بسمٍ تعالی

سبسهبى تحمیمبت ،آهَسش ٍ تزٍیج وطبٍرسی
هؤسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل

استاوذارد ملی
يیژگی َای تًلیذ پیاز زعفران

مقذمٍ
هحصَالت وطبٍرسی ثرطی اس زرآهس حبصل اس صبزرات غیزًفتی را تطىیل هی زٌّس وِ یىی اس ایي هحصَالت ارسضوٌس
وطبٍرسی ،سػفزاى هی ثبضس .سػفزاى یب طالی سزخ ارسضوٌستزیي گیبُ ثَهی ٍ اس هحصَالت ٍیژُ وطبٍرسی هی ثبضس وِ ٍیژگی
ّبی هٌحصز ثِ فزز ایي هحصَل اس جولِ سبسگبری ثب اللین ّبی وَیزی ٍ هٌبطك ون آة ،اضتغبل سایی ٍ ارسش التصبزی ثبال ٍ
ارسآٍری هٌبست ثزای وطَر ٍ رًٍس رٍ ثِ رضس سْن صبزرات آى اس ول صبزرات غیزًفتی ٍ صبزرات ثرص وطبٍرسی ٍ ایجبز زرآهس
ٍ اضتغبلشایی ثزای رٍستبئیبى وطَر ،لشٍم تَجِ ثِ ایي هحصَل را زٍ چٌساى هیسبسز وِ ایي اهز هَجت تثجیت ٍ ارتمبء ضبذص -
رٍس رسبًی ،ویفیت ثرطی ٍ ثْجَز ػولىزز صبزرات ایي هحصَل ذَاّس ثَز .ثِ ّویي هٌظَر ٍ زر راستبی تمَیت
ّبی رضس ،ة
سیزسبذت ّبی صبزراتی ،احساث هشارع یىٌَاذت ٍ تجبری ثب استفبزُ اس پیبس استبًسارز

سػفزاى ذصَصبً زر ولَى ّبی ثَهی ٍ

هحلی وِ زارای ارسش افشٍزُ ثبالیی هیجبضٌس ٍ تالش زر جْت تجبری سبسی آًْب ،هیتَاًس ػالٍُ ثز ایجبز اضتغبل پبیسار ٍ هَلس زر
حوبیت اس تَلیس زاذلی ًمص زاضتِ ٍ ضوي ارسآٍری ثِ وطَر ،سهیٌِ حوبیت ٍ صیبًت اس ارلبم ثَهی ٍ هحلی را ًیش فزاّن ًوبیس.
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هبزُ تىثیزی سػفزاى ،پیبس ثَزُ ٍ زر اهز تَلیس ایي هحصَل ،ثؼٌَاى اٍلیي ًْبزُ هصزفی هطزح است ،ثی ضه
ثسٍى استفبزُ اس پیبس ذَة( زارای ضزایط هطلَة) ًوی تَاى ثِ حساوثز تَلیس ٍ ػولىزز زست یبفت.
زر راستبی ثْجَز ویفیت پیبس تَلیسی سػفزاى ،تؼزیف استبًسارزّبی السم ثزای توبم هزاحل تَلیس ٍ حفظ ولَى یب ولَى ّبی ثزتز ٍ
ووه ثِ هؼزفی آى ثِ جبهؼِ ثبغجبًی وطَر ضزٍری هی ثبضس وِ ثْویي هٌظَر ،زر ایي هجوَػِ ٍیژگی ّبی ضزٍری احساث ذشاًِ
تَلیس پیبس استبًسارز سػفزاى آٍرزُ ضسُ است .ایي استبًسارز ّز زٍ سبل یىجبر لبثل اصالح ٍ تجسیس ًظز هی ثبضس .لذا اس ّوِ زست
اًسروبراى تَلیس زرذَاست هی ضَز زر حل هطىالت احتوبلی ػلوی ٍ ػولی ایي هجوَػِ

ّوىبری ًن ٍزُ تب زر ًْبیت صبحت

زستَرالؼولی ػلوی -ػولی ،تَاًوٌس ٍ هؤثز زر وطَر ثبضین.

