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Abstract
Increasing temperature, decreasing rainfall, soil salinity, a severe decline in groundwater aquifers,
prolonged droughts, revising the crop cultivation pattern, and replacing products that are compatible
with the current conditions have become inevitable. Accordingly, the present study was conducted to
locate areas susceptible to cultivating saffron and taking into account the ecological needs of this
product. In this regard, based on the Analytical Hierarchy Process (AHP) analysis method in the
ARC/GIS10.3 software environment, modeling was performed and then the information was spatially
analyzed. The parameters and data used included earth and soil data and climatic data with the
duration of a 30-year common statistical period (1985-1015) were collected from synoptic and
climatological stations in different regions of Hamedan province. Then, based on the importance of
each parameter, using the AHP model, the weight of the criteria was measured at the study area level.
For spatial analysis, the information was entered into the Expert Choice Software, and clustering,
criterion evaluation, and data integration were performed and finally, the final layer was produced.
The results showed that 56.56% of the land in Hamedan Province was used for saffron cultivation in
perfectly suitable and suitable classes, 27.7% was in relatively suitable conditions, and 15.69% was in
unsuitable classes. Plains suitable for planting saffron included Kaboudar Ahang, Hamedan, and part
of Razan. And Asadabad, Tuyserkan, and parts of Malayer and Nahavand were in inappropriate
classes. According to the final map, as we move from the south, southwest, and southeast to the north
of the province, the potential of the regions for saffron cultivation will increase and this situation will
continue until the cultivation of this crop is more justifiable due to ecological factors.
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پهنهبندی آگروکلیمايی کشت زعفران در استان همدان
رهیافتی برای تغییر الگوی کشت
مسلم حیدری ،دانشجوی دکتری گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
علیرضا يوسفی * ،دانشیار گروه زراعت ،داانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
فاطمه رستمی ،کارشناس ارشد خاکشناسی ،گروه خاکشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
سید محمود حسینی صديق ،دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران

چکیده
افزايش دما ،کاهش بارندگي ،شوري خاک ،افت شديد سطح سفرههاي آب زيرزميني و خشکساليهاي طوالنيمدت،
بازنگري در الگوي کشت گياهان زراعي و جايگزيني محصوالت سازگار با شرايط حال حاضر را به امري اجتنابناپذير بدل
کرده است .بر اين اساس ،پژوهش حاضر با هدف مکان يابي مناطق مستعد کشت زعفران و با در نظر گرفتن نيازهاي
اکولوژيک اين محصول انجام شد .در اين زمينه برمبناي روش تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPدر محيط نرمافزار
 ARC/GIS10.3مدلسازي صورت گرفت و سپس اطالعات تحليل فضايي شد .شاخصها و دادههاي استفادهشده شامل
اطالعات مربوط به زمين و خاک و دادههاي اقليمي با طول دورة آماري مشترک 03ساله ( )8034 -8074از ايستگاههاي
سينوپتيک و کليماتولوژي مناطق مختلف استان همدان گردآوري شد؛ سپس براساس اهميت هر شاخص با استفاده از مدل
 ،AHPمعيارها در سطح منطقة پژوهش وزندهي شد .براي تحليل فضايي ،اطالعات به نرمافزار  Expert choiceوارد و
خوشهبندي ،ارزشگذاري معيارها و تلفيق اطالعات انجام و درنهايت الية نهايي توليد شد.
نتايج نشان داد  97/93درصد از اراضي استان همدان براي کاشت زعفران در کالسهاي کامالً مناسب و مناسب 76/6 ،درصد
در شرايط نسبتاً مناسب و  89/73درصد در کالس نامناسب قرار گرفتند .دشتهاي کامالً مناسب کاشت محصول زعفران
شامل کبودرآهنگ ،همدان و بخشي از رزن است و اسدآباد ،تويسرکان و بخشي از مالير و نهاوند در کالسهاي نامناسب
قرار دارند .براساس نقشة نهايي هر ميزان از سمت جنوب ،جنوب غرب و جنوب شرق به سمت شمال استان پيش برويم ،به
ميزان استعداد مناطق براي کشت زعفران افزوده ميشود و اين شرايط تا جايي ادامه مييابد که به دليل وجود عوامل
اکولوژيکي ،کشت اين محصول توجيهپذيرتر است.
واژههای کلیدی :استان همدان ،پهنهبندي ،تغيير اقليم ،سيستم اطالعات جغرافيايي ،زعفران
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مقدمه

