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 مكاني زعفران در ايران و عوامل مؤثر بر آن–تحليلي بر انتشار فضايي 
1خراسان: مطالعه موردي 

زاده                                      دكتر عيسي ابراهيم بذرافشان   جواد دكتر 
                استاديار جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستانن و بلوچستان دانشگاه سيستااستاديار جغرافيا 

چكيده 
هـاي خراسـان    هاي كشاورزي كشور و بويژه استان     ي فعاليت يكي از تحوالت بارز و قابل مالحظه در عرصه        

ح زيـر    مكاني كشت زعفران بوده است، به طوري كه سـط          �گسترش فضايي  ) 1360-85(ي اخير    ساله 25طي  
 تـن بـه    2/23 و ميـزان توليـد آن از         1384 هكتار در سال     57623 به   1360 هكتار در سال     4250كشت آن از    

هاي خراسان بـوده    اين افزايش سطح زير كشت و توليد عمدتاً متعلق به استان          .  تن افزايش يافته است    6/239
 هكتار و حجـم توليـد   5/55947به 1362 هكتار در سال 5530است؛ چرا كه سطح زير كشت در اين ناحيه از        

ي هاي توليدكننده در عين حال تعداد شهرستان    .  رسيده است  1384 تن در سال     8/232 تن به    5/18آن نيز از    
 تقريباً شامل تمـام  1384 مورد بوده، در سال 5 تنها معدود به 1362هاي خراسان كه در سال   زعفران در استان  

اين افزايش سطح زيركشت و همچنين افزايش توليد چه     . ديده است  شهرستان موجود در سطح خراسان گر      30
در حـالي رخ داده اسـت كـه ايـران و بـاالخص              ) هاي خراسان استان(در مقياس ملي و چه در مقياس استاني         

اي با پديده خشكسالي صورت دورهي اخير به ساله25هاي خراسان و بويژه خراسان رضوي و جنوبي طي          استان
ي معنـاداري بـين كـاهش نـزوالت     هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه رابطه   يافته. ستمواجه بوده ا  

ي عمـومي كـشت   برخالف رويه(جوي و متعاقباً كاهش منابع آبي از يك سو با افزايش سطح زيركشت زعفران              
ان در مقايسه   همچنين معلوم گرديد كه به دليل مزاياي نسبي زعفر        . وجود داشته و دارد   ) محصوالت كشاورزي 

تـر بـوده    هاي خراسان، روند گسترش سطح زيركشت آن بسيار سـريع         با ساير محصوالت كشاورزي در استان     
 اجتماعي بوده و شامل نياز آبي اندك زعفـران،          - و اقتصادي  ي كاركردهاي طبيعي  اين مزايا در برگيرنده   . است

ي كاشـت، داشـت و      خشك، محـدود بـودن دوره     معدود بودن تعداد دفعات آبياري، امكان رشد در اقليم نيمه           
. باشدميي باال آنبرداشت، اشتغالزايي و ارزش افزوده

. كشت زعفران، گسترش فضايي، خراسان، خشكسالي: هاكليدواژه
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مقدمه 
اي كـه زعفـران بـه آن نيـاز دارد نبايـستي انتظـار               با در نظر گرفتن شرايط اكولوژيكي ويژه      

مطـابق  . اي در سطح جهان برخوردار باشـد      وزيع جغرافيايي گسترده  داشت كه اين محصول از ت     
هـاي جغرافيـايي    مستندات تاريخي، اكثر مناطق زعفران خيز گذشته و كنوني جهان در عـرض            

خـارج  .  درجه شمالي از آسياي مركزي در شرق تا اسپانيا در غرب پراكنده شده است        42 تا   29
.  رشد و نمو اين گياه توليد آن بسيار كم و نادر است           از اين محدوده به دليل مهيا نبودن شرايط       

زارهاي جهان توسط ايرانيان در ايالت باستاني ماد در نواحي الونـد            در هر حال نخستين زعفران    
خيز گذشته و جديد ايران و نيز       و دامنه هاي زاگرس ايجاد شده و بعدها به ديگر نواحي زعفران           

كـشت زعفـران در مقيـاس       . )119 : 1383ابريـشمي،   (ساير نقاط دنيا تسري  پيدا كـرده اسـت         
جهاني در حال حاضر محدود به ايران، ايالت جـامو و كـشمير در هندوسـتان، چـين، مـراكش،             

58379 حـدود    1384سطح زير كشت زعفران جهان در سال        . باشديونان و باالخره اسپانيا مي    
از نظـر   . متعلق بـه ايـران اسـت      ) د درص 7/98( هكتار   57623هكتار بوده كه البته از اين مقدار        

ي در رتبـه )  درصد از كل توليد جهـاني 93( تن 6/239 با   1384ميزان توليد نيز ايران در سال       
.  )ir.jahad-agri.www (نخست قرار داشته است

 سـال اخيـر از رشـد        25هاي خراسان طـي     سطح زيركشت و ميزان توليد زعفران در استان       
 هكتــار در 5530اي برخــوردار بــوده اســت، بطـوري كــه ســطح زيــر كــشت از  قابـل مالحظــه 

همچنـين  .  افزايش يافته است1384 هكتار در سال 5/55947 به حدود 1362-63سال زراعي   
.  افزايش پيدا كرده اسـت     1384 تن در سال     8/232 به   1362 تن در سال     5/18ميزان توليد از    

ي تبع آن افزايش توليد در شرايطي رخ داده است كه محدوده          يش سطح زير كشت و به     اين افزا 
نيـز  ايهـاي دوره  مواجـه بـا خشكـسالي     ) 1360-85(ي مـورد نظـر      مورد مطالعه در طي دوره    

در عين حال خشكسالي را بايد معلـول يـك دوره بـا شـرايط آب و هـوايي خـشك                     . بوده است 
كـافي دوام داشـته باشـد تـا عـدم تعـادل جـدي در وضـعيت                  ي  غيرعادي دانست كه به اندازه    

كـه خشكـسالي    نظر به ايـن   . )14: 1380جوانمرد و ديگران،    (هيدرولوژيكي يك ناحيه ايجاد كند      
ــي ــشاورزي1هواشناس ــسالي ك ــدرولوژيكي2، خشك ــسالي هي ــصادي3، خشك ــسالي اقت -، خشك

از جملـه مـوارد   ) 26 : 1376غيـور،    (5و خشكسالي قحطـسالي  ) millwee, 2001:4 (4اجتماعي
هواشناسـي، كـشاورزي و     (هـا   گردند، سـه نـوع از ايـن خشكـسالي         ها تلقي مي  وقوع خشكسالي 

