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 چكيده
اي در كشاورزي ايران و بخصوص  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و سياسي جايگاه ويژه زعفران از جنبه 

المللي  راعي اين گياه در منابع متعدد علمي بينسازي و تكامل ز نقش كشاورزان ايران در اهلي. باشد كاري دارا ميمناطق زعفران
ساز هميشه با نام ايران همراه بوده است   اصطالح دستگرچه نام اين محصول مينياتوري و به. صورت بارزي آورده شده استبه

انتظار جهانيان از هاي علمي پژوهشگران ما در گذشته در خور اين گياه پرآوازه بوده باشد و مسلماً  رسد تالش نظر نميولي به
در اين نوشتار سعي شده است با نگاهي . پژوهشگران ايراني در زمينه زعفران خيلي بيش از آن است كه امروزه برآورده شده است

هاي  اگرچه پژوهش. هاي زراعي زعفران در گذشته در سطح كشور، وضع موجود و دورنماي آينده آن نيز ترسيم شود به پژوهش
 ساله فعاليت علمي خاصي در 40 ساله برخوردار است ولي طي يك دوره 70اي  ورد زعفران در كشور از سابقهزراعي اوليه در م

.  توسط برخي پژوهشگران پيشگام در خراسان آغاز شد50هاي پژوهشي منسجم عمالً از دهه  اين زمينه صورت نگرفت و فعاليت
و شروع گسترش ) واحد خراسان(هاي علمي و صنعتي  ن پژوهشهايي همچون سازما  با پيدايش سازمان60 و 50هاي  در دهه
 نسبتاً گسترش يافت و 60 و 50هاي  هاي زراعي زعفران در دهههاي كشاورزي پژوهش هاي تحصيالت تكميلي در دانشكده دوره

گياهان  با تاسيس قطب علمي 80در اوايل دهه .  خود گرفت سرعت بيشتري به80 و 70هاي  اين موضوع بخصوص در دهه
 با تاسيس گروه پژوهشي زعفران در دانشكده 80زراعي ويژه در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و در اواخر دهه 

. هاي پژوهشي تداوم يافت كشاورزي دانشگاه بيرجند و همچنين تأسيس كانون ارتباط با دانش زعفران در همان دانشگاه، فعاليت
ه زعفران در دانشگاه تربت حيدريه و تالش در جهت انتشار دو نشريه تخصصي زعفران  تاسيس پژوهشكد90در اوايل دهه 

هاي تحصيالت تكميلي در  توسط دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند و پژوهشكده زعفران و گسترش قابل مالحظه دوره
يرخانه دائمي جشنواره زعفران در تأسيس دب. هاي مربوط بيشتر شد ها و نيز توجه بيشتر به اين محصول سرعت پژوهش دانشگاه

قائن، تشكيل شوراي ملي زعفران در اتاق بازرگاني صنايع و معادن مشهد، تدوين طرح جامع بهبود و فرآوري زعفران، برگزاري 
-المللي زعفران در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد نمونه هاي ملي، برگزاري دومين سمپوزيوم بين كنگره و همايش

هاي علمي روي اين  تواند عامل مهمي در گسترش پژوهش  از توجه بيشتر به زعفران در سطح ملّي است كه بدون ترديد ميهايي
هاي الزم را براي نوعي جنبش علمي در مورد زعفران فراهم ساخته باشد و انتظار  هايي زمينه اميد است چنين رويه. محصول باشد

هاي  عالوه جنبههاي رايج را مورد تجديد نظر قرار داده و به  و جامع، مباني پژوهشصورتي منسجمرود اين جنبش علمي به مي
هاي فيزيولوژي  هاي تحت كنترل، ارزيابي خأل عملكرد، مدلسازي رشد و نمو، جنبه نويني از توليد زعفران از جمله توليد در محيط

هاي توليد آن در قالب  ح كشت و جابجايي عرصهو اكولوژي زراعي، نقش تغييرات اقليم و گرمايش جهاني در گسترش سط
ها درقالب  هاي توليد و عرضه نتايج پژوهش هاي علمي به عرصه بدون ترديد انتقال يافته. هاي كالن بررسي نمايد پروژه

  .تواند دستاورد عملي چنين جنبشي باشد المللي به جامعه علمي جهاني مينوشتارهاي استاندارد بين
  ها زعفرانايران، زراعي، پژوهش: هاي كليديواژه
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  مقدمه
هاي اجتماعي،    اي در تكامل كشاورزي ايران داشته و ارتباط تنگاتنگي با ارزش            زعفران از ابعاد تاريخي جايگاه ويژه     

محيطي جوامع كشاورزي توليدكننده ايجـاد كـرده و از ديربـاز توليـد، فـرآوري، تجـارت و                     اقتصادي، فرهنگي و زيست   
چون توليـد آن بـر اسـاس نيـروي كـار            . ه ارزشمند در قالب دانش بومي اين جوامع شكل گرفته است          مصرف اين ادوي  

و ) Filabi et al., 2011(باشـند    هكتار دارا مي6/0 درصد مزراع مساحتي كمتر از 5/98(خانوادگي و در مزراع كوچك 
هاي آن با معيارهاي زيـست محيطـي و          يژگيهاي كم نهاده است، و      هاي صرفاً بومي و محلي و فناوري        با اتكا به نهاده   

 ,Koocheki (همنوا با طبيعت كه امروزه در قالب كشاورزي اكولوژيك و ارگانيك مطـرح اسـت كـامال مطابقـت دارد    

2003a; Ghorbani & Koocheki, 2013; Rezvani Moghaddam et al., 2007.(    توليـد زعفـران در ايـران 
شود و به آن اصطالحاً توليدات ارگانيـك          ين نوع توليد عمالً ارگانيك محسوب نمي      شكل ارگانيك است ولي ا    ماهيتاً به 

. پا مقرون به صرفه نيست      فرآيند گواهي ارگانيك پيچيده و پرهزينه است و براي كشاورزان خرده          .  گويند 1فراموش شده 
اورزي ارگانيـك در قالـب   شايد بتوان اين مشكل را با توجه به مقررات جديدي كه فدراسيون بين المللـي جنـبش كـش              

  ).Koocheki, 2003a (سيستم كنترل داخلي ارائه كرده، حل نمود

 سـاله منـاطقي كـه امـروزه         50000هايي از زعفران در بقايـاي         شناسي حاكي از وجود رنگيزه      برخي شواهد باستان  
ـ . )Willard, 2001(باشد  كشور عراق قرار دارد مي  Crocusه زعفـران ايرانـي  در قرن دهم قبل از ميالد پارسيان گون

hausknechtii  اند  كرده را كشت مي)Caiola & Canin, 2010( .    در حاشيه رود فرات شهري به نـام زعفـران وجـود
در هـزار  .  سال قبل از ميالد در اين شهر متولد شـده اسـت  2300داشته است كه سارگن مؤسس امپراطوري آكادها در   

