
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

استان خراسان رضوی

1399

راهنمای مصرف کود در زعفران

624

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی



راهنمای مصرف کود در زعفران 2

مقدمه
حاصلخیـزی خاک یکی از عوامل مهم رشـد گیاهان محسـوب می شـود. 
در خـاک حاصلخیـز نه تنهـا هـر عنصـر غذایی می بایسـت به انـدازه كافي 
در دسـترس گیـاه قـرار گیـرد، بلکـه وجود تعـادل در میان عناصـر غذایي 
نیـز از اهمیـت زیـادي برخوردار اسـت. از بین 16 عنصر غذایـی الزم براي 
گیاه، سـه عنصر كربن، هیدروژن و اكسـیژن از طریق هوا و آب براي گیاه 
 تأمین مي شـوند. این در حالی اسـت كه گیاه می بایسـت 13 عنصر غذایی
 دیگر را از طریق خاک به مقدار مورد نیاز جذب كند تا بتواند چرخه زندگي

خـود را كامـل كند. این عناصر به دو دسـته عناصر پرمصـرف و كم مصرف 
تقسـیم مي شـوند. عناصـر پرمصـرف شـامل نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، 
كلسـیم، منیزیـم و گوگـرد و عناصـر كم مصـرف نیـز شـامل آهـن، روی، 
منگنـز، مـس، بـور، كلـر و مولیبدن هسـتند. به منظـور جلوگیـری از بروز 
كمبـود عناصـر غذایـی در گیـاه ایـن عناصـر را بایـد به صـورت تركیبـات 
شـیمیایی )كود( به خـاک اضافه كرد. ازآنجاكه زعفـران بیش تر در مناطق 
 خشـک و نیمه خشـک و در خاک هایی با حاصلخیزی كم كشـت می شـود،

بهبود مدیریت مصرف كود نقش بسزایی در افزایش عملکرد آن خواهد داشت. 

نوع خاک 
بررسـی خصوصیـات فیزیکـی و شـیمیایی خـاک به منظـور آگاهـی از 
وضعیـت حاصلخیـزی خـاک و انتخـاب محـل مناسـب كشـت زعفـران 
بسـیار مهم اسـت )شـکل 1(. بررسـی ها نشـان می دهـد 16 تـا 80 درصد 
از تغییـرات عملکـرد گل زعفـران وابسـته بـه متغیرهای خاک اسـت. یک 
خـاک مناسـب برای رشـد و نمـو زعفران بایـد بافتی متوسـط، حاصلخیز، 
بـه نسـبت عمیـق و از زهکشـی طبیعـی برخـوردار باشـد. ازایـن رو خاكی 
بـا بافـت لومـی یا لومی شـنی برای كشـت زعفران بسـیار مناسـب اسـت. 
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شکل 1- بررسی خصوصیات خاک قبل ازكشت زعفران با تجزیه خاک امکان پذیر است.

خاک هـای شـور بـرای كشـت زعفران مناسـب نیسـتند. لذا ایـن گیاه از 
نظر تحمل به شـوری در گروه حسـاس طبقه بندی می شـود. در خاک های 
 شـور رشـد بنه هـا و بـه دنبـال آن عملکـرد تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد و

بـه میـزان قابل توجهـی كاهـش می یابـد. گیاهـان مختلـف عکس العمـل 
متفاوتـي در مقابـل اسـیدي یا بازي بودن خاک ها نشـان مي دهنـد. در این 
 مـورد مي تـوان بـه چـاي و یونجه اشـاره كـرد كه اولي شـرایط اسـیدي و

