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  با استفاده از  هاي كاشت گلرنگ بهاره در استان اصفهانتعيين تاريخ
  دما و مدل رقومي ارتفاع

  ، دانشگاه زابل، ايرانگروه فيزيكاستاديار ـ   ∗يساري طلعت

  09/06/1393: تأييد نهايي          07/02/1393: پذيرش مقاله

  چكيده
انجام  بر اساس تقويم زماني مرسوم ،گلرنگ در بسياري از مناطق استان اصفهان بهارة كشت

هـاي   تعيـين تـاريخ   بـراي  .گيرد ديرتر از زمان كاشت آن از لحاظ حرارتي صورت مي نگرفته و
سـينوپتيك و كليمـاتولوژي   ايسـتگاه   51هاي دمـايي   كاشت گلرنگ در استان اصفهان، از داده

استان با استفاده از ميـانگين دمـاي    ةپهن. همجوار آن استفاده شد هاي استانو اصفهان  استان
ـ  . دمايي تقسيم شـد  ةكمك روش كريجينگ به سه ناحي روزي و به شبانه ، يدمـاي  ةدر هـر ناحي

اطالعـات جغرافيـايي بـا     ةهـاي مربوطـه در سـامان    و نقشهگرديد تاريخ كاشت مناسب تعيين 
دمـايي اول   ةدر ناحي ،آمده دست به بر اساس نتايج. استفاده از مدل رقومي ارتفاع ترسيم شدند

ـ  از گلرنـگ  كاشت مناسب زمان، استمتر  1511ارتفاع كمتر از  با يمناطقدربرگيرندة كه   ةنيم
بـا   يمنـاطق  دمايي دوم كـه  ةدر ناحي. يابد اول اسفند ادامه مي ةو تا نيم شود مي آغازاول بهمن 

 تادوم اسفند  ةنيم گلرنگ كاشت مناسب زمان، گيرد را دربرميمتر  1925تا  1511ارتفاع بين 
از نيمة دوم فـرودين آغـاز    دمايي سوم ةناحي كاشت مناسب در زمان .استاول فروردين  ةنيم
بـا   منـاطقي  پذيرد، گفتني است ناحية دمايي سـوم  شود و در نيمة دوم ارديبهشت پايان مي مي

 .دهد مي پوششمتر را  1925ارتفاع بيشتر از 

  
  
  
 

  .مدل رقومي ارتفاع ،تاريخ كاشت، دما، كريجينگ، گلرنگ بهاره :ها واژه كليد

  مقدمه
گلرنـگ در   ةبهـار  كشـت . دارد يينقش بسـزا  هادر افزايش عملكرد آن ،هاي كاشت مناسب محصوالت زراعي تعيين تاريخ

و معموالً ديرتر از زمـان مناسـب كشـت آن از لحـاظ حرارتـي       بر اساس تقويم زماني مرسوم ،بسياري از مناطق اصفهان
بـا اسـتفاده از آمـار    . شود مي دانه بهتر عملكرد درنهايتو  ياهگ رويش سبب كاهش ،كاشت در خيرأت اين. گيرد صورت مي
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ي كاشت مناسب يك محصول زراعي را براي يـك منطقـه   ها توان تاريخ مي ه،افزارهاي مربوط مدت هواشناسي و نرمبلند

جـويي   صـرفه  هـا  در وقت و هزينه به مقدار زيادي ،ايي مزرعهها در اين صورت با احتراز از آزمايش. وسيع مشخص كرد
  . شد خواهد

در ايـن گيـاه   ). 352: 2010و راجكـان،   وولمن(كاسني است  ةو از تير هسال يك سرمادوست، ،گياهي زراعي ،گلرنگ
هـاي آن   از دانه ؛منظوره استگلرنگ گياهي چند. داردكشت طوالني  ةسابق ،خشك از جمله اصفهان مناطق خشك و نيمه

تعليـف   بـراي شـاخ و بـرگ آن    و ها گلبرگ و شود ياستفاده م ي گياهي و مواد داروييها رنگ، توليد روغن خوراكي براي
 آن ةدانو توليد شده  گزارشهكتار  772705 با برابرسطح زير كشت گلرنگ در جهان  ،2010سال در . رود مي كار به ها دام

