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 مقدمه
در بسیاري از مناطق ایران زراعت و تولید زعفـران عمـدتاً در   

هـاي سـنتی   هـا و بیـنش  متن دانش بومی و با اسـتفاده از روش 
هاي علمی کمتـر جنبـۀ   گیرد و نتایج حاصل از پژوهشانجام می

کاربردي پیدا کرده است. این عامل باعث شـده تـا کـارایی فنـی     
بسیاري از زارعان این گیاه مطلوب نباشد. بنابراین، الزم است تـا  

زراعی زعفران مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و     هاي مختلف بهجنبه
عملکرد این محصـول، بـا انجـام    نتایج حاصله براي کاهش خالء 

هاي مناسب ترویجی در دسترس کشـاورزان قـرار گیـرد.    فعالیت
مجموعه عواملی از قبیل خاك (بافـت، مـواد مغـذي)، نـوع بنـه      
زعفران، آب و مدیریت زمان آبیاري و ... در بهبـود عملکـرد ایـن    
گیاه موثر هستند که در این نشریه تالش شده است تـا مطالـب   

 اختیار کشاورزان عزیز قرار گیرد.کاربردي در 
 

 شناسی زعفران گیاه
 و نــام علمــی )Saffron( ایــن گیــاه بــا نــام عمــومی زعفــران

(Crocus sativus L.) از خــــانواده زنبقیــــان )Iridaceae (
 کـه  سـانتیمتر  30تا  10گیاهی است به ارتفاع  باشد. زعفران می
. هسـتند قاعـده   قسـمت  کـروي فشـرده و پهـن در    ي آنهـا  بنه
هـا و   تیره و همراه با لکـه  بنفشبه رنگ  ،معطر ي این گیاهها گل
در  کـه در حـوالی آبـان تـا آذر     هسـتند  هاي تیره در گلوگاه هرگ

داراي سه پرچم و مـادگی سـه    ها گلشوند. می سطح خاك ظاهر
هـا   کاللههستند.  به رنگ قرمز نارنجی کالله سه شاخهاي با  خانه

 تـوان  یمـ مراحل رشد زعفران را  د.نباش میزعفران اندام خوراکی 
دوره استراحت کامـل گیـاه و    -1به سه دورة عمده تقسیم کرد: 

 



 

 2 

 

 با 
ی

نای
آش

د 
ولی

ی ت
 فن

ش
دان

عف
ز

ـ
ان

ر
 

 

2 

Technical Knowledge of Saffron Production 

 يهـا  بـرگ  اردیبهشـت کـه   نیمه از حدود(خواب جوانه انتهایی 
دوره فعالیـت در   -2مـاه)   تیـر  اواخـر  تا ،گردد یم خشک زعفران

(از  ابنـد ی یمـ تمایز  ها گلهاي اولیه و درون بنه که طی آن برگ
دوره زادآوري، رویش بـرگ،   - 3و  مهرماه) طماه تا اواس اواخر تیر

 مـاه تـا   مهـر  (از نیمه ها آنهاي  هاي خواهري و جوانهتشکیل بنه
یی که ها دورهکه انتقال بنه در  رسد یماردیبهشت). به نظر  نیمه

ي عـادي گیـاه   ها تیفعالگیاه فعال است، باعث اختالل در انجام 
کاشت زعفران در حدود خرداد مـاه کـه دورة    رو،. از اینگردد یم

باشـد، بهتـرین شـرایط را بـراي وقـوع      مـی  هـا  بنـه خواب کامل 
 نماید.فاکتورهاي رشدي گیاه فراهم می

 
 هاي مختلف زعفران زراعیاندام

 )2010بیگی و همکاران، (برگرفته از حسن
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 زعفرانچرخۀ زندگی و الگوي انتقال و اختصاص مواد فتوسنتزي در 

 )2015(برگرفته از لوپزکورکولز و همکاران،  در طی فصل رشد.
هـا،  ظهـور بـرگ   :10سبزشدن،  :09ظهور ریشه در بنه،  :05آغاز تورم جوانه،  :01
 90هـا بـه میـزان    رشـد بـرگ   :19ها به میزان ده درصد رشد نهایی، رشد برگ :11

      درصـد رشـد نهـایی،    10هـاي دختـري بـه میـزان     رشـد بنـه   :41درصد رشد نهایی، 
ظهـور کاتافیـل گـل،     :50درصد رشد نهایی،  90هاي دختري به میزان رشد بنه :49
ها توسعه برگ :91پایان گلدهی،  :69شود، گلبرگ اولین گل قابل مشاهده می :61

    هـا،  شـروع تغییـر رنـگ از نـوك بـرگ      :93ها هنوز سبز هستند، کامل شده و برگ
طـور کامـل تغییـر    ها پیر شـده و بـه  برگ :97شوند، رد میها زدرصد برگ 50 :95

هـاي مـادري کـامال خشـک      دهند. گیـاه شـروع بـه اسـتراحت نمـوده و بنـه      رنگ می
 اند.طور کامل تشکیل شدههاي دختري به بنه :99باشند،  می

 

 خواص دارویی و کاربردهاي زعفران
زعفران داراي کاربردهاي غذایی و صنعتی متعددي است کـه  

نـوش گیـاهی،    هـاي طبیعـی، دم   توان به تهیه رنـگ  از جمله می
افشانه زعفـران و نیـز اسـتخراج آنتوسـیانین اشـاره کـرد. بـراي        

آوري ذکر  زعفران در طب سنتی کاربردهاي متعددي مانند نشاط
شده و آزمایشات انجام شـده در پزشـکی نـوین نیـز بـراي ایـن       

افظتی بــر تومــوري، اثرمحــ محصــول آثــاري ماننــد فعالیــت ضــد
عروقـی،  -ی، تقویت حافظه، اثرات قلبیاکسیدان ها، اثر آنتی سلول

التهـاب، اثـرات تنفسـی و گوارشـی و نیـز اثـر        درد و ضـد  اثر ضد
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اند. با این وجود ایـن گیـاه داراي    میکروبی را به اثبات رسانده ضد
عوارضی مانند سقط جنین و اثرات حساسـیتی بـه خصـوص در    

 باشد. ی نیز میچشم، بینی و سیستم تنفس

 زمین سازي  آمادهانتخاب و 
توجه به پیشینۀ زمینِ انتخاب شـده بـراي زراعـت زعفـران و     
ــۀ انتخــابی جــزو    ــی انجــام شــده در مزرع ــات زراع ــت عملی ثب

 .ترین مسایل مطرح در خصوص زراعت زعفران است ابتدایی

 مناسب کشت زعفرانخاك 
هاي زراعی موجود قابلیـت تولیـد   زعفران در بسیاري از خاك

 دارد. با این وجود: 
 و رسی لومی لومی، داراي خاك ترجیحاً باید نظر مورد زمین •

 باشد. داشته وجود راحتی به هابنه تکثیر امکان تا باشد، شنی

هاي سنگین رسی هاي شنی و سبک در مقایسه با خاكخاك •
ننـد بنـه   هاي زیرزمینـی ما تري براي رشد اندامشرایط مناسب

 کنند.فراهم می

هــاي ســبک داراي بافــت متوســط و تــا ایــن گیــاه در خــاك  •
حدودي داراي نفوذپذیري خوب و نیز حاوي کلسیم کـافی بـا   

pH  و داراي مادة آلی مناسب، رشد خوبی دارد.  8تا  7بین 

 طولی رشد دلیل به آب، پایین نگهداري با قابلیت هاییزمین در •

رشد  به شروع ها بنه نیاز، مورد رطوبت به دسترسی جهت بنه
 و کشـیده  صـورت  بـه  شلغمی و گرد حالت از و نموده طولی
 دهی گل از این صورت در که داد خواهند شکل تغییر یهویج

  بود. خواهند برخوردار کمی بسیار

 باشد. حی مناسب، جهت توسعۀ بنه ضروري میزهکشی سط •
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آلـی   مـواد  فراهمـی هـاي داراي کلسـیم،    از آنجا که در خـاك   •
هـا بـراي زراعـت زعفـران      گردد، لذا این نوع خاكتسهیل می
 شوند.توصیه می

مقــدار هــدایت الکتریکــی و درصــد عناصــري ماننــد کلســیم،  •
ثیرگـذار  أمنیزیم و سدیم موجود در خاك نیز از عوامل مهـم ت 

بر رشد و عملکرد زعفران هستند که در زمان انتخـاب زمـین   
 گیرند. باید مورد توجه قرار

اثرات مثبت کلسیم در افزایش عملکرد زعفران، به تأثیر مثبت  •
هـا بـه خصـوص غشـاها در شـرایط      این عنصر در ثبات سلول

هاي سرما و گرما، کاهش اثرات منفی عنصر سدیم و نیز  تنش
 گردد. کمک به تنظیم اسمزي بر می

با افزایش درصـد آهـک موجـود در خـاك، عملکـرد زعفـران         •
سـازي  کند و دلیل این موضوع نیز بـه فـراهم  افزایش پیدا می

کلسیم و نیز تقویـت پایـداري سـاختمان خـاك نسـبت داده      
 شود.  می

) خـاك (شـوري خـاك) از    ECبا افزایش هدایت الکتریکـی (  •
 شود. میزان عملکرد گیاه کاسته می

ادة آلی موجود در خـاك، عملکـرد زعفـران    با افزایش مقدار م •
سـالۀ   یابد. کمترین مادة آلی خـاك در مـزارع یـک   افزایش می

هاي بعـدي  زعفران مشاهده شده و مقدار این شاخص در سال
کند. (این موضوع ناشی از پوسـیدن کودهـاي    افزایش پیدا می

دامی مصرفی بوده و افزون بر این با توجه به فراهمی محـدود  
ك در طی تابستان در مزارع زعفران و نیز مـدیریت  رطوبت خا

خاکورزي حداقل، سرعت تجزیۀ مادة آلی کاهش یافته و ایـن  
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مسئله نیز در طی زمان باعث تجمع نسبی مواد آلی در خـاك  
 شود).می

میزان رشـد بنـه کـاهش پیـدا      خاك، شدن بافت ترسنگین با •
 در جدیـد  هـاي بنـه  تولیـد  و رشـد  رسـد کند. به نظر می می

 گیاه جانب از بیشتري انرژي صرف سنگین، نیازمند هاي          خاك

 کاهش بنه تولید جهت یافته انرژي اختصاص بنابراین، و بوده

 یابد. می

  پس حجم افزایش خاصیت علت  به سنگین بافت با يهاخاك
 ممکـن  آن تبـع  بـه  و دارنـد نیز  سله ایجاد مشکل آب، جذب زا

 .مشکل مواجه شود با برگ و گل هاي جوانه خروج است

 سازي زمین براي کاشت آماده

هـایی از   شناسـی الزم بـا تهیـه نمونـه     در ابتدا آزمایشات خاك •
خاك مزرعه مورد نظر انجام شـده و سـپس بـر اسـاس نتـایج      

گیري الزم در خصوص مدیریت زراعـی مزرعـه    حاصل تصمیم
 گردد. زعفران اتخاذ می

زعفـران بایـد داراي بافـت    زمین انتخـاب شـده بـراي زراعـت      •
متوسط، نسبتاً عمیق، مسطح، فاقد سنگریزه، عاري از شوري و 

هاي هرز و داراي زهکشی مناسب باشد. پـس از انتخـاب   علف
زمین الزم اسـت در پـاییز بـا مصـرف عناصـر غـذایی و کـود        

متـر عملیـات    سـانتی  30حیوانی و انجام شخم با عمق حـدود  
د. در این زمان میزان مصرف کود سازي زمین را آغاز نموآماده

 باشد. تن در هکتار متغیر می 40تا  10دامی بین 
 موجـب  که شود انجام ايگونه به باید مکانیزه، شخم عملیات •

 هرز هايبا علف مبارزه و مناسب تهویه خاك، ساختمان حفظ
 گردد.
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 تخریـب  موجـب  بـاال  هايرطوبت در خاکورزي عملیات انجام •

 شود. می خاك افزایش فشردگی و خاك ساختمان

 و مکـانیزه  عملیـات  تلفیـق  مناسب، رطوبت در ادوات کارکرد •
 قبلی بقایاي محصول برگرداندن کشاورزي، ادوات تردد کاهش

