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 مقدمه .1

 دارویی، گیاه ایران، رستنی ارزشمندترین. است معروف سرخ طالی و ها ادویه سلطان سالمتی، گل به زعفران

 گرانبهای و رنگی گیاه این. یابد می پرورش زیستی سخت شرایط در که است گیاهانی معدود از و صنعتی

 طالی به دلیل همین به و آید می عمل به کویری مناطق در بیشتر. است پیاز دارای و  ساقه بدون ساله، چندین

 در فراوانی کاربردهای عالی، عطر و رنگ و طعم علت به زعفران. است یافته شهرت کویر طالی یا و سرخ

 های فراورده از تولید، و کشت محدودیت به توجه با و دارد شیمیایی و دارویی غذایی، های فراورده تولید

 سال در تن 311)  زعفران جهانی تولید مجموع از درصد 21از بیش تولید با ایران. رود می شمار به قیمت گران

 و چین کشورهای اخیراً و ایتالیا و اسپانیا یونان، مراکش، هند،. داراست را اول مقام زمینه این در( 1322

 مناطق گیاه، این پرورش اصلی مرکز. آیند می شمار به جهان در زعفران تولیدکنندگان ترین مهم افغانستان

 آن منشا و بوده ایران در زعفران تاریخی جایگاه که آن به توجه با. است خراسان جنوب آب کم و کویری

 . آید می شمار به ایران ویژه های جذابیت از یكی گیاه این است، ایران نیز

 ایان  در شافافیت  ارتقاای  و زعفران بازار فعاالن به کمک منظور به ایگسترده مطالعات ایران کاالی بورس

 پوشاش  هادف  با آتی قراردادهای اندازی هرا مطالعه این اصلی هدف. است داده قرار کار دستور در را بازار

 و عرضاه  بلندمدت مدیریت و ریزی برنامه امكان دادن آن تبع به و ایران در زعفران معامالت قیمت ریسک

 باازار  توساعه  اصالی  هاای  ستون از یكی که مشتقه ابزارهای معامالت توسعه نیز و بازار این فعاالن به تقاضا

 تاأثیر  خصاو   در( 2112) آنكتااد  مطالعاات  نتاای   که همانطور اما. است رود  می شمار به کشور سرمایه

 آتای  قراردادهاای  دهد، می نشان توسعه حال در کشورهای در کشاورزی بخش توسعه بر کاالیی های بورس

. باشاد  مای  بخاش  ایان  در مثبات  تحوالت و تغییر ایجاد جهت کاالیی های بورس کارکردهای از یكی فقط

 کاه  کارکردهاایی  ساایر  زعفاران،  بازار مشكالت شناسایی با است گردیده تالش حاضر مطالعه در بنابراین

 . گیرد قرار بررسی و بحث مورد نیز باشد داشته کشور زعفران بازار توسعه برای تواند می ایران کاالی بورس
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 زعفران معرفی .2

 تاریخچه. 1-2

 جغرافیاایی  هاای عرض فاصله در جهان کنونی و گذشته خیز زعفران مناطق اکثر تاریخی مستندات اساس بر

 هاای  عرض در ندرت به. است پراکنده غرب در اسپانیا تا شرق در مرکزی آسیای در شمالی درجه 42 تا 22

 46 جغرافیایی عرض روی بر گیتینه ناحیه در فرانسه در مثال. است شده انجام زعفران کاشت باالتر جغرافیایی

 والادن  ساافرن  ناحیه در مثال یا. است رای  هم هنوز و شده معمول قدیم در زعفران کاشت دقیقه 41 و درجه

 حادود  در درجاه  52 جغرافیایی عرض روی بر لندن شرقی شمال کیلومتری 71 در شایر کمبری  جنوب در

 باه  بیشتر و خاک در الزم مواد رفتن دست از دلیل به تدری  به اما شده، آغاز کاری زعفران میالدی 14 قرن

 و ناام  بسایاری  و واژگاانی  شواهد بعضی مطابق. است افتاده رواج از نامناسب اقلیمی و جوی وضعیت سبب

دامناه  آن اولیه و طبیعی رویشگاه و گرفته منشا زاگرس کوههای از زعفران فرهنگی، و جغرافیایی های نشان

 خراسان استان نواحی تا آن پراکنش دامنه و بوده نهاوند و بروجرد تویسرکان، همدان، کرمانشاه، نواحی های

 اراک، مازندران، و گیالن کرمان، یزد، ،(استهبان) فارس ،(گناباد و بیرجند فردوس، قائنات، حیدریه، تربت)

 سال 3111 از بیش به قائنات در زعفران کاشت سابقه. است داشته گسترش اصفهان رویدشت و گلپایگان قم،

 . گردد بازمی پیش

 و هاا  چینی ها، رومی ها، یونانی به را آن خوا  باستان، جهان نقاط از بسیاری به زعفران صدور ضمن ایرانیان

 های امت به هجری چهارم تا اول های سده در را آن زراعت شیوه و کردند معرفی ها عرب جمله از سامی اقوام

 توساط  شاده  تبعیاد  ایرانیاان  وسیله به زعفرانكاری نخستین ترتیب این به. آموختند مدیترانه اطراف اسالمی

 صاقلیه  و( اساالمی  اساپانیای )اندلس و آفریقا شمال در زعفران کاشت سپس شد، دایر شام نواحی در معاویه

 . بودند مؤثر زعفرانكاری فرهنگ انتقال در بنوطبری و رستمیان همچون ایرانی اقوام و یافت رواج( سیسیل)

 در. شد ایران زعفران مشتریان از هم چین بعداً شد، می فرستاده روم و یونان به ایران زعفران ها پارت دوره در

 روزگاار  همان در. یافت شهرت آنها محصول مرغوبیت و شد رای  نیز قم در زعفران کاشت ساسانیان عصر

 مرکب عنوان به زعفران محلول آن از پیشتر اما کرد، پیدا کاربرد قیمت گران کاغذهای پرداخت در زعفران

 .است رفته می کار به مرغوب تحریر های مرکب ترکیب در بعد ها قرن تا و شد می استفاده تحریر
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 کاال تعریف. 2-2

 تاا  11 ارتفاع به ساله چند و کوچک گیاهی ، 1ها زنبقی  خانواده از Crocus Sativus علمی نام با زعفران

 وساط  از. شاوند  مای  خاارج  دراز و باریاک  برگ تعدادی ساقه، قاعده یا و پیاز وسط از. است متر سانتی 31

 گلبارگ  6 دارای و زیباا  بسایار  ها گل. شود می منتهی گل سه تا یک به که شده خارج گلدار ساقه ها، برگ

 و پرچم 3 دارای ها گل. باشند ارغوانی یا گلی رنگ به ها واریته بعضی در است ممكن که هستند رنگ بنفش

 گیااه،  ایان  استفاده مورد قسمت. است نارنجی به متمایل قرمز رنگ به شاخه سه کالله به منتهی مادگی یک

 تلا   کمای  طعام  باا  معطر بوی دارای و است مشهور زعفران نام به که است شاخه سه کالله و خامه انتهای

 رناگ  باه  برداشات  ابتدای در بخش این. گویند می سرریشه زعفران گل قرمزی یا و کالله بخش به. باشد می

 و است برخوردار طعمی خوش عطر از آن تازه. گراید می تیرگی به آن رنگ مرور به ولی است روشن قرمز

 .دهد می خاصی لذت و طعم غذاها به

 مشاتقات ) اناد  محلاول  آب در خوبی به که رنگ زرد ترکیبات شامل زعفران در موجود ترکیبات ترین مهم

 کاه ( اسانس) معطر مواد باشند، می معده مقوی ویژه به که پیكروکروسین جمله از تل  ترکیبات ،(کروستین

 میازان  به ثابت روغن دهد، می تشكیل را زعفران درصد1 تا گاهی که باشد می سافرانال آن ترکیب ترین مهم

 نماودار  1 شاكل . باشدمی درصد 5 حدود معدنی ترکیبات و درصد13 تا 11حدود رطوبت درصد،11 حداکثر

 .دهدمی نشان را زعفران تولید مراحل

 

                                                 
1
 Iridaceae 
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 زعفران تولید مراحل نمودار: 1 شكل

 کاال نام. 3-2

 زعفران: فارسی نام

 Crocus Sativus: علمی نام

  Saffron: انگلیسی نام

. اسات   آماده  زعفران تلفظ با نیز شاهنامه در و گرددمی بر سانسكریت به و باستان پارسی به واژه این ریشه

 باه  اند برده بكار را زعفران واژه که عربی متون و دارد فارسی زبان از کمتری سابقه عربی متون در واژه این

 کشاور  هیچ در و است هند و ایران بومی زعفران گیاه. گرددمی بر رازی و سینا ابوعلی مانند ایرانیانی کتب

 صاورت  باه  میاناه  فارسی در که است کُرکُم زعفران گیاه برای فارسی واژه. روید نمی طبیعی بصورت عربی

 دیگار  هاای  زبان به عربی زبان از زعفران واژه شناسی، ریشه نامه لغت در. شد می تلفظ( kurkum) کورکوم

 هاای واژه از بسایاری  مانناد  نیز واژه این خصو  در حقیقت در اما. است نامعلوم آن ریشه اصل و یافته راه

 .اند رفته خطا به آن عربی منشاء مورد در غربی، دیگر

 تلفاظ  zuffron هنادی  باه  zaferano ایتالیاایی  در safrane فرانساه  در azafrán اسپانیایی در زعفران

 .شود می
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 زعفران انواع. 4-2

 (:2 شكل) شود می بندی تقسیم شكل چند به تولیدی زعفران بازار، عرف اساس بر معموال ایران در

 یاا  سافید  قسامت  و سارخ  قسمت) خامه و کالله قسمت شامل زعفران نوع این :پیچ دختر یا دسته زعفران

 یااا( ای دسااته) Bunch زعفااران عنااوان بااه را آن کشااور از خااارج در کااه اساات( زعفااران زردرنااگ

Red&White (سفید و سرخ )شناسند می . 

