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 چکیده

برا وجرو    . یابرد  ، تکثیر ییزیرزیینی خو  های ها یا اندام و بر پایه رشد بنه تریپلوئید بو ه- یاهی نئوفیت (.Crocus sativus L)زعفران 

 ر این . است آن تدوین نشده های پیرایون استاندار سازی بنهجایع  ای های یا ری  ر تولید زعفران، تاکنون برنایه کیفیت بنهاهمیت اندازه و 

هرای  بر اساس اندازه یا ویی ری  ها بنه بندی جهت  رجه یهای با کیفیت، نبو  یعیار یشخص یزارع استاندار  جهت تولید بنه وجو ارتباط، عدم 

نابسایانی  ر بازار عرضه و تقاضرای  همچنین  و یا ری یرغوب های بر روند تولید و عرضه بنهاز سوی نها های ذیربط یف ، نظارت ضعکیفی

های سالم و آلو ه و نیز انبرار اری   همچنین اختالط بنه. روند به شمار ییای  یوانع  ر یحقق نشدن چنین برنایه ترین های زعفران، از یهم بنه

 ر . باشرد های چرخه تولید و فراوری این یحصول یری  توجه به شرایط بهینه  یایی یا بهداشت یحیطی از  یگر چالش بدون های زعفران بنه

-تولید بنه ر ا ایه، راهکارهای یثثر جهت  شده است وهای زعفران بررسی  این یقاله، ابتدا برخی یوانع پیش روی برنایه استاندار سازی بنه

هرای زعفرران    های بر اشت شده و نیز انبارسازی اصولی بنره  بندی بنه ارع تحت یدیریت، کنترل کیفیت و رجههای استاندار  نظیر احداث یز

های آیوزشی، نظارت فرا یر برر فعالیرت برازار عرضره و      بر پایه یوار ی نظیر بر زاری  ورهتدوین برنایه ذکر شده همچنین . ارائه شده است

تولیدکنند ان به تفصیل یرور   های حمایتی به  های تشویقی و بسته ارائه برنایهکنند ان و  یصرفهای زعفران، حمایت از حقو   تقاضای بنه
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 مقدمه

 های م اسب در زراعت زعفرانضرورت تولید ب ه

 (.Crocus sativus L)  شناسی، زعفرران   یاه از نقطه نظر

هرا  رو  که بر پایه رشد بنه ییساله به شمار  به عنوان  یاهی یک

های زیرزیینی  یاه رشد و نمو یافتره و  ر شررایط   به عنوان اندام

برر اری قررار  یرر      تا چندین سرال یرور  بهرره    تواند زراعی یی

(Kumar et al., 2009 .)  برا القررای   زعفرررانیراحررل رشردی

هرای   بنه"های جدید یا و نمو بنهتقسیمات سلولی  ر یریستم ها 

های  ختری حاصل   ر واقع، تشکیل بنه. شو  شروع یی " ختری

 باشرد  های اصلی یا جانبی  ر بنه یرا ری یری   آغازش رشد جوانه

(Gresta et al., 2008) .    هر بنه  ختری  ر آغراز فصرل بعردی

 "بنه یا ری".یابد رشد به عنوان یک بنه یا ری رشد و تکثیر یی

آنجایی که بره صرورت    زعفران تلقی شده و از "بذر" ر حقیقت 

 اری آن  شروارتر از   نگره شرو ، حفر  و   غیر زایشری تولیرد یری   

رشرد زایشری    ر پایره که ببذرهای حقیقی  ر سایر  یاهانی است 

های یا ری با وزن یناسب اولین عایرل   تولید بنه . ر ند تولید یی

 ;Gresta et al., 2008)باشرد   آوری زعفرران یری  یثثر  ر  رل 

Renau-Morata et al., 2012)روند  لدهی  ر سال اول    زیرا

هرای یرا ری برو ه و     یستقیماً تحت تأثیر اندوخته غذایی  ر بنره 

 یگری یانند یحتوی یا ه آلی یرا عناصرر قابرل    کمتر به عوایل 

 ,.Rezvani Moghaddam et al)جرذب خراد ارتبراط  ار     

2013; Koocheki et al., 2016a, 2016b .)   ،عالوه برر ایرن

ها ترا یسرتقل    از آغازش رشد جوانه)های  ختری  چرخه رشد بنه

 ر این . وابسته به کیفیت بنه یا ری است( های  ختری شدن بنه

هرای  وزن با یطالعره  (Mollafilabi, 2014)اط، یالفیالبی ارتب

، ( ررم  85از   و بریش  85ترا   1، 1ترا   6)های یا ری  یختلف بنه

هرای  خترری را  ر نتیجره     بیشترین عملکر  کالله خشک و بنه

کروچکی و  .  ررم ثبرت نمرو     85های یا ری بیش از  کشت بنه

هده مشاا نیز برا   (Koocheki and Seyyedi, 2015b)سیدی 

در سال اول و عملكرد كالله خشك زعفران  و تعداد گلافزایش 

با وزن )تر درشتهاي مادري كاشت بنه دوم آزمایش تحت تأثیر

، این افزایش را به دلیل اندوخته غذایي بیشتر، (گرم 82بیش از 

هااي   هاا و نیاز اساتررار زودتار بناه      یشهرتر  یعسرتراكم و رشد 

ترین  یهمیکی از از این رو،  .ندتر در خاك دانستدختري درشت

اقدایات جهت کسب عملکر  قابرل قبرول  ر زعفرران، انتخراب     

های یا ری یناسرب از نظرر انردازه و کیفیرت جهرت کشرت        بنه

 .باشد یی

 

هرای تولیرد شرده در     برآوردی از میزان تولید و تلفات ب ره 

 ایران

با وجو  اطالعات ثبت شده  ر ارتباط با سرطح زیرر کشرت،    

و عملکر   ل و کالله زعفرران، تراکنون آیراری پیرایرون     تولید 

برا ایرن   . های زعفران  ر کشور ارائه نشده اسرت  ییزان تولید بنه

وجو ، بر اساس برخی اطالعات یوجرو ، بررآور  تقریبری ییرزان     

 : های این یحصول  ر کشور به شرح زیر است تولید بنه

هرزار هکتراری اراضری     2/854یسراحت  با  ر نظرر  ررفتن   

و  (Agricultural statistics, 2017)کراری  ر کشرور   زعفران

این یزارع ( ساله 1یتوسط )ساله  85تا  6 اری حدو  بر وره بهره

(Koocheki & Seyyedi, 2018) ،ً4/82یک هشتم یرا   تقریبا 

 ارای ( هزار هکترار  84/89یعا ل )ع زعفران  رصد یساحت یزار

های ایرن یرزارع    ، بنهسال بو ه که پس از بر اشت 1سن یعا ل 

از سروی  یگرر، برا  ر نظرر     . شرو  به بازارهای فروش عرضه یی

تن بنه  ر هکتار  ر یزارع هشرت   14/98 رفتن عملکر  تقریبی 

ساالنه  ،(Mollafilabi et al., 2015) حیدریهتربتساله ینطقه 

تولیرد   کشور ساله 1اراضی  هزار تن بنه زعفران  ر 1/481حدو  

اساس قیمرت یتوسرط هرر کیلرو رم بنره حردو          ر   که بر یی

هرای ریرز، یتوسرط و    به طور یعمول، قیمت بنره )ریال  92،555

ریرال یری    42،555و  95،555، 24،555 رشت به ترتیب حردو   

https://en.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus
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هرزار   4/89، ارزش ساالنه یحصرول بنره  ر ایرران حردو      (باشد

 . ییلیار  ریال خواهد بو 

عفران  ر کشور، ایکان های ز بر پایه برآور  تقریبی تولید بنه

هرای   تخمین ییزان ضایعات  ر بخش تولید، فراوری و عرضه بنه

طور که عنوان شد، با  ر نظرر  ررفتن   همان. این  یاه وجو   ار 

هزار هکتاری اراضی زعفران کاری و یتوسط رشرد   2/854سطح 

هرزار   84/89هرای زعفرران از حردو      زعفران، ساالنه بنهساله  1

یعررا ل یررک هشررتم یررا )کرراری کشررور فرررانهکتررار اراضرری زع

بره  .  رر    بر اشرت یری  (  رصدکل یزارع زعفران  ر کشور4/82

بیانی  یگر،  ر هر سال، یساحتی از یرزارع زعفرران کره چرخره     

. باشرد  هزار هکتار یی 84/89رسد، حدو   ها به پایان یی تولید آن

 رصردی سرطح    85از سویی  یگر، با توجه بره افرزایش حردو     

 ,Agricultural statistics) کاری کشرور  ر هرر سرال   زعفران

هزار هکتار از اراضری کشرور    4/84ساالنه یجد اً حدو   ،(2017

 ر نتیجه، کل ییزان بنه الزم .  یرند یور  کشت زعفران قرار یی

یتوسرط  )تن بنه  1تا  4جهت کشت این اراضی بر اساس تراکم 

، (Koocheki & Seyyedi, 2018) ر هکترار  ( ترن بنره   4/6

رو، ییزان تولیرد سراالنه   از این .هزار تن خواهد بو  24/34حدو  

، تفراوت قابرل   (هرزار ترن   1/481حردو   )بنه زعفران  ر کشرور  

ای با ییزان بنه یور  نیاز جهت کشرت سراالنه زعفرران    یالحظه

 4/77)هزار ترن بنره    44/924به عبارتی  ر هر سال، حدو  .  ار 

 یرر   یجد اً یور  کشت قرار نمی( های تولید شده رصد کل بنه

 براسراس . شرو  و به صورت ضایعات از چرخه تولیرد خرارج یری   

ریرال، یجمروع    920555یتوسط هر کیلرو رم بنره یعرا ل    قیمت

هرزار ییلیرار  ریرال     4/85های زعفران حدو   ارزش ضایعات بنه

 . شو  تخمین ز ه یی

هرای   نهتاکنون  زارشی  ر ارتباط با ییزان تلفات و ضایعات ب

تروان سروء   با این وجو ، یی. زعفران  ر کشور ینتشر نشده است

تررین   یدیریت  ر بخش بر اشت، فراوری و یا انبرار اری را یهرم  

همچنرین تولیرد   . عوایل بروز تلفات  ر چرخه تولید به شمار آور 

های تولیرد شرده  ر    های ریز و نایرغوب و کاهش کیفیت بنه بنه

زا و یا شیوع آفات  ر یزارع از جمله  رینتیجه فعالیت عوایل بیما

 و هرا  شرته  هرا، ، ترریپس (های زیرزیینی به وییه یوش)جوند ان 

ها، از  یگر عوایل یثثری است که سبب افزایش ضایعات  ر  کنه

عالوه بر این، بر اشرت   .(Rahimi, 2015) ر ند  این چرخه یی

ه های ریز توسط برخی کشاورزان به  لیل عردم صررف   نکر ن بنه

کاری و نیز اقتصا ی، عملیات چرای  ام  ر برخی اراضی زعفران

های زعفران از کشور، از  یگر یوار ی است  خروج غیرقانونی بنه

 .تواند یور  توجه باشد که یی

 

