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Abstract 

This research was conducted using questionnaires and the analysis of soil samples (the content of organic 

matter, nitrogen, phosphorus, and potassium) obtained from saffron fields of Torbat-Heydariyeh, Iran, during 

2020-2021. In this research, saffron irrigation and nutrition management methods among three farmer groups 

(progressive farmers, skilled farmers, and ordinary farmers) were investigated and compared with the 

recommendations of saffron researchers. The classification of farmers in the mentioned three classes was based 

on the stigma yield concerning the field age. The results showed that most of the progressive and skilled farmers 

used the combined nutrition management method (organic fertilizer + chemical fertilizer with a frequency of about 

65%), while the single application of chemical fertilizer was the most common method among ordinary farmers 

(47.5%). The mean amount of organic manure application for ordinary, skilled, and progressive farmers was 5.0, 

6.3, and 10.7 t.ha-1year-1, respectively (less than the amount of 19.2 tons recommended by researchers) and the 

mean amount of nitrogen application was 49.5, 56.5, and 87 kg.ha-1 (compared with 93.3 kg recommended by 

researchers). The application of phosphorus and particularly potassium was not a common practice among all three 

groups’ farmers. The average content of organic matter in the fields was 0.68%, nitrogen 0.041%, phosphorus 

16.1ppm, and potassium 292 ppm, which indicates the poverty of soils in terms of organic matter and to some 

extent nitrogen. The foliar application of nutrients for the fields of ordinary, skilled, and progressive farmers was 

0.23, 0.65, and 1.00 times per year, respectively, and the average irrigation times were 3.2, 3.6, and 4.6 times per 

year, respectively, which is less than the recommended values by experts (2.55 and 5.8 times per year, 

respectively). Summer irrigation (44.4% of farmers) and sprinkle irrigation method (26.8% of farmers) were more 

common among progressive farmers. In general, the poverty of organic matter and lack of nitrogen in the soil, low 

foliar application of nutrients, and lack of use of modern irrigation methods were among the most important 

reasons for the high gap yield of saffron fields. 
 

Keywords: Foliar application of nutrients, nitrogen, organic fertilizer, organic matter, progressive farmers, 

sprinkle irrigation, Technical advice. 
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  مقاله پژوهشی

 هاي مختلف توليدكننده در مقايسه بااي زعفران در بين گروهارزيابی مديريت آبياري و تغذيه
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 چكيده

ای و نيز با كمک گرفتن از نتايج آناليز خاك )محتوای مادۀ آلی، نيتروژن، فسفر و پتاسيم( مزار  زعفران اين تحقيق به صورت پرسشنامه

 زعفران در بين سححه گروهای های مديريت آبياری و تغذيهاجرا شححد. در اين پژوهش روش 1399-1400حيدريه در سححال شححهرسححتان تربت

زعفران  های كارشناسان علمتوليدكننده )كشاورزان پيشرو يا خبره، كشاورزان ماهر و كشاورزان معمولی( مورد بررسی قرار گرفت و با توصيه

ش سن مزرعه بود. نتايج ن ساس عملکرد كالله در ارتباب با  شاره بر ا سه طبقة مورد ا شاورزان در  شد. قرارگيری ك سه  شمقاي تر ان داد بي

ستفاده می شيميايی ا صرف كود آلی با كود  شرو از روش مديريت تغذيه تلفيقی م شاورزان ماهر و پي صد(، در حالی 65كنند )حدود ك كه در

درصد( را داشت. ميانگين مصرف كود دامی برای كشاورزان  5/47مصرف منفرد كود شيميايی در بين كشاورزان معمولی بيشترين فراوانی )

تن توصيه شده توسب كارشناسان( و ميانگين  2/19تن در هکتار در سال )كمتر از مقدار  7/10و  3/6، 0/5ترتيب لی، ماهر و پيشرو بهمعمو

كيلوگرم توصيه شده توسب كارشناسان( بود. مصرف  3/93كيلوگرم در هکتار در سال )در برابر  87و  5/56، 5/49ترتيب مصرف نيتروژن به

درصد، فسفر  041/0درصد، نيتروژن  68/0تاسيم در بين كشاورزان چندان متداول نبود. ميانگين محتوای ماده آلی مزار  فسفر و خصوصاً پ

سيم  1/16 سمت در ميليون بود كه بيانگر فقر خاك 292و پتا شت زعفران از نظر مادۀ آلی و تا حدودی نيتروژن میق شد. تعهای زيرك داد با

صر غذاي صرف برگی عنا شرو بهدفعات م شاورزان معمولی، ماهر و پي سب  0/1و  65/0، 23/0ترتيب ی برای مزار  ك سال و متو نوبت در هر 

اشد بنوبت در طی فصل رشد زعفران بود كه كمتر از مقادير توصيه شده توسب متوصصان می 6/4و  6/3، 2/3ترتيب تعداد دفعات آبياری به

سال(. آبياری  8/5و  55/2ترتيب )به ستانه )نوبت در  شاورزان( و نيز روش آبياری بارانی ) 4/44تاب صد از ك شاورزان( در  8/26در صد از ك در

سب محلول شت. در مجمو ، فقر ماده آلی و كمبود نيتروژن خاك، عدم رعايت تعداد دفعات منا شتری دا شرو رواج بي شاورزان پي شی پبين ك ا

 های مديريتی مزار  زعفران بود. فهای آبياری نوين از مهمترين ضعبرگی و عدم استفاده روش

 پاشی برگی، مشاوره فنی، نيتروژن.آبياری بارانی، كشاورزان پيشرو، كود آلی، ماده آلی، محلول :كليدي كلمات
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 مقدمه

دهد كه با وجود بررسححی روند سححه دهة گذشححته نشححان می

افزايش سححیژ زيركشححت زعفران در ايران، ميانگين عملکرد اين 

 & Behdaniمحصححول كاهش قابل توجهی پيدا كرده اسححت )

Fallahi, 2015 حدود (. ميزان عملکرد مزار  زعفران در ايران )

كيلوگرم در هکتار( در مقايسححه با كشححورهايی مانند اسححپانيا  6/3

شرو در ايران  شاورزان پي ست. با اين وجود، برخی ك سيار كمتر ا ب

كيلوگرم كالله از مزار  پنج سححاله را با رعايت دقيق  40تا حدود 

شت كرده سايل زراعی بردا شان می اند. اينم ضو  ن دهد كه مو

تانسحححيل  يادی بين عملکرد واقعی و عملکرد پ يار ز فاوت بسححح ت

ياری از مزار  زعفران كاری ايران وجود دارد زعفران در بسححح

(Koocheki, 2013بسححياری از پرورش .) دهندگان زعفران فاقد

باشحححند. در دانش توصحححصحححید ازم در زمينة توليد اين گياه می

ن زراعت و توليد زعفران عمدتاً بر اسححاس بسححياری از مناطق ايرا

گيرد و كمتر نتايج های سحححنتی و خودآموخته صحححورت میروش

های علمی جنبة كاربردی پيدا كرده اسحححت حاصحححل از پژوهش

(Fallahi et al., 2016 اين عامل باعث شححده تا كارايی فنی .)

باشحححد ) ياه میلوب ن عان اين گ ياری از زار -Golkaranبسححح

Moghaddam, 2013; Mohtashami et al., 2016; 

Khozeymehnezhad, 2016.) 

پيامد پايين بودن كارايی فنی كشحححاورزان، باا بودن تفاوت 

عملکرد قابل حصول )كشاورزان پيشرو( با عملکرد واقعید بسياری 

رسححد يکی از دايل مهم اين نظر میاز توليدكنندگان اسححت. به

يت زراعید اين گياه موضححو  عدم رعايت مسححايل مرتبب با مدير

 ,Khozeymehnezhadتوسححب بسححياری از كشححاورزان باشححد )

سايل مرتبب با به2016 سياری از م ياه زراعی اين گ(. در حقيقت ب

ای و آبياری كه در طی چند دهة گذشححته در مانند مديريت تغذيه

شده  سايی  شنا قالب تحقيقات علمی و به منظور افزايش عملکرد 

 شود. اينای از كشاورزان عملياتی نمیاست، توسب بوش عمده

احتمال نيز وجود دارد كه حتی كشحححاورزان پيشحححرو نيز از تمامی 

زراعی زعفران آگاهی كافی نداشته و اين قبيل مسايل مرتبب با به

، توليدكنندگان نيز با عملکرد پتانسيل فاصله داشته باشند. بنابراين

ان كه در تحقيقات زراعی زعفرهای موتلف بهازم اسححت تا جنبه

شاورزان  سب ك ست، با آنچه در مزار  تو سيده ا علمی به اثبات ر

شرو، ماهر و معمولی عملياتی می شود. میالعة پي سه  گردد، مقاي

كار و های زراعید مورد اسححتفاده توسححب كشححاورزان زعفرانروش

گاه يد با د قايسحححة آن  ئة م به ارا قان اين حوزه، منجر  های محق

در جهت كاهش خالء عملکرد اين محصول  های جديدیرهيافت

 Aghhavani-Shajari et al., 2014a; Behdaniخواهد شد )

& Fallahi, 2015 .) 

ای با انجام مصححاحبة حضححوری با در پژوهشححی پرسححشححنامه

كاران به ارزيابی دانش بومی مرتبب با زراعت زعفران در زعفران

سة آن با نتايج تحقيقات  سرايان و مقاي ستان  جام علمید انشهر

شان داد بين روش شد. نتايج ن سنتی و نتايشده، پرداخته  ج های 

پارهپژوهش عت زعفران در  با زرا ای از موارد های علمی مرتبب 

(. نتايج تحقيق Fallahi et al., 2016تضحححادهايی وجود دارد )

كاهش خالء عملکرد در  كه برای  حاكی از آن اسحححت  ديگری 

ی زراعی مورد اسححتفاده توسححب هامزار  زعفران بايسححتی روش

كشاورزان اصالح شود و در اين راستا مواردی مانند استفاده بهينه 

و میلوب از كود دامی، رعايت زمان مناسححب اولين آبياری مزار  

زعفران و آبياری مناسحححب و به مقدار كافی بايسحححتی مورد توجه 

 (.Behdani, 2005; Behdani et al., 2008باشد )

( در پژوهشححی Shaban et al., 2014ن )شححبان و همکارا

 هایكاران شححهرسححتانكارايی فنی بوش قابل توجهی از زعفران

درصد محاسبه كردند.  50آباد را كمتر از كاشمر، بردسکن و خليل

ها تفاوت كارايی بين بهترين و بدترين توليدكننده در پژوهش آن

شان می  81 ست آمد كه ن صد به د سيار زيدر  ادیدهد اختالف ب

بين كارايی فنی توليدكنندگان زعفران وجود دارد. نتايج پژوهش 
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( نشحححان Khozeymehnezhad, 2016نژاد و همکاران )خزيمه

جنوبی در مقايسححه با كاران خراسححانداد كه دانش آبياری زعفران

دانش آبيارید زعفران كه در منابع علمی ارايه شده است، از سیژ 

پايينی برخوردار اسحححت.  يار  شحححجری و همکاران اقحوانیبسححح

(Aghhavani-Shajari et al., 2014b در پححژوهشححححی در )

حيدريه گزارش كردند كه در حدود نيمی از مزار  شهرستان تربت

له  عدم  5تا  5/3زعفران عملکرد كال تار بود.  كيلوگرم در هک

مصححرفد كافی مواد آلی از جمله دايل مهم پايين بودن عملکرد 

( Sargazi & Ghavidel, 2018ويدل )بيان شححد. سححرگزی و ق

نيز اثر مسححاحت مزرعه را در ميزان كارآمدی مزار  زعفران مؤثر 

( تفاوت Kavand et al., 2014دانسحححتند. كاوند و همکاران )

كارآمدی بين كشححاورزان توليدكنندۀ زعفران را باا گزارش كرده 

در  كشححاورزان در اسححتفاده صحححيژ از منابعد ۀآموزش و مشححاورو 

سترس ستفاده از فناوری و نيز د سب ترويج و ا را جهت های منا

نمودند. در پژوهش توصحححيه افزايش كارايی توليد مزار  زعفران 

ديگری مقايسةكارايی مزار  كوچک و بزرگ زعفران نشان دادكه 

صد از مزار  كوچک و  49 صد از مزار  بزرگ توليد اين  18در در

كننححد میمحصحححول در سحححیژ نححاكححارای توليححد فعححاليححت 

(Mohsashami et al., 2016( فيضححی و مرادی .)Feizi & 

Moradi, 2019 كه ند  يانگين خالء به( نيز گزارش كرد طور م

له خشحححک در  20بيش از  تار بين عملکرد كال كيلوگرم در هک

در پژوهش شححرايب كشححت مرسححوم و آرمانی زعفران وجود دارد. 