 قادرت . باشاد می خامه بدون زعفران بریده رشته همان و بوده خالص کامال زعفران نوع این :سرگل زعفران

 .شودنمی دیده هارشته بین در شكستگی و است باال بسیار زعفران از نوع این رنگی

 نیاز  زعفاران  گال  خامه و متر میلی 2-3 طول با که است هاییرشته شامل زعفران نوع این :پوشال زعفران 

 . است آن همراه

 شارایط  و آن واریتاه  باه  بساته  و است زعفران فیالمیت یا رشته تمام شامل زعفران نوع این :دستته  زعفران

 .باشد بلندتر زرد بخش به نسبت تواندمی قرمز بخش خاک، مثال عنوان به داشت و کاشت

 .گیردمی قرار سرگل و پوشال زعفران بین نوعی به زعفران نوع این :نگین زعفران

 ذیال  اشاكال  به محصول این زعفران، های ویژگی –( 252-1) ملی استاندارد استاندارد براساس این بر عالوه

 :شودمی بندی طبقه

 روش باه  کاه  زعفاران  گیاه گل مادگی خامه از قسمتی با همراه کالله از عبارتست :ایرشته زعفران -الف

 .است شده خشک مختلف های

 از کاامال  خاماه  که زراعی زعفران گیاه گل از شده خشک کالله از عبارتست :بریده ایرشته زعفران – ب

 .  باشد شده جدا آن

( بریاده  ایرشاته  و ایرشاته ) شاده  خشک زعفران سائیدن از حاصل ذرات از عبارتست :پودر زعفران-پ

 . باشد یكنواخت آن ذرات اندازه که بطوری

 به توان نمی را یک هیچ و باشند نامرغوب یا مرغوب دو، یا یک درجه است ممكن ها زعفران این از کدام هر

 اناواع  از تر پایین مراتب به دسته زعفران کیفیت و دهی رنگ قدرت است مسلم که آنچه. داد ترجیح دیگری

 از بخشی واقع در و شود می خشک تاخیر با چون کردن خشک روش نظر از طور همین است، زعفران دیگر

 .دارد تری پایین کیفیت دهد، می دست از کردن خشک فرآیند طول در را اش دهی رنگ قدرت
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 زعفران انواع و زعفران گل: 2 شكل

 

 یا ریشه حتی و ای دسته زعفران کنند  می تصور برخی شده انجام آنالیزهای و علمی های بررسی نتای  برخالف

 و کروساین  پیكارو  کروسین،) زعفران موثره مواد منشا زیرا. است اشتباه که است بیشتری عطر دارای کن 

 اثر در مذکور مواد و است آن کالله زعفران،( کن ) زردی قسمت در موجود کروسین خصو  به سافرانال،

 مقادار  دارای تنهاا  ناه ( کان  ) زردی خاود . کنناد مای  پیدا انتقال آنجا به کالله از گیاهی بافت در حرکت

 تنهاا  نیز عطر نظر از. است صفر آن در موجود کروسین بلكه( باکالله مقایسه در) نیست آنها از توجهی قابل

 نظار  باه  معطرتار  دارد، کاللاه  از بیشتری رطوبت جذب امكان آن گیاهی بافت نوع سبب به که علت این به

 آن باه  فارسای  در که سفید یا ریشه قسمت کنیم،می جدا ای دسته زعفران از را سرگل زعفران وقتی. رسد می

 واقع در و شود می جدا شود، می گفته( خامه) style یا( سفید) white آن به اروپا در و زعفران سفید یا کن 

 آن شاامل  را زعفاران  تعریاف  و شاود  می نامیده زعفران کن  ماده این. کنیم تلقی زعفران را آن توانیم نمی

 .دانیم نمی
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 زعفران های ویژگی. 5-2

 :باشندمی زیر موارد شامل زعفران گیاه از شده آنالیز شیمیایی ترکیبات برخی

 و گلاوکز  مانناد  دهناد مای  تشاكیل  را زعفاران  وزن 21۲ از بیش که کننده احیا قندهای: کربوهیدرات -1

 … و گلیكز و مزوکتوز

 معدنی مواد -2

 B2 ریبوفالوین و B1 ویتامین: ویتامینها -3

 کاپتااسترول استرول، استگیما مانند: چربی -4

 مانناد  آب در محلاول  کارتنوئیادهای  و لیكاوین  مانند چربی در محلول کارتنوئیدهای شامل: هارنگدانه -5

 در مااده  این درصد و است زعفران زرد رنگ اصلی عامل crocin کروسین. باشدمی آنتوسیانین و کروسین

 .باشد می متغیر 15۲ تا 2/1۲ بین دادن گل هنگام

 زعفاران  در شود، می باعث را زعفران تل  طعم که است رنگ فاقد گلیكورند: picro crocin گلیكورند -6

 .دارد وجود گلیكورند 4۲ حدود تازه

روغان  در موجود ترکیب ترین عمده که باشدمی سافرانال زعفران در آروما و عطر عامل: فرار روغنهای -7

 .است فرار های

 زعفران مصارف. 6-2

 .باشد می( صنعتی) شیمیایی و دارویی غذایی، مصارف شامل زعفران عمده مصارف

 عناوان  باه  زعفران( FDA) آمریكا دارویی و غذایی مواد بر نظارت سازمان قانون اساس بر: غذایی مصارف

 محادودیتی  طبیعی دهنده طعم و عطر عنوان  به آن مصرف مقدار و باشدمی شناخته مجاز طبیعی دهنده رنگ

 و دسار  و کیاک  لبنی؛ صنایع و پنیر و مارگارین؛کره و سوسیس مانند خوراکی مواد تهیه در زعفران. ندارد

 .شودمی استفاده مرغ و برن  و سوپ ها؛نوشیدنی و شكالت نوشابه؛ و زله

 چون  فعالی ترکیبات. شودمی غذا هضم سهولت موجب تل  مواد بودن دارا علت به زعفران: درمانی مصارف

Crocin , Crocetin سارطانی  ضاد  خاصایت  که دارند وجود زعفران در کارتنوئیدها از دیگری انواع و 

 کااهش  را خاون  سرم چربی میزان توانندمی همچنین. دهند کاهش را بافتها توموری حالت توانندمی و داشته
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 در زعفاران  از. کنناد  جلاوگیری  ای مالحظه  قابل بطور پارکینسون و آلزایمر نظیر اختالالتی از نیز و داده

 نیز و …و دیابت اسپاسم، هپاتیت، یرقان، هاضمه، سوء ، زکام، مانند جسمی اختالالت از وسیعی دامنه درمان

 .میشود استفاده … و معده محرک آور، نشاط آور، اشتها  ماده یک عنوان به

 .شودمی استفاده … ن  و ابریشم آمیزی رنگ برای  صنعت در زعفران از: صنعتی مصارف

 کاال استانداردهای .3

 ایران در زعفران استاندارد. 1-3

 انبارداری و داری نگه شرایط و شده زعفران بندی بسته و فرآوری  تولید، فرآیند تنظیم باعث استاندارد اجرای

 رساانی  باازار  و بازاریاابی  تجااری،  های همكاری کیفیت افزایش باعث همچنین و بخشیده بهبود را زعفران

 حاضار  درحاال . یاباد  مای  افازایش  کنندگان مصرف و تجار مشتریان، مندی رضایت آن نتیجه در و شود می

 از باودن  دور باا  و دارد قارار  جهانی استاندارد سازمان چاشنی و ادویه کمیته ذیل در ایران زعفران محصول

 تولیاد  بارای  جهانی رقبای با رقابت عرصه در را فراوانی زیان ضررو زعفران، نیاز مورد استانداردهای اجرای

 . است داشته پی در کشور کنندگان صادر و کنندگان

 و اساتاندارد  ملی سازمان مقررات و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند موجب به ایران استاندارد ملّی سازمان

 نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 کمیسایون  راباط  تنها عنوان به ایران استاندارد ملّی سازمان. دارد عهده به را ایران( رسمی) ملی استانداردهای

 .کند  می فعالیت کشور در( CAC)  غذایی کدکس

 و گاذاری  نشاانه  بندی، درجه) ها ویژگی خصو  در استاندارد 12 ایران استاندارد ملی سازمان حاضر درحال

 واحادهای  کلیاه  کاه  نموده تعریف را افزودنی مواد میكروبیولوژی برداری نمونه آزمون، های روش ،(اوزان

 بار  ایران استاندارد عالمت اساس این بر و باشند می صادراتی زعفران برای ها آن رعایت به موظف بندی بسته

 .گردد می الصاق صادراتی زعفران بسته روی
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 و ادویاه  کمیته مجموعه زیر از زعفران باید 1411 سال تا ایران زعفران محصول بهبود جامع برنامه اجرای با

 ایاران  در آن دبیرخاناه  اساتقرار  با جهانی استاندارد سازمان به وابسته زعفران مستقل کمیته و خارج چاشنی

 .  شود تشكیل

 باه  وابساته  زعفاران  مستقل کمیته دبیرخانه استقرار موجود، فرآیند بر استاندارد موسسه بیشتر نظارت اعمال

 ملای  جاوایز  اختصاا   و المللی بین استانداردهای با استانداردها هماهنگی ایران، در جهانی استاندارد سازمان

 . باشد داشته زمینه این در راهبرد عنوان به مهمی نقش تواند می کیفیت

 .دهد می نشان را زعفران مختلف محصوالت برای شده تعیین استانداردهای لیست 1 شماره جدول

 

 : لیست استانداردهای تدوین شده زعفران1جدول 

سال  موضوع شماره استاندارد ردیف

 تصویب

 1322 ویژگیها و روشهای آزمون -افشانه زعفران 17134 1

 1321 عملیات خوب کشاورزی ایران )ایران گپ( زعفران 16536 2

 1321 آزمون ویژگیها و روشهای-بر پایه زعفرانمخلوط گیاهی معطر  -دم نوش 13266 3

 1381 بندی زعفران ا آئین کاربرداشت و فرآوری تا قبل ازبسته 5231 4

 1321 نروشهای آزمو –زعفران  2-252 5

 1321 ها )تجدید نظر(ویژگی –زعفران  1-252 6

 1387 هاویژگی –میكروبیولوژی زعفران  5682 7

 1381 تجهیزات و تاسیسات کارگاههای بسته بندی آئین کار -زعفران 5127 8

آلومینیوم  های قابل انعطاف چندالیه با پایه فویلکیسه –بسته بندی  –زعفران  7345 9

 ویژگیها و روشهای آزمون –

1383 

تا  سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی پس از برداشت -زعفران  6762 11