بر اثـر ايـن     . الذكر متأثر ساخته است   ي فوق ي مورد مطالعه را طي دوره     محدوده) هيدرولوژيكي
ش هـا و قنـوات، كـاه      هاي آب زيرزميني، كاهش آبـدهي چـشمه       پديده شاهد افت سطح سفره    

1- Meteorical Drought
2- Arriculture Drought
3- Hydrological Drought
4- Sosio -Economic Drought
5- Famine Drought
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سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي، كاهش توليدات كشاورزي، تخريـب مراتـع و كـاهش        
ايم؛ اما جالب آن اسـت كـه در ايـن           ي مورد مطالعه بوده   تعداد واحدهاي دامي در سطح منطقه     

ميان، وضعيت كشت و توليد زعفران از ساير موارد متفاوت بوده، چرا كه نه تنها شـاهد كـاهش              
ايم بلكه بر عكس شـاهد گـسترش سـطح زيـر     توليد زعفران در منطقه نبوده   سطح زير كشت و     

تا جاييكه اين مزيـت باعـث شـده         . كشت و افزايش توليد اين محصول نيز در اين دوره هستيم          
عليرغم كاهش سطح زير كشت سـاير     ) 1377-84( سال خشكسالي ممتد اخير      8است كه طي    

تر از  ي كشت كوتاه و مهم    ه نياز آبي محدود، دوره    محصوالت زراعي و باغي در منطقه، با توجه ب        
لـذا   . همه بازده اقتصادي مناسب زعفران، مردم به افزايش سطح زير كشت زعفـران روي آورنـد          

 بـه   1376-77 هكتار در سال زراعي      29788هاي خراسان از    سطح زير كشت زعفران در استان     
فته و در همين دوره ميزان توليـد         افزايش يا  1383-84 هكتار در سال زراعي      5/55947حدود  

.  تن رسيده است 84/232 تن به 7/127آن نيز از 

اهداف 
هدف از انجام اين پژوهش شناسايي و تحليل روندها و كاركردهـاي زعفـران در منطقـه بـه          

هاي اخير بوده؛ در عين حال اهداف جزيي ديگري شامل موارد زير نيز مد نظـر                رغم خشكسالي 
: بوده است

 مكاني زعفران در خراسان-ي انتشار فضايي آگاهي از نحوه-
 مطالعه و بررسي نقش زعفران بر كاركردهاي اقتصادي منطقه-

سؤاالت اساسي تحقيق
: به منظور تحقق اهداف مورد نظر، سؤاالت زير مطرح و مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

باشند؟  نقش آفرين ميآيا عوامل محيطي در گسترش سطح زير كشت زعفران-1
هاي اخيـر در منطقـه كاشـت زعفـران اقتـصادي بـوده؟ سـطح           آيا عليرغم خشكسالي  -2

زيركشت و توليد زعفران طي اين دوره از چه روندي برخوردار بوده است؟

روش تحقيق 
ها نيز در مطالعـات     تطبيقي انجام گرفته، گر چه از ساير روش        -اين تحقيق به روش تحليلي    

ه شده است، اما روش مذكور در تمامي مراحل تحقيق به عنوان مبنا اولويـت داشـته                 بهره گرفت 
تحليلي از اين جهت كه ناظر بر تحوالت و توسعه فضايي گسترش زعفران در خراسـان و                 . است

تطبيقي از آن جهت كه با تحوالت و كاركردهـاي سـاير           . باشد اجتماعي آن مي   -اثرات اقتصادي 

... مكاني زعفران در ايران-تحليلي بر انتشار فضايي
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بـه منظـور انجـام ايـن پـژوهش بـه دو روش              .  و تحليل قرار گرفته است     ها مورد مقايسه  پديده
در . ي اطالعات و تجزيـه و تحليـل و تلفيـق آنهـا اقـدام شـده اسـت                  اسنادي و ميداني به تهيه    

هـاي  هـا، نقـشه و سـايت      ي اسنادي به گردآوري اطالعـات از كتـب، نـشريات، آمارنامـه            مرحله
 اخذ اطالعات ميداني، ضـمن مـشاهده و مـصاحبه بـا     يدر مرحله . اينترنتي پرداخته شده است   

هـا، اطالعـات    نامـه ي مورد مطالعه از طريق پركردن پرسـش       ساكنين روستاهاي مختلف منطقه   
هاي دست آمده و تلفيق آنها با يافته      نهايتاً با استخراج و تحليل اطالعات به      . الزم اخذ شده است   

. قيق اقدام شده استهاي اسنادي به تدوين نتايج تححاصل از بررسي

 مكاني زعفران در جهان -توزيع فضايي
اي كه زعفران بـدان نيـاز       تر اشاره شد با در نظر گرفتن شرايط اكولوژيكي ويژه         چنانكه پيش 

اي در سطح جهان برخوردار نيست، در عين حال         دارد اين محصول از توزيع جغرافيايي گسترده      
: باشدن به استثناي ايران به شرح زير ميترين نواحي زعفران خيز فعلي جهاعمده
تاريخ زعفران كاري در اين سرزمين به قرن اول هجري قمري توسـط             : جامو و كشمير  -1

 هكتار زمين زير كشت زعفـران       1000در اين ناحيه امروزه حدود      . گرددايرانيان برمي 
. باشد كيلوگرم مي3بوده كه عملكرد آن در هكتار حدود 

 در چين پس از حمله مغوالن به ايـن كـشور انجـام شـده اسـت                  كشت زعفران : چين-2
 ميالدي سطح زير كشت زعفران چـين        2002در سال   .  )101 : 1307اديب پيشاوري،   (

.  هكتار و ميزان توليد آن حدود يك تن گزارش شده است500حدود 
ان نفوذ زعفران و فرهنگ توليد و مصرف آن به اين سرزمين نيز توسـط ايرانيـ      : آفريقا  -3

كشت زعفران در اين قـاره منحـصر بـه كـشورهاي مـسلمان نـشين             . انجام شده است  
 اكنون در بين كـشورهاي آفريقـايي ميـزان          )1366:62ابريشمي،(باشد  شمال آفريقا مي  

2002اهميت بيشتري دارد، بطوري كه در سال        ) مراكش(توليد زعفران كشور مغرب     
3تار و كل ميـزان توليـد آن حـدود          هك 2500ميالدي سطح زيركشت زعفران حدود      

. تن بوده است
ي در اكثر منابع غربي، كاشت زعفران در آندلس را مربـوط بـه دوره           ) : آندلس(اسپانيا  -4

در حـال حاضـر     . استيالي اعراب بر سواحل آفريقايي و اروپايي مديترانـه دانـسته انـد            
كيلوگرم در هـر    8 هكتار با توليد متوسط      125سطح زير كشت زعفران در اين كشور        

