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 چکیده

علیشرم  سشازگاری   . کشور رویشش دارد  خشک یمهنه اساساً در نواحی خشک و گیاهی چند ساله است ک (.Crocus sativus L)زعفران 

 افشاایش  محصشول  ایشن  که کششت  دهد می نشان اخیر سال 93طی  در زعفران کشت زیر سطح تغییرات روند زعفران به این نواحی، ارزیابی

با این وجود، در . شودهاار هکتار کشت می 88دل استان کشور در سطحی معا 74در  اکنون ه که زعفران  یطور بهاست؛  یافته یتوجه قابل

کیلشوگرم   4/1که از  یطور به. عملکرد زعفران به ازای هر واحد سطح زیر کشت کاهش محسوسی یافته است 4939تا  4913های بین سال

افتاده و اساساً متأثر از عواملی های متفاوتی اتفاق کاهش عملکرد زعفران از جنبه. رسیده است 4939کیلوگرم در سال  7/9به  4913در سال 

در صورت عشدم توجشه بشه    . اخیر بوده است های یسال خشکمانند سوء مدیریت در بخش کشاورزی، اقتصادی، فرآوری پس از برداشت و نیا 

 اخیر، سال 93 طی در زعفران عملکرد کاهش. های آینده نیا ممکن است بیش از پیش کاهش یابد، عملکرد زعفران در سالذکرشدهعوامل 

ها، مؤسسات تحقیقاتی و نیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج دانشگاه شامل زعفران با مرتبط نهادهای سوی از جامع برنامه یک ارائه لاوم

و ریای های دولت جهت برنامهبرنامه، اتخاذ سیاست و توسعه این تدوین همچنین جهت. دهدمی قرار یدتأک مورد پیش از بیش کشاورزی را

 عملکشرد  کشاهش  بشا  مشرتبط  دالیل مجموعه تا است آن بر سعی ابتدا مروری مقاله این در. رسدضروری به نظر می یازموردنتصویب بودجه 

 .باشدمی مقاله در بعدی هدف دالیل، این با ارتباط در الزم راهکارهای ارائه. گیرد قرار مطالعه مورد زعفران
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 های سال در زعفران کشت زیر سطح تغییرات روند به نگاهی

 افشاایش  ششدت  بشه  محصشول  این که کشت دهد می نشان اخیر،

 کششت  زیشر  سشطح  گذشته، سال 93 در که یطور بهاست،  یافته

 88به حدود  4913 سال در هاار هکتار 71از حدود  محصول این

 1/9 افشاایش  از نششان  کشه  رسشیده  4939 سشال  در هکتشار  هاار

                                                                                           
 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 4-

 مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، استاد گروه 7-

 تربت حیدریهدانشگاه  طبیعی، منابع و کشاورزی پژوهشکده زعفران، دانشکده -9

 (s.m.seyyedi@torbath.ac.ir :نویسنده مسئول -*(
DOI: 10.22048/jsat.2016.38669 

سششطح زیششر . (Agricultural statistics, 2015)دارد  آن برابششری

سال اخیر نیا همشواره رو بشه افشاایش     49کشت زعفران در طی 

 بشه  نسبت زعفران کاشت نسبی های مایت(. 4شکل )بوده است 

 بشه  کشاورزان توجه سبب مناطق، از بسیاری در محصوالت دیگر

های کش   سازگاری با نظام ک ، آبی نیاز .است هشد محصول این

 بشار کاششت، از  برداری طوالنی مدت بشا یشک  نهاده و امکان بهره

 & Kafi et al., 2002; Aghaei)اسشت   نسشبی  این ماایایجمله 

Rezagholizadeh, 2011; Koocheki et al., 2012a). 
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 1131تا  1181های سطح زیر کشت زعفران در ایران در طی سال -1شکل 

Figure 1- Cultivation area of saffron in Iran from 2002 to 2014. 
 

هشاار   13از مجموع سطح زیر کشت زعفران در کشور، حدود 

به استان خراسشان رضشوی اختصشا     ( درصد 28معادل )هکتار 

پس از آن، استان خراسان جنوبی با سطح زیر کشتی حدود . دارد

نکتشه  . در رتبه بعدی قرار دارد( درصد 42معادل )هاار هکتار  41

هشای  جالب توجه در ارتباط با کشت زعفران، افاایش تعداد استان

باشد؛ به بیشانی دیگشر، در سشال    این گیاه در کشور می یدکنندهتول

بشا در  )استان کشور کشت شده اسشت   44، زعفران تنها در 4984

ن تعشداد بشه   ، ایش 4939، اما در سال (هایک استانکنظر گرفتن تف

هشایی  که حتی در اسشتان  یطور بهاستان افاایش یافته است؛  74

مانند گلستان و اردبیل، زعفران به ترتیشب از سشطح زیشر کششتی     

بخششی از ایشن افشاایش    . هکتار برخوردار است 93و  473معادل 

سطح زیر کششت نیشا ممکشن اسشت ناششی از تغییشرات اقلیمشی        

مای تابستانه باشد که سشبب  گرمایش جهانی به ویژه تأثیر بر گر

زعفران در مناطق دیگشر   تر مناسبشده است تا الگوهای اقلیمی 

 .کشور نیا فراه  شود

 

 
 1131تا  1181های تولید کل زعفران در ایران در طی سال -2شکل 

Figure 2- Total production of saffron in Iran from 2002 to 2014. 
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ان تولید زعفران در کشور نیشا در  مشابه سطح زیر کشت، میا

سال  49آمارهای . سال اخیر روندی افاایشی داشته است 93طی 

. باششد اخیر نیا حاکی از افاایش نسبی تولید زعفران در کشور می

دهد که با وجود افاایش ثابت سطح با این حال، آمارها نشان می

زیر کشت زعفران در هر سشال، تولیشد ایشن محصشول در برخشی      

 (.7شکل )بوده است  رو روبهها با کاهش سال

توان اظهار داشت که افشاایش تولیشد زعفشران    از این رو، می

توانشد  صرفاً تحت تأثیر افاایش سطح زیر کشت نیست، بلکه مشی 

-Renau)متأثر از تغییرات اقلیمی و نیا شرایط مدیریتی نیا باشد 

Morata et al., 2012; Koocheki & Seyyedi, 2015; 

Koocheki et al., 2014, 2016.) 

