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چكيده
بسياری از مراحل توليد ،فرآوری ،تجارت و مصرف زعفران ( )Crocus sativus L.در ايران بر مبنای داناش باومی پاياهريازی شاده و
بيشتر توليدات اين گياه در مزارعی كونک با همکاری خانوادگی و با بهرهگيری از نهادهها و فناوریهای محلیی بومسازگار شکل میگيارد .بار
اين اساس بخش قابل توجهی از توليد زعفران در ايران قرابت بااليی با اصول كشاورزی ارگانيک دارد ،ولای از نظار قواعاد و اساتانداردهای
مربوط به اين نظامی توليدی ،صرفا بهعنوان محصول شبهارگانيک تلقی می شود .كشاورزی ارگانيک يک نظام جامع توليد است كه به جنباه-
های كمی و كيفی توليدات كشاورزی در تمامی مراحل نرخة توليد از مزرعه تا سفره و نيز به مسايلی مانند عدالت ،روابط اجتماعی ،ساالمت
خاك و حقوق تمامی جانداران كونک و بزرگی دخيل در فرآيند توليد توجه مینمايد .بر اساس اين تعريف و با در نظر گرفتن اصولی حاكم بر
شيوههای توليد زعفران در بومنظام های كشاورزی ايران ،با اراية استانداردهای پيشنهادی میتوان زمينة مناسبی برای هدفمند شادن تولياد
ارگانيک اين گياه ايجاد نمود كه ضمن افزايش درآمد كشاورزان منجر به حفظ و افزايش سهم ايران از بازار جهانی اين گياه دارويی ارزشمند،
خواهد شد .در اين مقاله ،برای هر يک از مراحل نرخة توليد زعفران با كمکگياری از نتاايج تحقيقاات علمایی مرباوط باه زعفاران و نياز
استانداردهای بينالمللی ،منطقهای و ملیی مرتبط با توليدات ارگانيک ،يکسری اصول كلی ،پيشنهادها (توصيهها) ،الزامات و تبصارههاا اراياه
شده است .توصيه های ارايه شده عمدتا با هدف افزايش عملکرد كمیی محصول ارايه شده است ،در حالیكه باا رعايات الزامااتی پيشانهادی
میتوان به كيفيت باالتری از زعفران دست يافت .افزون بر اين ،مجموعه دستورالعمل های پيشنهادی در اين مقاله ،كمک خواهد نمود تاا در
كنار حفظ و بهبود كميت و كيفيت محصول در تمامی مراحل نرخة توليد زعفران ،ساير اهداف و قواعد مارتبط باا كشااورزی ارگانياک نياز
تأمين گردد .در برنامة پيشنهادی كنونی به موضوعات مرتبط با زراعت (توليد و انتخاب بنه ،انتخااب و آماادهساازی زماين ،كاشات ،تغذياه،
آبياری ،كنترل عوامل تنشزای زنده و غيره) ،بهنژادی ،برداشت و پس از برداشت (جابجايی و ذخيرهسازیی گال؛ جداساازی ،خشاک كاردن،
درجهبندی ،بستهبندی ،برنسبزنی و ذخيرهسازیی كالله) و نيز مختصری به موضوع فرآوری و مساايل حقاوقی مرباوط باه تولياد زعفاران
ارگانيک توجه شده است.
كلمات كليدي :استاندارد پاية آيفوم ،دانش بومی ،كالله ،فناوریی محلی ،محصول شبهارگانيک
 - 6استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بيرجند
 - 2استاد گروه پژوهشی زعفران ،دانشگاه بيرجند
 - 5استاد گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 - 0دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بيرجند
(* -نويسنده مسئول(hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.236760.1402
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مقدمه

تحقيقاتی كشاورزی ارگانيک كه در آلمان  FiBL7نامياده مای-

از اوايل قرن بيستم همراه با گساترش شهرنشاينی ،توساعة

شود ،ايجاد شد و تاكنون به عنوان بزرگترين موسسة جهاانی در

مکانيزاساايون و توليااد كودهااا و سااموم شاايميايی ،نظااامهااای

ارتباط با تحقيقات كشاورزی ارگانيک به فعاليت خود ادامه مای-

كشاورزی به سرعت تغيير پيدا كردند .اين تغييارات در درازمادت

دهد .در سال  FiBL ،6579آزماايش  DOK9را بارای مقايساة

موجب وقوع مشکلاتی در ارتباط با محايط زيسات ،سااختمان و

سيستمهای كشاورزی بيوديناميک ،ارگانيک و رايج آغاز كرد كه

باروری خاكها ،شيوع آفات و بيماریها و سلامتی غذای توليادی

هنوز هم در جريان بوده و نتايج آن به طور منظم منتشر میشود

شد ( .)Yadav et al., 2013اين قبيل نگرانایهاای باه مارور

( .)Wachter & Reganold, 2014جنبش كشاورزی ارگانياک

باعث شکلگيریی جنبشهای كشاورزی ارگانيک در برخی نقااط

كه از دهة  6574سرعت گرفت ،به طاور ماداوم رشاد نماوده و

جهااان شااد .در همااين ارتباااط ،در سااال  6529ميلااادی اولااين

امروزه جايگاه قابل اتکايی برای محصاولات ارگانياک در ساطح

استاندارد كشاورزی بيوديناميک تحت عنوان ديمتر 6نگارش شد.

جهان ايجاد شده است .بر همين مبنا ،در بساياری از كشاورهای

در سااال  6504هااوارد 2بيااان داشاات كااه «حشاارات و عواماال

جهان ،در كنار تأمين غذای مورد نياز جامعه ،سالامت و كيفيات

بيماریزا عامل حقيقی امراض گياهی نباوده و فقاط باه عناوان

غذا نيز در كانون توجهات قرار گرفتاه اسات و ساطح زيركشات

سنسورهای زيستی عمل كرده كه نشان مایدهناد گياهاان باه

محصولات ارگانيک با سرعت قابل توجهی در حال افزايش است

خوبی حمايت نشده است» .در سال  6502موسسة رودال 5اقادام

(.)Behdani et al., 2015a

به انتشار مجلة «زراعت و باغبانیی ارگانيک »0نمود .در دهههاای

بر اساس آخرين گزارش اراياه شاده در ساال  2424توساط

 6514و  6574ميلادی تغييرات اجتماعی موجاب باروز تحولاات

 FiBLو  ،IFOAMمياازان سااطح زياار كشاات محصااولات
5

گاذار64

در

مثبتی در فعاليت جنبشهای ارگانيک شد و انتشار كتااب راشال

كشاورزی ارگانيک باا احتسااب زماينهاای در دور

كارسون 9در سال  6515با عنوان «بهار خاموش» نقاش مهمای

جاادول  6ارايااه شااده اساات .در همااين سااال مساااحت اراضاای

در بيان آسيبهای ناشی از مصرف ساموم شايميايی داشات .در

كشاورزی ارگانيک ايران  66561هکتاار گازارش شاد و از ايان

سال  6572فدراسيون باينالمللای جنابش كشااورزی ارگانياک

حيث ايران در جايگاه  59جهان قارار داشات .همچناين درصاد

(آيفوم) در ورسيل 1فرانسه پايهگذاری شد و تدوين استانداردهای

سهم اراضی ارگانيک از كال زماين هاای كشااورزی در نقااط

جهانی برای فعالياتهاای ارگانياک را در برناماة خاود قارار داد

مختلف جهان در جدول  6آورده شده است .در اياران نياز ساهم

( .)Wachter & Reganold, 2014در سااال  6575انيساايتو

اراضی ارگانيک كشااورزی  4/45درصاد اسات و از ايان حياث
كشور ايران در جايگاه  694دنيا قرار دارد ،در حالی كه اين عادد
برای ليختناشتاين بهعنوان جايگاه اول در بين تمامی كشاورها،

6 - Demeter
2 - Howard
5 - Rodal institute
0 - Organic Farming and Gardening
9 - Rachel Louise Carson
1 - International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) in Versailles

7 - Research Institute of Organic Agriculture
)(known by its German initials FiBL
9 - Biodynamic (D), organic (O), and conventional
)(K
5 - Organic agricultural land
64- In-conversion areas
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 57/5درصد مایباشاد .كشاور اساتراليا باا  51ميلياون هکتاار،

های دوم تا دهم قرار دارند .ده كشوری كه بيشترين زماينهاای

بيشترين مساحت زمينهاای كشااورزی ارگانياک را در مقيااس

زير كشت محصولات ارگانيک را در اختيار دارند ،در مجموع بيش

جهانی در اختيار دارد كه  57درصد اراضی آن باه چارای دامهاا

از  99ميليااون هکتااار معااادل بااا حاادود سااه چهااارم از اراضاای

اختصاص دارد .پس از استراليا ،كشورهای آرژانتين ،چين ،اس انيا،

كشاورزی ارگانيک جهان را به خود اختصاص دادهاناد ( Willer

اروگوئه ،فرانسه ،ايالات متحده ،ايتاليا ،هند و آلماان در جايگااه-

.)& Lernoud, 2020

جدول  -1سطح زير كشت محصولات كشاورزي ارگانيک با احتساب زمينهاي در دورة گذار و نيز سهم اراضی ارگانيک از كل زمينهاي كشاورزي،
در سال 2118
Table 1- Organic agricultural land including in-conversion areas and share of organic lands in total agricultural lands, in
)2018 (Willer & Lernoud, 2020

مجموع
Total
71.5

اروپا
آمريكاي لاتين
آسيا
آمريكاي شمالی
آفريقا
Europe Latin America Asia North america Africa
سطح زير كشت )Organic agricultural lands (million hectar
2

3.3

6.5

8

15.6

اقيانوسيه
Oceania
36

سهم اراضی ارگانيک از كل زمينهای كشاورزی )Share of organic lands in total agricultural lands (%
1.4

0.2

0.8

0.4

1.1

2.9

8.5

افزون بر زمينهای كشاورزی ارگانياک ،ساطوح ديگاری از

توليد محصاولات ارگانياک دريافات ننماودهاناد .حجام جهاانی

عرصههای ارگانيک نيز در سطح دنيا وجود دارد كه اطلاعاات آن

تجارت 6محصولات ارگانيک در سال  2469حدود  51/7ميلياارد

در جدول  2ارايه شده است .بارای اياران نياز  24هازار هکتاار

يورو و ميزان سرانه مصرف نيز  62/9ياورو بارآورد شاده اسات

زمينهای تحت چارای غيركشااورزی و  94265هکتاار اراضایی

(.)Willer & Lernoud, 2020

گياهان خودرو و مخصوص زنبورداری گزارش شده است كاه باا

برای كشااورزی ارگانياک اساتانداردهايی در چهاار مقيااس

احتساب زمينهای كشاورزی ،كل اراضی ارگانيک ايران 92659

جهانی ،منطقهای ،ملی و بومی (محلی) تعرياف شاده اسات .در

هکتار برآورد شده اسات ( .)Willer & Lernoud, 2020اراياة

مقياس جهانی ،فدراسيون بينالمللی جنبش كشااورزی ارگانياک

آمار دقيقای از تعاداد توليدكننادگان ارگانياک در ساطح جهاان

(آيفوم) ،2كدكس آليمنتاريوس 5و سازمان باينالمللای اساتاندارد

0

مشکل است ،با اين وجود ،برآورد شده است كاه در پاياان ساال

مساائول تاادوين اسااتانداردهای كشاااورزی ارگانيااک ماایباشااند

 ،2469تقريباً  2/9ميلياون توليدكنناد محصاولات ارگانياک در

( .)Ghorbani et al., 2009aاساتانداردهای پاياه 9كشااورزی

سطح جهان فعاليت داشتند ( 5975توليد كننده در ايران) و فرض

ارگانيک ،اولين بار توسط آيفوم در سال  6594انتشار يافت و بعد

بر اين است كه تعداد واقعیی اين افراد بيش از اين عدد باشد؛ زيرا

از آن هر دو سال يکبار ،مورد تجديد نظر قرار میگيرد .كادكس

در برخی كشورها بهخصوص كشاورزان خردهپای كشاورهای در
حال توسعه ،تعداد زيادی از كشاورزان وجود دارناد كاه از روش-
های ارگانيک برای توليد محصولات استفاده مایكنناد .باا ايان
وجود ،اين افراد جزو توليد كنندگان محصولات ارگانيک محسوب
نمیشوند ،زيرا مزارع آنها مورد بازدياد قارار نگرفتاه و گاواهی

6- Retail sales
2- International Federation of Organic Agriculture
)Movement (IFOAM
5 - The Codex Alimentarius Commission
0 - International Organization for Standardization
)(ISO
9 - Basic Standards
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آليمنتاريوس يک برنامة مشترك بين سازمان خوارو بار جهانی 6و

كشورهای دنياا اساتانداردهای ملای 9و اساتانداردهای باومی ياا

سازمان بهداشت جهانی 2میباشد كه در سال  6515تاسيس شاد

محلی 1نيز تدوين شده اسات ( .)Ghorbani et al., 2009bدر

و در سال  6556با شركت مؤسسات ناظری مثل آيفوم و اتحادية

بعضی از كشورها (به عنوان مثال ،آلمان) ،نهادهای صدور گواهی

اروپا اقدام به بيان دقيق اصاول تولياد ،فارآوری ،برچسابزنای،

ممکاان اساات اسااتانداردهای خاااص خااود را ايجاااد كننااد .اياان

علامتگذاری و بازاريابی محصولات ارگانيک نماود .كادكس در

استانداردها معمولاً در پاسخ به خواستههای خاص مصرف كنناده

سال  6555اصول توليد محصولات ارگانياک گيااهی و در ساال

ايجاااد شااده و سااختگيرانه تاار از مقااررات موجااود اساات .اياان

 2446استانداردهای مربوط به محصولات دامای ارگانياک را باه

استانداردها از نظر قانونی قابل اجرا و اجباری 7نيستند.

تصويب رساند .اصالاحات جزئای كادكس هار دو ساال يکباار و

برای صدور گواهی 9متقاضی (كشاورز) بايد با مرجاع صادور

بررسی كلی استانداردهای كدكس هر چهاار ساال يکباار انجاام

گواهی 5تماس گرفته و پس از تکميل فرمها و امضاء قرارداد بين

میشود (.)Ghorbani et al., 2009a; Huber et al., 2015

طرفين اقدام به تعيين بازرس میشود .پاس از انجاام بازرسای و

سازمان بينالمللی استاندارد يکی ديگر از مراكز بينالمللی مرتبط

انجام اقدامات اصلاحیی احتمالی توساط متقاضای و طای نماودن

با استانداردسازی توليد محصولات ارگانيک میباشد .مهامتارين

دوران گذار در نهايت طبق هنجار ايزو گاواهی صاادر مایشاود

استانداردی كه اين سازمان برای گواهی محصولات ارگانيک ارائه

( .)Rundgren, 2007دور گااذار فاصاالة زمااانی بااين شااروع

كرده است راهنمای ايزو 19-مایباشاد .در ساال  6551اصاول

مديريت ارگانيک با دريافت گواهی ارگانيک را شاامل مایشاود.

صدور اعتبار برای مؤسسههای گواهی كنند محصولات زيساتی

طول دور گذار بستگی به سابقه بهرهبرداری از زمين ،نوع گيااه

به تصويب رسيد و برنامه اعتباردهی آيفوم به موسساات گاواهی

(يکساله يا چندساله) ،تجربة كشاورز و وضعيت اكولوژيکی منطقه

كننده محصولات ارگانيک بر اساس راهنمای ايزو  19-میباشاد.

