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مقدمه

بودن  دارا  دليل  به  و  است  جهان  زعفران  كننده  توليد  بزرگترين  ايران  پهناور  سرزمين 
تنوع آب و هوايي، بسياري ازمحصوالت باغي و زراعي از جمله زعفران آن، داراي باالترين 
درجه كيفيت مي باشد. گل زعفران در بسياري از استان هاي ايران كشت مي شود توليد 
و كشت زعفران از سالها پيش در ايران وجود داشته است و با توجه به نياز اندك آن به آب 
كه محدود ترين عامل توليد كشاورزي است، سطح زير كشت و توليد آن در سالهاي اخير 

افزايش چشمگيري داشته است. 

آمارها نشان دهنده آن است كه تقريبا در سراسر كشور قابليت كشت زعفران موجود بوده و 
می تواند در اراضی كه آب كشاورزی دسترسی زيادی ندارند كشت گردد. همچنين با توجه 
به مقدار قابل مالحظه توليد اين محصول در كشور و برشمردن ايران به عنوان بزرگترين 
توليد كننده و صادر كننده زعفران در دنيا ، گسترش صادرات زعفران با توجه به مزيت 

نسبي اين محصول و ارزآوري قابل توجه آن داراي اهميت فراوان است. 

ويژگي های گیاه زعفران

زعفران گياهی چند ساله است كه بيشتر در مناطق گرم وخشک می رويد. گل زعفران 
بنفش رنگ است و بذر توليد نمی كند يا كمتر توليد می كند. به همين دليل تکثير زعفران 
به وسيله پياز انجام می شود. پوشش گل از سه برگ وسه كاسبرگ  به رنگ بنفش تشکيل 
شده است. تعدادپرچم ها 3 عدد است. برگها بعد از گل ظاهر می شود. برگ ها مستقيم از 

روی پيازها خارج می شوند وساقه هوايی ندارد.

پياز زعفران زيرزمينی گرد و توپری است كه پوسته های قهوه ای رنگ دارد. اين پياز مانند 
پياز خوراكی اليه اليه نيست.قطر پياز های جوان زعفران3-5 سانتی متر ومغز آن سفيد 

رنگ است.برگ های زعفران تا ارتفاع 30-40 سانتی متر از سطح خاك رشد می كنند.

زعفران گياهي است كه خصوصيات اكوفيزيولوژيکي خود را داراست و همين ويژگيها باعث 
مي شود كه مطالعات انجام شده در گياهان زراعي ديگر، قابل تعميم به اين گياه نباشد. 
تشکيل گل و عملکرد اقتصادي زعفران وابسته به ذخيره مواد فتوسنتزي در بنه زعفران در 
فصل زراعي گذشته است و برگهاي گياه در طي ماههاي آبان تا ارديبهشت سال بعد مواد 
فتوسنتزي مازاد خود را به اندامهاي زيرزميني فرستاده تا صرف تشکيل بنه هاي جديد و 
هم چنين آغازش و تکامل گل شود. هر چند ساختار كانوپي زعفران مطالعه دقيق نشده 
است، ولي نتايج بررسيهاي اوليه نيز نشانگر شاخص سطح برگ پايين اين گياه)1/24( است. 
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مشخصات گیاه شناسي زعفران

و   Crocus Sativus نام علمی آن  Iridaceae است.  زنبقيان  از خانواده  زعفران 
گياهی علفي، زعفران گياهي است دائمي و علفي كه در اوايل پاييز گل مي دهد. زعفران 
داراي ساقه زيرزميني مدور، سخت ، گوشت دار و توپري بوده كه از پوسته هاي فيبري قهوه 
اي رنگي پوشيده شده كه كشاورزان به آن اصطالحا پياز مي گويند. ولي از نظر گياه شناسي 
به آن بنه يا كرم مي گويند. تعداد گلهاي هر بنه 1تا4 عدد بوده و در اوايل آبان تا آذر ماه 
رشد مي نمايند. پوشش گل داراي 3عدد كاسبرگ و 3عدد گلبرگ يک رنگ مي باشد كه 
رنگ آنها سوسني تيره يا بنفش مايل به ارغواني و همراه با رگه ها و رگبرگهاي تيره تر در 

گلوگاه گل مي باشد.

برگهاي حقيقي زعفران 5 تا11 عدد و معموال همزمان با گل دهي و يا كمي بعد از گل 
ها از زمين مي رويند. طول برگها به 30 تا40 سانتيمتر و پهناي آن به 1/5 تا 2 ميليمتر 
مي رسد زعفران ساقه حقيقي ندارد و گلها بصورت منفرد و يا چندتايي مي رويند. برگها، 
برگک و ساقه ي گل دهنده و گاهي گلها به تنهايي در داخل تعدادي غالفهاي غشايي بنام 

كلروفيل محافظت مي شوند كه از ريشه منشاء مي گيرند.

غالفهاي غشايي كاتافيل در واقع از 5 تا11 برگهاي غشايي ظريف و مشبک تشکيل شده 
گل  به  چسبيده  كه  باشد  مي  رنگ  زرد  بساك  داراي  و  عدد  سه  ها  پرچم  تعداد  است. 
وكاتافيل مي باشد. خامه ، ميله باريک و بلندي است به رنگ سفيد كه از روي تخمدان 
بيرون آمده و به سه كالله قرمز عنابي رنگ ختم مي گردد كه قسمت مورد استفاده زعفران 
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مي باشد. پيازهاي جديد اغلب باالي پيازهاي قبلي و كمتر در اطراف قاعده ي پياز قبلي 
به وجود مي آيد. ريشه هاي زعفران از قاعده پيازها و از روي دايره محيطي آن مي رويد و 

ريشه هاي زعفران ، افشان و كوتاه مي باشند.

كوچک  بنه های  ايجاد  طريق  از  تنها  زعفران  تکثير  و  است  عقيم  كاماًل  زعفران  گياه 
)Cormel( جديد كه از بنه مادر )Corm( توليد می شود، به وجود می آيد. بنه زعفران 
در ماه های تابستان به صورت راكد در زمين باقی می ماند و دوران استراحت خود را با تکميل 
فيزيولوژيکی جهت گل دهی مجدد طی می كند اين گياه رشد دوباره خود را در حدود پايان 

فصل تابستان شروع كرده و در اواسط پائيز گل می دهد

زعفران گياهی چند ساله است؛ زيرا به مدت 4 تا 12سال محصول می دهد. دوره فعاليت 
پياز زعفران هر سال از اوايل آبان تا ارديبهشت سال آينده است. گلدهی و برداشت محصول 

از اواخر مهر ماه تا اواسط آبان صورت می گيرد.

تركیبات شیمیائی

مواد  كربوهيدراتها،  جمله:  از  است  متنوعي  شيميايي  تركيبات  داراي  زعفران  گياه  كالله 
كروسين،  شامل  ها  رنگدانه  تيامين(  و  ريبوفالوين  )بويژه  ويتامينها  موسيالژ،  معدني، 
آنتوسيانين، كاروتن، ليکوپن، زيگزانتين ، يک اسانس معطر ترپنيک به نام سافرانال، و مواد 
طعم دهنده پيکروكروسين( است.كالله زعفران كه در واقع قسمت اصلي زعفران تجارتي 
را تشکيل مي دهد داراي رنگ، طعم و عطر مخصوصي است كه هر يک از اين ويژگيها 
مربوط به يکدسته از تركيبات شيميايي خاص مي باشد كه تاكنون برخي از آنها شناخته 

شده است.

مصارف دارويي زعفران

در طب قديم به عنوان آرام بخش، خلط آور، نشاط آور، تحريک كننده معده، محرك قوه 
باء، برطرف كننده اسپاسم، قائده آور و سقط كننده جنين شناخته شده است. همچنين 
طحال،  شدن  بزرگ  كبد،  شدن  بزرگ  يرقان،  تب،  سرخک،  خوني،  اسهال  درمان  جهت 
عفونت مجاري ادراري، ديابت و درمان بيماري هاي پوستي استفاده گرديده است. در طب 
جديد ضمن بررسي هاي انجام شده، زعفران باعث كاهش كلسترول و تري گليسيريد خون 

و همچنين به عنوان داروي ضد سرطان گزارش گرديده است.

استفاده از بنه، گلبرگها و برگهاي زعفران

ساالنه از زراعت زعفران حدود 10 هزار تن گلبرگ بنفش رنگ كه حاوي ماده ي آنتوسيانين 
است، بدست مي آيد كه اين ماده پس از استحصال مي تواند جايگزين رنگهاي قرمز سنتزي 
و شيميايي باشد. در عرف، روستاييان گلبرگ ها را خشک نموده و به همراه حنا خضاب 
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مي كنند. برگ هاي زعفران داري ماده ي غذايي جهت تغذيه دام مي باشد و ارزش غذايي 
آن بيش از كاه غالت و كمتر از يونجه مي باشد. بنه هاي كوچک در صنايع نشاسته سازي 

استفاده مي شود، زيرا داراي 22-20./  نشاسته مي باشد.

نیازهای اساسی زعفران

مکان های مناسب كشت و نیازهاي اقلیمي زعفران

تابستان  زعفران گياهي است نيمه گرمسيري و در نقاطي كه داراي زمستانهاي ماليم و 
گرم و خشک باشد بخوبي مي رويد. مقاومت زعفران در مقابل سرما زياد است و ليکن چون 
دوران رشد آن مصادف با پائيز و زمستان و اوايل بهار است طبعا به هواي مناسب و معتدلي 
نياز دارد. در دوره خواب يا استراحت گياه )تابستان( بارندگي يا آبياري براي آن مضر است 
بنابراين كشت و كار آن در مناطق گيالن و مازندران و مناطق گرم جنوب كشور معمول 
نيست. اراضي آفتاب گير و بدون درخت كه ضمنا در معرض بادهاي سرد نيز نباشد براي 
رشد زعفران مناسب است. با اين وجود در برخي از روستاهاي بيرجند و قاين در زير سايه 

بوته هاي زرشک و درختان بادام كه در تابستان كمتر آبياري مي شوند كاشته مي شود. 

مناطق�مستعد�کشت:

�مناطق�خشک،�نيمه�بيابانی�و�حاشيه�کويری�که�آفتاب�گير�بوده�و�عدم�وزش�بادهای�
سرد.

ارتفاع:��1300تا��2300متر�از�سطح�دريا

حداقل�سطح�با�بازده�اقتصادی:��2هکتار

انواع�پايه�مناسب:

.)crocus�sativus(فقط�يک�رقم�زراعی�دارد

�حداکثر�دمای�قابل�تحمل:�40-�35درجه�سانتيگراد�می�باشد.

حداقل�دمای�قابل�تحمل:�18-�درجه�تا22-�درجه�سانتی�گراد�می�باشد.

شرايط�نگهداری�استاندارد�محصول�زعفران:�انبارهای�مجهز�به�سيستم�خنک�کننده�و�
کنترل�رطوبت�و�به�دور�از�نور.

خاک:�ترجيحا�لومی�،�ليمونی�رسی�و�شنی�و����PHآن�8-�7می�باشد.

cmآب�آبياری�حداکثر��2ميلی�موس�بر�EC��:آب

مقدار�آب�مورد�نياز:�بسته�به�مناطق�مختلف�4500-�3000متر�مکعب�در�هکتار



9

کشت زعفران

دما

زعفران يک گياه مقاوم در برابر سرما به حساب مي آيد. حداكثر دماي اين گياه بين 40 تا 
35 درجه سانتي گراد و حداكثر سرماي قابل تحمل براي زعفران )18-( درجه سانتيگراد 
گزارش شده است و در ارتفاع بين 1300 تا 2300 متر از سطح دريا عملکرد خوبي را نشان 

داده است. 

از آنجايي كه قسمت اصلي نمو گياه زعفران يعني گل در خاك تکامل مي يابد. دماي خاك 
براي رشد و نمو گياه زعفران  بيش از دماي هوا حائز اهميت است. زيرا ميزان نوسانات كوتاه 
مدت خاك از هوا كمتر است. در نتيجه در پاييز خاك زودتر از هوا سرد و در بهار ديرتر از 
هوا گرم مي گردد. همچنين نوسانات دمايي در سطح خاك بيشتر از عمق خاك است لذا 
توصيه مي گردد جهت جلوگيري از كاهش عملکرد و همچنين نفوذ كمتر نور به خاك بنه 

ها حتما در عمق 15 سانتيمتر يا بيشتر كشت گردند.