 تعاریف و اهداف استانداردسازی محصوالت کشاورزی

ینظررور از استاندار سررازی یررک یحصررول  یرراهی، اجرررای  

ا و ارائه  واهی به یک یحصول خاص جهت ه ها، ارزیابی آزیایش

 ,Kazemzade & Iranpoor) اسررت آینررده آن  ر اسررتفا ه

به بیانی  یگرر، اسرتاندار  کرر ن یحصروالت  یراهی،       (.2011

هرا و یعیارهرای     یری ها، اندازه ای از  ستورالعمل اعمال یجموعه

هرای حاصرل    کمی و کیفی یرتبط با یک  یاه خاص و یا فراور ه

ر تمررانی یراحررل کاشررت،  اشررت، بر اشررت و انبررار اری از آن  

باشد که  ر نهایت ینجر به اطمینان از کیفیت، کارایی، ایمنی  یی

 Karamipoor) شرو   و حفر  ارزش واقعری آن یحصرول یری    

Esfahani & Abedi, 2014.)  استاندار ها تنها یربوط به تولید

ی از باشند، بلکره بسریار   و عرضه کاالها و یحصوالت خاص نمی

کنتررل کیفیرت   . شروند  خدیات بخش کشاورزی را نیز شایل یی

کننرد ان و نیرز    های تولیدی، حمایرت از حقرو  یصررف    فراور ه

ترین اهرداف جهرت    زیست، از یهم حف  ایمنی و بهداشت یحیط

 . رو  استاندار سازی یحصوالت کشاورزی به شمار یی

 یحصوالت سالم و استاندار   ر بخش کشاورزی، یحصوالت

ناشرری از یصرررف  فاقررد یررا  ارای حررد یجرراز باقیمانررده سررموم 

های خارجی  ها، فلزات سنگین و یا آلو  ی کش ها، آفت کش علف

هستند که پیش از عرضه به بازار فروش، تحت کنترل و اعمرال  
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 Karamipoor Esfahani)  یرند استاندار های یربوطه قرار یی

& Abedi, 2014.)     ریافرت  رواهی   عالوه بر این، بره ینظرور

استاندار ، شرایط پرس از بر اشرت، کیفیرت انبرار اری و ییرزان      

 .باشد خسارت فیزیکی وار  شده به یحصول نیز یور  توجه یی

 

 ها و مشکالت تولید ب همحدودیت

 2/854طور که عنوان شد، با توجه به سطح زیر کشت  همان

هزار هکتاری زعفران  ر سراسر کشرور، هرر سراله حجرم قابرل      

برر اری   با این وجرو ،  وره بهرره  .  ر   حظه ای بنه تولید یییال

 ر حالی که بسته بره   باشد  سال یی 1یزارع زعفران ایران حدو  

هرای یرغروب    تولیرد بنره  شرایط آب و هوایی  ر کشور، حرداکثر  

 & Koocheki) سراله قابرل حصرول برو ه     4یعموالً  ر یزارع 

Seyyedi, 2018)   ثیرر بریش از حرد    و پس از آن، بره  لیرل تک

ها  ر کنرار افرزایش    رقابت بین این بنههای  ختری و تشدید  بنه

 & Rostami) خیررزی خررادفشررر  ی و یحرردو یت حاصررل

Mohammadi, 2013; Tavakkoli et al., 2014; 

Khorramdel et al., 2015; Koocheki et al., 2018)، 

ین بره همر  . یابرد  کاهش یری  های تولید شده  ر یزارع کیفیت بنه

بره عنروان    ،  ر یروار ی زعفرران   ر برخی از یناطق ایتالیا لیل،

 Kumar et)  یرر   ی یاهی یک ساله یور  کشت و کار قرار یر 

al., 2009.) هر هایی که ای از بنهاز این رو، سهم قابل یالحظه 

 ر  ، عمالً قابل استفا ه نبو ه و یا  ساله  ر یزارع کشور تولید یی

 .ر ار استاز کیفیت پایینی برخو

عالوه بر یوار  ذکر شده، این نکته قابل تأیل است که تولید 

 ر ایران به عنروان یرک فعالیرت ثانویره  ر نظرر       "بنه زعفران"

شو  و از الگوی خاصی که یتأثر از  ستاور های نروین    رفته یی

این ایر، ینجر به افرزایش ضرایعات   . کند باشد، پیروی نمی علمی 

همچنین از . های زعفران شده است ی بنه ر بخش تولید و فراور

هرای زعفرران طری چرخره رشرد       آنجا که یراحل فنولونیکی بنه

 & Koocheki) افترد  اساسراً  ر زیرر سرطح خراد اتفرا  یری      

Seyyedi, 2015a)، هرای   ضایعات  ر بخش تولید بنره  یشاهده

 .زعفران چندان ییسر نیست

 "انهای زعفر استانداردسازی ب ه"لزون تدوین برنامه 

تروان اظهرار    بندی از یوار  ذکر شده، یی به عنوان یک جمع

عدم یدیریت سن یزارع زعفران به ینظرور تولیرد    -8 اشت که 

های ریز و نایرغوب نسبت بره کرل    سهم قابل توجه بنه -2بنه، 

فراوری و عرضره بنره بره عنروان یرک       -9تولید شده و  های بنه

یشرکالت  ر رونرد   تررین   فعالیت جانبی  ر زراعت زعفرران،یهم 

بر این اساس، الزم است . روند شمار ییاستاندار  به های تولید بنه

های یا ری به عنوان یک فعالیت جدا انه با  که  ر ابتدا، تولید بنه

بایست  از طرفی یی. های زعفران، یور  توجه قرار  یر  تولید  ل

 .تولید بنه بر اساس یعیارهای علمی، استاندار سازی شو 

 

استانداردسازی "و موانع تدوین برنامه  ها ، محدودیتیلدال

 "های زعفران ب ه

 جایعای  برنایهطرح یا تاکنون رغم توضیحات ذکر شده، علی

 ر کشرور  "هرای زعفرران   استاندار سرازی بنره  "پیرایون و یدون 

و یوانع پریش   ها ، یحدو یتبرخی از  الیل. صورت نگرفته است

یور   ر زیر "های زعفران سازی بنهاستاندار "روی تدوین برنایه 

رهای یثثر جهت تردوین  کاراهو  بح  و بررسی قرار  رفته است

 .ارائه شده استبرنایه این 

 

 های با کیفیت عدن احداث مزارع استاندارد جهت تولید ب ه

هرای یرغروب،    فراهم بو ن بستری یناسب جهت تولید بنره 

هرای   زی بنره استاندار سرا "برنایره   یشبر نخستین شرط جهت پ

شناسایی و انتخاب یزارع جهت به بیان  یگر،  .باشد یی "زعفران

هرای   بنه"، اولین  ام جهت تولید و عرضه های زعفران تولید بنه

8یا ری  واهی شده
جهت این یهم، . به بازار فروش خواهد بو  "

هرای برذری و   توان یزارع اختصاصی را به ینظور تولیرد بنره  یی

                                                                                           
1- Certified mother corms 
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های ترویجی را به فت و بر پایه آن، برنایه واهی شده  ر نظر ر

های یشخصی از کشاورزان باتجربه آیوزش  ا  تا به جرای   روه

 .های استاندار  نمایندتولید  ل، اقدام به تولید بنه

شرده    رواهی  هرای  بنه، یزارعی که با هدف تولید کلیطوربه

-حداقل شرایطی به لحراظ حاصرل   ر ند، باید  ارای  احداث یی

این شرایط به شررح  . زراعی باشندی، ساختاری و یدیریت بهخیز

 :زیر ارائه شده است

توسعه عملیات کاشت،  اشت و بر اشت زعفرران یبتنری برر    

کلی، توسعه عملیات طوربه. یکانیزاسیونالگوهای یدرن و توسعه 

به بیان  یگر، . یکانیزاسیون وابسته به ابعا  یزارع کشاورزی است

-ای بهینه یکانیزاسیون، یزارع یور  نظر یری جهت اجرای الگوه

 ,Hassanpour) بایسررت  ارای یررک حررداقل یسرراحت باشررند

از سوی  یگر، الگوی توزیرع یکرانی یرزارع نیرز نقرش      (. 2013

-Pishgar) های یردرن کشراورزی  ار   بسزایی  ر توسعه سایانه

Komleh et al., 2011; Paman et al., 2014 .)   بره عنروان

یاری،  سترسی به ا وات آبی یدرن ها سایانهتوسعه نمونه، ایکان 

های غذایی  ر یزارع  ورافتا ه، اراضی  کشاورزی و یدیریت نها ه

ای برا چرالش یواجره اسرت     و یا یناطق حاشریه  قطعه شدهقطعه

(Hormozi et al., 2012; Paman et al., 2014.) 

