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چکیده
 سبب برداشت بیرویه، پایین بودن کارایی مصرف آب و کاهش نزوالت جوی، توسعه صنعت،افزایش جمعیت
 صنعت و کشاورزی،از آبهای زیرزمینی شده و برنامهریزی برای تغییر الگوی مصرف آبدر همه ابعاد خانگی
 استفاده از گیاهان، از راههای عملی مقابله با این چالشدر بخش کشاورزی.اهمیت روزافزونی پیدا کرده است
 همچنین برای افزایش ذخیره نزوالت. گیاهانی با نیاز آبی کم و کارایی باالی مصرف آب است،مقاوم به خشکی
جوی و جلوگیری از خروج نزوالت از حوضه آبریز خود بهصورت رواناب میتوان از گیاهان چندساله استفاده
)Crocus sativus L.(  زعفران. فرسایش آبی و بادی و سیالب جلوگیری خواهند کرد،کرد که از تخریب اراضی
، دوره خوابدر زمان گرما (از اواخر بهار تا اوایل پاییز) و سازگاری با شرایط اقلیمی دماوند،با نیاز آبی بسیار کم
 تن بنهدر هکتار2/7  از کشت حدود، نتایج تحقیقات نشان داد.گیاهی مناسب برای کشتدر این منطقه است
 بیشترین محصول زعفران از. گرمدر سال دوم ب هدست میآید870  گرم کالله خشکدر سال اول و600 حدود
 دیمکاری و کاشت گیاهان با نیاز آبی کم میتواند، با توجه به کمبود منابع آبی.سال سوم بهبعد حاصل میشود
 جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش مهاجرت زارعان،بهعنوان راهکاری مناسب برای حفظ اراضی کشاورزی
.استفاده شود
 دماوند، عملکرد، دیم، زعفران:واژههای کلیدی
Saffron is an economic plant for dryland farming in Damavand

Kh. Karimzadeh1 *, M. Ansari 2, M. H. Lebaschi 3, M. Ramezani Bakhtiyari 2 and B. Abbas Zadeh 1
Abstract