 & Basker(عنوان نمادي از دوستي و اشرافيت بكار برده شـده اسـت    اي به دهطور گستر سال قبل از ميالد زعفران به

Negbi, 1983.(      و  بـر اسـاس نظـر بـسياري از پژوهـشگران از جملـه (Alberini, 1990)  وWilterhalter & 

Straubinger, 2000) 1000ها انـد و بعـد   ها به يونان و روم برده منشأ زعفران ايران و كشمير است كه از آنجا فنقي 
منابع علمي داخلي نيز با استناد به اسـناد تـاريخي           . ها و مورها به اسپانيا برده شد        سال پس از ميالد مجدداً توسط عرب      
اين منـابع، رويـشگاه   ). Abrishami, 2004; Ebrahim Zade et al., 2006(اند  تعلق زعفران به ايران را اثبات كرده

هـاي    هاي گياهشناسي نيز وجود تنـوع زيـاد گونـه           از جنبه . اند  ويژه الوند ذكر كرده   هاي زاگرس به    اوليه زعفران را دامنه   
اي شبيه به زعفران زراعي است   كه گونهC. haussknechtii ، از جمله گونه ) گونه وحشي8(وحشي زعفران در ايران 

.  منشأ زعفران در ايـران باشـد       تواند تاييد ديگري بر     و عقيده بر آن است كه زعفران زراعي از آن مشتق شده است، مي             
عليرغم وجود اين همه شواهد جاي آن دارد كه جهت اثبات ارتباط زعفران با كشاورزي ايران از دوران باسـتان تـا بـه                        
امروز مطالعه جامعي توسط گروهي از پژوهشگران ايراني در مورد محل تولد والدين زعفران كـه در آن ابعـاد تـاريخي                      

هاي ژنتيكي بررسي شده باشد، صورت        شناسي گياهي، مطالعات مولكولي و رديابي       مختلف باستان هاي    اين گياه از جنبه   
  . گيرد

 70000كننـد كـه بـيش از           هكتـار ذكـر مـي      72162 سطح زير كشت زعفران در ايران را بـالغ بـر             1390در سال   
است )  تار خراسان جنوبي  هك 13000 هكتار خراسان رضوي و      57000(هكتارآن در دو استان خراسان رضوي و جنوبي         

                                                 
1- Forgotten organic products  



  5    روند گذشته و نگاهي به آينده: هاي زراعي زعفران در ايران پژوهش
 

)Jehade Keshavari Khorasan Razavi, 2012.(  تـن  254 در كـل كـشور را   1390 مقدار توليد زعفران در سـال 
 ).Filabi, 2012( ميليـون دالر صـادر شـده اسـت     405 تـن آن بـه ارزش   5/133، 1391اند كه در سال  گزارش كرده

 ميليـارد دالر گـردش   4فروش زعفران در بازارهاي جهاني حـدود   اظهار داشت كه خريد و )Hossini, 2013(حسيني 
 ميليون دالر در گـردش      500كند تنها      درصد زعفران جهان را توليد مي      90كه بيش از    رغم اين مالي دارد كه ايران علي    

 درصـد تجـارت ادويـه را بخـود اختـصاص داده اسـت               4 تا   3زعفران در مقياس جهاني     . مالي اين محصول سهم دارد    
)Filabi, 2012( .طور مستقيم و غيرمـستقيم در بـر دارد كـه متأسـفانه     زعفران ايران تقريباً كليه بازارهاي جهاني را به

اي از    صورت حجمي و فلـه    طور غيرمستقيم توسط برخي كشورهاي اروپايي و منطقه به          اي از آن به     بخش قابل مالحظه  
بندي و با قيمت بـاال بـه بازارهـاي جهـاني عرضـه                ديگري بسته هاي     و در اين كشورها تحت نام      ايران خريداري شده  

 تـن  5/230را  2006 كل توليد زعفران در جهان در سال )Fernandez, 2004; Fernandez, 2007(فرناندز . شود مي
 تـن  4در همين سال توليـد زعفـران در يونـان    . در ايران توليد شده است    )  دصد 9/95( تن آن    220ذكر كرده است كه     

و ساير كـشورها  )  درصد3/1( تن   3، هندوستان   ) درصد 42/0( تن   1، مراكش   ) درصد 2/0( تن   5/0، اسپانيا   ) درصد 7/1(
  .بوده است)  درصد9/0( تن 2

زايـي، درآمـد سـرانه      در تجزيه و تحليلـي جـامعي از نظـر اشـتغال    )Sadeghi, 2008; Sadeghi, 2012(صادقي 
هاي خراسان رضـوي و جنـوبي، كـارآيي           قايسه با ساير محصوالت در استان     برداران، ارزش اقتصادي زعفران در م       بهره

 در مراحـل توليـد و فـرآوري زعفـران           1390گيري كرده است كه در سال         مصرف آب و درآمد حاصل از زعفران نتيجه       
ايي آن در ز كردند و اشتغال نفر از محل زعفران امرارمعاش مي600000بردار خراساني و جمعيتي بيش از     بهره 148500

 10 مجموع گردش كار ساالنه مزارع زعفران را )Sadeghi, 2012(نامبرده .  نفر روز بوده است13788000همين سال 
 درصد در مرحله جداسازي ذكر كرده است كه در اين مراحـل             65 درصد در مرحله داشت و       25درصد در مرحله كاشت،     

 درصـد نيـروي كـار را    80 و 50، 40سال براي هر هكتار به ترتيـب   روز نيروي الزم در     197سه گانه توليد با ميانگين      
 كيلـوگرم در هكتـار   7/3 اظهار داشته است كه بـا در نظـر گـرفتن    )Sadeghi, 2008(صادقي . دهند زنان تشكيل مي

 30 سـاله    8 سال عمر مزارع در خراسان مقدار توليد در يك هكتار طي ايـن مـدت زمـان                   8متوسط عملكرد زعفران و     
اين ). كند   كيلوگرم گل يك كيلوگرم زعفران توليد مي       70هر  (شود     كيلوگرم گل توليد مي    2100باشد كه از      وگرم مي كيل

 در 1390همين پژوهـشگر ارزش زعفـران در سـال    . ها و جداسازي نياز دارد   كارگر براي چيدن گل    900مقدار توليد به    
 ميليارد ريال محاسـبه كـرده و آن را بـه            916راسان جنوبي    ميليارد ريال و در استان خ      3837استان خراسان رضوي را     

 ميليـارد  333 و  1266 و پنبـه     252،  825، چغندرقند   260 و   2391ترتيب براي دو استان در مقايسه با ارزش گندم برابر           
  . ريال ذكر كرده است

زاي هر مترمكعـب آب و  كارآيي يعني عملكرد برحسب كيلوگرم به ا (وري مصرف آب      نامبرده از نظر كارآيي و بهره     
براي چند محصول مهم در مقايسه با زعفران، ارقـام زيـر را             ) وري آن بر حسب ريال در هر مترمكعب آب مصرفي           بهره

