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  :پيشگفتار

اي  اي جهان جايگاه ويـژه  ترين محصول كشاورزي، دارويي و ادويه  زعفران به عنوان گرانقيمت

مناسـب  در بـين گياهـان زراعـي ايـران، زعفـران      . در بين محصوالت صنعتي و صادراتي ايـران دارد 

براي نقاط محروم و دورافتاده كشـور اسـت، چـرا كـه اغلـب      ) كشت متراكم(ترين زراعت انتانسيو 

منــاطق زعفرانكــاري كشــور در فاصــله دوري از مركــز واقــع شــده و فاقــد اســتعدادهاي صــنعتي و  

دواري آب كشـاورزي نيـز بسـر    باشند و چـون در محـدوديت شـديد و ا    مي امكانات توليدي ديگر

برند، اين محصول به عنوان محصولي فـوق اسـتراتژيك بـراي ايـن منـاطق و سـاير منـاطقي كـه          مي

هاي خاص اين محصـول   ويژگياز . گردد محسوب مي قابليت كشت اين محصول با ارزش را دارند

سال در يك نوبت كاشت  7تا  5آن به مدت  از برداري امكان بهره به توان آبي، مي عالوه بر نياز كم

آالت  سهولت حمل و نقل، عدم نيـاز زراعـت آن بـه ماشـين     ،مدت طوالني و ماندگاري محصول به

ســنگين و تكنولــوژي پيچيــده، تــوان جــذب نيــروي كــار زيــاد در زمــان برداشــت، آبيــاري آن در  

دارويـي و  -افزايش مصارف صنعتيهمچنين  .اشاره كرد بحراني نياز آبي ساير گياهان هاي غير زمان

  .غذايي آن موجب افزايش قيمت زعفران و توسعه سريع زير كشت زعفران گرديده است

  

  ايران در كاري زعفران اهميت

 با مقايسه در آب باالي بهره وري نظير گوناگون، هاي جنبه از ايران در كاري زعفران اهميت

 مناطق در ايران كشت قابل اراضي از وسيعي سطح به اينكه توجه با( و باغي زراعي گياهان ساير

 به توجه با(آنها  مهاجرت از و جلوگيري روستائيان اشتغال ،)شده اند واقع خشك نيمه و خشك

 گياهـان  سـاير  نسبت به آن درآمد زايي ،)بزرگ ازشهرهاي تمركز زدايي بر مبني دولت سياست

 و مثقـال  كيلـوگرم،  و تن جاي به آن فروش و خريد واحد كه است گياهي تنها( باغي و زراعي

 بـر  مبنـي  دولـت  سياست به توجه با( نفتي غير صادرات توسعه لحاظ از همچنين و) باشد گرم مي

  .باشد مي بررسي قابل )غيرنفتي افزايش صادرات

 منـاطق  در ايـران،  بـر  عـالوه  گيـاه  اين.  باشد ترين توليد كننده زعفران در دنيا مي ايران بزرگ

 كشـت  و در افغانسـتان  ايتاليا مراكش، آذربايجان، يونان، هند، اسپانيا، جمله از جهان، از ديگري
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اسـت و   اختصـاص داده  خـود  به را زعفران جهاني درصد توليد 80ايران  حاضر حال در .شود مي

كشت زعفـران در     .درصد توليد آن را به خود اختصاص داده است 98در اين ميان استان خراسان 

 از جمله استان زنجـان  باشد و نواحي مختلفي از ايران هاي كشور نيز در حال گسترش مي ساير استان

  .  باشند پتانسيل كشت و پرورش آن را دارا مي

سـطح   افزايش اسـت بـه طوريكـه    به رو دائم طور به ايران در كشت ساليانه زعفران زير سطح

 1392هـزار هكتـار در سـال     75بـه حـدود    1386در سال هزار هكتار  50زيركشت اين محصول از 

 عملكـرد  همچنـين ميـانگين  . رسـيد تـن   320به  1392آن در سال توليد است و ميزان يافته افزايش 

   .گزارش شد هكتار در كيلوگرم 35/3استان خراسان  زعفران در

  

  توسعه كشت زعفران در استان زنجان

امـا از نظـر حاصـلخيزي خـاك      باشـد،  مـي  سـرد  آب و هواي دارايبا وجود اينكه استان زنجان 

هاي الزم براي كشت زعفران بوده و از نظر آب و هوايي نيز در برخي منـاطق تقريبـاً    داراي پتانسيل

زعفـران عـالوه بـر اينكـه بـه لحـاظ       . خراسـان دارد اسـتان  خيـز   شباهت زيادي به شـهرهاي زعفـران  

به بازارهـاي جهـاني را دارد، از لحـاظ    و قابليت صادرات است اقتصادي از ارزش بااليي برخوردار ب

تواند هزينـه كمتـري را    هاي مورد نياز به كشاورزان مي هاي توليد نيز در صورت ارائه آموزش هزينه

يـك منبـع درآمـد مسـتمر      زنجـان  و در كنار ساير توليدات كشاورزان استان هدبه خود اختصاص د

كشـاورزي مواجـه    بخـش  محـدوديت آبـي در   كه استان زنجـان بـا   اين توجه بهبه  .ها باشد براي آن

در  زعفـران  انـد و  كه گياهان ديگر عمدتاً برداشت شدهاست زماني  اًدقيقبه آب اين گياه  است، نياز

تـوان گفـت    در نتيجـه مـي   .هاي پائيزه در اين استان اسـتفاده كنـد   تواند از بارش دوره رشد خود مي

لحـاظ آب مـورد نيـاز محـدوديتي بـراي       د بـه  گيرصورت هر وسعتي كه در استان  اكشت زعفران ب

با توجه به مناسب بودن شرايط آب و هـوايي و حاصـلخيزي خـاك    . كشاورزان ايجاد نخواهد كرد

در شهرسـتان ابهـر در زمينـي بـه      1389در استان زنجـان، كشـت زعفـران بـراي اولـين بـار در سـال        

هـاي اخيـر ميـزان كشـت آن      الدر سـ . دست آمـد  هكتار آغاز شد و محصول باكيفيتي به 4مساحت 

هاي استان از جمله ماهنشان، ايجـرود، خدابنـده، زنجـان و خرمـدره      عالوه بر ابهر در ساير شهرستان
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با اين حال كشت و كار زعفران در استان در مراحـل اوليـه رشـد    ). 1جدول (نيز افزايش يافته است 

فــزايش تنــوع در جهــت ااشــد و اميــد اســت بــا گســترش كشــت ايــن گيــاه اســتراتژيك ب خــود مــي

اي در جهت رونـق   و فرآوري آن، قدم سازندهمحصوالت و درآمدزايي كشاورزان و توسعه كشت 

  .اقتصادي استان زنجان و كشور عزيزمان برداشته شود

  

  1391استان زنجان در سال  توليد زعفران ميزان كشت وسطح زيرآمار  -1جدول 

 شهرستان

 )هكتار(سطح زير كشت 
 ميزان توليد

 )كيلوگرم(

عملكرد 

كيلوگرم در (

 )هكتار

 تعداد مزارع زعفران

تعداد 

 جمع غيربارور بارور بردار بهره

زير يك 

 هكتار

 2-1بين 

 هكتار

 2باالي 

 هكتار

8/0 4 ماهنشان  8/4  2/7  8/1  76 2 0 78 

6/1 ايجرود   67/0  27/2  2/3  2 26 0 0 26 

 21 0 0 21 4 20 5 1 4 خدابنده

97/0 زنجان  0 97/0  82/5  5/1  6 0 0 6 

3/0 خرمدره  0 3/0  84/0  8/2  0 0 2 10 

 2 2 0 0 3 18 6 0 6 ابهر

87/16 جمع كل  47/2  34/19  06/55  - 129 2 4 143 
  

  استفاده زعفرانموارد 

در . باشـد  تـرين مـورد مصـرف زعفـران، اسـتفاده از آن بـه عنـوان چاشـني در غـذاها مـي           رايج 