گونههاي جديد سازگار با گرماسزت .ازجملزه گياهزان

صنعتيشدن جوامع و افززايش گازهزاي گلخانزهاي

کمتوقع و سازگار با شرايط محيطزي و اقليمزي ايزران،

در دهههاي اخير سبب افزايش دماي کرة زمين و تغيير

زعفران است .زعفران ( )saffronبا نام علمزي crocus

در ديگر شاخص هاي اقليمي شده است .در نوشته هاي

 ،sativusيکي از مهمترين محصوالت زراعي کمتوقزع

علمي به اين پديده «تغيير اقليم» گفته مي شود .برمبناي

و سازگار با گرما در مناطق خشک و نيمهخشک ايزران

گزارش هيئت بين الزدول تغييزر اقلزيم نيزز ،طزي دورة

است .توليد زعفزران در ايزران در سزال  8031حزدود

صدسالة منتهي به سال  ،7339دمزاي متوسزط جهزاني

 933تززن ( 37درصززد جهززاني) و ايززن رقززم در سززال

 3/64درجة سانتيگراد افززايش يافتزه اسزت ( IPCC,

گذشته 437 ،تن بوده است؛ بر اين اسزاس  37تزن بزه

 .)2007: 1با آنکزه علزل واقعزي تغييرپزذيري اقليمزي

توليد زعفران در کشورمان اضافه شده است (آمارنامزة

بهطور کامل شناخته نشده است ،فرضيههزايي بزهمثابزة

سازمان جهاد کشاورزي.)8036 ،

عوامل مؤثر بر اين تغييرات مطرح شدهانزد کزه نتيجزة
همة آنها ،تغيير شاخصهاي دما و بارش است.

زعفران بهمثابة گزرانتزرين محصزول کشزاورزي و
دارويي در جهان ،خواص درماني آرامبخشي و اثر ضد

وقوع تغيير اقليم به ويژه در ايران با اقليم خشزک و

سرطان و ضد التهاب دارد ( Abdullaev & Espinosa,

نيمه خشک تأثير شايان توجهي بر منابع آبي آينده دارد.

 .)2004: 2; Xi et al., 2007: 12ارزش زعفزران بزه

همچنين ناآگاهي از استفادة درسزت و بهينزه از منزابع

علت وجود سه متابوليت ثانوية اصزلي و مشزتقات آن

آب موجود سبب شده است بيشترين آب مصزرفي در

است؛ ترکيب زردرنگ کروسين 8به وجودآورندة رنزگ

اين ناحيزه از منزابع زيرزمينزي تزأمين شزود .ايزن امزر

زعفران ،ترکيب تلخ پيکروکروسزين 7بزه وجودآورنزدة

موجب بهزرهبزرداري زيزاد و حفزر چاههزاي عميزق و

طعززم و سززافرانال 0بززهوجودآورنززدة عطززر آن اسززت

نيمهعميق متعددي شده که درنهايت ادامة اين روند بزه

(.)Hosseinzadeh & Younesi‚ 2002: 3

تهي شدن سفرههاي آب شيرين انجاميده است (مقزامي

کاشت زعفزران در خراسزان جنزوبي بزيش از 633

مقيم و حسيني صديق .)87 :8039 ،بهطور کلزي اقلزيم

سال قدمت دارد .بيشترين سطح زير کشت اين گياه به

کشور ايران بزه سزمت اقلزيم گزرم حزارهاي ( IPCC,

شهرستان قاينات با  4هزار و  077هکتار مربوط است.

 )2007: 2و همچنين زير پوشش اقليم گرم و خشزک

در سززال  8036بززيش از  94تززن زعفززران در خراسززان

و کززاهش اقل زيمهززاي سززرد و معتززدل پززيش م زيرود

جنوبي برداشت شده که نسبت به مزدت مشزابه سزال

(ميرموسوي و کياني.)73 :8037 ،

قبل 1 ،تن افزايش داشته است (آمارنامة سازمان جهزاد

بززراي مقابلززه بززا پديززدة تغييززر اقلززيم راهکارهززاي

کشاورزي استان خراسان جنوبي.)73 :8036 ،

مختلفي ارائه شده است که يکي از آنها ،تغييزر الگزوي

مقاومت زعفران درمقابل سزرما زيزاد اسزت؛ ولزي

کشت است .يکي از روشهاي تغييزر الگزوي کشزت،

چون دوران رشزد آن مصزادف بزا پزاييز و زمسزتان و

جايگزين کردن محصزوالت پرمصزرف بزا محصزوالت

1

کم توقع با نياز به آب و مزواد غزذايي کزم و همچنزين

. Crocin
2
. Picrocrocin
3
. Safranal
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اوايل بهار است ،طبعاً در اين روزها به هواي مناسب و

مشززکل و همچنززين اسززتفاده از روشهززاي مسززتقيم و

معتززدلي نيززاز دارد (امززاني87 :8011 ،؛ اميرقاسززمي،

صحرايي براي برداشت نمونزه بسزيار دشزوار اسزت و

 .)80 :8013کاشت و توليد زعفران در منزاطقي کزه از

توجيه علمزي و اقتصزادي نزدارد؛ بنزابراين اسزتفاده از

نيمههاي ارديبهشتماه به بعد بارندگيها قطزع شزده و

روشها و تکنيکهاي مدرن همچون سنجش از دور و

همچنين در طول فصول گرم سال که اين گياه خزواب

سيسززتم اطالعززات جغرافيززايي ( )GISو نيززز سززاير

تابستانه دارد و نياز آبي آن به صزفر مزي رسزد ،بسزيار

فناوريهاي جغرافيايي با فراهمکزردن اطالعزات ويزژه

ايدئال است.

