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  مقدمه
 و زراعی نباتن بهاتریگران .Crocus sativus Lزعفران با نام علمی گیاه 

متعلق به خانواده  زعفران .باشد اي و دارویی میترین گیاهان ادویه یکی از با ارزش
زعفران گیاهی زمستانه  .باشد یم) Liliales(ها الیللی راسته و) Iridacea(ان یزنبق

کند و اگر می پاییز و زمستان سپري است که تقریبا تمامی مراحل رشد خود را در
دلیل تولید بنه و عدم نیاز به اما  ،شناسی گیاهی یک ساله می باشداز نظر گیاهچه 

طول عمر هر مزرعه . شودمیمحسوب به کاشت بنه در هر سال، گیاهی چندساله 
مزرعه کشاورزان،  بعضی از  .سال می باشد 12سال و حداکثر  5حداقل  ،زعفران

  .نیز نگهداري می کنندسال  20بیش از  تا زعفران را
از آن از نـوع کُـرم   یـ اسـت و پ   ازیـ پداراي اه علفـی، بـدون سـاقه و    ین گیا 

)Corm (اي  هـاي اندوختـه   ک ساقه محصور در بـرگ یاز خوراکی که از یو بر خالف پ
دار و تـوپر   نی مدور، سخت، گوشـت یرزمیک ساقه زیاز زعفران یل شده است، پیتشک

هـاي   ن سـاقه یـ ا. ده شـده اسـت  یاي رنـگ پوشـ   قهـوه بـري  یهاي ف بوده که از پوسته
از یهر پ. ز معروف استیشناسی به بنه ناهینی در اصطالح باغبانی پداژه و در گیرزمیز

ر بـرگ  یک نظیبرگ بار 9تا  6ا همزمان با گلدهی، یاري قبل، بعد و یبسته به زمان آب
 1 – 4تی آن بسته به درشـ  ،در قسمت فوقانی کورم. کندید میهاي چمنی تول علف

ارتفاع زعفـران  . شودیظاهر م گل به رنگ بنفش سهتا  دوک و بندرت ی ،رأسی جوانه
ک پوشـش نـازك و   یها در داخل  ها و گل مجموعه برگ. متر است یسانت 15تا  10
ن یچمچه اول. د، قرار داردیرویکه از روي پداژه م) Spathe(د رنگ به نام چمچه یسف

ها ابتدا بـه صـورت    گل. دیآ رون مییب آنشکافته و از  اندامی است که سطح خاك را
ز ظـاهر  ییل پایدر اوا به طور معمولها گل. شوندیغنچه بوده که با تابش آفتاب باز م

هـاي زعفـران داراي   گل. شوندیظاهر م ا همزمان با ظهور گلیبعد  ،هابرگ. شوندیم
لـه  یطـول م (پـرچم،   هسافته به رنگ بنفش، یر شکل ییکاسبرگ تغسه گلبرگ و سه 
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ک تخمـدان کـه در مرکـز گـل قـرار      یـ و مادگی با ) آن دو برابر بساك زردرنگ است
ک و بلنـدي بـه   یـ خامـه بار  ،از قسمت تخمدان. )1تصویر ( ل شده استیگرفته، تشک

کاللـه  سـه  گردد و در انتها بـه  یمتر خارج م یسانت 10تا  7رنگ زرد روشن به طول 
 یمتر است خـتم مـ   یسانت 3تا  2ی که طول هر رشته بوقی شکل به رنگ قرمز عناب

دهند که معطر  ل میین سه کالله پس از خشک شدن، زعفران تجاري را تشکیا. شود
ک چمچـه  یـ هاي هر پداژه که داخل تعداد برگ. و داراي بوي تند و طعمی تلخ است

 3ن یها بمتر و عرض آنیسانت 60تا  19ها عدد و طول برگ 20تا   3ن یب ،قرار دارد
را یـ رد، زیـ گیصورت مـ ) corm(از توپر یله پیر زعفران به وسیتکث. متر استیلیم 6تا 

ف یـ جـنس زعفـران داراي ط  . شـود  ید نمیاه، بذري در آن تولید بودن گیپلوئیبه علت تر
 2n=24باشد ولـی در تمـامی منـابع زعفـران خـوراکی      یعی از نظر تعداد کروموزوم میوس

از یـ د اغلب در باال و تعداد کمی هم در اطـراف و قاعـده پ  یهاي جدازچهیپ. ذکر شده است
  .دهدیاه زعفران را نشان میهاي گر اندامیشکل ز). 2و  4(د یآ قبلی به وجود می