آبـي در سـطح كشـور را     ةاستان اصفهان باالترين سطح زير كشت و توليد گلرنگ بهار. است بودهتن در هكتار  634604
 نشان روز طول به حساسيتي شوند، مي صفه و كوسه كه در استان اصفهان كشت هاي گلرنگ). 265: 2005 فروزان،( دارد
  .كنند مي رشد زايشي خود را تكميل ،متمادي يروزها طولو در  دهند نمي

پتانسـيل تبخيـر و   نمو گياه با وضعيت حرارتي خاك و هـوا، طـول روز،    تاريخ كاشت از طريق انطباق مراحل رشد و
عملكرد كمي و كيفي محصول  ،نهايتتعرق، بارندگي، رطوبت هوا و ساير خصوصيات جوي، بر رشد رويشي و زايشي و در

شـرايط   در اين زمينه را تحـت  اصلينقش  ،در ميان عوامل فوق، دما و طول روز). 212: 1377 پور، خواجه(گذارد ثير ميأت
تفـاوت هسـتند و طـول    به طـول روز بـي   ،است كه اكثر ارقام زراعي ايران از جمله ارقام گلرنگ گفتني. كاشت آبي دارند

زيـرا تجمـع    ؛شـود كاسـته مـي   نمو ةطور كلي، با افزايش دما از طول دور به. شوددما كنترل مي بادوران رشد اين گياهان 
 ،طور مسـتقيم  چنين تنش حرارتي بههم. شود ميمين أتري تدر مدت كوتاه ،حيات دورةحرارت مورد نياز گياه براي تكميل 

  ).36: 1378 پور، خواجه(شود و موجب تسريع نمو گياه مي ثير گذاشتهأتنش رطوبتي بر تعادل هورموني گياه ت يا از طريق
 يباعث تسريع مراحل نمو، كاهش رشـد رويشـي، اجـزا    ،افزايش دما دليل كه تأخير در كاشت بهاره بهبا توجه به اين

 يري،نصـ  امـامي،  ؛2008 بخش، يزدان و دهدشتي يماني،سل آبادي، نيك ؛2004 اوزل،( شود ميعملكرد و عملكرد گلرنگ 
شـادلو و   يزي،عز جاجرمي،( شود ميتوصيه  بهترهاي عملكرد رايهنگام بهاي كاشت زود، تاريخ)2011 ،يكاظم و يفالح

زودتر بـه  چنانچه در هر يك از نواحي دمايي بتوان  ،بر اين اساس). 2010مقدس،  يفو شر يديام ؛2009 تبريزي، يديام
 زنـي  جوانـه  يبـرا  مناسـب  كاشت عمق در خاك دماي حداقل. شود مي ، عملكرد باالتري حاصلكردكشت گلرنگ اقدام 

 ميـانگين  رسـيدن  با) اقليم و خاك عوامل بهبسته ( در خاك ها حرارت اين معموالً. است گراد يسانت ةدرج 5 حدود گلرنگ
، ي دارنـد زمستان سـرد هايي كه  ناحيهدر  ينهمچن .شود مي مينأت گراد يسانت ةدرج 9 تا 7 حدود به هوا روزي شبانه دماي
 نيـز  نواحي اين دربا اين حال،  ،زند نمي گلرنگ رشد آسيب شديدي به گرما و است معتدل بيشاتابستان كمفصل  معموالً

 يدمـا  ميـانگين  رسـيدن  بـا  اقليمـي  چنـين  در. شـود  مـي  و عملكرد دانه يشيسبب كاهش رشد رو كاشت در زياد خيرأت
 ؛1958 نولز،(اقدام كرد  يكشت آب يطبه كاشت گلرنگ بهاره تحت شرا توان مي ،گراد يسانت ةدرج 12 حدود به روزي شبانه
 ).1383 پور، خواجه ؛1991 برمن،و  يولندر يدر،اشنا هلم،