عنـوان   هاي طبيعي، اسـتفاده از زعفـران بـه    هاي اخير به دليل گرايش جامعه به مصرف افزودني سال

يات ويژه اين گياه از نظر خصوص. يك رنگ دهنده و طعم دهنده طبيعي رو به فزوني گذاشته است

از جمله كاربردهـاي دارويـي آن كـه از سـاليان گذشـته مـورد       . باشد دارويي بسيار حائز اهميت مي

 ،افسـردگي  هـايي همچـون سـرماخوردگي، آبلـه،     توان به درمان بيمـاري  اند مي داده استفاده قرار مي

لمي خـواص  هاي ع امروزه پژوهش. هاي تنفسي اشاره كرد ، آسم، سرطان، طاعون و بيماريآلزايمر

خـوبي ثابـت    اكسيدانتي و آن را به و آنتي) جلوگيري از جهش(جهش  تومور، ضد سرطاني، ضد ضد



 

 

توان به كاربرد آن در صنايع نساجي و توليد روغـن  

  
شكل سمت ( از همان مزرعه و زعفران برداشت شده) شكل سمت راست

  1392سال 
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توان به كاربرد آن در صنايع نساجي و توليد روغـن   از ديگر موارد مصرف اين گياه مي. كرده است

  .زعفران اشاره كرد

  

شكل سمت راست(مزرعه زعفران در شهرستان ماهنشان  -1شكل 

سال آبان ماه در  )چپ
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  شرايط آب و هوايي

خشــك و در منــاطقي كــه داراي  خشــك و نيمــه هــاي  اي و زمــين زعفــران در نــواحي مديترانــه

هاي كوتاه مدت  باشد و دوره گياه به سرما مقاوم مياين .  رويد خوبي مي هاي ماليم باشند به زمستان

يـا عملكـرد خـوبي را    متـر از سـطح در   2300تا  1300در ارتفاع بين  .ماند زير پوشش برف زنده مي

  .نشان داده است

 زعفران شناسي گياه

 جـنس  ازو  (Iridaceae) زنبقيـان  ازخـانواده  .Crocus sativus Lعلمي  نام با زراعي زعفران

 كرومـوزم  تعـداد  .اسـت  كوتـاه  روز و چندسـاله  گيـاهي  زعفـران . اسـت  (Crocus)كروكـوس  

 هوايي ساقه فاقد زعفران .است متغير 24n=2تا  20n=2شده بين  ايران شناسايي در كه هايي گونه

زيـادي   نسـبتاً  ارتفـاع  بـه  چمـن  هـاي  بوتـه  كه دارد چمنزار حالت زعفران مزرعه رو اين از است،

 بـه  و دار سخت، گوشـت  مدور، بنه . نامند بنه يا كورم مي را زعفران زيرزميني ساقه. باشند روئيده

شـده اسـت    پوشـيده  رنـگ  اي قهـوه  مـوازي  و طولي الياف از غشايي توسط كه بوده رنگ سفيد

 روي از و بنـه  تحتـاني  قسـمت  از. كنـد  مي تغيير گرم 20تا  1بين  زعفران هاي بنه وزن).  1شكل (

 هـاي  ريشـه  هـم  انتهـايي  و هـاي جـانبي   جوانه از. رويند مي كوتاه و افشان هاي ريشه محيطي دايره

 و گيـاه، جـذب   رشـد  از معيني دوره در آن وظيفه كه آمده بوجود عدد 5تا  3تعداد  به انقباضي

 ديـده  رأسي جوانه 4تا  1آنها از  درشتي به بسته ها، كورم در رأس. است كاني مواد و آب ذخيره

رأسي معموالً يك و بـه نـدرت    جوانه هر از .كنند مي برگ و گل ايجاد رأسي هاي جوانه. شود مي

 در كمتـر  تعـداد  بـه  و قبلـي  هـاي  كـورم  بـاالي  اغلب در جديد هاي  بنه.  شود گل ظاهر مي 3تا  2

 نسـبتاً  عمـق  در هـا  بنه كه اين وجود با جهت همين به . آيندمي وجود به قبلي بنه قاعده اطراف و

 سـطح  بـه  جديـد  هـاي  بنه ساله هر ليكن شوند، مي كشت سانتيمتري 20تا  15نزديك خاك  زياد

   .گردند مي نزديك خاك
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هاي  برگ -6ميله،  -5كالله،  -4بساك،  - 3گلبرگ،   - 2برگ،  -1(زعفران  مختلف گياه هاي اندام - 2شكل 

  ).1381و همكاران،  كافي(بنه - 11ريشه،  - 10برش عرضي تخمدان،  -9تخمك،  - 8تخمدان،  - 7فلسي خارجي، 

 

 وسط در سفيد نوار يك داراي معموالً و ناوداني و بلند باريك، كروكوس جنس در ها برگ

هاي اين  برگ .گردند مي خارج مادري بنه روي از مستقيم طور به زعفران هاي برگ .باشند مي

يك  داخل در هاوگل ها برگ مجموعه .است سانتيمتر 30ارتفاع  باريك و به اي، سرنيزه گياه

 اين .دندار قرار رويد،مي روي بنه از كه چمچه نام به شكل، رنگ اسپاتي سفيد پوشش نازك و

 به صورت ابتدا ها گل .آيد مي بيرون خاك از و شكافته را خاك سطح كه است اندامي اولين

 با همزمان يا بعد معموالً .شوند مي تبديل گل به تابش آفتاب با كه بوده چمچه داخل در غنچه

 از بعد كه رنگ بوده زرد چمچه داخل در ها برگ.  شوند مي ظاهر نيز ها ، برگها گل ظهور

  .شوند رنگ مي سبز سنتز كلروفيل و نور جذب خاك و از خروج

كشـت   اول درسـال  .شـود  مـي  ظـاهر  پـائيز  اوايـل  در اسـت كـه   انـدامي  اولـين  زعفـران  گـل 

 كـافي  تـوان  گـل  هـاي  جوانـه  خـاك،  در آنهـا  كامـل  عـدم اسـتقرار   و هـا  علـت ضـعف بنـه    بـه 

 سـه  و كاسـبرگ  سـه  شـامل  زعفـران  در هـا  گلپـوش  يـا  پوشـش گـل   .رويـش ندارنـد   بـراي 



 

 
 

 متصـل  طـور  بـه  قاعـده  در و مجـزا  قطعـات  

 ميلـه  خامـه،  .دهنـد  تشـكيل مـي   را ويليطـ  نسـبتاً 

 قرمـز  كاللـه  سـه  بـه  انتهـا  در و آيـد  مـي  بيـرون 

 كاللـه  رشـته  هـر . اسـت  سـانتيمتر  2-3 حـدود 

 كاللـه  همـين  )زعفـران  محصـول (زعفـران   

 گرچـه  .اسـت  همـراه  آن بـا  نيـز  خامـه  ميلـه 

 بـه ويـژه   ايـران  مـردم  لـيكن  كاهـد،  مـي  قيمـت آن 

 اسـت  متصـل  كاللـه  بـه  آن خامـه  كـه  اي دسـته 

 سـافرانال،  چـون  رزشـمندي ا هـاي ثانويـه   متابوليـت 

و رنـگ محصـول    طعـم  عطـر،  ترتيـب عامـل  

  