له موارد مهم م كود آلی مصحححرف كمدها، آن ؤثر در خالء از جم

 عملکرد زعفران بود.

يد زعفران می عة دانش بومی تول یال يدهم ند ا های علمی توا

تواند منجر جديدی در اختيار محققان قرار دهد و از طرفی نيز می

های احياناً غيرعلمی شححود كه با به شححناسححايی برخی از ديدگاه

كاهش يابد. تاكنون در  ها شحححکاف عملکردی مزار اصحححالح آن

ضو  طبقهپژوهش ندی بهای علمی مرتبب با توليد زعفران به مو

سه گروه معمولی، ماهر و  ساس عملکرد كالله به  شاورزان بر ا ك

های موجود بين مديريت زراعی پيشححرو و سححپس مقايسححه تفاوت

سات مهماين گروه ست. با انجام اين مقاي شده ا ين ترها پرداخته ن

پايي يک از گروهدايل  به طور ن بودن عملکرد مزار  در هر  ها 

اختصححاصححی مشححوش خواهد شححد. از طرفی با مقايسححه مديريت 

صيه شاورزان با تو سان علم زعفران، درك زراعی ك شنا های كار

يل مهم خالء عملکرد مزار  زعفران حتی در جامع تری از دا

مزار  كشححاورزان پيشححرو حاصححل خواهد شححد. افزون بر اين، در 

سان زراعت زعفران  شنا ست بين نظرات كار مواردی نيز ممکن ا

اختالف نظرات قابل توجهی وجود داشححته باشححد كه اين موارد را 

بهمی تا در پژوهشتوان  ی هاعنوان خالء تحقيقاتی منظور نمود 

نابراين، هدف از اين پژوهش  قدام گردد. ب مات ا ها به رفع اب آتی 

و آبياری بکارگرفته شحححده ای های مديريت تغذيهمقايسحححه روش

ا هتوسب كشاورزان معمولی، ماهر و پيشرو و نيز مقايسه اين گروه

با آگاهی از  با كارشحححناسحححان فنی و محققان علم زعفران بود.

های ترويجی برای اشحتباهات مديريتی كشحاورزان و انجام برنامه

 توان عملکرد مزار  زعفران را افزايش داد. های ياد شده میگروه

 

 هامواد و روش

در  1399-1400صححورت توصححيفی، در سححال اين تحقيق به

های حيدريه انجام شححد. در اين پژوهش روششححهرسححتان تربت

سه گروهمديريت آبياری و تغذيه ننده و توليدك ای زعفران در بين 

محققان علم زعفران مورد مقايسحححه قرار گرفت. همچنين برخی 

ساحت مز صی مزرعه )م صا صيات اخت صو صيات خ صو رعه( و خ

های اختصححاصححی كشححاورزان )تعداد دفعات شححركت در كارگاه

سان( نيز در اين پژوهش،  شنا شاوره از كار شی و دريافت م آموز

كشححاورزان  -1های مورد میالعه عبارتند از: بررسححی شححد. گروه

 -4كشاورزان معمولی و  -3كشاورزان ماهر ،  -2پيشرو يا خبره، 

زعفران )با حداقل ده سال سابقة  گران و متوصصان علمپژوهش

سه  شاورزان در  پژوهش در ارتباب با توليد زعفران(. قرارگيری ك

طبقة مورد اشاره بر اساس عملکرد كالله در ارتباب با سن مزرعه 
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سان توليد زعفران طبق جدول  شنا  صورت پذيرفت.  1و با اخذ نظر تعدادی از كار

 بندي كشاورزان بر اساس عملكرد كالله در ارتباط با سن مزرعهمبناي گروه  -1 جدول
Table 1-The basis of grouping farmers based on saffron stigma yield concerning the field age 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive or expert farmer 
 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
 كشاورز معمولی

Ordinary farmer سن مزرعه  
Field age (year)  عملكرد كالله 

)1-Dry stigma yield (kg ha 

≥0.5 0.25-0.5 0.25≥ 1 
≥4 2-4 2 ≥ 2 
≥10 5-10 5≥ 3, 4, 5 
≥7 3.5-7 3.5≥ 6 
≥3 1.5-3 1.5≥ ≥7 

 

حيدريه تربتكاران شححهرسححتان جامعة آماری تحقيق، زعفران

كه از بين آن)بوش ند  عداد های مركزی و رُخ( بود  125ها ت

شدند. تعداد  صادفی انتواب  شکل ت شاورز به عنوان نمونه و به  ك

ها با توجه به فرمول كوكران محاسححبه شححد، ولی  با اوليه نمونه

توجه به اينکه خصوصيات موتلف خاك مزار  انتوابی نيز تعيين 

و بر اسحححاس ميزان بودجة تحقيق تعداد  شحححد، بنا به نظر محقق

(. تعداد Goodarzi, 2010عدد رسحححيد ) 125ها به نهايی نمونه

رتيب تكشاورزان انتوابی برای سه گروه معمولی، ماهر و پيشرو به

نفر بود. كشاورزان مورد  17نفر و تعداد كارشناسان  31و  48، 45

زعفران و میالعه بیور تصححادفی و از بانک اطالعات پژوهشححکده 

 حيدريه انتواب شدند.جهاد كشاورزی شهرستان تربت

 حيدريه و روشحوزۀ جغرافيايی اين پژوهش شهرستان تربت

ای و انجام مصححاحبة حضححوری بود. پس از پژوهش پرسححشححنامه

طراحی پرسحححشحححنامه، نظرات محققان اين حوزه جهت تکميل 

وب مربهای آن دريافت شد. سؤاات پرسشنامه، سواات و گزينه

ای زعفران )در مورد برخی سحححواات به مديريت آبياری و تغذيه

امکان انتواب بيش از يک گزينه وجود داشحححت( شحححامل نحوۀ 

يه غذ يت ت يايی، تلفيقی(، ميزان مصحححرف مدير ای )آلی، شحححيم

سيم(،  سفر و پتا صرف )نيتروژن، ف شيميايی پرم كودهای دامی و 

ات آبياری، روش تعداد دفعات مصححرف برگی عناصححر غذايی، دفع

ای و غيره( و انجام يا پشحححته، بارانی، قیرهآبياری )غرقابی، جوی

سوال میروحه در  ستانه بودند. در مورد هر  عدم اعمال آبياری تاب

زراعی، از كشححاورزان سححوال شححد كه عمليات ارتباب با مسححايل به

دهند، در مربوطه را به چه شحححکل و طبق كدام گزينه انجام می

محققان درخواست گرديد كه بهترين گزينه را انتواب  حالی كه از

 نمايند.

برای آگاهی از وضححعيت محتوای ماده آلی و عناصححر غذايی 

نمونه خاك از مزار   20نيتروژن، فسححفر و پتاسححيم خاك، تعداد 

شد. مورد میالعه به سال  شگاه ار صادفی انتواب و به آزماي طور ت

ندازه به را خاك  وش والکی و بالك، گيری محتوای كربن آلی 

گير اسححتات آمونيوم به روش فوتومتری، پتاسححيم خاك با عصححاره

ستفاده از  سفر با ا تعيين ازت به روش كجلدال و تعيين محتوای ف

 Walkley & Black, 1934; Olsenروش اولسن صورت گرفت )

et al., 1954; Danayi-Rad, 2016 نتايج حاصححل از تعيين .)

صر غذايی خاك  سب محتوای عنا شده تو صيه كودی ارايه  با تو

آزمايشگاه خاكشناسی پژوهشکده زعفران و نيز با مقادير پيشنهاد 

 شده توسب كارشناسان زعفران مورد مقايسه قرار گرفت. 

 

 نتايج و بحث

 مساحت مزرعه

متوسب مساحت مزار  زعفران برای كشاورزان معمولی، ماهر 

شرو به ساحت  8/9و  56/0، 38/0ترتيب و پي هکتار بود. حداقل م
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هکتار و حداكثر مساحت  1/0گروه كشاورزان مزرعه برای هر سه

 100و  10، 1ترتيب برای كشححاورزان معمولی، ماهر و پيشححرو به

هکتار بود. در هر سححه گروه كشححاورزان مورد میالعه بيشححترين 

كه طوری بود، بههکتار  5/0درصد توزيع متعلق به مزار  كمتر از 

درصححد  2/75درصححد كشححاورزان معمولی،  9/78مسححاحت مزار  

درصححد كشححاورزان پيشححرو حداكثر نيم   7/60كشححاورزان ماهر و 

 1هکتار بود. حداكثر مسححاحت مزرعه برای كشححاورزان معمولی 

شاورزان ماهر دارای مزارعی  7/2كه هکتار بود، در حالی صد ك در

اد نيز دارای مزارعی با مسححاحت و همين تعد 2تا  1با مسححاحت 

درصححد كشححاورزان  2/7هکتار بودند. همچنين، مزار   4بيش از 

 2درصد دارای مساحت  6/3هکتار،  2تا  1پيشرو دارای مساحت 

هکتار بود )جدول  4درصححد دارای مسححاحت بيش از  8/17و  3تا 

(. در پژوهشحححی در شحححهرسحححتان باخرز تعداد مزار  زعفران با 2

و بيش  1تا  7/0، 7/0تا  4/0، 4/0تا  1/0، 1/0از مسححاحت كمتر 

به 1از  تار  يب هک درصحححد  0/13، 7/28، 8/22، 5/27، 7/7ترت

گزارش شححححد كححه بححا نتححايج تحقيق كنونی میححابقححت دارد 

(Bouzarjmehri et al., 2016 كححوچححکححی و هححمححکححاران .)