 23/0 ريـال، پنبـه      2445 كيلـوگرم و     5/2 ريـال، چغندرقنـد      2743 كيلـوگرم و     7/0گنـدم   . محاسبه و ارائه كرده است    
 ريـال و زعفـران   9452 كيلـوگرم و     1 ريال، سـيب درختـي       4120يلوگرم و    ك 4/1 ريال، سيب زميني     2866كيلوگرم و   

 برابـر  6 برابـر چغندرقنـد،   10 برابـر گنـدم،    9 ريال، بدين ترتيب هر متـر مكعـب آب در زعفـران              24500 گرم و    25/1
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 رونـد گـسترش سـطح زيـر     )Sadeghi, 2012(صـادقي  . نمايد  برابر سيب درختي درآمد حاصل مي5/2زميني و  سيب
  ).1جدول (صورت جدولي ارائه كرده است  را به1383 تا سال 1351شت زعفران و ميانگين عملكرد از سال ك

اقتباس از . 1383 تا سال 1351 روند گسترش سطح زير كشت و ميانگين عملكرد زعفران از سال -1جدول 
)Sadeghi, 2012(  

Table 1- Trend of explanation of saffron cultivation and yield average from 1972 to 2003    
  سال
Year 

  )هكتار(گسترش سطح زير كشت 
Expansion of cultivated area 

(ha) 

  )كيلوگرم در هكتار(ميانگين عملكرد 
yield (Kg.ha-1) Average 

 1351-1360  
From 1972 to 1981  

 
2950 → 4100 6.15 

1361-1372  
From 1982 to 1993  

 
4170→18344 4.68 

1373-1383  
From 1994 to 2004  

 
19348→ 54880 4.4 

-1385-1384(خراسان رضوي 
1386(  

Khorasane razavi (2005-2006-
2007)  

 

44825→ 44830 3.4 

-1385-1384(خراسان جنوبي 
1386(  

Khorasane jonubi (2005-2006-
2007) 

10721→13328 3.58 

 
 200 كيلوگرم در هكتـار حـدود   5/3 هزار هكتار و عملكرد 58 با مساحت   1386وي اظهار داشته است كه در سال        

 100هر سـال  )  سال40حدود ( در طي اين مدت 1351تن زعفران توليد شده است كه اگر با حفظ سطح عملكرد سال        
رسـيد و لـذا ايـن      كيلوگرم در هكتـار مـي  10گرم در هكتار به عملكرد در واحد سطح افزوده شده بود عملكرد فعلي به   

براساس آمار موجود .  هزار هكتار58شد و نه از   هزار هكتار زمين حاصل مي20تن از  200ر كل توليد يعني حدود مقدا
 برابـر افـزايش يافتـه اسـت در     20 در طي يك دوره سي ساله سطح زير كشت زعفـران در كـشور   1350از اوايل دهه    

ته است كه با توجه به روند كـاهش عملكـرد و نـصف               برابر افزايش ياف   10حاليكه در همين مدت مقدار كل توليد تنها         
شود كه توليد زعفران در ايران صـرفاً متكـي بـه گـسترش سـطح زيـر كـشت                    شدن آن در طي اين مدت مالحظه مي       

گذرد، سـطح زيـر كـشت زعفـران در             سال مي  40 تا كنون كه بيش از       50جالب توجه است كه از شروع دهه        . باشد  مي
 ولـي رونـد   )Sadeghi, 2012( تن رسـيده  213 تن به 17 هكتار و توليد آن از 80000 به  هكتار3000كشور از حدود 

 كيلـوگرم در  4/3، 1386 و در سـال  15/6 ميـانگين عملكـرد   50طوريكه در دهـه   عملكرد بصورت نزولي بوده است به  
 هكتـار گـزارش   47000 سال پيش 50 يعني حدود 1970سطح زير كشت زعفران در اسپانيا، در دهه     . هكتار بوده است  

 تـن  44ترتيب مقدار توليد در اين كشور از       هكتار كاهش يافت و بدين     2800 اين رقم به     1990شده در حاليكه در سال      
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اكنـون كمتـر از     البته بايد توجه داشت كه اين رقم هم).Molina et al., 2005( تن در سال رسيده است 6در سال به 
كند كه عمده آن از ايران خريداري شده و به قيمـت               تن زعفران صادر مي    60النه  يك تن در سال است ولي اسپانيا سا       

 1386 تـا    1351شـود كـه از سـال           مالحظه مي  1با نگاهي به جدول     . نمايد   برابر به بازار جهاني عرضه مي      10بيش از   
در كشور وجـود  عمالً عملكردها به نصف كاهش يافته است كه درست برعكس كليه محصوالت زراعي ديگر است كه             

ايـن موضـوع   . طور چشمگيري افزايش يافته است عملكرد محصوالت زراعي عمده در كشور طي اين چند دهه به . دارد
جهـت  . زميني، چغندرقند و ذرت به خوبي مشهود و در مواردي عملكرد آنها به دو برابر رسيده اسـت                   براي غالت، سيب  

 2800 به 1340 و براي گندم از 4340 برابر 2000 و در سال 2290  برابر 1966مقايسه عملكرد ذرت در جهان در سال        
 كيلوگرم در هكتار در سال      43 كيلوگرم در هكتار براي ذرت و        60كيلوگرم در هكتار رسيده است كه با سرعت افزايش          

فـزايش  ا) Zare Feizabadi et al., 2006( آبادي و همكاران زارع فيض. )Koocheki, 2003b(براي گندم بوده است 
 5/62را بررسي كردند و اين افزايش را براي غالت آبـي            ) 1382-1350( ساله   32عملكرد غالت كشور طي يك دوره       

هـاي   در بررسـي  . كيلوگرم در هكتار در سال گزارش كردنـد 6/12 و غالت ديم 7/69كيلوگرم در هكتار در سال، برنج 
 كيلـوگرم در  7/83ر ايران عملكرد گندم پـاييزه، سـاالنه    سال اخير د50در طي ) Soufizadeh et al., 2013(موجود 

هاي    كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است كه نيمي از اين افزايش عملكرد را مرهون فعاليت               8/78هكتار و گندم بهاره     
 يعنـي   1997 تـا    1950طـوركلي از سـال        بـه . كنند  زراعي قلمداد مي    هاي به   نژادي و نيمه ديگر را در ارتباط با فعاليت          به

). Soufizadeh et al., 2013( درصد بوده اسـت  2 تا 5/0 سال، افزايش ساالنه عملكرد غالت  در جهان را 50حدود 
  .توان به موارد زير نسبت داد  هر حال علت عدم افزايش عملكرد زعفران در كشور را ميبه

آيد   از يك گياه مينياتوري بدست مياين محصول كه عمالً. ماهيت متفاوت توليد در زعفران و ساير محصوالت -
هاي گذشته نياز به  زايي و وجود كارگر ارزان در دهه همانند صنايع دستي متكي به كار دستي بوده و بعلت اشتغال

  .توسعه فناوري براي آن احساس نشده است
 اندك است، شود و سطح زيركشت و توليد آن در كشورهاي ديگر چون اين محصول عمدتاً در ايران توليد مي -