Population growth, industrial development, low water use efficiency, and reduced precipitation have
resulted in over-extraction of groundwater. Planning to change the patterns of water consumption in
all aspects of household, industrial and agricultural uses has become increasingly important. The use
of drought tolerant plants with a low water requirements and high water use efficiency is among the
practical ways in the agriculture sector. The use of perennial species is recommended to increase
rainfall storage, and prevent land degradation, water and wind erosion, and flood. Saffron (Crocus
sativus L.) with a very low water requirement, a dormancy period from late spring to early fall, and ability
to adaptation to the climatic conditions of the area, is a plant suitable for planting in the Damavand area.
According to the results, 0.6 and 0.87 Kg ha-1 dry stigma was obtained from planting about 2.7 ton
corms per hectare in the first and second year, respectively. The highest yield of saffron is obtained from
the third year onwards. Due to the lack of water resources, dry farming and planting the species with
low water requirements could be a good solution to preserve agricultural lands, prevent soil erosion, and
reduce the migration of farmers.
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مقدمه
منظور توسـعه زراعت فصلی و مصارف شـخصی و همچنین
نـزوالت جـویدر یک دهه
کاهش میزان بارندگیهای سـاالنه منجر به خشکشـدن
نسـبت
گذشـته افتی 11درصدی
بسـیاری از چشـمهها و قنـوات و از بیـن رفتـن منابع
بـه میانگین بلندمدت داشـته و بهتبع
آبهـای سـطحی و افـت قابل توجه سـطح سـفره
آن حجم جریان سطحیدر دوره مشابه
آبهای زیرزمینی شـده اسـت .پیشبینی میشـود
ی خشکسـالی
نیز حدود 44درصد کاهش یافته اسـت .در سـالهای آینـده کمآبـی و حت 
نكتـه قابل توجه این اسـت کـه کاهشدر بهصورت مشـکلی جدیدر سطح منطقه مطرح
ا کنو ن
مقدار بارندگی ب هدلیل وقوع خشكسـالی و شـود .لـزوم برنامهریـزی برای دهههـای آینده
منابع آب زیرزمینی
تغییـر اقلیم صـورت میگیـرد .اکنون حدود از ملزومـات آمادگـی بـرای شـرایط پیش رو
کشـور ب هدلیل برداشـت
 120میلیـارد متـر مكعب کسـری مخزندر اسـت .از نظـر اقلیمـی میانگین دمای سـاالنه
بیشا ز حـد ا ز چا ههـا ی
منابـع آب زیرزمینی وجود دارد که این مقدار براسـاس آمار پایـگاه كلیماتولوژی ایسـتگاه
غیرمجاز و اضافهبرداشـتهای
حـدود یکچهارم کل ذخایر اسـتاتیک منابع تحقیقـات مراتـع همند آبسـرد 10/48درجه
چاههای مجـاز همراه بـا وقوع
آب زیرزمینی اسـت .عواقب زیسـتمحیطی ،سـانتیگراد اسـت .میانگین بارندگی سـاالنه
ی سـالهای اخیر
خشکسـال 
اقتصادی و اجتماعی متع ددی از کسری مخزن طی دوره آماری  1342تا  1388این ایستگاه
به وضعیت بحرانی رسـیده
آبهای زیرزمینی ناشـی میشود (مظاهری و  333میلیمتر محاسـبه شـده اسـت .میانگین
ا ست .
عبدالمنافی .)1396 ،خشکسـالی و کمآبیدر تبخیـر سـاالنه نیـز طی یـک دوره  37سـاله
ایـران یک واقعیت اقلیمی اسـت و بــا توجه (دوره آماری  1351تا  )1388برابر با 1279
بـه روند روزافزون نیـاز بخشهای مختلف به میلیمتـر بـوده اسـت .دوره فصل خشـك از گیاهانـی که با شـرایط جوی منطقه سـازگار
آب ،این معضلدر آینـده حادتر نیـز خواهـد اواخـر اردیبهشـت آغـاز و تـا اواسـط مهـر بوده و بازار فروش آن نیز مهیا باشـد میتواند
شـد .کشـور ایـران بـرای حفـظ وضـع فعلـی ادامـه مییابد .کشـت دیـم از راههایی اسـت منافع اقتصادی بیشتری داشته باشد .نکته مهم
خــود تـا سـال  2025باید 112درصـد بـه که بهمنظور حفظ اراضی کشـاورزی ،اشـتغال دیگـر زمان مناسـب کاشـت اسـت تـا بتوان
منابـع آب قابـل اســتحصال خـود بیفزایـد .و توسـعه پایـدار و جلوگیـری از مهاجـرت حداکثـر اسـتفاده را از بارندگیهـای سـاالنه
ایــن امـر بــا توجـه بـه قابلیـت و نیازهای کشـاورزان به کالنشـهرها باید مـورد توجه کـرد.در ایـن روش تقریبـ ًا آبیـاری خاصـی
روزافـزون بخشهـای کشــاورزی ،شــرب جـدی قـرار گیـرد .دیـمکاری بـه حالتـی وجود نداشـته و اگر زمان مناسبی برای کشت
و صنعـت بســیار مشـکل و حتـی ناممکـن گفتـه میشـود که نیـاز آبـی گیاهـان تنها با گیاهان انتخاب نشـود قطعـ ًا عملکرد مطلوبی
اســت (عباسـی و همـکاران .)1394 ،اغلب نـزوالت جوی تأمین میشـود.در این روش ب هدسـت نخواهد آمـد .ایران رویشـگاه اصلی
مراکز جمعیتی ازجمله کالنشـهرهای کشـور
نیـزدر همیـن مناطـق خشـک واقع شـ دهاند
که تأمین آب آنها وابسـته بـه منابع زیرزمینی
اسـت .وضعیـت منابـع آبی کشـور نیـز رو به
افـول بـوده و حکایـت از محدودیـت جـدی
ایـن منابـع دارد .چنانکـه اکنـون منابـع آب
زیرزمینـی کشـور ب هدلیل برداشـت بیشازحد
از چاههـای غیرمجـاز و اضافهبرداشـتهای
چاههـای مجـاز همراه بـا وقوع خشکسـالی
سـالهای اخیـر بـه وضعیـت بحرانی رسـیده
اسـت (عزیـزی زهـان و همـکاران.)1385 ،
شهرسـتان دماوند کهدر  70کیلومتری شـرق
تهـران واقع شـده نیز از این تغییرات مسـتثنی
نبوده اسـت .ایـن شهرسـتان ب هدالیلـی مانند
نزدیکی به تهران ،برخورداری از هوای سـالم،
امکانات مناسـب و سـایر مزایادر سـالهای
اخیـر با هجوم جمعیـت بهمنظور گـذران ایام
فراغت و سـکونت دائم ،روبهرو بوده است .از
سویدیگر افزایش حفر چاههای غیرمجاز به
شکل  -1گلهای زعفران،در مرحله شکفتگی کامل
عملکرد گیاهان تـا کمتر از 40درصد قابلیت
کامـل آنهادر شـرایط زراعی معمـول محدود
میشـود (خیرالدیـن و همـکاران.)1391 ،
انتخـاب صحیـح گیاه شـاید مهمترین نکته و
اولین پله موفقیتدر این روش اسـت .انتخاب
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شکل  -2نمایی از مزرعه دیم زعفراندر دماوند

