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  تجارت و استفاده از زعفران
 

دهنده و داروی به یک چاشنی، عطردهنده، رنگ زعفران هزار سال است کهبیش از سه نتجارت و استفاده از زعفرا

هایی است که از لالهشامل ک ها بر اساس وزنترین گونهقیمتزعفران به عنوان یکی از گران است.کلیدی تبدیل شده

شده حاصل و عطر یونجه مانند ی خشک« هارشته»شوند. طعم تلخ های زعفران گسترش یافته رویشی خارج میگل

زعفران  شود. زعفران در حیات وحش ناشناخته است؛ احتمالاً خودرو و از گونهشان میها موجب شناساییآن

زعفران متعلق به جنوب غربی آسیا بوده و در ابتدا  گردد. ایا آسیای مرکزی بر می کرت باشد که ریشه آن بهمی تزیینی

  .استای از یونان امروزی کشت شدهدر منطقه

های گیاهی سنتی است: ها، و درمانمملو از کاربردهایی در غذاها، نوشیدنی تاریخچه زعفران از عصر باستان تا امروز،

 ها مورد توجه قرارهای قرمز درخشان در آشپزی، ادویجات و انواع نوشیدنیاز آفریقا و آسیا تا اروپا و آمریکا، رشته

 .دند که زعفران قادر است معده درد، طاعون و آبله را درمان کنداند. مردم باستان معتقد بوگرفته

های عمده آن از دوران باستان تا شود و تولیدکنندهای از اوراسیا کشت میزعفران از دیر باز بروی کمربند گسترده

 اند و بر تجارت این محصول تسلط دارندکنون ایران، اسپانیا، کشمیر و یونان بوده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  تاریخچه کاشت زعفران در ایران

 
 اقوامها، چینیها و ها، رومیایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیاری از نقاط جهان باستان، خواص آن را به یونانی

های اسلامی های اول تا چهارم هجری به امتا معرفی کردند و شیوه زراعت آن را در سدههاز جمله عرب سامی

اطراف مدیترانه آموختند. به این ترتیب که نخستین زعفران کاری به وسیله ایرانیان تبعید شده توسط معاویه در نواحی 

)اسپانیای اسلامی( و صقلیه )سیسیل( رواج یافت و اقوام  اندلسو  آفریقاشام دایر شد، سپس کاشت زعفران در شمال 

 عفرانتاریخچه زؤثر بودند. مستندات تاریخی ایرانی همچون رستمیان و بنوطبری در انتقال فرهنگ زعفران کاری م

که در طوریاند، بهبیانگر این واقعیت است که ایرانیان از روزگاران کهن به زر و زعفران علاقه و توجهی زیاد داشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و اعیاد، یا استقبال از بزرگان و زائران زر و زعفران نثار ها و سرورها و مجالس بزم و نشاط مانند عروسیجشن

ا به های زرین و سیمین ربندان، سکهبندی و آینهها، ضمن آذینگونه آئینتر اینکردند. در برپایی با شکوهها میقدم

گونه مراسم های مورد نظر و گاهی همه حاضران در ایننقل بر سر عروس و داماد یا شخصیت همراه زعفران و گل و

 یدندپاشکردند و گلاب میریختند. در برخی از مراسم زعفران را به تنهایی یا همراه با مشک و عنبر و عود دود میمی

ها است. در دوره پارترفتهها به کار میهای نان و معطر کردن خوراکنیز زعفران برای تزئین گرده هخامنشیاندر عصر 

شد، بعداً چین هم از مشتریان زعفران ایران شد. در عصر ساسانیان کاشت زعفران ایران به یونان و روم فرستاده می

ها شهرت یافت. در همان روزگار زعفران در پرداخت کاغذهای در قم نیز رایج شد و مرغوبیت محصول آنزعفران 

ها بعد در شد و تا قرناستفاده می مرکب تحریرقیمت کاربرد پیدا کرد، اما پیشتر از آن محلول زعفران به عنوان گران

 است.رفتههای تحریر مرغوب به کار میترکیب مرکب
 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 تجارت مدرن

 
شود که به مدیترانه در غرب و مناطق کوهستانی کشمیر در شرق محدود تقریباً تمام زعفران در کمربندی کشت می

 ۲۰۰۰۰۰تن ) ۲۰۰، تقریباً ۵۹۹۵کنند. در سال ها به جز قطب جنوب، مقدار اندکی زعفران تولید میهاست. سایر قار

 کیلوگرم( زعفران با کیفیت است. ۱۰۰۰۰تن ) ۱۰که  شوند،ها و پودر به طور سالانه جمع میکیلوگرم( از تمام رشته

کیلوگرم( رشته خشک  ۳۲۰۰۰۰تن ) ۳۲۰ایران  ۳۰۰۱ایران با فاصله زیاد، مهمترین تولیدکننده جهان است: در سال 

 نانیوشوند. در همان سال، داد؛ اکثر تولیدات ایران صادر میحجم تولید جهانی را تشکیل می ۹۲٫۷شده تولید کرد که 

 ۳٫۲و منطقه مورد جدال کشمیر، هر یک با تولید  مراکشدر رده دوم قرار گرفت. کیلوگرم(  ۱۷۰۰تن ) ۱٫۷با تولید 

بندی تولید جهانی به ترتیب شامل ایران، یونان، مراکش، های بعدی قرار گرفتند. ردهکیلوگرم( در رتبه ۳۲۰۰تن )

 باشد.قه کشمیر، آذربایجان، اسپانیا و ایتالیا میمنط

 ۳۰۰۲ل اسابق که در شمال شرق این کشور واقع است، و در س استان خراساندر ایران، بزرگترین تولیدکننده جهان، 

استان خراسان در  فردوس، قائن، بیرجندهای کنند: کرانهدرصد زعفران ایران را تولید می ۹۱به سه استان تقسیم شد، 

مناطق کلیدی کشت زعفرانند. در  استان خراسان رضویدر  تربت حیدریهو  گنابادمجاور  ، به همراه مناطقجنوبی

های گسترده برای کشت در کشورهایی با وجود تلاش]است. های اخیر افغانستان کشت زعفران را از سر گرفتهسال

دهند. د انگلستان، استرالیا، آلمان و سوئیس، تنها مناطق انتخابی در شمال و مرکز اروپا به کشت زعفران ادامه میمانن

در سوئیس در بخش کانتون قرار دارد که تولید سالانه زعفران آن به چندین « موند»ها روستای کوچک در میان آن

ر، فرانسه، اسرائیل، مکزیک، نیوزلند، ترکیه )به ویژه چین، مص رسد. در مقیاس خرد، در تاسمانی،کیلوگرم می

 شود.(، کالیفرنیا و آفریقای مرکزی، زعفران کشت میبولوسافران

باشد که تنها بخش از گیاه زعفران هستند که هایی میی استخراج دستی تعداد کلالهعلت هزینه بالای زعفران، دشوار

باشند. برای به دست آوردن بازده سود آور زعفران، به تعداد گزافی گل نیاز است. عطر و طعم مورد نظر را دارا می

که باید به زمینی معادل یک گل نیاز دارد،  ۱۰۰۰۰کیلوگرم( زعفران خشک تقریباً به  ۰٫۲۱پوند ) ۵بدست آوردن 

متر مربع کشت شود. مطابق تخمینی دیگر، برای تولید یک پوند زعفران خشک، به  ۷۵۲۰میدان فوتبال در حدود 

گیری به اندازه کلاله هر گیاه زعفران وابسته است. یکی دیگر از گل نیاز است. این تعداد به طور چشم ۷۱۰۰۰

باشد. از آن جا که بسیاری از کوفه دهی همزمان و زودگذر این گیاه میهای به دست آوردن زعفران، شدشواری

ننده و تواند کاری دیوانه کهای زعفران باید به ثمر بنشینند، حتی برداشت مقادیر بسیار اندک زعفران خشک، میگل

 مدت یک یا دو هفتهساعت کار دشوار باشد. در کشمیر، هزاران تولیدکننده باید به طور مداوم به  ۲۰متضمن حدوداً 

 در طول شبانه روز کار کنند. 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88
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ها ای تجزیه شوند، یا کپک زنند که نتوان آنها، باید پس از خارج شدن به سرعت خشک شوند، تا مبادا به گونهکلاله

باشد، یز میهای دارای شبکه رهای تازه در پردهرا به بازار عرضه کرد. روش سنتی خشک کردن شامل پهن کردن کلاله

 ۵۳الی  ۵۰گراد، به مدت درجه سانتی ۲۱–۲۰های اجاق گرم با رسیدن دما به های داغ یا اتاقها بر فراز زغالآن

ای محافظت شده در برابر ورود اکسیژن های خشک شده ترجیحاً در ظروف شیشهپزند. بعد از آن، گونهساعت می

های رسند؛ هزینهدلار آمریکا به فروش می ۱۰۰عفران هر پند بیش از ای کم کیفیت زشوند. مقادیر فلهنگه داری می

خرده فروشی برای مقادیر کمتر، ممکن است ده برابر بیشتر از آن مقدار باشند. در کشورهای غربی، قیمت خرده 

ر میانگین کمتر از ها متنوع اند، اما به طوها، قیمتباشد. در سایر مکاندلار می ۵۰۰۰ازای هر پوند فروشی زعفران، به

داکثر شود: حها مصرف میهای بالا تا حدودی به وسیله مقادیر اندک مورد نیاز در آشپزخانهباشند. قیمتاین میزان می

رشته وجود  ۳۰۰۰۰تا  ۷۰۰۰۰چند گرم در استفاده دارویی و حداکثر چند رشته در استفاده دارویی؛ در هر پوند بین 

 دارد. .