خاك 

خاك مزرعه زعفران بهتر است داراي ساختمان متوسط و كم و بيش نرم و نفوذپذير باشد. 
اين گياه در خاك هاي سيليسي، رسي، آهن دار و گچي رشد مناسبي دارد. به طور كلی 
جهت رشد و نمو مناسب گياه و توليد محصول مرغوب و مطلوب زمين هاي حاصلخيز و 
زهکشي شده بدون درخت با خاك )لومي، ليموني، رسي و شني( و آهک دار كه PP آن بين 

7-8 باشد بر زمين هاي شور، فقير و مرطوب، اسيدي ترجيح داد.

عناصر موثر بر عملکرد گل زعفران فسفر قابل استفاده ازت معدني و پتاسيم تبادلي مي 
باشد. ضمنا كشاورزان كشور اسپانيا مانند كشاورزان ايراني معتقدند در خاكي كه در حال 

حاضر در زير كشت زعفران است مجددا نبايد زعفران كشت نمود.

کاشت زعفران و نکات قابل توجه درآن

زعفران از جمله گياهاني است كه ازدياد آن از طريق پياز صورت ميگيرد و پس از كاشت 
اوليه مدت 7-10 سال متوالي محصول مي دهد، مرحله كاشت منحصراً در سال اول انجام 
مي گيرد و طي سال هاي بعد تنها عمليات مربوط به مراحل داشت و برداشت زعفران اجرا 

مي شود.

زمان كاشت

پياز زعفران را از موقع خزان بوته زعفران )اوايل خرداد( تا اواسط مهر مي توان كشت نمود، 
زيرا در اين فاصله هوا و زمين بسيار گرم و درصد رطوبت نسبي هوا فوق العاده كم است 
و ممکن است پيازها آسيب ببينند. تاخير در كشت پياز موجب ظهور ريشه ها و خسارت 
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به رشد بهينه پياز مي شود مگر اينکه پيازها را قبال از خاك درآورده و در محل سرد و خشکي 
نگهداري كنيم. به همين دليل بعضی از صاحب نظران خرداد ماه را مناسب برای كشت می 

دانند.

آماده سازی زمین

زمين زعفران بايد داراي بافت متوسط، نسبتا عميق؛ فاقد سنگريزه و علف هاي هرز ، و داراي 
يا زمستان ضمن پخش كردن كود حيواني پوسيده و  پاييز و  باشد. در فصل  زهکش مناسب 
شخم به عمق 25 تا30 سانتيمتر جهت بهبود خواص فيزيکي و شيميايي خاك بايد اقدام نمود. 
ميزان كود حيواني از 30 تا 200 تن در هکتار متغير است. توصيه مي گردد از كود گاوي پوسيده 
استفاده گردد زيرا كود گاوي ضمن داشتن الياف نپوسيده و همچنين آب بيشتر، مواد غذايي 
و بذرهای علف هرز كمتري دارد كه سبب علفي شدن زعفران نمي شود. در بعضي از كشورها 
نظير اسپانيا عمليات شخم يک مرتبه در پاييز  و در پايان فروردين ماه صورت مي گيرد. مقدار 
كود شيميايي بر حسب آزمون خاك و نياز زعفران، 200 تا 250 كيلوگرم در هکتار كود فسفات 
آمونيوم به صورت توزيع در كل مزرعه قبل از كلوخه شکني و يا به صورت نواري در شيارهاي 
كشت به عمق 20 سانتيمتر و ريختن 5 سانتيمتر خاك روي آن و قرار دادن پيازها در شيار، 

قابل مصرف است.

روش هاي كاشت

بهترين روش كشت زعفران روش كرتي است و توصيه مي گردد چند روز قبل از كشت مزرعه 
را آبياري نموده و پس از گاورو شدن آن را شخم زده و سپس كلوخه هاي آن را خرد و كرت 
بندي كنيد و بسته به شيب زمين طول كرتها از 10 تا 100متر و عرض كرتها از 4 تا 10 متر 
تعيين مي گردد. كشت زعفران در رديف هاي موازي به فاصله 25 سانتي متر از يکديگر و فاصله 
بنه ها در روي هر رديف 15 تا 20 سانتي متر و تعداد 3 تا 15 عدد بنه در عمق 15 تا 20 سانتي 

متري زمين به صورت  كپه اي كشت مي گردد.

بهترين فاصله آزمايش شده در صورت عملي بودن در سطح بزرگ با توجه به حداقل پرت زمين 
و حداكثر عملکرد به دست آمده ترجيحا در روش)نمکاري( فاصله رديف ها از يکديگر 20 سانتي 

متر، فاصله بنه روي رديف 10 سانتي متر و عمق بنه ها 15 سانتي متر گزارش گرديده است.

برای كاشت زعفران 5 - 4 نفر شركت می كنند به اين ترتيب كه يک نفر با بيل چاله ها را در 
می آورد دو نفر پيازهای قابل كشت را بصورت دسته های 3 تا 5 يا 15 تائی انتخاب می كنند 
و نفر چهارم پيازها را در داخل چاله ها قرار می دهد و بقيه نفرات كار خود را ادامه می دهند تا 
تمام زمين كاشته شود. سرانجام سطح مزرعه را كه نا مسطح شده با بيل يا ماله ای كه صاف و 

فشرده می سازند تا پيازها به خاك بچسبد.
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زمان و نحوه جمع آوري بنه در مزرعه

بيرون آوردن بنه زعفران از زمين به منظور كشت مجدد آن، به دو صورت انجام مي گردد:

روش اول- بنه ها را مستقيما از زمين خشک مزرعه زعفران خارج كرده كه به آن )خشکه 
كن( مي گويند.

روش دوم: مزرعه را آبياري نموده و سپس توسط كلنگ، بيل، يا هر وسيله مکانيکي ديگر 
از جمله گاو آهن سبک و يا غده كن سيب زميني ، بنه ها را از زمين بيرون آورده كه به 
آن )تركن( مي گويند.در روش تركن بايد بالفاصله بنه هاي جداشده از زمين مرطوب را 
به زمين اصلي منتقل و كشت نمود ولي روش خشکه كن، به دليل حفظ خواب تابستاني 

ترجيح داده مي شود.

بنه هاي زعفران را مي توان براي مدت چند روز تا چند ماه در محل انبارهاي سرد و 
خشک كه حرارت آن بين 3تا5 درجه سانتي گراد و به دور از گزند آسيب موش و حشرات 
باشد و به ارتفاع 20 تا 30 سانتي متر از سطح زمين، به صورت پخش شده، كه هوا در 
بين بنه ها در جريان باشد، نگهداري نمود. روي هم انباشتن بنه ها به صورت فله اي و 
متراكم باعث انجام عمل تخمير و ايجاد حرارت و سبب فساد و از بين رفتن بنه ها و يا 
سبز شدن بنه ها مي گردد. توصيه مي گردد از انبارداري بنه زعفران بدليل كاهش گل 

دهي به ويژه در سال اول كشت، خودداري گردد.

انتخاب بنه

ازدياد زعفران منحصرا توسط بنه )كورم( انجام مي گردد. انتخاب و تهيه بنه زعفران براي 
و  به جنس خوب  زيادي  بوده و كميت و كيفيت محصول زعفران بستگي  زراعت مهم 
ماهيت بنه دارد. بايد دقت شود از بنه هاي مزارع 4 ساله به باال و درشت، بدون زخم كه 
جوانه هاي آن بدون آسيب باشد، استفاده نمود. اندازه بنه زعفران متفاوت بوده و از 1 تا 
20 گرم متغير مي باشد. بنه هايي با وزن بيش از 10 گرم، از درصد گل آوري باالتري 
برخوردار هستند لذا توصيه مي شود جهت برداشت گلهاي بيشتر در مزرعه از بنه هايي 

با وزن بيش از 10 گرم استفاده گردد.
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تاريخ كشت بنه

تير  اواسط  تا  ماه  ارديبهشت  اواسط  از  زعفران  بنه  واقعي  دوره خواب  اينکه  به  توجه  با 
ماه مي باشد و همچنين ضمن تحقيقات انجام شده در مركز تحقيقات خراسان رضوي، 
بهترين تاريخ كشت بنه زعفران در خرداد ماه توصيه مي شود، زيرا باعث افزايش عملکرد 
زعفران در سال اول مي گردد. از كشت بنه در ماه هاي بسيار گرم سال اواخر تيرماه و 
اوايل مردادماه جدا خودداري نمائيد زيرا در اين مواقع هوا و زمين بسيار گرم است و باعث 

از بين رفتن رطوبت بنه ها و صدمه به آنها مي گردد.

صادقي)1375( دربررسي طول اثر انبارداري و تاريخ كشت بنه در گل آوري زعفران طي 
دو سال زراعي نتيجه گرفت كه بهترين زمان كاشت و انتقال بنه )پياز( زعفران به مزارع 
جديد ارديبهشت و به خصوص خرداد ماه مي باشد كه در اين حالت در سال اول كشت 
مي توان 2/8 كيلوگرم در هکتار زعفران برداشت نمود. بنابراين بهترين زمان انتقال و كشت 
بنه زعفران در خرداد ماه توصيه مي  شود. در اين حالت تعداد گل در مترمربع به 40 تا 50 
مي  رسد اما در كشت اواخر تابستان تعداد گل در مترمربع به 20-10 گل كاهش مي يابد.

آماده سازي بنه جهت كشت

ُكرم ها )غده ساقه( بايد سالم و بدون زخم باشند، قطر پيازها بايد 23 تا 25 و طول آن 
ها 35 تا 40 ميليمتر باشد. براي كشت مزارع جديد زعفران بايد بنه هاي درشت، سالم 
و بدون زخم را انتخاب نموده و سپس مقداري از الياف خارجي روي بنه ها را جهت بهتر 
ضدعفوني شدن از بنه ها جدا نموده و آنگاه اقدام به كشت نمود. توصيه مي گردد بنه ها 
را قبل از كشت با سموم قارچ كش و كنه كش عليه بيماري هاي قارچي و كنه ها ضد 

عفوني نمائيد.

جهت ضد عفوني بنه ها ، مدت 3تا 5 دقيقه بنه ها را در محلول 5 درصد سولفات مس و 
يا قارچ كش هاي بنليت به نسبت 1/5 در هزار، و با كنه كش امايت به نسبت 1 در هزار، 
قرار دهيد. توصيه مي گردد جهت ضد عفوني بنه ها حتما از دستکش و سبدهاي توري 

استفاده گردد.

مقدار پیاز مورد نیاز جهت كشت

مقدار پياز جهت كشت بستگي به سه روش كشت سبک ، متوسط وسنگين دارد.در روش 
كشت سبک در هر چاله 1تا 3 پياز ودر كشت متوسط 3تا5 پياز ودر كشت سنگين بيش 
از 5 پياز در هر چاله كشت مي شود. اگر متوسط وزن هر پياز 5 گرم در نظر گرفته شود و 
فواصل چاله ها در روي رديف 15 سانتي متر و بين رديفها 25 سانتي متر باشد ، در كشت 
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3 پياز در هر چاله )كشت متوسط( مقدار 80 پياز در متر مربع يا 400 گرم در متر مربع 
پياز مورد نياز مي باشد و اگر 5 پياز در هر چاله كاشته شود در هر متر مربع 133 پياز 

يا 666 گرم پياز مورد نياز مي باشد.

تناوب زراعي زعفران و كشت مخلوط

گياه يونجه به دليل بيماري هاي مشترك قارچي نبايد در تناوب زراعي با زعفران قرار 
گيرد. كشت چغندر قند و سيب زميني به دليل غده اي بودن بعد از زعفران مناسب 
نيستند و نتيجه مطلوبي عايد نمي گردد. در كشور اسپانيا براي مزارع فرصت 10تا 20 
ساله به زمين مي دهند. در كشمير مزارع را پس از يکسال آيش در سال دوم گندم و 
خردل مي كارند و سپس زعفران كشت مي كنند. در ايران بعضي از زارعين زمين را به 
مدت چند سال به جاي خود رها مي كنند و برخي به زراعت غالت و كشت حبوبات در 
آن زمين مبادرت مي نمايند. كشاورزان قاينات معتقدند كه زمين زعفران را نمي توان 
دوباره زعفران كاشت و يا آنکه بايد زماني معادل دو برابرمدت توقف زعفران در آن زمين 

از كشت مجدد زعفران خودداري نمود.

