نشریه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy & Technology
Vol. 3, No. 1, Spring 2015, P. 66-75

جلد  ،3شماره  ،1بهار  1314ص55-52 :

تأثير عوامل هواشناسی (بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،روزهاي يخبندان و ساعات آفتابی) بر
عملكرد زعفران ( )Crocus sativus L.در شهرستانهاي كاشمر و قائنات
3

فاطمه ارسالنی *1سیدجواد رسولی ،2و علی اصغرزاده
تاریخ دریافت 00 :مرداد 3131

تاریخ پذیرش 34 :آذر 3131

چکیده
صادراتی بودن زعفران باعث شدو ،برنامه ریزی برای افزایش کیفیت برای رقابت در بازار جهانی امری اجتنابناپنذیر باشند و تحقیقنات گسنتردوای را در هنر
نقطهای بطلبد .در این پژوهش با استفادو از نرمافزار تعیین اقلیم و نرمافزار  SPSSآمار روزانه و ماهانه پارامترهای بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،تعداد روز یخبندان و
تعداد ساعت آفتابی شهرستان کاشمر و قانن طی دورو آماری  02ساله زراعی ( )2572-12تحلیل شد .نتایج بررسیها نشان داد دمای حداکثر و رطوبت نسنبی در
دو شهرستان یکسان است .بارش بعد از چیدن گل از سطح مزرعه در کاشمر  7میلیمتر بیشتر از قانن است ،در این زمان بارش برای گیاو مفید اسنت .تعنداد روز
یخبندان کاشمر  2روز از قانن کمتر است درحالی که یخبندان در زمان گلدهی بر عملکرد محصول تأثیر منفی میگذارد .بنارش در زمنان خنواب تابسنتانی بنرای
زعفران مضر است بارش کاشمر در این زمان  1/1میلیمتر بیشتر از قانن است .هر چه افت درجه حرارت شب بیشتر باشد روز بعد تعداد گل بیشتری جمع خواهند
شد .درجه حرارت میانگین قانن  5درجه سانتیگراد و حداقل آن  2/3درجه سانتیگراد کمتر از کاشمر بود و هرچقدر ساعت آفتابی در فصل گلندهی بیشنتر باشند
کیفیت محصول باالتر است .ساعت آفتابی قانن در فصل گلدهی  33/1ساعت بیشتر از کاشمر است .اختﻼف اندک در سنه پنارامتر اقلیمنی ،بنارش زمنان خنواب
تابستانی ،درجه حرارت و ساعت آفتابی نمیتواند تنها دلیل پایینتر بودن کیفیت زعفران شهرستان کاشمر نسبت به قاننات باشد.
کلماتکلیدی :اقلیم کشاورزی ،کیفیت ،زعفران.

مقدمه

32 1

هوایی آن الزمه هرگونه فعالیت کشاورزی اسنت .تنأثیر عوامنل آب و

در ایران کشاورزی یکی از بخشهای اقتصادی به شمار میآید و
رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکانپذیر نیسنت .یکنی از
راوهای اساسی بنرای تولیند و ارتقنال فعالینتهنای زراعنی در کشنور
استفادو بهینه از اراضی متناسنب بنا شنرایط اکولوژین

آنهنا اسنت

( .)Farajzade & Takalobighash, 2002آگنناهی از چگننونگی
تناسب و انطباق فعالیتهای کشناورزی هنر منطقنه بنا شنرایط آب و
 -2دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی ،دانشگاو خوارزمی تهران.
-0کارشنا

ارشد اقلیم شناسی ،محل خدمت ادارو کل هواشناسی خراسان رضوی.

 -5دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی ،دانشگاو فردوسی.
(* -نویسندو مسئول)arsalani.f.64@gmail.com :

هوایی بر کشاورزی از سایر فعالیتها بیشتر بنودو و بنه همنین دلینل
شننناخت روابننط متییرهننای اقلیمننی بننر محصننوالت اهمیننت و ارزش
اقتصادی و اجتماعی بناالیی بنرای کشنورها دارد (

Kozehgaran et

 .)al., 2011زعفران یکی از مهمترین محصوالتی است که با توجه به
صادراتی بودن و ارزآوری آن توجه خاصی به آن معطوف شندو اسنت.
در ایران اهمیت زعفران کاری از جنبههای گوناگون مثل نیاز آبی کنم
و سازگاری با مناطق خش

