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  دهیچک

  
سهم  تواند یم ها رساختیز جادیمدون و ا يزیر محصول با برنامه نیا. کشور است کیمحصوالت سالم و ارگان ءزعفران جز

ي براکه به آب کمی نیاز داشته و  است یمحصوالت ءزعفران جز .کشور داشته باشد يدر صادرات بخش کشاورز یمهم
پژوهش،  نیای اصلهدف . شود و جایگزینی با گیاهان داراي مصرف باالي آب پیشنهاد می خاك و  آباستفاده بهینه از منابع 

در این پژوهش . ی مؤثر در آن استاصلی پارامترهاي برخزعفران در استان کرمانشاه با توجه به  کشتی مستعد نواح نییتع
ي تعیین پارامترهاي اقلیمی شامل برا 2013تا  1994اسی استان در دوره هاي هواشن ساله ایستگاه 20از آمار و اطالعات 

بندي استان از آمار و اطالعات  هاي پهنه به منظور ارتقاء دقت نقشه. میانگین دما، بارش، تعداد روزهاي یخبندان استفاده شد
نقشه سطوح ارتفاعی استان . استفاده گردیدسه ایستگاه هواشناسی سنندج، قروه و ایالم در شمال و جنوب استان نیز 

ي منطقه مورد مطالعه استفاده برای مکان، شیب، استعداد اراضی تهیه و براي تشکیل یک پایگاه اطالعات )DEM(کرمانشاه 
 بر اساس. اضافه شد ها آنشده سپس اطالعات توصیفی نقشه به  ArcGIS 10افزار  وارد محیط نرم ازینموردهاي  نقشه. شد
در این پژوهش و روش تحلیل سلسله مراتبی،  استفاده موردها، با توجه به منابع براي هر کدام از پارامتر ازین مورد طیشرا

AHP ها در محیط پوشانی الیه ، همتیدرنها. ها انجام شد ي نقشهبند کالسهها و  دهی به الیهوزن ArcGIS 10 انجام شد .
مناطقی شامل کرمانشاه، مربع از مساحت استان،  کیلومتر 7/5082درصد شامل 80/20نشان داد که  آمده دست بهنتایج 

غرب و  هایی از شهرستان صحنه، گیالن ، نواحی جنوبی شهرستان جوانرود، روانسر، کنگاور، بخشآباد اسالمماهیدشت، 
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  مقدمه
کشـور   کیارگانمحصوالت سالم و  ءزعفران جز

خـاص خـود را    انیمشـتر است که در جهان طرفـداران و  
ــا. دارد ــا   نی ــول ب ــهمحص ــر برنام ــدون و  يزی ــادیام  ج
در صـادرات بخـش    یمهمـ سـهم   توانـد  یم هاساختزیر

درصـد زعفـران    90 که اکنون. کشور داشته باشد يکشاورز
منـاطق   ییشناسـا با  توان یم ،شود یم نیتأم رانیاجهان از 

 جادیاو  کنار صادراتمحصول در  نیاکشت  يبرامستعد 
رقم  یمناسب یشغل يها فرصتداران، بهره يبرا وکار کسب

با زعفران کشور  کشت ریزدرصد از سطح  هشتونود .زد
مربـوط بـه خراسـان    هـزار هکتـار    70مساحتی در حدود 

  ).1393و همکاران،  یخان یموس( است يرضو
 ارزش داشـتن  مثـل  یلیدال به زعفران محصول

 یدهـ  محصـول  زمان و یشیرو دوره نکهیا و باال ياقتصاد
 ریسـا  از متفـاوت  و نبـوده  سـال  گـرم  فصل بر منطبق آن

 نیا. است یخاص یتیاهم يدارا ،هست یزراع محصوالت
ـ  سبب ممتاز یژگیو -بـه  یزمـان  دوره ازنظـر  تـا  شـود  یم

 ریسـا  بـا  یزراعـ  آب صیتخص و یانسان يروین يریکارگ 
 یسـنج  امکـان  ،نیبنـابرا ؛ باشـد  داشته تفاوت محصوالت

 کمبـود  با سال گرم در فصل که نیقزو در استان آن کشت
 اسـت  مواجه آب ریذخا از هیرو یب برداشت و کار يروین

ـ اهم ـ ز تی ـ ز ،دارد يادی  ریسـا  کنـار  در آن کشـت  رای
ـ ن يهـا  تیفعال میتنظ در محصوالت  در شـاغل  کـار  يروی

در  آب مصـرف  کـاهش  و به داشته ریتأث يکشاورز بخش
ـ  کمک سال گرم دوره جعفربیگلـو و همکـاران،   ( .کنـد  یم