رمز هایی هستند که رنگ قها به دنبال رشتهعفران هنگام سنجیدن خریدهایشان، قوانینی دارند. آنخریداران باتجربه ز

های دارای رنگ قرمز آجری )نشان دهنده کهنه ها رشتهدهند. آنروشن، اندکی رطوبت و قابلیت ارتجاعی نشان می

های خرند. این نمونهاند، نمیکننده شدهآوری شده در ته ظرف را که به دلیل کهنه بودن شهای جمعبودن(، و خرده

 گیرند، خرده فروشان در اینسال، به احتمال زیاد پیرامون فصل برداشت، یعنی ژوئیه، در مرض فروش قرار میکهن

های جدید فضا ایجاد نمایند. خریداران کنند تا موجودی کهنه خود را به فروش برسانند و برای کشتزمان سعی می

ت فروشان معتبر زعفران سال برداشفروشان و خردههای فصل تازه استفاده شود. عمدهکه تنها از رشته دهندترجیح می

نشان داده  "۳۰۰۲|۳۰۰۳"با عنوان  ۳۰۰۳کنند؛ یک برداشت در اواخر سال یا دو سال مربوط به برداشت را قید می

 شود. می
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 استگنجینه ژنتیکی به سرقت رفته

 
امروزه در مورد پیاز زعفران در کشور ما وجود دارد، قاچاق آن به خارج از کشور ترین مشکلی که بزرگ

ه آید که با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان بافغانستان است و به نوعی دزدی گنجینه ژنتیکی به حساب میویژهبه

 ود پیاز مورد نیاز مزارعشود. این درحالی است که ما در کشورمان با کمبصورت وسیعی توسط سودجویان انجام می

 رو هستیم.کشت زعفران در برخی نواحی روبه

 
 توسعه جهانی کشت و برداشت زعفران و ظهور رقبای جدید

گرم شدن زمین و تغییرات جوی امکان تغییر جغرافیای کشت و برداشت زعفران را امکانپذیر و قطعی کرده است. 

ا در جهت کشت زعفران در کشور خود انجام داده و به نتایج مثبتی کشورهایی از قبیل نیوزلند، مطالعات کاربردی ر

 .رسیده اند و این به معنی ورود رقبای جدید در تجارت زعفران است

بزرگترین رقیب ایران در صادرات زعفران، کشور اسپانیاست که زعفران ایران را به سایر کشورها صادر میکند. بعد از 

ران ایران، یونان، ایتالیا، مراکش و هند هستند. در سالهای اخیر نیز افغانستان در حال اسپانیا دیگر رقبای صادرات زعف

 پیوستن به جمع رقبای صادرات زعفران است که از سوی کشور امریکا نیز در این امر حمایت میشود.

لید زعفران ایران در درصد تو ۳۱با اینکه ایرانیان قدیمی ترین و اصیل ترین مصرف کنندگان زعفران هستند ولی تنها 

 درصد باقی مانده به دلیل صادرات از ایران خارج شده و به تمام قاره ها صادر می شود. ۷۱این راه مصرف می شود. 

کشور دیگر نیز در تولید و  ۲غالبا تصور می شود که ایران تنها تولید کننده زعفران جهان است در حالی که حداقل 

د؛ هرچند کیفیت محصول تولیدی آنها قابل قیاس با زعفران ایرانی نیست. این صادرات این محصول فعالیت دارن

تولید جهانی زعفران در ایران انجام می شود و  % ۹۳کشورها عبارت اند از افغانستان، چین و اسپانیا. در حال حاضر

بای یل افزایش فعالیت رقرعفران تولیدی ایران هم با صادرات روانه ی بازارهای جهای میشود. گفتنی است به دل %۰%

صادراتی این محصول نیاز به حمایت در راه گسترش و توسعه ی صادرات آن به چشم می خورد؛ چرا که ارزش 

 .افزوده ی صادرات زعفران قابل قیاس با هیچ کالایی نیست
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 وضعیت کنونی صادرات زعفران

فظ ارتقای کیفیت و سطح بهداشت محصول توجه توجه ناکافی به امر آموزش در بخش کشاورزی به ویژه به منظور ح

ناکافی به بسته بندی صحیح استاندار جذاب تشکیل و به روز و فقدان استراتژی قیمت گذاری حفظ قیمت با توجه 

فران به زع یازپ ،قاچاق  به مرغوبیت و کیفیت محصول تولیدی کشور و نیز نقش بی نظیر ایران در تولید این محصول

 بازار هب نسبت هدف بازارهای در زعفران قیمت بودن پایین  ز جمله افغانستان در سال های گذشتهکشورهای دیگر ا

 درصد  ۹۰ بر بالغ سهم رغم علی زعفران تجارت  کلی طور به افزوده ارزش و منافع از ایران سهم بودن پایین ، را داخل

درصد و افزایش سهم واسطه ها و  ۱ه کمتر از ازبخش بازرگان زعفران ب ایرانی تجار منافع و سهم کاهش تولید در

درصد از دیگر مشکلات زعفران  ۱۰دلال ها و صادر کننده گان غیر واقعی در شبکه بازار داخلی و خارجی به بییش از 

س نیازی را احسا چنین دلایل زعفران ای حرفه تجاری سازمان فقدان. باشد می زعفران مشکلات ترین  را از عمده

بحرانهای پیاپی زعفران و عدم مدیریت بحران جستجو نمود. بحرانهای صنعت زعفران در صورت وجود می توان در 

اتحادیه های حرفه ای و نیرومند یا فرصت بروز نمی یافت و یا در صورت بروز به راحتی قابل مدیریت بود. مشکلات 

و نهایتاً دخالت دولت و اعلام خرید زعفران در سالهای گذشته، رکودهای پیاپی ناشی از کاهش یا افزایش قیمت 

توافقی زعفران، به علت فقدان اتحادیه های حرفهای زعفران می باشد.. در صورت ایجاد سازمانهای تجاری زعفران 

ایران، این سازمان هر سال میبایست با تحلیل دقیق بازار جهانی و انتقال آن به پیکر سازمان )اعضا( ضمن آمادگی 

بازار زعفران را به عهده بگیرد. استراتژی اصلی میبایست بر ایجاد هماهنگی در جهت امکان به لازم، قدرت جهانی 

دست گرفتن سهم جهانی بازار متمرکز گردد. خلأ سازمان تجاری و استراتژی پویا باعث حاکمیت جریان واسطه گری 

 عامل ضد توسعه محسوب میشود     خواهد شد که عملاً در مناسبات تجاری زعفران در داخل و تجارت جهانی زعفران
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 ۳۰۵۶تولید و عملکرد جهانی زعفران در سال 

 

تن در رتبه سوم،  ۷.۳تن در رتبه دوم، یونان با تولید  ۳۳تن زعفران در رتبه اول تولید، هند با تولید  ۲۲۶ایران با تولید 

تن در رتبه ششم،  ۳.۲پنجم، اسپانیا با تولید  تن در رتبه ۳.۶تن در رتبه چهارم، مراکش با تولید ۶افغانستان با تولید 

 .تن در رتبه نهم قرار داشته اند ۰.۳۲ایتالیا و چین با تولید یک تن در رتبه های هفتم و هشتم و آذربایجان با تولید 

کشور در این مدت صادر شد که البته زعفران ایرانی از طریق  ۲۰همچنین زعفران ایران به صورت مستقیم به حدود  

شود که با این حساب تعداد بازارهای مناطقی مانند امارات و اسپانیا به بازارهای دیگری نیز صادرات مجدد می

 .بازار است ۲۰صادراتی زعفران ایران بسیار بیشتر از 

 

 اهمیت و ضرورت برندسازی صادرات زعفران
 

لید را درحالی که ایران به عنوان بزرگترین توبرندسازی می تواند تا حدودی جایگاه زعفران ایرانی را بهبود ببخشد. زی

کننده زعفران جهان است ولی از نظر عایدات، بزرگترین برنده نیست. در صورت برندسازی زعفران، الزاماتی نیز برای 

آید. این الزامات مربوط به رعایت کیفیت زعفران است که مشتری با خرید یک برند خاص، صاحب برند به وجود می

های یبند به دلیل بسته "زعفران ایرانی"کند. همچنین باتوجه به اینکه برند محصول اطمینان حاصل می از کیفیت

است باید با استفاده از تجارب و راهکارهای موفق برندهای برتر دنیا، جهت  مجدد در کشورهای دیگر رو به فراموشی

 .د زعفران ایران در سایر کشورها تلاش نمودجهانی کردن برند زعفران ایران و جلوگیری از بسته بندی مجد
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 صادرات زعفران بازاریابی

محصولات کشاورزی و زعفران به طور خاص به دلیل برخی ویژگیها نیاز به بازاریابی دقیق و علمی دارند از جمله  

ستهبندی اموری نظیر ب اینکه به دلیل فساد پذیری و از بین رفتن رنگ و طعم زعفران، باید محاسبه دقیقی جهت انجام

