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سخن نويسندگان:
در سالهای اخیر استفاده از زعفران در صنایع غذایی علیرغم قیمت 
باالی آن افزایش چشمگیری داشته است که دلیل این امر تمایل 
مصرف کنندگان به استفاده از فرآورده های طبیعی می باشد. کشور 
ایران با بیش از 90 درصد از تولید جهانی زعفران ، بزرگترین تولید 
کننده و صادرکننده زعفران در دنیا به شمار می رود. لذا تولید و ارائه 
محصولی با کیفیت مطلوب و بر اساس نیاز و انتظارات مشتری و 

بازار می تواند موجب توسعه پایدار تجارت زعفران شود. 
 نیاز اندک این گیاه به آب، امکان بهره برداری به مدت 7-5 سال 
در یک نوبت کاشت و آبیاری آن در زمان های غیر بحران آب،رشد 
در زمین های شنی و رسی، خاصیت انباری خوب محصول، سهولت 
جذب  سنگین،توان  ادوات  به  محصول  این  نیاز  عدم  نقل،  و  حمل 
نیروی کار در فصل رکود کشاورزی و عدم نیاز به سطح زیر کشت 

باال باعث شده است این محصول از هر حیث حائز اهمیت باشد.
در  ترکیه  و  هند،چین،مراکش،یونان  نظیر  کشورهایی  که  آنجا  از 
زمینه تولید زعفران شروع به فعالیت نموده ودر حال برنامه ریزی اند 
قطعا در چند سال آینده بخشی از سهم بازار را به خود اختصاص 

خواهند داد.
از  پس  نفتی  غیر  صادرات  بین  در  می تواند  زعفران  کشورما  در 
پسته در رتبه دوم قرار گیرد، بنابراین در این راستا وظیفه ماست 



67

که با اقدام آموزشی، ارشادی و حمایت های فنی در جهت افزایش 
کمی و کیفی این محصول گام برداریم تا انشا ا... شاهد تحول بزرگ 

اقتصادی این محصول در کشور باشیم .

مقدمه:
زعفران یکي از ارزشمندترین رستني هاي ایران است که با رنگ و 
رایحه اي دل انگیز و مزه اي دلپذیر جهانیان را مجذوب خود کرده 
است. گیاهي چند ساله وکم توقع است و از بازدهي اقتصادي بسیار 
مناسبي نیز برخوردار است . زمان مصرف آب در زراعت زعفران 
یا  نداشته  نیازي  به آب  از سال است که سایر محصوالت  موقعي 

حداقل با مشکل کم آبي مواجه نمي باشند.
اقلیمي کشورمان که آب یکي  به شرایط خاص  با توجه  بنابراین 
گیاه  زعفران  است،  کشاورزي  توسعه  در  کننده  محدود  عوامل  از 
مناسبي براي کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک کشور مي باشد. 
تنها  و  است  زمین  کره  روي  در  موجود  زراعي  گیاه  گرانبهاترین 
به جاي تن و کیلوگرم،  گیاهي است که واحد خرید و فروش آن 

مثقال و گرم است.
به  مربوط  حاضر  حال  در  زعفران  کشت  زیر  سطح  بیشترین 
استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي،اصفهان، 

فارس،کرمان و یزد مي باشد.

نیازهاي اكولوژيك زعفران:
نیمه گرمسیر رشد  و  مناطق خشک  زعفران گیاهي است که در 
مي کند. گرچه در شرایط متنوع آب و هوائي رشد مي کند ولي در 
مناطقي که آب و هواي معتدل و تابستان هاي خشک و زمستان هاي 
مالیم داشته باشد رشد مطلوب تري دارد و کیفیت محصول آن بهتر 
است. کمربند کشت زعفران در جهان بین عرض جغرافیائي 30 تا 

40 درجه شمالي است.
این گیاه در یک محدوده حرارتي 15- درجه سانتیگراد در زمستان 
تا 40+ درجه سانتیگراد در تابستان را تحمل مي کند. ارتفاع مناطق 
کشت زعفران از سطح دریا از حدود 800 تا 2300 متر از سطح 
دریا متغیر است. این گیاه در ارتفاعات بیشتر از 1300 متر محصول 

مناسب تري تولید مي کند.