(Koocheki et al., 2017 نيز در پژوهشححی دريافتند مسححاحت )

مزار  زعفران در ايران كمتر از يک هکتار و تنها درصد  76حدود 

هکتار اسححت. بيشححتر مزار   2ها بيش از درصححد آن 7مسححاحت 

صورت خرده ستند و عمدتاً زير يک زعفران در ايران به  مالکی ه

هکتار مسححاحت دارند و تنها تعداد كمی از مزار  دارای مسححاحت 

از  ان استفادهباشند. اين موضو  هر چند امکبيش از دو هکتار می

دهد، های و ابزارآات نوين كشححاورزی را كاهش میبرخی روش

سالم و ارگانيک می صول  ت تواند يک مزيولی از حيث توليد مح

 های توليد از مزايای بيشححتریتلقی شححود كه با تشححکيل تعاونی

 (.Behdani & Fallahi, 2015برخودار خواهد شد )

 

 كار مساحت مزارع  سه گروه كشاورزان زعفران  -2جدول 
Table 2- The field area of three groups of saffron farmers 

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

<0.5 ha 0.5-1 ha 1-2 ha 2-3 ha 3-4 ha >4 ha حداقل 
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 
% Ha 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

78.9 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.38 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
75.2 19.4 2.7 0.0 0.0 2.7 0.1 10.0 0.56 

 كشاورز خبره

Progressive farmer 
60.7 10.7 7.2 3.6 0.0 17.8 0.1 100.0 9.80 

 

 دریافت مشاوره

دريافت مشاوره از كارشناسان كشاورزی ميانگين تعداد دفعات 

و  42/1، 57/0ترتيب در بين كشاورزان معمولی، ماهر و پيشرو به

 70بار در هر سال برای هر كشاورز بود. با اين وجود، حدود  54/0

درصد  65درصد كشاورزان ماهر و  37درصد كشاورزان معمولی، 

ل نند )جدوكای را دريافت نمیكشاورزان پيشرو هيو نو  مشاوره

(. نتايج پژوهش مشابهی در استان خراسان جنوبی نشان داد كه 3

های آموزشی مرتبب با كار در كالسدرصد كشاورزان زعفران 69

(. Hassanpour et al., 2017اند )زراعت اين گياه شركت نکرده

كشححاورزان پيشححرو اگر چه تعداد مشححاورۀ كمتری دريافت كرده 

های آموزشححی ها در كارگاهاد حضححور آنبودند، ولی ميانگين تعد

شتر بود و حدود  صد آن 76مرتبب با توليد زعفران بي ها تجربه در

های آموزشححی را داشححتند. ميانگين تعداد دفعات حضححور در كارگاه

شرو در كارگاه شاورزان معمولی، ماهر و پي های آموزشی حضور ك

يب به بت در طی دوران بهره 4/1و  0/1، 1/1ترت اری از بردنو

(. اكر اين نکته نيز ضروری است كه 3مزرعه برآورد شد )جدول 
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درصححد از كشححاورزان پيشححرو نيز خود از برگزاركنندگان  10حدود 

های آموزشححی مرتبب با زراعت زعفران بودند. بوشححی از كارگاه

شاورزان در كارگاه ضور ك شی به دايل پايين بودن ح های آموز

ها از طرف ناوب از اين نو  آموزشعدم برگزاری تعداد كافی و مت

نهادهای مسئول مرتبب است. در پژوهشی گزارش شد تنها حدود 

نات بردار زعفران در ايران بهره 1080 کا به طور نسحححبی از ام

مند آموزشححی مرتبب با اصححول كشححت و فرآوری اين گياه بهره

 (.Koocheki et al., 2017اند )شده

 

 كار هاي آموزشی مرتبط با زراعت زعفران توسط سه گروه كشاورزان زعفرانميزان دريافت مشاوره و شركت در كارگا  -3جدول 
Table 3- The value of receiving counseling and participating in educational workshops related to saffron cultivation by three 

groups of saffron farmers 

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 دريافت مشاوره از كارشناسان 

Receiving advice from experts (times per 

year) 

برداري از آموزشی در طی دورة بهره تعداد دفعات شركت در كارگاه

 مزرعه

Participation in the workshop during the field 

exploitation (times) 

 حداقل
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 

 حداقل
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

0 3 0.57 0 2 1.1 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
0 4 1.42 0 3 1.0 

 كشاورز خبره

Progressive 
farmer 

0 3 0.54 0 3 1.4 

 

 زعفران روش تغذیه

در بين كشححاورزان ماهر و پيشححرو بيشححترين فراوانی مديريت 

ای به مصرف تلفيقی كود دامی با كود شيميايی مربوب بود، تغذيه

درصححد از كشححاورزان مذكور از اين  67و  65ترتيب  بیوريکه به

ستفاده می سان )شيوه ا شنا صيه كار صد(  5/87كردند كه با تو در

نيز همووانی نسحححبی دارد. اين نو  مديريت در بين كشحححاورزان 

 5/47درصححد(، بعد از مديريت منفرد كود شححيميايی ) 43معمولی )

درصد از كشاورزان معمولی از هيو  10درصد( قرار داشت. حدود 

ستفاده ن صد  47کرده و بيش از نو  كودی در مزار  زعفران ا در

ه كها  فقب متکی به مصحححرف كود شحححيميايی بودند، در حالیآن

شيميايی در بين كشاورزان ماهر  درصد اتکا به كاربرد منفرد كود 

شرو به سان  22و  35ترتيب و پي شنا صد بود. هيچکدام از كار در

مصححرف منفرد كود شححيميايی را توصححيه نکردند. مصححرف منفرد 

يز مصححرف تلفيقی كودهای آلی و زيسححتی فقب كودهای آلی و ن

ستفاده قرار می شرو مورد ا شاورزان پي سب ك گيرد كه مجمو  تو

 (. 4درصد بود )جدول  11فراوانی اين نو  مديريت نيز تنها حدود 

صيه سان با مديريت تغذيهبين تو شنا شهای كار ده ای اعمال 

شرو و معمولی به شاورزان پي سب ك شترين و كمتو رين تترتيب بي

(. با اين وجود، مصحححرف كود 4قرابت مشحححاهده گرديد )جدول 

شحححيميايی چه بیور منفرد و چه بصحححورت تلفيقی حتی در بين 

كشحاورزان پيشحرو نيز رواج قابل توجهی داشحت. اين موضحو  با 

ست و می صول توليد زعفران ارگانيک هماهنگ ني ی تواند آلودگا

 ,.Fallahi et alخاك مزار  زعفران را در پی داشحححته باشحححد )

2021a يکی از دايل مهم كاهش عملکرد مزار  زعفران ايران .)

سعه  صرف كودهای دامی و تو شته كاهش م سه دهة گذ در طی 

اً باشد. بر همين مبنا بايستی خصوصمصرف كودهای شيميايی می

از مصرف منفرد كودهای شيميايی در مزار  زعفران اجتناب نمود 

عنوان مکمل در كنار كودهای آلی را به هاو در بهترين شرايب آن
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با مقدار مناسحححب مصحححرف كرد )  & Behdaniو زيسحححتی و 

Fallahi, 2015; Fallahi, 2021a مکححاران ه کی و  چ كو  .)

(Koocheki et al., 2018 نيز مصرف منفرد كودهای شيميايی )

را در زراعت زعفران نامناسححب دانسححته و مصححرف كود حيوانی را 

آزمايش ديگری نيز مصحححرف تلفيقی منابع توصحححيه نمودند. در 

كودهای آلی، شيميايی و زيستی در زراعت زعفران توصيه گرديد 

(Feli et al., 2018.) 

 

 باشد( میكار در مقايسه با توصيه كارشناسان )اعداد بر حسب درصد اي توسط سه گروه كشاورزان زعفرانروش مديريت تغذيه  -4جدول 
Table 4- The applied nutrition management method by three groups of saffron farmers compared to the recommendations of 

researchers (numbers are in percentage) 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
 كشاورز خبره )پيشرو(

Progressive farmer 
 *توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice 
NF CF OM+CF OM CF OM+CF OM CF OM+CF OM+BF OM OM+CF OM+BF 
9.5 47.5 43.0 0 35 65 5.5 22 67.0 5.5 25 87.5 12.5 

OM= Organic manure= كود دامی, CF= chemical fertilizer= كود شيميايی, BF= biological fertilizer= كود بيولوژيک, NF=no-fertilization=  عدم
 مصرف كود

 (.Some researchers have recommended more than one nutritional method) اند.ای را توصيه كردهتعدادی از محققان بيش از يک روش تغذيه* 

 

 مصرف کود دامی

های موتلف كشاورزان دامی در بين گروهميزان مصرف كود 

صيهو نيز در بين اين گروه سان دارای تفاوت ها با تو شنا های كار

بود. ميانيگن مصحححرف سحححاانه كود دامی در مزار  كشحححاورزان 

تن در هکتار  7/10و  3/6، 0/5ترتيب معمولی، ماهر و پيشححرو به

سان ) شنا سب كار شده تو صيه  تن  2/19بود كه كمتر از مقدار تو

های معمولی، ماهر و باشححد. در بين گروهدر هکتار در سححال( می

درصد از كشاورزان ساانه كمتر  5/55و  75، 81ترتيب پيشرو به

 20تا  10ها نيز بين درصد آن 33و  25، 14تن در هکتار و  10از 

صرف می شرو و تن در هر هکتار كود دامی م شاورزان پي كنند. ك

شترمعمولی به صيهترتيب بي ای هين و كمترين همووانی را با تو

شتند )جدول  سی از نظر مقدار مصرف كود دامی دا شنا (. در 5كار

پژوهشححی در مزار  دو سححالة زعفران با توجه به فقر زياد خاك از 

سیژ  صرف كود حيوانی تا  تن در  60نظر مادۀ آلی، رابیة بين م

شان (. نتاFallahi, 2021هکتار با عملکرد كالله خیی بود ) يج ن

 22درصد كشاورزان ماهر و  35درصد كشاورزان معمولی،  57داد 

شرو به شاورزان پي صد ك هيو وجه از كود دامی در طی دوران در

فاده نمیبهره عه زعفران اسحححت ند. در پژوهش بردازی از مزر كن

ستان شابهی در ا صرف كود م ضوی و جنوبی م سان ر های خرا

، رايج نبود. همچنين، پايين درصد از كشاورزان 17دامی در مزار  

باا  به عنوان يکی از دايل مهم  مادۀ آلی خاك  بودن محتوای 

 & Feiziبودن خالء عملکرد مزار  زعفران اعالم شححححد )

Moradi, 2020.) 

صرف كود  شده برای م صيه  از نظر حداقل و حداكثر مقدار تو

شت  سان تفاوت قابل توجهی وجود دا شنا دامی حتی در بين كار

جدول به5 ) قادير نظر می(.  فاوت در م حذف اين ت رسحححد برای 

توصححيه شححدۀ مصححرف كود حيوانی در مزار  زعفران بهتر اسححت 

(. مقدار Fallahi, 2021محتوای مادۀ آلی خاك را مبنا قرار داد )

سان و  شنا سب مادۀ آلی خاك برای زراعت زعفران از نظر كار منا

سی به شنا صی خاك ص شگاه تو  7/1يش از و ب 8/1ترتيب آزماي

درصحد مادۀ آلی،  4/1باشحد. در پژوهشحی در خاكی با درصحد می

داری در تن در هکتار كود دامی افزايش معنی 9مصحححرف حدود 

(. Koocheki et al., 2018عملکرد كالله زعفران ايجاد نمود )

کاران )حسحححن  ,.Hassanzadeh Aval et alزاده اول و هم

درصحححد بود  62/0لی آن ( نيز در خاكی كه محتوای مادۀ آ2013

تن در هکتار كود دامی در طی دو سححال را  60مصححرف مجموعاً 
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جهت بهبود عملکرد كالله در زعفران سحححودمند ارزيابی كردند. 