هاي وارداتي كه  هاي الزم براي توليد آن در كشورهاي ديگر توسعه داده نشده و همانند تكنولوژي تكنولوژي
 .شود اين گياه از چنين شانسي برخوردار نبوده است براي ساير محصوالت در كشور بكار برده مي

پذير نيست و عمدتاً  د ساير محصوالت نهادهزعفران اصوالً مانن). هاي شيميايي نهاده(پذيري زعفران  عدم نهاده -
 .هاي بيولوژيكي است متكي به نهاده

بخصوص كودهاي (كارگيري كودهاي آلي بمقدار كافي كشت ممتد زعفران در طي اين چند دهه و عدم به -
 كرده» خسته«كاري را به اصطالح  هاي مناطق زعفران مطابق با آنچه در اوايل مرسوم بوده است زمين) دامي
 .1است

ها علم و     رسد در طي اين سال      نظر مي   هر حال داليل عدم رشد عملكرد زعفران به هر عاملي نسبت داده شود به             به
هـاي اوليـه     اگرچه نقـش پـژوهش  ).Koocheki, 2009b(فناوري به اندازه كافي براي اين محصول توليد نشده است 

ابل انكار است ولي بر اساس يك بررسي كلي كه از سال         برخي پژوهشگران پيشكسوت در توليد زعفران در كشور غيرق        
                                                 

1- Soil sickness  
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در طي ايـن  دهد كه  نشان مي) Mokhtari, 2013(هاي زراعي زعفران صورت گرفته است   روي پژوهش1392 تا 1352
اگر همـين مقايـسه     . باشد   طرح مي  2طور متوسط سالي حدود        طرح پژوهشي به اجرا درآمده است كه به        85مدت جمعا   
شود كه براي برخي گياهان و بخصوص گياهاني كه در همين اواخر وارد              حصوالت انجام شود مالحظه مي    براي ساير م  
در طي دهـه گذشـته صـدها طـرح بـصورت طرحهـاي       ) مثال كلزا يا ذرت و يا گياهان باغي مثل كيوي    (اند    كشور شده 

 تنهـا در سـازمان تحقيقـات        1391ال  عنـوان نمونـه در سـ      به. پژوهشي مستقل، پايان نامه و غيره به اجرا درآمده است         
 طرح براي چغندرقند به اجرا      70 طرح در مورد گندم و       50 طرح در مورد برنج،      68 طرح براي ذرت،     25كشاورزي تعداد   

هـاي   هاي دانشجويان تحصيالت تكميلـي دانـشكده   هاي پژوهشي و پايان نامه اگر طرح). Zand, 2013(درآمده است 
اي بـين    در مطالعـه )Sadeghi, 2012(صـادقي  . يابد   برابر افزايش مي5ن ارقام حداقل به كشاورزي نيز منظور شود اي

جـدول  (اي انجام داده است       ميانگين عملكرد مزارع اسپانيا، مزارع سنتي بيرجند و مزرعه تحقيقاتي طرق مشهد مقايسه            
2.( 

  )كيلوگرم در هكتار( مقايسه عملكرد مزراع اسپانيا، بيرجند و مزرعه تحقيقاتي مشهد -2جدول 
Table 2- Comparison of yield in Spanish, Birjand and Mashhad Fields   

  سال اول 
First year 

  سال دوم
Second year 

  سال سوم
Third year 

  ميانگين سه سال
Average of three 

years 
  مزارع اسپانيا

Spanish fields  
6-4 12-10 18-16 12-10 

  مزراع سنتي بيرجند
Traditional fields in 

Birjand  
0.23 1.8 3.7 1.9 

  مزراع تحقيقاتي طرق مشهد
Research fields in 

Mashhad  
2.5 11.7 20.3 11.5 

 

همچنين مزارع پژوهشي بـا مـزارع    شود كه تفاوت عملكرد در مزارع اسپانيا و  با مشاهده جدول فوق مشخص مي
هايي از رشد عملكرد در مزارع زعفران در خراسـان            هاي اخير نشانه    انه در سال  خوشبخت.  برابر است  6 تا   5سنّتي بيرجند   

هـاي تـشويقي بـراي كـشاورزان كـه بـر اسـاس التـزام بـه بكـارگيري                      شود كه بدون ترديد برخي فعاليت       مشاهده مي 
 يكـي از  )Filabi et al., 2013(براساس اظهـارات موجـود   . تواند نقش مؤثري داشته باشد هاي علمي است مي توصيه
 سـاله برداشـت كـرده       5 كيلوگرم در هكتار از يك مزرعـه         40عملكردي برابر   ) آقاي بخشي (كاران در فردوس      زعفران

هاي مستند از اجـراي طـرح    برخي گزارش. است كه كود دامي فراوان و آب كافي را عامل اين موفقيت ذكر كرده است 
ـ     Jehade( كيلـوگرم در هكتـار دارد   9ت از متوسـط عملكـرد   آرماني سازمان جهاد كشاورزي براي زعفـران نيـز حكاي

Keshavarzi Khorasan Razavi, 2012( .كار ان توسط سـازمان جهـاد    در اين طرح تأمين تسهيالت براي زعفران
هـا بـه زمـين اصـلي در نيمـه اول            كشاورزي منوط به استفاده از پنج تن در هكتار  بنه هشت گرم به باال، انتقـال بنـه                  

هـاي تحـت      هاي اخير با استفاده از كشت زعفران در محيط          در سال . اه و آبياري آن در نيمه دوم مرداد ماه است         خردادم
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شناخته شده است و با طـوالني كـردن دوره خـواب زعفـران از طريـق                 » هيدروپونيك« كه تحت عنوان روش      1كنترل
هاي مختلف از طريـق تـأمين حـرارت الزم            نو شكستن خواب آن در زما     ) دوره القاء گل در بنه    (تأمين حرارت مناسب    

آوري و در     در اين روش حداقل سـه دوره گـل        . كند  آوري مي   هاي رشد، زعفران را وادار به گل        براي گل آوري در اتاقك    
گرچـه  . )Filabi et al., 2013; Filabi, 2012( كيلوگرم در هكتار حاصـل شـده اسـت    20هر دوره عملكردي معادل 

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و         رسد با توجه به كليه جنبـه        نظر مي   ناپذير است ولي به     وري امري اجتناب  استفاده از اين فنا   
. ساز شـود    تواند در آينده مشكل     كاران جنوب خراسان گسترش بيرويه اين روش توليد مي          فرهنگي زعفران براي زعفران   

شود كه  بيني مي ست و در حال حاضر پيشاين موضوع براي گسترش بيرويه زعفران در مناطق ديگر كشور نيز صادق ا      
هاي مربوط به ايـن موضـوع         ريزي  شناختي خاص خود را از دست بدهد و لذا ضروري است در برنامه              زعفران آشيانه بوم  