. باشدهكتار مي
با توجه به شرايط اكولوژيكي نسبتاً مساعد براي كشت و توليد زعفـران در ايـن         : يونان-5

. سرزمين ظاهراً سطح زير كشت و توليد زعفران در گذشته قابل مالحظه بـوده اسـت               
. باشد  تن مي7 هكتار و ميزان توليد آن 1750در حال حاضر سطح زير كشت حدود 
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* ميالدي 2002خيز در سال وضعيت كشت و توليد زعفران در كشورهاي عمده زعفران : 1ول جد

زيركشت سطحكشورها
)هكتار(

)تن(ميزان توليد
عملكرد در هكتار

)كيلو گرم(
515001856/3ايران
12518اسپانيا
50012چين
250032/1مراكش

100033جامو و كشمير
175074يونان
-57379204جمع

   . 133 : 1383ابريشمي،           * 

تحوالت كشت و توليد زعفران در ايران 
ي مطابق مستندات تاريخي، ايرانيان از دير باز تا بـه امـروز همـواره بزرگتـرين توليدكننـده              

واص در اعصار باستان ضمن صدور زعفران به بسياري از نقاط جهـان، خـ      . اندزعفران جهان بوده  
خيـز منـاطق زعفـران   . انـد ها معرفي كرده  ها و عرب  ها، چيني ها، هندي ها، رومي آن را به يوناني   

كـه در بـسياري از      در ايران در طول تاريخ دچار نوسـانات قابـل تـوجهي شـده اسـت؛ بطـوري                 
هايي كه قبالً كشت زعفران رايج بوده است، اكنـون توليـد ايـن محـصول بطـور كلـي                    سرزمين

خيـز كـشور افـزوده شـده     ده است و متقابالً برخي نقاط ديگر به جمع مناطق زعفران منسوخ ش 
ــران. اســت ــوده اســت   نخــستين زعف ــه همــدان ب ــران در ناحي ــه اي ــوط ب زارهــاي جهــان مرب

 كه البته بعدها در پي افزايش سطح زير كشت و افزايش توليد زعفـران در            )60: 1314مسعودي،(
در كرمانـشاه،   . )18: 1380قاسـمي، (اين ناحيه تنزل پيدا كـرد       ايالت قهستان و قاينات، موقعيت      

شـده  ها زعفران توليد مـي قم، ري، اصفهان، فارس، كهكيلويه، لرستان و مازندران نيز در گذشته 
. تر گرديده استي خراسان بسيار ضعيفاست، اما موقعيت فعلي آنها در قياس با ناحيه

، سطح زيركشت و ميزان توليد زعفران در ايران از يك           2مندرج در جدول  هايبه استناد داده  
 سـطح زيـر كـشت ايـن         1352روند كامالً صعودي برخوردار بوده است، بطـوري كـه در سـال              

1384 تن بوده، حال آنكـه در سـال          5/17 هكتار و ميزان توليد آن حدود        3150محصول تنها   
البته رونـد   .  تن رسيده است   6/239 هكتار و ميزان توليد آن به        96/57622سطح زير كشت به     

ي  نسبتاً آرام و كند بوده اما از دهـه         60 و   50هاي  رشد سطح زيركشت و ميزان توليد طي دهه       
قطعاً وقـوع ايـن وضـعيت متـأثر از          . هفتاد به بعد اين روند از رشد شتاباني برخوردار شده است          

. دعوامل و داليلي است كه متعاقباً به تحليل آنها پرداخته خواهد ش
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 *1352-84هاي وضعيت كشت و توليد زعفران در ايران طي سال : 2جدول 

سال
سطح 
زيركشت

)هكتار(

توليد ميزان
)كيلوگرم(

متوسط توليد در 
)كيلوگرم(هكتار

سال
سطح 

كشتزير
)هكتار(

ميزان توليد 
)كيلوگرم(

توليددر متوسط
)كيلوگرم(هكتار

135231501750055/51369154207476585/4
135330001900033/61370181219310214/5
135432002100056/613711864711021091/5
135534002150032/61372192619888013/5
135636002200011/613731988212639037/6
135737002250025/6137419882875504/4
135837002275014/61375236751121245/4
13593750232502/613762550012316983/4
136042502325047/51377304631308963/4
136143202295031/513783672417345175/4
136254202810018/513794132512545103/3
136357301640086/213804632215216228/3
136460902155054/31381528161853926/3
136571003144543/313825443822228008/4
13669375464009/41383564422210009/3
136796845084125/513845762323960014/4
1368123095859576/4

ir.jahad-agri.www و 622: 1382ابريشمي،  * 

 اسـتان كـشور زعفـران    12خيز كشور بايد گفت كه در حال حاضر در     از نظر مناطق زعفران   
توليـد  ) 1376(هـاي اخيـر     كه تـا قبـل از شـروع خشكـسالي         گردد، در حالي  كشت و توليد مي   

 كـشت   1384 تـا  1376هـاي   بـين سـال   . شده است زعفران عمدتاً در استان خراسان انجام مي      
هـاي كـشور نيـز سـرايت نمـوده و در عـين حـال از رشـد            زعفران از اين استان به ديگر استان      
. چشمگيري نيز برخوردار شده است
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3جدول 
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 بر حسب هكتار-سطح زير كشت زعفران در ايران : 1نقشه 

ان در ايران بر حسب هكتارسطح زير كشت زعفر : 1نمودار 
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 مكاني سطح زيركشت زعفران در خراسان -گسترش فضايي 
 هكتـار   5530 حـدود    1362-63سطح زير كشت زعفران در استان خراسان در سال زراعي           

حيدريه، طبس، فردوس، قـاين  تربتهاي بيرجند،در اين سال تنها شهرستان  . گزارش شده است  
هاي استان فاقد اراضي زير كشت زعفـران        ن بوده و ساير شهرستان    ي زعفرا و گناباد توليدكننده  

 هكتار، قسمت اعظم سطح     4000هاي گناباد و قاين با دارا بودن        ضمن اينكه شهرستان  . اندبوده
هـاي نيـشابور، تايبـاد و        شهرسـتان  66-67در سـال    . زير كشت را به خود تخصيص داده بودند       
 همزمان بـا افـزايش سـطح        68-69در سال   . گردند مي تربت جام به جمع توليدكنندگان اضافه     

 هكتار، شهرستان نهبندان در جنوب خراسان بـه جمـع توليـد كننـدگان            14971زير كشت به    
 هكتار زمين بـه گـروه توليدكننـدگان    5/0 شهرستان قوچان تنها با     69-70در سال   . پيونددمي