 2پیبس گَاّی ضسُ) (Certifiedثِ پیبسی اطالق هی ضَز وِ اصبلت ،سالهت ٍ هطرصبت ظبّزی آى هطبثك ثب استبًسارزّبی هلی ثبضس.

الف) شرایط احذاث خساوٍ تًلیذ پیاز زعفران
اوتخاب زمیه:
 سهیي هٌبست ثزای تَلیس پیبس ًجبیس حسالل 6سبل سبثمِ وطت سػفزاى زاضتِ ثبضس. -اسیسیتِ هٌبست ذبن ثزای تَلیس پیبس سػفزاى هی ثبیست ثیي

 6/5الی ّ ٍ 8سایت الىتزیىی ذبن حساوثز  3زسی

سیوٌس ثز هتز ثبضس.
 هست سهبى استوزار تَلیس پیبس زر ذشاًِ حساوثز  3سبل هی ثبضس. حسالل سطح سهیي لبثل لجَل ثزای تَلیس پیبس  5000هتز هزثغ هی ثبضس.تىايب کشت پیاز زعفران:
 رػبیت فبصلِ حسالل  3سبل اس وطت گیبّبى ثب اًسام تىثیزی سیزسهیٌی( پیبس ،چغٌسرلٌس ،سیت سهیٌی ٍ )...لجل اس وطتسغفزاى زر سهیي هَرز تمبضب الشاهی است.
رعایت فًاصل:
 فبصلِ ایوٌی :سهیي هَرز تمبضب ثزای وطت پیبس سػفزاى ثبیس اس هشارع یًَجِ ،ثبغبت سززرذتی ٍ هشارع تَلیسی سػفزاىحسالل  50هتز فبصلِ زاضتِ ثبضس.
 فبصلِ ثیي لطؼبت :ثزای اجتٌبة اس تساذل فیشیىی تَزُ ّب ،هی ثبیست لطؼبت اس ّوسیگز حساللثبضٌس.
شرایط کشت:
ٍ -سى پیبسچٍِ :سى هٌبست پیبسچِ جْت وطت زر ذشاًِ تَلیس پیبس سػفزاى  3-6گزم هی ثبضس.

 5هتز فبصلِ زاضتِ

ب) شاخص َای پیاز زعفران
 پیبس زر ٌّگبم ػزضِ ًجبیس ثیص اس  2زرصس جَاًِ فؼبل ضسُ زاضتِ ثبضس. پیبس هی ثبیست ػبری اس ّزگًَِ ًبذبلصی فیشیىی ٍ پیبس سبیز گًَِ ّب ثبضس. جَاًِ اًتْبیی پیبس سػفزاى ثبیس سبلن ثبضس. پیبس هی ثبیست ػبری اس ًطبًِ ّبی وٌِ ٍ لبرچ ثبضس پیبسّبی سػفزاى ثذری تَلیس ضسُ هی ثبیست زر سهبى ػزضِ ثِ ثبسار ثب سوَم لبرچ وص ٍ وٌِ وص هٌبست ضسػفًَیضسُ ثبضٌس
 پَضیٌِ ّبی اٍلیِ پیبس سػفزاى زر ٌّگبم ػزضِ ثبیس سبلن ثبضٌس. يزن پیاز زعفران جُت تًلیذ گل
 ثز اسبس ٍسى ،پیبس ثِ سِ زرجِ  ٍ 12-16 ، 8-12ثیطتز اس  16گزم تمسین ثٌسی هی گززز پیبس سػفزاى زر ویسِ ّبی پالستیىی  10ویلَگزهی لبثل ػزضِ ذَاّس ثَز.ج) ضًابط فىی احذاث خساوٍ تًلیذ پیاز زعفران
 هسیز فٌی ثبیس حسالل سِ سبل سبثمِ تَلیس سػفزاى (پیبس – گل) زاضتِ ثبضس. هسیز فٌی ثبیس زارای هسرن وبرضٌبسی زر یىی اس رضتِ ّبی سراػت ٍ اصالح ًجبتبت ،ثبغجبًی ٍ تَلیسات گیبّی ثبضس. زر صَرتیىِ هسیز فٌی هسرن تحصیلی وبرزاًی سػفزاى زاضتِ ثبضس ،لبثل لجَل ذَاّس ثَز. فبرؽ التحصیالى زیپلوِ سػفزاى زر صَرت زاضتي  5سبل سبثمِ وبر ثِ تبییس هسیزیت جْبز وطبٍرسی ضْزستبى ،هیتَاًٌس هسیز فٌی ذشاًِ تَلیس پیبس سػفزاى ثبضٌس.
 سهیي هَرز تمبضب ثزای تَلیس پیبس سػفزاى هیتَاًس هلىی یب اجبرُ ای ثبضس. زر صَرت اجبرُ ای ثَزى ،هست اجبرُ حسالل سِ سبل ذَاّس ثَز. سهیي اًتربثی ثزای تَلیس پیبس سػفزاى ثبیس ثِ جبزُ زستزسی زاضتِ ثبضس اهب آى لطؼِ ًجبیس هحل ػجَر ٍ هزٍر هشارع زیگزثبضس.