  .مهم توجه خاصي مبذول شود

كـاري در كـشور و بخـصوص در خراسـان             هـاي زعفـران     باتوجه به آنچه ذكر شد جاي ترديد نيـست كـه عرصـه            
هاي زراعـي مربـوط بـه ايـن گيـاه ميـسر               طلبد و اين امر مهم در سايه اجراي پژوهش          هاي علمي بسياري را مي     زمينه

 .خواهد شد

  هاي زراعي زعفران در ايران تاريخچه پژوهش
 سال گذشته كه كشت 40هاي صورت گرفته در طي  رسد تالش نظر نمي گونه كه قبالً هم اشاره شد بههمان

هاي علمي پژوهشي مربوط به توليد آن كفايت نام   قابل توجهي يافته است حداقل از جنبهزعفران در كشور گسترش
آثار چنين غفلتي را . پرآوازه اين محصول را كرده باشد و انتظار جهانيان از پژوهشگران ايراني را برآورده ساخته باشد

تابي است كه چندين سال قبل در رابطه با توان در مواردي در سطوح بين المللي مشاهده كرد كه نمونه بارز آن ك مي
 درصد توليد زعفران جهان را 90زعفران به زبان انگليسي به چاپ رسيده است و در آن كتاب نامي از ايران كه بيش از 

هاي سياسي جهاني باشد كه  تواند ناشي از برخي جريان گرچه اين امر مي. خود اختصاص داده است ذكر نشده استبه
رسد عدم كفايت توليدات علمي توسط پژوهشگران ايراني در رابطه با  نظر مي از انتظار هم نيست ولي بهالبته دور 

هاي زنده ديگر دنيا باعث عدم دسترسي پژوهشگران بين المللي به اطالعات كافي در اين  زعفران و انتشار آن به زبان
در اعتراضي كه به جريان فوق شد، عدم . باشدرابطه شده و لذا حقوق مادي و معنوي ما را دستخوش آسيب كرده 

ها را عامل منظور نشدن نام ايران در كتاب موردنظر ذكر  دسترسي به اطالعات و عدم پاسخ دادن به مكاتبات آن
از طرفي ديگر انتظار اين است كه سهم ). Negbi, 1999( اند كه البته اين موضوع خود سؤال برانگيز است كرده

هاي علمي مربوط به زعفران بيش از همه كشورهاي ديگر جهان باشد   در توليد علم و ترويج يافتهپژوهشگران ايراني
البته بايد توجه داشت كه اصوالً سهم توليد علم ايران . زيرا نقش ما درتوليد زعفران در دنيا از همه كشورها بيشتر است

 Shargh(كه اخيراً منتشر شده است هاي علمي هم در خور توجه نيست و بر اساس آماري  در همه زمينه

newspaper, 2013 (و براي 54/1 اعالم شده است در صورتي كه براي هندوستان 12/0درصد توليد علم در كشور 
  . گزارش شده است18 كشور از نظر توليد علم 39رتبه ايران در بين . باشد  درصد مي25/1كره جنوبي 

طور چشمگيري  هاي زراعي آن به  علمي در مورد زعفران و بويژه جنبه      هاي اخير حجم مطالعات       خوشبختانه در سال  
                                                 

1- Controlled environment 
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زراعـت و فنـاوري زعفـران در     نـشريه (هاي آن انتشار مجالت تخصصي زعفران  در كشور افزايش يافته است و نشانه
 و چـاپ  المللـي  ، سمينارهاي متنوع ملي و بـين )هاي زعفران در دانشگاه بيرجند دانشگاه تربت حيدريه و نشريه پژوهش  

 2003المللي زعفران كه از سـال         مشاركت چشمگير پژوهشگران ايراني در چهار سميوزپوم بين       . هاي علمي است    كتاب
 در اسپانيا، دومـي  2003هاي مذكور كه اولي در سال      در سميوزپوم .  برگزار شده است خود گواه اين مدعا است        2012تا  

 در كشمير برگزار شد نقـش       2012 در يونان و چهارمي در سال        2009، سومي در سال     )مشهد( در ايران    2006در سال   
در اولـين  .  درصد مقـاالت بـه ايرانيـان تعلـق داشـت     50كه در مواردي تا   طوري  پژوهشگران ايراني كامالً بارز بودند به     

ها از ايران بود       درصد آن  50 مقاله يعني حدود     44صورت شفاهي و پوستر،      مقاله ارائه شده به    92سميوزپوم در اسپانيا از     
كننـدگان   هاي ملي نيز از نظـر افـزايش تعـداد شـركت     همين روند در همايش.  مقاله از خراسان بود   30كه از اين تعداد     

  . صادق است

هاي زراعـي ايـن محـصول در كـشور            هايي كه در رابطه با جنبه       در اين مقاله سعي خواهد شد تصويري از پژوهش        
هـاي   ن ترتيب تنها به همين جنبه پرداخته خواهد شد و مواردي كه مربوط به پـژوهش انجام شده است ارائه شود و بدي      
باشند مورد نظر واقـع   هاي بيولوژيكي، مولكولي، كشت بافت و بيوتكنولوژي و غيره مي      تكميلي مانند گياهشناسي، جنبه   

  .نشده است

» دسـتور زراعـت زعفـران     « تحت عنـوان     اي كه در مورد زعفران در ايران به رشته تحرير درآمده است             اولين مقاله 
 ,Sheibani(اهللا شيباني در نشريه مدرسه عالي فالحـت كـرج بـه چـاپ رسـيد        توسط رحمت1310است كه در سال 

و سـپس در  ) Sabeti, 1936 (»زعفران و طرز زراعت آن«اي تحت عنوان   مقاله1315و بعد از آن نيز در سال ) 1931
 تحت عنـوان  1320 و همچنين در سال )Madani, 1938(» ران در اصطهباناتزراعت زعف« تحت عنوان 1317سال 

در جلد اول كتـاب فالحـت   . به چاپ رسيد) Shah alaei, 1941 ("گياهان خوشبوي پزشكي، زعفران و سودهاي آن"
ن اولـي .  راجع به زراعت زعفران مطالبي آورده شـده اسـت  )Bahrami, 1934( منتشر شده است 1313نيز كه در سال 

در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و پس ) Askari, 1963 ("زعفران ايران" تحت عنوان 1342پايان نامه در سال 
پس از آن طي يك ). Jafari Shahri, 1965( در دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز به اجرا درآمد 1344از آن در سال 

اي طـوالني در انتـشار مطالـب علمـي در مـورد                سـال وقفـه    40 يعني پـس از      1350دوره نسبتاً طوالني تا اوايل دهه       
با بررسي تاثير كودهاي شيميايي ) Sadeghi, 2012( صادقي 1350در اوايل دهه . هاي زراعي زعفران وجود دارد جنبه

هـاي نـوين       زعفران فعاليـت   ” وي ”بر بهبود عملكرد زعفران و مقايسه تأثير كودهاي شيميايي و حيواني بر وزن گل و              
 برخـي   50هاي علمي و صـنعتي در اواخـر دهـه             بعدها با تأسيس سازمان پژوهش    . گذاري كرد   وهشي زعفران را پايه   پژ