 ر برخی از یحصوالت زراعی، برآور ی از حرداقل یسراحت   

یراز جهرت توسرعه یکانیزاسریون و سرو یندی اقتصرا ی       یور  ن

به عنوان نمونه، حداقل یساحت یرور  نیراز   . صورت  رفته است

های یکانیزه و کشت اقتصا ی برنج  ر ایران جهت توسعه سایانه

 ,Hassanpour)هکتررار تخمررین ز ه شررده اسررت  7/8یعررا ل 

راضی با این وجو ، تاکنون تحقیق یشابهی  ر ارتباط با ا. (2013

ایا قابل ذکر اسرت  . زعفران کاری  ر کشور صورت نگرفته است

 825هزار یزرعه تحت کشت زعفران  ر کشور، حدو   843که از 

 ارای یسراحتی کمترر از یرک    (  رصرد  76یعرا ل  )هزار یزرعه 

این ییزان  ر  و استان خراسان رضوی و جنروبی،  . هکتار هستند

از . ارع ثبت شده اسرت  رصد از کل یز 34و  63به ترتیب یعا ل 

ای از این یزارع که عمویاً بره صرورت    سویی  یگر، بخش عمده

،  ر (Koocheki et al., 2017)  ر نرد  یالکی یدیریت یی خر ه

های سرنگین و   ها، اراضی  ارای خاد ار و  اینه تپه اراضی شیب

افتا ه، اراضی شور و آهکری و   ای و  ور سنگالخی، یناطق حاشیه

و به یراترب  ارای   اندپراکنش یافته، خیرغیر حاصلیا  ر نواحی 

 ,Agricultural statistics) یساحتی کمتر از یک هکتار هستند

پیشرتر ذکرر شرد، ایکران توسرعه الگوهرای        آنچهطبق  (.2017

یراری و  سترسری بره    آبی یردرن  هرا  سایانهیکانیزاسیون شایل 

 ه هرای خرر  نظرام  ا وات کشاورزی  ر یزارع کوچک و پراکنرده، 

قطعه شرده و نرواحی غیرر قابرل ترر  ، بره       یالکی، اراضی قطعه

 .پذیر است  شواری ایکان

شرایط بهینه خاد از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، به 

های  ختری زعفران  ر طری  وره   رشد بنه: وییه ییزان یا ه آلی

رشد  یاه، اساساً وابسته به شرایط یتعرا ل خراد از نظرر بافرت،     

ختمان خاد، شوری و هدایت الکتریکی و فراهمی فشر  ی و سا

 ;Gresta et al., 2008; Kumar et al., 2009)است یوا  آلی 

Hassanzadeh Aval et al., 2014.)     به طرور کلری، بهتررین

های لویی با بافرت نسربتاً سربک،     های زعفران  ر خاد رشد بنه

 فترد ا یا ه آلی باال، نسربتاً قلیرایی و فاقرد فشرر  ی اتفرا  یری      

(Kumar et al., 2009; Lage & Cantrell, 2009; 

Aghhavani Shajari et al., 2015 .)     برا وجرو  اهمیرت ایرن

بره لحراظ   )هرای ذکرر شرده     یوار ، حد بهینه هر یک از شاخص

 ر اراضی زعفران کراری تعیرین نشرده اسرت  چررا کره       ( عد ی

. یمکن است این یعیارها بر حسب شرایط یحیطی یتفاوت باشرد 

، توجره ویریه بره خصوصریات فیزیکری و      آنچه یسرلم اسرت   ایا

شیمیایی خاد  ر زیان انتخاب یزارع زعفران کراری و یردیریت   

های  یصرف نها هبه عنوان نمونه، . باشدچند ساله این یزارع یی

 آلی  ر زراعت زعفران، اساساً تابعی از  رصد یا ه آلی خاد است

(Amiri, 2008; Koocheki & Seyyedi, 2015a; 2015b; 

Behdani et al., 2017). نتیجه، یدیریت نها ه های کو ی،   ر
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ای بر افرزایش  رصرد   به وییه یبتنی بر کو های آلی، نقش وییه

 . رشت خواهد  اشتهای تشکیل بنه

، یدیریت یزارع زعفران بر اساس ییزان یا ه آلی، کلیطوربه

یرت خراد   های یرتبط با کیف شاخص ترین به عنوان یکی از یهم

(Shirani et al., 2011) ، استاهمیت زیر حائز به  الیل: 

عمردتاً  ر ینراطق    ر کشرور  پراکنش یرزارع زعفرران    -الف

با ایرن وجرو ، کمبرو  یرا ه آلری      . باشد یی خشک خشک و نیمه

بره  ایرن نرواحی    عوایل یحدو کننده تولید  ر ترین خاد، از یهم

 ,.Behdani et al., 2006; Seyyedi et al) رو  یری شرمار  

پوشرش   ند ی یحردو  و بار الیلی یانند  ر این ارتباط،  (.2015

 ,Shahande, 1990; Amiri)حائز اهمیت هسرتند   یاهی فقیر

2008; Sepaskhah & Kamgar-Haghighi, 2009 .) ر 

های استاندار   نتیجه، کمبو  یوا  آلی  ر یزارع زعفران، تولید بنه

 Rezvani Moghaddam et) سراز   را با یحدو یت یواجه یی

al., 2015.) 

از  یگر عوایلی که ینجر به  . وره رشد چندساله زعفران -ب

یری شرو ، افرزایش سرن      ییزان یا ه آلی خادیجی کاهش تدر

 ;Rabani-Foroutagheh, 2013) باشرد یرزارع زعفرران یری   

Asadi et al., 2014; Koocheki et al., 2017; 2018.)  ر 

یرک  از یرزارع زعفرران  ر نتیجره    نرد سراله   چ بر اری واقع، بهره

ایرن رو،   از . یرر  یری صرورت  کشت  یراه  ر سرال اول   یرحله 

تواند شرایط بهینه جهت تولید  کاهش تدریجی یا ه آلی خاد یی

سراله  یراه را    های یرغوب زعفران  ر طی چرخه رشرد چنرد   بنه

 . چار چالش نماید

اشرت  خاد  ر نتیجه عملیات  اشرت و بر  شدن فشر ه  -ج

ای رایرج  ر یرزارع    زعفران، به وییه  ر سال سوم به بعد، پدیرده 

 Rahimi Daghi et al., 2015; Koocheki et) زعفران است

al., 2017; Koocheki & Seyyedi, 2018.)   ،از سوی  یگرر

ینفی ناشی  هر چه ییزان یا ه آلی خاد کمتر باشد، شدت اثرات

 ;Soane, 1990) برد یا افرزایش یری   رشد  یاهانبر از فشر  ی 

Madahi et al., 2017.) 

نیازهرای اکوفیزیولرونیکی    انطبا  شرایط اقلیمی یزرعره برا  

شایل شرایط بهینه  یایی  ر طی  وره این نیازها اساساً . زعفران

 ,.Molina et al) رکو ، القرای  لردهی و  رل انگیرزی اسرت     

2004a.) یل تا ،  وره رکو  یا خواب ظاهری  یاه از اواکلیطوربه

انجایررد و سررپس فراینرردهای  اواخررر یر ا یرراه برره طررول یرری 

باکراهش  یرا  ر   .  رر     هی آغاز ییفیزیولونیکی یرتبط با  ل

های یررتبط   پاییز و بسته به ینطقه یور  کشت، فعالیت یکانیسم

هرای زعفرران از    با رشد زایش یبه حداکثر رسیده و نخستین  ل

 Kumar et al., 2009; Arsalani)  ر نرد  بستر خاد سبز یی

et al., 2015.)       از سوی  یگر،  یرای بهینره جهرت القرای  رل

و  یای بهینره جهرت    27تا  29انگیزی زعفران  ر تابستان بین 

 ررا    رجره سرانتی   87ترا   84 هی  ر اوایل پاییز بین  شروع  ل

 رشررایط  یرایی   . (Molina et al., 2005b) تاسر ذکر شرده  

هرا ظراهر    اً قبل از سبزشردن برر   های زعفران عموی بهینه،  ل

برا ایرن وجرو ،    (. Koocheki & Seyyedi, 2015a)شروند   یی

شرو  ترا ضرمن تسرریع      افزایش نسربی  یرای هروا سربب یری     

های زعفران به تأخیر  اکسیداسیون ذخایر غذایی  ر بنه، ظهور ل

ها آغراز  رر      افتا ه و هم زیان و یا پس از سبزشدن اولین بر 

(Molina et al., 2005b .)   ر نتیجه، به ازای هررروز ترأخیر  ر 

، طول  وره رویشی زعفرران نیرز بره همران     آغازش  وره زایشی

های  ختری  کاهش وزن بنه رو،ازاین. نسبت کاهش خواهد یافت

تواند از جملره پیایردهای کشرت زعفرران  ر شررایط       احتماالً یی

 Molina et al., 2005a; Koocheki et)باشد  نایساعد اقلیمی

al., 2010; Jafarzadeh et al., 2015.) 

به طور کلری، بهبرو  یردیریت    . یدیریت صحیح و پایدار آب

است که سبب  هایی بر پایه سایانه آبیاری  ر یزارع زعفران اساساً

 & Sepaskhah) شرروندافررزایش کررارایی یصرررف آب یرری 

Kamgar-Haghighi, 2009; Koocheki & Seyyedi 
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2016b.) ه افزایش کارایی یصررف آب، یردیریت   از طرفی، الزی

 Koocheki) قیق و یبتنی بر تنظیم زیان و  فعات آبیاری است 

et al., 2016a .) 