 راهنما -بسته بندی

1386 

 1374 برداری زعفران روش نمونه 3652 11

 1382 روش آزمون –تعیین اسانس  -زعفران -مواد افزودنی  7111 12

 1388 اندازه گیری عصاره محلول در آبسرد -زعفران  -ادویه و چاشنی 12185 13
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 زعفران های ویژگی(: 259-1)ملی استاندارد. 2-3

 اشكال به که زراعی زعفران گیاه هایگل مادگی از حاصل شده خشک زعفران 252-1 ملی استاندار اساس بر

 ذرات انادازه : تبصره) باشد زیر هاویژگی دارای باید پودر زعفران و بریده ایرشته زعفران ای،رشته زعفران

 (.باشد متفاوت فروشنده و خریدار بین توافق براساس تواند می

  حسی هایویژگی

 و طعم هرگونه از عاری و تند و مزه تل  کمی خود، به مخصو  عطر و طعم دارای باید زعفران: عطر و طعم

 .باشد خارجی بوی

 کردن خشک یا و زیاد رطوبت اثر در نباید و بوده یكنواخت رنگ دارای باید زعفران انواع: ظاهری وضعیت

 .باشند چسبیده بهم نامناسب

  شیمیایی و فیزیکی هایویژگی

 3 جادول  با پودر مورد در و 2 جدول با باید بریده ایرشته و ایرشته زعفران شیمیایی و فیزیكی هایویژگی

 .  باشد داشته مطابقت

 ای بریدهای و رشتهویژگی های فیزیکی وشیمیایی زعفران رشته -2جدول  

 روش آزمون درجه بندی ویژگیها ردیف

ای رشته

 بریده

 ایرشته

 4 3 2 1 ممتاز

 استاندارد ملی 31 21 11 5 1.5 کالله )حداکثر درصد جرمی(خامه همراه با  1

2-252 

2 

2-1 

2-2 

 )حداکثر درصد جرمی(: 1مواد خارجی

 مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران )حداکثر(

 مواد خارجی مربوط به محیط

1/1 

 منفی

1 

 منفی

2 

 منفی

2 

 منفی

2 

 منفی

 استاندارد ملی

2-252 

 رطوبت و مواد فرار 3

 )درصد جرمی()حداکثر 

 استاندارد ملی 12 12 12 11 11

2-252 

خاکستر کل براساس ماده خشک )حداکثر درصد  4

 جرمی(

 استاندارد ملی 7 7 7 6 5.5

1127 

خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک  5

 )حداکثر درصد جرمی(

 1253استاندارد ملی  1 1 1 1 5/1

خشک عصاره محلول در آب سرد براساس ماده  6

 )حداکثر درصد جرمی(

 1612استاندارد ملی  65 65 65 65 65
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پیكرو کروسین براساس ماده خشک )جذب در  7

 نانومتر(، حداقل 257طول موج 

 استاندارد ملی 71 71 71 81 85

2-252 

سافرانال براساس ماده خشک )جذب در طول موج  8

 نانومتر(، حداقل  331

 استاندارد ملی 51-21 51-21 51-21 51-21 51-21

2-252 

کروسین براساس ماده خشک )جذب در طول موج  9

 نانومتر(، حداقل 441

 استاندارد ملی 141 151 181 211 221

2-252 

 استاندارد ملی منفی منفی منفی منفی منفی 2رنگهای افزودنی 11

2-252 

( نخ مورد استفاده باید بدون رنگ و به رنگ سفید 4مورد زعفران رشته ای درجه  یادآوری: در صورت نیاز به استفاده از نخ جهت بسته بندی زعفران )تنها در

 گرم بیشتر باشد. 11گرم وزن داشته باشد و وزن هر دسته نیز نباید از 12/1بوده و حداکثر 

 مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران -1

 ک( و تمام قسمتهای متعلق به گیاه زعفرانقسمت های جدا شده مادگی، پرچم، گرده و تخمدان گل گیاه زعفران )شکل ی

 

 : ویژگی های فیزیکی وشیمیایی پودر زعفران3جدول 

 روش آزمون درجه بندی هاویژگی ردیف

  3 2 1 ممتاز  

1 

1-1 

1-2 

 مواد خارجی )حداکثر درصد جرمی(:

 مربوط به گیاه -

 مربوط به محیط -

1/1 

 منفی

1 

 منفی

2 

 منفی

2 

 منفی

 استاندارد ملی

2-252 

 رطوبت و مواد فرار 2

 )حداکثر درصد جرمی(

 استاندارد ملی 11 11 8 8

2-252 

خاکستر کل براساس ماده خشک )حداکثر  3

 درصد جرمی(

 استاندارد ملی 7 7 6 5/5

1127 

خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده  4

 خشک )حداکثر درصد جرمی(

استاندارد ملی  1 1 1 5/1

1253 

محلول در آب سرد براساس ماده عصاره  5

 خشک )حداکثر درصد جرمی(

استاندارد ملی  65 65 65 65

1612 

پیكرو کروسین براساس ماده خشک  6

 نانومتر(، حداقل 257)جذب در طول موج 

 استاندارد ملی 71 71 81 85

2-252 

سافرانال براساس ماده خشک )جذب در  7

 نانومتر( حداقل  331طول موج 

 استاندارد ملی 51-21 51-21 51-21 51-21

2-252 

کروسین براساس ماده خشک )جذب در  8

 نانومتر(، حداقل 441طول موج 

 استاندارد ملی 151 181 211 221

2-252 
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 استاندارد ملی منفی منفی منفی منفی رنگهای افزودنی 9

2-252 

 

 های فلزی آالینده

 باشد. می 4های  زعفران مطابق جدول  حد مجاز آالینده

 

 های فلزی موجود در زعفران: آالینده4جدول 

 حداکثر قابل قبول )میلی گرم در کیلوگرم( نام آلوده کننده

 3 (AS)ارسنیک 

 11 (Pb)سرب 

 2 (Hg)جیوه 

 41 مجموع فلزات سنگین

 

 بندی بسته

 بندی بسته برای مناسب جنس از بهداشتی و نفوذ غیرقابل سالم، تمیز، مقاوم، ظروف در باید زعفران انواع

 زمان تا محصول کیفیت که بطوری. شود بندی بسته زعفران با شیمیایی واکنش غیرقابل و غذایی مواد

 داشته مطابقت مربوطه ملی استانداردهای با باید بندی بسته ظروف ویژگی. نگیرد قرار تاثیر تحت مصرف

 . باشد

 و صانعتی  مصاارف  جهات  و باشاد  گرم 31 از بیشتر نباید خانوار مصارف برای عرضه جهت بسته هر وزن

 . باشد می گرم 1111 بسته هر وزن حداکثر صادرات

 گذاری نشانه

 صورت در و فارسی زبان به خوانا و واضح صورت به نشدنی پاک و سمی غیر جوهر با باید زیر های آگاهی

 . شود برچسب یا چاپ نوشته، بسته هر روی خریدار کشور زبان به یا/و انگلیسی زبان به صادرات
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 Saffron in) یاا ( پاودری  زعفاران  بریاده،  ای رشته زعفران ای، رشته زعفران) محصول نوع و نام -1-8

filament, Saffron in cut filament, Saffron in powder form) 

 تجاری عالمت لزوم صورت در و کننده بندی بسته یا کننده تولید نشانی و نام -2-8

  متریک سیستم حسب بر خالص وزن-3-8

  سال و ماه به مصرف قابلیت تاری  -4-8

  سال و ماه به بندی بسته تاری  -5-8

  محصول درجه -6-8

  ساخت سری شماره -7-8

 "ایران محصول" عبارت -8-8

 . شود نگهداری نور از دور و خنک خشک، جای در:  عبارت درج -2-8

 باشاد،  نداشاته  وجود شده یاد مشخصات تمام درج امكان بسته، بودن کوچک بدلیل که صورتی در: 1 تذکر

 هاای  بسته در کوچک های بسته اینكه بر مشروط باشد، نمی الزامی 2-2 و 5-2 بندهای در مندرج موارد ذکر

 . گردد درج نهایی بندی بسته روی بر کامل بطور گذاری نشانه و گرفته قرار بزرگتر

 . شود نوشته بسته هر روی باید نیز "شكستنی" واژه شود استفاده ای شیشه ظروف از اگر: 2 تذکر

 مشخصات استاندارد محصول زعفران در قالب معامالت گواهی سپرده کاالیی  در بورس کاالی ایران

ف
ردی

 

 ویژگی ها

 معیار پذیرش

ای  رشته
بریده 

ممتاز)نگین
) 

ای  رشته
بریده 
ممتاز) 
 سرگل(

ای  رشته
 1درجه

)پوشال 
 مرغوب(

      1درجه ای  رشته
 )پوشال معمولی(

ای درجه  رشته
 دو

ای درجه  رشته
 سه

ای  رشته
 4درجه 

خامه همراه با کالله )حداکثر درصد  1 )دسته(
 جرمی(

5/1 5/1 5 5 11 21 31 

2 
مواد خارجی مربوط به گیاه  شامل 

گردوغبار، ریگ و شن )حداکثر 
 درصد جرمی (

5/1 5/1 1 1 2 2 2 

 منفی منفی منفی منفی منفی منفی منفی به محیطمواد خارجی مربوط  3

رطوبت  و مواد فرار  )حداکثر/  4
 درصد وزنی(

8 8 8 8 8 8 11 

5 
 اساس بر پیکروکروسین حداقل

 درطول جذب حداکثر) خشک ماده
 (نانومتر 257 موج

85 85 81 81 71 71 71 

6 
 ماده اساس بر سافرانال مقدار
 موج طول در حداکثرجذب) خشک

 (متر نانو 331

51-21  51-21  51-21  51-21  51-21  51-21  51-21  
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ف
ردی

 

 ویژگی ها

 معیار پذیرش

ای  رشته
بریده 

ممتاز)نگین
) 