1387.(  
زاده و  علـــوي، )1389(همکـــاران  وي محمـــد

ــاران  ــوزه، )1392(همک ــاران   ک ــران و همک در  )1392(گ
سنجی نواحی مستعد کشت زعفـران بـا    به امکان مطالعاتی

استان خراسان جنـوبی  مختلف در مناطق  GISاستفاده از 
 شرقی شمال و شمال مناطق پرداختند که در نتایج حاصله

 رطوبـت  و بارنـدگی  ازلحاظ موقعیت بهترین يدارا استان

 مستعد نیمه يمرکز مناطق. بودند زعفران کشت يبرا نسبی 

  .گزارش شدندمستعدنا استان جنوب و
در ) 1990(هـالوي  و  )2005( همکارانو  نایمول

زعفـران   یگلـده بر اثر درجه حرارت بررسی به  یاتمطالع
عامل  نیتر مهم تواند یمدما که پرداختند و گزارش نمودند 

 اعالم نمودند کـه  ی زعفران باشد، همچنینگلده میتنظدر 
ـ زعفـران   یگلـده بهترین دما براي  درجـه   27 تـا  23 نیب

 ینـواح  نیـی تعمطالعـه،   نیا یاصلهدف . است وسیسلس
 یبرخزعفران در استان کرمانشاه با توجه به  کشتمستعد 

جــایگزینی بــا  منظـور  بــهمـؤثر در آن   یاصــلپارامترهـاي  
  .هستمحصوالت با مصرف آب باال 

  
  ها مواد و روش

  موردمطالعهمنطقه 
 3غربـی کشـور از    هیال یمنتهاستان کرمانشاه در 

لرسـتان، کردسـتان،   ( يها استانطرف داراي مرز داخلی با 
ـ و از یک سمت داراي مـرز  ) ایالم، همدان ـ  نیب بـا   یالملل

 33و  36 کشور عراق است مختصات جغرافیـایی آن بـین  
و  30درجه تـا   45و  24درجه شمالی و  35و  15درجه و 

با توجه به پیشـینه اسـتان   . درجه طول شرقی قرار دارد 48
ــاط بــا   ــ دوراندر ارتب و برخــورداري از  یشناســ نیزم

 يهـا با سازندزاگرس میانی، رخنمون استان  يها کوه رشته
خاص، وجود قلل مرتفـع   هاي طبیعی ی با ویژگیکوهستان

هـاي   و جلگه ها دشتهاي ژرف،  متر، دره 3390با حداکثر 
 2310اخـتالف ارتفـاع   (متـر   180پست با حداکثر بلنداي 

را سبب گردیده اسـت گسـترده اسـتان کرمانشـاه بـا      ) متر
ــود  600/463/2مســاحت  ــار از وج ــار  983000هکت هکت

 بر بالغاراضی کشاورزي برخوردار است و داراي جمعیتی 
  ).1شکل ( هستنفر  596/778/1
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  موردمطالعهمنطقه موقعیت  – 1شکل 

  
  هاي هواشناسی موقعیت ایستگاه - 1جدول 

 ایدراز سطح  ارتفاع  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  ایستگاه  ردیف
  )متر(

  ایستگاهنوع 

 سینوپتیک 1318/6 ′32◦34 ′1◦47  کرمانشاه  1
 سینوپتیک 1379/7 ′15◦34 ′5◦46 آباد اسالم  2
 سینوپتیک 545 ′5◦34 ′99◦47 کنگاور  3
 سینوپتیک 1379/7 ′7◦34 ′7◦46 روانسر  4
 سینوپتیک 1361/7 ′2◦34 ′18◦47 سرارود  5
 سینوپتیک 545 ′5◦34 ′9◦45 سرپل ذهاب  6
 کلیماتولوژي 375/6 ′46◦34 ′6◦45 نیریقصر ش  7
 کلیماتولوژي 816/3 ′15◦34 ′6◦45 گیالن غرب  8
 کلیماتولوژي 1967/5 ′28◦34 ′46◦47 هرسین  9
 کلیماتولوژي 1567 ′0◦34 ′45◦46 جوانرود  10
  کلیماتولوژي 936/6 ′28◦34 ′23◦46  کرند غرب  11
 کلیماتولوژي 1200 ′27◦34 ′85◦46 ماهیدشت  12
 کلیماتولوژي 1648/6 ′03◦35 ′3◦46 پاوه  13
 کلیماتولوژي 1381 ′48◦34 ′8◦47 صحنه  14
 کلیماتولوژي 950/8 ′9◦33 ′7◦45 سومار  15
 کلیماتولوژي 1700 ′85◦34 ′66◦47 سنقر  16
 کلیماتولوژي 1673 ′7◦34 ′1◦46 آباد تازه  17
 سینوپتیک 1373/4 ′20◦35 ′0◦47 سنندج  18
 سینوپتیک 1906 ′10◦35 ′48◦47 قروه  19
 سینوپتیک 1363 ′33◦38 ′26◦46 ایالم  20