ايـن  ). Hemati & Hosseini, 2003; Bagheri & Hematti, 1989(هاي پژوهشي در مركز مشهد آغاز شد  فعاليت
هـا،    كـش   هـرز و كـاربرد علـف        هاي  ناسايي علف ها عمدتاً در رابطه با مطالعات اقليمي، بررسي تنوع زعفران، ش            پژوهش
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 ;Sadeghi, 1997( و تراكم آن در واحد سـطح، آبيـاري تابـستانه   ) Sadeghi, 1993( 1هايي روي اثر وزن بنه بررسي

Sadeghi, 2003 ( اثر انبارداري و تاريخ كاشت بنه ،)Sadeghi, 1996; Sadeghi, 2003(  اثر كودهاي شـيميايي و ،
و ) Hosseini & Sadeghi, 1997(، اثـر تغذيـه برگـي بـر عملكـرد      )Sadeghi, 1988(برگ و بنـه  حيواني بر توليد 

هاي كشاورزي بخصوص      در دانشكده  60 و شروع دهه     50در پايان دهه    . بررسي امكان وجود دگرآسيبي در زعفران بود      
 اولـين  1367در سال . ران آغاز شد  هاي مربوط به زعف     كار ي قرار دارند نيز پژوهش       هايي كه در مناطق زعفران      دانشكده

هـاي دهـه    گردهمايي بررسي مسايل زعفران در قاين برگزار شد و اكثر مطالبي كه در آنجا ارائه گرديد نتيجه پـژوهش             
هـاي   هاي زراعي زعفران در سـازمان پـژوهش    هاي انجام شده در رابطه با جنبه        نتايج پژوهش .  بود 60 و اوايل دهه     50

هـاي     پـژوهش  80 و   70در دهـه    . اي از مقاالت اين گردهمـايي بـود         شهد بخش قابل مالحظه   علمي و صنعتي مركز م    
هاي تحصيالت تكميلي در      مربوط به زعفران با روندي نسبتاً صعودي ادامه يافت و اين موضوع با شروع گسترش دوره               

گاه فردوسـي مـشهد در      هاي كشاورزي و تأسيس قطب علمي گياهان زراعي ويژه در دانشكده كشاورزي دانش              دانشكده
اي، مقـدار و   هـاي تغذيـه   هاي انجام شده در اين دوره عمدتاً روي جنبـه            بتدريج رو به فزوني نهاد و پژوهش       1380سال

  .زمان آبياري، نقش وزن بنه، تاريخ كاشت، استفاده از كودهاي بيولوژيك، كشت مخلوط و توليد زعفران ارگانيك بود

 سومين گردهمايي ملي در مشهد برگزار شد و         1382فران در گناباد و در سال        دومين گردهمايي زع   1373در سال   
 كتـابي   1380قطب علمي گياهان زراعي ويـژه در سـال        . ها ارائه گرديد    ها در اين گردهمايي     هايي از اين پژوهش     بخش

صل آن توسط يكي به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر نمود كه هر ف      » زعفران، فناوري توليد و فرآوري    «تحت عنوان   
در ايـن كتـاب بـراي اولـين بـار برخـي نتـايج               . هاي كـشاورزي نوشـته شـده اسـت          از پژوهشگران يا اساتيد دانشكده    

 ,.Kafi et al(هاي فيزيولوژيكي و اكولوژيكي زعفران كه تا آن زمان كمتر مورد توجه بـود آورده شـده اسـت     پژوهش

اي از  ، مجموعـه )Ghodusi et al., 2003a; Ghodusi et al., 2003b (1382قدوسي و همكـاران در سـال   ). 2002
هـا، مقـاالت، مطالـب منتـشر      شامل نـشريات، كتـاب  (منابعي كه راجع به زعفران در گذشته در كشور انجام شده است             

 و  هـاي اكولـوژيكي     گيري شده است كه از كل مقاالتي كه در رابطه با جنبه             در اين مقاله نتيجه   . را منتشر كردند  ) نشده
 درصد مربوط   60هاي فيزيولوژيكي زعفران تا آن زمان منتشر شده است            هاي كاشت و داشت و برداشت و جنبه         ويژگي

 درصـد در  14 درصـد در رابطـه بـا گياهـشناسي،     15هاي كاشت و داشت و برداشت،  هاي اكولوژيكي و ويژگي   به جنبه 
هـاي هـرز و آفـات و     ربـوط بـه شـناخت و كنتـرل علـف      درصـد م 11رابطه با بيوتكنولوژي، به نژادي و ريزازديادي و      

هاي زراعـي زعفـران كـه از سـال      روي پژوهش) Mokhtari, 2013(در مطالعه مقدماتي مختاري . باشد ها مي بيماري
 طـرح در هـر      2حـدود   ( طـرح پژوهـشي      85گيري كرده است كه تا كنون جمعاً           تا كنون انجام شده است نتيجه      1352
هاي كود و تغذيه اختصاص دارد و پس از آن نياز آبي،               دصد آن به جنبه    20 اجرا شده است كه      به اشكال مختلف  ) سال

  .باشند هاي پژوهشي مي ، تاريخ كاشت، وزن بنه و روش و دور آبياري بيشترين طرح تراكم، روش كاشت

                                                 
برند و    كار مي باشد كلماتي مانند پياز، بنه، سوخ و پداژه به          وپر مي هاي زيرزميني زعفران كه نوعي پياز ت       براي اندام  -1

كـه واژه پيـاز بيـشتر توسـط     كارگيري يك واژه واحد هماهنگي وجود نـدارد، بـا وجـودي       بين پژوهشگران از نظر به    
 .  شده استواژه بنه استفادهشود ولي در اين نوشتار همه جا از كشاورزان استفاده مي
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  هاي زراعي زعفران و روندهاي نوظهور وضع فعلي پژوهش
تـرين داليـل آن    در كشور به داليل مختلف رو بـه افـزايش اسـت كـه مهـم     در حال حاضر توجه به توليد زعفران  

وري آب در اين گياه و بـاالخره          هاي نوين دارويي ، نياز كم به آب و باال بودن كارآيي و بهره               هاي اقتصادي، جنبه    جنبه
ري از كـشور    هـاي ديگـ     تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني است كه باعث شده است شرايط رشد براي گياه در عرصـه                

عنوان  رود كه زعفران به بيم آن مي. فراهم شود و بعلت ارزش اقتصادي زياد آن سطح زير كشت اين گياه گسترش يابد              
يك گياه سازگار به تغييرات اقليمي و كمبود آب، جايگزين مناسبي براي برخي گياهان زراعـي رايـج در سـطح كـشور                       

كه در حال حاضـر     (توجه بيشتر به سطح كشت زعفران       .  ببار آورد  رويه سطح كشت آن مشكالتي را     شود و گسترش بي   
 هكتـار آن در منـاطقي خـارج از آشـيانه            20000رسد حداقل     نظر مي    هكتار در كل كشور است و به       80000رقمي برابر   

