أخي المزارع
الزعفران أأو اذلهب الأمحر نبات عش يب معمر يبقى يف الأرض من 8-5
س نوات وللنبات أأوراق رشيطية تبلغ حىت  02مس ،وهو يمنو ويزهر و
جيود يف الفرتة املمتدة من بداية اخلريف وحىت بداايت فصل الربيع. .
ونظراً لهشاشة أأزهاره جتمع يدو ًاي وبعناية فائقة بغية احلفاظ عىل هذا اجلزء

امجلهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصالح الزراعي
مديرية الإرشاد الزراعي
قسم الإعالم

الطيب الهام واذلي ذلكل يشلك مورد اقتصادي يف غاية ا ألمهية.

الزعفران

األهمية االقتصادية لزراعة الزعفران:
تنبع ا ألمهية الاقتصادية لزراعة نباات الزعفاران ابدلرجاة ا ألو مان تعادد
اس تخداماته العالجية ا ألمر اذلي أأوجد سوق واعدة تتناىم أأمهيهتا س نو ًاي،
اإضافة ا أأن النبات جتود زراعته يف املناطق الهامش ية ويتا أق ماع معظام
الرتب الزراعية ينتج س نو ًاي ما يزيد عان  022طان مان مياامس الزعفاران
يف مجيع أأحناء العامل ،وت أيت اإياران يف صادارة ادلوا املنت اة ام يات يناتج يف
اإس بانيا والهناد والياوان وإايطالياا وتعاد دوا املغارب ا ألو عاىل الصاعيد
العريب.
زراعة الزعفران:
يمت حتضري الرتبة عرب حراثهتا عدة مرات مع اإضافة ا ألمسدة الالزمة ،ويفضل
اإجراء حتليل للرتبة من خالا أأخذ عدة عينات للرتبة ومن مث خلطها جيادا
حىت حنصل عاىل تقياد دقياق لرتباة املوقاع .وبسابب طبيعاة او الزعفاران
(الكورمات) ذلكل يفضل الاعامتد عىل اس تخدام الساتد العضاوي ارمار
بشاالك جيااد و عاادا  5 –0م/ 0دومن .بعااد الااهتاااء ماان حرابااة الرتبااة
وتنعميها ومن مث تسويهتا حبيث تصبح امعة و مس توية ،يمت ختطاي الرتباة
إا خطوط سافة  02-52مس بني اخل وا ألخر

إعداد
مديرية اإلرشاد الزراعي
المادة العلمية

د .علي زياك  -م.ريم رستم
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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يت ميكن حتضري سطح الرتبة عىل شلك أأبالم وخصوص ًا عند التوجه
لإنتاج الكورمات ا ألمر اذلي يتيح و أأفضل للكورمات
مالحظة:يفضل زراعة الكورمات عىل معق 05 -02مس وذكل بفتح
شق ب أعىل الث (تمنو الكورمات اجلديدة فوق الكورمة ا ألم عدا 0-0مس
لك س نة ذلكل جيب الانتباه إا معق الزراعة وربطه مع عدد س نوات
بقاء كورمات الزعفران يف ا ألرض) و سافة 02مس بني الكورمة وا ألخرى.

وهنا نؤيد عىل أأن معق الزراعة يلعب دور هام يف معلية الإزهار حيث
أأن الزراعة عىل العمق املناسب يوفر للكورمة درجة احلرارة املناس بة مما
يقلل من معدا التنفس فيقل معه معليات اس تقالب املدخرات الغذائية
مما يؤدي إا زايدة قدرهتا عىل الإزهار .عند الزراعة يفضل اختيار
الكورمات ذات احلجم اجليد ب أقطار بني ( 0-0.5مس) اخلالية من
ا ألمراض ويمت ازع بقااي الكورمة القدمية قبل الزراعة..

الوقت المناسب لزراعة الزعفران:
يعترب بداية فصل اخلريف أأنسب وقت لزراعة الزعفران  ،ذلكل ف إانه من
ا ألفضل زراعته خالا شهر أأيلوا وبداية شهر ترشين ا ألوا عىل أأبعد
تقدير ،ومن املهم عدم الت أخري يف الزراعة لضتن و مجموع جذري جيد
قبيل تدين درجات احلرارة
الري:يفضل اإتباع طريقة الري ابلتنقي لفوائدها امجلة للنبات والتوفري يف
مكية املياه املس هتلكة .اإن بداية مومس تساق ا ألمطار يؤثر بشلك كبري يف
عدد الرايت الواجب تقدميها للنبات ،وعليه يفضل تقدمي ما بني  8ا 02
مرات ري خالا مومس و النبات أأي عدا ريتني لك شهر .ومن املهم
ري احملصوا بعد الااهتاء من معلية الزراعة مبارش ًة لضتن و جيد ،ومن
الرضوري التدخل ابلري عندما تكون مكية الهطوا املطري غري اكفية أأو
عندما تكون فرتة احنباس املطر أأيرث من  05يوم مع ترافق ذكل ابرتفاع
دلرجات احلرارة.خالا شهر أذار من املهم إاضافة معلية ري أأو ريتني
حسب مكية املتساقطات املطرية لضتن ايامتا معلية و الكورميات وختزين
املدخرات الغذائية فهيا .وهنا نشري إا أأنه جيب عدم سقاية الزعفران
إاطالق ًا خالا مرحةل السكون اليت تتوافق مع بداية فصل الصيف.
التعشيب:ضت ًا لمنو جيد للزعفران ولأجل احلفاظ عىل خصوبة الرتبة،
من أأجل احلصوا عىل اإنتاج جيد يتً ونوع ًا جيب ازاا النبااتت الضارة
بشلك دوري لكت دعت احلاجة ،وذكل يدو ًاي دون اللجوء لس تخدام
مبيدات ا ألعشاب.

