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 چكيده 

شاده  ساازماندهی و برناماه مشا ص ياک نيازمند تدوين كشاورزی ايران اهداف كلان و راهبردی از يکی عنوان به پايدار زعفران توليد

برابار  9/57است. در طی نيم قرن گذشته توسعه زراعت زعفران در ايران بيش از هر محصول ديگری انجام شده و سطح زير كشت آن تاا 

افزايش يافته است. با اين وجود، ميانگين عملکرد در واحد سطح از اين توسعه تبعيت نکرده و با شيبی منفی در حال كاهش است به نحاوی 

برآورده شده كه است. همچنين  رسيده 6557 سال در هکتار در كيلوگرم 12/5 به 6592 سال در هکتار در كيلوگرم 71/9كه ميانگين توليد از 

(، Rhizoglyphus robiniهاای زعفاران مانناد كناه زعفاران )درصدی در مزارع ايران وجاود دارد. آفاات و بيمااری 10-54عملکرد  خلاء

در  مؤثرهای ويروسی زعفران نيز از جمله عوامل ( و بيماریBurkholderia gladioliپوسيدگی خشک بنه زعفران ) پوسيدگی بنه زعفران،

ی و انبااردار پاايين تيافيباا ك یهاابنه، آلوده و سالم یهااختلاط بنهران در مزارع هستند. از سوی ديگر كاهش كمی و كيفی محصول زعف

شود و افزايش عملکرد زعفاران در یم ريتکثی دختری خود هابنهبوسيله زعفران . باشدیمحصول م نيا ديتولنيز از معضلات  هابنهنامناسب 

های بذری استاندارد و سالم به عنوان تنها ابزار تکثير گياه در طبيعت پيش نياز هار ت. دستيابی به بنهارتباط مستقيم با كيفيت بنه مادری اس

هاای هاای اولياه، بناههای مورد نياز جهت دستيابی و گواهی هستهريزی برای افزايش عملکرد زعفران است. اين مقاله شاخصگونه برنامه

هاای اساتاندارد عااری از كند. بدون شک استفاده از بنهه استاندارد سازی بنه زعفران توصيف میهای بذری زعفران را در برناممادری و بنه

-شناختی و فيزيولوژيکی گياه و اجرای مديريت مناسب موجب افزايش عملکرد و بهبود سنجههای بومبيماری در كنار توجه به ساير شاخص

 های توليد پايدار خواهد شد. 
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 مقدمه

در حقيقت كلاله خشاک باستانی  به عنوان يک ادويهزعفران 

شده گل زعفران زراعی است و حاوی سه تركيب عمده كروسين 

باشد كاه بار )رنگ(، سافرانال )عطر( و پيکروكروسين )طعم( می

مبنای مقدار اين مواد در هر گرم، محصول درجاه بنادی كيفای 

 ;Kafi et al., 2006شود و مصاارف غاذايی و دارويای دارد )می

Lage & Cantrell 2009; Lopez-Corcoles et al., 2015 .) 

لپااه، تکگياااهی  (.Crocus sativus L)ان زراعاای عفرز

 ,.Kafi et al( اسات )Iridaceaeاز خاانواده زنبقياان )و ئوفيت ژ

2006; Rashed-Mohassel 2019هی (. زعفااران در اصاال گيااا

يکساله است ولی در زراعت به عنوان گيااهی چندسااله اساتفاده 

(. زعفاران زراعای بار Koocheki & Seyyedi, 2019می شاود )

ياک  كه ديپلوئيد هساتند Crocusخلاف ساير گونه های جنس 

های گرده و كلاله نابارور ( طبيعی با دانهn5=20گياه اتوتريپلوئيد )

(. Rashed-Mohassel, 2019; Nematia et al., 2019اساات )

هاای وحشای آن تواناايی بنابراين زعفران زراعی بر خلاف گوناه

-توليد بذر حقيقی را نداشته و بصورت غير جنسی و از طريق بنه

-Nehvi et al., 2010; Rashedشاود )های دختاری تکثيار مای

Mohassel, 2019هاای (. چرخه زندگی اين گياه با تکوين جوانه

گل و گلدهی آغاز شده و با اتمام فااز زايشای های گل، رشد لوله

هاای دختاری های مادری در طی فاز رويشی گياه بناهبروی بنه

 ,Kafi et al., 2006; Koocheki & Seyyediكنناد )رشاد مای

2015 .) 

زمينای هساتند كاه بوسايله هاای زياربنه ها در واقع سااقه

. (Koocheki & Seyyedi, 2019) ها محافظت می شاوندپوشينه

هاای مولاد های دختری توليد شده در فصل بعد بعناوان بناهبنه

-(. كيفيت تغذيه بنهBhagyalakshmi, 1999عمل خواهند كرد )

های دختری توليد شده بر كميت و كيفيت زعفران توليد شده در 

 (.  Koocheki & Seyyedi, 2019گزار خواهد بود )تأثيرفصل بعد 

از ياک ساو امکاان  جنسای بناه زعفاران غير تکثير ماهيت

هااای رايار در اصاالات نباتاات را در بااه نااژادی اساتفاده از رو 

 تجماع مساتعد سازد و از سوی ديگر آنرازعفران غير ممکن می

كند. در بين عوامل زيستی بدون می متعددی هایبيماری و آفات

در توليد زعفران بوده كاه  مؤثر نهاده ترينترديد بنه زعفران مهم

ر كميت گل، كيفيت كلالاه و عملکارد محصاول بطور مستقيم ب

 ميگذارد. تأثيرتوليدی 

 

 های زعفران لزوم استاندارد سازی بنه

ايران در حال حاضر بزرگترين توليد كنناده زعفاران در دنياا 

شود و بيشترين سطح زير كشت اين محصاول نياز محسوب می

(. پس Shahnoushi et al., 2019; Negbi, 1999در ايران است )

همچناين از ايران كشورهای يونان، اسپانيا، ايتاليا و هند هستند. 

كنناده نوههاور ايان محصاول در دنياا افغانستان به عنوان توليد

(. بار اسااس آخارين آماار Katawazy, 2013شاود )شناخته می

-استان ايران كشات مای 54وزارت جهاد كشاورزی، زعفران در 

 5/666102ن شود. مجموع ساطح زيار كشات زعفاران در ايارا

 (. Agricultural Statistics, 2018هکتار است )

خراساان باه سه اساتان  در مجموع زعفران كشت زير سطح

 فاصاله عناوان بزرگتارين توليااد كننادگان زعفااران اياران در

 5/666102بااه  هکتااار 2594از  6557تااا  6592هااایسااال

 زا كه بيش است يافته افزايش  )برابر 9/57 حدود در يعنی(هکتار

 نشاان موجاود هاایداده .باشدمی كشور در زراعی محصول هر

افازايش  در را ساهم بيشترين رضوی خراسان استان دهد كهمی

( 6 اسات )شاکل اختصاص داده خود به كشت زعفران زير سطح

(Koocheki, 2018 .) 

