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هدف:
شده تهیهمند به کشت زعفران در استان اصفهاناین دستورالعمل براي راهنمایی و کمک به کشاورزان عالقه

است. در این دستورالعمل سعی شده با توجه به آمار درازمدت هواشناسی احتمال وقوع دماي باال براي گیاه 
زعفران شناسایی و با توجه به دامنه تحمل گیاه، احتمال برخورد مراحل حساس فنولوژیک گیاه با این دماها ارائه 

شود. 

هايجامعهوفلوربررسیمنظوربهگیاهیشناسیجامعههايتبرداشوگیاهانآوريجمعزمینهدریکنواختی
کشورمختلفمناطقگیاهی

دامنه:
هاي استان اصفهان است که در آن سابقه کشت زعفران وجود دارد. دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه شهرستان

:مخاطبان
مند به کشت زعفران در استان اصفهان اعم مخاطبان این دستورالعمل شامل کارشناسان و کلیه کشاورزان عالقه

هاي زراعی تازگی تصمیم به وارد نمودن زعفران در تناوباز افرادي که سابقه کشت زعفران دارند و یا اینکه به
شود.خود هستند می
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چکیده
یک منطقه، توجه به نیازهاي اقلیمی از مسائل ضروري الگوي کشتورود یک گیاه جدید بهبراي

بوده توجهقابل. در استان اصفهان توسعه کشت محصول زعفران در چند سال گذشته شودمیب محسو
بر اساس آمار است.بوده و در هر سه ناحیه اقلیمی سرد، گرم و معتدل کشت این محصول رو به توسعه

ان، کاشهايشهرستاندر منطقه گرم این استان شامل هاي هواشناسی استان اصفهان درازمدت ایستگاه
احتمال وقوع دمايتیرماهدر ویژهبهبیابانک در خرداد و وخورنائین، نطنز، اردستان، آران و بیدگل و 

درجه 40بیش از دمايبرخی از موارد دروبسیار باال بوده گرادسانتیدرجه 35-40و 35-30
(مهر و آبان) عامل پاییزهايماه. عالوه بر این تداوم گرما در شودمینیز مشاهده گرادسانتی

البته است. مشاهدهقابلمنطقه گرم استان اصفهان هايشهرستاندیگري است که در محدودکننده
. شودنمیتوسعه کشت در مناطق کم ارتفاع این ناحیه اقلیمی بدون مدیریت تنش گرمایی توصیه 

رم، فریدن، بوئین و میان دشت، چادگان، سمیهايشهرستانناحیه سرد استان اصفهان که 
دمایی قابلیت توسعه کشت زعفران راازنظراست شدهواقع، گلپایگان و خوانسار در آن شهرفریدون

یک عامل افت عملکرد عنوانبهتا حدي تواندمیتیرماهوخردادآخربیشینه در دههدمايداشته و 
درجه -15ارف (کمتر از کوتاهی طول دوره رشد و احتمال سرماهاي نامتعمطرح باشد. در این ناحیه 

اصفهان، تیران و هايشهرستان) از اهمیت بیشتري نسبت به تنش گرمایی برخوردار است. گرادسانتی
و میمه، برخوار و فالورجان شهرشاهین، دهاقان، شهرضا، شهرخمینیکرون، مبارکه، لنجان، 

خرداد و دمايناحیه اقلیمی . در ایندهندمیناحیه معتدله استان اصفهان را تشکیل هايشهرستان
گرفته و توجهیقابلاز دماي بهینه رشد فاصله گرادسانتیدرجه 30- 35در محدوده ویژهبهتیرماه

هايتنشاز دیدگاه وقوع طورکلیبهکاهش گلدهی و افت عملکرد زعفران گردد. موجبتواندمی
تنش را داشته و در نواحی کم ارتفاعنواحی گرم استان اصفهان بیشترین درصد احتمال وقوع،گرمایی

همراه آلایدهبا عملکرد تواندنمیکشت زعفران ،در مجاورت کویر مرکزي ایران استکهآندلیلبه
باشد. در دو ناحیه اقلیمی معتدل و سرد استان اصفهان استعداد توسعه کشت زعفران وجود داشته ولی 

.شودمیمثل استفاده از مالچ در تابستان توصیه براي داشتن عملکرد مناسب اقدامات مدیریتی

، مالچدهیگل، بنهکلیدي:هايواژه
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مقدمه
Crocus sativus(زعفران Linnaeus (تیریپلوئید گونهیک)3n=24( و ازلپهتکو جزو گیاهان