ناليز خاك نشحححان داد كه محتوای مادۀ آلی خاك مزار   تايج آ ن

 1باشححد كه حداقل درصححد می 68/0طور متوسححب مورد میالعه به

صد كمتر ازمقادير  ست )جدول در شده ا صيه   يشافزا یبرا(. 6تو

به م یمادۀ آل یمحتوا يکخاك  تا عمق  يزان   20درصحححد )

 یتن در هکتار كود دام 25حدود  يسححتیخاك(، با یمتریسححانت

در صححورت باا بودن مقدار كاه و  مصححرف شححود. يدهكامالً پوسحح

حاسححبه و م يتروژنفاكتور كمبود نيوانی،بايسححتی كلش در كود ح

 .(Fallahi et al., 2021b) گردداضافه 

 

 كار در مقايسه با توصيه كارشناسانميزان كود دامی مصرفی )تن در هكتار در سال( توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -5جدول 
Table 5- Amount of manure application (t ha-1 year-1) by three groups of saffron farmers compared to the recommendations 

of researchers  

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 حداقل >40 30-40 20-30 10-20 ≤10
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 
%  1-year1 -ton ha 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

81.0 14.2 4.8 0.0 0.0 0.0 30.0 5.0 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.3 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
55.5 33.0 6.0 5.5 0.0 0.0 40.0 10.7 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
20.0 50.0 20.0 10.0 0.0 5.0 40.0 19.2 

 

كارشناسان و آزمايشگاه پژوهشكده زعفران براي محتواي ماده آلی و عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم در خاک مزارع زيركشت توصيه  -6جدول 

 ها در تعداد بيست مزرعه مورد بررسیزعفران در مقايسه با ميانگين اين شاخص

Table 6- The recommendation of the experts and the laboratory of the Saffron Research Institute for the content of organic 

matter, nitrogen, phosphorus, and potassium in the soil of the saffron fields compared to the average of these indicators in 20 

investigated fields 

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 درصد ماده آلی
Organic matter 

(%) 

 درصد نيتروژن
Nitrogen (%) 

 فسفر
Phosphorous (mg 

kg-1) 

 پتاسيم
Potassium ( mg kg-

1) 

 دامنه

Range 
 

 ميانگين
Mean 

 

 دامنه

Range 
 

 ميانگين
Mean 

 

 دامنه

Range 
 

 ميانگين
Mean 

 

 دامنه

Range 
 

 ميانگين
Mean 

 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice 
1.5-2 1.8 0.095-0.14 0.12 17-25 21.7 250-300 268 

 توصيه آزمايشگاه 
Laboratory recommendation 

- >1.7 - >0.1 - 15.0 - 300 

مزرعه 20نتايج آزمايش خاك   
Soil analysis of 20 fields 

0.14-

1.51 
0.68 0.012-0.11 0.041 4-36 16.1 195-421 292 

 

 کود نیتروژنمصرف 

ميانگين مصححرف كود شححيميايی نيتروژن )بر حسححب نيتروژن 

شرو  شاورزان معمولی، ماهر و پي خالش( در مزار  زعفران برای ك

سال بود. از  87و  5/56، 5/49ترتيب به كيلوگرم در هکتار در هر 

اين جهت تنها بين مقادير مصرف شده توسب كشاورزان پيشرو با 

كيلوگرم در هکتار در  3/93ارشناسان )توصية ارايه شده توسب ك

صد توزيع  شترين در شت. بي سال( هماهنگی قابل قبولی وجود دا

های معمولی و ماهر در مقدار مصرف نيتروژن كشاورزان در گروه

كيلوگرم در هکتار در سحححال قرار داشحححت،  50به ميزان كمتر از 

بهبیوری يب كه  درصحححد اين كشحححاورزان در اين  75و  86ترت
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درصد از كشاورزان معمولی و  5ده قرار گرفتند و تنها حدود محدو

كيلوگرم در هکتار در هر سال نيتروژن مصرف  100ماهر بيش از 

سب می صرف نيتروژن تو شاورزان  78نمايند. ميزان م صد از ك در

كيلوگرم در هکتار در هر سال به دست آمد و   100پيشرو كمتر از 

تار مصحححرف كيل 100ها بيش از درصحححد از آن 22 وگرم در هک

های (. در آزمايشححی محتوای نيتروژن بنه7نيتروژن دارند )جدول 

درصححد و ميزان نيتروژن جذب شححده توسححب  8/0زعفران حدود 

نه حدود ب تار تعيين شححححد  110های دختری  كيلوگرم در هک

(Fallahi & Mahmoodi, 2018a ته بوشحححی از آن كه الب  ،)

، باشد. بر اين اساسای مادری میهناشی از انتقال نيتروژن از بنه

ساس محتوای اين  صرف نيتروژن بر ا صيه ميزان م ست تو بهتر ا

 عنصر در خاك باشد. 

بر اساس توصيه كارشناسان و آزمايشگاه توصصی مربوطه 

حدود  خاك برای زعفران   1/0حد میلوب محتوای نيتروژن 

حد مناسححب (. در پژوهش ديگری نيز 6باشححد )جدول درصححد می

شنهاد درصد پ 1/0حدود برای زعفران كل خاك  يتروژنن نيزام ي

شححد كه البته برای تعيين حد میلوب عناصححر در زراعت زعفران 

 ,.Fallahi et alباشحححد )نياز به انجام آزمايشحححات تکميلی می

2021b( ارمک و همکاران .)Armak et al., 2018 در پژوهشی )

آن كمتر از در شحححهرسحححتان زاوه در خاكی كه محتوای نيتروژن 

شده )جدول  صيه  صرف 6مقادير تو  25( بود، نتيجه گرفتند كه م

كيلوگرم نيتروژن باعث افزايش عملکرد زعفران شحححد. حيدری و 

صد  07/0( نيز در خاكی با Heidari et al., 2014همکاران ) در

كيلوگرم در هکتار كود نيتروژن را در مقايسه  50نيتروژن، مصرف 

در افزايش عملکرد كالله بسححيار مؤثر  با تيمار عدم مصححرف كود

 ارزيابی كردند.

مزرعه در  8مزرعه در فردوس و  13ای بر روی نتايج میالعه

شان داد كه محتوای نيتروژن خاك بين  ستان گناباد ن  01/0شهر

درصد متغير بود و متوسب مقدار اين عنصر در مزار  نيز  07/0تا 

(. در Zabihi & Pishbin, 2018درصحححد تعيين شحححد ) 03/0

گزارشححی بيان شححد جهت ممانعت از آبشححويی، كود شححيميايی 

كيلوگرم در هکتار نيتروژن خالش( در زراعت  50نيتروژن )حدود 

صله، يک سه نوبت )بالفا شت زعفران در  ماه و دوماه پس از بردا

باا تأمين اين عنصححر از  pHگل( مصححرف شححود و در مناطق با 

در مناطق (. Zabihi, 2017د )منبع سولفات آمونيوم ارجحيت دار

سرما و يوبندان وجود دارد،  سرد كه خیر تنش  سرد يا روزهای 

با آبياری احتياب  ازم در مصحححرف كود سحححرك نيتروژن همراه 

 Fallahiتواند موجب تشديد خسارت شود )صورت گيرد، زيرا می

et al., 2021c .)و  يش يافتهسن مزرعه تراكم بنه افزا يشبا افزا

شترب يتروژناز جمله ن يیبه عناصر غذا اهيگ يازن ود. با اين شیم ي

ياه گيشی ممکن است رشد رو يتروژناز حد ن يشمصرف بوجود، 

ندام هوايی( ندازه تحر يشرا ب )ا با افزا يدنما يکاز ا اد تعد يشو 

نه هد )از متوسحححب وزن آن یدختر هایب کا  & Fallahiها ب

Mahmoodi, 2018a) . 

 

 مصرف کود فسفر

شاورزان معمولی،  سفر خالش در مزار  ك صرف ف ميانگين م

كيلوگرم در هکتار  2/16و  0/10، 1/15ترتيب ماهر و پيشحححرو به

شده  صيه  سه با مقادير تو ست آمد كه در مقاي سال به د در هر 

كيلوگرم در هکتار در سححال( كمتر  1/54توسححب كارشححناسححان )

ساس ميمی شاورزان بر ا سی نحوۀ توزيع ك شد. برر  زان مصرفبا

شان داد كه به سفر هم ن صد از  2/11و  5، 1/19ترتيب فقب ف در

شرو به ميزان بيش از  شاورزان معمولی، ماهر و پي كيلوگرم  30ك

در هکتار در سحححال فسحححفر خالش در مزار  زعفران اسحححتفاده 

 (.8نمايند )جدول می
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سه با كار در مقاينيتروژن مصرفی )كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار در سال( توسط سه گروه كشاورزان زعفرانميزان كود شيميايی   -7جدول 

 توصيه كارشناسان
Table 7- Amount of nitrogen application (kg ha-1 year-1) by three groups of saffron farmers compared to the 

recommendations of researchers  

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 حداقل >200 150-200 100-150 50-100 ≤50
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 
% 1-year1 -kg ha 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

86.0 9.50 0.0 4.50 0.0 0.0 160 49.5 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
75.0 20.0 0.0 5.0 0.0 0.0 200.0 56.5 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
39.0 39.0 5.5 11.0 5.5 0.0 250.0 87.0 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
30.0 50.0 10.0 10.0 0.0 50.0 170.0 93.3 

 

در مجمو  نتايج اين پژوهش نشححان داد كه برای كشححاورزان 

كار مصحححرف كود فسحححفره اولويت باايی ندارد، بیوريکه زعفران

درصد كشاورزان معمولی،  53ميزان مصرف اين عنصر در مزار  

شاورزان ماهر و  55 صد ك صفر  66در شرو،  شاورزان پي صد ك در

 1/16(. ميانگين محتوای فسفر خاك مزار  زعفران 8بود )جدول 

مقادير  قسحححمت در ميليون به دسحححت آمد كه تقريباً در محدودۀ

قسححمت در ميليون( و  15توصححيه شححده توسححب آزمايشححگاه )

سان ) شنا شت )جدول  7/21كار سمت در ميليون( قرار دا (. بر 6ق

شتر مزار  زعفران  سفر در خاك بي ساس، احتمااً محتوای ف اين ا

حيدريه نقش محدود كنندۀ رشحححد زعفران را شحححهرسحححتان تربت

فراهم بودن سححاير  رسححدنظر میتر بهنداشححته باشححد و آنچه مهم

صر قابليت انحالل و خاك می pHشرايب مانند  شد تا اين عن با

 جذب توسب ريشه را داشته باشد.

شی  سب محتوادر پژوه سفر قابل جذبد خاك )بر  یحد منا ف

خاك  يلوگرمگرم بر كيلیم 20تا  15اسحححاس روش اولسحححون( 

خشک پيشنهاد شد و بيان گرديد با در نظر گرفتن موضو  تثبيت 

)تا عمق حدود  فسححفر خاك يزانم يشافزا یبرافسححفر در خاك، 

 8دود ح يلوگرم بهگرم بر كيلیم يزان يکبه م متر(سحححانتی 20

 ,.Fallahi et alنياز اسحححت )در هکتار فسحححفر خالش  يلوگرمك

2021b بر اين اساس، با آزمايش ساانه خاك مزرعه و با توجه .)