كافي و همكـاران    . هاي پژوهشي زراعي آن شده است       باعث گسترش فعاليت  ) اكولوژيكي اصلي آن يعني خراسان باشد     
)Kafi et al., 2002 (ساله متوسط تعداد مقاالت چاپ شـده در دنيـا   30 براي يك دوره 1با مراجعه به سايت اگريكوال 

  . اند  مقاله در سال ذكر كرده3هاي مربوط به زعفران را حدود  در كليه زمينه

هماهنگي دانش و  تأسيس پژوهشكده زعفران در دانشگاه تربت حيدريه و تأسيس گروه پژوهشي زعفران و كانون      
هاي   صنعت زعفران در دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند از آخرين اقداماتي است كه بر افزايش سرعت روند پژوهش                

  :شوند هاي پژوهشي فعلي به دو دسته تقسيم مي طرح. زراعي زعفران مؤثر واقع شده است

ها، وزن بنه و   نحوه كاشت، تراكم بنهاي، تاريخ كاشت، هاي رايج كه شامل توجه به مسايل تغذيه ادامه طرح -1
هاي آبياري و تراكم بنه در هاي جديد در رابطه با تاريخ كاشت مقدار و روشبا توجه به يافته. آبياري است

هاي مربوط به آن مورد هاي سنتي كاشت زعفران و پژوهشزمان كاشت به نظر مي رسد الزم باشد روش
ر در گذشته تاريخ كاشت را اواخر مرداد و شهريور و اولين آبياري نيز در تجديد نظر قرار گيرد، به عبارت ديگ

 بنه در متر مربع و مقدار آبياري عمدتاً دو تا سه نوبت پيشنهاد شده و 50ها به مقدار همين زمان، تراكم بنه
خرداد با يك آبياري ها را كه امروزه تاريخ انتقال بنهحال آن. شدكار گرفته ميعمالً همين موارد در مزارع به

-ها را دو برابر و نوبت آبياري را چند برابر بيش از گذشته توصيه ميتراكم بنه. تابستانه در اواسط مرداد
  .نمايند

 : باشند ها شامل موارد زير مي اين قبيل طرح. 2هاي جديد مبتني بر روندهاي به اصطالح نوظهور طرح -
رضواني  .هاي اكولوژيك توليد زعفران و كشت ارگانيك  روشهاي جايگزين بيولوژيكي، استفاده از نهاده -

 .هايي در اين مورد انجام داده اند  بررسي)Rezvani Moghaddam, et al. 2013 a,d (مقدم و همكاران
) b 2008(در اين مورد، بهداني و همكاران . ارزيابي روابط كمي بين عملكرد و مصرف عناصر غذايي -

 قائن گناباد، بيرجند، شهر چهار در ابط كمي بين عملكرد و مصرف عناصر غذاييطرحي در مورد ارزيابي رو
 .به اجرا درآوردند ساله پنج تا يكساله زعفران مزرعه 160حيدريه در  تربت و

                                                 
1- Agricola 
2- Emerging trend 
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بيني گل دهي در عمده مدلي را براي پيش ،)2008a(بهداني و همكاران . سازي فرآيندهاي رشد و نمومدل -
  . ارائه كرده اندمناطق زير كشت زعفران

هاي اخير  در سال. هاي سازگاري هاي رشد ونمو و پيدا كردن راه بررسي اثرات تغيير اقليم و ويژگي -
هايي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در رابطه با تاثير افزايش درجه حرارت بر رفتار  طرح

ر اقليم بر رفتار گلدهي زعفران سازي اثر تغيي و مدل)Koocheki et al., 2000(گلدهي زعفران 
Koocheki et al., 2009a) ( به اجرا درآمده است كه نتايج آن حاكي از اين است كه بعلت تغيير در

الگوهاي حرارتي منطقه كشت زعفران در خراسان توسعه سطح زير كشت آن به سمت شمال خراسان 
همين دليل در مناطق ديگري از  به. شود ميسوق پيدا خواهد كرد و بتدريج از مناطق انتهايي جنوبي حذف 

نصيري و . يابد شود نيز سطح زير كشت آن گسترش مي ايران كه شرايط حرارتي مناسب زعفران حاصل مي
هايي در  ، بررسي)Koocheki et al., 2006a(و كوچكي و همكاران ) Nassiri et al., 2005(همكاران 

هاي هوايي و نيز اثر دوره  هاي بنه و اندام اي نوري بر ويژگيه رابطه با تاثير دوره انتظار بنه و رژيم
  .اند انبارداري بر نحوه تخصيص مواد فتوسنتزي انجام داده

ها براساس وزن و ثبت مشخصات و هاي مربوط به چگونگي افزايش وزن پياز و استانداردسازي بنه بررسي -
 .Rezvani Moghaddam, et al ( و همكارانرضواني مقدم، )Filabi, 2013(فيالبي . گذاري آنهابر چسب

2013c (و حسن زاده و همكاران) Hassanzadeh, et al. 2013( ،هايي در اين مورد انجام داده اند بررسي.  
 فيالبي. هاي مربوط به استفاده از ضايعات كشاورزي و انواع كمپوست در بستر كشت زعفران بررسي -

)Filabi, 2013( ،نرضواني مقدم و همكارا) Rezvani Moghaddam, et al. 2013 b,e,f ( و كوچكي و
  . اندهايي در اين مورد انجام دادهپژوهش) Koocheki, et al., 2013a (همكاران

  .هاي همزيست مانند مايكوريزا استفاده از ميكروارگانيسم -
  .در اين رابطه نيز منابع محدودي وجود دارد. هاي نوين آبياري روش -
فيالبي و صادقي . به كاهش طول عمر مزرعه با نگاهي به امكان كشت يكساله زعفرانهاي مربوط  بررسي -

)Filabi & Sadeghi, 2013(،اند اي در اين مورد انجام داده  مطالعات اوليه. 
) Filabi et al., 2011(در چند سال گذشته فيالبي ). هيدروپونيك( 1هاي تحت كنترل كاشت در محيط -

هاي تحت  هاي حرارتي مطلوب در محيط آوري زعفران با استفاده از رژيم جهت طوالني كردن دوره گل
نتايج اين ) Sadeghi, 2012(هاي كاربردي مناسبي انجام داده است و صادقي  فعاليت) اتاقك رشد(كنترل 
 ارائه "آوري زعفران استفاده از روش هيدروپونيك در گل"ها را به صورت نوشتاري تحت عنوان  فعاليت
در دست اجرا است ) Molina et al., 2005(هاي مولينا   كه با اقتباس از پژوهش در اين روش. ستنموده ا

 كيلوگرم در هكتار 20توان تا توان طول گلدهي زعفران را به سه الي چهار دوره رساند و از هر دوره ميمي
در نوشتار ) Sadeghi, 2012(صادقي ). Filabi et al., 2011(زعفران برداشت كرد )  گل در متر مربع520(

