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چکیده
زعفران ) (Crocus sativus L.یاهی ژیوفیت-تریپلویید بوبه و بر پایه رشد بنهها یا اندامهای زیرزیینی خوب ،تکثیر یییابمد .بما وجموب
اهایت اندازه و کیفیت بنههای یابری بر تولید زعفران ،تاکنون برنایهای جایع پیرایون استانداربسازی بنههای آن تدوین نشده است .بر این
ارتباط ،عدم وجوب یزارع استاندارب جهت تولید بنههای با کیفیت ،نبوب یعیار یشخصی جهت برجهبندی بنهها بر اساس اندازه یا وی میهمای
کیفی ،نظارت ضعیف از سوی نهابهای ذیربط بر روند تولید و عرضه بنههای یابری یرغوب و هاچنین نابسایانی بر بازار عرضه و تقاضمای
بنههای زعفران ،از یهمترین یوانع بر یحقق نشدن چنین برنایهای به شاار ییروند .هاچنین اختلاط بنههای سالم و آلوبه و نیز انبمارباری
بنههای زعفران بدون توجه به شرایط بهینه بیایی یا بهداشت یحیطی از بیخر چالشهای چرخه تولید و فراوری این یحصول یمیباشمد .بر
این یقاله ،ابتدا برخی یوانع پیش روی برنایه استانداربسازی بنههای زعفران بررسی شده است و بر ابایه ،راهکارهای یؤثر جهت تولید بنه-
های استاندارب نظیر احداث یزارع تحت یدیریت ،کنترل کیفیت وبرجهبندی بنههای برباشت شده و نیز انبارسازی اصمولی بنمههای زعفمران
ارایه شده است .هاچنین تدوین برنایه ذکر شده بر پایه یواربی نظیر بر زاری بورههای آیوزشی ،نظارت فرا یر بمر فعالیمت بمازار عرضمه و
تقاضای بنههای زعفران ،حاایت از حقوق یصرفکنند ان و ارایه برنایههای تشویقی و بستههای حاایتی به تولیدکنند ان به تفصیل یمورب
بح قرار رفته است.
کلمات کیدی :بازاریابی ،بازار عرضه و تقاضا ،تولید زعفران ،برجهبندی بنههای یابری.
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مقدمه

افزایش تعداد گل و عملكرد كلاله خشك زعفران در ساا او و

ضرورت تولید ب ههای م اسب در زراعت زعفران

دوم آزمایش تحت تأثیر كاشت بنهداي مادري درشتتر (با وزن

از نقطه نظر یاهشناسی ،زعفمران )(Crocus sativus L.

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

به عنوان یاهی یکساله به شاار ییروب که بر پایه رشد بنههما

تراكم و رشد ساریعتر ریشاهدا و نیاز اساتارار زودتار بناهداي

به عنوان اندامهای زیرزیینی یاه رشد و ناو یافتمه و بر شمرایط

دختري درشتتر در خاك دانستند .از این رو ،یکی از یهمترین

زراعی ییتواند تا چنمدین سمال یمورب بهرهبمرباری قمرار یمرب

اقدایات جهت کس عالکرب قابمل قبمول بر زعفمران ،انتخماب

( .)Kumar et al., 2009یراحممل رشمدی زعفممران بما القممای

بنههای یابری یناسم از نظمر انمدازه و کیفیمت جهمت کشمت

تقسیاات سلولی بر یریستم ها و ناو بنههای جدید یا "بنمههای

ییباشد.

بختری" شروع ییشوب .بر واقع ،تشکیل بنههای بختری حاصل
آغازش رشد جوانههای اصلی یا جانبی بر بنمه یمابری ییباشمد

برآوردی از میزان تولید و تلفرات ب رههای تولیرد شرده در

) .(Gresta et al., 2008هر بنه بختری بر آغماز فصمل بعمدی

ایران

رشد به عنوان یک بنه یابری رشد و تکثیر یییابد".بنه یابری"
بر حقیقت "بذر" زعفران تلقی شده و از آنجایی که بمه صمورت
غیر زایشمی تولیمد یمیشموب ،حفم و نخمهباری آن بشموارتر از
بذرهای حقیقی بر سایر یاهانی است که بر پایمه رشمد زایشمی
تولید یی ربند .تولید بنههای یابری با وزن یناس اولین عایمل
یمؤثر بر ملآوری زعفمران ییباشمد ( ;Gresta et al., 2008

 )Renau-Morata et al., 2012زیرا روند لدهی بر سال اول
یستقیااً تحت تأثیر اندوخته غمذایی بر بنمههای یمابری بموبه و
کاتر به عوایل بیخری یانند یحتوی یابه آلی یما عناصمر قابمل
جمذب خماد ارتبماط بارب ( Rezvani Moghaddam et al.,

 .)2013; Koocheki et al., 2016a, 2016bعلماوه بمر ایمن،
چرخه رشد بنههای بختری (از آغازش رشد جوانهها تما یسمتقل
شدن بنههای بختری) وابسته به کیفیت بنه یابری است .بر این
ارتباط ،یلافیلابی ) (Mollafilabi, 2014بما یطالعمه وزنهمای
یختلف بنههای یابری ( 6تما  1 ،1تما  85و بمیش از  85مرم)،
بیشترین عالکرب کلاله خشمک و بنمههای بختمری را بر نتیجمه
کشت بنههای یابری بیش از  85مرم ثبمت ناموب .کموچکی و
سیدی ) (Koocheki and Seyyedi, 2015bنیز بما مشاادده

با وجوب اطلاعات ثبت شده بر ارتباط بما سمطح زیمر کشمت،
تولید و عالکرب ل و کلالمه زعفمران ،تماکنون آیماری پیرایمون
ییزان تولید بنههای زعفران بر کشور ارایه نشده اسمت .بما ایمن
وجوب ،بر اساس برخی اطلاعات یوجموب ،بمرآورب تقریبمی ییمزان
تولید بنههای این یحصول بر کشور به شرح زیر است:
با بر نظمر مرفتن یسماحت  854/2همزار هکتماری اراضمی
زعفرانکماری بر کشمور ) (Agricultural statistics, 2017و
بوره بهرهبرباری حدوب  6تا  85ساله (یتوسط  1ساله) این یزارع
) ،(Koocheki & Seyyedi, 2018تقریباً یک هشتم یما 82/4
برصد یساحت یزارع زعفران (یعابل  89/84هزار هکتمار) بارای
سن یعابل  1سال بوبه که پ

از برباشت ،بنههای ایمن یمزارع

به بازارهای فروش عرضه ییشموب .از سموی بیخمر ،بما بر نظمر
رفتن عالکرب تقریبی  98/14تن بنه بر هکتار بر یزارع هشمت
ساله ینطقه تربتحیدریه ( ،)Mollafilabi et al., 2015سمالانه
حدوب  481/1هزار تن بنه زعفران بر اراضی  1ساله کشور تولیمد
یی ربب که بر اساس قیامت یتوسمط همر کیلمو رم بنمه حمدوب
 92،555ریال (به طور یعاول ،قیات بنمههمای ریمز ،یتوسمط و
برشت به ترتی حمدوب  95،555 ،24،555و  42،555ریمال یمی
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باشد) ،ارزش سالانه یحصمول بنمه بر ایمران حمدوب  89/4همزار

بنههای ریز و نایرغوب و کاهش کیفیت بنههای تولیمد شمده بر

ییلیارب ریال خواهد بوب.

نتیجه فعالیت عوایل بیااریزا و یا شیوع آفات بر یزارع از جاله

بر پایه برآورب تقریبی تولید بنههای زعفران بر کشور ،ایکان

جوند ان (به وی ه یوشهای زیرزیینمی) ،تمریپ هما ،شمتهها و

تخاین ییزان ضایعات بر بخش تولید ،فراوری و عرضه بنمههای

کنهها ،از بیخر عوایل یؤثری است که سب افزایش ضایعات بر

این یاه وجوب بارب .هاانطور که عنوان شد ،با بر نظمر مرفتن

این چرخه یی ربند ) .(Rahimi, 2015علاوه بر این ،برباشمت

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

نکربن بنههای ریز توسط برخی کشاورزان به بلیل عمدم صمرفه

 1ساله زعفران ،سالانه بنمههای زعفمران از حمدوب  89/84همزار

اقتصابی ،عالیات چرای بام بر برخی اراضی زعفرانکاری و نیز

هکتممار اراضممی زعفممرانکمماری کشممور (یعممابل یممک هشممتم یمما

خروج غیرقانونی بنههای زعفران از کشور ،از بیخر یواربی است

82/4برصدکل یزارع زعفران بر کشمور) برباشمت یی مربب .بمه

که ییتواند یورب توجه باشد.

بیانی بیخر ،بر هر سال ،یساحتی از یمزارع زعفمران کمه چرخمه
تولید آنها به پایان ییرسد ،حدوب  89/84هزار هکتار ییباشمد.