كشت مخلوط و يا چند كشتي به معني كشت بيش از يک گياه زراعي در يک قطعه زمين 
به صورت همزمان يا به صورت متوالي در طي فصل رشد است. بدين صورت توليد در 
واحد سطح افزايش يافته واز منابع استفاده موثرتري مي گردد و زمين هم دائما اشغال 
است. زعفران را در كشمير بين درختان بادام با فاصله 6در6 و يا بين درختان زرشک، 
بين درختان  را  زعفران  اسپانيا  در  كنند.  االحداث كشت مي  باغهاي جديد  يا  و  انگور 
زيتون و در سالهاي اوليه رشد تاكستان هاي انگور به صورت مخلوط كشت مي كنند. در 
كشمير بازده روش كشت مخلوط جهت تعيين كارآيي قابليت توليد بررسي شده و توليد 

كشت مخلوط گل رز- زعفران داراي كارآيي باالتري گزارش گرديده است.
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داشت زعفران و نکات قابل توجه در آن

آبیاري زعفران

زعفران گياهی است كه نياز آبی كمی داشته و با توجه به اينکه پياز زعفران در عمق 20 
سانتی كاشته می شود آنقدر آب داده شود كه حداكثر رطوبت آن تا عمق 40 سانتی متری 
در زمين نفوذ نمايد زيرا آبی كه در عمق بيشتر نفوذ كند قابل جذب ريشه زعفران نبوده و 
هدر می رود. به جای آب زياد می توان تعداد دفعات آبياری را افزايش داد كه بازده بهتری 
خواهد داشت و با توجه به اينکه زعفران عمدتا در مناطق خشک كشت می شود كه دارای 

دوره طوالنی گرما و تابش آفتاب می باشد مديريت آبياری بسيار ضروری است

آبياري زعفران  ماه  آبان  اول  تا دهه  اواسط مهر  از  و هوايي منطقه  به وضعيت آب  بسته 
شروع مي شود. اگر هوا گرمتر باشد ديرتر و هرگاه سرما زودرس باشد، در اوايل مهرماه 
مزرعه زعفران را آبياري مي كنند، بايد دانست كه آبياري زودتر از موعد، موجب جلو افتادن 
رشد رويشي مي شود و برعکس آبياري ديروقت ممکن است موجب مواجه شدن گل ها 
با يخبندان شود. با توجه به اين كه گل كردن زعفران تا حدودي تابع آب اوليه است، در 
مناطقي كه سطح زير كشت زياد است و كمبود كارگر نيز وجود دارد، براي اين كه برداشت 
زعفران با اشکال مواجه نشود، آب اول را در بين قطعات و با فاصله چند روز تقسيم مي 
كنند تا بدين وسيله دوران اوج گلدهي قطعات بايکديگر همزمان نباشد. آب اول زعفران 
خيلي مهم است چرا كه آب دوم زودتر از 4 تا 5 هفته از آبياري اول انجام نمي شود. چون 
آب بيشتر موجب جلو افتادن رشد رويشي شده و برداشت گل ها را مشکل مي سازد، ضمنا 
عدم آبياري زمين در اين فاصله سبب نرم باقي ماندن سطح خاك مي شود. پس از آبياري 
دوم بعد از تمام شدن برداشت گل ها صورت مي گيرد. آبياري هاي بعدي به فاصله هر12 
تا 24 روز يکبار )بسته به مدار آبياري و وضعيت جوي( به جز در موارد يخبندان و بارندگي 
كافي، )به ويژه در مواقعي كه پيازها سطحي كاشته شوند( انجام مي شود بنابراين آبياري 
دوم پس از گلدهي اول و آبياري سوم پس از وجين و شيار كردن و پخش كود شيميايي 
انجام مي شود. بايد در نظر داشت پس از وجين علف هاي هرز يک دوره آبياري به تعويق 

افتد تا علف هاي هرز موقعيتي براي رشد مجدد نداشته باشند.

توصيه مي گردد آبياري اول حتما سنگين باشد و تمام مزرعه به يک اندازه آبياري گردد. 
انجام اولين آبياري ابتدا گلها و سپس برگها در سطح مزرعه آشکار مي شوند. اما اگر هوا 
گرم باشد زعفران رشد رويشي داشته و توليد برگ مي كند و كمتر گلدهي انجام مي گيرد 
ودر نتيجه كاهش عملکرد در مزرعه را خواهد داشت. همچنين برداشت گلها ضمن رشد 
به آب دارد و طبق  نياز  مانند هر گياه ديگري  با مشکل مواجه مي گردد. زعفران  برگها 
آزمايشات انجام شده جهت افزايش عملکرد در فاصله ماههاي مهر ماه تا ارديبهشت ماه ، 
نياز آبي زعفران بررسي شده و دور آبياري بسته به مناطق و شرايط آب و هوايي 15 تا 24 
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روز يک مرتبه توصيه مي گردد بجز زمان يخبندان)چله بزرگ از7 ديماه تا16بهمن ماه( كه 
سبب تركيدن بنه ها و فساد آنها مي گردد.

طبق بررسي هاي انجام شده نياز آبي زعفران در سال حدود 3000متر مکعب گزارش گرديده 
تجارب  و  آبي زعفران  نياز  اساس  بر  اقتصادي زعفران  آبياري  به طور خالصه مراحل   . است 

كشاورزان شامل چهارنوبت آبياري مي باشد:

آب اول- كه پس از پخش كود و خراش دادن سطح زمين از اواسط مهرماه تا دهه اول آبان 
ماه انجام مي گردد.

آب دوم- يکماه)4تا 5 هفته ( پس از آبياري اول و پس از برداشت گلها به همراه توزيع كود 
ازته در سطح مزرعه انجام مي گردد.

آب سوم- پس از وجين علف هرز در مزرعه انجام مي گردد.

آب چهارم-در پايان فصل رويش ) قبل از دهه اول ارديبهشت ماه( انجام مي گردد.

آبياري تابستانه به دليل ترس كشاورزان از خطر پوسيدگي بنه ها به علت گرماي زياد خاك 
مرسوم نيست ولي طبق آزمايشات انجام شده در طي دو سال آبياري تابستانه در مزارع تازه 
كشت شده 17 درصد و در مزارع چند ساله 40درصد عملکرد وزن گل را افزايش داده است. 

بنابراين مي توان يک نوبت آبياري از دهم تا اواخر مرداد ماه را توصيه نمود.

كود دهي

بهتر است قبل از اقدام به كود دهی، خاك مزرعه مورد آزمايش قرار گيرد تا نيازهای غذايی 
آن مشخص گردد. برای كود دهی زمين، در آب اول )آب شيار( استفاده از كودهای ريزمغذی 
به مقدار 10 كيلوگرم در هکتار توصيه می شود كه می توان اين كود را در بشکه و يا مخزن 
... آب خروجی  ديگری با آب مخلوط و در ابتدای ورودی آب قرار داد و به وسيله شلنگ و 
مخزن را طوری تنظيم نمود كه تا آخر آبياری دوام داشته باشد و در آذرماه استفاده از كود ازته 
و در اواخر دی و بهمن و اسفند تعداد حداقل سه مرتبه با استفاده از كودهای مغذی به صورت 

محلول پاشی توصيه می شود.

تخصيص كود به اراضي زعفران كاري بايد بر اساس تجزيه خاك و ميزان مواد آلي و نسبت 
كربن به ازت خاك انجام گيرد. در ايران بسته به جنس زمين و عادات زارعين از20 تا 80 تن 
كود گاوي پوسيده در هکتار مصرف مي گردد. افزايش عملکرد گياه زعفران در رابطه با نسبت 
كربن به ازت خاك واكنش بسيار مثبتي را نشان مي دهد. بنابراين در مصرف ازت و كودهاي 
آلي بايد دقت كافي داشت زيرا مصرف بيش از حد كودهاي ازته باعث برهم زدن نسبت كربن 

به ازت خاك )C/N( گرديده و عملکرد زعفران كاهش مي يابد.                           

به دليل پتاسيم  اند و كودهاي دامي  خاكهاي كلسيم دار جهت رشد زعفران بسيار مناسب 



راهنامی جامع و کاربردی کشت زعفران

16

زياد جهت رفع احتياجات اين گياه استفاده مي گردد. همچنين خاكهاي بسيار حاصلخيز 
به دليل افزايش رشد سبزينه اي كشت زعفران مناسب نيستند. بهترين توصيه كودي در 
مرحله داشت مصرف 100 كيلو گرم اوره قبل از آبياري دوم و پس از برداشت گل مي باشد 
و مصرف بيش از آن حتما باعث كاهش محصول مي گردد و يا مي توان يک نوبت كود كامل 
با غلظت 7 در هزار در اسفند ماه مصرف نمود و يا فقط 25 تن كود گاوي پوسيده به همراه 

خراش اوليه به زمين اضافه نمود.

سله شکنی

سله شکني از عمليات مهم مرحله داشت مي باشد و الزم است پس از آبياري و به محض 
گاورو شدن زمين سطح مزرعه به نحوي كه بنه ها صدمه نبينند سله شکني انجام گردد. 
كه در عرف زارعين اين سله شکني را كوبيدن مي گويند و توسط كج بيل، چهارشاخ فلزي، 
شن كش، دندانه و يا گاو آهن ايراني انجام مي گردد. عمق سله شکني بايد 5 تا 8 سانتي 
متر بيشتر باشد. سله شکني موجب مي شود كه گلها به آساني بتوانند از خاك بيرون بيايند 
و نيز كود حيواني و شيميايي با اليه سطح خاك مخلوط گردد. چنانچه عمل سله شکني 
با تاخير انجام گردد جوانه گلها خود را به سطح خاك رسانده و سله شکني موجب قطع 

آنها مي گردد.

حصاركشی و مبارزه با علف هاي هرز

براي جلوگيري از ورود حيوانات و خرگوش به داخل مزرعه حصاري به ارتفاع 1 متر مي 
كشند و باالي ديوارها را با شاخه هاي خاردار زرشک يا بوته هاي خار مي پوشانند. می 
توانيد از توری فنسها نيز استفاده نماييد. شيوه هاي زيادي براي مبارزه با علف هاي هرز 
وجود دارد، ليکن معموال تركيب دو يا چند روش اطمينان بخش تر است. با علف هاي هرز 
به روش مکانيکي ، زراعي، بيولوژيکي و شيميايي مي توان مبارزه كرد ولي در مورد زعفران 
وخواب  شود  نمی  توسيه  چندان  آن  شيميايي  طريقه  و  است  تر  متداول  مکانيکي  روش 

تابستاني اين گياه كاربرد دارد 

 علفهاي هرز از طريق رقابت با گياه از نظر جذب آب ، مواد غذايي، نور و نفوذ در داخل 
بنه ها مزاحمت ايجاد نموده و سبب كاهش محصول مي گردد. خسارت هاي علفهاي هرز 
با توجه به چند ساله بودن زعفران و رشد سبزينه اي اندك گياه در سالهاي اول رشد و 
استفاده زارعين از كودهاي دامي آلوده به بذر علفهاي هرز قابل توجه است. بنابراين وجين 
و مبارزه با علفهاي هرز ضروري مي باشد. عدم وجود ساقه هوائي سايه انداز در زعفران باعث 
شده كه قدرت رقابت زيادي در مقابل علفهاي هرز نداشته باشد. مبارزه با علفهاي هرز به 

دو روش شيميايي و مکانيکي انجام مي گردد.
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روش مبارزه مکانیکي

با توجه به كاهش مصرف سموم و توليد محصول عاري از سموم شيميايي سعي شود مبارزه 
با علفهاي هرز به صورت مکانيکي و با دست و يا ادواتي مانند بيلچه، شفره،كولتيواتورهاي 

دستي و ساير ادوات انجام گردد.