 رايب. انجام گرفته استهاي اقليمي  بندي پهنهبراي تعدادي از محصوالت كشاورزي در كشور  گذشتهي ها سال طي
 استان كردسـتان  در، گندم ديم )1377 كمالي، و كوچكي( استان خراسان دربندي اقليمي چغندر قند  توان به پهنه مي مثال
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، چهارمحـال و  هـاي اصـفهان   استان درو كلزا ) 1386 راد، كاظمي و رمضاني(استان گيالن  در، آفتابگردان )1378 بازگير،(

 نيـز  خـارجي  مطالعـات  از .كـرد اشـاره   )2009 ياري،اسـفند  و 2008 محمـدي، نورو  يربلوطيپ قاسمي(بختياري و اردبيل 
 يوالفـدر ، )1974 يوشينو،( ژاپن در برنج، )1980 شيپارد، و مكنزي ويليام،( كانادا در جو و گندم اقليمي بندي پهنه توان مي

   . نام برد را) 2006 سيگونا، و واندها ،روتا( كنيا در سويا و) 2003 بالنكو، و سيلوا( مكزيك
اسـت،   شده  مطالعه هاي پهنه ةتاريخ كاشت براي همدر نظر گرفتن يك  كند، يم توجه جلب ها آنچه در اين پژوهش

با توجه به شرايط  يي كاشت متفاوتها رسد كه بايد تاريخ مي به نظر ،مورد مطالعه منطقةدر صورتي كه با توجه به وسعت 
 ةبهينـ بنـابراين بايـد قبـل از تعيـين نقـاط      . ديدست آ ههواي مختلف هر پهنه در نظر گرفته شود تا حداكثر عملكرد بو آب

ن يياي براي تعي مزرعهها شيآزما. انجام گيرد ،د نظري كاشت مناسب براي منطقه يا استان مها بندي تاريخ اقليمي، پهنه
 گشـا  ار راهيبسـ  ،گـري انجـام داد  يق ديـ را از طرن مهم ياست و چنانچه بتوان ا بر زماننه و يهزرار پيي كاشت بسها خيتار

  . بودخواهد 
منظـور   به ،ي مختلف استان اصفهانها ي كاشت گلرنگ بهاره در قسمتها هدف از اين پژوهش تعيين بهترين تاريخ

   . است هافزارهاي مربوط هواشناسي و نرم اقليمي با استفاده از آمار ةپهندست آوردن حداكثر عملكرد ممكن در هر  هب

   ها روش و مواد
ي ها از داده ،كاشت مناسب آن  تاريخمنظور تعيين  گلرنگ در سراسر استان اصفهان، به ةبهاراب بودن كشت با توجه به فار
ايستگاه سينوپتيك و كليماتولوژي استان اصـفهان   51 روز شبانه دمايو ميانگين  روزانه، دماي حداكثر شبانهدماي حداقل 

درصـد   50آمـاري حـدود    ةدورطـول  . دشـ ميالدي استفاده  2011تا  1961از سال ) 1شكل (جوار ي همها استان ةكلي و
ايسـتگاه   11(ايسـتگاه   30تعـداد   ،ي هواشناسي اسـتان اصـفهان  ها ايستگاه تماماز ميان . سال بود 20بيش از  ها ايستگاه

هـا   درصد ايسـتگاه  80حدود  يآمار هاي داده. دشانتخاب  ،مدت داشتندكه آمار بلند) شناسي ايستگاه اقليم 19سينوپتيك و 
  .سال داشتند 27 باالي آماري هاي داده نيز ها يستگاها درصد 55 و بوده سال 15بيش از 

تـر مـرز    در نواحي شرق و شمال شرق استان اصفهان، براي شناسايي دقيق ويژه به ها ايستگاه تعداد اندكبا توجه به 
 كمـك  بـه و  گرفـت  شـكل  51 × 366ايستگاه، ماتريسي به ابعاد  51روزي  ميان نواحي، با استفاده از ميانگين دماي شبانه

 12 × 12 يبيتقر ةانداز يي بهها به اين ترتيب ياخته. محاسبه شد 1دما به روش كريجينگ ةروزانميانگين  ،Surferافزار  نرم
 ي بيرون از مـرز اسـتان اصـفهان حـذف    ها سپس ياخته. دست آمد هب 2208 × 366 ةانداز و ماتريسي بهد ش ايجاد لومتريك