تعاریف و اهداف استانداردسازی محصولات کشاورزی

از سویی بیخر ،با توجه بمه افمزایش حمدوب  85برصمدی سمطح

ینظممور از استانداربسممازی یممک یحصممول یمماهی ،اجممرای

زعفرانکاری کشمور بر همر سمال ( Agricultural statistics,

آزیایشها ،ارزیابیها و ارایه واهی به یک یحصول خاص جهت

 ،)2017سالانه یجدباً حدوب  84/4هزار هکتمار از اراضمی کشمور

اسممتفابه آن بر آینممده اسممت ( Kazemzade & Iranpoor,

یورب کشت زعفران قرار یی یرند .بر نتیجه ،کل ییزان بنه لمازم

 .)2011به بیانی بیخر ،استاندارب کربن یحصولات یاهی ،اعاال

جهت کشت این اراضی بر اساس تراکم  4تا  1تن بنه (یتوسمط

یجاوعهای از بستورالعالها ،اندازه یریها و یعیارهای کامی و

 6/4تمن بنمه) بر هکتمار (،)Koocheki & Seyyedi, 2018

کیفی یرتبط با یک یاه خاص و یا فراوربههای حاصل از آن بر

حدوب  34/24هزار تن خواهد بوب .از اینرو ،ییمزان تولیمد سمالانه

تاانی یراحل کاشت ،باشت ،برباشت و انبارباری ییباشد کمه بر

بنه زعفران بر کشمور (حمدوب  481/1همزار تمن) ،تفماوت قابمل

نهایت ینجر به اطاینان از کیفیت ،کارایی ،ایانی و حفم ارزش

یلاحظهای با ییزان بنه یورب نیاز جهمت کشمت سمالانه زعفمران

واقعمی آن یحصمول ییشموب ( & Karamipoor Esfahani

بارب .به عبارتی بر هر سال ،حدوب  924/44هزار تمن بنمه (77/4

 .)Abedi, 2014استانداربها تنها یربوط به تولید و عرضه کالاها

برصد کل بنههای تولید شده) یجدباً یورب کشت قرار نای یمرب

و یحصولات خاص نایباشند ،بلکه بسمیاری از خمدیات بخمش

و به صورت ضایعات از چرخه تولیمد خمارج یمیشموب .براسماس

کشاورزی را نیز شمایل ییشموند .کنتمرل کیفیمت فراوربههمای

قیات یتوسط هر کیلمو رم بنمه یعمابل 920555ریمال ،یجاموع

تولیدی ،حاایت از حقوق یصرفکنند ان و نیمز حفم ایانمی و

ارزش ضایعات بنههای زعفران حدوب  85/4همزار ییلیمارب ریمال

بهداشت یحیطزیست ،از یهمترین اهداف جهت استانداربسمازی

تخاین زبه ییشوب.

یحصولات کشاورزی به شاار ییروب.

تاکنون زارشی بر ارتباط با ییزان تلفات و ضایعات بنمههای

یحصولات سالم و استاندارب بر بخش کشاورزی ،یحصمولات

زعفران بر کشور ینتشر نشده است .با این وجوب ،ییتموان سموء

فاقممد یمما بارای حممد یجمماز باقیاانممده سمماوم ناشممی از یصممرف

یدیریت بر بخش برباشت ،فراوری و یما انبمارباری را یهمتمرین

علفکشها ،آفتکشها ،فلزات سنخین و یا آلوب یهای خارجی

عوایل بروز تلفات بر چرخه تولید به شاار آورب .هاچنمین تولیمد

هستند که پیش از عرضه به بازار فروش ،تحت کنترل و اعامال
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استانداربهای یربوطه قرار یی یرند ( Karamipoor Esfahani

 ،)Seyyedi, 2015aیشاهده ضایعات بر بخش تولیمد بنمههای

 .)& Abedi, 2014علاوه بر ایمن ،بمه ینظمور بریافمت مواهی

زعفران چندان ییسر نیست.

استاندارب ،شرایط پم

از برباشمت ،کیفیمت انبمارباری و ییمزان

خسارت فیزیکی وارب شده به یحصول نیز یورب توجه ییباشد.

لزون تدوین برنامه "استانداردسازی ب ههای زعفران"

به عنوان یک جاعبندی از یوارب ذکر شده ،ییتموان اظهمار
باشت که  -8عدم یدیریت سن یزارع زعفران به ینظمور تولیمد

محدودیتها و مشکلات تولید ب ه

بنه -2 ،سهم قابل توجه بنههای ریز و نایرغوب نسبت بمه کمل

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

بنههای تولید شده و  -9فراوری و عرضمه بنمه بمه عنموان یمک

هزار هکتاری زعفران بر سراسر کشمور ،همر سماله حجمم قابمل

فعالیت جانبی بر زراعت زعفران،یهمترین یشکلات بر روند تولید

یلاحظه ای بنه تولید یی ربب .با ایمن وجموب ،بوره بهرهبمرباری

بنههای استاندارب بهشاار ییروند .بر این اساس ،لازم است که بر

یزارع زعفران ایران حدوب  1سال ییباشد بر حالی که بسته بمه

ابتدا ،تولید بنههای یابری به عنوان یک فعالیت جدا انه با تولید

شرایط آب و هوایی بر کشمور ،حمداکثر تولیمد بنمههای یرغموب

لهای زعفران ،یورب توجه قرار یرب .از طرفی ییبایست تولید

یعاولاً بر یمزارع  4سماله قابمل حصمول بموبه ( & Koocheki

 )Seyyedi, 2018و پ

بنه بر اساس یعیارهای علای ،استانداربسازی شوب.

از آن ،بمه بلیمل تکثیمر بمیش از حمد

بنههای بختری و تشدید رقابت بین این بنهها بر کنمار افمزایش
فشممرب ی و یحممدوبیت حاصمملخیممزی خمماد ( & Rostami
;Mohammadi, 2013; Tavakkoli et al., 2014

دلایل ،محدودیتها و موانع تدوین برنامه "استانداردسازی
ب ههای زعفران"

علیرغم توضیحات ذکر شده ،تاکنون طرح یا برنایهای جایع

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

و یدون پیرایمون "استانداربسمازی بنمههای زعفمران"بر کشمور

کیفیت بنههای تولید شده بر یزارع کماهش یییابمد .بمه هامین

صورت نخرفته است .برخی از بلایل ،یحدوبیتها و یوانع پمیش

بلیل،بر برخی از یناطق ایتالیا ،بر یمواربی زعفمران بمه عنموان

روی تدوین برنایه "استانداربسازی بنههای زعفران"بر زیر یورب

یاهی یک ساله یورب کشت و کار قمرار یی یمرب ( Kumar et

بح و بررسی قرار رفته است و راهکارهای یؤثر جهت تمدوین

 .)al., 2009از این رو ،سهم قابل یلاحظهای از بنههایی که همر

این برنایه ارایه شده است.

ساله بر یزارع کشور تولید یی ربب ،عالاً قابل استفابه نبوبه و یا
از کیفیت پایینی برخوربار است.
علاوه بر یوارب ذکر شده ،این نکته قابل تأیل است که تولیمد
"بنه زعفران" بر ایران به عنموان یمک فعالیمت ثانویمه بر نظمر
رفته ییشوب و از الخوی خاصی که یتأثر از بستاوربهای نموین
علای باشد ،پیروی نایکند .این ایر ،ینجر به افمزایش ضمایعات

عدن احداث مزارع استاندارد جهت تولید ب ههای با کیفیت

فراهم بوبن بستری یناس جهت تولیمد بنمههای یرغموب،
نخستین شرط جهت پیشمبرب برنایمه "استانداربسمازی بنمههای
زعفران" ییباشد .به بیان بیخر ،شناسایی و انتخاب یزارع جهت
تولید بنههای زعفران ،اولین ام جهت تولید و عرضه "بنمههای
شده"8

به بازار فروش خواهد بوب .جهت این یهم،

بر بخش تولید و فراوری بنههای زعفران شده است .هاچنین از

یابری واهی

آنجا که یراحل فنولوژیکی بنمههای زعفمران طمی چرخمه رشمد

ییتوان یزارع اختصاصی را به ینظور تولیمد بنمههمای بمذری و

اساسماً بر زیممر سممطح خمماد اتفمماق ییافتممد ( & Koocheki
8- Certified mother corms
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واهی شده بر نظر رفت و بر پایه آن ،برنایههای ترویجی را به

سویی بیخر ،بخش عادهای از این یزارع که عاویاً بمه صمورت

روههای یشخصی از کشاورزان باتجربه آیوزش باب تا به جمای

خربهیالکی یدیریت یی ربنمد ) ،(Koocheki et al., 2017بر

تولید ل ،اقدام به تولید بنههای استاندارب ناایند.

اراضی شی بار و باینه تپهها ،اراضی بارای خادهای سمنخین و

بهطورکلی ،یزارعی که با هدف تولید بنمههای مواهی شمده

سنخلاخی ،یناطق حاشیهای و بور افتابه ،اراضی شور و آهکمی و

احداث یی ربند ،باید بارای حداقل شرایطی به لحماظ حاصمل-

یا بر نواحی غیر حاصلخیر ،پراکنش یافتهاند و به یراتم بارای

خیزی ،ساختاری و یدیریت بهزراعی باشند .این شرایط به شمرح

یساحتی کاتر از یک هکتار هستند ( Agricultural statistics,

زیر ارایه شده است:

 .)2017طبق آنچه پیشمتر ذکمر شمد ،ایکمان توسمعه الخوهمای

توسعه عالیات کاشت ،باشت و برباشت زعفمران یبتنمی بمر

یکانیزاسیون شایل سمایانههای یمدرن آبیماری و بسترسمی بمه

الخوهای یدرن و توسعه یکانیزاسیون .بهطورکلی ،توسعه عالیات

ابوات کشاورزی بر یزارع کوچک و پراکنمده ،نظمامهمای خمربه

یکانیزاسیون وابسته به ابعاب یزارع کشاورزی است .به بیان بیخر،

یالکی ،اراضی قطعهقطعه شمده و نمواحی غیمر قابمل تمربب ،بمه

جهت اجرای الخوهای بهینه یکانیزاسیون ،یزارع یورب نظر یمی-

بشواری ایکانپذیر است.