خاک مناسب زعفران:
زعفران هر چند که در تمامي خاکها اعم از سبک و شني و یا رسي 
بهترین رشد و عملکرد را در  باشد ولي  قابل کشت مي  و سنگین 
خاک هاي هوموس دار با بافت متوسط لومي دارد. عملکرد این گیاه 
در خاک هاي نامناسب کاهش مي یابد. شوري خاک باعث کوچک 
 pH شدن و کمي محصول زعفران مي شود و خاک هایي که داراي

بین 8-7 مي باشند، مناسب زراعت زعفران است.
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فرآيند تولید:
مرحله کاشت:

محصول  متوالی  سال   10 تا   7 اولیه  کاشت  از  پس  زعفران  پیاز 
می دهد )البته به توصیه کارشناسان سن اقتصادی حداکثر5 تا 7 سال 
انجام  اول  در سال  بنابراین عملیات مرحله کاشت منحصراً  است( 
می گیرد و طی سال های بعد تنها عملیات مربوط به مراحل داشت 
و برداشت در مزارع زعفران اجرا می شود، در نتیجه مرحله کاشت 

زعفران از اهمیت خاصی برخوردار است.

تهیه زمین:
زعفران در مناطقی از ایران که آب و هوای معتدل نیمه کویری و 
زمین های رسی و شنی، دارند کاشت می شود. زعفران کاران عملیات 
تهیه زمین را که معموالً از اوایل بهار آغاز می گردد به ترتیب زیر 

انجام می دهند:
در بهار پس از قطع باران های بهاری و گاورو شدن زمین، مزرعه 
را به عمق 25-30 سانتیمتر شخم می زنند که این زیر و رو کردن 
زمین برای مبارزه با علف های هرز می باشد. اگر خاک کمی رطوبت 

داشته باشد کلوخه ها نیز از بین می روند.
پس از انجام این عملیات، زمین را تا اوایل تابستان به حال خود رها 
می کنند تا مدتی آیش بماند. در زمان کاشت زعفران حدود 30-25 
تن در هکتار کود گاوی کاماًلپوسیده و عاری از بذر علف ها هرز را 
با شخم عمیق با خاک مخلوط کرده، سپس بالفاصله )براي ممانعت 

از تجزیه توسط آفتاب( زمین را کاماًل  هموار و مسطح می کنند.
پس از عملیات ردیف کشی با توجه به شیب زمین، کرتهایی ایجاد 
می کنند و زمین مرزبندی می شود. بزرگی و کوچکی کرت بستگی به 
فاصله منابع آبی از کرت ها دارد و هر چه منبع آب نزدیکتر باشد، 
تهیه  کوچکتر  کرت  باشد،  دورتر  منبع  چه  هر  و  بزرگتر  را  کرت 

می کنند.
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انتخاب پیاز) ٌبنه( مناسب براي كشت زعفران:
   

برای  که  پیازهایی  می گیرد.  پیاز صورت  طریق  از  زعفران  تکثیر 
کاشت انتخاب می شوند بایستي داراي وزن بیش از 8 گرم و دارای 
جوانه انتهایی سالم و بدون پوسیدگی باشند، هر چه پیاز درشت تر 
ابتدایی  سالهای  عملکرد  و  مرغوبتر  آمده  دست  به  محصول  باشد 
کشت بیشتر خواهد بود. به همین دلیل معموالً پیازها را از مزارع 3 
تا4 ساله انتخاب می کنند. در هر صورت هنگامی که برگ ها کاماًل 
خشک شدند )ازاواسط خردادماه( پیازها را از خاک در می آورندکه 
معموالً به دو روش انجام می گیرد. روش اول به نام پیاز خشکه کن 
است، به این صورت که پیازها را به وسیله بیلچه یا خیش از زمین 
در می آورند. روش دیگر را پیاز ترکن گویند که زمین را آبیاری 
و پس از گاورو شدن، پیازها را از زمین خارج می کنند که در این 

روش پیاز ها کمی مرطوب خواهند بود. از این روش زمانی استفاده 
انبار  زیرا  باشد  نظر  مورد  بالفاصله  و  سریع  کاشت  که  می گردد 

کردن پیاز مرطوب نیاز به مراقبت های ویژه دارد.   