ای  رشته
بریده 
ممتاز) 
 سرگل(

ای  رشته
 1درجه

)پوشال 
 مرغوب(

      1درجه ای  رشته
 )پوشال معمولی(

ای درجه  رشته
 دو

ای درجه  رشته
 سه

ای  رشته
 4درجه 

 )دسته(
7 

 ماده اساس بر کروسین حداقل
 موج طول در حداکثرجذب) خشک

 (نانومتر 441

231 221 211 211 181 151 141 

استخراج و تشخیص رنگ های  8
 افزودنی

 منفی منفی منفی منفی منفی منفی منفی

 وضعیت ظاهری 9

قلم متوسط، 
رنگ قرمز 

روشن، 
نگین 

شکسته در 
 حد طبیعی

قلم درشت، 
رنگ قرمز 

روشن، بدون 
 نرمه

قلم درشت، 
کالف، بدون 
شکستگی، 
رنگ قرمز 

روشن، نرمه 
 در حد طبیعی

قلم متوسط، نیمه 
کالف، رنگ قرمز، 
پوشال شکسته در 

 حد طبیعی

قلم متوسط، 
نیمه کالف، 
رنگ قرمز، 

پوشال شکسته 
در حد طبیعی ، 

نرمه در حد 
 طبیعی

قلم متوسط، 
نیمه کالف،  
رنگ قرمز، 

پوشال شکسته 
در حد طبیعی ، 

نرمه در حد 
 طبیعی

رشته کامل، 
رنگ قرمز، 
مرتب بودن 

خامه ها روی 
هم، دسته 
شکسته در 
 حد طبیعی

1
1 

 در حد طبیعی در حد طبیعی در حد طبیعی در حد طبیعی در حد طبیعی منفی منفی مقدار گرده

1
1 

 طعم و عطر :  مخصوص به خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجی        

1
2 

کنه -شود که عاری از وجود قارچ وکپک حشرات  پذیرش می یزعفران وضعیت ظاهری : در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد.
  است، باشد. مسلح قابل رویت شن که باچشم غیر ریگ و نخ و-مو -پر  -زنده یا مرده 

بایست استاندارد بین المللی می مشخصات فوق بر اساس استاندارد ملی جهت معامالت اعالم گردیده چنانچه خریدار قصد صادرات داشته باشد 

 .را رعایت نماید3632ایزو 
1
3 

 3659نمونه برداری : براساس استاندارد ملی به شماره  

1
4 

 2-259استاندارد ملی ایران به شماره روش آزمون : بر اساس 

1
5 

 نشانه گذاری : شرکت بورس کاالی ایران ، نوع زعفران، محل تولید، سال تولید،وزن خالص

 مطابقت داشته باشد. 5689ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  – 1یادآوری 
 افزودنی مانند رنگ های افزودنی در زعفران مجاز نمی باشد.استفاده از هر گونه  -2یادآوری 

  259-1اقتباس از استاندارد ملی ایران به شماره 

 

 زعفران المللی بین استانداردهای. 3-3

 International StandardOrganization الملال  باین  استاندارد موسسه توسط المللی بین استانداردهای

 موسساات  از المللای  باین  اتحااد  یک موسسه این. گردد می تدوین شود می گفته ISO آن به اختصار به که

 فنای  هاای  کمیتاه  طریاق  از المللای  بین استانداردهای به مربوط امور که باشدمی عضو کشورهای استاندارد

 : است نموده تصویب ذیل شرح به استاندارد 2 تاکنون زعفران خصو  در موسسه این. گرددمی برگزار



  

کاال استانداردهای

 

 شرکت بورس کاالی ایران      

 توسعه بازار مشتقهمدیریت       

 

 

15 

 

 .باشدمی 252-1 استاندارد با مطابق تقریبا که 3632-1-2111 ایزو -1

 .است تست و آزمون روش که 3632-2-2111 ایزو -2

 اساتاندارد  ملای  ساازمان  توساط  که زعفران اجباری استانداردهای رعایت بر عالوه زعفران، کنندگان صادر

 .نمایند رعایت نیز را محصول این المللی بین استانداردهای باید گردیده، تدوین

 . هستند مذکور استانداردهای از تابعی که رسدمی نظر به نیز تولیدکننده کشورهای سایر

 آن تحویل و پایه دارایی استانداردسازی امکان. 4-3

 درجاه  و ایاران  اساتاندارد  ملی سازمان توسط ایران در محصول این برای شده تعیین استانداردهای به توجه با

 رساد مای  نظار  به محصول این بازار معامالتی فرهنگ به توجه با و متفاوت درجه چهار به محصول این بندی

 . باشد برخوردار ایران کاالی بورس در مناسبی استانداردسازی قابلیت از زعفران

 هیاات  باه  اساسای  قانون هشتم و سی و یكصد اصل استناد به و کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد به بنا ضمناً

 تصویب 14/11/1321 مورخ درجلسه «زعفران صادرات و توزیع فرآوری، تولید، بهبود» ملی برنامه وزیران،

 مسئول عنوان به کشاورزی جهاد وزارت اساس، براین. نمود ابالغ 28/12/21 مورخ257141 شماره نامه طی و

 اجارای  برای ذیربط، دستگاههای همكاری با برنامه این انداز چشم تحقق منظور به است موظف برنامه اجرای

 موضاوع  استانداردهای شدن اجباری برای را الزم شرایط سال پن  طی حداکثر و اقدام شده تعیین راهكارهای

 دفتار  باه  ساالنه صورت به را برنامه اجرای روند گزارش همچنین و تامین کامل طور به برنامه این پنجم بند

 کشااورزی  کمیسیون در 21 سال ماه اردیبهشت 21 مورخ جلسه در برنامه این کلیات.کند ارائه دولت هیات

 215 مااده  اعمال طریق از بودجه ردیف اخذ قانونی امكان به توجه با. شد تصویب نیز اسالمی شورای مجلس

 بارای   سانواتی  هاای  بودجه  الیحه در تملک اعتبارات ردیف اخذ پیشنهاد است نظر در پنجم، برنامه قانون

 .شود انجام مزبور برنامه
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 ایران و جهان در زعفران مصرف و تولید .4

 ایران پیشروی هایچالش و جهان در زعفران تولید. 1-4

 محدود که آب به آن اندک نیاز به توجه با و است داشته وجود ایران در پیش سالها از زعفران کشت و تولید

 داشاته  چشامگیری  افازایش  اخیر سالهای در آن تولید و کشت زیر سطح است، کشاورزی تولید عامل ترین

 .است

 زمیناه  ایان  در کااملی  انحصااری  جایگااه  یک از و باشدمی جهان سطح در زعفران برتر کننده تولید ایران

 باازار  در تاریخی تصادف یک دادن رخ دلیل به زعفران جهانی تولید در ایران طبیعی انحصار. است برخوردار

 شكل تاریخی تصادف این وقوع زمان در کشور در زعفران کشت مناسب شرایط بودن مهیا و زعفران جهانی

 بااال  و 1361 دهاه  اواخار  در زعفران جهانی قیمت شدید کاهش.  2(1386 همكاران، و امیری) است گرفته

 اینارو  از و زعفاران  تولید اقتصادی توجیه تضعیف سبب اروپایی کشورهای در کار نیروی هایهزینه بودن

 تولیاد  در ایاران  نسابی  هاای مزیت تقویت به رخداد این. گردید کشورها این تولید میزان چشمگیر کاهش

 مارور  باه  زعفاران  تولیاد  اینارو  از و گردید مناسب اقلیمی شرایط و کار نیروی پایین هزینه یعنی زعفران

 برتار  کنناده  تولید به کشور این ایران، زعفران برای جهانی تقاضای گیری شكل با نهایت در. یافت افزایش

 ایاران  در جهاان  زعفاران  درصد 21 از بیش تقریبا حاضر حال در بطوریكه گردید تبدیل جهان در زعفران

 .شود می تولید

 در عمدتاً که دارند طبیعی نظر از را زعفران تولید توانایی دنیا کشور 6 یا 5 فقط ایران از غیر حاضر حال در

 هند، کشورهای ایران زعفران دیرینه رقبای. اندگرفته قرار شرق در کشمیر تا غرب در مدیترانه منطقه

 پر حضور جهت اقداماتی نیز افغانستان و چین کشورهای اخیراً و هستند ایتالیا و اسپانیا یونان، مراکش،

 جهانی سهم مانده باقی درصد ده تا پن  بین مذکور کشورهای. اندآورده بعمل زعفران جهانی بازار در تر رنگ

 متأسفانه. دارند شده بندی بسته زعفران بازار در مهمی سهم ساله111 حضور دلیل به و کنندمی تولید را زعفران

                                                 
2
اند و هدف آنها بیان نقش پدیده شانس در شكل گردد که نویسندگان مذکور از چنین ادبیاتی برای توصیف این موضوع استفاده نكردهخاطر نشان می 

بازار باشد که در اینجا برای گیری مزیت رقابتی در تولید یک محصول برای یک بنگاه و یا یک کشور که اولین بار پورتر آنرا مطرح نموده است می

 زعفران بكار گرفته شده است. اصطالح تصادف تاریخی نیز از ادبیات کالمی مخصو  دکتر محسن رنانی به عاریت گرفته شده است.
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 در زعفران تولید برآوردی آمار 5 شماره جدول در. باشدنمی دسترس در زعفران جهانی تولید از یدقیق آمار

 وضعیت از مناسبی و کلی تصویر اما باشدمی قدیمی حدی تا اگرچه آمار این. است شده داده نشان 2116 سال

 بازار به نیز چین و افغانستان اخیراً شد گفته که همانطور البته گذارد؛می نمایش به را جهان در زعفران تولید

 فرانسه، در نیز زعفران از کمی بسیار مقدار شده، ذکر کشورهای بر عالوه. اندشده وارد محصول این جهانی

 این بر عالوه. گرددمی تولید کشورها سایر و آمریكا آرژانتی، نیوزلند، ژاپن، آذربایجان، ترکیه، سوئیس،

 تعلق زعفران به ادویه جهانی تجارت از درصد 3/2 حدود 2114 سال در که دهدمی نشان موجود آمارهای