جني األزهار وفصل المياسم:

تعد هذه املرحةل من أأمه املراحل يف معلياة اإنتااج الزعفاران ،جفا ا ألزهاار
جيب أأن يمت بشلك يويم يف الصباح الباكر ،ألن مدة حياة زهارة الزعفاران
قصرية ل تت اوز اليوم الواحد حيث تذبل يف اليوم الثاين لظهورهاا ،وهناا
نشري إا أأن نوعياة املياامس ترتاجاع اإذا تعرضات زهارة الزعفاران لظارو
جوية غري مالمئة .تبدء معلية القطا ماع ههاور أأوا زهارة وتسا ىتر حاىت
هناية الإزهار وذكل بقطاع الزهارة بعاد الوصاوا إا مارحةل التفاتح ال مال
أأسفل توجيها و من مث يمت نقلها مبارشة ألماكن فصل امليامس حيث يمت نرش
ا ألزهار عىل طاولت هليةل بعيدة عن أأشعة الشمس ،تمت العملياة بشالك
يدوي ودقيق حياث يامت الإمساال ابلزهارة عناد عنقهاا ابلياد لتكاون باني
الس بابة والإهبام ،من مث يمت الإمساال ابملياامس بلطاف ابلياد ا ألخارى ليامت
قطع امليامس عند قاعدة ارتباط امليامس ب أهفر اإهبام اليد ا ألخرى ،مع حماوا
جتنب تفريق امليامس الثالث اليت تسحب ابليد ا ألخرى .ويراعى أأن يكون
اجلزء ا ألصفر يف قاعدة امليامس الثالث أأقل ما ميكن ،ألنه لكت زادت نسبته
يف امليااامس قلاال ذكل ماان جااودة وقميااة الزعف اران احلقيقااي ماان الناحيااة
الت اريااة ،توضااع امليااامس بعيااد ًا عاان الضااوء وامللااوةت قباال باادء معليااة
التجفيف ،حيث يمت جتفيف امليامس يف جو الغرفة العادي.

قلع الكوريمات :تبقى ا ألوراق خرضاء ملدة  8-0أأشهر وتمنو خالا
هذا الوقت الكرميات الثانوية حيث تىتوضع فوق الكورمة ا ألم ،ويبد أأ لون
ا ألوراق ابلتحوا التدرجيي من ا ألخرض إا ا ألصفر عندما يكىتل تطور
و و الكرميات الثانوية ،ويف هناية مومس المنو تتحوا ا ألوراق إا اللون
الب وجتف متام ًا .عندما تدخل الكورميات الثانوية يف مرحةل السكون،
وهنا من املمكن قلع الكورمات لتخزيهنا عىل درجة احلرارة املثىل ويه 05

درجة مئوية ومن املمكن اإبقاءها يف الرتبة .ييل ذكل فرز الكورمات
املس تحصل علهيا إا أأجحام متقاربة.

دالئل نضج الكورمات
األهمية الطبية:تنبع ا ألمهية الطبية لنبات الزعفران من اجلزء املس تخدم أأل وهو
ميامس ا ألزهار (لونها أحمرر برتارالي ولهرا رائحرة نفراعة وطعرم مميرز) ،والايت
حتتوي املواد الفعاا .يت حتتوي امليامس عىل زيت عطري حيوي مركبا ًا عطار ًاي املساؤوا
عن الراحئة يت حتتوي عىل زيت ةبت.
أهم االستخدامات العالجية للزعفران:
0اا يس تخدم يف عالج الايتئاب والاضطراابت النفس ية ،وتقوية اذلاكارة فيسا تعان باه
يف عالج مرض الزهامير ويف عالج حالت الرصع حيث يعترب مسكن ًا ومنشط ًا للجهااز
العصيب املريزي يت أأنه يعترب مادة منومة وهمدئة.
0اا مقوى للقلب ومفيد يف عالج حالت تصالب الرشاايني واضاطراابت عادد دقاات
القلب وعالج فعاا وأمن خلفض الكولسرتوا.
0اا حيافظ عىل نضارة البرشة وعاالج حاب الشا باب وام خصاائ عالياة يف حتساني
الإبصار وعالج الهتاب امللتحمة.
4ا اا يدخل يف صناعة ا ألدوية الطاردة لدليدان املعوية واملدرة للبوا يت يىتا الزعفاران
يف جماا عالج تضخم الكبد والطحاا .ومعاجلة ازلت الربد والهتاب احللاق والساعاا
والربو وطارد للبلغم.
5اا هنال اجتاه طيب حديث لس تخدام الزعفران للوقاية من الرسطان وعالجاه ويعازى
ذكل لحتوائه عىل مادة .Crocetin
أخي المزارع لمزيد من المعلومات حول نبات الزعفران

إنتاجه وعمليات خدمته مراجعة اقرب مركز بحوث أو
وحدة إرشادية زراعية

