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Abstract
Population growth, industrial development, low water use efficiency, and reduced precipitation have 
resulted in over-extraction of groundwater. Planning to change the patterns of water consumption in 
all aspects of household, industrial and agricultural uses has become increasingly important. The use 
of drought tolerant plants with a low water requirements and high water use efficiency is among the 
practical ways in the agriculture sector. The use of perennial species is recommended to increase 
rainfall storage, and prevent land degradation, water and wind erosion, and flood. Saffron (Crocus 
sativus L.) with a very low water requirement, a dormancy period from late spring to early fall, and ability 
to adaptation to the climatic conditions of the area, is a plant suitable for planting in the Damavand area. 
According to the results, 0.6 and 0.87 Kg ha-1 dry stigma was obtained from planting about 2.7 ton 
corms per hectare in the first and second year, respectively. The highest yield of saffron is obtained from 
the third year onwards. Due to the lack of water resources, dry farming and planting the species with 
low water requirements could be a good solution to preserve agricultural lands, prevent soil erosion, and 
reduce the migration of farmers. 
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چکیده
افزایش جمعیت، توسعه صنعت، پایین بود ن کارایی مصرف آب و کاهش نزوالت جوی، سبب برد اشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی شد ه و برنامه ریزی برای تغییر الگوی مصرف آب  د ر همه ابعاد خانگی، صنعت و کشاورزی 
اهمیت روزافزونی پید ا کرد ه است. از راه های عملی مقابله با این چالش  د ر بخش کشاورزی، استفاد ه از گیاهان 
مقاوم به خشکی، گیاهانی با نیاز آبی کم و کارایی باالی مصرف آب است. همچنین برای افزایش ذخیره نزوالت 
جوی و جلوگیری از خروج نزوالت از حوضه آبریز خود به صورت رواناب می توان از گیاهان چند ساله استفاد ه 
(Crocus sativus L.) کرد که از تخریب اراضی، فرسایش آبی و باد ی و سیالب جلوگیری خواهند کرد. زعفران

با نیاز آبی بسیار کم، د وره خواب  د ر زمان گرما )از اواخر بهار تا اوایل پاییز( و سازگاری با شرایط اقلیمی د ماوند، 
گیاهی مناسب برای کشت  د ر این منطقه است. نتایج تحقیقات نشان د اد، از کشت حد ود 2/7 تن بنه  د ر هکتار 
حد ود 600 گرم کالله خشک  د ر سال اول و 870 گرم  د ر سال د وم به د ست می آید. بیشترین محصول زعفران از 
سال سوم به  بعد حاصل می شود. با توجه به کمبود منابع آبی، د یم کاری و کاشت گیاهان با نیاز آبی کم می تواند 
به عنوان راهکاری مناسب برای حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش مهاجرت زارعان 

استفاد ه شود.

واژه    هایکلیدی: زعفران، د یم، عملکرد، د ماوند 
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منظور توسـعه زراعت فصلی و مصارف شـخصی و همچنین 
کاهش میزان بارند گی های سـاالنه منجر به خشک شـد ن 
بسـیاری از چشـمه ها و قنـوات و از بیـن رفتـن منابع 
آب هـای سـطحی و افـت قابل توجه سـطح سـفره 
آب های زیرزمینی شـد ه اسـت. پیش بینی می شـود 
 د ر سـال های آینـد ه کم آبـی و حتی  خشکسـالی 
به صورت مشـکلی جد ی  د ر سطح منطقه مطرح 
شـود. لـزوم برنامه ریـزی برای د هه هـای آیند ه 
از ملزومـات آماد گـی بـرای شـرایط پیش رو 
اسـت. از نظـر اقلیمـی میانگین د مای سـاالنه 
براسـاس آمار پایـگاه کلیماتولوژی ایسـتگاه 
تحقیقـات مراتـع همند آبسـرد 10/48  د رجه 
سـانتی گراد اسـت. میانگین بارند گی سـاالنه 
طی د وره آماری 1342 تا 1388 این ایستگاه 
333 میلی متر محاسـبه شـد ه اسـت. میانگین 
تبخیـر سـاالنه نیـز طی یـک د وره 37 سـاله 
)د وره آماری 1351 تا 1388( برابر با 1279 
میلی متـر بـود ه اسـت. د وره فصل خشـک از 
اواخـر ارد یبهشـت آغـاز و تـا اواسـط مهـر 
اد امـه می یابد. کشـت د یـم از راه هایی اسـت 
که به منظور حفظ اراضی کشـاورزی، اشـتغال 
و توسـعه پایـد ار و جلوگیـری از مهاجـرت 
کشـاورزان به کالن  شـهر ها باید مـورد توجه 
بـه حالتـی  جـد ی قـرار گیـرد. د یـم  کاری 
گفتـه می شـود که نیـاز آبـی گیاهـان تنها با 
نـزوالت جوی تأمین می شـود.  د ر این روش 

عملکرد گیاهان تـا کمتر از 40  د رصد قابلیت 
کامـل آنها  د ر شـرایط زراعی معمـول محد ود 
می شـود )خیرالد یـن و همـکاران، 1391(.