هاي شمالي  رد كه جزء شهرستان   هاي اسفراين و بجنو    شهرستان 70-71در سال   . گرددوارد مي 
. گردند هكتار جزء توليدكنندگان زعفران مي     27استان خراسان بودند، جمعاً با سطح زير كشت         

73-74 شهرستان سـبزوار، در سـال    72-73 شهرستان مشهد، در سال      71-72در سال زراعي    
 سـاير    شهرسـتان جـاجرم بـه جمـع        77-78 چناران و در سال زراعي       75-76فريمان، در سال    

6هـاي توليدكننـده از      تعداد شهرستان ) 1385(بدين ترتيب تاكنون    . اندتوليدكنندگان پيوسته 
 شهرستان كه در تمـام      30شهرستان كه تماماً نيز در خراسان جنوبي و مركزي قرار داشتند به             

. پراكنده هستند افزايش يافته است) سه استان خراسان شمال، رضوي و جنوبي(خراسان 
 هكتـار و نهايتـاً در سـال         53180 سطح زير كـشت زعفـران بـه          1381-82 زراعي   در سال 

شايان ذكر است كه نرخ رشد سطح زير كـشت       .  هكتار افزايش يافته است    5/55947  به    1384
. باشد درصد مي912 حدود 1384 تا 1362هاي بين سال

هـاي اسـتان از   نبنـدي شهرسـتا  يكي از مسايل بسيار مهم، تغييرات قابل مالحظه در رتبـه         
ايـن نوسـانات بيـانگر آن       . باشـد ي آماري مورد مطالعه مـي     حيث سطح زير كشت در طي دوره      

دليل مهيا بودن شرايط و امكانات توليد زعفـران در سـاير نقـاط اسـتان نـسبت بـه                    است كه به  
د نظيـر   هـاي جديـد توليـ     ها تنزل پيدا كرده و متقابالً كانون      ي اين كانون  هاي اوليه، رتبه  كانون
. حيدريه و كاشمر شكل گرفتندتربت

ي زعفران بودند، شهرستان قـاين و   شهرستان توليدكننده 6 كه فقط    62-63در سال زراعي    
دنبـال آنهـا   به. مشتركاً در رتبه اول قرار داشتند)  درصد12/36( هكتار 2000گناباد هر كدام با   

 كـه  71-72در سـال زراعـي   .  داشتدر رتبه سوم قرار )  درصد 08/18( هكتار   1000فردوس با   
ي نخست به تربت حيدريه      مورد افزايش پيدا كرد، رتبه     15هاي توليدكننده به    تعداد شهرستان 

... مكاني زعفران در ايران-تحليلي بر انتشار فضايي
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تعلق گرفت و قاين كه در مقطع قبلي رتبه نخست را داشت، تنزل رتبـه داده و بـه مقـام سـوم              
 تربـت  81-82در سال . تي دوم قرار داشدر رتبه )  درصد 36/19( هكتار   3600گناباد با   . رسيد

كاشـمر نيـز بـا      . ي نخست قرار گرفت   باز هم در رتبه   )  درصد 57/35( هكتار   18921حيدريه با   
ي چهـارم  قاين در جايگاه سوم و گناباد در رتبـه . ي دوم قرار دارد  در رتبه )  درصد 1/14 (7500

 هكتـار و    7205 هكتار، كاشمر بـا      18260 كماكان تربت حيدريه با      1384در سال   . قرار گرفت 
بـدين ترتيـب نـوعي    . انـد هاي اول تا سـوم قـرار داشـته        هكتار به ترتيب در رتبه     5604قاين با   

ها رخ داده و كانون زعفران از خراسان جنوبي به         بندي شهرستان جابجايي قابل مالحظه در رتبه    
.خراسان مركزي انتقال يافته است
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4جدول 
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  بر حسب هكتار�هاي خراسان سطح زير كشت زعفران در استان: 2نقشه 

  بر حسب هكتار–هاي خراسان سطح زير كشت زعفران در استان: 2مودار ن
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وضعيت توليد زعفران در خراسان 
 هكتار 5530 حدود  تنها62-63با توجه به اينكه سطح زير كشت زعفران در سال زراعي 

 تن، 8از اين مقدار، گناباد با .  تن گزارش شده است5/18بوده است، لذا حجم توليد نيز حدود 
 درصد از كل توليد زعفران را به خود تخصيص 5/86 تن، مجموعاً 3 تن و فردوس با 5قاين با 

در سال .  است درصد داشته5/3 تن سهمي معادل 6/0تربت حيدريه تنها با توليد . داده بودند
باشد؛ دليل افزايش توليد در فردوس ميشود كه عمدتاً به رشد اندكي ديده مي63- 64زراعي 

 درصد كل توليد را به خود تخصيص 39 تن زعفران بيش از 8چرا كه اين شهرستان با توليد 
بيشترين سهم اين .  تن افزايش يافت22/30 ميزان توليد به 64- 65در سال . داده است

 تن به 02/0 شهرستان كاشمر با 65- 66در سال . يش متعلق به گناباد و فردوس بوده استافزا
به . رسد تن مي31/45پيوندد و كل ميزان توليد خراسان به بيش از جمع توليدكنندگان مي

هاي توليدكننده، ميزان توليد مرتباً دنبال افزايش سطح زير كشت و افزايش تعداد شهرستان
. رسد تن مي8/222 كل توليد خراسان به 81- 82ه تا اينكه در سال زراعي سير صعودي داشت

6همانطور كه در جدول .  تن افزايش يافته است8/232 ميزان توليد به 1384نهايتاً در سال 
حال آنكه در . ي زعفران بودندكننده شهرستان توليد6 تنها 62-63گردد، در سال مشاهده مي

7بر اساس جدول . اندي توليد زعفران فعال بودهان در زمينه شهرست19 حدود 81- 82سال 
به عبارت ديگر .  درصد بوده است3/1158 نرخ رشد ميزان توليد حدود 84 و 62هاي بين سال

متوسط .  بيش از دوازده برابر افزايش يافته است62-63 نسبت به سال 83- 84توليد در سال 
باالترين نرخ رشد مربوط به .  درصد بوده است62/15نرخ رشد توليد به صورت ساالنه حدود 

در .  درصد رسيده است50باشد، بطوري كه در اين سال نرخ رشد به حدود  مي64- 65سال 
 نرخ رشد 77- 78 و 73- 74 ، 70- 71هاي ي آماري مورد مطالعه، تنها در سالطول دوره

ي آن شرايط نامساعد هاي قبل از آن منفي شده است كه دليل اصلي و عمدهنسبت به سال
 هوا در فصل برداشت و كاهش يافتن تعداد روزهاي جوي نظير باال بودن دماي متوسط