(از قبيززل عمززلآوري و کشززت محصززول) بززهمنظززور

پززژوهشهززاي مختلززف بيززانکننززدة برتززري کززارايي

دستيابي به بيشزترين محصزول بزراي بررسزي الگزوي

اقتصادي مصرف آب  )WUEe(8در گياه زعفزران نسزبت

کشت موجب درک بيشتر سزامانه مزيشزود و کزارايي

به ساير محصوالت در اين مناطق است .نتايج آنهزا نشزان

مناسبتزري دارد (فزر زاده .)7 :8034 ،بزا توجزه بزه

ميدهد بهازاي هر مترمکعب آب مصرفي ،درآمد زعفزران

اينکه سنجش تناسب اراضي در سطح منطقه اي وسزيع

نسبت به سيبزميني  73برابزر و نسزبت بزه غزالت 1/6

به لحاظ کردن عوامل و معيارهزاي مختلزف نيزاز دارد،

برابر بوده است (عنابستاني)7 :8030 ،؛ از سويي با توجزه

الزم است از روشهاي تحليزل چنزدمعياره ()MCDA

به اينکه استان همدان جزو سه استان بزا بيشزترين سزطح

استفاده شود .بدين منظور روشهزاي مختلفزي وجزود

زير کشت سيبزميني در کشور است (آمارنامزة سزازمان

دارد؛ از اين بين ،روش تحليل سلسلهمراتبزي (،)AHP

جهاد کشزاورزي اسزتان همزدان ،)87 :8037 ،جزايگزيني

يکي از گستردهترين ابزارهاي تصميمگيري چنزدمعياره

محصوالت با نياز آبي کمتر و با صزرفة اقتصزادي بيشزتر

اسززت (فززر زاده .)4 :8034 ،ايززن روش دربرگيرنززدة

ازجمله زعفران ،امري اجتنابناپذير به نظر ميرسد.

مجموعهاي از داوريهزا و ارزشگزذاري بزه شزيوهاي

براي توليد اقتصادي محصزول زعفزران الزم اسزت

منطقي است؛ بهطوري کزه از يزک سزو بزه تصزورات

نيازهاي اکولوژي اين محصول بزا شزرايط آبوهزوايي

شخصي و طرح ريزي سلسلهمراتبي يک مسئله وابسزته

استان همدان مقايسه و آگروکليماتيک اراضزي مسزتعد

است و از سوي ديگر با منطزق ،درک و تجزيزه بزراي

کاشززت محصززول مکززانيززابي شززود .پهنززهبنززدي

تصززميمگيززري و داوري نهززايي مززرتبط مززيشززود

آگروکليماتيک بزه مفهزوم شزناخت مجموعزهشزرايطي

(عنابستاني.)80 :8030 ،

است که امکان کشت اقتصادي هر گياه را با توجزه بزه

در پژوهش هايي دربارة سنجش اراضي براي کشت

تأثير آب وهوايي و خزاک منطقزه فزراهم مزيکنزد کزه

زعفران براساس روشهاي تصميمگيري چندمعياره بزه

براساس تعيين شاخصهاي مؤثر نواحي همگن زراعي

ايزززن نتيجزززه رسزززيدند کزززه کزززارايي روش تحليزززل

تعيين ميشود.

سلسله مراتبي ( )AHPدر سنجش قابليت اراضي بزراي

بررسي ويژگزي هزاي اکولزوژي و ارتبزاط آنهزا بزا

کشت زعفران مناسزب اسزت (جعفربيگلزو و مبزارکي،

ويژگيهاي آبوهوايي و خاک بزراي منزاطق گسزترده

8016؛ رشيد سرخ آبادي و همکاران8034 ،؛ سزبحاني،

1

8039؛ ساالري و بشزيري)8039 ،؛ بنزابراين هزدف از

. Economic Water Use Efficiency
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شزمالي و

اين پژوهش ،شناسايي توان اکولوژيکي کشت زعفزران

و  97دقيقه تا  09درجه و  44دقيقه عزر

در استان همدان با توجه به شزرايط اقليمزي منطقزه بزا

 46درجه و  46دقيقه تا  47درجزه و  09دقيقزه طزول

اسززتفاده از مززدل رياضززي  AHPدر سيسززتم اطالعززات

شرقي از نصفالنهزار گرينزوي قزرار دارد (نقشزة .)8

جغرافيايي ( )GISاست.