 (.ITC 2006) است داشته

 2116: آمار تولید جهانی زعفران در سال 5جدول 

 تولید     کشور       تولید کشور

کیلو 111ایتالیاتن 5/6 هند

کیلو 11ترکیهتن 6تا  4 یونان

کیلو5/4فرانسهتن 1تا  8/1 مراکش

کیلو 1سوئیستن 3/1 اسپانیا

منبع: اسپانیا: مرکز آمار اسپانیا؛  هند: وزارت کشاورزی هند؛ 

 . Fernández 2006سایر آمارها 

 

 عضاو  کشاورهای  در گذشاته  سال 41 طی محصول این تولید زعفران، پرورش و تولید بودن بر کار دلیل به

 حاال  در. اسات  یافتاه  کاهش شدت به کار نیروی هایهزینه افزایش به توجه با ترکیه حتی و اورپا اتحادیه

. دارناد  اختیار در را زعفران جهانی تولید از درصد 3 به نزدیک کل در اروپا اتحادیه عضو کشورهای حاضر

 نمایاد مای  تولید سال در تن 2 تا حدود اکنون بود جهان در زعفران کننده تولید بزرگترین زمانی که اسپانیا

 هكتاار  3111 و 6111 ترتیب به ایران و اسپانیا در زعفران کشت زیر سطح 1271 دهه در(. 2111 سال آمار)

 تولیاد  پیش سال بیست حدود. است رسیده هكتار 58111 و 235 به ترتیب به 2113 سال در رقم این که بوده

 تولیاد  میازان  1 نماودار (. Fernández 2006) است بوده تن 41 تا 31 بین و مشابه تقریباً ایران و اسپانیا

 2113 تاا  1285 زمانی دوره در زعفران کشت زیر سطح نیز 2 نمودار و 2111 تا 1285 سال از اسپانیا زعفران

 مزیات  شادن  محو و اسپانیا زعفران تولید سطح کاهش خوبی به نمودارها این. دهدمی نشان را کشور این در
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 تولیاد  عملكارد  کاه  دهاد می نشان آمارها بررسی البته. دهندمی نشان را زعفران تولید در کشور این رقابتی

 عملكارد  باا  زیاادی  بسایار  فاصله که بوده کیلوگرم 6/14 حدود 2113 سال در اسپانیا در هكتار در زعفران

 .دارد باشد،می هكتار در کیلوگرم 63/3 حدود که 1322 سال در ایران در زعفران

 

 http://www.ine.es/en/welcome.shtml       اسپانیا آمار مرکز: منبع

 

 http://www.ine.es/en/welcome.shtml    اسپانیا آمار مرکز: منبع

 فرساایش  خطار  نتیجه در و زعفران کشت زیر سطح وسیع بسیار کاهش توجه با اورپا اتحادیه 2114 سال در

 و زعفاران  باه  تقلبای  مواد افزودن فراگیر و گسترده شیوع به توجه با همچنین و زعفران اییگونه و ژنتیكی

مای  تهدیاد  را منطقاه  این غذایی امنیت مستقیماً که قاره این در زعفران تجارت در تقلبی مارکهای همچنین

 تولیاد  مجادد  گسترش و زعفران ژنتیكی تنوع افزایش زعفران، ژن دقیق شناسایی جهت بزرگی پرژه نماید،
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 و مانادگاری  کیفیات،  حفاظ  و ژنتیكی بهبود زیستی، تنوع حفظ. رساند تصویب به را اروپا در محصول این

 از ژنتیكای  بانک یک تأسیس. باشدمی مذکور پروژه اساسی اهداف جمله از اروپا در تولیدی زعفران امنیت

 منحصار  مجموعاه  که باشدمی خصو  این در گرفته صورت تحقیقات نتای  از یكی 2117 سال در زعفران

 ارائاه . شاود مای  نگهاداری  و آوری جمع آن در محصول این خویشاوندان و زعفران ژنتیكی تنوع از بفردی

 جملاه  از تولیادی  زعفاران  اصالی  مباد   تعیاین  همچنین و تقلبی زعفران کشف برای جدید هایتكنولوژی

 یكای  نیز مدرن هایروش از استفاده با زعفران سنتی تولید شیوه ارتقای. باشدمی پرژه این دیگر دستاوردهای

 3. باشدمی مذکور پروژه اهداف از دیگر

 کشت. است داده انجام کشور این کشمیر ایالت در زعفران احیای جهت مهمی اقدامات نیز هند این بر عالوه

 گاردد، مای  کشت زعفران آن در که ایمنطقه تنها عنوان به اخیر هایسال طی ایالت این در زعفران تولید و

 ساال  در هكتار 5711 از کشمیر ایالت در زعفران کشت زیر سطح میزان. است داشته ایمالحظه قابل کاهش

 16 از نیاز  کشور این زعفران تولید ترتیب همین به. است یافته کاهش 2111 سال در هكتار 3711 به 2116

 هكتاار  هار  در زعفران عملكرد این بر عالوه. است یافته کاهش 2112 سال در تن 5/2 به 2116 سال در تن

 2111 سال در هند دولت موضوع این به توجه با. است یافته کاهش کیلو 5/2 به کیلو 8/2 از دوره این در نیز

 رسااند  تصویب به کشمیر در زعفران احیای منظور به  4زعفران مأموریت عنوان تحت ساله چهار برنامه یک

 5 به کیلوگرم 5/2 از هكتار در زعفران تولید عملكرد نوین هایتكنولوژی از استفاده با است قرار آن طی که

 بساته  منظاور  به کشمیر ایالت در زعفران پارک یک 2114 سال در هند دولت این بر عالوه. برسد کیلوگرم

 تأسایس  باا  هند دولت سال همین در. نمود تأسیس زعفران الكترونیكی مزایده و افزوده ارزش ارتقای بندی،

 و هناد  در زعفاران  بیشاتر  هرچاه  تاروی   و ارتقاا  توسعه، هدف با  5 زعفران صادرات و تولید توسعه اداره

 و تولیاد  میازان  4 و 3 نمودارهای. نمود موافقت است درگیر آن با کشور این که هاییچالش حل همینطور

 در ایران از بعد زعفران اصلی کنندگان تولید از یكی عنوان به هند کشمیر ایالت در زعفران کشت زیر سطح

 اسات  مشاخص  که همانطور زعفران، کشت زیر سطح و تولید میزان کاهش رغم علی. دهدمی نشان را جهان

 .دهدمی نشان را نامحسوسی چند هر افزایش مذکور ارقام اخیر سال چند طی

                                                 
3
 http://www.saffronomics.org 

4
 National Saffron Mission 

5 Saffron Production & Export Development Agency 
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 http://agricoop.nic.in هند کشاورزی وزارت: منبع

 

 http://agricoop.nic.in هند کشاورزی وزارت: منبع

 

 

 

 

 (http://simple.wikipedia.org/wiki/Saffron: منبع) محصول این جهانی بازارهای و زعفران کشت زیر مناطق: 3 شكل
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 ایران در زعفران تولید. 2-4

 بزرگتارین  زعفران کشت برای ارزان کار نیروی و جوی اقلیمی، نظر از نسبی مزیت بودن دارا دلیل به ایران

 درصادی  21از بایش  سهم از آمارها و مطالعات از برخی بطوریكه باشد می جهان در محصول این کننده تولید

 و ساودآوری  باه  توجاه  باا (.  1386 همكااران،  و امیاری ) دارد حكایت محصول این جهانی بازار از کشور

 بخاش  هاای  سیاسات  در بارزی نقش تواند می کشور در محصول این کشت توسعه زعفران، باالی اشتغالزایی

 . نماید ایفا بخش این در پایدار اقتصادی رونق ایجاد جهت کشاورزی

 و باوده  هكتار هر در کیلوگرم 32/3 با برابر ،1322 تا 1382 سالهای در ایران زعفران تولید عملكرد متوسط

 کاه  اسات  حاالی  در ایان . است گردیده تولید کشور در زعفران تن 225 از بیش مجموع در 1322 سال در

 که( 1388 تجارت، توسعه سازمان) است بوده هكتار در کیلوگرم 1/5 با برابر 1371 سال در زعفران عملكرد

 بخاش  و هاا  نهااده  به دسترسی تولید، منابع از استفاده در مدیریت سوء دلیل به عملكرد کاهش این از بخشی

 و( 1323 مقدم، گلكاران) سرمازدگی و خشكسالی ماننده کشاورزان کنترل از خارج عوامل دلیل به آن دیگر

 تولیاد،  بهباود " ملای  برناماه  در. اسات  بوده اخیر سال چند در کشت زیر سطح توجه قابل افزایش همچنین

 محصول این برای هكتار در کیلوگرمی 7 عملكرد و تنی 511 تولید افق "زعفران صادرات و توزیع فرآوری،

 .است گردیده ترسیم 1411 سال در استراتژیک

 جهااد  وزارت آمارهاای  مطاابق . دارد قارار  کشور جنوبی و رضوی خرسان استانهای در زعفران تولید قطب

 تولید از درصدی 81 سهم و زعفران تن 237 از بیش تولید با 1322 سال در رضوی خراسان استان کشاورزی،

 نیاز  جنوبی خراسان استان. است داده اختصا  خود به محصول این تولید در را نخست جایگاه محصول، این

 هایاستان نیز آن از بعد و گرفته قرار دوم جایگاه در سال این در درصدی 16 سهم و تن 47 از بیش تولید با

  6 جادول ) اناد داده اختصاا   خاود  به را تولید از درصد یک حدوداً کدام هر که دارند قرار اصفهان و یزد

 این کشت افزایش از حاکی زعفران تولید تاریخی سیر بررسی(. دهدمی نشان را 1321 سال مربوطه آمارهای

 ایان  کشات  جغرافیاایی  توزیاع  بنابراین .باشدمی آن درآمدزایی دلیل به کشور هایاستان سایر در محصول

 اساتان  2 در عمدتاً زعفران 1382 سال در مثال طور به. است نموده تجربه را ایمالحظه قابل راتیتغی محصول
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 انتظار بنابراین.  6است یافته افزایش استان 15 به 1322 سال در رقم این حالیكه در است شدهمی کشت کشور

 باه  احتمااالً  امر این که باشیم مواجه داخلی بازار در زعفران عرضه توجه قابل افزایش با آینده در که رودمی

 هاای خشكساالی  وقاوع  آن باا  همزماان  و کشت زیر سطح افزایش. زد خواهد امن بازار در قیمتی نوسانات