و حمل و نقل آنها صورت گیرد. همچنین این محصول نسبت به وزن خود حجم زیادی را اشغال مینماید و بخش 

زیادی از آن را آب تشکیل داده که در آب و هوای خشک ایران سریعتر تبخیر میگردد، لذا باید در فاصلهی کوتاهی 

خواص و کیفیت خود را از دست ندهد. علاوه بر این چون محصولات از زمان تولید به بازارهای مصرف برسد تا 

مختلف کشاورزی در زمانهای مختلف به ثمر میرسد، ممکن است با هم تفاوت داشته و لذا برای کاهش هزینه های 

 حمل نقل آن به خصوص با کشتی باید در مقیاس بسیار بزرگی تولید شوند. با توجه به این که معیار خرید و فروش

زعفران به صورت خرده فروشی، مثقال و گرم است، این محصول اگر بخواهد با کالاهای صنعتی که از حجم زیادی 

برخوردار نیستند اما وزن زیادی دارند صادر شود ممکن است به کیفیت آن لطمه وارد گردد. همچنین خصوصیت 

 در سال تولید میشود، در حالی که تقاضادیگر این محصول مانند بیشتر محصولات کشاورزی این است که یک بار 

برای آن در کل سال ثابت است. بنابراین با توجه به این موارد نیاز به یک نظام بازاریابی خاصی دارد که بتوان با 

 .کمترین هزینه این محصول با ارزش را به دست مصرف کننده خارجی رساند

 

  توجه به سلیقه مشتریان خارجی

جاری باعث کاهش صادرات کالاها و عدم کارایی در امر تجارت می گردد این امر در مورد زعفران تعرفه و موانع غیرت

توجه ٬ نیز صادق می باشد و صادرات آن به صورت بسته بندی قیمت آن را در کشورهای مقصد بسیار گران می کند

کشورها، زعفران را به دلیل عطر  چون برخی ٬به سلیقه و نیاز مشتریان در فرآیند صادرات بسیار مهم و حیاتی است

که عطر لازم را دارا می باشند و از  ۲و  ۲و طعم آن مورد استفاده قرار میدهند. بنابراین لازم است زعفران های درجه 

قیمت کمتری هم برخوردار می باشند صادر نماییم. در مقابل برخی کشورها زعفران را به دلیل رنگ دهی مورد استفاده 

به این کشورها صادر شود و چون این کار نیاز هر مصرف کننده  ۳و  ۵د که لازم است زعفرانهای درجه قرار می دهن

را طبق خواست او برآورده مینماید حاضر به پرداخت قیمت آن نیز خواهد بود. بنابراین توجه به سلیقه مشتریان و 

 .زعفران داشته باشد صادرات طبق خواست هر مشتری میتواند اثر سودمندی در افزایش صادرات

 

 

 
  

http://www.alanj.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.alanj.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ارائه مجوز صدور زعفران 
 

های پایانی سال گذشته قانون جدیدی وضع کرد که اگر وزارت اقتصاد و امور دارایی برای صادرات زعفران از ماه

خواهند مالیات صادرات محصولشان در نظر گرفته نشود باید کد ملی کشاورزی را که از آن کنندگان میصادر

که مبادا این کد ملی باعث شود از گرفتن اند را ارائه دهند. این قانون باعث شد کشاورزان از ترس اینیدهزعفران خر

کنندگان نفروشند و بجای آن محصولشان را به دلالان و یارانه دولت محروم شوند، زعفران خود را به صادر

کنند بفروشند و همین روند سبب شد تا میهای دیگر ارسال هایی که زعفران را به صورت قاچاق به کشورواسطه

خواهیم سال گذشته با کاهش صادرات زعفران مواجه شویم. عضو شورای ملی زعفران گفت: از مسئولان دولت می

علت وضع این قانون را که خود مانعی سر راه صادرات زعفران به عنوان یک محصول با ارزش اقتصادی است را 

نها نگرانی نداشته باشند و اگر قرار نیست این کد ملی باعث حذف آنها از دریافت برای کشاورزان شرح دهد تا آ

 .یارانه شود این مساله را به صورت شفاف اعلام کنند
 

 تشریفات صادراتی قطعی
 

برای صدور زعفران از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده زعفران باید با در  

 .اشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور زعفران مراجعه نمایددست د

 :اسناد لازم برای مراجعه به گمرک

 کارت بازرگانی صادرکننده زعفران

 معرفی نامه یا وکالتنامه اظهارکننده زعفران به گمرک

 (گواهی استاندارد )حسب مورد

 (عفرانگواهی قرنطینه دامی و نباتی )حسب مورد درخواست خریداران ز

 ن(گواهی بهداشت )حسب مورد درخواست خریداران زعفرا

 صورت عدل بندی

 (مجوز صدور )حسب مورد

 ثبت محصول در گمرک

بعد از خرید و بسته بندی و دریافت گواهی های بهداشتی در مورد زعفران نوبت به ثبت این محصول در گمرک 

ات زعفران می توان محموله درخواستی را برای صادرات جمهوری اسلامی ایران می رسد. با ارائه اظهار نامه صادر

آماده کرد و در اولین فرصت به گمرک همراه با بار زعفران ارسال کرد. بعد از بررسی گواهی های بهداشت و استاندارد 
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زعفران و همچنین پرداخت هزینه های گمرکی اعلام شده توسط صادرکننده زعفران . محموله مورد نظر پلمب و 

ه ارسال می گردد. لازم به ذکر است که در مورد اظهارنامه صادرات زعفران نیاز به مشخصات کامل صادرکننده آماد

زعفران . خریدار زعفران در کشور . مقصدکشور مقصد .کشور مبدا .نوع و کیفیت زعفران ارسالی . قیمت صادر شده 

 تسلیم گمرک هویت احراز قسمت به آن ضمیمه ارکمد و اظهارنامه اظهارنامه، تکمیل از پس. باشد می …به ارز و 

 گردد می
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 ))ظهور قدرت های جدید اقتصادی

 مانند هند و چین( (()

 

 

 

 

 

 
 

مار ترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شکنندگان زعفران در دنیاست، ایران هم بزرگترین مصرفچین یکی از بزرگ

است؟ سیدعلی حسینی عضو مانع واردات زعفران از صادرکننده بزرگ آن شده کننده بزرگآید. اما چرا مصرفمی

ال گوید. طبق گفته این فعهیات رئیسه شورای ملی زعفران از دلایل ممنوعیت وارد کردن زعفران ایرانی به چین می

ین محصول به این ها مصارف دارویی دارد و به همین خاطر وارد کردن ابادامیحوزه زعفران، زعفران در کشور چشم

هایی هایی همراه است. البته چین تنها کشوری نیست که در مورد زعفران چنین حاشیهها و کنترلکشور با محدودیت

 ..دارد؛ طبق گفته حسینی، هند نیز مشکلی مشابه چین دارد

 
 در چین گیاهی است زعفران

 

است. اما اگر مسئولان وضعیت صادرات آن را در  زعفران جزو سه کالای اساسی صادراتی ایران در کنار پسته و فرش

وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در شود. سیدعلی حسینی درگفتهای جدی مواجه مینظر نگیرند این حوزه با چالش

ورود زعفران به چین تابع مقررات خاصی است به این خاطر که زعفران در این کشور جزو گیاهان »گوید: این باره می

و نیاز  های بسیاری وجود داردطبق گفته حسینی برای ورود زعفران به این کشور سختگیری« آید.ی به شمار میداروی
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 های مختلفخواهند زعفران به این کشور صادر کننده باید از وزارتخانهکسانی که می»گوید: به مجوز است. او می

 «.رای پرداخت دارندهای بالایی بمجوز دریافت کنند و در مورد گمرک نیز تعرفه

 

 سهم اندک بازار زعفران چین در مقابل سیل عظیم واردات کالاهای چینی

 

ت ترین واردکنندگان کالا به ایران اسگلایه اصلی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران این است که چین جزو اصلی

مسئولان باید در نظر داشته »گوید: و میکند. ااما باز هم برای واردات محصولی مانند زعفران از ایران سختگیری می

شود اما در مورد محصولی مانند زعفران که کالای اساسی باشند که سیل کالاهای چینی بدون سختگیری وارد ایران می

 «.گیردآید، این واردات به صورت روان و شفاف صورت نمیایرانی برای صادرات به شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به زعفران افغانیها بخشی هندیاولویت

 

در مورد هند هم قضیه به همین شکل »گوید: اما چین تنها کشوری نیست که در این زمینه مشکل دارد. حسینی می

این در حالی است که « ها زعفران وارد هند کرد.توان بدون دردسر و پیچیدگی و هماهنگی با وزارتخانهاست. نمی

ها را غانستان امتیازاتی داده و بدون ممنوعیت یا محدودیتی زعفران افغانیطبق گفته حسینی، در حال حاضر هند به اف

ما اکنون اند اها تولید زعفران را نخستین بار از ایران یاد گرفتهکنند افغانها ادعا میکند. جالب است که خیلیوارد می

 ای برای این کار وجود دارد،ایل پشت پردهاست. بنا به گفته حسینی احتمالاً دلها را در اولویت خود قرار دادههند آن

 .شاید نیت اصلی این است که تولید زعفران در افغانستان تقویت شود
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 درصد۲۰درصد در مقابل تعرفه بالای ۵۰تعرفه زیر 

 

در پایان آنچه جای بحث دارد این است که هر دو کشور چین و هند جزو صادرکنندگان اصلی کالا به ایران هستند. 