میالد سال قبل از 2000سابقه کشت این گیاه به تمدن سومر و بیش از است.Iridaceaeخانواده 
پیدایش زعفران هايخاستگاهیکی از عنوانبهزاگرس در ایران هايکوه. شودمیمسیح نسبت داده 

,.Ghorbani et alاست (شدهمطرح و گونه در غرب آسیا 85داراي Crocusجنس ). 2017
سرما) این گیاه به دلیل توانایی باالي تحمل شرایط محیطی (گرما و. اروپاستايمدیترانههايبخش

ولی گار می باشد. کوهستانی سازهايدرهو هاکوههايدامنهطرفداران زیادي دارد. اگرچه این گیاه به 
متر در جریان است. دامنه تحمل سرماي این 2000کشت آن در مناطقی با ارتفاع صفر (سطح دریا) تا 

درجه 35-45نیز این گیاه و تحمل گرماي گرادسانتیدرجه - 20تا - 15مختلفهايگونهبراي گیاه
,.Alonso et al(استشدهگرفتهدر نظر گرادسانتی 2012.(
در حال رشد بوده و تا جایی مرتباً) این گیاه Corms(هايبنهعلفی، چندسالهیک گیاه عنوانبه

Koocheki and()1(شکل یابدمیادامه تر کوچکهايبنهکه فضاي اطراف اجازه دهد تولید 

Seyyedi, توسعه کشت این گیاه در مناطق دختري)هايبنه(جدیدهايبنه. با برداشت این )2016
تن در 85/31ساله 8در هر هکتار از یک مزرعه تولیدشدههايبنهعملکرد است. پذیرامکاندیگر 

م و ساقه ضخیشناسیگیاهاز دید هابنه). 1393است (مالفیالبی و همکاران، شدهزدههکتار تخمین 
نیستند. کالله قسمتی است که الیهالیهبا این تفاوت که بافتی جامد داشته و ،کوتاه مشابه پیاز هستند

زعفران با شروع دهیگلبسیاري از گیاهان برخالف.گیردمیقرار مورداستفادهچاشنی غذایی عنوانبه
Delgado()2(شکل یابدمیپایانسرماي پاییزه شروع و در بهار  et al., 2006.(

مادري در بنهمادري هنگام کاشت، بنهبه ترتیب Cو A،Bمادر. بنهدختري از هايبنهگیريشکل-1شکل 
دختريهايبنهپایان سال اول رشد و 
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)Crocus sativus(زعفرانشناسیریختنمودار -2شکل 

بیش از تنهاییبهایران هاسالب و در اغلرسدمیتن در سال 300تولید جهانی زعفران به بیش از 
درصد این 80و خراسان رضوي جنوبیداده و دو استان خراسانتولید را به خود اختصاص درصد 90

,Mohammadi andReed(دهندمیمقدار را به خود اختصاص  در شرایطی که گل القایی ). 2020
در پاییز و هاگل، ظهور افتدمیاتفاق گرادسانتیدرجه 20بیش از دمايدر تابستان این گیاه در بهار و 

دماي مطلوب گرادسانتیدرجه 23-27. دماي شودمیآغاز گرادسانتیدرجه 16کمتر از دمايدر 
استترمناسبگلدهی تولید بیشینهنظرازگرادسانتیدرجه 23اما دماي شودمیمحسوب دهیگل

)Kumar et al., گرادسانتیدرجه 15-17دهیگلنیز دماي مطلوب اهپژوهشدر برخی از . )2008
دماي مطلوب رشد در اردیبهشت و خرداد در شهرستان . )1383کوچکی و همکاران،است (شدهذکر

,Feizi and Tosanاست (شدهگزارشگرادسانتیدرجه 17- 18حیدریهتربت دمايوجود ).2016
حسینی و را بر عملکرد زعفران دارد (تأثیرن بهار و ابتداي تابستان بیشتریهايماهمناسب در 

در زمان گلدهی موجب خسارت و کاهش تولید گرادسانتیزیر صفر درجه ). دماي1387همکاران، 
مطلوب بوده و در نواحی که داراي دهیگلساعت روشنایی براي 10-11هايدوره. شودمیزعفران 

,Bryan and Griffiths(ضروریستدهیگلساعت آفتاب براي 4روزهاي ابري هستند حداقل 
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و افزایش شدهخالصه3شکل بر اساس پژوهشی در خراسان درمراحل رشدي زعفراندماي).1995
).1395(اسماعیل نژاد، ه استتنش گرمایی محسوب شدعنوانبهگرادي از این دماها درجه سانتی10

