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 26و  27آبان  – 1400گناباد ،ایران

تهیه نقشه های رقومی توصیه های آبیاری اول زعفران در استان خراسان رضوی
سعیده کوزه گران ،1ابراهیم اسعدی اسکویی ،2سید جواد رسولی 3رامین اسمی

4

 -1دکترای هواشناسی کشاورزی  -گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی ،اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
 -2دکترای هواشناسی کشاورزی – استادیارپژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم
 -3دکترای اگرواکولوژی  -گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی ،اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
 -4دکترای اگرواکولوژی -کارشناس مسئول زعفران سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

چکیده:
تولید موفق زعفران نیازمند شناخت نیازهاای اکولاوژیکی ایا
گیاااااااه بااااااا خااااااااو نیازهااااااای اقلی ااااااای
است .ع ل گلدهی زعفران ارتباا نددیکای باا رژیام تارارت
روزانا دارد کا در ای مورد زمان اولی آبیاری فاکتوری بحرانی
است کا بر مقدار و کیفیت راندمان تاثیر گذار می باشد .لذا باا
توجا با تاثیر زیاد درجا ترارت در مراتال متتلا کاشات،
آبیاری و گلدهی زعفران در ای پژوهش سعی شده است باا در
نظر گارفت تثثیروضاعیت جاوی بار مرتلاا آ اول در مادار
آبیاری جهت گلدهی زعفران ،الگوریت ی برای صدور توصیا با
کشاورزان جهات بهاره وری باا تر و آسایت ک تار باا مادار
زعفران و کشاورزان منطقا صاادر شاود .بارای ایا منظاور از
تلفیق ساری دادههاای مشااهداتی ایساتگاه هاای هواشناسای
استان خراسان رضوی و نتایج مدلهای پیشبینی عددی وضع
هوا برای روزهای آینده اساتفاده شاده اسات .در هار مرتلاا،
آستاناهایی برای ک یت دما کا بسیار اثرگذار می باشد  ،تعیی
و سپس با برنامانویسی در محیط  Rای شرایط در قالت یا
فرآیند خودکار با نقشاهای توصیا برای زعفرانکارن در اساتان
تبدیل شد .در ای نقشاها ای توصیاها باصورت گرافیکای در
پهناهای متتل کا هر رنگ بیانگر یا توصایا ع لیااتی باا
کشاورزان در مراتل متتل می باشد ،در آمده اسات .ارزیاابی
توصیاهای صادر شاده نشاان از مطابقات باا ی  75درصادی
توصیاهای صادر شده با واقعیت را دارد.

کلمات کلیدی :زعفران ،پیشبینی وضع هوا ،توصیا
هواشناسی کشاورزی ،نقشا های رقومی توصیا

مقدمه:

صنعت کشاورزی تساس تری صنعت با تغییرپذیری هوا و آ و
هواست .در سراسر دنیا تالش هایی صورت گرفتا است تا خدمات
هواشناسی خاصی برای کشاورزی فراهم کنند .نقش ع لیاتی هواشناسی
کشاورزی بیشتر با تا یم گیری های کوتاه مدت پایش شرایط آ و
هوایی کا با طور مستقیم بر رشد و ن و گیاه تاثیر دارند ،ارتبا دارند.
درجا ترارت و بارندگی دو عامل تثثیرگذار بر ع لکرد زعفران میباشد.
نقش درجا ترارت در ن و گیاه زعفران و با خاو مکانیدم ع ل
گلدهی ای گیاه از اه یت ویژه ای برخوردار است .گلدهی زعفران یکی
از فرآیندهای منحار با فرد گیاهی است کا قبل از شرو رشد رویشی
روی میدهد .آبیاری اول یا بسار آ برای شرو رشد و گلدهی الدامی
است .ای آ مهمتری آ مدار زعفران بوده با منظور بیدار کردن
زعفران انجام میشود و تاریخ ای آبیاری بسیار مهم است چرا کا اگر
آبیاری با موقع انجام شود ،ابتدا گلها از خاک خارج شده و سپس رشد
سبدیناای آغاز خواهد شد درای صورت کاللاها و انرژی گیاه صرف
گلدهی میشود در صورتیکا اگر در آبیاری عجلا شده و زودتر از موعد
مقرر آبیاری شوند برگها سریعتر از گلها ظاهر میشوند و برداشت گل با
ستتی و مشکل مواجا می شود .جهت تعیی زمان مناست ای آبیاری
دمای هوا بسیار تائد اه یت و تیاتی است .بنابرای  ،شناخت متغیرهای
هواشناسی موثر در هر مرتلا و پیش آگاهی از ای متغیرها میتواند
راهی برای جلوگیری از آسیتهای جدی در کشت زعفران و اقتااد
مردم منطقا باشد .از پیشبینیهای عددی وضع هوا میتوان بامنظور
صدور پیش آگاهی و هشدار با کشاورزان استفاده کرد .از ج لا بهتری
و پرکاربردتری های مدلهای عددی در سالهای اخیر مدل پیشبینی و
تحقیقات جو WRFمیباشد .از ای رو در ای پژوهش سعی شده است
با برگداری جلسات متعدد و بهرهگیری از نقطا نظرات کارشناسان و
استفاده از مطالعات متعدد با طراتی و تدوی ساماناای تحت عنوان
ته (توسعا هواشناسی کاربردی) کشاورزی برای محاول زعفران با
هدف اطال رسانی با کاربر نهایی و کاربردی کردن دادههای هواشناسی
برای بتشهای متتل جامعا هدف باویژه کشاورزان اقدام شود.