باه  6599تن در ساال  691ميزان توليد زعفران در ايران از 
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ش يافته است و به عبارت ديگر افزاي 6557تن در سال  09/040

 Agriculturalبراباار شااده اساات ) 6/2توليااد زعفااران ايااران 

Statistics, 2018 ) 69/259و استان خراسان رضوی باا تولياد 

 ذكار به درصد زعفران ايران را توليد كرده است. لازم 76/75تن 

 دليال وقاوع باه 6597 ساال در عملکرد شديد كاهش كه است

 (.Koocheki & Seyyedi, 2019باشد )می حد بيش از سرمای

در  زعفاران  )عملکارد × كشات زيار ساطح(تولياد  ميازان

از  6557 تا 6592 های سال فاصله مجموع سه استان خراسان در

 و افازايش يافتاه  )برابر 6/22 حدود در يعنی( 5/571 به تن 67

 كشت بوده زير سطح گيردليل افزايش چشم به توليد افزايش اين

 .(Koocheki, 2018)است 

 

 
 1531تا  1531روند تغييرات سطح زير كشت زعفران در سه استان خراسان از سال  -1شكل 

Figure 1- The trend of changes in the area under cultivation of saffron in three provinces of Khorasan farms from 1972 up to 

2019 (Koocheki et al., 2017; 2018). 
 

در  كيلاوگرم در هکتاار 12/5عملکرد توليد زعفران در ايران 

(. Agricultural Statistics, 2018بااوده اساات ) 6557سااال 

مقايسه ميانگين عملکرد زعفران در با ساه كشاور عماده تولياد 

كننده اين محصول در دنيا بيانگر وجود اختلاف زياد باين ميازان 

شاورهای اساپانيا، ايتالياا و كاری های ايران با كعملکرد زعفران

يونان دارد. ميانگين عملکرد تولياد زعفاران در اساپانيا، ايتالياا و 

 (. 6كيلوگرم در هکتار است. )جدول  7و 64، 62يونان به ترتيب 

مطالعه تغييرات سطح زير كشت و عملکرد زعفاران در طای 

ادوار گذشته نشان داد كه علای رغام آنکاه ساطح زيار كشات 

ران از روند صعودی برخوردار است ولی عملکارد در زعفران در اي

كند باه نحاوی كاه هکتار اين محصول از روند نزولی تبعيت می

 كاهشای روند از 6557 تا 6592 هایسال در فاصلهميزان توليد 

 ساال در هکتار در كيلوگرم 71/9 از آن و ميانگين بوده برخوردار

 .اسات رسايده 6551 ساال در هکتار در كيلوگرم 12/5 به 6592

 هکتاار در گرم 71 معادل دوره اين طی در عملکرد كاهش شيب

 & Koocheki, 2018; Koocheki)( 2 اسات )شاکل در ساال

Seyyedi, 2019.) 

گرم  71با توجه به سطح زير كشت زعفران در ايران كاهش 

زعفران در هکتار در سال به معنی از دست رفتن سالانه نزدياک 

محصول زعفران ايران است. همچناين كيلوگرم از  95/9260به 

كيلاوگرم در هکتاار ايان  12/5با در نظر گرفتن ميانگين تولياد 

هکتاار زراعات زعفاران اسات. در  2215مقدار معادل محصاول 

ارز  هر كيلوگرم زعفران معادل  2467بازارهای جهانی در سال 

تان  26/9دلار بوده است، بنابراين زيان حاصل از كااهش  2044
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 ميليون دلار است. 72/56زعفران سالانه معادل  از محصول

 

 

 1113مقايسه توليد زعفران در كشورهاي عمده توليد كننده زعفران در سال  -1جدول 
Table 1- Comparison of saffron production in the major saffron-producing countries in 2019 (Agricultural Statistics, 2017; 

Shahnoushi et al., 2019; Douglas & Perry, 2003) 
 عملكرد 

)1-Yield (kg.ha 

 توليد 
Production (tons) 

 سطح زير كشت 
Area (ha) 

 كشور

Country 

 قاره
Continent 

3.62 404.48 111,642.3 
 ايران
Iran 

 آسيا
Asia 

3.9 22 5707 
 هند

India 

2-7.3 6 2811 
 افغانستان

Afghanistan 

6.6 0.23 35 
 آذربايجان

Azerbaijan 

14-24 2.3 165 
 اسپانيا
Spain 

 اروپا
Europe 

10-29 1 500 
 ايتاليا
Italy 

4-7 7.2 1800 
 يونان

Greece 

3.2 2.6 200 
 مراكش

Morocco 

 آفريقا
Africa 

24 n. a. n. a. 
 نيوزلند

New Zealand 
 

 استراليا

Australia 

n.a..در دسترس نيست : 
 n. a.: not available.  

 

 
  1531 تا 1531 ازهاي ايران روند تغييرات عملكرد توليد زعفران در زعفرانكاري -1شكل 

Figure 2- The trends of variation in saffron yield in Iranian saffron farms from 1972 to 2019 (Koocheki et al., 2018). 
 

بيشاترين  كاه دهادمای ها نشانبررسی .شودمی ناميده عملکرد خلااء طلاحاواقعی اص عملکرد و پتانسيل عملکرد بين اختلاف
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اسات  سال 0مزارع با سن  به زعفران مربوط عملکرد خلاء ميزان

 ميانگين همچنين مطالعه .دارند نيز توليد را پتانسيل بيشترين كه

 كيلوگرم 5/5 حدود در زعفران سنين مزارع همه پتانسيل عملکرد

 كيلوگرم 12/5 واقعی عملکرد به با توجه كه بدست آمد هکتار در

 بيان به باشد.می درصد 10 حدود عملکرد در كلی خلاء هکتار، در

 اساتان در زعفاران عملکارد از پتاسايل درصاد 10هناوز  ديگر

 ;Koocheki, 2018ماناده اسات ) بااقی نيافتاه تحقاق خراسان

Nassiri Mahallati et al., 2015). هخيار عملکردهای اگر حال 

 04 ساطح تاا كاه اسات گازار  شاده مواردی در كه ایكننده

 با و بگيريم در نظر عنوان پتانسيل به باشد می هکتار در كيلوگرم

خلااء  باشاد هکتاار كيلاوگرم در 0 واقعای عملکارد فرض اينکه

 وجاود كشور در هيچ محصولی كه بود خواهد درصد 54 عملکرد

 .(Koocheki, 2018)  عملکردی باشد خلاء چنين دارای كه ندارد

به عبارت ديگر زيان حاصل از خلاء عملکرد مزارع زعفران سالانه 

تن زعفران تنها در ساه اساتان خراساان اسات. ارز   99/209

دلاار  2044مالی اين خلاء عملکرد با توجه باه قيمات هار كيلاو 

 شود.ميليون دلار براورد می 957معادل  6551زعفران در سال 

يکی، زراعی و محيطی عملکارد زعفاران عوامل متعدد بيولوژ

 ;Gresta et al., 2008bدهناد )قارار مای تأثيررا به شدت تحت 

Koocheki & Seyyedi, 2019; Rezvani-Moghaddam, 

بر عملکرد زعفران ميتوان به انادازه  مؤثر(. از جمله عوامل 2019

ها، شرايط آب و هوايی، سان مزرعاه، بنه و شرايط انبارداری بنه

كاشت، مديريت زراعی )تراكم، رو  كاشت، بافات خااك،  زمان

ها اشاره كارد ( و آفات و بيماریغيره تغذيه، كنترل علفهای هرز،

(Asadi et al., 2014; Gresta et al., 2008a; Khorramdel et 

al., 2015; Kumar et al., 2009; Nehvia & Yasmin, 2017.) 