دارد ( Ghorbani et al., 2009a; Codex, 2013; IFOAM,

اهداف و نيازهای عمومی استانداردهای ارگانيک ،اساتانداردهای

 .)2014بااه منظااور تأييااد اعتباااری 64موسسااات گااواهی كننااد

پايه آيفوم برای توليد و فرآوری محصاولات ارگانياک هماراه باا

كشاورزی ارگانيک ،آيفوم در سال  6552سازمان مستقلی با ناام

معيارهای اعتباردهی آيفوم كه برای تاييد اعتبار مؤسسات گواهی

مركز بينالمللی سارويس اعتبارساازی 66را باه عناوان مسائول

كننده نوشته شدهاند ،مجموعاً بنام آيفوم نورمز 5شناخته میشاوند

برنامه اعتبارسازی معرفی كرد .اين مركاز غيردولتای بار اسااس

( .)Ghorbani et al., 2009a; IFOAM, 2014علااوه بار

ايزو 19-فعاليت میكند (.)Ghorbani et al., 2009a

استانداردهای بين المللی ،استاندارد های منطقهای 0نيز در نواحی
مختلف دنيا به وجود آمدهاند ،مانناد اتحادياه اروپاا كاه دارای دو
استاندارد بارای محصاولات ارگانياک گيااهی ( )EU-2092/91و
دامی ( )EU-1804/99میباشد .افازون بار ايان ،در بساياری از
the

of

Organization

6 - Food and Agriculture
United Nations
2 - World Health Organization
5 - IFOAM NORMS
0 - Regional/Supranational

Service

9- National standards
1 - Local voluntary standards
7 - Enforceable
9 - Certification
5 - Certification body= control bodies=CB
64 - Accreditation
66 -International
Organic
Accreditation
)Inc. (IOAS
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جدول  -2سطح زيركشت اختصاص يافته به توليدات ارگانيک غيرزراعی در سطح جهان در سال 2118
)Table 2- Organic lands allocated to non-agricultural organic production, worldwide in 2018 (Willer & Lernoud, 2020

گياهان خودرو و اراضی مخصوص
مجموع

زنبورداري

Total

Wild collection and beekeeping
areas
milion ha

>42

40.9

نواحی تحت چراي واقع در بيرون از حوزة اراضی

جنگلهاي

كشاورزي

ارگانيک

Grazed non agricultural lands

Organic forest

آبكشت
Aquaculture

Ha

81076

337030

73940

آگاهی اندكَ بسياری از مردم ايران از ارزشهای محصولات

زيادی در ارتباط باا بساياری از گياهاان دارويای و باومی مانناد

ارگانيک و گرانتر بودن اين محصولات از مهمترين دلايل عادم

زعفران وجود دارد .زعفران از ابعاد تااريخی جايگااه وياژهای در

استقبال جامعه از اين نوع محصاولات اسات ( Behdani et al.,

كشاورزی ايران داشته و در حال حاضر نيز جايگاه بسيار بالايی از

 .)2015aبيان مزايای حاصل از مصارف محصاولات كشااورزی

نظر اقتصادی ،اجتماعی ،زيستمحيطی و سياسی دارد .از ديربااز

ارگانيک از طرياق رساانههاای جمعای ،تربيات نياروی انساانی

توليد ،فرآوری ،تجارت و مصرف ايان ادوياة ارزشامند در قالاب

متخصص در مراكز آموزشای ،ارائاه دورههاای آموزشای بارای

دانش بومیی جواماع محلای شاکل گرفتاه اسات ( Koocheki,

كشاورزان ،تدوين و بروزرسانیی اساتانداردهای تولياد محصاولات

 .)2013رواج نظام روستامحوری و خردهمالکی در عرصاة تولياد

ارگانيک (حتی برای محصولات خااص) ،اساتقرار ساازمانهاای

زعفران از قابليتهای مناسب اين گياه در مسير تولياد ارگانياک

گواهی كنند  ،6تخصيص يارانههای دولتی برای كاهش هزيناه-

است .با توجه به بازار بسيار خوب زعفران در سطح جهان ،اياران

های مربوط به بازرسی و اخذ گواهیی تولياد محصاول ارگانياک،

بايد تلاش نمايد تا از كوران رقابت باا كشاورهای رقياب عقاب

پرداخت يارانه به كشاورزان در طی دور گذار ،بازارياابیی مناساب

نمانده و بازار جهانی اين محصاول را از طرياق تولياد محصاول

در سطح ملی و فراملی ،نظام قيمتگذاری مناسب و مجزا بارای

ارگانيک حفظ نمايد .با توجه به اينکه توليد زعفاران عمادتاً بار

محصولات ارگانيک ،بيمه محصولات ارگانياک ،ايجااد و توساعه

اساس نيروی كار خانوادگی و در مزارع كوچک با اتکا به نهاده-

بازارهاای محلای بارای محصاولات ارگانياک در كناار توساعة

های صرفاً بومی و محلی و فناوریهای كمنهااده صاورت مای-

زيرساختهايی مانند وسايل حمل و نقل مجهز به سردخانه و نيز

گيرد ،ويژگیهای اين گياه با معيارهای كشاورزی ارگانيک ،كاملاً

انبارهای ذخيرهسازیی مناسب میتواند به توسعة تولياد و مصارف

مطابقت دارد (.)Koocheki, 2013; Behdani et al., 2015a

محصاولات ارگانياک در اياران كماک نماياد ( & Koocheki

در بين استانهاای كشاور ،تولياد ارگانياک زعفاران در اساتان

.)Ghorbani, 2007; Papzan & Shiri, 2012

خراساان گازارش شاده اسات ( .)Kiedal et al., 2012ايان

برای توسعة توليد محصولات ارگانيک در هر ناحيه لازم است

محصول جايگاه ويژهای را در مناطق توليد ايان گيااه در اختياار

تا گياهان بومیی مناسبی كه در بازار جهانی مورد تقاضاا هساتند،

دارد تا جايیكه هيچ محصول ديگری نمیتواند به خوبی زعفران

در سطح آن منطقه شناسايی شاوند ( .)Yadav et al., 2013در

همنوا باا طبيعات باوده ،ازنظار اقتصاادی توجياهپاذير و ازنظار

كشور ايران نيز در اين خصاوص پتانسايلهاای اساتفاده نشاد

اجتمااااعی عادلاناااه باشاااد ( .)Behdani, 2011بساااياری از

6 -Certifying organizations

توليدكنندگان زعفران در ايران بهخصوص كشاورزان خردهپا ،باه
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مقدار اندكی از نهادههای برون مزرعهای و شايميايی در فرآيناد

شود و به آن اصطلاحاً توليدات ارگانيک فراموش شده 6میگويناد

توليد اين گياه استفاده نموده و عمدتاً به نهادههای درون مزرعه-

( .)Koocheki, 2013بارای توساعة تولياد و مصارف زعفاران

ای و محلی متکی هستند .عمليات زراعی مانند مصرف كودهای

ارگانيک در ايران ،داير نمودن موسسات گواهی 2محلای و ملای

آلی ،روشهای غيرشيميايی جهت كنترل آفات و علفهای هرز،

جهت اراية خدماتی در خصوص بازرسی و صدور گاواهی 5و نياز

استفاده از نيروی كار خاانوادگی و مزارعاه (تولياد مشااركتی) از

سيستم كنترل داخلی 0برای پرورشدهندگان زيستی زعفاران در

جمله روشهای مورد اساتفاده در زراعات زعفاران هساتند كاه

اياران نياز ضاروری اسات ( Behdani, 2011; Koocheki,

منطبق بر اصول كشاورزی ارگانياک مایباشاند ( Behdani et

 .)2013در سيستم كنترل درونی كه اولين باار توساط آيفاوم در

 .)al., 2015aكاربرد نهادههای شايميايی در بساياری از مازارع

سال  6551پيشنهاد شد ،كشاورزان خردهپا در درون گاروههاايی

كوچکی متعلق به كشاورزان خردهپا ،بسيار ناچيز و يا گاهی در حد

سازماندهی شده و در قالبی گروهی اقدام باه تولياد محصاولات

صفر میباشد .بنابراين ،زعفران در سطح بالايی از نظر پايداری و

ارگانيک مینمايند و بنابراين از نظر اقتصادی نياز دارای توجياه

توليد محصول سالم قرار دارد و صارف نظار از ارزش اقتصاادی

میباشد ( .)Ghorbani & Koocheki, 2007توليد محصاولات

بالای اين گياه ،روش كشت اين گياه نيز تطابق بيشتری با شيوه-

ارگانيک در كشور ايران بر اساس استاندارد ملای شامار 66444

های كشاورزی پايدار دارد و از پتانسيل بالاايی بارای تولياد باه

صااورت ماایگياارد ( .)INSO, 2014استانداردسااازی زراعاات و

عنوان يک محصول ارگانيک برخاوردار اسات ( Yaghoubi et

فرآوری زعفران نيز در قالاب اساتاندارد ملای شامار  61951باا

 .)al., 2014ذكر اين نکته ضروری اسات كاه در سااليان اخيار

عنوان عمليات خوب كشاورزی ايران (ايران گخ) -زعفران مورد

گسترش مصرف نهادههای شيميايی بهخصوص در مزارع وسايعی

توجااه قاارار گرفتااه اساات ( .)INSO, 2013افاازون باار اياان،

زعفران منجر به آلودگی خاك شده اسات .يعقاوبی و همکااران

استانداردهای ديگری نيز توسط سازمانی ملی استاندارد اياران در

( )Yaghoubi et al., 2014متوسط ميزان مصرف كود نيتروژن

ارتباااط بااا توليااد و فاارآوری زعفااران ارايااه شااده اساات .سااتاد

در مزارع زعفران قاين را حدود  99كيلاوگرم در هکتاار گازارش

توسعه علوم و فناوریهای گياهان دارويی و طب سنتی ،وابساته

كردند .برخی محققان نيز ميزان مصرف اين نوع كود در مزارع با

به معاونت علمی و فناوری رياست جمهاوری نياز در ارتبااط باا

سنين مختلف را بين صفر تا  629و به طور متوساط  94تاا 644

توليااد ارگانيااک زعفااران مجموعااهای را تهيااه نمااوده اساات

كيلوگرم در هکتار گزارش كاردهاناد (.)Behdani et al., 2018

( .)Behdani et al., 2015aباا ايان وجاود ،موضاوع تادوين

در تحقيقی گزارش شد كه با افزايش سان مزرعاه در اثر تاداوم

استاندارد ملی توليد زعفران ارگانيک تااكنون ماورد توجاه قارار

مصرف نهادههای شيميايی غلظات عناصر سنگين خاك شاامل

نگرفته است .بنابراين ،ضرورت دارد تا با كمک گارفتن از نتاايج

كبالات ،كاروم و كاادميوم در برخای از مازارع زعفاران اساتان

پژوهشهاای علمای ،اطلاعاات ارزشامند داناش باومیی زراعات

خراسان جنوبی افزايش يافت (.)Behdani et al., 2015b

زعفران و با توجه به استانداردهای بينالمللایی تولياد محصاولات

بخش زيادی از توليد زعفاران در اياران ماهيتااً باه شاکل
ارگانيک است ،ولی اين نوع توليد عملاً ارگانيک محساوب نمای-

6- Forgotten organic products
2 - Certifying organizations
5 - Improving facilites
)0 - Internal Control System (ICS
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سالم ،استاندارد ملی زراعت ارگانيک زعفران تادوين شاود .ايان

كمک به كاهش هزينههای توليد از طريق بکارگيری نهادههاای

استاندارد موجب خواهد شد تا توليدكنندگان زعفران ارگانيک باه

محلی و درون مزرعهای -5 ،ترغيب كشاورزان به تلااش جهات

يک مرجع علمی معتبر جهت توليد اين محصول دسترسی داشته

كسب عملکارد بهيناه در شارايط مصارف حاداقل و منطقای از

و بر اساس آن اقدام به توليد زعفران سالم نمايند .انتظار مایرود

نهادههای كشاورزی -0 ،توجه باه باازچرخش عناصار غاذايی و

در اين صورت توليد زعفران ارگانياک در كشاور اياران سارعت

بکارگيری چرخههاای بيولاوژيکی در نظاام تولياد زعفاران-9 ،

گرفته و زمينه برای صادرات آسانتر اين محصول و در كناار آن

حفاظت و افازايش تناوع زيساتی در مازارع تولياد زعفاران-1 ،

كسب درآمد بيشتر برای توليد كنندگان ،فرآوریكنندگان و تجاار

بازسازی و تقويت حاصلخيزی و پويايی خاك به عنوان اصالی-

فراهم گردد .اين موضوع موجب خواهد شد تا سهم ايران از بازار

ترين بخش نظامهای توليد ارگانيک -7 ،افزايش سطح درآماد و

جهانی زعفران حفظ شده و زميناه بارای معرفای برناد زعفاران

رفاااه جوامااع محلاای و بهبااود وضااعيت معيشاات توليدكنناادگان

ايرانای در ساطح جهاان فاراهمتار گاردد ( Behdani et al.,

زعفران -9 ،كسب اعتماد مصرف كنندگان زعفاران ارگانياک در

.)2015a

سطح جهان -5 ،ايجاد رغبت برای خريد زعفران اياران در باازار

با وجود اينکه ايران مهد تولياد و پارورش زعفاران اسات و

جهانی و فراهم كردن زمينة افزايش صادرات اين محصول-64 ،

محققان علم زعفران نيز تحقيقات متعددی در خصوص تولياد و

كمک به معرفی اين محصول به عناوان ياک محصاول باومی

فرآوری زعفران داشتهاناد ،اماا موضاوع استانداردساازی زراعات

ايران و فراهمسازی زمينه برای تقويت برند زعفران ايرانی.

ارگانيک زعفران و تدوين سندی استاندارد برای تامين نياز باازار
جهانی برای توليد زعفران ارگانيک ،به جز در موارد اندكی مانناد

گردآوری اطلاعات و توصیف پژوهش

آنچه توسط معاونت علمی و فناوری رياسات جمهاوری نادورين

در اين پژوهش كه با هدف تعريف و اراياة مباانی و اصاول

شده است ( ،)Behdani et al., 2015aتاكنون مورد توجه قارار

استانداردسازی مراحل توليد ،فراوری و تجارت زعفران ارگانياک

نگرفته است .بنابراين ،هدف از اين پژوهش تادوين اساتانداردی

انجام گرفت ،از روش تحقيق توصايفی اساتفاده شاد .نظار باه

جامع از مراحل كاشت ،داشت ،برداشت و عملآوری زعفاران باا

ماهيت تحقيق ،روش تحقياق انجامشاده بار اسااس جماعآوری

كمکگيری از نتايج پاژوهشهاای علمای ،داناش باومی و نياز

منابع كتابخانهای و دانش بومی صورت گرفات .در تادوين ايان

استانداردهای شناخته شد بينالمللی مانند آيفوم ،كدكس و ايازو

پيشنهادها سعی شده است تا بخش مهمی از اهاداف كشااورزی

میباشد .اين استاندارد پيشنهادی به دنبال تدوين مقرراتی روشن

ارگانيک كه در تعريف اين نظام توليدی به وضاوح آماده اسات،

و معين برای يکسانسازی شيوههای تولياد زعفاران بار اسااس

فراهم گردد .طبق تعريف آيفوم ،كشاورزی ارگانيک "سيستمی از

اصول ارگانيک ،تشريح مسايل مربوط به بازرسی و صدور گواهی

توليد است كه به كميت و كيفيت محصول توليدی و نيز سالامت

توليد زعفاران ارگانياک و نياز اراياة خطاوطی كااربردی بارای

خاك ،اكوسيستم و انسانها اهميت داده و باه جاای اساتفاده از

برداشت ،انتقال ،جداسازی ،خشک كردن ،بستهبنادی ،برچساب-

نهادههای دارای اثرات منفی ،بار فرآينادهای اكولاوژيکی ،تناوع

گذاری و ذخير زعفران ارگانيک میباشد .مهمترين اهداف ايان

زيستی و چرخههای سازگار با شرايط محلی استوار میباشد .ايان

استانداردسازی عبارتند از -6 :تسهيل توليد زعفران سالم از نظار

نظام توليدی تركيبی از دانش بومی ،نوآوریها و علم نوين جهت

زيستمحيطی و دارای كيفيت و ارزشهاای غاذايیی بالاايی-2 ،

رسيدن به سطح بهتری از زندگی ،ترويج روابط عادلانه و بهاره-
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مندی مناسب از مواهاب محيطای اسات" (.)IFOAM, 2014

آنها الزامی نيست .حداقل مسايلی كه باياد بارای تأيياد و اخاذ

كشاورزی ارگانيک بر مبنای چهار اصل سلامت (حفاظ و تقويات

گواهی ارگانيک يک محصول رعايات شاوند ،در قالاب الزاماات

سلامت خاك ،گياه ،حيوان ،انسان و كر زمين) ،اكولوژی (حفاظ

بيان میشود .در قسمت تبصرهها ،مواردی استثنای استانداردها ذكر

چشمانداز ،اقليم ،زيستگاهها ،تنوع زيستی ،آب و هوا و نيز كاهش

شده كه در متن بصورت ايتاليک نوشته میشوند ( Ghorbani et

مصاارف نهااادههااا از طريااق اسااتفاد چرخااهای ،6بااازچرخش و

 .)al., 2009aدر تاادوين اسااتاندارد پيشاانهادیی توليااد زعفااران

مديريت كارآمد مواد) ،انصاف (تساوی حقوق ،احتارام ،عادالت و

ارگانيک نيز اين موارد مدنظر بوده است .به طوریكه پيشانهادها

همکاری بين تمامی افراد درگير در چرخة توليد و نيز احتارام باه

عمدتاً با هدف افزايش كميت محصول توليدی ارايه شده است و

2

اجرای آنها برای اخد مجوز ارگانيک الزامی نيسات .در قسامت

(بکارگيری شيوههای پيشگيرانه ،رعايت احتياطات و مسائوليت-

الزامات مواردی ذكر شده است كه توليد كنند زعفاران بايساتی

پذيری خصوصاً در انتخااب تکنولاوژی جهات تضامين سالامت

حتماً آنها را رعايت نمايد تا قادر به كسب مجوز توليد محصاول

محاايط و نساالهااای فعلاای و آتاای) پايااهگااذاری شااده اساات

ارگانيک از سازمانهای گواهیدهنده باشاد .همچناين ،در ماورد

( .)IFOAM, 2014بنااابراين ،در تحقيااق حاضاار يکسااری

برخی قواعد ،استثناهايی در نظر گرفتاه شاده اسات كاه عمادتاً

پيشنهادها برای افزايش كميت توليد و يکساری الزاماات بارای

موقتی و جهت تسهيل فرآيندها خصوصاً در مراحل آغاز فعاليات

حفظ و بهبود كيفيتی محصول توليدی ارايه شده است .افزون بار

ارگانيک در مزرعه ارايه شده و در متن به صورت ايتاليک نوشته

اين ،به طور همزمان يافتههای حاصل از داناش باومی و ناوين

شدهاند.

موجودات ديگر و حفظ منابع برای نسالهاای آتای) و مراقبات

زعفران مدنظر قرار گرفته است و سعی شده تا مصرف نهادهها و

در تدوين اين استاندارد پيشانهادی ،از اساتانداردهای باين-

فرآيندهای سازگار با محيط ،روابط عادلانه بين تمامی افراد درگير

المللاای كاادكس تحاات عناااوينی دسااتورالعمل توليااد ،فاارآوری،

در فرآيند توليد زعفران و نيز رعايت حقوق جاناداران موجاود در

برچسبزنی و بازاريابی مواد غذايی ارگانياک ()Codex, 2013a

مزرعة زعفران و توجه به سالامت اكوسيساتمهاای كشااورزی و

كدی بهداشتی برای ميوهها و سابزيجات ( ،)Codex, 2013bكاد

طبيعیی مجاور مزارع توليد زعفران ارگانيک مورد توجه قرار گيرد.