وسعت استان  8/6درصزد از مسزاحت کزل کشزور و
تراکم جمعيت در آن 716 ،نفر بهازاي هر کيلومترمربزع
است که از اين لحاظ چهارمين اسزتان متزراکم کشزور

روششناسی پژوهش
محدودة پژوهش

محسوب مي شود .اين استان از شهرستان هاي همزدان،

محدودة پژوهش ،استان همدان است .اين استان بزا

مالير ،تويسرکان ،نهاوند ،کبودرآهنگ ،اسزدآباد ،بهزار،

مساحت حزدود  83438کيلومترمربزع در غزرب ايزران

فامنين و رزن تشکيل شده است.

واقع شده است و ازلحاظ موقعيت بين مدار  00درجه

شکل  .1موقعیت جغرافیايی استان همدان

روش پژوهشدر انجام اين پژوهش از شاخص هزا

03سززاله ( )8034 -8074از ايسززتگاههاي سززينوپتيک،

و دادههاي استفادهشده ،شامل دادههاي منزابع زمينزي و

کليماتولوژي منطقة همدان ،مالير ،تويسرکان ،نهاونزد،

داده هاي منابع اقليمزي بزا طزول دورة آمزاري مشزترک

کبودرآهنگ و اسدآباد استفاده شد (جدول .)8
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جدول  .1موقعیت ايستگاههای سینوپتیک ،کلیماتولوژی منطقة پژوهش
ايستگاه

همدان

مالير

تويسرکان

نهاوند

کبودرآهنگ

اسدآباد

ارتفاع

8189

8646

8146

8774

8763

8737

طول جغرافيايي (درجه)

41/08

41/43

41/77

41/77

41/40

41/6

جغرافيايي (درجه)

04/41

04/86

04/07

04/88

09/78

04/47

عر

جدول  .0نیازهای رويشی کشت زعفران
کالس

کامالً مناسب

مناسب

نسبتاً مناسب

نامناسب

شيب براي آبياري سطحي (درصد)

7–3

7–9

9-1

<1

جهات شيب (درجه)

74619 - 88719

88719 - 7619

74619 - 73719

73719 - 7719

 333تا 8033

 733تا 333

ارتفاع

8133 - 8033

و

و

 8133تا 7333

 7333تا 7033

بافت خاک

سنگين

متوسط

سبک

نواحي و مناطق
کاربري اراضي

مستعد کشاورزي
و باغ

زمين باير ،اراضي
کشاورزي ديم

جنگلهاي تنک،
سنگالخي ،مراتع و
درختهاي پراکنده

< 733 -> 7433
خيلي سنگين
رودخانه ،مردابي و
مناطق صخرهاي

حداقل دماي هوا ()C0

()-73( – )-81

()-81( – )-89

()-89( – )-9

(< 9 – > )-73

متوسط دماي هوا ()C0

81 – 84

84 – 6

67

<7

حداکثر دماي هوا ()C0

79 – 73

09 – 79

43 – 09

> 43

ساعت آفتابي

<799

799 – 749

749 – 773

>773

براي تعيين مکان بهينة کشت زعفزران در محزدودة

بززهلحززاظ قابليززت کشززت زعفززران ،از مززدل  AHPدر

پژوهش 3 ،معيار به کزار رفتزه اسزت؛ شزامل ارتفزاع،

نرمافزار  ArcGIS10.3استفاده شده است .در ادامه نيزز

شيب ،جهات شزيب ،کزاربري اراضزي ،بافزت خزاک،

با توجه به مدل وزندهزي  AHPو درزمينزة شزرايط و

ساعات آفتابي ،حداقل دماي هوا در دورة رويشزي (از

نيازمندي هاي زمينزي ،خزاک و اقلزيم کشزت زعفزران،

اول آذر تا آخزر ارديبهشزت) ،حزداکثر دمزاي هزوا در

براي تخصيص وزن هر الية اطالعزاتي در قالزب يزک

دورة رکود (از اول خرداد تا آخر مهر) ،متوسزط دمزاي

ماتريس مقايسة زوجزي (دودويزي) و ترسزيم نمزودار

هوا در دورة زايشي (از ابتدا تا انتهاي آبان).

مربوط در نرمافزار  Expert Choiceبا توجه به اهميت

بهمنظور ترکيب معيارها و پهنهبندي اسزتان همزدان

اثرگذار هر اليه اقدام شده است.

 / 121جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،92پیاپی  ،67شماره  ،1زمستان 1991

يافتههای پژوهش

آبيززاري کرتززي و پشززتهاي در چهززار طبقززه تهيززه شززد.