  نگهداری پیازهای خشکه کن معموالً به این صورت انجام می شود 
انبارهای خشک و  نموده و در  پیازهای درشت و سالم را جدا  که 
دارای تهویه مناسب تا ارتفاع 20 تا30 سانتیمتر انباشته و تا اواخر 
تابستان )مرداد و شهریور(، که زمان کاشت است، نگهداری می کنند. 
برای جلوگیری از هر گونه آلودگی قارچی، پیازها را با سموم قارچ 
کش مناسب ضد عفونی می کنند و به هنگام کاشت، غالف قهوه ای 
رنگ روی آن را جدا می کنند به طوری که آخرین الیه روی پیاز 

بماند.
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اثر وزن پياز بر تعداد گل در متر مربع

چگونگی كاشت:
کاشت زعفران به دو صورت انجام می گیرد:

 20 10تا  فاصله  با  ردیف هایی  در  بيل:  با  دستی  کاشت  الف- 
سانتیمتر، چاله هایی به عمق  10تا 15 سانتیمتر به فاصله 10 تا20 
سانتیمتر روی ردیف کنده و 3 تا 5 پیاز سالم داخل آن طوری قرار 
می دهند که جوانه انتهایی آن به طرف باال باشد و روی آن به ارتفاع 

5 تا10 سانتیمتر خاک ریخته و آن را با ماله می پوشانند.
تسطیح  و  تهیه  از  پس  روش  این  در   : گاوآهن  با  کاشت  ب- 
زمین، شیارهایی موازی و به فاصله حدود 20- 25  سانتیمتر و عمق 
10تا 15 سانتیمتر با گاوآهن ایجاد کرده سپس پیازها را به فاصله 
5-10 سانتیمتر می کارند. مقدار پیاز مصرفی، بستگی به وزن پیازها 

دارد.معموال 3تا7 تن پیاز در هکتار کشت می نمایند، البته باید توجه 
داشت هرچه پیاز بیشتری جهت کشت استفاده شود در سالهای اول 

برداشت بیشتری خواهید داشت.
زمان کاشت پياز:

از زرد شدن و خشکیدن  بعد  و  اردیبهشت  نیمه  از  پیاز زعفران 
برگ ها به خواب می رود و تا اوایل تیرماه در خواب کامل و حقیقی 
به سر می برد. بنابراین در همین مدت که هوا نیز گرم نشده، بهترین 
موقع کندن یا درآوردن پیاز از مزرعه قبلی و انتقال و کشت آن در 
مزرعه جدید است. توصیه می شود یک تا دو هفته پس از درآوردن 
غیر  در  زیرا  گردد  جدید  مزرعه  در  آنها  کشت  به  اقدام  پیازها، 
بودن هوا و زمین و درصد رطوبت نسبی  به دلیل گرم  اینصورت 
فوق العاده کم هوا، ممکن است پیازها در اثر از دست دادن رطوبت 
آسیب ببینند. تاخیر در کشت پیازها موجب ظهور ریشه ها و خسارت 
به رشد بهینه آنها می شود. جابجایی پیازها در مرداد و شهریور به 
گل آوری همان سال شدیداً لطمه می زند و این یکی از دالیل کم 
محصولی سال اول در مزارع زعفران کاری می باشد زیرا در مرداد 
شکل گیري  درحال  پیاز  جوانه  داخل  در  گل  اندام هاي  شهریور  و 
دو  این  در  خاک  و  هوا  گرمای  همچنین  ظاهري(  مي باشند)خواب 
پیاز زعفران در  پیاز مضر است. تراکم کاشت  ماهه برای سالمت 
الگوهای کشت سنتی بین 3 تا 7 تن در هکتار متغیر است و معموال 
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به طور متوسط 5 تن در هکتار می باشد که به صورت دستی، نیمه 
مکانیزه و مکانیزه می تواند انجام شود.

