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   :تهيه زمين

زعفران الزم است توجه و دقت خاصي معمول شود ابتدا در  در تهيه زمين به منظور كاشت
زمستان زمين مورد نظر را شخم عميق مي زنند درصورتيكه شرايط مناسب  فرصتهاي مناسب در پائيز يا

 .داد به تراكتور مقدور نباشد مي توان شخم را در پايان بهار يا اوايل تيرماه نيز انجام نبوده يا دسترسي

با گاوآهن ايراني شخم  در تهيه زمين بطريق سنتي در اوايل بهار پس از قطع بارانهاي بهاره زمين را
باشد گاوآهن و اگر زمين داراي كلوخ  روز مجددا به شخم زمين اقدام مي كنند 10 - 15مي زنند بعد از 

خرد مي كنند بعد از دو يا سه هفته مجددا زمين را دوبار در  را باز كرده و كلوخ ها را با استفاده از ماله
بار االغ كود  5 - 10متر مربع زمين  100زنند قبل از شخم سوم براي هر  جهات عمود بر هم شخم مي

شخم هاي مكرر صرفنظر از تهيه بستر پخش مي نمايند كشاورزان بخوبي دريافتند كه  حيواني پوسيده
 .كشت زمين را تا حدودي از وجود علف هاي هرز پاك مي سازند مناسب

بندي شده و طول و عرض كرتها را نسبت به شيب زمين و قدرت آب  در اين طريق زمين كرت
مكانيزه متر مي باشد در زراعت  10*100تا  10*4عرض و طول كرتها در حد بين  تعيين مي كنند. معموال

بارانهاي  زمين را در پاييز سال قبل از كشت با گاوآهن شخم عميق مي زنند در بهار پس از قطع زعفران
كنند در مرداد يا  بهاري خاك را با انجام شخم متوسط ضمن سله شكني از وجود علفهاي هرز پاك مي

مين را بصورت فارو در آمونيوم ز كيلوگرم فسفات 200تن كود حيواني و  80- 40شهريور پس از پخش 
كيلوگرم  250تغذيه اي توصيه مي كنند كه حدود  مياورند و براي كشت آماده مي كنند. (البته متخصصين

 مخلوط گردد سولفات پتاسيم نيز در اين مرحله با خاك

 انتخاب پياز و زمان كشت زعفران

ابراين تهيه و انتخاب پياز فقط بوسيله پياز آن مقدور و معمول است. بن احداث مزارع جديد زعفران
 پياز زعفران را مي توان از خاك .در ايجاد و گسترش كشت حائز اهميت است مرغوب جهت كاشت

كه از اواخر  درآورد به انبار يا مزرعه ديگري منتقل نمود، با توجه به دوده خواب يا استراحت پياز
بيرون آوردن پياز اقدام كرد. بهتر  صله نسبت بهارديبهشت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد مي توان در اين فا



تا پيازها ضمن ادامه استراحت در زمين جديد مستقر  است پيازها پس از بيرون آوردن از زمين كاشته شوند
اواخر مرداد به بعد بايد خودداري كرد چون در اين موقع بعضي از پيازها  شوند. از بيرون آوردن پيازها در

 دادن و جوانه زدن آماده باشند هر قدر فاصله بيرون آوردن پيازها تا كاشت كمتر ريشه ممكن است براي

 20 - 30ارتفاع  باشد بهتر است با وجود اين پياز زعفران را براي مدت چندماه در محل سرد و خشك با
توسعه فيزيولوژيكي گلها  سانتي متر مي توان بصورت پخش شده نگهداري نمود ولي اين امر باعث عدم

 .دهد شده و باردهي سال اول كشت را شديدا كاهش مي

اواسط مهرماه مي توان كشت نمود ولي بهتر  پياز زعفران را از موقع خزان بوته (اوايل خرداد تا
مرداد خودداري شود زيرا در اين موقع هوا و زمين بسيار گرم  است از كاشت پياز در اواخر تير و اوايل

ت پياز موقع جابجاي از بين رفته و به آن صدمه وارد شود. بر اساس رطوب است و بيم آن مي رود كه
 .باشد شده توسط مركز پژوهشهاي صنعتي خراسان بهترين زمان كشت خرداد ماه مي تحقيقات انجام

 :زعفران نوع و مقدار كشت پياز

زدياد مي عبارت از پيازهاي تو پر (بنه) مي باشد ا بطوريكه گفته شد زعفران بوسيله غده ساقه كه
گردو متفاوت است. پيازهاي انتخابي بايد درشت تر، سالم تر و بدون  شود و اندازه آن از يك فندق تا يك