و کنویری نسنبت بنه سنایر محصنوالت

کشاورزی ،اشتیالزایی روسنتاییان و جلنوگیری از مهناجرت آنهنا بنا
توجه به باال بودن درآمد حاصنل از کشنت زعفنران نسنبت بنه سنایر
محصوالت کشناورزی و همچننین توسنعه صنادرات غیرنفتنی قابنل
بررسی است .اصوالض رشد گیاو مربوط به تمام عواملی است که محنیط

تأثیر عوامل هواشناسی (بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،روزهای یخبندان و ساعات آفتابی) …
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محصول صادراتی و با توجه به اینکه در سال-

را به وجود میآورد و هیچ عامل منفردی نقش سنادوای را در محنیط

محصول به عنوان ی

بازی نمیکند .با توجه به اهمیت این موضوع سنایر محققنین در اینن

های اخیر کشور همسایه (افیانستان) در حال افزایش زمنینهنای زینر

رابطه تحقیقات ارزشنمندی انجنام دادنند بنه عننوان نموننه هالوین

کشت زعفران است .توجه و برنامهریزی برای باالبنردن کیفینت اینن

( )Haulicek, 1985از طریق روش تجزیه و تحلیل همبستگی تنأثیر

محصول برای رقابت در بازار جهانی امری واجب و اجتنابناپذیر است

انحنراف

و تحقیقات گستردوای را در هر نقطهای میطلبند .مطالعنه و شنناخت

عملکننرد محصننول از خننط رگرسننیون بررسننی کننرد .اسننماعیلزادو و

دالیل پایین بودن کیفیت محصوالت زراعی در هر منطقه به برنامنه-

جهننانبخش ( )Ismail-Zadeh & Jahanbakhsh, 2011نقننش

ریزان و کشاورزان آن منطقه کم

منیکنند و در برنامنهرینزیهنای

پارامترهای اقلیمی و سازگاری اکولوژیکی و محصولدهی زعفنران در

مدیریتی نقشی اساسی و قابل توجه دارد .همچنین شناسنایی عوامنل

منطقه میان را برای تعیین مناطق مناسب کشت گیناو زعفنران منورد

محیطی مثثر بر رشد گیاو زعفران ،میتوانند منا را در شنناخت مواننع

بررسی قرار دادنند .کنوزو گنران و همکناران ( Kozehgaran et al.,

موجود در سر راو این محصول و برنامنهرینزی صنحیح بنرای مرتفنع

 )2011با بررسی پارامترهای هواشناسی (درجه حرارتهنای حنداقل،

ساختن این موانع یاری کند .با بررسی منابع گوناگون و پرسش از تجار

میانگین و حداکثر) در خراسان جنوبی با استفادو از  GISمناطق مستعد

و متخصصین جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر مشخص شد کیفینت

کشنننت زعفنننران را مشنننخص کردنننند .محمننندی و همکننناران

زعفران قانن باالتر از کیفیت زعفران کاشمر است بنابراین هدف اصلی

( )Mohammadi et al., 2011شرایط اقلیمی شهرسنتان مرودشنت،

این پژوهش مقایسه بین پارامترهای هواشناسی تأثیرگذار (بارش ،دما،

برای کشت زعفران مورد ارزیابی قرار دادند و بنرای رسنیدن بنه اینن

رطوبت نسبی ،روزهای یخبندان و سناعات آفتنابی) بنر کیفینت اینن

منظور شرایط اقلیمی این شهرستان را با شهرستانهای زعفنران خینز

محصول در دو شهرستان قانن و کاشمر است.

عوامل آب و هوا را بر عملکرد محصوالت زراعی بنر اسنا

ایران ،قانن و تربتحیدریه مقایسه کردند .بنا توجنه بنه اهمینت اینن

شکل  -نقشه منطقه مورد مطالعه
Figure 1- The map of studied region.

68

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،3شماره  ،1بهار 1314

∑ = مقدار تجمعی دمای باالتر از  22ضربدر تعداد روزهای هر ماو

مواد و روشها
برای انجام این پژوهش از آمار روزانه و ماهانه پارامترهای بارش،
حداقل ،متوسط و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،تعنداد سناعت آفتنابی و
تعداد روز یخبندان شهرستان کاشمر و قاننات طی دورو آمناری سنال

 = ∑Pمجموع بارندگی در ماوهایی از سال که دما باالتر از  22است
پ

از محاسبه  Cبر حسب مقادیری که بنرای اینن ضنریب بنه

دست آمد  7نوع اقلیم به شرح جدول ( )0طبقهبندی میشود.