اولين وجين بعد از برداشت گلها و آبياري دوم انجام مي گردد تا علفهاي هرز از بين رفته 
افراد گل چين فشرده شده است  اثر رفت و آمد  و فاصله بين رديف هاي كاشت كه در 
كوليده)سله شکني( شده و نرم گردد. وجين دوم در صورت ضرورت به فاصله يکماه ازوجين 
اول جهت جلوگيري از استقرار علفهاي هرز زمستانه و عمل وجين هاي بعدي بنا به ضرورت 
در بهاروتابستان انجام مي گردد.درهنگام خواب تابستانه مي توان از كولتيواتورهاي سبک و 

باغي و يا گاو آهن ايراني براي وجين علفهاي هرز استفاده نمود.

روش مبارزه شیمیايي

جهت مبارزه شيميايي با علفهاي هرز باريک برگ پس از برداشت گلها مي توان از سم گاال 
نت به ميزان 2 ليتر در هکتار مصرف نمود و درصورتي كه مبارزه به موقع انجام گيرد يک 
نوبت سم پاشي كافي مي باشد. جهت مبارزه شيميايي با برخي از علفهاي پهن برگ مزارع 
زعفران مي توان از سم بازاگران به ميزان 2تا4 ليتر در هکتار استفاده نمود. مناسب ترين 
علف كش هاي آزمايش شده ديگر در مزارع زعفران با كمترين اثر سوئي بر روي زعفران 
سم سوناالن به ميزان 3تا3/5 ليتردرهکتاردرآذرماه وعلف كش سنکور به ميزان يک كيلو 

در هکتار در آبان ماه توصيه مي گردد.

بيماري ها و آفات زعفران

آفات زعفران

با توجه به اهميت زياد زعفران و نقش فوق العاده زعفران در مناطق كم آب و كويري كشور، 
آفاتي مانند جوندگان حشرات، و كنه هاي گياهي در مزارع، ديده شده كه باعث خرابي 
زمين و كاهش محصول مي گردند. آفاتي كه تاكنون خسارت زايي آنها مشخص گرديده 

است شامل:

جوندگان

جوجه تيغي

جوجه تيغي بزرگترين حمله كننده به مزارع زعفران مي باشد. مشخصه ی حمله جوجه 
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تيغي به مزارع اين است كه اين حيوان زمين را ميکند ، بنه ها را از خاك خارج ميکند و آنها 
را مي خورد و غالفهاي بنه را باقي مي گذارد.

موش كور

وداراي  بوده  بسيار گسترده  باشد.النه موش كور  فعاليت موش كور عمدتا در داخل النه مي 
راهروهاي طويل و سوراخهاي زياد به عمق 15تا20 سانتی مترمي باشد كه سوراخها اغلب در 

زير خاك مي باشد اين موش بيشتر در مناطق كوهپايه ايي زندگي مي كند.

موش حقيقي

موش حقيقي و يا موش ورامين در تمام طول سال فعاليت دارد و تا 6 نسل ايجاد مي كند. 
بنابراين درمزارع با توجه به سيستم النه كني باعث خرابي زمين، هدر رفتن آب و نابودي بنه 

ها در مزارع مي گردد.

روشهاي موثر در مبارزه با جوندگان

مبارزه به چهار روش مي باشد:

1-شکار و معدوم نمودن جوندگان.

2-ايجاد موانع استفاده از توري مرغي به ارتفاع 1 متر باالي زمين و 30 سانتي متر زير زمين 
در اطراف مزارع

به  زيادي  عالقه  تيغي  راهروها-جوجه  و  مزارع،تونلها  داخل  در  مسموم  از طعمه  استفاده   -3
خوردن تخمه كدو دارد. بنابراين توصيه مي گردد جهت تهيه طعمه مسموم از تماس مستقيم 
دست به طعمه خودداري شود و بهتر است با دستکش تخمه و يا هر  طعمه ديگر نظير گندم 
يا سيب زميني پوست گرفته راشسته و پس از خشک شدن به ازاء هر يک كيلو گرم طعمه، 
يک قاشق غذاخوري روغن مخلوط نموده و سپس 20 گرم سم فسفردوزنگ را به آن اضافه 
نموده ودرهنگام غروب ضمن خراب كردن تمام تونلها و راهروها درهنگام غروب روز بعد تونلها 

و راهروهای باز شده را كه نشانه وجود حيات و فعاليت جوندگان است را طعمه قرار دهيد.

4- استفاده از سموم گازي و قرص هاي فستوكسين در اين روش توصيه مي گردد مانند روش 
قبل عمل نموده و 1يا2 قرص را داخل پارچه اي مرطوب گذاشته  و در داخل تونلهاي فعال 

قرار دهيد.

كنه زعفران

در مزارعي كه سابقه كاشت زعفران طوالني تر است و يا اصول صحيح كاشت رعايت نمي شود 
از محل زخمها و گاهی  غالبا  را  بنه ها  . كنه زعفران،  بيشتر مشاهده مي گردد  كنه زعفران 
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ازقسمت های سالم مورد حمله قرار مي دهد و ضمن تغذيه و ايجاد تونلي در داخل بنه، 
شروع به زاد و ولد و ايجاد حفره هايي دربنه مي كند. اين حفره ها به تدريج گسترش يافته 
و باعث ورود عوامل قارچي و تسريع عمل پوسيدگي بنه ها مي گردد. بوته هايي كه بنه آنها 
توسط كنه مورد حمله قرار گرفته است داراي برگ هاي ظريف و كوتاهتر از بوته هاي سالم 
مي باشند واين گونه برگ ها زودتر از معمول خزان مي كنند بنابراين نشانه ی خسارت كلي 
اين آفت پس از چند سال تنک شدن مزرعه مي باشد. كنه در شرايط مناسب رشد در بهار 
و پاييز در سطح مزارع زعفران فعاليت مي كند ودر تابستان به دليل گرماي شديد خشکي 

خاك و در زمستان به دليل سرما و برودت هوا جمعيت كنه ها كاهش مي يابد.

جهت پيشگيري و كنترل كنه در مزارع در حال احداث توصيه ميگردد:

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

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

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

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

     5- از آبياري مزارع در طول تابستان خودداري شود.

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

     7- هر دوسال يکبار خاك زراعي سبک در طول تابستان به ارتفاع 1تا2 سانتي متر اضافه 
گردد تا عمق كاشت بنه ها ثابت بماند.

     8- در موقع كاشت تعداد بنه بيشتري در واحد سطح استفاده گردد تا مزرعه در مدت 
زمان كوتاهتري به برداشت اقتصادي برسد و كنه ها فرصت كمتري براي افزايش جمعيت 

داشته باشند.

     9- كود دامي گاوي پوسيده و عاري از علف هرز مورد استفاده قرار گيرد زيرا به تجربه 
ثابت شده كه كودهاي گوسفندي و مرغي براي زراعت زعفران مناسب نيستند.

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

بيماريهاي مهم زعفران شامل:

پيچيدگي و فنری شدن كالله

در اين بيماري كالله ها شبيه به فنر پيچيدگي پيدا مي كنند. ودرمواردي نيز كالله 
ها از محل پيچيدگي قطع شده ومي افتند. علت اين عارضه دقيقا مشخص نيست 
نوع گياه، شرايط  تغذيه گياه و  بنه ها، وضعيت  از جمله سن  احتماالتي  هر چند 

فيزيولوژي گياه و وجودعوامل ويروسي وميکوپالسمايي را مي توان نام برد.

پوسيدگي بنه

پوسيدگي ناحيه گردن، شکم بنه وقسمت تحتاني بنه در مزارع كمتر مشاهده شده و ضرر 
و درضمن  بوده  از حد طبيعي  بنه ها كوچکتر  بنه،  تحتاني  ندارد. درپوسيدگي  اقتصادي 
خود بوته نيزكوتاه تر ازحد نرمال مي باشد، كه اين به دليل نامتعادل بودن وضعيت آبياری  
وحاصلخيزي خاك و ساير شرايط نامناسب خاك و يا عوامل بيماريزا ممکن است بوجود 

آيد.

بيماري قارچي رايزوكتونيا

اين بيماري توسط قارچ ايجاد مي گردد. اين قارچ از طريق غالف هاي  خارجي روي بنه 
وارد بنه ميشود و باعث پوسيدگی ريشه و زردشدن  برگها و ايجاد لکه های كوچک سفيد 
رنگ بر روی بنه ها می شود كه با پيشرفت بيماری، كپک ها به رنگ بنفش در می آيد و 
باعث پوسيده شدن  داخل و خارج بنه ها مي گردد. اين بيماري در كشورهاي اسپانيا و 
فرانسه بيشتر مشاهده مي گردد. جهت جلوگيري از اين بيماري توصيه مي شود قبل از 
كاشت ابتدا يک يا دو اليه از غالف محافظ بنه را برداشته و براي ضد عفوني، بنه ها به مدت 
1تا3 دقيقه در محلول 5درصد سولفات مس قرارداده شود. چنانچه آلودگي خيلي زياد باشد 
بايد بنه ها را از زمين خارج و معدوم نمود. در مبارزه با بيماريهاي قارچي توصيه ميشود 
از تناوب زراعي وضد عفوني نمودن زمين آلوده با سولفوردو كربن در 2 نوبت و ضد عفوني 

بنه ها استفاده گردد.

) Taconبيماري سياهک زعفران )تاكون

عامل اين بيماري قارچي به نام)Fumago ( فوماگو است كه بر روي برگها و بنه ها رشد 
مي كند و راه مبارزه با آن سوزاندن برگها و بنه هاي آلوده مي باشد.
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بيماري زردي )يا كلروز برگها(

احتماال به علت فقر عناصر غذايي و يا آهکي بودن زمين و يا كمبود عنصر آهن برگها زرد 
شده كه با اضافه نمودن كودهاي )ازته،فسفاته، پتاسه( به زمين و محلول پاشي مزرعه با 
محلول سولفات آهن و يا ساير كودهاي حاوي عنصر آهن به نسبت 1تا 2 در هزار جهت 

درمان اين بيماري فيزيو لوژيکي موثر است.

Rhizoctonia Violaceae-Tul - بيماری زوال زعفران

قارچ  اين  می آيد.  به وجود  پياز  در  ويوالسه  ريزوكتونيا  قارچ  پيدايش  اثر  در  بيماری  اين 
ايجاد و به تدريج به  به سطح پياز حمله كرده بر روی آن لکه های ارزنی شکل سرخ رنگ 
داخل بنه نفوذ می كند. نفوذ اين قارچ به داخل پياز موجب برآمدگی هائی درسطح آن و 
پوسيدن و خشک شدن برگ ها می گردد. اين قارچ محصوالت ديگری چون سيب زميني، 
چغندرقند و يونجه را نيز مورد حمله قرار می دهد. كشاورزان با اين بيماری به  روش زير 

مبارزه می كنند:

- نکاشتن بنه زعفران پس از گياهان هم ميزبان

- جمع آوری و سوزاندن پيازهای آلوده

- ضدعفونی كردن زمين با سولفور دوكربن به  مقدار 250 كيلوگرم در هکتار

- نکاشتن بنه زعفران در زمين های آلوده برای مدت 6 تا 8 سال

Tacon بيماری سياهک زعفران

عامل اين بيماری قارچ به نام فوماگو-Fumafo است. اين قارچ بر روی برگ های زعفران 
نشو و نما می كند و كم كم به  پياز زعفران می رسد. با اين بيماری به روش زير مبارزه می شود:

- جمع آوری و سوزاندن برگ ها و پيازهای آلوده

- بنه ها را پيش از كاشت با سموم جيوه ای از قبيل سرزان، گرانوزان و تری تيزان در مقابل 
بيماری های قارچی ضدعفونی می كنند.

Fausset بيماری ورم بنه

معموالً  بنه ها  اين وضعيت  در  پياز می كند،  در سطح  ورم های شاخی  توليد  بيماري،  اين 
كوچک تر از حد طبيعی شده و در ضمن خود بوته نيز كوتاه تر از حد طبيعی می شود.
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عملیات به زراعي زعفران

با توجه به اينکه اصالح نبات زعفران از طريق به نژادي امکان پذير نيست لذا براي بازدهي 
بيشتر محصول و ارتقاء كمي و كيفي آن بايد به عوامل زير متوصل شد:

     1. زمين اتخاب شده براي كاشت زعفران بايد حاصلخيز بوده و غني از مواد غذايي و 
آلي باشد.