رفتـار   ةكه نمايند آمد دست به 729 × 366به ابعاد  sش يماتريسي با آرا اصفهان، استان بيروني هاي با حذف بخش. شدند
هاي دمايي به هاي نقشهروي ياختهاي تحليل خوشه. مكاني دماي ميانگين استان اصفهان در هريك از روزهاي سال بود

  . دمايي اول، دوم و سوم تقسيم شد ةبدين ترتيب استان اصفهان به سه ناحي. گرفت انجام 2روش وارد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kriging 
2. Ward 



  1393، پاييز 3 شمارة ،46دورة  هاي جغرافياي طبيعي،پژوهش  392

 

  
  پژوهش در شده استفادهي هواشناسي ها پراكنش ايستگاه. 1شكل 

 
دمـاي  ميـانگين   ةاز محاسـب  پس ،كاشت مناسب گلرنگ بهاره در نقاط مختلف استان اصفهان  منظور تعيين تاريخ به
يـابي دماهـا از    براي ميان. نددشترسيم  GISدر محيط  هي مربوطها نقشه ،ماهاز بهمن تا مهر متوسط و حداقل ةروز پانزده

. اسـتفاده شـد   GISارتفـاع در محـيط    رگرسيوني بين دما، طول و عرض جغرافيايي و ةو رابط استان 1مدل رقومي ارتفاع
ترتيـب بـا    به ،)دمايي سوم ةناحي(و سرد ) دمايي دوم ةناحي(، معتدل )دمايي اول ةناحي(تاريخ كاشت در مناطق گرم شروع 

  ). 76: 1383 پور، خواجه(گراد در نظر گرفته شد  سانتي ةدرج 12و  9، 7روزي به  رسيدن ميانگين درجه حرارت شبانه
دمـاي حـداكثر و    ةروز پـانزده ، ميـانگين  گلرنگ هستند رشد و نمو ةبازدارند كه ييي باالها براي تعيين درجه حرارت

 يدمـا  ميـانگين . نـد ترسيم گرديد GISي مربوطه در محيط ها نقشه در ادامه، و شد محاسبهخرداد تا شهريور  از ،متوسط
بـاالي  ي ها درجه حرارت منزلة به ،بيشتر از آن و درجه 37دماي حداكثر گراد و بيشتر از آن و  سانتي ةدرج 30روزي  شبانه

  ).64: 1383پور، خواجه( نددر نظر گرفته شد هبازدارند

  پژوهش يها يافته
 3، 2ي هـا  شكل ي هواشناسي درها همراه با ايستگاهآمده،  دست به يا از تحليل خوشه كه دمايي استان اصفهان ناحية سه
 .است آمده 1در جدول  يخصوصيات اصلي اين نواح. اند نشان داده شده 4و 
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1. Digital elevation model 
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  خصوصيات اصلي نواحي دمايي استان اصفهان. 1جدول 

 ناحيه
 ميانگين دما

 )گراد سانتي ةدرج( 
 درصد گستره

 دماي سردترين روز
 )گراد سانتي ةدرج(

  ترين روز دماي گرم
 )گراد سانتي ةدرج(

1 5/11 21 3/2- 24 

2 7/14 31 3/1 8/27 

3 1/19 48 7/4 7/32 

 3/29 2/2 100 1/16 استان اصفهان

 
  

 نهايـت در كه اندازد ميرا به تعويق  ياهگ رويش فرايند ورا سرعت بخشيده  مراحل نمو ة گلرنگتأخير در كاشت بهار
 همـين  بـه  ؛)2011و همكـاران،   يامـام  ؛2008 و همكاران، آبادي نيك ؛2004 اوزل،( شود ميگلرنگ بهتر عملكرد  سبب
 و اميـدي و  2009 و همكاران، جاجرمي( انجام گيرد هنگامكاشت زود گياه، براي عملكردهاي بيشترشود  توصيه مي دليل

امكـان كاشـت زودتـر گلرنـگ وجـود       در هر يك از نواحي دمايي اگر شده، بيانبا توجه به مطالب ). 2010 مقدس، شريف
  .آيد مي دست بهعملكرد باالتري  داشته باشد،
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    11  ميانگين

