای در  آ حیاظ فاکتور از ل

  1شرایط بسیار مطلوبی دارند. زعفراننظر گرفته شده برای کشت 

 شنهادیپ 

فیرادر نهایت با تهیه نقشه پهنه شیت زع سیتعداد و بندی اراضی مستعد ک کیه ا بیر این عیالوه  ن 

هیای در شود، میهای اراضی استان اصفهان مشخص میقابلیت کیه پارامتر کیرد  شیخص  توان م

چیار نظر گرفته شده برای پهنه نیاطقی د چیه م سیتند و در  بندی در چه نقاطی در حد مطلوب ه

شیت زضعف و کمبود از نظر این پارامترها هستند.  صیل از ک فیران با توجه به سود خالص حا ع

عامل  ترینمهمخشک که کمبود آب، در نواحی خشک و نیمه خصو بهدر مناطق روستایی و 

لیوب میکننده کشاورزی است، محدود سیی مط توان در نقاطی که از لحاظ پارامترهای مورد برر

ییز ریزیهستند، مزارع بهینه زعفران ایجاد نمود و برنامه های توسعه و جایگزینی این کشت را ن

سیتا و  بخشید. ءکرد یا ارتقا اصالح نیدن در رو توسعه کشت این گیاه در تمایل روستائیان به ما

 عدم مهاجرت خانوار نقش بسیار پررنگی دارد.

 

 منابع

 
استفاده   - 3ایاستفاده از روش تحلیل شبکه -2 یابی در مقیاس استانیمکان -1 همزمان مورد بحث قرار داده است: صورتبهتحقیق چندین نوآوری را  1         

 مختلفاز زیرمعیارهای 

 

 
 



                                                1400 تابستان ،دهم شماره ،چهارم سال دفاعي، يآماد و فناور علمي مهفصلنا

125 

 

واوکیکی و (، ارزیابی توان1392و دهقانی، مرتضی )بهار  ، جوادیکیمکانی. شرفی، علا هاا  اوو
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کاا ساااس عمل باار ا ضااو   سااان ر سااتان خرا فااران در ا شاات زع سااتعد و نااا ک م سااایی م رد و شنا

 .3ها  دمایی، نشریه زراعت و فناور  زعفران، ساه رهاردهم، شماره شاخص

(، سنجش تناسب اراضی استان قزوین برا  1387و مباروی، زهرا )زمستان  ربیگلو، منصورجعف
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بااس، خاشعیو  علی، شهید  .مهدیه، آباد رشید سرخ ساتان) ع کاانی پهنه، (1394 تاب ناد  م ب

ما ماق اقلی سااس عوا بار ا سالهوشت زعفران  یاق سل ساتفاده از روش تحل باا ا بایی  شاریه ، مرات ن

 .2شماره ساه دهم، شناسی وشاورز ، بو 
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