  .)عنوان محصول اقتصادي قابل مشاهده است در شكل كالله زعفران به

هاي جديد بعد از  توليد بنه. باشد در زعفران تكامل ساقه، برگ و ريشه از آبان تا اسفند مي

كنند و  ها شروع به زرد شدن مي در ارديبهشت ماه برگ

١٠ 

 بـه صـورت   رأس در هـا  گلپـوش  .باشـد  مي گلبرگ

نسـبتاً  گـل  لولـه  كـه  باشـند  مـي  زنگولـه  شـكل  بـه  و

بيـرون  تخمـدان  روي از كـه  اسـت  بلنـدي  باريـك و 

حـدود  در كاللـه  رشـته  هـر  طـول  .شـود  خـتم مـي   عنـابي 

 مورداسـتفاده  قسـمت  . دارد شـكل  بـوقي  ظـاهري 

ميلـه  برداشـت  هنگـام  بـه  كـه  باشـد  مـي  شـاخه آن  سـه 

قيمـت آن  از زعفـران  كاللـه  بـا  خامـه  بـودن  همـراه 

دسـته  زعفـران  از دهنـد  مـي  تـرجيح  اسـتان خراسـان  

متابوليـت  حـاوي  كاللـه . )2شـكل  (كننـد   اسـتفاده 

ترتيـب عامـل   بـه  كـه  باشـد  مـي  كروسـين  و پيكروكروسـين 

    .باشند مي زعفران

در شكل كالله زعفران به( گل زعفران  - 3شكل 

در زعفران تكامل ساقه، برگ و ريشه از آبان تا اسفند مي

در ارديبهشت ماه برگ. شود گلدهي و در آذر ماه شروع مي



 

 
 

هاي زايشي تنوع حاصل  از ارديبهشت تا شهريور اندام

  هاي هوايي

  .توان به سه مرحله مشخص تقسيم نمود

اين مرحله كه از نظر توليدكنندگان مهمترين مرحله رشد گياه 

عامل محرك شروع اين مرحله انجام آبياري . گردد

هرچند به ظاهر و از نظر توليدكننده اين مرحله از شروع آبياري و ظهور اولين 

باشد ولي از لحاظ  روز مي 15- 25گل شروع و با ظهور آخرين گل به پايان مي رسد و طول آن 

  .ها قبل شروع گرديده است

شود و  ترين مرحله فنولوژيكي زعفران تلقي مي

باشد، در مواردي نيز برگ همزمان با گل از خاك خارج 

ين مرحله از اواخر آبان ماه ا). زماني كه آبياري اول زودتر از زمان مطلوب صورت پذيرد

  .انجامد طول مي ماه به 6يابد و حداقل 

  

  مرحله رشد زايشي زعفران

١١ 

از ارديبهشت تا شهريور اندام. توان از آن براي تغذيه دام استفاده كرد مي

  .ظاهر در خواب هستند ها به كنند، ولي بنه مي

  

هاي هوايي بر اساس رشد اندام يمراحل فنولوژيك

توان به سه مرحله مشخص تقسيم نمود مراحل رشد گياه زعفران را مي

اين مرحله كه از نظر توليدكنندگان مهمترين مرحله رشد گياه : مرحله رشد زايشي -الف

گردد شدن هوا شروع مياست در پاييز همراه با سرد 

هرچند به ظاهر و از نظر توليدكننده اين مرحله از شروع آبياري و ظهور اولين . استمزرعه در پاييز 

گل شروع و با ظهور آخرين گل به پايان مي رسد و طول آن 

ها قبل شروع گرديده است از مدتفيزيولوژيكي اين مرحله 

  

ترين مرحله فنولوژيكي زعفران تلقي مي اين مرحله طوالني: مرحله رشد رويشي -ب

باشد، در مواردي نيز برگ همزمان با گل از خاك خارج  شروع آن بالفاصله پس از ظهور گل مي

زماني كه آبياري اول زودتر از زمان مطلوب صورت پذيرد(شود  مي

يابد و حداقل  شروع و تا اواخر ارديبهشت ماه ادامه مي

مرحله رشد زايشي زعفران -4شكل 



 

 
 

  

  مرحله رشد رويشي زعفران

ها در بهار شروع شده و با انجام اولين آبياري  اين مرحله با زرد شدن برگ

دليل اين كه در اين مرحله هيچ  ماه است و به 

باشد و  گيرد، اهميت آن براي توليدكنندگان اندك مي

   .دباش بنه و آمادگي براي توليد گل در فصل پاييز مي

  هاي زيرزميني فنولوژيكي زعفران بر اساس تكامل اندام

اين گياه از طريق بذر قابل تكثير نيست و تنها راه تكثير آن از طريق ساقه زير زمينـي بـه نـام بنـه     

 .كنـد  مـي  تعيـين  دهي گل براي گياه را اين ظرفيت

 بعنـوان  كـه  اسـت  هايي كورم و ذخائز اندازه 

 دوره پايـان  تا كشت زمان از اول سال در خود

 محسـوب  دوم سـال  گيـاه در  بذر بعنوان كه شوند

 متأثر را هاي بعدي سال عملكرد تسلسل به صورت

بنه مادر از ) بنه دختر(دهي و توليد بنه جديد  معموالٌ عمر بنه زعفران كوتاه است و پس از گل

از تشكيل بنه دختر شروع و به تكميل بنه دختر نسل بعد ختم 

١٢ 

مرحله رشد رويشي زعفران - 5شكل 

اين مرحله با زرد شدن برگ :مرحله ركود -ج

 5ين دوره ل امعموالٌ طو. رسد پاييز به اتمام ميدر 

گيرد، اهميت آن براي توليدكنندگان اندك مي اي صورت نمي گونه عمليات زراعي ويژه

بنه و آمادگي براي توليد گل در فصل پاييز مي باور عمومي به استراحت نمودن

فنولوژيكي زعفران بر اساس تكامل انداممراحل 

اين گياه از طريق بذر قابل تكثير نيست و تنها راه تكثير آن از طريق ساقه زير زمينـي بـه نـام بنـه     

ظرفيت است كه اصلي عوامل از يكي بنه وزن.  باشد مي

 از متأثر شدت به اول سال در زعفران ميزان عملكرد 

خود نمو و رشد با ها كورم اين شوند و مي كشت بذر

شوند مي دختري هاي كورم بوجود آمدن سبب رشد

به صورت نيز جديد توليد شده هاي كورم و شد خواهند

  .كنند مي

معموالٌ عمر بنه زعفران كوتاه است و پس از گل

از تشكيل بنه دختر شروع و به تكميل بنه دختر نسل بعد ختم  يلذا مراحل نمو. رود بين مي
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ها تكامل بنه  تعدادي چشم وجود دارد كه با فعال شدن اين مريستمدر روي هر بنه مادر  .گردد مي

عدد گزارش  10دختر را در يك بنه كامل تا بنه هاي قابل تبديل به  تعداد جوانه. شود دختر آغاز مي

آبان  15(دهي بنه مادر در اواسط پاييز  ها بعد از اتمام گل زمان شروع فعاليت اين مريستم. اند نموده

عبارت ديگر بنه  شود، به س بنه مادر فعال ميااين مريستم در ر معموالٌ. شود شروع مي )آذر 15تا 

تعداد بنه دختر توليد شده از هر  بنه مادر  .گردد دختر معموالٌ در بخش بااليي بنه مادر تشكيل مي