کوددهی:

اثر 
زمان کاشت پياز در گل آوري زعفران

از  پیش  بعد،  به  اول  سال  از  را  زعفران  مزرعه  سطح  حيوانی:  کود 
اولین آبیاری، بامقداری کود حیوانی کامال تخمیر شده )بدون تخم 
علف های هرز( می پوشانند که عالوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز، 

پوشش گرمی برای پیازها خواهد بود.
کود شيميایی: با توجه به آزمون خاک توصیه مي شود اّما درصورت 
لزوم در سال بعد، با توجه به نوع خاک،پیش از اولین آبیاری، کود 
اوره حدود 150 کیلوگرم، کود فسفات به میزان 100 کیلو گرم و 
شاخ  )چهار  سله شکنی  درمرحله  را  هکتار  در  کیلوگرم   50 پتاس 

زدن( با خاک مخلوط می کنند.

 مرحله داشت:
سال   7 تا   5 کاشت،  از  پس  که  ساله  چند  است  گیاهی  زعفران 
متوالی محصول می دهد، بنابراین عملیات داشت در مزارع زعفران 
از اهمیت خاصی برخوردار است که عبارتند از سله شکنی و وجین 
علف های هرز که با دقت زیادی انجام می گیرد زیرا اهمیت زیادی 
در کیفیت تولید دارد. از زمان کاشت پیاز تا زمان گلدهی زعفران، 
زمین را پس از هر آبیاری، سله شکنی کرده و خاک مزرعه را کاماًل 
نرم و علف های هرز را از بین می برند. این عملیات در طول سال های 
بهره برداری از نیمه اول شهریورماه شروع و به وسیله شن کش اقدام 
به سله شکنی به عمق 8 تا6 سانتیمترمی نمایند. سایر عملیات داشت 

عبارتند از: آبیاری،کوددهی، دفع آفات و بیماری ها. 

آبياری:
پیاز اهمیت زیادی  از نظر رشد جوانه، گل و علف  اولین آبیاری 
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زمان كاشت پياز

وضعيت رویشی گياه کامل و جوانه گل زعفران در طول سال
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دارد. اولین آبیاری در مناطق سردسیر از دهم مهرماه و در مناطق 
گرمسیر از اوایل آبان شروع می شودکه باعث رشد گل خواهد شد. 
اگر چنانچه پیش از مهرماه آبیاری صورت گیرد به جای گل برگ 

ظاهر می شود.
اقدام به سله شکنی نموده  به هر حال پس از گاورو شدن زمین 
سپس مزرعه را تا باز شدن گل ها به حال خود رها می کنند. پس 
از جمع آوری گل ها که بدیهی است در سال اول تعداد آنها محدود 

می باشد، اقدام به آبیاری دوم مي نمایند.
از سال اول به بعد، معموالً پیش از اولین آبیاری در ماه های شهریور 
آبیاری  را در سطح زمین پخش کرده و سپس  دامی  و مهر، کود 
 10 –  5 عمق  به  زمین خراش هایی  گاورو شدن  از  پس  می کنند. 
سانتیمتر در خاک ایجاد می کنند که باعث رشد آسانتر جوانه شده 

و از طرفی کود با خاک مخلوط می شود.
باران  بارش  به  به هر حال تعداد دفعات آبیاری زعفران بستگی 
دارد، در هر صورت معموالً تا 5 بار زمین زعفران آبیاری می شود 
که از آب دوم به بعد با فاصله 20 روز تا یکماه و گاهی بیشتر آبیاري 
تا پایان اسفند و گاه تا فروردین انجام می گیرد. آبیاري مزارع جدید 
یا  با سامانه های نوین آبیاری )نظیر آبیاری تیپ  االحداث زعفران 
عملکرد  افزایش  وسبب  باال  را  نهاده ها  از  وری  بهره   )...  قطره ای، 

می شود.  

آفت ها، بیماری ها و علف های هرز:
• آفت های زعفران

آفت های زعفران عبارتنداز :
*کرمهای Ditylenchus clipoaci : )به سیب زمینی و سیر 
نیز حمله می کند( که به پیاز زعفران حمله و پس از مدتی باعث 
از  این آفت  با  برای مبارزه  باد کردن و فاسد شدن آن می گردد. 