سححفر مورد نياز جهت توان مقدار فبه محاسححبات ارايه شححده می

تايج  عه تعيين نمود. ن حد میلوب را برای هر مزر به  يدن  رسححح

گزارش ديگری حاكی از آن اسحححت چنانچه ميزان فسحححفر قابل 

گرم بر كيلوگرم باشححد، نيازی به ميلی 15اسححتفاده خاك بيش از 

اسحححتتفاده از كودهای فسحححفری در زراعت زعفران نيسحححت و در 

 فسفر در خاك مصرف كود زيستیصورت باا بودن ميزان تثبيت 

يد ميکوريزا می ما يت اين عنصحححر كمک ن ند در افزايش حالل توا

(Zabihi, 2017زين .)( الدينی و همکارانZeinadini et al., 

جذب برای زعفران را 2022 بل  قا حد بحرانی فسحححفر   18( نيز 

 گرم بر كيلوگرم تعيين كردند. ميلی
 

 مصرف کود پتاسیم

پتاسححيم خالش در مزار  كشححاورزان  مقدار متوسححب مصححرف

به ماهر و پيشحححرو  يب معمولی،  كيلوگرم در  5/2و  4/8، 3/6ترت

صحححورت سحححولوپتاس مورد هکتار در سحححال بود كه عمدتاً هم به

ستفاده قرار می سب ا سيم تو صرف پتا صد  85گيرد. ميزان م در

شرو كمتر از  شاورزان پي شاورزان معمولی و ماهر و تمامی ك  20ك

در هکتار در سحححال بود و بيشحححترين درصحححد توصحححيه  كيلوگرم

سان ) شنا صد( نيز مقدار كمتر از  60كار كيلوگرم در هکتار  20در

 (.9بود )جدول 
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توصيه  كار در مقايسه باميزان كود شيميايی فسفر مصرفی )كيلوگرم فسفر خالص در هكتار در سال( توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -8جدول 

 كارشناسان
Table 8- Amount of pure chemical phosphorous application (kg ha-1 year-1) by three groups of saffron farmers compared to 

the recommendations of researchers  

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 حداقل >120 90-120 60-90 30-60 ≤30
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 
% 1-year1 -kg ha 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

80.9 14.4 4.7 0.0 0.0 0.0 88.0 13.1 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 10.0 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
88.8 5.7 0.0 0.0 5.5 0.0 150.0 16.2 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
0.0 90.0 0.0 10.0 0.0 40.0 100.0 54.1 

 

شاورزان به سيم در بين ك صرف پتا عنوان يک در مجمو ، م

شد، به سايی ن شنا شاورزان  71كه طوریعمليات رايج  صد ك در

 درصد كشاورزان پيشرو 72درصد كشاورزان ماهر و  55معمولی، 

( 9دهند )جدول به هيو عنوان كود پتاسيم مورد استفاده قرار نمی

تايج فيضحححی و مرادی ) با ن ( Fiezi & Moradi, 2020كه 

صر در  ضو  با توجه به حد میلوب اين عن همووانی دارد. اين مو

يب ترتخاك مزار  زعفران كه توسب كارشناسان  و آزمايشگاه به

ش 300و  268 شنهاد  سمت در ميليون پي ست و نيز مقدار ق ده ا

صر در خاك مزار  مورد میالعه ) سب اين عن سمت در  292متو ق

(. با اين حال، بايسححتی برای 6ميليون( قابل توجيه اسححت )جدول 

هر مزرعه مديريت كودی متناسححب با آن را پيشححنهاد داد و اين 

عنوان مثال در باشححد. بهموضححو  نيازمند انجام آزمايش خاك می

ستان صر  پژوهشی در ا سان جنوبی، عن سيم در خرا صد  70پتا در

را در بين عناصحححر  ترين ميزان كمبودمزار  مورد بررسحححی بيش

 (. Atarodi et al., 2022غذايی پرمصرف داشت )

 قابل جذب خاك يمپتاسحح یحد مناسححب محتوادر پژوهشححی 

پيشحححنهاد خاك خشحححک  يلوگرمگرم بر كيلیم 300تا  250 بين

شد  س يزانم يشافزا یبراگرديد وبيان   ان يکيزخاك به م يمپتا

توان یم ،يتبا در نظر گرفتن موضحححو  تثب يلوگرمگرم بر كيلیم

بته كه ال خالش مصححرف نمود يمدر هکتار پتاسحح يلوگرمك 5حدود 

 باشحححد يرتواند متغیخاك م ياتعدد بسحححته به خصحححوصححح ينا

(Fallahi et al., 2021b).  قدار كه م خاكی  در پژوهشحححی در 

قسمت در ميليون( كمتر از حد توصيه شده برای  145پتاسيم آن )

جای مصرف يکباره در ( بود، مصرف ساانه )به6زعفران )جدول 

شت( حدود  سيم خالش در مزرعه از  20سال اول كا كيلوگرم پتا

سيم موجب افزايش معنی سولفات پتا شمنبع  د دار عملکرد گياه 

(Zabihi & Feizi, 2014در پژوهش زين .) همکاران الدينی و

(Zeinadini et al., 2022 حد بحرانی پتاسيم قابل جذب برای )

تايج گزارش ميلی 250زعفران  گرم بر كيلوگرم اعالم شححححد. ن

ديگری حاكی از آن اسححت چنانچه ميزان پتاسححيم خاك بيش از 

سيم در ميلی 250 صرف پتا شد نياز چندانی به م گرم بركيلوگرم با

ست، در غير اين ساانهصورت توصيه میمزرعه زعفران ني  شود 

سولفات50حدود  سيم همراه با اولين آبياریكيلوگرم در هکتار   پتا

سولوپتاس به شود و يا اينکه  ستفاده  سرك دپاييزه ا ر دو صورت 

 ,Zabihiماه پس از آن( مصحححرف گردد )آب و يکنوبت )زائيو

(. در پژوهشححی در شححرايب اقليمی كرمانشححاه در خاكی با 2017

كيلوگرم در  100قسمت در ميليون، مصرف  268پتاسيم محتوای 

عدد  6/49به  8/46هکتار سولفات پتاسيم تعداد گل زعفران را از 
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در مترمربع رساند و به همين ترتيب بر ساير صفات نيز اثر اندكی 

سيم خاك  سب بودن محتوای پتا ضو  به منا شت كه اين مو دا

 (.Basatpour et al., 2022نسبت داده شد )

 

سه با كار در مقايميزان كود شيميايی پتاسيم مصرفی )كيلوگرم پتاسيم خالص در هكتار در سال( توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -9جدول 

 توصيه كارشناسان
Table 9- Amount of pure chemical potassium application (kg ha-1 year-1) by three groups of saffron farmers compared to the 

recommendations of researchers  

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 حداقل >80 60-80 40-60 20-40 ≤20
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 

 year1 -kg ha-1كيلوگرم در هكتار در سال  %

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

85.7 9.6 4.7 0.0 0.0 0.0 45.0 6.3 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
85.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 8.4 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.5 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
60.0 10.0 0.0 20.0 10.0 0.0 100.0 30.0 

 

 پاشی عناصر غذاییمحلول

تمامی كارشحناسحان مصحرف دو يا سحه نوبت عناصحر غذايی 

پاشی برگی را برای زعفران توصيه كردند. با اين صورت محلولبه

درصد كشاورزان  50درصد كشاورزان معمولی و  86وجود، حدود 

ای را عملياتی ماهر و پيشحححرو به هيو عنوان اين توصحححيه تغذيه

 ,Fiezi & Moradi(. فيضحححی و مرادی )10كنند )جدول نمی

كه 2020 ند  باب گزارش كرد درصححححد  53( نيز در همين ارت

 پاشیهای خراسان رضوی و جنوبی از محلولكشاورزان در استان

ستفاده نمی سب دفعات محلولبرگی ا شكنند. تعداد متو ی برای پا

شرو  شاورزان معمولی، ماهر و پي  00/1و  65/0، 23/0ترتيب بهك

مراتب كمتر از توصحححيه بار در هر سحححال به دسحححت آمد كه به

سان كه به شنا سب كار شد،  5/2طور متو سبه  سال محا نوبت در 

باشححد. كشححاورزان پيشححرو از حيث اين نو  مديريت بيشححترين می

شتند، به سان دا شنا صيه كار رتيب تطوری كه بههماهنگی را با تو

نوبححت  3و  2، 1هححا انجححام درصححححد آن 1/11و  9/27، 5/5

شی را در برنامه مديريت تغذيهمحلول مايند نای گياه منظور میپا

 (. 10)جدول 

دهد به دليل عدم ها كه نشحححان میبا وجود برخی پژوهش

 پاشححیمحلول، زعفرانی هارگجذب مؤثر مواد غذايی توسححب ب

 ندارد اهيگ نيارشحححد  افزايش درچندانی  نقش غذايی عناصحححر

(Asadi et al., 2014( نتايج احمدی ،)Ahmadi, 2022 نشان )

صاره جلبک  سيم و ع سفيت پتا سيد، ف صرف برگی آمينوا داد م

غذايی برگ زعفران را افزايش داد.  ناصحححر  يايی محتوای ع در

همچنين، مصححرف برگی عناصححر مس و روی بر افزايش غلظت 

نة زعفران اثر معنی بل توجهی دار و اين عناصحححر در برگ و ب قا

سیژ برگ و وزن بنه ضمن افزايش دوام  شت و  های دختری، دا

عملکرد گل را بهبود بوشححيد. نتايج مشححابهی توسححب فالحی و 

( گزارش شحححد، Fallahi & Mahmoodi, 2018aمحمودی )

صرف بطوری كه به صر غذايی باعث افزايش محتوای       م رگی عنا

 ی عناصححرنيتروژن در برگ زعفران شححد. بنابراين، مصححرف برگ

ساعد،  شرايب محيیی م سب و نيز  غذايی در دفعات و غلیت منا

با رعايت سححاير نکات مؤثر در افزايش جذب برگی مانند مصححرف 

سورفاكتانت بايستی در برنامه مديريتی مزار  زعفران بيشتر مورد 

 توجه قرار گيرد. 
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 كار در مقايسه با توصيه كارشناساناشی عناصر غذايی در هر سال توسط سه گروه كشاورزان زعفرانپميزان دفعات محلول  -10جدول 
Table 10- The times of nutrients foliar application by three groups of saffron farmers compared to the recommendations of 

researchers  

 گروه مورد میالعه
Studied group 

0 1 2 3 4 
 حداقل
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 
%  Times per year 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

85.7 4.7 9.5 0.0 0.0 0 2 0.23 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
50.0 35.0 15.0 0.0 0.0 0 2 0.65 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
55.5 5.5 27.9 11.1 0.0 0 3 1.00 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 2 3 2.55 

 

 تعداد دفعات آبیاری

شاورزان )معمولی، ماهر  سه گروه ك تعداد دفعات آبياری بين 

سان تفاوت قابل  شنا صيه كار شاورزان با تو شرو( و نيز بين ك و پي

نشحححان داد. حداقل تعداد دفعات آبياری اعمال شحححده توجهی را 

شرو مشابه با هم و دو نوبت  توسب كشاورزان معمولی، ماهر و پي

صيه  شد زعفران بود كه كمتر از حداقل مقدار تو صل ر در طی ف

سان ) شنا سب كار شد. حداكثر تعداد نوبت آبياری( می 4شده تو با

و نيز توصححيه دفعات آبياری كشححاورزان معمولی، ماهر و پيشححرو 

نوبت و متوسححب تعداد آبياری  7و  7، 6، 4ترتيب كارشححناسححان به

نوبت در طی فصححل رشححد  8/5و  6/4، 6/3، 2/3ترتيب ها بهآن

 3درصححد كشححاورزان معمولی فقب  57زعفران تعيين شححد. حدود 

ند. نماينوبت آبياری مزار  زعفران را در طی فصل رشد منظور می

نوبت  4ماهر و پيشرو در دفعات آبياری  بيشترين توزيع كشاورزان

شد كه به شاهده  شد م صل ر صد  33و   40ترتيب در طی ف در

شامل میآن شاورزان با ها را  نوبت آبياری برای  5شد. فراوانی ك

رتيب تكشاورزان معمولی صفر و برای كشاورزان ماهر و پيشرو به

ترتيب نوبت آبياری به 6درصحححد بود، اين مقادير برای  17و  10

ترتيب صححفر، صححفر و نوبت آبياری به 7و برای  7/16و  5صححفر، 

ساير كشاورزان  1/11 سه با  شرو در مقاي درصد بود. كشاورزان پي

شترين هماهنگی را با توصيه شتند، هر چند بي سان دا های كارشنا

سان مصرف  70كه توصيه  شنا صد كار نوبت آبياری بود كه  6در

كنند شححرو آن را عملياتی میدرصححد كشححاورزان پي 17فقب حدود 

 (. 11)جدول 

كار استان خراسان در تحقيقی دانش بومی كشاورزان زعفران

 24جنوبی از حيث مديريت آبياری میالعه و گزارش شحححد تنها 

درصد از كشاورزان از تعداد آبياری مورد نياز برای زراعت زعفران 

هشی (. نتايج پژوKhozeymehnezhad, 2016آگاهی كافی دارند )

