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  دهیچک

بـا   طیشرا نیکه شرایط اقلیمی در حد مطلوب نیست، در ا شوندمیسنتی در نواحی و یا زمانی کشت  طوربهبسیاري از محصوالت زراعی 

گلرنگ بهاره یک محصول فاریاب  اینکههستیم. با توجه به  روروبه يکشاورز يهاعدم استفاده بهینه از نهاده همچنینین محصول و یبازده پا

ان درجه حرارت کشت گلرنگ بهاره در اسـت  بنديپهنه منظوربهاي در عملکرد نهایی آن دارد. کنندهاست، دما نقش تعیین فهاندر استان اص

اسـتفاده   يالدیم 2009تا  1961هاي اصفهان و همجوار آن از سال ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژي استان 51هاي دمایی اصفهان، از داده

در هـر ناحیـه    دمایی اول، دوم و سوم تقسیم شـد.  روش کریجینگ به سه ناحیهروزي و بهاز میانگین دماي شبانه ستفادهشد. پهنه استان با ا

وش توابـع پایـه   کشت در سامانه اطالعات جغرافیایی بـا ر  یحرارت يبندپهنه يهاسبز شدن، نقشه يبا توجه به نیاز حرارتی گیاه برا یدمای

هـاي کاشـت   گیرد، تاریخهاي گرم استان را فرا میآمده در ناحیه دماي اول که عمدتاً قسمت دستبهنتایج  اسبر اس شعاعی ترسیم شدند.

گیرد، میعمده مناطق معتدل استان را در بر طوربهیابد. در ناحیه دمایی دوم که اول بهمن شروع و تا نیمه اول اسفند ادامه میمناسب از نیمه 

 سوم دمایی ناحیه در مناسب کاشت هايدوم اسفند شروع و تا نیمه اول فروردین ادامه خواهد یافت. تاریخ مهنی از مناسب کاشت هايتاریخ

یابد. با توجه به نیازهاي حرارتی ، از نیمه دوم فروردین شروع و تا نیمه دوم اردیبهشت ادامه میشودمیتان را شامل اس ردس هايقسمت که

 و شد نخواهد روروبه دارندهباز دماهاي با شود کشت خود مناسب کاشت هاياصفهان در تاریخ مختلفگلرنگ چنانچه این گیاه در مناطق 

  .شودمیبازده مناسب حاصل  یمیاقل لحاظ از نتیجه در

  

  

 یابیانیایستگاه سینوپتیک، توابع پایه شعاعی، دما، کریجینگ، م :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