مواد و روش ها

نتایج و بحث

منطقا مورد مطالعا استان خراسان رضوی می باشد با سهم
 74.7۶درصدی بیشتری سهم تولید زعفران را بی استانهای دیگر
کشور دارد .
دادههای استفاده شده:برای پیادهسازی الگوریتم هشدارکشاورزی عالوه بر دادههای دیدبانی با پیشبینی جوی در روزهای
آینده نیاز است .امروزه بادلیل ضرورت انجام پیشبینیهای دقیق،
مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا باطور گسترده در سراسر دنیا
مورد استفاده قرار میگیرند .در ای مطالعا نید برای تهیا
پیشبینی ک یتهای مورد نیاز از مدل منطقاای  WRFکا
هم اکنون باصورت روزانا و خودکار در پژوهشکده هواشناسی اجرا
میشود ،استفاده شده است .دادههای مشاهداتی مورد نیاز در ای
مطالعا دادههای شامل دادههای روزانا دما و بارش ازایستگاه های
ه دیدی واقع در استان خراسان رضوی تهیا شدند.
مراحل تولید زعفران :با در نظر گرفت عوامل هواشناسی مؤثربر مراتل کشت زعفران می توان با ارائا توصیاهایی هواشناسی
کشاورزی موثر جهت بهره وری با تر و خسارت ک تر با کشت ای
محاول پرداخت .مراتل کشت زعفران با توجا با عوامل
هواشناسی اثرگذار در هر مرتلا می بایست دستابندی و مورد
بررسی قرار گیرد و روند ایجاد توصیا با کشاورزان با توجا با
وضعیت جوی منطقا صادرشود .در ای مطالعا با توجا با
تساسیت بسیار با ی مرتلا آ اول در مدار آبیاری زعفران و اثر
پذیری با ی آن از درجا ترارت  ،الگوریتم و پهنا بندی مرتلا
شرو آبیاری تهیا و توصیا ها در قالت نقشا های پهنا بندی ارائا
شد.

با توجا با اقلیم بسیار متفاوت و گسترده و وجود میکارو اقلایم هاا
در اسااتان و ه یناای بااا توجااا بااا اه یاات و تساساایت آ اول
زعفران و محدودیت های بازه های دمایی جهت آبیاری ،مرتلاا آ
اول در مدار آبیاری زعفران در ای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
با توجا وضعیت جوی مؤثر بر هرمرتلا توصیاهایی تهیا شاده کاا
در جاادول  1الگااوریتم صاادور توصاایا در مرتلااا آ اول در ماادار
آبیاری زعفران نشان داده شده است.
کا در ای مرتلاا درجاا تارارت میتواناد یکای از عوامال بسایار
تثثیرگااذار باشااد .مرتلااا آ اول در ماادار آبیاااری زعفااران هاام از
وضااعیت جااوی گاادارش شااده در چنااد روز گذشااتا و هاام از
پیشبینیهای مدل عددی  WRFبرای صدور توصیا استفاده شاده
است.

نقشههای توزیع مکانی توصیه به زعفران کاران
ن وناهایی از نقشاهای توزیع مکانی توصیا با کشاورزان جهت مرتلا
آ اول در مدار آبیاری زعفران استان خراسان رضوی آورده شده است.
برای تهیا ای نقشاها از پیشبینیهای مدل عددی پیشبینی جوی
در نقا شبکا استفاده شده است .ای نقشا ها در هر روز تولید شده و
توصیاهایی را برای  ۶روز آینده با کشاورزان منطقا صادر میکند.
شکل  2نتایج بادست آمده برای مرتلا آ اول در مدار آبیاری
زعفران را در ای استان نشان میدهد کا هر کدام از مناطق در سا
دستا بندی( تعجیل در آبیاری ،مناست جهت ابیاری اول و توصیا ن ی
شود) با رنگهای متتل نشان داده شده است

نرمافزار پیادهسازی الگوریتم:برای پیاده سازی الگوریتمتوصیا زعفران برای کشاورزان از نرم افدار  Rاستفاده شده است.
 ،Rی زبان مت باز برنامانویسی و محیط نرمافداری برای پردازش
دادهها است .فرایند اخذ و دریافت اطالعات دیدبانی های جوی از
بان برخط اطالعات سازمان هواشناسی کشور و اطالعات پیش
بینیهای رقومی از سرور پیشبینی سازمان هواشناسی کشور در نرم
افدار ایجاد و برای پیاده سازی الگوریتمهای صدور توصیا ت امی
شرو و آستاناها در نرم افدار پیاده سازی شدند تا با صورت
خودکار و روزانا پس از اخذ ،مرتت سازی و ترکیت داده ها معیارها
و شرو هر مرتلا از ع لیات زراعی در قالت الگوریتمهای توصیا
بر دادهها اع ال شود .بتشهای مربو با تولید خروجی نهایی و

نقشا ها نید در نرم افدار توسعا داده شد.
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نتایج ارزیابی توصیاها نشان از ع لکرد خو الگوریتم صدور توصیا
دارد باطوریکا در مراتل مورد ارزیابی ،توصیاهای صادر شده مطابقت
 75تا  100درصدی با واقعیت داشتا است .در پایان میتوان عنوان
کرد کا نقشا های پهنا بندی توصیا های هواشناسی کشاورزی
طراتی شده قابلیت صدور توصیاهای قابلقبولی برای کشاورزان
زعفران کار در مناطق مورد مطالعا را داشتا و می تواند با عنوان
ابداری مفید برای مدیریت زراعی در استان مورد استفاده قرار گیرد