بوسيله پياز ياا غاده  در زعفران نيز همانند ساير گياهانی كه

شوند اندازه و كيفيت بنه هاای كشات شاده زير زمينی تکثير می

 De Mastroگذار خواهند باود )تأثيرمستقيما بر عملکرد زعفران 

& Ruta, 1993; Nassiri Mahallati et al., 2015; Seyyedi & 

Rezvani Moghaddam, 2020 وجاود بر متعدد علمی شواهد( و 

عملکارد  و كشات شاده هایبنه وزن بين دار معنی و قوی رابطه

 ,Koocheki, 2018; Koocheki & Seyyedi) دارد تاكيد زعفران

2019). 

، باين 0های مورد استفاده در ايران در چهار گروه كمتر از بنه

گرم طبقاه بنادی  62های با وزن بيشتر از و بنه 62تا  9، 9تا  0

 ;Kafi et al., 2006; Koocheki & Seyyedi, 2019شاوند )مای

Seyyedi & Rezvani Moghaddam, 2020هااای (. ولای بناه

هاای ماورد استاندارد توليد شده توسط شركتهای هلنادی و بناه

تار استفاده در كشورهای ايتاليا، اسپانيا و نيوزلند بمراتاب درشات

گارم در مازارع اكيادا  24هايی با وزن بيش از بوده و كاشت بنه

 ;Diaz-MarTa et al., 2019; EPPO, 2002گاردد )توصيه مای

McGimpsey et al., 1997; Negbi, 1999 كاه ايان مقادار باا )

های مورد استفاده در ايران اختلاف زيادی دارد. مسائله ديگار بنه

های مورد استفاده در مزارع كشور از درصد از بنه 54آن است كه 

رم(. گ 61وزن مطلوب برخوردار هستند )بنه هايی با وزن بيش از 

 61تا  9هايی با وزن بين های مورد استفاده نيز بنهدرصد بنه 25

هاای درصاد از بناه 06های درجه دو هساتند. گرم و در واقع بنه

گارم وزن دارناد كاه عملکارد  9مورد استفاده در مزارع كمتر از 

 (.Koocheki, 2018( )5اقتصادی قابل قبولی ندارند )شکل 

هاای توليادی اسات. در بناه مسئله قابل توجه ديگر كيفيت

 06بررسی انجام شده در هر تن بنه توليد شده در مزارع زعفران 

 9درصد از بنه ها كمتار از  69گرم و  9درصد از بنه ها بيشتر از 

درصد توده ضايعاتی از قبيل خااك  51گرم وزن دارند. همچنين 

درصد بااقی  9های مادری هستند. و سنگريزه و پوشينه های بنه

 Anbari( )0های بدشکل و زخمای بودناد )شاکل ده نيز بنهمان

Yazdi, 2020, Personal communication بنابراين در هر تن .)

درصد از وزن تاوده را ضاايعات و  95بنه توليدی به رو  سنتی 

های نامرغوب تشکيل ميدهند كه موجب تحميل هزينه مازاد بنه

رعه و خلااء عملکارد بر كشاورز و كاهش راندمان توليد بنه در مز
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  خواهد شد.

 
 توزيع وزن بنه )تعداد بنه در هر گروه وزنی بر حسب درصد( در مزارع مختلف زعفران ايران  -5شكل 

Figure 3- Distribution of corm weight (Number of corms in each weight group in percentage) in different saffron fields of 

Iran (Koocheki, 2018).  
 

 
 اجزاء موجود در يک تن بنه زعفران توليد شده به روش سنتی در تربت حيدريه  -4شكل 

Figure 4- Components in one ton of saffron corm produced in traditional way in Torbat-e-Heydariyeh (Anbari yazdi, 2020, 

unpublished).  
 

 های زعفرانآفات و بیماری

وندگان از جمله آفات مهم زعفران در مزارع هستند. انواع ج

 دوپااااای مااااو ، (Nesokia indica) مااااو  ورامااااين

، (.Rattus spp) ماو  صاحرايی(، Dipus sagitta)كوهساتانی

 Lepusاروپااايی )خرگاو  (، Talpa europaeaماو  كااور )

europaeus،) ( جوجه تيغیParaechinus hypomelas و چوله )

(Hystrix indicaبه بنه ) های زعفاران در خااك و انباار حملاه

 كنند. می

( و Rhizoglyphus robiniدر بين حشارات، كناه زعفاران )

ترين آفاات شاناخته شاده ( از مهمThrips tabaciتريپس پياز )

شاوند زعفران هستند كه از طريق بناه آلاوده نياز منتقال مای

(Rahimi, 2015گونه .) های جنسRhizoglyphus يشاه آفات ر

-محصولات كشاورزی هستند كه از انواع پياز، غده و ساير بافت

( از 9)شکل  Rhizoglyphus robiniكنند. های گياهی تغذيه می

باشاد. ترين آفات در كشت تجاری انواع پيازها و گل ها میراير

اين آفت از غلات زمستانه، بنه زعفران، پيااز و ساير در مزرعاه 

-(. همچنين اين كنه باكتریDiaz et al., 2000كنند )تغذيه می

كنند و راه ورود بيمارگرهاا باه داخال ها را منتشر میها و قارچ

 نمايند.گياهان ميزبان را تسهيل می
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 )چپ( Rhizoglyphus  robiniخسارت كنه بر بنه زعفران )راست( و كنه  -3 شكل

Figure 5- Damage of saffron mite on saffron corm (right) and Rhizoglyphus robini mite (left) (Zakiaghl, unpublished). 

 

 Rhizoctoniaهااای در بااين بيمارگرهااای گياااهی، قااارچ

crocorum ،Fusarium solani ،Fusarium oxysporum 

f. sp. Gladoli ،Fusarium moniliforme  ،F. 