     2. پيازهاي درشت و سالم عاري از هرگونه بيماري و آلودگي براي كشت مزرعه انتخاب 
شود.

     3. رديف كاري به جاي كپه كاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني را در داخل 
مزرعه سهل و آسان مي كند.

تهويه شده  پيازهاي خشکه كن و محافظت شده در شرايط خشک و خنک و  از   .4    
استفاده شود.

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

     6. در عمق كاشت پيازها دقت شود كه در مناطق سردسير 20 - 15 سانتيمتر و در 
مناطق معتدل 15 - 10 سانتيمتر كمتر نباشد.

     7. حتي االمکان در موقع خواب تابستانه با علف هاي هرز مبارزه شود.

     8. چون هرساله پيازها به سطح خاك نزديک مي شوند افزودن اليه اي معادل 2 - 3 
سانتی متر از كود و خاك و خاكستر سبب حفاظت بيشتر پيازها از تنش هاي محيطي شده 

و در عين حال مواد مغذي بيشتري به گياه مي رسد.

     9. بهنگام تهيه زمين از اضافه كردن كودهاي حيواني بهمراه كودهاي شيميايي الزم كه 
قبال به مقدار و زمان مصرف آن اشاره شد.

     10. پس از آبياري سله شکني زمين ضرورت كامل دارد تا گلها بآساني بتوانند از خاك 
بيرون آيند ولي بايد دقت كرد كه عمق سله شکني طوري نباشد كه به پيازهاي زعفران 

آسيب برسد.

     11. مبارزه با جوندگان بخصوص انواع موش از اهميت زيادي برخوردار است هرگونه 
سهل انگاري در اين خصوص باعث از بين رفتن محصول و استقرار موشها در زمين مي 

گردد.

     12. برداشت گل در ساعات اول روز )4 - 9 صبح( موقعي كه گلها بصورت غنچه باشند 
بايد انجام شود.
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     13. در خشک كردن گلها بايد دقت شود تا رنگ و عطر دلپذير زعفران محفوظ بماند.

     14. بهترين روش خشک كردن زعفران روش توسينگ يا خشک كردن اسپانيايي است 
كه بوسيله هيتر و الک نسوز انجام مي شود.

     15. باالخره زعفران بايد در ظروف در بسته فلزي، چوبي قلع دار يا شيشه اي در دار 
دور از نور و رطوبت و حرارت نگهداري شود

برداشت زعفران

گل دهی زعفران بعد از آبياری نخست به فاصله 2-3 هفته متناسب با درجه حرارت هوا 
انجام می شود. گل ها در هوای نسبتا گرم ديرتر و در هوای نسبتا سرد و در زير سايه زودتر 
باز می شوند. به طور معمول دوره  گل دهی حدود 15-25 روز و دوره برداشت حدود15-10 
روز است. در دوره برداشت تعداد گل ها در يک هفته به اندازه ای زياد ميشود كه گاهی در 

يک روز الزم است در 2 نوبت گل ها را برداشت كنيد.

گل زعفران معموالً در اواسط پاييز برداشت مي شود و روش متداول برداشت آن معموال 
دستي است. پس از نخستين آبياري گياه زعفران شروع به رشد مي كند. در جنوب خراسان 
از اوايل آبان تا اوايل آذر ظاهر مي شود و به محض پيداشدن اولين  گلهاي زعفران غالباً 
گلها در مزرعه، برداشت محصول آغاز مي شود. دوره گل دهي مزرعه زعفران معموال 15 
تا 25روز مي باشد كه مقدار گلها از روز هفتم تا دهم افزايش مي يابد زمان برداشت بسته 
به شرايط اقليمي و زمان اولين آبياري متغير مي باشد و درصبح زود و قبل ازطلوع آفتاب 
وگاهي عصرها عمل جمع آوري گلها انجام مي گردد. با عنايت به كاهش هزينه برداشت 
گلها معموال گل چيني در روزهاي اول يک روز در ميان، و در اوج گل دهي هر روز و گاهي 
2 نوبت )صبح ها و عصرها( در روز انجام مي گردد. هر پياز ممکن است يک تا سه گل از هر 
جوانه توليد نمايد، كه عمر متوسط هر گل در صورت چيده نشدن 3 روز به طول مي انجامد. 
يک كارگر در روزهاي اوج در ظرف 5-4 ساعت مي تواند 10-8 كيلوگرم گل بچيند. معموالً 

يک نفر در روز 3-2كيلوگرم گل را باز مي كند.

زمان برداشت

برداشت گل بهتر است در ساعات اوليه بامداد )صبح زود وقبل از باال آمدن آفتاب( انجام 
شود چرا كه در اين زمان دماي هوا پايين است و گل ها هنوز باز نشده اند و در اين صورت، 
احتمال صدمه مکانيکي به گل و آلودگي هاي ثانويه در حين جابجايي كاهش خواهد يافت. 
نکته قابل توجه اين است كه كسي كه گل زعفران را برداشت مي كند، بايد تندرست بوده 
و به ويژه دست وي، بدون آلودگي و عاري از بيماري پوستي و عفوني باشد. همچنين براي 
گردآوري و جابجايي گل زعفران بايد از سبدهاي مناسب )حصيري يا پالستيکي( پاكيزه ، 

تميز و خشک استفاده شود.
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زمان وطرز برداشت گل ها

برداشت گل زعفران فقط با دست انجام می گيرد. بهترين  زمان برداشت گل )به منظور 
است؛  ها  غنچه  باز شدن  از  وقبل  زود  زعفران( صبح خيلی  ورنگ  عطر  مرغوبيت،  حفظ 
زيرا جمع آوری غنچه ها آسان تر است وكالله گل نيز كمتر  آسيب می بيند. قسمت قابل 
استفاده در گل زعفران كالله قرمز رنگ آن به همراه ميله خامه است .برای جدا كردن كالله 
از گل بايد سعی كنيد غنچه ها را در همان روزكه باز شده اند بچينيد؛ سپس لوله گل را با 
ناخن بشکافيد و ميله سفيد مادگی )خامه( را به همراه 3 كالله قرمز رنگش از درون لوله 

گل بيرون آوريد.

دسته كردن زعفران

پس از جدا كردن مادگی آنها را در يک جهت روی هم بچينيد به طوری كه خامه ها روی 
يکديگر وكالله ها نيز روی هم قرار گيرند؛ سپس دسته های زعفران را با نخ قرمز ابريشمی 

يا نخ معمولی ببنديد.

دسته اي يک سويه

در اين حالت قسمت قرمزي كالله ها  در يک جهت قرار مي گيرند و معموال دسته ها پنجاه 
تايي مي باشند و با نخهاي ظريف گره زده مي شوند.

دسته اي دو سويه يا دختر پيچ

در اين روش بخش قرمز كالله ها در دو سمت قرار مي گيرند و از وسط با نخ گره زده مي 
شوند.

پوشالي يا درهم

در اين روش كالله ها بر روي هم بدون هيچ نظم خاصي ريخته مي شوندو به دليل گره 
نزذن روي هم متراكم نمي شوند.

سرگل

اين روش مشابه پوشالي مي باشد با اين تفاوت كه در تركيب قسمت سفيدي كامال جدا 
مي شود و فقط بخش قرمز استفاده مي شود.هر چند ميزان محصول كاهش مي يابد اما به 

دليل قيمت باالي زعفران سرگل، در موقع فروش جبران مي شود.
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خشک كردن زعفران

پس از دسته بندی زعفران دسته های زعفران را در سبدی كه داخل آن را با پارچه نازكی 
پوشانيده ايد در سايه قرار دهيد يا در اتاقی كه حرارت آن با توجه به فصل سرما مناسب 

است آويزان كنيد.

هرچند روز يکبار دسته ها را بر گردانيد تا دسته های زعفران خشک شوند. وقتی كه رشته 
های كالله با فشار بين 2 انگشت خرد شوند؛ می توان گفت دسته ها خشک شده اند وآماده 
مصرف وعرضه بازار هستند.خشک كردن صحيح و دسته بندی مناسب زعفران اثر زيادی 

در كيفيت بازار پسندی آن دارد.

جداسازي كالله ها

بالفاصله بعد از برداشت گلها در مزرعه مي بايست اقدام به جداسازي كالله ها از گل نمود. 
هر چه اين مدت زمان طوالني تر شود از كيفيت زعفران كاسته شده و احتمال آلودگي 
قارچي آن افزايش مي يابد. بعد از جداسازي زعفران ،كالله ها به روشهاي مختلفي روي 

هم قرار مي گيرند.

جابجايي و حمل ونقل

در هنگام جابجايي و حمل و نقل گل زعفران بايستي موارد زير را رعايت نمود: جابجايي 
گل زعفران بايد به گونه اي باشد كه گل ها از صدمه مکانيکي و آلودگي هاي محيط حفظ 
شوند. از انباشتگي بيش از اندازه و فشرده شدن گل در هنگام جابجايي و ترابري جلوگيري 
شود. ظروف حمل گل بايد به صورتي روي هم قرار گيرد تا از واردشدن صدمه مکانيکي 
به گل جلوگيري شود. در صورت طوالني بودن زمان حمل و نقل، جهت مصونيت گل در 

برابر نور و آلودگي، از پوشش مناسب بر روي گلها استفاده شود )در سايه نگهداری شود(

فرآوری و بسته  بندی

كه  شود  مي  گفته  محصول  آن  فراوري  محصولی  هر  برداشت  از  پس  عمليات  كليه  به 
مستقيما توسط توليد كننده و با عوامل تخصصي ديگر انجام مي گيرد و هدف ارائه محصول 
بازار پسند با كيفيت مناسب به مصرف كنندگان مي باشد. فراوري زعفران شامل حمل و 
جابه جايي گلها، جداسازي كالله، خشک كردن، دسته بندي و بسته بندي فروش مي باشد.
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جداسازي

به  اقدام  بايد  ممکن  زمان  كمترين  در  جداسازي  محل  به  مزرعه  از  گلها  انتقال  از  پس 
جداسازي كالله از ساير  اجزاء گل نمود. در غير اين صورت به دليل فساد پذيري سريع 
افرادي  و  بوده  بهداشتي  و  تميز  بايد  گردد. محل جداسازي  مي  استفاده  قابل  غير  گلها، 
بايد رعايت كنند. عمل  انجام مي دهند مسائل و نکات بهداشتي را  كه كار جداسازي را 

جداسازي به سه روش صورت مي گيرد:

روش اول: پس از شکافتن گل سه شاخه از ساير اجزاء گل جدا شده و به صورت منظم روي 
هم قرار مي گيرد و به همين صورت نيز خشک مي شوند. زعفران تهيه شده به اين صورت 

را اصطالحا زعفران دسته مي گويند.

روش دوم: پس از شکافتن گل و جداسازي كالله و خامه، كالله از محل اتصال به خامه قطع 
شده و هر يک به صورت جداگانه جمع آوري و خشک مي گردند كه به كالله خشک شده 

حاصل از اين روش اصطالحا زعفران سرگل مي گويند.

روش سوم: در اين روش معموال كالله سه شاخه به همراه بخشي از خامه از ساير اندام هاي 
گل جدا شده و پس از قرارگرفتن به صورت نامنظم در ظرف تميز خشک مي گردند. به اين 

زعفران اصطالحا زعفران پوشالي مي گويند.

تکثير  و  رشد  براي  شرايط  بودن  مساعد  صورت  به  را  اول  روش  ايران  ملي  استاندارد 
ميکروارگانيسم ها و افزايش آلودگي و كاهش كيفيت محصول و طوالني بودن مدت زمان 
خشکانيدن ، توصيه نمي كند. همچنين پيشنهاد نموده است جهت تهيه زعفران دسته اي، 
در مرحله جداسازي بايد هر كالله سه شاخه به همراه حداكثر 11 ميلي )1/1 سانتي متر( 
از خامه از ديگر اجزاء گل جدا شده و به صورت نامنظم در ظرف تميز قرار گرفته و سريعا 
خشک شود، كه اين عمل باعث باال رفتن كيفيت زعفران، كاهش مدت خشک شدن، كاهش 
با شماره  ايران  افزايش حجم ظاهري محصول مي گردد. استاندارد ملي  الودگي و  امکان 
5230- تحت عنوان آئين كار برداشت و فرآوري زعفران تا قبل از بسته بندي موارد ذيل را 

در مورد نحوه برداشت گل توصيه مي نمايد:

     1- هنگام برداشت گل بهتر است ساعات اوليه بامداد باشد تا صدمات مکانيکي به گل 
در زمان جابه جايي كاهش يابد.