زراعی ( )2572-12به مدت  02سنال اسنتفادو شند .نقشنه موقعینت
جیرافیایی این دو شهرستان در شکل شمارو  2ارانه شدو است.
برای بررسی صحت و اعتمادپنذیری دادوهنای آمناری از آزمنون
همگنی یا ران تست ،استفادو گردیدو است .با توجه بنه اینکنه روش-

جدول  -ضریب خشکي دومارتن
Table 1- Stiffness coefficient Domarten
محدوده ضریب خشکي دومارتن
نام اقلیم
climate name

خش

های سنتی طبقهبندی اقلیمی از لحاظ تناریخی و از جنبنه مقایسنهای

Dry

اهمیت دارند ( )Masoodian, 2011در ابتندا بنرای مقایسنه شنرایط

نیمه خش

اقلیمی دو شهرستان با استفادو از ننرمافنزار تعینین اقلنیم (

Hemati,

 )1999از چند روش طبقهبندی اقلیمی سنتی به شرح تفضیلی استفادو
شد.

The range of dry feed
domartoen
I < 10
19.9 > I > 10

Semi-arid

مدیترانهای

23.9 > I > 20

Mediterranean

نیمه مرطوب

27.9 > I > 24

Semi-humid

طبقهبندی دومارتن

0

28 > I > 34.9

مرطوب

I > 35

Very wet

طبقه بندی دومارتن از فرمول ( )2استفادو شند و بنه عقیندو اینن
دانشمند در بین تمام عوامل و عناصر جهت طبقهبندی ،دما از اهمینت
ویژوای برخوردار است (.)Masoodian, 2011

Humid

جدول -2ضریب سلیانیوف
Table 2- Stiffness coefficient Slyanyvnf

P
T  10

() 2

I

 =Iضریب خشکی دومارتن

محدوده ضریب سلیانیوف

نام اقلیم

Coefficient range Slyanyvnf

Climate name

فراخش

C<0.2

 =Pبارندگی ساالنه به میلیمتر ()mm

Over-dry

0.2 <C< 0.39

 =Tدرجه حرارت ساالنه به درجه سانتیگراد ()c

پ

خیلی مرطوب

از محاسبه  Iبر حسب مقادیری که برای این ضریب به دست

آمد  2نوع اقلیم به شرح جدول ( )2طبقهبندی میشود.

0.4 <C<0.69
0.7<C< 0.99
1.0<C< 1.29

2

طبقهبندی سلیانینوف

این روش بر اسا
به اصطﻼح هیدروترمی
).(Masoodian, 2011

() 0

نسبت بارندگی به گرما استوار اسنت .ضنریب
سلیانیون از فرمول ( )0محاسنبه منیشنود

P
10% H

C

 = Cضریب سلیانینوف

1.3 <C< 1.6

خش
Dry

شدید

نیمهخش

Semiarid sever

نیمهخش

متوسط

Semiarid average

نیمهخش

خفی

Semiarid mild

نیمه مرطوب
Semi- humid

مرطوب

C > 1.6

Humid
3

طبقهبندی اقلیمی ایوانف

این روش در واقع بر اسا

مقادیر بارش و تبخیر اسنتوار اسنت،

در این روش ضریب رطوبتی از فرمول ( )5محاسبه شد.
1 Domarten
2- Slyanyvnf

3- Ivanov

تأثیر عوامل هواشناسی (بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،روزهای یخبندان و ساعات آفتابی) …

P
E

() 5

جدول  -9ضریب رطوبتي ایوانف

I

Table 3- Ivanov damping coefficient

در معادله فوق مخر کسر جمع مخر کسر جمع مقنادیر تبخینر

محدوده ضریب ایوانف

نام اقلیم

Coefficient range Ivanof

Climate name

≥ 1.

بسیار مرطوب جنگلی

در ماوهای مختل سال است که برای هنر مناو بنا توجنه بنه دمنا و
رطوبت نسبی از فرمول ( )4به دست میآید (.)Masoodian, 2011

1.49 ≥ ≥ 1

) E  0.0018(2.5 * T 2)(100  r

() 4
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.99 ≥ ≥ .6

 = Iضریب رطوبتی ایوان
0

 = Tمتوسط دمای حرارت ماهانه () C

. 9≥ ≥ .3

 = rمتوسط رطوبت ماهانه ()%

. 9 ≥ ≥ .13

 = Eمقدار تبخیر ماهانه ()CM

≥ ≥ .1

 = Pمقدار بارندگی ساالنه ()CM

Very moist forest

مرطوب جنگلی
Moist forest

استسی جنگلی
Forest steppe

استسی
Steppe

بیابانی
Desert

صحرایی
Desert

∑ = مجموع تبخیر در ماوهای سال ()CM
پ

از محاسبه  Iبر حسب مقادیری که برای این ضریب به دست

آمد  2نوع اقلیم به شرح جدول ( )5طبقهبندی شد.