. يخبندان بوده است

... مكاني زعفران در ايران-ار فضاييتحليلي بر انتش
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نقش عوامل محيطي در گسترش سطح زير كشت زعفران در خراسان  
كنند،دليل محدوديت هايي كه شرايط اقليمي بر رشد گياهان زراعي تحميل ميهمواره به

ي كنندهآيد كه تا حد زيادي تعيينوجود ميي معناداري بين اقليم و گياهان زراعي بهرابطه
دليل آن اين است كه گياهان زراعي در داخل . باشدالگوي فعاليت زراعي توليد محصول مي

هاي اقليمي، مخاطرات خشكي و غيره گريزي داشته باشند توانند از دگرگونيمزرعه نمي
ي هاي زراعي شامل درجهترين عوامل اقليمي مؤثر بر فعاليتعمده. )106: 1374سينگ، (

در كنار اين عوامل، عوامل ديگري نظير ارتفاع، عرض جغرافيايي، . باشدحرارت، آب و نور مي
زعفران گياهي نيمه گرمسيري . كننده هستندرطوبت نسبي و ميزان تبخير و تعرق نيز تعيين

هاي گرم و خشك باشند به خوبي هاي ماليم و تابستان زمستاناست و در نقاطي كه داراي
- درجه سانتي-20در عين حال مقاومت زعفران در برابر سرما زياد است و تا حدود . رويدمي

كند، لكن چون دوران رشدش محدود به پاييز و زمستان و اوايل بهار گراد برودت را تحمل مي
مهمترين متغيرهاي محيطي تأثيرگذار .  معتدلي نياز داردشود، قاعدتاً در اين ايام به هوايمي

: بر كشت زعفران عبارتند از 

 عرض جغرافيايي و ارتفاع - الف
از .  درجه شمالي واقع شده اند35 درجه تا 32خيز در عرض جغرافيايي نقاط عمده زعفران

 متر از سطح 1500 تا 1000هاي زعفران خيز در ارتفاع بين نظر ارتفاع نيز غالب شهرستان
در حقيقت عامل ارتفاع يكي از مهمترين شرايط در عملكرد مطلوب گياه . انددريا واقع شده

. كشت در ارتفاع كمتر و بيشتر از آن بر عملكرد كمي و كيفي توليد اثر مستقيم دارد . است

 حرارت ي درجه-ب
اكثر گياهان منطقه . درجه حرارت يكي از عناصر اصلي در جغرافياي گياهان زراعي است

گراد نرسد، رشد نخواهند كرد  درجه سانتي6كه درجه حرارت به باالتر از معتدله تا زماني
بدون وجود شرايط مساعد حرارتي، جوانه زدن بذر و رشد گياهان به تعويق . )35: 1375گريك،(

را تنظيم درجه حرارت، تمامي فرايندهاي فيزيكي و شيميايي متابوليسم گياهي . افتدمي
يابد، ولي هر چند زعفران در مناطق معتدل و خشك پرورش مي. )109 :1374سينگ،  (كندمي

سرد سال، سر از هاي هوايي و قابل رؤيت آن در نيمهفصل رشد آن به صورتي است كه اندام
هاي بخش اعظمي از طول فصل رشد اين گياه، با يخبندان. نمايدخاك درآورده و رشد مي

معموالً . توان اين گياه را يك گياه مقاوم به سرما به حساب آوردلذا مي.  مواجه استزمستانه
در مناطق توليد زعفران در جنوب خراسان متوسط حداكثر دما در زمان ظهور گل و رشد برگ 

نمايد، در صورتي كه متوسط گراد تجاوز نمي درجه سانتي20هاي آبان، آذر و دي از در ماه
. )70: 1381كافي،  (باشدطول اين مدت نزديك به صفر ميحداقل دما در 

... مكاني زعفران در ايران-تحليلي بر انتشار فضايي
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 بارندگي -پ
هاي كشاورزي بارندگي و وضعيت منابع آب مورد   مهمترين عنصر اقليمي مؤثر بر فعاليت

خيز خراسان جزء مناطق كم باران كشور با توجه به اينكه مناطق زعفران. برداري استبهره
هاي گياهي جهت كشت و كار كه نياز آبي كمتري داشته شوند، لذا گزينش گونهشناخته مي

163خيز استان بين حداقل ميانگين بارندگي نقاط زعفران. گيرندباشند در الويت قرار مي
با توجه . باشد ميليمتر براي تربت حيدريه در نوسان مي309ميليمتر براي فردوس و حداكثر 

يمتر اصالً از نظر كشاورزي توجيه علمي ندارد؛  ميل250به اينكه كشت ديم با بارندگي كمتر از 
هاي استان خراسان كه ميانگين باشد براي اكثر شهرستانزعفران كه يك گياه كم توقع مي

.  رسد بسيار سودمند خواهد بود  ميليمتر مي200بارش ساليانه آنها به زحمت به 
االنه و سـطح زيركـشت    معناداري بين كـاهش ميـزان بارنـدگي سـ    ي آخر اينكه رابطه   نكته

 سال اخير شكل گرفتـه اسـت،        25زعفران به نسبت ساير محصوالت زراعي در خراسان در طي           
هـاي اخيـر، كـاهش      بدين معني كه يكي از عوامل گسترش سطح زيركـشت زعفـران در سـال              

. باشد، كه داليل اين امر در ادامه آمده استمتوسط بارندگي ساالنه در استان مي

 *1990-2000زان متوسط بارندگي مناطق عمده زعفران خيز خراسان طي سال هاي مي : 8جدول 
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304048215/5100145/422177بيرجند

- تربت
/4557753722105/55/158115حيدريه

1532309

333955309200041124200قاين

/3441562915200155كاشمر
1025208

285/313928710003819164گناباد

30303919810003923163فردوس

 *www.weather.ir

 منابع آب -ت
 نيمه خشك جهان، يكي از مناطق ي كمربند خشك وخراسان با قرارگيري در محدوده

با توجه به نوع اقليم . داراي منابع آبي محدود و همراه با نوسانات شديد و غير قابل اعتماد است
حجم نزوالت جوي كم، جريانات ) خشكاقليم خشك و نيمه(ي مورد نظر حاكم بر ناحيه
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77 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

 حال افت، تبخير و هاي زيرزميني پايين و درسطحي عمدتاً فصلي و با دبي اندك، سطح آب
برداري از منابع آب در آن ايجاد ي بهرههاي جدي در زمينهتعرق پتانسيل شديد، محدوديت

. شده است
 دشت 59 دشت آزاد و 17 دشت است كه از اين تعداد، 76هاي خراسان داراي استان