  
  زعفرانگیاه هاي کامل گل -1 شکل

  
رویشگاه اولیه زعفـران در کشـور    ،بر اساس برخی مستندات تاریخی موجود

 هاي زاگرس به ویژه نواحی الوند منشـاء گرفتـه اسـت    امنهایران بوده وکشت آن  از د
در حال حاضر ایران بزرگترین تولید کننـده و صـادرکننده زعفـران در جهـان     . )15(
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تقریبـا  . تولید جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد% 95بیش از . است
اختصـاص   بیرضـوي و جنـو   خراسـان هاي سطح زیرکشت به  استان % 98تولید و % 92
هاي نرم بـا   هاي زراعی تطبیق داده، خاك با بسیاري از خاك خود را، زعفران .)12( دارد

زمـین زعفـران   . نفوذپذیري خوب که حاوي کلسیم و مواد آلی باشند را ترجیح مـی دهـد  
عمیق، فاقد سـنگ ریـزه، بـدون    به نسبت باید داراي بافت متوسط و یا متمایل به سبک، 

در بـار  یـک   ،زمین زعفران باید قبل از کشت. راي زهکش طبیعی باشدهاي هرز و دا علف
. متـر زده شـود  سـانتی  40زمستان و بار دیگر در اواخر تابسـتان شـخم عمیـق بـه عمـق      

 عنصر غذایی براي تکمیل دوره رشـد خـود نیـاز دارد،    16زعفران همانند دیگر گیاهان به 
چنانچـه علوفـه    .کنـد  ك برداشـت نمـی  زعفران عناصر غذایی فراوانـی از خـا   با این وجود

 2/3کیلـوگرم نیتـروژن،    2/10زعفران عالوه بر گل آن برداشت شود، به ازاء هر تن علوفـه  
  ).12(کیلوگرم پتاسیم از خاك خارج خواهد شد  8/22کیلوگرم فسفر، و 

هاي منحصر به فرد زعفران آن است که گـل آن قبـل از هـر     یکی از ویژگی
 ، بـرگ هـا خـارج مـی شـوند     اهر می شود و پس از ظهور گل اندام هوایی دیگري ظ

چنانچـه   .البته این امر به رعایت زمان مناسب آبیاري مزرعـه زعفـران بسـتگی دارد   (
 و بـرگ هـا همزمـان بـا گـل ظـاهر شـده        ،بیاري زعفران زودتر از موعد انجام شـود آ

آن اسـت   از دیگر ویژگی هـاي زعفـران  . )برداشت زعفران با مشکل همراه خواهد شد
بتدریج پیـاز مـادري مسـتهلک     ،دختري بر روي پیازهاي مادري هايپیاز که با رشد 

 ،مـاه در اواخـر دي . رونـد از بین مـی  ،هاي آن نیز غیر فعال شدهشده و همزمان ریشه
   .شودخاك از طریق ریشه قطع می ارتباط پیاز با

  
  زعفران پیاز

و گوشتی به رنگ سـفید   پیاز زعفران کروي شکل بوده و داراي بافت سخت
انتخاب پیاز یکی از مسـائل  . است اي رنگ پوشیده شدهاست که به وسیله الیاف قهوه
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پیاز زعفران باید سالم و قوي باشد و از مـزارع جـوان   . باشدمهم در زراعت زعفران می
هـاي کوچـک و   چنانچه پیـاز . )9( گرم انتخاب شود 5-8 حداقل ساله به وزن) 4-3(

عملکرد زعفران در سال ابتدایی به مقدار زیادي کاهش خواهـد   ،شوند ضعیف کاشته
  .)2تصویر( یافت

  

              
  پیاز زعفران در اندازه هاي مختلف - 2شکل 

  
 زعفران محصول

آن  )محصـول اقتصـادي  ( ن بخـش تجـاري  یکالله سه شاخه زعفران مهمتر
. الژ اسـت ینی و موسـ ن بخش از گل حاوي مواد چرب، امالح معـد یا. )3تصویر( است

دار  ژنیب اکسـ یک ترکیدار و رنگ تروپنیعطر و بوي زعفران به علت وجود اسانس ب
کـرو  ید تلـخ پ یطعم زعفران مربوط به هتروز. باشد ئول به نام سافرانال مییهمراه با س