نسبت بـه   و حصول عملکرد مناسب گیاه زراعی تولید محصول

دیگر عوامل محیطی تاحد زیـادي بـه آب و هـوا بسـتگی دارد،     

ر نواحی و یا زمانی سنتی د طوربه گیاهان زراعیولی بسیاري از 

که ازشرایط مطلوب اقلیمـی برخـوردار نیسـتند.     شوندمیکشت 

و ازطرف دیگر عـدم   گیاه زراعیسو بازده پایین نتیجه آن از یک

  ).14( هاي تولیدي آب و هوایی استاستفاده بهینه از پتانسیل

ـ تول زانیـ کشت و م ریسطح ز 1393- 94 یدر سال زراع  دی

تن بـوده   3214هکتار و  2257 ترتیببهدانه گلرنگ در کشور 

کشـت و   ریسطح ز نیدرصد از ا 2/53است. استان اصفهان با 

ـ تول زان،یـ م نیدرصد از ا 9/55 رتبـه نخسـت در کشـور را     دی

خود اختصاص داده است. عملکرد دانـه گلرنـگ در کشـت    به

در  لوگرمیک 461و  1483 ترتیببهدر کشور  میکشت د و یآب

ر نظر گرفتن رتبه استان اصفهان در سطح ). با د1( هکتار است

توسعه  يگلرنگ، انجام مطالعات مختلف رو دیکشت و تولریز

راهگشاسـت.   اریبسـ  ینبات روغنـ  نیکشت و بهبود عملکرد ا

قابــل ذکــر اســت عمــده کشــت گلرنــگ در اســتان اصــفهان  

محصول بـا توجـه    نیکشت اریبوده و سطح ز هارهب صورتبه

ـ نوسـانات ز  يمختلـف دارا  يهاآب در سال تیبه وضع و  ادی

  .است یقابل توجه

شناخت رابطه پوشـش گیـاهی بـا شـرایط اقلیمـی،       منظوربه

انـد.  کار گرفته شدهاقلیمی مختلفی تهیه و به بنديپهنههاي روش

هــا، متغیرهــاي محیطـی متنــوعی شــامل میــانگین  در ایـن روش 

سـال،   تـرین مـاه  دماهاي ماهیانه و سالیانه، میانگین دمـاي گـرم  

میـانگین دمــاي سـردترین مــاه ســال، تفـاوت دمــاي حــداقل و    

(میـزان   حداکثر، میزان بارش ماهانه و ساالنه، شـاخص رطوبـت  

بارندگی به پتانسـیل تبخیـر و تعـرق)، میـانگین کـل بـارش در       

تـرین مـاه   ترین ماه سال، میانگین کل بـارش در خشـک  مرطوب

و غیـره مـورد   ترین مـاه سـال   سال و میانگین کل بارش در گرم

  ). 5( انداستفاده قرار گرفته

کمـک  ارزش کمّی، براي نقاط فاقد داده، بـه  براورد فرایند به

یکـی از   یـابی میـان ). 3( گوینـد  یـابی میاننقاط مجاور و معلوم 

شناسـان در مطالعـات   هـایی اسـت کـه اقلـیم    تـرین تکنیـک  مهم

دلیـل  بـه  فراینـد کننـد. ایـن   مکـانی از آن اسـتفاده مـی    -ايپهنه

نقشه از کل یک  یناي و ضرورت تدوهاي نقطهمحدودیت داده

توانـد میـانگین   کریجینـگ مـی   یابیمیان). 7( گیردپهنه انجام می

هـایی کـه   . ایـن روش بـراي داده  کنده ئموزون از یک پهنه را ارا

رود و روشی محلـی، احتمـالی،   کار میمنظم دارند، بهپراکنش نا

شـمار  اریانس کمینه در یـک نقطـه بـه   رسا، خطی، نااریب و با و

هاي درون و بیـرون  این روش براي هریک از ایستگاه رآید. دمی

 ییک پهنه برحسب فاصله و موقعیـت آن وزن آمـاري مشخصـ   

بـه   نیتخمـ  انسیـ صـورت وار  نیشود که در انظر گرفته میدر

  ). 11( رسدیحداقل م

 51 ییدمـا  يهـا ) با استفاده از داده22( يو شهسوار يساری

 يهـا استان اصـفهان و اسـتان   يماتولوژیو کل کینوپتیس ستگاهیا

مراحـل نمـو سـه رقـم      يدرجه روز رشـدها  یابیانیهمجوار، م

ـ    کاشـت   خیتـار  نیگلرنگ بهاره را انجام دادند و بـر اسـاس اول

مناسب گلرنگ در مناطق مختلف استان و با توجه به درجه روز 

مربوط  يبندپهنه يهاهنقش يهر مرحله نمو يالزم برا يرشدها

) 15ند. کـوچکی و کمـالی (  دکر میاس ترس.يآ.یج طیرا در مح

هاي هواشناسـی اسـتان خراسـان بـزرگ در دوره     ازآمار ایستگاه

اقلیمـی   بنـدي پهنـه ) بـراي  1990الـی   1961سـاله ( اقلیمی سی

اسـتان   بنـدي پهنـه  منظوربه) 6. بازگیر (ندکردچغندرقند استفاده 

ر تـوان اقلیمـی تولیـد گنـدم دیـم از اطالعـات       کردستان از نظـ 

ایسـتگاه درمنطقـه مطالعـاتی کـه از      9بارندگی و درجه حرارت 

دوره آماري طوالنی برخوردار بودند، استفاده کـرد. احمـدیان و   

هاي روش) در مطالعه خود ابتدا استان خراسان را با 2همکاران (

ظـر گـرفتن   نند. سـپس بـا در  کرد بنديپهنهشناخته شده اقلیمی 

ــانی آن را روي      ــاه مک ــران جایگ ــت زعف ــب کش ــیم مناس اقل

کمـک سـامانه   ) بـه 4نـد. عسـگري (  کردهـا مشـخص   بنديپهنه

 بنـدي اطالعات جغرافیایی وسنجش از راه دور، اقـدام بـه پهنـه   

. رمضـانی و  کـرد  قزوین اراضی از بخشی کشاورزي اکولوژیکی

ه صـنعتی  گیا کشت مستعد نواحی شناخت براي) 19( رادکاظمی

آفتابگردان در جلگه شرق گیالن از آمار و اطالعات هواشناسـی  
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ایســتگاه کلیمــاتولوژي و تبخیرســنجی در داخــل محــدوده   14