يزان  ميليون متر مكعب و م7988ها ي اين دشتميزان آب تجديدشونده. باشدممنوعه مي
ها بدين ترتيب ميزان كسري مخزن اين دشت.  ميليون مترمكعب است9707برداري بهره

استان در )  زيرزميني�سطحي(مجموع حجم كل آب مصرفي .  درصد خواهد بود- 7/17حدود 
 ميليون 11533 ميليون متر مكعب بوده كه سهم بخش كشاورزي 12541 حدود 1380سال 

اين در حالي است كه كشت زعفران به . )2: 1382سيني، ح (بوده است) درصد92(مترمكعب 
باشند خشك كه كشاورزان با كمبود آب مواجه ميلحاظ آبياري براي مناطق خشك و نيمه

هاي بهاره قطع ماه كه بارندگيي ارديبهشتهاي زعفران از نيمهبسيار مطلوب است؛ زيرا بنه
. )123: 1381عليزاده، (نياز به آبياري ندارند  ماهه را طي كرده و 5ي شود يك خواب با دورهمي

در عين حال زعفران گياهي است كه از نظر نياز آبي نسبت به بسياري از محصوالت 
 هزار متر 7 تا 4به عنوان مثال نياز گندم آبي بين حداقل . كشاورزي ديگر توقعات اندكي دارد

 هزار متر مكعب 7 تا 4 حدود ، نياز جو نيز)130: 1381لنگرودي، مطيعي(مكعب در هكتار
باشد  هزار متر مكعب در هكتار مي3، ولي نياز آبي ساالنه زعفران حدود )179: 1366خدابنده،(
. )35: 1380مسافري، (

عالوه بر آن در خيلي از مناطق خراسان آب مصرفي اين گياه داراي كيفيت شوري بوده كه 
مين امر يك مزيت نسبي ديگر جهت جهت كشت ساير گياهان كاربرد چنداني ندارد و ه

. شودگسترش سطح زير كشت زعفران كه تطابق بيشتري با اين شرايط دارد، تلقي مي
ها و تعداد دفعات آبياري زعفران در مسأله ديگر تعداد دفعات آبياري است، هر چند شيوه

ات آبياري هاي خراسان تعداد دفعمناطق مختلف كشور تا حدودي تفاوت دارد، اما در استان
اين تعداد دفعات آبياري در قياس با ساير محصوالت . باشد مرتبه در طول سال مي6منحصر به 

مسلماً اين امر نيز . باشدزراعي مثل پنبه و چغندرقند اندك بوده و بيانگر نياز آبي كم آن مي
. باشديك امتياز ديگر براي انتخاب اين محصول جهت كشت در خراسان بوده و مي

 خاك -ث
زعفران گياهي است كه بر خالف محدود شدن آن به نقاط خاصي از جهان، در بسياري از 

خاك مزرعه زعفران بهتر است داراي ساختمان . هاي زراعي موجود قابليت توليد داردخاك
دار، هاي سيليسگرچه اين گياه در خاك. متوسط، كم و بيش نرم و با نفوذپذيري خوب باشد

.  )73: 1381كافي، (و گچي نيز رشد مناسبي دارد رسي، آهن دار 

... مكاني زعفران در ايران-تحليلي بر انتشار فضايي

Archive of SID

www.SID.ir
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جايگاه اقتصادي زعفران در خراسان 
 گسترش سطح زير كشت زعفران در قياس با ساير محصوالت باغي خراسان - الف

ي اخير سطح زير كشت آن در مقايسه با ساير محصوالت باغي از رشد  ساله25در طي 
 از كل سطح زير كشت محصوالت باغي 64-65ي در سال زراع. بيشتري برخوردار شده است

 درصد از 24/10 هكتار زيركشت زعفران بوده است يعني تقريباً 9053، حدود ) هكتار88348(
74-75در سال زراعي . مجموع باغات استان به كشت زعفران تخصيص داده شده است

ان حدود كه سطح زيركشت زعفر هكتار رسيد، درحالي158521مساحت باغات استان به 
 درصد كل باغات استان زير 5/14 هكتار بوده است؛ اين بدان معني است كه حدود 23000

 هكتار باغ حدود 262084 از مجموع 81- 82باالخره در سال زراعي . كشت زعفران بوده است
، % 80هاي استان، رشتخوار با در بين شهرستان.  درصد به كشت زعفران تعلق دارد66/19

باالترين نسبت اراضي كشت زعفران را % 36و قاين با % 47/42، خواف با  % 53/49بيرجند با 
.)1382سازمان جهاد كشاورزي خراسان،(باشند از كل مساحت باغات دارا مي

 سهم زعفران در ارزش ناخالص توليدات كشاورزي خراسان -ب
دليل وجود هترين محصول بخش كشاورزي در ايران و نيز بقيمتزعفران به عنوان گران

اي دربين ساير ي اخير جايگاه ويژهساله25مزيت نسبي در بخش وسيعي از خراسان در طي 
 از 70 و 60هاي اين محصول كه تا قبل از دهه. توليدات كشاورزي اين استان پيدا كرده است

نظر سهم در ارزش ناخالص توليدات كشاورزي تقريباً قابل اغماض بود، به تدريج جايگاه 
16/5423875 از مجموع 81-82كه در سال صر به فردي از اين حيث پيدا نمود، بطوريمنح

خيز خراسان حدود هاي زعفرانميليون ريال ارزش ناخالص توليدات كشاورزي شهرستان
86/8به عبارت ديگر .  ميليون ريال آن تنها به زعفران اختصاص داشته است43/480728

اهميت اين محصول براي . ت، مربوط به زعفران بوده استدرصد از كل ارزش ناخالص توليدا
هاي استان مثل تربت حيدريه، رشتخوار، فردوس و گناباد بسيار باال و در برخي از شهرستان

كل ارزش ناخالص توليدات كشاورزي در اين % 20حقيقت حياتي است بطوري كه بيش از
. )همان منبع (باشدها از آن زعفران ميشهرستان

ارزش اقتصادي زعفران در خراسان -پ
هاي مختلف كه معلول عوامل متعدد و رغم نوسان نسبتاً شديد قيمت زعفران در سالعلي

 ريال به ازاء هر كيلو 2000000ي اخير قيمت آن همواره باالتر از مختلف است، طي پنج ساله
).  رسيده است ريال نيز3800000در برخي از شهرها اين قيمت به مرز (گرم بوده است 
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البته قيمت زعفران بسته به ميزان كيفيت آن و نيز مكان جغرافيايي توليد آن تا حدودي 
هاي جنوبي خراسان به مراتب باالتر از نحوي كه مثالً قيمت زعفران شهرستانمتفاوت است؛ به
كولوژيكي تر بودن شرايط ااين امر عمدتاً ناشي از مطلوب. باشدهاي استان ميساير شهرستان