هینه و بیشینه رشدحداقل، بيهادمامراحل رشدي گیاه زعفران و-3شکل 

موردبحثو در شش مرحله تردقیقطوربهبرخی از پژوهشگران مراحل فنولوژیک رشد زعفران را 
) اواخر اردیبهشت تا اواخر مهر، 1). بر این اساس مرحله رکود (1394(کوچکی و سیدي، انددادهقرار 

) اواخر آبان 3دختري (هايبنهرشد ) اواخر مهر تا اواخر آبان، مرحله تشکیل و آغاز 2(دهیگلمرحله 
هايبنه) اواخر آذر تا اواخر دي، مرحله نهایی رشد 4(دختريهايبنهمیانی رشد مرحلهتا اواخر آذر، 

.)6(استپایان دوره رشد ریشه و آغاز رکود) اواخر دي تا اواخر فروردین و مرحله 5دختري (
منفی بر تأثیرتابستان بهار و باال در دماياست که شدهاشارهنیز به این مسئله هاپژوهشدر این 

هدف از تدوین این دستورالعمل تخمین احتمال وقوع تنش گرمایی در . خواهند داشتدهیگلالقاء 
انتظار هاي مختلف واقع در آن بوده وزراعت زعفران در نواحی اقلیمی استان اصفهان و شهرستان

وقوع تنش نظرازدر مورد توسعه کشت در هر شهرستان شدهئهارارود مخاطب بتواند با اطالعات می
نماید.گیريتصمیمگرمایی 

برخی رویکردها براي مقابله با تنش گرمایی
فاقد سطح سبز بوده و زمین مزرعه عاري از (دوره رکود گیاه)مزرعه زعفران در طول تابستان

-27دماي خاك بیشتر از حد بهینه (تبعهبگیاهی است. در چنین وضعیتی دماي باالي هوا و هرگونه
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استفاده از بقایاي گیاهی . شودمیزعفران هايبنهبراي القاء گلدهی در موردنیاز) گرادسانتیدرجه 23
و کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان از رویکردهاي مقابله با تنش گرمایی در چنین حالتی است.

مواد غذایی و جلوگیري از فرسایش نیز حائز اهمیت هستند تأمیناین، بقایاي گیاهی از جنبه برعالوه
)Koocheki et al., تن در هکتار) در اوایل خرداد تا 8صفرتا. کاربرد مثبت بقایاي گندم ()2019

دختري و با وزن هايبنهاوایل تیر، اوایل مرداد تا اوایل شهریور و اوایل مهر تا اوایل آبان بر تولید 
بر ). 1392(رضوانی مقدم و همکاران، ) 4(شکل است شدهگزارشین تسریع گلدهی مناسب و همچن

درگلتعداددارمعنیافزایشدرراتأثیرمهرماه بیشتریندرکلشمالچاساس این پژوهش پخش
، 2میزان بهزعفران داشت. در پژوهش دیگري کاربرد بقایاي گندم خشکوترگلعملکردومترمربع

پخش شدن در سطح خاك صورتبهاول شهریور تیر و15تن در هکتار در اول خرداد، 8و 6، 4
بیشترینشهریورماهبا اولمقایسهدرخردادماهاولدرکلشمالچاستفاده شد. در این پژوهش پخش

مثبت تأثیرزعفران داشت و بیشترین خشککاللهعملکردوگلعملکردگل،تعدادافزایشدرراتأثیر
تن در هکتار مالچ کلش مشاهده شد 8هاي دختري با وزن مناسب با مصرف بر بنهبرد مالچ کلش کار

کاربرد مالچ کلشی در سه عمق کاشت تأثیرزابلدر مطالعه دیگري در ).1398(هریوندي و همکاران، 
ی استفاده از مالچ کلشکه سانتیمتري خاك بررسی شد و نتایج نشان داد 20و 15، 10بنه شامل 

,.Galavi et al(شودمیتعداد گل دارمعنیو افزایش هاگلباعث ظهور زودتر  2008.(

1392همکاران،ومقدم. اقتباس از رضوانیاز میان مالچ کلشیرشد کردهزعفران هايگل-4شکل 
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کشت مخلوط زعفران با سایر محصوالت زراعی از رویکردهاي دیگري است که براي مقابله با 
پایداري ازنظرمخلوط هايکشتبراینعالوهاست. شدهمطرحیش دماي تابستان در مزارع زعفران افزا

در حائز اهمیت هستند.بلندمدتاقتصاد طورکلیبهو منابع، جلوگیري از فرسایش، افزایش مواد غذایی
نشگاه همین رابطه کشت مخلوط زعفران و خانواده کدوئیان (هندوانه و کدو) در پژوهشی در دا