 و حفـظ  جهـت  در حفاظتی شخم عملیات جملۀ از خاك، به
 باشند.می خاك ساختمان نگهداري

 بـر  و زمین شیب بر عمود جهت در خاکورزي عملیات انجام  •

 جهت مناسب در عملیات جمله از گیاهی بقایاي گذاردن جاي

 باشند. خاك می فرسایش از جلوگیري

براي تهیه و آماده کـردن زمـین بـه منظـور ایجـاد مزرعـۀ        
مناسب در پاییز و زمستان زمین را یـک   زعفران ابتدا در فرصت

کـه شـرایط   در صورتی زده ومتر)  سانتی 30تا  25شخم عمیق (
ین شخم در فصول ذکر شده فـراهم نشـود، حـداکثر تـا     مساعد ا

پایان اردیبهشت ابتدا باید زمین را آبیاري کـرد و پـس از اینکـه    
توان زمین را شخم عمیق زد. زمین به اصطالح گاورو گردید، می

روز پس از شخم عمیق بایـد در هـر هکتـار     20تا  10در فاصله 
ن داد و بـا وسـایل   تن کود دامی کامالً پوسیده به زمی 40تا  10

کشاورزي و یا دیسک کود را با خاك زمین کامالً مخلوط کرده و 
زمین را هموار ساخت. بدین ترتیب زمین بـراي کشـت زعفـران    
آماده است و تا فرارسیدن زمان کاشت اقدام دیگري روي زمـین  

 .انجام نخواهد گرفت
 قدیمیآوري بنه از مزرعه زمان و نحوه جمع

زعفران عمر مفید مزارع براي گلدهی بسـته  در زراعت سنتی 
باشد. پس از ایـن   سال متغیر می 10تا  5به تراکم کشت اولیه از 

ها، کمبود فضا جهت رشد رویشـی  به علت تکثیر زیاد بنه ها سال
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ها و ضعیف شدن خاك، عملکـرد مزرعـه بـه شـدت کـاهش      بنه
ت هاي زعفران جهـت کشـ  یابد. در این زمان الزم است تا بنه می

در مزرعه جدید از زمین خارج شوند. از موقعی که بوته زعفـران  
توان از خاك درآورده و کامالً زرد و خشک شد، بنۀ زعفران را می

به انبار و یا به زمین دیگري منتقل نمود. با توجه به دورة خواب 
حقیقی بنه که از اواخر اردیبهشت ماه تـا پایـان تیـر مـاه ادامـه      

راسر این دوره به بیرون آوردن بنـه از خـاك   توان در سدارد، می
 اقدام کرد.

 
بیرون آوردن بنۀ زعفران به منظـور کشـت مجـدد آن بـه دو     

 صورت انجام می گیرد:
هــا را مســتقیماً از زمــین خشــک مزرعــه خــارج کنــیم  بنــه .1

 کن).  (خشکه
به علت حفظ خـواب تابسـتانی بنـه تـرجیح     کن  روش خشکه

 شود. داده می

قبالً مزرعه را آبیاري نمـوده (تـرکن) و سـپس توسـط بیـل،       .2
کلنگ و یا هر وسیله مکانیکی دیگـر از جملـه گـاوآهن یـک     

هـا را از زمـین بیـرون    زمینـی، بنـه   کن سـیب خیش و یا غده
 آورند. می

ین هــاي جــدا شــده از زمــدر روش دوم بایــد بالفاصــله بنــه
 مرطوب را به زمین اصلی منتقل و کشت نمود. 

ها بالفاصله پس از بیرون آوردن از مزرعـۀ قـدیمی    بهتر است بنه•
هـا ضـمن ادامـه اسـتراحت در     در مزارع جدید کاشته شوند تا بنه

زمین جدید مستقر شوند. هر چه فاصلۀ زمانی بین بیـرون آوردن  
 تر است.ها تا کاشت مجدد کمتر باشد بهبنه

با این وجود، درصورت وجـود شـرایط رطـوبتی و دمـایی مناسـب      •
 ماه نگهداري کرد.  2ها را حداکثر به مدت توان بنهمی
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هـاي  هاي خـارج شـده از زیـر خـاك بـه صـورت دسـته       بنه
انـد و بایـد از    چندتایی حول بنه مـادري بـه همـدیگر چسـبیده    

ها جدا شـوند.  هاي اضافی اطراف آنیکدیگر جدا شده و پوشش 
مانـدة بنـۀ   در ته هر بنه یک پولک وجود دارد که ناشی از بـاقی 

باشد و بهتر است قبل ازکاشت این پولک از بنه جـدا  دري میما
تر نماید. پس از این کار شود تا جذب رطوبت توسط بنه را آسان

هاي انتخاب شـده بـراي   بندي گردند. بنه ها درجهبایست بنهمی
کاشت باید نسبتاً درشت، بدون زخـم و خراشـیدگی و عـاري از    

 هر نوع بیماري باشند.

 هسازي بن ذخیره
هاي خارج شده از مزرعـه بالفاصـله در مزرعـۀ     الزم است بنه 

جدید کشـت شـوند.   
هـا  ذخیره نمودن بنه

قبل از کاشت توصیه 
شود، زیرا ممکن  نمی

ــیل   ــت پتانســ اســ
  گلدهی گیاه را کاهش دهد.

هـا بایـد   ناپذیر باشد، بنهسازي بنه اجتنابدر شرایطی که ذخیره •
گراد  درجۀ سانتی 5تا  3دماي در اتاقی خشک و سرد ترجیحاً با 

اي براي تنها چند روز ذخیره شـوند و  و در شرایط مناسب تهویه
 ماه شود. هیچ وجه نباید بیش از دو   این مدت به

ها به مزارع جدید باید با دقت انجام شـده  بندي و انتقال بنهبسته •
هاي پالستیکی یا کارتنی بـا حـداکثر   و براي این منظور از جعبه

 کیلوگرم براي هر جعبه استفاده شود. 20تا  15یش گنجا
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Technical Knowledge of Saffron Production 

 ها قبل از کاشتضدعفونی نمودن بنه 
ها در مرحلـۀ قبـل   کش براي تیمار نمودن بنهاستفاده از قارچ

شود، زیرا ممکن است باعث کـاهش  از کاشت چندان توصیه نمی
 تولیدي شوند. محصولکیفیت 

 :زااحتمال وقوع خسارت توسط عوامل بیماري در صورت
هـاي زعفـران قبـل از کاشـت بـا سـموم       بهتر است بنـه  -1

تیزان و غیـره بـه نسـبت    کشی از قبیل سرزان، تري قارچ
گرم سم براي یکصد کیلوگرم بنه بـر علیـه    500تا  300

 هاي قارچی ضدعفونی شوند.بیماري

قـه در  دقی 5توان قبل از کاشـت بـه مـدت    ها را میبنه  -2
بنومیـل، کاپتـان یـا ترکیبـات مـس      کـش   محلول قـارچ 

 نمود. ور غوطه

هـا را بـر روي   کـش، بنـه  هـا بـا قـارچ   جهت تیمار نمودن بنه
کـش بـه   اي پالستیکی پهن نمـوده و سـپس پـودر قـارچ    صفحه

ها به شود و پس از آن بنهها ریخته میصورت یکنواخت روي بنه
خـوبی در سـطح آنهـا    کـش بـه  شـوند تـا قـارچ   دقت هم زده می

 .گیرد قرار
 تاریخ کاشت زعفران

یکی از علل مهم پایین بودن عملکرد مزارع زعفران در ایـران  
به خصوص در سال اول کاشت، عدم رعایت تاریخ مناسب کاشت 

 این گیاه است.
جهت مشخص نمودن زمان دقیـق کاشـت زعفـران نیـاز بـه       •

جداگانه و  تحقیقات جامع براي هر منطقه به طور وها بررسی
هاي اقلیمی، توپوگرافی و خصوصـیات  با لحاظ نمودن ویژگی

 .باشدشناختی میخاك
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شروع بـه جابجـایی   ماه از اواسط مرداد کار زعفرانکشاورزان 
مطالعـات جـامع میـدانی در     کـه  نماینـد، هـر چنـد    مـی  هـا بنه

بیشـترین  هاي خراسان رضوي و جنوبی نشان می دهد که  استان
شـهریور مـاه    20تـا   10در فاصـله   تاریخ کاشـت درصد فراوانی 

 باشد. می
تحــت تــأثیر  هــابنــهدر محــدوده اردیبهشــت و خــرداد کــه 

بایسـت  هاي بازدارنده، داراي خـواب کامـل هسـتند مـی    هورمون
و ایجاد مزارع جدیـد اقـدام نمـود و در     هابنهنسبت به جابجایی 

امـا   ،ظاهراً در حال خـواب هسـتند   هابنههاي تابستان گرچه ماه
تکـوین   ةهاي گستردهاي رشد داراي فعالیتتحت تأثیر هورمون

بـه منظـور    هـا بنـه باشند و هر گونه جابجایی ها میو تمایز اندام
هاي زایشـی خسـارت   احداث مزارع جدید به مرحله تکوین اندام

 .شودوارد نموده و موجب کاهش عملکرد نهایی می
در خواب حقیقی هستند  ها بنهماه که  خرداد واسطا در بنه کشت
 در در طـی دوره خـواب   هـا  بنـه است؛ زیرا در این صورت  تر مناسب

 .شود یم  تولید کافی محصول اول سال در و شده زمین مستقر
 مهر اواسط خرداد) تا خزان بوته (اوایل موقع از را زعفران بنۀ

 محیط که تابستان اواسط در است بهتر اما نمود، کشت توانمی
 و اسـت  کـم  العـاده فـوق  هـوا  نسبی میزان رطوبت و گرم بسیار
 هابنه که این مگر نشود، کشت ببینند، آسیب هابنه است ممکن

 .شوند نگهداري خشکی و سرد محل در و در آورده خاك از قبالً

 

بیـان شـده اسـت کـه      16536در استاندارد ملی ایران بـه شـمارة   
باشد می ماه تیر اول نیمه زعفران بنۀ انتقال و کاشت زمان بهترین

 قـدیمی  زمین هفته از دو مدت طی حداکثر زعفران و بایستی بنۀ

 شود. کاشته جدید زمین در و برداشته
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Technical Knowledge of Saffron Production 

در شهرهاي هاي کاشت زعفران درصد از کل تاریخ 60 بیش از •
در فاصله اول تا آخر شهریور ماه انجام کاري ایران مهم زعفران

 شود.می

 زودتـر از کمـی   ،تـر موقع کاشـت زعفـران در منـاطق خنـک      •
 د.     باش مناطق با سردسیري کمتر تا معتدل و گرمسیر می

در مجموع تعیین یـک تـاریخ کاشـت عمـومی بـراي تمـامی       
مناطق ممکن نبوده زیرا تاریخ کاشت مناسب ایـن گیـاه در هـر    
منطقه به عوامل متعددي به خصوص عوامل اقلیمی بستگی دارد 
و در ایــن بــین درجــه حــرارت نقــش بســیار مــوثري در تعیــین 

 .محدودة زمانی تاریخ کاشت در هر منطقه دارد

 مناسب بنهانتخاب 
بنـۀ  تولیـد زعفـران، انتخـاب و تهیـه      در مهـم  عواملیکی از 

زیرا عملکرد نهـایی   باشد،میبراي کاشت این محصول  استاندارد
 . دارد بنۀ مصرفی نوع به بستگی زیادي

همـان سـال    دربا تراکم مناسـب  درشت  هايفاده از بنهاست -1
خشـک در هـر هکتـار     کاللـه کیلـوگرم   5/3تواند تا اول می

  تولید نماید.
 گرم توان گلدهی محدودي دارند. 8-2بنه هاي  -2

گیـري در   گـرم افـزایش چشـم    10بنه هاي با وزن بیش از   -3
 مقدار گل تولیدي خواهند داشت.