، (تن کالله خشک 783حدود )از کل تولید زعفران در کشور 

تن،  18و  748های خراسان رضوی و جنوبی، به ترتیب با استان

بشر  . انشد  دادهبیشترین سه  از تولید کشور را به خشود اختصشا    

درصد از کل تولید زعفشران   31اساس آمارهای جهانی نیا حدود 

 .(FAO, 2014)ایران اختصا  دارد  در جهان به

گیر ایران در تولید جهانی زعفران، آمارها با وجود سه  چش 

حاکی از آن است که متوسط عملکرد زعفشران در ایشران معشادل    

کیلوگرم در هکتار است که از این نظر، تفاوت قابل تشوجهی   7/9

ر، از سوی دیگ. زعفران در دنیا دارد یدکنندهتولبا دیگر کشورهای 

ین تشر  بشار  )متوسط عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی 

کیلشوگرم در   4/9معشادل  ( زعفشران در کششور   یدکننشده تولاستان 

تر از متوسط تولید این گیشاه در کششور    یینپاهکتار بوده که حتی 

 .باشدمی

 4923تشا   4913هشای  متوسط عملکرد زعفران در بین سشال 

بشا ایشن   . در هکتار بشوده اسشت   کیلوگرم 4/1نسبتاً ثابت و معادل 

خورشیدی  23وجود، روند کاهش عملکرد زعفران از اواسط دهه 

بشه حشدود    83که در آماز دهه  یطور بهآماز شده است،  یجتدر به

تشر اطالعشات   بررسی دقیشق . کیلوگرم در هکتار رسیده است 7/1

دهشد کشه   نششان مشی   4939تشا   4984هشای  موجود در بین سال

بشا ایشن   . ر این دوره دچار نوسشان بشوده اسشت   عملکرد زعفران د

سال دچار کشاهش نسشبتا     49وجود، عملکرد زعفران در طی این 

کشه از   یطور به؛ (درصد کاهش 71حدود )چشمگیری بوده است 

کیلشوگرم در سشال    7/9بشه   4984کیلشوگرم در سشال    7/1حدود 

بشه بیشانی دیگشر آمارهشا حشاکی از      (. 9شکل )رسیده است  4939

سال اخیشر   93درصدی عملکرد زعفران در طی  98ود کاهش حد

قابل تأمل آنکه در کشوری مانند ایتالیا کشه سشطح زیشر    . باشدمی

کیلوگرم  713هکتار و  73کشت و تولید زعفران در آن به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار  9/8باشد، متوسط عملکرد این گیاه معادل می

ایششران اسششت  برابششر ایششن مقششدار در    1/7بششوده کششه تقریبششاً   

(Anonymous, 2015). 

 

 عوامل مؤثر در کاهش عملکرد زعفران 

 49به ویژه در )سال اخیر  93کاهش عملکرد زعفران در طی 

در این مقاله . تواند ناشی از دالیل متعددی باشدمی( سال گذشته

سعی بر آن است تا هر یک از این عوامل مورد بحش  و بررسشی   

که روند کشاهش عملکشرد زعفشران    الزم به ذکر است . قرار گیرد

تواند صرفاً تحت تأثیر یکی از این عوامل باشد؛ بلکه احتماالً نمی

 .تلفیقی از این عوامل سبب کاهش عملکرد زعفران شده است

 

 های نواحی سرد و مرطوبکشت زعفران در استان توسعه

استان کشور در حشال انجشام    74در  اکنون ه کشت زعفران 

هشای دارای اقلشی  کوهسشتانی    حتی در استان که یطور بهاست، 

. گیشرد نیا این گیاه مورد کشت و کار قرار می( مانند اردبیل)سرد 

از سوی دیگر، زعفران اساساً سازگار بشا نشواحی خششک و نیمشه     

 & Alizadeh et al., 2009; Sepaskhah)باشد خشک کشور می

Kamgar-Haghighi, 2009 .)هشای  نبه بیانی دیگر، پس از استا

، (باشندکه دارای اقلی  نیمه خشک می)خراسان رضوی و جنوبی 

هشای  بیشترین سطح زیر کششت زعفشران بشه ترتیشب بشه اسشتان      

 .کرمان، خراسان شمالی و اصفهان تعلق دارد
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 1131تا  1181های عملکرد زعفران در ایران در طی سال -1شکل 

Figure 3- Yield of saffron in Iran from 2002 to 2014. 

 

دارای اقلی  خششک تشا نیمشه    )در این ارتباط، استان اصفهان 

کیلشوگرم در   4/1معادل )دارای باالترین عملکرد زعفران ( خشک

با ایشن وجشود، متوسشط    . باشدهای کشور می در بین استان( هکتار

هایی مانند قاوین، اردبیل و گلستان به عملکرد زعفران در استان

کیلوگرم در هکتار بوده که مقادیری بسشیار   1/3و  4، 8/4ترتیب 

های منفشی کششت زعفشران در ایشن      فواید یا جنبه. باشدناچیا می

باشد؛ امشا مششخا اسشت    ها، مورد بح  در این مقاله نمیاستان

تواند حاکی از بی های بسیار پایین، میکه آمار مربوط به عملکرد

هشایی  استان نتیجه بودن یا ارزش پایین توسعه کشت زعفران در

باشد که از نظر شرایط اقلیمی و آب و هوایی، سازگاری چنشدانی  

طبشق نتشایج حاصشل از دیگشر     . با فیایولوژی رشد زعفران ندارند

محققین، تطابق زعفران بشا اقلشی  محشل کششت از نظشر درجشه       

ترین عوامل در افاایش گشل انگیشای و عملکشرد     حرارت، از مه 

 ;Molina et al., 2004; 2005)زعفران در نظر گرفته شده است 

Koocheki et al., 2007; 2010 .)   عالوه بر این، کمبشود نیشروی

کار ماهر و یا نداشتن دانش فنی کافی در نواحی جدید نیا ممکن 

 . است از دیگر دالیل مرتبط با عملکرد پایین زعفران باشد

 

 نیاز آبی گیاه تأمینو عدم  ها یسال خشک

هشای فیایولشوژیکی و   اری از ویژگشی به دلیل برخوردزعفران 

 ;Koocheki et al., 2014)است ک  آبی سازگار  هبموفولوژیکی، 

با این وجود، محدودیت در آبیاری، به ویژه در طی دوره (.  2016

تواند بشر عملکشرد زعفشران تشأثیر     ی دختری، میها بنهفعال رشد 

 خشی ازاز این رو، ب(. Koocheki et al., 2014)منفی داشته باشد 

 هشای  یسال خشکوقوع  تواند ناشی اززعفران می عملکردکاهش 

آب  تشأمین و در نتیجه محدودیت در های اخیر  سالطی پیاپی در 

 از حشد  بشیش  عالوه بر ایشن، گسشترش  . باشدبوده مورد نیاز گیاه 

و  آب منشابع  تحت کشت زعفران، عدم توجه بشه ظرفیشت   اراضی

اراضشی، برداششت بشیش از    کاهش دسترسی به منابع آبی در این 

-ها، میو در نتیجه تغییر کیفیت این آب یرزمینیزهای حد از آب

. تواند از دیگر دالیل مرتبط با کاهش عملکشرد ایشن گیشاه باششد    

ناپایداری مراتع و در نتیجه شیوع آفات بشه سشمت مشاارع نیشا از     

ی سشال  خششک تواند در نتیجه وقشوع  دیگر پیامدهایی است که می

و عملکرد محصوالت زراعی ماننشد زعفشران را تحشت     ایجاد شود

 .تأثیر قرار دهد

در  منشابع آبشی   از بهینشه  بر اساس موارد ذکر ششده، اسشتفاده  
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به ویژه مناطق خشک مانند اسشتان  )مناطق تحت کشت زعفران 