بهداشتی بارای ادوياههاا و گياهاان معطار خشاک ( Codex,

ساختار اين استاندارد بر اساس چارچوب استانداردهای آيفاوم

 ،)2014استاندارد آيفوم تحت عنوان آيفومناورمز بارای تولياد و

( )IFOAM, 2014تدوين شده است .استاندارد پاية آيفوم شامل

فاارآوری محصااولات ارگانياااک ( )IFOAM, 2014و نياااز

چهار بخش اصاول كلای ،5پيشانهادها ،0الزاماات 9و تبصارههاا

دستورالعمل ساازمان بهداشات جهاانی بارای عمليااتی مناساب

(استثناءات يا جواز ويژه) میباشد .در قسمت اصول كلی ،اهداف

كشاورزی و جمعآوریی گياهان دارويای ( )WHO, 2003كماک

توليد و فرآوری محصولات ارگانيک ارايه مای شاود .پيشانهادها،

گرفته شده است .استاندارد ارگانياک منطقاهایی آسايا ()AROS

فعاليتهايی هستند كه آيفوم آنها را ترويج میكند ،اماا اجارای

( ،)Doyran et al., 2012اسااتاندارد ارگانيااک ملاای اسااتراليا
( )ACOS, 2013و اسااتاندارد ارگانيااک ملاای كانااادا ( NSC,

6 -Reuse
2 - Health, ecology, fairness and care
5 - General principles
0 - Recommendations
9 - Requirements

 )2011نيز در اين مسير مورد استفاده قرار گرفتهاند.
دو استاندارد بينالمللیی نگارش يافته توسط ايزو باه كادهای
 5152-6و 5152-2كه بهترتياب در ماورد خصوصايات ( ISO,
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 )2011aو روشهای آزمون زعفران ( )ISO, 2011bمیباشاند،

سنتی ،معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تهيه شده است

از جمله منابع مورد استفاده در اين استاندارد پيشنهادی میباشند.

نيز از جمله منابع بسيار كااربردی جهات تنظايم ايان اساتاندارد

افزون بر اين ،برخی استانداردهای تدوين شاده توساط ساازمان

پيشنهادی بود .افزون بر اينها ،مطالب چند كتاب (& Behdani

ملی استاندارد ايران كه مرتبط با زعفاران و كشااورزی ارگانياک

Fallahi, 2015; Koocheki & Khajeh-Hosseinni,

هستند ،شامل استاندارد شمار  9457با نام "زعفران -آئين كاار

 ،)2020پاياااااننامااااه (

تجهيزات و تأسيسات كارگاههای بستهبندی" ()INSO, 2000a

 )Mollafilabi, 2014و مقالااة ( ;Raina et al., 1996

اسااتاندارد ملاای شاامار  9254تحاات عنااوان "زعفااران -آئااين
كاربرداشت و فرآوری تا قبل از بستهبنادی" (،)INSO, 2000b
استاندارد ملی شمار  7509با عناوان "زعفاران -بساتهبنادی-
كيسههای قابل انعطااف چناد لاياه باا پاياة فويال آلومينياوم"
( ،)INSO, 2004استاندارد ملی شمار  5055با نام "كشااورزی
ارگانيک (زيستی) -واژهنامه" ( ،)INSO, 2007aاستاندارد ملای
شمار  1712با نام "زعفران -سيستم تجزياه و تحليال خطار و
نقاط كنترل بحرانی پس از برداشت تاا بساتهبنادی" ( INSO,

 ،)2007bاسااتاندارد ملاای  66150تحاات عنااوان "محصااولات
ارگانيک (زيستی) گياهان خودرو -آيين كار برداشات" ( INSO,

 ،)2008استاندارد ملی شمار  65511باا ناام "مخلاوط گيااهی
معطر بر پاية زعفران -ويژگیها و روشهای آزماون" ( INSO,

 ،)2011اسااتاندارد ملاای شاامار  295-6بااا عنااوان "زعفااران-
ويژگیها" ( ،)INSO, 2012استاندارد ملی شماره  295-2تحت
عنوان"زعفران :روشهای آزمون" ( ،)INSO, 2013aاساتاندارد
ملی شمار  61951تحت نام "عمليات خاوب كشااورزی اياران
(ايران گخ) -زعفران" ( )INSO, 2013bو استاندارد ملی شمار

;2011

Nassiri-Khorasani,

;Hemmati-Kakhki, 2001; Gresta et al., 2008
;Ghorbani et al., 2009a; Shoormij et al., 2012
;Ceccarelli, 2014; Rahimi, 2018; Ein-Afshar, 2018
& Azarpajooh & Sharayeei, 2018; Sharayeei

 )Azarpajooh, 2018; Khorramdel, 2018كاااربردیی
منتشر شده در ارتباط با زعفران مرور و از آنها برای نگارش ايان
اساتاندارد پيشانهادی اسااتفاده شاد .در تاادوين اصاول و مبااانی
استانداردسازی توليد زعفران ارگانيک ،سعی شده است به داناش
باومی مارتبط باا تولياد زعفاران ( )Fallahi et al., 2016كاه
حاصل چندين قرن تجربيات كشاورزان زعفارانكاار اسات و در
بسياری از مواقع با اصول كشاورزی ارگانياک همااهنگی بسايار
بالايی دارد ،نيز توجه شود .اطلاعات و بهخصاوص اعاداد و ارقاام
ارايه شده در اين مقاله ،جنبة پيشنهادی و توصيهای دارد و هناوز
دادههای مطمئنی در مورد برخی موارد مرتبط با تولياد ارگانياک
زعفران وجود ندارد و از اينرو اين پيشنهاد زمانی قابليت اجرايی
دارد كه در قالب يک استاندارد ملی به ثبت رسيده باشد.
قواعد پیشنهادی تولید زعفران ارگانیک
تعاریف

 66444بااا عنااوان "الزامااات توليااد ،فاارآوری ،بازرساای و

اتمسفر تغيير يافته :1تغيير دقيق تركيب گازهاای موجاود

صدورگواهی ،برچسبگذاری و بازار رسانی مواد غذائی ارگانيک"

در هوای محيط ذخيرهسازی محصولات كشاورزی جهت افزايش

( )INSO, 2014در تدوين اين پيشنهاده بارای استانداردساازیی

مدت نگهداری آنها.

توليد زعفران ارگانيک مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
نتايج طرح پژوهشایی استانداردساازی و تادوين داناش فنای

اسيد هيوميکک :تركيبااتی باا زنجيار طويال كربنای كاه
محصول نهايی تجزية هر مااد آلای در شارايط وياژه و توساط

زعفاران ارگانياک اياران ( )Behdani et al., 2015aكاه باه
سفارش ستاد توساعة علاوم و فنااوری گياهاان دارويای و طاب

6 - Modified atmosphere

52

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1011

ميکروارگانيسمهای خاص میباشد .مواد هيوميکی در واقع شامل

شاخص واكنش خاك ( )pHيا بهبود شرايط فيزيکی آن به خاك

طيف وسيعی از تركيبات گوناگون هساتند كاه تااكنون فرماول

اضافه شود .هر چند كودهای آلی نيز بهساز میباشد ،اما اين واژه

شيميايی اين تركيب پيچيده بطور دقيق شناسايی نشده است.

عمدتاً برای افزودنیهايی به جز كودها به كار میرود.

اعتباردهی :6فرآيندی كه در طی آن مرجعی معتبر تشخيص

پرتودهی (تابش يونی) :7كااربرد تاابش شاديد انارژی از

میدهد كه يک فرد يا سازمان 2شايستگی انجام مسئوليتی خاص

نوكلئوتيدهای پرتوزا كه ممکان اسات موجاب تغييار سااختمان

را دارد .مرجااع اعتباااردهی باارای سااازمانهااای گااواهی دهنااد

مولکولی مواد غذايی با هادف كنتارل آلاودگیهاای ميکروبای،

محصاولات ارگانياک ،مركاز باينالمللای سارويس اعتبارساازی

عوامل بيماریزا ،انگلها و آفات و نيز حفظ مواد غذايی شود.

( 5)IOASمیباشد.

پيكروكروسين :تركيبات تلخی كه مسائول طعام زعفاران

آنتوسيانين :رنگدانههايی كه مسئول رنگهای قرمز ،آبی و
بنفش در بسياری از گياهان هستند .گلبرگ زعفران در مقايسه با
بسياری از منابع گياهی مقدار قابل ملاحظهای آنتوسيانين دارد.
ايزو :سازمان بينالمللی استاندارد
آيفوم :4فدراسيون بينالمللی جنبش كشاورزی ارگانيک

میباشند.
تجزيهپذير زيستی (زيست كافت) :8مادهای كه میتواند
توسط فرآيندهای زيستی تجزيه شود.
توليد چندبخشی :9توليد ،اصلاح ،حمل و فرآوریی همزماان
محصولات كشاورزی رايج ،ارگانيک و در دور گذار.

بازرسی :9فرآيندی كه در طی آن سيستم و محصول تولياد

توليد موازي :11حالتی كه در آن يک واحد توليدی اقدام باه

شده جهت تاييد انطباق با الزامات موجود ،مورد بررسی و آزمايش

توليد محصولات ارگانيک و غيرارگانيک (محصاولات كشااورزی

قرار میگيرد .در مورد محصولات ارگانيک ،فرآيند بازرسی توسط

رايج مبتنی بار مصارف نهاادههاای شايميايی) مایكناد .تولياد

سازمان گواهی دهنده صورت میگيرد.

همزمان محصولات ارگانيک و در دور گذار نيز مایتواناد تولياد

برچسبزنی :هر نشانة نوشتاری ،چاپی يا تصويری كاه بار
روی كالا و همراه آن به كار رود و در آن يکسری ماوارد مانناد
تاريخ مصرف كالا قيد شده باشد.
بُنه :ساقه تغيير شکل يافته و توپری كاه تعادادی جواناه در
اطراف يا روی قسمت انتهايی آن وجود دارد.

موازی نامياده شاود .تولياد ماوازی يکای از حالاتهاای تولياد
چندبخشی است.
جواز ويژه :11مجوزی كه سازمان گواهی دهناده باه كااربر
ارگانيک میدهد تا بر اساس آن استثنائاً از ماده يا فرآينادی كاه
كاربرد آن بر اساس استانداردهای ارگانيک در حالت عادی مجااز

بهساز خاک :6هار ماادهای مانناد آهاک ،گاچ ،گاوگرد ياا

نيست ،استفاده كند .اين مجوز بر اساس معيارهايی خااص ،پاس

بهسازهای فيزيکی كه به منظور تأثير بر رشد گياه از طريق تغيير

از انجام بررسیهای لازم و فقط برای مدت زمانی محدودی اعطا
میشود.

Accreditation
Organic
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5 -International
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1 - Soil amendment

)7 - Irradiation (Ionizing radiation
9 - Biodegradable
5 - Split production
64 - Parallel production
66 - Exception
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خاكپوش :1لايهای طبيعی ياا مصانوعی از بقاياای گيااهی،

كدكس آليمنتاريوس :كدكس در لغت به معنای مجموعاه

شن ،پلاستيک يا كاغذ كه باا هادف حفاظ رطوبات ،حفاظات از

قوانين ،آييننامهها و آليمنتاريوس به معنای مواد غذايی میباشد.

خاك ،كنترل علفهای هرز و در مواردی بهباود بااروری خااك

كدكس آليمنتاريوس ،سازمانی بينالمللی است كاه باا همکااری

مورد استفاده قرار میگيرد.

سازمانهای خواروبار و بهداشت جهاانی و باا هادف حفاظات از

دورة گذار :2فاصلة زمانی باين آغااز ماديريت ارگانياک تاا
صدور گواهی گياه زراعی به عنوان محصول ارگانيک.

سلامت مصرف كنندگان و اطمينان از تجارت عادلانة محصاولات
غذايی اقدام به انتشار استانداردها و ديگر متون مرتبط مینمايد.

زيستفناوري :3علم دساتورزی ژن كاه در آن  DNAاز
يک موجود به موجودی ديگار منتقال شاده و سااختار ملکاولی
موجود گيرنده را تغيير داده و به بروز ويژگیهای جديادی در آن
منجر میشود.

كروسين :تركيبات زرد رنگی با فرمول  C44H64O24كه در
آب محلول بوده و مسئول رنگ زعفران میباشند.
كمپوستسازي :فرآيندی است مديريت شده كه در جريان
آن مواد آلی توسط عمليات ميکروبیی هوازی يا غيرهوازی تجزيه

سافرانال :تركيبی كه مسئول عطر و بوی زعفران میباشد.

میشوند.

9

كمپوست مايع يا چاي كمپوست :مايعی كه از كم وسات

تضمين مکتوب میدهد كاه ياک فرآيناد از نظار روششناسای

تخمير شده خارج میشود و به عبارتی آبای اسات كاه بواساطه

ارزيابی شده و اطمينان كافی از انطبااق محصاولات باا الزاماات

فعاليت ارگانيسمها از كم وست به دست میآيد.

صدور گواهی :0فرآيندی كه طی آن سازمان گواهیدهناده

تعيين شده ،وجود دارد .در حقيقت صدور گواهی سيستمی اسات

كنترل بيولوژيک :استفاده از عوامال رقياب زيساتی مانناد

كااه بااه كمااک آن انطباااق محصااولات ،خاادمات و غيااره بااا

حشرات ،ريزجانداران و متابولياتهاای ميکروبای بارای كنتارل

استانداردهای كاربردی تعيين و تأييد میشود.

آفات ،پاتوژنها و ساير عوامل زند تنشزای گياهی.

فرمون :تركيباات شايميايی كاه توساط جاناداران از جملاه

كود آلی :كود حاصل از فضولات و بقايای گياهی و جانوری

حشرات آزاد شده و موجب برانگيخته شدن يکسری پاساخهای

كود بيولوژيک :تركيباات حاصالخيز كننادهای كاه دارای

درون گونهای میشود .اين تركيباات قادرناد گيرنادگان پياام را

تعداد كافی از ياک ياا چناد گوناه از ميکروارگانيسامهای مفياد

تحريک كرده و بر رفتار آنها تأثير بگذارند.

آزادزی يا همزيست باشند.

كککاربر :6فااردی كااه بااه توليااد ،آمااادهسااازی و يااا واردات

كود سبز :گياهی كاه جهات بهباود خصوصايات فيزيکای،

محصولات ارگانيک ،بر اساس استانداردهای مربوطه و باا توجاه

بيولوژيکی و شيميايی خاك ،ممانعت از فرسايش ،حفاظت عناصر

به ويژگیهای بازار آن میپردازد و يا محصول را به فروش می-

غذايی و نيز متعادلسازیی ماد آلی خاك ،به خاك افازوده مای-

رساند.

شود .اين گياه میتواند شامل گياهان زراعی ،گياهان غيرزراعای
يا علفهای هرز باشد.
6 - Mulch
2 - Conversion period
5 - Biotechnology
0 - Certification
)9 - Certification body (CB
1 - Operator

كود آلی مکايع :7ماايع حاصال از فضاولات ماايع دامهاا و
مايعات تراوش يافته از بقايای گياهی.
7 - Liquid manure
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كود مايع (اسلاري) :شايرابهای كاه از تخميار بایهاوازیی
كودهای حيوانی ،توليد میشود.
گواهیِ گروهی :نوعی گواهیی توليد محصول ارگانيک كاه
تنها برای كشاورزان خردهپا و با سطح زير كشت و ميازان تولياد
كم با محصول يکسان و مشترك ،قابل صدور است .در اين ناوع

تشخيص در اطراف يک واحد توليادی ارگانياک كاه هادف آن
محدود نمودن كاربرد يا تماس با مواد ممناوع از منطقاة مجااور
میباشد.
هيککدروپونيک :توليااد گياهااان در بسااتر باادون خاااك و در
محيطی آبکی.

گواهی بايستی تعدادی از افراد تحت مديريت واحد و به صاورت
چتری فعاليت نموده و همه استانداردهای توليد محصول ارگانيک
را رعايت كنند.
گياه تله :گياهی كه برای جذب آفات و دور نگهداشتن آنهاا
از محصول اصلی كشت میشود.
فلز سنگين :عناصری كه وزن اتمی بالا و چگالی بيش از 9
گرم بر سانتيمتر مکعب دارند.

 .2استانداردهای تولید و بهنژادی زعفران ارگانیک
استانداردهای زراعت زعفران ارگانیک
دورة گذار در مزارع زعفران
اصوو کلی

دور گااذار شاارايط را باارای اسااتقرار يااک نظااام مااديريتی
ارگانيک فراهم كرده و موجب احياای سالامت و بااروری خااك
میشود.

مرجع ذيصلاح :1سازمان رسامیی دولتای كاه دارای قادرت
قانونی است .
مرجع (سازمان) گواهیدهنده :2مرجعی كه مسئول تايياد
انطباق محصول ارگانيک با استانداردهای محصولات ارگانيک در
تمامی مراحل توليد ،فرآوری ،جابجايی و مصرف میباشد.
محصولات تغييکر يافتکه (مهندسکی شکدة) ژنتيكکی:5
محصولات حاصل از فناوریهايی كه در طای آن ماواد ژنتيکای
محصول تغييری كرده است كه به صورت طبيعی از طريق لقااح
و نوتركيبی طبيعی به وقوع نمیپيوندد.

پیشنهادها

الف .توصيه میشود گذار از بخشی از مزرعه شروع شود.
الزامات

الف .شروع دور گذار از زمانی محاسبه مایشاود كاه واحاد
تولياادی تحاات سيسااتم بازرساای قاارار گرفتااه و قااوانين توليااد
محصولات ارگانيک در آن پيادهسازی شوند.
ب .حداقل طول دوره گذار برای محصاول زعفاران  69مااه
میباشد.

مميزي :4بررسی مستقل ،نظاممند و كاركردی برای تعياين

تبصره :طول دور گذار بسته به سابقه زمين ماورد اساتفاده

اين كه فعاليتها و نتايج مربوط تا چاه حاد باا اهاداف از پايش

جهت زراعت ارگانيک زعفران ،شرايط منطقهای و تجربة كشاورز

تعيين شده انطباق دارد.

میتواند توسط سازمان گواهیدهنده تغيير يابد.

منطقه حايل يا بافر :5منطقاهای كاملااً مشاخص و قابال
انتخاب و آمادهسازی زمین برای زراعت زعفران
6 - Competent authority
2 - Certification body
5 - Genetically engineered/modified organisms
0 - Audit
9 - Buffer zone

اصوو کلی

زمين انتخاب شده برای كاشت زعفران ارگانياک و عملياات
آمادهسازی زمين ،تضمين كنند سلامت خاك و گياه و نيز تولياد

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

محصولی سالم و فاقد آلودگی میباشد.
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ابزارهای كنترلی منطبق با محايط منطقاه و قاوانين حفاظات از
حيوانات ،نيز استفاده نمود.