 مادري درشتمزایاي استفاده از بنه 
 و در نتیجه افزایش تربیشتر و درشتخواهري  هايبنهتولید  •

 آوري و عملکرد مزرعهظرفیت گل
هـاي فتوسـنتزکنندة   اي و انـدام توسعۀ بهتر سیسـتم ریشـه   •

 هوایی 
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افزایش حوزة فعالیت ریشه در جذب مواد غذایی از خـاك و   •
 توسعۀ رشد گیاه

در پـاییز جهـت    ربیشت انرژي تولید و غذایی ۀاندوخت داشتن •
 رشد رویشی گیاه

هـاي ریـز و گسـترش     در مقایسه با بنـه  ها تسریع رشد برگ •
هـاي   بنـه  ایجـاد  نتیجـه،  هـاي فتوسـنتزي و در   زودتر انـدام 

 رشد.  فصل پایان در ترخواهري بزرگ

کار به این نکته مهم توجـه داشـته و در   اگر کشاورزان زعفران
 هـاي بنـه ، بیشتراي زعفران با مصرف هزینه ۀابتداي کاشت مزرع

افزایش عملکرد ناشی از  ،تري تهیه نموده و کاشت نماینددرشت
مطمئناً در همان سال اول موجب افزایش  هاییبنهکاربرد چنین 

 .عملکرد زعفران و نهایتاً افزایش درآمد براي آنها خواهد گردید
ــه هــاي مــورد اســتفاده بن

د از براي کاشـت زعفـران بایـ   
ساله یـا   4تا  2اي مخازن بنه

مــزارع تکثیــر زعفــران تهیــه 
هاي انتخابی باید سالم و بدون هیچ زخمی بوده، بیش  شوند. بنه

متر قطر داشته باشند. در شـرایط عـدم    سانتی 3گرم وزن و  8از 
هاي داراي اندازة متوسـط بـا   از بنه هاي مناسب، دسترسی به بنه

  د.شو متر نیز استفاده می یسانت 5/2گرم و قطر  6وزن 

 کشت بنه ها ازتوصیه هاي مربوط قبل 
 از اسـت  الزم ،کاشـت  بـراي  زعفران بنۀ کردن آماده از پیش -1

 و هنمـود  حاصـل  اطمینـان بنـه   اطـراف  در کنـه  وجود عدم
 از اسـتفاده  بـا  کـردن  تمیز از پس باید کنه به آلوده هاي بنه

  .شوند عفونی ضد شده توصیه هايکشآفت
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 عالمت خسارت کنۀ زعفران بر روي بنه 

 )1396(برگرفته از نجاري و احمدیان، 
 

 و قـارچی  هـاي آلـودگی  انـواع  بـه  مشـکوك  هايبنه بررسی -2
  .هاي مناسب کش و ضدعفونی آنها با قارچ پوسیدگی

 

 
 عالیم پوسیدگی خشک فوزاریومی زعفران بر روي بنه

 )1396(برگرفته از نجاري و احمدیان، 
  

 
 

 زعفرانکاشت روش 
متري معمول سانتی 20تا  15در زراعت زعفران عمق کاشت 

هـا از  بنـه است.کاشت زعفران در عمق مناسـب باعـث حفاظـت    
تـر  شود. کاشت عمیقزدگی زمستانه و گرمازدگی تابستانه می یخ
ها از سانتیمتر ممکن است در سبز شدن گیاه و خروج گل 20از 

خاك اختالل ایجاد کرده و باعث کاهش شدید عملکرد شـود. در  

 هـا بیماري یا آفات رؤیت قابل عالئم هرگونه از عاري باید هابنه

 زمـان  در شـیمیایی  مـادة  یا کشآفت گونه هر از بوده و استفاده

 شود.  ثبت باید بنه کشت
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متر بـه دلیـل افـزایش طـول لولـه گـل،        سانتی 20عمق کاشت 
هـاي خـواهري تولیـد    عداد بنهتر شده و تبرداشت زعفران راحت

 15متـر مقـداري بـیش از     سـانتی  20شده نیز در عمق کاشـت  
 متر می باشد. سانتی

 زعفران بنهثر در عمق کاشت ؤعوامل م
ارتباط نزدیکی بین اندازة بنه و عمق کاشت وجود دارد و بـا   •

 گرفت. توان عمق کاشت را بیشتر در نظر افزایش وزن بنه می

نیز عمق کاشت مناسب را تحـت تـأثیر   نحوة کاشت زعفران  •
دهد، به طوري که در شرایطی کـه کاشـت بـه روش     قرار می

اي باشد، شاید بتوان عمق کاشت را افزایش داد، زیـرا در   کپه
ها عمل سبز شـدن و   افزایی کلونی بنه این شرایط فعالیت هم

خروج گیاه از خاك را در مقایسه با شرایط کاشـت بـه روش   
 تر خواهد نمود.  اي آسان بنه تک

متـر و در   سـانتی  20تـا   10در کشت چندساله عمق کاشـت  •
 باشد. متر می سانتی 10تا  8ساله  کاشت یک

 

 کاري خراسانروش اصلی کاشت زعفران در مناطق زعفران

 روش ردیفی
ــال  ــل   (در س ــه دلی ــر ب ــاي اخی ه

اســتفاده از ادوات مکــانیزه، روش  
کاشــــت ردیفــــی از مطلوبیــــت 
ــر    ــده و ه ــوردار ش ــتري برخ بیش
ساله درصـد بیشـتري از مـزارع بـا     

 شوند.)این شیوه کاشته می
 

 ايهاي سنتی یا کپهروش

کاشت سـنتی بـه صـورت    ( 
ــه ــیکپ ــام م ــود و اي انج ش

ــودال   ــر گ ــف ه ــا  3در ک ت
  شود)کاشته میبنه  15
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Technical Knowledge of Saffron Production 

بـرداري از   هر چند میران عملکـرد در سـالهاي ابتـداي بهـره    
باشـد، ولـی در   اي مقداري بـاالتر مـی  زمین در روش کاشت کپه

هـاي کـارگري تمایـل بـه     سالیان اخیر به دلیـل افـزایش هزینـه   
استفاده از روش کاشت ردیفی بیشتر شده است، زیرا سود نهایی 

هـاي نیـروي انسـانی    کاهش هزینه کشاورز در این روش به دلیل
هاي تولید زعفران را به خود اختصـاص  که بخش مهمی از هزینه

 باشد.دهد، بیشتر میمی

در ایران کشت زعفران عمدتاً بصورت سنتی و به شکل کرتی 
 باشد. اي رایج می اي و در موارد اندکی بصورت پشتهو کپه

اي و بـه  در کشت سنتی، بنۀ زعفران معموالً به صـورت کپـه  
شود که در این روش اي کشت میندرت به صورت جوي و پشته

متر از هر جهت، یک بیل گودبرداري شـده و   سانتی 25به فاصله 
نماینـد. ممکـن اسـت    بنه کشت می 15در کف هر گودال سه تا 

بجاي گودبرداري با بیل، با گاوآهن ایرانی و فاروئر شـیار درآورده  
ــله  ــن روش فاص ــود. در ای ــش ــدیگري ش ــا  30یارها از هم  35ت

متر است و تـراکم   سانتی 25ها از یکدیگر متر و فاصله کپه سانتی
 باشد.بنه در متر مربع می 180تا  40کاشت تقریباً بین 

تـوان بـه تسـهیل آبیـاري،     اي، می پشتهاز مزایاي کشت جوي
هـا در خـاك غرقـاب و متعاقـب آن     ور شدن بنهممانعت از غوطه
ها و نیز حفاظت بهتـر از گیـاه در برابـر    دگی بنهممانعت از پوسی

ها اشاره کرد. از مشکالت ایـن روش،  دماهاي باال، آفات و بیماري
 باشد. ها در زمستان می افزایش احتمال سرمازدگی بنه
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 کاشتو آرایش تراکم 

تراکم و آرایش کاشت از عوامل مهـم تاثیرگـذار بـر عملکـرد     
باشند و ارتباط نزدیکی نیز بین این دو عامـل وجـود   زعفران می

تراکم بوته در واحد سـطح بسـته بـه نـوع و روش کشـت،       دارد.
 بـرداري  بهـره  زمـان  طول و تولید روشاندازه بنه،  عادت زارعین،

 باشد. متغیر می
انتخاب تراکم کاشت مناسب در زراعت زعفران ضمن افـزایش   •

برداري این محصول، سبب افزایش عملکرد و کاهش دورة بهره
 شود.طول دوره بین کاشت تا اقتصادي شدن عملکرد می

 5 تا 4بوته در متر مربع و به وزن  50کشت ردیفی با تراکم 
حداکثر عملکرد زعفران  لحصو براي در هر هکتار درشت ۀتن بن

 باشد. میمناسب 

 
 )1396راد و همکاران، سعیديبرگرفته از ( خودکار زعفرانکار هفت ردیفه تمامبنه

گیاه در متر مربع،  50براي کاشت مسطح زعفران، تراکم کاشت •
هکتـار، فاصـلۀ بـین و    تـن در   4حداقل مقدار بنۀ مصرفی حـدود  

 15متـر و عمـق کاشـت     سانتی 10و  20ها به ترتیب روي ردیف
 باشد. متر میسانتی

هایی بـه فواصـل   در کاشت سنتی زعفران نیز اقدام به حفر گودال•
 25تـا   20متـر و عمـق    سـانتی  25تـا   20متـر، شـعاع    سانتی 25

کاشـته  بنه در هـر گـودال    15تا  3متر شده و سپس تعداد  سانتی
 شود.می
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Technical Knowledge of Saffron Production 

در خصوص تراکم کاشت مناسب، باید عمر مزرعه زعفـران را  
نیز در نظر گرفت، زیرا در اولین سال گلدهی، بیشترین عملکـرد  

به دست آید، چون در سـال اول   ها تواند از باالترین تراکمگل می
 ها مطرح نیست.  ها کم و مسئله رقابت بین بوتهکاشت، تعداد بنه

 هـر  ازاي معموالً بسته به اندازه بنه، روش و تراکم کاشت به
 1000 هـر  در و نیـاز اسـت   مـورد  بنـه  تن 10 تا 4 بین هکتار

 شود. می کاشته کیلوگرم بنه 400 حداقل مربع متر
 در بنـه  400حدود  تا زعفران پرتراکم کشتالگوهاي  اجراي

 کاهش جبران جهت یک راهکار عنوان به ممکن است مربع متر

بـرداري  بهـره  باعـث  تراکم پر نظر گرفته شود. کشت در عملکرد
 اسـت  شود، اما بـدیهی می زعفران کشت تحت مزارع از تر سریع

 بود خواهد منطقی شرایطی در فقط هاي زیادتراکم با کاشت که

 غیـر  در زیـرا  ،شـود  کشـت  یکسـاله  صورت به محصول این که

 حد از بیش تراکم دوم، سال در هابنه دلیل تکثیر به صورت این

 داشت. خواهد عملکرد بر منفی تأثیر

 جهت قرارگیريِ بنه در خاك
زعفران به صورت تصـادفی و سـنتی    در بسیاري از مواقع بنۀ

 کاشـته در خـاك   بنـه بدون در نظر گرفتن نحـوه قـرار گـرفتن    
 .شود می

 

 
 

 

ــه بــاال قــرار بنــه کــه در آن جوانــه روش کاشــت عمــوديِ هــا رو ب
 است.داراي بیشترین عملکرد کالله  گیرند،می

بـا انـدازه    هـایی بنـه شـود  جهت کاشـت گیـاه زعفـران توصـیه مـی     
 .شود هشتاو به صورت عمودي کتهیه شده ر تدرشت
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تراکم، عمق کاشت و تعداد سال جدول پیشنهادي براي روش کاشت، 
 برداري از مزارع زعفران: بهره

ت
اش

ش ک
رو

 

    
ت   

اش
م ک

راک
ت

در
نه 

(ب
 

تر
م

 
ع)

مرب
ت  

اش
ق ک

عم
ی

انت
(س

 
ر)

مت
ب  

اس
 من

سن ره
به

 
ي 

دار
برا

ل)
سا

)
 

 5 – 7 15 – 20 50 ردیفی
 3 – 5 20 – 25 80 – 100 کپه اي

 1 - 3 10 – 15 300 – 400 پر تراکم
 

 زعفرانمدیریت آبیاري 
 زعفــران فصــل رشــد  •

ــابیشــترین تطــابق را   ب
در الگـــوي بارنـــدگی  

به عبارت . داردخراسان 
 بــــا شــــروع ،دیگــــر
هـاي   هاي پاییزه رشد گیاه شروع و با اتمام بارندگی بارندگی

ــرشــد آن خاتمــه مــی ،بهــاره ــدگی  ،در نتیجــه د ویاب بارن
 این موضوع یکی از بیشترین تأثیر را بر رشد این گیاه دارد.