 حشائا اهمیشت  ( هایی از اسشتان خراسشان جنشوبی   کرمان یا بخش

ی بهینشه و در نتیجشه   یری از الگوهای آبیشار گ بهره. ای استویژه

تواند با بهبود ششرایط الزم جهشت   افاایش کارایی مصرف آب می

های دختری زعفران، در نهایت افاایش عملکرد این گیاه رشد بنه

 ,.Alizadeh et al., 2009; Yarami et al)کنشد   یرپشذ  امکشان را 

2011.) 

تعرق -آبیاری اصولی زعفران بر اساس برآورد پتانسیل تبخیر

 ;Kafi et al., 2002)شششود  یمششز آبششی گیششاه انجششام یششا نیششا

Keykhamoghadam et al., 2013 .) در ایششن ارتبششاط یرمششی و

 -ضمن تعیشین میشاان تبخیشر   ( Yarami et al., 2011)همکاران 

 و 179 بشه ترتیشب  ) کشت دوم و اول سال در زعفران گیاه تعرق

 رهش  در تعرق زعفشران  -، اظهار داشتند که تبخیر(متر میلی 113

 نتیجشه  و در گیاه هایبنه علت ازدیاد قبل به به سال نسبت سال

هشای انجشام   طبق بررسشی . یابد یم افاایش گیاهی بیشتر، پوشش

سال سوم و چهارم پشس از   در زعفران تعرق -میاان تبخیر شده،

باشششد متششر مششی  یلششیم 289و  271کشششت نیششا بششه ترتیششب    

(Keykhamoghadam et al., 2013 .) 

نیشاز آبشی در زعفشران بشر      تشأمین دیر ذکر شده، بر اساس مقا

ایشن  . شوداساس پنج تا شش مرحله در طی فصل رشد انجام می

، (جهشت القشای گلشدهی   )مراحل به ترتیب شامل آبیاری تابستانه 

پس از برداششت گشل و   )آبان  اواخر، (یده تسهیل گل)اواخر مهر 

اواخشر  ، (هشای هشرز  بعد از وجین علش  ) ، اواخر آذر(هاظهور بر 

-بنهمطلوب رشد آبیاری تکمیلی جهت )اسفند و اواسط فروردین 

 ,.Rezvani Moghaddam et al)ششود  انجام مشی ( ی دختریها

2013a; Koocheki et al., 2014; 2016 .)    بشا ایشن وجشود در

و به دلیل محدودیت در تأمین  خشک یمهنبرخی نواحی خشک و 

اخر مهر جهت تسهیل در در او)آب مورد نیاز، آبیاری تنها یک بار 

مرحله اول در اواخر مهشر و مرحلشه دوم   )و نهایتاً دو بار ( یده گل

 Kafi et)ششود  انجام می( در اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت

al., 2002 .)    عشدم  )واضح است که اجرای آبیاری بشه ایشن ششیوه

تواند در دراز مدت کاهش عملکرد گل و بنشه  می( تأمین نیاز آبی

 .(Koocheki et al., 2014)ان را در پی داشته باشد زعفر

 

 های اجرایی در توسعه مکانیزاسیونمحدودیت

طبق جدیدترین آمارهای مربوط به مساحت ماارع و توسشعه  

هششاار مارعششه ثبششت شششده  413، از 4933مکانیااسشیون در سششال  

( درصشد  21معشادل  )هشاار مارعشه    473زعفران در کشور، حدود 

ایشن مقشدار در دو   . انشد  بشوده متر از یک هکتشار  دارای مساحتی ک

درصد  31و  13استان خراسان رضوی و جنوبی، به ترتیب معادل 

از این ماارع نیشا بشه    یتوجه قابلبخش . از کل ماارع بوده است

ها و یا نواحی میشر  ای، دامنه تپه یهحاشصورت پراکنده در مناطق 

ای مساحتی کمتر از دار مراتب بهیر و دور افتاده بوده که حاصل خ

، تعشداد مشاارع دارای   4933همچنین در سال . یک هکتار هستند

ثبشت  ( درصشد  48)هشاار   78مساحت بین یک تا دو هکتار حدود 

ماارع دارای مساحتی بیش از دو هکتار نیا تنها حدود . شده است

مساحت مشاارع کششور بشه    . بوده است( درصد 2معادل )هاار  44

ارائشه ششده    4این گیاه در جشدول   کنندهیدتولهای تفکیک استان

 .است

ادوات و  از استفاده در واقع کشاورزی توسعه در مکانیااسیون

 بشا  و تولیشدات  کیفشی  و کمی افاایش منظور به مکانیکی وسایل

 ,Naderi Mayoun)باشد کشاورزان می مالی درآمد افاایش هدف

 ینهمچنش  و بخشش تولیشد   در محدود منابع با شدنمواجه(. 2012

 امنیت توسعه در مکانیااسیون جایگاه جمعیت، افاون افاایش روز

 Abasi et)دهد ید قرار میتأکرا بیش از پیش مورد  کشور مذایی

al., 2014). 