ارتفاع

 719311هکتار ( 09/06درصد) مساحت محزدوده بزا

ارتفاع مناسب براي کشت زعفران 8033 ،تزا 8133

ش زيب کمتززر از  7درجززه در کززالس کززامالً مناسززب،

متر باالتر از سطح درياست .درجزة اهميزت ارتفاعزات

 931371هکتار ( 77/70درصد) با شيب  7تا  9درجزه

مختلف در جدول  7آورده شده است .براي تهية نقشة

در کالس مناسب 733934 ،هکتار ( 83/09درصزد) بزا

ارتفاع منطقزه از مزدل رقزومي ارتفزاع ( )DEMاسزتان

شيب  1 -9درجه در کالس نسبتاً مناسزب و 940369

همدان استفاده شد .بر اين اسزاس منطقزة پزژوهش بزا

هکتار ( 71/34درصد) بزا شزيب بزيش از  1درجزه در

توجزه بزه شزکل  7بزه چهزار کزالس کزامالً مناسززب،

کالس نامناسب قرار گرفتند (شکل .)0

مناسب ،نسبتاً مناسزب و نامناسزب تقسزيمبنزدي شزد.

جهات شیب

 341787هکتار ( 41/36درصد) از اراضزي در کزالس

براساس اهميت شيب در دريافزت نزور خورشزيد،

کززامالً مناسززب بززراي کشززت زعفززران قززرار گرفتنززد؛

وزن دهي به جهات شيب به ترتيب اهميت نخسزت بزا

همچنين  737974هکتزار ( 08/38درصزد) در کزالس

شيب هاي جنوبي ،سپس جنوب شرقي و جنوب غربي

مناسززب 070708 ،هکتززار ( 81/69درصززد) در کززالس

است؛ براي نمونه وقتي گفتزه مزيشزود جهزت شزيب

داراي شرايط نسبتاً مناسب و  77039هکتار در کزالس

جنوبي است ،يعني از  896/9درجه تا  737/9درجه را

نامناسززب قززرار گرفتنززد کززه  8/89درصززد از منطقززة

شامل مي شود .شکل  4جهات شزيب را بزراي منزاطق

مطالعهشده را شامل ميشود.

مستعد کشت زعفران به خوبي نشان مي دهزد .بزيش از

شیب

 619311هکتززار ( 48/88درصززد مسززاحت) در پهنززة

براي تهية نقشة شزيب نيزز از نقشزة مزدل رقزومي

کامالً مناسب 431371 ،هکتار ( 74/33درصد) در پهنة

ارتفاع با اعمال توابع شبکهبنزدي نزامنظم مثلز بنزدي

مناسب 819934 ،هکتار ( 6/09درصد) در پهنزة نسزبتاً

استفاده شد .با توجه به ابعاد پيکسلها مقدار شزيب بزا

مناسزب و همچنززين بزيش از  990369هکتززار (76/49

 3D Analyzeاستخرا شد .براي محاسبة مساحت هر

درصد) در پهنة نامناسب قرار گرفتند.

منطقه با توجه به ابعاد سلولها ،مساحت هر سزلول در

کاربری اراضی

ابعاد آن ضرب ميشود و مسزاحت منطقزة مزدنظر بزه

کالسهزاي مختلزف براسزاس قابليزت آنهزا بزراي

هکتار به دست مزي آيزد؛ بنزابراين نقشزة شزيب بزراي

کشت زعفران به چهار گروه تقسيم شدهاند (شکل .)9
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بر اين اساس بيش از  764771هکتار ( 04/17درصزد)

هکتززار ( 81/31درصززد) در کززالس کززامالً مناسززب،

در کززالس کززامالً مناسززب 678699 ،هکتززار (03/07

 379668هکتززار ( 73/88درصززد) در کززالس مناسززب،

درصززد) در کززالس مناسززب 481011 ،هکتززار (77/78

 36443هکتار ( 7/30درصد) در کالس نسزبتاً مناسزب

درصد) در کزالس نسزبتاً مناسزب و همچنزين 13006

و بيش از  8794307هکتار ( 43/17درصد) در کزالس

هکتار ( 4/89درصد) در کالس نامناسب بزراي کشزت

نامناسب پهنهبندي شده است.

زعفران قرار گرفتند.
بافت خاک

متوسط دما (دمای هوا در دورة زايشی)
با توجه بزه شزکل  1متوسزط دمزاي هزوا در دورة

بافت خاک ازجمله ويژگي هاي مهم خاک است که

زايشي به يک کالس طبقهبنزدي شزد کزه براسزاس آن

ازنظر مکاني متفاوت ،اما ازنظر زماني تا حدي پايدار و

 0084377هزار هکتار ( 833درصد) در کزالس کزامالً

در مززدتزمززان بسززيار طززوالني تجديدناپززذير اسززت و

مناسب قرار دارد.

براساس شکل  7به چهار کالس طبقه بندي شده است.

حداکثر دما (دمای هوا در دورة رکود)

بر اين مبنا  330839هکتار ( 47/77درصد) در کزالس

حداکثر دمزاي هزوا در دورة رکزود بزه دو کزالس

کززامالً مناسززب 891813 ،هکتززار ( 1/86درصززد) در

طبقهبندي شزد (شزکل  .)3بزر ايزن اسزاس 0833780

کززالس مناسززب 46138 ،هکتززار ( 7/47درصززد) در

هکتززار ( 37/74درصززد) در کززالس نسززبتاً مناسززب و

کززالس نسززبتاً مناسززب و همچنززين  177777هکتززار

 874097هکتززار ( 0/69درصززد) در کززالس نامناسززب

( 47/73درصد) در کالس نامناسب قرار گرفتهاند.