 دهي آن با مادر رابطه عكس با اندازه آن دارد و چنانچه اندازه بنه كوچك باشد ممكن است گل

  .اشكال مواجهه گردد

 زعفران اكولوژي

 هاي تابستان و ماليم هاي زمستان داراي كه مناطقي در و است گرمسيري نيمه گياهي زعفران

 سطح از متر 2300تا  1300بين  ارتفاعات در و كند مي نمو و رشد خوبي به خشك باشد و گرم

 درجه 40تا  درجه - 20از  زعفران گياه تحمل دامنه. داده است نشان را خوبي عملكرد دريا

، هاي زمستانه است بخش اعظمي از طول فصل رشد اين گياه مواجه با يخبندان .باشد مي سانتيگراد

درخت  بدون و گير آفتاب اراضي .آورد بحسا  توان اين گياه را يك گياه مقاوم به سرما به لذا مي

در زعفران دماي خاك . است مناسب زعفران رشد براي نباشد نيز سرد معرض بادهاي در كه

هرچند دماي خاك نيز تابع دماي هوا است . براي رشد و نمو بيش از دماي هوا حائز اهميت است

  . ولي ميزان نوسانات كوتاه مدت آن كمتر از دماي هوا مي باشد

  كاشت-2-12

  زمين  تهيه-1- 2-12

 مورد زمين زمستان يا پاييز فصل در است الزم زعفران، كاشت منظور به زمين تهيه براي 

كمك ديسك  به باشد كلوخ داراي زمين اگر .زد شخم سانتيمتري 20- 30تا عمق  را نظر

 اضافه زمين به پوسيده دامي كود هكتار در تن 30آن حدود  پس از و بين برده از را ها كلوخ

  .كنند مي مخلوط با خاك ديسك كمك به و كرده



 

 
 

انتخاب و تهيه پياز آن براي كشت . زعفران منحصراً به وسيله پياز آن رايج و متداول است

بسيار مهم است به طوريكه كميت و كيفيت مرغوب محصول زعفران بستگي زيادي به جنس 

ساله سالم و  3تا  2در انتخاب پياز بايد دقت شود كه از پيازهاي 

اندازه پياز زعفران . هاي روي آن بدون آسيب باشد انتخاب كرد

 از عاري و خراشيدگي و زخم بدون و )باالتر

 از كش قارچ سموم با كاشت از قبل است بهتر

 بنه كيلوگرم 100براي  سم گرم 300نسبت  به

 از مقداري به همراه خشك انتهاي بنه اليه است پولك يا

 تر انجام سريع آن زدن جوانه و تر آسان بنه بوسيله

  .است متغيير هكتار در تن 10-3

از ) كورم دختري(هاي جديد  شود ساالنه كورم

ها نيز به  گردد، اين غده اي شكل روي پياز اصلي توليد مي

هاي هفتم تا دهم  آورند به طوريكه در سال وجود مي

آيد، در اين موقع بايد  به صورت مجموعه بزرگي از پيازهاي ريز و درشت درمي

پيازها را بيرون آورد و پيازهاي مرغوب را براي كاشت در مزرعه جديد 

  

  كورم زعفران

١٤ 

  جهت كاشت )پياز( كورمانتخاب 

زعفران منحصراً به وسيله پياز آن رايج و متداول استير ثتك

بسيار مهم است به طوريكه كميت و كيفيت مرغوب محصول زعفران بستگي زيادي به جنس 

در انتخاب پياز بايد دقت شود كه از پيازهاي . خوب و ماهيت پياز آن دارد

هاي روي آن بدون آسيب باشد انتخاب كرد رشت و جوانهبدون زخم و د

باالتر گرم و 8(درشت  متفاوت بوده و معموالً پيازهاي

بهتر ها بنه .شوند بيماري براي بذر انتخاب مي نوع هر

به غيره و بنوميل گرامنيون، تيزان، تري سرزان، قبيل

است پولك يا كاشت بهتر موقع در.  شوند ضدعفوني

بوسيله آب جذب تا شود جدا بنه روي آزاد پوسته

10از  درشتي و ريزي به بسته بنه كاشت مقدار.  شود

شود ساالنه كورم از هر پياز كه در سال اول در زمين كاشته مي

اي شكل روي پياز اصلي توليد مي هاي تقريباً مسطح و دايره محل جوانه

وجود مي هاي ديگري به ههاي بعد غد نوبه خود در سال

به صورت مجموعه بزرگي از پيازهاي ريز و درشت درمي ها كورم  تراكم

پيازها را بيرون آورد و پيازهاي مرغوب را براي كاشت در مزرعه جديد زمين را برگرداند و 

  .انتخاب نمود

كورم زعفران - 6شكل 
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  خاك مناسب

خالف محدود شدن زراعت آن به نقاط خاصي از جهان، در بسياري  زعفران گياهي است كه بر

زيادي  نسبتاً مدت زعفران بنه كه اين به توجه با. هاي زراعي موجود قابليت توليد دارد از خاك

 اين در بتواند بنه تا باشد رس و شن تركيبي از بايد خاك زمين ماند، مي باقي زمين در سال 7-5

خاك  .نمايد نيز مقاومت اي منطقه خاص شرايط مقابل در غذايي، مواد تأمين بر عالوه مدت

 مواد به گياه اين. مزرعه زعفران بهتر است داراي ساختمان متوسط با نفوذپذيري خوب باشد

 براي اي سبزينه علت افزايش رشد به حاصلخيز بسيار هاي خاك لذا ندارد، احتياج فراوان غذايي

بر گل، علوفه زعفران نيز برداشت گردد،   در صورتي كه عالوه البته. مناسب نيست كشت زعفران

از خاك خارج خواهد كيلوگرم پتاسيم  2/3گرم نيتروژن،  كيلو 2/10به ازاي برداشت هر تن علوفه 

رشد خوبي  7-8بين   pHدار و گچي با سيليسي، رسي، آهن لومي،(هاي  اين گياه در خاك .شد

هايي براي  گردند، چنين خاك هاي حاوي كلسيم مواد آلي خوب تجزيه مي خاك چون در. دارد

   .كند فراواني از خاك برداشت نميزعفران عناصر غذايي  .اند زعفران توصيه گرديده
  

  آوري پياز زعفران جمع

 اهميت حائز كاشت جهت مرغوب هاي بنه انتخاب و تهيه زعفران، جديد مزارع احداث براي

 و نموده منتقل ديگري مزرعه يا انبار به خاك از برداشت از پس مي توان را بنه زعفران.  است

 فاصله اين در توان مي دارد، ادامه مرداد پانزدهم تا يا استراحت كه خواب دوره به توجه با يا

 زمين از آوردن بيرون از پس ها  بنه است بهتر .كرد اقدام بنه آوردن بيرون به نسبت زماني،

 آوردن بيرون فاصله قدر هر.  شوند جديد مستقر در زمين استراحت، ادامه ضمن تا شوند كاشته

مناسب  انبار در ماه چند توان براي مدت مي را زعفران بنه .است بهتر باشد كمتر كاشت تا ها بنه

 هاي فيزيولوژيكي فعاليت توسعه عدم باعث امر اين ولي كرد نگهداري) خشك و سرد(

  .دهد كاهش مي شدت به را كشت اول سال در دهي وگل شده گل زاينده هاي اندام
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. در موقع انبار نمودن پيازها بايد توجه كامل و دقيقي در حفظ و سالمت آنها مبذول داشت

درج  5تا  2اينگونه پيازها را بايد در انبارهاي مطمئن و سالم خنك و خشك كه حرارت آن بين 

هنگام انبار كردن پيازها  .گراد باشد و دور از گزند و آسيب موش و حشرات نگهداري كرد سانتي