 از گششذر هششایراه از در کشششور یکششی توسششعه مکانیااسششیون

 ,.Abasi et al)باششد  مشی  مشدرن  کششاورزی  به سنتی کشاورزی

 جدیشد، ارائشه   هشای وریافنش  عرفشی و م بررسشی  شناسایی، (.2014

هشای  مصرف سوخت و هاینه کاهش جهت در مناسب هایروش

 محشوری  هشای عملکرد، از جملشه فعالیشت   نیا افاایش تحمیلی و

 .باشدمی 4در وزارت جهاد کشاورزی مکانیااسیون مرکا توسعه

 

 

                                                                                           
1- Agriculture Jahad Mechanization Development Center 
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 1131ی مختلف کشور در سال ها استانتولید زعفران به تفکیك  -1جدول 
Table 1- Farm area of saffron in different provinces of Iran in 2011 

 مساحت مزرعه 
Farm area 

 استان

Province 

 بیش از دو هکتار
Over 2 ha 

 بین یك تا دو هکتار 
1-2 ha 

 کمتر از یك هکتار 
Less than 1 ha 

 درصد
(%) 

 تعداد
Number 

 درصد 
(%) 

 تعداد
Number 

 درصد 
(%) 

 تعداد
Number 

0 0  15 20  85 117 
 آذربایجان شرقی

East Azerbaijan 

0 0  0 0  100 49 
 اردبیل

Ardabil 

0 4  1 17  99 2973 
 اصفهان

Esfahan 

0 0  28 13  72 34 
 تهران

Tehran 

1 1  10 12  89 102 
 چهارمحال و بختیاری

Chaharmahal and Bakhtiari 

1 372  5 1861  94 34308 
 یخراسان جنوب

South khorasan 

9 10351  22 25565  69 79445 
 خراسان رضوی

Razavi Khorasan 

12 49  36 146  52 215 
 خراسان شمالی

North Khorasan 

0 0  3 4  97 112 
 زنجان

Zanjan 

1 1  4 4  95 92 
 سمنان

Semnan 

6 25  21 87  74 312 
 فارس

Frars 

7 1  21 3  71 10 
 قاوین

Qhazvin 

1 4  11 49  88 391 
 کرمان

Kerman 

0 0  8 1  92 11 
 کرمانشاه

Kermanshah 

0 0  0 0  100 288 
 گلستان

Golestan 

0 0  1 1  99 165 
 لرستان

Lorestan 

1 3  4 8  95 203 
 مرکای

Markazi 

2 3  3 4  96 153 
 همدان

Hamedan 

2 22  8 107  90 1182 
 یاد

Yazd 

7 10836  18 27902  76 120162 
 جمع کل
Total 
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 شوندمی مدیریت "خانوادگی نظام کشاورزی " صورت سنتی و بر پایه به که خرده مالکی زعفران مزارع از ییها نمونه -4شکل 

Figure 4- Examples of saffron smallholder farms which are traditionally managed based on “family farming system“. 
 

ای از تولید  دهد که بخش عمدهود، آمارها نشان میبا این وج

هششای خراسششان رضششوی و جنششوبی، در مششاارع زعفششران در اسششتان

 توانششایی و نیششروی کششار بششه محششدود بششوده و  کوچششک و پراکنششده

که در ایشن   یطور به؛ (4جدول )باشد کشاورزان همان مناطق می

شت کشاورزان، امکان مکانیاه شدن ک مالکی نوع مدیریت خرده

 به بیان دیگشر، در (. 1شکل )است  یرپذ امکانزعفران به دشواری 

( افتشاده  یشا دور  و پراکنشده  ششامل مشاارع  ) کش   مساحت با ماارع

محشدودیت مواجشه    با مدرن هایوریافن و آالت ینماش از استفاده

 .باشدنمی صرفه به مقرون حتی یا و بوده

روی کار مدیریت خرده مالکی، اساساً وابسته به تخصا و نی

خانوادگی بشوده و در واقشع بخششی از فرهنشن، سشنت و فلسشفه       

 ;Badri et al., 2011)شود زندگی جامعه روستائیان را شامل می

Motiei Langroudi et al., 2011 .)   این نحوه مشدیریت زعفشران

 "4کشاورزی خانوادگی"یا  "خانوادگی یبردار بهرههای نظام"که 

از کاششت تشا   )مراحل تولید زعفران  نام دارد، شامل اجرای تمامی

بشا وجشود   . باششد به شکل خانواده محور می( فراوری پس از تولید

در  "کششاورزی خشانوادگی  "هشای  نقش و اهمیشت حیشاتی نظشام   

اقتصاد کشاورزان سنتی جوامع روستایی، واضح است که اجشرای  

ها در ماارع محدود و پراکنده، حتی اگر منجر بشه افشت   این نظام

تواند افاایش عملکرد این گیاه در دراز زعفران نشود، نمی عملکرد

 (.1شکل )باشد مدت را در پی داشته

 

 عدم توجه به تناوب کشت و تنوع در بعد زمانی

ترین مبشانی جهشت افشاایش     های زراعی از مه اجرای تناوب

(. Koocheki et al., 2005)هشای کششاورزی اسشت    پایداری نظام

ر طی زمان و مکان، مشابه ماایای کششت  فواید تناوب گیاهان د

مخلوط بوده و سبب افاایش تنوع و ارائشه خشدمات اکوسیسشتمی    

                                                                                           
1- Family farming 
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بشا وجشود   (. Mazaheri & Majnon Hoseini, 2007)خواهد ششد  