Pallidoroseum ،Pythium ultimum  وMacrophomina 

phaseolina  از عوامل ايجاد پوسايدگی ريشاه و بناه زعفاران

شوند. اين قارچها هستند كه بوسيله بنه آلوده در مزارع پ ش می

هاا در مازارع آلاوده در خاك نيز دوام زيادی داشته و كنتارل آن

 ;Afzali 2004; Ahrazem et al., 2010زمااانبر اساات )

Najari et al., 2018; Palmero et al., 2014; 

Saeedizadeh 2014; Sud et al., 1999همچناين قاارچ .)-

و  Penicillium digitatum  ،Aspergillus nigerهاااای 

Rhizopus stolonifer هاا در مزرعاه و از عوامل پوسيدگی بنه

 (.Saeedizadeh, 2014( )1انبار هستند )شکل 

 

 
 )چپ( Aspergillus niger)راست( و قارچ   Fusarium oxysporumوسيدگی بنه زعفران در اثر آلودگی به قارچ علايم پ -6شكل 

Figure 6- Symptoms of saffron corm caries caused by Fusarium oxysporum (right) and Aspergillus niger (left) (Zakiaghl, 

unpublished). 

 

 Rhizoctonia crocorum ،Fusarium solaniهااای قااارچ

 ,.Ahrazem et alهای كشمير هساتند )كاریعامل زوال زعفران

هااای ايااران نيااز رديااابی شااده انااد كاااری( و در زعفااران2010

(Zakiaghl, unpublished data مزارع آلاوده باه ايان قارچهاا .)

شاوند و عمار هاا سابز نمایگلدهی مناسبی نداشته و اغلب بناه

های آلوده ريشه يابد. در بنهشدت كاهش میاقتصادی مزرعه به 

هاا (. در مواردی بدشکلی گل7ها دارای پوسيدگی هستند )شکل 

در مزرعه باه  Fusarium solaniنيز مشاهده شده است. خسارت 

ها ميرساد و در بارهمکنش باا درصد از بنه 94تنهايی تا نابودی 

 1/10 خسارت آن افزايش يافتاه و تاا .Dtylenchus spنماتد در 

 (.Di Primo et al., 2002رود )ها از بين میدرصد از بنه
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 Fusarium solaniعلايم پوسيدگی ريشه ها در بنه زعفران آلوده به قارچ  -7شكل 

Figure 7- Symptoms of root rot in saffron corm infected with Fusarium solani (Zakiaghl, unpublished). 
 

خير ياک بيمااری باكترياای باه ناام بيمااری های ادر سال

پوسيدگی خشک بنه زعفران در مزارع خراسان رضوی شايع شده 

 ,.Jami Al-ahmadi et al., 2017; Karimi Shahri et alاسات )

(. مهمترين راه انتقال عامل پوسيدگی خشک بنه زعفاران 2017

هاای نياز از طرياق بناه Burkholderia gladioliيعنی باكتری 

زنند و منااطق های آلوده در مزرعه جوانه نمیباشند. بنهوده میآل

شوند. اين باكتری موجب پوسايدگی و اضامحلال آلوده سبز نمی

ها از لوله های گلدهی ضعيف شده و گلشود. لولهبنه زعفران می

ها شوند. در مواردی اختلال در تکوين گلهای گلدهی خارج نمی

 Fiori et al., 2011; Karimi)( 9نيز گزار  شده اسات )شاکل 

Shahri et al., 2017 .) 

 

 
 در مزرعه )راست( و بروي بنه هاي آلوده )چپ( Burkholderia gladioliعلايم پوسيدگی بنه زعفران در اثر باكتري  -1شكل 

Figure 8- Symptoms of saffron corm rot induced by Burkholderia gladioli on farm (right) and on infected corms (left) (Karimi 

Shahri et al., 2017). 
 

، Cucumber mosaic virusهااايی از جملااه ويااروس

Narcissus mosaic virus  ،Bean yellow mosaic virus 

 ،Turnip mosaic virus ،Iris severe mosaic virus   و

Saffron latent virus كنناد ت زعفاران را آلاوده مایدر طبيع

(Caiola & Faoro, 2011; Miglino et al., 2005; 

Nateqi et al., 2015; Ochoa Corona et al., 2007; 

Parizad et al., 2018; Parizad et al., 2017هاای (. بوتاه

آلوده به ويروس علايمی مانند موزائيک، زردی و كنادی رشاد را 

در بيشاتر ماوارد آلاودگی باه  ( هر چناد5دهند )شکل نشان می
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ها در زعفران بصورت نهفته بوده و علاايم ماكروساکوپی ويروس

هاای اياران كااریهاا در زعفارانكنند. ايان وياروستوليد نمی

های بررسای درصد از بوته 14-99گستر  وسيعی داشته و بين 

 Nateqi et al., 2015; Parizadاند )شده آلوده به ويروس بوده

et al., 2017; Parizad et al., 2018 ويروسااهای  .)

Cucumber mosaic virus ،Bean yellow mosaic virus 

 ،Tobacco rattle virus ،Arabis mosaic virus  وIris 

severe mosaic virus هاای غيار در ليست قرنطيناه وياروس

شاود ها امحاا مایهای آلوده به آنمجاز در زعفران هستند و بنه

(EPPO, 2002). 

های آلوده منتقل مای های زعفران بوسيله شته و بنهويروس

های آلوده امکان بقای ويروس در زمان خاواب علاوه بنههشوند، ب

كنند. علاوه بر كااهش كمای ها فراهم میهاهری و حقيقی بوته

محصول، آلودگی به وياروس موجاب كااهش كيفيات زعفاران 

 Saffron latent هاای آلاوده باهشود. در زعفرانتوليدی نيز می

virus  مقااادير تركيبااات كروسااين )رنااگ(، سااافرانال )عطاار( و

دار داشت پيکروكروسين )طعم( نسبت به گياه سالم كاهش معنی

 (.Parizad et al., 2019( )2)جدول 
 

 
 ه ويروس هاي زعفران آلوده بعلايم موزائيک )راست( و كندي رشد )چپ( در بنه -3شكل 

Figure 9- Symptoms of mosaic (right) and delay in growth (left) in virus infected saffron corms (Zakiaghl, unpublished). 
 

 بر محتواي تركيبات عمده زعفران  Saffron latent virusاثر آلودگی به  -1جدول 

Table 2- Effect of Saffron latent virus infection on the content of major saffron compounds (Parizad et al., 2019) 
 كرمان

Kerman 
 تهران

Tehran 
 اصفهان

Isfahan 
 خراسان رضوي

Razavi Khorasan 
 استان

Province 
 آلوده

Infected 
 سالم

Healthy 
 آلوده

Infected 
 سالم

Healthy 
 آلوده

Infected 
 سالم

Healthy 
 آلوده

Infected 
 سالم

Healthy 
 

159.35 161.12 144.3 152.5 128.36 152.70 114.87 164.42 
 كروسين

Crocine 

0.78 2.65 0.59 0.53 1.00 1.11 1.75 3.74 
 سافرانال

Safranal 

51.86 94.19 138.08 115.43 149.91 151.96 109.68 171.68 
 پيکرروكروسين

Picrocrocin 
 

ناد پيچيادگی و همچنين عقيده بر اين است كه علاايمی مان

( Fausset( و تورم بنه زعفران )64بدشکلی كلاله زعفران )شکل 

ران هستند، هر چند تاكنون فهای ويروسی زعنيز ناشی از بيماری

 دلايل كافی مبنی بر ويروسی بودن اين علايم فراهم نشده است.
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 علايم پيچيدگی و بدشكلی كلاله زعفران  -11شكل 

Figure 10- Symptoms of twisting and deformity of saffron stigma (Zakiaghl, unpublished).  