پیشنهادها

الف .بهتر است زعفران در خاكهای سبک با بافت متوساط،
فاقد سنگريزه ،دارای ماد آلی و كلسيم كافی با  pHبين  7تا 9
كشت گردد.
ب .توصيه میشود از كاشت زعفران در خاكهاای اسايدی،
شور ،مرطوب و باتلاقی و نيز زمينهای بسيار غنای كاه موجاب
رشد رويشی زياد میشود ،اجتناب شود.
پ .با توجه به اثرات احتمالی آللوپاتيک زعفران بهتار اسات
زمينی كه برای كاشت زعفران انتخاب میشود ،برای چناد ساال
قبل از آن زير كشت زعفران نبوده باشد .طول اين باز زماانی 5
سال پيشنهاد شده است ( ،)Behdani et al., 2015ولای بساته
به سابقة زمين و عوامل محيطی میتواند متغير باشد.
الزامات

الف .بايد از تاريخچة زماين ،عملياات زراعای و نهاادههاای
مصرفی در زمين انتخابی ،در طی حاداقل  5ساال قبال آگااهی
كامل داشت.

ج .زمين انتخاب شده بايد از مسيرهای اصالی عباور دامهاا،
حفرههای محل زندگی آفات و فضولات مختلف به دور باشد.
چ .از مسايلی مثل آبمانی در زمين و يا وجود ضاايعات كاه
موجب جذب آفات میشود ،پرهيز شود.
ح .آمادهسازی زمين از طريق ساوزاندن پوشاش گيااهی ياا
بقايای محصولات زراعی ممنوع میباشد.
تبصره :در مواقعی كاه از ساوزاندن بقاياای گيااهی بارای
مواردی مانند ممانعت از گسترش بيماریهاا در مقيااس محلای
استفاده میشود ،میتوان استثنا قائل شد.
خ .در جريان آمادهسازی زمين بايد حداقل تردد ماشينآلات و
كمترين ميزان زير و رو كردن خاك صورت گيرد.
د .از انجااام عمليااات خاااكورزی در شاارايطی كااه وضااعيت
رطوبتی خاك مناسب شخمزدن نيست بايد اجتناب نمود.
تولید بنة بذری زعفران
اصوو کلی

كاشت بنههای ريز زعفران موجب اتلاف زمان و هزينه مای-

ب .زمين انتخابی بايد از حيث وقوع خطرات احتماالی مانناد

شود .بنابراين ،لازم است تا مزارع خاصی برای تکثير و توليد بناة

احتمال نشت زهآب و روانابها مورد ارزياابی قارار گيارد و اگار

بذری زعفران در سطح هر منطقه در نظر گرفته شده و در آنجا با

احتمال وقوع خطر بالا باشد ،اين ناوع زماين نباياد بارای تولياد

اجرای اصول مديريت ارگانيک اقدام به توليد بنههاای اساتاندارد

زعفران ارگانيک استفاده شود.

گردد.

پ .زمين انتخاب شده نبايد در معرض نشت زهآب دامداری-
ها ،مکانهای دفع زبالههای خطرناك و ساير منابع ايجاد آلودگی
قرار داشته باشد.
ت .زمين انتخابی بايد از نظر شيب و امکاان ورود روانااب از
اراضی مجاور و نيز خطر وقوع غرقاب مورد پايش قرار گيرد.
ث .حيوانات وحشی و اهلی كمتار باه محال پارورش گيااه
دسترسی داشته باشند و برای رسيدن به اين منظور مایتاوان از

پیشنهادها

الف .مزارع توليد بنة بذری زعفران در مکانهايی كه بهترين
شرايط اقليمی را برای رشد بنه داشته باشند ،احداث شوند.
ب .خاكهای دارای بافت سنگين برای رشد بنههای زعفران
مناسب نمیباشد.
پ .كاشت زعفران در مزارع توليد بنة بذری در خردادماه و در
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طی مرحلة خواب حقيقی بنه صورت پذيرد.
ت .آبياری كافی و فراهمی مناسب عناصر غاذايی دو عامال
كليدی در توليد بنههای بذری دارای وزن استاندارد میباشند.
ث .خروج بنه از خاك مزارع باذری در حادود خردادمااه كاه
برگهای گياه كاملاً زرد و خشک شده باشند ،صورت گيرد.
ج .بيرون آوردن بنة زعفران از خاك به صاورت خشاکهكان

سالم كه فاقد علايم آفات و بيماريها باشند ،برای كاشت انتخااب
شوند.
ث .بايد از اختلاط بنههای توليد شده تحت شرايط ارگانيک با
بنههای مربوط به دور گذار يا كشاورزی رايج اجتناب شود.
ج .برای جابجايی بنههای زعفران بايد از جعبههاای كاارتنی
با حداكثر گنجايش  69كيلوگرم استفاده شود.

ارجحيت دارد و در صورتیكه قبل از خروج بنه از خااك ،مزرعاه
آبياری و س س بنهها خارج شاوند (تاركن) ،بلافاصاله اقادام باه
كشت بنه در مزرعة جديد شود.
چ .تود بنههای خارج شده از خاك بهتار اسات از هام جادا
شده و فلسهای اضافیی اطراف بنه و نيز بقايای بنة مادری حذف
گردد.
ح .میتوان با تنظيم دما و رطوبت ،بنههاا را قبال از كاشات
برای مدت مشخصی در انبار ذخيره نمود ،ولی اين موضوع مای-
تواند توان گلدهی گياه را كاهش دهد.

کاشت بنة بذری زعفران
اصوو کلی

استفاده از بنههای دارای وزن يا قطر استاندارد ،روش مناسب
كاشت و تنظيم تاريخ ،تراكم و عمق كشت زعفران بار كميات و
كيفياات محصااول تولياادی و توجيااهپااذيری اقتصااادیی كاشاات
ارگانيک اين گياه اثر دارد.
پیشنهادها

الف .جهت ايجاد مزارع جديد زعفران از بنههای با وزن بيش
از  9گرم (قطر  2/7سانتیمتر و بيشتر) استفاده شود.

الزامات

الف .بنههای مصرفی برای كشت مازارع ارگانياک زعفاران
بايد از زمينی تهيه شوند كه حداقل برای دو سال تحت ماديريت
ارگانيک بوده باشد.
تبصره :در صورت در دسترس نباودن مزرعاه ارگانياک ،از
بنههای مزارع در حال گذار استفاده شود .در صاورت اساتفاده از
بنه مزارع رايج ،مزرعه قبل از گواهی شدن بايد حاداقل  69مااه
تحت شرايط گذار باشد.
ب .تودههای محلیی مورد استفاده باياد باا شارايط خااكی و
اقليمی محل سازگار بوده و در مقابل آفات و بيماریها مقاومات
داشته باشند.
پ .استفاده از اندامهای تکثير توليد شده از طريق مهندسای
ژنتيک ممنوع میباشد.
ت .بنهها قبل از كاشت بايستی درجهبندی شده و بناههاای

ب .بهترين تاريخ كاشت زعفران پس از ريازش بارگهاای
گياه در اواخر ارديبهشت تا حداكثر اواسط تيرماه میباشد.
پ .عمق كاشت زعفران در كاشت چندسااله  69تاا  24و در
كاشت يکساله  9تا  64سانتیمتر میباشد.
ت .با افزايش وزن بنة بذری ،سبکتار شادن بافات خااك،
كاشت بنهها به روش تودهای و بهرهبرداری طولانیتار از مزرعاه
میتوان عمق كاشت را بيشتر گرفت.
ث .بهترين روش كاشت زعفران ،كاشت بنههاا باه صاورت
رديفیی دانهتسبيحی میباشد.
ج .تراكم كاشت بنه در مزارع يکساله حداكثر  044بناه و در
مزارع چندساله  79تا  644بنه در متر مربع میباشد.
الزامات

الف .در زراعت ارگانيک زعفران بايد از بنههای توليد شده در

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

مزارع ارگانيک جهت كشت استفاده نمود.
ب .در صورت عدم وجود بنه ارگانيک ،بار اسااس توصايه و
نظر موسسه گواهیكننده میتوان از مزارعای كاه در طاول ساه
سال گذشته از هيچگونه مواد شيميايی مصنوعی (اعم از كودهای
شيميايی و سموم وغيره) استفاده نشده ،بناههاا را بارای كشات
انتخاب كرد.
ج .در زراعت ارگانيک زعفران نبايد از بنههای تيمار شده باا
مواد شيميايیی مصنوعی استفاده نمود.
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ارگانيک داشته باشند ،توليد كنند زعفاران ارگانياک بايساتی از
موانع و مناطق بافر برای اجتناب از آلاودگی در مازارع ارگانياک
استفاده نمايد.
ب .محصول احتماالیی حاصال از گياهاان پارورش يافتاه در
منطقة بافر ،ارگانيک تلقی نمیشود.
پ .طول و عرض منطقة بافر بسته به شرايط متفاوت بوده و
از طريق ارزيابی توسط موسسه گواهیدهنده 6تعيين میشود .باا
اين حال بر اساس استاندارد ملی اساتراليا ( )ACO, 2019و باه

تبصره :در صورت نياز به ضدعفونیی بنه ،بايد از مواد مجااز

عنوان يک راهنما پهنای منطقة باافر خصوصااً در شارايطی كاه

استفاده شاود (گاردآوری شاده در،)Behdani et al., 2015a :

عمليات كشاورزی فشرده 2مورد استفاده قرار میگيرد ،نبايد كمتر

مگر اينکه تيمار با ساير مواد ضرورت داشاته باشاد و ياا امکاان

از  69متر باشد .طول منطقة بافر نيز پيشنهاد میشود باه اناداز

دسترسی به مواد مجاز فراهم نباشاد .در ايان مواقاع در صاورت

طول مزرعهای باشد كه در آن زعفران ارگانيک توليد مایشاود.

تاييد ،بر اساس توصيه موسسه گاواهی كنناده هار ناوع تيماار

همچنين ،پيشنهاد میشود در محلهايی كه ميزان خطار بيشاتر

شيميايیی غيرمجاز بايستی از طرياق شستشاو قبال از كاشات از

است ،پهنای منطقة بافر بيشتر در نظر گرفتاه شاود و ياا اينکاه

روی بنهها حذف گردد.

خصوصيات ناحية بافر به نحوی باشد كاه حايالی نفوذناپاذيرتری
بين مزرعة ارگانيک و اكوسيستمهای اطراف ايجاد نمايد.

فواصل مزارع ارگانیک و غیر ارگانیک زعفران
اصوو کلی

جهت اجتناب از انتقال مواد غيرمجازی مصرف شده در مازارع

تولید همزمان و موازی
اصوو کلی

اط راف ،فاصلة مشخصی تحت عناوان منطقاة باافر باين مازارع

توليد ماوازی ،پارورش همزماان محصاولات گاواهی شاده،

ارگانيک و غيرارگانيک زعفاران در نظار گرفتاه مایشاود .ايان

گواهی نشده و محصولات در دور گذار ،در يک فصل و در ياک

مناطق میتواند شامل جاده ،منااطق آياش ،ناواحی درختای ياا

واحد توليدی میباشد .برای ايجاد تمايز بين نواحی توليدیی تحت

درختچهای ،پرچينهای دائمی ،بادشکنهای گيااهی ،بادشاکن-

مديريت مختلف میتوان از اقداماتی مانند موانع فيزيکای ،ايجااد

های مصنوعی و ساير موانع فيزيکی و يا در نظار گرفتاه شادن

ناواحی باافر و نيااز جداساازی محاال ذخيارهسااازی نهاادههااا و

قسمتهای مرزیی محصول زراعی باه عناوان توليادات گاواهی

محصولات استفاده نمود.

نشده ،باشند.
الزامات
الزامات

الف .در شرايطی كه فعاليتهای صورت گرفتاه در مجااورت
اراضی ارگانيک ياا در ساطح منطقاه خطراتای را بارای مازارع

6 - Certified operator
2 - Buffer zones should be no less than 15 metres
in the case of intensive cropping or broadacre
cropping activities.
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الف .توليد موازی در يک واحاد توليادی ،تنهاا در شارايطی
مجاز است كه مناطق و محصولات ارگانيک و غيرارگانيک كاملاً
از هم جدا و قابل تمايز باشند.

عمق توسعة ريشة زعفران 6 ،درصد باشد).
ت .مصرف كود مرغی به مقادار بايش از  64تان در هکتاار
بايستی با احتياط صورت پذيرد.

ب .در شرايط توليد موازی ،ميزان نظارتها و بازرسایهاا از
واحد توليدی با قبول هزينه توسط توليد كنند ارگانياک ،بيشاتر
میباشد.
پ .توليد گياهان تغييار يافتاة ژنتيکای در واحادهای تولياد
موازی ،مجاز نمیباشد.

الزامات

الف .مواد غذايی بارور كنناد خااك باياد باه شاکلی ماورد
استفاده قرار گيرند كه موجب آسيب به خاك ،آب و تنوع زيساتی
نشوند.

مدیریت تغذیهای زعفران
اصوو کلی

نظامهای ارگانيک ،خاكمحور هستند و با بازچرخش عناصار
غذايی و پويايی خاك موجب ممانعت از اتلاف عناصر مایشاوند.

ب .مزارع ارگانيک زعفران در طای زماان از حياث افازايش
مواد غذايی و ماد آلی خاك و نيز عدم تجماع معنایدار فلازات
سنگين در خاك شود (سطوح مجاز گردآوری شده درBehdani :

 ، ،)et al., 2015aمورد ارزيابی قرار گيرند.

در كشاورزی ارگانيک بقايای گياهی ،جانوری و ميکروبی جهات

پ .كاربرد هر ناوع كاود شايميايی مصانوعی باه خصاوص

حفظ و افزايش باروری خاك و فعالياتهاای زيساتی باه خااك

كودهای نيتروژنه (اوره) و كلات نيترات 6و نياز كودهاايی مانناد

برگشت داده میشوند .مهمترين عامال در بهباود ويژگایهاای

سوپرفسفات كه با روشهای شيميايی محلول شدهاند ،به صورت

فيزيکی و افزايش ظرفيت نگهداری رطوبات خااك و در نتيجاه

مصرف خاكی يا محلولپاشی در زراعت ارگانيک زعفران ممناوع

بهبود رشد بنه در زراعت زعفران ،مصرف كودهای آلی میباشد.

میباشد.
ت .كودهاای معادنیی طبيعای و نياز كودهاايی كاه منشااء

پیشنهادها

الف .مصرف كودهای حيوانیی كم وساتشاده و متعاقاب آن
استفاده از يک ياا دو گيااه كاود سابز ،قبال از كاشات زعفاران
ارگانيک ،مناسب میباشد.
ب .مصرف كودهای آلی در مزارع زعفران ارگانيک بر اساس
نيازهای غذايی گيااه و انجاام آزمايشاات تجزياة خااك و كاودی
مصرفی صورت گيرد.
پ .مقدار مصرف كود گااوی در زراعات زعفاران بساته باه
ميزان ماد آلی و خصوصيات خاك ،در ساال اول كاشات حادود
 04تا  94تن و در سالهای بعد نيز ساليانه  64تا  24تن در هار
هکتار میباشد (توصيه بر اين است كه حداقل ميزان ماد آلی در

بيولوژيک دارند و استفاده از آنها در استانداردهای ارگانيک مجااز
شمرده شده است ،بايد تنها به عنوان مکمل در نظر گرفته شوند
و نبايد از آنها به عنوان جايگزينی بارای چرخاه عناصار غاذايی
استفاده شود.
ث .كودهای معدنی طبيعی بايستی در تلفياق باا روشهاايی
مانند تناوب زراعی و تثبيت نيتروژن توسط گياه ،مصرف شاوند و
ميزان مصرف آنها نيز از طريق آناليز دقياق بارگ و خااك ياا
بهرهگيری از متخصص بیطرف تعيين میشود.
ج .كودهای معدنی بايد با همان تركيب طبيعی به كار روند و
نبايد حلاليت آنها با اعمال تيمارهای شايميايی (باه جاز اضاافه
6 - Chilean nitrate

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

كردن آب و مخلوط كردن آنها با ساير نهادههای طبيعای مجااز)
افزايش يابد.
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و نتايج آن است را درخواست نمايند.
ژ .در صورتی كه خطر آلودگی مزرعاه توساط كاود مصارف

چ .در زراعت ارگانيک زعفران برای تقويت حاصالخيازی و

شده در مزارع مجاور وجود دارد ،بايستی برای كاهش خطر ايجاد

فعاليت بيولوژيکی خاك ،بايد از كودهای آلی مانند كود سبز ،مواد

آلودگی تمهيدات كافی مانند ممانعت از ورود روانابی مزارع مجاور

آلی گياهی ،كم وست ،ورمیكم وست و كودهای حيوانی استفاده

در نظر گرفته شود.

شود.
ح .در زراعت زعفران بايد از مصرف بيش از حد كودها و نياز
كاربرد فضولات انسانی و فاضلاب ،پرهيز نمود.

س .محصولات جانبیی دامهاای اهلای در صاورتی در مازارع
ارگانيک میتوانند مصرف شوند كاه دامهاا بار اسااس الزاماات
كشاورزی ارگانيک پرورش يافته باشند.

خ .قبل از مصرف كودهای آلی بايستی از عدم وجود آلودگی

ش .كم وست و ورمیكم وست مصرفی در مازارع ارگانياک

ميکروبی و نيز عدم آلودگی به فلزات سانگين اطميناان حاصال

زعفران بايستی بر اساس اصول كشاورزی ارگانياک تولياد شاده

گردد.

باشند .مصرف كم وست زباله شهری و لجن حاصال از فاضالاب

د .مصرف كود حيوانی تازه در مزارع زعفران ارگانيک ممنوع

در مزارع ارگانيک زعفران ممنوع است.

بوده و بايستی قبل از مصرفی ايان ناوع كاود ،عمال كم وسات

ص .در مزارع ارگانيک ،استفاده از كود ماايعی حاصال از دام-

كردن صورت گيرد تا عوامل ميکروبی و بذر علافهاای هارز از

داریهای گواهی شده ،با رعايت برخی نکات ايمنی بلامانع مای-

بين برود.

باشد.