شود. اما در مقابل سیلی عظیم کالاهای این کشورها به ایران، ی چینی و هندی بیش از هر کالایی به ایران وارد میکالاها

رسد مسئولان باید اقدامی جدی در این زمینه انجام دهند. طبق اند و به نظر میدر مورد زعفران مقابل ایران ایستاده

ن به های پاییصادرات زعفران ایران بدون محدودیت و با تعرفه گفته عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ایران،

شود این در حالی است که اسپانیا جزو تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی زعفران نیز کشوری مانند اسپانیا صادر می

ویت، مانند ک صادرات زعفران به کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه»گوید: آید. حسینی میدر دنیا به شمار می

درصد ۲۰شود اما تعرفه در مورد چین بالای درصد انجام می۵۰های پایین و زیر قطر و دوبی بدون پیچیدگی و با تعرفه

رسد مسئولان باید صادرات این محصول به کشورهایی مانند هند و چین را بیشتر مورد به این ترتیب به نظر می« است.

 .از بازار این کشورها دریافت کنندنظر قرار دهند و امتیازات و سهمی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 زعفران چینی به بار بنشیند باید فاتحه زعفران ایران را خواند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی از شرایط نابسامان بازار زعفران گفت و اظهار کرد: چند 

ازار ور به دست آید، باید فاتحه بسالی است چین اقدام به کاشت زعفران کرده که اگر محصول این کش

 .زعفران ایران را خواند
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وگو با ایسنا، عنوان کرد: از میان گیاهان صادراتی مهمترین محصول ما زعفران ای در گفتجلیل مغازه

دهد. در این حوزه نیز مدتی است است که صادرات آن رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می

رسد اما در موارد تن هم نمی ۵۰کنون اگرچه محصول آن در طول سال به افغانستان وارد کار شده و ا

 .رسدافغانستان به فروش می مختلف با قاچاق زعفران ایرانی به این کشور تولید ما به نام

وی همچنین عنوان کرد: چین نیز مدتی است اقدام به کاشت زعفران کرده اما با توجه به اینکه هفت 

نشستن زعفران لازم است هنوز محصول این کشور وارد بازار جهانی نشده  سال زمان برای به بار

است. اما پس از آنکه این محصول به ثمر بنشیند شرایط برای بازار ایران به مراتب دشوارتر خواهد 

 شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی در عین حال اظهار کرد: اکنون هندوستان که بزرگترین 

درصد تعرفه گمرکی در نظر گرفته است.  ۲۲رود، برای محصول ایرانی ران ما به شمار میبازار زعف

ای خود تواند کالشود که کشور افغانستان بدون پرداخت این هزینه میاین تعرفه در شرایطی اعمال می

ن ق برده و آها زعفران ایران را به قاچارا به هندوستان صادر کند. به همین دلیل در موارد متعدد افغان

 رسانند.را در بازارهای هندوستان به فروش می

مردان نیز اعلام کردیم و از آنان خواستیم وی ادامه داد: به تازگی در همایشی این موضوع را به دولت

که با دولت هند مذاکرات لازم را به عمل آورند و این گونه اعلام کنند که اگر تعرفه گمرکی زعفران 

تان برای ایران هم برداشته نشود، ایران از واردات اقلام مختلف ادویه هند امتناع خواهد به مانند افغانس

 کرد.

 

 

 

 

 

 

شود تن می ۰%۳تا  ۳۷۰ای همچنین اظهار کرد: معمولا تولید زعفران در استان خراسان رضوی و جنوبی حدود مغازه

مرزهای ایران بازار خوبی ندارد بسیاری از فعالان اما مدتی است با توجه به آنکه تولید گیاهان دارویی در خارج از 
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ه در سال اند کهای مختلفی از جمله تبریز، زنجان، قم، اصفهان و شیراز به کاشت زعفران پرداختهاین عرصه در استان

 ها بوده است و اکنون با توجه به حجم تولید بخشی نیزهزار تن هم ظرفیت تولید این استان ۰%تا  ۷۰گذشته حدود 

تن است و باید تا  ۷۰ماند. این در حالی است که کل تولید زعفران حدود به عنوان مازاد صادر نشده و در بازار می

ماه که زمان برداشت محصول جدید زعفران است تلاش شود تا در نهایت حد ممکن محصول ایرانی در بازارهای آبان

 جهانی به فروش برسد.

: اکنون رقبای ما از جمله افغانستان از نظر قیمت تفاوت چندانی با زعفران ایران این فعال صنفی همچنین عنوان کرد

شود شرایط قطعا تغییر خواهد ندارند اما باید دقت داشت که تا چند سال آینده که محصول چینی هم وارد بازار می

 کرد.

برند و لازم است جلوی خروج این پیاز یای افزود: ما زمانی تأکید کردیم که پیاز زعفران را به خارج از کشور ممغازه

 شود کهگرفته شود. بعدها این روند ممنوع و متوقف شد اما همچنان پیاز زعفران به طور قاچاق از کشور خارج می

لازم است جلوی این موضوع گرفته شود، چرا که اکنون این محصول به کشورهای مختلفی مانند ترکیه در حال خروج 

تر از دستمزد ت دستمزد کارگر در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، هند و چین به مراتب پاییناست. حال آنکه قیم

تن تولید زعفران  ۵۰های کمتری برای این کشورها وجود دارد. از نظر کیفیت نیز امسال از کارگر ایرانی بوده و هزینه

 نزدیک بوده است. در چنین شرایطی لازم است دولت های ایرانیافغانستان پنج تن آن کیفیت خوب داشته و به نمونه

 قطعا توجه ویژه به وضعیت بازار زعفران کشور داشته باشد و جلوی مشکلات آن را بگیرد
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 ))جهانی شدن بازار ها و اقتصاد((
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 زعفران جهانی تجارت بر مدیریت

عــد تجــاری جهــان تبعیــت نماییــد. امــروزه تجــارت مقولــه جهــانی اســت کــه قطعــا میبایســت از قوا

تجــارت زعفــران در کشــور مــا مــی توانــد بعنــوان الگــویی در فرآینــد تجــارت جهــانی مــورد مطالعــه 

  .قرار گیرد

ــطح وســیع زیــر   ــابقه تاریخی،س ــران در کشــور مــا بــا وجــود نقــاط قــوت فــراوان ذاتــی ماننــد س زعف

 .ی فراوان همراه بوده استکشت وحجم بالای تولید، کیقیت آن در سالهای اخیر با چالشها

ـــدیران     ـــدگان ، م ـــادر کنن ـــار ،ص ـــاران، ،تج ـــور، مردم،زعفرانک ـــاله کش ـــر ،هرس ـــالهای اخی ـــی س در ط

ــــاران،گرانی  ــــتگی زعفرانک ــــت ورشکس ــــت قیم ــــود اف ــــای رک ــــه ه ــــا دغدغ ــــی ب ــــی وسیاس اجرای

ــت  ــانی اس ــه جه ــارت مقول ــروزه تج ــند.  ام ــی باش ــان م ــه گریب ــت ب ــران دس ــاق زغف ــب وقاچ ،احتکارتقل

 . ه قطعا میبایست از قواعد تجاری جهان تبعیت نماییدک

ـــتانداردهای  ـــامین اس ـــذیری در عرضـــه ،تقاضـــای، ت ـــت پ ـــوان رقاب ـــروز ت ـــده در تجـــارت ام ـــین قاع اول

جهــانی اســـت کـــه در حقیقــت شـــرط اول ورود بـــه تجــارت جهـــانی اســـت . در اقتصــاد بقـــا وتوســـعه 

بیشــتر بازارجهــانی وصـــادرات آن  هــر محصــول متکــی بــه توســعه تجـــاری ودر اختیــار گــرفتن ســهم

ــــی باشــــد.  ــــزوده  "م ــــران درگروصــــادرات و ارزش اف توســــعه ،شــــکوفایی صــــنعت زعفــــران در ای

ـــت . ـــادراتی آن اس ـــانی  ""ص ـــارت جه ـــای تج ـــت برمبن ـــران میبایس ـــران در ای ـــارت زعف ـــدیریت تج م

 .تعریف وسازماندهی گردد

ـــرو ارز   ـــران در گ ـــران در ای ـــدار صـــنعت زعف ـــزوده صـــادراتی آن میباشـــد شـــکوفایی ،توســـعه پای ش اف

. فقـــدان اســـتراتژی جهـــانی زعفـــران ایـــران را متحمـــل زیانهـــای هنگفـــت نمـــوده اســـت ومـــانع اصـــلی 

نوســـعه پایـــدار صـــنعت وتجـــارت زعفـــران اســـت. وعامـــل اصـــلی بحـــران تجـــاری در زعفـــران ایـــران 

ـــازخوانی سیاســـتهای ورویکردهـــای تجـــاری زعفـــران بـــویژه دردو دهـــه  بحســـاب مـــی آیـــد. بررســـی ،ب

ـــرغم  ـــته علی ـــه گذش ـــت.در دو ده ـــران اس ـــنعت زعف ـــاری درص ـــتراتژی تج ـــدان اس ـــانگر فق ـــر بی اخی