 گراد سانتي ةها و دماي آنها بر حسب درج گروه سوم ايستگاه. 4 شكل

  
گـراد و دمـاي    سـانتي  ةدرجـ  7باالتر از  يي اطالعاتي مناطقي كه دماي ميانگينها اليه ،دمايي اول استان ةدر ناحي

 ةاول بهمـن منـاطق شـرقي و نيمـ     ةدر نيم نتايج، به توجه با. تلفيق شدند ،گراد داشتند سانتي ةباالتر از صفر درج يحداقل
 هـايي از جملـه ايسـتگاه   ،خوربيابانـك و بياضـه بيابانـك   . مناسب هستند گلرنگ شتكا يبرا نظر دمايي شمالي استان از

  ).5شكل ( اند شدهكه در اين منطقه واقع  هستند
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  اول بهمن ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 5شكل 

ي آن تا ها زبانه مورد نظر افزايش يافته و ةمنطقوسعت  ،شده ذكر دماييعمال شروط با توجه به ادوم بهمن  ةدر نيم
متـر   1098تـا   685از  6و  5ي ها است كه ارتفاع نقاط مختلف در شكل گفتني. شود مي ي شمالي استان كشيدهها قسمت

دليـل شـرايط   د و بـه همـين   نرس مي متر نيز 2000 بهالبته در داخل اين ناحيه مناطقي هستند كه ارتفاع آنها . متغير است
جزء منـاطق مناسـب    ،كاشان و جنگلباني نطنز در اين تاريخ كاشت ،ي اردستانها ايستگاه. اند حرارتي الزم را كسب نكرده

 ).6شكل ( هستند نمو گلرنگ و زني جوانهدمايي براي 

  

  
  دوم بهمن ةنيممناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در  ةمنطق. 6شكل 
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ي شـرقي و شـمال   هـا  افزايش يافت و قسمت ،شدند مي وسعت مناطقي كه مشمول شروط فوق ،اول اسفند ةنيمدر 

كه ايستگاه نايين را نيز د شاضافه محدوده  ينا بهچنين نوار باريكي از قسمت شمالي تا مرز شرقي هم. گرفتاستان را فرا
توان در آن ايستگاه ورزنه و اطراف  مي اي اضافه شد كه منطقه ،در قسمت جنوب شرقي استان شكل همين به. گرفتبردر

 شود مي يادآوري. است متر 1511تا  1098ي افزوده شده در اين شكل بين ها ارتفاع قسمت. )7شكل ( كردآن را مشاهده 
 1600شوند كه از نظر حرارتي مناسب نيستند و ارتفـاعي بيشـتر از    مي كه هنوز مناطق كوچكي در داخل اين منطقه ديده

 . متر دارند

  

  
  اول اسفند ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق .7شكل 

گـراد و دمـاي    سـانتي  ةدرجـ  9باالتر از  يدماي ميانگيني اطالعاتي مناطقي كه ها اليه ،دمايي دوم استان ةدر ناحي
دوم اسفند منـاطقي از جنـوب شـرقي و     ةنيمبدين ترتيب در . تلفيق شدند ،گراد داشتند سانتي ةباالتر از صفر درج يحداقل

آبـاد و   كبوترآباد، پااليشگاه اصفهان، نجفي اصفهان، ها ايستگاه اساس اين بر. شدقبلي اضافه  ةمركزي استان به محدود
نوار باريكي از قسـمت شـمالي تـا مـرز      ،اين تاريخ در گلرنگ كاشت با چنينهم. اين منطقه واقع شدند شرق اصفهان در

  ).8شكل (گيرد  ميبردر كه ايستگاه باالن را نيز شود ميشرقي استان تشكيل 
وسـعت  . ي جديدي به منـاطق قبلـي اضـافه شـد    ها قسمت ،با در نظر گرفتن شروط ذكر شدهاول فروردين  ةدر نيم

ي نطنـز، پـل كلـه و    هـا  ايستگاهدر اين زمان از نظر دما افزايش يافته و  شوند، مي مناطق مركزي كه مشمول شروط فوق
ارتفاعي بـين   منطقه، دو هراضافه شده در  هاي بخش. شد خواهند محسوب مناطق مناسب كشت گلرنگ ءجز شهرضا نيز