شان داد  ستفاده از حجم آبياری در شرايب اقليمی باخرز ن تا  250ا

شححش نوبت آبياری با روز ) 30متر مکعب در هکتار در مدار  500

( برای در طی فصحححل رشحححد مترمکعب در هکتار 3000تا  1500

عت زعفران حداكثر بهره ناسححححب اسححححت وری آب در زرا م

(Mosafery Zyaaldiny et al., 2021نتححايج .)  پژوهش در

ح اصححال حيدريه نشححان داد اسححتفاده از موادشححرايب اقليمی تربت

 2625و  2103تريب )به روزه 50دور آبياری  همراه باكننده خاك 

افزايش  مترمکعب در هکتار در فصححل اول و دوم رشححد( موجب

و بهبود عملکرد كمی وكيفی گياه زعفران  مصححرف آبوری بهره

تايج پژوهش ديگری در (Ramezani et al., 2020شحححد ) . ن

 2730حيدريه نشحححان داد مصحححرف مجموعاً شحححهرسحححتان تربت

مترمکعب آب در هکتار در هفت مرحله در طی فصحححل رشحححد 

نه ناسححححب بود زعفران برای بهبود رشححححد ب های دختری م
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(Karimiferezgh et al., 2018 در پژوهش ديگری در اولين .)

صرف  شد زعفران، م صل ر هر هکتار با  مترمکعب آب در 3600ف

روز برای حصول عملکرد مناسب در مناطق خشک و  30فواصل 

 (.Fallahi & Mahmoodi, 2018bخشک توصيه شد )نيمه

با توجه به نتايج آزمايشححات مذكور و توصححيه كارشححناسححان 

رسححد مصححرف شححش نوبت آبياری برای نظر می(، به11)جدول 

و نيز ن پيشرزراعت زعفران مناسب باشد كه حتی در بين كشاورزا

(. حصول اين نو  مديريت بدون افزايش يا 11رواج ندارد )جدول 

حتی كاهش در حجم آب مصرفی در كل فصل رشد، با بکارگيری 

شححود. مالفيالبی و ای ممکن میهای آبياری بارانی و قیرهروش

( گزارش كردند حجم آب Mollafilabi et al., 2021همکاران )

صرفی زعفران در روش  سالم شد غرقابی در  سوم ر های اول تا 

مترمکعب در هکتار بود كه با  1335و  870، 670ترتيب گياه به

مترمکعب  460و  550، 375ترتيب به بکارگيری آبياری بارانی به

 600و  500، 600ای به در هکتار و با اسحححتفاده از آبياری قیره

 رانمترمکعب در هکتار رسحححيد. در همين ارتباب كوچکی و همکا

(Koocheki et al., 2020بيان داشححتند سححيسححتم ريشححه ) ای

جذب آب از عمق  به  قادر  نابراين  زعفران عمق كمی دارد و ب

رو، به جای مصححرف حجم زيادی آب در باشححد. از اينخاك نمی

ست تعداد دفعات آبياری را افزايش،  تنها چند نوبت آبياری، بهتر ا

داد. توزيع دفعات  ولی حجم آب مصحححرفی در هر نوبت را كاهش

شد و در اواخر  ست ثابت نبا شد بهتر ا صل ر آبياری نيز در طی ف

ری های دختفصل رشد زعفران كه منیبق با دوره رشد سريع بنه

و افزايش دمای محيب است بايستی فواصل آبياری را كاهش داد 

(Fallahi & Mahmoodi, 2018b.) 

 

 كار در مقايسه با توصيه كارشناسانتعداد دفعات آبياري در طی فصل رشد زعفران توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -11جدول 
Table 11- The irrigation times applied by three groups of saffron farmers during saffron growing season compared to the 

recommendations of researchers  

 روه مورد مطالعهگ
Studied group 

2 3 4 5 6 7 
 حداقل
Min. 

 حداكثر

Max. 

 ميانگين

Mean 

% Times per year 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

4.8 57.1 38.1 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.23 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
10.0 35.0 40.0 10.0 5.0 0.0 2.0 6.0 3.65 

 پيشروكشاورز خبره يا 

Progressive farmer 
5.5 16.5 33.3 16.9 16.7 11.1 2.0 7.0 4.60 

 توصيه كارشناسان

Saffron researchers 

advice  
0.0 0.0 10.0 10.0 70.0 10.0 4.0 7.0 5.80 

 

 آبیاری تابستانه

 4/44و  0/25، 8/23ترتيب نتايج پژوهش نشحححان داد كه به

درصد از كشاورزان معمولی، ماهر و پيشرو اقدام به آبياری مزار  

درصححد از  5/62نمايند كه با نظر زعفران در فصححل تابسححتان می

درصد از  5/37(. با اين وجود، 12كارشناسان انیباق دارد )جدول 

ستند كه حاكی  ستانه موافق ني سان نيز با انجام آبياری تاب شنا كار

محققان در خصوب اين عمليات زراعی  نظر بيناز وجود اختالف

اسحححت و نياز به انجام تحقيقات بيشحححتر در اين زمينه را نشحححان 

( گزارش Fiezi & Moradi, 2020دهد. فيضححی و مرادی )می

ستان 59كردند كه  شاورزان در ا صد ك سان جنوبی و در های خرا

كنند. در آزمايشححی در رضححوی از آبياری تابسححتانه اسححتفاده نمی

ن حيدريه اثر آبياری تابستانه بر گلدهی زعفراليمی تربتشرايب اق
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شد ) سب Feizi et al., 2015مثبت ارزيابی  شابهی تو (. نتايج م

( گزارش شد. آنها انجام Asadi et al., 2019اسدی و همکاران )

ستانه را به سب يک نوبت آبياری تاب جهت تنظيم دمای خاك منا

ای هباعث توسححعة آلودگیدانسححتند، ولی افزايش دفعات آبياری 

قارچی شححد. در تحقيق ديگری آبياری زعفران پس از كاشححت در 

مردادماه و نيز تکرار آبياری تابستانه در سال پس از كاشت موجب 

شد بنه شد )كاهش ر  ,.Koocheki et alهای دختری زعفران 

(. در آزمايش ديگری در شححرايب اقليمی قاين عملکرد گل 2016

شتر از زعفران در تيمار  صد بي شت در عدم انجام آبياری حدود ه

ستانه در اولين هفته پس  انجام آبياری در مردادماه بود. آبياری تاب

از آبياری موجب كاهش دمای خاك شحححد، ولی پس از آن دمای 

خاك در اين تيمار بيشتر از شرايب عدم انجام آبياری تابستانه شد 

(Moradi Moghaddam et al., 2022.) 

ستانه با توجه  سودمندی آبياری تاب ضاتی كه در مورد  به تناق

به شحححرايب اقليمی  ته  گذاری آن بسححح مااً اثر وجود دارد، احت

خصححوب دمای محيب و زمان انجام آبياری متغير باشححد. بنظر به

ستانه در مرحلة تمايز انداممی سد انجام آبياری تاب شر ی های روي

ضر ودر مرحله تمايز اندام شی مفيد م ست. انجام آبياری های زاي ا

ای زتواند گسترش كنه و عوامل بيماریتابستانه در هوای گرم می

رو در مناطق گرم بهتر اسححت بنه را در پی داشححته باشححد و از اين

آبياری تابسحححتانه به تأخير بيفتد. بافت خاك نيز ممکن اسحححت 

ستان را تحت  ای هقرار دهد و خاك تأثيرسودمندی آبياری در تاب

زهکشی كم نيز به خصوب در هوای گرم ممکن است سنگين با 

 & Behdaniزای بنه شحححود )موجب توسحححعة عوامل خسحححارت

Fallahi, 2015; Koocheki et al., 2020; Fallahi et al., 

2021c انجام آبياری تابستانه در شرايب آلودگی از (.در هر صورت

ف ربنه به قار  و كنه بايستی اجتناب شود و در صورت انجام، مص

با آب آبياری ممکن اسحححت ميزان خیر را كاهش  گوگرد همراه 

دهی سیژ خاك خراشدهد. عمق كاشت بنه، ايجاد مالو خاكی )

( و وجود مالو گياهی در سححیژ خاك های موئينجهت قیع لوله

نه  خاك در محل قرارگيری ب مای  نات د گذاری بر نوسحححا با اثر

 ,.Fallahi et alكند )تواند اثر آبياری تابسحتانه را دچار تغيير می

2021c; Behdani et al., 2018 .) 

 

كار در مقايسه با توصيه كارشناسان )اعداد بر حسب درصد انجام يا عدم انجام آبياري تابستانه توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -12جدول 

 باشد( می
Table 12- The application (SI) or non-application (no-SI) of summer irrigation by three groups of saffron farmers compared 

to the recommendations of researchers (numbers are in percentage) 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 

 كشاورز خبره )پيشرو(

Progressive farmer 

 كارشناسان توصيه
Saffron researchers advice 

 آبياري
SI 

 عدم آبياري

No- SI 

 آبياري
SI 

 عدم آبياري

No- SI 

 آبياري
SI 

 عدم آبياري

No- SI 

 آبياري
SI 

 عدم آبياري

No- SI 

23.8 76.2 25.0 75.0 44.4 55.6 62.5 37.5 

 

 روش آبیاری

قابی  ياری غر مامی رايجروش آب ياری در بين ت ترين روش آب

شاورزان به شاورزان معمولی و ماهر بود، به طوری ك صوب ك خ

درصححد از كشححاورزان معمولی،  4/62و  0/95، 5/95ترتيب كه به

شرو از اين روش برای آبياری مزار  زعفران شهرستان  ماهر و پي

نمايند. اين موضححو  بر خالف توصححيه حيدريه اسححتفاده میتربت

ست كه روش آبياری بارانی را برای  4/71 سان ا شنا صد از كار در

ستفاده از روش آبياری بارانی در بين  ستند. ا سب دان اين گياه منا

شاورزان معمولی،  7/4 صد از ك شاورزان ماهر و  0/5در صد ك در

درصححد كشححاورزان پيشححرو رواج داشححت. بر اين اسححاس،  3/31

يه كارشححناسححان كشححاورزان پيشححرو از نظر روش آبياری با توصحح

سان  شنا صد قابل توجهی از كار شتند. در شتری دا هماهنگی بي
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سب  5/27) صد( هم روش آبياری غرقابی را برای زعفران منا در

جدول  ند ) حاكی از احتالف نظر نسحححبی بين 13دانسحححت كه   )