ـــاری  ـــعه تج ـــران توس ـــنعت زعف ـــا ،ص ـــور م ـــران در کش ـــارت زعف ـــراوان ازتج ـــایتی ف ـــتهای حم سیاس

 .پایداری را تجربه نکرده است
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 : است رو و بهر زعفران ایران در تجارت چهانی با چالشها عمده زیر   

 
ـــدگان تجـــار  -1   ـــد کنن ـــه ای تولی ـــای حرف ـــه ه ـــران اتحادی ـــه ای زعف ـــدان ســـازمان تجـــاری حرف فق

ـــی  ـــوب م ـــادی محس ـــه ای اقتص ـــای حرف ـــانی بنگاهه ـــاد جه ـــای در اقتص ـــه ه ـــادرکنندگان اتحادی ص

ـــد  ـــافع واح ـــع المن ـــه مجم ـــت . اتحادی ـــذیری اس ـــت پ ـــرو رقاب ـــادی در گ ـــعه پایداراقتص ـــد ،توس گردن

ه پایـــدار نقـــش مهمـــی را ایفـــا میکنـــد،هماهنگی و اراده جمعـــی در ایـــن اقتصـــادی اســـت کـــه در توســـع

اتحادیـــه هـــا رکـــن اصـــلی تفـــوق اقتصـــادی اســـت. ســـازمان زعفـــران مرکـــب از تولیدکننـــدگان ،تجـــار 

خـــرده فروش،صـــادر کننـــدگان زعفـــران اگـــر چـــه دارای تشـــکیلات اتحادیـــه واعضـــای رســـمی میباشـــند 

ودلســـوز هـــم میباشـــند امـــا رویکردهـــای جمعـــی آن  وهـــر چنـــد ایـــن تشـــکیلاتها دارای اعضـــای فعـــال

پویـــایی لـــازم اتحادیـــه حرفـــه دردو مولفـــه قـــدرت وبـــرد اقتصـــادی بطـــور کامـــل دارا نمیباشـــد. دلایـــل 

چنـــین اســـتدلالی را مـــی تـــوان در بحرانهـــای پیـــاپی زعفـــران ،عـــدم مـــدیریت بحـــران )خلـــا  دو مولفـــه 

ـــران در صـــورت و ـــای صـــنعت زعف ـــر شـــمرد. بحرانه ـــوق( ب ـــای ف ـــه ای ه ـــای حرف ـــه ه جـــود اتحادی

ــکلات  ــود مش ــدیریت ب ــل م ــی قاب ــروز براحت ــورت ب ــا در ص ــت وی ــی یاف ــروز نم ــت ب ــا فرص ــد ی ونیرومن

زعفــران در ســال هــای گذشــته رکودهــای پیــاپی ناشــی از کــاهش یــا افــرایش قیمــت ،تقلــب ونهایتــا 

ـــوافقی زعفـــران محصـــول فقـــدان اتحادیـــه هـــای حرفـــه ای زعفـــرا ـــام خریـــد ت ـــت دولـــت واعل ن دخال

ـــد  ـــران از تولی ـــای زعف ـــه ه ـــدیریت اتحای ـــرم م ـــت در ه ـــران میباس ـــادی زعف ـــدیریت اقتص ـــت. م اس

ـــاماندهی  ـــازماندهی وس ـــران س ـــران ای ـــاری زعف ـــازمان تج ـــام س ـــادرکنندگان وتحـــت ن ـــا ص ـــدگان ت کنن

ـــق  ـــالیز دقی ـــا آن ـــت ب ـــال میبایس ـــر س ـــای ( ه ـــه ه ـــران )اتحادی ـــران ای ـــاری زعف ـــازمان تج ـــردد. س گ

ـــه ـــازم قـــدرت ابتکـــار جهـــانی  بازارجهـــانی وانتقـــال آن ب پیکـــر ســـازمان )اعضـــای ( ضـــمن آمـــادگی ل

ـــر ایجـــاد همـــاهنگی در جهـــت امکـــان  ـــرد. اســـتراتژی اصـــلی میبایســـت ب ـــازار زعفـــران را بعهـــده گی ب

بدســت گــرفتن ســهم چهــانی بــازار ا متمرکــز گــردد. خلــا  ســازمان تجــاری واســتراتژی پویــا باعــث 

ــی شــدن زع ــا باعــث دولت ــان دلــالی وی ــت جری ــاونی حاکمی ــه تع ــی شــدن )اتحادی ــران ویــا شــبه دولت ف

روســـتایی( خواهـــد شـــد کـــه عملـــا درمناســـبات تجـــاری زعفـــران درداخـــل وتجـــارت جهـــانی زعفـــران 

 .عامل ضد توسعه خواهد بود
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تـــامین انتظـــارات بازارجهـــانی کیفیـــت ایمنـــی وبهداشـــت عطـــر ،رنـــگ ،طعـــم بســـته بنـــدی کیفیـــت -2

یـــت ذاتـــی دارای ســـایقه تـــاریخی خـــوبی اســـت ، امـــا رقابـــت جهـــانی در زعفـــران ایـــران از لحـــا  کیق

ـــل  ـــدی عوام ـــته بن ـــت بس ـــزه ،کیقی ـــم وم ـــگ ، طع ـــرآوری ، رن ـــت در ف ـــد بهداش ـــومی مانن ـــت عم کیفی

ـــعه  ـــر توس ـــالهای اخی ـــران در س ـــران ای ـــت. صـــنعت زعف ـــانی اس ـــازار چه اصـــلی درحضـــورپایدار در ب

ـــا شـــکوفایی اقتصـــاد ـــولی را داشـــته اســـت ام ـــل قب ـــزوده کیفـــی قاب ـــران در گـــروارزش اف ی زعفـــران ای

ـــرای صـــنعت زعفـــران اســـت.  ـــد جـــدی ب ـــی تهدی ـــی درپ ـــات ،نوســـانات پ صـــادراتی آن اســـت.عدم ثب

ـــت توســـعه  ـــران قابلی ـــق ســـازمان تجـــاری زعفـــران ای ـــران از طری توســـعه اســـتانداردهای کیفیزعفـــران ای

ــــا ــــازم در ابع ــــهای ل ــــانی وآموزش ــــارات جه ــــال انتظ ــــد. انتق ــــدارتری دارا میباش ــــتانداردهای پای د اس

ـــر  ـــی ت ـــای عمل ـــه ه ـــق اتحادی ـــدی از طری ـــته بن ـــانی وبس ـــه جه ـــلایق ، ذائق ـــت ،ذوق وس جهانی،بهداش

 .است

 

ـــت -3   ـــد رقاب ـــدگان تولی ـــانی کنن ـــران جه ـــد در زعف ـــت تولی ـــابی قیم ـــازار بازاری ـــازی وب ـــت س  رقاب

ـــانی تجـــارت محوراصـــلی ـــانی وتجـــارت اســـت وبازرگ ـــران جه ـــن از زعف ـــده ای .  نیســـت مســـتثنی قاع

ـــرانا ـــا ی ـــد ب ـــران %۰%-۹۰ تولی ـــان زعف ـــاترین جه ـــران تجـــارت در را دســـت بال ـــد اســـت دارا زعف  تولی

ــه ــام وهزین ــده تم ــد ش ــده تولی ــای ش ــده برگه ــران برن ــران زعف ــت ای ــای. اس ــایی رقب ــد اروپ ــران تولی  زعف

ــا در ــه اروپ ــد از چ ــدودیت بع ــطح مح ــر س ــت زی ــران کش ــودن ،گ ــتمزد ب ــت در دس ــا قاب ــران ب ــران زعف  ای

ــار ــکل دچ ــادیب مش ــت نی ــد.اس ــایین تولی ــتمزد پ ــای ودس ــع بال ــلی ازموان ــران اص ــا زعف ــت اروپ ــاط. اس  نق

ـــوت ـــای ق ـــایی رقب ـــق..( و اســـپانیا،یونان) اروپ ـــران اقتصـــادی رون ـــا در زعف ـــای قیمـــت اروپ ـــران بال  زعف

 بــه وگســترده آســان ،دسترســی تبلیغــات بنــدی، بســته در روز فنــی ودانــش ،تکنولــوژی(پــایین تولیــد)

ـــازار ـــانی ب ـــک تتجـــار جه ـــه توســـعه الکترونی ـــد یافت ـــاین وخری ـــب. اســـت انل ـــیایی رقی ـــران) آس  زعف

ـــرین اصـــلی کشـــمیر( کشـــمیر ـــب ت ـــران رقی ـــران زعف ـــباهت لحـــا  از ای ـــی ش ـــیتم تقریب ـــه اکوس  منطق

 زعفـــران امـــا. اســـت( شـــده تمـــام ،هزینـــه ودســـتمزد کـــار نیـــروی) اقتصـــادی ،وجغرافیـــای(کیفیـــت)ای

ــمیر ــلی کش ــرین اص ــب ت ــران رقی ــران زعف ــت ای ــد تح ــاو تاثیرتولی ــت بال ــایین قیم ــران پ ــران زعف ــی ای  حت

 .است ورشکستگی حتی شدید دچارانغعال هند یازار در
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 آوری فـــن توســـعه بســـوی بایـــد ایـــران زعفـــران الکترونیـــک تجـــارت- اطلاعـــات آوری فـــن-4  

 دو دارد بــــر قــــدم جهــــانی تجــــارت اصــــلی زیرســــاخت بعنــــوان الکترونیــــک وتجــــارت اطلاعـــات