تبصره :كودهای حياوانی كم وسات نشاد ماايع ياا جاماد

ض .قبل از مصرف اسالاری در مازارع ارگانياک بايساتی از

بايستی حاداقل  624روز قبال از برداشات محصاول ،باا خااك

وقوع مناسب فرآيند هضم 6در آن اطمينان حاصل شاود و گرناه

مخلااوط شااوند (در ارتباااط بااا توليااد كم وساات ماایتااوان بااه

بايستی به مدت  2سال اقدام به كشت كود سبز نمود.

اسااتانداردهای شااماره  65524 ،64761و  65526كااه توسااط
سازمان ملی استاندارد ايران تهيه شده است ،مراجعه نمود).
ذ .در طی دور گلدهی زعفران به كاربردن هر نوع كود و ياا
ماد آلی ديگری كه میتواند موجب آلودگی گلها شاود ممناوع
میباشد.

ط .در هنگام مصرف كودهای مايع بايساتی دقات نماود تاا
خطر آبشويی آنها به زمينهای مجاور يا روانابها وجاود نداشاته
باشد.
ظ .در گياه زعفران كود مايع بايستی پس از برداشات گال و
در طی رشد رويشی گياه مصرف شود.

ر .جهت ممانعات از وقاوع آلاودگی ميکروبای در گالهاای

ع .تغذية برگی زعفران در بومنظامهای ارگانيک موضاوعيتی

زعفران لازم است تا كودهای آلی پوسيده حداقل  6تا  2ماه قبال

ندارد و بايستی توجه داشت كه اين روش برای بهسازی و حفاظ

از اولين آبياری پاييزه و يا بعد از برداشت گل در مزارع ارگانياک

باروری خاك مؤثر نيست.2

زعفران مصرف شوند.
ز .كشاورزانی كه كودهای آلی را به صورت تيمار شده تهياه
مینمايند بايستی تا حد امکان مستندات كاافی از فروشانده كاه
نشان دهند منشاء ،تيمار مورد استفاده و آزمونهای انجام شاده

6 - Digestion
2 - Foliar feeding is restricted as a practice in that
it is permissible but shall not fully take the place
of effective and proper soil conditioning and
fertility maintenance

61

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1011

غ .محلولپاشی زعفران تنها با استفاده از موادی كه مصارف
آنها در كشاورزی ارگانيک ممنوع نباشد ،در صورت كسب مجوز
از سازمان گواهیدهنده ،به عنوان مکمل رشد گياه ،تنها در اواخر
فصل رشد كه توان جذب مواد غذايی از ريشاة زعفاران كااهش
میيابد ،مورد استفاده قرار گيرد.

در آب آبياری موجب كاهش عملکرد زعفران میشود.
پ .زمان انجام اولين آبياری مزارع زعفران در فصل پاييز باا
عوامل اقليمی به خصوص دمای هوا تنظيم شود.
ت .در شرايط اقليمی اياران بيشاترين عملکارد زعفاران در
فواصل آبياری  24روزه به دست میآيد ،ولی اگر امکاان تاأمين
آب كافی فراهم نبود بهتر اسات آبيااریهاا در زماانهاايی كاه

مدیریت آبیاری زعفران
اصوو کلی

روشهای مورد استفاده در زراعت زعفران ارگانياک بايساتی
موجب حفظ كيفيت و كارايی مصرف آب شوند .برای رسيدن باه
اين منظور بايستی از فعاليتهايی مثل افزايش ظرفيت نگهداری
آب در خاك از طريق افزايش ميزان هوموس خااك ،اساتفاده از
خاك وش ،استفاده از تجهيزات مناسب آبياری و آبياری بر اسااس
ارزيابیهای حاصل از تانسيومتر ،وضاعيت تبخيار و غياره بهاره
گرفت .زمان آبياری بر اساس محتاوای رطاوبتیی خااك ،ميازان
بارندگی ،شرايط دمايی و نياز تبخير و تعرقیی گياه تعيين میشاود
كه معمولاً در اواخر فصل رشد گياه نياز به آبياری بيشتر میباشد.
تعداد دفعات آبياری برای زعفران بساته باه منطقاة جغرافياايی،

انطباق بيشتری با نيااز گيااه دارناد ،صاورت پاذيرد [بار اسااس
تحقيقات علمای ( Behdani & Fallahi, 2015; Koocheki

 )& Khajeh-Hosseini, 2020نياز آبی گياه در سال اول رشد
حدود  5444تا  5944مترمکعب در هکتار میباشد ،ولی در سال-
های بعدی میتواند  944تا  6444مترمکعب ديگر بسته به سان
مزرعه و شرايط اقليمی بر اين مقدار اضافه شود].
ث .با توجه به عمق كامی توساعة ريشاة زعفاران ،باه جاای
مصرف حجم زيادی آب در هر نوبت آبياری ،بهتار اسات ضامن
بکارگيری روشهای نوين آبياری ،با كاهش حجام آب مصارفی
در هر نوبت ،تعداد دفعات آبياری مزارع را افزايش داد.
الزامات

ميزان دسترسی به منابع آب و ميزان بارندگی در طی فصل رشد

الف .توليد كنند زعفران ارگانيک متعهد است كه كه سلامت

متفاوت است ،ولی در اكثر نواحی حداقل چهار نوبت آبياری برای

و كيفيت آب مورد استفاده برای آبياری را مورد ارزيابی قرار دهد.

زعفران صورت میگيرد كه در دانش بومی زعفرانكارانی خراسان

ب .شناسايی و اجرای فعاليتهای صحيح جهت ممانعت و يا

بهترتيب تحت عناوين بسارآب (قبل از گلدهی) ،زاييچآب (پس از

كاهش آلودگی منابع آب بايساتی ماد نظار قارار گيارد .در ايان

گلدهی) ،كولشآب (پس از وجاين زمساتانه) و زردآب (در اواخار

ارتباط میتوان به فنسكشی مناابع آب جهات ممانعات از ورود

فصل رشد) شناخته میشوند (.)Behdani et al., 2018

حيوانات ،نگهداری مناسب چاه آب ،فيلتر كردن آب ،برهم نازدن
رسوبات ،6ساخت استخرهای نگهداری آب و نيز ابزارهای تيماار

پیشنهادها

الف .با افزايش مقدار سديم و نيز شوری آب آبياری به ميزان
بالاااتر از  5دس ای زيماانس باار متاار ،عملکاارد زعفااران كاااهش
قابلتوجهی میيابد.
ب .بالا بودن بيش از حد مقدار بیكربنات ،سولفات و منيزيوم

آب اشاره نمود.
پ .برای به حداقل رساندن پتانسيل آلاودگی ميکروبای ،آب
مورد استفاده برای زراعت زعفران بايستی متناوبااً ماورد آزماون
قرار گيرند .آب زيرزمينی بايد حداقل يک بار در طی سال و آب-
6 - Not stirring the sediment when drawing water

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

های سطحی بايد حداقل برای مدت هر سه ماه يک باار آزماون
شوند.
ت .پايش پتانسيل وقوع آلاودگی ميکروبای مناابع آب (مثلااً
توسط دامها ،انسانها ،فاضلاب و يا عمليات كم وساتساازی) و
نيز ارزيابی مجدد آلودگی ميکروبی در صورت وقاوع رخادادهای
محيطی (مانند نوسانات دمايی ،بارندگیهای سانگين و غياره) و
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مدیریت آفات ،بیماریها و علفهای هرز در مزارع ارگانیرک
زعفران
اصوو کلی

در بوم نظامهای زعفران ارگانيک از ابزارهاای غيرشايميايی
مانند روشهای كنترل بيولوژيکی ،فيزيکی ،مکانيکی و زراعی (با
تأكيد بر روشهای تلفيقای) جهات ممانعات از خساارات آفاات،
بيماریها و علفهای هرز استفاده میشود.

ساير شرايطی كه ممکن است كيفيت آب را تغيير دهد ،ضارورت
دارد.

الزامات

ث .ارزيابی پتانسيل آلودگی شيميايی (مثلاً توسط فعاليتهای

الف .برای ماديريت تانشهاای زيساتی در مازارع زعفاران

معدنكاوی ،روانابهاای كشااورزی و ضاايعات صانعتی) و نياز

ارگانيک بايد از روشهايی مانند استفاده از واريته ياا تاودههاای

پايش دوبار منابع آب از حيث وقوع آلودگی شيميايی در شارايط

محلیی سازگار با محيط ،اجرای برنامة باروری متعادل زمين جهت

وقوع رخدادهايی كه در جريان آنها احتماال تغييار كيفيات آب

حفظ باروری خاك با سطوح بالای فعاليت بيولوژيکی ،اساتفاده از

وجود دارد ،ضروری میباشد.

تناوبهای سازگار با محيط ،كشت مخلوط ،كشت گياهان همراه،

ج .مصرف آب فاضالاب در مازارع زعفاران ارگانياک و نياز
اراضی مجاور آنها كه احتمال آبشويی وجود دارد ،ممنوع است.

كودهای سبز ،مديريت زيستگاه ،حفاظت از دشمنان طبيعی آفات
با تدارك زيستگاه مناسب مانند پرچين ،ايجااد آشايان و ناواحی

چ .آبهای اصلاح شده و بازياافتیی مرغاوب نباياد مساتقيما

بافر ،رهاسازی شکارگرها و پارازيتهای آفاات ،كاشات گياهاان

برای آبياری مزارع زعفران ارگانيک مورد استفاده قارار گيرناد و

تله ،مالچپاشای ،چارا باه كماک دامهاا ،وجاين دساتی ،كنتارل

تنها در مواردی مانند توليد كود سبز قبل از كاشات زعفاران ،باا

مکانيکی و فيزيکی مانند استفاده از تلههای نوری ،موانع ،صادا و

مجوز سازمان گواهیدهنده قابل مصرف میباشند.

نيز وجين به كمک شعله 6استفاده نمود.

ح .منابع آب بازيافتی جهت اطمينان از عادم تجماع بقاياای
مواد آلاينده در خاك و محيط اطراف ،بايستی دائماً ماورد پاايش
قرار گيرند.

ب .استفاده از آميزههای بيوديناميک برای مديريت تنشهای
زيستی در مزارع ارگانيک زعفران مجاز است.
پ .در شرايطی كه روشهای مختلاف زيساتی ،مکاانيکی و

خ .آبياری تابستانة مزارع زعفاران در طای مرحلاة تکاوين و

فيزيکی برای مديريت تنشهای زيستی زعفران كافی نباشاند و

تمايز اندامهای زايشی احتمالاً مفيد بوده و خارج از اين محادود

احتمال خطری جدی برای گياه وجود دارد ،میتوان از ماواد مجااز،

زمانی مجاز نمیباشد.

تحت نظر سازمان گواهیدهنده استفاده نمود[ .ليست ايان ماواد

تبصره :در صاورتی كاه فراهمای رطوبات در تابساتان باه

توسط بهدانی و همکاران ( )Behdani et al., 2015aبا اساتناد

خصوص در شرايط بالا بودن دمای محيط ،موجب وقوع خساارت

به مراجع معتبر ملی ( )INCO, 2014و باينالمللای ( Codex,

بيماریهای قارچی شود ،بايستی از آبياری تابستانه اجتناب نمود.

 )2013; IFOAM, 2014گردآوری شده است].

6 - Flame weeding
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ت .در شرايطی كه استفاده از نهادههای فرموله شد

تجاری6

تبصره :چرای دامها بايد به گونهای مديريت شود كه سابب

اجتنابناپذير باشد ،بايستی از فرمولاسيونهايی استفاده نمود كاه

تخريب و يا آلودگی منابع آب و خاك نشاود .دامهاای چراكنناده

مورد تاييد موسسه گواهیكننده باشند و هر نهاد فرمولاه شاده

نيز بايستی تحت مديريت ارگانيک باشند ،تا فضولات آنها ايجاد

بايااد فقااط دارای تركيبااات فعااال مجاااز (گااردآوری شااده در:

مشکل نکند.

 )Behdani et al., 2015aباشد.
ث .بکارگيری روشهای كنترل فيزيکی آفات ،بيمااریهاا و
علفهای هرز مانند استفاده از حارارت ،در كشااورزی ارگانياک
مجاز میباشد (تحت نظر سازمان گواهیدهنده).

د .در فصل رشد و برداشت محصول زعفران بايساتی از ورود
حيوانات اهلی به مزرعه ممانعت كرد.
ذ .برای كنترل آفات رايج در مزارع ارگانيک زعفاران باياد از
روشهای تلهگذاری ،دميدن دود كاه به درون كاناالهاای حفار

تبصره :آتش زدن مزرعة زعفران جهت كنتارل علافهاای

شده توسط آفات ،آب انداختن لانهها ،استفاده از طعمههای سمی

هرز ممنوع میباشد .در مواقعی كه اندامهای گياهی باه عوامال

مجااز (گاردآوری شاده در ،)Behdani et al., 2015a :ايجااد

بيماریزا آلوده باشند ،در صورت موافقت موسسه گاواهی كنناده

شبکههای سيمی در اطاراف مزرعاه و مناابع غاذايی جاايگزين

میتوان برای ازبين بردن بقايا از آتش زدن استفاده كرد.

استفاده نمود.

ج .استرليزاسيون حرارتی 2خاكها برای مديريت تانشهاای

ر .برای كاهش خسارت پرندگان به بنههاايی كاه در ساطح

زيستی در مزارع زعفران ممنوع میباشد ،مگر در موارد اساتثنايی

خاك نمايان میشوند ،بايستی روی اين بنهها باا خااك پوشايده

كه كنترل تنشهای زيساتی از طرياق سااير روشهاای مجااز

شده و يا آنها را جمعآوری نماوده و در مزرعاة جديادی كشات

مقدور نباشد .در اين مواقع اخذ موافقت مؤسساه گاواهی كنناده

نمود.
ز .مناسبترين روش كاهش خساارت كناه ،افازودن خااك

الزامی است.
چ .در مواقعی كه نتوان عوامل تنشزا را از روشهاای مجااز
مديريت نمود ،میتوان ضمن كسب اجاازه از ساازمان گاواهی-
دهنده ،از سولاريزاسيون 5خاك بهره گرفت.

زراعی سبک در طول فصل تابستان میباشد.
س .برای كنترل خسارت كنه در مزارع در حال احداث بايد از
اين روشها استفاده نمود -6 :بيرون آوردن بنههاای زعفاران از

ح .استفاده از تمامی علافكاشهاا ،آفاتكاشهاا و ساموم

خاك برای كاشت مجدد بصورت خشکهكّن انجاام گيارد -2 ،از

شيميايیی مصنوعی در مزارع توليد زعفران ارگانيک ممنوع مای-

بنههای سالم و فاقد لکههای تيرهرنگ برای كاشت استفاده شود،

باشد.

 -5عمق كاشت بسته به بافت خاك  69تا  24سانتیمتر انتخاب

خ .برای كنترل علفهای هرز در مازارع زعفاران ،در درجاة

گردد -0 ،هر دو سال يکبار خاك زراعی سبک به ارتفاع  0تاا 9

اول بايد از روشهايی مانند تنظيم تراكم كاشت ،كشت مخلاوط،

سانتیمتر در طول فصل تابستان روی مزرعه پخش شود تا عمق

استفاده از مالچ بقاياای گيااهی ،وجاين دساتی و چارای دامهاا

كاشت هميشه ثابت بماند -9 ،از آبيااری مازارع آلاوده در طاول

استفاده نمود.

فصل تابستان خودداری شود -1 ،از خاكبرداری مزارع زعفاران
جهت كاشت مجدد زعفران پرهيز گردد -7 ،در موقاع كاشات از
6- Commercial formulated inputs
2- Thermal sterilization
5 - Soil solarisation

مقدار بنة بيشتری در واحد سطح استفاده شود و  -9از انتقال بنه-
های زعفران آلوده به ساير مناطق جلوگيری شود.

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران
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به شمار رفته و در چرخة غذايیی مزرعه باقی میمانند.

مزارع زعفران بايد از روشهاايی مانناد رعايات تنااوب زراعای،
حذف گياهان آلوده و تيمار نمودن بنهها قبل از كشت باا ماواد و
ابزارهای مجاز مانند قارچكشهای زيستی استفاده كرد.

الزامات

الف .حذف و ساوزاندن بقاياای گيااهی در مازارع ارگانياک
زعفران مجاز نمیباشاد ،در صاورتیكاه انادامهاای گيااهی باه
بيماریهای قارچی و عفونی آلوده باشاند باياد از مزرعاه بيارون
برده شوند.

مصرف مالچ و کاشت گیاهان همراه
اصوو کلی

ب .بقايای گياهی بايستی به صورت مالچ مورد استفاده قارار

به منظور كاهش ميزان خسارت علافهاای هارز و افازايش

گيرد و يا پس از عمليات كم وستسازی (خصوصااً اگار احتماال

ميزان بهرهوریی نور ،زمين و نهادهها ،استفاده از ماالچ گيااهی و

خودآسيبی وجود داشته باشد) مجدداً به خاك مزرعه اضافه شوند.

كاشت برخی گياهان همراه در مزارع زعفاران ارگانياک توصايه
میشود.
پیشنهادها

الف .گياهان همراه ،بر مبنای نياز آبی و تغذيهایی كم انتخاب
شوند.
ب .استفاده از گياهان پاييزه كه فصل رشد و نياز آبای آنهاا
نسبتاً منطبق بر دور رشد و فعاليت زعفران است ،مناسبتر می-
باشد.
پ .گياه انتخابی ترجيحاً از خانواده بقولات باشد.
ت .گياه همراه فصل رشد كوتاهی داشته و در طای تابساتان
نياز به آبياری نداشته باشد.
الزامات

الف .باين زعفاران و گياهاان هماراه انتخاابی نباياد اثارات
آللوپاتيک متقابل وجود داشته باشد.
ب .گياه همراه انتخاب شده ،نبايد رقابت قابل ملاحظاهای باا

تجهیزات و ماشینآلات
اصوو کلی

برای حفظ ساختار خاك در مزارع زعفران كه بارای چنادين
سال مورد استفاده قرار میگيرند ،اساتفادههاای غيرضاروری باه
خصوص از ماشينآلات سنگين نياز به احتياط بيشتری دارد.
الزامات

الف .در مزارع زعفران ارگانيک بايستی استفاده از ماشينآلات
خاكورزی را به حداقل ممکن رساند.
ب .تجهيزات و ماشينآلاتی كاه در مازارع كشااورزی راياج
استفاده میشوند ،بايد قبل از استفاده در مزارع ارگانيک زعفاران
كاملاً تميز شده و هيچگونه بقايايی بار روی آنهاا وجاود نداشاته
باشد.
پ .در مزارع ارگانيک نبايد از تجهيزاتی مانند محلولپاشها
كااه باارای مصاارف مااواد ممنوعااه در سيسااتمهااای كشاااورزی
غيرارگانيک به كار گرفته میشوند ،استفاده كرد.