از آنجایی که کشت زعفران اساساً  ر یناطق خشک و نیمره  

بر اسراس نیراز آبری     آبیاری شو ، یدیریت بهینهخشک انجام یی

 Alizadeh et al., 2009; Yarami) باشدیی تأکید یاه یور  

et al., 2011.)  ر  یراری آببنردی شرده   و زیران صرحیح   برنایره 

اواسرط   -8بره ترتیرب  ر   اسرت کره   زعفران شایل شش یرحله 

آبران  اوایل اواسط یهر تا  -2، ( ل انگیزیجهت القای )تابستان 

پرس از  ) آذر یراه  -9، ( لردهی رونرد  به ینظور تسرهیل  ر  ) یاه

 بهمرن یراه  تا اوایل   یخر اوا -4، (هابر اشت  ل و ظهور بر 

و  اسرفند یراه   ر اوایل  -4، (های هرز زیستانهبعد از وجین علف)

-به ینظور تکمیل رشرد بنره  )فرور ین یاه  ر اوایل  -6سرانجام 

 ,Koocheki & Seyyedi)شرو   انجرام یری  ( ی  خترری هرا 

2015b) .   ،ر برخی یناطق به  لیل وجو  بارنرد ی  ر زیسرتان 

شرو  و  انجام نمی اوایل اسفندو همچنین  ر   یآبیاری  ر اواخر 

. آیرد به اجرا  ر یی یاندهبرنایه آبیاری بر اساس چهار یرحله باقی

کشاورزان برخی آب،  فراهمیبه  لیل یحدو یت  ر  با این وجو ،

 یک یرحله ر آبیاری زعفران را تنها و نیمه خشک نواحی خشک 

اجررا یری   ( از  لردهی قبل و بعد )و یا  و یرحله ( قبل از  لدهی)

توانرد   ر یزارع زعفران یری  کاهش  فعات آبیاری ر نتیجه،. کنند

  اشرته باشرد  های ریز و نرایرغوب  نقش چشمگیری  ر تولید بنه

 .(8جدول )

 

 اثر اندازه بنه مادری، دفعات آبیاری و سال بر تعداد و وزن بنه های دختری در زعفران - جدول 

Table 1- Effects of irrigation rounds on number and weight of saffron daughter corms (Koocheki et al., 2016a) 

 دفعات آبیاری
Irrigation rounds 

 وزن بنه های دختری

Weight of daughter corms (g.m2) 

<5 5.1 – 10 g >10 
 کل

Total 

 عدم آبیاری
No irrigation 

608.09a 104.91e 76.27e 789.27e 

  یر ا
August 

543.89b 251.61d 127.06d 922.55d 

آبان+ یر ا    
August + October 

491.00c 405.11c 201.23c 1097.33c 

آذر+ آبان + یر ا    

August + October + November 
461.78 d 498.45b 233.32b 1193.54b 

فرور ین+ آذر+ آبان + یر ا    
August + October + November + April 

442.52e 550.63a 265.23a 1258.39a 

 .باشند ار نمیهای  ارای حداقل یک حرف یشترد بر یبنای آزیون  انکن  ر سطح پنج  رصد  ارای اختالف یعنی ر هر ستون ییانگین

Value followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 (DMRT). 
 

بره  . یزارع زعفرانبا  ر نظر  رفتن سن ها یدیریت تولید بنه

تواند برر غلظرت   طور کلی، سن یزارع عایل  یگری است که یی

هرا یرثثر    های  ختری و  ر نتیجه، کیفیت این بنره  عناصر  ر بنه

 ,Mollafilabi et al., 2015; Koocheki & Seyyedi)باشد 

 رطول هر فصل زراعی، زعفران یراحل رشدی خرو  را  (. 2018

کنرد   های  ختری حاصل از هربنره یرا ری طری یری    ید بنهبا تول

(Behnia et al., 1999 .)های جدید عمویاً  رطی  وره رشد، بنه

 & Koocheki) شروند  ترر تشرکیل یری    های قردیمی برروی بنه

Seyyedi, 2016a; Renau-Morata et al., 2012 )   بره-

یابرد   تراکم بخش رویشی  یاه  ر هر فصل افزایش یی کهطوری

(Khademi et al., 2014; Mollafilabi et al., 2015.)  برر 

 ر  اساس، عملکر کالله زعفران  ر سال اول پرایین برو ه و   این
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سپس به  لیل تراکم بیش از حد . رسد سال چهارم به حداکثر یی

خیرزی  فشر  ی و کاهش حاصرل های تشکیل شده، افزایش بنه

 Khademi  et)یابرد    یاه به تدریج کاهش یری خاد، عملکر  

al., 2014; Rahimi Daghi et al., 2015; Koocheki et 

al., 2018 .) طبق یطالعه یالفیالبی و همکاران(Mollafilabi 

et al., 2015) ییانگین تعدا  بنه زعفران  ر یزارع یک ساله تا ،

 814، 842، 848، 821، 78، 64، 44 هشت ساله به ترتیب یعا ل

   ایا بیشترین  رصد بنه های  رشت عد   ر یتر یربع بو 241و 

-بر اساس یافته.  ر یزارع سه ساله یشاهده شد(  رم 1بیش از )

، برا  (Koocheki & Seyyedi, 2018)های کوچکی و سریدی  

 فسفر  رافزایش سن یزارع ازیک به چهارسال، جذب نیترونن و 

 85بریش از  ) رشرت   و(  ررم  85ترا   4) ختری یتوسط  های بنه

برااین حرال، افرزایش سرن     . افزایش یافت  ار یعنی رطو به، ( رم

هرای   شاخص  ار یزارع از چهار به شش سال، سبب کاهش یعنی

 .ذکرشده  ر ید

زا  ر اراضری زعفرران    یدیریت پایدار آفات و عوایل بیمراری 

بر حسرب  . (Sud et al., 1999; Saeedizadeh, 2014) کاری

جهت کنتررل   یثثریات یوار  ارائه شده  ر ا ایه یقاله، برخی اقدا

زا ر شرایط زراعری و یرا زیران انبارسرازی      آفات و عوایل بیماری

 .های زعفران ارائه شده استبنه

طور که عنوان شد، شناسایی و انتخاب یزارع یتناسرب   همان

های  رواهی   با شرایط ذکر شده، نخستین  ام  ر جهت تولید بنه

ن اظهرار  اشرت کره    تروا  از این رو، یی. باشد شده و استاندار  یی

یا  خیز اصل از کشت  ر یزارع غیر حاصلهای زعفران ح تولید بنه

ها به بازار فروش، یکی از  و عرضه این بنه تحت یدیریت ضعیف

 هرای  بنره  سرازی  اسرتاندار  "ترین یوانع  ر تردوین برنایره    یهم

، 8934عالوه برر ایرن، طبرق آیارهرای سرال      . باشد یی"زعفران

 یرر    کشور یور  کشرت و کرار قررار یری    استان  24زعفران  ر 

(Agricultural statistics, 2017).   این  ر شرایطی است کره

یانند اسرتان ار بیرل و   )ها  های اقلیمی  ر برخی از استان شاخص

 زعفرران  کری  نیازهای اکوفیزیولونی تطابق چندانی با( یا  یالن

هرای   توان اظهار  اشت که به جرز  راسرتان   از این رو، یی. ندارند

زعفران  های بنه استاندار سازیکشور،  خشک واقع  ر نواحی نیمه

 .پذیر خواهد بو  هابه  شواری ایکان ر سایر استان

 ها ب ه ب دی جهت درجهنبود یک معیار مشخص  -2-2-2

بر طبق توضیحاتی که پیشتر ارائه شد، عملکر   ل  ر سرال  

ت ترأثیر  هرای  خترری  ر زعفرران تحر     نمو بنهاول و نیز رشد و 

هرای   از این رو، انتخراب بنره  . اندوخته غذایی  ر بنه یا ری است

یا ری با وزن یناسب، نقش بسیار یهمی جهت افزایش عملکرر   

 ,.Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al) زعفران  ار 

 4با وزنی کمترر از  ) یا ری ریزهای بنهبه عنوان نمونه،  (.2012

توانایی  لردهی بسریار پرایینی     ،  ارایلیعموالً  ر سال او(  رم

کاشرت   انگیزی باشرند  بنرابراین   ل بو ه و یا یمکن است فاقد 

ها ینجر به کاهش سو  هی اقتصا ی  ر آن سال خواهد  این بنه

 .(Koocheki & Seyyedi, 2015a; 2015b)د ش

عرضره   و توزیرع  ر نتیجه، چنانچه هدف از کشت زعفرران،  

هرای ریرز بره     ازار فروش باشد، تولیرد بنره  های استاندار  به ب بنه

یحصرول بره شرمار     این فراوریعنوان بخشی از ضایعات چرخه 

 .خواهند رفت

فرایند  ل انگیرزی    ر اندازه بنه یا ریبا وجو  اهمیت وییه 

 از هرا  بنره بندی این  زعفران، تاکنون یعیار یشخصی جهت  رجه

ه ویریه  های وابسته بره وزارت جهرا  کشراورزی بر     سوی سازیان

 و نیرز یراکرز   8کشراورزی  تررویج  و آیروزش  تحقیقرات،  سازیان

هرای    ر اسرتان  2طبیعری  و ینرابع  کشاورزی آیوزش و تحقیقات

شرده  ر ینرابع یوجرو  نیرز      یقا یر ارائه. ذیربط ارائه نشده است

بره عنروان   . باشرند  چندان یشابه نبو ه و تا حدو ی یتفاوت یری 

-3هرای   ، بنه(Ghobadi et al., 2015) نمونه، قبا ی و همکاران

                                                                                           
1- Agricultural Research, Education & Extension Organization 
(AREEO) 
2- Agricultural and natural resources research and education 
centers 
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هرای    ریی را بره عنروان بنره    85-84های ریز و   ریی را بنه 4