دومـي شـرایط بـازي را دوسـت دارد. بنابرایـن، براي كشـت هر گیـاه باید 
حـدود تغییراتـي را كـه از نظـر اسـیدیته مي توانـد تحمـل كنـد، در نظـر 
داشـت. در ایـن میـان محـدوده تغییرات مناسـب پي اچ )pH( خـاک برای 
زعفـران بیـن 7/4 تـا 7/6 اسـت، یعنـي pH خاک بایـد كمی بازی باشـد. 
بررسـی ها نشـان می دهـد از بین خصوصیات شـیمیایی pH خـاک، مقدار 
روی و آهـن قابل اسـتفاده، شـوری، كربـن آلـی خـاک، پتاسـیم و منگنـز 
قابل اسـتفاده مهم تریـن ویژگی های مؤثـر بر عملکرد گل زعفران هسـتند. 
 از طرفی شـوری، مقدار فسـفر، پتاسـیم و روی قابل استفاده، نیتروژن كل و

pH خـاک مهم تریـن ویژگی هـای مؤثـر بـر وزن خشـک بنه هـای زعفران 

گزارش شـده اسـت.
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نیاز غذایی زعفران
زعفـران در مقایسـه بـا سـایر محصـوالت زراعـی نیـاز اندكی بـه عناصر 
غذایـی دارد )شـکل 2(. مصـرف زیـاد كـود به دلیل افزایش رشـد رویشـی 
اثـر منفـی بر بنه ها و گل زعفران خواهد داشـت. نیتروژن عنصری اساسـی 
در فراینـد رشـد و نمـو زعفـران و بنه هـای دختـری محسـوب می شـود. 
حسـاس ترین مراحـل رشـد زعفـران نسـبت بـه كمبـود نیتـروژن مراحل 
 گل دهی، تشـکیل و نمو بنه هاسـت. این عنصر در طول دوره رشـد گیاه و

به ویـژه در انتهـاي هـر فصـل، از اندام هـاي رویشـی بـه بخـش زیرزمینی 
گیـاه منتقـل می شـود. نیتـروژن بـه شـکل آمونیاكی اثر منفی بـر عملکرد 

گل زعفـران و بـه شـکل نیتراتی اثـر مثبت بـر آن دارد. 

 

شکل 2- میانگین برداشت عناصر غذایی از خاک توسط بنه زعفران

فسـفر نقـش ویـژه ای در بهبود عملکـرد زعفران و رشـد بنه های دختری 
دارد. بـا كاهـش انـدازه بنـه مـادری در زعفـران، غلظـت و مقـدار جـذب 
فسـفر در بنه هـای دختـری كاهش می یابـد. در حالی كه نیتـروژن موجب 
 افزایـش تعداد بنه های دختری می شـود، فسـفر در تکمیـل ذخایر بنه های

زعفـران و افزایـش وزن آن دخالـت دارد. از طرفـی تأمیـن پتاسـیم بـرای 
رشـد مطلـوب زعفـران نیـز ضـروری اسـت. پتاسـیم اثـر چشـمگیری بـر 
عملکـرد كاللـه خشـک و كیفیت زعفـران به ویـژه طعم آن )پیکروسـین( 
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 دارد. بررسـی ها نشـان می دهـد در بین عناصر كم مصـرف دو عنصر آهن و
روی نیز بر عملکرد گل و كیفیت زعفران تأثیر بسیار مثبتی دارند.

کود دامی
كمبـود مـاده آلـي در خـاک یکـی از موانـع تولیـد زعفـران در مناطـق 
خشـک و نیمه خشـک اسـت. عملکـرد گل زعفـران بـه محتوی مـاده آلی 
خـاک بسـتگي دارد. مـاده آلـی خـاک بـا افزایـش فراهمی عناصـر غذایی 
 نیتـروژن و فسـفر خـاک، بهبود ویژگی هـای بیولوژیکـی و فیزیکی خاک و

همچنیـن كاهـش آب شـویی عناصـر غذایـی نقـش مهمـی در عملکـرد 
زعفـران دارد. ازایـن رو مصـرف كـود دامـی راهکاری مناسـب بـرای بهبود 
وضعیـت حاصلخیـزی خـاک و تولیـد زعفران به شـمار می رود )شـکل 3(. 
امـا مالحظاتـی در اسـتفاده از كـود دامـی وجـود دارد كـه از آن جملـه 
می تـوان بـه نوع كود دامی و میزان پوسـیدگی آن اشـاره كـرد. آزمایش ها 
نشـان داده اسـت كـه كـود مرغـی در بیـن تمامی كودهـاي دامـی، داراي 
كم تریـن اثـر بـر رشـد و عملکـرد گیـاه زعفـران اسـت و مصرف زیـاد این 
كـود باعـث كاهش عملکـرد گل و كالله و نیز شـاخص هاي رشـدی بنه ها 
می شـود. در مقابـل اسـتفاده از كـود گاوی یا گوسـفندی تأثیـر مثبتی بر 

عملکـرد گل و كاللـه دارد. 