 انتخـاب صحیـح گیاه شـاید مهم ترین نکته و 
اولین پله موفقیت  د ر این روش اسـت. انتخاب 

گیاهانـی که با شـرایط جوی منطقه سـازگار 
بود ه و بازار فروش آن نیز مهیا باشـد می تواند 
منافع اقتصاد ی بیشتری د اشته باشد. نکته مهم 
د یگـر زمان مناسـب کاشـت اسـت تـا بتوان 
حد اکثـر اسـتفاد ه را از بارند گی هـای سـاالنه 
کـرد.  د ر ایـن روش تقریبـًا آبیـاری خاصـی 
وجود ند اشـته و اگر زمان مناسبی برای کشت 
گیاهان انتخاب نشـود قطعـًا عملکرد مطلوبی 
به د سـت نخواهد آمـد. ایران رویشـگاه اصلی 

 مقدمه
نـزوالت جـوی  د ر یک د هه 

گذشـته افتی 11  د رصد ی نسـبت 
بـه میانگین بلند مد ت د اشـته و به تبع 

آن حجم جریان سطحی  د ر د وره مشابه 
نیز حد ود 44  د رصد کاهش یافته اسـت. 

نکتـه قابل توجه این اسـت کـه کاهش  د ر 
مقد ار بارند گی به د لیل وقوع خشکسـالی و 

تغییـر اقلیم صـورت می گیـرد. اکنون حد ود 
120 میلیـارد متـر مکعب کسـری مخزن  د ر 
منابـع آب زیرزمینی وجود د ارد که این مقد ار 
حـد ود یک چهارم کل ذخایر اسـتاتیک منابع 
آب زیرزمینی اسـت. عواقب زیسـت محیطی، 
اقتصاد ی و اجتماعی متعد د ی از کسری مخزن 
آب های زیرزمینی ناشـی می شود )مظاهری و 
عبد المنافی، 1396(. خشکسـالی و کم آبی  د ر 
ایـران یک واقعیت اقلیمی اسـت و بــا توجه 
بـه روند روزافزون نیـاز بخش های مختلف به 
آب، این معضل  د ر آینـد ه حاد تر نیـز خواهـد 
شـد. کشـور ایـران بـرای حفـظ وضـع فعلـی 
خــود تـا سـال 2025 باید 112  د رصـد بـه 
منابـع آب قابـل اســتحصال خـود بیفزایـد. 
ایــن امـر بــا توجـه بـه قابلیـت و نیازهای 
روزافـزون بخش هـای کشــاورزی، شــرب 
و صنعـت بســیار مشـکل و حتـی ناممکـن 
اســت )عباسـی و همـکاران، 1394(. اغلب 
مراکز جمعیتی ازجمله کالن شـهرهای کشـور 
نیـز  د ر همیـن مناطـق خشـک واقع شـد ه اند 
که تأمین آب آنها وابسـته بـه منابع زیرزمینی 
اسـت. وضعیـت منابـع آبی کشـور نیـز رو به 
افـول بـود ه و حکایـت از محد ود یـت جـد ی 
 ایـن منابـع د ارد. چنان کـه اکنـون منابـع آب 
زیرزمینـی کشـور به د لیل برد اشـت بیش ازحد 
از چاه هـای غیرمجـاز و اضافه برد اشـت های 
چاه هـای مجـاز همراه بـا وقوع خشکسـالی  
سـال های اخیـر بـه وضعیـت بحرانی رسـید ه 
اسـت )عزیـزی زهـان و همـکاران، 1385(. 
شهرسـتان د ماوند که  د ر 70 کیلومتری شـرق 
تهـران واقع شـد ه نیز از این تغییرات مسـتثنی 
نبود ه اسـت. ایـن شهرسـتان به د الیلـی مانند 
نزد یکی به تهران، برخورد اری از هوای سـالم، 
امکانات مناسـب و سـایر مزایا  د ر سـال های 
اخیـر با هجوم جمعیـت به منظور گـذران ایام 
فراغت و سـکونت د ائم، روبه رو بود ه است. از 
سوی  د یگر افزایش حفر چاه های غیرمجاز به 

کنون ا
منابعآبزیرزمینی

کشـوربهدلیلبرداشـت
ی ههـا چا  ز ا  حـد ز بیشا
غیرمجازواضافهبرداشـتهای
چاههایمجـازهمراهبـاوقوع
خشکسـالیسـالهایاخیر
بهوضعیتبحرانیرسـیده

است.