     2- فرد برداشت كننده بايد تندرست بوده و به ويژه دست وي بدون آلودگي و بيماري 
پوستي باشد.

     3- ظروف برداشت جهت جابجايي گلها توسط سبدهاي حصيري و يا پالستيکي پاكيزه، 
تميز و خشک انجام گردد.
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برخي از توليدكنندگان زعفران را به صورت دسته جمع آوري مي نمايند. كه اين روش داراي 
معايبي به شرح زير است: مساعد شدن شرايط مورد نياز براي رشد و تکثير ميکروارگانيسم 
كردن،  زمان خشک  شدن  طوالني  زعفران،  كيفيت  آمدن  پايين  زا،  بيماري  عوامل  و  ها 
براي توليد زعفران رشته اي در مرحله جداسازي بايستي هر كالله به همراه حداكثر2 تا4 
از ديگر بخشهاي گل جدا شده و به صورت در هم درظروف مناسب و  از خامه  ميليمتر 

تميز قرار گيرد.

استفاده از اين روش مزايايي نيز دارد كه به شرح زير مي باشد: كاهش آلودگي به علت 
تماس كمتر زعفران با دست ، سرعت عمل در جداسازي ، حفظ كيفيت زعفران ، كاهش 
زمان خشک كردن . الزم بذكر است كه جداسازي هرچه سريعتر زعفران در بهبود كيفيت 
محصول توليدي موثر است و بهترين دما براي نگهداري كالله ها در فاصله زماني جداسازي 

تا خشک كردن، دماي يخچال مي باشد.

     1- بالفاصله بعد از مرحله جمع آوری ، اقدام به جداسازی زعفران از گل نماييد و دقت 
كنيد محيط جداسازی ، نزديک محل نگهداری گل ها و كاماًل تميز باشد.

     2- قبل از شروع به كار، ناخن ها را كوتاه نموده و دست ها را، مخصوصاً الی انگشتان 
را با آب و صابون شسته ، كاماًل خشک نماييد.

     3- اگر مبتال به آلرژی )حساسيت به گرده گل( هستيد، حتماً جلوی دهان و بينی را 
با دستمال تميز بپوشانيد.

     4- هنگام كار كردن به هيچ وجه با دست، چشم هايتان را نماليد و يا بدنتان را نخارانيد. 
اگر مجبور به انجام اين كار شديد، حتماً دست از كار كشيده، دست ها را بشوييد و مجدداً 
پس از شستشوی دست ها، مشغول كار شويد.) گرده گل زعفران حساسيت زاست و ممکن 

است برايتان ايجاد مشکل نمايد(

     5- گل زعفران را به آرامی و با دقت شکافته و از نقطه وصل، سه كالله را جدا نماييد. 
به طوری كه كالله ها، هر سه با هم جدا شوند. در نظر داشته باشيد ، هر چه ميزان ساقه 

سفيد ، كمتر باشد، زعفران مرغوب تر است. 

خشک كردن

زعفران تازه را براي نگهداري طوالني تر بايد خشک نمود، روش خشک كردن تعيين كننده 
كيفيت و ارزش نهايي زعفران مي باشد، عطر خاص زعفران در هنگام خشک كردن در اثر 
توليد مي گردد، روشهاي  آزاد كردن سافرانال  هيدروليز شدن تركيبات پيکروكروسين و 

خشک كردن عبارتند از: روش سنتي ايران، روش اسپانيايي و روشهاي صنعتي.

اتاق گرم و خشک براي  يا  ايراني، مستلزم خشک كردن زعفران در سايه و  روش سنتي 
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حدود 8 تا 12 روز مي باشد. در اين روش امکان رشد و تکثير ميکرو ارگانيزم ها و افزايش 
آلودگي و همچنين كاهش قدرت رنگدهي در اثر فعاليت آنزيم ها، بدليل طوالني بودن زمان 

خشک كردن، وجود دارد.

ابريشمي و تحت دماي متوسطي  با شبکه توري  الکي  بر روي  در روش اسپانيايي، زعفران 
حدود50 الی 60 درجه براي مدت 30 تا 60 دقيقه حرارت غير مستقيم قرار داده مي شود در 
اين روش رنگ بيشتري نسبت به روش سنتي ايراني و يا خشک كردن در هواي آزاد، ظاهر 

مي شود و احتمال آلودگي قارچي محدود مي گردد.

در روش صنعتي، سيستمهاي خشک كننده اي كه بکار مي روند بر سه نوع مي باشند:

خشک كننده هاي با انتقال هوا: در اينجا هواي داغ با محصول تماس مستقيم پيدا مي كند. 
مهمترين آنها خشک كن هاي تونلي هستند

خشک كننده هاي نقاله اي و خشک كننده هاي تحت خالء: از اين خشک كننده ها براي 
موادي كه حرارت باال باعث تخريب مواد مؤثره آنها مي شود استفاده مي گردد. نکات مهمي 

كه در رابطه با خشک كردن زعفران قابل توجه مي باشد عبارتند از :

مدت زمان خشکانيدن كوتاه باشد. زمان جداشدن و خشکانيدن تا رسيدن به رطوبت مناسب 
از 24 ساعت بيشتر نشود. از حرارت يکنواخت و غيرمستقيم 60 درجه سانتی گراد جهت 
خشکانيدن زعفران، استفاده شود. رطوبت نهايي زعفران در پايان اين مرحله از 10 درصد 

بيشتر نباشد.

دستورالعمل صحيح خشک نمودن زعفران به روش تستينگ

زعفران جدا شده از گل را بالفاصله به توري هاي مخصوص منتقل و آماده خشکاندن مي 
نمايند حد مطلوب براي هر توري 150 تا 200 گرم زعفران تر مي باشد.

     * منبع حرارتي كه بتواند 75 درجه گرما را بطور يکنواخت و غير مستقيم در قسمت 
زير توري و بدون برخورد شعله مستقيم تأمين نمايد تهيه و توري را با فاصله معيني روي 

آن مستقر مي نمايند.

     * پس از تنظيم حرارت توري محتواي زعفران را به مدت 15 تا20 دقيقه روي دستگاه 
گذاشته و در اين حالت به هيچ وجه به زعفران دست زده نمي شود.

     * پس از 20دقيقه توري خالي ديگري را روي توري محتوي زعفران قرار داده و هر دو 
توري را با هم برداشته طوري مي چرخانند كه زعفران بطور كامل در توري دوم تخليه شود.     

    * مجدداً توري را روي دستگاه قرار داده و پس از 15 دقيقه همين عمل را تکرار مي كنند.
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     * پس از 3- 4 بار تکرار روي هم بين 50 تا 60 دقيقه طول خواهد كشيد زعفران داخل 
توري خشک شده و بايستي به ظرف مخصوص نگهداري منتقل شود. 

نگهداری زعفران

پس از خشک كردن و سرد نمودن، زعفران را داخل ظروف مناسب قرار مي دهند. زعفران 
اتيلني  پلي  هاي  قوطي   ،)L.D( اتيلني  پلي  پاكتهاي  اي،  شيشه  ظروف  در  است  ممکن 
)H.D( و يا پاكتهاي آلومينيومي اليه دار بسته بندي شود. زعفران بايد پس از بسته بندي 
براي جلوگيري از فشرده شدن داخل كارتن قرار گيرد و هنگام ترابري در جعبه هاي چوبي 
يا فلزي گذاشته شود. زعفران بايد در مکان بهداشتي، درجه حرارت و رطوبت مناسب و 
دور از نور نگهداري شود يادآوري پيشنهاد مي شود در داخل ظروف برگه شناسايي شامل 
نکاتي، از جمله نام توليدكننده، نام منطقه، نوع زعفران، تاريخ بسته بندي و ساير مشخصات 
مورد نياز قرار داده شود. يادآوري درجه حرارت محل نگهداري زعفران نبايد از 20 درجه 

سانتي گراد بيشتر باشد .

زعفران كاماًل خشک شده بايد دور از نور و رطوبت نگهداري شود . زعفران در ظرف كدر 
معطر(  )مواد  اسانس  اينکه  به  توجه  با  نگهداري شود  معتدل  حرارت  در  و  فلزي  يا  رنگ 
و  تبخير شده  آن  اسانس  زمان  به مرور  نا مناسب  نگهداري  فّرار است در صورت  زعفران 
از اثرات دارويي و طعم و مزه آن كاسته مي شود و مرغوبيت آن از دست مي رود. توصيه 
مي شود كه براي نگهداري زعفران از ظروف پالستيکي مخصوصاً نايلون هاي مصرف شده 

استفاده نشود و در نگهداري آن بکوشيم زعفران ضربه نخورد   و خورد و شکسته نشود

نحوه خشک كردن و روش صحيح خشک كردن تاثير زيادي بر كيفيت و ارزش محصول 
نهايي دارد. در شيوه سنتي پس از جداسازي كالله ها و خامه ها از گل زعفران آنها را به 
صورت رديفي بر روي پارچه و يا كاغذ پهن نموده و در سايه خشک ميکنند. اين شيوه به 
دليل طوالني شدن زمان خشک شدن امکان رشد ميکروارگانيسم ها را افزايش داده و باعث 

آلودگي محصول مي گردد.

استفاده از خشک كن با الک هايي به قطر 30 سانتي و داراي توري ابريشمي و با قرار دادن 
كالله هاي تازه زعفران به ضخامت 2تا3 سانتي متربر روي الک، و قرار دادن الک در مقابل 
يک منبع حرارتي مانند هيتر)با فاصله  يک متری( روش بهتري است كه اكنون جايگزين 
روش قبلي گرديده است. يکي ديگر از روشهاي خشک كردن استفاده از آون هاي الکتريکي 
با دماي قابل تنظيم 50 درجه سانتي گراد و در مدت زمان كوتاه 30 تا 40 دقيقه مي باشد.

يکي از عوامل اصلي كاهش كيفيت محصول زعفران ايران طوالني بودن مدت خشک شدن 
مي باشد زيرا آنزيمها فرصت فعاليت و تجزيه مواد رنگي زعفران را پيدا نموده وعالوه برآن 
به علت فراهم بودن شرايط مناسب براي رشد ميکروارگانيسم ها تعداد آنها افزايش مي يابد. 
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برهمين اساس استاندارد ملي ايران با شماره 5230 جهت خشک كردن صحيح و با كيفيت 
زعفران توصيه هاي زير را ارائه مي نمايد:

     • جهت خشک كردن زعفران از حرارت غير مستقيم استفاده كنيد.

     • مدت زمان خشک كردن را كوتاه نماييد.

     • در هنگام خشک كردن از حرارت يکنواخت استفاده شده و حرارت از 50درجه باالتر 
نرود.

     • از خشکانيدن زعفران بر روي سطوح فلزي غير بهداشتي خوداري كنيد.

     • رطوبت نهايي زعفران در پايان عمليات خشکانيدن از 10درصد بيشتر نباشد.

بسته بندي و نگهداري زعفران

اگر زعفران، در محيط مرطوب و در معرض نور باشد، كيفيت آن به شدت كاهش می يابد.  
بهترين روش نگهداری، استفاده از ظروف فلزی و يا پاكت های فويل می باش

روش سنتي

در اين روش معموالً زعفرانهاي دسته بندي شده را در داخل سبد و با ظروفي مشابه كه 
داراي سوراخهاي ريزي است قرار مي دهند و روي آن را با پارچه نازكيمي پوشانند. آنگاه 
اين ظرفها را در اطاقي كه داراي حرارت مناسبي است قرار مي دهند و يا آنها را از سقف 
مي آويزند هر چند روز يکبار دسته هاي زعفران را بر مي گرداند تا خشک شوند. در صورت 
وجود آفتاب مناسب، بعضي از كشاورزان روزي چند ساعت ظروف زعفران را در سايه آفتاب 
قرار مي دهند تا فرآيند خشک شدن تسريع يابد. زماني كه زعفران رنگ قرمز تيره به خود 

بگيرد و با فشار بين دو انگشت خرد شود مي توان گفت كه زعفران خشک شده است.