 

شکل 3- بهبود حاصلخیزی خاک با  مصرف كود دامی در مزارع زعفران  

بنابرایـن یـک روش آن اسـت كه كود گاوی همراه با كود مرغی اسـتفاده 
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شـود، به طـوری كه مقـدار كود مرغی بیـش از 2 تا 3 درصـد كل كود آلی 
نباشـد. بـا وجـود این فـراوری كـود دامـی به منظور پوسـاندن یکـی دیگر 
 از نکاتـی اسـت كـه باید قبـل از اسـتفاده آن و به منظور كنتـرل آلودگی و

رشـد علف هـای هـرز رعایـت شـود. مقـدار مصـرف كـود دامـی پوسـیده 
بسـته بـه وضعیـت كربـن آلی خـاک و وزن بنـه زعفران مورد كشـت بین 
10 تـا حداكثـر 50 تـن در هکتـار متفاوت اسـت )جـدول 1(. بهتر اسـت 
كـود دامـی پـس از سـال اول به صـورت یـک سـال در میان مصرف شـود. 
با این حـال مصـرف كـود دامـی به تنهایـی نیازهـای تغذیـه ای زعفـران را 
بـرای تولیـد بهینـه تأمیـن نمی كنـد و می بایسـت از كـود شـیمیایی نیـز 
اسـتفاده كرد. البتـه چنانچه هدف، تولید زعفران ارگانیک باشـد اسـتفاده 
از كودهای شـیمیایی مجاز نیسـت و دسـتورالعمل جداگانه ای نیاز اسـت.

جدول 1- توصیه كود گاوی پوسیده بر اساس مقدار كربن آلی خاک برای  
زعفران پیش از كاشت

وزن بنه مادری
)گرم(

کربن آلی خاک )برحسب درصد(
1 -  0/750/75-  0/5کم تر از 0/5

3 -5302010
5 -7403020

504030بیش تر از  7

کود شیمیایی
یکي از سـاده ترین و رایج ترین راه هاي ارزیابي باروري خاک تجزیه خاک 
است. بدین منظور، با به كارگیري شیوه هاي رایج آزمایشگاهي، در كوتاه ترین 
 مـدت، مقـدار عناصـر غذایـی قابل اسـتفاده در خـاک اندازه گیری شـده و

بـر اسـاس آن كـود مـورد نیـاز گیاه تعیین می شـود )شـکل 4(. جـدول 2 
 مقدار مناسـب كود سوپرفسـفات تریپل و كود سولفات پتاسیم را بر اساس

مقدار این عناصر در خاک برای زعفران نشان می  دهد. 
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شکل 4-  تجزیه خاک در آزمایشگاه و اندازه گیری مقدار فراهمی عناصر غذایی 
برای تعیین مقدار كود مورد نیاز گیاه

جدول 2- توصیه كود سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بر اساس تجزیه 
خاک برای زعفران پیش از كاشت

فسفر 
قابل استفاده 

خاک
)میلی گرم در 

کیلوگرم(

سوپر فسفات 
تریپل

)کیلوگرم در 
هکتار(

پتاسیم 
قابل استفاده 

خاک
)میلی گرم در 

کیلوگرم(

سولفات 
پتاسیم

)کیلوگرم در 
هکتار(

100كم تر از 100  150كم تر از  5  
5 -10100100 -20050
10-1550200-25025

0بیش تر از 250 0بیش تر از 15 
مثـال 1: چنانچه پـس از تجزیه خاک مقدار فسـفر قابل اسـتفاده خاک 
8 میلی گـرم در كیلوگرم و پتاسـیم قابل اسـتفاده خـاک 175 میلی گرم در 
كیلوگرم باشـد، مقدار كود سوپرفسـفات تریپل و سـولفات پتاسـیم قبل از 

كشـت زعفران چقـدر خواهد بود.
بـر اسـاس جدول 1 مقـدار كـود سوپرفسـفات تریپـل 100 كیلوگرم در 
هکتـار و كـود سـولفات پتاسـیم 50 كیلوگـرم در هکتـار تعیین می  شـود.