شکل 1- گل های زعفران،  د ر مرحله شکفتگی کامل
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بسـیاری از گونه های باارزش د ارویی اسـت. 
ایـن گونه ها  د ر شـرایط طبیعی و بـا بارند گی 
طبیعی، مواد مؤثره نسـبتًا باالیی تولید می کنند 
کـه این موضـوع می توانـد از رهگذر کشـت 
اصولـی آنهـا، منجر بـه افزایش تولیـد د اخلی 
و بهبـود صا د رات شـود.  د ر مقایسـه با سـایر 
گیاهـان د یـم ماننـد گنـد م، جـو و حبوبـات، 
گیاهـان د ارویی سـازگار با محیـط، می توانند 
عملکـرد قابـل مالحظـه ای د اشـته باشـند که 
از نظـر  د رآمـد و اشـتغال نیز مقـرون به صرفه 
باشـند. ضمـن اینکـه گیاهـان د ارویـی د یـم 
به علـت اسـتفاد ه نکرد ن یا اسـتفاد ه محد ود از 
کود های شـیمیایی و سموم مختلف، محصولی 
سـالم خواهنـد بـود )خیرالد ین و همـکاران، 
1391(. زعفران یکی از گیاهان باارزشی است 

که می تـوان آن را به صورت د یـم پرورش د اد 
)Crocus sativus L.( زعفـران .)شـکل 1(

کـه تعد اد زیـاد ی از پژوهشـگران آن را بومی 
ایـران می د اننـد، د ارای ویژگی هـای خاص و 

ارزش اقتصـاد ی باالیی اسـت؛ این گیاه یکی 
از گران تریـن محصوالت کشـاورزی، د ارویی 
و اد ویـه ای جهان بود ه و معیار خرید و فروش 
آن مثقـال اسـت )برخالف سـایر محصوالت 
کشـاورزی که براسـاس کیلوگرم، تـن و غیره 
معامله می شـوند(. عمد ه تولید جهانی زعفران 
 د ر مناطق خشـک و نیمه خشـک ایـران انجام 
می شـود و جایگاه ویژه ای  د ر بین محصوالت 
صنعتـی و صا د راتی کشـور د ارد. تولید جهانی 
زعفران  د ر سـال 77-1376 حـد ود 180 تن 
بود ه اسـت )آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 
1391( که حـد ود 90  د رصد این محصول  د ر 
کشورهای ایران و اسپانیا و بقیه  د ر کشورهای 
ایتالیـا، یونان، هند، مراکش و آذربایجان تولید 
شد ه اسـت )آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 

شکل 2- نمایی از مزرعه د یم زعفران  د ر د ماوند
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1391(.  د ر سـال 1391 سـطح زیـر کشـت 
زعفـران ایـران 73 هزار هکتار بـا تولید 254 
تـن و میانگیـن عملکـرد، 3/5 کیلوگـرم  د ر 
هکتـار بـود ه اسـت )آمارنامـه وزارت جهـاد 
کشـاورزی، 1391(. زعفران گیاهی چند ساله 
 )Iridaceae( و بـد ون سـاقه از تیـره زنبـق
اسـت. تکثیـر آن بـا کـورم انجـام می شـود. 
فصـل رویـش  د ر مناطـق معتد ل و سرد سـیر 
عمومـًا مهرماه آغاز شـد ه و تا اواسـط خرد اد 
سـال بعـد اد امـه د ارد. گل د هـی آن  د ر پاییـز 

بـود ه و از هـر بنه یـک تا چهار گل به د سـت 
می آیـد. از خصوصیات بـارز زعفران می توان 
بـه نیاز آبی بسـیار کـم، نیاز بـه آب  د ر زمان 
نیاز ند اشـتن سـایر گیاهـان زراعـی و باغی، 
قابلیت کشـت به صـورت د یـم، اشـتغال زایی 
و کسـب  د رآمـد قابـل توجـه )به خصوص  د ر 
سـطوح خرد کشـاورزی( اشـاره کرد )بی نام، 
1386(. عملکـرد آن  د ر شـرایط د یم از سـال 
سـوم تا پنجم بین 6 تا 13 کیلوگرم  د ر هکتار 
ذکر شـد ه اسـت )خاد می و همکاران، 1392(. 