بهتر است آنها را پهلوي هم به صورت پهن شده در انبار قرار داد تا هوا به اطراف آنها برسد، روي 

  .شود صورت متراكم موجب فساد و تباهي آنها مي هم انباشتن پيازها به

  

  تزمان و روش كاش

 كشت توان مي مهرماه اواسط تا )ماه  ارديبهشت اوايل (خواب بنه  موقع از را زعفران بنه

 هواي دليل به زيرا شود، خودداري مرداد اوايل و تير اواخر در از كاشت بنه است ولي بهتر نمود

 صدمه آن به و رفته بين از جابجايي موقع در ها رطوبت بنه خاك، باالي درجه حرارت و گرم

متغير بودن ايام كشت زعفران بستگي به موقعيت آب و هوايي و همچنين چگونگي . شود مي وارد

آن با توجه به مقدار رطوبت  قدار و پراكنشمهاي جوي از نظر  وضعيت بارندگي ساالنه و ريزش

   .مناسب خاك براي شخم زدن عامل تعيين كننده كشت خواهد بود

جنوبي  خراسان و رضوي خراسان شمالي، استان خراسان از جملهخيز ايران  زعفران مناطق در

رسد كه  به نظر مي .گيرد مي صورت شهريور پايان تا مرداد فاصله در اغلب زعفران كشت

خصوص  شهريور ماه مساعدترين موقع براي كاشت زعفران در اكثر مناطق استان زنجان باشد، به

شود و گرما و سرماي آزار  ماه ايجاد مياقليمي و آب و هوايي مطلوبي در طي اين كه عوامل 

اي وجود ندارد، در هر صورت موقع كاشت در هر منطقه بايد دقيقاً متناسب با فاصله اولين  دهنده 

  .كه دوره به گل نشستن زعفران با سرماي شديد زمستاني مواجه نشود آبياري باشد بطوري

آماده شدن زمين و گاورو شدن آن چند روز قبل از كاشت مزرعه را آبياري كرده و پس از 

. كنند بندي مي ها را خرد كرده و كرت زنند و پس از آن كلوخه براي سومين مرتبه شخم عميق مي

 30ها با توجه به شيب زمين و قدرت جذب آب متغيير بوده و معموالً در طول  طول و عرض كرت

هاي موازي كه فاصله آنها از  فها بر روي ردي ، در روي اين كرت كنند متر ايجاد مي 10و عرض 

كنند و درون  متر ايجاد مي سانتي 20تا  15متر است شيارهايي به عمق  سانتي 25يكديگر حدود 
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 6-8در روش منفرد با فاصله . نمايند اي مبادرت به كشت مي شيارها به دو روش منفرد و كپه

متر و  سانتي 25ها  اي فاصله كپه شود و در روش كپه تن كاشته مي 3متر از يكديگر به مقدار  سانتي

طول  انجام اين عمليات تا پايان شهريور به. باشد عدد مي 15تا  3ها در هر كپه بين  مقدار بنه

  .گيرد انجامد و اولين آبياري پس از كاشت در فاصله اول تا پايان مهر انجام مي مي
  

  داشت زعفران

و احتياج به كاشت مجدد ندارد، بنابراين پس ماند  سال در مزرعه باقي مي 10تا  7پياز زعفران 

شود، بديهي است در  سال از كاشت مزرعه زعفران، پيازها به زمين جديد منتقل مي 7از گذشت 

جابجايي و كاشت مجدد پياز بايد توجه داشت زميني را براي مزرعه جديد انتخاب نمود كه 

هاي معمول و جاري در مزارع  مراقبت. سال در آن زعفران كشت نشده باشد 10تا  7حداقل 

  .گيرد شرح زير انجام مي زعفران به
  

  آبياري

خشك كه با كمبود آب  زعفران گياهي است كه به لحاظ آبياري، براي مناطق خشك و نيمه

هاي بهاره  فران از نيمه ارديبهشت كه بارندگيزعهاي  باشند بسيار مطلوب است، زيرا بنه مواجه مي

اما خارج از اين . ماهه را طي كرده و نياز به آبياري ندارند 5دوره  شود يك خواب با قطع مي

بسته به وضعيت آب و هوايي آبياري  .محدوده، زعفران بايد مانند هر محصول ديگري آبياري شود

تر باشد زمان شروع آبياري ديرتر  اما اگر هوا گرم. شود از اواسط مهر تا دهه اول آبان ماه شروع مي

   .زعفران آبياري مي شودزودرس باشد در اوايل مهر مزرعه و هرگاه سرما 

از آنجايي كه در واقع رشد زعفران با آبياري مزرعه آغاز شده و اولين مرحله رشد، شروع 

دهي است، در مناطقي كه سطح زير كشت زياد و كمبود كارگر وجود دارد براي اينكه  گل

د تا وش قطعات و با فواصل چند روز تقسيم ميآبياري بين  برداشت زعفران با مشكل مواجه نشود

همزمان نشود، بنابراين اولين آبياري در زعفران زماني با يكديگر دهي مزرعه در اوج خود  گل
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ها  ها و سپس برگ با انجام آبياري اول ابتدا گل. شود كه سطح مزرعه خالي از گياه است انجام مي

  .شوند در سطح مزرعه آشكار مي

  :كنند كه عبارتند از به چهار آبياري اكتفا مي زارعين معموالٌ

پس از اينكه با يك شخم سطحي، سطح مزرعه كامالً خراش : آبياري اول يا بسارآب - الف

داده شد و كودها با خاك مخلوط شد در مهر ماه و حداكثر تا اوايل آبان ماه اولين آب به مزرعه 

ها از خاك  موقع انجام شود ابتدا گل شد و اگر بهبا تاريخ اين آبياري بسيار مهم مي .شود داده مي

در غير اين صورت اگر رشد سبزينه و گل با  .شود اي شروع مي شوند و بعد رشد سبزينه خارج مي

  .كند هم صورت گيرد چيدن گل را با مشكل مواجه مي

اين . گيرد ها صورت مي پس از برداشت گل و ظاهر شدن برگ: آب جآبياري دوم يا زائي - ب

  .شود آبياري حدود يك ماه پس از آبياري اول انجام مي

  .شود آبي است كه بعد از وجين و پخش كود به زمين داده مي: آبياري سوم يا كولش آب - ج

  .شود داده مي) ارديبهشت ماه(آبي است كه در پايان فصل رويش : آب آخر يا زرد آب - د

  كوددهي

قابل حل مي باشد مي توان در سطح خاك  ريعاًاينكه در آب سكودهاي ازته نيتراتي را بعلت 

پخش نمود ولي به دليل تجزيه سريع كودهاي آمونياكي بهتر است پس از پخش با دستگاه شخم يا 

در مورد كودهاي فسفر و پتاس چون اين كودها كمتر . با وسايل مشابه ديگر با خاك مخلوط نمود

كلوئيدهاي رس و هوموس خاك مي در خاك جابجا مي شوند و در مدت كوتاهي جذب سطحي 

به مراتب  با توجه. رو اين كودها در عمق خاك نزديك ريشه به خاك داده مي شوند شوند از اين

فوق و با توجه باينكه زعفران يك گياه چندساله است كه توسط كشاورزان در قطعات كوچك 

  :ودكشت مي شود لذا مي توان مصرف كودهاي شيمياي را به نحو زير توصيه نم

در صورت استفاده از كود اوره، سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسيم بهتر است كل  - الف

كود اوره را به دو يا سه . كود پتاس و فسفر قبل از كشت پياز با شخم عميق به زمين داده شود