بایسممت بارای یممک حممداقل یسمماحت باشممند ( Hassanpour,

شرایط بهینه خاد از نظر خصوصیات فیزیکی و شیایایی ،به

 .)2013از سوی بیخر ،الخوی توزیمع یکمانی یمزارع نیمز نقمش

وی ه ییزان یابه آلی :رشد بنههای بختری زعفران بر طمی بوره

بسزایی بر توسعه سایانههای یمدرن کشماورزی بارب (Pishgar-

رشد یاه ،اساساً وابسته به شرایط یتعمابل خماد از نظمر بافمت،

 .)Komleh et al., 2011; Paman et al., 2014بمه عنموان

فشرب ی و ساختاان خاد ،شوری و هدایت الکتریکی و فراهای

ناونه ،ایکان توسعه سایانههای یدرن آبیاری ،بسترسی به ابوات

یواب آلی است ( ;Gresta et al., 2008; Kumar et al., 2009

کشاورزی و یدیریت نهابههای غذایی بر یزارع بورافتابه ،اراضی

 .)Hassanzadeh Aval et al., 2014به طمور کلمی ،بهتمرین

قطعهقطعه شده و یا یناطق حاشمیهای بما چمالش یواجمه اسمت

رشد بنههای زعفران بر خادهای لویی با بافمت نسمبتاً سمبک،

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

یابه آلمی بالما ،نسمبتاً قلیمایی و فاقمد فشمرب ی اتفماق ییافتمد

بر برخی از یحصولات زراعی ،بمرآوربی از حمداقل یسماحت

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

یورب نیماز جهمت توسمعه یکانیزاسمیون و سموبیندی اقتصمابی

 .)Aghhavani Shajari et al., 2015بما وجموب اهایمت ایمن

صورت رفته است .به عنوان ناونه ،حداقل یساحت یمورب نیماز

یوارب ،حد بهینه هر یک از شماخصهای ذکمر شمده (بمه لحماظ

جهت توسعه سایانههای یکانیزه و کشت اقتصابی برنج بر ایران

عدبی) بر اراضی زعفران کماری تعیمین نشمده اسمت چمرا کمه

یعممابل  8/7هکتممار تخاممین زبه شممده اسممت (Hassanpour,

یاکن است این یعیارها بر حس شرایط یحیطی یتفاوت باشمد.

) .2013با این وجوب ،تاکنون تحقیق یشابهی بر ارتباط با اراضی

ایا آنچه یسملم اسمت ،توجمه ویم ه بمه خصوصمیات فیزیکمی و

زعفران کاری بر کشور صورت نخرفته است .ایا قابل ذکر اسمت

شیایایی خاد بر زیان انتخاب یزارع زعفران کماری و یمدیریت

که از  843هزار یزرعه تحت کشت زعفران بر کشور ،حدوب 825

چند ساله این یزارع ییباشد .به عنوان ناونه ،یصرف نهابههای

هزار یزرعه (یعمابل  76برصمد) بارای یسماحتی کاتمر از یمک

آلی بر زراعت زعفران ،اساساً تابعی از برصد یابه آلی خاد است

هکتار هستند .این ییزان بر بو استان خراسان رضوی و جنموبی،

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

به ترتی یعابل  63و  34برصد از کل یزارع ثبت شده اسمت .از

 .)Behdani et al., 2017بر نتیجه ،یدیریت نهابه های کوبی،
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به وی ه یبتنی بر کوبهای آلی ،نقش وی های بر افمزایش برصمد
تشکیل بنههای برشت خواهد باشت.

.)Madahi et al., 2017
انطباق شرایط اقلیای یزرعمه بما نیازهمای اکوفیزیولموژیکی

بهطورکلی ،یدیریت یزارع زعفران بر اساس ییزان یابه آلی،

زعفران .این نیازها اساساً شایل شرایط بهینه بیایی بر طی بوره

به عنوان یکی از یهمترین شاخصهای یرتبط با کیفیمت خماد

رکوب ،القمای لمدهی و مل انخیمزی اسمت ( Molina et al.,

) ،(Shirani et al., 2011به بلایل زیر حایز اهایت است:

 .)2004aبهطورکلی ،بوره رکوب یا خواب ظاهری یاه از اوایل تا

الف -پراکنش یمزارع زعفمران بر کشمور عامدتاً بر ینماطق

اواخممر یربابیمماه بممه طممول یممیانجایممد و سممپ

فراینممدهای

خشک و نیاهخشک ییباشد .با ایمن وجموب ،کابموب یمابه آلمی

فیزیولوژیکی یرتبط با لبهی آغاز یی مربب .باکماهش بیما بر

خاد ،از یهمترین عوایل یحدوبکننده تولید بر ایمن نمواحی بمه

پاییز و بسته به ینطقه یورب کشت ،فعالیت یکانیسمهای یمرتبط

شماار یمیروب ( Behdani et al., 2006; Seyyedi et al.,

با رشد زایش یبه حداکثر رسیده و نخستین لهمای زعفمران از

 .)2015بر این ارتباط ،بلایلی یانند بارنمد ی یحمدوب و پوشمش

بستر خاد سبز یی ربنمد ( Kumar et al., 2009; Arsalani

یاهی فقیرحایز اهایت هسمتند ( Shahande, 1990; Amiri,

 .)et al., 2015از سوی بیخر ،بیمای بهینمه جهمت القمای مل

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

انخیزی زعفران بر تابستان بین  29تا  27و بیای بهینمه جهمت

نتیجه ،کابوب یواب آلی بر یزارع زعفران ،تولید بنههای استاندارب

شروع لبهی بر اوایل پاییز بین  84تما  87برجمه سمانتی مراب

را با یحدوبیت یواجه ییسمازب ( Rezvani Moghaddam et

ذکر شمده اسمت ) .(Molina et al., 2005bبرشمرایط بیمایی

.)al., 2015

بهینه ،لهای زعفران عاویاً قبمل از سبزشمدن بر هما ظماهر

ب -بوره رشد چندساله زعفران .از بیخر عوایلی که ینجر به

ییشموند ( .)Koocheki & Seyyedi, 2015aبما ایمن وجموب،

کاهش تدریجی ییزان یابه آلی خاد یمی شموب ،افمزایش سمن

افممزایش نسممبی بیممای همموا سممب ییشمموب تمما ضممان تسممریع

یمزارع زعفمران یمیباشمد ( ;Rabani-Foroutagheh, 2013

اکسیداسیون ذخایر غذایی بر بنه ،ظهور لهای زعفران به تأخیر

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

افتابه و هم زیان و یا پ

از سبزشدن اولین بر ها آغماز مربب

واقع ،بهرهبرباری چنمد سماله از یمزارع زعفمران بر نتیجمه یمک

( .)Molina et al., 2005bبر نتیجه ،به ازای همرروز تمأخیر بر

یرحله کشت یماه بر سمال اول صمورت یمی یمرب .از ایمن رو،

آغازش بوره زایشی ،طول بوره رویشی زعفمران نیمز بمه هامان

کاهش تدریجی یابه آلی خاد ییتواند شرایط بهینه جهت تولید

نسبت کاهش خواهد یافت .ازاینرو ،کاهش وزن بنههای بختری

بنههای یرغوب زعفران بر طی چرخه رشمد چنمد سماله یماه را

احتاالاً ییتواند از جالمه پیایمدهای کشمت زعفمران بر شمرایط

بچار چالش نااید.

نایساعد اقلیایباشد ( Molina et al., 2005a; Koocheki et

ج -فشربه شدن خاد بر نتیجه عالیات باشمت و برباشمت
زعفران ،به وی ه بر سال سوم به بعد ،پدیمدهای رایمج بر یمزارع

.)al., 2010; Jafarzadeh et al., 2015
یدیریت صحیح و پایدار آب .به طور کلمی ،بهبموب یمدیریت

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

آبیاری بر یزارع زعفران اساساً بر پایه سایانههایی است که سب

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

افممزایش کممارایی یصممرف آب یممیشمموند ( & Sepaskhah

هر چه ییزان یابه آلی خاد کاتر باشد ،شدت اثرات ینفی ناشی

Kamgar-Haghighi, 2009; Koocheki & Seyyedi

از فشرب ی بر رشد یاهمان افمزایش یییابمد ( ;Soane, 1990

 .)2016bاز طرفی ،لازیه افزایش کارایی یصمرف آب ،یمدیریت
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بقیق و یبتنی بر تنظیم زیان و بفعات آبیاری است (Koocheki

سرانجام  -6بر اوایل فروربین یاه (به ینظور تکایل رشمد بنمه-

.)et al., 2016a

همای بختمری) انجمام یمیشموب (Koocheki & Seyyedi,

از آنجایی که کشت زعفران اساساً بر یناطق خشک و نیامه

) .2015bبر برخی یناطق به بلیل وجوب بارنمد ی بر زیسمتان،

خشک انجام ییشوب ،یدیریت بهینه آبیاری بر اسماس نیماز آبمی

آبیاری بر اواخر بی و هاچنین بر اوایل اسفند انجام نایشموب و

یاه یورب تأکید ییباشد ( Alizadeh et al., 2009; Yarami

برنایه آبیاری بر اساس چهار یرحله باقییانده به اجرا بر ییآیمد.