  ر (Mollafilabi, 2014)یالفیالبری  .  رشت  ر نظرر  رفتنرد  

 85تر از  و بیش( یتوسط) 1-85، (ریز) 6-1های  یطالعه خو ، بنه

 ر تحقیقرری  یگررر، . را پیشررنها  نمررو ه اسررت (  رشررت) رررم 

هرای   بنره  (Mollafilabi et al., 2015)ران یالفیالبی و همکا

 86تا  8/1)، یتوسط ( رم 1کمتر از )زعفران را به چهار  روه ریز 

 8/24بریش از  )و خیلی  رشرت  (  رم 24تا  8/86)،  رشت ( رم

طبق نتایج این یحققین، بین قطرر و انردازه    .دتقسیم نمو ن(  رم

 85هرای برا وزن   بنه کهطوریبهبنه، رابطه یستقیمی وجو   ار   

ثابرت تیمروری و   . ییلیمترر هسرتند   95 رم،  ارای قطری حدو  

اندازه بنه  ر چهار  (Sabet Teimouri et al., 2010)همکاران 

.  رم را یور  بررسی قرار  ا نرد  1-85و  6-1، 4-6، 2-4سطح 

-9های وزنری   های زعفران بر اساس  روه  ر تحقیقی  یگر، بنه

 ریی یور  یطالعه قررار  رفرت    8/7-3و  7-8/4، 4-8/9، 8/8

(Hassanzadeh Aval et al., 2013) .   نصریری یحالتری و

نیرز بره ینظرور    ( Nassiri Mahallati et al., 2015)همکاران 

سازی تراکم و وزن بنه زعفران بر پایه طرح یرکب یرکزی،  بهینه

 ررم تعیرین    7و  9ها را به ترتیب  سطوح پایین و باالی وزن بنه

زعفران و  ر نتیجره   های بنه ای فلهتوزیع از سویی  یگر،  .نمو ند

ترررین یوانررع جهررت  و  رشررت، از یهررم ریررز هررای بنررهاخررتالط 

های قابل عرضه زعفران  ر بازار فرروش برو ه     هی به بنه ارزش

هرای   به بیان  یگر، عدم نظارت یا نظارت یحدو   سرتگاه . است

 یدیریت و یا سازیان8اجرایی به وییه سازیان یلی استاندار  ایران

های زعفران بردون   ، سبب شده است تا بنه2بار تره و ییوه ییا ین

 .بندی و ثبت  واهی  ر بازار به فروش برسند  رجه

هرای   به ینظور ارائه یک یعیار نسبتاً  قیق جهت انتخاب بنه

ها پیشنها  شرده   بر اساس وزن این بنه ها بنه بندی یا ری،  رجه

 یرا  بندی طبقهیعیار  زیرا  (De Mastro & Ruta, 1993)است 

                                                                                           
1- Iranian National Standards Organization 
2- Municipality Management of Fruit and Vegetables 
Organization 

ترری   ها، شاخص  قیق اساس وزن به جای قطر بنه بر بندی  رجه

 رو  ییزعفران به شمار عرضه  قابل های بنه به هی  ارزشجهت 

(Koocheki et al., 2016a) .  ،ارزش وزن " ر ایررن راسررتا

"ارزش وزنی"یا  " هی
بر اسراس رطوبرت    های زعفران  ر بنه 9

شرکل  ) باشد ها نیز یی ها بو ه و شایل پوشینه دی  ر بنه رص 86

به شرح زیر عنوان شده اساس ارزش وزنی  بر بندی  رجهاین . (8

 :(Koocheki & Seyyedi, 2015b)است

 ( رم 4کمتر از )های ریز  بنه

 ( رم 1تا  8/4)های یتوسط  بنه

 ( رم 82تا  8/1) رشت  نسبتاً های بنه

 ( رم 82بیش از )های  رشت  بنه

 ر یرزارع   ررم نیرز    82هایی با وزن بیش از  ایکان تولید بنه

وزنی بیشتری  های  روه توان ییوجو   اشته و  ر نتیجه زعفران 

 ر نظرر  رفرت     این  یاهیا ری  های بنه به هی  جهت ارزشرا 

خشرک، بره ویریه  ر     ایا با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه

 82های با وزن بریش از   وبی، بنههای خراسان رضوی و جن استان

  ر شرده توزیرع   هرای  ناچیزی از کل تولید بنره  سهم یعموالً رم 

از ایرن رو،  .  هنرد  بازار عرضه و تقاضا را به خو  اختصراص یری  

هرای  رشرت     رم،  ر  روه بنه 82های یا ری با وزن  تمایی بنه

 . یرند قرار یی

 های زعفران ب ه بودن کیفیتعدن استاندارد 

های یا ری  رشت  ر افزایش تولیرد   وه بر نقش وییه بنهعال

وجو  آفات و عوایل  ها از نظر و عملکر  زعفران، عاری بو ن بنه

بایست یور  توجره قررار  یرر   چررا کره       زای  یاهی، یی بیماری

هر ونه آلو  ی ناشی از وجو  آفات، عوایل باکتریایی و یا قارچی 

های زعفران را تحت ترأثیر   نهتواند رشد و استقرار ب یی( 2شکل )

ییرزان   رصد یرا  بر این اساس، تا زیانی که نظارتی بر . قرار  هد

های قابل عرضه  ر بازار وجو  نداشرته   های یوجو   ر بنه آلو  ی

 "زعفرران  هرای  بنره  استاندار سرازی "باشد، تحقق برنایه جرایع  

                                                                                           
3  - Weightvalue 
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 .پذیر نخواهد شد ایکان

ا آ اهی ضرعیف  توضیحات ذکر شده، عدم شناخت ی علیرغم

و شناسرایی  قیرق    ها  ر یرزارع  آلو  ی کشاورزان از وجو  ینشأ

های سالم و آلو ه  ر بازار عرضره و   ، اختالط بنهزا عوایل بیماری

های عرضه شرده کره    ر بنه نگریزهوجو  ذرات خاد و ستقاضا، 

  .زا  استهای خادها و بیماریحایل انواع آفات به وییه کنه

 

 
 "وزنی ارزش"معیار اساس بر زعفران های بنه بندی هدرج - شکل 

Figure 1-Saffron corms sorting based on “weight value” criterion. 
 

 

 

 

 
 زعفران های زا در بنه های فیزیکی، فعالیت آفات و عوامل بیماری آسیبهایی از عالئم شایع ناشی از  نمونه - شکل 

A :یابد    ر زیان بر اشت شدیداً  سترش  ها مکن است  ر اثربروز صدیات فیزیکی به بنهبیماری سفیدد سطحی که یB : کنه بنه زعفران(Rhizoglyphus robini) ،C :
 (Rhizoctonia crocorum)پوسید ی نکروزه بنه : D  (Penicillium digitatum) پوسید ی بنه زعفران

Figure 2- Examples of common symptoms caused by physical damages, pests and pathogens in saffron corms. 

A: Powdery mildew that may be exteremely developed due to physical damage to the saffron cormsat harvesting time; B: Saffron 

corm mite (Rhizoglyphus robini); C: Saffron corm rot (Penicillium digitatum); D: Corm neck rot (Rhizoctonia crocorum). 

A 

B 

C

C 

D

C 
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آلرو ه توسرط    های بنه فروشها و  ر نتیجه  بنه ای توزیع فله

 یحرردو  ر نهایررت عرردم نظررارت یررا نظررارت  و کننررد ان توزیررع

یوسسره  نها هرای وابسرته بره    بره ویریه   )اجرایری   هایی  ستگاه

های  خترری،   بر کیفیت تولید بنه( 8کشور تحقیقات  یاه پزشکی

 ندار سازیاستا" ترین عوایل  ر تدوین نشدن برنایه جایع از یهم

 .رو  به شمار یی "زعفران های بنه

 

بر رونرد   های مربوطه محدودسازمانعدن نظارت یا نظارت 

 ها تولید ب ه

وزارت نها هرای وابسرته بره    عدم نظارت یا نظارت ضرعیف  

یا ری  ر زعفران از  یگرر   های جها  کشاورزی بر روند تولید بنه

 هرای  بنره  ندار سرازی استا"برنایه جرایع   تدوین رویپیشیوانع 

رسرد کره نظرارت     با این وجو ، بره نظرر یری   . باشد یی "زعفران

های یا ری،  ضعیف نها های ذکر شده بر روند تولید و عرضه بنه

بیشتر به  لیل نبو  یتولی و همچنین تعردا  بسریار زیرا  یرزارع     

 ر اسرتان خراسران رضروی و     ویریه بره  ر ایرران،   کاریزعفران

از . رع خر  یالکی  ر یناطق  ور افتا ه باشرد پراکند ی باالی یزا

سویی  یگرر، برا بررسری یقراالت ارائره شرده  ر پایگراه یرکرز         

2اطالعات علمی جها   انشگاهی
(SID

9
توان بیران  ، یی(2018 ,

هرای یلری، جرایع و فرا یرر  ر حروزه      نمو  که  ر اجرای طررح 

 و یاها های زعفران چندان یور  توجه  انشگاهاستاندار سازی بنه

. نبو ه اسرت  طبیعی و ینابع کشاورزی آیوزش و تحقیقات یراکز

، روند تیییرات پر نوسان و نسبتاً نزولری  9از این رو یطابق شکل 

سال  ذشته  ر هر  و اسرتان خراسران    84عملکر  زعفران طی 

، لررزوم (Agricultural statistics, 2017)رضروی و جنروبی   

ویریه برر پایره یردیریت     های کراربر ی بره   توجه به اجرای طرح

                                                                                           
1- Iranian Research Institute of Plant Protection 
2- Academic Center for Education, Culture and Research 
(ACECR) 
3- Scientific Information Database 