  
سـاله   20در این پـژوهش از آمـار و اطالعـات    

تـا   1994هاي هواشناسـی اسـتان در دوره زمـانی     ایستگاه
، اخذشـده که از مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردي  2013

  دما، بارش،ي تعیین پارامترهاي اقلیمی شامل میانگین برا

  
ي بـرا همچنـین  . است شده استفادهتعداد روزهاي یخبندان 

بندي استان از آمار و اطالعات  هاي پهنه افزایش دقت نقشه
سه ایستگاه هواشناسی سنندج، قروه و ایـالم در شـمال و   

نقشـه سـطوح    ضـمناً . گردیده است  استفادهجنوب استان 
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اد اراضـی  ، شیب، استعد)DEM(کرمانشاه ارتفاعی استان 
ي برای مکانبراي تشکیل یک پایگاه اطالعات . نیز تهیه شد

افزار  وارد محیط نرم ازیموردنهاي  ، نقشهموردمطالعهمنطقه 
ArcGIS 10     هـا  آنشده و اطالعات توصـیفی نقشـه بـه 

 هرکدامبراي  ازیموردن طیشرا بر اساسسپس، . اضافه شد
ـ تحقدر این  مورداستفادهاز پارامترها، با توجه به منابع   قی

از تحقیقات پیشـین اسـت،    آمده دست بهکه مبتنی بر نتایج 
دما،  هاي هم براي تهیه نقشه. ها انجام شد ي نقشهبند کالسه

اسـتفاده   2کریجینگ میانیابی ارتفاع از روش بارش و هم هم
ها  براي این نقشه UTM-Zone 38 N و سیستم تصویري

ــاب  ــدانتخ ــتگاه  .ش ــات ایس ــی   مشخص ــاي هواشناس ه
  .است شده ارائه) 1(در جدول  مورداستفاده

 
ــرا یموردبررســتوپــوگرافی  اقلیمــی و هــايشــاخص  يب

  زعفران کشت
  ارتفاع نقشه هم

 طیشرا نیتر مهم از یکی ارتفاع عامل قتیحق در
 و کمتـر  ارتفـاع  در کشت. است اهیگ مطلوب عملکرد در

ـ تول یفیک و یکم عملکرد بر آن از شتریب  میمسـتق  اثـر  دی
محصـول   عملکـرد  زانیمو ارتفاع آن در  نیزم شکل. دارد

براي یافتن ارتفـاع مناسـب    ).1386بذرافشان،(مؤثر است 
متعددي مطالعه  يها پژوهشکشت زعفران مقاالت و  يبرا

. گردیـد مشاهده ها  و بررسی شد که نظرات متفاوتی در آن
  :است شده ارائهدر زیر  ها پژوهشبرخی از این 

در ارتفـاع   زیـ خزعفـران  يها شهرستانارتفاع غالب  ازنظر
 انــد شــده واقــع ایــدرمتــر از ســطح  1500تــا  1000 نیبــ
 یکنون و گذشته زیخ همه نقاط زعفران ).1386بذرافشان،(
ارتفـاع   در درجـه،  37تـا   29 ییایـ جغراف فاصـله  در رانیا

ـ در سـطح  از متر تا 2000تا  1000  کشـت قـرار دارد و   ای

 قرارگرفتـه  مناطق نیا يریسردس ینواح در عموماً زعفران
ـ  مناطقی کـه داراي ارتفـاع   ).1376ابریشمی، (است   نیب

 صورت در اند قرارگرفته ایدر سطح از متر 2300تا  1300

 کشـت  يبـرا  را یخـوب  عملکـرد ، طیشرا ریسا بودن دارا

                                                
2 kriging 

ـ  نشان خود از زعفران در ایـن  ). 1389فکـرت،  ( دهنـد  یم
محدوده ارتفاعی و درجه قابلیت هـر کـالس از   پژوهش، 

  .است شده هیته) 1392(زاده و همکاران  منبع علوي
  

  نقشه هم باران
ـ فعال بـر  مـؤثر  یمیاقل عنصر نیتر مهم  يهـا  تی

 يبردار بهره مورد آب منابع تیوضع و یبارندگ يکشاورز
ـ ن بـه  توجـه  بـا ). 1387ادب و همکاران، ( است ـ  ازی  یآب