مهمترین دالیل موفقیت استقرار گیاه در این منطقـه بـوده   
 است.

 نیـاز آبـی   ،در زمستان در طول فصل رشد زعفران خصوصاً  •
اسـت و   بسـیار کمتـر  در مقایسه با گیاهـان دیگـر   زعفران 

مسـتلزم صـرف هزینـه اقتصـادي      این گیاهمین نیاز آبی أت
 . نیست

اطق زعفران گیاهی است کـه بـه لحـاظ آبیـاري، بـراي منـ       •
باشـند،   خشک که با کمبـود آب مواجـه مـی   خشک و نیمه

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn8nb9M_VAhUJ1xoKHYq4DNcQjRwIBw&url=http://www.khanehkheshti.com/54378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9/&psig=AFQjCNFozTv-15dS4cu7P2-ZV1AABs6nFw&ust=1502566009482636
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn8nb9M_VAhUJ1xoKHYq4DNcQjRwIBw&url=http://www.khanehkheshti.com/54378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9/&psig=AFQjCNFozTv-15dS4cu7P2-ZV1AABs6nFw&ust=1502566009482636
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn8nb9M_VAhUJ1xoKHYq4DNcQjRwIBw&url=http://www.khanehkheshti.com/54378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9/&psig=AFQjCNFozTv-15dS4cu7P2-ZV1AABs6nFw&ust=1502566009482636
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn8nb9M_VAhUJ1xoKHYq4DNcQjRwIBw&url=http://www.khanehkheshti.com/54378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9/&psig=AFQjCNFozTv-15dS4cu7P2-ZV1AABs6nFw&ust=1502566009482636
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn8nb9M_VAhUJ1xoKHYq4DNcQjRwIBw&url=http://www.khanehkheshti.com/54378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9/&psig=AFQjCNFozTv-15dS4cu7P2-ZV1AABs6nFw&ust=1502566009482636
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Technical Knowledge of Saffron Production 

هاي زعفران از نیمه اردیبهشت بسیار مطلوب است، زیرا بنه
شود، یک خواب بـا دوره   هاي بهاره قطع می ماه که بارندگی

ماهه را طی کرده و نیاز به آبیاري ندارند، اما خارج از این  5
آبیاري شود.  محدوده، زعفران باید مانند هر محصولی دیگر

هـاي  اقلیم به مقاومت مناسبی بنابراین، اگرچه گیاه زعفران
 در نبایـد  خشک دارد، ولی براي حصول عملکـرد مطلـوب  

 خشکی قرار گیرد. تنش شرایط

اگر در طول فصل زمستان و بهـار میـزان بارنـدگی زیـاد و      •
داراي پراکنش مـنظم باشـد، عملکـرد زعفـران از افـزایش      

 .خواهد بودچشمگیري برخوردار 
 آبیاري پس از کاشت

 زراعـت  آبیاري پس از کاشـت، در اولین شناخت دقیق زمان 
زیـرا اگـر ایـن     ،زعفران اهمیت زیادي در میـزان عملکـرد دارد  

آبیاري در موقع مناسب اجـرا شـود و در صـورتی کـه عملیـات      
هاي درشت و سالم با دقت انجام بنهسازي زمین و انتخاب آماده

 د.یابگل داده و عملکرد افزایش می هابنه اکثر ،شده باشد
 

 
ــاري   ــین آبی ــان اول زم
ــاکتور در  مهمتــــرین فــ
آغــازش ظهــور گــل در   

ــران اســـت.  ــاریخزعفـ  تـ
ــدهی ــان و گل ــام زم  انج

کاري با توجه به وضعیت آب و هوایی مناطق زعفران اولین آبیاري
شود، اما اگر هوا خراسان، از اواسط مهر تا دهه اول آبان انجام می

تر باشد، زمان شروع آبیاري دیرتر و هرگاه سرما زودرس گرم
 شود.آبیاري می باشد، در اوایل مهرماه مزرعه زعفران
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 مـورد  ۀمنطقـ  دمـاي  و اقلـیم  به بسته زعفران گیاه آبیاري اولین
 . باشدمی متفاوت بسیار مطالعه

 و گلـدهی  تـاریخ  ،هـوا  دمـاي  رفتن باال و ارتفاع شدن کم با •
 بعـد . شودمی منتقل پائیز اواسط به آبیاري اولین انجام زمان

 12 از کمتـر  روزانـه  دماي که زمان هر آبیاري اولین انجام از
 دمـا  کـه  صـورتی  در و گل ابتدا ،گیرد گراد قرار سانتی درجه
 . شودمی ظاهر برگ ابتدا ،باشد مقدار این از باالتر

 افـزایش  بـر  توانـد مـی  بـرگ  خروج از قبل زعفران گل ظهور •
 .باشد مؤثر برداشت ۀهزین کاهش و زعفران کیفیت

 هـا گـل  ظهور در گلدهی از قبل روز 21 تا 14 حدود آبیاري  •
 آبیاري زودتر مزرعه اگر ولی ،است ثرؤم بسیار هابرگ از قبل
 مشکل را برداشت عمل که شوندمی ظاهر هابرگ ابتدا ،شود
 .سازدمی

محـض گـاورو شـدن مزرعـۀ     پس از اولین آبیاري پاییزه، بـه   •
ها از خـاك و  زعفران، الزم است تا به منظور خروج آسان گل

شـکنی  نیز اختالط کودهاي مصرفی با خـاك، عملیـات سـله   
انجام گیرد. این عمل باید به شـکلی صـورت پـذیرد کـه بـه      

تـا   5هاي زعفران آسیبی وارد نشود و عمـق آن نبایـد از    بنه
 متر تجاوز نماید. سانتی 10

م آبیـاري پـس از کاشـت زعفـران در خردادمـاه توصـیه       انجا •
شود. بدیهی است در این صورت اولین آبیـاري در پـاییز    نمی

 انجام خواهد شد.
 نیاز آبی و مدار آبیاري زعفران

زعفران گیاهی است که فصل رشد آن در بین گیاهان زراعی  •
الگـوي بارنـدگی ایـن منـاطق      بابیشترین تطابق را  ،خراسان
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 دهندرخ میهایی که در فصول پاییز و زمستان بارندگی. دارد
هـایی کـه   باشـد و در سـال   براي زعفران بسیار مناسـب مـی  

، کشاورزان اقـدام بـه   شودبارندگی در این فصول کم نازل می
آب مورد نیاز ، خواب رفتنه قبل از ب هابنهکنند تا  آبیاري می

 . خود را جذب نمایند

توانـد  بسته بـه شـرایط اقلیمـی مـی    مقدار نیاز آبی این گیاه 
اي در بسـیاري از  متفاوت باشد. به طوري که در نواحی مدیترانـه 

شـود، ولـی در   مناطق زیر کشت این محصول آبیاري انجام نمـی 
متر مکعب در هکتار  4500تا  3000شرایط ایران سالیانه حدود 

 شود.آب مصرف می

چهـار   بـه حـداقل   خود بومی دانش حسب بر خراسان زارعین
 کنند:می اکتفا زعفران براي نوبت آبیاري

در پاییز براي شـروع رشـد و گلـدهی     ،بسار آبیا آبیاري اول 
الـی   15شود. این آبیاري باید زمانی صورت گیـرد کـه    انجام می

ها ظاهر شوند و دمـاي متوسـط    روز بعد از آن قرار است گل 20
 گراد باشد. درجه سانتی 10الی  5هوا در حد 

روز پـس از آبیـاري    35تا  30حدود  ،زائیچ آب یاآبیاري دوم 
 شود.  میاول و پس از اتمام گلدهی انجام 

، پـس از آبیـاري دوم  و در اواخـر    کـولش آب یـا  آبیاري سوم 
 گیرد. پس از وجین کردن انجام می ،زمستان

و در  رشـــدفصـــل  اواخـــردر زرد آب  یـــاآخـــرین آبیـــاري 
 شود. ماه انجام می اردیبهشت

با کاهش فواصل آبیاري میزان عملکرد زعفـران در مـزارع بـا    
سنین مختلف افزایش یافته و عملکرد زعفران در فواصل آبیـاري  
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روز، به خصـوص از اواخـر زمسـتان تـا زمـان زرد شـدن        12هر 
 کند. گیري پیدا می ها افزایش چشم برگ
هـا و سـطح    هاي اول و دوم رشد گیاه که تـراکم بنـه   در سال •

مکعـب   متر 3000نده گیاه کمتر است مصرف حدود کن تعرق
کند، اما بـا افـزایش سـن مزرعـه      کفایت می در هر هکتار آب

 رود. نیاز آبی گیاه باالتر می

اي  ارتباط نزدیکی بین نیاز آبی گیاه زعفران با مدیریت تغذیه •
آن وجود دارد، به طوریکه در شـرایط مصـرف کودهـاي آلـی     

 باشد. کودهاي شیمیایی کمتر می نیاز آبی گیاه در مقایسه با

 آبیاريروش 
بوده و بـراي   غرقابی به صورت عمدتاً زعفران آبیاري در مزارع

 الزم است چند روز پس از آبیـاري  ،ها از خاكتر گلخروج آسان
رطوبـت   محـیط، زیـرا بـه علـت گرمـاي      ،شکنی انجام گیردسله

سطحی سریعًا تبخیر شده و باعـث سـفتی بـیش از حـد خـاك      
 .گردد می
 قابل آب میزان و منطقه شرایط به توجه بادر زراعت زعفران  •

 آبیـاري  شـامل  آبیاري مختلف هايروش ،گیاه براي دسترس
 .گیرد می انجام فشار تحت و ثقلی

 تابستانهآبیاري 
از اواخر تیر ماه  زعفران بنۀهاي رویشی در مراحل تمایز اندام

تـا اواخـر    آن و پـس از  مـاه ادامـه دارد  مـرداد   اواسط و تاشروع 
 تا تیرماه اواخر . ازیابندهاي زایشی تکوین و تمایز میمرداد، اندام

و  دیـ آ یمـ  بوجـود  بنـه  جوانۀ در اولیه يها برگ مرداد ماه، نیمه
نگیرد، زیـرا بـر    صورت آبیاري هیچ گونه زمان این در است بهتر
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 ه،مـا  در نیمـه دوم مـرداد   عملکرد اثري منفی دارد، در حالی که
تابستانه  آبیاري و یندآ یم بوجود ي تولید مثلها اندام و گل جام

 آوري زعفران دارد.گل در مثبتی اثر در این دوره،

 
 آزمایش آب آبیاري

 حداقل به بایستی براي زعفران تولید براي استفاده مورد آب
 گیـرد. آب  قرار آزمون مورد آلودگی میکروبی، پتانسیل رساندن

 حداقل باید سطحی بار و آب یک سال هر حداقل زیرزمینی باید
 شود. آزمون بار، یک ماه سه هر مدت براي
خصوصیات مختلف شیمیایی به خصوص مقدار امالح موجـود   •

تواند رشد زعفران را تحت تأثیر قرار دهـد.  در آب آبیاري، می
شور و سدیمی بودن آب آبیاري بر غلظـت امـالح در خـاك و    

ها و در نهایت، بر مقدار نفوذ آب بر پایداري خاکدانه در نتیجه
 گذارد.و هوا در خاك اثر منفی می

کربنـات از دیگـر   ) و غلظـت یـون بـی   pHشاخص واکـنش (  •
کربنـات آب  فاکتورهاي موثر در کیفیت آب است. افزایش بـی 

کربنات خاك گشته که این افزایش، آبیاري موجب افزایش بی
جمله آهن تأثیر گذاشته و سـبب   روي جذب عناصر غذایی از