روش های زیر استفاده می شود:
- نگهداری پیازها در آب 34-44 درجه به مدت 3 ساعت پیش 

از کاشت 
- ضد عفونی کردن پیازها به وسیله سولفور دو کربن

-آبیاری با آب های آمونیاک دار
*کنه پياز زعفران: این کنه با فعالیت بر روی پیاز و دمبرگ باعث 
خزان  سریع تر  بهار  اوایل  در  آلوده  گیاهان  می شود.  گیاه  تضعیف 
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می کنند، که برای مبارزه از روش های زیر استفاده می شود :
- کشت عمیق تر پیازها در مناطق آلوده )20سانتی متر(

- کاهش عمر بهره برداری از مزارع
بنه های زعفران وارد می کنند  به  * موش ها: که خسارت زیادی 
و در اثر زخمی کردن آنها، باعث فسادمی شوند. موش ها را بایستی با 
روشهاي مناسب و توصیه شده توسط مراجع ذیصالح از بین مي برد.

* خرگوش ها : که با زخمی کردن پیازها و خوردن برگ ها، صدمه 
زیادی به گیاه وارد می کنند. 

•بيماری های زعفران :
پیاز زعفران ممکن است مورد حمله قارچ های متفاوتی به شکل زیر 

قرار گیرند :
* بيماری زوال زعفران:  این بیماری نوعی قارچ است که به سطح 
پیاز حمله کرده و بر روی آن لکه های ارزنی شکل سرخ رنگ ایجاد 
و به تدریج به داخل بنه نفوذ می کند. نفوذ این قارچ به داخل پیاز 
موجب برآمدگی هایی در سطح آن و پوسیدن و خشک شدن برگ 
ها می گردد. این قارچ محصوالت دیگری چون سیب زمینی، چغندر 
قند و یونجه را نیز مورد حمله قرار می دهد. کشاورزان با این بیماری 

به روش زیر مبارزه می کنند: 
- نکاشتن پیاز زعفران پس از گیاهان هم میزبان

- جمع آوری و سوزاندن پیازهای آلوده

- ضدعفونی کردن زمین با سولفور دو کربن به مقدار 250کیلوگرم 
در هکتار

- نکاشتن پیاز زعفران در زمین های آلوده برای مدت 6 تا 8 سال
- سایر روشهاي توصیه شده توسط مراجع ذیصالح

* بيماری سياهك زعفران : عامل این بیماری قارچی به نام فوماگو  
است. این قارچ بر روی برگ های زعفران نشو و نما می کند و کم کم 
به پیاز زعفران می رسد. با این بیماری به روش زیر مبارزه می شود:

- جمع آوری و سوزاندن برگ ها و پیازهای آلوده
- پیازها را پیش از کاشت با سموم مناسب در مقابل بیماری های 

قارچی ضد عفونی می کنند.
- سایر روشهاي مناسب توصیه شده توسط مراجع ذیصالح

* بيماری ورم پياز 
این  پیاز می کند، در  تولید ورم های شاخی در سطح  بیماری،  این 
وضعیت پیازها معموالً کوچکتر از حدطبیعی شده و در ضمن خود 

بوته نیز کوتاه تر از حد طبیعی می شود.
* علف های هرز زعفران

 علف های هرز اغلب از طریق بذر زیادی که تولید می کنند، تکثیر 
نقطه ای  از  انسان  و  حیوانات  آب،  باد،  راه  از  آنها  بذر  و  می شوند 
هرز  علف های  بردن  بین  از  برای  یابد.  می  انتشار  دیگر  نقطه  به 
شیوه های زیادی وجود دارد اما معموالً از ترکیب دو یا چند روش 
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نتیجه مناسب تری به دست می آید. با علف های هرز به روش های 
مکانیکی، زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی مبارزه می کنند، اما در زراعت 
زعفران روش مکانیکی به ویژه وجین متداول است و روش شیمیایی 
با توجه به خواب تابستانی زعفران با سموم کم خطر عملی می باشد. 
ظریف  و  کوتاه  زعفران ضعیف،  بوته  که  این  به  توجه  با  وجين: 
است، وجین از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا چنانچه زمین 
کشت از وجود علف های هرز پاک نشود پس از مدتی تمام مزرعه 
را پوشانده و نابودی آنها به سختی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین 
در پنج ماه بهار و تابستان که پیاز زعفران دوره استراحت تابستانی 
خود را می گذراند، کشاورزان با استفاده از وسایل دستی و ماشینی، 
به راحتی علف های هرز را از بین می برند. کشاورزان از بردن ماشین 
وسایل  این  زیرا  می کنند  خودداری  زمین  داخل  به  سنگین  آالت 
وجین  اولین  هر صورت  در  می شوند.  کوبیدگی سطح خاک  باعث 
زعفران پس از برداشت گل ها )گل پاک(، دومین آن به فاصله یک 
هنگام  به  و وجین سوم  زمین  از شخم  و پس  آبیاری  از  پیش  ماه 
برداشت زعفران و سرانجام آخرین وجین در فصل تابستان انجام 