 ازین شوند که کشت می يگرید اهانیگ به نسبت که زعفران

 زمـانی  محصـول  کشـت  تیقابلدرجه لذا، ، است زمستانه
مقـدار بـارش در منطقـه در فصـل      نیشتریب که استبهتر 

زعفـران  . افتـد  اتفـاق  ) فصل رشد زعفران(و زمستان  زییپا
حدود ( یبارندگاز  ینیمع زانیمرشد مطلوب خود به  يبرا

توجه به  با). 1386هاشملویان،(دارد  اجیاحت) متر یلیم 200
استان کرمانشـاه   ، دریمدت هواشناسآمار و اطالعات بلند

 250از  شــتریکــل اســتان بدر بــارش  بلندمــدت نیانگیــم
محدوده بارش و درجه قابلیـت  در این تحقیق  .يمتر یلیم

 شده  هیته) 1392(زاده و همکاران  هر کالس از منبع علوي
  .است

  
 دما همنقشه 

 يالگـو  در یاصل عناصر از یکی حرارت درجه
 تا معتدله منطقه اهانیگ اکثر. است یزراع اهانیگ پراکنش

 گراد یسانت درجه شش از باالتر به حرارت درجه که یزمان

 وجـود  بـدون ). 1995 ،3گریک( کرد نخواهند رشد نرسد،

 بـه  اهانیگ رشد و بذر زدنجوان ،یحرارت مساعد طیشرا

 و یکیزیف يهاندیفرا یتمام حرارت درجه .افتد یم قیتعو
ـ  میتنظـ  را یاهیـ گ سمیمتابول ییایمیش  و 4سـینگ ( کنـد  یم

 نیبهتـر محصـول زعفـران،    کشت يبرا). 1994همکاران، 
و بـا   شده  گرفتهدر نظر  گراد یسانتدرجه  15تا  5 نیبدما 
ـ  کاستهمحصول  عملکرداز  در منطقهدما  شیافزا  شـود  یم

محـدوده  در این تحقیق،  ).1392علوي زاده و همکاران، (

                                                
3 Grik 
4 Sing 
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زاده و  دمایی و درجه قابلیـت هـر کـالس از منبـع علـوي     
  .است شده  هیته) 1392(همکاران 

  
  شیب

ـ ز ریتـأث  که یعیطباز عوامل  یکی در نـوع   يادی
 بیش. است نیزم بیشدارد،  يکشاورزمحصوالت  کشت

 یرطوبت رهیذخباعث نفوذ بهتر آب در آن شده و  نیزم کم
ـ ا اهیـ گ رشـد  یبحران دوره در و یابد می شیافزا خاك  نی

 يسـو از . سازد می مرتفع را یآب کم مشکل یرطوبت رهیذخ
 بیشـ از  کمتر، کم بیشدر  یحرارت راتییتغدامنه  ،گرید
ـ  زین نیاو  است ادیز  اهیـ گرشـد   يبـرا عامـل مثبـت    کی

ـ ا بـه  توجه با ).1386بذرافشان،( شود یممحسوب   کـه  نی

 کـه  یآنجائ از و است یآب يها کشت جزء زعفران کشت

 درصد هشت حداکثر یآب کشت يبرا نیزم مناسب بیش

ـ قابل یاراضـ  باشـد  شتریب بیش هرقدر نیبنابرا، است  تی
ـ دار زعفران محصول کشت يبرا يکمتر بـا توجـه بـه     .دن
 هشت از کمتر بیش با يها نیزم یتوپوگراف نظر که از این

 متر 1500تا  1000 نیب یارتفاع سطوح رانیا در و درصد

 نقشـه  بنـابراین  ،است تر مناسب محصول نیا کشت يبرا

ـ قابل با طبقه در چهار بیش  يبنـد  طبقـه  متفـاوت  يهـا  تی
  ).1392زاده و همکاران، علوي(شود  می
  

 کاربري اراضی

محـدود شـدن    برخالف کهاست  یاهیگزعفران 
 يهـا  خـاك از  ياریبسـ از جهـان، در   یخاصـ آن به نقاط 

مزرعـه زعفـران    خـاك . دارد کشت تیقابلموجود  یزراع
ـ  و  کمساختمان متوسط،  يدارابهتر است  نـرم و بـا    شیب

ـ اگرچـه  . خوب باشد يریپذنفوذ  يهـا  خـاك در  اهیـ گ نی
دارد  یمناسـب رشـد   زین یگچو  دار آهن، یرس، دار سیلیس
 يهـا  خـاك در  معموالًزعفران ). 1388کافی و همکاران، (