ــاخت ــم زیرس ــلی وعامــل مه ــق اص ــای تجــاری رون ــران اروپــایی رقب ــران زعف ــعه. اســت ای  جهــانی توس

ـــت ـــت کش ـــران وبرداش ـــای زعف ـــد ورقب ـــرم جدی ـــدن گ ـــین ش ـــرات زم ـــوی وتفیی ـــان چ ـــر امک  تفیی

ــای ــت جغرافی ــت کش ــران وبرداش ــان را زعف ــذیر امک ــی پ ــرده وقطع ــت ک ــات.  اس ــاد مطلع ــای بنی ــین ه  ب

ـــی ـــازمان الملل ـــل وس ـــد مل ـــور متح ـــایگزینی بمنظ ـــت چ ـــ کش ـــارزه اشخش ـــا ومب ـــواد ب ـــدر م  در مخ

 دیگـــر کشـــورهای همچنـــین.  اســـت کـــرده معرفـــی گزینـــه یـــک بعنـــوان را زعفـــران کشـــت افغانســـتان

ـــد ـــد مانن ـــات نیوزلن ـــاربردی مطلع ـــت را ک ـــت درجه ـــران کش ـــور در زعف ـــود کش ـــام خ ـــت داده انج  اس

 . است زعفران تجارت در جدید رفبا ورود معنی به واین اند رسیده مثبتی نتایج وبه

 

 

 

 

 ندارد! برند ایران زعفران

 تصــمیم اتخــاذ و منســجم و علمــی مــدیریت عــدم صــنعت، ایــن اساســی مشــکلات و مســائل از یکــی

ــری ــای گی ــی ه ــب و مقطع ــت نامناس ــن. اس ــکلات ای ــانی مش ــه زم ــام ب ــی اتم ــند م ــه رس ــام ک ــا تم  و نهاده

ــز ــا مــرتبط مراک ــایه در زعفــران ب ــک س ــدیریت ی ــد و منســجم م ــع واح ــکان و شــده جم  آن ایتهــد س

 .شود سپرده بازاریابی های روش به آشنا و علمی مدیریت دانش و باسابقه مدیرانی دست به

 و تولیـــد وجـــود بـــا:باشـــد مـــی معتبـــر برنـــد نبـــود را ایـــران زعفـــران صـــنعت هـــای چـــالش از یکـــی 

ــادرات ــترده ص ــول گس ــران محص ــران، زعف ــی ای ــوان م ــت ت ــیچ گف ــد ه ــد برن ــری و قدرتمن ــازار در معتب  ب

ـــانی ـــران از جه ـــی زعف ـــاهده ایران ـــی مش ـــود نم ـــه و ش ـــارت ب ـــر عب ـــود دیگ ـــدهای نب ـــد برن  از قدرتمن

 وجــود زمینــه ایــن در کشــور از نــامی هــیچ تقریبــا شــده باعــث جهــانی بازارهــای در ایــران زعفــران

 .باشد نداشته

 توانمنــدی و هــا ظرفیــت وجــود اســت، تجــاری برنــدهای مبــارزه و رویــارویی صــحنه واقــع در بــازار

ــای ــای ه ــورک بال ــد در ش ــران تولی ــی زعف ــد م ــدهای توان ــدی برن ــق قدرتمن ــد خل ــد و کن ــران برن ــه را ای  ک

 .دهد ارتقا جهان و منطقه در ندارد، مناسبی جایگاه ، فعلی شرایط در

 

ـــوم ـــانی  زواره زاده معص ـــای بازرگ ـــژوهش ه ـــات وپ ـــه مطالع ـــی موسس ـــات علم ـــای هی ـــی ازاعض یک

ـــت  ـــود: معتقداس ـــتانداردهای بهب ـــد اس ـــرآوری و تولی ـــدمی ف ـــی ق ـــیر در اساس ـــازی مس ـــران برندس  زعف

 و کیفـــی کنتــرل هــای آزمایشــگاه تاســـیس زعفــران، بنــدی بســته جـــامع برنامــه تــدوین اســت، ایــران

ــارت ــتی نظ ــر بهداش ــد، ب ــه تولی ــدی درج ــول بن ــاس محص ــطح براس ــی س ــت و کیف ــت رعای ــه ، بهداش  تهی
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ـــژه اســـتانداردهای ـــد ای مشـــاوره مراکـــز توســـعه و وی ـــن در هـــا قـــدم دیگـــر از زعفـــران تولی ـــه ای  زمین

 .است

ــن ــناس ای ــد کارش ــدیریت ارش ــانی م ــه بازرگ ــان ب ــور امک ــای ظه ــد رقب ــاره جدی ــی اش ــد م ــرح و کن ــی ش  م

ـــا کـــه هســـتند کشـــورهایی افغانســـتان و چـــین: دهـــد ـــه ورود قصـــد مناســـب ریـــزی برنامـــه ب ـــازار ب  ب

ــران ــد را زعف ــر و دارن ــم از اگ ــون ه ــاری اکن ــرای راهک ــه ب ــا مقابل ــا ب ــیده آنه ــ اندیش ــن ود،نش ــت ممک  اس

 جهــان، زعفــران عمــده حجــم تولیــد بــا ایــران. دهنــد اختصــاص خــود بــه را ایــران بــازار از بخشــی

ـــت ـــرای قابلی ـــا اج ـــه و مانوره ـــای برنام ـــی ه ـــه دارد؛ را مختلف ـــایی برنام ـــه ه ـــه و ورود ک  حضـــور ادام

ــا ــازار در را رقب ــا ب ــکل ب ــه مش ــد مواج ــی و کن ــب حت ــود موج ــا ش ــت از آنه ــن در فعالی ــازار ای ــرفمن ب  ص

 .شوند

ـــاری ـــا همک ـــرکت ب ـــای ش ـــاوره ه ـــابی مش ـــازی و بازاری ـــته برندس ـــی برجس ـــارجی، و ایران ـــزام خ  ال

 قاچــاق، و ای فلــه صــادرات از جلــوگیری ، المللــی بــین هــای نامــه گــواهی داشــتن بــه صــادرکنندگان

ـــدوین ـــه ت ـــروش برنام ـــولات ف ـــا محص ـــت ب ـــته در کیفی ـــدی بس ـــای بن ـــد ه ـــوع و جدی ـــازی متن  س

ـــولات، ـــدیریت محص ـــدخ م ـــادرات و ری ـــران ص ـــای زعف ـــدی ه ـــط تولی ـــورهای توس ـــایه کش  و همس

 صــنعت توســعه و بهبــود بــه کــه اســت هــایی توصــیه از تولیــد هــای هزینــه کــاهش برنامــه تــدوین

 .کرد خواهند کمک زعفران

 از یکـــی اگروتوریســـم: افزایـــد مـــی و کنـــد مـــی اشـــاره اگروتوریســـم هـــای ظرفیـــت بـــه وی پایـــان در

ــته ــه اســت گردشــگری هــای رش ــال در ک ــر ح ــه اســترالیا ماننــد کشــورهایی در حاض ــه آن ب  ویــژه توج

 دلیــل بــه نیــز شــود مــی کشــت آنهــا در محصــول ایــن کــه منــاطقی و زعفــران مــزارع. اســت شــده

 ایـــن از تواننـــد مـــی فـــرد، منحصـــربه تـــاریخی و جغرافیـــایی هـــای ویژگـــی و خـــاص فرهنـــگ داشـــتن

 .شوند منتفع گردشگری رویکرد

 

 

 ایران با مقایسه در زعفران بازار در اسپانیا برتری دلایل

 و میلیـــون یـــک حـــدود ایـــران، از صـــادراتی زعفـــران کیلـــو هـــر بنـــدی بســـته و نقـــل و حمـــل هزینـــه

 و حمـــل هزینـــه کـــه حـــالی در شــود مـــی زده تخمـــین تومـــان هــزار۶۰۰ و میلیـــون یـــک تـــا هــزار۱۰۰

 .ستا تومان هزار۲۰ فقط اسپانیا از محصول این کیلوگرم هر برای هوایی نقل

 

 

 

ــران در ــهیلات ای ــانکی تس ــا ب ــودهای ب ــا س ــد۳۰) بال ــا درص ــتر ی ــار در( بیش ــادرکنندگان اختی ــرار ص ــی ق  م

ـــا تســـهیلات اســـپانیا در امـــا گیـــرد ـــه درصـــدی۲ تـــا ۳ ســـود ب  کیفیـــت. شـــود مـــی پرداخـــت تجـــار ب

ـــولات ـــپانیا محص ـــات اس ـــا دارد ثب ـــدگان ام ـــی تولیدکنن ـــی ایران ـــد نم ـــت توانن ـــایی کیفی ـــه را نه  همیش
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ـــتیکنوا ـــه خ ـــد نگ ـــدتر آن از و دارن ـــان ب ـــود امک ـــوط ناخالصـــی، وج ـــردن مخل ـــران ک ـــدیمی زعف  و ق

 .دارد وجود ایرانی محصولات در تقلب و جدید

ــته ــدی بس ــای بن ــپانیایی ه ــاس اس ــتانداردهای براس ــانی اس ــا و جه ــت ب ــا کیفی ــت بال ــادرات. اس ــی ص  ایران