  ).9شكل (متر دارند  1925تا  1511
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 دوم اسفند ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 8شكل 

  

  

  
  اول فروردين ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 9شكل 

گـراد و دمـاي   سانتي ةدرج 12باالتر از  يي اطالعاتي مناطقي كه دماي ميانگينها اليه ،دمايي سوم استان ةدر ناحي
شدن  دوم فروردين ماه، باعث اضافه ةنيمدر شروط  اينعمال ا. تلفيق شدند ،گراد داشتند سانتي ةباالتر از صفر درج يحداقل
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ي گلپايگـان و ميمـه در ايـن هنگـام     هـا  ايسـتگاه . نوار باريكي از قسمت شمال غربي تا جنوب استان به مناطق قبلي شد

  ).10شكل ( هستندمناسب كشت گلرنگ  ةمنطق
ي غربي و جنوب غربي به شـكل  ها جديدي در قسمت مناطق ،با در نظر گرفتن شروط فوقاول ارديبهشت  ةدر نيم

در اين زمـان بـا   . گرفتبري ابيانه، داران، سينگرد، چادگان، امام قيس، مهرگرد و همگين را درها و ايستگاه افزوده شد 10
). 11شـكل  (مبـادرت ورزيـد   توان به كشت گلرنگ در اين مناطق  مي ،روزي حداقل شبانه دمايتوجه به دماي ميانگين و 

  .دهند مي متر را به خود اختصاص 2338تا  1925ارتفاعي بين  11و  10شده در اشكال  مناطق اضافه
  

  
 دوم فروردين ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 10شكل 

  

  
  اول ارديبهشت ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 11شكل 
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جنوب غرب استان كـه جـزء منـاطق مرتفـع و سـرد اسـتان هسـتند و         كل مناطق غرب و ،دوم ارديبهشت ةدر نيم
ي هـا  ي جديـد، ايسـتگاه  هـا  قسمت. هستند از نظر حرارتي مناطق مناسب كشت گلرنگ ،متر دارند 2338ارتفاعي بيش از 

سمت غـرب و جنـوب   قدر اين تاريخ در ). 12شكل (شود  مي فريدن، فريدون شهر، بديجان، حنا و خوانسار را شامل ةدامن
 برايشود كه با توجه به دماي پايين هوا از نظر حرارتي  مي متر نيز ديده 4405تا  2338مناطقي با ارتفاع از  ،غربي استان

  .شود مي به رنگ سفيد ديده ها در شكل مناطق ينا .نيستند مناسب كشت گلرنگ
يا كشت آن  نشوددر مناطق گرم استان، گلرنگ در تاريخ مناسب كشت  خصوص به ،ايچنانچه در ناحيهاست  گفتني

درجه و  30باالي  ةروزانميانگين (ي بازدارنده ها با درجه حرارت گياهي ها گلدهي و پرشدن دانه ةمرحل شود، انجامتأخير  اب
و  آبادي نيك( شد خواهد كه اين امر باعث افت عملكرد دانه و روغن شود ميرو  هروب) گراد سانتي ةدرج 37ماكزيمم باالي 

مناطقي كه دماي ميانگين باالتر از  ،ي اطالعاتيها بدين ترتيب با تلفيق اليه. )2011 ،همكاران و امامي ؛2008همكاران، 
 ةنيمـ  در). 20تـا   13اشـكال  (دند ششناسايي  ،گراد داشتند سانتي ةدرج 37سانتي گراد و دماي حداكثر باالتر از  ةدرج 30

بيابانـك و   و ي خـور هـا  در اين زمـان ايسـتگاه  . رشد ديده شد ةبازدارنديي از شرق استان دماهاي ها اول خرداد در قسمت
  ).12شكل (بياضه بيابانك در اين منطقه قرار دارند 

  

  
  دوم ارديبهشت ةمناسب اقليمي كشت گلرنگ بهاره در نيم ةمنطق. 12شكل 

و  شـد  افـزوده  داشـتند،  درجه 37 ي كه دماي حداكثري باالتر از مناطقتدريج بر وسعت  به ،دوم خرداد به بعد ةاز نيم
 در اين هنگـام ايسـتگاه ورزنـه و   . دوم تير ادامه داشت ةاين روند تا نيم. يي از شرق و شمال استان را فرا گرفتها قسمت