در حالت کشت مخلوطتعداد گل و عملکرد زعفرانتنهانهفردوسی مشهد انجام و نتایج نشان داد 
) 5(شکل بهبود یافت کشتیتکبلکه کارایی استفاده از زمین نیز نسبت به حالت ،داشتافزایش 

)Koocheki et al., 2019.(

CBA

ED

HGF

) و B)، مخلوط با هندوانه (Aطح زمین زعفران در دوره رکود در حالت کشت مخلوط با کدو (مقایسه س-5شکل 
هايگل) در حالت کشت مخلوط. E(هندوانهو) Dاز محصول کدو (هایینمونهزعفران. کشتیتکحالت 

).Hزعفران (کشتیتک) و حالت G)، مخلوط با هندوانه (Fمخلوط با کدو (درکشتزعفران 
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لعملدستورا
نشان 6سطح زیر کشت بارور، سطح کشت غیر بارور و عملکرد زعفران در هر هکتار در شکل 

شهرستان 24هکتار از اراضی کشاورزي 1271در مجموع1397است. بر اساس آمار سال شدهداده
و این سطح یافتهاختصاصبه کشت زعفران کیلوگرم در هکتار43/7با متوسط عملکرد استان اصفهان

عملکرد معموالًالبته باید به این نکته توجه داشت که ).1398کشاورزي، آمارنامهرو به افزایش است (
اغلب . یابدمیافزایش تدریجبهبعد هايسالزعفران در سال اول کشت کمتر از یک کیلوگرم بوده و در 

ساله زعفران 25رد . متوسط عملکشودمیچهارم و پنجم به حداکثر خود نزدیک هايسالعملکرد در 
,.Ghorbani et alکیلوگرم در هکتار برآورد شده است (7/4برابردر کشور نیز  با توجه به ).2017

به ورود مندعالقهتحمل شرایط مختلف آب و هوایی و مقاومت به خشکی این گیاه، کشاورزان زیادي 
ان و چند محصول دیگر در مقایسه کارایی مصرف آب زعفراین محصول به الگوي کشت خود هستند. 

,.Koocheki et alاست (شدهدادهنشان 1جدول  که در این جدول مشاهده طورهمان).2009
که این نمایدمیدالر مزیت اقتصادي ایجاد 5آب مصرفی محصول زعفران مترمکعببه ازاء هر شودمی

نسبت به محصوالت دیگر باالتر است.مراتببهعدد 

زعفران با چند گیاه محصول زراعیکارایی مصرف آب و ارزش اقتصادي آب مصرفی مقایسه -1جدول 
)مترمکعبارزش اقتصادي (دالر بر )مترمکعبکارایی مصرف آب (کیلوگرم بر نام محصول

001/05زعفران
124/0گندم
5/138/0جو

5/131/0ذرت
2/104/0سورگوم
7/053/0نخود
169/0عدس

5/633/0دقنغندرچ

آمارازاصفهاناستانباالتر از حد بیشینه تحمل گیاه زعفران دردمايبراي ارزیابی احتمال وقوع 
براي تهیه ).7شکل (شداستفادهسینئوپتیکوکلیماتولوژيایستگاه56ساله)30تا 20(بلندمدت

هايماهمل زعفران در دماي بیشینه تحگرادسانتیدرجه 25-30این دستورالعمل دامنه دمایی 
درجه 40و بیش از 35- 40، 30-35دماياردیبهشت، خرداد و تیر در نظر گرفته شد و احتمال وقوع 
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- 30، 20- 25دماي. عالوه بر این احتمال وقوع گردیدمختلف محاسبه هايشهرستانبراي گرادسانتی
مختلف محاسبه هايشهرستان) یدهگلمهر، آبان (هايماهبراي گرادسانتیدرجه 30و بیش از 25
بیشینه دمايوقوع ازنظراستعداد کشت زعفران هر منطقه نخست. با داشتن چنین آماري گرددمی

تابستان) وجود دمايدر مورد ویژهبهدر مناطقی که چنین احتمالی (ثانیدرو شودمیمشخص زاتنش
قرار تأکیدمورد ثل استفاده از مالچ)(مگرددمیدارد عملیات مدیریتی که موجب کاهش دماي خاك 