بسـیاری از گونههای باارزش دارویی اسـت.
ایـن گونههادر شـرایط طبیعی و بـا بارندگی
طبیعی ،مواد مؤثره نسـبت ًا باالیی تولید میکنند
کـه این موضـوع میتوانـد از رهگذر کشـت
اصولـی آنهـا ،منجر بـه افزایش تولیـد داخلی
و بهبـود ص ادرات شـود.در مقایسـه با سـایر
گیاهـان دیـم ماننـد گنـدم ،جـو و حبوبـات،
گیاهـان دارویی سـازگار با محیـط ،میتوانند
عملکـرد قابـل مالحظـهای داشـته باشـند که
از نظـردرآمـد و اشـتغال نیز مقـرون بهصرفه
باشـند .ضمـن اینکـه گیاهـان دارویـی دیـم
بهعلـت اسـتفاده نکردن یا اسـتفاده محدود از
کودهای شـیمیایی و سموم مختلف ،محصولی
سـالم خواهنـد بـود (خیرالدین و همـکاران،
 .)1391زعفران یکی از گیاهان باارزشی است
36
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که میتـوان آن را بهصورت دیـم پرورش داد
(شـکل  .)۱زعفـران ()Crocus sativus L.
کـه تعداد زیـادی از پژوهشـگران آن را بومی
یداننـد ،دارای ویژگیهـای خاص و
ایـران م 

در مقایسه با سایر
گیاهان دیـم مانند گندم،
جـو و حبوبات ،گیاهان دارویی
سـازگار بـا محیـط ،میتواننـد
عملکرد قابل مالحظهای داشـته
و از نظـردرآمد و اشـتغال نیز
مقـرون بهصرفه باشـند.

ارزش اقتصـادی باالیی اسـت؛ این گیاه یکی
از گرانتریـن محصوالت کشـاورزی ،دارویی
و ادویـهای جهان بوده و معیار خرید و فروش
آن مثقـال اسـت (برخالف سـایر محصوالت
کشـاورزی که براسـاس کیلوگرم ،تـن و غیره
معامله میشـوند) .عمده تولید جهانی زعفران
در مناطق خشـک و نیمهخشـک ایـران انجام
میشـود و جایگاه ویژهایدر بین محصوالت
صنعتـی و ص ادراتی کشـور دارد .تولید جهانی
زعفراندر سـال  1376-77حـدود  180تن
بوده اسـت (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی،
 )1391که حـدود 90درصد این محصولدر
کشورهای ایران و اسپانیا و بقیهدر کشورهای
ایتالیـا ،یونان ،هند ،مراکش و آذربایجان تولید
شده اسـت (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی،

.)1391در سـال  1391سـطح زیـر کشـت
زعفـران ایـران  73هزار هکتار بـا تولید 254
تـن و میانگیـن عملکـرد 3/5 ،کیلوگـرمدر
هکتـار بـوده اسـت (آمارنامـه وزارت جهـاد
کشـاورزی .)1391 ،زعفران گیاهی چندساله
و بـدون سـاقه از تیـره زنبـق ()Iridaceae
اسـت .تکثیـر آن بـا کـورم انجـام میشـود.
فصـل رویـشدر مناطـق معتدل و سردسـیر
عمومـ ًا مهرماه آغاز شـده و تا اواسـط خرداد
لدهـی آندر پاییـز
سـال بعـد ادامـه دارد .گ 