زعفـران قا د ر بـه تحمل د مـای 20- تا  47+ 
 د رجه سـانتی گراد بـود ه که منطبق با شـرایط 
آب وهوایـی منطقـه د ماونـد اسـت. به منظـور 
آشـنایی عملـی کشـاورزان منطقـه د ماوند با 
کشـت ایـن گیـاه، مزرعـه پایلـوت زعفـران 
 د ر سـطح سـه هـزار متـر مربـع  د ر ایسـتگاه 
تحقیقـات مرتـع همنـد آبسـرد )وابسـته بـه 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور( 
احد اث شـد ه اسـت. به منظور بررسی بهترین 
زمـان، فاصلـه و عمـق کاشـت زعفـران د یم 

شکل 3- د سته بند ی بنه های ما د ری براساس وزن

شکل 5- آماد ه سازی زمین برای کشت

شکل 7- آخرین مراحل  آماد ه سازی زمین برای کشت

شکل 4- کشت  بنه زعفران د یم  د ر د اخل جوی

شکل 6- ایجاد جوی و پشته برای کشت زعفران د یم

شکل 8- شروع یک روز کاری برد اشت زعفران د یم  د ر اول صبح
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شکل 10- برآورد صفات زعفران

شکل 9- مرحله رسید گی زعفران  د ر مزرعه د یم د ماوند

تحقیقاتـی  طرح هـای  گذشـته  سـالیان   د ر 
 د ر ایسـتگاه همنـد انجـام شـد ه اسـت کـه 
از نتایـج ایـن تحقیقـات  د ر احـد اث مزرعه 
پایلـوت اسـتفاد ه شـد )موالیـی نقد آباد ی و 

.)1393 همکاران، 

 اقدامهاویافتهها
مزرعـه طرح هـای  از  مـا د ری  کورم هـای 
تحقیقاتـی گذشـته توسـط شـخم از زمیـن 
جمع آوری و براسـاس وزن د سـته بند ی شد ه 
و کورم هـای بـا وزن حد ود 8 گـرم انتخاب 
شد ند )شـکل 3(. زمین شخم زد ه و عملیات 
آماد ه سـازی انجام شـد.  د ر اواسـط شهریور 
بـا فواصـل 30 سـانتی متر بیـن رد یـف، 10 
سـانتی متر روی رد یـف و بـا عمـق 15 تـا 
)شـکل های  شـد ند  کاشـته  سـانتی متر   20
بنـه  انـد ازه  و  فواصـل  انتخـاب   .)7 تـا   4
برمبنـای نتایـج طرح هـای تحقیقاتـی اجـرا 
شـد ه  د ر ایسـتگاه انجـام شـد )حسـن زاد ه 
اول و همـکاران،  1393( و )عزیزی زهـان 
و همـکاران، 1385(.  د ر کاشـت بـا فواصل 
عـد د  333400 حـد ود  بـه  شـد ه  ذکـر 

  

و 2700 کیلوگرم )2666=008/ 0×333333( 
کورم زعفران نیاز اسـت. با این روش حد ود 
600 گـرم کاللـه خشـک مرغوب  د ر سـال 
اول و 870 گرم  د ر سـال د وم به د سـت آمد ه 
اسـت. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد 
این اسـت کـه محصول اقتصـاد ی زعفران از 
سـال سوم به د سـت می آید و  د ر سـال پنجم 
بـه حد اکثـر خود می رسـد. یکـی از راه های 
افزایـش برد اشـت محصـول  د ر سـال اول، 
کشـت متراکـم )8 تن بنـه  د ر هکتار( اسـت 
کـه سـبب افزایـش محصـول  د ر سـال های 
اولیـه می شـود. گل د هـی زعفـران از اواخـر 
مهرمـاه شـروع شـد ه و تـا اواخـر آبـان ماه 
اد امه د ارد. برد اشـت گل هـا صبح زود و قبل 
از بـاز شـد ن )هنگامـی که گل هـا به صورت 
غنچه هسـتند( سـبب سـهولت  د ر برد اشـت 
و جد اسـازی کالله هـا می شـود )شـکل 8(. 
گل هـای برد اشت شـد ه  د ر سـاعت های اولیه 
صبح و قبل از طلوع آفتاب )بسـته تر(، قیمت 
بیشـتری نسـبت به گل های برد اشت شد ه پس 
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)موالیـی نقد آباد ی و همـکاران، 1393(.