 در عملكرد سطح کاهش به زعفران، سنتی کشت کنار در هاسال از برخی در سرمازدگی همچنین و بلندمدت

 در زعفران قیمت افزایش. است شده منجر بازار در زعفران قیمت و تولید هایهزینه افزایش اینرو از و هكتار

 نفاع  باه  ایران برای جدید رقبای ظهور امكان نمودن فرآهم و محصول این بودن لوکس به توجه با بلندمدت

 .بود نخواهد کشور

 24وضعیت تولید زعفران در سال 

 استان
میزان تولید)  سطح زیر کشت)هکتار(

 کیلوگرم(
 عملکر)کیلوگرم/هکتار(

 جمع کل غیربارور بارور

 آذربایجان شرقی

 اردبیل

 البرز

 اصفهان

 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 زنجان

 سمنان

 فارس

 قزوین

                                                 
6
های مربوطه که در آن استان خرسان به استان 1382و شمالی یک استان در نظر گرفته شده است که با وضعیت سال  های خراسان رضوی، جنوبیاستان 

 تقسیم نگردیده است، قابل مقایسه باشد.
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 از که( 1322 سال کشاورزی نامه آمار) باشدمی هكتار هزار 81از بیش کشور در زعفران کشت زیر سطح

 در را کشور زعفران کشت مزارع کل از درصد 81 به نزدیک هكتار هزار 65 با رضوی خراسان مقدار این

 هایاستان سایر در زعفران کشت زیر سطح که دهدمی نشان آمارها این بر عالوه. است داده جای خود

 چندان نه نیاز و کشور در بلندمدت خشكسالی ابعاد شدن گسترده به توجه با. باشدمی افزایش حال در کشور

 و بود خواهد همراه افزایش با آینده در محصول این تولید مطمئناً باال، سودآوری و آبیاری به زعفران زیاد

 ساالنه مصرف این بر عالوه. شد خواهد افزوده کشاورزان کشت الگوی در آن اهمیت بر پیش از بیش

 تبدیل جهان در کننده مصرف ترین اصیل و بزرگترین به را ایران که است تن 25 حدود ایران در زعفران

 351622به  24کیلوگرم بوده که در سال  281323، 23همچنین میزان تولید زعفران در سال  .است کرده

 درصد افزایش داشته است. 25.5کیلوگرم رسیده و 

 و زماین  ایران تاریخی و اجتماعی فرهنگی، هایارزش کننده تداعی و کشاورزی محصول ینترگران زعفران

 زعفاران  برداشت و داشت کاشت،. است محور کاربر تولید و  دوام سودآوری، از خوبی بسیار نمونه همچنین

 تاوان  و نباوده  گاران  آن نقال  و حمال . است آورده  وجود به کشور در را زیادی شغلی فراوان های فرصت

 در ویاژه  باه  خاانوار،  از هازار  111 بایش  کاه  دهاد مای  نشاان  موجود برآوردهای. دارد باالیی ارزآوری

 هاای  اساتان  در کاشامر  و بیرجناد  سارایان،  بجستان، گناباد، فردوس، قائنات، حیدریه، تربت های شهرستان
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. گذرانند می روزگار محصول این از فارس استان در استهبان و اقلید های شهرستان و رضوی و جنوبی خراسان

مای  اتخاذ زعفران گذشته و جاری هایقیمت ایبنم بر زعفران کشت برای کشاورزان تصمیم حاضر حال در

 در موجود آمارهای مطابق. گرددنمی پیشرو سال در محصول آتی هایقیمت به توجهی میان این در و گردد

 زیر مزرعه 121162 مقدار این از. است داشته وجود کشور در زعفران مزرعه هزار 161 به نزدیک 1321 سال

 عباارتی  باه . است بوده هكتار دو باالی مزرعه 11836 و هكتاری دو تا یک بین مزرعه 27212 هكتار، یک

 شماره جدول که همانطور اما. است گرفته شكل مالكی خرده اساس بر کشور در زعفران تولیدی ساختار بهتر

 کاه  است کرده رشد درصد 6 از بیش به مزارع کل از بزرگ مزارع سهم بعد به 1387 سال از دهدمی نشان 7

 باوده  مالكی بزرگ سمت به مالكی خرده از زعفران تولید در شناختی جمعیت یراتیتغ از نشان موضوع این

 باا  آینده در که رودمی انتظار بنابراین. باشدمی افزایش حال در زعفران تولید از مالكان بزرگ سهم بطوریكه

. یاباد  افازایش  هكتاار  در زعفاران  عملكارد  میانگین زعفران برداشت و تولید در نوین هایروش از استفاده

 زعفاران  کشت سازی تجاری دلیل به که است آن در آتی قراردادهای اندازی راه نظر از موضوع این اهیمت

 مالاک  خارده  کشااورزان  باا  مقایسه در آتی قراردادهای از فعاالن این استقبال میزان مالی بزرگ سیستم در

 .بود خواهد بیشتر

 زعفران خانوارهای در ارزان کار نیروی وجود و زیاد آب به زعفران نیاز عدم و آبی کم مالكی، خرده اصوالً

 یكای  عنوان به( خراسان منطقه خصو  به) کار زعفران هایاستان در زعفران جایگاه حفظ دالیل یكی کار

 نظیار  مطالعاات  از برخای  نتای (.  1386 ودیعی، و بیلندی صبور) باشدمی کشاورزان اصلی درآمدی منابع از

 بارداران بهاره  بیشاتر  کشات  زیر سطح گناباد، نظیر مناطقی در که دهدمی نشان( 1386) ودیعی و صوربیلند

 1321 درسال هكتار هر در زعفران عملكرد متوسط. باشدمی( هكتار نیم حد در) هكتار یک از کمتر زعفران

 در پوشاال  زعفاران  کیلو هر برای تومانی میلیون 5/3 قیمت فرض با بنابراین است بوده کیلوگرم 3/3 حدود

 تولید محل از خانوار هر متوسط طور به سال این در که دهدمی نشان ساده و اولیه خام، برآورد یک سال، این

 رقام  الزامااً  و باوده  خام که چند هر مذکور برآورد. است داشته درآمد تومان میلیون 11 تا 5/5 بین زعفران

. کشاد مای  تصاویر  به را کاران زعفران معیشتی وضعیت از مناسبی انداز چشم حال هر در اما باشدنمی دقیقی

 پاایین  طبقاات  از کااران  زعفاران  از ایعمده بخش که دهدمی نشان شده انجام مطالعات از برخی نتای  البته

 منابع از یكی زعفران فروش از حاصل درآمد آن بر عالو و( 1323 مقدم، گلكاران) باشندمی جامعه درآمدی
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 بار  فراوانای  تاأثیر  قیمتای  نوسانات بنابراین(.  1386 ودیعی، و صبوربیلندی) باشدمی آنها درآمدهای اصلی

 اخاص  طور به کاران زعفران و کلی طور به کشاورزان اینكه به توجه با. دارد کشاورزان از قشر این معیشت

 در آنهاا  باه  تنهاا  ناه  آتای  قراردادهای اندازی راه اینرو از ،(1323 مقدم، گلكاران) باشندمی گریز ریسک

 کاران زعفران در را خاطر اطمینان از مناسبی درجه بلكه نمود خواهد کمک قیمت نوسانات ریسک مدیریت

 .نمود خواهد ایجاد خود تولیدات بهتر مدیریت منظور به

 24میزان تولید و عملكرد محصول زعفران به تفكیک استان در سال 

 استان

 عملكرد میزان تولید

 دیم آبی جمع دیم آبی

 --- اردبیل

 --- اصفهان

 --- البرز

 --- تهران

 --- چهارمحال و بختیاری

 --- خراسان جنوبی

 --- خراسان رضوی

 --- خراسان شمالی

 --- زنجان

 --- سمنان

 --- فارس

 --- قزوین

 --- قم

 --- کردستان

 --- کرمانشاه

 --- کرمان

 --- کهگیلویه و بویر احمد

 --- گلستان

 --- گیالن

 --- لرستان
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 --- مرکزی

 --- همدان

 --- یزد

 --- جنوب استان کرمان

   جمع

 

 میلیون 4/15 از بیش سال هر مجموع در و  7کار - روز نفر 211 معادل زعفران هكتار هر اشتغالزایی نظر از

 موضوع این به توجه با. کند می ایجاد را کشور در دائم اشتغالزایی هزار 77 حدود با برابر و کار –روز نفر

 به آنها هجوم و روستاها از مهاجرت پدیده با مقابله جهت کارآمد ابزارهای ترینمهم از یكی زعفران کشت

 . باشدمی مطرح کشور در بزرگ شهرهای سمت

 

 مزیات  کنناده  باازگو  حقیقت در که دهدمی نشان آنرا بازار و زعفران تولید هایویژگی از برخی 8 جدول

هزینه بودن پایین شد گفته نیز قبالً که همانطور. باشدمی جهان در ارزشمند محصول این تولید در ایران نسبی

 کشور اصلی هایمزیت از یكی اسپانیا، خصو  به و دیگر کشورهای با مقایسه در ایران در کار نیروی های

 در عملكارد  میازان  باودن  پایین دلیل به تولید هایهزینه افزایش موضوع این. باشدمی محصول این تولید در

 پاایین  ساطح  و بودن کاربر کلی طور به) نمایدمی جبران حدی تا باشدمی کیلوگرم 3/3 حدود که را هكتار

 شرایط اینكه به توجه با(. باشدمی جهان در زعفران قیمت بودن باال اصلی عامل دو هكتار هر در تولید میزان

                                                 
7
 رضوی.، صدا و سیمای مرکز خراسان 1323آبان  17 ه،هارشنب، چعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویساربان، م 
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 تولیدی محصول کیفیت و تولید هزینه اینرو از است مناسب بسیار نیز محصول این کاشت برای ایران اقلیمی

 در(. 1386 همكااران،  و امیاری ) باشدنمی مقایسه قابل محصول این کننده تولید کشورهای سایر با ایران در

 گذشاته  ساالهای  طای  زعفاران  صادرات و تولید زمینه در کشور نسبی مزیت که نمود توجه باید حال عین