 . هدقرار یی تأکیدرا یور   4ای کشاورزان  ر یقیاس وسیعیزرعه

هرای زعفرران از    غیرر اورولی ب ره    انبارسرازی داری و  نگه

 تا بازار فروش مرحله برداشت

های زعفرران شرایل    ، یراحل یرتبط با فراوری بنهکلیطوربه

سررایر هررا ر آغرراز  وره رکررو ، جداسررازی خرراد و  بر اشررت بنرره

برر اسراس    ها بنه بندی  رجهها از یحصول بر اشت شده،  آلو  ی

ها بره برازار    استاندار های یدون، انبار اری و سرانجام، عرضه بنه

تولیرد شرده  ر    هرای  بنره  پرولی از ایرن رو، ارزش  . فروش اسرت 

 رر  ، بلکره    زعفران تنها بر اساس وزن یحصول یحاسربه نمری  

 .ه نیز قرار  ار تحت تأثیر کیفیت یحصول تولید شد

های هوایی  ر انتهای ار یبهشت ترا   همگام با زر  شدن اندام

اوایل خر ا ،  وره خواب یا رکو  زعفران شایل خرواب حقیقری و   

هرای زعفرران، ترا     بر اساس فنولرونی بنره  . شو  ظاهری آغاز یی

اواسط تیر یاه، بافت یریستمی نرود جوانره بنره  ارای فعالیرت     

ناییرده   " وره خرواب حقیقری  "صرطالحاً  بسیار جزئی است که ا

ا ایه، تا اواسط یر ا  یراه، یراحرل تکروین و تمرایز       ر .شو  یی

ی هرا  اندامی رویشی آغاز شده و بعد از آن تکوین و تمایز ها اندام

 وره خرواب  "شرو  کره    ییر زایشی تا انتهای یر ا  یراه انجرام   

ر بر (. Kafi, 2002; Sadeghi et al., 2003)باشد  یی"ظاهری

این اساس،  ر سراسر یراحل فنولونیکی یررتبط برا  وره خرواب    

های بیولونیکی  ر بنه زعفران  ر حال  ظاهری یا حقیقی، فعالیت

 ر  "بنره یرا ری  "طور که پیشتر عنروان شرد،   همان .انجام است

به صورت غیر زایشری تولیرد    که باشد ییزعفران  "بذر"حقیقت 

 اری  ر انبار و  اصیت نگهسوی  یگر، بنه زعفران، خ از . ر   یی

یدت نداشرته و عمویراً    ای را برای طوالنیهای سر خانه یا یحیط

یراحل فنولونیکی و فیزیولونیکی خو  را زیر سرطح خراد طری    

 .کند یی

 

                                                                                           
4- Large scale on-farm experiment 
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  9  تا  81  های در طی سال (B)و استان خراسان جنوبی  (A)عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی  - شکل 

Figure 3- Saffron yield in Khorasan-Razavi (A) and South-Khorasan (B) Provinces from 2001 to 2015. 

 

توانرد ضرمن    ها، یری  بر این اساس، انبار اری غیر اصولی بنه

افزایش اکسیداسیون اندوختره غرذایی، سربب  سرترش آفرات و      

های قرارچی حاصرل فعالیرت     زا، به وییه پوسید ی عوایل بیماری

Penicillium digitatum ، Aspergillus nigerو Rhizopus 

stolonifer  شررو (Sud et al., 1999; Saeedizadeh, 

2014) . 

بر اساس یوار  ذکر شده، حداقل فاصله زیانی بین بر اشرت  

از  هرا  بنره   اری نگههای زعفران و نیز شرایط  شت یجد  بنهاتا ک

ها، یکی از  ل بیمارینظر  یا، رطوبت، تابش نور، آفات و نیز عوای

 هرای  بنره  استاندار سرازی "یبانی اصلی  ر تدوین برنایره جرایع   

با این وجو ، عمرالً نظرارتی از سروی     .رو  به شمار یی "زعفران

های زعفران شایل  و فراوری بنه نها های یربوطه بر چرخه تولید

های خرارجی، حرذف    آلو  ی های  ختری، جداسازی بنه بر اشت

هرا،   بنره  بنردی   رجره  زا، به آفات یا عوایل بیمراری های آلو ه  بنه

ها  ر بازار صورت نگرفته  انبار اری و  ر نهایت انتقال و توزیع بنه

 . است

هایی که فاقرد هر ونره تجهیرزات     ها توسط یاشین انتقال بنه

هرا بره صرورت     و انبارسرازی بنره   جرایی  سریایشی هستند، جابره 

لو ه و غیر استاندار ، عردم  آ های های انبوه و یا توسط کیسه تو ه

هرا    اری بنره  توجه به یعیارهای بهداشت یحیطی و همچنین نگه

 ر بازار به یدت چند روز تا چندین هفته زیر تابش شردید آفتراب   

 ر طی تابستان، بخشی از یشکالت و تهدیدها پریش روی برازار   

ایرن ایرر   (. 4شرکل  )باشد  یی زعفران های بنهعرضه و تقاضای 

هرای زعفرران و نیرز عرضره      ثبت استاندار  یرتبط با بنهتواند  یی

 . ر بازار را با چالش جدی یواجه ساز  "های  واهی شده بنه"

 

 های زعفران نابسامانی در بازار عرضه و تقاضای ب ه

ای  های زعفران به صورت فله ، عرضه و فروش بنهکلیطوربه

از . شرو   یی از اوایل خر ا  یاه  ر یناطق زعفران خیز کشور آغاز

طرفی، با وجو  آنکه کشرت زعفرران پرس از پایران  وره رکرو       

کشرت  اول  ر سرال  خصوصاٌ تابستانه سبب کاهش عملکر   ل 

 ,.Sadeghi et al., 2003; Koocheki et al)  رر     یاه یری 

2016a)، هررای زعفررران  ر یراکررز عرضرره ایررن  ایررا توزیررع بنرره

 ر ایرن ارتبراط،   . یابرد  یاه ا ایه یی اواخر یهریحصول عمویاً تا 

برا  ( والتشایل تربرت حیدریره، زاوه و یره   )ینطقه تربت حیدریه 

، (4شررکل ) هررزار هکتررار عرصرره زعفررران کرراری 4/24 اشررتن 

کشرور را بره خرو      یحصرول  ر بیشترین سطح زیر کشت ایرن  

  .تاختصاص  ا ه اس

B A 
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 شرایط بهینه دمایی یا بهداشت محیطیبدون توجه به  های زعفران بنه و انبارسازی داری نگه - شکل 

Figure 4- Keeping and storing saffron corms regardless of optimal temperature conditions or environmental hygiene. 
 

 
 های استان خراسان رضوی در منطقه تربت حیدریه و سایر شهرستان (B)عفران و تولید ز (A)سطح زیر کشت  -5شکل 

Figure 5- Saffron cultivation area (A) and production (B) in Torbat Heydarieh and other cities of Khorasan-Razavi Province. 

A B 
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(Agricultural statistics, 2017)  بررازار  کررهطرروریبرره

ترین یرکز عرضره و   فروش بنه زعفران  ر این شهرستان، اصلی

نبرو   با ایرن وجرو ،    .باشد ییور  ر کشهای زعفران  تقاضای بنه

هرا    رذاری بنره   یبنی بر قیمرت  از وزارت جها  کشاورزییصوبه 

 وو نیرز سروء یردیریت     یتناسب با کیفیت یحصول تولیرد شرده  

واقرع  ر شهرسرتان    8نها هایی نظیر پیوهشکده زعفرران  ناتوانی

و برازار  ایرن  برروز نابسرایانی  ر   اصرلی  ایرل  وعاز ، حیدریهتربت

 .باشد زعفران ییبنه عرضه و تقاضای یجاوربازارهای 

هرا  ر برازار    بنره  بنردی  ، عردم  رجره  کنار یوار  ذکر شده ر 

هرای   بنره  ، یخلروط شردن  های سالم و آلو ه فروش، اختالط بنه

از  ،هرا  بنره  ای و نیرز توزیرع فلره   تولید شرده از ینراطق یختلرف    

یرک  سرتورالعمل   نشردن  ارائه  ترین  الیلی است که باع  یهم

 هرای  بنره بر تصویب قیمت  جهت2ق از سوی شورای اقتصا  قی

 اری و نیز  همچنین عدم نظارت بر فرایند نگه .شده است زعفران

هرای جردی    های زعفران، از  یگر چالش توزیع غیر استاندار  بنه

است که سبب نابسایانی  ر بازار فروش این یحصول شده اسرت  

 (.6شکل )

جه بره اصرول و یبرانی     ر کنار توضیحات ذکر شده، عدم تو

 یفراهیم،   بر ارنرده   رکره   9"شناسری  فرهنگ زیبرایی "یرتبط با 

زیباشناسی  ر نها های یررتبط برا جوایرع     یهم یسائل و یواضع

، از  یگرر یروار    (Soleimani & Halimi, 2011)یدنی است 

های زعفران به  تأیل برانگیز  ر فرایند توسعه بازار و بازاریابی بنه

به عنوان نمونه، عدم نظارت بر کارکر  تجاری بازار  .رو  شمار یی

زعفران از سوی نها هایی نظیر شهر اری و پیوهشکده زعفرران،  

-یعیارهرای زیبرایی  "سبب تشکیل بازار آشفته و فاقرد هر ونره   

از (. 7شرکل  ) اسرت  ر شهرستان تربت حیدریه شرده   4"شناسی

                                                                                           
1- Saffron Institute 

2- Economic Council 

3  - Aesthetic culture 

4- Aesthetic criteria 

سرت کره   طرفی، وضعیت بازار یرکزی زعفران بیانگر این نکتره ا 

-های تشکیالتی و یصوبهحتی بر زاری سلسله جلسات، کار روه

 .ها  ر این شهرستان،  ر عمل یوفقیتی نداشته است

با وجو  آنکه یطالعه و بررسی قیمرت تولیرد، توزیرع، کراال و     

بینی وضعیت بازار، نظارت برکیفیت کراال   خدیات، تحلیل و پیش

یام خاص، نظارت ا ییهوهای نظارتی  و ارائه خدیات، اجرای طرح

کراال و خردیات،     رذاری و توزیرع   برحسن اجرای ضوابط قیمرت 

یحصوالت و نیز رسید ی به شکایات یر یی، بررسی کارشناسی 

بخشرری از وظررایف ثبررت شررده  ر ینشررور سررازیان حمایررت    

وابسته به وزارت صنعت، یعدن  4کنند ان و تولیدکنند ان یصرف

ظارتی بر بازار فرروش  باشد، ایا یشخص است که ن یی  و تجارت

ذکرر شرده صرورت    های زعفرران از سروی نها هرای     فروش بنه

هرا حراکی از وجرو      به عنوان نمونه، برخی  زارش. نگرفته است

 ای  ر یحصرول فلره   (1شرکل  )توجهی خاد یزرعه  یقا یر قابل

برازار عرضره    های زعفران است که توسط تولیدکننرد ان بره   بنه

ایرن ایرر   (. DanaInformation Network, 2016) رر     یی

هرای  ها و بیمراری سبب افزایش احتمال شیوع آفات به وییه کنه

 .زا  از یزرعه یبداء به یزارع تحت کشت یجد  خواهد شدخاد

 

