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آموزش کامل کشـــــــــــت زعــــــــــفران در استان سیستان و بلوچستان

: زعفران گیاهی است نیمه گرمســـــیری و در نقاطی که دارای  آب و هوای مناسب زعفران

زمسـتانهای مالیم و تابسـتان گرم و خشـك باشد بخوبی رشد می کند. مقاومت زعفران در مقابل 

سرما زیاد است و لیكن چون دوران رشد آن مصــادف با پائیز و زمســتان و اوایل بهار است در این 

زمان به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابســــتان) بارندگی یا 

آبیاری برای آن مضــر بوده و اراضی آفتاب گیر و بدون درخت که در معرض بادهای سرد نیز نباشد 

برای رشد زعفران مناسب است. حداکثر دمای مورد نیاز این گیاه بین 35 تا 40 درجه سـانتی گراد و 

در ارتفاع بین 1300 تا 2300 متر از سطح دریا عملكرد خوبی را نشان داده است.

خاك مناسب پرورش زعفران: از آنجاییكه پیاز زعفران مدت نسـبتاً طوالنی (7 - 5 سال) در 

زمین می ماند خاك زمین باید سبك یا ترکیبی از شن و رس باشـد تا پیاز بتواند در این مدت عالوه 

بر تأمین مواد غذایی، در مقابل شرایط خاص منطقه ای نیز مقاومت نماید. بنابراین جهت رشد و نمو 

مناسب گیاه و تولید محصـــول مرغوب و مطلوب زمین های حاصلخیز و زهكشـــی شده با خاك 

(لومی، لیمونی، رسـی و شـنی) و آهك دار که pH آن بین 8-7 باشـد بر زمین های شــور، فقیر و 

مرطوب، اسـیدی ترجیح دارند. زعفران در زمین هائیكه دارای قلوه سـنگ یا علف های هرز یا مواد 

آلی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی دهد.

تهیه زمین: ابتدا در فرصتهای مناسب در پائیز یا زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می زنند. 

درصورتیكه شرایط مناسب نبوده یا دسترسی به تراکتور مقدور نباشد می توان شخم را در پایان بهار 

یا اوایل تیرماه نیز انجام داد. در تهیه زمین بطریق ســـنتی در اوایل بهار پس از قطع بارانهای بهاره 

زمین را با گاوآهن شخم می زنند بعد از 15 - 10 روز مجدداً به شخم زمین اقدام می کنند. اگر زمین 

دارای کلوخ باشد با استفاده از ماله خرد می کنند. بعد از دو یا سه هفته مجدداً زمین را دوبار در جهات 

عمود بر هم شـخم می زنند. قبل از شــخم ســوم به ازای هر 100 متر مربع زمین 10 - 5 بار کود 

حیوانی پوسیده پخش می نمایند. شخم های مكرر صرف نظر از تهیه بستر مناسب کشـت زمین را 

تا حدودی از وجود علف های هرز پاك می ســازد. در این روش زمین کرت بندی شـــده و طول و 

عرض کرتها نسبت به شیب زمین و دبی آب تعیین می شود. معموال ًطول و عرض کرتها  بین 4 در 

10 تا 100 در 10متر می باشد. در روش کشت مكانیزه زعفران، زمین را در پاییز سال قبل از کشـت 

با گاوآهن شخم عمیق می زنند. در بهار پس از قطع بارانهای بهاری خاك را با انجام شخم متوسـط 

ضمن سله شكنی از وجود علفهای هرزپاك می کنند. در مرداد یا شهریور پس از پخش 80-40 تن 

کود حیوانی و 200 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم زمین را بصـورت فارو در می آورند و برای کشـت 

آماده می کنند. (البته متخصـــصـــین تغذیه ای توصیه می کنند که حدود 250 کیلوگرم سولفات 

پتاسیم نیز در این مرحله با خاك مخلوط گردد). 

انتخاب پیاز و زمان کشت زعفران: احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و 

معمول است. بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب جهت کاشت در ایجاد و گســترش کشــت حائز 

اهمیت اســت. پیاز زعفران را می توان ازخاك درآورد به انبار یا مزرعه دیگری منتقل نمود، با توجه 

به دوره خواب یا استراحت پیاز که از اواخر اردیبهشــت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد می توان در این 

فاصله نسـبت به بیرون آوردن پیاز اقدام نمود. بهتر است پیازها پس از بیرون آوردن از زمین کاشته 

.از بیرون آوردن پیازها در اواخر  شوند تا پیازها ضمن ادامه استراحت در زمین جدید مســــتقر شوند

مرداد به بعد باید خودداری کرد چون در این موقع بعضـی از پیازها ممكن است برای ریشـه دادن و 

جوانه زدن آماده باشند. هر قدر فاصله بیرون آوردن پیازها تا کاشـت کمتر باشـد بهتر اسـت با وجود 

این پیاز زعفران را برای مدت چندماه در محل سرد و خشـك با ارتفاع 30 - 20 سانتی متر می توان 

بصورت پخش شده نگهداری نمود ولی این امر باعث عدم توسعه فیزیولوژیكی گلها شده و باردهی 

سال اول کشــت را شدیداً کاهش می دهد. پیاز زعفران را از موقع خزان بوته (اوایل خرداد تا اواسط 

مهرماه می توان کشـت نمود ولی بهتر است از کاشت پیاز در اواخر تیر و اوایل مرداد خودداری نمود 

زیرا در این موقع هوا و زمین بسیار گرم است و بیم آن می رود که رطوبت پیاز موقع جابجایی از بین 

رفته و به آن صدمه وارد شود.  