 (. 1321 همكاران، و صادقی) است داده نشان کاهش

 های ایران در این زمینههای زراعت زعفران و مزیت: ویژگی8جدول 

بار آبیاری 5( و حداکثر 1323)گلكاران مقدم،  2حداقل  مصرف پایین آب 1

 در سال الزم دارد

گردد ای از سال انجام میآبیاری این محصول در دوره دوره زمانی مطلوب آبیاری 2

 که سایر محصوالت به آبیاری نیازی ندارند

 روز کارگر نیازمند است -نفر 211هر هكتار زعفران به  تولید کاربر 3

 ها توسط کارگران یدی انجام میگردبیشتر فعالیت ماشین آالت ساده  4

 بر خالف سایر محصوالت، حمل زعفران ساده است حمل و نقل آسان 5

 دوره برداشت یک ماهه است دوره برداشت کوتاه 6

آفت و بیماری خاصی برای این محصول وجود ندارد و  ریسک تولید پایین 7

 در مقابل خشكسالی مقاوم است

 دو سال بعد از خشک کردن میتوان آنرا انبار نمود ماندگاری باال 8

 سال محصول میدهد 8گیاره زعفران به طور متوسط تا  محصول دهی چند ساله 9

 یابدتقاضای جهانی زعفران هر سال افزایش می بازار بین المللی 11

 دهدصادرات زعفران آمار رو به رشدی را نشان می ارز آوری باال 11

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 را اخیار  ساال  چند طی محصول این عملكرد و کشت زیر سطح زعفران، تولید وضعیت 2 جدول و 5 نمودار

 بطوریكاه  اسات  کارده  تجربه را ایفزاینده روند کشور در زعفران تولید نمودار این اساس بر. دهدمی نشان

 ایان  در بهتار  عبارتی به. است افزایش 1322 سال در تن 225 از بیش به 1384 سال در تن 57 از تولید میزان

 محصول این باالی سودآوری به توجه با. است داشته رشد درصد 3 سالیانه متوسط طور به زعفران تولید دوره

 روناد  ایان  نشاده،  بینای  پیش حوادث و سرمازدگی وقوع عدم درصورت آتی سالهای در که رودمی انتظار

 کااهش  زعفاران  تولیاد  1387 ساال  در اسات  مشخص که همانطور این بر عالوه. باشد داشته ادامه کماکان
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 قابال  افازایش  باه  موضاوع  ایان . باشدمی سال این در زعفران پیاز سرمازدگی علت که است داشته شدیدی

 و کار زعفران کشاورزان انگیزه آن نتیجه در و گردید منجر جهانی و داخلی بازار در زعفران قیمت مالحظه

 زیار  ساطح  افازایش . اسات  یافته افزایش زعفران کاشت جهت کشورها دیگر و ایران مناطق سایر همچنین

 . است واقعیت این گویای خود اخیر سال چند در زعفران محصول کشت

 در و کام  مدت کوتاه در قیمتی تغییرات به زعفران عرضه واکنش که دهدمی نشان شده انجام مطالعات نتای 

 هار  ازای به بهتر عبارتی به(. 1384 کوپاهی، و تاجیانی ؛1386 اکبرزداده، و کرباسی) باشدمی زیاد بلندمدت

 نتای  حال عین در. دهدمی نشان بیشتری واکنش نسبت به بلندمدت در محصول عرضه قیمت، افزایش درصد

 در و یاک  از کمتر مدت کوتاه در صادراتی زعفران تقاضای قیمتی کشش که دهدمی نشان مطالعات همین

 باه  زعفاران  قیمات  حد از بیش افزایش درصورت که است معنی بدان این و باشدمی یک از بیشتر بلندمدت

 خواهناد  آن جایگزین را کاالها سایر و کرده خودداری آن مصرف از زعفران خارجی مشتریان قوی احتمال

 .است بوده ایرانی صادرکنندگان هایدغدغه از یكی همواره که موضوعی نمود؛

    

 کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی بخش مختلف سالهای نامه آمار: منبع 

 : سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد زعفران9جدول 

سطح زیر  سال

کشت ) هزار 

 هکتار(

عملکرد در  میزان تولید

رشد تولید  مقدار تن هکتار

 )درصد(

 -

 100

 200

 300

 400

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

ن
ت

 

 (تن)میزان تولید زعفران ایران : 5نمودار 
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متوسط دوره

منبع: آمار نامه سالهای مختلف بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

 صادرات وضعیت .5

 از بعاد . دهناد  مای  تشاكیل  را غیرنفتای  صادرات از حاصل درآمد از ای عمده بخش کشاورزی محصوالت

 و زیاره  زعفران، مانند محصوالتی...  و مرکبات سیب، کشمش، خرما، پسته، مانند بار تره و باغی محصوالت

 . هستند دارا کشاورزی بخش صادرات در مهمی جایگاه زرشک

 دوم برناماه  در تن، 31 ساالنه اول برنامه در زعفران صادرات میزان متوسط موجود، اطالعات و آمار براساس

 باه ( اول ساال  چهاار )پانجم  برنامه در و 118 ساالنه چهارم برنامه تن، 126 ساالنه سوم برنامه تن، 51 ساالنه

 بیش گمرگ از موجود اطالعات طبق نیز 1323 سال اول ماهه هفت در. است رسیده سال در تن 112 متوسط

 روناد  6 شاماره  نماودار   8.اسات  شده صادر کشور از زعفران  دالر میلیون 126 ارزش به زعفران تن 86 از

 مشااهده  که همانطور. دهدمی نشان را 1323 سال اول ماهه هفت تا 1381 سال از کشور در زعفران صادرات

 دهدمی نشان کاهش ایمالحظه قابل طور به کشور صادرات 1386 تا 1385 سالهای زمانی فاصله در گرددمی

قیمت شدید افزایش. است بوده محصوالت زدگی سرما دلیل به دوره این در تولید کاهش آن اصلی دلیل که

 از دیگار  یكای  نیز زعفران جهانی تقاضای کاهش اینرو از و محصول تولید کاهش دلیل به دوره این طی ها

 افازایش  باازار  در عرضاه  کااهش  دلیال  باه  زعفاران  قیمت دوره این در. باشدمی صادرات کاهش دالیل

                                                 
در متأسفانه ارزش دالری صادرات زعفران و به همین ترتیب ارزش ریالی صادرات این محصول به دلیل افزایش یكباره قیمت پایه صادراتی زعفران 8

ولت و که ظاهراً یكی از دالیل آن بنا به اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تالش برای افزایش آمارهای صادراتی توسط د 1321سال 

باشد. به همین همچنین دریافت تسهیالت توسط صادرکنندگان بوده است، به یكباره افزایش یافته و از اینرو به طور کلی این آمارها چندان قابل اتكا نمی

 جهت در اینجا بر آمار حجم صادرات تأیید شده است.
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 را باازار  در بااالتر  ساود  کسب جهت محصول احتكار و هاواسطه ورود زمینه که نمود تجربه را چشمگیری

 .نمود فراهم

 اطالعاات  بنابراین. است کرده تجربه را صعودی روند دیگر بار کشور صادرات 1388 سال از بعد خوشبختانه

 انادازی  راه بارای  مثبتای  نكتاه  تواناد می که دهدمی نشان را زعفران صادرات فزاینده روند وضوح به اخیر

 .گردد قلمداد قوی نقد بازار یک وجود لحاظ به آتی قراردادهای

 آن آوری ارز و کشاورزی بخش صادرات و غیرنفتی صادرات کل از زعفران صادرات سهم رشد به رو روند

 دوچنادان  را محصاول  ایان  باه  توجاه  لازوم  کشور روستائیان برای اشتغالزایی و درآمد ایجاد و سو یک از

 .  سازد می

 دلیال  به زعفران ایفله صادرات. شودمی صادر و بندی بسته خام و ایفله صورت به ایران زعفران اعظم بخش

 حاضر حال در محصول این صادراتی بازار که چرا دارد وجود ایرانی محصول این برای که است تقاضایی نوع

 بارای  موجود تقاضای عمده که دهدمی نشان زعفران صادراتی بازار تحلیل و تجزیه. است محور تقاضا کامالً

 فعالیت صنعت بخش در ایران صادراتی زعفران مشتریان از برخی آنكه نخست. است گونه دو به محصول این

 واردکننادگان  کاه  اسات  آن دوم دلیل. دارند نیاز شده بندی بسته نه و ایفله زعفران به اینرو از و نمایندمی

 وارداتی زعفران نیستند زعفران ریز کننده مصرف خود که آنجا از امارات و اسپانیا نظیر ایران زعفران اصلی

 احتماالی  دالیال  از یكی. نمایندمی جهانی بازارهای روانه خود برندهای قالب در و بندی بسته مجدداً را ایران

 کاه  رساد مای  نظار  به اما. باشدمی المللی بین استانداردهای با داخلی استانداردهای همخوانی عدم موضوع این

 و باشندمی سهیم اسپانیا نظیر کشورهایی طریق از ایرانی زعفران مجدد صادرات در خود ایرانی تجار از برخی

 ایان  بار  عالوه. نمایند صادر فله صورت به را زعفران کنندمی تالش خود سود حاشیه افزایش جهت اینرو از

 از برخای  میاان  در ساود  کساب  جهات  مادت  کوتاه هایدیدگاه وجود از زعفران صادراتی ساختار تحلیل

 در خارجی خریداران نمایندگان نوعی به زعفران خریداران از برخی که نحوی به دارد حكایت صادرکنندگان

 به را جدید بازارهای توسعه و بازاریابی به توجه لزوم موضوع این(. 1386 همكاران، و امیری) باشندمی ایران

 .سازدمی نمایان را زعفران ایفله صادرات جایگزین استراتژی عنوان
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 ایران اسالمی جمهوری گمرک: منبع

 بساته  و فارآوری  جهات  دستی پایین صنایع نبود حاضر حال در زعفران محصول اساسی هایچالش از یكی

 متماادی  هاای ساال  طی اینكه به توجه با. باشدمی باالتر افزده ارزش ایجاد نتیجه در و محصول مناسب بندی

 راساتای  در وزیاران  هیأت و ایران تجارت توسعه سازمان لذا گرفت،می صورت فله بصورت زعفران صدور

 از حمایات  به نسبت 1387 سال اواخر از بازدارنده و تشویقی خا  هایمكانیزم اتخاذ با موضوع این با مقابله