 

جنس م تلاف  25گونه نماتود پارازيت گياهی از  95بيش از 

های زعفران در استانهای خراسان رضوی و از ريزوسفر ريشه بنه

-(. براورد مایAlvani et al., 2016جنوبی جداسازی شده است )

هاای به بوتاه درصد 9-61رتی بين الانه خسشود كه نماتودها سا

(. البته برخی گونه Ahrazem et al., 2010كنند )زعفران وارد می

 Aphelenchoides subtenuis ،Ditylenchusهاااا مانناااد 

destructor   و Ditylenchus dipsaci  خسااارت قاباال تااوجهی

كنند و در ليست بيمارگرهای خطرناك زعفران در اروپاا ايجاد می

 .(EPPO, 2002رار دارند )ق

های ناامرغوب و شود استفاده از بنهگونه كه ملاحظه مینهما

با كيفيت پايين كه عمادتا دارای آلاودگی پنهاان ياا آشاکار باه 

بيمارگرهای گياهی هستند از جمله معضلات كشت و كار زعفران 

در ايران است كه منجر به ايجاد خلا عملکارد فزايناده در تولياد 

بها شده است. حال اگر بتوان باا كاشات بناه گران اين محصول

استاندارد ، سالم و فاقد مواد زايد راندمان مديريت زراعی در های 

مزرعه را افزايش داد و  ب شی از ايان خلااء عملکارد را جباران 

نرماال جهاانی باه حاد  نمود و عملکرد توليد زعفران در ايران را

هکتار افزايش داد بدون كيلوگرم زعفران در هر  1-9يعنی توليد 

آنکه نياز به افزايش لجام گسي ته سطح زيار كشات محصاول، 

 درآمد قابل توجهی عايد كشور خواهد شد.

 

بررری اسرتاندارد  بنرهگرواهی  و کنترر  فنی دستورالعمل
 زعفران

با توجه به اهميت كاهش عملکرد زعفران در اياران در طای 

 بار تولياد ايان گذار رتأثي و متعدد عوامل بين درساليان گذشته، 

در  ماؤثر هااینهااده ترينمهم از بدون ترديد بنه يکی محصول

 De Mastro & Ruta, 1993; Koochekiافزايش عملکرد است )

et al., 2017; Seyyedi & Rezvani Moghaddam, 2020 .)

مشکلات توليد بنه زعفران به رو  های سنتی از جملاه كيفيات 

-ا، عدم توجه كافی به آفات و بيماریهبندی بنهنازل، عدم دسته

-های استاندارد را آشکار مایريزی برای توليد بنهها، لزوم برنامه

 Nehvia & Yasmin, 2017; Seyyedi & Rezvani ساازد )

Moghaddam, 2020 .) 

باكتريايی و  قارچی، هایبيماری از عاری بذری هایتکثير بنه
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 از دارناد، قارار مناسب اندازه و فيزيولوژيکی سن در ويروسی كه

 در ماؤثر عوامل محسوب شده و جزء بذر گواهی و كنترل اهداف

 Koocheki etباشاد )می سطح واحد در عملکرد ميانگين افزايش

al., 2019). 

 ياک تدوين ضرورت زعفران، پايدار توليد اهميت با توجه به

 تکثير بنه بذری و توليد جهت شده سازماندهی و برنامه مش ص

های اساتاندارد و شود. توليد بنه می احساس ران به ضرورتاي در

 ,EPPOآغاز شاده اسات ) 6551گواهی شده در اتحاديه اروپا از 

متاسفانه تاكنون دستورالعمل مدونی برای توليد بناه ( ولی 2002

استاندارد زعفران در ايران وجود ندارد. بنابراين كارگروه توليد بنه 

ان در دانشگاه فردوسی مشهد پس از های سالم و استاندارد زعفر

های طبقات م تلف باذر زعفاران دساتورالعمل تعريف مش صه

های استاندارد و عاری از بيمااری اجرايی برای توليد و گواهی بنه

 را تدوين كرده است.

مراحال  شاامل گواهی زعفران قابل و سالم بذر توليد چرخه 

 خاالص باذری، م تلاف هاایدركلاس برداشت و داشت كاشت،

 اجارای هارز، علفهاای و آلاوده هاایبوتاه حذف مزرعه، سازی

 باشد.می كنترل پسا مزارع و ايجاد های آزمايشگاهیآزمون

از  كشااورزان اعتمااد و اطميناان ضريب روند، براين نظارت 

 به دستيابی امکان و افزايش داده را شده خريداری بذری هایبنه

 باذر، كيفای كنترل اصلی فهد آورد.می فراهم را بيشتر عملکرد

 نمودن محدود بومی و غير هایبيماری و آفات ورود از جلوگيری

 باشاد. كنتارلزعفاران مای بناه باومی بيماريهای و آفات شيوع

تار  پيچيده گياهان ساير با مقايسه در بذری زعفران مزارع كيفيت

غيار جنسای بناه زعفاران  تکثير ماهيت آن دلايل از يکی و بوده

 .كنادمای متعددی هایبيماری و آفات تجمع مستعد راآن كه است

 كلاس و طبقه تعيين بذری زعفران مزارع بازرسی ديگر اهداف از

 مجااز آلودگی حداكثر اساس بر بذری های بنهتوده م تلف های

 .باشدمی بذری كلاس و طبقه هر در بيماريها، آفات به

فاران در دستورالعمل پيشنهادی استاندارد سازی بنه بذری زع

گاواهی  مکانيسام، م تلف بنه بذری چهار قسمت شامل: طبقات

شرايط احداث خزاناه تولياد بناه باذری و  (، 66بذری )شکل  بنه

شاخص های بنه بذری اساتاندارد تهياه شاده كاه در اداماه باه 

 .شودجزئيات آنها اشاره می

 

 زعفران مختلف بنه بذري طبقات -الف

 بنه برری اولیه هسته -2

 هستند كه هايیبنه بنه بذری اوليه هستههای مادری بنه -0

 با سال 9 حداكثر و سال 2 حداقل برای انت اب رويشی طريق از

 گيرد.انجام می سالم مادری هایانت اب بوته

زا )وياروس، بااكتری، باه عوامال بيمااری حذف آلودگی -2

( از گيااه ماادری باا اساتفاده از 5جادول ( )غيارهنماتد، قاارچ و 

 شود.های استاندارد در هسته اوليه انجام می رو

 ديگر بافت و يا های مادری با استفاده از كشتتکثير بنه -5

 سريع و توليد هسته اوليه بنه باذری كاه تحات تکثير هایرو 

 بارای تکثياری هایبناه اين .شودمی گذارینام Sكلاس  عنوان

 ذكارشاايان  .گيرندمی قرار مورد استفاده مادری بنه بذری توليد

 تحات اولياه هساته طبقاه در قابل تکثيار هاینسل تعداد است

 باشد.بدون محدوديت می گل انه شرايط در Sعنوان 

 