مطالعاتی و دو ایستگاه سینوپنیک رشت و رامسر در داخـل ایـن   

هـا  میـدانی و تحلیـل داده   تهمراه مشاهدات وعملیامحدوده به

 منظوربهرد محاسبه و مقایسه ترین عوامل مواستفاده کردند. مهم

 آفتـابگردان،  بـراي  نامسـتعد  ومسـتعد  تعیین مناطق مستعد، نیمه

ــامل ــر ش ــودن کمت ــانگین نب ــه می ــرارت درج ــه 10 از ح  درج

 20 تـا  15 میـانگین  حـرارت  درجـه  رشـد،  طول در گرادسانتی

 میـانگین  نبـودن  بیشـتر  رشـد،  دوره طـول  در گـراد سانتی درجه

گـراد در طـول دوره رشـد و    سـانتی  جهدر 30 از حرارت درجه

گـراد در مرحلـه   درجـه سـانتی   25تا  20میانگین درجه حرارت 

ــو (  ــیلوا و بالنک ــد. س ــیدن بودن ــه21رس ــاي  ) ب ــک متغیره کم

 مناطق مرکـزي کشـور   ،سامانه اطالعات جغرافیایی بیوفیزیکی و

 کردنـد. روتـا و   بنـدي پهنـه گیاه یـوالف   تمکزیک را براي کش

اساس روش کریجینگ و پارامترهـاي اقلیمـی    ) بر20همکاران (

اي از اراضی براي کشت گیاه سویا را در کشور وخاکی، محدوده

 دسـت بهند. آنها نیازهاي سویا را بر اساس منابع کردکنیا ارزیابی 

هـاي  هآورده و با شرایط منطقه مـورد مطالعـه تطبیـق دادنـد. داد    

ــدانی و داده  ــات می ــه خــاك ازمطالع ــوط ب یمــی از هــاي اقلمرب

هاي آمد. نقشه دستبههاي موجود در محدوده مطالعاتی ایستگاه

. در نهایـت  شـد تهیه  GISمربوطه با روش کریجینگ در محیط 

هاي مربوط به استعدادیابی منطقه براي کشت سویا با توجه نقشه

هاي تهیـه شـده   نقشه نداختنکننده و روي هم ابه عوامل محدود

) منـاطق بهینـه   10ی و همکـاران ( انجام گرفت. قاسمی پیربلوط

هـاي اصـفهان و چهارمحـال بختیـاري را     کشت کلـزا در اسـتان  

ند. بـدین منظـور   کردکمک سیستم اطالعات جغرافیایی تعیین به

از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك شـامل بافـت، درصـد     

 الکتریکی، مواد آلی، عمق خـاك و  ایتشن، اسیدیته، قابلیت هد

با درجـه تفکیـک مختلـف مکـانی و زمـانی      مدل رقومی ارتفاع 

) استان اردبیـل را بـراي کشـت کلـزا     9استفاده شد. اسفندیاري (

، براي این مطالعه ازسیسـتم اطالعـات جغرافیـایی    کرد بنديپهنه

استفاده شد. درمرحلـه اول بـراي هریـک از احتیاجـات اقلیمـی      

. شـد یـک الیـه اطالعـاتی جداگانـه آمـاده       GISکمـک  کلزا، به

هاي اطالعاتی تشکیل شده عبارت ازمیزان بارندگی در دوره الیه

هـاي  رشد گیاه، تعداد روزهاي یخبندان، متوسط درجه حـرارت 