.گیردمی

مختلف استان اصفهانهايشهرستانسطح کشت بارور، غیر بارور و عملکرد زعفران در -6شکل 

هاي هواشناسی منتخب در داخل و خارج از استان اصفهاننام و موقعیت ایستگاه-7شکل 



9./..مدیریت تنش گرمایی در مزارع زعفران در استان اصفهان

مناطق گرم استان اصفهان
شرقی استان هايقسمتدر غالباًبیابانک که وخورین، نطنز، اردستان و کاشان، نائهايشهرستان

.شوندمیاصفهان و در مجاورت کویر مرکزي ایران قرار دارند جزو مناطق گرم استان اصفهان محسوب 
که شودمیبنديطبقهکویري استان هايشهرستانالبته شهرستان آران و بیدگل نیز در مجموعه 

گفته شد دماي بهینه براي زراعت قبالًکه طورهمانابهی با شهرستان کاشان دارد.مشکامالًشرایط 
برابرهستند زیرخاكزعفران در هايبنهو شدهخشکرویشی هايبافتعمالًزعفران در تابستان که 

تیرماهدر ویژهبهدر خرداد و شهرستان کویري استان اصفهان6است. در هر گرادسانتیدرجه 27-23
بیش دمايبرخی از موارد دروبسیار باال بوده گرادسانتیدرجه 35-40و 30-35دماياحتمال وقوع 

توسعه کشت ی). در چنین شرایط6تا 2هايجدول(شودمینیز مشاهده گرادسانتیدرجه 40از 
بهمناطق کشت زعفران بیشتراست. در حال حاضر روروبهجدي محدودکنندهبا یک عامل زعفران

در مثالًو تعلق داردهستند تريخنککلیماي واقع در مناطق کوهستانی که داراي میکروهايدهستان
از آن در مجاورت کوه کرکس قرار دارد کشت زعفران رونق توجهیقابلهايبخشکه نطنزشهرستان 

درجه 15- 17زعفران نیز دهیگلدماي بهینه کهاینبا توجه به . )8(شکل داردتوجهیقابل
دیگري است که در محدودکنندهپاییز (مهر و آبان) عامل هايماهاست، تداوم گرما در گرادسانتی

).6تا 2است (جداولمشاهدهقابلمنطقه گرم استان اصفهان هايشهرستان
توسعه سطح زیر کشت در مناطق کم ارتفاع این منطقه از استان اصفهان باید با حالبه هر 
کشاورزان این ناحیه از بستانه مزرعه و استفاده از مالچ و یا کشت مخلوط همراه شود. مدیریت تا

آشنایی کافی و یا طالبی و پنبهذرتطالبی وزمانهممخلوط مثل کشت هايکشتبا االیامقدیم
و جزء دیگر زعفران است جاتصیفین آمخلوط که یک جزء هايزراعتتوسعه رسدمیدارند و به نظر 

ست.و اجرابررسیبلقا
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برداشت زعفران از مزارع شهرستان نطنز-8شکل 

هاي مختلفدر ماهتنش گرماییي با قابلیت ایجاد هااحتمال وقوع دمادرصدمقایسه –2جدول
شهرستان کاشاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

)گرادسانتیدرجه (
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-309/107/28373/721005/85100100100
40-350007/223/803/332/547384

4000000072/255/35بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201001003/811/852/439/13
30-251004/733/722/407/50

309/759/164/16000بیش از 
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–3جدول
شهرستان نائیندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-309/131/13223/317/565/693/61100100

40-3500007/27283/311/648/59

40000006/59/99/199/20بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201001002/689/233/308/22
30-258/753/676/304/225/160

302/358/261/6000بیش از 

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–4جدول
شهرستان نطنزدر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-304/83/145/183/21552/62100100100

40-350004/124/179/19587/688/66

4000009/606/14151/15بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-209/671/757/657/361/336/8
30-257/546/38253/96/90

308/279/127/11000بیش از 
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–5جدول
اردستانشهرستان در

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3011199/151/194/613/677/369/6860
40-3506/67/75/129/327/215/169/467/35

4000000115/77/189/10بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201003/669/747/603110
30-256/712/416/269/202/70

304/231/176/92/1500بیش از 

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–6جدول
شهرستان خور و بیابانکدر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-305/11121/186/293/635/725/638/683/64
40-35009/77/132/199/244/253/351/33

4000007/64/66/109/181/16بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-206/766/73716/454/248/15
30-257/559/433/309/297/70

305/312/192/11000بیش از 
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مناطق سرد استان اصفهان
که ، گلپایگان و خوانسار شهرفریدونبوئین و میان دشت، چادگان، سمیرم، فریدن، هايشهرستان