  .باشد ن مییاي به نام کروس ن زعفران مربوط به وجود مادهیماده رنگ. ن استیکروس



   6                                                                                  555  نشریه شماره /مدیریت تغذیه گیاه در زعفران 
 

 

          
  محصول زعفران  به صورت دسته و سرگل -3شکل 

  
  تغذیه کشت و کار و مدیریت

دهی آن به عوامل زیادي وابسته اسـت کـه   رشد و نمو مطلوب زعفران و گل
ها نوع زمین، مدیریت تغذیه و آبیـاري بـا آب مناسـب از اهمیـت خاصـی      در بین آن

ه زمـین از اهمیـت   در یک کشت علمی و مناسب زعفران عملیات تهی .برخوردار است
اي بـا عملکـرد مناسـب و     لذا الزم است براي داشـتن مزرعـه    .خاصی برخوردار است

  :کیفیت خوب زعفران، مراحل زیر را به خوبی دنبال کرد
هر چقدر  .شودتکثیر می پیاززعفران گیاهی است که از طریق  :زمین انتخاب -

از آنجاکه . یابدافزایش می نیز آوري و تعداد گل آنتر باشد گلتولید شده درشت پیاز
باید  کاشت زعفران باشد لذا خاك محلمی پیاز رشد و نمو استقرار و خاك جایگاه

هاي لذا خاك. ایجاد کند پیاز اي باشد که کمترین مقاومت را در مقابل رشد گونههب
هاي بسیار همچنین خاك. دنباشزعفران مناسب نمی خیلی سنگین براي کاشت

براي  ،و عدم توانایی حفظ آب و رطوبت کافی حاصلخیزيضعف ذاتی یل دله سبک ب
ماده آلی یکی از اجزاء مهم خاك می باشد و . باشندرشد زعفران چندان مناسب نمی

لذا براي کشت . باال بودن ماده آلی خاك به بهبود رشد گیاه کمک زیادي خواهد کرد
ري بوده و بافت متوسط با زعفران باید زمینی انتخاب شود که خاك آن فاقد شو
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زعفران گیاهی کلسیم . زهکشی مناسب داشته باشد و داراي بیشترین ماده آلی باشد
باید . باشددرصد نیز مناسب می 15بنابراین خاك داراي آهک تا  ،دوست می باشد

از  توجه نمود که زمین محل کاشت زعفران در الیه سطحی فاقد سخت الیه باشد تا
توجه به معیارهاي ذکر  پس از انتخاب زمین با. شود دابی جلوگیريایجاد شرایط مان

همزمان از خاك مزرعه . شده باال باید زمین را بخوبی براي کشت زعفران آماده کرد
تا خصوصیات فیزیکی و گردد نمونه مرکب تهیه و به آزمایشگاه ارسال می بایست 

و ویژگی هاي  کیفیت نییعبراي ت آب مورد استفاده نیز. شیمیایی خاك تعیین شود
  .ردیه قرار گیست مورد تجزیمی با هیدروشیمیائی

زمین مورد نظر براي کشت زعفران را باید حداقل شش ماه قبـل شـخم    :زمین تهیه
شخم زدن زمین در این زمان باعث نفوذ بهتر بارندگی هـاي زمسـتان و بهـار در    . زد

هاي بهاره، بهتـر   بارندگی پس از قطع. کند یکمک م خاكو به پوکی شود  میخاك 
است با زدن دیسک، لوله هاي مؤیین را خراب نمـود تـا از تبخیـر رطوبـت از خـاك      

تن در هکتـار کـود    70تا  40حدود ست یمی بایک ماه قبل از کشت . جلوگیري شود
خـاك  بـا  در سطح خاك پخـش نمـوده و بـا دیسـک      )کمپوست شده(دامی پوسیده 

 حـاوي  کودهـاي تـا  الزم اسـت   همزمان ،خاك و آب هیتجزبا توجه به . گرددمخلوط 
ن یـ د توجه کرد کـه در ا یبا .آهن و روي مورد نیاز به خاك اضافه شود، م، پتاسیفسفر

زیـرا مصـرف   . گرددخودداري   از مصرف کود اوره یا کودهاي نیتروژنی دیگر  ،مرحله
ع ماده آلـی  منجر به تجزیه سری ،این کودها باعث تغییر نسبت کربن به نیتروژن شده

را ) ازته(کودهاي نیتروژنی . خاك می شود و عمر بقاي ماده آلی خاك را کم می کند
  .می توان به صورت سرك مصرف نمود