 بنه برری مادری -2

 اولياه بناه زعفاران هساته از كاه شودمی اطلاق هايیبنه به

صالات تکثيار مراجاع ذی تائيد مورد شرايط واجد مزارع در بذری

باشاد. در طبقاه می G1 ،G2 ،G3باذری سكلا سه شده و شامل

هاا باه شادت بنه بذری مادری نيز عدم حضور آفاات و بيمااری

 (.5شود )جدول كنترل می

 

 شده بنه برری گواهی -1

مادری حاصل  بذری هایبنه از كه شودمی اطلاق هايیبنه به

 مقررات ضوابط و طبق بذری هایبنه توليدكنندگان توسط و شده
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 كلااس شاامل طبقه اين .شودمی و تکثير ت توليدصلامراجع ذی

هاای گاواهی شاده عااری از باشد. بنهبذری جهت توليد گل می

های هرز و ماواد زائاد زای گياهی، آفات، بذر علفعوامل بيماری

باشند )وزن متر میميلی 04-54م تلف با قطر  طبقات در بوده و

 .گرم( 24تا  64

 

 
 اهی بنه بذري استاندارد زعفراننمودار توليد و گو -11شكل 

Figure 11- Schmetic diagram for production and certification of standard saffron corm. 
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 زعفران ي استاندارد و عاري از بيماريبذربنه توليد ها براي درصد تحمل به آفات و بيماري  -5جدول 

Table 3- Percentage of pest and disease tolerance for standard pathogen-free saffron corm production 
 Aكلاس 

Class A 
 G2كلاس  

Class G2 
 G1كلاس 

Class G1 
 Sكلاس 

Class S 

 هاآلودگی به آفات و بيماري

Pathogen and pest infection 
 

3  0.5 0 0 Cucumber mosaic virus 

 هاويروس
Viruses 

3  0.5 0 0 Tobacco rattle virus 

3  0.5 0 0 Bean yellow mosaic virus 

3  0.5 0 0 Turnip mosaic virus 

3  0.5 0 0 Iris severe mosaic virus 

3  0.5 0 0 Saffron latent virus 

1  0.5 0 0 Rhizoctonia crocorum 

 هاقارچ
Fungi 

0.5  0 0 0 Fusarium solani 

1  0 0 0 Fusarium oxysporum 

1  1 0.5 0 Penicillium 

0  0 0 0 Burkholderia gladioli هاباكتری 
Bacteria 0.5  0 0 0 Pectobacterium cartavorum 

1  1 0 0 Aphelenchoides نماتودها 
Nematodes 1  1 0 0 Ditylenchus 

1  0 0 0 Rhizoglyphus robini 
 كنه

Mite 

1  1 0 0 
 بنه های بدشکل

Malformed corms 
 هاساير ناخالصی

Other pollutions 
2  2 0 0 

 مواد زائد

Waste materials 

0  0 0 0 
 بذر علفهای هرز

Weeds seed 

 

 برری زعفرانبنه گواهی  مکانیسم -ب 

 جهات ایمزرعاه بازديادهای اسااس بار بنه باذری گواهی

 درصاد تعياين و بدنبال آن بر اساس بنه بذری سلامت تش يص

 مبتنی قارچی و ويروسی، باكتريايی م تلف بيماريهای هب آلودگی

 شود.انجام می آزمايشگاهی های بررسی بر

 : است ذيل موارد شامل بنه بذری گواهی و كنترل مراحل

 متقاضيان كشت سابقه و زمين ارزيابی و بازديد  -6

 آن كروكی ترسيم و قطعه مساحی -2

 لازم هایتوصيه ارائه و سبز سطح وضعيت از بازديد -5

 توليد بنه بذری از مزارع ایدوره بازديد  -0

 های در حال رشد ای از بنهبرداری دوره نمونه -9

 مناسب برداشت زمان بر رعايت نظارت -1

 محال انبارهای از بازديد و بندیدرجه عمليات بر نظارت -7

 نگهداری

 توزيع جهت بذر نمودن آماده برچسب و نصب بر نظارت -9

 بنه بذری كنندگان توليد رزان ياكشاو بين

 بنره برذري گرواهی و مزرعره كنتررل اجرايی مراحل

 زعفران

-بره های توصیه ارائه و سبز سطح وضعیت از بازدید -2

 زراعی

 ميازان بار تعياين علاوه فنی بازرس است لازم مرحله اين در

 به ياب نسبتمکان دستگاه از استفاده با مزرعه سبز سطح دقيق

 قارار تائياد قبلاا  ماورد كه محلی با كشت محل قتطبي و ترسيم

 نمايد.  اقدام مزرعه كنترل فرم در گرفته

-توصيه مطلوب كيفيت با بنه بذری توليد منظور به همچنين

 باه انجاام خصوص تراكم، رو  كاشت، زراعی لازم در به های

 باه را هارز علفهاای باا مبارزه و كوددهی آبياری، عمليات موقع
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 دهد ارائه بنه بذری پيمانکار توليد

 

 مزارع اولیه بازدید  -2

 مورد اهداف داشتن نظر در با مزارع كاشت پس از بازديد اين

 : گيردمی صورت زير در اشاره

تحمل( باه آفاات و  مجاز )قابل های آلودگی درصد تعيين -

 مصوب استانداردهای اساس بر مزرعه در هابيماری

 آلوده هایبوته ذفح منظور به لازم هایتوصيه ارائه -

 نااقلين و آفاات باا منظور مباارزه به لازم هایتوصيه ارائه -

 هابيماری

 هرز هایعلف با مبارزه منظور به لازم هایتوصيه ارائه -

 

 مزارع در طو  رشد بازدیدهای ثانویه -1

قبل از زرد شادن  هفته بازديدها تا حداكثرسه اين انجام زمان

 :گيردمی انجام زير هدافا نمودن لحاظ با ها بوته

بارداری از گيااه  نموناه و مزرعاه در آلودگی درصد تعيين  -

 جهت شناسايی ويروسها

 اسااس بر مجاز حد از آنها آلودگی حدود كه مزارعی حذف -

 است بيشتر موجود استانداردهای

 هایبوته كردن معدوم و حذف جهت در كشاورز به توصيه -

 باقيمانده آلوده

 

 برداشت زمان در بازدید -1

 به كارشناس گواهی بنه بذری نظارت بر انجام مرحله اين در

 بنادی اولياهدرجه  خصوص در لازم هایتوصيه برداشت و موقع

 .نمايدمی را ارائه مزرعه محل در بنه بذری

 