زعفران داشته باشد.
عمر مناسب مزارع ارگانیک زعفران
مدیریت بقایای زعفران
اصوو کلی

بقايای گياهی در مزارع ارگانيک فرصتی برای تقويت خااك

اصوو کلی

سن مناسب مزرعه بسته به هدف توليد (گل يا بنه) متفااوت

64

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1011

می باشد .با افزايش سن مزرعة زعفران در مزارعی تولياد گال باه

میتوانند گواهیی توليد زعفران ارگانيک در قالب گواهی گروهای

بيش از شش سال ،به دليل نزديک شدن تود بنههاا باه ساطح

را ،دريافت كنند.

خاك ،افزايش رقابت برای آب و مواد غذايی ،افازايش آلاودگی-
های قارچی ،كاهش اندازه و توان تکثيار بناههاا و باروز اثارات
آللوپاتيک ،ميزان گلدهی زعفران كاهش میيابد.

الزامات

الف .مجموعههای تشکيل شده برای توليد گروهای زعفاران
ارگانياک ،باياد تحات ماديريت واحاد فعاليات نماوده و هماه

پیشنهادها

الف .در شرايط كشت پرتراكم (باا هادف تولياد گال) تعاداد
سالهای بهرهبرداری از مزرعة زعفران بهتار اسات حاداقل باه
نصف ميزان مزارعی كه با تراكم كمتر كشت میشاوند ،كااهش
يابد.
ب .پااس از پايااان دوران بهاارهباارداری از مزرعااة زعفاارانی
اختصاصیی توليد گل ،بهتر است به مادت حاداقل  5ساال (و در
صورت لزوم تا  9سال) از تناوب زراعی با گياهانی مانناد گنادم،
جو ،يونجه ،لگومها و دانههای روغنی استفاده نمود.

استانداردهای توليد زعفران ارگانيک را رعايت كنند.
ب .گواهی گروهی تنها برای كشاورزان خردهپا باا محصاول
يکسان و مشترك ،قابل صدور است.
پ .زعفران توليدی بايد تحت نام يکساان و در قالاب ياک
استراتژی همنواخت و ثابت به فروش برسد.
ت .زعفرانكاران عضو گروه ،حق عرضه و فروش محصولات
خود را به صورت انفرادی و مستقل ندارند.
ث .گواهی گروهای بارای توليدكننادگان زعفاران ،در ياک
محدوده جغرافيايی مشخص كاربرد دارد.

پ .در مزارع توليد بنه ،عمر مزرعه  6تا  2سال پيشنهاد می-

ج .جهت اطمينان از هماهنگی فعالياتهاای درون گروهای

شود .اگر بنههای مادری در زمان كاشت زير  0گارم وزن داشاته

بايد يک سيستم كنترل داخلای كاه توساط ياک فارد منتخاب

باشند ،جهت رساندن درصد بيشتری از بنههای دختاری باه وزن

هدايت میشود ،در نظر گرفته شود.

مطلوب بهتر است عمليات زراعیی تلفيقی و زمانبنادی شاده باه
مدت دو فصل رشد ادامه يابد.

چ .فرد منتخاب بارای اطميناان از يکناواختی و همااهنگی
فعاليتهای درون گروه بايد اقدام به برقراری دورههای آموزشای
و نيز بازديد و كنترل مداوم نمايد.

الزامات

الف .در مزارع ارگانيک زعفران محدوديتی برای تعداد سال-

ح .بازرسیهای داخلی ،بايد به گونهای انجام شود كه قابليات
رديابی هر كشاورز ،امکانپذير باشد.

های بهرهبرداری از زمين وجود ندارد ،مگر اينکه طولاانی شادن

خ .هر يک از اعضای گروه ،در مقابال گاواهی صاادر شاده

دور بهرهبرداری از مزرعه منجر باه افازايش عوامال بيمااریزا

مسئوليت دارد .بنابراين ،بازرسی داخلی حاداقل دو باار در ساال

شود.

برای هر مزرعه ضروری میباشد.

صدور گواهی گروهی تولید زعفران ارگانیک
اصوو کلی

روستاها ،تعاونیهای روساتايی ،اتحادياههاای كشااورزی و
شركتهای سهامی عام با حضور كشاورزان به عنوان ساهامدار،

د .ارزيابی و بازرسی ساالانه ،باياد توساط ساازمان بازرسای
كنند رسمی (مرجع گواهیدهنده) حداقل يکبار در سال به انجام
برسد.
ذ .تعداد كشاورزانی كه به صورت مستقيم و به شکل تصادفی

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران
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مورد بازرسی قرار میگيرند ،بسته به تعداد اعضاء گروه بين  9تاا

مصرف عناصر غذايی شيميايی مقادور خواهاد باود .اگار تولياد

 24درصد میباشند.

زعفران در محيط كنترل شده موجب آسيب رسيدن به كشاورزان

ر .برای مجموعههای با بيش از  6444عضو ،حداقل  94نفر

خردهپا و جوامع محلی شود و اقتصاد اين قشر را در معرض خطر

از اعضاء ،بايد به صورت تصادفی انتخاب و ماورد بازرسای ،قارار

قرار دهد ،تا زمان رفع اين مسأله مجاز تلقی نمیشود .در نهايات

گيرند.

اينکه تا زمان رفع تمامی ابهامات در مورد توليد زعفران ارگانيک
در محيط كنترل شده ،بايستی از گواهیی اين نوع توليدات توساط

تولید زعفران در محیط کنترو شده

سازمانهای گواهیدهنده خودداری شود.

اصوو کلی

كشت هيدروپونيک زعفرانی ارگانيک مجاز نمیباشد .ممناوع

پیشنهادها

بودن روش كاشت هيدروپونيک جهت توليد محصولات ارگانيک،

الف .بنههای مورد استفاده در روش كشت زعفران در محيط

در استاندارد ملی ايران به شمار  66444مورد تأكيد قرار گرفتاه

كنترل شده ،در طی دور استراحت حقيقیی بناه ،از خااك خاارج

اساات ( .)INCO, 2014در اسااتاندارد ملاای اسااتراليا ( ACO,

شوند.

 )2019نيز آمده است كه سيستمهای هيدروپونيک يا آكواپونيک

ب .نياز دمايی زعفران برای وقوع مناسب گالانگيازی ياک

كه به موجب آن گياهان از طريق كودهاای محلاول در محايط

دور گرمادهی (انکوباسيون) به مدت حداقل  99و حاداكثر 694

بدون خاك توليد میشوند ،قابل تأييد نيستند .در استاندارد مذكور

روزه در دمای بين  25تا  27درجة ساانتیگراد و رطوبات نسابی

كشت گياه در محيط كنترل شده با استفاده از بساترهای كشات

 99درصد در شرايط تاريکی میباشد.

آلی مجاز شمرده شده است .افزون بر اين ،تأكيد شده اسات كاه

پ .پس از اتمام مرحلة گرمخانهگذاری ،بنههاا را باه اتاقاک

در صورت نياز به كاشات در ظاروفی كشات ،بايساتی از ظاروف

گلگيری منتقل كرده و در محيط جديد جهت وقوع گلدهی ،دما

تجزيهپذير و فاقد آلودگی استفاده شود ،تغذياة گيااه بار اسااس

به حدود  69تا  67درجة سانتیگراد باا تنااوب ناوری  9سااعت

اصول كشاورزی ارگانيک باشد و برای مواردی مانند تنظيم دما و

روشنايی در شبانهروز رسانيده میشود.

تأمين نور از انرژیهای تجديدپذير استفاده شود .به دليال اينکاه
در زعفران گلدهی قبل از رشد رويشیی گياه صورت میگيرد ،باه

الزامات

نظر میرسد با رعايت احتياطهای لازم بتوان از روشهای كنترل

الف .اتاقکهای در نظر گرفتاه شاده بارای ذخيارهساازی و

شده برای توليد زعفران ارگانياک اساتفاده كارد .باا ايان وجاود

گلدهی بنهها بايستی از تجهيزات اساتاندارد تهياه شاده و فاقاد

بايستی زعفران توليد شاده در ايان شارايط از نظار خصوصايات

وجود شرايطی برای نفوذ عوامل بيماریزا و نيز آفات باه محايط

كيفی و عدم وجود آلايندهها مورد ارزيابی جادی قارار گيارد .باا

رشد بنهها باشند.

توجه به اينکه گلدهی زعفران متکی به ذخاير بنة مادری اسات،

ب .جعبااههااای كاشاات ،بسااتر كاشاات احتمااالی و تمااامی

اگر بنههای مادری تحت شارايط ارگانياک و در محايط مززعاه

تجهيزاتی كه برای توليد زعفران در محايط كنتارل شاده ماورد

توليد شده باشند ،گلگيری از آنها در محيط كنترل شده تنهاا باا

استفاده قرار میگيرند ،بايد قابال بازيافات و عااری از هار ناوع

تأمين رطوبت و تنظيم عوامل اقليمای مانناد ناور و دماا ،بادون

آلودگی باشند و از مواد اولياة اساتاندارد و ماورد تايياد موسساه
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گواهی كننده تهيه شده باشند.
پ .بنههايی كه بارای گالگياری در شارايط كنتارل شاده
انتخاب میشوند بايستی وزن مناسبی داشته ،فاقد علايم آفاات و
بيماریها باشند و در مزارع تکثير ارگانيک بنة بذری ،توليد شاده
باشند.
ت .كارگرانی كه در سيستمهای كنترلشد توليد زعفران كار
میكنند بايستی در سلامت كامل بوده ،اصول بهداشتی را رعايت

الف .اصلاحكنندگان زعفران بايستی واريتههاای ارگانياک را
فقط بر اسااس ماواد ژنتيکای آلاوده نشاده توساط محصاولات
مهندسی ژنتيک توليد نمايند.
ب .اصلاحكنندگان زعفرانی ارگانياک بايساتی تکنياکهاای
اصلاحیی كاربردی ارايه داده و اطلاعااتی در خصاوص روشهاای
مورد استفاده در توليد واريتههای ارگانيک در اختيار عماوم قارار
دهند.

كنند ،از تجهيزات مناسب مانند روپوش و دستکش تميز اساتفاده

پ .ژنوم زعفران به عنوان يک كلياتی تفکياکناپاذير ماورد

نموده و از هر عاملی كه باعاث وقاوع آلاودگی مایشاود مانناد

احترام بوده و مداخلات تکنيکی در ژنوم (مانند اشعههاای ياونيزه

خوردن و سيگار كشيدن اجتناب كنند.

كننده ،انتقال  RNA ،DNAو پروتئينهاای جداساازی شاده)6

ث .آب مورد اساتفاده در سيساتمهاای كنتارل شاد تولياد
زعفران بايستی سالم و بهداشتی و فاقد هر نوع آلودگی باشد.
ج .استفاده از هيچ نوع سم و كود شيميايی در فرآيناد تولياد
زعفران در سيستمهای كنترل شده مجاز نمیباشد.
چ .برای تأمين انرژیی مورد نياز در سيستم تولياد زعفاران در
محيط كنترل شده ،بايستی از مناابع انارژی پااك و تجديدپاذير
استفاده شود.

مجاز نمیباشد.
ت .سلول به عنوان يک كليت تجزيهناپذير مورد احترام بوده
و مداخلات فنی در سلولی جداساازی شاده در محايط مصانوعی
(مانند تکنيکهای مهندسی ژنتيک ،تخريب ديوارههای سالول و
فروپاشی هستة سلول از طريق همجوشایی سيتوپلاسات )2مجااز
نمیباشد.
ث .توانايی توليدمثل طبيعیی واريتة گياهی مورد احترام مای-
باشد و البته تکنيکهای كاهنده يا بازدارند ظرفيات جواناهزنای

بهنژادی و زیستفناوری زعفران
اصوو کلی

برای توليد واريتههای ارگانيک ،اصلاحگرانی گيااهی بايساتی
واريتههايشان را تحت شرايط ارگانيک انتخاب نموده و عملياات
تکثير در شرايط مديريت گواهی شاد ارگانياک صاورت گيارد.
الزامات مربوط به بهنژادی و زيستفناوری زعفرانی ارگانياک ،بار
اساس اصول آيفوم ( )IFOAM, 2014و طرح تحقيقاتی مرتبط
با توليد زعفران ارگانياک در اياران ()Behdani et al., 2015a
در ادامه ارايه شده است.

الزامات

مانند تکنولوژی ترميناتور از اين قاعده مستثنی هستند. 5
ج .مهندسای ژنتياک هايچ جايگااهی در تولياد و فارآوری
محصولات ارگانيک ندارد .بر اين اسااس ،اساتفاده از موجاودات
تغيير يافته ژنتيکی و مشتقات آنها شاامل جاانوران ،انادامهاای
تکثير گياه و نهادههای كشاورزی مانند كود ،ماوادی كاه بارای
بهسازی خاك استفاده میشوند و نيز موادی كه برای محافظات
گياه بکار می روند ،اكيداً ممنوع است.
6- Ionizing radiation; transfer of isolated DNA,
RNA, or proteins
2- Disintegration of cell nuclei through cytoplast
fusion
5- This excludes techniques that reduce or inhibit
the
germination
capacities
(e.g.
terminator
technologies).
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بهداشتی را در حين جمعآوری گل رعايت نمايد.

روشهای پرتودهی و استفاده از هورمونهای رشاد ،تولياد شاده
باشند مجاز نمیباشد.
ح .توليد اجزای شبهكلاله در محايطهاای آزمايشاگاهی و باا
استفاده از مواد شيميايیی غيرمجاز ممنوع میباشد.
خ .استفاده از مواد نانو در فرآيناد تولياد و فارآوری زعفاران
ارگانيک ممنوع میباشد (نياز به تحقيق بيشتر و توجه به مقررات
ارايه شده توسط سازمان گواهیدهنده).
 .1استانداردهای برداشت و ذخیرهسازی زعفران ارگانیک
برداشت گل
اصوو کلی

مديريت برداشت گالهاای زعفاران عطار ،طعام و كيفيات
محصول را تحت تأثير قرار میدهد.
الزامات

جابجایی گل
اصوو کلی

رعايت نکات بهداشتی در فرآيند جابجايی گلهای زعفاران،
تضمين كنند حفظ كيفيت محصول ارگانيک میباشد.
الزامات

الف .در مسير انتقال گلهای زعفاران از مزرعاه باه اتاقاک
ذخير گلها بايستی از وقوع هر گونه آسيب مکانيکی و يا ايجاد
آلودگی در محصول برداشت شده ممانعت شود.
ب .گنجايههای حاوی گلهای برداشت شاده ،طاوری روی
هم چيده شوند كه باعث ايجاد آسيب مکانيکی به گلها نشود.
پ .جهت ممانعت از وقوع آلودگی ياا آسايبهاای ناشای از

الف .برداشت گلهای زعفاران از مازارع ارگانياک باياد باه

عواملی مثل نور ،به خصوص در شرايطی كاه مساير مزرعاه تاا

صورت روزانه ،در ساعات اوليه باماداد و ترجيحااً قبال از طلاوع

محل ذخيرهسازی گل زياد باشد ،بايستی از پوششهاای تمياز و

خورشيد و زمانیكه گلها كاملاً باز نشدهاند ،صورت گيرد.

مناسب بر روی گنجايهها استفاده نمود.

ب .در مزارع ارگانيک زعفران بايد گلهای برداشت شاده در

ت .بايستی در تمامی مراحل برداشت و انتقال محصول دقت

سبد يا گنجايههای تميز و ترجيحاً سوراخدار حصايری ياا نخای،

نمود تا از آلوده شدن و اختلاط محصولات ارگانيک با غيرارگانيک

جمعآوری شود و از وسايلی مانند گونی و كيسههاای پلاساتيکی

اجتناب شود.

نبايد استفاده نمود.

ث .انتقال همزمان محصول ارگانيک و غيرارگانياک زماانی

پ .گنجايههايی كه برای جابجايی گال اساتفاده مایشاوند

مقدور است كه ابزارهای مناسبی مانند ظروف حمال جداگاناه و

بايستی دارای سطوح صاف بوده ،تميز ،خشاک و فاقاد آلاودگی

برچسبزنی ،جهت جلوگيری از اختلااط و وقاوع آلاودگی وجاود

ميکروبی باشند و مانع از وارد شدن خسارت مکانيکی به گالهاا

داشته باشد.

شوند.
ت .گنجايهها بايستی روزانه ماورد بازدياد قارار گرفتاه و در
صورت لزوم آلودگیهای آنها رفع گردد.
ث .جنس گنجايههای پلاساتيکی از ماواد بازياافتی و سامی
نباشد.
ج .فرد برداشت كنناد گال زعفاران بايساتی ساالم ،بادون
آلودگی و فاقد بيماری پوساتی و عفاونی باشاد و تماامی نکاات

ذخیرهسازی گل
اصوو کلی

توليد زعفران بر اساس اصول ارگانيک نيازمند كاهش فاصلة
زمانیی بين برداشت تا جداسازی كلاله و نيز رعايت اساتانداردهای
لازم در طی فرايند ذخيرهسازی گلها میباشد.
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پیشنهادها

الف .نگهداری گل زعفاران تحات اتمسافر تغييار يافتاه باا

ب .جداسازی كلاله در ساعات اولية چيدنی گل كه غنچاههاا
حالت شکنندگی دارند ،توصيه نمیشود.

تركيب گازی  94درصد دیاكسايد كاربن و  9درصاد اكسايژن،
ممکن است كيفيت گلهای زعفران را تاا حادود  2هفتاه حفاظ
نمايد.
الزامات

الزامات

الف .اتاق كاری جداسازی كلاله بايستی تميز و فاقاد هار ناوع
آلودگی باشد.