می شود. 
• مرحله برداشت گل:

عین  در  و  پرزحمت ترین  و  برداشت محصول دشوارترین  مرحله 
حال حساس ترین مرحله زراعت زعفران است که شامل چیدن گل 

و جدا کردن کالله از گل می باشد. این مرحله به شیوه سنتی صورت 
فراوان  هزینه  و صرف  بسیار  انسانی  نیروی  بر  متکی  که  می گیرد 
است. برداشت گل  با توجه شرایط آب هوایي هر منطقه معموال از 
آبانماه شروع مي شود. مدت گل دهی زعفران 20 روز است که 
بیشترین گل در هفته اول شکفته می شود. چون عمل برداشت گل باید 
پیش از طلوع خورشید صورت گیرد. بنابراین کشاورزان و خانواده 
آنها صبح خیلی زود زیر نور چراغ های زنبوری به طور ردیفی روی 
مزارع حرکت می کنند و گل ها را می چینند و در سبدهای حصیری 
می ریزند به طوری که روی هم فشرده نشوند. پس از برداشت گل، 
آنها را به خانه یا کارگاه  برده و سریع اقدام به جدا کردن کالله های 

زعفران می کنند. 

برداشت گل زعفران
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 جدا كردن كالله از گل های زعفران:
از  باید کالله سه شاخه اي زعفران  از زمین  از برداشت گل  پس 
گل جدا گردد. محصول زعفران در حقیقت قسمتي از مادگي گیاه 
همراه  اساس  بر  و  مي شود  آن  کالله  و  خامه  شامل  که  مي باشد 
ایران  در  مي گردد.  دسته بندي  کالله  با  خامه  وزني  نسبت  بودن 
معموالً زعفران تولیدي به چند شکل تقسیم بندي مي شود. یکي از 
اصطالحاتي که از دیرباز در این زمینه مورد استفاده قرار مي گرفته 
زعفران دخترپیچ است. این نوع زعفران شامل قسمت کالله و خامه، 
)قسمت سرخ و قسمت سفید یا زردرنگ زعفران( مي باشد که در 
فارسي به آن زعفران دسته اي نیز گفته مي شود و در خارج از کشور 
 Red & White یا  )دسته اي(   Bunch زعفران  عنوان  به  را  آن 
نام هاي جدیدتري که مرسوم شده،  از  )سرخ و سفید( مي شناسند. 
از  که  است  سرقلم  زعفران  عامیانه  اصطالح  به  یا  زعفران سرگل 
زعفران دسته اي تولید می شود، بدین نحو که قسمتهاي زرد آن را 
الکتریسیته ساکن جدا  با استفاده از روش  با قیچي کردن و سپس 
می نمایند و زعفراني تمیزتر و کاماًل قرمز به دست می آورند که در 
زبان انگلیسي به آن All-Red )کاماًلسرخ( گویند و مشابه زعفراني 
است که کوپه  Coupé )قطع شده یا بریده( خوانده مي شود. بعدها 
زعفران هایي را که براي تهیه آنها مستقیمًا قسمت قرمز )تنها شامل 
مقدار بسیار کمي از زردي( را از گل جدا مي کنند زعفران پوشال 

