
 زعفران و  معرفی و دستورالعمل پرورش گیاه دارویی

 

 )توضیحات زیر بر اساس تجربیات شخصی به همراه نکات مهم علمی در رابطه با کشت و پرورش این گیاه می باشد(

 مقدمه

مناطق خشک و نیمه خشک کشت  بیشتر دراز گیاهان بومی ایران بوده و  Crocus sativusبا نام علمی  زعفران

های اخیر در سالهای اخیر در اکثر مناطق کشور به کشت و کار آن پرداخته شده است. در ساللی وشد، می

را فراهم کرده و میزان تولید در  مناسبزراعی  های جدید امکان اجرای عملیاتروشو ظهور  با نو اندیشی

دهد. اوایل تا اواسط فصل پاییز گل می در است که دائمی  ولفی  عسطح را افزایش داده است. زعفران گیاهی 

 دارند.  وزن گرم 1-20بین گویند و معموال زمینی بوده که اصطالحا به آن پیاز میاین گیاه دارای ساقه زیر

 تهیه پیاز مناسب -1

شکل(  وزن و ،اندازهتهیه پیاز مناسب )از لحاظ  ،ترین مباحثمهمدر رابطه با کشت و کار این گیاه دارویی یکی از  -

به  طی دوره داشت راشده های انجام عملیات و رسیدگی سایرتواند میوچک و ضعیف باشد. استفاده از پیازهای کمی

 و نتیجه مطلوب محقق نشود.  هدر داده

 

 

 

 

 

 



ر مناسب استفاده کرد. شود در انتخاب پیاز مناسب نهایت دقت صورت گرفته و از پیازهای درشت با ظاهتوصیه می -

 های مورد اطمینان و یا استفاده از پیاز برداشتی سال دوم در زمین صورت گیرد.تواند با خرید از مکاناینکار می

 سازی زمینآماده -2

و  ترهای با بافت سبکبهترین حالت برای این گیاه زمین ولی کندمیها رشد و نمو پیدا زعفران معموال در انواع خاک -

های با شیب زیاد در حاشیه های سنگالخی و زمینایی مناسب است. این گیاه در زمینمواد غذ متوسط و بافت با لومی

، ولی فراهم کردن شرایط نیز توانایی رشد دارد از لحاظ مواد غذایی ضعیفو همچنین  ها و مناطق با ارتفاع زیادتپه

 گردد. میتر در سال بعد ید و تکثیر پیاز مناسبدر نهایت موجب حصول عملکرد باالتر و همچنین تولبهینه 

استفاده ،اکسال( گیاه و لزوم مقوی بودن هر چه بیشتر خ 8سال و سن اقتصادی تا  7-10به دلیل چند ساله بودن ) -3

ها تواند یکی از بهترین گزینهل از کشت و همراه با شخم زمین میتن در هکتار( در قب 80-100از کودهای حیوانی )

 باشد.میبرای این گیاه 

 کاشت پیاز -4

های ن و بیرون آورن پیاز حاصل از کشتساله بدست می آید. پس از کندن زمی 5تا  4پیاز برای کشت از مزارع بهترین  -

 گرم دارند را برای کشت در مزرعه انتخاب کرد. 8بندی نمود و آنهایی که وزن بیشتر از قبل باید آنها را درجه

های الزم را در حد ی کشت کرده و تمام رسیدگین محدودها را در زمیتوان پیازحصول نتیجه بهتر نیز میجهت  -

 مناسب رعایت کرده و از این پیازها برای کشت بعد استفاده کرد.

باشد و این زمان دقیقا زمان خواب پیازها و خشک میماه تا اوایل تیرماه  پیاز از اوایل تا اواسط اردیبهشتزمان کاشت  -

 باشد.های پیاز در خاک میشدن برگ

مناسب بوته را تحت تاثیر قرار ایجاد گل و رشد  فرآیند ها در مرداد و شهریور به پیازها صدمه زده ویی پیازجاجابه -

 تر است.. هرچه فاصله کندن پیاز از زمین و کاشت در زمین کمتر باشد؛ مناسبدهدمی

تا  15هایی با عمق و در چاله سانتی متر 40تا  30متر، بین ردیف سانتی 15تا  10فاصله کشت بوته در روی ردیف  -