اهمیت ویژه الگوهای چند کشتی بر ساختار و کارکرد اکوسیسشت  

، (Koocheki et al., 2005; Nassiri Mahallati et al., 2008)ها 

 برخشی از  در کش   سشطو   و در پراکنده صورت بهمخلوط  زراعت

 در کششت  نشوع  ایشن  در واقع، وجود. دارد کشور وجود هایاستان

. باششد می یپوش چش  قابل و محدود بسیار ایران های زراعینظام

بشه ویشژه در   )کششور   در رایشج  زراعشی  هایاز سوی دیگر، تناوب

تاً مبتنی بر مشالت  که عمد (های خراسان رضوی و جنوبی استان

اجشرای آن نیشا    طشول دوره  بسیار کمی بوده و تنوع است، دارای

 هشا تناوب اجرای این این شرایط سبب ناکارآمدی. باشدکوتاه می

 .(Koocheki et al., 2005)است  های زراعی ایران شدهدر نظام

تر بشه آن اششاره ششد، زعفشران بشه دلیشل       که پیش طور همان

، نیاز به آب کش ، امکشان   خشک یمهنشک و سازگاری با مناطق خ

 آالت ینماشش بار کاشت، عدم نیشاز بشه   برداری طوالنی با یکبهره

سششنگین و نیششا برخششورداری از خصوصششیات ویششژه بیولششوژیکی،   

هشای  گیاهی جشایگاین در نظشام   عنوان بهفیایولوژیکی و زراعی، 

 ;Koocheki et al., 2012a)باششد  نهشاده مشورد توجشه مشی    کش  

Aghaei & Rezagholizadeh, 2011 .)     بشا ایشن وجشود، ماهیشت

 ,Koocheki & Seyyedi)گیاه زعفران در شرایط زراعی  چندساله

و نیا کشت در ماارع کوچک و پراکنده، عشواملی هسشتند   ( 2015

. ششوند می یکشت تککه سبب توسعه زراعت این گیاه به صورت 

عفشران در  به بیانی دیگر، پس از پایان دوره کششت چنشد سشاله ز   

های ک  نهاده، به دلیل دسترسشی محشدود بشه زمشین، آب،     نظام

و منابع کودی، فرصشت یشا ششرایط مناسشبی جهشت       آالت ینماش

از این رو، معموالً کششاورزان  . شودکشت سایر گیاهان ایجاد نمی

های ذکر شده مجبور خواهند بود خرده مالک به دلیل محدودیت

توانشد  این امر می. ین کشت کنندتا زعفران را مجدداً در همان زم

زعفشران را در پششی   یور بهشره در دراز مشدت، کشاهش عملکشرد و    

کشاهش مشاده آلشی، تفشعی  سشاختمان و افشاایش       . داشته باشد

فرسایش خاک نیا از دیگر پیامدهای کششت مشداوم زعفشران در    

 ;Rezvani Moghaddam et al., 2013a)باششد  یک مارعه می

Koocheki & Seyyedi, 2015). 

 

هاای  مدیریت بر اساس افزایش عملکرد گل به جای رشد بنه

 دختری

ی زعفران شامل سشه  فنولوژی هوایی، ها اندامبر اساس رشد 

 Kafi)باشد  یم 9و مرحله رکود 7، رشد رویشی4مرحله رشد زایشی

et al., 2002; Kumar et al., 2009 .)     بشا ایشن وجشود، تغییشرات

هشای  بتنی بر تشکیل و تکامل بنشه فیایولوژیکی زعفران اساساً م

 ,.Kafi et al)افتشد  دختری بوده و در زیر سطح خاک اتفشاق مشی  

2002; Kumar et al., 2009).    از این رو، در طی چرخشه رششدی

چندساله گیشاه، مشدیریت مشذایی بشر اسشاس تششکیل و تکامشل        

تواند با تأثیر مطلوب بر  یمتولید گل،  یجا به یرزمینیزی ها اندام

های دختری، افاایش عملکرد گل در زعفران وژی و رفتار بنهفنول

 ;Koocheki & Seyyedi, 2015)کند  یرپذ امکانرا بیش از پیش 

Koocheki et al., 2014). 

هشای دختشری، کششاورزان معمشوالً     با وجود اهمیت رشد بنشه 

عملکرد گل در زعفران را مالک تولید قرار داده و به عملکرد بنه 

در . کننشد توجه چندانی نمشی ( های ابتدایی کشتسالبه ویژه در )

ها قبل از ظهور گل)این ارتباط، انجام آبیاری تنها در یک مرحله 

. های دختری استبه رشد بنه توجهی یبی از ا نمونه( در آبان ماه

بشه  )هشای دختشری   حال آنکه جهت کسب حشداکرر رششد در بنشه   

مرحلشه آبیشاری نیشاز     1تشا   1به ( منظور پایداری تولید در زعفران

 Rezvani Moghaddam et al., 2013a; Koocheki et)اسشت  

al., 2014; 2016 .) استفاده از بقایای گیاهانی مانند گندم در طی

های باال تابستان جهت کاهش اثرات منفی ناشی از درجه حرارت

 ,.Rezvani Moghaddam et al)هشای در حشال رکشود    بشر بنشه  

                                                                                           
1- Generative phase (stage) 

2- Vegetative phase 

3- Dormant phase 
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2013b; Koocheki et al., 2016 )     و مشدیریت مشذایی بشر پایشه

های ششیمیایی جهشت افشاایش    استفاده از نهاده یجا بهمنابع آلی 

 ,.Koocheki et al)های دختری ماده آلی خاک و بهبود رشد بنه

2012a; Koocheki & Seyyedi, 2015)   از جملشه راهکارهشا در ،

 .رونداین زمینه به شمار می

 

 ت کشتی مناسب جهها بنهعدم انتخاب 

 ششده  یلتشکهای دختری تعداد بنه ،بنه مادری اندازه  بهبسته 

بنه مادری با وزن کمتر از )دو بنه از یک تا  تواند یمدر سال اول 

به  (گرم 47های با وزن در حدود در بنه)بنه دختری  3تا ( گرم 1

با وزن پشایین  مادری های در بنه. باشد ازای هر بنه مادری متغیر

بشه   ششوند،  ینامیده میا ریا  کوچکهای مادری بنه که در اصال 

 یدشدهتولریشه کمتری  حج ، پاییندلیل داشتن اندوخته مذایی 

های دختری معموالً با و به تبع آن استقرار و تشکیل نخستین بنه

 ,.Koocheki et al., 2007; Gresta et al)افتشد   یاتفاق مش  یرتأخ

2008; Renau-Morata et al., 2012.) هشای  مچنشین در بنشه  ه

زودتشر انجشام    ها بر ، تقسی  سلولی و به دنبال آن رشد تر بار 

استفاده از منابع محیطی و نیا افاایش  امکانشود که این امر  یم

 ,.Molina et al)کند سطح فتوسنتای را بیش از پیش فراه  می

2005.)  