سان می شنا شتر در اين كار ضرورت انجام میالعات بي شند و  با

 دهد.خصوب را نشان می

شی اثر ر د ای و بارانیرتی، قیرهسه روش آبياری ك در پژوه

شد ب سی و گزارش  شک بنه، زراعت زعفران برر شترين وزن خ ي

وزن برگ و غالف، اندازه و تعداد بنه دختری، تعداد، قیر و طول 

بنه  عملکرد بيشترين. به دست آمدای برگ در روش آبياری قیره

روش  ای و كمترين ميزان اين شححاخش دردر روش آبياری قیره

عث ای باآبياری زعفران به روش قیره .دست آمدآبياری كرتی به

های دختری نسححبت به دو روش بارانی و كرتی افزايش تعداد بنه

 ,.Karimiferezgh et alد )درصحححد( شححح 34و  10)به ترتيب 

( در Mollafilabi et al., 2021(. مالفيالبی و همکاران )2018

ای باعث افزايش وزن قیرهپژوهشحححی دريافتند كه روش آبياری 

خشححک كالله شححد و پس از آن آبياری بارانی در مقايسححه با دو 

 ای دارای مزيت نسبی بود.روش كرتی و جويچه

ترين روش آبياری عنوان رايجدر پژوهشححی آبياری غرقابی به

ساير روش های آبياری گياه مزار  زعفران در ايران اكر گرديد و 

شته-جویای، شامل روش جويچه شی -ای، بارانی و نواریپ تراو

(. در آبياری غرقابی زعفران Fallahi et al., 2021cبيان شححد )

يل آنكاهش عرض كرت بد ياری ها و ت يل آب بد به نوار )ت ها 

سهيل آبياری -كرتی به غرقابی-غرقابی سريع و ت نواری( باعث ت

ای در شحححود. در روش جويچهو كمک به توزيع يکنواخت آب می

د شوعمق ايجاد میهايی كمهای كشت زعفران جويچهرديفبين 

در  ایپشححته-كند. در روش جویكه فرآيند آبياری را تسححريع می

صل هر  ستان نيز  5/1تا  1فوا شده و حتی در تاب متر جوی ايجاد 

ای مانند گياهان خانوادۀ توان در پيرامون جوی گياهان خزندهمی

سايه شت نمود كه با  نداری به كاهش دمای خاك اكدوئيان را ك

انگيزی كمک گردد. با اين وجود، روش آبياری در طی فرآيند گل

 تواند مقدار آبو بارانی هيدروفيکس می )تيپ(تراوشحححی -نواری

مصححرفی در هر نوبت را كاهش دهد و به توزيع مناسححب آب در 

 ,Behdani & Fallahiحوزه گسحححترش ريشحححه كمک نمايد )

2015, Koocheki et al., 2020.) 

 

 كار در مقايسه با توصيه كارشناسانروش انجام آبياري در مزارع زعفران توسط سه گروه كشاورزان زعفران  -13جدول 
Table 13- The irrigation method applied by three groups of saffron farmers compared to the recommendations of researchers  

 گروه مورد مطالعه
Studied group 

 غرقابی
Flood 

 اي نشتیجويچه
Furrow 

 ايقطره
Drip 

فلكس بارانی پی

 )هيدروفيكس(
Sprinkle 

% 

 كشاورز معمولی
Ordinary farmer 

95.5 0.0 0.0 4.7 

 كشاورز ماهر

Skilled farmer 
95.0 0.0 0.0 5.0 

 كشاورز خبره يا پيشرو

Progressive farmer 
62.4 6.3 0.0 31.3 

 *توصيه كارشناسان

Saffron researchers advice  
27.5 0.0 28.6 71.4 

 (.Some researchers have recommended more than one irrigation method) اند.تعدادی از محققان بيش از يک روش آبياری را توصيه كرده* 

 

 گيرينتيجه

تر بودن مزار  كشحححاورزان نتايج اين پژوهش بيانگر كوچک

معمولی و ماهر در مقايسه با كشاورزان پيشرو بود، به عبارتی بين 

ميزان توليد كالله و مساحت مزار  ارتباب مستقيمی وجود داشت. 
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چک بودن مزار  كشحححاورزان خرده ند كو لک هر چ يث ما از ح

های جديد آبياری يک های نوين مانند روشبکارگيری فناوری

شود، ولی امکان توليد زعفران ارگانيک در اين مانع محسوب می

ستی در برنامهتر میمزار  فراهم شد كه باي ی های مديريتريزیبا

شركت در  شرو از نظر  شاورزان پي شد. همچنين ك مورد توجه با

شاوركارگاه شی و ك شاوره از های آموز زان ماهر از نظر دريافت م

كارشناسان، در مقايسه با كشاورزان معمولی برتری داشتند. يکی 

پايين يل  كت كشحححاورزان معمولی در از دا عات شحححر بودن دف

سی به اين كارگاهكارگاه ستر شی عدم د ها و يا امکانات های آموز

 های ترويجی بايسححتی بهريزیباشححد كه در برنامهای میمشححاوره

 رفع آن اقدام گردد. 

ند ميزان  مان كه در مواردی  تايج اين پژوهش نشحححان داد  ن

مصحححرف كود دامی و كودهای فسحححفر و پتاسحححيم، تعداد دفعات 

پاشی عناصر غذايی و روش آبياری حتی كشاورزان پيشرو محلول

ی اهای كارشناسان مديريت آبياری و تغذيهنيز در قياس با توصيه

رو اگر چه در كنند. از اينعفران اعمال نمیمیلوبی را در مزار  ز

مه نا يد بر بر با كاهش خالء عملکرد، تمركز عمده  كاهش  های 

مزار  كشاورزان معمولی باشد، ولی كشاورزان پيشرو نيز از نهادۀ 

ياز نمیدانش بی يافتهن های اين پژوهش از يک طرف باشحححند. 

ی و اتغذيههای های قابل توجه بين مديريتبيانگر وجود تفاوت

آبياری مورد استفاده توسب سه گروه كشاورزان )معمولی، ماهر و 

های مورد اسححتفاده توسححب پيشححرو( و از طرفی ديگر بين روش

صيه شاورزان با تو شاورزان معمولی و ك سان بود. ك شنا های كار

ترتيب كمترين و بيشحححترين انیباق را از نظر شحححيوۀ پيشحححرو به

صيه شتند. با اين وجود، های مديريت مزرعه با تو سی دا شنا كار

كشححاورزان پيشححرو نيز در برخی مسححايل زراعی مرتبب با تغذيه و 

های كارشناسی را مورد استفاده قرار آبياری زعفران تمامی توصيه

های دهند. بر اين اسحححاس، ارايه مشحححاوره و برگزاری كارگاهنمی

 آموزشی توسب نهادهای مربوطه كه بر اساس نتايج اين پژوهش

تواند به افزايش دانش كشاورزان و چندان هم مرسوم نيست، می

باب  جاد ارت يد. اي ما كاهش خالء عملکرد مزار  زعفران كمک ن

بين كشحححاورزان معمولی و پيشحححرو و انجام بازديدهای ميدانی از 

شرو نيز می شاورزان پي شاورزان معمولی در مزار  ك تواند دانش ك

 . خصوب توليد زعفران را بهبود بوشد

 

 قدردانی

اين مقاله مسححتورج از نتايج طرح پژوهشححی اجرا شححده به 

از محل اعتبارات پژوهشحححکده زعفران  126950شحححماره قرارداد 

 .باشدحيدريه میدانشگاه تربت

 

 منابع

Ahmadi, E. 2022. Evaluation quantitative and 

qualitative response of saffron to foliar 

application of nutrients. M.Sc. Thesis. 

Universuty of Torbat-Heydariyeh. (In Persian 

with English Summary). 

Aghhavani-Shajari, M., Feizi, H., Abedi, Sh., Afsari 

Ghale-Zoo, N., and Fallahi, H.R. 2014a. 

Evaluation of traditional methods of saffron 

cultivation in Torbat Heydariyeh. 3rd National 

Conference on Latest Scientific Research 

Achievements of Saffron. Torbat Heydariyeh, 

Iran. 26-27 November. 31p. (In Persian). 

Aghhavani-Shajari, M., Najafi, M., Fallahi, H.R., 

and Amini, M.A. 2014b. Study of traditional 

opinions of saffron farmers in Torbat 

Heydariyeh. 3th National Conference on Latest 

Scientific Research Achievements of Saffron. 

Torbat Heydariyeh, Iran. 26-27 November. 86p. 

(In Persian).  

Armak, A., Feizi, H., Alipanah, M. 2018. Impact of 

use of different sources of humic, bio, and nano 

fertilizers and nitrogen levels on saffron (Crocus 

sativus L.) flower yield. Saffron Agronomy and 

Technology 5 (4): 329-344. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.61855.1193. 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.61855.1193


 1401 زمستان، 4شماره ، 10جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       388

Asadi, G.A., Rezvani Moghaddam, P., and 

Hassanzadeh Aval, F. 2014. Effects of soil and 

foliar applications of nutrients on corm growth 

and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in 

six-year-old farm. Saffron Agronomy and 

Technology 2 (1): 31-44. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6184. 

Asadi, Gh.A., Khorramdel, S., Ghorbani, R., and 

Bicharanlou, B. 2019. Evaluation of the effect of 

soil fertilizers and summer irrigation on corm 

and flower yield of saffron. Saffron Agronomy 

and Technology 6 (4): 393-414. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.70724.1205. 

Atarodi, B., Zabihi, H.R., and Zangiabadi, M. 2022. 

Evaluation of nutritional status of saffron 

(Crocus sativus L.) in South Khorasan province 

by "Deviation from optimum percentage" (DOP) 

method. Saffron Agronomy and Technology 10 

(2): 117-127. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.315828.1443

. 

Basatpour, G., Kheirkhah, M., and Babaeian, M. 

2022. Effect of sulfur and potassium fertilizers 

on yield and yield components of saffron 

(Crocus sativus L.) in Kermanshah. Journal of 

Saffron Research 9 (1): 228-242. (In Persian 

with English Summary). 

http://dx.doi.org/10.22077/JSR.2021.4187.1156

. 

Behdani, M.A. 2005. Ecological zoning and 

monitoring of saffron yield fluctuations in 

Khorasan. Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of Mashhad.  (In Persian 

with English Summary). 

Bouzarjmehri, Kh., Shikh Ahmadi, F., and Javani, 

K. 2016. Investigating financial impacts of 

cultivating saffron on rural families with an 

emphasis on sustainable agriculture (Case study: 

Balavelayat rural district, city of Bakharz). 

Saffron Agronomy and Technology 4 (1): 63-73. 

(In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11902. 

Behdani, M.A., Jami Al-Ahmadi, M., Akbarpour, 

A., and Zamani, G.R. 2008. Ecological zoning 

approach to optimize saffron production in 

South Khorasan. Research Project of Saffron 

Research Group, University of Birjand. (In 

Persian with English Summary) 

Behdani, M.A., and Fallahi, H.R. 2015. Saffron: 

Technical knowledge based on research 

approaches. University of Birjand Press. (In 

Persian). 

Behdani, M.A., Fallahi, H.R., and Sardar, M. 2018. 

Technical Knowledge of Saffron Production. 

Haft Rang Press. (In Persian). 

Danayi-Rad, E. 2016. Laboratory Methods in 

Agricultural Sciences and Biology. Tarjoman-e 

Kherad Press. (In Persian). 

Fallahi, H.R., Alami, S., Behdani, M.A., and 

Aghhavani-Shajari, M. 2016. Evaluation of local 

and scientific knowledge in saffron agronomy 

(Case study: Sarayan). Journal of Saffron 

Research 3 (1): 31-50. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22077/jsr.2015.311. 

Fallahi, H.R., and Mahmoodi, S. 2018a. Evaluation 

of the impacts of water availability and 

nutritional management on some physiological 

indices and saffron replacement corms growth. 

Final Report of Research Project. University of 

Birjand. (In Persian with English Summary). 