است.

حداقل دما (دمای هوا در دورة رويشی)

ساعات آفتابی

نقشة پهنهبندي مناطق همدما با استفاده از دادههزاي

براسززاس شززکل  83سززاعت آفتززابي بززه  0گززروه

سينوپتيک و کليماتولوژي تهيه شد .نتيجة بهدستآمزده

کززالسبنززدي شززده اسززت؛  337838هکتززار (76/73

از يک نقطه و مکان با استفاده از مزدلهزاي آمزاري و

درصززد) در کززالس کززامالً مناسززب 8737960 ،هکتززار

رياضي ،بهصورت منحني هاي همدما اسزتخرا شزد و

( 07/77درصد) در کالس مناسب و  8788749هکتزار

به سطح وسيع تري تعميم داده شد .اين امر در شکل 6

( 07/97درصد) در کالس نسبتاً مناسب قرار داده شده

به خوبي نشان داده شده است .بر اين اسزاس 733306

است.
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نقشههاي بهدستآمده در قالب نمزودار  8بزهمثابزة

مشارکت را دارد .ميزان تأثيرگذاري وزني هر شزاخص

اليه هاي ورودي در مدلسازي نهزايي اسزتفاده شزدند.

نسبت به ديگري با توجه به روش امتيازدهي وزنزي در

مززدلسززازي بززه روش همپوشززاني وزندار در محززيط

جدول  0نشان داده شده است.

 ARC GIS10.3برمبناي تخصيص وزن به هرکزدام از

نتايج نشان داد مهزم تزرين عامزل کشزت زعفزران،

متغيرهزاي زمينزي ،خززاک و اقليمزي بززا بهزرهگيززري از

حداکثر دماي هوا با  3/763و پس از آن حداقل دمزاي

نرمافزار  Expert choiceانجام شد .جدولهاي  9و ،7

هوا با  ،3/779متوسط دماي هزوا بزا  3/849و سزاعات

ماتريس و رتبهبندي نهايي عوامل مؤثر زميني ،خزاک و

آفتابي با  3/883و بافت خاک با  3/47است .براسزاس

اقليم را براي کشت زعفزران در اسزتان همزدان نشزان

اين رتبهبندي جهات شيب کمترين اهميزت را در بزين

مي دهد .مجموع معيارهاي 3گانة باال معادل عزدد يزک

عوامل داشته است .ضريب ناسازگاري  )CI(8برابزر بزا

اسززت و ايززن نسززبيبززودن اهميززت معيارهززا را نشززان

 3/33محاسبه شده است؛ بنابراين نتايج معنادار است.

مي دهد .اين وزن هاي محاسبه شده در اليههزاي 3گانزه

نتايج حاصل از وزندهي و کالس بندي معيارهزا و

براي تعيين مطلوبيت متغيرهاي زميني ،خاک و اقليمزي

اليههاي استفاده شده براي پهنهبندي منطقة مطالعهشزده

پهنه هاي مختلف کشت زعفران اعمال شد .الية دما که

ازنظر قابليت کشت زعفران با يکديگر ترکيب شدند تا

بيشترين تأثير را در نقشة نهايي دارد ،بيشزترين وزن را

مناطق مستعد براي کشت زعفزران مشزخص شزود .در

از مجموع کل وزنهزا ( )3/731و63درصزد مشزارکت

اين زمينه مهمترين محورها در شرايط زميني ،خزاک و

در بين اليهها را به خود اختصزاص داده اسزت و اليزة

اقليمي اين استان مدنظر قزرار گرفزت کزه زمينزههزاي

جهات شيب کمترين تزأثير وزنزي ( )3/04و  0درصزد

توليد در کشاورزي را فراهم ميکند.
. Inconsistency coefficient

1
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درصد اليهها

حاصلضرب وزن

جهات شیب

شیب

ارتفاع

کاربری اراضی

بافت خاک

ساعات آفتابی

متوسط دمای هوا

حداکثر دمای هوا

76

3/779

4

9

4

4

0

0

0

0

71

3/763

9

4

7

9

9

9

7

89

3/894

4

0

4

9

9

4

88

3/883

4

4

0

9

9

4

3/47

7

8

8

8

4

3/43

7

8

8

4

3/01

8

8

4

3/03

8

0

3/04

حداقل دمای هوا

جدول  .9ماتريس محاسبة وزن شاخصها با استفاده از مدل ( )AHPو روش مقايسة زوجی
معیارها

حداقل دماي هوا
حداکثر دماي هوا
متوسط دماي هوا
ساعات آفتابي
بافت خاک
کاربري اراضي
ارتفاع
شيب
جهات شيب
3133