هرای تشرویقی و    عدن ارائه یرا ارائره غیرر اورولی برنامره     

 های حمایتی به کشاورزان از سوی دولت بسته

ر و بهینه از وسایل استفا ه یثث"توسعه یکانیزاسیون  ر واقع 

ینظررور افررزایش کمرری و کیفرری تولیرردات و ا وات یکررانیکی برره

بو ه و به عنوان "کشاورزی و باهدف افزایش  رآید یالی کشاورز

یرور    7جها  کشراورزی  یرکز توسعه یکانیزاسیونیکی از اهداف 

از ایررن رو، یکرری از  . (AGMDC, 2017) باشررد توجرره یرری 

ایرررره جررررایع راهکارهررررای اصررررلی جهررررت ترررردوین برن 

                                                                                           
5- Consumers and Producers Protection Organization 
6- Ministry of Industry, Mine & Trade 
7- Agriculture Jahad Mechanization Development Center 
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، توسعه یکانیزاسریون  ر یرزارع   "زعفران های استاندار سازیبنه"

هرای   افزایش تولید  ل و بهبو  شرایط جهت رشد بنه ر راستای 

 .رو   ختری زعفران به شمار یی

علیرررغم ترردوین طرررح  سررترش یکانیزاسرریون  ر ینشررور  

توضیحاتی کره پیشرتر اشراره    ، های وزارت جها  کشاورزی برنایه

زعفرران توسرط    ل و بنره  که عمده تولید کی از آن است شد،حا

بره بیران  یگرر، اجررای     . شرو   یالک انجام یری  کشاورزان خر ه

کشراورزی یرردرن و توسرعه یکانیزاسرریون  ر یرزارع کشرراورزان    

پذیر نبو ه و یرا بره لحراظ اقتصرا ی      یالک،  ر عمل ایکان خر ه

گرر،  از سروی  ی . یسرت نبرای جوایع روستایی یقرون به صررفه  

برر اران   کمترر از یرک  رصرد از بهرره     هد کره   آیارها نشان یی

نسبی از ایکانات آیوزشی پیرایون اصول  طوربهکشور زعفران  ر 

انرد   برو ه  ینرد  علمی تولیرد، فررآوری و بازاریرابی زعفرران بهرره     

(Agricultural statistics, 2017) .     ایرن آیارهرا بره روشرنی

ه زعفرران کراران  ر کشرور    های آیوزشی ب حاکی از ضعف برنایه

سرازیان  هایی اجرایی به وییه  بو ه و نیز یبین عدم توجه  ستگاه

 به اهمیت و جایگاه زعفران تحقیقات، آیوزش و ترویج کشاورزی

 .باشد یی

 

 

 

 
 های زعفران  بنه ای فلهحمل و نقل غیر اصولی، توزیع غیر استاندارد و خرید و فروش  -6شکل 

 . یر  های اجرایی صورت نمی  ونه نظارت و بازرسی از سوی  ستگاه یچههای زعفران عمالً قاضای بنه ر بازار عرضه و ت
Figure 6- Non-standardtransport and distribution and bulk trading of saffron corms.  

There is no supervision and inspection by authorities in supply and demand market of saffron corms. 
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 های زعفران در توسعه بازار و بازاریابی بنه "شناسی فرهنگ زیبایی"عدم توجه به مفاهیم زیبایی یا  -7شکل 

Figure 7- No attention has been paid to aesthetic concepts or "aesthetic culture" in developing saffron corms market and 

marketing.  
 

حمایرت از کشرت زعفرران     -8 ر راستای یوار  ذکر شرده،  

بره عنروان یرک    ( های خراسان رضوی و جنوبی  ر استان اساساً)

یحصول استراتییک با نیاز آبری کرم از طریرق ارائره تسرهیالت      

احیای  -2یالک،  وییه کشاورزان خر هتولیدکنند ان به بانکی به 

یکانیزاسریون و   توسعه یبتنی برهای اصالح الگوی کشت  برنایه

خشک،  با هدف افزایش عملکر  زعفران  ر یناطق خشک و نیمه

های صا راتی برای زعفران کراران برا    ارائه و یا ایجا  یشو  -9

 -4، ذاری بلنرد یردت  ر بخرش تولیرد ایرن  یراه       هدف سریایه

های نوین  های بالعو  به یتقاضیان جهت احداث سایانه کمک

هرای   توسعه برنایره  -4و  خشک آبیاری  ر یناطق خشک و نیمه

هرای تولیرد، فرراوری و     ترویجی به کشاورزان  ر حوزه-آیوزشی

تواند از سوی  بازاریابی زعفران، از جمله راهکارهایی است که یی

 .های حمایتی به کشاورزان ارائه شو   ولت و  ر قالب بسته

 

 های زعفران عدن توجه به ترویج استانداردسازی ب ه

 ر یرک یحصرول    "تررویج استاندار سرازی  "به طور کلری،  

هایی اسرت کره بتروان برر      خاص شایل راهکارها و اجرای برنایه

کننرد ان را   هرا، سرطح آ راهی تولیدکننرد ان و یصررف      پایه آن

نسبت به لزوم و فواید استاندار سازی آن یحصرول افرزایش  ا    

(Jahanian, 2014) .  ر این ارتباط، توجه به یسئله آیروزش، از 

استاندار سررازی "برنایرره جررایع ترررین اقرردایات  ر تحقررق  یهررم

بایست توسرط نها هرای    رو  که یی به شمار یی"های زعفران بنه

فراینرد آیروزش کره اساسراً از طریرق      . یرد  رآیربوطه بره اجررا   

هرای   ها و یرا رسرانه   های تخصصی، کنفرانس ها و کار اه نشست

تواند سرهم   ، یی(Sadeghi, 2010) یر   ارتباط جمعی انجام یی

و افرزایش آ راهی تولیدکننرد ان،     تروجهی  ر اعتما سرازی   قابل
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هرا و نیرز    نسبت به سرو یندی  کنند ان کنند ان و یصرف عرضه

هرای   ینافع شخصری و اجتمراعی ناشری از استاندار سرازی بنره     

 .زعفران  اشته باشد

 

 

 
شواهد موجود حاکی از عدم نظارت . اشی از وجود خاک و سنگ ریزههای بسیار زیاد در محصول بنه زعفران نها و ناخالصیآلودگی -8شکل 

 های عرضه شده در بازار استربط بر کیفیت بنههای ذیدستگاه
Figure 8- Excessive impurities and contaminations caused by soil and rock particles in the saffron corms. Documentary 

reports suggest the lack of supervision by relevant institutions on the degree of qualitative corms that are marketed. 

 

ایبه افررا  یرا نها هرای      ر کنار آیوزش، ارائه خدیات یشاوره

تواند نقش بسزایی  ر ایرن ایرایفرا    فعال  ر حوزه زعفران نیز یی

ای، که تاکنون  اورههای آیوزشی و یش ارائه و اجرای برنایه. نماید

 ر  ستور کار سازیان تحقیقات، آیوزش و ترویج کشاورزی قررار  

 :تواند یبتنی بر یوار  زیر تنظیم  ر   نگرفته است، یی

و شناسرایی  قیرق عوایرل     ها  ر یزارع آلو  ی ینشأ شناخت

 .زعفران های زا  ر بنه بیماری

 .های زعفران اصول یربوط به زیان و نحوه بر اشت بنه
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های زعفران از یزرعه به برازار   جایی اصولی بنه انتقال و جابه

 .فروش

 .های زعفران بنه  اری یدت زیان و شرایط نگه

هرای اسرتاندار  از نظرر انردازه و      آ اهی نسبت به اهمیت بنه

 .تولیدشده یحصول کیفیت

توجه به یبانی بهداشت یحیطی  ر چرخره تولیرد و فرراوری    

 .های زعفران بنه

 