 شود.کاهش عملکرد گیاه می

زیمنس بر متـر   دسی 5/3شوري آب آبیاري در سطح باالتر از  •
  شود. باعث کاهش رشد رویشی زعفران می

ي هـا  انـدام آبیاري در نیمه دوم مـرداد مـاه بـراي کمـک بـه تشـکیل       
باشد، ولی انجام آبیاري در تیر ماه و نیمه اول مرداد ی، مفید میدهگل

زعفـران اثـر منفـی دارد. بـا ایـن وجـود اگـر احتمـال         ماه بر عملکرد 
زاي قارچی وجود داشت بهتـر اسـت از آبیـاري     توسعه عوامل بیماري
 تابستانه اجتناب نمود.
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 شکنی پس از آبیاريسله
 محصـول،  نیـ ا رشد فصل يابتدا در زعفران مزارع یشکنسله

 انجام شـود،  دقت با دیبا که است زراعی حساس عملیات از یکی
 بـاال  خـاك  سـطح  یکینزد تا زعفران يهاجوانه زمان نیا در رایز

 منظـور  به کشاورزان زعفران، پاییزة ياریآب نیاول از پس. اندآمده
 سـطح  در شـده  جـاد یا ۀسل زعفران، گل آمدن رونیب در لیتسه

 يرو خاك و برندیم نیب از یمختلف لیوسا از استفاده با را خاك
 به یبستگ یشکنسله  جهت يخاکورز عمق. کنندیم نرم را بنه

 زیـ ن خـود  نیـ ا کـه  دارد خاك سطح تا زعفران يهاجوانه فاصلۀ
 چـه  هـر . است منطقه ییهوا و آب طیشرا و ياریآب زمان از یتابع

 يهـا جوانـه  ،افتـد  ریتـأخ  بـه  شـتر یب زعفران ياریآباولین  زمان
 ترحساس یشکنسله و شوندیم ترکینزد خاك سطح به زعفران
 .شد خواهد

 
 

 
 

 بهره وري مصرف آب زعفران
زعفران یکی از کارآمدترین گیاهان از نظر مصـرف آب محسـوب   

شود و در سیستم کاشت سنتی بـا افـزایش سـن مزرعـه تـا       می
حدود پنج سال کارایی اقتصادي مصرف آب در این گیاه افزایش 

شکنی باعث حفظ رطوبت زمین، تهویه بهتـر خـاك و تسـهیل     سله
 .شودخروج گلها از خاك می
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گـرم کاللـه    9/1تا  1کند. در بیشتر نواحی خراسان بین  پیدا می
کـه ایـن مقـدار     شود به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی تولید می

ریال به ازاي هر  100000تا  56000تقریباً برابر با درآمدي بین 
باشد. کارایی اقتصادي مصرف آب براي زعفران  مترمکعب آب می

ریـال بـه    1836و  23706و گندم در شهرستان قاین به ترتیب 
اسـت. در نـواحی    ازاي هر مترمکعـب آب مصـرفی بـرآورد شـده    

ستان نیز درآمـد اقتصـادي زعفـران    معتدل کوهستانیِ استان گل
زمینــی  برابــر بیشــتر از ســیب 20هــزار ریــال) حــدود  92372(
هزار ریـال)   9617برابر بیش از غالت ( 7/8هزار ریال) و  5983(

 است. برآورد شده

 زعفران ايتغذیهمدیریت 
در زعفران بر خالف سایر گیاهان زراعی رشد رویشی پـس از  

ها، طول روز ر طی دورة توسعۀ برگرشد زایشی اتفاق افتاده و د
باشـد و از مـدت و شـدت    کوتاه و درجه حرارت محیط پایین می

شود. بنابراین، امکان استفاده هاي خورشیدي نیز کاسته میتابش
یابـد و بـه   از انرژي خورشیدي روز به روز  براي گیاه کاهش مـی 

ر دلیل اینکه زمان وقوع حداکثر میزان سطح برگ گیاه بر حداکث
باشد، امکان استفاده مناسب از هاي خورشیدي منطبق نمیتابش

رو، ایجـاد و  انرژي خورشیدي بـراي گیـاه وجـود نـدارد. از  ایـن     
توسعه سطح برگ مناسب در کـانوپی گیـاهی بالفاصـله پـس از     

هاي بسیار سرد ها و قبل از فرا رسیدن درجه حرارتبرداشت گل
بیشتر و انتقـال آنهـا بـه     تواند به تولید ماده خشکزمستان، می

هاي بزرگتر شود که در سال ها منجر گشته و سبب تولید بنهبنه
بعد، از پتانسیل بیشتري جهت رشد و تولید گل برخوردار خواهد 
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بود. چنین اتفاقی مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب براي رشد 
گیاه است که یکی از عوامل مهم آن در دسـترس بـودن عناصـر    

 باشد.اي این گیاه میتغذیه دیریت مناسبغذایی و م
زعفران در مقایسه با بسیاري از گیاهان زراعی رایج به مقـدار  

 کمتري از عناصر غذایی نیاز دارد.

 

بخش قابـل تـوجهی   ، زعفران زیاد نیست نیاز کوديهر چند  •
به متغیرهاي مربـوط بـه خـاك     ن گیاهایتغییرات عملکرد  از

شـامل میـزان    ،وابسته است و عوامل مؤثر به ترتیب اهمیـت 
ماده آلی، فسفر قابـل اسـتفاده، نیتـروژن معـدنی و پتاسـیم      

 هستند.تبادلی 

آلی و عملکرد زعفران همبسـتگی مثبـت و    ةبین میزان ماد  •
 افزایش عملکرد بـا اسـتفاده از مـواد آلـی،     .باالیی وجود دارد

بهبود خـواص  عالوه بر عرضۀ تدریجی عناصر غذایی، موجب 
 .شودمینیز فیزیکی خاك 

 هابنهآلی موجب افزایش درصد ماده خشک  هايکودمصرف  •
دهد کـه ایـن   افزایش مینیز را  گیاههاي شده و میزان ریشه

افزایش رطوبت خاك و نهایتاً رشـد   ۀاثرات ممکن است نتیج
 .بهتر گیاه باشد

ــران، حــدود   • ــادة خشــک زعف ــوگرم م ــک کیل ــه ازاي ی ــرم 12ب گ
شود گرم فسفر از خاك برداشت می 22گرم پتاسیم و  3نیتروژن، 

مقـدار از عناصـر مـورد نیـاز از طریـق کودهـاي       که بهتر است این 
 حیوانی کامالً پوسیده تامین شود.

هـاي دختـري حـدود     میزان نیتروژن جذب شده از خاك توسط بنه•
کیلوگرم در هکتار در طـی یـک چرخـه رشـد گیـاه زعفـران        125

 باشد.می

 



 

 28 

 

 با 
ی

نای
آش

د 
ولی

ی ت
 فن

ش
دان

عف
ز

ـ
ان

ر
 

 

28 

Technical Knowledge of Saffron Production 

 کود شیمیایی
 پیش تواندمی هاآن نوع به توجه با شیمیایی کودهاي مصرف

 صـورت  بـه  داشـت  دورة کشـت و یـا در   از پـس  کشـت،  از
 محاسبه به نسبت باید صورت هر در اما شود، انجام پاشی محلول
 آن پخـش  نحـوه  و گیـاه  رشـد  مرحلـه  کـود،  مناسـب  میـزان 

 نمود. اقدام
 کودهـاي  از اول، اسـتفاده  آب در زمـین،  کـوددهی  بـراي 
 با مخزن یک در را کود این توانمی که شودتوصیه می ریزمغذي

 شیر یک وسیله به و داد قرار آب ورودي ابتداي در و مخلوط آب
 در مناسب طور به که نمود تنظیم طوري را مخزن خروجی آب،

 در و کـود ازتـه   از اسـتفاده  آذرمـاه  شـود. در  توزیع مزرعه سطح
 پاشـی  محلـول  مرتبـه  سـه  حـداقل  اسـفند  و بهمـن  دي، اواخـر 

 شود.می توصیه ریزمغذي کودهاي
ها نشان داده است که در مزارع یکساله مصـرف کـود    بررسی •

نیتروژنه رایج نبوده و در کل، میزان مصرف این نوع کـود در  
و بـه طـور متوسـط     125مزارع با سنین مختلف بین صفر تا 

 کیلوگرم در هکتار است. 100تا  80
میزان نیتروژن موجود در خاك بـیش از حـد   در شرایطی که 

نیاز گیاه باشد، رشد رویشی گیاه زیاد شده و نیز با افزایش تعداد 
شـود. مصـرف   ها کاسته میهاي خواهري، از وزن متوسط آنبنه

آمونیـوم، اوره و بیوسـولفور    همزمان کود شیمیایی مانند سولفات
 .شود کرد میباال موجب افزایش عمل pHبه ویژه در خاك هاي با 

تقسیط کود نیتروژن نیز اثرات مثبتی بر گلدهی گیاه داشـته  
و بیشترین عملکرد  از تیمار مصرف کـود در دو نوبـت، یکـی در    
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آب (آبیاري پس از گلدهی) و دیگري یـک مـاه پـس از    زمان زاج
 آن، به دست می آید.

 کود آلی
 رکـا  به گیاهیِ و حیوانی منشاء با مواد معنی به آلی کودهاي

 فیزیکــی، خصوصـیات  بهبـود  و گیـاه  تغذیـه  بهبـود  بـراي  رفتـه 
 طوربه هستند که هاخاك شناختی زیست هايفعالیت و شیمیایی
 و کمپوسـت  حیـوانی،  کـود  شامل مصرف شده و توأم یا جداگانه
 باشند. می شده تجزیه بقایاي

 و حاصـلخیزي  بـه  توانـد می کمپوست یا کود آلی از استفاده
 محصـول  بهبـود کیفیـت   موجـب  کـرده و  کمک خاك پایداري

 جذب وضعیت بهبود موجب خاك آلی مواد شود. افزایش زعفران

 خـاك  فرسـایش  خطـر  و کـاهش  آب ذخیـرة  و غـذایی  عناصـر 

 آلـودگی  بـدون  و صـحیح  روش بـه  باید آلی گردد. کودهاي می

 کمپوست خوبی به کودهاي فقط شده و  نگهداري زیستمحیط

 از هسـتند. اسـتفاده   مجـاز  زعفران در مزارع استفاده براي شده

 ممنـوع  زعفـران  مـزارع  در فاضالب همچنین و انسانی فضوالت

 تجمـع  یـا  سنگین فلزات از ناشی آلودگی از پرهیز است و براي

سـایر   و سـنگین  فلـزات  میـزان  نظـر  از الزم آنـالیز  باید نیترات،
 گیرد. انجام آن از استفاده از پیش کود، در بالقوه هايآالینده

هایی که از نظر مادة آلی فقیر هستند، مصرف کود دامی در خاك
 شود.ترین عامل در افزایش تولید زعفران تلقی میمهم

 هاي آلی مزایاي مصرف کود
 تامین نیاز غذایی زعفران -1

هاي فیزیکـی خـاك (کـاهش وزن مخصـوص     اصالح ویژگی  -2
 ظاهري و افزایش میزان تخلخل خاك) 
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از حد خـاك بـه خصـوص در     ممانعت از متراکم شدن بیش -3
 ها در مزارع زعفرانشرایط وقوع چراي دام

تر رطوبت بـراي رشـد گیـاه در نـواحی     فراهم آوردن مطلوب -4
خشــک کــه محــدودة زراعــت زعفــران نیــز  خشــک و نیمــه

 باشند. می

در حدود بهمن ماه رشد و نمـو زعفـران بـا شـرایط جدیـدي      
کند شده، میزان ها شود. در این زمان، رشد طولی برگ روبرو می

هـاي مختلـف گیـاه دچـار تغییـر      عناصر غذایی موجود در انـدام 
یابد. از این مرحلـه  شود و قدرت جذب ریشۀ گیاه کاهش می می

هاي دختري عمدتاً ناشی از انتقال مواد از بنۀ مـادري و  رشد بنه
مین أرسـد تـ  باشد. بر این مبنا بـه نظـر مـی   ها میفتوسنتز برگ

ران بهتـر اسـت قبـل از آبیـاري دوم یعنـی      نیازهاي غذایی زعفـ 
حداکثر تا اوایل آذر ماه صورت پذیرد. با توجه به نیاز زعفران بـه  

کیلوگرم نیتروژن در هر سال، الزم اسـت تـا سـالیانه     50 حداقل
             تن کود حیوانی در هر هکتار استفاده شود. 10تا  5بین 

پیوسته از کود دامی چنانچه در مزارع زعفران بطور معمول و 
استفاده شود، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در حد مطلوب تأمین 

گردد. از طرفی دیگر تولید زعفران با شرایط تولید محصوالت می
ارگانیک همسویی زیادي داشته و در این خصوص نیز مصرف 

 مواد آلی اهمیت خاصی دارد.