 و قسمت تقسيم نموده
3

يا  1
2

آن را قبل از آب اول و  1
2

تا  1
3

ديگر كود را پس از خاتمه  2

  .دهند هاي زمستانه به زراعت زعفران مي يخبندان
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در صورتيكه قرار باشد از كود فسفات آمونيوم، اوره و سولفات پتاسيم استفاده شود در  - ب

با شخم عميق و فسفات آمونيوم  همراه در موقع تهيه زمين اين صورت بهتر است كل كود پتاسي را

  .هاي زمستانه به زراعت زعفران اضافه نمايند بندان را قبل از آب اول و اوره را در خاتمه يخ

كيلوگرم اوره  100كيلوگرم كود فسفات آمونيوم و  200ميزان مصرف كود شيميايي حدود 

در سال . گيرد هاي بعدي صورت نمي مصرف كود فسفره در سال .باشد در هكتار در سال اول مي

تن كود حيواني كامالً پوسيده در زمين  15هاي بعد هر سال در اواسط مهر ماه حدود  دوم و سال

روز پس از آبياري  5تا  4. شود كيلوگرم نيز كود ازته به زمين داده مي 100شود و حدود  پخش مي

شكني و  منظور سله متر به سانتي 10تا  5شخم سطحي به عمق   اول وقتي كه زمين گاورو شد يك

گيرد كه اين عمليات موجب تسريع در  چنين اختالط كود با خاك انجام مي نرم شدن خاك و هم

   .دگرد دهي زعفران مي رشد و ميزان گل

  

     هرز هاي وجين و مبارزه با علف

اي اندك گياه در  و رشد سبزينههرز با توجه به چندساله بودن زعفران  هاي خسارت علف

بنابراين وجين و  .باشند هاي اول رشد و استفاده زارعين از كودهاي دامي آلوده قابل توجه مي سال

ها  زعفران اولين وجين بعد از برداشت گل در مزارع. رسد نظر مي هرز ضروري به هاي مبارزه با علف

هاي زعفران كه بر اثر  رفته و فاصله بين رديف هاي هرز از بين شود تا علف انجام مي) آبياري دوم(

دومين وجين در . رفت و آمد افراد گل چين فشرده شده است سله شكني شده و سست گردد

هاي هرز زمستانه  فاصله يك ماه از وجين اول جهت جلوگيري از استقرار علف صورت ضرورت به

هاي هرز  ستان جهت مبارزه با علفهاي بعدي ممكن است بنابه ضرورت، در بهار و يا تاب و وجين

  . بهاره و تابستانه انجام گيرد

توان از كولتيواتورهاي تراكتوري سبك و باغي براي وجين  در هنگام خواب تابستاني مي

هاي مزرعه بايد توجه كرد كه چون  در مورد مبارزه شيميايي با علف .هاي هرز استفاده نمود علف

هنگام رشد  االمكان به طور كامل بررسي نشده است، لذا بايد حتي ها روي گياه به كش اثر اين علف



 

 
 

هاي هرز رايج  برخي از علف. هاي شيميائي خودداري شود

  

Portulaca  oleracea L ) (گالينزوگا    ( 

Galinsoga  parviflora 

  

 L.  Chenopodium  Album( )چچم يكساله  

Poa  annu(  

  هاي هرز مهم زعفران

٢٠ 

هاي شيميائي خودداري شود كش لفعهاي زعفران از مصرف  بوته

  .هاي زير آمده است در مزارع زعفران در شكل
 
 

  

Lخرفه ( .Anagallis arvensis L )  دلپسند(

Galinsoga  parviflora L.

 .Lتره سلمه( Avena fatua L ). يوالف وحشي(

Poa  annua L.

هاي هرز مهم زعفران علف - 7شكل 
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  هاي زعفران آفات و بيماري

  موش

موجبات از بين رفتن  ها به پياز زعفران بزرگترين آفت مزارع زعفران موش است، هجوم موش

ها در اثر زخمي كردن پيازها باعث  كشاند، موش ها را فراهم كرده و مزرعه را به نابودي مي آن

  .گردند فساد و زوال پيازها مي

  خرگوش

پياز زعفران شيرين است لذا جوندگان به آن عالقه زياد دارند، موش و خرگوش لطمه بزرگي 

ها صدمه وارد  ها و خوردن برگ گوش با زخمي نمودن پيازخر. كنند زعفران وارد مي  به زراعت

  .نمايند مي

توان به كنه  از ديگر آفاتي كه توانايي ايجاد زيان اقتصادي به زراعت زعفران را دارند، مي

  .زعفران و تريپس زعفران اشاره كرد

  كنه زعفران

حساب  اي به گياهي غدهاي است همه جازي كه از مهمترين آفات  گونه: ها پراكندگي و ميزبان

هاي اين آفت را سير، هويج، گاليول، انواع زنبق، نرگس، كوكب، پياز  مانسون ميزبان. آيد مي

رحيمي اين كنه را از مزارع زعفران . اي ذكر كرده است زميني و ساير گياهان غده خوراكي، سيب

طق مركزي و جنوبي استان از كليه مزارع زعفران منا 1381هاي گناباد و قاين و در سال  شهرستان

البته آلودگي در مناطقي كه سابقه كاشت . هاي زعفران گزارش نموده است خراسان از روي بنه

  .نمايند بيشتر است تر بوده و يا اينكه اصول صحيح كاشت را رعايت نمي زعفران طوالني

الم بنه مورد هاي س ها و گاهي قسمت از محل زخم ها را غالباً كنه زعفران بنه: نحوه خسارت

سپس ضمن تغذيه و ايجاد تونلي در بنه، در داخل تونل شروع به زاد و ولد . دهد حمله قرار مي

تدريج گسترش يافته و همچنين عوامل گندزا  اين حفره به. كند اي در بنه ايجاد مي كرده و حفره

ها  وسيدگي بنهداخل بنه نفوذ كرده و باعث تسريع در پ  ها و حفرات به راحتي از محل زخم به

هاي  ها كورد حمله قرار گرفته است داراي برگ هايي كه بنه آنها توسط اين كنه بوته. گردند مي
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. نمايند ها زودتر از معمول خزان مي برگ  باشند و اين گونه هاي سالم مي تر از بوته ظريفتر و كوتاه

  .باشد بنابراين خسارت كلي اين آفت پس از چند سال تنك شدن مزرعه مي

كه براي مزارع احداث شده و مزارع در حال احداث : پيشگيري و مبارزه با كنه

  :به شرح زير است

 :پيشگيري و كنترل كنه در مزارع در حال احداث

  .بيرون آوردن بنه ها از زمين به صورت خشكه كن انجام گردد -1

  .و بدون لكه هاي تيره براي كشت انتخاب گردند بنه هاي سالم  -2

  .قبل از كاشت حتما با قارچ كش و كنه كش مناسب ضد عفوني گردندبنه ها  -3

  .سانتي مترانتخاب گردد 20تا  15عمق كاشت بسته به بافت خاك  -4

  .از آبياري مزارع در طول تابستان خودداري شود -5

  .از خاك برداري مزارع جهت كاشت مجدد زعفران خودداري گردد -6

سانتي متر اضافه  2تا1تابستان به ارتفاع هر دوسال يكبار خاك زراعي سبك در طول  -7

  .گردد تا عمق كاشت بنه ها ثابت بماند

در موقع كاشت تعداد بنه بيشتري در واحد سطح استفاده گردد تا مزرعه در مدت زمان  -8

كوتاهتري به برداشت اقتصادي برسد و كنه ها فرصت كمتري براي افزايش جمعيت داشته 

  .باشند

عاري از علف هرز مورد استفاده قرار گيرد زيرا به تجربه  كود دامي گاوي پوسيده و -9

 .ثابت شده كه كودهاي گوسفندي و مرغي براي زراعت زعفران مناسب نيستند

  .از انتقال بنه هاي زعفران مناطق آلوده به ساير نقاط جلوگيري گردد - 10

  :احداث شده پيشگيري و كنترل كنه در مزارع

 .بستان بپرهيزيداز آبياري مزارع زعفران در طول تا -1



 