اتﻼف آب با فرمول  3بنر اسنا

()3

 = cشاخص پایداری آب باران

بارندگی مؤثر به روش دکتر فرامرز خوشاخالق

در این روش پایداری آب باران در محیط بر اسنا

p
1  RH )1 / 2.25 * 66.8081
( * )1 / 2
)]2 * 4
350
TM  T  43

([ C 

ننم نسنبی و

دمنای حنداکثر تعینین شندو اسنت

(.)Hemati, 1999

 = Tمیانگین روزانه دما (سانتیگراد)
 = TMحداکثر روزانه دما (سانتیگراد)
 = Pبارش

جدول  -4ضریب طبقهبندی اقلیمي دکتر فرامرز خوشاخالق
Table 4- Climate classification coefficient Dr. Faramarz Khosh Akhlagh

محدوده ضریب خشکي دکتر فرامرز خوش اخالق

نام اقلیم

The range of dry Dr. Faramarz Khosh Akhlagh

Climate name

خیلی خش

0<C<9.9

Very dry

خش

10<C<19.9

Dry

نیمهخش

20<C<39.9

Semi-arid

نیمه مرطوب

40<C<79.9

Semi-humid

مرطوب

80<C<199.9

Humid

خیلی مرطوب

200<C<800

در ادامه پژوهش ،بهمنظور بررسی مقایسهای بین شنرایط اقلیمنی
دو شهرسنتان کاشنمر و قانننات ،از لحناظ کشنت زعفنران ،یکسننری

Very wet

دادوهای روزانه ،ماهانه ،فصنل رشند و سناالنه تحلینل و نمودارهنای
مربوط ترسیم گردید.

شاخصهای هواشناسی تأثیرگذار در کشت زعفران که شامل (بنارش،
حداقل ،متوسط و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،تعنداد سناعت آفتنابی و
تعداد روز یخبندان) است انتخاب شد و با استفادو از

ننرمافنزار SPSS

نتایج و بحث
نتایج طبقهبندی اقلیمی به روشهای سنتی مختل نشان داد که
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این دو شهرستان در ی

بیابانی و بر اسا

طبقه اقلیمی (جدول  )2قرار دارند .بر اسا

روش طبقهبندی دومارتن دو شهرستان اقلیم خش  ،روش طبقهبندی
سلیانوف ،اقلیم فراخش  ،بر اسا

روش طبقنهبنندی ایوانن  ،اقلنیم

نیمهخش

روش طبقهبندی دکتر فرامرز خوشاخنﻼق ،اقلنیم

دارند .همچنین در طبقهبندی نواحی آب و هوایی ایران هر

دو شهرستان را جز ناحیه کوهسایهای داخلی اسنت (.)Alijani, 2001

جدول  – 5نتایج روشهای طبقهبندی اقلیمي مختلف شهرستانهای کاشمر و قائن
Table 5- Results of different climatic classification methods for Kashmar and Ghaen towns

اقلیم شهرستان کاشمر

اقلیم شهرستان قائن

روش طبقهبندی اقلیمي

Kashmar town climate

Ghaen town climate

Climatic classification method

خش

خش

Dry

Dry

فراخش

دومارتن
Domarton

فراخش

Over-dry

Over-dry

بیابان

بیابان

Desert

Desert

نیمهخش

سلیانیوف
Slyanyvf

ایوان
Ivanvof

نیمهخش

Semi-arid

باوجوداینکه زعفران نسبت به مناطق نیمهخشن

دکتر فرامرز خوشاخﻼق
Dr. Faramarz Khosh Akhlagh

Semi-arid

سنازگار اسنت

بو و طعم در شهرستان قاننات باالتر از شهرستان کاشمر است و چون

ولی نمیتوان چنین استدالل کرد که این گیاو نسبت به خشکی مقاوم

کیفیت متأثر از اختﻼف پارامترهای هواشناسی است در ادامه پنژوهش

است زیرا وجود بارندگی و رطوبت در فصل رشد رویشنی الزم اسنت.

به بررسی مقایسه و شرح تفضیلی آن میپردازیم.