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29Mf5qNHVAhXCWRQKHaFdBH0QjRwIBw&url=https://www.bazarsabz.com/sale-manure-fertilizers/sale-animal-manure&psig=AFQjCNGAb6zTKXFK76ErkH_tFeiv1MlAQg&ust=1502614391022797
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 تأمین بر عالوه دامی کود از غذایی عناصر تدریجی شدن آزاد
 ساختمان و بافت بهبود موجب درازمدت در ،گیاه غذایی نیازهاي

 .شودمی نیز خاك
ن کـود گـاوي مـورد    تـ  40تـا   10از براي هر هکتار زعفران  •

در سـال اول کشـت و    ،گیرد که ایـن مقـدار  استفاده قرار می
هـاي بعـد   در سال شود. میهنگام تهیه زمین به خاك اضافه 

تـن کـود گـاوي در سـطح      10تا  5حدود  بر حسب نیازنیز 
 .گرددمزرعه پخش و سپس با خاك مخلوط می

در  گوسـفندي  کودکاري ایران، در بسیاري از نواحی زعفران •

 کنار کود گاوي از منابع اصلی تأمین نیاز غذایی گیاه زعفران
 باشد.  می

توانـد بـر عملکـرد    مـی  هاي مرغی، کودمصرف بیش از حد  •

 داشته باشد. زعفران اثرات منفی

هاي گیـاهی  ماندهحاصل تغییر و تبدیل انواع پس کمپوست •

هـاي مختلـف ریزجانـداران    و حیوانی در نتیجۀ فعالیت گروه
توانـد مقـادیر قابـل تـوجهی از عناصـر غـذایی       است که مـی 

مصرف را براي گیاه فراهم نماید. عناصر غذایی  پرمصرف و کم
د شــده و در کمپوســت، بــه تــدریج و پیوســته در خــاك آزا 

رو سودمندي آن بـیش از  گیرد و از این دسترس گیاه قرار می
یک فصل زراعی است و میزان تلفات عناصر غـذایی در ایـن   

 باشد. کود کم می

نـوعی کـود زیسـتی اسـت کـه در نتیجـه        کمپوستورمی •

کـه بـه    )Eisenia fetida( هاي خاکیاي از کرمفعالیت  گونه
هـا، ضـایعات    کرم زباله نیز معروف هستند، روي فضوالت دام
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شهري، صـنعتی و کشـاورزي تولیـد شـده و حـاوي عناصـر       
غذایی است که بـه راحتـی توسـط گیـاه جـذب مـی شـود.        

کمپوسـت در نتیجـه تغییـر و تبـدیل و هضـم نسـبی        ورمـی 
هـاي  ضایعات آلی در ضـمن عبـور از دسـتگاه گـوارش کـرم     

شود و عالوه بر افـزایش جمعیـت و فعالیـت    خاصی ایجاد می
ــوریزا و     ــد میکــ ــاکزي ماننــ ــد خــ ــداران مفیــ ریزجانــ

کنندة فسفات، با فراهم کردن عناصر هاي حل میکروارگانیسم
غذایی مورد نیاز گیاه باعث بهبود رشد و عملکرد محصـوالت  

شود. این ماده داراي تخلخل زیاد، قـدرت جـذب و   زراعی می
باال، تهویه و زهکشی مناسب، فعالیت نگهداري عناصر غذایی 

میکروبی باال، اندازه ذرات ریز و ظرفیت بـاالي نگهـداري آب    
 باشد. می

 مفیـدي تشـکیل   هايقارچ و هاباکتري از زیستی کودهاي •

 و تثبیت نیتروژن خاصی مانند منظور به یک هر که اندشده 
 ترکیبات نامحلول از آهن و پتاسیم فسفات، یونهاي رهاسازي

ریشـه   اطـراف  در معمـوالً  ریزجانـداران  شوند. ایـن می تولید
کننـد.  مـی  همیـاري  عناصـر  جذب در را گیاه و شده مستقر

 و نداشته محیطی زیست شیمیایی آلودگی کودهاي برخالف
هاي  شوند. مصرف کودمی زیست محیط حفظ و احیاء موجب

زیستی به عنوان جایگزین و در اکثر مـوارد مکمـل کودهـاي    
ــی   ــی م ــیمیایی و آل ــد در    ش ــداري تولی ــب پای ــد موج توان

 هاي کشاورزي شود.  نظام بوم

ترین عناصر مورد نیاز گیاهان مختلـف زراعـی   از مهم گوگرد •

تلقی شده که به دلیل ظرفیت اکسیده شدن و تولیـد اسـید   
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محـیط رشـد گیـاه را     pHتوانـد  سولفوریک در خـاك، مـی  
برخـی عناصـر    کاهش داده و به این طریـق موجـب انحـالل   

بـرداري بـراي گیـاه شـود. جهـت      غذایی نامحلول جهت بهره
شـود  کمک به اکسیداسیون این عنصر در خاك، توصـیه مـی  

هـاي هـوازي تیوباسـیلوس    که این عنصر بـه همـراه بـاکتري   
مصرف شود. کـود بیولوژیـک بیوسـولفور موجـب تسـریع در      

خـاك شـده و    pHاکسیداسیون گوگرد و در نتیجه تنظـیم  
هـاي   ط را براي جذب عناصر غذایی به خصوص در خاكشرای

 کند.آهکی و قلیایی فراهم می

بـه عنـوان یـک اسـید آلـی طبیعـی داراي        اسید هیومیک •

بسیاري از عناصر غذایی مورد 
نیاز جهت رشد گیاه بوده و به 

کنندة رشـد،   عنوان یک تنظیم
هاي هورمونی را تنظیم  فعالیت

 گردد. میو باعث افزایش رشد گیاه 

 اثرات اسید هیومیکبرخی  •

 بهبود کیفیت خاك -1
 هاي محیطی افزایش تحمل گیاه به تنش -2
  گیاهبهبود جذب مواد توسط    -3
 در خاك  غذایی افزایش حاللیت عناصر -4
خـالص بـه مقـدار     NPKاستفادة همزمان کـود شـیمیایی    •

کیلــوگرم در هکتــار همــراه بــا مصــرف اســید  25-25-50
کیلـوگرم در هکتـار در دو    4ر درصد به مقـدا  12هیومیک 

هاي سوم و پنجم، موجب افزایش قابـل  نوبت قبل از آبیاري
 شود. دهی می توجه عملکرد گل در مقایسه با عدم کود

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qZW3rtHVAhVFtBoKHd1kDtUQjRwIBw&url=http://www.kianorganic.com/&psig=AFQjCNE0OGMXhGwWHxH6IjtdeN_K7W9S_A&ust=1502615860707252
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qZW3rtHVAhVFtBoKHd1kDtUQjRwIBw&url=http://www.kianorganic.com/&psig=AFQjCNE0OGMXhGwWHxH6IjtdeN_K7W9S_A&ust=1502615860707252
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qZW3rtHVAhVFtBoKHd1kDtUQjRwIBw&url=http://www.kianorganic.com/&psig=AFQjCNE0OGMXhGwWHxH6IjtdeN_K7W9S_A&ust=1502615860707252
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qZW3rtHVAhVFtBoKHd1kDtUQjRwIBw&url=http://www.kianorganic.com/&psig=AFQjCNE0OGMXhGwWHxH6IjtdeN_K7W9S_A&ust=1502615860707252
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qZW3rtHVAhVFtBoKHd1kDtUQjRwIBw&url=http://www.kianorganic.com/&psig=AFQjCNE0OGMXhGwWHxH6IjtdeN_K7W9S_A&ust=1502615860707252
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است.  مؤثرتر میکرو به نسبت نانو، بنیان با آهن مصرف کود
 کالت، نانو کیلوگرم پنج تیمار که، میزان تاثیرگذارينحوي  به

 شود. برآورد می معمولی کود کالت کیلوگرم 10 معادل
با توجه به چرخۀ زندگی گیاه زعفران که در نیمۀ اسفند مـاه  

گیرنـد و بـا   هاي دختري شکل مـی بنۀ مادري تحلیل رفته و بنه
توجه به اینکـه در ایـن مرحلـه گیـاه از کمتـرین میـزان ریشـه        
برخوردار است و در تأمین مواد غذایی مورد نیـاز خـود از خـاك    

باشد، استفاده از کـود شـیمیایی دلفـارد و کـود     مشکل میدچار 
پاشـی  زیستی بیوآمینوپـالیس بصـورت تغذیـۀ برگـی و محلـول     

تر اي گیاه زعفران و در نتیجه درشتموجب بهبود وضعیت تغذیه
هاي خـواهري و افـزایش گلـدهی و عملکـرد محصـول      شدن بنه

 گردد. می

 
 

 هرز در مزارع زعفرانهايمدیریت علف
هـاي  کاري در خراسان، کنترل علـف یکی از مشکالت زعفران

هاي هرز از طریق رقابت بر سـر منـابع و نیـز    باشد. علف هرز می
زاي بنه موجـب  ها و نیز میزبانی عوامل بیمارينفوذ در داخل بنه

حصـول را بـه   بروز مشکالتی شده و در نهایت کاهش عملکـرد م 
 همراه دارند. 

در کنـار مصـرف بهینـۀ    استفادة همزمان کودهاي بیولوژیک و آلی 
اي در حفظ ساختار و باروري خـاك  کودهاي شیمیایی، اهمیت ویژه

توأم با تامین مناسب و به موقع نیازهـاي غـذایی گیاهـان بـه ویـژه      
زعفران دارد. افزون بر این، کودهاي آلی با تأمین کربن مورد نیاز 

هـا فـراهم   ریزجانداران هتروتروف زمینه را براي فعالیت بهتر آن
 کنند.می
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گیاه زعفران در تمامی مراحل زندگی خود از نظر قدرت رقابت با 

هاي هرز گیـاه ضـعیفی محسـوب شـده و ایـن موضـوع در        علف
 هاي اول و دوم پس از کاشت بیشتر قابل توجه است. سال
مبارزة شیمیایی: همزمان بـا شـروع رشـد رویشـی زعفـران،       •

هاي هرز در مزارع زعفران شروع به رشد کرده و پـس از   علف
طی مرحلۀ روزت و همزمان با اتمام سرماي زمستانه، مرحلۀ 

کننـد و باعـث تشـدید رقابـت در      رشد سریع خود را آغاز می
 شوند.  اواخر زمستان و اوایل بهار می

هاي هرز زعفران بـه خصـوص در شـرایط    فبراي مدیریت عل •
هاي غیرشـیمیایی و   تولید محصول ارگانیک، استفاده از روش
 اي برخوردار است. به خصوص وجین دستی، از اهمیت ویژه

 
هاي هرز مزارع زعفران کن (کولتیواتور دوار) جهت وجین علفوجین

 )1396راد و همکاران، (برگرفته از سعیدي هاي ردیفیدر کاشت
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هاي هرز بسته وجین علف •
به نیـاز، معمـوالً در چنـد    
مرحلـــه شـــامل پـــس از 

 از برداشـــت گـــل، قبـــل
آب (قبل از سومین  کولش

ــا   ــان بـ ــاري)، همزمـ آبیـ
برداشت علوفـۀ زعفـران و   

 گیرد. تابستان صورت می

هاي هرز مزارع زعفـران شـامل چمـن پیـازي،      مهمترین علف
وحشی، یـوالف وحشـی،   بید گیاه، بومادران، تلخه، خارشتر، سیر 

علف پشمکی (الشوك)، سلمه، پیچک صـحرایی، پنجـه مرغـی،    
بند، شیرتیغی پایا، گل قاصد، خارخسـک،  خاکشیر، منداب، هفت

تره، اویارسـالم زرد و ارغـوان، فرفیـون،     گل ماهور، گاو پنبه، شاه
 باشند.  کالغک، بارهنگ، ترشک، کاهوي وحشی و علف شور می

کشــی کشــت زعفــران، علــف بــه علــت محــدودیت جهــانی •
این گیاه به ثبت نرسـیده و بنـابراین بایـد از     اختصاصی براي

هاي هرز در این گیـاه  هاي موجود براي کنترل علفکشعلف
 استفاده نمود. 