ـــیاری در ـــوارد از بس ـــه م ـــد و ای فل ـــته فاق ـــدی بس ـــت بن ـــادرات. اس ـــ ص ـــپانیا از رانزعف ـــامل اس  ش

 ایـــران زعفـــران بنـــدی بســـته انـــواع از برخـــی کـــه حـــالی در شـــود، نمـــی گمرکـــی تعرفـــه و عـــوارض

 .هستند صادراتی عوارض مشمول

 

 :اولیه سرمایه

 چنـــدان زعفــران بنــدی بســته تجهیـــزات قیمــت خــوراکی، فــرآوری صـــنایع از بســیاری بــا مقایســه در

 شــرکت و کالــا کیفیــت بــه بســته پلاســتیک دوخــت دســتگاه مثــال عنــوان بــه. نیســت قیمــت گــران

ــازنده، ــین س ــزار۵۰۰ ب ــا ه ــک ت ــون ی ــزار۳۰۰ و میلی ــان ه ــه توم ــر از. دارد هزین ــتگاه دیگ ــای دس ــورد ه  م

ــاز ــرای نی ــته ب ــدی بس ــرآوری و بن ــران ف ــی زعف ــوان م ــه ت ــتگاه ب ــای دس ــیرینگ ه ــکین و ش ــک اس ــاره پ  اش

 اهمیــت زعفــران مــورد در مهــم کتــهن امــا دارنــد، قیمــت تومــان میلیــون۱ حــدود هرکــدام کــه کــرد

 کـــه اســـت درگـــردش هزینـــه و کیفیـــت کنتـــرل آزمایشـــگاه وجـــود و محصـــول ایـــن درســـت نگهـــداری

ــامین ــا ت ــه آنه ــر هزین ــت ب ــی اس ــدود یعن ــون۱۰۰ ح ــان میلی ــت. توم ــروش قیم ــایی ف ــا، نه ــته کال ــه وابس  ب

 .است خریدار و فروشنده توافق همچنین و نظر مورد سود حاشیه

ــین ــه همچن ــ هزین ــوط ایه ــه مرب ــرک، ب ــی، گم ــل بازرس ــل و حم ــز... و نق ــبه نی ــر در و محاس ــه نظ  گرفت

ــی ــود م ــرای. ش ــتیابی ب ــه دس ــات ب ــوط اطلاع ــه مرب ــرخ ب ــواع ن ــل ان ــل و حم ــای نق ــود ه ــونگی و موج  چگ

ــرایط ــا ش ــی آنه ــد م ــه توانی ــایت ب ــن س ــری انجم ــرکت سراس ــای ش ــل ه ــل و حم ــین نق ــی ب ــران الملل ــه ای  ب

 .نیدک مراجعه www. itair. ir آدرس

 

 

 

 

 

 

 :وکار کسب های مجوز

 بهداشتی هم و استاندارد هم صنعتی، هم

ـــتان ـــران داس ـــذ و زعف ـــایش اخ ـــد مجوزه ـــودش مانن ـــگ خ ـــای و رن ـــژه جل ـــم. دارد ای وی ـــوز ه  مج

 مــواد حــوزه در کــه آنجــا از و بــرداری بهــره پروانــه و صــنعتی مجوزهــای هــم و دارد لــازم اســتاندارد

 داشــته هــم را پزشــکی آمــوزش و درمــان بهداشــت، وزارت یمجوزهــا بایــد گیــرد، مــی قــرار غــذایی

 .است الزامی بازرگانی کارت داشتن واردات و صادرات فعالیت هرگونه انجام جهت. باشد
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ـــین ـــواع صـــادرات همچن ـــران ان ـــات و اســـتاندارد موسســـه از مجـــوز اخـــذ مســـتلزم زعف  صـــنعتی تحقیق

ـــران ـــین. اســـت ای ـــا بهداشـــت، وزارت از بهداشـــت گـــواهی همچن ـــوزش و ندرم ـــواهی و پزشـــکی آم  گ

ــه  بیشــتر اطلــاع بــرای. اســت لــازم زعفــران خریــداران درخواســت براســاس نیــز نبــات و دامــی قرنطین

ــتانداردهای از ــته اس ــدی بس ــوه و بن ــته نح ــدی بس ــران بن ــه زعف ــک ب ــز و کلینی ــاوره مرک ــته مش ــدی بس  بن

ـــازمان صـــادراتی ـــعه س ـــارت توس ـــران تج ـــه ای ـــد مراجع ـــین. کنی ـــواع از برخـــی همچن ـــته ان ـــدی بس  بن

 .هستند صادراتی عوارض مشمول زعفران

ـــوارض ـــادراتی ع ـــران ص ـــتگی زعف ـــه بس ـــوع ب ـــته ن ـــدی بس ـــه دارد، آن بن ـــه ب ـــه ای گون ـــوارض ک  ع

ـــواع صـــادرات ـــران ان ـــه زعف ـــدی بســـته در ای فل ـــیش هـــای بن  شـــماره مصـــوبه براســـاس گـــرم۲۰ از ب

 .است صادراتی پایه قیمت درصد۱ ،۷%۵۲/۵۳/۵۲ مورخ ک۲۵۹۹۷ت/۳۵%۱%۶

 

 :گذاری سرمایه ریسک
 کیفیت نشدن کنترل و مافیا بازی، دلال

ــود ــی رقبــای وج ــام ب ــان و ن ــد و نش ــای آزمایشــگاه فاق ــب و کیفیــت کنتــرل ه  از زعفــران بــازار در تقل

ــم ــرین مه ــالش ت ــای چ ــن ه ــوزه ای ــت ح ــا از. اس ــه آنج ــل ک ــگ گ ــبیه گلرن ــه ش ــران کلال ــت زعف ــی و اس  م

ــد ــگ توان ــد، ایجــاد زرد رن ــتفاده کن ــاه نایــ از اس ــرای گی ــران تولیــد ب ــی زعف ــیار تقلب ــاد بس  و اســت زی

ــر ــت اگ ــدار ذهنی ــارجی خری ــبت خ ــه نس ــول ب ــی محص ــراب ایران ــود، خ ــی ش ــوان م ــئن ت ــود مطم ــای ب  کال

 .کند می جایگزین را خارجی

ـــپانیا ـــک اس ـــده ی ـــل تولیدکنن ـــاد قاب ـــرای اعتم ـــرکای ب ـــاری ش ـــود تج ـــت خ ـــرا اس ـــن زی ـــور ای  کش

ـــک قراردادهـــای ـــا ســـاله ی ـــداران ب ـــی مضـــاا خری ـــد، م ـــا کن ـــرات و ارز قیمـــت نوســـان وجـــود ام  تغیی

ــره ــت روزم ــا قیم ــبب ه ــی س ــود م ــار ش ــی تج ــد ایران ــت نتوانن ــازی دس ــرای ب ــروش ب ــولات ف ــان محص  ش

 .باشند داشته

. اســت ایرانــی زعفــران تجــارت توســعه بــرای عمــده مــانعی هــم بــانکی تســهیلات بالــای ســود نــرخ

ــین ــان همچن ــزرگ دلال ــایی و ب ــتند مافی ــه هس ــوی ک ــد جل ــده رش ــای تولیدکنن ــد ه ــک و جدی ــا کوچ ــا ام  ب

ـــای ـــد ابتکاره ـــی را جدی ـــد، م ـــن گیرن ـــورد ای ـــزرگ م ـــرین ب ـــالش ت ـــرمایه چ ـــذاری س ـــنعت در گ  ص

 .است ایران زعفران

 هستیم هفدهم آن تجارت در کنیم؛می تولید را جهان زعفران درصد ۹۰
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 خراسان در زعفران برداشت

 را جهــان زعفــران از درصــد %.%% ایــران اینکــه بیــان بــا دارویــی گیاهــان توســعه ملــی طــرح مجــری

 .است هفدهم آن جهانی تجارت در ایران جایگاه وجود این با: گفت کند، می تولید

 تولیـــد کشـــور در زعفـــران تـــن ۲۲۶ ؛۹۱ ســـال اینکـــه بیـــان بـــا مهـــر بـــا گفتگـــو در آذر یوســـفی پیمـــان

 .باشد ۲۶۱ حدود تولید میزان امسال شود می بینی پیش: اظهارداشت شد،

 .برسد تن ۱۰۰ به باید ۵۲۰۰ سال تا تولید میزان برنامه طبق: کرد اضافه وی

 شـــده عنـــوان مباحـــث دربـــاره کشـــاورزی جهـــاد وزارت دارویـــی گیاهـــان توســـعه ملـــی طـــرح مجـــری

 تولیــد ایــن و اســت جهــان نیــاز از گــرفتن پیشــی حــال در ایــران در زعفــران تولیــد اینکــه بــر مبنــی

ــد ــاهش بای ــدا ک ــ پی ــت د؟کن ــوی: گف ــحیح الگ ــن ص ــت ای ــه اس ــی ک ــا وقت ــدمان م ــزایش تولی ــی اف ــد م  یاب

 .دهیم کاهش را تولید اینکه نه دهیم افزایش را مصرف و کنیم تحریک را تقاضا

ـــر ســـطح آذر یوســـفی ـــد کشـــت، زی ـــورد را  ۳۰۵۶ ســـال در زعفـــران جهـــانی عملکـــرد و تولی  اشـــاره م