ـ  هـا  آن pHکه  دار آهک ای میکلس يحاو بـوده و   8-7 نیب
باشند، بهتر تن در هکتار کود حیوانی  40-80 زانیم يدارا

 یزهکش فاقد یراضا و يدیاس يها خاك .دیآ یمبه عمل 
 زین یغن اریبس يها خاك در و بوده نامناسب اهیگ نیا يبرا

 یمناسب محصول یشیزا رشد بر یشیرورشد  غلبه علت به
 نیـی تع یاراضـ  يبنـد  طبقه از هدف قتیحق در. دهد ینم

ـ ا .اسـت  ياریآب و يکشاورز دگاهید از یاراض ارزش  نی
 همچـون،  ییها تیمحدود و عوامل اساس بر ها يبند طبقه

 بافت ،خاك داخل و سطح در زهیسنگر زانیم نفوذ، تیقابل

 و تیائیقل و يشور زانیم ،خاك مؤثر عمق ،خاك یسطح
 تیوضع و شیفرسا ،بیش رینظ یعیطب عوارض نیهمچن
هـاي هـر کـالس جهـت      ویژگی .رندیگ یم شکل یزهکش

زاده و همکـاران   منبع علـوي پارامتر کاربري اراضی نیز از 
  .تهیه شد) 1392(

  
  خبندانی

 یگلـده  زمـان  در يزییپـا  يهـا  خبنـدان ی وقوع
ـ ز بسـیار  ریتـأث  آن عملکرد بر زعفران  از. دارد يبـار  انی

 و یزن جوانه شروع يبرا یزراع اهیگ هرگونه گرید ییسو
ـ ن حـرارت  درجه از یحداقل به خود رشد  در کـه  دارد ازی

ـ  و نشده آغاز رشد نقطه، نیا از تر نییپا يدما  متوقـف  ای

ـ ا زعفران اهیگ یگلده مطلوب طیشرا از یکی .شود یم  نی
 و درجـه  10 از شـب  حرارت یگلده هنگام در که است

 کمتر دیبا یحت .کند تجاوز دینبا درجه 22 از روز حرارت

 در ،ردیـ گ صورت یگلده عمل تا باشدبوده  زانیم نیا از

نوکنـدي،  (کـرد   خواهـد  اينهیسـبز رشد  صورت نیا ریغ
پـارامتر   بـراي شـاخص  درجه قابلیت هر کـالس  ). 1378

ــز از  ــدان نی ــويروزهــاي یخبن ــع عل زاده و همکــاران  منب
  .شدتهیه ) 1392(

  
  ها دهی الیه نحوه وزن

آمده از  به دستنتایج  به توجه با مرحله نیا در
 يهـا يازمنـد ین و طیشـرا  خصـوص  در تحقیقات پیشین

 ي،بنـد  کالسـه  و وزن صیتخصـ  بـه  زعفران اهیگ یطیمح

 يها هیال در ها کالسه از کدام هر پوشش درصد و مساحت
 در زعفران، اهیگ که نیا به توجه با. شده پرداخته یاطالعات

 نیشـتر یب دمـا  بـه  نسـبت  ی،طـ یمح و یمـ یاقل عناصر نیب
 نیا زین مربوطه کارشناسان نظر که دهد یم نشان را واکنش
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 اختصـاص  دمـا  عامل به وزن نیشتریب کند یم دییتأ را امر
 یدهـ وزن کـه  گفـت  تـوان  یم یطورکل به. است شده  داده

 نیشتریب که یعامل که است گرفته انجام یصورت به هاهیال
 هیال نیتر مهم کند یم جادیا زعفران کشت در را تیمحدود

 انتخـاب  يهـا  هیال ،تیمحدود جادیا و تیاهم نسبت به و
 است معنا بدان امر نیا، گیرند قرار يبعد در مراحل شده 

 رگذاریتأث یینها نقشه در خود وزن به توجه با هیال هر که

زاده و  علـوي (اسـت   شده کی ها وزن کل مجموع و است
  ).1392همکاران،

  
  تهیه نقشه کلی مناطق مستعد کشت

بـراي تهیـه نقشـه کلـی منـاطق مسـتعد کشــت       
هــاي  ســاله ایســتگاه 20زعفــران ابتــدا آمــار و اطالعــات 

اطالعـات   صـورت  بهي و آور جمعهواشناسی سطح استان 
-براي تهیه نقشه. اضافه شد موردنظرهاي  توصیفی به نقشه

هـاي کـاربري    ، نقشـه مطالعـه  مـورد هاي موضوعی منطقه  
اخـذ و   )DEM(اراضی، شیب و سطوح ارتفـاعی اسـتان   