کنـد،   از آنجا که زعفران در طی فصول پاییز و بهار رشد مـی  •
هرز بهاره و پاییزه قرار گرفته و بنـابراین  هايتحت تأثیر علف

هـایی  کـش  هاي هرز از علـف باید براي کنترل شیمیایی علف
استفاده شود که ماندگاري بیشتري در خاك داشـته باشـند،   

پاشی در طول فصل رشد  در غیر این صورت نیاز به تکرار سم
 خواهد بود.
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در طی تابستان نیز که گیـاه زعفـران رشـد رویشـی نـدارد،        •
ن تقویت بانک هاي هرز تابستانه رشد کرده و ضمبرخی علف

هاي هرز مزرعه، باعث هدر رفـتن ذخیـرة رطـوبتی    بذر علف
ــی ــی خــاك م ــن فصــل م ــن رو در ای ــوند و از ای ــوان از ش ت

 هاي غیرانتخابی سیستمیک استفاده کرد. کش علف

کـش، موجـب    استفاده از کود مـایع بـه همـراه سـموم علـف      •
 شود. کش می عملکرد بهتر زعفران و کارایی بیشتر علف

 

  
 

 

 

بـرگ از طریـق کـاربرد    هـاي هـرز پهـن   ه شـیمیایی بـا علـف   مبارز
هـا   بـرگ  رویشی سـنکور(متریبوزین) و باریـک  رویشی و پسپیش

اتیـل) پـس از برداشـت گـل     -فوپتوکسـی توسط گاالنت (هالوکسی
 گیرد.صورت می

 

فلـورالین) جهـت   رویشـی سـوناالن (اتیـل   کـش پـیش   مصرف علف
زعفران رایج است. در طـی اسـتراحت   هاي هرز مزارع  کنترل علف

هـاي عمـومی ماننـد رانـداپ     کـش توان از علفتابستانۀ زعفران می
پـی) اسـتفاده کـرد. در    یت) یا بوستر (توفوردي، توفـوردي ز(گلیفو

هـاي هـرز   توان از شعله نیز جهت کنتـرل علـف  طی این دوران می
 جوان استفاده نمود.

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-NyyvdLVAhVGOhQKHc30CWMQjRwIBw&url=http://www.kgkhak.com/Herbicide_Haloxyfop_R_Methyl_teif.aspx&psig=AFQjCNHrlxfpdfWv5kHCU3e4g3aU5vx8bQ&ust=1502654239282923
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVwZrivNLVAhWCORQKHeOMDD0QjRwIBw&url=http://www.kgkhak.com/Herbicide_Metribuzin.aspx&psig=AFQjCNE3CI9iHiEPiDTJo2_eNHTgjvjm5w&ust=1502654070419826
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مستندات دانش بومی در هاي معرفی شده بر اساس  کش علف •
اند و توصیه علمی آنها براي مصـرف در   این بخش آورده شده

ــاتی بیشــتري  مــزارع زعفــران نیازمنــد بررســی  هــاي تحقیق
 باشد. می

 هکتار براي کنتـرل  در لیتر 2 مقدار به تفوریل کوییزالوفوپ •

مورد استفاده قرار  باریک برگ در مزارع زعفران هرز هايعلف
 گرفته است.

بـوزین بـه    کش متريتحقیقات انجام شده استفاده از علفطبق  •
درصـد   94سوپر به میزان  کش سلکتدرصد و علف 100میزان 

هرز جوموشی شده و تـأثیر سـویی نیـز بـر     موجب کنترل علف
 گذارد. مزارع زعفران بر جاي نمی

 هـاي هـرز  علف کنترل در قبولی قابل تأثیر کش شوالیهعلف •

 ایـن  احتمال داده شد که شته ولیدا پهنبرگ و باریک برگ

 زیـرا  داشته باشد، منفی اثرات گیاه زعفران رشد بر کش علف

 دهد. می کاهش بعد سال در را زعفران گیاه تراکم

جو با تراکم مناسـب تـأثیر فراوانـی در کـاهش      پوششی گیاه •
 رزه هايعلف تودة زیست

پهـن   بـرگ  باریک و برگ
 به گیاه پوششی دارد. این

 کنتــرل مناســبدلیــل 

 ایجاد عدم هرز، هاي علف

 محصول یک تولید همچنین و زعفران گیاه بر نامطلوب اثرات

 برتري دارد. هرز کنترل علف هايروش سایر بر جنبی،

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvorx_erVAhVCtRoKHeJUAdoQjRwIBw&url=http://asanteb.com/18136/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86.html&psig=AFQjCNF_fbmjsmugFAQ9AFtByWz3RW8SHw&ust=1503496183579022
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تواننـد بعنـوان گیـاه     ایرانی و خلر نیز می گیاهانی مانند شبدر •
 گیرند.  استفاده قرار  همراه زمستانه در مزارع زعفران مورد

 
 

 هاي زعفرانمدیریت آفات و بیماري
عطر و طعم زعفران براي برخی از موجودات جذاب بـوده و بنـه   

ها و حیوانات اهلی و وحشی خوشـمزه  نیز براي برخی حشرات، کرم
هاي زعفران شامل جوندگان (مـوش  است. مهمترین آفات و بیماري

و  Rizoctonia violaceaزاي  صحرایی و خرگـوش)، عامـل بیمـاري   
 باشند. می )Ditylenchus clipoai( هاي زیرزمینیکرم

 زعفرانآفات 
 

 خرگوش
 هاي آبدار را مورد هجوم قرار می دهد.ها و برگخسارت: گل •
هاي سـیمی در اطـراف مزرعـه و طعمـۀ     کنترل: ایجاد شبکه •

درصـد در بلغـور گنـدم     5/2زنگ به میزان  مسموم (فسفر دو
 ) زده روغن

 
 موش صحرایی

 کند. هاي زعفران استفاده می خسارت: بیشتر از برگ •

 کنترل: استفاده از تله و طعمه مسموم •

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2w7Svt9PVAhVGQBQKHV3aC1kQjRwIBw&url=http://www.photo-aks.com/gallery/animals/rabbit&psig=AFQjCNHJbbjvn_grNRWXwqFZnasHUgvvMg&ust=1502686981464794
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 موش کور و موش کوهستان

خسارت: عالقـه شـدیدي بـه بنـۀ زعفـران داشـته و سـرعت         •
تولیدمثل باالیی دارد، به همین دلیل در مدت کوتاهی مزرعه 

 کند. را نابود می

یا دود کاه به داخـل   کنترل: دمیدن گازهاي سمی لولۀ اگزوز •
ــوراخ ــتفاده از    س ــا اس ــاز ب ــدن گ ــدگی، دمی ــل زن ــاي مح ه
هـاي   هاي گاز شهري به داخل النه، آب انداختن النـه  کپسول

قـرار دادن  و  ار براي بیرون آمدن و کشـتن آنهـا  و انتظ موش
 .هازنگ در مسیر رفت و آمد موش طعمه مسموم فسفر دو

 
 تشی

 نماید. ب وارد میخسارت: به برگ و بنه زعفران آسی •

کنترل: تورکشی و حصارکشی اطراف مزارع، شکار با اسـلحه،   •
از بین بـردن النـه، اسـتفاده از طعمـه مسـموم و اسـتفاده از       

 سموم تدخینی در درون النه

  
 

 

باشـد  یکی از اصول مهم کشاورزي اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی جانوران می
ها و کـاهش تنـوع زیسـتی،    نابودي آنجاي شود به این اساس توصیه می و بر 

هایی مانند کاشت گیاهان تله، کاشت گیاهـان  در زراعت زعفران نیز از روش
 ... استفاده شود.کننده وهاي جایگزین و کاربرد مواد دوردافع، ایجاد طعمه

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszI2Zu9PVAhWEzxQKHc5VBg8QjRwIBg&url=http://tnews.ir/news/364c51075723.html&psig=AFQjCNGKZBKV10kcQ8D3hLpmmfE5LRfESQ&ust=1502688008364650
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszNbiuNPVAhWmNpoKHVu_DFoQjRwIBw&url=http://jamejamonline.ir/online/1670325758118458755/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%8C-2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA&psig=AFQjCNHLF5mvykSsUabIj6z6_PInMC6uyw&ust=1502687357415482
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 پرندگان

هاي جدید زعفران هر ساله در باالي بنـۀ  با توجه به اینکه بنه •
متـر   سـانتی  3تا  1ها بین شوند، سالیانه بنهقدیمی تولید می

شـوند. بنـابراین، گـاهی برخـی از     به سطح خاك نزدیک مـی 
هـا  گردند که این گروه از بنـه ها در سطح مزرعه ظاهر می بنه

 شوند.مصرف می توسط پرندگان
ها با خاك پوشیده شود و یا بایستی آنها کنترل: روي این بنه •

 رعۀ جدیدي کشت نمود.آوري نموده و در مزرا جمع
 حیوانات اهلی

 هاي سبز گیاه  خسارت: تغذیه از اندام •
کشی اطراف مزرعه و استفاده از کشت درختـان   کنترل: فنس •

 لگوم در اطراف مزرعه 
 کنه زعفران

هاي سال فعال خسارت: این آفت در مزارع زعفران در کلیه ماه •
 دارد. بوده، ولی بیشترین فعالیت را در فصول پائیز و بهار

 کنترل:  •
 هاي زعفران از خاك براي کاشت مجدد بصورت بیرون آوردن بنه

 کن انجام گیرد.خشک
 هاي تیره براي کاشت استفاده شود.هاي سالم و فاقد لکهاز بنه 
 هـا بـه    ها قبل از کاشت انجام گیرد (خیساندن بنـه ضدعفونی بنه

 کش امایت)در هزار کنه 2دقیقه در محلول  2-1مدت 
  متر انتخـاب  سـانتی  20تـا   15بسته به بافـت خـاك   عمق کاشت

 گردد.
  متـر   سـانتی  5تا  4هر دو سال یکبار خاك زراعی سبک به ارتفاع

در طول فصل تابستان روي مزرعه پخش شـود تـا عمـق کاشـت     
 همیشه ثابت بماند.

 .از آبیاري مزارع آلوده در طول فصل تابستان جداً خودداري شود 
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 ارع زعفران آلوده به کنه جهـت کاشـت مجـدد    از انتقال خاك مز
 زعفران جداً پرهیز گردد.