٢٣ 
 

مزراعي كه عمق كاشت كمتر از حد معمول است در طول تابستان خاك زراعي سبك  -2

ها كمتر تحت  متر برسد تا بنه سانتي 15طوري كه عمق كاشت به بيش از  افزوده شود، به

 .هاي مختلف باشند تنش

 .حد كافي و با دقت زياد انجام گيرد هاي اول و دوم به آبياري -3

 .هاي هرز مزارع دقت الزم انجام پذيرد در كنترل علف -4

 تريپس بنه

از آغاز فصل رويش زعفران تا اواخر آن تريپس بر روي برگها ديده مي شود و تا موقعي كه 

برگهاي زعفران سبز است از جمعيت بااليي برخوردار است خسارت تريپس روي برگهاي زعفران 

اين نقاط محل فرو نمودن آرواره هاي به صورت پيدايش نقاط زرد تا سفيد رنگ بوده كه پشت 

برگهايي كه شديدا آلوده به تريپس هستند زودتر خزان ميكنند و به طور مستقيم . تريپس مي باشد

ازآنجايي كه جمعيت باالي اين آفت در . باعث كاهش محصول زعفران سال آينده مي گردد

  .ه مبارزه شيميايي نمي باشداواخر فصل رويشي زعفران ديده مي شود به نظرمي رسد كه نيازي ب

 پوسيدگي بنه

قسمت تحتاني بنه در مزارع كمتر مشاهده شده و ضرر  و پوسيدگي ناحيه گردن، شكم بنه

پوسيدگي تحتاني بنه، بنه ها كوچكتر از حد طبيعي بوده و درضمن خود بوته  در. اقتصادي ندارد

 و متعادل بودن وضعيت آبيارينيزكوتاه تر ازحد نرمال مي باشد، كه ممكن است به دليل نا

  .زا بوجود آيد خاك و ساير شرايط نامناسب خاك و يا عوامل بيماري حاصلخيزي

  بيماري قارچي رايزوكتونيا

 شدن و باعث پوسيدگي ريشه و زردشده خارجي روي بنه وارد  هاي غالف عامل اين بيماريبه

ها  شود كه با پيشرفت بيماري، كپك ها مي هاي كوچك سفيد رنگ بر روي بنه ها و ايجاد لكه برگ

اين بيماري در . گردد ها مي خارج بنه داخل و آيد و باعث پوسيده شدن به رنگ بنفش در مي
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 .شود جهت جلوگيري از اين بيماري توصيه مي. گردد كشورهاي اسپانيا و فرانسه بيشتر مشاهده مي

داشته و براي ضد عفوني، بنه ها به قبل از كاشت ابتدا يك يا دو اليه از غالف محافظ بنه را بر

چنانچه آلودگي خيلي زياد . دندرصد سولفات مس قرارداده شو 5دقيقه در محلول  3 تا1مدت 

شود از  هاي قارچي توصيه مي در مبارزه با بيماري. ها را از زمين خارج و معدوم نمود باشد بايد بنه

ها  نوبت و ضد عفوني بنه دوكربن در  دو تناوب زراعي وضد عفوني نمودن زمين آلوده با سولفور

  .استفاده گردد

   بيماري سياهك زعفران

ها رشد  ها و بنه است كه بر روي برگ (Fumago) فوماگو عامل اين بيماري قارچي به نام

  .باشد هاي آلوده مي ها و بنه كند و راه مبارزه با آن سوزاندن برگ مي

  )ها كلروز برگ(بيماري زردي 

ها زرد  برگ ،به علت فقر عناصر غذايي و يا آهكي بودن زمين و يا كمبود عنصر آهن احتماالً

پاشي مزرعه با محلول  به زمين و محلول) پتاسهو  فسفاته ازته،(شده كه با اضافه نمودن كودهاي 

در هزار جهت درمان اين  2تا  1 سولفات آهن و يا ساير كودهاي حاوي عنصر آهن به نسبت

  .ثر استؤفيزيولوژيك مبيماري 

  تناوب زراعي زعفران

هاي هرز موثر و در  ها و علف تواند در كنترل آفات، بيماري يك تناوب زراعي مناسب مي

هاي قارچي مشترك  زعفران با يونجه به علت داشتن بيماري. حفظ حاصلخيزي خاك مناسب باشد

اي  علت غده زميني نيز به و سيب كشت چغندر قند. هم قرار گيرند نبايد در تناوب زراعي پشت سر

حال در صورت مشاهده  هر به. كند بودن بعد از زعفران مناسب نيست و نتيجه مطلوبي عايد نمي

سال  دوزميني و يونجه در زمين زعفران حداقل براي  قند و سيب بيماري بهتر است از كاشت چغندر

كنند و برخي به  حال خود رها مي بعضي از زارعين زمين را به مدت چند سال به .خودداري نمود

در صورتيكه زمين در گذشته زير كشت . نمايند زراعت غالت و كشت حبوبات در آن مبادرت مي



 

 
 

توان نسبت به  زعفران نباشد بعد از اكثر محصوالت زراعي مرسوم نظير گندم، جو، پنبه و جاليز مي

يعني قسمت  -) مادگي(ها و جدا كردن كالله 

زمان برداشت . باشد هاي گل مي از ساير قسمت

نسبت موقعيت اقليمي نقاط زغفران خيز متغيير 

. شود اواخر مهرماه ظاهر شده و به تدريج بر تعداد آنها افزوده مي

  .شود ها در مزرعه برداشت محصول آغاز مي

  

  برداشت گل زعفران

گل از هر جوانه  3تا  1به درشتي و ريزي و قدرت و ضعف خاك ممكن است 

روز است معموالً دوره گل دادن  3در صورتيكه چيده نشوند 

بهترين . گيرد فقط با دست انجام ميبرداشت گل زعفران 

موقع برداشت گل به منظور حفظ مرغوبيت و عطر و رنگ زعفران صبح خيلي زود و قبل از باز 

ند اتو ، مي باز و كامالً باز هاي نيمه تلجاي حا غنچه به

ها را در سبد  گل .ي زعفران در نظر گرفته شود

٢٥ 

زعفران نباشد بعد از اكثر محصوالت زراعي مرسوم نظير گندم، جو، پنبه و جاليز مي

  .كاشت بنه زعفران اقدام نمود

  برداشت زعفران

ها و جدا كردن كالله  زعفران شامل چيدن گلبرداشت محصول 

از ساير قسمت -خوراكي گياه كه به زعفران شهرت دارد 

نسبت موقعيت اقليمي نقاط زغفران خيز متغيير  محصول زعفران از اواخر مهر تا اوايل آذر ماه به

اواخر مهرماه ظاهر شده و به تدريج بر تعداد آنها افزوده ميهاي زعفران معموالً از  گل. است

ها در مزرعه برداشت محصول آغاز مي به محض پيدا شدن اولين گل

  

  