. دهندمیاستان را تشکیل سردسیردر مناطق غرب و شمال غرب استان اصفهان قرار دارند منطقه 
موجود هايبنهه زیادي از دماي بهینه رشد زعفران (فاصلمعموالًاردیبهشت و دو دهه اول خرداد دماي

محدودکنندهدماياحتمال وقوع تیرماه)، اما دهه آخر خرداد و 14تا 8هايجدول(داردندر خاك) 
) کندمیبیشتري را تجربهدماياساساًدر شهرستان گلپایگان (که ویژهبهست. این مسئله رشد باال
15- 17(درصد احتمال وقوع دماهایی که با دماي بهینه رشد زعفرانه البت). 14است (جدول مشهودتر

شهرستان استثنايبهاینوجودباپاییز نیز وجود دارد. هايماهدر گیردمیفاصله )گرادسانتیدرجه 
این هايشهرستاندر گرادسانتی25-30دماياحتمال وقوع مهرماه) از دهه دوم 14گلپایگان (جدول 

اقلیمی کوتاهی طول دوره در این ناحیه درصد). 20با احتمال کمتر از اغلب (یابدمیش ناحیه کاه
صدمه وارد هابنهبه تواندمی) که گرادسانتیدرجه - 15رشد و احتمال سرماي نامتعارف (کمتر از 

.  )7(جدول باال برخوردار استدماينماید از اهمیت بیشتري نسبت به 
تواندنمیگفت دماهاي باال در منطقه سردسیر استان اصفهان توانمیبنديجمعدر بنابراین 

اصلی مطرح باشد و این منطقه امکان توسعه کشت زعفران را دارد.  محدودکنندهیک عامل عنوانبه

مناطق سردسیر استان اصفهاندرماهديدر گرادسانتیدرجه -15کمتر از دماياحتمال وقوع -7جدول 

نام شهرستان
ماهديدرجه سانتی - 15درصد احتمال وقوع دماي کمتر از 

دهه سومدهه دومدهه اول
5/486/498/57بوئین و میان دشت

2/673/511/62چادگان

6/201/206/35سمیرم

6/213/452/39خوانسار

717/614/65فریدن

9/507/372/49شهرفریدون

0017گلپایگان
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هاي مختلف مقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی در ماه–8جدول
شهرستان بوئین و میان دشتدر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-300003/217/1242726/778/68
40-350000004/153/212/15

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-20901/847/675/13120
30-252/766/235/9000

30000000بیش از 

شهرستان هاي مختلف درد تنش گرمایی در ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجا–9جدول
چادگان

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30003/71/219/301/662/740/863/74
40-35000004/56/76/354/41

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-20873/764/561/338/79/5
30-2511117/91300

301/105/50000بیش از 
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–10جدول
یرمشهرستان سمدر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30003/105/125/256/78١/٨٠2/781/80
40-3500004/65/7٤/١٦8/304/16

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدههماههايدهه

123123
25-201003/767/365/325/195/10
30-252/839/371/209/700

302/81/70000بیش از 

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–11جدول
شهرستان خوانساردر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3000065/246/557/817/762/67
40-35000003/75/227/364/16

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-202/756/77687/15120
30-252/64/175/9000

30000000بیش از 
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هاي مختلف مقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی در ماه–12جدول
فریدنشهرستاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدههاي ماههدهه

123123123
35-3000009/53/248/683/8270
40-3500000004/137/8

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-202/818/792/552/2600
30-254/682/286/11000

30000000بیش از 

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–13جدول
شهرفریدونشهرستان در

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3000067/153/35715/768/73
40-350000003/105/223/32

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-203/836/855/529/28120
30-254/685/456/12000

30000000بیش از 
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–14ول جد
شهرستان گلپایگاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30001/74/106/387/592/801007/59
40-35000003/75/382/383/7

40000000000بیش از 

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-20100889/868/368/110
30-253/748/461/35000

305/2000000بیش از 

مناطق معتدل استان اصفهان
و شهرشاهین، دهاقان، شهرضا، شهرخمینیتیران و کرون، مبارکه، لنجان، اصفهان،هايشهرستان

. بیشترین دهندمیاستان اصفهان را تشکیل ناحیه معتدلهايشهرستانمیمه، برخوار و فالورجان 
داراي هاشهرستاناین اینکهبااست. قرارگرفتهسطح کشت زعفران استان اصفهان در ناحیه معتدل

درجه 30-35در محدوده ویژهبهماهتیرخرداد و دمايطورکلیبههستند اما اهمبهاییتفاوت
-40در محدوده دمایی .)24تا 15هايجدول(داردتوجهیقابلاز دماي بهینه رشد فاصله گرادسانتی