نوع و مقدار کشـت پیاز زعفران: زعفران بوسیله غده سـاقه که عبارت از پیازهای تو پر (بنه) 

می باشد ازدیاد می شـود و اندازه آن از یك فندق تا یك گردو متفاوت اسـت. پیازهای انتخابی باید 

درشت، سـالم و بدون زخم و خراشـیدگی و عاری از هر نوع بیماری باشـد. پیازها بهتر اسـت قبل از 

کاشت با سموم قارچ کش بر علیه بیماریهای قارچی ضد عفونی شوند. در موقع کاشـت بهتر اسـت 

پولك یا الیه خشك کف پیاز به همراه مقداری از پوسته آزاد روی پیاز جدا شوند تا جذب آب بوسیله 

پیاز آسانتر و جوانه زدن آن سریعتر انجام شود. مقدار کاشت پیاز بسته به ریزی و درشتی 10 - 3 تن 

در هكتار می باشـد. فواصـل کاشـت معموالً 30 - 25 سـانتی متر از هر طرف می باشـد.تعداد پیاز 

انتخابی جهت کاشت در هر کپه 3 پیاز با وزن متوسـط 6 گرم برای هر پیاز می باشـد. در صـورتیكه 

پیازها ردیفی در فارو کاشته شوند بصـورت منفرد و با فاصله 8 - 6 سانتی متر از یكدیگر به مقدار 3 

تن و در صورتیكه بصـورت سنتی و در هر چاله 5 عدد مصــرف شود میزان کاشت پیاز به 5 تن بالغ 

خواهد شد.گفتنی است که در تحقیقات انجام شده بهترین پیازها، پیازهایی با اندازه بیشـتر از 8 گرم 

می باشند. 

عملیات کاشت پیاز زعفران: برای کاشتن پیاز زعفران ابتدا چاله های یك ردیف را با بیل حفر 

می کنند و در داخل هر چاله بطوریكه در باال اشاره شد 3 تا 15 پیاز قرار می دهند. عمق کاشـت پیاز 

20 - 15 سـانتی متر در نظر گرفته می شـود و در موقع کاشـت سـر پیازها باید رو به باال قرار گیرد. 

پیازها در عمق 20 سانتی متری در زمســـــتان از سرما و یخبندان و سایر تنش های محیطی و در 

تابســتان از گرما زدگی مصــون می مانند. برای کاشت زعفران 5 - 4 نفر شرکت می کنند به این 

ترتیب که یك نفر با بیل چاله ها (کپه ها) را حفر می کند، دو نفر پیازهای قابل کشـت را بصــورت 

دســته های 3 تا 5 یا 15 تائی انتخاب می کنند و نفر چهارم پیازها را در داخل چاله ها قرار می دهد. 

سرانجام سطح مزرعه را که نامسطح شده با بیل یا ماله صاف و فشـرده می سازند تا پیازها به خاك 

بچســبد. زمین کشــت شده به همین صورت تا موقع آبیاری پائیزه رها می شود. قبل از آبیاری در 

حدود 20 - 10 تن کود حیوانی کامالً پوسیده با بیل در سطح زمین پخش می نمایند. 

 آبیاری: پس از پایان کاشت پیازهای زعفران که حداکثر تا آخر شهریورماه طول می کشــد حدود 

15-10 روز بعد از کاشت اقدام به آبیاری مزرعه می نمایند. بسـته به وضعیت آب و هوایی منطقه از 

اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبیاری زعفران شروع می شود. با توجه به اینكه گل کردن زعفران تا 

حدودی تابع آب اولیه می باشد لذا برای اینكه برداشت زعفران با مشكل مواجه نشـود آب اول را در 

بین قطعات با فاصله چند روز تقســیم می کنند تا بدین وسیله دوران اوج گلدهی قطعات با یكدیگر 

همزمان نباشد. آب اول زعفران خیلی مهم اسـت و تمام نقاط زمین باید بطور کافی و یكنواخت آب 

بخورد تا گلهای یك قطعه با هم و هم زمان بیرون آیند بعد از گاورو شدن مزرعه برای سله شـكنی 

از کج بیل و چهار شاخ فلزی یا گاو آهن  با عمق کم اسـتفاده می شـود متعاقب آن زمین را ماله می 

کشند. سله شكستن زمین باعث می شود که جوانه های گل با سهولت بیشتری از خاك بیرون آمده 

و رشد قوی و مطلوبی داشـته باشـند.پس از آبیاری اول بفاصـله 20-15 روز بعد از آن اولین گلهای 

زعفران ظاهر می شوند بدیهی است که مزرعه زعفران در سال اول محصــــول قابل توجهی نمی 

دهد. از اوایل فروردین تا زمانیكه رنگ برگها به زردی مایل شود هر 12 - 6 روز یكبار آبیاری انجام 

می شود. باید توجه داشـت که بعد از وجین یك نوبت آبیاری به تأخیر بیفتد تا علف های هرز از بین 

رفته و مجدداً سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پیاز مؤثر است.
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