اما خصوصیات مورفولوژیکی برگ در این گیاو به گوننهای اسنت کنه

بارش

باعث شدو این گیاو نسبت به خشکی مقاوم باشد .برگها در این گیناو

میانگین بارش ساالنه در شهرستان کاشنمر  210/2و شهرسنتان

Gholami Poshti et al.,

قاننات  223/5میلیمتر است و در تمام ماوها (به جزل ماوهای اسفند و

بسنیار بارین

و نسنبتاض ضنخیم اسنت (

 .)2005باوجود اینکه اقلیم مشابه است ولی بنا بنر نظنر کارشناسنان

مهر) میانگین بارش در کاشمر بیشتر است (شکل .)0

جهاد کشاورزی و تجار شهرستان کاشمر کیفیت زعفران از نظر رنگ،

شکل  -2میانگین بارش ماهانه شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 2- Average monthly precipitation of Kashmar and Ghaenat towns.

منیشنود و پیناز

(اردیبهشت تا مهرماو) کمتر باشد کیفیت زعفران متناسبتر منیباشند

در اردیبهشت برگهای زعفران پژمردو و خش

مادر و بنههای دختری رشد یافته در زینر خناک بنه اصنطﻼح خنواب

( .)Abrishami, 2009بارش دورو خواب تابستانی در کاشنمر  05/8و

تابستانی را آغاز میکنند .هرچقدر بارندگی در فصنل خنواب تابسنتانی

قاننات  25/7میلیمتر است (شکل )0؛ بنابراین شرایط قانننات از اینن

تأثیر عوامل هواشناسی (بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،روزهای یخبندان و ساعات آفتابی) …
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نظر برای کشت زعفران مساعدتر است .بارش زودتر از مهرماو ،یعننی

بارندگیهایی که در فصول پاییز و زمستان انجام منیشنود بنرای

در شهریور یا مرداد باعث میشود بهجای رشد گلها ،اول برگها سبز

زعفران بسیار مناسب بودو و در سالهایی که بارندگی در این فصنول

شوند در این صورت برداشت گل مشکل شدو و کیفیت زعفران پنانین

کم باشد ،کشاورزان اقدام به آبیاری میکنند تا پیاز قبل از خواب رفتن

میآید ( .)Farajzade & Tklvbyghsh, 2002بارش شنهریورماو در

آب موردنیاز خود را دریافت کند ( .)Behdani, 2006اختﻼف میانگین

کاشمر  2/2میلی متر است (شکل  .)0در اواخنر تابسنتان سنلولهنای

بارش شهرستان کاشمر و قاننات در آذر ،بهمن و اردیبهشنت بنهطنور

رویشی بنه زعفران در زیر خاک آمادو فعالیت میشود .نخستین آبیاری

متوسط  7میلیمتر است و در سایر ماوها کمتر از  0میلیمتر اسنت .در

در حدود نیمه مهر تا نیمه آبان متناسب با شرایط آب و هوایی منطقنه

این سه ماو بارش شهرستان کاشمر بیشتر از قانننات اسنت؛ بننابراین

(قانن زودتر از کاشمر) انجام میشود در این ماو مقدار بنارش اهمینت

افزایش بارش کاشمر نسبت به قانننات در اینن مناوهنا مزیتنی بنرای

زیادی دارد که مقدار آن برای دو شهرستان یکسان و  22/0میلیمتنر

شهرستان کاشمر نسبت به قانن در مورد کشت زعفران محسوب منی

است (شکل  .)0بارش در زمان گلدهی برای زعفران مضنر اسنت .بنر

شود.

اسا

شکل شمارو  0بارش کاشمر در آذرماو  7میلیمتر از قانن بیشتر

است .ولی بررسی دقیقتر نشان داد که افزایش بارش کاشنمر نسنبت
به قاننات در نیمه دوم آذر اتفاق میافتد؛ یعنی زمانی که گلهنا چیندو
شدواند لذا این بارش مضر نیست .بلکه پ

رطوبت نسبی

زعفران به رطوبت باال حسا

بودو و رطوبت باال بنه پیناز گیناو

از پایان گلدهی تنا زمنان

آسنیب منیرسنناند (.)Hashemlooeian & Atayi Azim, 2008

زرد شدن برگ زعفران ،بارش نزوالت جوی مفید است بهویژو اینکنه

میانگین رطوبت نسبی در ماوهای رشد رویشی ینا ازدیناد بنرگهنا در

از اواسط زمستان به دلیل پایین آمندن دمنا پیناز منادر تجزینهشندو و

کاشمر (آذر  33درصد ،دی  25/3درصد ،بهمن  20درصد) و در قاننات

پیازهای جوان روی آن شکل میگیرد .این بنهها در ابتدا فاقند ریشنه

(آذر  32/3درصند ،دی  37/4درصند ،بهمنن  38/3درصند) منیباشنند

بودو لذا مواد غذایی موردنیاز خود را از طریق برگ که آب و مواد آلنی

(شکل  .)5همانطور که مﻼحظه میشود میانگین رطوبت نسبی اینن

(امﻼح معدنی باران) همراو با دی اکسیدکربن از طریق عمل فتوسننتز

دو شهرستان تفاوت قابل ذکری باهم ندارد بنهخصنوص در مناوهنای

بعضی مواد نشاستهای را در جو ذخیرو کردو جنذب منیکنند و باعنث

مهر و آبان که مصادف با آغاز فعالیت بنه و گلدهی گیاو است.