833

نسبت ناسازگاري

نمودار  .1محاسبة وزن شاخصها با استفاده از نرمافزار Expert Choice

همانطور که در شکل  88ديده ميشود ،اين نقشزه بزه

دماي هوا ،حداکثر دماي هوا ،متوسط دماي هزوا و سزاعات

چهار کالس تقسيم شده است .مناسبتزرين منزاطق بزراي

آفتابي در طول دورة رشد زعفران و وجود شزرايط خزوب

کشززت زعفززران در اسززتان همززدان ،دشززتهززاي همززدان،

زميني ،شزيب ،کزاربري اراضزي ،بافزت خزاک و همچنزين

کبودرآهنگ و بخزشهزايي از شهرسزتان رزن اسزت .ايزن

ارتفاع است.

شرايط به دليل ترکيبي از ويژگيهاي اقليمي نظيزر حزداقل
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جدول  .1ضريب اهمیت معیارها ،زيرمعیارها و گزينهها در ساختار سلسلهمراتبی
معيارها

وزن معيار

حداقل
دماي
هوا

3/779

حداکثر
دماي

3/763

هوا
متوسط
دماي

3/849

هوا

ساعات آفتابي

3/883

بافت خاک

3/47

کاربري اراضي

3/43

ارتفاع

3/01

شيب

3/03

جهات شيب

3/04

گزينه

وزن نهايي

مساحت ()Ha

درصد

()-81( – )-73

3/749

733306

81131

()-89( – )-81

3/843

379668

73188

()-9( – )-89

3/889

36443

7130

(<9– > )-73

3/338

8794307

43117

73 –79

3/77

-

-

79 –09

3/819

-

-

09 –43

3/331

0833780

37174

>43

3/331

874097

0169

84 –81

3/707

0084377

833

6 –84

3/866

-

-

7 –6

3/889

-

-

<7

3/367

-

-

<799

3/773

337838

76173

749 –799

3/819

8737960

07177

773 –749

3/331

8788749

07197

>773

3/331

-

-

سنگين

3/977

330839

47177

متوسط

3/733

891813

1186

سبک

3/888

46138

7147

خيلي سنگين

3/884

177777

47173

3/793

764771

04117

3/873

678699

03107

3/334

481011

78177

3/316

13006

4189

8033 -8133

3/940

341787

41136

 8033 -8733و 8133 - 7333

3/839

737974

0818

 733 – 333و 7333 7033-

3/890

070708

81169

< 733 ->7433

3/833

77039

8189

کمتر از 7

3/910

719311

09106

بين  7تا 9

3/894

931371

77170

بين  9تا 1

3/809

733934

83109

<1

3/871

940369

71134

جنوبي ،جنوب شرقي ،جنوب غربي

3/773

619311

48/88

شرقي

3/849

431371

74/33

غربي

3/877

819934

6/09

شمالي ،شمال شرقي ،شمال غربي

3/887

990369

76/49

نواحي و مناطق مستعد کشاورزي و باغ
زمين باير ،اراضي کشاورزي ديم
جنگل هزاي تنزک ،سزنگالخي ،مراتزع و درخزت هزاي
پراکنده
رودخانه ،مردابي و مناطق صخرهاي
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3/31

شیب

کاربری اراضی

بافت خاک

ساعات آفتابی

متوسط دمای هوا

حداکثر دمای هوا

معیار

جهات شیب
3/34

ارتفاع
3/31

3/37

3/36

3/33

3/31

3/36

3/31

حداقل دمای هوا

جدول  .1میزان ناسازگاری گزينهها در هر معیار ()Bowen‚ 1990: 13

ميزان ناسازگاري

مساحت اراضي کامالً مناسزب  9174/9641هکتزار

داده است .نامناسب ترين زمين هزا نيزز در دشزتهزاي

است که  71/38درصد از مساحت اسزتان را بزه خزود

تويسرکان و بخشهزايي از نهاونزد ،ماليزر و اسزدآباد

اختصاص داده است .اراضزي مناسزب بزا 996684/79

قرار دارد .اين اراضي با مساحت  089187/09هکتزار،

هکتار 76/71 ،درصد مساحت را بزه خزود اختصزاص

 89/73درصد منطقة پژوهش را شامل ميشود.