 شود.  موقع کاشت از مقدار بنه بیشتري در واحد سطح استفاده در 
 .از کود گاوي پوسیده و عاري از آلودگی استفاده گردد 
  هاي زعفران آلوده به سایر مناطق جلوگیري شود.از انتقال بنه 

 
 )Rhizoglyphus robini Claparede(کنه زعفران 

 )1396(برگرفته از نجاري و احمدیان، 

 هاي زعفرانيبیمار
ترین عوامل بیماري زا در گیاه زعفران به شمار ها از مهمقارچ •

 آیند. می
باشد. باال  ها در شرایط محیطیِ مرطوب بیشتر میهجوم قارچ •

براي   بودن درصد رطوبت توأم با دماهاي باال شرایط مناسبی
ــارچ   ــدها و ق ــریع نمات ــترش س ــعۀ و گس ــد  توس ــایی مانن ه

Fusarium, Penicillium, Rhizoctonia  و غیره فراهم کرده

 باشد.می پوسیدگی بنهکه نتیجۀ آن 

دهد. بر  این شرایط معموالً در بهارهاي گرم و مرطوب رخ می •
اي از گسـترش  هاي گـرم و خشـک مدیترانـه   عکس، تابستان

 کند.ممانعت میعوامل انگلی 

هـاي قـارچی   ترین عملیات بـراي اجتنـاب از عفونـت   مناسب •
شامل تناوب زراعی، حذف و سوزاندن گیاهان آلوده و تیمـار  
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 هایی مانند بنومیل یـا  کش ها قبل از کشت با قارچنمودن بنه
 باشد.هاي حاوي مس میمحلول

  زعفران هبرداري از مزرعسن مناسب بهره
سال به دلیـل   5تا  4زعفران به بیش از  با افزایش سن مزرعۀ

افزایش رقابت براي آب و مواد غـذایی، بـروز آلـودگی قـارچی و     
هـا، میـزان تولیـد محصـول     کاهش اندازه و توان تولید مثل بنـه 

 یابد.زعفران کاهش می
با افزایش هر سال به سن مزرعه تا پنج سال و به شرط اعمال 

یابـد. بـر    افـزایش مـی   مدیریت زراعی مناسب، عملکـرد زعفـران  
تـا   5اساس دانش بومی عمر مزارع زعفران در مناطق مختلف از 

باشد، ولی در حوزه پـراکنش زعفـران مزارعـی     سال متغیر می 8
 سال نیز دوام دارند.15هم دیده شده که تا 

عملکـرد زعفـران بـا عمـر     سـال سـن،    5در مزارع با بیش از 
رع باعـث افـزایش   نسبت عکس داشته و افزایش عمر مـزا  همزرع
براي کاهش تـوده و انبـوهی    گردد.زعفران در زمین می بنۀتوده 

 در فصل مناسب، مزرعه را زیـر و روکـرده و   بایدهاي زعفران بنه
مناسـب دوبـاره کشـت     هاي و بنهزعفران از خاك خارج  هايبنه

هـاي  گردد که معموالً زارعین از این عمل به خاطر زیادي هزینه
درشـت جهـت    هـاي بنـه چنانچـه   کنند.نظر می انجام کار صرف

بـرداري از  بهـره  ةکاشت زعفران مورد استفاده قرار گرفتـه و دور 
سال کاهش یابد، امکان افزایش عملکرد  5 تا 4مزارع زعفران به 

 .تا حد زیادي وجود دارد در ایرانزعفران 
 زعفران ارگانیکتولید 

تمایل توجه ویژة مصرف کنندگان به طبیعی بودن محصول و 
کودهـاي   به مصرف محصوالتی کـه بـدون اسـتفاده از سـموم و    
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شیمیایی تولیـد شـده باشـند، محـور علمـی بـه نـام کشـاورزي         
دهد که زعفران بـا   ها نشان می ارگانیک قرار گرفته است. بررسی

محصوالت  توجه به روش کشت و تولید، در مقایسه با بسیاري از
هاي بسیار بـاالیی بـراي کسـب عنـوان      کشاورزي دیگر، پتانسیل

 محصول ارگانیک دارد.

 بـه  اي از تولید زعفران در ایـران ماهیتـاً  بخش عمده

هاي  به دلیل عدم داشتن گواهی ولی است، ارگانیک شکل

ارگانیـک   تولیـدات  اصـطالحاً  آن بـه  بین المللی معتبـر 

 .گویند شده می فراموش

 بـراي  و اسـت  پرهزینـه  و پیچیـده  ارگانیـک  گـواهی  فرآیند

 مشکل این بتوان شاید. نیست صرفه به مقرون پاخرده کشاورزان

 هاي تولید و اخذ گواهی گروهی مرتفع نمود. تشکیل تعاونی با را
کشاورزان خرده پا در نقاط مختلف کشور با عـدم اسـتفاده از   

بـدون گـواهی   کود شیمیایی و سموم به تولید زعفران ارگانیـک  
 پردازند. ارگانیک می

که بسیاري از فرآیندهاي تولید تا فرآوري زعفران با وجود این
گیـرد، امـا   به صورت سنتی و در متن دانـش بـومی صـورت مـی    

هـاي  دهد که مصـرف درازمـدت نهـاده   برخی مطالعات نشان می
شیمیایی در برخی مزارع، موجب تجمع فلزات سنگین در خـاك  

هاي مدیریت اکولوژیک نظیر از روشگردد.  می زیر کشت زعفران
کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و کـاربرد کودهـاي آلـی بـراي     

گیـري  در مـزارع زعفـران بهـره   سـنگین  کاهش غلظـت عناصـر   
 شود. می
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سازي بستر کاشـت و زراعـت ایـن گیـاه بـا اسـتفاده از       آماده
گیـرد.  هـاي بسـیار سـاده صـورت مـی     نیروي کارگري یا ماشین

هاي زعفران جهت کاشت در مزارع جدید بـه صـورت محلـی     بنه
خیـزي خـاك در زعفـران عمـدتاً     شوند. مدیریت حاصلتهیه می

مبتنی بر کمپوست کود گاوي است. کشاورزان براي کنترل آفات 
هـاي غیرشـیمیایی ماننـد کنتـرل     هـا، عمـدتاً از روش  و بیمـاري 

آبیـاري   هاي مکانیکی، خفـه کـردن و بخـار دادن،   بیولوژیک، تله
کننـد.  هاي زمستانه استفاده  مـی آب در طی آبیاريغرقابی و یخ

زعفران محصولی خانوادگی بوده و بیشتر عملیات زراعـی آن بـه   
خصوص برداشت گل و جدا کردن کالله، توسط اعضاي خـانواده  

گیـرد. دایـر نمـودن موسسـات     و با همکاري جمعی صـورت مـی  
در خصـوص بازرسـی و   محلی و ملی جهت ارایۀ خدماتی  گواهی

دهندگان زعفران ارگانیک در ایران، ضـروري   گواهی براي پرورش
 است.

 کشـاورزي  تکامـل  در ايویژه جایگاه تاریخی ابعاد از زعفران
 اجتماعی، اقتصادي، هايارزش با تنگاتنگی ارتباط و داشته ایران

 ایجـاد  تولیدکننـده  کشـاورزي  جوامع محیطیزیست و فرهنگی
 ادویـۀ  ایـن  و مصـرف  تجـارت  فـرآوري،  تولید، ربازدی از و کرده

 اسـت.  گرفتـه  شـکل  جوامـع  این بومی دانش قالب در ارزشمند
کار خانوادگی و در مزارع کوچک  نیروي اساس بر آن تولید چون

 بـه  اتکـا  هکتـار دارنـد) بـا    6/0درصد مزارع مساحتی زیـر   98(
 اسـت،  نهـاده کـم  هـاي فنـاوري  و محلی و بومی صرفاً هاي نهاده

 طبیعـت  بـا  نواو هم محیطی زیست معیارهاي با آن هاي ویژگی
 اسـت،  مطرح ارگانیک و اکولوژیک کشاورزي قالب در امروزه که

 .دارد مطابقت کامالً
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 سخن آخر

در بین گیاهان زراعی رایـج در منـاطق مهـم کشـت     

ــت     ــول از اهمی ــن محص ــران، ای ــران در ای ــار زعف و ک

ــژه ــوده،   وی ــوردار ب ــول  اي برخ ــیچ محص ــه ه بطوریک

نـوا بـا طبیعـت     انـدازه زعفـران هـم    تواند به دیگري نمی

نظـر اجتمـاعی    پـذیر، از   نظـر اقتصـادي توجیـه    بوده، از

سـازگار باشـد.    نظـر اکولـوژیکی بـوم    مورد پـذیرش و از 

مــدت  همــین جهــت زعفــران موجــب پایــداري دراز بــه

 است. هاي تولیدي این مناطق شده اکوسیستم
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 منابع
ــمارة    -1 ــی ش ــتاندارد مل ــوب  1392. 16536اس ــات خ . عملی

زعفران. سازمان ملی اسـتاندارد   -کشاورزي ایران (ایران گپ)
 صفحه. 37ایران. چاپ اول. 

 مقدم، پ.، کوچکی، ع.ر.، فالحی،اقحوانی شجري، م.، رضوانی -2
. ارزیابی اثرات بافت خـاك  1393ح.ر.، طاهرپور کالنتري، ر. 

): 4(2بر رشد و عملکرد زعفران. زراعـت و فنـاوري زعفـران.    
322-311. 

بندي اکولوژیکی و پایش نوسـانات   پهنه .1384م.ع.  بهدانی، -3
 دانشگاه فردوسی مشهد عملکرد زعفران در خراسان.

دانش فنی مبتنی  . زعفران:1394بهدانی، م.ع.، فالحی، ح.ر.  -4
 هاي پژوهشی. انتشارات دانشگاه بیرجند.بر رهیافت

. تدوین دانش فنی حاصـل  1394بهدانی، م.ع.، فالحی، ح.ر.  -5
هاي پژوهشی خاتمه یافته زعفـران و تحویـل آن بـه    از طرح
دانش بنیان. گزارش نهـایی طـرح پژوهشـی بـه      هاي شرکت

ی، معاونت سفارش ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان داروی
 علمی و فناوري ریاست جمهوري.

شناسـی زعفـران    مطالعه بـوم  .1395بهدانی، م.ع.، ایزانلو، ع.  -6
). گـزارش نهـایی   مطالعـات آزمایشـگاهی   (مرحلـه اول:  ایران

طرح پژوهشـی بـه سـفارش سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوري        
 گیاهان دارویی، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري.

االحمــدي، م.، مهــدوي دامغــانی، ع.م.، میبهــدانی، م.ع.، جــا -7
. استاندارد سـازي و تـدوین دانـش فنـی     1396فالحی، ح.ر. 

زعفران ارگانیک ایـران. گـزارش نهـایی طـرح پژوهشـی بـه       
سفارش ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی، معاونت 

 علمی و فناوري ریاست جمهوري.
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ـ   .1393ر. هوشیار، بهدانی، م.ع.، -8 وژیکی و کمـی  بررسـی اکول
گیاه زعفران  (کروسین و پیکروکروسین) هاي عمده متابولیت

 طرح پژوهشی در حال اجرا ارگانیک و غیر ارگانیک.
ــیاري، م.ح.،   -9 ــی، ح.ر.، سـ ــانی، غ.، فالحـ ــدانی، م.ع.، زمـ بهـ

هـاي   . ارزیـابی خصوصـیات رشـدي بنـه    1396صمدزاده، ع. 
هـاي کشـاورزي رایـج و     دختري زعفـران تحـت تـاثیر نظـام    
 .147-133): 2(5ارگانیک. زراعت و فناوري زعفران.  

فالحی، ح.ر.، علمی، س.، بهدانی، م.ع.، اقحوانی شـجري، م.   -10
. ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفـران (مطالعـۀ   1394

 .31-50): 1(3هاي زعفران. موردي: سرایان). پژوهش
. ارزیابی اثـرات مـدیریت   1396فالحی، ح.ر، محمودي، س.  -11

هاي فیزیولوژیکی و اي و فراهمی آب بر برخی شاخصتغذیه
هاي دختري زعفران. گزارش نهایی طرح پژوهشی، رشد بنه

 دانشگاه بیرجند. 
کافی، م.، راشد محصـل، م.ح.، کـوچکی، ع.، مالفیالبـی، ع.     -12

ــرآوري. قطــب علمــی  1381 ــاوري تولیــد و ف . زعفــران: فن
 گیاهان زراعی ویژه، دانشگاه فردوسی مشهد. 

کی، ع.، رضــوانی مقــدم، پ.، فالحــی، ح.ر.، اقحــوانی  کــوچ -13
هـاي دختـري   . بررسـی خصوصـیات بنـه   1395شجري، م. 

) در پاسخ به تـاریخ کاشـت،   .Crocus sativus Lزعفران (
مدیریت آبیاري و کاشت گیاهان همـراه. زراعـت و فنـاوري    

 .3-18): 1(4زعفران. 
ــازاده، ز.   -14 ــد رض ــوچکی، ع.، برومن ــی، م.، ک ــیري محالت ، نص

. بررسی اثر وزن بنه و دوره انبارداري بنه 1386تبریزي، ل. 
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