بـوده و از هـر بنه یـک تا چهار گل ب هدسـت
میآیـد .از خصوصیات بـارز زعفران میتوان
بـه نیاز آبی بسـیار کـم ،نیاز بـه آبدر زمان
نیاز نداشـتن سـایر گیاهـان زراعـی و باغی،
قابلیت کشـت بهصـورت دیـم ،اشـتغالزایی
و کسـبدرآمـد قابـل توجـه (بهخصوصدر
سـطوح خرد کشـاورزی) اشـاره کرد (بینام،
 .)1386عملکـرد آندر شـرایط دیم از سـال
سـوم تا پنجم بین  6تا  13کیلوگرمدر هکتار
ذکر شـده اسـت (خادمی و همکاران.)1392 ،

زعفـران ق ادر بـه تحمل دمـای  -20تا +47
درجه سـانتیگراد بـوده که منطبق با شـرایط
آبوهوایـی منطقـه دماونـد اسـت .بهمنظـور
آشـنایی عملـی کشـاورزان منطقـه دماوند با
کشـت ایـن گیـاه ،مزرعـه پایلـوت زعفـران
در سـطح سـه هـزار متـر مربـعدر ایسـتگاه
تحقیقـات مرتـع همنـد آبسـرد (وابسـته بـه
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور)
احداث شـده اسـت .بهمنظور بررسی بهترین
زمـان ،فاصلـه و عمـق کاشـت زعفـران دیم

شکل  -3دستهبندی بنههای م ادری براساس وزن

شکل  -4کشت بنه زعفران دیمدر داخل جوی

شکل  -5آما دهسازی زمین برای کشت

شکل  -6ایجاد جوی و پشته برای کشت زعفران دیم

شکل  -7آخرین مراحل آما دهسازی زمین برای کشت

شکل  -8شروع یک روز کاری برداشت زعفران دیمدر اول صبح
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در سـالیان گذشـته طرحهـای تحقیقاتـی
در ایسـتگاه همنـد انجـام شـده اسـت کـه
از نتایـج ایـن تحقیقـاتدر احـداث مزرعه
پایلـوت اسـتفاده شـد (موالیـی نقدآبادی و
همکاران.)1393 ،

اقدامها و یافتهها

کورمهـای مـادری از مزرعـه طرحهـای
تحقیقاتـی گذشـته توسـط شـخم از زمیـن
جمعآوری و براسـاس وزن دسـتهبندی شده
و کورمهـای بـا وزن حدود  8گـرم انتخاب
شدند (شـکل  .)3زمین شخم زده و عملیات
آمادهسـازی انجام شـد.در اواسـط شهریور
بـا فواصـل  30سـانتیمتر بیـن ردیـف10 ،
سـانتیمتر روی ردیـف و بـا عمـق  15تـا
 20سـانتیمتر کاشـته شـدند (شـکلهای
 4تـا  .)7انتخـاب فواصـل و انـدازه بنـه
برمبنـای نتایـج طرحهـای تحقیقاتـی اجـرا
شـده در ایسـتگاه انجـام شـد (حسـنزاده
اول و همـکاران )1393 ،و (عزیزیزهـان
و همـکاران.)1385 ،در کاشـت بـا فواصل
ذکـر شـده بـه حـدود  333400عـدد

شکل  -9مرحله رسیدگی زعفراندر مزرعه دیم دماوند

شکل  -10برآورد صفات زعفران
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و  2700کیلوگرم ()333333×0 /008=2666
کورم زعفران نیاز اسـت .با این روش حدود
 600گـرم کاللـه خشـک مرغوبدر سـال
اول و  870گرمدر سـال دوم بهدسـت آمده
اسـت .نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد
این اسـت کـه محصول اقتصـادی زعفران از
سـال سوم بهدسـت میآید ودر سـال پنجم
بـه حداکثـر خود میرسـد .یکـی از راههای
افزایـش برداشـت محصـول در سـال اول،
کشـت متراکـم ( 8تن بنـهدر هکتار) اسـت
کـه سـبب افزایـش محصـولدر سـالهای
اولیـه میشـود .گلدهـی زعفـران از اواخـر
مهرمـاه شـروع شـده و تـا اواخـر آبـان ماه
ادامه دارد .برداشـت گلهـا صبح زود و قبل
از بـاز شـدن (هنگامـی که گلهـا بهصورت
غنچه هسـتند) سـبب سـهولتدر برداشـت
و جداسـازی کاللههـا میشـود (شـکل .)8
گلهـای برداشتشـدهدر سـاعتهای اولیه
صبح و قبل از طلوع آفتاب (بسـتهتر) ،قیمت
بیشـتری نسـبت به گلهای برداشتشده پس