 ;Molina et al., 2004, 2005)عالوه بر تعدیل درجه حرارت 

Koocheki et al., 2010 )  و مشششدیریت صشششحیح آبیشششاری

(Sepaskhah et al., 2008; Azizi-Zohan et al., 2009;) ،

بشا میشاان    ی عملکرد گل زعفران در سال اول در ارتبشاط مسشتق  

 Nassiri Mahallati)باششد  می های مادریاندوخته مذایی در بنه

et al., 2007; Rezvani Moghaddam et al., 2013a) یطور به؛ 

یی با وزن کمتشر از چهشار گشرم، از    ها بنهکه معموالً در سال اول، 

 Koocheki et)توانایی بسیار پایینی جهت تولید گل برخوردارنشد  

al., 2014 )های مادری، تعشداد گشل تولیشد    و با افاایش اندازه بنه

هشای  از این رو، انتخاب بنشه  .یابد یمشده به ازای هر بنه افاایش 

ن مناسششب جهششت حششداکرر گلششدهی حششائا اهمیششت مشادری بششا وز 

 Sabet)در ایشن ارتبشاط ثابشت تیمشوری و همکشاران      . باششد  یمش 

Teimouri et al., 2010 )    بیان نمودند که با افشاایش انشدازه بنشه

مادری جهت کشت، تشوان جشذب عناصشر مشذایی از خشاک و در      

در  و ششده  های دختری بیششتر در بنه مذایی نتیجه میاان عناصر

. یابدعناصر مذایی به بخش هوایی نیا افاایش می ، انتقالنهایت

 Kafi)از خاک  ها بنههای مادری، زمان برداشت در کنار وزن بنه

et al., 2002; Kumar et al., 2009 )    و نیشا ششرایط انبشارداری

 ,.Nassiri Mahallati et al)تشا پشیش از مرحلشه کاششت      هشا  بنه

در افاایش عملکشرد زعفشران   تواند نقش به ساایی نیا می( 2007

 .داشته باشد

اجرای یک برنامه ترویجی صحیح و اصشولی جهشت آششنایی    

های مادری با وزن مناسشب جهشت   کشاورزان با فواید انتخاب بنه

ها از خاک و نیا اصول کشت، آموزش جهت برداشت به موقع بنه

، (از زمان خروج از خاک تا مرحله کاشت مجشدد )ها ی بنهدار نگه

به ویشژه در بشین   )واند در افاایش عملکرد گل و بنه زعفران تمی

با این وجود، عشواملی ماننشد   . مؤثر باشد( جوامع کشاورزان سنتی

های های با وزن بیشتر، دسترسی محدودتر به بنهقیمت باالتر بنه

ها در فرآیند عرضه با وزن مناسب جهت کشت، عدم تفکیک بنه

هشا توسشط برخشی    بنشه  یراصولیم و تقاضای بازار و نیا انبارداری

-در بازار خرید و فروش، می یژهو بهفروشندگان در زمان توزیع و 

از این . ها باشندتواند از عوامل اصلی مرتبط با کاهش کیفیت بنه

هشای زعفشران   بنه یاستانداردسازهای مرتبط با رو، اجرای برنامه

ساسشاً از  هشا نیشا ا  این برنامشه . باشدبیش از پیش حائا اهمیت می

هشای  تولیشد و تکریشر بنشه   مراکا یا نهادهایی که با هشدف   طریق

 .، میسر خواهد بوداند شده یستأسمرموب 
 

 عدم توجه به الگوهای کشت پر تراکم بنه

در . رودبه ششمار مشی   4یرزمینیز، ساقه شناسی یاهگبنه از نظر 

                                                                                           
1- Underground stem 
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طول هر فصل زراعی، زعفشران مراحشل رششدی خشود را پشس از      

روی بنشه قشدیمی   ( 4بنه دختری)های جدید تولید بنهی، با ده گل

 ,.Kafi et al., 2002; Gresta et al)کنشد   یمش طی ( 7بنه مادری)

-که در طی دوره رشد چند ساله گیاه، تراک  بنه یطور به، (2008

مشاارع  دوره تولیشد  . یابشد  یمش ها در خاک بیش از پیش افشاایش  

 طشور  بشه . د شده استبرآورسال  43نیا تا حدود  زعفران در ایران

 یهشا  امشا در سشال   ؛معمول عملکرد گیاه در سال اول پایین بوده

و  رسشد  یاین عملکرد به حشداکرر مقشدار خشود مش    تا شش  چهارم 

کشاهش  دختشری مجشدداً   هشای  بنه افاایش تراک به دلیل سپس 

 . (Khazaei et al., 2013)یابد می

اک  توصشیه  ع، تردر متر مرب بنه 13 ی معادلتراکم یطورکل به

به ، با این وجود. (Kafi, 2002)باشد  یزعفران م شده برای کشت

دلیل دوره رویشی چند ساله گیاه زعفران، تحلیشل بنشه مشادری و    

 ,.Kafi et al)های دختری ریشا در سشال اول کششت    تشکیل بنه

2002; Rezvani Moghaddam et al., 2013a ) و در نتیجششه

 این گیاهکشت های ابتدایی، الپایین بودن عملکرد زعفران در س

توانشد  یه نمشی اول یها ممکن است در سالو رایج در تراک  پایین 

بر این اساس، الگشوی  . پذیر باشد توجیهاز لحاظ اقتصادی چندان 

پشایین  جبشران عملکشرد   به عنشوان راهشی جهشت    کشت پرتراک  

ی ابتششدایی معرفششی شششده اسششت هششا سششالزعفششران، بششه ویششژه در 

(Koocheki et al., 2011.)    این الگوی کشت تا تراکمشی معشادل

 ,.Koocheki et al)بنه در متر مربع نیا گاارش شده اسشت   933

همچنین با توجه به آن که ماارع زعفران با عمر بشاالی  (. 2014

ششوند، الگشوی کششت پشر      یمش سال دچار کاهش عملکرد  2تا  1

تشدایی  ی ابهشا  سالتواند ضمن جبران عملکرد پایین در  یمتراک  

 43زعفشران از حشدود    یبشردار  بهرهکشت، در کاهش طول دوره 

 ;Koocheki et al., 2011)سال مؤثر باشد  1تا  1سال به حدود 

2012b; 2014). 

                                                                                           
1- Replacement (daughter) corm 

2- Mother corm 

های مرمشوب، سشرمایه   ، دسترسی محدودتر به بنهیطورکل به

اندک برخشی کششاورزان در زمشان کاششت و نیشا عشدم آششنایی        

پر تراک ، از جمله عشواملی اسشت   کشاورزان سنتی با فواید کشت 

که ممکن است توسعه این نوع الگوی کشت را با دشواری رو به 

های ترویجی جهت آششنایی  در این ارتباط، اجرای برنامه. رو کند

توانشد مفیشد   هر چه بهتر کشاورزان با فواید این نشوع کششت مشی   

 .باشد

 

هاای  دانش فنی پایین کشاورزان و ضعف در اجرای برنامه

 ویجیتر

 ترویجشی  اقدامات نبود و کشاورزان آگاهی سطح بودن پایین

تواند از جمله دالیشل کشاهش   می کشاورزی جهاد وزارت سوی از

، یترویجش هشای  ، ارائشه برنامشه  یطشورکل  بشه عملکرد زعفران باشد 

با هدف افاایش سشطح آگشاهی علمشی و     یرسانی و آموزش اطالع

امشا   ششود؛ ن انجام مشی زعفرا برداران بهرهدانش فنی کشاورزان و 

چنشدان مناسشبی    اتوزارت جهاد کشاورزی در این زمینشه اقشدام  

 4937به عنوان نمونه بر اساس آمارهای سشال  . استانجام نداده 

در بخش تولید )زعفران در ایران  برداران بهره، تعداد کل 4939و 

 493هاار نفر بوده که از این تعداد حشدود   487حدود ( و فرآوری

به استان خراسان رضوی اختصشا  داششته   ( درصد 24) هاار نفر

بشرداران زعفشران در سراسشر    با این وجود، از مجموع بهشره . است

به طور نسبی از ( کمتر از یک درصد)نفر  4383کشور تنها حدود 

-امکانات آموزشی مرتبط با اصول کشت و فرآوری این گیاه بهره

در از ایشن رو،  (. Agricultural statistics, 2015) انشد  بشوده منشد  

بخشش  که وزارت جهاد کشاورزی برای افاایش آگاهی در  صورتی

تشوان بشیش از   مشی ، دهشد  اقدامات بیشتری انجام و فرآوری تولید

در این راستا، اتخاذ . پیش امیدوار به افاایش عملکرد زعفران بود

های حمایتی دولت جهت برنامه ریای صشحیح، تصشویب   سیاست

های کشاورزان، گام بلندی در جهت اولویت بودجه الزم و تدوین

 .های ترویجی خواهد بودتوسعه برنامه
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 فرآوری محصول