 .)et al., 2011برنایمه صمحیح و زیمانبنمدی شمده آبیماری بر

با این وجوب ،به بلیل یحدوبیت بر فراهای آب ،برخی کشاورزان

زعفران شایل شش یرحله اسمت کمه بمه ترتیم بر  -8اواسمط

نواحی خشک و نیاه خشک آبیاری زعفران را تنها بر یک یرحله

تابستان (جهت القای ل انخیزی) -2 ،اواسط یهر تا اوایل آبمان

(قبل از لدهی) و یا بو یرحله (قبل و بعد از لمدهی) اجمرا یمی

از

کنند .بر نتیجه،کاهش بفعات آبیاری بر یزارع زعفران یمیتوانمد

برباشت ل و ظهور بر ها) -4 ،اواخر بی تا اوایل بهامن یماه

نقش چشاخیری بر تولید بنههای ریز و نمایرغوب باشمته باشمد

(بعد از وجین علفهای هرز زیستانه) -4 ،بر اوایل اسمفند یماه و

(جدول .)8

یاه (به ینظور تسمهیل بر رونمد لمدهی) -9 ،آذر یماه (پم

جدول  -1اثر اندازه بنه مادری ،دفعات آبیاری و سال بر تعداد و وزن بنه های دختری در زعفران
)Table 1- Effects of irrigation rounds on number and weight of saffron daughter corms (Koocheki et al., 2016a

وزن بنه های دختری
)Weight of daughter corms (g.m2

کل

>10

5.1 – 10 g

دفعات آبیاری
<5

Irrigation rounds

Total

789.27e

76.27e

104.91e

608.09a

922.55d

127.06d

251.61d

543.89b

1097.33c

201.23c

405.11c

491.00c

1193.54b

233.32b

498.45b

461.78 d

1258.39a

265.23a

550.63a

442.52e

عدم آبیاری
No irrigation

یرباب
August

یرباب  +آبان
August + October

یرباب  +آبان  +آذر
August + October + November

یرباب  +آبان  +آذر +فروربین
August + October + November + April

بر هر ستون ییانخینهای بارای حداقل یک حرف یشترد بر یبنای آزیون بانکن بر سطح پنج برصد بارای اختلاف یعنیبار نایباشند.
Value followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 (DMRT).

یدیریت تولید بنهها با بر نظر رفتن سن یزارع زعفران .بمه

برروی بنمههمای قمدیایتر تشمکیل ییشموند ( & Koocheki

طور کلی ،سن یزارع عایل بیخری است که ییتواند بمر غلظمت

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

عناصر بر بنههای بختری و بر نتیجه ،کیفیت ایمن بنمهها یمؤثر

طوریکه تراکم بخش رویشی یاه بر هر فصل افزایش یییابمد

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

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

 .)2018برطول هر فصل زراعی ،زعفران یراحل رشدی خموب را

این اساس ،عالکربکلاله زعفران بر سمال اول پمایین بموبه و بر

با تولید بنههای بختری حاصمل از هربنمه یمابری طمی ییکنمد

سال چهارم به حداکثر ییرسد .سپ

به بلیل تراکم بیش از حد

( .)Behnia et al., 1999برطی بوره رشد ،بنههای جدید عاویاً

بنههای تشکیل شده ،افزایش فشرب ی و کاهش حاصملخیمزی
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خاد ،عالکرب یاه به تدریج کماهش یییابمد ( Khademi et

واقع بر نواحی نیاهخشک کشور ،استانداربسازی بنههای زعفران

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

بر سایر استانهابه بشواری ایکانپذیر خواهد بوب.

 .)al., 2018طبق یطالعه یلافیلابی و هاکماران (Mollafilabi

 -2-2-2نبود یک معیار مشخص جهت درجهب دی ب هها

) ،et al., 2015ییانخین تعداب بنه زعفران بر یزارع یک ساله تا

بر طبق توضیحاتی که پیشتر ارایه شد ،عالکرب ل بر سمال

هشت ساله به ترتی یعابل 814 ،842 ،848 ،821 ،78 ،64 ،44

اول و نیز رشد و ناو بنمههای بختمری بر زعفمران تحمت تمأثیر

و  241عدب بر یتر یربع بوب ایا بیشترین برصد بنه های برشت

اندوخته غذایی بر بنه یابری است .از ایمن رو ،انتخماب بنمههای

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

یابری با وزن یناس  ،نقش بسیار یهای جهت افزایش عالکمرب

های کوچکی و سمیدی ( ،)Koocheki & Seyyedi, 2018بما

زعفران بارب ( Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al.,

افزایش سن یزارع ازیک به چهارسال ،جذب نیتروژن و فسفر بر

 .)2012به عنوان ناونه ،بنههای یابری ریز (با وزنی کاتمر از 4

بنههای بختری یتوسط ( 4تما  85مرم) و برشمت (بمیش از 85

رم) یعاولاً بر سال اول ،بارای توانایی لدهی بسیار پایینی بوبه

رم) ،بهطور یعنیبار افزایش یافت .بمااین حمال ،افمزایش سمن

و یا یاکن است فاقد ل انخیزی باشمند بنمابراین کاشمت ایمن

یزارع از چهار به شش سال ،سب کاهش یعنیبار شماخصهای

بنهها ینجر به کاهش سوببهی اقتصابی بر آن سال خواهد شمد

ذکرشده ربید.

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

یدیریت پایدار آفات و عوایل بیاماریزا بر اراضمی زعفمران

بر نتیجه ،چنانچه هدف از کشت زعفمران ،توزیمع و عرضمه

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

بنههای استاندارب به بازار فروش باشمد ،تولیمد بنمههای ریمز بمه

یوارب ارایه شده بر ابایه یقاله ،برخی اقدایات یؤثر جهت کنتمرل

عنوان بخشی از ضایعات چرخه فراوری این یحصمول بمه شماار

آفات و عوایل بیااریزابر شرایط زراعمی و یما زیمان انبارسمازی

خواهند رفت.

بنههای زعفران ارایه شده است.

با وجوب اهایت وی ه اندازه بنه یابری بر فرایند ل انخیمزی

هاانطور که عنوان شد ،شناسایی و انتخاب یزارع یتناسم

زعفران ،تاکنون یعیار یشخصی جهت برجهبندی ایمن بنمهها از

با شرایط ذکر شده ،نخستین ام بر جهت تولید بنههای مواهی

سوی سازیانهای وابسته بمه وزارت جهماب کشماورزی بمه ویم ه

شده و استاندارب ییباشد .از این رو ،ییتموان اظهمار باشمت کمه

سازیان تحقیقمات ،آیموزش و تمرویج کشماورزی 8و نیمز یراکمز

تولید بنههای زعفران حاصل از کشت بر یزارع غیر حاصلخیز یا

تحقیقات و آیوزش کشماورزی و ینمابع طبیعمی 2بر اسمتانهای

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

ذیربط ارایه نشده است .یقابیر ارایه شمده بر ینمابع یوجموب نیمز

یهمترین یوانمع بر تمدوین برنایمه "اسمتاندارب سمازی بنمههای

چندان یشابه نبوبه و تا حدوبی یتفماوت ییباشمند .بمه عنموان

زعفران"ییباشد .علماوه بمر ایمن ،طبمق آیارهمای سمال ،8934

ناونه ،قبابی و هاکاران ) ،(Ghobadi et al., 2015بنمههای -3

زعفران بر  24استان کشور یمورب کشمت و کمار قمرار یی یمرب

 4ریی را بنههای ریز و  85-84ریمی را بمه عنموان بنمههای

( .)Agricultural statistics, 2017این بر شرایطی است کمه

برشمت بر نظمر رفتنمد .یلافیلمابی ) (Mollafilabi, 2014بر

شاخصهای اقلیای بر برخی از استانها (یانند اسمتان ارببیمل و
یا یلان) تطابق چندانی با نیازهای اکوفیزیولموژی کمی زعفمران
ندارند .از این رو ،ییتوان اظهار باشت که بمه جمز براسمتانهای

8- Agricultural Research, Education & Extension Organization
)(AREEO
2- Agricultural and natural resources research and education
centers
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یطالعه خوب ،بنههای ( 6-1ریز)( 1-85 ،یتوسط) و بیشتر از 85

جهت ارزشبهی به بنههای قابل عرضه زعفران به شاار ییروب

رم (برشت) را پیشنهاب ناوبه است .بر تحقیقی بیخر ،یلافیلابی

) .(Koocheki et al., 2016aبر ایممن راسممتا" ،ارزش وزن

و هاکاران ) (Mollafilabi et al., 2015بنههای زعفران را به

بهی" یا "ارزش وزنی" 9بر بنههای زعفران بر اسماس رطوبمت

چهار روه ریمز (کاتمر از  1مرم) ،یتوسمط ( 1/8تما  86مرم)،

 86برصدی بر بنهها بوبه و شایل پوشینهها نیز ییباشد (شمکل

برشت ( 86/8تا  24رم) و خیلی برشمت (بمیش از  24/8مرم)