اطالع کافی از  ،طور که قبال هم ذکر شد اصل اول مدیریت صحیح همان
خاك براي مدیریت صحیح تغذیه آزمایش وضعیت حاصلخیزي خاك می باشد لذا 

زعفران نیز همانند دیگر گیاهان زنده به جذب مقدار کافی . می شود زعفران توصیه
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چنانچه عناصر غذایی . از عناصر غذایی براي رشد و نمو و تولید محصول وابسته است
براي تامین نیازهاي اساسی زعفران کافی نباشد باید )  بومی خاك( موجود در خاك

  .ا استفاده کردهاز کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی براي تامین آن
  

   آب و خاكنمونه هاي   تجزیه
اولین و یکی از  ،خاك و آب در سال اول کشت زعفرانه یتجزانجام 

توان نمی ،بدون آگاهی از کیفیت خاك. گرددمحسوب میالزم مهمترین عملیات 
با ست یمی بانمونه خاك  .یک کشاورزي پایدار و با عملکرد مناسب را راهبري کرد

کشت ، سابقه کشت و وضعیت پستی و بلندي و یا یکنواختی  زیرتوجه به سطح 
و در اسرع وقت به  سانتی متري تهیه 30تا  0زمین  به صورت مرکب و از عمق 

براي اطالع دقیق از روش . گرددترین آزمایشگاه مجاز آب و خاك ارسال نزدیک
اورزي صحیح نمونه برداري خاك و آب به کارشناسان کشاورزي مدیریت جهاد کش

  .محل خود یا آزمایشگاه هاي مجاز خاك و آب مراجعه نمایید
  

زعفران نسبت به شوري حساس است و باید از كشت زعفران دراراضي داراي «
 .»جدا خودداري شودشور  خاكو یا  آب

  
  زعفران زراعت در کود مصرف

کمبود عناصـر غـذایی مـورد    ممکن است در خاك مزرعه، ،به دالیل مختلف
بـا   بایـد  ،عناصـر غـذایی  ایـن  براي جلـوگیري از خسـارت کمبـود     رخ دهد نیاز گیاه

از کودهاي آلی، شیمیایی و زیسـتی و مـواد    مدیریت تغذیه صحیح و استفاده تلفیقی
  .کمبودهاي احتمالی را برطرف نمود ،محرك رشد گیاه
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 آلی کودهاي
ماده آلی یکی از مهمترین اجـزاي خـاك مـی باشـد کـه اگرچـه مقـدار آن        

اما اثر بخشی آن در رشد و عملکرد گیاهـان   ،ت به دیگر اجزاي خاك کمتر استنسب
مصرف کودهاي آلی در خاك عالوه بر تأمین مقداري از عناصـر   .بسیار زیاد می باشد

باعث بهبود کیفیت فیزیکـی خـاك شـده و در رشـد و تکثیـر       ،غذایی مورد نیاز گیاه
رانـدمان مصـرف    لی همچنینآماده . موجودات زنده خاك نقش غیرقابل انکاري دارد

خاك را پوك می نماید و انتقال آب  ،ماده آلی .کودهاي شیمیایی را افزایش می دهد
از مقاومـت خـاك    ،ماده آلی کافی در خاك. دنمایخاك تسهیل می داخل  بهرا و هوا 

در   .مـی شـود   پیاز زعفـران   کاهد و باعث بزرگ شدن پیاز زعفران می ددر برابر رش
   .یابدمی آوري آن افزایش  و توان گل می کندبه خوبی رشد زعفران  ،شرایطاین 

مسئله مهم در استفاده از کودهاي آلی، مصرف کودهاي آلی کمپوست شده 
بهترین کود  .مصرف هر گونه کود دامی خام در زراعت زعفران ممنوع می باشد .است

استفاده در مزرعه به خوبی باید قبل از کود دامی . دامی براي زعفران کود گاوي است
   .عاري از هر گونه علف هرز و نماتد باشد و شده باشدآوري و کمپوست عمل

باعـث کـاهش    ،در دهه هاي گذشته مصرف کودهاي شیمیایی ارزان قیمت
ایـن مسـئله   . دیـ گرد )دامی و کمپوست( کشاورزان در استفاده از کودهاي آلیل یتما

 بررسـی  .ر خاك هاي زیـر کشـت زعفـران شـد    د آلی میزان مادهشدید باعث کاهش 
بـا رونـد موجـود و     نشان مـی دهـد   هاي زیرکشت زعفران کاهش مواد آلی در خاك

