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ملخص للتجربة األولية
لزراعة الزعفران ()Crocus sativus
مركز أبحاث البيئة والتنمية ،جامعة بيروت العربية ،البقاع
مقدمة:

يعترب الزعفران (فصيلة السوسنيات  )Iridaceae,الذي يشار اليه أحيانا" بالذهب األمحر من النباتات ذات القيمة
االتقتصايية العالية الستخداماته اهلامة والعديدة يف الغذاء وطب األعشاب ،وصناعة العطور مواي التجميل ،وتعد زراعته من
الزراعات اهلامة يف عدي من الدول يف غرب ووسط اّسيا مثل إيران وأفغانستان وبعض الدول األوروبية مثل اسبانيا وإيطاليا،
ونظراً لتوفر الظروف املناخية والبيئية املالئمة لزراعة هذا النبات يف املناطق شبه اجلافة يف لبنان ،مت القيام ببعض التجارب
األولية حول زراعة هذا النبات يف منطقة البقا الشماي هبدف املسامهة يف التنمية الريفية والزراعية يف هذه املناطق ويف توفري
موريا" اتقتصاييا" مكمال" يساعد يف رفع الواتقع االتقتصايي االجتماعي للعائالت الريفية ذات امللكية الصغرية أو املتوسطة.
بينت نتائج هذه التجارب جناح زراعة هذا النبات وتقدرته على إنتاج حمصول ذو نوعية عالية ،ولكن كانت الكلفة العالية لليد
العاملة الالزمة جلمع األزهار وفصل املياسم (اليت تستخدم كماية منهكة للطعام) وغياب الربامج والسياسات الزراعية املتعلقة
بزراعة وتسويق هذا النبات من املعوتقات األساسية اليت ميكن أن حتد من انتشار زراعته يف لبنان ،اال أنه اىل االّن ما تزال

املعلومات الدتقيقة املتوفرة عن زراعته يف لبنان غري كافية وهنالك حاجة لدراسات يتقيقة تتعلق بعالتقة كمية ونوعية اإلنتاج
حبجم البصالت املزروعة ونوعية الرتبة والتسميد ،وهبذا االطار تقام مركز األحباث البيئة والتنمية وكلية الصيدلة يف اجلامعة
بالتعاون مع مجعية اليد اخلضراء اللبنانية ) (Green Handبدراسة لزراعة الزعفران يف موتقع اجلامعة يف تعنايل ،البقا وحتليل
الرتكيب الكيميائي للزيت األساسي املستخلص من مسات ازهاره.

طريقة الزراعة:

بدأت التجربة بتاريخ 13تشرين األول  2012عرب زراعة مساحة  500m²ببصالت الزعفران (عدي  1500بصلة) على عمق
15سم وعلى مسافة 50سم بني األثالم الزراعية و  40سم بني البصالت املزروعة يف كل ثلم مع اعتماي الري بالتنقيط يف
فرتات اجلفاف احلاية فقط .والتسميد العضوي باستخدام يوبالني ملرة واحدة عند الزراعة ،ومتت مراتقبة منو النبات وفرتات
األزهار واإلنتاج خالل فرتة التجربة اليت امتدت على مخسة سنوات ( )2013-2017تالها فيما بعد تقلع البصل (.)2018

زراعة الزعفران يف جامعة بريوت العربية ،البقا
النتائج:
يبني اجلدول ايناه نتائج التجربة من حيث:
2017- 2013

 عدي األزهار الذي تتضاعف خالل فرتة التجربة من  800اىل 10,000بني العامني الوزن اجلاف للسمات الزهرية (الزعفران جاف) الذي تتضاعف أيضاً من 3غرام إىل 29غرام تقريباً بني العامني2017 - 2013
 عدي األبصال اجلديدة والذي وصل اىل ما يفوق  6,000بصلة يف 2018تدل هذه النتائج على جناح زراعة الزعفران يف منطقة البقا األوسط مما يشري على إمكانية اعتباره كأحد الزراعات اجلديدة
والواعدة للتأتقلم مع تغري املناخ للقدرة العالية لدى النبات لتحمل اجلفاف واحلرارة العالية اليت يشهدها البقا صيفا" ،أضافة"
اىل أمهيته يف حتسني املستوى االتقتصايي االجتماعي يف اجملتمعات الريفية ووتقف تدهور األراضي الزراعية .هذا وجتدر اإلشارة
هنا للدراسة األولية اليت تقامت هبا كلية الصيدلة حول اخلصائص الكيميائية ملستخلصات املياسم اجلافة لألزهار وذلك ضمن
حبث يراسات عليا للطالبة يينا كنج لدراسة اخلصائص الطبية لبعض النبتات الربية واملزروعة يف لبنان.
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المقترحات:

 إعاية زراعة األبصال اجلديدة حسب خطة علمية يتقيقة لدراسة عالتقة حجم االبصال وتأثري التسميد العضوي على كميةاإلنتاج.
 ومتابعة العمل لدراسة اخلصائص الطبية بالتعاون مع كلية الصيدلة وكلية العلوم حتضري كتيب (بروشور) حول زراعة الزعفران واملعامالت الزراعية املثلى للحصول على إنتاج جيد والعمل على نشره -عقد ورشة عمل حملية لعرض النتائج على املزارعني واجلمعيات األهلية والتعاونيات الزراعية اليت تعمل على التنمية الريفية.