 حدود 82ي خراسان در سال ارزش زعفران توليدشده. توليد زعفران در جنوب خراسان است
198000حيدريه با هاي استان، تربتدر بين شهرستان.  ميليون ريال بوده است534768
72000 ميليون ريال در رتبه دوم و كاشمر با 74880ي نخست، قاين با ريال در رتبهميليون 
البته در سال جاري قيمت زعفران (ي سوم در آن سال قرار گرفته است، يال در رتبهميليون ر

زعفران در قياس ؟ )! ميليون ريال در هر كيلوگرم رسيده است20به صورت جهشي به بيش از 
اي با بسياري از محصوالت كشاورزي ديگر در استان خراسان از توجيه اقتصادي قابل مالحظه

اند كه در بسياري از نقاط ارشناسان مختلف بر اين امر صحه گذاشتهك. باشدبرخوردار مي
هاي مؤثر بر توليد نظير قيمت زمين، آب، شرايط استان با لحاظ كردن همه عوامل و نهاده

از آنجا كه . گيرداقليمي، نيروي كار و غيره، زعفران در يك حالت تقريباً منحصر به فرد قرار مي
گيرند و بطور  سال تحت عمليات زراعي قرار مي10 مدت تقريبياراضي زير كشت زعفران به

كنند، نتيجتاً با در نظر گرفتن اينكه قيمت  كيلوگرم زعفران توليد مي4متوسط ساالنه حدود 
 هزار تومان بوده، لذا به ازاي هر هكتار زمين 250 حدود 82متوسط هر كيلو زعفران در سال 

. ان عايد كشاورزان گرديده استجمعاً درآمدي معادل يك ميليون توم
. در استان خراسان هيچ كدام از محصوالت كشاورزي ديگر از چنين توانايي برخوردار نيست

هاي متوسط توليد گندم آبي در هر هكتار بطور  هزينه80-81به عنوان مثال در سال زراعي 
با فرض اينكه . )1382جهاد كشاورزي استان خراسان، ( تومان بوده است 200754متوسط حدود 
 هزار 495 تومان باشد جمعاً 165 كيلوگرم و قيمت هر كيلو گندم نيز 3000راندمان توليد 

 هزار 300تومان عايد توليد كننده شده كه بعد از كسر هزينه ها، درآمد حاصله به حدود 
ان  هزار توم320در مورد جو آبي درآمد خالص توليد كننده حدود . تومان تقليل خواهد يافت

ي مهم ديگر آن است كه توليد كنندگان، عموماً، زعفران مزيد بر آن، نكته. در هر هكتار است
يعني با عرضه كردن زعفران در بازار به صورت نقدي، پول . را بصورت نقدي به فروش رسانند

دانيم كه اين چنين وضعيتي در مورد خيلي از ما خوب مي. كنندخود را بالفاصله دريافت   مي
حصوالت كشاورزي حتي محصوالت استراتژيكي كه دولت مكلف به خريد مازاد آنها از م

كشاورزي است، صادق نبوده و كشاورزان مجبورند پول حاصل از فروش محصوالت خود را 
. مدتها بعد وصول نمايند

 نقش زعفران در اشتغالزايي-ت
ين وابسته به زعفران موجود بدليل اينكه متأسفانه آمار دقيقي در ارتباط با تعداد شاغل

نيست و اصوالً بداليل مختلف امكان تهيه آمار دقيق در اين رابطه وجود ندارد لذا بر مبناي 
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حاصل از » روز كار«يكسري فرضيات مبتني بر مشاهدات مستقيم از سوي نگارندگان ميزان 
. ده خواهد شدكشت و توليد زعفران مشخص شده است كه متعاقباً در رابطه با آن توضيح دا

: اما قبل از آن به چند نكته اساسي بايد اشاره شود 
 شك نيست كه با توجه به نرخ نسبتاً باالي تقاضا براي فرصت هاي شغلي بويژه در نواحي -1

. روستايي، ايجاد بسترهاي شغلي جديد يك ضرورت غير قابل انكار است
 خراسان كه معلول عوامل مختلفي  بدليل كاهش شديد تعداد دارهاي قالي در روستاهاي-2

ي اين مقاله خارج است، مرتباً بر تعداد بيكاران مناطق روستايي و حتي است كه از حوصله
شهري در نقاط مختلف استان افزوده مي شود كه اشتغال مجدد بخشي از آنها از طريق توليد 

. هاي حاصل از بيكاري مي گرددزعفران منجر به كاهش نسبي بحران
بخش عمده اي از فرآيند توليد زعفران توسط زنان صورت مي پذيرد كه بدين ترتيب -3

. موجبات افزايش نرخ اشتغال فراهم مي شود
 با توجه به اينكه قسمت اعظم مراحل كاشت، داشت و برداشت و فرآوري زعفران توسط -4

اين واقعيت، نقش با توجه به . پذيرددست و بدون كاربرد ماشين و ابزار و ادوات صورت مي
. كند العاده مهم جلوه ميزعفران در اشتغال نيروي كار فوق

 تكميلي و در -  توليد زعفران براي بسياري از زعفران كاران به عنوان يك فعاليت جنبي-5
به عبارت ديگر اشتغال در توليد . شودعين حال ارزشمند به لحاظ اقتصادي شناخته مي

گونه منافات و امكان كشت همزمان با ساير محصوالت، هيچزعفران به خاطر فصلي بودن 
هاي زراعي و غير زراعي نداشته و بسياري از شاغلين وابسته به اين خاصي با ساير فعاليت

در . محصول در بقيه ايام سال مي توانند به انجام ساير فعاليت هاي اقتصادي مشغول باشند
البته (باشد باً كوتاه و حداكثر يك ماه و نيم ميواقع چون محدوده زماني برداشت زعفران تقري

، فرصت مناسب براي اشتغال در )غير از مراحل مربوط به آماده سازي زمين و وجين كردن
. ساير زمينه ها نيز مهياست

200اينك با عنايت به موارد فوق، طبق برآوردهاي مختلف توليدزعفران در هرهكتار نياز به
2000اگر دستمزد روزانه نيروي كار را حدود . )25: تاقي و ديگران، بيصاد( روزكار دارد 280تا

 هزار تومان درآمد براي 400تواند معادل تومان بدانيم، نتيجتاً هر هكتار زمين زعفران مي
 ميليون 21272 حدود 81-82 در سال زراعي 9با توجه به جدول . كارگران آن ايجاد كند

در صورتيكه از هر هكتار . با توليد زعفران حاصل شده استريال درآمد براي شاغلين مرتبط 
زمين بطور متوسط چهار كيلوگرم زعفران برداشت شده و قيمت هر كيلو را بطور ميانگين 