از طلـوع آفتاب (گلهای باز شـده) دارند .بعد (موالیـی نقدآبادی و همـکاران.)1393 ،
از برداشـتبایـد بهسـرعت نسـبت بـه انتقال
گلهـا بـه سـایه و جداسـازی کاللـه از گل نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها
اقـدام کـرد .گلهادر دمای یخچـال چند روز با توجه به کاهش بارندگیدر سالهای اخیر و
قابـل نگهداری هسـتند .گیاه همزمـان و پس افزایش مصرف آب ،وضعیت آبهای زیرزمینی
لدهی شـروع به رشـد سـبزینهای خواهد در برخی نقاط ایران به محدوده بحران رسیده و
از گ 
کـرد .هنـگام چیدن گلها باید حداقل آسـیب در برخی نقاط دیگردر محدوده آستانه بحران
را به سـبزینگی گیاه وارد کرد .زیرا آسـیب به است .با ادامه روند موجود ممکن است منابع
آن سبب کاهش محصول سال بعد خواهد شد .آب تنها جوابگوی مصارف خانگی بوده و
علت ظهور برگ قبل از گل تعجیلدر آبیاری
پس از کاشـت اسـت .آبیـاری اولیـه باید 15
بــرای
تـا  20روز پـس از کاشـت انجام شـود .برای
برداشــت و پــاک
برداشـت و پـاک کردن هر کیلو کالله خشـک
کــردن هــر کیلــو کاللــه
بـه  250سـاعت کار یـا بهعبارتی حـدود 32
نفـر کارگر نیاز اسـت کـه ازمنظر اشـتغال نیز خشــک بــه  250ســاعت کار
میتوانـد مـورد توجـه باشـد.در زراعت این یــا بهعبارتــی حــدود  32نفــر
محصـول عمومـ ًا همـه افـراد خانـواده دخیل
کارگــر نیاز اســت کــه ازمنظر
ا
بوده و هزینه کارگـری تا حدودی کاهش پید
اشــتغال نیــز میتوانــد
میکند.در اواسـط اردیبهشـت تا اوایل خرداد
مــورد توجــه باشــد.
برگها شـروع به زرد شـدن و خشکیدن کرده
لدهی بـه خواب
و گیـاه دوبـاره تـا زمـان گ 
میرود .بیشـترین مقدار عملکرد از سـال سوم دیگر آبی برای بخش کشاورزی باقی نماند.
بهبعد ب هدسـت میآید .همچنین بـرای افزایش برای جلوگیری از تبعات از بین رفتن زمینهای
تعـداد گل و عملکـرد اجـزای آن میتواندر کشاورزی باید رویکرد زارعان و مهندسان را
اوایـل بهـار اقـدام به تغذیـه گیاه بـا کودهای از کشت آبی به سوی کشتهای کمآب و بدون
ریزمغـذی بهصـورت محلو لپاشـی کـرد .آب هدایت کرد تا از تخریب و فرسایش اراضی
تحقیقات نشـان داده اسـت که تغذیـه گیاهان کشاورزی و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود.
بـا کودهـای ماکـرو و میکـرو بهمیـزان  30این موضوع اهمیت کشت گیاهان بهصورت
کیلوگـرمدر هکتاردر ابتـدای مهر و فروردین دیم را بیش از گذشته برجسته میسازد.
زعفران یکی از گیاهانی
در منطقـه دماونـد تأثیـر
است که قابلیت
بسـزاییدر افزایـش عملکرد
خواهد داشت

کشت دیمدر مناطق زیادی از کشور ازجمله
شهرستان دماوند را دارد .با توجه به قابلیت
اقتصادی و اشتغالزایی مناسب باید در کنار
سایر گیاهان مشابه برای مناطق کمآب مورد
توجه قرار گیرد .توزیع کورمهای مناسب و با
کیفیت ،آموزش کشاورزان ،برگزاری کالسهای
توجیهی و آگاهی آنها از بحران آب و ترغیب
آنان به کشتهای جایگزین ازجمله مواردی
است که باید با اهتمام مسئوالندر سطح منطقه
اجرا شود تا گامی کوچک در جهت رشد و
تعالی کشور باشد.
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