برداشت گل زعفران - 8شكل 

به درشتي و ريزي و قدرت و ضعف خاك ممكن است  ههر پياز بست

در صورتيكه چيده نشوند  ها توليد شود، عمر متوسط گل

برداشت گل زعفران . روز است 20تا  15زعفران در حدود 

موقع برداشت گل به منظور حفظ مرغوبيت و عطر و رنگ زعفران صبح خيلي زود و قبل از باز 

غنچه به برداشت گل به حالت .باشد ها مي شدن غنچه

ي زعفران در نظر گرفته شود اوليهيك روش مفيد در جهت كاهش بار ميكروبي 



 

 
 

. )8شكل ( نمايند دهد به محل جداسازي منتقل مي

،  شود بايد كامالً پوشيده، سرد سازي در نظر گرفته مي

تجاوز  ساعت 10مدت نگهداري گل نبايد از  

  .برداشت گل اقدام به جداسازي شود

  
  

  

  جداسازي كالله از جام گل
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دهد به محل جداسازي منتقل مي آوري و در اولين فرصتي كه دست مي جمع

سازي در نظر گرفته مي محلي كه براي نگهداري گل تا زمان جدا

 .دور از گرد و غبار و شدت تابش نور آفتاب باشد

برداشت گل اقدام به جداسازي شود و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بالفاصله پس ازنمايد 

  

  

جداسازي كالله از جام گل -9شكل 
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  زعفران ملكرد اقتصاديع

عملكرد اقتصادي زعفران معموالً بر اساس مقدار گل برداشت شده در واحد سطح يا وزن 

از آنجا كه زعفران خشك شامل . گردد زعفران خشك استحصال شده در واحد سطح بيان مي

اين دو باشد در مواردي عملكرد بر اساس وزن توليد شده از هر كدام از  مجموع كالله و خامه مي

  .گردد جزء در واحد سطح بيان مي

  

  تخمين عملكرد مزرعه گل زعفران

دست  يك كيلو كالله خشك به كيلو كالله تازه  77در پژوهشي عنوان شده است كه از هر 

آيد كه پس از  دست مي گرم كالله تازه به 45آيد و از هر كيلوگرم گل تازه زعفران حدود  مي

توان به علت گراني اين  شود از اينرو مي گرم زعفران خشك حاصل مي 10خشك شدن در حدود 

گرم وزن  ميلي 377د عدد از الياف زعفران باي 50همچنين گزارش شده است كه هر . دارو پي برد

دست  گرم محصول قابل عرضه به بازار تجارت به 675از هر ده هزار گل زعفران . داشته باشد

  .آيد مي
  

  بندي زعفران بر اساس ميزان خامه طبقه

  .شود هاي زير عرضه مي ي باقي مانده زعفران حاصل به نام در ايران بسته به ميزان خامه

  زعفران سر گل 

هاي قرمز يكدست تشكيل شده و فاقد خامه است و به زعفران سرقلم  از كالله اين زعفران كالً

  .و سر ريشه نيز معروف است

  زعفران پوشال



 

 
 

اكثر زعفران برداشت . شود هاي كوچكي از خامه اطالق مي

كه در زمان جدا كردن  هايي هستند اين نوع محصول كالله

  .اند زعفران از زير محل اتصال سه شاخه كالله از قسمت سفيد جدا شده

اين زعفران از كالله همراه با خامه تشكيل شده است و از مرغوبيت كمتري از زعفران سرگل 

ويژه خشك كردن  صحيح و اصولي محصول به

هاي مخصوص  كاربردن توري بهجمله  هاي نوين خشك كردن از

  .باشد وري و بهبود كيفيت اين محصول موثر مي

ايط اتاق، خشك هاي خشك كردن زعفران، عبارتند از خشك كردن در شر

هاي فرآوري  هاي ذكر شده در شركت عالوه بر روش

هاي  ها غالباً آون اين دستگاه. شود كن استفاده مي

ه و جريان وسيله مشعل توليد شد ها هواي گرم به

  .نمايد

  

  كن زعفران خشك

٢٨ 

هاي كوچكي از خامه اطالق مي اين زعفران به كالله همراه با بخش

اين نوع محصول كالله. شده امروزي در اين دسته قرار دارند

زعفران از زير محل اتصال سه شاخه كالله از قسمت سفيد جدا شده

  زعفران دسته

اين زعفران از كالله همراه با خامه تشكيل شده است و از مرغوبيت كمتري از زعفران سرگل 

  .و پوشال برخوردار است

  خشك كردن زعفران

صحيح و اصولي محصول به عمده بهبود كيفيت زعفران مربوط به فرآوري

هاي نوين خشك كردن از استفاده از روش. باشد آن مي

وري و بهبود كيفيت اين محصول موثر مي هاي ويژه در افزايش بهره كن خشك كن و گرم

هاي خشك كردن زعفران، عبارتند از خشك كردن در شر برخي از روش

عالوه بر روش. كردن در الك بر روي منبع حرارتي

كن استفاده مي هاي خشك زعفران براي خشك كردن از دستگاه

ها هواي گرم به باشند كه در آن هايي مي كن الكتريكي و يا خشك 

نمايد مي  حاصل، زعفران را در طبقات چرخان خشك

  

  

خشك  دستگاه -10شكل 
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  :گردد وار بيان مي صورت فهرست در زير عوامل مهم مؤثر در عملكرد زعفران به

 .يابد هاي بعد از سال ششم عملكرد زعفران نقصان مي سال اول و سال: عمر مزرعه -١

 .نمايد كود حيواني كمك شاياني به افزايش عملكرد ميافزودن : باروري خاك -٢

هرچه اندازه بنه كاشت شده بيشتر باشد عملكرد سال اول و : شده هاندازه بنه كاشت -٣

 .هاي بعد بيشتر خواهد بود سال

بر خالف نياز آبياري كم زعفران، ثابت شده است كه يك آبياري در مرداد ماه : آبياري -�

 .گردد گياه مي موجب افزايش عملكرد گل اين

تعداد بنه بيشتر كشت شده در واحد سطح و كوتاه نمودن عمر : شده هتعداد بنه كاشت -�

 .برداشت يك مزرعه منجر به افزايش عملكرد خواهد شد

 .موقع گل و خشك نمودن صحيح آن  برداشت به -�

 .هاي هرز زعفران ها و علف كنترل آفات، بيماري -٧

ه بيماري و آلودگي براي كشت مزرعه انتخاب يازهاي درشت و سالم عاري از هر گونپ -٨

 .شود

رديف كاري به جاي كپه كاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني را در داخل  -٩

 .مزرعه سهل و آسان مي كند

 .در هنگام استراحت تابستاني گياه زعفران از آبياري آن خودداري شود -١٠

 .مبارزه شودحتي االمكان در موقع خواب تابستانه با علف هاي هرز  -١١

دو تا سه  اي معادل چون هرساله پيازها به سطح خاك نزديك مي شوند افزودن اليه -١٢

هاي محيطي شده و در  خاكستر سبب حفاظت بيشتر پيازها از تنش   متر از كود و خاك و  يسانت

 .رسد عين حال مواد مغذي بيشتري به گياه مي

آساني بتوانند از خاك  هها ب گلپس از آبياري سله شكني زمين ضرورت كامل دارد تا  -١٣

بيرون آيند منتهي بايد دقت كرد كه عمق سله شكني طوري نباشد كه به پيازهاي زعفران آسيب 

 .برسد

ها بصورت غنچه باشند  موقعي كه گل) صبح 9 - 4(برداشت گل در ساعات اول روز  -�١

 .بايد انجام شود
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اي در دار دور از نور و  شيشهزعفران بايد در ظروف در بسته فلزي، چوبي قلع دار يا  -�١

 .رطوبت و حرارت نگهداري شود
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