 محل انبارهای از بازدید و بندیدرجه عملیات بر نظارت -1

 نگهداری

 مناسب انباری بايد بذری هایبنه نگهداری برای كننده توليد

 حارارت، تنظايم سيساتم باه تولياد )مجهاز ميزان با متناسب و

 باشد.  داشته اختيار در هوا( و تهويه رطوبت

 از بازديد در كه كارشناس گواهی بنه بذری بايستی مواردی 

 ارائاه را لاازم هایتوصيه و داده قرار توجه مورد كننده توليد انبار

 .نمايد

 ها عاری از جوندگان و حشرات باشد.نگهداری بنهانبار  -6

 كلاساهای م تلاف، باه مرباوط بذری های زعفران بنه -2

 .شوند نگهداری شده تفکيک و مجزا بطور بايستی

 از قبال بايساتی وساايل سااير و هاجعبه ها،كيسه انبار، -5

 .باشند شده ضدعفونی و بوده خاك از عاری بارگيری

 اساتاندارد اسااس بذری زعفران بر هایبنه قطر مناسب -0

 .باشد می گرم(  24تا  64متر )با وزن ميلی  04تا 54

كيلاو گرمای  64 هایكيسه در بايستی توليدی بنه بذری -9

 74 حاداقل فواصال با در دسته هايی و شده بندی بسته مشبک

 .يکديگر نگهداری شوند از سانتيمتر

 27-22ان باين های بذری زعفردمای انبار نگهداری بنه -1

 درصد باشد. 04درجه سانتی گراد و رطوبت كمتر از 

 

 برداری نمونه -1

 در آزمايشاگاهی هاایبررسای انجاام هدف با برداری نمونه

 توساط م تلف طبقات در زعفران بذری بنه تعيين درجه راستای

 .گيردمی انجام موجود العمل دستور به توجه كارشناس با

 بناه باذری ياا بار  از نياز مورد دتعدا به برداری نمونه -6

 دستورالعمل اساس بر نمونه بسته به سطح كشت( 244)

 منظاور باه زعفاران بار  از بردارینمونه مناسب زمان -2

از زرد  قبل هفته حداكثر سه ويروس تش يصی های آزمون انجام

 .باشدمزرعه می ها درشدن بوته

 نظاورم باه باذری هاای زعفارانبناه از بارداری نمونه -5

 اسااس بار باكترياايی و نماتادها قارچی، هایبيماری تش يص

 .گيرد می موجود صورت استانداردهای
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 سلامت های آزمون -1

 رديابی آزمون 1 ها شامل حداقلبيماری تش يص هایآزمون

(، Cucumber mosaic virusموزائياک خياار )های ويروس برای

، ويااروس (Tobacco rattle virusويااروس جغجغااه توتااون )

(، ويااروس Bean yellow mosaic virusموزائيااک زرد لوبيااا )

(، ويروس موزائيک شديد Turnip mosaic virusموزائيک شلغم )

(، ويااروس پنهااان زعفااران Iris severe mosaic virusزنبااق )

(Saffron latent virus بيمااری باكترياايی پوسايدگی خشاک ،)

( و پوساايدگی ناارم زعفااران Burkholderia gladioliزعفااران )

(Pectobacterium cartavorum بيماری قارچی زوال زعفاران ،)

(Fusarium solaniو بيماااری ) هااای پوساايدگی بنااه زعفااران

(Rhizoctonia ،Fusarium oxysporum ) آفات كناه زعفاران  و

(Rhizoglyphus robini ) هسته طبقه در بنه بذری گواهی برای 

 هاایبيمااری تشا يص آزمونهاای ماادری و بنه بذری و  اوليه

شاامل  وياروس تشا يص آزمون 5حداقل  قارچی و و باكتريايی

(CMV  ،BYMV ،SLVو ) گاواهی منظور آفت كنه زعفران به 

 .(0گيرد )جدول می صورت بنه بذری

 باه توجه با و آزمايشگاه نتاير اعلام از پس توليدی محصول

مزرعاه  در تحمال قابال آلاودگی درصد حداكثر استاندارد جداول

 كنناده توليد به و درج گواهی برچسب روی بر زعفران ارزيابی و

 .گردداعلام می

 

 های دسته بندیکیسه روی بر برچسب برنصب نظارت -1

 شده

 گاواهی و كنتارل كارشناس نظارت با گواهی برچسب نصب

بر گنجاية مشبک از جانس  بذری توليد بنه پيمانکار توسط بذر و

 .گيردمی صورت لاستيک بنه بذریكتان يا پ

 نصاب از پاس توليادی بناه باذری محصاول اسات بديهی

 نظارت و استان مسئول هر مديريت هماهنگی و گواهی برچسب

   باشد.می قابل توزيع فنی بازرس

 

 شرایط احداث خزانه تولید بنه برری زعفران -ج

 نظار از كاه باشاد شاده واقاع ایمنطقه در بايد مزرعه  -0

 باذری توليد بناه مناسب خاك و آب كيفيت هوايی و آب شرايط

 .باشد

 متوسط )لومی شنی( باشد. بافت خاك ترجيحا  -2

زمين مورد تقاضا حاداقل دارای ياک درصاد مااده آلای  -5

تن در هکتاار كاود  14باشد. برای تحقق اين امر افزودن حداقل 

 دامی پوسيده قبل از كشت قابل توصيه است.

ساال  1حاداقل  ی برای توليد بناه باذریدر زمين انت اب -0

 زعفران كشت نشده باشد.

رعايت فاصله حداقل سه سال از كشت گياهان باا انادام  -9

( قبال از غيرهتکثيری زير زمينی )پياز، سيب زمينی، چغندر قند و 

 كشت زعفران در زمين مورد تقاضا الزامی است.

ان بنه بذری، رعايت فاصله كشت گياها طبقات اساس بر -1

 و ساال 5مادری  با اندام تکثيری زير زمينی در مزارع بنه بذری

 .باشدسال می2 شده گواهی بنه بذری توليد برای

(  برای توليد بنه زعفران باين pHواكنش مناسب خاك ) -7

دسای زيمانس بار  5و هدايت الکتريکی خاك حداكثر  9تا  9/1

 متر باشد.

عه زمين حاداكثر مدت زمان استمرار توليد بنه در يک قط -9

 سه سال است.

متار  9444حداقل سطح زمين قابل قبول برای توليد بنه  -5

 مربع می باشد.

زمين انت ابی برای توليد بناه زعفاران باياد باه جااده  -64

دسترسی داشته باشد اما نبايد محل عباور و مارور مازارع ديگار 

 باشد.
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آب  زمين مورد تقاضا برای توليد بناه باياد دارای منباع -66

مطمئن، كافی و با كيفيت مطلوب باشاد، بطوريکاه در هار دوره 

مرتباه  1متر مکعب در هکتار آب با حداقل  9444كشت حداقل 

 آبياری در دسترس باشد. 

دسی زيمنس بر  2هدايت الکتريکی آب آبياری حداكثر  -62

 متر باشد 

های صنعتی و فاضلاب شاهری بارای استفاده از پساب -65

 باشد. مجاز نمیآبياری زمين 

های نوين آبياری بارای زماين ماورد ترجيحا از سامانه -60

 تقاضا برای توليد بنه بذری استفاده شود.