 بهتریـن زمـان مصرف نیتروژن پس از برداشـت گل زعفـران و به هنگام 
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دومیـن آبیـاري )زاج آب( اسـت )جـدول 3(، به طـوری  كه تمـام نیتروژن 
بایـد در این زمان اسـتفاده شـود. چنانچه بعـد از آب دوم با فاصله حداكثر 
یـک مـاه امکان مصـرف آب دیگری وجود داشـته باشـد، توصیه می شـود 
نصـف اوره در مرحلـه زاج آب و نصـف دیگـر در آب بعـد مصـرف شـود. 
به منظـور باالبـردن كارایـي جـذب نیتـروژن، اسـتفاده از كودهـای حاوی 
اسـید هیومیـک نیز همـراه با اوره ضروری اسـت. زمان اسـتفاده از فسـفر 
 )سوپرفسفات تریپل یا فسفات آمونیوم( در اولین آبیاری زعفران )گل آب(

است. همچنین از كودهای فسفر قابل حل در آب نظیر مونوآمونیوم فسفات، 
اوره فسـفات وN-P2O5-K2O( 10-52-10( می تـوان به صـورت سـرک نیز 
اسـتفاده كـرد )جـداول 4 و 5(. در صـورت مصـرف زیـاد و بی رویه فسـفر، 
 كمبـود عناصـر كم مصـرف آهـن و روی در زعفـران به  وجـود خواهد آمد.

مصـرف بیش از اندازه پتاسـیم نیز موجب می شـود عملکرد كالله خشـک 
 كاهـش یابـد. بنابرایـن بهتـر اسـت از آزمایـش خاک بـرای تعییـن نیاز یا
 عدم نیاز به كودهای حاوی پتاسیم استفاده شود. همچنین باید توجه داشت

كـه از كودهای پتاسـیم فاقد كلر اسـتفاده شـود؛ زیرا گیاه زعفـران به كلر 
حسـاس اسـت. بـر این اسـاس كود سـولفات پتاسـیم یـا نیترات پتاسـیم 
منابع مناسـبی بـرای تأمین پتاسـیم در زعفران به شـمار می روند. بهترین 
زمـان مصـرف كودهـای حاوی پتاسـیم هم  زمان بـا اولین آبیـاری زعفران 
اسـت. در صورت لزوم می توان از تركیبات حاوی پتاسـیم ویژه كودآبیاری 
نظیـر N-P2O5-K2O( 36-12-12( یـا سـولوپتاس به صـورت سـرک در 
دومیـن آبیـاری زعفـران نیـز اسـتفاده كـرد. توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار 
مهـم اسـت كه مصـرف زیاد پتاسـیم یا بیماری هـای ریشـه ای مانع جذب 
كلسـیم توسـط زعفران می شـود. برای رفع كمبود كلسـیم محلول پاشـی 
كودهـای مایـع حاوی كلسـیم در اواسـط دوره رشـد زعفـران )بهمن ماه با 
غلظـت 1 تـا 1/5 در هـزار( توصیـه می شـود. همچنیـن اسـتفاده متعادل 
از عناصـر كم مصـرف آهـن و روی در برنامـه غذایی زعفران ضـرورت دارد. 
ایـن عناصـر را می تـوان بـه روش محلول پاشـی*، خاكـی )قبل از كاشـت( 
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یـا كودآبیـاری )مرحلـه زاج آب( اسـتفاده كـرد. مناسـب ترین زمـان برای 
محلول پاشـی زعفـران، اواخـر بهمـن تا اوایل اسـفند و در شـرایطی اسـت 
 كـه دمـای روز كم تـر از 15 درجـه سلسـیوس نباشـد. بـا توجـه بـه اینکه 
اغلـب اراضـی زیـر كشـت زعفران سـطح كمـی دارنـد و كوچک هسـتند، 
محلول پاشـی بهتر اسـت با اسـتفاده از سـم پاش دسـتی / شـارژی انجام شود.