Fallahi, H.R., and Mahmoodi, S. 2018b. Influence 

of organic and chemical fertilization on growth 

and flowering of saffron under two irrigation 

regimes. Saffron Agronomy and Technology 6 

(2): 147- 166. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.71511.1207. 
Fallahi, 2021. Analysis of the effect of some 

management factors on improving the yield of 

saffron. 6th National Conference on Saffron. 17-

18 November, University of Gonabad, Gonabad, 

Iran. (In Persian with English Summary). 

Fallahi, H.R., Behdani, M.A., Rezvani 

Moghaddam, P., and Jami Al-Ahmadi, M. 

2021a. Principles of standardization of organic 

saffron production in Iran. Saffron Agronomy 

and Technology 9 (1): 43-79. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.236760.1402

. 

Fallahi, H., Salariyan, A., and Aghhavani-Shajari, 

M. 2021b. Analytical review on nutritional 

management of saffron. 6th National Conference 

on Saffron. 17-18 November, University of 

Gonabad, Gonabad, Iran. (In Persian with 

English Summary). 

Fallahi, H.R., Salariyan, A., and Rezghi, M. 2021c. 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6184
https://doi.org/10.22048/jsat.2018.70724.1205
https://doi.org/10.22048/jsat.2022.315828.1443
https://doi.org/10.22048/jsat.2022.315828.1443
https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11902
https://dx.doi.org/10.22077/jsr.2015.311
https://doi.org/10.22048/jsat.2017.71511.1207
https://doi.org/10.22048/jsat.2020.236760.1402
https://doi.org/10.22048/jsat.2020.236760.1402


 389       های مختلف...ای زعفران در بین گروهتغذیهارزیابی مدیریت آبیاری و فالحی و ساالریان، 

Analytical review on saffron irrigation 

management. The 5th National Congress of 

Irrigation and Drainage. 23-24 June, the 

University of Birjand (In Persian with English 

Summary). 

Feizi, H., Mollafilabi, A., Sahabi, H., and 

Ahmadian, A. 2015. Effect of summer irrigation 

and conservation tillage on flower yield and 

qualitative characteristics of saffron (Crocus 

sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 

2 (4): 255-163. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8619. 

Feizi, H., and Moradi, R. 2019. Assessing involved 

managing factors in gap yield between 

traditional and ideal saffron cultivating systems 

in Razavi and South Khorasan provinces. 

Journal of Saffron Research 7 (2): 283-298. (In 

Persian with English Summary). 

http://dx.doi.org/10.22077/jsr.2019.2242.1089. 

Feli, A., Maleki Farahani, S., and Besharati, H. 

2018. The impact of chemical urea fertilizer and 

different organic and biofertilizers on both 

quantitative and qualitative yield and some soil 

properties in cultivation of Saffron (Crocus 

sativus L.). Crops Improvement 20 (2): 345-355. 

(In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60472. 

Golkaran-Moghaddam, S. 2013. Comparison and 

analysis efficiency of saffron farmers in selected 

township of Khorasan Razavi province. Journal 

of Agricultural Economics and Development 21 

(4): 79-101. (In Persian with English Summary).  

Goodarzi, S. 2010. The Application of Statistics in 

Social Sciences, with the SPSS Instructions and 

Interpretation of the Outputs. Islamic Azad 

University Press (In Persian).  

Heidari, Z., Besharati, H., and Maleki Farahani, S. 

2014. Effect of some chemical fertilizer and 

biofertilizer on quantitative and qualitative 

characteristics of Saffron. Saffron Agronomy 

and Technology 2 (3): 177-189. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7808. 

Hassanpour, M., Farhangfar, H., Khozeymeh 

nezhad, H., and Behdani, M.A. 2017. 

Assessment of the farmers’ technical knowledge 

associated with saffron cultivation (Case of 

South Khorasan province). Journal of Saffron 

Research 5 (1): 18-32. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22077/jsr.2017.598 

Hassanzadeh Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., 

Bannayan Aval, M., and Khorasani, R. 2013. 

Effects of maternal corm weight and different 

levels of cow manure on corm and flower yield 

of saffron (Crocus sativus L.). Saffron 

Agronomy and Technology 1 (1): 22-39. (In 

Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4809.  

Karimiferezgh, M., Khazaei, H.R., Kafi, M., and 

Nezami, A. 2018. Comparison of the effect of 

irrigation levels and methods on leaf area and 

replacement corm production of saffron (Crocus 

sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 

6 (3): 279-290. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.46986.1137  

Kavand, H., Kalbali, E., and Sabouhi, M. 2014. 

Application of data envelopment analysis to 

evaluate the efficiency of saffron growers (Case 

study: Qaen county). Saffron Agronomy and 

Technology 2 (1): 17-30. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6183  
Khozeymehnezhad, H., Frahangfar, S.H., Behdani, 

M.A., and Hassanpour, K. 2016. Assessment of 

saffron farmers knowledge on the issues 

associated with irrigation (Case study: Southern 

Khorasan). Saffron Agronomy and Technology 

4 (1): 41-50. (In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11896 

Koocheki, A. 2013. Research on production of 

Saffron in Iran: Past trend and future prospects. 

Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 3-21. 

(In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4808  

Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Fallahi, 

H.R., and Aghhavani-Shajari, M. 2016. The 

study of saffron (Crocus sativus L.) replacement 

corms growth in response to planting date, 

irrigation management, and companion crops. 

Saffron Agronomy and Technology 4 (1): 3-18. 

(In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11895  

Koocheki, A.R., Karbasi, A.R., and Seyyedi, S.M. 

2017. Some reasons for saffron yield loss over 

the last 30 years period. Saffron Agronomy and 

Technology 5 (2): 107-122. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38669  

Koocheki, A., Asadi, Gh., Bagheri Shirvan, M., and 

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8619
https://doi.org/10.22059/jci.2017.60472
https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7808
https://dx.doi.org/10.22077/jsr.2017.598
https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4809
https://doi.org/10.22048/jsat.2018.46986.1137
http://saffron.torbath.ac.ir/article_6183_6da93a9394edfa890f43e6cbf4288dc9.pdf?lang=en
http://saffron.torbath.ac.ir/article_6183_6da93a9394edfa890f43e6cbf4288dc9.pdf?lang=en
http://saffron.torbath.ac.ir/article_6183_6da93a9394edfa890f43e6cbf4288dc9.pdf?lang=en
https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6183
https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11896
https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4808
https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11895
https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38669


 1401 زمستان، 4شماره ، 10جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       390

Bicharanlou, B. 2018. The possibility of 

replacing chemical fertilizer with organic 

manure in saffron cultivation at different levels 

of corm density under the Northern Khorasan 

climatic conditions. Saffron Agronomy and 

Technology 6 (2): 125-145. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.75396.1214  

Koocheki, A., Fallahi, H.R., and Jami-Al-Ahmadi, 

M. 2020. Saffron water requirements. In: 

Saffron: Science, Technology, and Health (Eds: 

Koocheki, A., and Khajeh-Hoseini, M). 

Woodhead Publishing. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818638-

1.00006-X  

Mohsashami, T., Karbasi, A., and Zandi Dareh-

Gharibi, B. 2016. Economic analysis and 

comparison of technical efficiency in small and 

large saffron farms of Khorasan Razavi 

province. Saffron Agronomy and Technology 4 

(2): 119-132. (In Persian with English 

Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17362  

Mollafilabi, A., Davari, K., and Amini Dehaghi, M. 

2021. Saffron yield and quality as influenced by 

different irrigation methods. Scientia Agricola 

78 (1): e20190084. 

https://doi.org/10.1590/1678-992X-2019-0084  

Moradi Moghaddam, S., Fallahi, H.R., Behdani, 

M.A., and Mahmoodi, S. 2022. The effect of 

corm storage conditions during the summer 

dormancy stage on reproductive growth and 

yield of saffron. Journal of Saffron Research. In 

Press. (In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22077/jsr.2020.3747.1141 

Mosafery Zyaaldiny, H., Alizadeh, A., and Rezvani 

Moghaddam, P. 2021. Effect of irrigation 

regimes on crop water use efficiency of saffron 

(Case study: the Bakharz region of Khorasan 

Razavi, Iran). Saffron Agronomy and 

Technology 8 (4): 497-510. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.225629.1389  

Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., and Dean, 

A. 1954. Estimation of available phosphorous in 

soil by extraction with sodium bicarbonate. 

Circular 939: 1-19. 

Ramezani, A., Aroiee, H., Azizi, M., and 

Ahmadian, A. 2020. Assessing the effects of 

irrigation management on economic yield and 

production of active ingredients of saffron 

medicinal plant (Crocus sativus L.) by 

application of organic fertilizer and 

nanocomposite superabsorbent polymers. 

Saffron Agronomy and Technology 8 (1): 3-18. 

(In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.135749.1304

.  
Sargazi, A., and Ghavidel, M. 2018. Effect of 

uncontrolled quality inputs on saffron field’s 

efficiency (Case study: Qaen County). Saffron 

Agronomy and Technology 6 (3): 383-391. (In 

Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.72002.1209  

Shaban, M., Mahmoodi, A., and Shawkat Fadai, M. 

2014. A survey on technical efficiency, 

marketing and market structure of saffron crop, 

Iran. Saffron Agronomy and Technology 1 (2): 

85-101. (In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4819  

Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination 

of the Degtareff method for determining soil 

organic matter, and a proposed modification of 

the chromic acid titration method. Soil Science 

37: 29-38.  https://doi.org/10.1097/00010694-

193401000-00003 

Zabihi, H.R., and Feizi, H. 2014. Saffron response 

to the rate of two kinds of potassium fertilizers. 

Saffron Agronomy and Technology 2 (3): 191-

198. (In Persian with English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7809  

Zabihi, H.R. 2017. Nutritional management in 

saffron. Soil and Water Research Institute. Sana 

Press. (In Persian). 

Zabihi, H.R., and Pishbin, M. 2018. Management of 

main nutrients and organic matter in nutrition of 

saffron fields. Extensional Journal of Saffron 1 

(2): 1-9. (In Persian). 

Zeinadini, A., Navidi, M.N., Eskandari, M., 

SeyedJalali, S.A., Seyed Mohammadi, J., 

Moghimi, A., Ganjehei, M. Gh., Moghri Freez, 

A., and Pahlevanrad, M.R. 2022. Investigation 

of land characteristics and preparation of soil 

requirements for saffron. Saffron Agronomy and 

Technology 9 (4): 395-408. (In Persian with 

English Summary). 

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.286314.1426  

 

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.75396.1214
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818638-1.00006-X
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818638-1.00006-X
https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17362
https://doi.org/10.1590/1678-992X-2019-0084
https://dx.doi.org/10.22077/jsr.2020.3747.1141
https://doi.org/10.22048/jsat.2020.225629.1389
https://doi.org/10.22048/jsat.2019.135749.1304
https://doi.org/10.22048/jsat.2019.135749.1304
http://saffron.torbath.ac.ir/article_57217_1291fc1a753d84c28c664bc8485061bb.pdf?lang=en
http://saffron.torbath.ac.ir/article_57217_1291fc1a753d84c28c664bc8485061bb.pdf?lang=en
http://saffron.torbath.ac.ir/article_57217_1291fc1a753d84c28c664bc8485061bb.pdf?lang=en
https://doi.org/10.22048/jsat.2017.72002.1209
https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4819
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1934SoilS..37...29W/doi:10.1097/00010694-193401000-00003
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1934SoilS..37...29W/doi:10.1097/00010694-193401000-00003
https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7809
https://doi.org/10.22048/jsat.2021.286314.1426