کاهش هرچه بیشتر ماده آلی خاك هاي زیر کشت زعفـران، زراعـت آن بـا خطـرات     
، افـزایش آگـاهی کشـاورزان    باخوشبختانه  ). 1388ذبیحی ،( جدي روبرو خواهد شد

   .است گذاشتهدر مزارع زعفران رو به افزایش مصرف کودهاي آلی 
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آلی در خاك مزارع زعفران به  مادهبه طورکلی باید سعی شود میزان 
 شود حداقل هر دو سال یک توصیه مین اساس یبر ا .یک درصد افزایش یابد حداقل

  . تن در هکتار کود حیوانی پوسیده در مزارع زعفران استفاده شود 30- 40بار مقدار 
  

بهترین . ف هر گونه کود دامی خام در زراعت زعفران ممنوع می باشدمصر«
کود دامی باید قبل از استفاده در . کود دامی براي زعفران کود گاوي است

آوري و کمپوست شده باشد و عاري از هر گونه علف هرز مزرعه به خوبی عمل
  .»و نماتد باشد

  
عنوان عناصر اصلی و پر ه به طور کلی سه عنصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر ب

به دلیل   ،ییغذا عالوه بر این عناصر. مصرف در زراعت زعفران شناخته می شوند
اي شرایط شیمیایی خاك ها استفاده از عناصر روي و آهن نیز باید در برنامه تغذیه

 مصرف متعادل کلیه این عناصر غذایی همگام با مصرف کودهاي آلی و. قرار گیرد
تواند یک عملکرد پایدار با کیفیت می تقویت حاصلخیزي خاك،زیستی در برنامه 

مدیریت تغذیه زعفران باید با دقت انجام شود  .آوردمطلوب محصول را به ارمغان 
  .تواند باعث کاهش محصول گرددزیرا در غیر این صورت می

  
  نیتروژن

و در صورت نیتروژن عنصري اساسی در فرایند رشد و نمو گیاهان است 
مهمترین . آمدنخواهد بدست  کمبود آن  رشد گیاه کاهش یافته عملکرد مطلوبی 

کودهاي شیمیایی انحصاري منبع نیتروژن در خاك ها ماده آلی می باشد  و مصرف 
تحقیقات  .کننده نیتروژن مورد نیاز گیاه اشتباه می باشدمنبع تامینتنها عنوان ه ب

که هردو منبع ماده آلی و کودهاي نیتروژنی باید با  ستا انجام شده نشان دهنده آن
  .هم مورد استفاده قرار گیرند
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درصد  46کودهاي شیمیایی نیتروژنی رایج در بازار عبارتند از اوره  با 
درصد نیتروژن خالص، سولفات آمونیوم  30نیتروژن خالص، نیترات آمونیوم با حدود 

و کودهاي مرکب دیگر که  وگرددرصد گ 24درصد نیتروژن خالص و 21با حدود 
انجام  پژوهش هاينکته مهم آنست که . محتواي نیتروژن هرکدام متفاوت می باشد

کیلوگرم  50که زعفران براي رشد مطلوب و مناسب  به حدود می دهدشده نشان 
بهتر است این مقدار . نیتروژن خالص در هکتار از منبع کودهاي شیمیایی نیاز دارد

سه نوبت تامین شود تا از آبشویی نیتروژن در طی بارندگی هاي نیاز زعفران در 
می ) 8حدود( در مناطقی که پ هاش خاك باال. پاییزه و زمستانی جلوگیري شود

  .ارجحیت داردبودن  استفاده از سولفات آمونیوم به دلیل اسیدي ،باشد
  

  مصرف کودهاي نیتروژنی   زمان
اولین  .فران را آبیاري نمودپس از برداشت گل زعفران  باید مزرعه زع
حدود بیست و پنج کیلوگرم . قسمت از کود نیتروژنی باید در این زمان استفاده شود

کیلوگرم در هکتار کود اوره در این زمان  50 حدود معادلدر هکتار نیتروژن خالص 
همراه با این نوبت از  ،بهتر است براي باال بردن راندمان جذب کود. توصیه می شود

. لیتر در هکتار  استفاده شود 3تا  2به میزان  عیماکود از اسید هیومیک  مصرف
 35نوبت بعدي مصرف کود نیتروژنی یک ماه بعد همزمان با آبیاري و به میزان 