مطلق کمینه، متوسط درجه حرارت هاي مطلق بیشـینه، میـانگین   

فصـل   یمتوسط درجه حرارت طـ  هاي حداکثر ودرجه حرارت

ن مثـل  هـاي اطالعـاتی زمـی   تعداد ساعات آفتـابی و الیـه   رشد،

مرحلـه   توپوگرافی، شیب، کاربري زمین وعمق خاك بودنـد. در 

و نـواحی   شـد بعدي از مدل عامل وزنی ترکیب شـده اسـتفاده   

  .شدنقشه تهیه  صورتبهمطلوب کشت کلزا در استان اردبیل 

حرارتی استان اصفهان براي  بنديپهنهاز این پژوهش  هدف

مختلف کاشـت  بررسی تاریخ هاي  منظوربهکشت گلرنگ بهاره 

 ها بود.آن در هریک از این پهنه

  

  هامواد و روش

با توجه به فاریاب بودن کشت بهاره گلرنـگ در سراسـر اسـتان    

هاي دماي حرارتی کاشت آن از داده بنديپهنه منظوربهاصفهان، 

ــانگین دمــاي  ، حــداکثرحــداقل ایســتگاه ســینوپتیک و  51و می

 )1(شکل هاي همجوار انکلیه است کلیماتولوژي استان اصفهان و

 50. طول دوره آماري حدود شداستفاده  2009تا  1961از سال 

سـال بـود. از میـان تعـداد کـل       20هـا بـیش از   درصد ایسـتگاه 

  ایســتگاه  30 هــاي هواشناســی اســتان اصــفهان تعــداد ایســتگاه

شناسـی) کـه آمـار    ایسـتگاه اقلـیم   19ایستگاه سـینوپتیک و   11(

هـا آمـار   درصد ایستگاه 80 . حدودشداب مدت داشتند انتخبلند

سال داشـتند.   25آمار بیش از  آنهادرصد  55سال و  15بیش از 

هـا خصوصـاً در نـواحی شـرق و     با توجه به چگالی کم ایستگاه

تـر مـرز میـان    شمال شرق استان اصفهان، براي شناسـایی دقیـق  

ایسـتگاه،   51روزي نواحی، با اسـتفاده از میـانگین دمـاي شـبانه    

سـرفر   افزارنرمتشکیل و با استفاده از  51×366اتریسی به ابعاد م

)Surfer ( روش کریجینـگ دمـا بـه   ) میانگین روزانـهKiriging (

 12 × 12 به اندازه تقریبی ییهامحاسبه شد. به این ترتیب سلول

 دسـت بـه  2208 × 366و ماتریسی به اندازه  شدحاصل  کیلومتر

ز اسـتان اصـفهان حـذف و    بیـرون از مـر   يهاآمد. سپس سلول

  حاصل شـد کـه    729 × 366 ) به ابعادSماتریسی با آرایش اس(
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  در داخل و خارج استان اصفهان هاي هواشناسی مورد استفادهپراکنش ایستگاه .1شکل 

  

فهان در هریـک از  نماینده رفتار مکانی دماي میانگین استان اصـ 

هـاي  اي نقشـه هـ اي روي یاختهتحلیل خوشه روزهاي سال بود.

روش وارد صورت گرفت. بدین ترتیب استان اصـفهان  دمایی به

  به سه ناحیه دمایی اول، دوم و سوم تقسیم شد.