رشد و حجیم شدن پیازهای جوان میگردد (.)Abrishami, 2009

شکل  -9میانگین رطوبت نسبي شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 3- Average relative humidity of Kashmar and Ghaen towns.

گلدهی زعفران باشد ( .)Halevy, 1990درجه حرارت حنداقل عامنل

دما

تیییرات دمای ماهانه مهمترین عامل محیطی در تنظنیم گلندهی

اصلی و تعیینکنندو تشکیل گل و خرو گل میباشد به اینن صنورت

بسیاری از گیاهان پیازدار بودو و دما میتواند مهمترین عامل در تنظیم

که هر چه افت درجه حرارت شنب بیشنتر باشند روز بعند تعنداد گنل
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Molina et al., 2004; Behdani.,

نیمه آذر و متوسط دمای حداقل شهرستان  2درجه سانتیگنراد اسنت

بیشنتری جمنع خواهند شند (

 .)2003با توجه به اینکه مراحل اصلی یا به عبارت بهتر محدودوای از

(شکل  .)4قاننات به خاطر ماهیت کوهستانی متوسط دمای حداقل آن

دورو رشد و نمو زعفران که منجر به عملکرد اقتصادی میشود بسنته

کمتر از شهرستان کاشمر بودو و این پارامتر هواشناسی یکی از عوامل

به شرایط و موقعیت جیرافیایی هر شهر در طی ماوهای مهنر ،آبنان و

کیفیت بهتر زعفران در این شهرستان است.

آذر روی میدهد .این ماوها درجه حرارت حنداقل آنهنا بنر عملکنرد

ماوهای آبان ،آذر ،دی ،بهمنن ،اسنفند و فنروردین از نظنر درجنه

زعفران مثثر میباشد ( .)Koozegaran et al., 2011مهرماو میانگین

حنرارت حنداکثر تأثیرگنذار هسنتند (.)Koozegaran et al., 2011

حداقل دمای قاننات  2/3و میانگین حداقل دمنای کاشنمر  24درجنه

میانگین دما در این ماوها در دو شهرستان یکسان است .تنها در فصل

سانتیگراد است .به همین دلیل رویش گل در قاننات زودتر از کاشنمر

تابستان (تیر ،مرداد ،شهریور) حداکثر دما بنه مقندار  5تنا  4درجنه در

فرامیرسد .در آبان ماو حداقل دمای کاشمر به  8/8تننزل منییابند و

شهرستان قانن پایینتر از شهرستان کاشمر است و در سایر ماوها این

فصل گلدهی کاشمر نیمههای اینن مناو منیباشند .در آذرمناو دمنای

اختﻼف کمتر از ی

درجه سانتیگراد اسنت بنه عبنارتی در تابسنتان

قاننات به -2/5و دمای کاشمر به  5/0تنزل مییابد (شکل .)4

روزهای شهرستان کاشمر گرمتر از شهرستان قاننات است که در اینن

در قاننات فصل برداشت زعفران نیمه مهر تا نیمه آبان و متوسنط
دمای حداقل شهرستان  4/2درجه سانتیگراد و در کاشمر نیمه آبان تا

فصل بنه زعفران داخل جبه نرم و حجیم قرارگرفته و در برابر گرمنای
آفتاب محافظت میشود (شکل .)3

شکل  -4میانگین حداقل دمای شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 4- Average minimum temperature (C0) of Kashmar and Ghaen towns.

شکل  -5میانگین حداکثر دمای شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 5- Average maximum temperature (C0) of Kashmar and Ghaen towns.
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متوسط دمنای سناالنه در قنانن  24/3و در کاشنمر  27/8درجنه

در شهرستان کاشمر میانگین دمنا در مناوهنای مهنر  ،02/3آبنان

سانتی گراد است .میانگین دما به علت اینکه قاننات ارتفاع بیشنتری از

 ،24/3آذر  7/1و دی  4/7درجه سانتیگراد و در قانن 3/1 ،22/5 ،22

سطح دریا دارد در تمام ماوها در کاشمر باالتر از قاننات منیباشند .در

و  0/1است (شکل )2؛ که پایینتر از شهرستان کاشمر بودو و عناملی

بررسی میانگین درجه حرارت مثثرترین ماوها بر عملکرد زعفران مهر،

در بهتر بودن کیفیت زعفران در شهرستان قانن نسبت به کاشمر می-

آبان ،آذر و دی بودو است (.)Koozegaran et al., 2011

باشد.