نوبت سوم مصرف سرك نیتروژن نیز با فاصله یک . کیلوگرم در هکتار اوره می باشد
  .می توان درنظر گرفترا اوره    کیلوگرم در هکتار 15ماه بعد می باشد که میزان 

  
به یاد داشته باشیدکه به هیچ وجه از کود هاي نیتروژنی قبل از آبیاري اول استفاده «

زیرا ممکن است باعث کاهش گلدهی زعفران گردد و یا باعث ظهور برگ . نکنید
  .»دینماشده، برداشت گل را با مشکل مواجه  گلدهیقبل یا همزمان با 
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  فسفر
ي است که در ایجاد سیستم ریشـه دهـی مناسـب کمـک مـی      فسفر عنصر

در پـاره اي از  . یند گلدهی و انتقال انرژي در گیـاه دخیـل مـی باشـد    آنماید و در فر
اراضی زراعی که براي کشت زعفران در نظر گرفته می شوند ممکن است فسفر بومی 

ار داشـته  خاك در حد مناسبی باشد و یا فسفر تثبیت شده در خاك در حد باالیی قر
در ایـن اراضـی   . خاك  این موضوع به خوبی روشن می گرددآزمایش با انجام   .باشد
توان از کود زیستی میکوریزا بهره بـرد در ایـن حالـت نبایـد کودهـاي فسـفره را        می

توانـد عناصـر کـم    فسفر مـورد نیـاز گیـاه مـی    تأمین میکوریزا عالوه بر . مصرف نمود
نموده و به گیاه در تحمل شرایط تـنش رطـوبتی   ین تأممصرفی مانند آهن و روي را 

   .نیز کمک کند
گرم بـر کیلـوگرم   میلی 15چنانچه میزان فسفر قابل استفاده خاك بیش از 

اگـر میـزان فسـفر    . نباید از کودهاي فسفري  در زراعت زعفران استفاده نمـود  ،باشد
گرم در هکتـار  کیلـو  50تـا حـداکثر    ،گرم بر کیلـوگرم باشـد  میلی 15خاك  کمتر از 

. می تـوان اسـتفاده کـرد    را  می باشد P2O5درصد  46سوپر فسفات تریپل که داراي 
کیلـوگرم   30میلی گرم بر کیلوگرم بـود   10مثال اگر میزان فسفر قابل استفاده خاك 
  .کندسوپر فسفات تریپل در هکتار کفایت می

در ) سـوپر فسـفات تریپـل یـا معمـولی     (زمان استفاده از کودهاي فسـفري  
ا ز کودهاي مرکب حاوي فسفر که  .آب می باشدهنگام اولین آبیاري زعفران بنام گل

به صـورت سـرك اسـتفاده     ز می توانینها با آب آبیاري قابل استفاده است  فسفر آن
 .به صـورت سـرك مصـرف نکنیـد     سوپر فسفات تریپل یا معمولی را اما کودهاي. کرد

باعث ایجاد کمبود عناصـر ریزمغـذي آهـن و     مصرف زیاد و بی رویه کودهاي فسفري
 .شودروي در زعفران می شود، پس از مصرف بی رویه فسفر خودداري 
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  پتاسیم
پتاسیم یکی دیگر از عناصر پر مصرف در گیاهـان زراعـی از جملـه زعفـران     

هـا در داخـل گیـاه و تـاثیر     می باشد که به دلیل فعال کردن تعـداد زیـادي از آنـزیم   
اگـر چـه   . از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت     ،ز و بسته شدن روزنه هامستقیم  بر با
هاي خاك هاي مناطق خشک و نیمه خشک حاوي پتاسیم هستند اما  برخی از کانی
خاك براي تعیین نیاز و یا عدم نیاز به کودهاي پتاسی استفاده آزمایش بهتر است از 

سیم توسط گیاه شـده  زیرا مصرف بیش از اندازه پتاسیم باعث کاهش جذب کل. نمود
تواند در مقابله با تنش هـاي  پتاسیم می. و بر رشد و عملکرد زعفران تاثیر منفی دارد

کیلـوگرم در   25اعالم نمـود مصـرف   ) 1388(ذبیحی  .کمک نماید ، به گیاهمحیطی
هکتار سولفات پتاسیم هر ساله قبل از اولین آبیاري نیـاز  زعفـران بـه پتاسـیم را بـر      