هاي اقلیمی مؤثر در کشت زعفـران در  پس از تأثیر پارامتر
امتیـاز   بندي بـا اسـتفاده از روش   دهی و کالسه اعمال وزن

جهـت  . ها تهیـه شـد   یهبندي تمام ال ، نقشه پهنهدهی وزنی
ها از روش کریجینگ براي میانیابی نقاط در  بندي نقشه پهنه
ها  نقشه نهایی از ترکیب تمام الیه واستفاده  GISافزار  نرم

  .استخراج شد
  

  و بحثنتایج 
) 1392(زاده و همکـاران   منبـع علـوي  با بررسی 

دمـا، شـیب،    بـاران، هـم   ، همارتفاع هم هاي بندي الیه کالس
-ي انجام پهنهبرا و تعداد روزهاي یخبندان یاراض يکاربر

  :ندزیر معرفی شد صورت بهبندي  
  

  ارتفاع
ي منـاطق  بند پهنهو نقشه ) 2(جدول با توجه به 

 1500-1000مناطق با ارتفاع  که شود ارتفاع مشاهده می هم
و ) کیلومترمربـع  4632/17(درصد با مسـاحت   18/59متر 

درصــد از  10/02متــر  2000منـاطق داراي ارتفــاع بــاالي  
ــاحت    ــل و مس ــاحت ک ــع از ) 2495/88(مس کیلومترمرب

  .دنریگ یبرمرا در  مطالعه موردمساحت کل منطقه 

  
  توزیع سطوح ارتفاعی - 2جدول 

  مساحت منطقه
  )کیلومترمربع(

 ردیف محدوده ارتفاعی قابلیت درجه  درصد مساحت

 1 1000< متوسط 34/02  8475/85
 2 1000- 1500 خوب  18/59  4632/17
 3 1500- 2000 ضعیف  37/37  9310/06
 4 2000> خیلی ضعیف  10/02  2495/88

  
  بارش

میانگین بارش در استان کرمانشاه  که نیا لیبه دل
است، پـس تمـامی نقـاط از     متر یلیم 200بیشتر از ساالنه 

 .باشـند  لحاظ بارندگی براي کشـت زعفـران مناسـب مـی    
بارش رخ داده در استان کرمانشـاه در   نیمثال کمتر طور به

ــه ا ــق ب ــا ســتگاهیدوره مــورد مطالعــه متعل کنگــاور و  يه
  بارش نیشتریب و 1/343و  9/374 نیانگیمکرمانشاه با 

  

  
ـ یم 756/ 4 زانیپاوه به م ستگاهیبه ا متعلق در سـال   متـر  یل

  .بوده است
  

  دما
-و نقشـه پهنـه  ) 4(جدول که از ارقام  طور همان

بندي دما مشخص است، بیش از نیمی از مساحت اسـتان   
درصد در محدوده ضعیف از لحاظ دمـایی قـرار   ) 59/70(

ــته و  ــدود    18/58داش ــاحتی در ح ــد مس  4659/63درص
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  .استي کشت زعفـران مناسـب   برامربع به لحاظ دمایی  کیلومتر
  

  توزیع بارش - 3جدول 
 ردیف )متر یلیم(محدوده بارش  درجه قابلیت

 1 200< خوب

 2  200-150 متوسط
 3  150-100 ضعیف

  4  100>  خیلی ضعیف

    
  توزیع محدوده دمایی - 4جدول 

مساحت منطقه 
  )کیلومترمربع(

 ردیف محدوده دما درجه قابلیت  درصد مساحت

 1 15-10 خوب 18/58  4659/63

 2  20-15 متوسط  21/72  5445/59

 3  25-20 ضعیف  59/70  14967/46

  
و نقشه شیب استان، ) 5(جدول با توجه به ارقام 

  از مساحت استان درصد 33/75که تنها  شود یممشاهده 
  

  
درصـد منطقـه داراي    32/53داراي شیب مناسب و حدود 

  .باشند یمشیب نامناسب 
  

  بندي شیب طبقه - 5جدول 
مساحت منطقه 

  )کیلومترمربع(
  محدوده شیب درجه قابلیت  درصد مساحت

 )درصد(
 ردیف

 1 4-0 خوب 33/75  8106/94

 2  8-4 متوسط  13/78  3308/77

 3  12-8 ضعیف  19/94  4787/79

  4  12<  خیلی ضعیف  32/53  7812/97

  
  کاربري اراضی

ـ ت ی،اراضـ  يکـاربر  نقشه قیطر از  یاراضـ  پی
  که یمتفاوت يهااستعداد بر اساس و شده  مشخص موجود