 نتیجهگیرینهاییوپیشنهادها
با توجه به کاهش بارند گی  د ر سال های اخیر و 
افزایش مصرف آب، وضعیت آب های زیرزمینی 
 د ر برخی نقاط ایران به محد ود ه بحران رسید ه و 
 د ر برخی نقاط د یگر  د ر محد ود ه آستانه بحران 
است. با اد امه روند موجود ممکن است منابع 
و  بود ه  تنها جوابگوی مصارف خانگی  آب 

د یگر آبی برای بخش کشاورزی باقی نماند. 
برای جلوگیری از تبعات از بین رفتن زمین های 
کشاورزی باید رویکرد زارعان و مهند سان را 
از کشت آبی به سوی کشت های کم آب و بد ون 
آب هد ایت کرد تا از تخریب و فرسایش اراضی 
کشاورزی و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود. 
به صورت  اهمیت کشت گیاهان  این موضوع 
می سازد.  برجسته  گذشته  از  بیش  را  د یم 

گیاهانی  از  یکی  زعفران 
بلیت  قا که  است 

از طلـوع آفتاب )گل های باز شـد ه( د ارند. بعد 
از برد اشـت  بایـد به سـرعت نسـبت بـه انتقال 
گل هـا بـه سـایه و جد اسـازی کاللـه از گل 
اقـد ام کـرد. گل ها  د ر د مای یخچـال چند روز 
قابـل نگهد اری هسـتند. گیاه هم زمـان و پس 
از گل د هی شـروع به رشـد سـبزینه ای خواهد 
کـرد. هنـگام چید ن گل ها باید حد اقل آسـیب 
را به سـبزینگی گیاه وارد کرد. زیرا آسـیب به 
آن سبب کاهش محصول سال بعد خواهد شد. 
علت ظهور برگ قبل از گل تعجیل  د ر آبیاری 
پس از کاشـت اسـت. آبیـاری اولیـه باید 15 
تـا 20 روز پـس از کاشـت انجام شـود. برای 
برد اشـت و پـاک کرد ن هر کیلو کالله خشـک 
بـه 250 سـاعت کار یـا به عبارتی حـد ود 32 
نفـر کارگر نیاز اسـت کـه ازمنظر اشـتغال نیز 
می توانـد مـورد توجـه باشـد.  د ر زراعت این 
محصـول عمومـًا همـه افـراد خانـواد ه د خیل 
بود ه و هزینه کارگـری تا حد ود ی کاهش پید ا 
می کند.  د ر اواسـط ارد یبهشـت تا اوایل خرد اد 
برگ ها شـروع به زرد شـد ن و خشکید ن کرد ه 
و گیـاه د وبـاره تـا زمـان گل د هی بـه خواب 
می رود. بیشـترین مقد ار عملکرد از سـال سوم 
به بعد به د سـت می آید. همچنین بـرای افزایش 
تعـد اد گل و عملکـرد اجـزای آن می توان  د ر 
اوایـل بهـار اقـد ام به تغذیـه گیاه بـا کود های 
کـرد.  محلول پاشـی  به صـورت  ریزمغـذی 
تحقیقات نشـان د اد ه اسـت که تغذیـه گیاهان 
بـا کود هـای ماکـرو و میکـرو به میـزان 30 
کیلوگـرم  د ر هکتار  د ر ابتـد ای مهر و فرورد ین 

ثیـر  تأ نـد  و د ما منطقـه   د ر 
بسـزایی  د ر افزایـش عملکرد 

د اشت  خواهد 

کشت د یم  د ر مناطق زیاد ی از کشور ازجمله 
شهرستان د ماوند را د ارد. با توجه به قابلیت 
اقتصاد ی و اشتغال زایی مناسب باید  د ر کنار 
سایر گیاهان مشابه برای مناطق کم آب مورد 
توجه قرار گیرد. توزیع کورم های مناسب و با 
کیفیت، آموزش کشاورزان، برگزاری کالس های 
توجیهی و آگاهی آنها از بحران آب و ترغیب 
آنان به کشت های جایگزین ازجمله موارد ی 
است که باید با اهتمام مسئوالن  د ر سطح منطقه 
اجرا شود تا گامی کوچک  د ر جهت رشد و 

تعالی کشور باشد.
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