نامیدند، شاید به این دلیل  که این نوع یک حالت حجیم و پوشال 
مانند پیدا مي کند، که البته بعضي معتقدند این اسم مناسبي نیست و 
باید نام بهتري براي این نوع زعفران انتخاب شود. هر کدام از این 
زعفران ها ممکن است درجه یک یا دو و مرغوب یا نامرغوب باشند 
و هیچیک را نمي توان به دیگري ترجیح داد. آنچه که مسلم است 
قدرت رنگدهي و کیفیت زعفران دسته به مراتب پایین تر از انواع 
با  چون  کردن  روش خشک  نظر  از  همینطور  است،  زعفران  دیگر 
تأخیر خشک مي شود و در واقع بخشي از قدرت رنگدهي را در طول 

فرآیند خشک کردن از دست مي دهد و کیفیت پایین تري دارد. 
• روش خشك کردن:



2425

زعفران تازه را براي نگهداري طوالني تر باید خشک نمود. روش 
خشک کردن تعیین کننده کیفیت و ارزش نهایي زعفران مي باشد. 
اثر هیدرولیزشدن  عطر خاص زعفران در هنگام خشک کردن در 
مي گردد.  تولید  سافرانال  کردن  آزاد  و  پیکروکروسین  ترکیبات 
روش هاي خشک کردن عبارتند از: روش سنتي ایران، روش اسپانیایي 

و روش هاي صنعتي.
• روش سنتي ایراني:

این روش مستلزم خشک کردن زعفران در سایه و یا اتاق گرم و 
خشک براي حدود 8 تا 12 روز مي باشد. در این روش امکان رشد 
و تکثیر میکروارگانیزم ها و افزایش آلودگي و همچنین کاهش قدرت 
رنگدهي در اثر فعالیت آنزیم ها، بدلیل طوالني بودن زمان خشک 

کردن، وجود دارد. 
• روش اسپانيایي:

دماي  تحت  و  ابریشمي  توري  شبکه  با  الکي  روي  بر  زعفران   
متوسطي حدودC° 60 - 50 براي مدت 30 تا 60 دقیقه حرارت 
غیر مستقیم قرار داده مي شود. در این روش رنگ بیشتري نسبت 
به روش سنتي ایراني و یا خشک کردن در هواي آزاد، ظاهر مي شود 

و احتمال آلودگي قارچي محدود مي گردد. 

مي  بكار  که  کننده اي  خشك  سيستمهاي  صنعتي،  روش  در   •

روند بر سه نوع مي باشند:
1- خشک کننده هاي با انتقال هوا: در اینجا هواي داغ با محصول 
تونلي  خشک کن هاي  آنها  مهمترین  مي کند.  پیدا  مستقیم  تماس 

هستند.
2- خشک کننده هاي نقاله اي  

براي  کننده ها  خشک  این  از  خالء:  تحت  کننده هاي  خشک   -3
موادي که حرارت باال باعث تخریب مواد مؤثره آنها مي شود استفاده 

مي گردد.  

نكات مهمي كه در رابطه با خشك كردن زعفران قابل توجه 
مي باشد عبارتند از:

1- مدت زمان خشکانیدن کوتاه باشد. زمان جداشدن و خشکانیدن 
تا رسیدن به رطوبت مناسب از 24 ساعت بیشتر نشود.

جهت   ،)60  °C )حدود  غیرمستقیم  و  یکنواخت  حرارت  از   -2
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خشکانیدن زعفران، استفاده شود.  
3- رطوبت نهایي زعفران در پایان این مرحله از 10 درصد بیشتر 

نباشد.
بسته بندی و نگهداري زعفران

ظروف  داخل  را  زعفران  نمودن،  سرد  و  کردن  خشک  از  پس 
شیشه اي،  ظروف  در  است  ممکن  زعفران  مي دهند.  قرار  مناسب 
یا  و   )H.D( اتیلني  پلي  قوطي هاي   ،)L.D( اتیلني  پلي  پاکت هاي 
پاکتهاي آلومینیومي الیه دار بسته بندي شود. زعفران باید پس از 
بسته بندي براي جلوگیري از فشرده شدن، داخل کارتن قرار گیرد 
و هنگام ترابري در جعبه هاي چوبي یا فلزي گذاشته شود. زعفران 
باید در مکان بهداشتي، درجه حرارت و رطوبت مناسب و دور از 

نور نگهداري شود. درجه حرارت محل نگهداري زعفران نباید از 20 
درجه سانتي گراد بیشتر باشد. 