جدول  .7کالسبندی قابلیت کشت زعفران براساس مدل  AHPدر محدودة پژوهش
کالس

درجة قابلیت کشت زعفران

درصد پوشش محدوده

مساحت ()ha

A

کامالً مناسب

71/38

917496/41

B

مناسب

76/71

996684/79

C
D

نسبتاً مناسب

76/63

991803/98

نامناسب

89/73

089187/09

شکل  .11نقشة پهنهبندی قابلیت کشت زعفران براساس مدل  AHPدر استان همدان

پهنهبندی آگروکلیمايی کشت زعفران در استان همدان

نتیجهگیری

مسلم حیدری و همکاران
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پيش برويم ،به ميزان استعداد کشزت زعفزران در ايزن

نتايج براساس مدل  AHPبيان کنندة آن اسزت کزه

مناطق افزوده ميشود و کشزت ايزن محصزول در ايزن

 917496/41هکتار برابر بزا  71/38درصزد از اراضزي

منززاطق ،چززه ازنظززر اقتصززادي و چززه ازنظززر اقليمززي،

استان همدان در شرايط کزامالً مناسزب بزراي کاشزت

توجيززهپززذيرتر از سززاير منززاطق اسززت .ايززن نتززايج بززا

زعفران قرار دارد .اين اراضي شامل دشت هاي همدان،

گززززارشهزززاي عابزززدي ( )8037و يوسزززفي ()8037

کبودرآهنگ و بخشهايي از شهرستان رزن است .ايزن

همخززواني دارد .همچنززين بيززانکننززدة کززارايي زيززاد

شرايط به دليل ترکيبي از ويژگيهاي اقليمي و زمينزي،

مدل سازي  AHPدر مکانيابي منزاطق مسزتعد کاشزت

مستعد کشزت زعفزران اسزت کزه عمزدت ًا بزر اراضزي

محصوالت کشاورزي و کمک کننده در تصميم گيري و

کشاورزي استان منطبق بوده است و در صورت تزأمين

سياست گذاري درست متوليان بخش کشاورزي اسزت.

نياز آبي ،محدوديت عمدة ديگزري بزراي کشزت ايزن

اين نتايج مهر تأييدي بر نتايج ساير پژوهشزگران نظيزر

محصززول وجززود نززدارد 996684/79 .هکتززار (76/71

ياراحمززدي و همکززاران ( ،)8037سززاالري و بشززيري

درصد) با داشتن محدوديت کم در کالس مناسب قرار

( )8039و قمرنيا و سلطاني ( )8039است.

دارد که شامل بخشهزايي از دشزتهزاي بهزار و رزن

نتايج همچنين نشان داد بخش گستردهاي از اراضي

است .با بررسيهاي بيشتر ميتوان آن بخش از عوامزل

زراعي استان همدان قابليتهزاي الزم را بزراي کشزت

قابل اصالح را رفع کرد و کالس تناسب اين اراضي را

زعفران دارد .بزا توجزه بزه ويژگزيهزاي خزاص ايزن

ارتقا داد.

محصول ،جايگزيني کشت آن با محصوالت با نياز آبي

 991809/98هکتار ( 76/6درصد) از سطح اسزتان

زياد نظير پياز ،سيب زميني ،هندوانه ،گوجه فرنگزي و...

به دليل وجود عوامل متعزدد محدودکننزدة رشزد ايزن

موجب صرفه جزويي در مصزرف آب خواهزد شزد؛ از

محصول نظير ارتفاع ،شزيب ،خزاک و عوامزل اقليمزي

سوي ديگر دورة رشزد ايزن محصزول در فصزل پزاييز

براي کشت زعفران کالس نسبتاً مناسب دارد که عمدتاً

است و با زمان آبياري ساير محصوالت زراعي و باغي

شامل منزاطق کوهپايزهاي و دشزتهزاي کوهسزتاني و

منطبق نيست کزه ايزن خزود نزوعي مزيزت محسزوب

پسکرانههاي دشتهاي اسدآباد ،مالير و نهاوند است.

ميشود .با توجه به اين ويژگيها در سزالهزاي اخيزر،

حززدود  089187/09هکتززار ( 89/73درصززد) در

کشت زعفران توجه کشاورزان اسزتان را جلزب کزرده

کالس نامناسب قرار دارد که شامل منطقة تويسرکان و

است؛ بنابراين توصيه مي شود نتايج اين پژوهشهزا در

بخش هايي از شهرستان نهاوند اسزت .ايزن منزاطق بزه

اصالح الگوي کشت استان به ويژه اراضي دشزتهزاي

دليل ترکيبي از ويژگزيهزا نظيزر حزداکثر دمزاي هزوا،

کبودرآهنگ ،همدان و بهار به کار گرفتزه شزود کزه بزا

ساعات آفتابي ،ارتفاع ،شزيب ،جهزات شزيب و بافزت

کمبود آب و افززايش شزوري آب چاههزا و خزاک در

خاک در اين کالس قرار گرفتهاند.

سالهاي اخير مواجه شدهاند .همچنين پيشنهاد ميشود

براسززاس نقشززة نهززايي هرچززه از سززمت جنززوب،
جنوب غرب و جنوب شرق بزه سزمت شزمال اسزتان

از کشززت ايززن محصززول در اراضززي قرارگرفتززه در
کالسهاي نسبتاً مناسب و نامناسب خودداري شود.
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، فزر نيزا، نسزرين، حزا حسزني، جمشيد،ياراحمدي
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