مختلف این ناحیه هايشهرستاناگرچه هنوز هم احتمال وقوع این دماها در گرادسانتیدرجه 35
د دارد اما فراوانی و شدت آن مثل ناحیه گرم استان اصفهان نیست. اقدامات مدیریتی شبیه وجو

باالي تابستان در این ناحیه دمايمقابله با برايمخلوط و استفاده از انواع مالچ  هايکشتاستفاده از 
باسابقهفشرده و این ناحیه کشاورزي هايشهرستانبیشتر در کهایننیز قابل توصیه است. با توجه به 

مختلفهايمالچکشت با استفاده ازتوسعهرسدمیبه نظر جریان است، درهامالچاستفاده از انواع 
مخلوط داشته باشد. هايکشتقابلیت اجرایی بیشتري نسبت به 

این ترخنکتوسعه کشت زعفران وجود دارد، پاییز براينکته مثبت دیگري که در ناحیه معتدل
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این ناحیه از دهه دوم مهر تا آخر آبان هايشهرستانبت به مناطق گرم استان است. در اغلب ناحیه نس
شدتبه) مطابقت ندارد، گرادسانتیدرجه 15- 17(احتمال وقوع دماهایی که با دماي بهینه گلدهی

ی از و گران بودن نیروي کارگري در این ناحیه اقلیمبنديبستههايکارگاهفقدان . یابدمیکاهش 
ند سال گذشته نوسان آب چعواملی است که قبل از اقدام به کشت زعفران باید به آن توجه نمود. در 

باقطع کامل آب سبب شده کشاورزان به کشت گیاهان اقتصادي هاسالو در برخی از رودزاینده
در کهاینبه . با توجه)9(شکل استفاده از آب بیشتر مثل زعفران اقبال بیشتري نشان دهندبازدهی

که با پساب فاضالب آبیاري شدهجایگزین برخی از محصوالتی درواقعاین ناحیه اقلیمی زعفران 
، مسائل مربوط به رعایت استانداردهاي الزم در این زمینه کماکان (مثل انواع سبزي و صیفی)شدندمی

براي کشت زعفران نیز وجود دارد. 

زعفران در نواحی معتدله استان اصفهانچندسالهنمونه مزرعه -9شکل 
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هاي مختلف مقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی در ماه–15جدول
شهرستان اصفهاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3008/122/363/386/278/657/627/719/74
40-35000009/259/386/343/31
4000000007/177/10ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-208/82٦/٧٤6/664/356/231/13
30-25717/415/333/1000
302/52200000ازبیش

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–16جدول
شهرستان تیران و کروندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30001/64/173/455/744/751/756/61
40-3500008/67/175/206/537/12
40000000000ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201009/784/718/322/198
30-252/700/390/441/1000
308/1800000ازبیش
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–17جدول
شهرستان دهاقاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30008/147/317/625/676/721/573/64
40-350000119/118/3100
40000000000ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201008/917/752/52225/9
30-256/808/495/356/1000

309/371/70000بیش 

هاي مختلفدر ماهتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرماییمقایسه درصد اح–18جدول
شهرستان شهرضادر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30008/10319/66832/80637/74
40-3500002/81/121/427/2543
40000000000ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201001/849/532/244/291/18
30-257/783/184/13900
301/241/70000ازبیش
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هاي مختلفدر ماهماییمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گر–19جدول
شهرستان لنجاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30008/157/217/47100100100100
40-3500005/62/131/715/614/63
4000000000ازبیش

انآبمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201005/904/867/678/225/8
30-252/782/518/443/1600
302270000ازبیش

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–20جدول
هشهرستان مبارکدر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3008/79/304/385/248/314/316/64100
40-3500006/193/272/352/118/65
4000000001/97/10ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهههد

123123
25-20100754/644/282/122/16
30-252/785/384/27700
307/3900000ازبیش
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–21جدول
و میمهشهرشاهینشهرستان در

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-30001/73/176/652/735/749/765/80
40-35000009/79/156/444/71
40000000000ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201007/847/864/607/202/6
30-255/71475/313/1500
303/1400000ازبیش

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–22جدول
شهرخمینیشهرستان در

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
هاي ماهدهههاي ماهدههاي ماههدهه

123123123
35-3057/81/261/632/801/891/80100100
40-3500002/239/345/571/875/77
4000000005/91/22ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-201001005/87762/351/13
30-252/644/828/665/2200
309/42110000ازبیش
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هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–23جدول
شهرستان برخواردر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراد)درجه سانتی(
ي ماههادهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-303/68/77/224/383/253/532/439/834/80
40-3500006/192/3101/427/27
4000000001/97/10ازبیش