الف .در شرايط عادم كنتارل مناساب دماايی ،مادت زماان

ب .كارگران بايستی قبل از جداساازی كلالاه تماامی ماوارد

نگهداری گلهاای زعفاران از  9سااعت و حاداكثر  62سااعت

بهداشتی را به انجام رسانده و در حين كار از دساتکش ياکباار

تجاوز ننمايد.

مصرف و در صورت حساسيت به گرده از ماسک استفاده نمايند.

تبصره :گل زعفران را در شرايط مناسب دمايی (صفر درجاه

پ .كارگران در حين كار بايستی از تماس دسات باا بادن و

سااانتیگااراد) و رطااوبتی (حاادود  59درصااد) و نيااز اجتناااب از

سطوح آلوده پرهيز نمايند ،در غير اينصورت شستشاوی مجادد

انباشتگی تود گلها (حداكثر  64سانتیمتر) میتوان تاا حاداكثر

دستها ضروری است.

يک هفته نيز ذخيره نمود هر چند كه مقداری كاهش كيفيت رخ

ت .از ورود افااراد غياار ضااروری بااه اتاااق كااار ،ماننااد

میدهد (در اين مورد نظار ساازمان گاواهیدهناده بسايار مهام

بازديدكنندگان و تا حد امکان كودكان كاه ممکان اسات خطار

است).

ايجاد آلودگی را افزايش دهند بايستی ممانعت شود و در صاورتی

ب .گلهای زعفران در حدفاصل برداشت تا جداسازی كلالاه
بايد در اتاقی سرد (ترجيحاً نزديک به صفر درجة سانتیگراد) ،باه
دور از تابش آفتاب و فاقد گرد و غبار نگهداری شوند.
پ .از انباشته شدن گلها به ميزان بيش از  64سانتیمتار و
يا تماس گلها با سطوح خاكی و غيربهداشتی در اتاقک ذخياره-
سازی گل بايستی ممانعت شود.

كه اين كار مقدور نبود بايستی حداكثر مراقبت جهات اجتنااب از
وقوع آلودگی انجام گيرد.
ث .پس از جداسازی حدود  244گرم زعفران تر بايساتی آن
را به اتاقک خشک كردن انتقال داد.
خشک کردن کلاله
اصوو کلی

جداسازی کلاله
اصوو کلی

خشک كردن كلالة زعفران به روش سايه (سانتی) زماانبار
بوده و موجب افزايش خطر وقوع آلودگی ،ادامه ياافتن فعاليات-

رعايت نکاات بهداشاتی در حاين جداساازی كلالاه موجاب

های آنزيمی و غيرآنزيمی و در نتيجه كاهش شاخصهای كيفای

ممانعت از وقوع آلودگی و حفظ كيفيت زعفران ارگانيک میشود.

محصول میشود .بنابراين ،خشک كردن زعفران باه روشهاايی
مانند استفاده از خلاء ،انجماادی ،ماايکروويو و خورشايدی دارای

پیشنهادها

الااف .باارای جلااوگيری از وقااوع آساايب بااه كلالااه در حااين
جداسازی و نيز ممانعت از اختلاط ساير اجزای گل با كلالاه ،قبال
از باز شدن كامل گلها اقدام به جداسازی خامه و كلاله شود.

اولويت است.
پیشنهادها

الف .بهترين روش برای خشاک كاردن زعفاران اساتفاده از

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

روشهای صنعتی میباشد.
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هوای مورد استفاده بايستی فاقد آلايندهها بوده و برای ممانعت از

ب .استفاده از خشکكن خورشايدی روشای مناساب بارای
خشک كردن زعفران در مناطق روستايی میباشد.

تماس گازهای حاصل از انفجار با مواد گيااهی ،دقات كاافی باه
عمل آيد.
د .ضخامت لاية مواد گياهی بايستی به ميزانی تنظايم شاود

الزامات

الف .جهت ممانعت از رشد قارچهاا ،كلالاة زعفاران بايساتی
بلافاصله پس از جداسازی ،خشک شود.
ب .برای ممانعت از رشد عوامل بيماریزا ،محصول زعفاران
نبايد به صورت دستهای خشک شود.
پ .ميزان مناسب رطوبت زعفران بين  64تا  62درصد مای-
باشد.
ت .كاهش رطوبت محصول به كمتر از  7درصد موجب وارد
شدن آسيب مکانيکی و كاهش بازارپسندی كلاله میشود.
ث .خشک كردن زعفران ارگانيک به روش سانتی صارفاً باا
رعايت احتياطهای لاازم جهات ممانعات از وقاوع آلاودگی و در
صورت اخذ مجوز از سازمان گواهیدهنده مجاز میباشد.
ج .در صورت استفاده از روش سنتی ،نخست بايستی خشک
كردن در محيطی فاقد گرد و غباار ،دور از تاابش مساتقيم ناور
خورشيد و دارای تهوية مناساب صاورت گرفتاه و دوم اينکاه در
پايان فرآيند خشک كردن باا نموناهگياری از محصاول از عادم
وجود عوامل آلاينده در آن اطمينان حاصل شود.
چ .در اتاقی كه برای خشک كردن سنتیی محصاول در نظار
گرفته میشود بايد زمينة ايجاد آلودگی و خسارت توسط حيوانات

كه تا سطح مناسب و ايمنی از رطوبت حاصل شود.
ذ .در انتخاااب روشهااای مختلااف خشااک كااردن صاانعتی
بايستی تلاش شود تا فاصلة زمانی بين جداسازی و خشک كردن
محصول كمتر از  64ساعت باشاد ،مادت زماان خشاک كاردن
محصول كوتاه باشد ،دمای استفاده شده بارای خشاک كاردن،
يکنواخت بوده و از  14درجة سانتیگراد بيشتر نشاود ،از حارارت
غيرمستقيم استفاده شود و در نهايت اينکه برای خشاک كاردن
محصول از پارچههای توری استفاده شده و از پهناههاای فلازی
استفاده نشود.
ر .استفاده از امواج ماايکروويو جهات خشاک كاردن كلالاة
زعفران بايستی با احتياط و با اخذ مجوز از سازمان گواهیدهناده
صورت پذيرد.
خالصسازی و درجهبندی محصوو
اصوو کلی

زعفران پس از خشک كردن از حيث وجود مواد خارجی مورد
بازبينی قرار گرفته و س س بسته به زعفران مورد نياز (رشاتهای،
سرگل يا كلاله ،پوشال و گرده يا نرمه) ،محصول توليدی درجاه-
بندی میشود.

اهلی ،جوندگان ،پرندگان ،كنهها و حشرات وجود نداشته باشد.
ح .جهت ممانعت از رشد قارچها و توليد مواد سامی بايساتی
در اتاق مختص خشک كردنی سنتی ،عواملی مثل دما ،رطوبت و
تهويه به نحوی كنترل شوند تا مدت زمان خشک شدن محصول
به حداقل ممکن كاهش يابد.
خ .در صورت استفاده از روش خشک كردن با هاوای گارم،6

پیشنهادها

الف .بهتر است در حين درجهبندی از نور سفيد استفاده شود،
زيرا انعکاس نور زرد روی رشتههای قرمز و زرد زعفاران ماانع از
مشاهد دقيق و جدا كردن مواد خارجی میشود.
الزامات

الف .زعفران ارگانيک بايستی قبل از درجهبندی ،جهت حذف
6 - Hot air drying
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عوامل فيزيکی خطرناك مانند بقايای گياهی ،مواد آسيب دياده،

در آن صورت گيرد.

فلزات و ساير مواد خارجی و نيز احتمال وجود مواد تقلبی( 6ماواد

ت .كارگاه بايد نسبت به جانوران مختلف و نيز عواملی مانند

مصنوعی يا گياهی مانند اندامهای گياهیی مشابه و يا ساير انادام-

گرد و غبار نفوذناپذير بوده و تجهزات كاافی بارای كنتارل دماا،

های زعفران و نيز تركيبات آلی و غيرآلی) مورد بازبينی قرار گيرد.

رطوبت و تهويه در آن نصب شده باشد.

ب .جهت ممانعت از احتمال اختلاط مجادد ،ماواد زاياد جادا

ث .كف سالنها بايد مسطح ،نفوذناپذير ،بدون ترك و شايار،

شده از محصول اصلی بايستی از محل درجهبندی و ذخيرهسازی

قابل شستشو ،فاقد لغزندگی و مجهز باه سيساتم دفاع فاضالاب

محصول به سرعت خارج شوند.

باشد.

پ .در صااورتی كااه نتااوان خلااوص محصااول را بااه سااطح
استاندارد مناسب رساند و يا در صورتی كه محصاول آغشاته باا
فضولات دامی باشد و يا دچار خسارت آفات و عوامال ميکروبای
شده باشد ،نبايستی اقدام به پذيرش محصول نمود.

ج .ديوارها و سقف كارگاه بستهبندی زعفران بايد نفوذناپذير،
قابل شستشو ،صاف و دارای رنگ روشن باشد.
چ .در و پنجرههای كارگاه بستهبندی زعفران بايد مجهز باه
توری ،قابل شستشو ،صاف و غيرقابل نفوذ به آب باشند.

ت .برای جداسازی خامه از كلالاه بايساتی از قيچای تمياز و

ح .استفاده از سيستمهای تهويه مخصوصاً در قسمتهايی از

ضدعفونی شده با مواد مجاز و برای جداساازی زعفاران نرماه از

كارگاه كه دما زياد ،دود ،بوهای نامطلوب ياا ذرات آلاوده كنناده

الک تميز با مش مناسب ،استفاده نمود.

توليد میشوند ،ضروری است.
خ .دمای مناسب كارگاه برای محيطی كار كارگرانی كه فعاليت

بستهبندی زعفران

بدنی دارند  62تا 60درجه سانتیگراد و افرادی كه كاار معماولی

کارگاه ،کارکنان و تجهیزات بستهبندی

انجام میدهند  69تا  24درجة سانتیگراد میباشد.

اصوو کلی

بستهبندی زعفران در كارگاههای استاندارد ،توساط كاركناان
آموزش ديده و باا اساتفاده از ابزارهاای مناساب موجاب حفاظ
خصوصيات كيفی محصول و پرهيز از وقوع آلودگی میشود.

د .نور در كارگاه بستهبندی زعفاران باه صاورت طبيعای ياا
مصنوعی فراهم میشود .شدت نور مصنوعی نبايد به حدی باشد
كه باعث تغيير رنگ محيط شود و دامناة آن در محال بازرسای
مواد اوليه از  904لوكس ،در محالهاای كاار در كارگااه از 224

الزامات

الف .كارگاه بستهبندی زعفران بايد از مراكز آلوده كنناده دور

لوكس و در مناطق ديگر از  664لوكس كمتر نباشد.
ذ .ترتيب چيدن محصول در انبار بايستی به شکلی باشد كاه

باشد.
ب .كارگاه صنعتیی بستهبندی زعفران بايد شامل سالن توليد،
انبار مواد اوليه ،انبار محصول نهاايی ،سارويسهاای بهداشاتی،
آزمايشگاه فيزيکوشيميايی و نيز آزمايشگاه ميکروبيولوژی باشد.
پ .سااختمان كارگااه بايساتی مساتحکم و دارای مسااحتی
متناسب با ظرفيت توليد بوده و در هر زمانی تعميرات ماورد نيااز

اولين كالای وارد شده به انبار ،اولين كالای خارج شده از انبار نياز
باشد.
ر .محصول زعفران بايستی در داخل قفسهها قارار گرفتاه و
مستقيماً در كف انبار گذاشته نشود.
ز .دستگاههای مورد استفاده در كارگاه بساتهبنادی زعفاران
بايستی حداقل  69سانتیمتر بالاتر از سطح زمين نصب شوند.

6 - Adultration

ژ .ماشينهای مورد استفاده در كارگااه بساتهبنادی زعفاران

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

70

بايستی به آسانی قابل تميز كردن بوده و تأثير منفی بار كيفيات

ضايعاتی مانند سنگريزه و مواد خارجی و تقلبات احتماالی ماورد

محصول نداشته باشند.

بررسی قرار گيرد.

س .نظافت دستگاههای موجود در كارگاه بايد بطور متنااوب

ت .در صورتی كه ميزان رطوبت زعفاران در مرحلاة بساته-

با استفاده از هوای فشرده صورت گرفتاه و در صاورت مشااهد

بندی بالا باشد ،بايستی قبل از بستهبندی ،با استفاده از روشهای

آثار آلودگی ميکروبی با آب شستشو يافته و پس از گندزدايی (باا

مناسب خشک كردن ،ميزان آن را به حد استاندارد رساند.

مواد مجاز) توسط جريان هوا خشک شوند.
ش .كارگاه توليد زعفاران ارگانياک بايساتی دارای امکاناات
رفاهی و نيز سرويسهای بهداشتی كافی باشد.

ث .آب و تركيبات مجاز (گاردآوری شاده درBehdani et :

 ،)al., 2015aمیتوانند جهت تميز نمودن و ضدعفونی تجهيزات
بستهبندی مورد استفاده قرار گيرند.

ص .كاركنان كارگاه بستهبندی زعفران بايستی ساالم باوده،

ج .جهت كاهش خطر آلودگی ،بهتر است بين زمان اساتفاده

دارای كارت معاينه معتبر از مراجع بهداشتی باشند و آموزشهای

از تركيبات تميزكننده تا استفاد تجهيزات بستهبندی يک فاصلة

لازم فنی و بهداشتی را ديده باشند.

زمانی در نظر گرفته شود.

ض .كاركنان كارگاه بستهبندی زعفران بايستی تمامی نکات

تبصره :ساير تركيباتی كه ممکن است جهت تمياز نماودن

مربوط به بهداشات فاردی را رعايات نماوده ،دارای لبااس كاار

تجهيزات بستهبندی توسط توليد كننده استفاده شوند ،بايستی باا

مناسب و دستکش بوده و از خوردن و آشاميدن در حاين بساته-

مشورت سازمان گواهیدهنده و به شيوهای مصارف گردناد كاه

بندی اجتناب نمايند.

موجب وقوع آلودگی در محصول نشوند.
چ .ظروف مورد استفاده برای بستهبندی زعفران نباياد هايچ

ظروف و اقدامات بستهبندی
اصوو کلی

استفاده از ظروف مناسب به همراه رعايت احتياطهاای لاازم
جهت اجتناب از ورود مواد زايد و آلاينده به زعفاران بساتهبنادی
شده از عوامل مهم حفظ شاخصهای كيفای زعفاران ارگانياک
میباشند.
الزامات

الف .بستهبندی زعفران بايستی تا حداكثر  20ساعت پاس از
درجهبندی محصول صورت گيرد و در طی اين مدت محصول در
ظروف تميز ،خشک و دربسته نگهداری شود.
ب .قبل از بستهبندی زعفران بايد از عدم وجاود آلاودگی در
محصول اطمينان حاصل كرد و در صاورت لازوم باا اساتفاده از
روشهای فيزيکی و شيميايی مجاز اقدام به رفع آلودگی نمود.

اثری مضری بار روی محصاول داشاته و نباياد از جانسهاای
نايلون ،پلیاورتان ،مقوای تراشاهای و كاغاذهای محلاول در آب
باشند.
ح .ظروف مورد استفاده برای بساتهبنادی زعفاران بايساتی
مستحکم ،تميز ،سالم و بهداشتی باشاند ،باه آساانی بااز شاوند،
شکسته نباشند و با مواد محتوی خاود واكانش شايميايی ايجااد
ننمايند.
خ .ظرف مورد استفاده در فرآيناد بساتهبنادی زعفاران باياد
نسبت به عوامل آب و هوايی مقاوم بوده و مانع مناسبی در مقابل
نفوذ رطوبت ،هوا و گرد و غبار به شمار آيد.
د .مواد مورد اساتفاده در فرآيناد بساتهبنادی بايساتی قابال
تجزية زيستی بوده و قابل

بازيافت6

باشند.

پ .محصول زعفران بايد قبل از بساتهبنادی از نظار وجاود
6 - Bio-degradable, recycled or recyclable sources
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ذ .برای بستهبندی زعفران ارگانيک نبايد از ظروفی كه قبلااً

قواعد كشاورزی ارگانيک رعايت شاده باشاد .برچساب زعفاران

استفاده شدهاند و يا ظروف حاوی قارچكشهای مصنوعی ،ماواد

ارگانيک دربرگيرند تمامی ماواردی اسات كاه ضامانت كنناد

نگهدارنده و مواد ضدعفونی كنند تدخينی استفاده نمود.

سلامت محصول میباشد.

ر .جهت ممانعت از رشد احتمالی عوامل ميکروبی ،محصاول
نهايی را میتوان در ظروفی كه ترجيحاً توساط گازهاای بایاثار
مانند نيتروژن پر شده و يا در شرايط خلاء ،بستهبندی نمود.
ز .كاربرد مستقيم مواد ضادميکروبی در فرآيناد بساتهبنادی
زعفران مناسب نمیباشد.
ژ .پرتودهی محصول قبل از بستهبندی جهت حفظ ويژگای-
های كيفی زعفران ارگانيک مناسب نمیباشد.
س .محصول زعفران بايد به شاکلی بساتهبنادی شاود كاه
امکان دخل و تصرف در بسته وجود نداشته باشد.
ش .برای توزين زعفران در فرآيناد بساتهبنادی از تارارزوی
ديجيتال با دقت كمينة  4/46استفاده شود.
ص .وزن هر بسته زعفران برای مصارف خانگی حاداكثر 54
گرم و برای كاربردهای صنعتی و صاادرات حاداكثر  6444گارم
میباشد.
ض .اگر هدف بستهبنادیی مخلاوط گيااهی معطار بار پاياة
زعفران باشد ،لازم است برای بستهبندی محصول از كيساههاای
سلولزی با حاداكثر وزن ياک گارم اساتفاده نماود .كيساههاای
سلولزی در بستهبندی ديگری از جنس كاغاذ قارار گرفتاه و در
يک جعبة مقوايی قارار داده مایشاوند .بار روی جعباه بايساتی
پوششی مناسبی استفاده شود تا محتاوی آن در مقابال آلاودگی،
رطوبت و دخل و تصرف حفظ گردد .در پايان بايساتی محصاول
توليد شده برچسبزنی شود.