توان مششکالت در  با در نظر گرفتن همه موارد ذکر شده، می

بخش فرآوری محصول را عاملی دیگر در جهت کاهش عملکرد 

توانشد  مشکالت در بخش فشرآوری زعفشران مشی   . زعفران دانست

لکرد کمی، عملکرد کیفی محصول تولید ششده  عالوه بر افت عم

 ,.Taslimi et al., 2007; Atefi et al)را نیا شدیداً کاهش دهشد  

مشکالت و کمبود نیروی کار جهت برداششت بشه موقشع    (. 2013

های برداششت  و توزیع اصولی گل ییجا جابهها، محدودیت در گل

ازی و شده به بازار عرضه و تقاضا و در نهایت مشکالت در جداس

به ویژه آنکه اساساً توسط نیشروی  )اصولی محصول  کردن خشک

توانشد در کشاهش   ، مشی (گیشرد سنتی صورت مشی  طور بهانسانی و 

عملکرد و به ویژه کیفیت محصول زعفران نقش به ساایی داشته 

 . باشد

همگام با افاایش تولید در سطح مارعشه، فشرآوری محصشول    

افشاایش تولیشد، بشه ششکل      بایست متناسب با اینزعفران نیا می

مراکای متناسشب بشا ظرفیشت    ایجاد . اصولی و مدرن توسعه یابد

و توزیع به منظور کمک به جابجایی )تولید زعفران در هر منطقه 

جداسازی محصول در حداقل زمشان  ، (برداشت شدههای تازه  گل

و بهداشتی و در نهایت ایجشاد امکانشات    با رعایت مسائل کیفیو 

های مدرن خششک کشردن بشه    یری از روشگ رهبهمناسب جهت 

 ;Mazloumi et al., 2007)هشای سشنتی   جشای اسشتفاده از روش  

Taslimi et al., 2007) ،منجشر   ،ضمن افاایش عملکشرد  تواند یم

 .بخش فرآوری زعفران شودکاهش ضایعات در  به

 

 عوامل اقتصادی

، میشاان صشادرات   4939دهشد کشه در سشال    آمارها نشان می

. میلیشون دالر بشوده اسشت    772تن به ارزش  413عادل زعفران م

 یفرنگش  گوجشه و ( میلیشون دالر  4177)که پس از پسته  یطور به

، رتبششه سششوم در ارزش صششادرات بخششش    (میلیششون دالر 918)

از نظر ارزش صشادرات،  . کشاورزی را به خود اختصا  داده است

 488)، سشیب زمینشی   (میلیون دالر 743)محصوالتی مانند خرما 

های بعدی قشرار  در رتبه( میلیون دالر 427)و سیب ( میلیون دالر

 .دارند

-به اعتقاد کارشناسان، روند افاایش قیمت زعفشران در سشال  

های اخیر و همچنین میاان صادرات آن، سبب تشویق کشاورزان 

در واقشع، رونشد صشعودی    . به افاایش تولید این گیاه ششده اسشت  

ورزان بوده است تا میاان تولید ای برای کشاقیمت زعفران انگیاه

از سوی دیگر، به دلیل آنکه درآمد کششاورز  . خود را افاایش دهند

بر اساس رابطه بین قیمت محصول و میاان تولیشد آن محاسشبه   

، کششاورزان سشعی در افشاایش    (Rabiei et al., 2013)گشردد  می

تا از طریق آن بتواننشد درآمشد    ،اندسطح زیر کشت زعفران داشته

رسد کشه افشاایش   به بیان دیگر، به نظر می. شتری کسب کنندبی

ی اخیشر صشرفاً از بعشد تجشاری و     هشا  سشال سطح زیشر کششت در   

 . یی اتفاق افتاده باشددرآمدزا

های کششور  گسترش سطح زیر کشت زعفران به سایر استان

هشایی کشه از نظشر ششرایط آب و هشوایی تطشابق       به ویژه استان)

ممکن است یکی از پیامدهای افشاایش  ( چندانی با زعفران ندارند

همچنین گسترش سطح زیر کشت بشه  . قیمت زعفران بوده باشد

ها در ای و میر حاصلخیا، نبود زیر ساختهای حاشیه ینزمسمت 

بایست منطبق با افاایش سشطح زیشر   که می)بخش مکانیااسیون 

، افشاایش  (ها نیا بیش از پیش فراه  شودکشت، این زیر ساخت

( هابه ویژه در دیگر استان)شاورزان و کارگران میر ماهر درصد ک

و کاهش کیفیت آب و خاک همگام با گسترش سطح زیر کششت  

تواند از دیگر دالیل افت عملکرد زعفران ای، میدر نواحی حاشیه

 . باشد

کششاورزی   اهمیت استراتژیک محصوالت بخشش  به با توجه

کششور،   ناخشالا  لیشد تو بشر ارزش ( به ویژه اهمیت تولید زعفران)

در بخشش   ضایعات کاهش بر عالوه تواندمی مکانیااسیون اجرای

زراعی، گسشترش   عملکرد محصوالت افاایش تولید و فرآوری، در

 بشه  نقشش  میشر نفتشی،   صادرات در نهایت توسعه مذایی و امنیت
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همچنشین الزم بشه   (. Naderi Mayoun, 2012)نماید  ایفا ساایی