 .)8این برجهبندی بر اساس ارزش وزنی به شرح زیر عنوان شده

تقسیم ناوبند .طبق نتایج این یحققین ،بین قطمر و انمدازه بنمه،

است):(Koocheki & Seyyedi, 2015b

رابطه یستقیای وجوب بارب بهطوریکه بنههای با وزن  85مرم،

بنههای ریز (کاتر از  4رم)

بارای قطری حدوب  95ییلیاتر هستند .ثابت تیاوری و هاکاران

بنههای یتوسط ( 4/8تا  1رم)

) (Sabet Teimouri et al., 2010اندازه بنمه بر چهمار سمطح

بنههای نسبتاً برشت ( 1/8تا  82رم)

 6-1 ،4-6 ،2-4و  1-85رم را یمورب بررسمی قمرار بابنمد .بر

بنههای برشت (بیش از  82رم)

تحقیقی بیخر ،بنههای زعفران بر اساس روههای وزنی ،8/8-9

ایکان تولید بنههایی با وزن بیش از  82مرم نیمز بر یمزارع

 4/8-7 ،9/8-4و  7/8-3ریممی یممورب یطالعممه قممرار رفممت

زعفران وجوب باشته و بر نتیجه ییتوان روههای وزنی بیشتری

) .(Hassanzadeh Aval et al., 2013نصممیری یحلمماتی و

را جهت ارزشبهی به بنههای یابری این یاه بر نظمر رفمت

هاکاران ( )Nassiri Mahallati et al., 2015نیمز بمه ینظمور

ایا با توجه به شرایط اقلیای خشک و نیاهخشمک ،بمه ویم ه بر

بهینهسازی تراکم و وزن بنه زعفران بر پایه طرح یرک یرکزی،

استانهای خراسان رضوی و جنوبی ،بنههای با وزن بمیش از 82

سطوح پایین و بالای وزن بنهها را به ترتیم  9و  7مرم تعیمین

رم یعاولاً سهم ناچیزی از کل تولید بنههای توزیع شده بر بازار

ناوبند .از سویی بیخر ،توزیع فلهای بنههای زعفران و بر نتیجمه

عرضه و تقاضا را به خوب اختصاص ییبهند .از ایمن رو ،تامایی

اختلاط بنههای ریز و برشت ،از یهمترین یوانع جهت ارزشبهی

بنههای یابری با وزن  82رم ،بر مروه بنمههای برشمت قمرار

به بنههای قابل عرضه زعفران بر بازار فروش بوبه است .به بیان

یی یرند.

بیخر ،عدم نظارت یا نظارت یحدوب بستخاههای اجرایی به ویم ه

عدن استاندارد بودن کیفیت ب ههای زعفران

سازیان یلی استاندارب ایران8و یا سازیان یدیریت ییابین ییموه و

علاوه بر نقش وی ه بنههای یابری برشت بر افزایش تولید و

ترهبار ،2سب شده است تا بنههای زعفمران بمدون برجهبنمدی و

عالکرب زعفران ،عاری بوبن بنهها از نظر وجوب آفمات و عوایمل

ثبت واهی بر بازار به فروش برسند.

بیااریزای یاهی ،ییبایست یورب توجمه قمرار یمرب چمرا کمه

به ینظور ارایه یک یعیار نسبتاً بقیق جهت انتخاب بنمههای

هر ونه آلوب ی ناشی از وجوب آفات ،عوایل باکتریایی و یا قارچی

یابری ،برجهبندی بنهها بر اساس وزن این بنهها پیشنهاب شمده

(شکل  )2ییتواند رشد و استقرار بنههای زعفران را تحت تمأثیر

است ) (De Mastro & Ruta, 1993زیرا یعیار طبقهبندی یما

قرار بهد .بر این اساس ،تا زیانی که نظارتی بر برصد یما ییمزان

برجهبندی بر اساس وزن به جای قطر بنهها ،شاخص بقیمقتری

آلوب یهای یوجوب بر بنههای قابل عرضه بر بازار وجوب نداشمته

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

باشد ،تحقق برنایمه جمایع "استانداربسمازی بنمههای زعفمران"
ایکانپذیر نخواهد شد.
9- Weight value

644

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 8931

علیرغم توضیحات ذکر شده ،عدم شناخت یا آ اهی ضمعیف
کشاورزان از وجوب ینشأ آلوب یها بر یمزارع و شناسمایی بقیمق

تقاضا ،وجوب ذرات خاد و سنخریزه بر بنههای عرضه شمده کمه
حایل انواع آفات به وی ه کنهها و بیااریهای خادزاب است.

عوایل بیااریزا ،اختلاط بنههای سالم و آلوبه بر بمازار عرضمه و

شکل  -1درجهبندی بنههای زعفران بر اساس معیار"ارزش وزنی"
Figure 1-Saffron corms sorting based on “weight value” criterion.

A
B
C
C

D
C

شکل  -2نمونههایی از علائم شایع ناشی از آسیبهای فیزیکی ،فعالیت آفات و عوامل بیماریزا در بنههای زعفران
 :Aبیااری سفیدد سطحی که یاکن است بر اثربروز صدیات فیزیکی به بنهها بر زیان برباشت شدیداً سترش یابد  :Bکنه بنه زعفران ):C ،(Rhizoglyphus robini
پوسید ی بنه زعفران ) :D (Penicillium digitatumپوسید ی نکروزه بنه )(Rhizoctonia crocorum
Figure 2- Examples of common symptoms caused by physical damages, pests and pathogens in saffron corms.
A: Powdery mildew that may be exteremely developed due to physical damage to the saffron cormsat harvesting time; B: Saffron
corm mite (Rhizoglyphus robini); C: Saffron corm rot (Penicillium digitatum); D: Corm neck rot (Rhizoctonia crocorum).
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توزیع فلهای بنهها و بر نتیجه فروش بنههای آلموبه توسمط

یزرعهای کشاورزان بر یقیاس وسیع 4را یورب تأکید قرار ییبهد.

توزیعکننممد ان و بر نهایممت عممدم نظممارت یمما نظممارت یحممدوب

نگررهداری و انبارسررازی غیررر الررولی ب ررههای زعفررران از

بستخاههایی اجرایمی (بمه ویم ه نهابهمای وابسمته بمه یؤسسمه

مرحله برداشت تا بازار فروش

تحقیقات یاه پزشکی کشور )8بر کیفیت تولید بنههای بختمری،
از یهمترین عوایل بر تدوین نشدن برنایه جایع "استانداربسازی
بنههای زعفران" به شاار ییروب.
عدن نظارت یا نظارت محدودسازمانهای مربوطه بر رونرد
تولید ب هها

عدم نظارت یا نظارت ضمعیف نهابهمای وابسمته بمه وزارت

بهطورکلی ،یراحل یرتبط با فراوری بنههای زعفمران شمایل
برباشممت بنممههابر آغمماز بوره رکمموب ،جداسممازی خمماد و سممایر
آلوب یها از یحصول برباشت شده ،برجهبندی بنهها بمر اسماس
استانداربهای یدون ،انبارباری و سرانجام ،عرضه بنهها بمه بمازار
فممروش اسممت .از ایممن رو ،ارزش پممولی بنممههای تولیممد شممده بر
زعفران تنها بر اساس وزن یحصمول یحاسمبه نای مربب ،بلکمه
تحت تأثیر کیفیت یحصول تولید شده نیز قرار بارب.