کشـت مناسـب گلرنـگ     یحرارتـ  يبنـد تعیین پهنه منظوربه

بهاره در نقاط مختلف استان اصفهان، میانگین پانزده روزه دماي 

هاي مربوطه نقشه ماه محاسبه ومتوسط و حداقل از بهمن تا مهر

هـا  هایی که در این فاصله پانزده روزه به این میانگینشامل محل

) در Arc map(آرك مـپ   افـزار نـرم رسیده بودند با اسـتفاده از  

هـا از روش  داده یـابی میـان . بـراي  شدترسیم  اسيآیمحیط ج

) از نـوع اسـپالین   radial basis functions( توابع پایـه شـعاعی  

اسـتفاده شـد. ایـن     )completely regular spline(کـامالً مـنظم   

 ینکه در آن سطح تخم است یابیمیانهاي روش از جمله روش

  کند.از مقادیر مشاهده اي عبور می

روش حالتی از شبکه عصبی مصنوعی است. از دیگـر   این

خصوصیات این روش این است که مقـادیر بیشـتر از حـداکثر    

اي در حـداقل مقـادیر مشـاهده    اي و یا کمتر ازمقادیر مشاهده

سطح تخمین وجود دارد. قابـل ذکـر اسـت در ایـن پـژوهش      

) و ریشـه دوم  MBEدلیل کمتر بودن میانگین انحراف خطا (به

هـاي دیگـر از جملـه    )، بـه روش RMSEمربع خطـا (  انگینمی

ــک  ــک ( )Kriging(کریجین ــرجیح coKrigingو کوکریجین ) ت

طق گـرم (ناحیـه دمـایی    داده شد. شروع تاریخ کاشـت در منـا  

اول)، معتدل (ناحیه دمایی دوم) و سرد (ناحیـه دمـایی سـوم)    