معايب روش سنتي:

زدگي،  كپک  امکان  افزايش  محصول،  كيفي  افت  خشکاندن،  زمان  مدت  بودن  طوالني 
افزايش امکان آلودگي به انواع ميکروبها، افزايش امکان آلوده شدن به مواد خارجي، تيره 

شدن زعفران هاي حاصله،باالبودن ميزان رطوبت
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روش تستینگ )الک و هیتر(

اين روش به روش اسپانيايي نيز شهرت دارد، بواسطه ارزان بودن سيستم وحمايت هاي 
وزارت جهاد كشاورزي از روشهاي معمول در ميان كشاورزان مي باشد. خالصه مراحل كار 
به صورت زير مي باشد:  كالله هاي جداشده از گل به مقدار 150 تا 200 گرم را بالفاصله 
به توري هاي مخصوص منتقل و آماده خشکاندن مي نمايد. استقرار توري با فاصله معين 
بر روي منبع حرارتي كه بتواند 75 درجه گرما را به طور يکنواخت و غيرمستقيم در قسمت 
زير توري و بدون برخورد شعله مستقيم تامين نمايد. پس از تنظيم حرارت توري محتوي 
به هيچ وجه  اين حالت  تا 20 دقيقه روي دستگاه گذاشته و در  به مدت 15  را  زعفران 
زعفران دست زده نمي شود. پس از 20 دقيقه توري خالي ديگري را روي توري محتوي 
زعفران قرار داده و هر دور توري را با هم برداشته طوري مي چرخانند كه زعفران به طور 
كامل در توري دوم تخليه گردد. مجدداً توري را روي دستگاه قرار داده و پس از 15 دقيقه 
همين عمل را تکرار مي كنند. پس از 3 يا 4 بار تکرار كه روي هم بين 50 تا 60 دقيقه 
طول خواهد كشيد زعفران داخل توري خشک شده و بايستي به ظرف مخصوص نگهداري 

محصول منتقل شود.

به اين ترتيب از هر توري در هر مرحله 30 تا 40 گرم زعفران خشک شده بدست خواهد 
آمد. بهتر است زعفران خشک شده را از توري مستقيماً روي پارچه كاماًل تمير تخليه نموده 
تا زعفران كاماًل خنک شود. پس از خنک شدن زعفران را به ظرفي تميز و محکم منتقل 

نموده و تا زمان عرضه به بازار در جاي خشک و خنک نگهداري شود.

مهمترين عواملي كه طي نگهداري زعفران مي تواند موجب تخريب و كاهش كيفيت آن 
شود عبارتند از:

1-   رطوبت محصول و رطوبت نسبي هوا

2-   نور به ويژه نور مستقيم خورشيد

3-   درجه حرارت محيط نگهداري زعفران

4-   اكسيژن

جنس بسته محتوي زعفران

جهت حفظ ويژگي هاي زعفران )رنگ، طعم، عطر آن( بررسي هاي انجام شده در خصوص 
جنس ظروف بسته بندي به ترتيب بهتر است شيشه اي تيره، ظروف شيشه اي روشن پلي 
اتيلن ها و در دماي زير 4 درجه و در رطوبت نسبي كمتر از 10درصد نگهداري مي گردد.

نام  به  تلخ  اي  ماده  زعفران  طعم  عامل  كروستين  نام  به  اي  ماده  زعفران  رنگ  عامل 
پيکروكروسين و عامل عطر و بوي زعفران ماده اي به نام سافرانال مي باشد كه اين تركيب 
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از ماده پيکرو كروسين حاصل مي گردد. دو عامل  سافرانال در طي مراحل خشکاندن 
رطوبت و دما تاثير گذار بر دو عامل رنگ و طعم زعفران بوده، اما عامل عطري در زعفران، 

تحت تاثير عاملي قرار نمي گيرد.

آلودگي زدايي زعفران

غالبا ادويه جات از جمله زعفران آلودگي شديدي به ميکروارگانيسم ها )موجودات ريز( 
در طي فرآيند فرآوري  پيدا مي كنند. زيرا گل زعفران در خاك رشد كرده و برداشت مي 
شود. همچنين در طي عمليات برداشت ، حمل و نقل، نگهداري گل، جداسازي كالله، 

خشکانيدن و نگهداري زعفران، بار ميکروبي آن مي تواند به شدت افزايش يابد.

انواع ميکروبها عمدتا، باكتريهاي اسپورزاي هوازي و كپک ها مي باشند و به ندرت قارچ 
كلستريديوم و مخمرها هم ديده شده اند. جهت آلودگي زدايي و حفظ ويژگي رنگ ، عطر 
و طعم زعفران، از روشهاي سرد استفاده مي شود زيرا فرآيندهاي حرارتي موجب كاهش 

ويژگي هاي زعفران مي گردد.

عمل  و  بنفش  ماوراء  مايکرويو،  امواج  از  استفاده  شامل  سرد  روش  به  زدايي  آلودگي 
عنوان يک  به  اتيلن  اكسيد  ماده ي  انجام شده  بررسي هاي  در  باشد.  فوميگاسيون مي 
)فوميگات( و يا ماده ضدعفوني كننده در عمل فوميگاسيون موثر بوده است. زيرافوميگات 
ازجمله  خاصي  ويژگيهاي  داراي  بايد  غذايي  مواد  كردن  عفوني  ضد  در  استفاده  مورد 
باقي ماندن آن  از ميکروارگانيسم ها،كاربرد آسان و حداقل  برگرفتن طيف وسيعي  در 
ماده ي فوميگات در ماده غذايي باشد. طبق آزمايشات انجام شده درروش فوميگاسيون 
مدت  به    )PPM(يا ميليون  در  قسمت   )250،500،750( سطح  درسه  ازاكسيداتيلن 
12ساعت جهت كاهش بارميکروبي زعفران مي توان استفاده نمود كه با افزايش غلظت 

فوميگات در سه سطح آزمايش شده ميزان آلودگي كاهش بيشتري داشته است.

بازاريابي زعفران

زعفران در رقابتهاي موجود در سطح جهاني به عنوان يک محصول غير نفتي صادراتي 
شايان توجه مي باشد. ايران بزرگترين صادر كننده و توليد كننده زعفران جهان است 
و بيش از65 درصد توليد جهاني اين محصول به ايران اختصاص دارد. نبود بسته بندي 
مناسب در مورد زعفران موجب شده است كه كشور اسپانيا زعفران ايران را به صورت 
فله اي خريداري كرده و پس از فرآيند بسته بندي با كيفيت باال، زعفران را با قيمتي 
حدود 2برابر قيمت فله اي به بازارهاي جهاني عرضه نمايد. طبق محاسبات انجام شده 
اگر كشور ايران بتواند محصول خود را به قيمت زعفران اسپانيا بفروشد حداقل 30درصد 

افزايش درآمد ارزي خواهد داشت.
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از آنجايي كه زعفران كاران ايران به طور انفرادي عمل مي كنند محصول هر كدام به تنهايي 
كم مي باشد بنابراين هزينه درجه بندي، دسته بندي و تبليغات نسبت به قيمت محصول 
زيادتر شده و در نتيجه درآمد كمي از فروش محصول به دست مي آورند. همچنين عدم 
و  مورد خريد  در  منسجم  تشکيالت  ،نداشتن  كاران  زعفران  بين  اتحاد  نبود  و  هماهنگي 
نوسانات  و  بازار  وضع  از  زعفران كاران  اطالع  عدم  زعفران،  بندي  بسته  و  توزيع  و  فروش 
قيمت، بي اطالعي از عرضه و تقاضا باعث مي شود كه حاصل تالش 1سال زعفران كاران 
عايد افرادي شود كه در امر توليد شركت نداشته اند بنابراين پيشنهاد مي گردد كه زعفران 
كاران با تشکيل اتحاديه هاي محلي خريد زعفران در شهرستان هاي توليد كننده و تاسيس 
شركت سهامي بسته بندي، ضمن انجام توزيع و صادرات زعفران به عنوان هسته مركزي 
در ايران ، باعث باال بردن كيفيت زعفران صادراتي ايران، حذف دالالن و صادركنندگان غير 

مجاز در جريان بازار و افزايش درآمد زعفران كاران گردند.

توصيه می شود در صورت امکان با تهيه نمودن دستگاههای بسته بنده خود توليد كنندگان 
به بسته بندی و عرضه اقدام نمايند و در صورت عدم امکان با انعقاد قرارداد با كارخانه جات 

بسته بندی اين امر را به آنها برونسپاری نمايند.

دسته بندی زعفران

بديهی است كه زعفران را می توان از جهت مختلف دسته بندی كرد. اين دسته بندی ها 
می تواند صرفا فيزيکی و معطوف به فرم باشد و نيز می تواند محتوايی و با نظر به كيفيت 
زعفران باشد. در اسپانيا زعفران را با معيار منطقه كشت دسته بندی می كنند و اگر دسته 
بندی بر اساس منطقه كشت نباشد، با نظر به طول و يا ضخامت كالله و خامه درجه بندی 

می شود.

 درهندوستان زعفران را بر اساس خالص بودن كالله -كيفيت كالله- و يا همراه بودن كالله 
و خامه درجه بندی می كنند. بايد به ياد داشت كه اسپانيا و هندوستان هردو كشورهای 
اساس  بر  را  زعفران  انگلستان  در  هستند.  كم-  ميزان  به  -هرچند  زعفران  كننده  توليد 
خصوصياتی همچون رنگ و عطر و طعم طبقه بندی می كنند. تفاوت دو دسته بندی فوق، 
به دليل تفاوت توليد و مصرف است. در عين حال استاندارد ISO3632 معتبرترين دسته 
بندی را معرفی كرده كه مورد قبول همه ی كشورهای توليد كننده و مصرف كننده زعفران 
مشهورتر  و  تر  زير شناخته شده  های  زعفران  المللی  بين  های  بازار  است.در  گرفته  قرار 

هستند:
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:)Mancha( زعفران مانچا

 در اين زعفران طول كالله ها بيشتر از طول خامه متصل به هم بوده و قسمت خامه بيش 
از چند ميلی متر نيست. اين زعفران در ايران با نام »پوشال« شناخته می شود.

:)Rio( زعفران ريو 

 كالله ها و خامه به يکديگر متصل هستند و طول خامه يک سوم كالله ها است.

:)Extracut( زعفران اكستراكات 

 اين زعفران از تركيب دو زعفران ريو و مانچا به دست می آيد.

:)Sierra( زعفران سی يرا 

 طول كالله ها كمتر ازخامه بوده و مجموعاً رنگی قرمز مايل به زرد دارد.

:)CoupeP( زعفران كوپه 

 تنها كالله ی زعفران كه كاماًل قرمز رنگ است، معرف اين زعفران است. در ايران به آن 
»سرگل« می گويند و به زعفران تمام قرمز)All Red( نيز شناخته می شود.

 در ايران نيز زعفران توليد شده به چند دسته تقسيم می شود. يکی از اصطالحاتی كه 
قدمتی ديرينه دارد، اصطالح »دخترپيچ« است. اين نوع زعفران از كالله و خامه ی متصل 
به هم تشکيل شده است كه گاهی به آن زعفران »دسته« يا »دسته ای« نيز می گويند. 
اما در خارج از ايران به آن(RED & Yellow) , Bunch گفته می شود. در اين نوع 

زعفران كالله ی قرمز رنگ بايد 70 تا 75 درصد از كل رشته را دربر گيرد. 

ازديگر گونه ها بايد به شکل تاكيد شده به زعفران »سرگل« اشاره كرد كه مرغوب ترين 
اين زعفران فاقد قسمت های خامه است و همان است كه در  زعفران به شمار می آيد. 
جهان با نام "All Red" يا تمام قرمز شناخته شده و مشابه زعفران كوپه است.  علت نام 
گذاری زعفران پوشال اين است كه برای تهيه ی آن قسمت كالله و شايد اندكی از خامه 
از گل جدا می شود و به خاطر شکل پوشال مانندی كه به خود می گيرد، زعفران پوشال 

نام گرفته است.