 در تـــن ۳۳ تولیــد بـــا هنــد تولیــد، اول رتبـــه در نزعفــرا تـــن ۲۲۶ تولیــد بــا ایـــران: افــزود و داد قــرار

ــه ــان دوم، رتب ــا یون ــد ب ــن ۷.۳ تولی ــه در ت ــوم، رتب ــتان س ــا افغانس ــد ب ــن۶ تولی ــه در ت ــارم، رتب ــراکش چه  م

ــا ــد ب ــن ۳.۶ تولی ــه در ت ــنجم، رتب ــپانیا پ ــا اس ــد ب ــن ۳.۲ تولی ــه در ت ــم، رتب ــا شش ــین و ایتالی ــا چ ــد ب  تولی

 .اند داشته قرار نهم رتبه در تن ۰.۳۲ تولید با ربایجانآذ و هشتم و هفتم های رتبه در تن یک

ـــطح وی ـــر س ـــای کشـــت زی ـــرخ طل ـــران در را س ـــزار ۵۰۱ ای ـــار، ۳۷۰ و ه ـــد در هکت ـــزار ۱ هن  ۷۰۷ و ه

 .کرد اعلام هکتار ۵۵% و هزار ۳ افغانستان و هکتار

ــه  انجهــ در زعفــران تولیــد ســهم درصــد %.%% کشــاورزی جهــاد وزارت در مســئول مقــام ایــن گفتــه ب

 .است ایران به مربوط

ـــه وی ـــزان: داد ادام ـــارت می ـــانی تج ـــران جه ـــا، در زعف ـــارد ۳.% دنی ـــار میلی ـــت؛ دل ـــفانه اس ـــل متاس  ک

ــادرات ــا ص ــون ۶%۳ م ــار میلی ــت دل ــین. اس ــان هم ــل ال ــازار ک ــار در ب ــپانیا، اختی ــا، اس ــان ایتالی ــر و آلم  دیگ

 .است جهان هفدهم یک ما تجارت سهم است؛ اروپایی کشورهای

 

ـــفی ـــورهای آذر یوس ـــده کش ـــادرکننده عم ـــران ص ـــران، را زعف ـــپانیا، ای ـــتان، اس ـــال، افغانس ـــه، پرتغ  فرانس

 صــادرات از ایــران ســهم: کــرد اضــافه و اعلــام ســوئیس و آلمــان چــین، یونــان، هلنــد، کنــگ، هنــگ

 ۱ پرتغــــال درصــــد، % افغانســــتان درصــــد، ۳۹ اســــپانیا   درصــــد، ۲۳ ؛۳۰۵۶ ســــال در زعفــــران ارزی

 .است بوده درصد ۵۲ جهان کشورهای سایر و رصدد ۲ فرانسه درصد،

ـــده وی ـــورهای عم ـــده کش ـــران واردکنن ـــز را زعف ـــپانیا، نی ـــا، اس ـــا، ایتالی ـــد، آمریک ـــه، هن ـــوئد، فرانس  س

 .کرد عنوان امارات و سوئیس بریتانیا، کنگ، هنگ سعودی، عربستان آرژانتین،

 ســـخنان از دیگـــری بخـــش در کشـــاورزی جهـــاد وزارت دارویـــی گیاهـــان توســـعه ملـــی طـــرح مجـــری

 در ایـــران اینکـــه بیـــان بـــا گذشـــته ســـال در کشـــورمان از ســـرخ طلـــای صـــادرات میـــزان دربـــاره خـــود
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 بــوده دلــار میلیــون ۶%۳ صــادرات ایــن ارزش: گفــت اســت، کــرده صــادر زعفــران تــن ۳۰۲ ؛۹۱ ســال

 .است

ــفی ــا آذر یوس ــاره ب ــه اش ــه ب ــی اینک ــال ط ــای س ــر ه ــد اخی ــد رون ــادرات رش ــران ص ــد زعف ــوده کن ــت،ا ب  س

ــزود ــادرات: اف ــران ص ــی زعف ــن ط ــالها ای ــد س ــته رش ــا داش ــد ام ــد رون ــد آن رش ــوده کن ــه ب ــن ک ــاله ای  مس

ــی ــد م ــه توان ــد ب ــل چن ــد؛ دلی ــود باش ــک نب ــد ی ــر برن ــه در معتب ــانی عرص ــدم و جه ــه ع ــه توج ــانی ب  جه

ــازی ــران؛ س ــدم زعف ــود ع ــاط وج ــا ارتب ــال ب ــای کان ــامین ه ــع و ت ــانی توزی ــران جه ــدان و زعف ــد فق  تولی

 .جهانی استانداردهای بر منطبق یفرآور و

ــا وی ــه در اینکــه بیــان ب  فلــه و بــزرگ هــای بنــدی بســته قالــب در ایــران زعفــران فــوق، مــوارد نتیج

 در و رفتــه...  و افغانســتان امــارات، ایتالیــا، اســپانیا، ماننــد کشــورهایی بــه( لــازم کیفیــت فاقــد)فروشــی

 شــود، مــی ارائــه بــازار بــه جهــانی رمعتبــ برنــدهای غالــب در مجــدد بنــدی بســته بــا کشــورها ایــن

ـــن: گفـــت ـــد در مســـائل ای ـــد خـــوردن ضـــربه و قیمـــت کـــاهش باعـــث مـــدت بلن ـــران زعفـــران برن  ای

 .شد خواهد

 

 درنتیجه :

 : است روبرو گزینه چند با ما کشور ، زعفران کشت جهانی توسعه با مواجه در 

ــه -1   ــا مقابل ــعه ب ــت توس ــه کش ــانی ای منطق ــران وجه ــه زعف ــر ب ــد نظ ــه میرس ــا مقابل ــعه ب ــت توس  کش

ـــا کـــه چـــرا نمیباشـــد پـــذیر امکـــان مـــدت دراز در زعفـــران پیـــاز خـــروج ممنوعیـــت ماننـــد زعفـــران  ب

 صــورت در فــرض بــه اســت متنفــی محــدودیت ایجــاد واقتصــاد ارتباطــات شــدن چهــانی بــه توجــه

ـــعه اراده ـــت توس ـــران کش ـــران زعف ـــا ای ـــد تنه ـــده تولی ـــران کنن ـــد زعف ـــان نمیباش ـــدو وامک ـــر خری  تکثی

 توجــه بــا دیگــر طــرف از. اســت پــذیر امکــان براحتــی یونــان مــراکش، ، کشمیر،اســپانیا از اززعفرانپیــ

ــه ــک مهندســی آوری فــن توســعه ب ــوژی ژنتی ــان وبیوتکنول ــاز تولیــد امک ــازگار زعفــران پی ــا س  هــوای ب

ـــدل ـــین معت ـــی وطعـــم عطـــر مســـئول ژنهـــای شناســـایی وهمچن  ژن ایجـــاد امکـــان زعفـــران رنـــگ وحت

. نیســـت انتظـــار از دور آتـــی درســـالهای وگنـــدم بـــرنج ماننـــد کشـــاورزی محصـــولات بقیـــه در نـــوترکیبی

ــا مقابلــه سیاســت لــذا  مــدت دراز در توانــد ونمــی انفعــالی سیاســت زعفــران کشــت جهــانی توســعه ب

 .باشد موثر

ـــادگی -2   ـــخ آم ـــردو وپاس ـــورد ه ـــعه م ـــه توس ـــن ای منطق ـــی آوری وف ـــک مهندس ـــران در ژنتی  زعف

 آینـــده ســـالهای بـــرای ســـودمندی تجـــارت زعفـــران جهـــانی تجـــارت کـــه اســـت حقیقـــت ایـــن بیـــانگر

ــد ــود خواه ــنعت ب ــران وض ــران زعف ــت ای ــمن میبایس ــادگی ض ــا آم ــرایط ب ــانی ش ــیت چه ــه نس ــت ب  تقوی

ــازمان ــارت س ــران تج ــدام زعف ــد اق ــد.  نمای ــای تولی ــران بال ــا زعف ــت ب ــران کیفی ــرگ ای ــده ب ــت ای برن  اس

ــه ــد ک ــه نبای ــا ب ــپرد رقب ــت س ــه ،تقوی ــای اتحادی ــرانز ه ــای عف ــی ارتق ــران کیق ــران زعف ــت ای ــعه اس  ،توس

 کــار. اســت ایــران زعفــران تجــارت اصــلی ارکــان تبــدیلی صــنایع ، بنــدی بســته آوری فــن و صــنایع



 

 34 

ـــای فـــوت نقطـــه کـــه زعفـــران تجـــارت در الکترونیـــک تجـــارت توســـعه بـــروی ـــایی رقب  زعفـــران اروپ

ــران ــامی ای ــزرگ گ ــعه ب ــازار درتوس ــابی ب ــظ ی ــازار حف ــانی ب ــران جه ــران زعف ــت ای ــدیریت. اس ــازمان م  س

 جایگـــاه اعتلـــای احیـــای درراه جهـــانی موقعیـــت درک بـــا میبایســـت کشـــور در زعفـــران تجـــاری

 کننــده تولیــد بزرگتــرین بعنــوان زعفــران جهــانی قیمــت تعیــین قــدرت گــرفتن بدســت بــویژه جهــانی

   .دارد بر قدم جهان زعفران وقطب جهان

 
  

 
 

 