توانشد از  انیااسیون در کوتاه مدت مشی ذکر است، گرچه توسعه مک

طریق تأثیر بر نیروی کار در بخش کاششت و برداششت زعفشران،    

توانشد بشا بهبشود عملکشرد،     زایی شود، اما می سبب کاهش اشتغال

هشای بازاریشابی و   زایی از جنبشه  سبب افاایش میر مستقی  اشتغال

توانشد بشا تشأثیر بشر رششد بخشش       که مشی  یطور بهخدمات شود؛ 

، میاان فقر را کاهش درآمدزمان با توزیع مناسب ورزی و ه کشا

از ایششن رو، (. Bani Asadi & Varmaziyari, 2015)دهششد 

های نوین ماشینی در بخش کششاورزی ضشمن افشاایش     یآور فن

اشتغال، در صادرات محصوالت کشاورزی نیا نقشش بشه سشاایی    

 (. Torkamani & Azin Far, 2006)دارد 

رسشد کشه عوامشل    ذکر شده، به نظر می بر اساس توضیحات

به این صورت . اقتصادی خود تابعی از سایر عوامل مدیریتی باشد

-که هرگونه عاملی که سبب افاایش عملکرد زعفران شود، مشی 

زایی، افاایش ارزش ملی و صادرات زعفران را  تواند ضمن اشتغال

جهت  مدرن آالت ینماشیری از گ بهرهاز این رو، . کند یرپذ امکان

ی مدرن جهت جداسشازی و  ها دستگاه)کاشت یا فرآوری زعفران 

زایشی و حفش     توانشد در اششتغال  می( ها گلاستاندارد  کردن خشک

تشوان اظهشار داششت کشه     در نهایت، مشی . سرمایه ملی مفید باشد

کشت زعفران به صورت سنتی و عشدم توسشعه مکانیااسشیون در    

وسعه پایدار اقتصشادی در  تواند از نقطه نظر تزراعت زعفران، نمی

 .سطح ملی تأثیر چندانی داشته باشد

 

 ی ملیها هیسرمانابرابری اجتماعی و توضیح ناعادالنه 

ای از تولید زعفشران در  که عنوان شد، بخش عمده طور همان

های کششاورزی خشانوادگی در اراضشی    کشور، حاصل فعالیت نظام

نا برابری اجتمشاعی  از سوی دیگر، . باشدپراکنده و دور افتاده می

در بخش کششاورزی و انشاوای    تواند رکوددر جوامع روستایی می

 ,Salimifar & Norouzi)این جوامع را به همشراه داششته باششد    

 ناعادالنششه جمعیششت در کشششور، توضششیح روزافششاونرشششد  .(2008

ملی، مشکالت در بخش بیمه محصوالت زراعشی و   های یهسرما

اخیشر،   هشای  یسشال  خشکدر برابر  کافی از کشاورزان یتحما عدم

در جوامشع روسشتایی،    نششینی  یهحاشش کمبود امکانات و گسشترش  

روسشتایی، فقشر، تشورم، بیکشاری و      توسشعه  هشای ضع  در برنامه

کشاورزان بشومی و نیشروی کشار     کاهش امید به زندگی، مهاجرت

دور، همگشی از   راه از اراضی مدیریت ماهر از روستاها و در نتیجه

تواند انگیاه کشاورزان خشرده مالشک را   لی است که میجمله دالی

در بخشش تولیشد و فشرآوری     بلندمشدت  گشذاری  یهسشرما  منظور به

مجموعشه ایشن   . زعفران، کاهش دهشد  یژهو بهمحصوالت زراعی، 

ذکر گردید، ممکن است  تر یشپعوامل، در کنار سایر عواملی که 

زمینه را جهشت کشاهش عملکشرد در محصشوالت زراعشی ششامل       

 .زعفران فراه  نماید

از کشاورزان که خود ناششی از سشوء مشدیریت در     یتحما عدم

تواند ضشمن  در سطح ملی است، می یایر برنامهبخش سیاست و 

 آسیب به جامعه کشاورزان مناطق محشروم، بیکشاری و نشابرابری   

از ایشن رو،  . این جوامع را بیش از پیش افاایش دهشد  در درآمدی

های تشویقی به کششاورزان  اجرای طر  توان اظهار داشت کهمی

-های مدرن، پرداخشت وام وریاشامل گسترش امکانات و ارائه فن

در بخششش بیمششه محصششوالت   گششذاری یهسششرماهششای بششانکی و 

مسشتقی    طور بهتواند کارهایی است که میکشاورزی، از جمله راه

و توسشعه   گشذاری  یهسشرما و یا میر مستقی ، کشاورزان را جهشت  

 .راعی ترمیب نمایدمحصوالت ز

 

 گیرینتیجه

ی ها سالبا وجود افاایش سطح زیر کشت و تولید زعفران در 

اخیر، عملکرد زعفران به ازای هر واحد سطح زیشر کششت دچشار    

های متفاوتی اتفاق افتشاده   این کاهش از جنبه. کاهش شده است

و اساسششاً متششأثر از عوامششل سششوء مششدیریتی، اقتصششادی و نیششا     

در صورت عدم توجه به عوامل . اخیر بوده است های یسال خشک
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ی آینده نیشا ممکشن اسشت    ها سالذکر شده، عملکرد زعفران در 

 93کاهش عملکرد زعفران در طشی  . همچنان رو به کاهش باشد

ساله اخیر، لاوم ارائه یک برنامه جامع از سوی نهادهای مرتبط با 

 هشا و مؤسسشات آمشوزش عشالی، مرکشا     زعفران، شامل دانششگاه 

منابع طبیعی، سازمان تحقیقشات،   تحقیقات و آموزش کشاورزی و

آموزش و ترویج کشاورزی و نیشا مراکشا مشرتبط بشا پشژوهش در      

 ایشن  تشدوین  در. دهدید قرار میتأکزعفران را بیش از پیش مورد 

یشای و تصشویب   ر برنامشه های دولت جهشت  برنامه، اتخاذ سیاست

 .رسدبودجه مورد نیاز ضروری به نظر می
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) is a perennial plant which grows basically in arid and semi-arid regions 

of Iran. Despite saffron’s adaptation to these regions, the assessment of changes in cultivation area 

over the last 30 years reveals that cultivation of this crop has sharply increased. According to the 

available statistics, there are 21 provinces where saffron is cultivated on about 84,000 hectares of land. 
Nonetheless, saffron yield per unit area has aggressively fallen from 5.1 kg ha-1 in 1982 to 3.2 kg ha-1 

in 2015. Saffron yield loss can be caused by several factors, such as mismanagement in agriculture 

section, economics and post-harvest processing as well as the recent droughts. Lack of attention to 

these factors could lead to further decline in saffron yield in the future. The saffron yield loss over the 

last 30 years is an alert for saffron-related institutions such as the universities, research centers and 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) to pay more attention to this 

crop and prepare more comprehensive programs. In developing these programs, the importance of 

government policies for planning and approving enough budget is to be highlighted. In this review, 

first we focus on the reasons for saffron yield loss during the last 30 years and then we try to provide 

some solutions in relation to these reasons. 
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