های  ستورالعمل پیش هادی جهت استانداردسازی ب هد ارائه

 زعفران

توان چارچوب یا  ستورالعمل  شده، یی بر اساس یوار  یطرح

هرای   استاندار سرازی بنره  "برنایه جایع کلی را به ینظور پیشبر  

این چارچوب شایل یوار  زیر برو ه کره   . پیشنها  نمو  "زعفران

نطقره یرور    بایست برر حسرب شررایط یحیطری، یوقعیرت ی      یی

یطالعه، آ اهی و  انش کشاورزان، وضعیت بازار عرضه و تقاضا و 

 :نیز الزایات بهداشتی یور  توجه قرار  یر 

. هرای  رواهی شرده    جهت تولید بنره احداث یزارع استاندار  

بره عنروان نخسرتین  رام  ر تردوین برنایره       )احداث این یزارع 

است کره پیشرتر     ارای شرایطی( های زعفران استاندار سازی بنه

 اختصاصی را یزارع توانرو، ییاز این.یور  اشاره قرار  رفته است

 رفرت و یرا    نظرر  و  رواهی شرده  ر   های برذری بنه تولید برای

 تجربه را تحت حمایرت قررار  ا  ترا بره     ای از کشاورزان باجایعه

 .های استاندار  را  ر اولویت قرار  هندبنه تولید  ل، تولید جای

شایل )بر اجرای عملیات کاشت  یربوطه های زیاننظارت سا

سازی بستر کاشت، ییزان کو های های یا ری، آیا ه انتخاب بنه

یصرفی، زیان کاشت، عمق و ترراکم کشرت، آرایرش کاشرت و     

شایل یدیریت آبیاری، زیران و ییرزان   )،  اشت (الگوهای آبیاری

هرای   های غذایی و یدیریت صحیح آفات، بیمراری  یصرف نها ه

هرا از   شایل زیان خروج بنره )و بر اشت ( های هرز  یاهی و علف

 (.خاد و نحوه اجرای عملیات بر اشت

جداسرازی  . های بر اشرت شرده   بندیبنه کنترل کیفیت و  رجه

های فیزیکی ناشی از وجو  خاد و سنگ ریزه به  کایل ناخالصی

زا ، هرای خراد  ها و بیماریعنوان حایل انواع آفات به وییه کنه

 برروز خسرارات   های سالم از آلو ه برر حسرب   بنه کیک نمو نتف

از جمله اقردایات الزم  ر ایرن بخرش بره       بیماری عالئم و آفات

به طور کلی، اقدایات ذکر شده که به عنوان یعیار . روند شمار یی

-زای زعفران شناخته یی یهم  ر یدیریت آفات و عوایل بیماری

از یزرعره یبرداء بره     شوند، سبب کاهش پراکند ی جمعیت آفات

 .یزارع تحت کشت یجد  خواهند شد

 جایی و جابه بندی اجرای استاندار های یربوطه  ر حوزه بسته

هرای    ر این ارتباط، استفا ه از سبدها یرا جعبره  . های زعفران بنه

استاندار  با اندازه و وزن یشخص و نظارت بر نحوه حمل و نقرل  

 .باشد ها، یور  توجه یی بنه

هرای زعفرران از یرحلره بر اشرت ترا       زی اصولی بنره انبارسا

به  یا، های نوین انبار اری اساساً شایل کنترل  شیوه. بازارفروش

نسبی هوا جهت پیشگیری از پوسید ی و  رطوبتحداقل رساندن 

جهت جلو یری از  رم شدن  تابش نورعدم ، هایا جوانه ز ن بنه

آفرات و عوایرل   ت فعالی ها و آغازش  ل انگیزی و نیز کنترلبنه

یبتنی بر رعایت  قیق اصول و   ر یحیط انبار بو ه که ها بیماری

همچنین به  لیل آنکره بهتررین   . ضوابط بهداشت یحیطی است

هرا  ر زیرر خراد یری     یحیط جهت سپری شدن  وره رکو  بنره 

باشد، رعایت حداقل فاصله زیانی بین بر اشت ترا کشرت یجرد     

 لیرل یتفراوت برو ن ییرزان و      بره . باشرد  ها حائز اهمیت یی بنه

-ها یری این بنه  رشت، و ریرز های ر بنه تعر  تنفس و سرعت

هرای  که بنهطوریبندی  ر ند  بهانبار اری،  رجه از قبل بایست

از طرفی، همرانطور  . های جدا انه قرار یرندبسته تفکیک شده  ر

 را  یحریط طبیعری    رجه سانتی 27تا  29  یای که عنوان شد،

سبب القای  ل  (اوایل تا اواخر یر ا یاه) وره رکو  ظاهری طی 

. انگیزی و نهایتاً حرداکثر ییرزان  لردهی  ر پراییز خواهرد شرد      
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 ررا    رجه سانتی 87تا  84 یای حدو   اوایل پاییز،همچنین  ر 

. (Molina et al., 2005b)شو  سبب تسریع فرایند  لدهی یی

زا،  ارای از عوایل بیماری بایست عاری ر نتیجه، یحیط انبار یی

.  را  باشد رجه سانتی 24حدو   رطوبت نسبی پایین و  یایی  ر

 ررا  سربب افرزایش سررعت      رجه سرانتی  27 یاهای باالتر از 

 رجره سرانتی    87تر از ها شده و  یاهای پایینتنفس و تعر  بنه

ها  ریحریط  بنه فیزیولونیکی رشد تسریع و آغازش  را  ینجر به

 .ار خواهد شدانبر

هرای   نظارت یرداوم برفعالیرت برازار عرضره و تقاضرای بنره      

 ر این ارتباط، تحلیل یکانی برازار فرروش، نظرارت برر     . زعفران

عملکررر  اصررناف یسررتقر  ر بررازار، ارزیررابی وضررعیت و شرررایط 

ها یتناسب برا   بنه  ذاری قیمتهای زعفران  ر بازار،   اری بنه نگه

و پیگیری یشرکالت  ر   ولید شدهیحصول تبندی  و  رجهکیفیت 

 .روند ترین اقدایات به شمار یی حوزه بهداشت، یهم

هرای ایرن    از جمله برنایره . کنند ان حمایت از حقو  یصرف

 رذاری و   توان به نظارت برحسن اجرای ضوابط قیمرت  بخش یی

هرا یتناسرب برا     های زعفران، بررسی کارشناسرانه بنره   توزیع بنه

های یصروب و رسرید ی    نوسانات قیمتبینی  ها، پیش کیفیت آن

 .به شکایات یر یی را عنوان نمو 

هرا و   ایدر قالب نشسرت  های آیوزشی و یشاوره بر زاری  وره

هرای   هرا، باز یردها و یرا رسرانه     های تخصصی، کنفررانس  کار اه

 ر واقرع،  . ارتباط جمعی به ینظور ترویج فرهنگ استاندار سرازی 

تما سرازی و افرزایش آ راهی    هرا، اع  هدف از بر زاری ایرن  وره 

کنند ان نسبت به فوایرد   کنند ان و یصرف تولیدکنند ان، عرضه

 .باشد های زعفرانمی حاصل از استاندار سازی بنه

هررای حمررایتی برره   هررای تشررویقی و بسررته  ارائرره برنایرره 

 و لزوم پیگیری و همکاری نها های از سوی  ولت تولیدکنند ان

 .ارائه شده یها  ر تحقق یافتن برنایه یربوطه

 

 گیری نتیجه

با توجه به اهمیت زعفران  ر بهبو  وضع یعیشتی کشاورزان، 

برنایه جرایع  ارزآوری و افزایش ارزش صا رات غیر نفتی، تدوین 

ترین اقدایات به ینظور  از یهم "های زعفران استاندار سازی بنه"

افزایش عملکر  زعفرران  ر واحرد سرطح، سرایاندهی عرضره و      

های تولید شده، تنظریم وضرعیت برازار و  ر نهایرت      تقاضای بنه

ارتقای جایگاه این  یاه بره عنروان سرویین یحصرول صرا راتی      

تروان   یری  کلیطوربه. رو  کشور  ر بخش کشاورزی، به شمار یی

های زعفران را شایل این یروار    بنه استاندار سازی  انهنهیوار  

بر نحروه اجررای   نظارت  -2احداث یزارع استاندار ،  -8:  انست

کنتررل کیفیرت و    -9کاشت،  اشت و بر اشت زعفران،  عملیات

بنردی و   نظارت بر نحوه بسته -4های تولید شده،  بنه بندی  رجه

نظرارت   -6های نوین انبرار اری،   ارائه شیوه -4ها،  بنه جایی جابه

اجرای برنایره جرایع    -7ها،  بر فعالیت بازار عرضه و تقاضای بنه

ترررویج فرهنررگ   -1کننررد ان،    یصرررفحمایررت از حقررو 

ای  های آیوزشی و یشراوره  استاندار سازی  ر قالب بر زاری  وره

های حمایتی  ولت به تولیدکنند ان و همکراری   ارائه بسته -3و 

شده اساساً یبتنری برر لرزوم    تحقق اهداف ذکر  نها های یربوطه

 ها و یثسسرات یربوطره برر    توجه و نظارت هر چه بیشتر سازیان

. باشرد  یری  برازار   رزعفران  یرغوب های بنه عرضه و تولید وندر

هرا، یثسسرات    همچنین تحقیقات جایع و یدون از سوی  انشگاه

سرزایی  ر   توانرد نقرش بره    آیوزش عالی و یراکز تحقیقاتی یری 

 .تحقق و تدوین یوار  ذکر شده ایفا کند
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) is a sterile triploid geophyte plant that is propagated by corms. Considering 

the crucial role of quality of mother corms in saffron production, a program for "STANDARDIZATION OF 

SAFFRON CORMS" should be developed in Iran, a measure that has not been taken up yet. There are 

several obstacles that hinder us from having this comprehensive program such as lack of standard fields to 

produce high quality corms, lack of a clear and precise criteria for sorting produced mother corms, lack of 

supervision or poor supervision provided by authorized organizations on production and presentation of high 

quality corms and unbalanced supply and demand ratio in saffron corms markets. These are considered as the 

most important reasons. Moreover, mixing the healthy and infected corms as well as storage of corms, 

regardless of optimal temperature conditions or environmental hygiene, are considered as other challenges in 

the production and processing cycle of saffron. In this review, some obstacles and prerequisites for 

implementation of a comprehensive program for STANDARDIZATION OF SAFFRON CORMS are 

discussed. Moreover, useful approaches and techniques for producing standard corms such as establishment 

of managed fields, quality criteria for sorting harvested corms, and the principle storage of corms are 

outlined. In addition, some effective strategies for implementation of this program, including provision of 

training courses, comprehensive monitoring on services and functioning in the supply and demand market of 

saffron corms, helping meet the needs and demands of consumers, editing incentive plans and supportive 

programs for saffron producers are specifically provided. 

Keywords: Marketing, Mother corms sorting, Saffron production, Supply and demand market. 
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