جهاب کشاورزی بر روند تولید بنههای یابری بر زعفران از بیخمر

هاخام با زرب شدن اندامهای هوایی بر انتهای اربیبهشت تما

یوانع پیشروی تدوین برنایمه جمایع "استانداربسمازی بنمههای

اوایل خرباب ،بوره خواب یا رکوب زعفران شایل خمواب حقیقمی و

زعفران" ییباشد .با این وجموب ،بمه نظمر ییرسمد کمه نظمارت

ظاهری آغاز ییشوب .بر اسماس فنولموژی بنمههای زعفمران ،تما

ضعیف نهابهای ذکر شده بر روند تولید و عرضه بنههای یابری،

اواسط تیر یاه ،بافت یریستای نمود جوانمه بنمه بارای فعالیمت

بیشتر به بلیل نبوب یتولی و هاچنین تعمداب بسمیار زیماب یمزارع

بسیار جزیی است کمه اصمطلاحاً "بوره خمواب حقیقمی" ناییمده

زعفرانکاری بر ایمران ،بمهویم ه بر اسمتان خراسمان رضموی و

ییشوب .بر ابایه ،تا اواسط یرباب یماه ،یراحمل تکموین و تامایز

پراکند ی بالای یزارع خرب یالکی بر یناطق بور افتمابه باشمد .از

اندامهای رویشی آغاز شده و بعد از آن تکوین و تاایز انمدامهای

سویی بیخر ،با بررسی یقالات ارایه شده بر پایخاه یرکز اطلاعات

زایشی تا انتهای یمرباب یماه انجمام ییشموب کمه "بوره خمواب

علای جهاب بانشخاهی ،(SID9, 2018)2ییتوان بیان ناموب کمه

ظاهری"ییباشد ( .)Kafi, 2002; Sadeghi et al., 2003بمر

بر اجرای طرحهای یلی ،جایع و فرا یر بر حوزه استانداربسمازی

این اساس ،بر سراسر یراحل فنولوژیکی یمرتبط بما بوره خمواب

بنههای زعفمران چنمدان یمورب توجمه بانشمخاههما و یما یراکمز

ظاهری یا حقیقی ،فعالیتهای بیولوژیکی بر بنه زعفران بر حال

تحقیقات و آیوزش کشاورزی و ینابع طبیعی نبوبه است .از ایمن

انجام است .هاانطور که پیشتر عنموان شمد"،بنمه یمابری" بر

رو یطابق شمکل  ،9رونمد تیییمرات پمر نوسمان و نسمبتاً نزولمی

حقیقت "بذر" زعفران ییباشد که به صورت غیر زایشمی تولیمد

عالکرب زعفران طی  84سال ذشته بر هر بو اسمتان خراسمان

یی ربب .از سوی بیخر ،بنه زعفران ،خاصیت نخهباری بر انبار و

رضموی و جنموبی ) ،(Agricultural statistics, 2017لممزوم

یا یحیطهای سربخانهای را برای طولانییدت نداشمته و عاویماً

توجه به اجرای طرحهای کماربربی بمه ویم ه بمر پایمه یمدیریت

یراحل فنولوژیکی و فیزیولوژیکی خوب را زیر سمطح خماد طمی
ییکند.

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

4- Large scale on-farm experiment
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B

A

شکل  -3عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی ) (Aو استان خراسان جنوبی ) (Bدر طی سالهای  1381تا 1394
Figure 3- Saffron yield in Khorasan-Razavi (A) and South-Khorasan (B) Provinces from 2001 to 2015.

بر این اساس ،انبارباری غیر اصولی بنمهها ،ییتوانمد ضمان

توجه به یعیارهای بهداشت یحیطی و هاچنین نخمهباری بنمهها

سمترش آفمات و

بر بازار به یدت چند روز تا چندین هفته زیر تابش شمدید آفتماب

عوایل بیااریزا ،به وی ه پوسید یهای قمارچی حاصمل فعالیمت

بر طی تابستان ،بخشی از یشکلات و تهدیدها پمیش روی بمازار

 Aspergillus niger ،Penicillium digitatumو Rhizopus

عرضه و تقاضای بنههای زعفران ییباشد (شمکل  .)4ایمن ایمر

 stoloniferشمموب (Sud et al., 1999; Saeedizadeh,

ییتواند ثبت استاندارب یرتبط با بنمههای زعفمران و نیمز عرضمه

).2014

"بنههای واهی شده" بر بازار را با چالش جدی یواجه سازب.

افزایش اکسیداسیون اندوختمه غمذایی ،سمب

بر اساس یوارب ذکر شده ،حداقل فاصله زیانی بین برباشمت
تا کاشت یجدب بنههای زعفران و نیز شرایط نخمهباری بنمهها از
نظر بیا ،رطوبت ،تابش نور ،آفات و نیز عوایل بیااریها ،یکی از

نابسامانی در بازار عرضه و تقاضای ب ههای زعفران

بهطورکلی ،عرضه و فروش بنههای زعفران به صورت فلهای

یبانی اصلی بر تمدوین برنایمه جمایع "استانداربسمازی بنمههای

از اوایل خرباب یاه بر یناطق زعفران خیز کشور آغاز ییشموب .از

زعفران" به شاار ییروب .با این وجموب ،عالماً نظمارتی از سموی

از پایمان بوره رکموب

نهابهای یربوطه بر چرخه تولید و فراوری بنههای زعفران شایل
برباشت بنههای بختری ،جداسازی آلوب یهای خمارجی ،حمذف
بنههای آلوبه به آفات یما عوایمل بیاماریزا ،برجهبنمدی بنمهها،
انبارباری و بر نهایت انتقال و توزیع بنهها بر بازار صورت نخرفته
است.
انتقال بنهها توسط یاشینهایی که فاقمد هر ونمه تجهیمزات
سریایشممی هسممتند ،جابممهجایی و انبارسممازی بنممهها بممه صممورت
توبههای انبوه و یا توسط کیسههای آلوبه و غیر استاندارب ،عمدم

طرفی ،با وجوب آنکه کشمت زعفمران پم

تابستانه سب کاهش عالکرب ل خصوصاٌ بر سمال اول کشمت
یماه یی مربب ( Sadeghi et al., 2003; Koocheki et al.,

 ،)2016aایمما توزیممع بنممههای زعفممران بر یراکممز عرضممه ایممن
یحصول عاویاً تا اواخر یهر یاه ابایه یییابمد .بر ایمن ارتبماط،
ینطقه تربت حیدریه (شایل تربت حیدریمه ،زاوه و یمهولمات) بما
باشممتن  24/4هممزار هکتممار عرصممه زعفممران کمماری (شممکل ،)4
بیشترین سطح زیر کشت ایمن یحصمول بر کشمور را بمه خموب
اختصاص بابه است.

سیدی و رضوانی مقدم ،برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنههای زعفران :موانع و ارائه راهکارها
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شکل  -4نگهداری و انبارسازی بنههای زعفران بدون توجه به شرایط بهینه دمایی یا بهداشت محیطی
Figure 4- Keeping and storing saffron corms regardless of optimal temperature conditions or environmental hygiene.

B

A

شکل  -5سطح زیر کشت ) (Aو تولید زعفران ) (Bدر منطقه تربت حیدریه و سایر شهرستانهای استان خراسان رضوی
Figure 5- Saffron cultivation area (A) and production (B) in Torbat Heydarieh and other cities of Khorasan-Razavi Province.
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( )Agricultural statistics, 2017بممهطمموریکممه بممازار

طرفی ،وضعیت بازار یرکزی زعفران بیانخر این نکتمه اسمت کمه

فروش بنه زعفران بر این شهرستان ،اصلیترین یرکز عرضمه و

حتی بر زاری سلسله جلسات ،کار روههای تشکیلاتی و یصوبه-

تقاضای بنههای زعفران بر کشور ییباشد .با ایمن وجموب ،نبموب

ها بر این شهرستان ،بر عال یوفقیتی نداشته است.

یصوبه از وزارت جهاب کشاورزی یبنمی بمر قیات مذاری بنمهها

با وجوب آنکه یطالعه و بررسی قیامت تولیمد ،توزیمع ،کالما و

یتناس با کیفیت یحصول تولیمد شمده و نیمز سموء یمدیریت و

خدیات ،تحلیل و پیشبینی وضعیت بازار ،نظارت برکیفیت کالا و

ناتوانی نهابهایی نظیر پ وهشکده زعفمران 8واقمع بر شهرسمتان

ارایه خدیات ،اجرای طرحهای نظارتی وی ه ایام خماص ،نظمارت

تربتحیدریه ،از عوایمل اصملی بمروز نابسمایانی بر ایمن بمازار و

برحسن اجمرای ضموابط قیات مذاری و توزیمع کالما و خمدیات،

بازارهای یجاورعرضه و تقاضای بنه زعفران ییباشد.

بررسی کارشناسی یحصولات و نیز رسید ی به شکایات یربیمی،

بر کنار یوارب ذکمر شمده ،عمدم برجهبنمدی بنمهها بر بمازار

بخشممی از وظممایف ثبممت شممده بر ینشممور سممازیان حاایممت

فروش ،اختلاط بنههای سالم و آلوبه ،یخلوط شدن بنههای تولید

یصرفکنند ان و تولیدکنند ان 4وابسته به وزارت صنعت ،یعدن

شده از یناطق یختلف و نیز توزیمع فلمهای بنمهها ،از یهمتمرین

و تجارت 6ییباشد ،ایا یشخص است که نظارتی بر بازار فمروش

بلایلی است که باع ارایه نشدن یک بستورالعال بقیق از سوی

بنههای زعفران از سوی نهابهای ذکر شده صورت نخرفته است.

شورای اقتصاب 2جهت تصوی قیات بر بنمههای زعفمران شمده

بممه عنمموان ناونممه ،برخممی زارشهمما حمماکی از وجمموب یقممابیر

است .هاچنین عدم نظارت بر فرایند نخهباری و نیز توزیمع غیمر

قابلتوجهی خاد یزرعه (شکل  )1بر یحصول فلمهای بنمههای

استاندارب بنههای زعفران ،از بیخر چالشهمای جمدی اسمت کمه

زعفران است که توسط تولیدکنند ان به بمازار عرضمه یی مربب

سب نابسایانی بر بازار فروش این یحصول شده اسمت (شمکل

( .)DanaInformation Network, 2016ایممن ایممر سممب

.)6

افزایش احتاال شیوع آفات به وی ه کنهها و بیااریهای خادزاب
بر کنار توضیحات ذکر شده ،عدم توجه بمه اصمول و یبمانی

از یزرعه یبداء به یزارع تحت کشت یجدب خواهد شد.