  سهیي هَرز تمبضب ثزای تَلیس پیبس سػفزاى ثبیس زارای هٌجغ آة هطوئي ٍ وبفی (چبُ ،لٌبت ،رٍزذبًِ) ثبضس ،ثطَریىِ زرَرديرٌ وطت حسالل  5000هتزهىؼت زر ّىتبر آة زر زستزس ثبضس .زر ضزایط وبهال آثی حسالل  6زفؼِ آثیبری السم
است.
 استفبزُ اس پسأة ّبی صٌؼتی ٍ فبضالة ضْزی ثزای آثیبری سهیي سػفزاى هجبس ًوی ثبضس.د) تًصیٍ َا:
-

ثبفت ذبن هٌبست ثزای تَلیس پیبس سػفزاى ،ثبفت هتَسط (لًمی شىی) هی ثبضس.

-

سهیي هَرز تمبضب ثزای تَلیس پیبس سػفزاى ثبیس حبصلریش ثبضس ٍ هیشاى هبزُ آلی آى ثب تَجِ ثِ ًتبیج آًبلیش ذبن حسالل  %1ثبضس .ثزای تحمك
ایي هَضَع افشٍزى حسالل  60تي زر ّىتبر وَز حیَاًی پَسیسُ لجل اس وطت پیبس لبثل تَصیِ است.

-

 Ecآة آثیبری حساوثز  2زسی سیوٌس ثز هتز ثبضس.

-

وطت تؼساز  100ػسز پیبس زر  4رزیف زر ّز هتز هزثغ تَصیِ هی ضَز.

-

ػوك وبضت پیبس سػفزاى ثیي  15تب  20سبًتیوتز تَصیِ هی ضَز.

-

تَصیِ هی ضَز حسالل زٍ ًَثت ٍجیي ػلف ّبی ّزس طی زٍرُ وبضت تب ثززاضت اًجبم ضَز.

-

تزجیحبً اهىبى ثزلزاری سبهبًِ ّبی ًَیي آثیبری ثزای سهیي هَرز تمبضب ثزای تَلیس پیبس سػفزاى ٍجَز زاضتِ ثبضس.

-

اًجبر هٌبست ٍ ػبری اس جًَسگبى ٍحطزات ثزای ًگْساری پیبس سػفزاى تَصیِ هی ضَز.