 .تن پیاز مورد نیاز است 5تا  4هکتار  برای هر متر می باشد.سانتی 20

 آبیاری -5

دارد. اولین آبیاری از اوایل مهرماه شروع نیاز بر اساس منطقه کشت  آبیاری مرتبه 4تا  3بطور کلی گیاه زعفران  -

 گیرد.شکنی در مزرعه انجام باید عملیات سله شود که پس از آنمی

روز از آبیاری اول صورت گرفته و در رشد رویشی این گیاه اهمیت  40ماه تا  1آبیاری دوم )زاج آب( نیز به فاصله  -

 زیادی دارد.

و آبیاری چهارم نیز در اواخر اسفند جهت حفظ رطوبت پیاز  تر مزرعهوم در اوایل اسفند جهت وجین آسانآبیاری س -

 .و رشد پیاز دختری الزم است

 باشد.میهای گیاه صورت گرفته و قبل از فصل خواب پیازها قبل از زرد شدگی برگپنجم نیز  آبیاری -

 کوددهی -6

ول مطلوب را داشت. انتظار حصول محصتوان میگیاه زعفران گیاهی کم توقع بوده و در صورت دریافت مواد غذایی  -

توان حدود میدار برای رشد این گیاه بسیار مفید و مناسب هستند. در زمان آبیاری دوم این گیاه های کلسیمخاک

 کیلوگرم اوره در هکتار را همراه با آب آبیاری استفاده کرد.100



زدگی افزایش دهد و را در مقابل یخ گیاه زعفرانتواند مقاومت حیوانی در مزرعه و قبل از کشت میمصرف کود  -

 بیند.اه در زمان خشکسالی کمتر صدمه میشود و گیخاک میهمچنین سبب حفظ رطوبت در 

شده مصرف نکنید زیرا محصول زعفران را کاهش )به دلیل رشد  گفتهشود از کود ازته بیشتر از موارد صیه میتو -

 شود.بیشتر را باعث می رویشی( و دخترزایی

 شکنیهای هرز و سلهمبارزه با علف -7

های هرز در زمین به شدت بر روی رشد این گیاه تاثیر گذاشته و کاهش عملکرد و عدم وجود علف -

 شود.پیازها برای سال بعد را باعث می رشد مناسب

پیازها آسیب اول بسیار اهمیت داشته و باید دقت کرد به  بیاریآشکنی در مزارع زعفران بعد از سله -

 .وارد نشود

.  

 آفات و بیماری -8

کنه از جمله آفات زعفران بوده که مستقیما بر روی پیاز ها فعالیت دارد و از آنها تغذیه کرده و سبب ایجاد زخم بر  -

کش کنهکش و عفونی پیازها قبل از کشت با قارچشود. استفاده از پیازهای سالم، عمق کاشت مناسب و ضدروی پیاز می

 در کنترل این بیماری تاثیر دارد.

آید. م ریزوکتونیا در پیاز به وجود میهای مهم در این گیاه بیماری زوال پیاز بوده که با تاثیر مستقیاز جمله بیماری -

در هکتار و عدم کشت پیاز در کیلوگرم  250آوری پیازهای آلوده و ضدعفونی کردن با سولفور دوکربن به میزان جمع

 باشد.ل این بیماری موثر میای آلوده تا چند سال در کنترهزمین

 برداشت -9

. باشدمیراحل در کشت و پرورش این گیاه ترین مترین و حساساز پرزحمتچیدن گل و جدا کردن کالله از آن یکی  -

برداشتی نباید در معرض های گلرود. از بین می عدم برداشت به موقعروز( و در صورت  4تا  3ها کوتاه بوده )عمر گل

 د.نال داده شوقنور و هوای گرم قرار گرفته و باید سریع به محل سرپوشیده و مناسب انت



 

 

ها به صورت عملیات برداشت در صبح زود صورت گرفته و گل ،ها در این گیاهگردد جهت حفظ کیفیت گلتوصیه می -

 باز برداشت شوند.غنچه و نیمه

 

 خواص دارویی -10

 بهبود سالمت تنفسی -

 تقویت سیستم گوارش -

 بهبود عادات خواب -

 قویت سالمت قلب و بهبود گردش خونت -

 