ن یا. افزایش مصرف پتاسیم باعث کاهش عملکرد زعفران خواهد شد .طرف می نماید
 ،سـت یننتایج همچنین نشان داد که کلرید پتاسیم کود مناسبی براي زراعت زعفران 

  .زیرا زعفران به کلر حساس می باشد
میلـی گـرم بـر کیلـوگرم باشـد       250چنانچه میزان پتاسیم خاك بـیش از  

در این صورت هرساله با نمونـه  . ان نمی باشدنیازي به مصرف پتاسیم در کشت زعفر
برداري از خاك و تعیین میزان پتاسیم قابل استفاده می توان نیـاز یـا عـدم نیـاز بـه      

در صورتی که میزان پتاسیم قابـل اسـتفاده   . مصرف کودهاي پتاسیمی را تعیین نمود
در   K2O  کیلـوگرم  25باید حدکثر میزان   ،گرم بر کیلوگرم باشدمیلی 250کمتر از 

   . استفاده نمود )کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم 50تقریبا معادل حداکثر ( هکتار
بهترین زمان مصرف کود سولفات پتاسـم همزمـان بـا مصـرف مـاده آلـی و       

در صـورتی کـه از   . همزمان با اولین آبیـاري زعفـران مـی باشـد     ،سوپر فسفات تریپل
امکـان مصـرف سـرك آن وجـود      شودفاده سولو پتاس به عنوان منبع کود پتاس است
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در این صورت بهتر است  سولو پتاس را در دو نوبت ، ابتدا در زمان آبیـاري زاج  . دارد
  .آب و پس از یک ماه  استفاده نمایید

  
  مصرف کم عناصر

بـا  . متعادل عناصر کم مصرف در برنامه تغذیه زعفران ضروري استاستفاده 
زیر کشت زعفران و کمبود آب در ایـن منـاطق     توجه به شرایط شیمیایی خاك هاي

معمـوال بهتـر اسـت    . شـود استفاده از کودهاي کم مصرف در بیشتر مواقع توصیه می
عناصر کم مصرف به صورت برگ پاشی در اختیار گیاه قرار گیرد تا بیشترین بازده را 

  .داشته باشد
  پاشی محلول

 پایـان وانی کـه تـا   بررسی هاي انجام شده نشان می دهند که پیازهـاي جـ  
فاقد ریشه بوده و براي ادامه  ،بهمن ماه هر سال روي پیازهاي مادر به وجود می آیند

خود تا آخر فروردین ماه که خواب و استراحت پیاز شروع می شود، فقـط بـه     فعالیت
 پاشی برگی در این دورههمین دلیل انجام محلوله ب. هاي خود متکی می باشندبرگ

این محلول پاشی به ذخیـره مـواد    .می تواند مفید باشد) ا اواخر اسفند اواخر بهمن ت(
  .وري زعفران  مؤثر است آغذایی در پیاز کمک می نماید و در نتیجه  برگل

  :انجام شود و با رعایت نکات زیر محلول پاشی باید به دقت
وصـیه  بسیار مهم بوده و باید مطـابق اسـتانداردهاي ت   ،غلظت محلول مورد استفاده -

ها، موجب سـوزش بـرگ   غلیظ بودن محلول عالوه بر گرفتگی نازل .شده کنترل شود
باید دقت نمود که در مواقع خشکسالی از غلظت هـاي کمتـري از کـود     .ها می شود

هرچه مقدار آب مصرفی کاهش یابد، غلظـت کـود مصـرفی نیـز بایـد       .استفاده نمود
  .کاهش داده شود
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در نظر گرفته شود که با وزش باد همزمان نباشـد و   زمان محلول پاشی باید طوري -
محلول پاشی در هنگام خنکی هوا صبح زود یا غـروب بعـد از گرمـاي روزانـه انجـام      

. انتخاب سمپاش مناسب نیز در موفقیـت محلـول پاشـی اهمیـت زیـادي دارد     . شود
  .سمپاش باید محلول را به خوبی پودر نماید

ر آب بخوبی حل شده سپس صـاف گـردد تـا از وارد    کود مورد استفاده باید ابتدا د -
  شدن ذرات جامد به سمپاش و مسدود شدن نازل جلوگیري شود

براي کمک به جذب بهتر عناصر غذایی به وسیله برگ زعفران توصیه مـی شـود از    -
  .مایع ظرف شویی با غلظت نیم در هزار در محلول مورد نظر استفاده شود