یرتبط با "فرهنمگ زیباییشناسمی" 9کمه بر بربارنمده یفماهیم،
یسایل و یواضع یهم زیباشناسی بر نهابهای یمرتبط بما جوایمع

عدن ارائره یرا ارائره غیرر الرولی برنامرههای تشرویقی و

یدنی است ) ،(Soleimani & Halimi, 2011از بیخمر یموارب

بستههای حمایتی به کشاورزان از سوی دولت

تأیل برانخیز بر فرایند توسعه بازار و بازاریابی بنههای زعفران به
شاار ییروب .به عنوان ناونه ،عدم نظارت بر کارکرب تجاری بازار
زعفران از سوی نهابهایی نظیر شهرباری و پ وهشکده زعفمران،
سب تشکیل بازار آشفته و فاقمد هر ونمه "یعیارهمای زیبمایی-
شناسی" 4بر شهرستان تربت حیدریه شمده اسمت (شمکل  .)7از
1- Saffron Institute
2- Economic Council
3- Aesthetic culture
4- Aesthetic criteria

توسعه یکانیزاسیون بر واقع "استفابه یؤثر و بهینه از وسایل

و ابوات یکممانیکی بممهینظممور افممزایش کاممی و کیفممی تولیممدات
کشاورزی و باهدف افزایش برآید یالی کشاورز"بوبه و به عنوان
یکی از اهداف یرکز توسعه یکانیزاسیون جهاب

کشماورزی 7یمورب

توجممه ییباشممد ) .(AGMDC, 2017از ایممن رو ،یکممی از
راهکارهممممای اصمممملی جهممممت تممممدوین برنایممممه جممممایع
4- Consumers and Producers Protection Organization
6- Ministry of Industry, Mine & Trade
7- Agriculture Jahad Mechanization Development Center
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"استانداربسازیبنههای زعفران" ،توسعه یکانیزاسمیون بر یمزارع

آیارها نشان ییبهمد کمه کاتمر از یمک برصمد از بهرهبمرباران

بر راستای افزایش تولید ل و بهبوب شرایط جهت رشد بنمههای

زعفران بر کشور بهطور نسبی از ایکانات آیوزشی پیرایون اصول

بختری زعفران به شاار ییروب.

علاممی تولیممد ،فممرآوری و بازاریممابی زعفممران بهرهینممد بوبهانممد

علیممرغم تممدوین طممرح سممترش یکانیزاسممیون بر ینشممور

) .(Agricultural statistics, 2017ایمن آیارهما بمه روشمنی

برنایههای وزارت جهاب کشاورزی ،توضیحاتی کمه پیشمتر اشماره

حاکی از ضعف برنایههای آیوزشی به زعفمران کماران بر کشمور

شد،حاکی از آن است که عاده تولید ل و بنمه زعفمران توسمط

بوبه و نیز یبین عدم توجه بستخاههایی اجرایی به وی ه سمازیان

کشاورزان خربهیالک انجمام ییشموب .بمه بیمان بیخمر ،اجمرای

تحقیقات ،آیوزش و ترویج کشاورزی به اهایت و جایخاه زعفران

کشماورزی یممدرن و توسمعه یکانیزاسممیون بر یمزارع کشمماورزان

ییباشد.

خربهیالک ،بر عال ایکانپذیر نبوبه و یما بمه لحماظ اقتصمابی
برای جوایع روستایی یقرون به صمرفه نیسمت .از سموی بیخمر،

شکل  -6حمل و نقل غیر اصولی ،توزیع غیر استاندارد و خرید و فروش فلهای بنههای زعفران
بر بازار عرضه و تقاضای بنههای زعفران عالاًهیچ ونه نظارت و بازرسی از سوی بستخاههای اجرایی صورت نای یرب.
Figure 6- Non-standardtransport and distribution and bulk trading of saffron corms.
There is no supervision and inspection by authorities in supply and demand market of saffron corms.
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شکل  -7عدم توجه به مفاهیم زیبایی یا "فرهنگ زیباییشناسی" در توسعه بازار و بازاریابی بنههای زعفران
Figure 7- No attention has been paid to aesthetic concepts or "aesthetic culture" in developing saffron corms market and
marketing.

بر راستای یوارب ذکر شمده -8 ،حاایمت از کشمت زعفمران
(اساساً بر استانهای خراسان رضوی و جنوبی) بمه عنموان یمک
یحصول استرات یک با نیاز آبی کم از طریق ارایه تسهیلات بانکی

عدن توجه به ترویج استانداردسازی ب ههای زعفران

به طور کلمی" ،تمرویج استانداربسمازی" بر یمک یحصمول

به تولیدکننمد ان بمه ویم ه کشماورزان خربهیالمک -2 ،احیمای

خاص شایل راهکارها و اجرای برنایههایی اسمت کمه بتموان بمر

برنایههای اصلاح الخوی کشت یبتنی بر توسعه یکانیزاسیون و با

پایمه آنهما ،سممطح آ ماهی تولیدکننمد ان و یصممرفکنند ان را

هدف افزایش عالکرب زعفران بر یناطق خشمک و نیاهخشمک،

نسبت به لزوم و فواید استانداربسازی آن یحصمول افمزایش باب

 -9ارایه و یا ایجاب یشوقهای صابراتی برای زعفران کماران بما

) .(Jahanian, 2014بر این ارتباط ،توجه به یسئله آیموزش ،از

هدف سریایه ذاری بلنمد یمدت بر بخمش تولیمد ایمن یماه-4،
کاکهای بلاعو

به یتقاضیان جهت احداث سایانههای نموین

یهمتممرین اقممدایات بر تحقممق برنایممه جممایع "استانداربسممازی
بنههای زعفران"به شاار ییروب که ییبایست توسمط نهابهمای

آبیاری بر یناطق خشک و نیاهخشک و  -4توسمعه برنایمههای

یربوطه بمه اجمرا برآیمد .فراینمد آیموزش کمه اساسماً از طریمق

آیوزشی-ترویجی به کشاورزان بر حوزههمای تولیمد ،فمراوری و

نشستها و کار اههای تخصصی ،کنفران هما و یما رسمانههای

بازاریابی زعفران ،از جاله راهکارهایی است که ییتواند از سوی

ارتباط جاعی انجام یی یرب ) ،(Sadeghi, 2010ییتواند سمهم

بولت و بر قال بستههای حاایتی به کشاورزان ارایه شوب.

قابمملتوجهی بر اعتاابسممازی و افممزایش آ مماهی تولیدکننممد ان،
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عرضهکنند ان و یصرفکنند ان نسبت بمه سموبیندیها و نیمز
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زعفران باشته باشد.

ینممافع شخصممی و اجتامماعی ناشممی از استانداربسممازی بنممههای

)(a

( )b
شکل ( -8الف ،ب) آلودگیها و ناخالصیهای بسیار زیاد در محصول بنه زعفران ناشی از وجود خاک و سنگ ریزه .شواهد موجود حاکی از عدم
نظارت دستگاههای ذیربط بر کیفیت بنههای عرضه شده در بازار است
Figure 8- (a,b) Excessive impurities and contaminations caused by soil and rock particles in the saffron corms. Documentary
reports suggest the lack of supervision by relevant institutions on the degree of qualitative corms that are marketed.

بر کنار آیوزش ،ارایه خدیات یشاورهایبه افمراب یما نهابهمای
فعال بر حوزه زعفران نیز ییتواند نقش بسزایی بر ایمن ایرایفما
نااید .ارایه و اجرای برنایههای آیوزشی و یشاورهای ،که تاکنون
بر بستور کار سازیان تحقیقات ،آیوزش و ترویج کشاورزی قمرار

نخرفته است ،ییتواند یبتنی بر یوارب زیر تنظیم ربب:
شناخت ینشأ آلوب یها بر یزارع و شناسمایی بقیمق عوایمل
بیااریزا بر بنههای زعفران.
اصول یربوط به زیان و نحوه برباشت بنههای زعفران.
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انتقال و جابهجایی اصولی بنههای زعفران از یزرعه به بمازار
فروش.

کنترل کیفیت و برجهبندیبنههای برباشمت شمده .جداسمازی
کایل ناخالصیهای فیزیکی ناشی از وجوب خاد و سنگ ریزه به

یدت زیان و شرایط نخهباری بنههای زعفران.

عنوان حایل انواع آفات به وی ه کنهها و بیااریهمای خمادزاب،

آ اهی نسبت به اهایت بنمههای اسمتاندارب از نظمر انمدازه و

تفکیک ناوبن بنههای سالم از آلوبه بمر حسم بمروز خسمارات

کیفیت یحصول تولیدشده.
توجه به یبانی بهداشت یحیطی بر چرخمه تولیمد و فمراوری
بنههای زعفران.