 هزار تومان در نظر گرفته شود، مجموعاً در هر هكتار يك ميليون تومان 250حدود 
روزكار به ازاء هر هكتار، در مدت بهره 200درآمد ناخالص ايجاد خواهد شد كه با احتساب 
جالب آن .  نفر به كار اشتغال خواهند داشت5برداري زعفران بطور متوسط در هر هكتار تقريباً 

است كه در مقام مقايسه هيچ كدام از محصوالت زراعي موجود در خراسان مركزي و جنوبي
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وردار نيستند و در واقع اين امر يكي اززايي برخاز چنين توانايي بااليي در زمينه اشتغال
ي مورد مطالعه ترين عوامل گسترش قابل مالحظه سطح زير كشت زعفران در محدودهعمده

.بوده است

 *81-82تعداد روزكار ايجاد شده براي زعفران كاران در خراسان و درآمد حاصل از آن سال زراعي : 9جدول 

سطح زير كشت شهرستان
درآمد حاصله داد روزكارتع)هكتار(

)ميليون ريال(
1002000040اسفراين
17593518006/703بيرجند
25705140001028تايباد

5/6111223006/244تربت جام
1892137842004/7568تربت حيدريه

35700014درگز
800160000320سبزوار
44008800001760فردوس
520010400002080قاين
1302600052قوچان
750015000003000كاشمر
500010000002000گناباد
311622004/124مشهد
750150000300نيشابور
1402800056نهبندان
1700340000680خواف
35070000140فريمان
26005200001040برداسكن
302604008/120چناران
531801063600021272جمع

محاسبه نگارندگان : مأخذ            * 

گيرييجهنت
 سـاله  25سطح زير كشت زعفران به عنوان گران قيمت ترين محـصول كـشاورزي در طـي         

از آنجا كـه شـرايط      . اي برخوردار شده است   كنندههاي خراسان از گسترش خيره    اخير در استان  
ل ارزشمند در برخي مناطق ديگر كشور نيـز   اكولوژيكي مساعد و مناسب براي توليد اين محصو       

اي در ميان توليـدات     رفته جايگاه ويژه  فراهم بوده و هست، زعفران در اين گونه مناطق نيز رفته          
بـوده،  ) قـاين (هر چند كانون توليد اين محصول در خراسان جنوبي          . كشاورزي پيدا كرده است   

خراسـان گـسترش يافتـه اسـت، بـه          اما در مدت كوتاهي به سرعت به نواحي مركزي و شمالي            
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اي كه امروزه بيشترين سطح زير كشت و بيشترين ميزان توليـد ديگـر متعلـق بـه كـانون                  گونه
. باشدمي) تربت حيدريه(اوليه آن يعني جنوب خراسان نبوده بلكه متعلق به خراسان رضوي 

ث نتايج حاصل از اين تحقيـق حـاكي اسـت كـه عوامـل متعـدد محيطـي و اقتـصادي باعـ                  
 مكاني كشت زعفران در سطح خراسان و ساير مناطق مـستعد كـشور نظيـر               –گسترش فضايي   

 سـال گذشـته     7هاي اخيـر طـي      كرمان، اصفهان، فارس، يزد، تهران و غيره به رغم خشكسالي         
سازگاري با بارندگي كم، محدوديت منابع آبي، دامنه ارتفاعي گسترده، انواع خاك و             . شده است 

سي ترين متغيرهاي مؤثر بر افزايش اقبال كشاورزان نـسبت بـه كـشت ايـن                غيره، از جمله اسا   
عالوه بر آن امتيازاتي از اين دست سبب گرديده است كه بـه رغـم مواجـه                 . محصول بوده است  

بـويژه  (هـاي متـوالي در سـنوات اخيـر          ي خشكـسالي  ي مـورد مطالعـه بـا پديـده        بودن منطقه 
عـالوه بـر آن    .  زعفران به شـدت گـسترش يابـد        ، سطح زير كشت   ) ساله اخير  7هاي  خشكسالي

هاي تحقيق مؤيد آن است كه باال بودن ارزش اقتصادي زعفران، اشتغالزايي قابل مالحظه،              يافته
ي مدت، كوتاه بودن طـول دوره     قابليت نگهداري محصول با هزينه اندك و در عين حال طوالني          

م داليـل و عـواملي اسـت كـه رغبـت      كشت، محدود بودن دفعات آبياري و صادراتي بودن از اه         
در عين حـال بـه      .كشاورزان و حتي غير كشاورزان را نسبت به كشت زعفران افزايش داده است            

:  گرددبرداري و بهره وري بهينه از اين محصول مواردي به شرح ذيل پيشنهاد ميمنظور بهره
رويه و بدون ترش بيبه حق كارشناسان ذيربط، گسهاي  با توجه به اينكه يكي از نگران-1

گردد كه هر گونه افزايشي در ميزان باشد، لذا پيشنهاد ميبرنامه سطح زير كشت زعفران مي
سطح زيركشت با تدوين و اعمال برنامه علمي بوده و از زير كشت بردن اراضي جديد به بهاي 

 بر يفهشك اين وظبي. كاهش توليد ساير محصوالت و نيز كاهش راندمان ممانعت بعمل آيد
. هاي خراسان خواهد بود ي سازمان جهاد كشاورزي استانعهده

 نوسان قيمت زعفران مثل ساير محصوالت كشاورزي به ضرر توليدكنندگان زحمتكش تمام -2
تواند موجبات تأمين موقع دولت در زمينه خريد تضميني آن ميشود بنابراين اقدام بهمي

. اهم سازددرآمد مورد انتظار كشاورزان را فر
رويه پياز زعفران به كشورهاي مجاور مثل افغانستان بايد ممانعت المقدور از صدور بي حتي-3

. به عمل آيد تا در آينده تبديل به رقيب جدي نگردند
ي ي زعفران به خارج از كشور بخصوص كشورهاي حوزهضابطهاي و بي از صادرات فله-4

بندي مجدد آن، ارزش افزوده محصول بجاي اً با بستهفارس و كشور اسپانيا كه عمدتخليج
. گردد، ممانعت بعمل آيدكشاورزان زحمتكش زعفران كار عمالً نصيب اين گونه كشورها مي

هاي مالي، فني و علمي از كشاورزان جهت افزايش راندمان در واحد سطح براي  حمايت-5
.گرفته شودرويه سطح زير كشت زعفران، جدي جلوگيري از گسترش بي

بندي مناسب و بازاريابي به موقع محصول زعفران به منظور افزايش ارزش افزوده آن  بسته- 6
. در كشور، مد نظر قرار گيرد
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