شکل  -6میانگین دمای شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 6- Average temperature (C0) of Kashmar and Ghaen towns.

هر دو شهرستان در  3ماو از سال عاری از یخبندان هستند .تعداد

میشود ( .)Behdani, 2003در فصل گلدهی کاشمر (نیمنه آبنان تنا

روزهای یخبندان قاننات از مهرماو شروع تا نیمههای فنروردین ادامنه

نیمه آذر) تعداد روز یخبنندان آن  4/3روز اسنت و در فصنل گلندهی

دارد و  81/3روز است .تعداد روز یخبندان کاشمر از آبان ماو شروع تنا

قاننات (نیمه مهر تا نیمه آبان) تعداد روز یخبنندان آن  3/2روز اسنت.

اواخر اسفند ادامه دارد و  42/3روز است .در فرودین ماو قاننات دو روز

کم بودن تعداد روز یخبندان کاشمر نسنبت بنه قانننات بخصنوص در

روز یخبندان دارد .نتایج بررسیها نشان داد که بیشترین

هنگام چیدن گل مزیتی برای کشنت زعفنران در کاشنمر نسنبت بنه

و کاشمر ی

تعداد روز یخبندان در هر دو شهرستان مربوط به ماوهای دی و بهمن

قاننات به شمار میآید.

و کمترین آن مربوط به ماوهای مهر و فروردین میباشد (شکل .)7
آنچه که اهمیت دارد یخبندان در زمان آغاز فعالیت پیاز و گلدهی
گیاو است که وقوع آن در زمان گلدهی گیاو باعث از بین رفنتن گیناو

شکل  -7روزهای یخبندان ماهانه شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 7- Freezing days per month of Kashmar and Ghaen towns.
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گلدهی کاشمر (نیمه آبان تا نیمه آذر) مجموع سناعت آفتنابی 028/4

ساعت آفتابی

مجموع ساعت آفتابی فصل گلدهی زعفران بنر کیفینت آن تنأثیر

روز و فصل گلدهی قانن (نیمه مهنر تنا نیمنه آبنان)  024/5روز بنود

میگذارد که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد کیفیت مناسبتر میباشد.

(شکل  )7که باالتر از شهرستان کاشمر بودو و عاملی در باالتر بنودن

مجمننوع سنناعات آفتننابی سنناالنه شهرسننتان قننانن  5524روز و در

کیفیت زعفران در شهرستان قانن میباشد.

شهرستان کاشمر  5225روز است که در قاننات بیشتر میباشد .فصنل

شکل  -8ساعت آفتابي ماهانه شهرستانهای کاشمر و قائن
Figure 8- Monthly sunshine hours in Kashmar and Ghaen towns.

از اول مهر تا پایان آذر بهتدریج از طول روز و ساعات آفتابی (نور)

بهخصوص در ماوهای مهر و آبان که مصادف بنا آغناز فعالینت بننه و

و گرمای هوا کاسته میشنود و بنر طنول شنب و سناعات تناریکی و

گلدهی گیاو است در دو شهرستان یکی است و دمای حداکثر تنهنا در

سردی هوا افزودو میشود .از دی به تندریج از طنول شنب و سناعات

فصل تابستان (تیر ،مرداد ،شنهریور) دمنا بنه مقندار  5تنا  4درجنه در

تاریکی کاسته و بر طول روز و ساعات آفتنابی افنزودو منیشنود و در

شهرستان قاننات پایینتر از شهرستان کاشمر است که در اینن فصنل

فرودین بهتدریج از طول شب کاسته و بر طول روز و سناعات آفتنابی

بنه زعفران داخل جبه نرم و حجیم قرار گرفتنه کنه در برابنر گرمنای

افزودو میشود در این زمان خواب تابستانی گیاو زعفران شنروع منی-

آفتاب محافظت منیشنود .یخبنندان در زمنان گلندهی بنر محصنول

شود و بنه زعفران در تابستان درون جبه عایق ،فعالیت کند زیستی در

عملکرد منفی دارد شرایط شهرستان کاشنمر از اینن لحناظ مسناعدتر

زیر خاک دارد و جبه ننرم و حجنیم آن عنایقی در برابنر گرمنای داغ

اسنت زینرا تعنداد روز یخبننندان کاشنمر  2روز از قنانن کمتنر اسننت.