 9، 7روزي بـه  ترتیب با رسیدن میانگین درجه حرارت شبانهبه

باالتر بودن درجـه حـرارت    نیگراد و همچندرجه سانتی 12و 

براي  ).13گراد در نظر گرفته شد (حداقل از صفر درجه سانتی

هاي باالي بازدارنده رشد و نمو، میـانگین  تعیین درجه حرارت

روزه دماي حداکثر و متوسط از خـرداد تـا شـهریورماه     پانزده

هایی که در این فاصله هاي مربوطه شامل محلمحاسبه و نقشه

بـا اسـتفاده از    دندیرسـ یها مپانزده روزه به این درجه حرارت

ي هارسم شد. درجه حرارت GISدر محیط  Arc map افزارنرم

گراد و بیشتر از درجه سانتی 30روزي بازدارنده، میانگین شبانه

درجه و باالتر از آن در نظر گرفته شـد   37آن و دماي حداکثر 

)13.(  
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  نتایج و بحث

انجام شده، پهنه استان اصفهان به سـه   ياخوشه هیبر اساس تجز

گرم، معتدل و سرد  یشد. نواح میگرم، معتدل و سرد تقس هیناح

و  7/14، 1/19درجه حـرارت   نیانگیبا متوسط م ترتیبهباستان 

درصد از مسـاحت   21و  31، 48گراد، حدود یدرجه سانت 5/11

 شـش اول (گرم)،  ییدما هیخود اختصاص دادند. ناحاستان را به

 یبانجنگل ابانک،یب اضهیب ابانک،یاردستان، کاشان، خورب ستگاهیا

ــت. ناح  ــارك را در برگرف ــز و ان ــنطن ــا هی ــدل)، ییدم    دوم (معت

نطنـز، شهرضـا،    ن،یکبوترآباد، نائ گان،یاصفهان، گلپا ستگاهیا 10

اصـفهان و ورزنـه را شـامل     شگاهیشرق اصفهان، نجف آباد، پاال

بـاالن،   انـه، یداران، اب سـتگاه یا 14سوم (سـرد)   ییدما هیشد. ناح

 مـه، یخوانسـار، م  ن،یشـهر، همگـ  دونیفر دن،یچادگان، دامنه فر

  و پل کله را فر گرفت.     جانی، مهرگرد، بدحنا نگرد،یس

 شیدر کاشت بهاره، دمـا و طـول روز افـزا    تأخیربا  معموالً

باعث کاهش طـول دوره   یمیدو عنصر اقل نیا شیو افزا ابدییم

تـر محصـول و   عیسر یدگی) که خود باعث رس23( شودینمو م

اسـاس کشـت    نیشود. بر ایکاهش عملکرد گلرنگ م تینهادر

شـدن   زسـب  يحداقل بـرا  يکه دما یهنگام گلرنگ درصورتزود

). طبـق آنچـه   18 و 16، 12، 8( شودیم هیبذر فراهم باشد، توص

شده چنانچه بتوان  نییتع ییدما يهاهیاز ناح کیگفته شد در هر

سبز شدن بذر، اقدام به کشـت   يحداقل برا يبا فراهم شدن دما

  .شودیحاصل م يباالتر يعملکردها کردگلرنگ 

هاي اطالعاتی مناطقی که دمـاي  ناحیه دمایی اول استان، الیه در

گـراد و دمـاي حـداقل بـاالتر از     درجه سانتی هفتمیانگین باالتر از 

تلفیق شدند. بـدین ترتیـب در نیمـه     ،گراد داشتندصفر درجه سانتی

هـاي خوربیابانـک و   اول بهمن مناطق شرقی اسـتان شـامل ایسـتگا   

  .)2(شکل ند هستدما مناسب  بیاضه بیابانک از حیث

ماه با توجه به اعمـال شـروط ذکـر شـده     نیمه دوم بهمن در

وسعت منطقه مـورد نظـر افـزایش یافتـه و تـا ایسـتگاه انـارك        

هاي اردسـتان و کاشـان و   پیشروي کرده است. همچنین ایستگاه

مناطق مناسـب دمـایی بـراي تـأمین صـفر       وحواشی آنها نیز جز

  .)3(شکل د هستنین تاریخ کاشت رشد و نمو گلرنگ در ا

ماه با در نظر گرفتن شروط ذکـر شـده   نیمه اول فروردین در

. در نیمـه اول  شـد هاي جدیدي به منـاطق قبلـی اضـافه    قسمت