  

  
  
 يبند میتقس ،باشند یم دارا زعفران کاشت يبرا ها پیت نیا

  ).1392زاده و همکاران، علوي(صورت گرفت 
  

 توزیع کاربري اراضی - 6جدول 
مساحت منطقه 

  )کیلومترمربع(
 ردیف تیپ اراضی درجه قابلیت  درصد مساحت

 اریبس تا قیخاك عمي ا رودخانه یرسوب يها دشت خوب 9/85  2473/83
 نیسنگ تا متوسط بافت با قیعم

1 

 قیخاك عم يدارا میمال بیش با يا دامنه يها دشت متوسط  12  2987/54
  متوسط با بافت

2 

 3  کم يوبلند یپست ی بافوقان يها تراس وها  فالت ضعیف  7/15  1777/81
  4  ارتفاعکم ي ها تپهتا  مرتفع يها کوه  خیلی ضعیف  71  17669/3
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  یخبندانتعداد روزهاي 
و نقشـه تعـداد   ) 7(جـدول  با توجـه بـه ارقـام    

کـه   شـود  یمروزهاي یخبندان رخ داده در استان، مشاهده 

از مساحت استان از نظر تعداد روزهاي  درصد 04/34تنها 
درصـد منطقـه    60/20یخبندان رخ داده مناسـب و حـدود   

  .زیاد هستند داراي روزهاي یخبندان
  

  توزیع تعداد روزهاي یخبندان - 7جدول 
 ردیف تعداد روزهاي یخبندان درجه قابلیت  درصد مساحت  )کیلومترمربع(مساحت منطقه 

 1 50-20 خوب 34/04  8535/84

 2  70-50 متوسط  26/17  6560/73
 3  90-70 ضعیف  19/19  4811/20
  4  90<  خیلی ضعیف  20/60  5164/89

  
  دما همنقشه  -3 شکل                                               باراننقشه هم -2شکل  

  
  نقشه کاربري اراضی - 5 شکل                                                     نقشه شیب استان - 4شکل 
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  نقشه نهایی مناطق مستعد کشت زعفران -7 شکل                                نقشه توزیع یخبندان - 6شکل              

  
  ها دهی الیه وزن

الیه دما که بیشترین تأثیر را در تهیه نقشه نهایی 
به ) 0/415(ها  دارد، بیشترین وزن را از مجموع کل وزن

خود اختصاص داده است و الیه بارش کمترین تأثیر وزنی 
گذاري وزنی هر پارامتر مقدار تأثیر، داراسترا ) 0/034(

در  5یوزننسبت به دیگري با توجه به روش امتیازدهی 
 .است شده  دادهنشان ) 8(جدول 

  
  نقشه نهایی مناطق مستعد کشت زعفران

ی مشخص شـد  کل طور بهبا بررسی نقشه نهایی 
درجه که مناسـب جهـت    15-10که مناطق با دامنه دمایی 

ــران   ــت زعف ــتکش ــل   18/58 ،هس ــاحت ک ــد مس درص
ــع 4659/63( ــایی ) کیلومترمرب ــا  25-20و رده دم  59/7ب

بـراي  ) لومترمربـع یک 14967/46(درصد منطقه با مساحت 
 2جدول با توجه به نتایج مندرج در . کشت نامناسب است

درصـد   18/59متر  1500-1000مناطق با ارتفاع  2نقشه و 
ناسـب  داراي ارتفاع م) کیلومترمربع 4632/17(با مساحت 

 2000براي کشت محصول و مناطق داراي ارتفـاع بـاالي   
درصد از مساحت کل و مساحتی برابـر   10/02متر معادل 

از مساحت کل منطقه نامناسب ) کیلومترمربع 2495/88(با 
از مساحت  مربع لومتریک 8106/95از لحاظ شیب . هستند

  براي کشت ردیگ یبرمدرصد منطقه را در  33/75استان که 

                                                
5 AHP 

  
بـا توجـه بـه آمـار و     . استان شرایط مناسبی را دارا زعفر

ــات هواشناســی  ــباطالع ــات  شــده  کس ــز تحقیق از مرک
متـر   میلـی  200هواشناسی کاربردي بارش استان بیشـتر از  

است پس تمامی مناطق استان بـه لحـاظ میـزان بارنـدگی     
 6شکل و  7جدول با توجه به . براي زعفران مستعد است

کیلومترمربـع و   8535/84مناطق غربی استان بـا مسـاحت   
درصد از مساحت منطقه داراي بهترین دامنه تعداد  34/04