*نکتـه: میـزان آب مصرفـی بـرای انجـام محلول پاشـی در مزرعـه 
حداكثـر تـا   250 می بایسـت  تراكتـوری  پشـت  سـم پاش  از  اسـتفاده   بـا 

300 لیتر باشد

جدول 3- راهنمای مصرف كود در سال اول كشت زعفران

مرحله 
مصرف خاکيمصرف

کود آبیاری 
)سرک همراه با 

آبیاري(
محلول پاشی

قبل از 
كشت

كود گاوی پوسیده 
)جدول 1( + 
سوپر فسفات 

تریپل و سولفات 
 پتاسیم )جدول 2( 
+ 25 كیلوگرم در

هکتار سولفات روی 

--

آب اول 
)قبل از 

گل دهی( 
5 لیتر در هکتار -

-اسید هیومیک مایع

آب دوم 
-)زاج آب(

5 كیلوگرم در هکتار 
كود 20-20-20 
 +(N-P2O5-K2O) 
100 كیلوگرم در 

 هکتار اوره +
5 لیتر در هکتار 

اسید هیومیک مایع

-
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مرحله 
مصرف خاکيمصرف

کود آبیاری 
)سرک همراه با 

آبیاري(
محلول پاشی

اواخر 
--بهمن

1/5 كیلوگرم در 
هکتاركود كامل 

حاوی ریزمغذی ها + 
1/5 لیتر در هکتار 

اسیدآمینه

جدول 4- راهنمای مصرف كود در سال دوم كشت زعفران

مرحله 
مصرف

مصرف 
خاکي

کود آبیاری 
محلول پاشی)سرک همراه با آبیاري(

آب اول 
)قبل از 
گل دهی(

-

10 كیلوگرم در هکتار اوره 
فسفات یا 10-52-10 

(N-P2O5-K2O) + 5 لیتر 
 در هکتار

اسید هیومیک مایع

-

آب دوم 
-)زاج آب(

100 كیلوگرم در هکتار 
اوره + 5 لیتر در هکتار 
اسید هیومیک مایع + 
10 كیلوگرم در هکتار 

سولوپتاس

-

اواسط 
تا اواخر 

بهمن
--

1/5 كیلوگرم در 
هکتاركود كامل حاوی 
ریزمغذی ها + 1/5 لیتر 

در هکتار اسیدآمینه

اواسط 
--اسفند

1/5 كیلوگرم در هکتار 
كود كامل حاوی 

ریزمغذی ها + 1/5 لیتر 
در هکتار اسیدآمینه

ادامه جدول 3- راهنمای مصرف كود در سال اول كشت زعفران



راهنمای مصرف کود در زعفران 12

مثـال 2: مقـدار هریـک از كودهـای مـورد نیـاز در سـال سـوم  �
كشـت زعفـران در مرحلـه زاج آب چقـدر اسـت؟ 

 بر اساس جدول 4 مقدار كود اوره 100 كیلوگرم در هکتار، اسید هیومیک
5 لیتر در هکتار و  سولوپتاس 15 كیلوگرم در هکتار تعیین می شود.

جدول 5- راهنمای مصرف كود از سال سوم به بعد برای زعفران

مرحله 
مصرف

مصرف 
خاکي

کود آبیاری 
محلول پاشی)سرک همراه با آبیاري(

آب اول 
)قبل از 
گل دهی(

10 تا 15 
تن در هکتار 
كود دامی 

پوسیده*

15 كیلوگرم در هکتار اوره 
فسفات

 )یا 10-52-10( + 5 
كیلوگرم در هکتار

سولفات روی

-

آب دوم 
-)زاج آب(

100 كیلوگرم در هکتار 
اوره + 5 لیتر در هکتار 
اسید هیومیک مایع + 
15 كیلوگرم در هکتار 

سولوپتاس

-

اواسط 
تا اواخر 

بهمن
--

1/5 كیلوگرم در 
هکتار كود كامل 

حاوی ریزمغذی ها  
+ 2 لیتر در هکتار 

اسیدآمینه

اواسط 
--اسفند

1/5 كیلوگرم در 
هکتار كود كامل 

حاوی ریزمغذی ها  
+ 2 لیتر در هکتار 

اسیدآمینه

* یک سال در میان )سال های فرد(