 ايـن و  تدريج از وسعت مناطق بـا دمـاي بازدارنـده كاسـته شـد      اول مرداد به ةاز نيم. شدند واقع مناطق اين در اطراف آن
از جمله مناطق  ،گانه در هر يك از مناطق سه ،بايد ياد آور شد ).19تا  13اشكال ( ادامه داشتدوم شهريور  ةتا نيمكاهش 



  1393، پاييز 3 شمارة ،46دورة  هاي جغرافياي طبيعي،پژوهش  400

 
مراحـل   شـود، آن كشت  ةشدبا توجه به طول مراحل نمو گلرنگ بهاره، چنانچه گياه در تاريخ كاشت پيشنهاد گرم استان 

در هر  است كه دليل همين به ،رو نخواهد شد هي بازدارنده روبها با درجه حرارت )ها شدن دانهگلدهي و پر(حساس نمو آن 
  . يفتدن يرو به تأخ يردانجام گ يشنهادشدهپ يخدر تار كشت گلرنگ يدبا ،ييدما ةيناح

  
  اول خرداد ةميانگين بازدارنده در نيم توزيع دماي حداكثر و. 13شكل 

  

  
  دوم خرداد ةميانگين بازدارنده در نيم و حداكثرتوزيع دماي . 14شكل 
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  اول تير ةنيمميانگين بازدارنده در  و حداكثر توزيع دماي. 15شكل 

  
  

  
  دوم تير ةميانگين بازدارنده در نيم و حداكثرتوزيع دماي  .16شكل 
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  اول مرداد ةنيمميانگين بازدارنده در  و حداكثرتوزيع دماي  .17شكل 

  

  
  دوم مرداد ةنيمميانگين بازدارنده در  و حداكثرتوزيع دماي  .18شكل 
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  اول شهريور ةنيمميانگين بازدارنده در  و حداكثرتوزيع دماي  .19شكل 

  

  
  دوم شهريور ةنيمميانگين بازدارنده در  و حداكثرتوزيع دماي . 20شكل 
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  گيري و نتيجه بحث

ايـن پـژوهش    ةشد پيشنهاد هاي زمانبا توجه به نيازهاي حرارتي گلرنگ، چنانچه اين گياه در مناطق مختلف اصفهان در 
بهمـن تـا    اول نيمـة از  گلرنگ كاشت زماناساس  ينا بر. رو نخواهد شد هين و باال روبيپا ةبا دماهاي بازدارند شودكشت 
 دوم نيمـة دوم و از  دمـايي  ناحيـة  يبـرا  ينفـرورد  اول نيمةاسفند تا  دوم نيمةاول، از  دمايي ناحية ياسفند برا اول نيمة
 خـور  يهـا  ايسـتگاه  شـامل  اول دمـايي  ناحيـة  .شـود  مي پيشنهاد سوم دمايي ناحية يبرا يبهشتارد دوم نيمةتا  ينفرورد

اصـفهان،   يهـا  ايسـتگاه  ،دوم ييدمـا  ةناحيـ  .اسـت  ين،ينـا  و نطنـز  جنگلبـاني  ،كاشان اردستان، بيابانك، بياضه بيابانك،
 گلپايگان، يها ايستگاهسوم  ييدما ةناحي و دهد مي پوشش رااصفهان، باالن، نطنز، پل كله و شهرضا  يشگاهكبوترآباد، پاال

 را خوانسـار  و حنا بديجان، شهر، يدونفر يدن،فر ةدامن همگين، و مهرگرد قيس، امام چادگان، سينگرد، داران، ابيانه، ميمه،
 و كه خاك زراعي وجـود داشـته باشـد    كرد اقدامبه كشت گلرنگ بهاره توان در مناطقي ميبديهي است كه . گيرد دربرمي

     . شوند شناسايي مي دمايي ةناحيي قابليت استعداد اراضي استان در هر ها كمك نقشه به ،اين مناطق
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