هـایی از مرکـز    روزهاي یخبندان و مناطق شرقی و بخـش 
بـا   خبنـدان استان به دلیل باال بودن تعداد روزهاي وقـوع ی 

درصد مساحت استان وضعیت ضعیفی براي کشت  20/60
بنـدي شـده کـاربري اراضـی      سی نقشه کالسبا برر. دارد

 شامل گیري نمود که مناطقی با کالس بافتینتیجه توان یم
 میـ مال بیش با مسطح نسبتاً يا خانهرود یرسوب يها دشت

 قیعم اریبس تا قیخاك عم با يبلند و ی پست یکم مقدار و
بـراي زراعـت زعفـران بسـیار      نیسـنگ  تا متوسط بافت با

، مسـاحتی  6و جـدول   7مناسب بوده که با توجه به نقشه 
درصــد  9/85مربــع و تنهــا  کیلــومتر 2473/83در حــدود 

منـاطق بـا    کـه  یدرحـال . دهد مساحت استان را تشکیل می
ی در حـدود  مسـاحت براي کشـت زعفـران    نامساعدبافت 

ستان درصد مساحت ا 71کیلومترمربع و معادل  17669/39
کلـی توزیـع منـاطق مسـتعد      طـور  به .است برگرفتهرا در 

نشـان داده   9کشت زعفران در استان کرمانشاه در جـدول  
  .شده است
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  هیهر المقدار تأثیر وزنی  - 8جدول 
هاي  الیه

  مورداستفاده
تعداد روزهاي   کاربري اراضی  شیب  دما  بارش  ارتفاع

  یخبندان
  0/050  0/255  0/091  0/415  0/034 0/155  هیال هروزن 

  
  توزیع مناطق مستعد کشت زعفران - 9جدول 

  )کیلومترمربع( هیناحمساحت   درصد مساحت از کل استان  درجه قابلیت  ردیف
  5082/72  20/80  خوب  1
  8253/10  33/77  متوسط  2
  7845/32  32/10  ضعیف  3
  3258/16  13/33  خیلی ضعیف  4

  
 رهیافت ترویجی
اطالعات و  قیتلفاز  آمده دست به جینتا بر اساس

زعفـران در اسـتان    کشـت  يبند پهنهنقشه  دیتولو  ها نقشه
بـا توجـه بـه     يمحـدود  نسـبتاً مناطق  که شود یممالحظه 

، دما، ارتفـاع در اسـتان کرمانشـاه    بیشپارامترهاي بارش، 
ایـن   .باشـند  یممناسب پتانسیل  يدارازعفران  کشت يبرا

، آبـاد  اسـالم مناطق در استان شامل کرمانشـاه، ماهیدشـت،   
هـایی از   نواحی جنوبی شهرستان جوانرود، روانسر، بخش

غـرب و سـرپل ذهـاب     شهرستان صحنه، کنگـاور، گـیالن  
بنـدي   نقشـه نهـایی پهنـه    و) 9(جدول با توجه به . هستند

ــاحت    ــه مس ــران ب ــاطق مســتعد از لحــاظ کشــت زعف من
درصد از مساحت  20/80و معادل  مربع کیلومتر 5082/72

بـراي   نامسـاعد منـاطق   کـه  یدرصورت .استاستان را دارا 
کشت شـامل نـواحی شـمال غربـی اسـتان ماننـد شـمال        

هاي شمالی شهرسـتان هرسـین،    شهرستان جوانرود، بخش
ــازه ــتان ت ــش شهرس ــاد، بخ ــنقر،   آب ــتان س ــایی از شهرس ه

  معادل يا پهنههاي مرکزي شهرستان صحنه که  قسمت
  
  
  
  
  
  
  

  
  
را کیلومترمربع  3258 16/ی معادلمساحتدرصد با  13/33 

درصد از سـطح اسـتان بـا     33/77همچنین . شود یمشامل 
مربـع داراي وضـعیت    کیلـومتر  8253/10مساحتی معادل 

 نیریقصـر شـ  ماننـد شهرسـتان   بوده  کشتجهت متوسط 
 7845/32 ی معـادل درصد اسـتان بـا مسـاحت    32/10 ضمناً

احتمـال  سـنقر و هرسـین    در منـاطقی ماننـد  کیلومترمربع 
 میتنظدر این محصول  کشت. کشت زعفران ضعیف است

ـ ن يهـا  تیفعال و  يکشـاورز شـاغل در بخـش    کـار  يروی
مصـرف   کاهشداشته و به  ریتأث افزایش در آمد کشاورزان

منـابع  رویه از ذخـایر   گرم سال و برداشت بی در دورهآب 
  .خواهد نمود کمکآب 
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