آبانمهر
دما 

گرادسانتیدرجه 
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-207/693/657/60193/232/16
30-251/175/461/413/1000
309/2800000ازبیش

هاي مختلفدر ماهمقایسه درصد احتمال وقوع دماهاي با قابلیت ایجاد تنش گرمایی–24جدول
شهرستان فالورجاندر

تیرخرداداردیبهشت
دما 

گراددرجه سانتی
هاي ماهدهههاي ماهدهههاي ماهدهه

123123123
35-3008/79/309/315/155/485/394/836/71
40-3500000332/353/148/21
4000000001/97/10ازبیش

آبانمهر
دما 

گراددرجه سانتی
هاي ماهدهههاي ماهدهه

123123
25-207/632/576/478/157/242/16
30-256/191/445/291200
307/3600000ازبیش
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بنديجمع
است.شدهارائه25آن بر زراعت زعفران در جدول تأثیرکلی در رابطه با تنش گرمایی و بنديجمع

آن بر زراعت زعفران در استان اصفهانتأثیرخالصه اطالعات مربوط به تنش گرمایی و -25جدول 

قوع تنش بیشترین احتمال وهاشهرستاننام نام منطقه
پیشنهاد مقابله با تنش گرماییگرمایی

گرم

کاشان، نائین، نطنز، 
و خور،اردستان

بیابانک و آران و 
بیدگل

وقوعاحتمالتیروخرداددر
درجه35- 40و30- 35دماي
دروبودهباالبسیارگرادسانتی
40ازبیشدمايمواردازبرخی

گراد است. تداومسانتیدرجه
درجه 20بیش از گرما (دماي

پاییزهايماهدرسانتی گراد) 
محدودکنندهعامل )آبانومهر(

دیگر است.

) کلشی (مثل پوشخاكتن مالچ (8کاربرد - 1
جهت کاهش تنش خردادماهکلش گندم) در 

گرمایی
با توجه به وجود سابقه کشت مخلوط - 2

با محصوالت مختلف، امکان جاتصیفی
این منطقه کشت مخلوط زعفران و طالبی در

وجود دارد. 
: با توجه به گرماهاي موجود در این 1یادآوري 

باعث طورقطعبه منطقه عدم توجه به تنش گرمایی 
. افت عملکرد زعفران خواهد شد

این ناحیه هايشهرستان: مناطق مرتفع 2یادآوري 
محصول توانندمی(مثل نطنز) بدون کاربرد مالچ نیز 

مناسبی برداشت نمایند

عتدل م

کرون،وتیران
لنجان،مبارکه،
شهر،خمینی

شهرضا،دهاقان،
میمه،وشهرشاهین
فالورجانوبرخوار

درویژهبهتیرماهوخرداددماي
درجه30- 35محدوده

همهنوزاگرچهگراد.سانتی
دماییمحدودهوقوعاحتمال

گراد در اینسانتیدرجه35- 40
وفراوانیاماداردوجودناحیه
استانگرمناحیهمثلآنشدت

در پاییز از دهه .نیستاصفهان
سوم مهر به بعد احتمال وقوع 

درجه کاهش 20بیش از دماي
.یابدمی

مثل(کلشی) پوشخاك(مالچتن5-8کاربرد- 1
تنشکاهشجهتخردادماهدر) گندمکلش

گرمایی
این ناحیه استفاده هايتناوببا توجه به فشردگی - 2

به مخلوط زعفران با طالبی یا هندوانه از کشت
(مثل کاريصیفیمحدود در متاطق صورت

شهرستان برخوار و میمه) قابل توصیه است

سرد 

دشت،میانوبوئین
سمیرم،چادگان،

فریدن،
شهر،فریدون

وگلپایگان
خوانسار

تیرماهوخردادآخرفقط دهه
دمايوقوعاحتمال
ت. به اسباالرشدمحدودکننده

این درباالطور کلی دماي
یکعنوانبهتواندنمیمنطقه

مطرحاصلیمحدودکنندهعامل
باشد.

این منطقه براي توسعه کشت زعفران مناسب است و 
استفاده از تدابیر مقابله با تنش گرمایی چندان 

مدنظرضرورت ندارد. نکاتی که باید در این منطقه 
فصل رشد وتاهیکاز: اندعبارتقرار داده شوند 

و دماهاي کمتر از شودمیکه موجب افت محصول 
هاسالدرجه سانتی گراد که در برخی از - 15

باشد.محدودکنندهعامل تواندمی
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گزاريسپاس
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