موارد بهداشتي برداشت و جداسازي زعفران از گل :
1( حتي المقدور سعي شود صبح زود و قبل از اینکه آفتاب تمام 

سطح مزرعه را بپوشاند اقدام به جمع آوري زعفران شود. 
2(  گلها را در سبد یا ظرف تمیزي جمع آوري و در اولین فرصت 

به محل جداسازي منتقل  نمایند. 
3(  محلي که براي نگهداري گل ها تا زمان جداسازي در نظر گرفته 
مي شود باید کاماًل پوشیده، سرد، دور از گرد و غبار و شدت تابش 

نور آفتاب باشد. 
4(  اگر مقدار زیادي گل در روزهاي پرگلي جمع آوري شده باشد 
بایستي در نگهداري آنها دقت کافي معمول و از انباشت آنها روي 

هم و همچنین تماس آنها با زمین باید جلوگیري شود. 
5( مدت نگهداري گل نباید از 10 ساعت تجاوز نموده و ترتیبي 
باید اتخاذ شود که بالفاصله پس از برداشت گل اقدام به جداسازي 
شود. محیط جداسازي نزدیک محل نگهداري و کاماًل باید بهداشتي 

و تمیز باشد. 
6( قبل از شروع بکار جداسازي بایستي کارگران ناخن هاي خود 
را کوتاه نموده و دست ها را با آب و صابون شسته و خشک نمایند. 
7( افرادي که حساس به گرده گل باشند باید حتمًا جلوي دهان و 
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بیني را با دستمال تمیز یا ماسک هاي مخصوص بپوشانند. 
8( در حین کار نباید دستها مجدداً آلوده و با نقاط مختلف بدن 
تماس داشته باشند، در اینصورت شستشوي مجدد دست ها با آب 
و صابون ضروري است. همچنین کاربرد دستکش هاي یکبار مصرف 

در هنگام انجام کار ضروري است.
9( پس از اینکه 150 تا 200 گرم زعفران  تر در ظرف مخصوص 
جمع آوري شد باید بالفاصله به خشک کردن زعفران با الک و هیتر 

اقدام گردد. 
مي تواند  امروز  که  میکروبي  آلودگي هاي  کنترل  منظور  به   )10
بعنوان یکي از مشکالت اصلي محصول زعفران مطرح باشد، عالوه 
بر رعایت دقیق موارد ذکر شده فوق باید دقت شود که کود آلي 
حداقل 1 تا 2 ماه قبل از اولین آبیاري وشروع برداشت گل به زمین 

داده شود. 
چگونگی تشخیص زعفران تقلبي:

عرضه  پی  در  سودجویان  بازار،  در  محصول  این  گرانی  علت  به 
پیاز  کرده  رنگ  ریشه های  طریق  از  یعنی  هستند،  تقلبی  زعفران 
به  تقلبی  زعفران  ذرت،  ریشک های  و  گلرنگ  پرچم های  معمولی، 
بازار می دهند. بنابراین معموالً برای شناخت زعفران از روش های 

زیر استفاده می شود:
1( در اثر سوزاندن زعفران نباید بیش از 5 تا 7 درصد خاکستر بماند.

2( تجزیه شیمیایی زعفران
3( با قرار دادن زعفران بین کاغذ صافی و فشار دادن آن نباید 

لکه های چربی بر روی کاغذ مشاهده شود.
4( هنگام فشردن با دست، زعفران باید کامالً خشک و شکننده باشد.

5( زعفران خالص به رنگ نارنجی تیره و طعم آن تلخ و دارای بوی 
تند و عطر مخصوص و محرکی است که آب دهان را به رنگ زرد 

طالیی در می آورد.
6( اگر کمی از زعفران با 10 میلی لیتر بنزین مخلوط گردد، نباید 

ترکیب آن زردرنگ بشود.
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  فهرست منابع
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امور باغبانی در شهریور 93.
2- آیین کار استقرار سیستم HACCP از تولید تا فرآوري 
زعفران، با همکاري وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي 

و وزارت جهاد کشاورزي.
3- بهنیا،م.1370.زراعت زعفران.انتشارات دانشگاه تهران.

4-ابریشمی،م.ح.)1383(.زعفران از دیرباز تا امروز انتشارات 
امیرکبیر. 
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