شـدند  ماه وسعت مناطقی کـه مشـمول شـروط فـوق مـی     اسفند

هاي شرقی و شمال استان را فرا گرفـت.  افزایش یافت و قسمت

 دربـانی نطنـز و قسـمت کـوچکی     نگـل در این میان ایسـتگاه ج 

هاي موجود در نیمه دوم نیز به ایستگاه اطراف شهرستان اصفهان

  . )4(شکل ماه اضافه شدند بهمن

هاي اطالعـاتی منـاطقی کـه    الیه ،ناحیه دمایی دوم استان در

گراد و دماي حداقل باالتر درجه سانتی 9دماي میانگین باالتر از 

داشتند تلفیق شدند. بـدین ترتیـب در   گراد از صفر درجه سانتی

نیمه دوم اسفند مناطقی از جنـوب شـرقی و مرکـزي اسـتان بـه      

هـاي ورزنـه،   ایسـتگاه  ب. بـدین ترتیـ  شـد محدوده قبلی اضافه 

 درآبـاد و پـل کلـه    اصفهان، کبوترآباد، پاالیشگاه اصفهان، نجف

ایـن تـاریخ کاشـت نـوار      منطقه واقـع شـدند. همچنـین در    این

ه کـه  شـد قسمت شمالی تا مرز شرقی استان تشـکیل  باریکی از 

  .)5(شکل گیرد ایستگاه نایین را نیز در برمی

افزایش یافتـه   شوندمیمرکزي که مشمول شروط فوق  مناطق

هاي نطنز، شرق اصفهان و شهرضا نیـزدر ایـن زمـان از    و ایستگاه

  ).6(شکل ند هستنظر دما جزو مناطق مناسب کشت گلرنگ 

هاي اطالعـاتی منـاطقی کـه    سوم استان الیه ناحیه دمایی در

گـراد و دمـاي حـداقل    درجـه سـانتی   12دماي میانگین باالتر از 

تلفیـق شـدند. اعمـال     ،گـراد داشـتند  باالتر از صفر درجه سانتی

وار ماه، باعث اضافه شدن نـ شروط مذکور در نیمه دوم فروردین

لـی  بـه منـاطق قب   انجنوب است باریکی از قسمت شمال غربی تا

شد. ایسـتگاه گلپایگـان در ایـن هنگـام منطقـه مناسـب کشـت        

  .)7 (شکلگلرنگ است 

ماه با در نظر گـرفتن شـروط فـوق    نیمه اول اردیبهشت در

هـاي  افزوده شـده و ایسـتگاه   10 هاي جدیدي به شکلقسمت

همگین منـاطقی  باالن، ابیانه، میمه، خوانسار، داران، چادگان و 

ه به دمـاي میـانگین و حـداقل    با توج هستند که کشت گلرنگ

 پـذیرد تواند در ایـن هنگـام در آنجـا صـورت     روزي میشبانه

  ).8 (شکل
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 طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .2شکل 

 ماه در استان اصفهانمنبه نیمه اول

  طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .3شکل 

 ن اصفهانماه در استامندوم به نیمه 

    
 طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .4شکل 

 ماه در استان اصفهاناسفند نیمه اول

  طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .5شکل 

 ماه در استان اصفهاندوم اسفند نیمه 

  
 طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .6شکل 

 ماه در استان اصفهانروردینف نیمه اول

   طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .7شکل 

 ماه در استان اصفهاندوم فروردین نیمه
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 طی از نظر حرارتی کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .8شکل 

   ماه در استان اصفهاناردیبهشت اول نیمه

  طی حرارتیاز نظر  کشت گلرنگ بهاره قابلمنطقه  .9 شکل

 ماه در استان اصفهاندوم اردیبهشت نیمه

  