رعه زعفران آبیاري شـود تـا حرکـت شـیره آونـدي در      باید مز محلول پاشیپس از  -
  .داخل گیاه بهبود یابد و از ایجاد تنش در گیاه جلوگیري شود

 
  برداري برگی  نمونه

. برگ گیاهان می توانند شاخص خوبی از وضـعیت تغذیـه اي گیـاه باشـند    
بهترین زمان نمونه برداري از برگ معموال محدوده زمانی است کـه تغییـرات عناصـر    

 )1388(ذبیحی . ذایی در برگ حداقل بوده و سطح مناسبی از غلظت را نشان دهدغ
ضمن بررسی تغییرات عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در برگ زعفران اعالم نمود کـه  

وي غلظـت بهینـه در    .بهترین زمان نمونه برداري از برگ زعفران بهمن ماه می باشد
  .درصد براي نیتروژن اعالم نمود 5/3براي فسفر و  /. 27این زمان را حدود 

 
  زعفران زراعت در رشد محرك مواد از استفاده

 ،به منظور افزایش توانایی گیاه در مقابله با تـنش هـاي زنـده و غیـر زنـده         
ایـن مـواد بطـور مسـتقیم و یـا       .شده استه یتوص استفاده از مواد محرك رشد گیاه 

توان ند و در زراعت زعفران نیز میغیرمستقیم  باعث افزایش رشد و عملکرد می گرد
  .ها استفاده کرداز آن
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مواد هیومیکی از جمله این مواد می باشند که شامل اسید هیومیک و اسید 
هـا  آن و باید از محلول پاشـی بوده یومیک درشت مولکول ه اسید. لویک می باشندوف

 .شـود  خودداري شود و به صورت خاکی  همزمان با سرك کودهاي نیتروژنی مصـرف 
لویـک  واسـید ف . بین یک تا سه لیتر در هکتار متغییر است ،میزان مصرف بسته به شرایط

تـوان  پاشی  را نیز دارد و میبه دلیل خرد مولکول بودن قابلیت استفاده  به صورت محلول
  .پاشی  روي گیاه در بهمن و اسفندماه استفاده کرد از آن براي محلول

  

  گیاه رشد محرك هاي باکتري
هـا هسـتند کـه در    مختلف از جملـه بـاکتري   زجاندارنیرسرشار از  هااكخ

هـا و مـواد محـرك رشـد     توانند در تامین عناصر غذایی و ویتـامین می ،صورت وجود
بـاکتري هـاي محـرك رشـد امـروزه بـه       . کمک نماینـد به گیاه به مقدار کافی  ،دیگر

کودها به شکل  جامـد و   صورت کود  در بازار و در دسترس کشاورزان قرار دارند این
  .می باشند اما باید در هنگام خرید این کودها به تاریخ مصرف کود توجه نمود مایع 

  

  میکوریزا
گـروه دیگـري از مـواد     ،)میکـوریزا ( قارچ هاي همزیست بـا ریشـه گیاهـان   

ها براي زعفـران در  توان از آنمحرك رشد می باشند که با توجه به شرایط مزرعه می
این قارچ ها پس از استقرار در مزرعه زعفران بـه گیـاه   . شت استفاده نمودسال اول ک

زمان استفاده از میکـوریزا  . در جذب فسفر و عناصر ریزمغذي کمک زیادي می نماید
  .در سال اول هنگام آماده کردن زمین براي کشت زعفران است

   

  ؟چه باید کرد
مناسب بـودن محـل بـراي کشـت      ،ابتدا باید با نمونه برداري از منابع آب و خاك -1

خـاك مناسـب کشـت زعفـران خـاکی اسـت فاقـد        . زعفران را مورد بررسی قرار داد 
  ی مناسبزهکش و با بافت متوسط )دسی زیمنس بر متر 4شوري کمتر از ( شوري
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   در هکتارتن  40تا  30استفاده از کود دامی پوسیده در زمان تهیه زمین به میزان  - 2
  خاكه یتجزدهاي پر مصرف و کم مصرف بر اساس نتایج مصرف متعادل کو -3
  محلول پاشی با کودکامل ماکرو و میکرو در اواسط بهمن ماه  -4
برگ براي تعیین وضعیت تغذیه اي گیاه و اصالح کمبودها در زمـان  ه یتجزانجام  -5

  .)اوایل بهمن ماه( مناسب
  

  : منابع
  .ري زعفرانشناسنامه تصوی ،1378 .اداره کل آمار و اطالعات - 1
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