 بايد يادآوری كرد كه هريک از اين زعفران ها به نوبه ی خود می تواند درجه يک )مرغوب( 
درجه دو)نيمه مرغوب( و درجه سه داشته باشد. هيچ يک از اين انواع را نمی توان به آسانی 
بر ديگری ترجيح داد. تنها با توجه به خلوص كالله و يا نسبت آن به خامه می توان برتری 
خاصی برای آن قايل شد. واضح است كه با اين نگاه زعفران سرگل و پوشالی در شرايط 
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مشابه از انواع ديگر زعفران ها برتر بوده و از ارزش بيشتری برخوردار هستند.

بر  اين است كه  )Bunch( وجود دارد  نکته ی مهمی كه درباره ی زعفران دسته ای   
خالف تصور عده ای -كه زعفران ريشه ای و حتی ريشه يا كنج را دارای عطر بيشتری می 
دانند- بايد گفت بررسی های علمی و آناليزهای انجام شده نشان داده است كه منشاء مواد 
ارزشمند فقط در كالله ی قرمز رنگ زعفران نهفته است. اين مواد -بخصوص كرسين- در 
اثر حركت در بافت گياهی از خامه به كالله منتقل شده اما چون در خامه رطوبت بيشتری 

وجود دارد، موجب شده كه بنظر بيايد كه عطر بيشتری از خامه به مشام می رسد.

 بايد اضافه كرد كه قسمت زرد رنگ )كنج( نه تنها فاقد مواد اصلی زعفران است بلکه حتی 
كروسين نيز در آن وجود ندارد. عطری كه از آن به مشام می رسد تنها به خاطر رطوبت 
بيشتری است كه نسبت به كالله دارد. در عين حال به دليل ظاهر زيبا و رنگ چشم نواز 

آن و اينکه نمی توان تقلبی برای آن در نظر گرفت، مورد توجه قرار می گيرد.
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مشکالت صادراتي زعفران

 مسائل و مشکالت عديده اي پيش روي صادرات زعفران ايران وجود دارد كه در صورت 
عدم توجه و رفع آن به سرنوشت بازار فروش خشکبار دچار خواهد شد كه عمده ترين آن 

شامل:

     1- آلودگي باالي زعفران ايران به ميکروارگانيسم ها: ميزان آلودگي اغلب زعفران هاي 
صادر شده از ايران بيش از حد استانداردهاي بهداشتي موجود در سطح دنيا به ويژه در 
كشورهاي اروپايي كه عمده ترين خريداران زعفران ايران هستند، مي باشد و اين امر در 

دراز مدت مي تواند صادرات زعفران ايران را دچار لطمات جبران ناپذير بنمايد.

     2- وجود رقبا: بجز اسپانيا كشورهايي 
نظير هند، چين، مراكش، يونان و تركيه 
در زمينه توليد زعفران شروع به فعاليت 
نموده اند كه با برنامه ريزي هاي انجام شده 
قطعا در چند سال آينده بخشي از سهم 

بازار را به خود اختصاص خواهند داد.

به  توجه  با  زعفران:  در  تقلبات   -3      
قيمت باالي محصول متاسفانه افراد سود 

جواقدام به انجام تقلب درزعفران مي كنند كه اين گونه تقلبات در كشورهاي خريدارزعفران 
قابل تشخيص بوده و صدمات جبران ناپذيري را به بازار زعفران ايران در سطح جهاني وارد 

خواهد كرد.

     4- اعمال روشهاي نادرست برداشت، فرآوري، بسته بندي و عرضه: عدم رعايت مسائل 
كالله،  جداسازي  آن،  نگهداري  و  نقل  و  گل، حمل  برداشت  مراحل  در  فني  و  بهداشتي 
خشکانيدن محصول، بسته بندي و عرضه آن باعث كاهش كيفيت وتقاضاي جهاني زعفران 

ايران را كاهش خواهد داد.

     5- ارائه ي نامطلوب زعفران ايران: انطباق استاندارد زعفران صادراتي ايران با استاندارد 
هاي قابل قبول جهاني مثل استانداردهاي سريISO الزم مي باشد.

     6- تعين نرخ زعفران دنيا: تعيين نرخ زعفران ايران دردست رقيب اصلي ايران يعني 
اسپانيا مي باشد،در حالي كه ايران به عنوان اولين توليد كننده در سطح جهان مطرح است.

     7- صادرات به صورت قاچاق: صادرات به صورت قاچاق به كشورهاي عربي و يا بسته 
بازار جهانی  ايران شده و قيمت آن را در  بندي فله اي باعث تبليغات سوء عليه زعفران 

كاهش مي دهد.
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     8- خواص ناشناخته ي زعفران: براي بسياري از مردم جهان خواص و فرآورده هاي 
زعفران ناشناخته مانده است كه تاثير گذار بر بازار تقاضا مي باشد.

     9- عدم برندسازی در بازار جهانی به نام زعفران ايرانسطح زيركشت، توليد زعفران

سرزمين پهناور ايران قطعا بزرگترين توليد كننده زعفران جهان است و به دليل دارا بودن 
تنوع آب و هوايي، بسياري ازمحصوالت باغي و زراعي از جمله زعفران آن، داراي باالترين 
درجه كيفيت مي باشد. گل زعفران در بسياري از استان هاي ايران كشت مي شود، ليکن 
بيشترين مقدار زعفران كشور در استان خراسان توليد مي گردد. همچنين ميزان توليد در 

شهرستان هاي مختلف استان خراسان بسته به نوع شرايط محيطي متفاوت مي باشد.

توليد و كشت زعفران از سالها پيش در ايران وجود داشته است و با توجه به نياز اندك آن 
به آب كه محدود ترين عامل توليد كشاورزي است، سطح زير كشت و توليد آن در سالهاي 

داشته  چشمگيري  افزايش  اخير 
قابل  مقدار  آنکه  به  توجه  با  است. 
اين محصول  توليد  از  اي  مالحظه 
عنوان  به  ايران  و  گردد  مي  صادر 
صادر  و  كننده  توليد  بزرگترين 
كننده زعفران در دنيا مطرح است 
توجه  با  زعفران  گسترش صادرات 
و  محصول  اين  نسبي  مزيت  به 
داراي  آن  توجه  قابل  ارزآوري 

اهميت فراوان است. 

عملکرد اقتصادي زعفران

عملکرد اقتصادي زعفران معموال بر اساس مقدار گل برداشت شده در واحد سطح يا وزن 
زعفران خشک حاصل از واحد سطح بيان مي گردد. زعفران خشک شامل مجموع كالله و 
خامه مي باشد و در مواردي عملکرد بر اساس وزن توليد شده از هر كدام از اين دو جزء در 
واحد سطح بيان مي گردد. سطح زير كشت در هر استان و همچنين متوسط عملکرد آن 

در سال 90به شرح زير می باشد:
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عمر مزرعه زعفران

عمر مزرعه زعفران به تعداد پيازهاي كاشته شده در سال اول بستگي دارد. هر پياز ساليانه 
پيازهاي جديد توليد مي نمايد در نتيجه با گذشت چند سال به علت تراكم پيازها، نقصان 
مواد غذايي، پوكي برخي پيازها و كوچک شدن آنها از مقدار محصول كاسته مي شود. اگر 
در يک چاله 3-2 پياز كاشته شود در اين صورت عمر مزرعه در حدود 10-8 سال مي باشد 

و اگر 8-5 پياز كاشته شود عمر مزرعه به 8-5 سال كاهش مي يابد.

عوامل موثر بر عملکرد زعفران

 عمر مزرعه: از سال ششم به بعد عملکرد مزرعه كاهش مي يابد.

1-باروري خاك: افزودني كود حيواني پوسيده هر سال كمک شاياني به افزايش عملکرد 
مي نمايد.

2-اندازه بنه كاشت شده: هر چه اندازه بنه بزرگتر باشد محصول سال اول و سال هاي بعدي 
بيشتر مي شود.

3-تعداد بنه كاشت شده: تعداد بنه بيشتر كشت شده در واحد سطح و كوتاه نمودن عمر 
برداشت يک مزرعه به پنج سال منجر به افزايش عملکرد خواهد شد.

4-برداشت به موقع گل: جداد كردن كالله و خشک كردن صحيح و سريع آن.

5-كنترل آفات، بيماري ها و علف هاي هرز مزرعه.

6-كاشت بنه در خرداد ماه به جاي ماههاي پاياني تابستان و اوايل پاييز.

ارزيابی اقتصادی طرح

هزینه های کاشت

مبلغ کل مبلغ واحد تعدادواحدعنوان هزینهردیف

7,5001,2009,000,000کیلوپیاز زعفران1

30,0001003,000,000کیلوکود پوسیده2
3030,000900,000نفرروزکارگر 3

12,900,000
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هزینه های داشت و برداشت

جمع هزينه دستمزدكارگركود و سمسال
سالیانه

1200,0001030,000500,000
2200,0002530,000950,000
32,500,0003530,0003,550,000
4200,0004530,0001,550,000
5200,0003030,0001,100,000

7,650,000

میزان برداشت سالیانه 

مقدار )کیلو(سالمحصولشرح

11,000زعفران1
22,500زعفران2
34,000زعفران3
44,500زعفران4
53,500زعفران5

 15,500
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کشت زعفران

سود و زیان سالیانه

 

مقدار�سالمحصول
)كیلو(

جمع کل مبلغ واحد 
)ریال(

هزینه های 
سالیانه

سود سالیانه

11,0002,0002,000,000500,0001,500,000زعفران
22,5002,0005,000,000950,0004,050,000زعفران
34,0002,0008,000,0003,550,0004,450,000زعفران
44,5002,0009,000,0001,550,0007,450,000زعفران

53,5002,0007,000,0001,100,0005,900,000زعفران
 15,50031,000,0007,650,00023,350,000

 




	_GoBack
	مقدمه
	ويژگيهای گیاه زعفران
	مشخصات گياه شناسي زعفران
	تركيبات شيميائی
	مصارف دارويي زعفران
	استفاده از بنه، گلبرگها و برگهاي زعفران
	نیازهای اساسی زعفران
	مکان های مناسب کشت و نيازهاي اقليمي زعفران

	کاشت زعفران و نکات قابل توجه درآن
	زمان كاشت
	آمادهسازی زمين
	روشهاي كاشت
	زمان و نحوه جمع آوري بنه در مزرعه
	انتخاب بنه
	تاريخ كشت بنه
	آماده سازي بنه جهت كشت
	مقدار پیاز مورد نیاز جهت کشت
	تناوب زراعي زعفران و کشت مخلوط

	داشت زعفران و نکات قابل توجه در آن
	آبياري زعفران
	كود دهي
	سله شکنی
	حصارکشی و مبارزه با علف هاي هرز
	روش مبارزه مكانيكي
	روش مبارزه شيميايي

	بيماريها و آفات زعفران
	آفات زعفران
	جوندگان
	جوجه تيغي
	موش كور
	موش حقيقي

	روشهاي موثر در مبارزه با جوندگان
	كنه زعفران

	بيماريهاي زعفران
	پيچيدگي و فنری شدن كلاله
	پوسيدگي بنه
	بيماري قارچي رايزوكتونيا
	بيماري سياهك زعفران (تاكونTacon )
	بيماري زردي (يا كلروز برگها)
	بيمارى زوال زعفران - Rhizoctonia Violaceae-Tul
	بيمارى سياهک زعفران Tacon
	بيمارى ورم بنه Fausset

	عمليات به زراعي زعفران

	برداشت زعفران
	زمان برداشت
	زمان وطرز برداشت گل ها
	دسته کردن زعفران
	دسته اي يك سويه

	خشک کردن زعفران
	جداسازي كلاله ها
	جابجايي و حمل ونقل


	فرآوری و بسته بندی
	جداسازي
	خشك كردن
	دستورالعمل صحیح خشک نمودن زعفران به روش تستینگ

	نگهداری زعفران

	بسته بندي و نگهداري زعفران
	روش سنتي
	معايب روش سنتي:

	روش تستينگ (الك و هيتر)
	جنس بسته محتوي زعفران
	آلودگي زدايي زعفران

	بازاريابي زعفران
	دسته بندی زعفران

	مشكلات صادراتي زعفران
	عملكرد اقتصادي زعفران
	عمر مزرعه زعفران
	عوامل موثر بر عملكرد زعفران

	ارزیابی اقتصادی طرح