الزامات

الف .زمانی میتوان برچسب زعفران ارگانيک را درج كرد كه
محصول توسط سازمان بازرسیكننده /گواهیدهند رسمی مورد
تاييد قرار گرفته باشد.
ب .برچسب زعفران توليد شده در طی دور گذار ،بايد به طور
كامل از برچسب زعفران ارگانيک مشخص باشد.
پ .استفاده از عبارت «در حال گذار باه ارگانياک» بار روی
برچسب زعفران زمانی مجاز است كاه حاداقل  62مااه از زماان
اجرای مديريت ارگانيک در مزرعه گذشته باشد.
ت .در فرآيند برچسبزنای زعفاران ارگانياک ،بايساتی ناوع
گواهی (ارگانيک ،در طی دور گذار و غيره) ،شمار گواهیی تولياد
كننده ،نام شخص ياا شاركتی كاه از نظار قاانونی مسائول آن
محصول است و نيز مرجعی كه انطبااق محصاول باا اساتاندارد
ارگانيک را تاييد میكند (سازمان گواهیدهنده) ،قيد گردد.
ث .بر روی بساتههاای زعفاران باياد ناام و ناوع محصاول
(زعفران رشتهای ،6زعفران رشتهای بريده ،2زعفاران پاودر5و ،)...
نام و نشانی توليد كننده يا بستهبندی كننده ،علامت تجاری ،وزن
خالص ،تاريخ دقيق بستهبندی و مصرف ،درجة محصول ،شامار
سری ساخت ،واژ «شکستنی» (در صورت استفاده از بستهبندی
شيشهای) جملة «در جای خشک ،خنک و دور از ناور نگهاداری
شود» و نيز نام كشور مبداء توليد «مثلاّ تولياد اياران» باا جاوهر

برچسبزنی زعفران ارگانیک

غيرسمی و پاكنشدنی به صورت واضح و خوانا باه زباان كشاور

اصوو کلی

استفاده از واژ «ارگانيک» در برچسب زعفاران بساتهبنادی
شده زمانی مجاز است كاه در چرخاة تولياد محصاول اصاول و

6 - Saffron in filament
2 - Saffron in cut filament
5 - Saffron in powder form
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توليد كننده و در صورت صادرات به زبان انگليسی و يا باه زباان
كشور خريدار ،برچسب شود.
تبصره :برای بستهبندیهای خيلی كوچک میتاوان از درج
مواردی مانند تاريخ بستهبندی و عبارت مربوط به شارايط محال
نگهداری صرفنظر كرد ،مشروط بر اينکه بستههای كوچاک در
بستههای بزرگتر قرار گرفته و نشانهگذاری كامل بار روی بساتة
نهايی درج گردد.
ج .در خصوص برچسبزنیی زعفران فرآوری شده (باا ماواد و
روشهای مجاز در كشاورزی ارگانياک) ،تماامی ماواد تشاکيل
دهنده ،روشهای فرآوری و مواد افزودنی بايد بار روی برچساب
قيد شود.
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پ .هر نوع گرد و غباار ياا آلاودگی احتماالی كاه در محال
ذخيرهسازی زعفران وجود دارد بايستی در دورههای زمانی معينی
از بين برده شود.
ت .محاال ذخياارهسااازی زعفااران ارگانيااک بايسااتی باارای
جوندگان ،پرندگان و ساير حيوانات قابل دسترس نباشد.
ث .در انبار ذخيرهسازی زعفران بايستی امکان نفاوذ عوامال
آلوده كننده و نيز رطوبت به عنوان يکی از فاكتورهاای مهام در
كنترل رشد عوامل ميکروبی ،فراهم نباشد.
ج .در انبار ذخير زعفاران بايساتی از ترافياک رفات و آماد
انسانی و يا نصب تجهيزات مختلف اجتناب شود.
چ .در جريان ذخيرهسازی زعفران ارگانياک بايساتی از عادم
اختلاط ،تماس و يا جايگزينی محصولات ارگانيک با غير ارگانيک

ذخیرهسازی کلاله
اصوو کلی

حفظ خصوصيات كيفی زعفران ارگانيک نيازمند ذخيرهسازی
محصول در محيطی بهداشتی و كنترل عوامل محيطای در انباار
ذخيرهسازی میباشد.
پیشنهادها

الف .كلالة زعفران ارگانيک بهتر است قبل از ذخيارهساازی،
بستهبندی شده تا كمتر در معرض عوامل محيطی و آسيبهاای
مکانيکی قرار گيرد.
ب .زعفران ارگانيک ترجيحااً در ظاروف شيشاهای دربساته
نگهداری شود.
الزامات

الف .زعفران ارگانياک باياد در محيطای بهداشاتی ،خناک،
دارای رطوبت نسبی پايين و دور از نور (محيط تاريک) نگهداری
شود.
ب .محل ذخيرهسازی و ظروف حمل و نقل زعفران ارگانيک
بايستی توسط روشها و مواد مجاز تميز شوند.

اطمينان حاصل شود.
ح .در فرآيند ذخيرهساازی زعفاران ارگانياک باياد از وقاوع
آلودگیی محصول توسط آلايندهها و نيز تماس محصول با ماواد و
تركيبات غيرمجاز در كشاورزی ارگانيک ممانعت شود.
خ .زعفران ارگانيک بايد در دمای پايين ( 9تاا  64و حاداكثر
 24درجة سانتیگراد) و رطوبت نسبی كام (حاداكثر  14درصاد)
نگهداری شود.
د .استفاده از اتمسفر تغيير يافته ،كنترل دما ،خشک كاردن و
تنظيم رطوبت در فرآيند ذخيرهسازی زعفاران ارگانياک مجااز و
استفاده از مواد نانو ممنوع است.
مدیریت آفات و بیماریهای انباری
اصوو کلی

محصولات ارگانيک با استفاده از روشهای مناساب از جملاه
رعايت مسايل بهداشتی ،كاربرد روشهای مکاانيکی ،فيزيکای و
زيسااتی باادون اسااتفاده از پرتوتااابی و كنتاارلهااای شاايميايی
محافظت میشوند.
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الزامات

الف .در كنترل آفات و بيماریهای انباری اولويات باا روش-
های پيشگيرانه (مانند رعايت بهداشت ،كنترل عوامل محيطای و
حذف زيستگاه آفات )6و س س كنترلهای مکاانيکی ،فيزيکای و

الف .زمانی كه زعفران ارگانيک از انبار سرد يا وسايلة نقلياة
يخچالدار خارج میشود ،فرآيند چگالش صورت نگيرد.
ب .سعی شود تا بستهبندی اولية محصول زعفاران ارگانياک
تا رسيدن به دست مصرف كننده حفظ شود.

بيولوژيکی (مانند صدا ،فراصوت ،نور ،اشعة فرابنفش ،كنترل دما،
اتمسفر كنترل شده ،تلههای فرماونی و غاذايی و نياز تركيباات
دياتومهای) است.
ب .در صورتیكه روشهای ذكر شده در بند الف كافی نباود
میتوان از تركيبات مجاز (گردآوری شده درBehdani et al., :

 ،)2015aو يا تركيباات اجاازه داده شاده توساط مرجاع صاالح
(سازمان گواهیدهنده) استفاده نمود.

الزامات

الف .زعفران ارگانيک بايستی به شاکلی باارگيری ،حمال و
تخليه شود كه تماميات گنجاياه و محصاول محتاویی آن حفاظ
گردد.
ب .وسيلة نقليه مورد استفاده برای جابجايی زعفران ارگانيک
بايستی تميز ،خشک و فاقد آلودگی باشد.

پ .استفاده از تركيباتی غيرمجاز يا تركيبااتی كاه باا اجااز
سازمان گواهیدهنده نباشاند ،در طای مراحال پاس از برداشات
مجاز نبوده و موجب میشود كه محصول توليدی (كلاله) وضعيت
ارگانيک خود را از دست بدهد.
ت -انبارداریی بناه در حدفاصال زماانیی خاروج از خااك تاا
كاشت مجدد بايستی به حداقل زمان ممکن برسد و گرنه موجب
كاهش توان گلدهی میشود .در صورت نياز به انبارداری بايستی
احتياطهای لازم مانند نگهداری در دمای خنک و رطوبت نسابی
مناسب (جهت ممانعت از اتلاف آبی موجاود در بناه) و نياز عادم
ورود آفات و جوندگان صورت گيرد.
الزامات عمومی جابجایی زعفران ارگانیک
اصوو کلی

فرآوری ،ترکیبات و مواد افزودنی
اصوو کلی

فرآوری زعفران ارگانيک بر مبنای حفظ خصوصيات ارگانيک
محصاول و باا اساتفاده از روشهاايی كاه ماهيات بيولاوژيکی،
مکانيکی و فيزيکی دارند انجام میشود.
الزامات

الف .در فرآيند فرآوری زعفاران ارگانياک نباياد از پرتوتاابی
(اشعة يونيزه كننده) استفاده شود.
ب .روشهای مورد استفاده در فرآوری زعفران ارگانيک نبايد
موجب ايجاد واكنش شيميايی و تغيير ماهيت محصول شوند.
پ .هر نوع ماد افزودنی و ابزار فرآوری و ساير ماوادی كاه

جابجايی زعفران ارگانيک باه شاکلی صاورت مایگيارد تاا

با زعفران ارگانيک واكنش شيميايی انجام میدهناد و ياا باعاث

محصول بستهبندی شده از هر نوع خسارت فيزيکی ،شايميايی و

تغيير آن میشوند ،بايستی به صورت ارگانيک تهيه شده باشاد و

زيستی در امان باشد.

يا در ليست تركيبات مجاز (گردآوری شده درBehdani et al., :

 ،)2015aوجود داشته باشد.
پیشنهادها
6 - Disruption, elimination of habitat and access to
facilities

ت .اسااتفاده از مااواد معاادنی (از جملااه عناصاار كاامياااب)،
ويتامينها و تركيبات ايزوله شد مشابه مجاز نمیباشد ،مگار در

اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

مواردی كه استفاد از آنها قانونی تشخيص داده شود و يا مشکل
سوء تغذيه وجود داشته باشد.
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ب .بايستی از حلال مجاز و نسبت حلال باه نموناه مناسابی
برای استخراج رنگدانهها از گلبرگ و پرچم زعفران استفاده شود.

ث .در جريان فرآوری زعفران ارگانيک ،آميزههای مربوط به
ريزجانداران و آنزيمها 6به جز ريزجانداران توليد شاده باه كماک
مهندسی ژنتيک ،میتوانند مورد استفاده قرار گيرناد .ايان قبيال
ريزجانداران بايستی در محيط كشت ارگانيک توليد شوند.
ج .حلالهای مورد استفاده بارای عصاارهگياریی احتماالی از
زعفران ارگانيک بايستی بصورت ارگانيک تهيه شده باشند.
خشک کردن و استخراج رنگدانه از ضایعات گل زعفران
اصوو کلی

سه ناوع رنگداناة آنتوسايانين ،كاروتنوئياد محلاول در آب و

 .4مسایل حقوقیِ تولید زعفران ارگانیک
اصوو کلی

احترام به مخلوقات و رعايت عدالت اجتماعی از اصول مهام
در توليد محصولات ارگانيک میباشد.
الزامات

الف .استفاده از هر نهاده يا شيو مديريتی كه منجر به آسيب
رساندن به جامعاة ميکروبای خااك در باومنظاامهاای زعفاران
ارگانيک شود ،ممنوع است.

كاروتنوئيد محلول در چربی از ضايعات گل زعفران استخراج می

ب .عدم توجه به حقوق حيوانات اهلی مورد استفاده در طای

گردد .حفظ خصوصيات كيفیی اين اجازاء وابساته باه روشهاای

فرآيند توليد زعفران (مثلاً برای شخم سنتی) منجر به لغو مجاوز

مناسب خشک كردن ضايعات گل و استخراج رنگدانهها میباشد.

توليد ارگانيک میشود.
پ .رعايت حقوق كارگران در طی مراحال تولياد و فارآوری

پیشنهادها

زعفران ارگانيک ضروری است.

الف .در روش سنتیی خشک كردن گلبرگ زعفران ،استفاده از

ت .توجه به حقوق توليدكنندگان بهخصاوص توليدكننادگان

اتاق گرم و تاريک با دماای حادود  59درجاة ساانتیگاراد و در

خردهپا در فرايند خريد و تجارت زعفران ارگانياک ضارورت دارد

مقابل فن به مدت  20ساعت ،كمتارين صادمات حرارتای را بار

(تأكيد بر تجارت منصفانه).

آنتوسيانين وارد میكند.
ب .تکميل استانداردهای مربوط به خشک كردن و استخراج
رنگدانه از گلبرگ و پرچمی زعفران نيازمند انجام تحقيقات علمای

ث .عدم توجه به حقوق مصرفكنناده در اثار عادم رعايات
مقررات توليد و فرآوری زعفران ارگانيک ،موجب لغو مجوز توليد
و نيز برخورد قانونی شديد با متخلف میشود.

بيشتری میباشد.
نتيجهگيري
توليد زعفران در اياران عمادتاً بار پاياة داناش ،نهاادههاا و

الزامات

الف .روش مورد استفاده و مدت زمان خشک كردن گلبارگ

ابزارهای بومی است و فناوریهاای ناوين كمتار در تولياد ايان

و پرچمی زعفران بايستی به صورتی تنظيم شود كه كمترين تاأثير

محصول مورد استفاده قرار گرفته است .هر چند باهخصاوص در

را بر ميزان رنگدانههای استخراج شده از آن داشته باشد.

يک دهة اخير برخی كشاورزان از نهاادههاای شايميايی نياز در
تلفيق با نهادههای آلی استفاده نمودهاند ،اما هنوز هم بساياری از

6 - Preparations of micro-organisms and enzymes
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كشاورزان زعفرانكار باه خصاوص كشااورزان خاردهمالاک بار

(كشاورزان ارگانيکی ناديده گرفته شده ،)6زيرا مزارع آنها توساط

مصرف منابع در دسترسی محلی تکياه دارناد .بناابراين ،در حاال

موسسات صدور گاواهی ماورد بازدياد قارار نگرفتاه و مجاوز و

حاضر بخش قابلتوجهی از محصول زعفران ايرانی ماهيتاً شبه-

برچسب توليد محصولات ارگانيک را دريافت ننمودهاند .استفاده از

ارگانيک است و مابقیی آن نيز باا رعايات دور گاذاری ناه چنادان

سيسااتمهااای ضاامانت مشاااركتی 2و صاادور گااواهیی گروهاای،

طولانی قابليت اخذ مجوز ارگانيک را دارد ،زيرا مصارف منفارد و

ابزارهای مناسبی برای كشاورزان خردهمالک است تا بدون صرف

بيش از حد نهادههای غيرمجااز در بساياری از مازارع متاداول

وقت و هزينة زياد ،مجوز توليد محصول ارگانيک دريافت نمايند.

نبوده است .جدا از موضوع عدم مصرف يا مصرف حداقلیی نهاده-

بسياری از مشکلات مرتبط با توليد زعفران ارگانيک ناشی از عدم

های غيرمجاز در زراعت زعفران ،روابط اجتماعیی حاكم بر تولياد

وجود استانداردی جامع ،عدم دسترسای آساان و كامهزيناه باه

اين گياه كه بر كار گروهی و مشاركت خانوادگی استوار است ،نيز

موسسات صدور گواهی و نيز بازاريابی ضعيف محصاولی توليادی

هماهنگ با فلسفه كشاورزی ارگانيک میباشد .باا وجاود اينکاه

میباشد .بر همين مبنا در اين پژوهش اولين ويرايش پيشانهادی

بسياری از زعفرانكاران خردهمالک ايرانای از روشهاای مشاابه

برای استانداردهای مربوط به كاشت ،داشت ،برداشت ،جداسازی،

ارگانيک برای توليد محصول زعفران استفاده میكنند ،اين افاراد

خشک كردن ،ذخيرهسازی و نيز ساير مسايل مرتبط باه مرحلاة

جزو توليدكننادگان محصاولات ارگانياک محساوب نمایشاوند

پس از برداشت محصول ارگانيک زعفران تدوين گرديد.
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Abstract
Many activities during production, processing, trade and consumption of saffron (Crocus
sativus L.) in Iran, are based on indigenous knowledge. Most shares of saffron production in the
country are obtained from small fields with family cooperation and local environmental friendly
inputs and technologies. Accordingly, a considerable part of saffron produced in Iran is close to the
principles of organic farming. However, in terms of rules and standards related to this production
system, it is considered only as a quasi-organic product. Organic farming is a comprehensive
production system that focuses on the quantitative and qualitative aspects of agricultural products
during the production cycle (from farm to fork), and issues such as justice, social relations, soil
health and the rights of all macro and mico organisms. Based on this definition and considering the
principles and methods which are used for saffron production in Iranian agroecosystems, it is
possible to create a targeted procedure for its organic production by preparation of a standard.
While increasing farmers' incomes, the preparation of this standard will lead to maintaining and
increasing Iran's share of the global market of this valuable medicinal plant. In this article, for all
stages of saffron production cycle, using the results of scientific researches on saffron, and
international, regional and national standards related to organic production, a set of general
principles, suggestions (recommendations), requirements and notes are provided. The
recommendations are mainly suitable for increasing quantitative yield, while the higher quality of
saffron can be achieved by observing the proposed requirements. Besides improving the quantity
and quality of the product, the guidelines proposed in this paper will also ensure the other
objectives and rules related to organic farming. In the current proposed program, issues related to
agronomy (corm production and selection, land selection and preparation, planting, soil nutrition,
irrigation, control of biotic stresses, etc.), breeding, harvesting and post-harvest (flowers carrying
and storage; separation, drying, grading, packing, labeling and storage of stigma) as well as
processing and legal issues have been considered.
Keywords: Basic IFOAM standard, Indigenous knowledge, local technology, Quasi-organic
product, Stigma.
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