غرب استان که  ماه کل مناطق غرب وجنوبنیمه دوم اردیبهشت در

ند از نظـر حرارتـی منـاطق    هستمناطق مرتفع و سرد استان نیز  وجز

هـاي  ند. الزم به ذکر اسـت کـه قسـمت   هستمناسب کشت گلرنگ 

، فریـدون شـهر، بـدیجان،    هاي دامنه فریدن، سینگردجدید، ایستگاه

  .)9(شکل شود مهرگرد، حنا و امام قیس را شامل می

اي خصوصاً در مناطق گـرم  ذکر است چنانچه در ناحیه قابل

یـا کشـت آن بـه     شـود استان، گلرنگ در تاریخ مناسب کشـت ن 

هـاي آن بـا درجـه    دهـی و پرشـدن دانـه   مرحله گل ،تأخیر افتد

درجــه و  30انــه بــاالي هــاي بازدارنــده (میــانگین روزحــرارت

 امـر شـده کـه ایـن     روروبهگراد)درجه سانتی 37ماکزیمم باالي 

نیمه  ). در17و  16، 8( شودمیباعث افت عملکرد دانه و روغن 

اي دماهاي بازدارنده رشد دیـده نشـد.   اول خرداد در هیچ منطقه

ــانگین حــدود    ــاي می ــان بیشــترین دم ــن زم ــه  8/28در ای درج

گراد اسـت.  درجه سانتی 37ماکزیمم کمتر از گراد و دماي سانتی

را که دمـاي میـانگین بـاالتر     قیهاي اطالعاتی، مناطبا تلفیق الیه

درجـه   37گـراد و دمـاي حـداکثر بـاالتر از     درجـه سـانتی   30از

ند. از نیمه دوم خـرداد بـه بعـد    شدشناسایی  ،گراد داشتندسانتی

ـ    37وسعت مناطقی که دماي ماکزیمم  تـدریج  هدرجـه داشـتند ب

هـایی از شـرق و شـمال اسـتان را فـرا      افزایش یافت و قسـمت 

تا نیمه دوم تیر ادامـه داشـت. در ایـن هنگـام      وندگرفت. این ر

منـاطق بـا دمـاي     واطراف آنها نیز جز ایستگاه ورزنه، اصفهان و

درجــه قــرار گرفتنــد. از نیمــه اول مــرداد  37حــداکثر بــیش از 

بازدارنـده کاسـته شـده و تـا     تدریج از وسعت مناطق با دماي به

دوم  یمـه نیمه اول شهریور این کاهش ادامـه داشـته اسـت. در ن   

درجـه   30شهریور دماي میانگین در تمـام نـواحی اسـتان زیـر     

گراد اسـت  درجه سانتی 37گراد و دماي ماکزیمم کمتر از سانتی

  .)10(شکل 

ذکر است کـه بـا توجـه بـه نیازهـاي حرارتـی گلرنـگ،         قابل

هـاي کاشـت   ن گیاه در مناطق مختلف اصفهان در تاریخچنانچه ای

نخواهد شـد.   روروبهبا دماهاي بازدارنده  شودمناسب خود کشت 

 مناطقی در شده معرفی هايبدیهی است که در مناطق و شهرستان

خاك زراعـی وجـود    که کرد بهاره گلرنگ کشت به اقدام توان می

نقشـه قابلیـت    کمـک داشته باشد و بر این اساس ایـن منـاطق بـه   

  .شوندمیاستعداد اراضی استان در هر ناحیه دمایی مشخص 

 خیتـار  نیـی تع یشود در حال حاضـر عامـل اصـل   یآور مادی

کشـت   ریـ کاشت گلرنگ در شهرستان اصفهان که عمده سطح ز

شــدن آب  يزمــان جــار ،خــود اختصــاص دادهه گلرنــگ را بــ

 مـوالً صـورت مع  نیـ رود در بهـار اسـت و در ا   ندهیرودخانه زا

که آب عامـل   ی. در مواقعشودینم تیکاشت مناسب رعا خیتار

  در کاشــت صــورت  تــأخیر معمــوالً زیــنباشــد، ن همحدودکننــد
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  نیمه اول تیر )ب ،نیمه دوم خرداد )میانگین بازدارنده رشد گلرنگ در استان اصفهان الف وتوزیع دماي حداکثر  .10شکل 

  نیمه دوم شهریور )ز و نیمه اول شهریور )و ،نیمه دوم مرداد )ه ،نیمه اول مرداد )د ،نیمه دوم تیر )ج
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دوم  مـه یتوانـد در ن یمثال گلرنگ در اردسـتان مـ   ي. براردیگیم

دوم اسـفند و   مـه یطور معمـول تـا ن  هب یماه کشت شود ولبهمن

در شهرستان اصفهان کشت  ایافتد و یم تأخیربعد از آن به  یحت

ـ  ودمـاه انجـام شـ   دوم اسفند مهیتواند در نیگلرنگ مبهاره   یول

افتـد کـه خـود    یمـ  قیماه و پس از آن به تعونیتا فرورد معموالً

موقـع  شـود کشـت بـه   یم ادآوری. شودیباعث کاهش عملکرد م

 يهااز بارش اهیکند که گیخصوص در بهمن و اسفند کمک مهب

  زمستانه استفاده کند.   
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Abstract 

Many crops are grown in regions and sowing dates which the climate is not in the desirable condition, bringing about 
decreases in efficiency of agricultural inputs and crop yield.  The spring safflower is planted under irrigation condition 
in Isfahan province and the temperature during growing season plays a major role in its seed yield.  For thermal zoning 
of spring safflower planting in Isfahan province, the temperature data from 51 synoptic and climatologic stations of 
Isfahan and neighboring provinces from 1961 to 2009 were used. Thermal zoning was determined based on mean day-
night temperatures and the province was divided into three thermal zones by Kriging method. In each region 
considering thermal requirement for the plant establishment the thermal zoning in GIS was delineated, using radial basis 
function. According to the results in the first thermal region (which mainly covers the warm section of Isfahan 
province) the best planting date is from late January to late February. In the second zone (which mainly covers the 
temperate region of Isfahan province) the best sowing date is from early-March to early-April. The third zone (which is 
consisted of cold region) the suitable planting date is from early-April to early-May. Considering the thermal 
requirement of safflower, if it is planted in different parts of Isfahan according to the above planting windows in each 
region it will not face with adverse temperature conditions, and will take full advantage of growing season and may lead 
to increase in seed yield. 
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