 .عاري از هر نوع بيماري باشد زخم و خراشيدگي و

با سموم قارچ كش از قبيل سرزان، سري تيزان و گرامنيون و غيره  پيازها بهتر است قبل از كاشت
سم براي يكصد كيلو پياز بر عليه بيماريهاي قارچي ضد عفوني شوند. در موقع  گرم 300 - 500به نسبت 

 است پولك يا اليه خشك كف پياز به همراه مقداري از پوسته آزاد روي پياز جدا شوند تا كاشت بهتر

به ريزي و  جذب آب بوسيله پياز آسانتر و جوانه زدن آن سريعتر انجام شود. مقدار كاشت پياز بسته
سانتي متر از هر طرف مي  25 - 30تن در هكتار فرق مي كند. فواصل كاشت معموال  3 - 10شتي از در

 .باشد

گرم براي هر پياز مي  6پياز است با وزن متوسط  3در هر چاله  تعداد پياز انتخابي جهت كاشت
انتي متر از س 6 - 8رديفي در فارو كاشته شوند بصورت منفرد و با فاصله  باشد در صورتيكه پيازها



 عدد مصرف كنند ميزان كاشت پياز 5تن و در صورتيكه بصورت سنتي و در هر چاله  3مقدار  يكديگر به

با اندازه بيشتر از  تن بالغ خواهد شد. گفتني است كه در تحقيقات انجام شده بهترين پيازها، پيازهايي 5به 
  گرم بود 8

  

 :زعفران عمليات كاشت پياز

رديف را با بيل در مي آورند و در داخل هر چاله  زعفران ابتدا چاله هاي يكبراي كاشتن پياز 
سانتي متر در نظر گرفته و در  15 - 20مي دهند. عمق كاشت پياز  پياز قرار 15 - 3بطوريكه گفته شد از 
 ا وسانتي متري در زمستان از سرم 20بايد رو به باال قرار گيرد. پيازها در عمق  موقع كاشت سر پيازها

 .مانند يخبندان و ساير تنش هاي محيطي و در تابستان از گرما زدگي مصون مي

ترتيب كه يك نفر با بيل چاله ها را در مي  نفر شركت مي كنند به اين 4 - 5براي كاشت زعفران 
تائي انتخاب مي كنند و نفر چهارم  15يا  5تا  3دسته هاي  آورند دو نفر پيازهاي قابل كشت را بصورت

قرار مي دهند و بقيه نفرات كار خود را ادامه مي دهند تا تمام زمين كاشته  ازها را در داخل چاله هاپي
پيازها به  سرانجام سطح مزرعه را كه نا مسطح شده با بيل يا ماله ايكه صاف و فشرده مي سازند تا .شود

 .خاك بچسبد

 -  20ود قبل از آبياري در حدود آبياري پائيزه رها مي ش زمين كشت شده به همين صورت تا موقع
 .پوسيده با بيل يا چهر شاخ در سطح زمين پخش مي نمايند تن كود حيواني كامال 10

اسانيا كاشت زعفران به صورت ديم صورت مي گيرد پيازهاي زعفران بجاي كپه كاري در  در
 35 اشت از يكديگرسانتي متر از همديگر كاشته مي شود. و رديف هاي ك 8تا  5بفاصله  4رديف  داخل

و زراعت رديفي  سانتي متر فاصله دارد. پس از انجام عمل كاشت روي شيارها را با ماله پوشانده 30 -
 .بنظر مي رسد

 :آبياري



 10تا  15كه حداكثر تا آخر شهريورماه طول مي كشد حدود  پس از پايان كاشت پيازهاي زعفران
نمايند. در نقاط مختلف خراسان بسته به وضعيت آب و آبياري مزرعه مي  روز بعد از كاشت اقدام به

 اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبياري زعفران شروع مي شود. با توجه كه گل كردن هوايي منطقه از

نشود آب اول  زعفران تا حدودي تابع آب اوليه مي باشد لذا براي اينكه برداشت زعفران با مشكل مواجه
اوج گلدهي قطعات با يكديگر  چند روز تقسيم مي كنند تا بدين وسيله دوران را در بين قطعات با فاصله

 .همزمان نباشد

خيلي مهم است و تمام نقاط زمين بايد بطور كافي و يكنواخت آب بخورد تا  آب اول زعفران
با هم و هم زمان بيرون آيند بعد از گاورو شدن مزرعه براي سله شكني از كج بيل و  گلهاي يك قطعه

كشند. سله  ايراني با عمق كم استفاده مي شود متعاقب آن زمين را ماله مي  شاخ فلزي يا گاو آهن ارچه
آمده و رشد قوي و  شكستن زمين باعث مي شود كه جوانه هاي گل با سهولت بيشتري از خاك بيرون