آفات و علایم بیااری از جاله اقدایات لازم بر این بخش به شاار
ییروند .به طور کلی ،اقدایات ذکر شده که به عنوان یعیار یهمم
بر یدیریت آفات و عوایل بیااریزای زعفران شناخته ییشموند،
سب کاهش پراکند ی جاعیت آفات از یزرعه یبمداء بمه یمزارع

ارائه دستورالعمل پیش هادی جهت استانداردسازی ب ههای
زعفران

بر اساس یوارب یطرح شده ،ییتوان چارچوب یا بستورالعال
کلی را به ینظور پیشبرب برنایه جمایع "استانداربسمازی بنمههای
زعفران" پیشنهاب ناوب .این چارچوب شایل یوارب زیر بموبه کمه
ییبایست بمر حسم شمرایط یحیطمی ،یوقعیمت ینطقمه یمورب
یطالعه ،آ اهی و بانش کشاورزان ،وضعیت بازار عرضه و تقاضا و
نیز الزایات بهداشتی یورب توجه قرار یرب:
احداث یزارع استاندارب جهت تولیمد بنمههای مواهی شمده.
احداث این یزارع (بمه عنموان نخسمتین مام بر تمدوین برنایمه
استانداربسازی بنههای زعفران) بارای شرایطی است کمه پیشمتر
یورب اشاره قرار رفته است.از اینرو ،ییتوان یزارع اختصاصی را
برای تولید بنههای بمذری و مواهی شمده بر نظمر رفمت و یما
جایعهای از کشاورزان با تجربه را تحت حاایمت قمرار باب تما بمه
جای تولید ل ،تولید بنههای استاندارب را بر اولویت قرار بهند.
نظارت سازیانهای یربوطه بر اجرای عالیات کاشت (شایل
انتخاب بنههای یابری ،آیابهسازی بستر کاشت ،ییزان کوبهای
یصرفی ،زیان کاشت ،عاق و تمراکم کشمت ،آرایمش کاشمت و
الخوهای آبیاری) ،باشت (شایل یدیریت آبیاری ،زیمان و ییمزان
یصرف نهابههای غذایی و یدیریت صحیح آفمات ،بیااریهمای
یاهی و علفهای هرز) و برباشت (شایل زیان خمروج بنمهها از
خاد و نحوه اجرای عالیات برباشت).

تحت کشت یجدب خواهند شد.
اجرای استانداربهای یربوطه بر حوزه بستهبندی و جابهجایی
بنههای زعفران .بر این ارتباط ،استفابه از سمبدها یما جعبمههای
استاندارب با اندازه و وزن یشخص و نظارت بر نحوه حال و نقمل
بنهها ،یورب توجه ییباشد.
انبارسازی اصمولی بنمههای زعفمران از یرحلمه برباشمت تما
بازارفروش .شیوههای نوین انبارباری اساساً شایل کنترل بیا ،به
حداقل رساندن رطوبت نسبی هوا جهت پیشخیری از پوسید ی و
یا جوانه زبن بنهها ،عدم تابش نور جهت جلو یری از رم شدن
بنهها و آغازش ل انخیزی و نیز کنترل فعالیت آفمات و عوایمل
بیااریها بر یحیط انبار بوبه که یبتنی بر رعایت بقیق اصول و
ضوابط بهداشت یحیطی است .هاچنین به بلیل آنکمه بهتمرین
یحیط جهت سپری شدن بوره رکوب بنمههما بر زیمر خماد یمی
باشد ،رعایت حداقل فاصله زیانی بین برباشت تما کشمت یجمدب
بنهها حایز اهایت ییباشمد .بمه بلیمل یتفماوت بموبن ییمزان و
سرعت تنف

و تعرق بر بنههای ریمز و برشت ،این بنهها یمی-

بایست قبل از انبارباری ،برجهبندی ربند بهطوریکه بنههمای
تفکیک شده بر بستههای جدا انه قرار یرند .از طرفی ،هامانطور
که عنوان شد ،بیای  29تا  27برجه سانتی راب یحمیط طبیعمی
طی بوره رکوب ظاهری (اوایل تا اواخر یربابیاه) سب القای ل
انخیزی و نهایتاً حمداکثر ییمزان لمدهی بر پماییز خواهمد شمد.
هاچنین بر اوایل پاییز ،بیای حدوب  84تا  87برجه سانتی مراب
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سب تسریع فرایند لدهی ییشوب ).(Molina et al., 2005b
بر نتیجه ،یحیط انبار ییبایست عاری از عوایل بیااریزا ،بارای
رطوبت نسبی پایین و بیایی بر حدوب  24برجه سانتی راب باشد.

نتیجهگیری
با توجه به اهایت زعفران بر بهبوب وضع یعیشتی کشاورزان،

بیاهای بالاتر از  27برجه سانتی راب سب افزایش سرعت تنف

ارزآوری و افزایش ارزش صابرات غیر نفتی ،تدوین برنایه جمایع

و تعرق بنهها شده و بیاهای پایینتر از  87برجمه سمانتی مراب

"استانداربسازی بنههای زعفران" از یهمترین اقدایات به ینظور

ینجر به تسریع و آغازش رشد فیزیولوژیکی بنهها بریحیط انبمار

افزایش عالکرب زعفمران بر واحمد سمطح ،سمایاندهی عرضمه و

خواهد شد.

تقاضای بنههای تولید شده ،تنظمیم وضمعیت بمازار و بر نهایمت

نظمارت یمداوم برفعالیممت بمازار عرضممه و تقاضمای بنممههای

ارتقای جایخاه این یاه بمه عنموان سمویین یحصمول صمابراتی

زعفران .بر این ارتباط ،تحلیل یکانی بمازار فمروش ،نظمارت بمر

کشور بر بخش کشاورزی ،به شاار ییروب .بهطورکلمی ییتموان

عالکممرب اصممناف یسممتقر بر بممازار ،ارزیممابی وضممعیت و شممرایط

یوارب نه انه استانداربسازی بنههای زعفران را شایل این یموارب

نخهباری بنههای زعفران بر بازار ،قیات ذاری بنهها یتناس بما

بانست -8 :احداث یزارع استاندارب -2 ،نظارت بر نحموه اجمرای

کیفیت و برجهبندی یحصول تولید شده و پیخیری یشمکلات بر

عالیات کاشت ،باشت و برباشت زعفران -9 ،کنتمرل کیفیمت و

حوزه بهداشت ،یهمترین اقدایات به شاار ییروند.

برجهبندی بنههای تولید شده -4 ،نظارت بر نحوه بسمتهبندی و

حاایت از حقوق یصرفکنند ان .از جالمه برنایمههای ایمن

جابهجایی بنهها -4 ،ارایه شیوههای نوین انبمارباری -6 ،نظمارت

بخش ییتوان به نظارت برحسن اجرای ضموابط قیات مذاری و

بر فعالیت بازار عرضه و تقاضای بنهها -7 ،اجرای برنایمه جمایع

توزیع بنههای زعفران ،بررسمی کارشناسمانه بنمهها یتناسم بما

حاایمممت از حقممموق یصمممرفکنند ان -1 ،تمممرویج فرهنمممگ

کیفیت آنها ،پیشبینی نوسانات قیاتهای یصموب و رسمید ی

استانداربسازی بر قال بر زاری بورههای آیوزشی و یشماورهای

به شکایات یربیی را عنوان ناوب.

و  -3ارایه بستههای حاایتی بولت به تولیدکنند ان و هاکماری

بر زاری بورههای آیوزشی و یشاورهایدر قالم نشسمتها و

نهابهای یربوطه تحقق اهداف ذکر شده اساساً یبتنمی بمر لمزوم

کار اههمای تخصصمی ،کنفران هما ،بازبیمدها و یما رسممانههای

توجه و نظارت هر چه بیشتر سازیانها و یؤسسمات یربوطمه بمر

ارتباط جاعی به ینظور ترویج فرهنگ استانداربسمازی .بر واقمع،

روند تولید و عرضه بنههای یرغوب زعفمران بر بمازار ییباشمد.

هدف از بر زاری ایمن بورههما ،اعتاابسمازی و افمزایش آ ماهی

هاچنین تحقیقات جایع و یدون از سوی بانشمخاهها ،یؤسسمات

تولیدکنند ان ،عرضهکنند ان و یصرفکنند ان نسبت به فوایمد

آیوزش عالی و یراکز تحقیقماتی ییتوانمد نقمش بمه سمزایی بر

حاصل از استانداربسازی بنههای زعفرانایباشد.

تحقق و تدوین یوارب ذکر شده ایفا کند.

ارایمممه برنایمممههای تشمممویقی و بسمممتههای حامممایتی بمممه
تولیدکنند ان از سوی بولت و لزوم پیخیری و هاکاری نهابهای
یربوطه بر تحقق یافتن برنایههای ارایه شده.
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is a sterile triploid geophyte plant that is propagated by corms. Considering
the crucial role of quality of mother corms in saffron production, a program for "STANDARDIZATION OF
SAFFRON CORMS" should be developed in Iran, a measure that has not been taken up yet. There are
several obstacles that hinder us from having this comprehensive program such as lack of standard fields to
produce high quality corms, lack of a clear and precise criteria for sorting produced mother corms, lack of
supervision or poor supervision provided by authorized organizations on production and presentation of high
quality corms and unbalanced supply and demand ratio in saffron corms markets. These are considered as the
most important reasons. Moreover, mixing the healthy and infected corms as well as storage of corms,
regardless of optimal temperature conditions or environmental hygiene, are considered as other challenges in
the production and processing cycle of saffron. In this review, some obstacles and prerequisites for
implementation of a comprehensive program for STANDARDIZATION OF SAFFRON CORMS are
discussed. Moreover, useful approaches and techniques for producing standard corms such as establishment
of managed fields, quality criteria for sorting harvested corms, and the principle storage of corms are
outlined. In addition, some effective strategies for implementation of this program, including provision of
training courses, comprehensive monitoring on services and functioning in the supply and demand market of
saffron corms, helping meet the needs and demands of consumers, editing incentive plans and supportive
programs for saffron producers are specifically provided.
Keywords: Marketing, Mother corms sorting, Saffron production, Supply and demand market.
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