 روز دوره خواب ظاهري زعفران 60اضافه  روز دوره خواب حقيقي به30خود اشاره كرده است كه در طبيعت 

                                                 
1- Hydroponic 
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از نيمه ( بار 4توان تا   روز رسانده شود مي180افتد، حال اگر اين مدت با تأمين دماي الزم به  اتفاق مي
  . آوري كرد مصنوعي وادار به گلطور زعفران را به) شهريور تا پايان آذر ماه

اخيراً افزايش تراكم بنه به دو برابر مقدار رايج در مترمربع مورد توجه واقع شده است و . كاشت پر تراكم -
 ,Koocheki et al., 2011; Koocheki(اي نيز در اين مورد صورت گرفته است  هاي اوليه پژوهش

2013.( 
 )مزارع مستقل از توليد زعفران( جداگانه و اختصاصي هاي مربوط به توليد بنه در مزارعپژوهش -
در مورد كشت مخلوط زعفران با گياهان . كشت مخلوط زعفران با گياهان زراعي يكساله و گياهان دارويي -

 ,.Khosravi, 2005; Koocheki et al(هاي اخير پژوهشهايي انجام شده است دارويي و زراعي در سال
2005; Koocheki, 2010(  

  )هاي رشد شاخص(هاي فيزيولوژيكي زراعي زعفران  عه جنبهمطال -
بندي اكولوژيكي مناطق مستعد پهنه  ،)2008a (بهداني و همكاران. بندي هاي اقليمي و پهنه بررسي ويژگي -

  . زعفران كاري در خراسان بزرگ را انجام داده اند
  ارزيابي خأل عملكرد -
  سازي و رشد و نمو نتز، ذخيرههاي مطلوب از نظر فتوس طراحي فيزيولوژيكي تيپ -

و انتقال بنه ها به مزرعه در خردادماه از ديرباز مورد توجه برخي پژوهـشگران ماننـد    گرچه موضوع آبياري تابستانه
عـالوه  . تري مجدداً در دست بررسي قرار گرفته اسـت          شكل گسترده رسد اين موارد به     نظر مي   صادقي بوده است ولي به    

 ,Filabi, 2013(هاي كاربردي در رابطه با آبياري زعفران كه اخيـراً صـورت گرفتـه اسـت      هشبر آن نتايج برخي پژو

Mohammad Abadi et al., 2011(   حاكي از اين است كه آبياري مكرر زعفران باعث افزايش وزن بنه و در نتيجـه
 كيلوگرم در هكتـار  35دل اين موضوع در تجربيات يكي از كشاورزان در فردوس كه عملكردي معا       . عملكرد خواهد شد  

اين كشاورز موفقيت خود را مرهون آب و موادغـذايي كـافي ذكـر كـرده اسـت                  . كسب كرده است نيز تاكيد شده است      
)Filabi, 2013.(  

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطـي زعفـران بـراي بخـش                 طور كلي با توجه به ارزش       به
هاي علمي به مشكالت مربـوط        نيز انتظارات جهاني از پژوهشگران ايران از نظر پاسخ        اي از كشاورزان خراسان و        عمده

هاي زراعي آن بـيش از پـيش احـساس            هاي زعفران و بخصوص پژوهش      به آن ضرورت انسجام بخشيدن به پژوهش      
 شـوراي ملـي     در اين رابطـه تـشكيل     . خوشبختانه اخيراً زعفران مورد توجه بيشتري در كشور قرار گرفته است          . شود  مي

زعفران در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد، تأسيس دبيرخانه دائمي جشنواره زعفران در قائن، تدوين طرح جامع                   
باشـد، تأسـيس    بهبود و فرآوري زعفران كه به تصويب مجلس و هيئـت دولـت رسـيده اسـت و در دسـت اقـدام مـي                        

هاي اخيـر در رابطـه بـا كـشاورزي و آن هـم بـراي                  ر سال اي است كه د     پژوهشكده زعفران كه جديدترين پژوهشكده    
هـاي جـامع و       الزم است پـروژه   . تواند نقطه آغازين خوبي در اين رابطه باشد         باشد مي   محصول مهمي چون زعفران مي    

هـاي    هاي پژوهشي متكي به كار گروهي و همكاري پژوهـشگران بـا تخـصص               كالن تعريف شود و در اين قالب طرح       
). پژوهش در مزرعـه   (تواند در مزارع كشاورزان به اجرا درآيد          هاي پژوهشي مي    اين قبيل طرح  . ي شود ده  مختلف سامان 
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هاي پژوهشي نيز تـسهيل خواهـد         ها در شرايط محيطي مزارع زعفران اجرا شده و ترويج يافته            در چنين حالتي پژوهش   
وسـيله بـا ارتبـاط دادن        شـود تـا بـدين      گيـري   شايد الزم باشد با نگرشي جديد ساختار سازماني پژوهشكده شـكل          . شد

اميـد اسـت ايـن پژوهـشكده        . كشاورزان با پژوهشكده مشكل بيگانگي پژوهشگران با كـشاورزان بنحـوي حـل شـود              
هاي جديدي را به آزمون بگذارد و زمينه را براي نوعي جنبش علمي زعفران در كشور فراهم نمايد، شـايد بتوانـد                        روش

 .پيدا نمودبراي مشكلي كهن پاسخ جديدي 
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Abstract 

Saffron has strong ties with the economic, social, environmental and political aspects of 
agriculture in the country with particular impact on the local communities of the growing area. 
The role of Iranian farmers in domestication and cultural development of saffron has been 
clearly demonstrated in the international literature. However, the past scientific achievement of 
the Iranian scientists on the agronomic attributes of saffron seems to be insufficient with 
regards to the importance of this crop and the expectation of international scientific bodies. In 
this review an attempt has been made to look at the past agronomic research status and find a 
trend for the present and a prospect for the future. On this bases although the history of 
conventional research in Iran on saffron goes back to seven decades ago a dormant period of 
almost 40 years up to the 1960s is evidenced. Basically in the 60s the pioneer researchers from 
Khorasan founded the conventional research on basic agronomic aspects and in the later stages 
with establishment of organization such as Organization for Scientific and Industrial Research 
(Khorasan branch) and expansion of graduate studies in the universities, research activities was 
progressed. These activities gained a momentum in the last two decades particularly in recent 
years due to establishment of different public and private organizations associated with saffron 
such as National Saffron Council, permanent secretariat for saffron festival, organizing various 
seminars and conferences, establishment of research group for saffron in a University, 
establishment of saffron focal point for science and industry, establishment of saffron institute 
and publication of two specialized scientific Journal on saffron. Based on these achievements it 
is hoped to enhance the conventional research topics and shift them towards a holistic and 
comprehensive approaches for novel research on the subjects such as production under 
controlled environment, evaluation of yield gaps, growth and development modeling, crop 
physiology and ecology and impacts of climate change on saffron expansion area etc. This 
could be fulfilled by transferring the findings to the fields and presenting the results to the 
world scientific societies by publishing in international Journals. 
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