تابستان است و خواب تابستانی تا اویل پاییز ادامه دارد.

بارندگیهای که در فصول پاییز و زمستان ر منیدهند بعند از پاینان
گلدهی زعفران ،برای زعفران بسیار مناسب بودو بارش کاشمر در این

نتیجهگیری

زمان بیشتر از قانن است ولی بارش در زمان گلدهی و بارش در زمان

تأثیر عوامل آب و هوایی بر کشاورزی از سنایر فعالینتهنا بیشنتر

خواب تابستانی بر عملکرد محصول تأثیر منفی دارد .بارش کاشنمر در

بودو و به همین دلیل شناخت روابط متییرهای اقلیمی بر محصنوالت

این زمان بیشتر از قاننات میباشد .عنﻼوو بنر اینن دو پنارامتر دمنای

اهمیت و ارزش اقتصادی و اجتماعی باالیی دارد .پژوهش حاضر تأثیر

حداقل و ساعت آفتابی هم شنرایط اقلیمنی قانننات را بنرای زعفنران

عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر زعفران را مورد بررسی قنرار داد و شنرایط

مساعدتر ساختند زیرا درجه حرارت حداقل عامل اصلی و تعیینکننندو

اقلیمی در دو شهرستان کاشمر و قاننات را مورد مقایسه قنرار گرفنت.

تشکیل گل و خرو گل میباشد به این صورت که هر چه افت درجه

نتایج بررسنیهنا نشنان داد دو شهرسنتان از لحناظ دمنای حنداکثر و

حرارت شب بیشتر باشد روز بعد تعداد گل بیشتری جمنع خواهند شند

رطوبت نسبی شنبیه بنه هنم هسنتند بنهطنوریکنه رطوبنت نسنبی

( .)Molina et al., 2004; Behdani et al., 2003قاننات بنه علنت
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با برنامهریزی و مدیریت بهتر کیفیت زعفران را در این شهرسنتان تنا

ماهیت کوهستانی درجه حرارت حداقل کمتری نسبت به کاشنمر دارد

.حد زیادی باال برد و در این زمینه الزم است مطالعاتی صورت بگیرد

و از سویی دیگر مجموع سناعت آفتنابی فصنل گلندهی زعفنران بنر
 هرچقدر این مقدار بیشتر باشد کیفیت مناسبتنر.کیفیت آن تأثیر دارد

سپاسگزاری
با تشکر فراوان از کارکننان محتنرم جهناد کشناورزی شهرسنتان
سنید امینر مسنعود

علی آخرتی و مهنند

کاشمر مخصوصاض مهند

.ضیانیان که در این پژوهش ما را یاری نمودند

. قاننات ساعت آفتابی بیشتری نسبت به کاشمر دارد.است
گرچه کیفیت متأثر از پارامترهای اقلیمی است ولی اختﻼف اندک
 بنارش در زمنان،در پارامترهای اقلیمی بارش در زمان خواب تابستانی
 درجه حرارت حداقل و ساعت آفتنابی نمنیتوانند تنهنا دلینل،گلدهی
پایینتر بودن کیفیت زعفران کاشمر نسبت به قاننات باشد و میتنوان
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Abstract
In this study parameters of daily and monthly rainfall, minimum, average and maximum
temperatures, relative humidity, number of sunny hours and number of freezing days in the
towns of Kashmar and Ghaen were analyzed for a statistical period of 20 agricultural years
(1992-2011). Several traditional methods of climate classification were used to compare
climate conditions of Ghaen and Kashmar towns by climate determining software. Then
effective meteorological indicators on saffron cultivation were selected. Results of climate
classification by traditional methods showed that these towns are located in the same climate
class. Although the climate was similar, but studies showed that saffron quality in color, odor
and taste in Ghaen was higher than Kashmar. The Maximum temperature and relative
humidity were the same in both towns. Relative humidity in both towns was the same,
especially in October and November which coincided with the beginning of saffron flowering
time. Minimum temperature and sunny hours made climate conditions of Ghaen at more
favorable for saffron because of mountainous nature. Sunny hours in Ghaen during flowering
season was more than Kashmar. Finally, a slight difference in three climate parameters, i.e.
rainfall during summer, temperature and sunny hours cannot be the only reason for lower
quality of saffron in Kashmar in comparison to Ghaen and saffron quality in Kashmar could
be highly raised by other factors such as better planning and management.
Keywords: Agricultural Climate, Quality, Saffron.