 زایبيمااری عوامال سااير و نماتودهاا به مزرعه خاك -69

نظيار  هاايیبيمااری از بودن نباشد. عاری نداشته آلودگی گياهی

-نموناه زينهاست. ه اهميت حائز پوسيدگی خشک زعفران بسيار

توسط  مادری و اوليه هسته توليد بنه بذری مزارع خاك از برداری

 ذيصالات هاای آزمايشگاه توسط و گرديده تأمين كنندگان توليد

 .شودمی انجام

 تولياد بر روند كننده آلوده منابع تأثير كاهش منظور به -61

 .باشد ايزوله بايد توليد بنه بذری مزرعه ، بنه بذری

 نظيار:  كنناده محادود عوامال از اسيون مناسبايزول فاصله

جات، حبوبات، گياهان زينتی )ب صوص گلاايول و يونجه، صيفی

 و سارعت منطقاه هر اقليمی به شرايط بسته و چغندر قند زنبق(

 :گرددمی تعيين ذيل صورت به مزرعه و مديريت باد جهت

 طبقاه تکثيری مناسب )ايزولاسيون( مزارع فاصله حداقل -  

 آلاوده منابع تر، مزارع توليدی و سايرپائين طبقات از اوليه هسته

 متر است. 044 كننده

 طبقاه تکثيری مناسب )ايزولاسيون( مزارع فاصله حداقل -  

 آلاوده مناابع بذری، مزارع توليدی و ساير طبقات ساير از مادری

 متر است. 044كننده 

 بقاهط تکثيری مناسب )ايزولاسيون( مزارع فاصله حداقل -  

مادری( ، مازارع  و اوليه بذری )هسته طبقات ساير از شده گواهی

متار  244حداقل  كننده آلوده از منابع و متر 044 توليدی زعفران

 است.

 فاصاله برای اجتناب از تداخل فيزيکی توده ها حاداقل -  

 متر است.  9يکديگر  از تکثيری مناسب )ايزولاسيون( مزارع

گارم و  5-1ر خزاناه توليادی وزن بنه مناسب كاشت د -67

 كاشت بصورت يکساله است.

 شود.بنه در هر متر مربع توصيه می 644-244كشت  -69

متار ساانتی 69تاا  64عمق كاشت بناه زعفاران باين  -65

 شود.توصيه می

گاواهی شاده  حتی الامکان در مزارع توليد بناه باذری -24

كاش فكش استفاده نشود. در صورت كاربرد علازعفران از علف

مقدار باقيمانده سم در بنه بذری قبل از عرضه باه باازار بايساتی 

 .بررسی و تعيين شود

 

 های بنه برری استاندارد زعفرانشاخص -د

 جوانه انتهايی بنه سالم باشد. -0

جواناه فعاال  5تاا  2بنه در هنگام عرضه نبايد بيش از   -2

 ميلی متر( داشته باشد. 64شده )با طول كمتر از 

ها بايستی عاری از هرگونه ناخالصی فيزيکای و وده بنهت -5

 ها باشد.بنه يا پياز ساير گونه

هاای سااير بنه گواهی شده عااری از وياروس و نشاانه -0

چااون كنااه، قااارچ و باااكتری باشااد زا هاامعواماال بيماااری

 (.5)استانداردهای جدول 

بايست قبل از عرضه به باازار باا بنه بذری توليد شده می -9

 كش مناسب ضدعفونی شده باشد.كش و كنهوم قارچسم

 های اوليه بنه در هنگام عرضه سالم باشند.پوشينه -1

 

 های زعفران جهت تولید گلبندی بنهدرجه -و

 شوند: بندی میها به سه درجه تقسيمبر اساس قطر، بنه

ميلای متار و وزن  04درجه يک )قطار بايش از  بنه بذری -
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 گرم( 24بيشتر از 

ميلی متر و وزن بين  54-04درجه دو )قطر بين  بذریبنه  -

 گرم( 61-62

ميلی متر و وزن بين  29-54درجه سه )قطر بين  بنه بذری -

 گرم( 62-9

ميلی متر و وزن كمتار  29های با قطر كمتر از استفاده از بنه

 گرم ممنوع است. 9از 

گيلاوگرمی مشابک از  64هاای زعفران در كيساه بنه بذری

 پلاستيک قابل عرضه خواهد بود.جنس كتان يا 

 

 گيرينتيجه

 ساال در زعفاران تولياد و كشات زير سطح افزايش وجود با

 در ايران دچار كااهش سطح در واحد زعفران عملکرد های اخير،

 اساساا افتاده و اتفاق متفاوتی هایجنبه از كاهش اين. است شده

 یهاا نياز خشکساالی و اقتصادی مديريتی، سوء عوامل از متأثر

به بنه زعفران به عنوان بذر اين گيااه زراعای از . است بوده اخير

نژادی آن توجه كافی صاورت ها و بهنظر خسارت آفات و بيماری

رياازی بمنظااور بهبااود عملکاارد نگرفتااه اساات. هرگونااه برنامااه

های ايران نيازمند بنه استاندارد با كيفيات مطلاوب و زعفرانکاری

پيش نياز تصميمات مديريتی خواهد ها به عنوان عاری از بيماری

هاای در نظار گرفتاه شاده باا توجاه باه نيازهاای بود. شاخص

فيزيولوژيکی گياه و بيمارگرهای مهم آن در ايران و سااير نقااط 

 اند. دنيا تعريف شده

 

 سپاسگزاري

های مادی و معنوی قطب گياهان زراعای وياژه و از حمايت

مشاهد قادردانی و معاونت محترم پژوهشای دانشاگاه فردوسای 

 شود.سپاسگزاری می
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Abstract 

Sustainable development of saffron production is one of the major and strategic goals of the 

Iranian agriculture program, and it requires a well-defined and organized plan of action. Over the 

past half-century, saffron cultivation has had a 34-fold increase in Iran which is more than any 

other crop. However, the average yield did not follow this development, and it is reducing with a 

slightly negative slope. Therefore, the average saffron production in Iran has reduced from 5.76 

kg/ha in 1973 to 3.62 kg/ha in 2018. It is also estimated that there is a 64-90% yield gap in Iranian 

saffron farms. Saffron pests and diseases such as saffron mite (Rhizoglyphus robini), saffron corm 

rot, saffron dry rot (Burkholderia gladioli), and saffron viral diseases are also responsible for the 

quantitative and qualitative reduction of saffron yields in Iranian farms. Saffron is propagated by its 

daughter corms. Therefore, increasing the yield of saffron is directly related to the quality of 

mother corm seeds. In this paper, the necessary criteria to generate and certify pre-basic mother 

corm and seed corm classes of saffron for standard saffron corm schedule are presented. Production 

of standard pathogen-free seed corms as the only means of saffron propagation in nature is a 

prerequisite for any planning to increase saffron yield. Undoubtedly, applying standard free 

pathogen corms and other ecological and physiological indices of saffron plants will increase yield 

and improve sustainable development indicators. 
Keywords: Saffron production, Pathogen-free mother corm, yield 
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