 .مطلوبي داشته باشند

عفران ظاهر مي شوند بديهي روز بعد از آن اولين گلهاي ز 20 - 15بفاصله  پس از آبياري اول
 زعفران در سال اول محصول قابل توجهي نمي دهد. از اوايل فروردين تا زمانيكه رنگ است كه مزرعه

 .روز يكبار آبياري انجام مي شود 6 - 12برگها به زردي مايل شود هر 

بين رفته و هرز از  بايد توجه داشت كه بعد از وجين يك نوبت آبياري به تاخير بيفتد تا علف هاي
 .است مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پياز موثر

 :سله شكني

كه اشاره شد بعد از آبياري اول به محض گاورو شدن زمين سطح مزرعه بايد سله  همان طور
 بنحوي كه پيازها صدمه نبينند بهترين وسيله سله شكني كج بيل و بيل شيار دار و گاوآهن شكني شود

 .كولتيواتر استايراني و 

بĤساني از خاك بيرون آمده و كود حيواني با خاك مخلوط  سله شكني باعث مي شود كه گلها
نتوانسته باشد بزمين خود كود دهد قبل از اجام آبياري مي توان كود الزم را در  گردد. در مواقعي كه زارع



سله  عمل كه در واقع حكمخاك پخش نموده و با شخم سطحي با خاك مخلوط نمود و بعد از اين  سطح
 .كشند شكني را دارد جهت هموار نمودن زمين و چسباندن خاك به پيازها زمين را ماله مي

با گياه زعفران از نظر آب و مواد غذايي و  علف هاي هرز از طريق رقابت :وجين علف هاي هرز
و برداشت بر اين ممكن است در مراحل كاشت  نور خورشيد سبب كاهش محصول مي شود عالوه

از بيماريها و حشرات و بخصوص نماتد باشد. وجين مزرعه  زعفران مزاحمت هاي ايجاد و ميزبان تعدادي
كردند ضروري است در مزارع زعفران اولين وجين بعد از آبياري  در هر موقع كه علف هاي هرز رشد

 .گرددباعث از بين رفتن علف هاي هرز مزرعه زعفران مي  دوم انجام و اين وجين

 معمول اولين وجين زعفران بعد از برداشت گلها و دومين آن در صورت لزوم به فاصله در بطور

بايد توجه كرد  حدود يك ماه قبل از آب سوم انجام مي شود. در مورد مبارزه شيميايي با علف هاي مزرعه
هنگام رشد بوته هاي  االمكان به كه چون اثر اين علف كش ها بر روي گياه آزمايش نشده لذا بايد حتي

 .شود زعغران از مصرف علف كش هاي شيميايي خودداري

 :عمليات به زراعي زعفران

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

 .بوده و غني از مواد غذايي و آلي باشد ي كاشت زعفران بايد حاصلخيززمين اتخاب شده برا -1

 .سالم عاري از هر گونه بيماري و آلودگي براي كشت مزرعه انتخاب شود پيازهاي درشت و  -2

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

 .محافظت شده در شرايط خشك و خنك و تهويه شده استفاده شود خشكه كن واز پيازهاي   -4

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

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



 .شود موقع خواب تابستانه با علف هاي هرز مبارزهحتي االمكان در   -7

سانت متر از كود و  3 - 2افزودن اليه اي معادل  چون هرساله پيازها به سطح خاك نزديك مي شوند -8
از تنش هاي محيطي شده و در عين حال مواد مغذي بيشتري  خاك و خاكستر سبب حفاظت بيشتر پيازها

 .رسد به گياه مي

بهمراه كودهاي شيميايي الزم كه قبال به مقدار و زمان  از اضافه كردن كودهاي حيوانيبهنگام تهيه زمين   -9
 .نشود مصرف آن اشاره شده مايقه اي

از خاك بيرون آيند منتهي   گلها بĤساني بتوانند پس از آبياري سله شكني زمين ضرورت كامل دارد تا - 10
 .زعفران آسيب برسد نباشد كه به پيازهاي بايد دقت كرد كه عمق سله شكني طوري

 جوندگان بخصوص انواع موش از اهميت زيادي برخوردار است هرگونه سهل انگاري در اين مبارزه با - 11

 .خصوص باعث از بين رفتن محصول و استقرار موشها در زمين مي گردد

 .باشند بايد انجام شود صبح) موقعي كه گلها بصورت غنچه 9 - 4برداشت گل در ساعات اول روز ( - 12

 .تا رنگ و عطر دلپذير زعفران محفوظ بماند خشك كردن گلها بايد دقت شوددر  - 13

خشك كردن زعفران روش توسينگ يا خشك كردن اسپانيايي است كه بوسيله هيتر و  بهترين روش  - 14
 انجام مي شود الك نسوز

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