اعضاء کمیتٍ
آلبی زوتز فضل اهلل صفی ذبًی
آلبی زوتز ػجبس زُ ضیزی

رئیس وویتِ (هؼبٍى پژٍّطی هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل)
زثیز وویتِ ( هسیز ثرص فٌبٍری ثذر هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل)

آلبی زوتز ثْلَل ػجبس سازُ

ًوبیٌسُ هحتزمهَسسِ تحمیمبت جٌگلْب ٍ هزاتغ وطَر

ذبًن زوتز آیلی اًصبری

هسیز هحتزم ٍاحس تحمیمبت ضزوت سرزثٌس

آلبی زوتز هحسي ثیگسلی

ًوبیٌسُ هحتزم جبهؼِ گیبُ زرهبًی ایزاى

آلبی هٌْسسالِ ٍیززی حك پٌبُ

ًوبیٌسُ هحتزم سبسهبى حفظ ًجبتبت

ًوبیٌسُ هحتزم زفتز گل ٍ گیبُ ٍسارت جْبز وطبٍرسی
 آلبی هٌْسس هْسی ذسام
ذبًن هٌْسس هیتزا هجسسازُ طجبطجبیی ًوبیٌسُ هحتزم ٍسارت جْبز وطبٍرسی
ًوبیٌسُ هحتزم ٍسارت جْبز وطبٍرسی
ذبًن هٌْسس پزیسب پَرػلی ًوبیٌسُ
آلبی هٌْسسهحوسرضب زّمبًی

هسیز هحتزم هزوش ذسهبت ترصصی گیبّبى زارٍئی پژٍّطىسُ جْبز زاًطگبّی

آلبی زوتزػلی هحوسػوَیی

هؼبٍى هحتزم آهَسضی هزوش آهَسش ػبلی اهبم ذویٌی

ذبًن زوتزفزساًِثْبزری

رئیس هحتزم ثرص تحمیمبت جٌگل ٍ هزتغ هزوش تحمیمبت استبى سوٌبى

آلبی زوتز حسیي حسیٌی
آلبی زوتز هسؼَز ًبزرپَر
آلبی زوتز آیسیي حویسی
آلبی زوتز ارزضیز رحیوی هیساًی
آلبی هٌْسس هسؼَز ّزسیٌی
ذبًن هٌْسس ٍیىتَریب ػسگزی
آلبی زوتز هحوس جَاز ارزُ
آلبی هٌْسس هحوس حسیي ثیٌبثبجی
آلبی هٌْسس حویسرضب تَولی وبوی
آلبی هٌْسس راهیي اسوی
آلبی هٌْسس ثْشاز صبزلی
آلبی هٌْسس سیس ّبضن ًمیجی حسیٌی
آلبی هٌْسس اثزاّین ثبضتیٌی
آلبی هٌْسس هحوس تبثؼی
آلبی هٌْسس ػلی هرتبریبى
آلبی زوتز ػلی اوجز هَیسی
آلبی زوتز رضب الٌَم

هسئَل هحتزم تحمیك ٍ تَسؼِ ضزوت ثبریج اسبًس
ًوبیٌسُ هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل
ًوبیٌسُ هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل
ًوبیٌسُ هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل
ًوبیٌسُ هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل
ًوبیٌسُ هَسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل
ًوبیٌسُ هحتزم هَسسِ گیبّپشضىی
ػضَ ّیئت ػلوی ثبسًطستِ هزوش تحمیمبت وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی
وبرضٌبس هزوش تحمیمبت وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی ذزاسبى رضَی
هسئَل ٍاحس سػفزاى هسیزیت ثبغجبًی ذزاسبى رضَی
وبرضٌبس هؤسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل ٍاحس ذزاسبى رضَی
سزپزست هسیزیت اهَر ثبغجبًی ذزاسبى رضَی
وبرضٌبس هؤسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل ٍاحس ذزاسبى رضَی
وبرضٌبس هؤسسِ تحمیمبت ثجت ٍ گَاّی ثذر ٍ ًْبل ٍاحس ذزاسبى رضَی
وبرضٌبس ثرص تحمیمبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر هزوش تحمیمبت ذزاسبى رضَی
رئیس هزوش تحمیمبت وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی ذزاسبى رضَی
هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری هزوش تحمیمبت ذزاسبى رضَی
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