 :نمودند مبادرت ذیر شرح به زعفران بندی-بسته صادرات

 صادور  ارزش درصاد  11 ساقف  تاا  شده بندی بسته زعفران صادرات( جوایز) حمایتی ضریب نرخ افزایش

 محصول

 .گرم 31 از بیشتر هایبندی بسته در صادرات عوارض درصد 5 اخذ مصوبه وضع

 و گرمای  31 تاا  11 هایبسته گرمی، 11 از کمتر هایبسته قالب در اکنون هم آن پودر و زعفران صادرات 

 آن پاودر  و زعفران صادراتی اقالم از کدام هر سهم 7 نمودار. گیردمی صورت گرمی 31 از بیشتر های-بسته

 صاادرات  از مذکور اقالم سهم زمانی سری نیز 8 شماره نمودار و 1322 سال در محصول این صادرات کل از

 تا 11 هایبسته است مشخص که همانطور. دهدمی نشان را 1323 اول ماهه هفت تا 1382 سالهای طی زعفران

 چناد  طای  باال به گرمی 31 هایبسته سهم این بر عالوه. اندداده اختصا  خود به را سهم بیشترین گرمی 21

 بااال  به گرمی 21 هایبسته بازار عرف طبق آمده، بدست اطالعات مطابق. باشدمی افزایش حال در اخیر سال

 یعنای  دوم طبقاه  در نیاز  هاا بنادی  بساته  نوع این اینكه به توجه با. گرددمی محسوب ای-فله صادرات جزء
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 (بر حسب تن)روند صادرات زعفران : 6نمودار 
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 ایاران  زعفاران  صاادرات  کاه  گفت توانمی کلی طور به بنابراین گردندمی لحاظ گرمی 31 تا 11 های بسته

 .گرددمی انجام ایفله صورت به گذشته همچون کماکان

 

 ایران اسالمی جمهوری گمرک: منبع

 

 ایران اسالمی جمهوری گمرک: منبع 

 کشور برای بیشتری افزوده ارزش تنها نه زعفران صادرات در کوچک های بندی بسته تروی  تئوری لحاظ از

 تقاضای عمده بخش که آنجا از متأسفانه اما. شود می بیشتر سازی برند و زایی اشتغال باعث بلكه داشت خواهد

 آن برای که واالیی اهداف رغم علی بخشنامه این وضع باشدمی ایفله صورت به ایران زعفران برای جهانی

زعفران  دربسته بندي 

 گرم  10كمتراز 

پودرزغفران دربسته  6%

 گرم  10بندي كمتراز 

0% 

زعفران دربسته بندي  

 گرم 30تا  10

59% 

پودر زعفران در بسته  

 گرم 30تا  10بندي 

3% 

زعفرا ن  دربسته 

 گرم   30بندي بيش از

32% 

 92صادرات زعفران به تفکیک محصول در سال : 7نمودار 
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 (93تا هشت ماهه اول  89)دسته بندی صاردات زعفران ایران : 8نمودار 

 گرم 10بسته بندی کمتر از 

 گرمی 30تا  10بسته بندی 

 گرمی 30بسته بندی بیشتر از 
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 این قاچاق شدن گسترده به و آورده پدیده نیز محصول این صادرات این برای را مشكالتی بود، متصور

 بسته در زعفران انواع صادراتی عوارض 1323 سال در اداری عدالت دیوان حكم با سرانجام. زد دامن محصول

 عوارض این حذف رودمی انتظار صادراتی، هدف بازارهای به توجه با. گردید حذف گرم 31 از بیش بندی

 .گردد منجر ایفله صادرات باالخص و صادرات افزایش به مدت کوتاه در

 ارزان باه  را ایاران  زعفاران  کشاور  این که است اسپانیا دست در فعال پرارزش نفتی غیر بازار این حاکمیت

 زعفاران  ناام  باه  مناسب هایبندی بسته در را آن و کرده خریداری( فله) باز صورت به ممكن قیمت ترین

 نظار  از کاه  باشد می المانچا منطقه اسپانیا زعفران تولید اصلی منطقه. است کرده جهانی بازارهای روانه اسپانیا

 . است ایران از تر گران درصد 51 تا 31 حدود اروپا در زعفران. نباشد خراسان با مقایسه قابل حتی وسعت

 کاه  هماانطور . دهدمی نشان را 1323 اول ماهه هشت تا اخیر سال چند طی اسپانیا به ایران صادرات 2 نمودار

( آن پاودر  و زعفاران ) گرمی 11 از بیش بندیبسته قالب در اسپانیا به ایران صادرات عمده گرددمی مشاهده

 محساوب  ایفلاه  صاادرات  جزء گرمی 21 بیش هایبسته آمده بدست اطالعات به توجه با. گیردمی صورت

مای  تشكیل هابندیبسته نوع این را باال به گرمی 11 هایبسته عمده بخش که است حالی در این و گردد می

 انجاام  ایفله صورت به اسپانیا به ایران صادرات عمده که گرفت نتیجه توانمی خالصه طور به بنابراین. دهد

. کندمی صادر جهانی بازارهای به آنرا مجدداً ایرانی، زعفران واردات مجدد بندیبسته با کشور این و گیردمی

 شاده مای  انجام ایفله صورت به کلی طور به ایران صادرات نیز 1382 از قبل هایسال که است ذکر به الزم

 .است
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 ایران اسالمی جمهوری گمرک: منبع

 صاورت  کشاور  باه  وارداتی کنون تا و گرددمی صادر جهان کشور 41 از بیش به اکنون هم ایران زعفران

می صادر دارند قرار متنوع مختلفی جغرافیایی مناطق در که جهانی بازارهای به زعفران بنابراین. است نگرفته

مای  آن باا  مرتبط محصوالت و زعفران احتمالی کاربردهای از ایگسترده طیف نمایانگر موضوع این. گردد

 بادین  اسات  باوده  جانبه چند انحصار شكل به ایران زعفران صادراتی بازار ساختار گذشته سالهای طی. باشد

 حاضر حال در که چند هر. است گرفتهمی صورت محدود کشور چند به ایران صادرات عمده بخش که معنی

 تغییراتی کشور صادراتی مقاصد مالحظه قابل افزایش به توجه با اما دارد وجود مشابهی کماکان وضعیت نیز

 باشاد می هدف بازارهای تنوع حیث از ایکننده امیدوار نكته که گرددمی مشاهده بازار این انحصار درجه در

 و 1322 تاا  1385 ساالهای  طی زعفران صاردات دالری ارزش و حجم 11 جدول(. 1322 همكاران، و شبان)

ساال  در اسات  مشخص که همانطور. دهدمی نشان را نظر مورد سال هر در صادراتی عمده کشور 5 همچنین

 .است یافته افزایش ایران صادرات از امارات سهم اخیر های
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 صادرات زعفران به اسپانیا: 9نمودار 

 گرم 10بسته بندی بیشتر از 

 گرم 10بسته بندی کمتر از 
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 1392تا  1385: میزان صادرات زعفران طی سالهای 11جدول 

ارزش دالری  سال

 )میلیون دالر(

وزن 

 )تن(

 کشور عمده( 5کشورهای هدف )

 فرانسه -ایتالیا –عربستان  –امارات  –اسپانیا  142 75 1385

 چین -هند –عربستان  –امارات  –اسپانیا  77 51 1386

 فرانسه -آلمان –اتریش  –امارات  –اسپانیا  68 82 1387

 هند -عربستان -ایتالیا––امارات  –اسپانیا  66 172 1388

 هند -ایتالیا –عربستان  –امارات  –اسپانیا  86 255 1389

 چین -ایتالیا –عربستان  –امارات  –اسپانیا  122 366 1391

 هند -عربستان  -چین –اسپانیا  -امارات 132 418 1391

 هند -هنگ کنگ –عربستان  –اسپانیا  -امارات 136 211 1392

 ایران اسالمی جمهوری گمرک: منبع

 کشاورهای  به اولویت ترتیب به 1322 سال مقدماتی آمارهای طبق بر ایران زعفران صادرات حجم بیشترین

 :زیر تعلق گرفته شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1392صادرات زعفران ایران در سال بیشترین حجم 

 نام کشور ردیف نام کشور ردیف

 چین 6 امارات متحده عربی 1

 ایتالیا 7 اسپانیا 2

 آلمان  8 عربستان 3

 قطر 2 هنگ هنگ 4

 سوئد 11 هند 5
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 .دهدمی نشان را آنها به مربوطه اطالعات و کننده صادر عمده هایشرکت اسامی 11 شماره جدول

 : اسامی شرکتهای عمده صادرکننده زعفران11جدول 

 تلفن زمینه فعالیت نام شرکت ردیف

 121-88346481 انواع زعفران زعفران تروند 1

 1511-5411132 انواع زعفران زعفران سحرخیز 2

 1511-2255226 انواع زعفران نوین زعفران 3

 121-22172413 انواع زعفران انجمن زعفران  4

 121-2211484 انواع زعفران سافرون شرکت 5

 

 اخیر های سال در زعفران صادرات تحلیل. 1-5

مای  زیر شرح به آنها ترینمهم که است داده رخ کشور صادراتی بازار در مهمی تحوالتی اخیر سال چند طی

 .باشد

 :گرم 31 از بیش هایبندی بسته در صادرات عوارض درصد 5 اخذ مصوبه وضع( الف

 ایفلاه  صاادرات  باا  مقابلاه  راساتای  در وزیران هیأت و ایران تجارت توسعه سازمان شد گفته که همانطور

 صاادرات  از حمایات  باه  نسبت 1387 سال اواخر از بازدارنده و تشویقی خا  هایمكانیزم اتخاذ با زعفران

 5 عاوارض  گارم  31 از بایش  هاای بندیبسته صادرات بر ترتیب بدین و نمودند مبادرت زعفران بندیبسته

 اینرو از و  زده دامن زعفران قاچاق به زمانی دوره یک در عوارض این وضع. گردید وضع صادرات درصدی

 .گردید لغو کشور عالی دیوان حكم با 1323 سال در مصوبه این نهایت در

 :زعفران صادرکنندگان از ارزی نامه تعهد اخذ( ب

 که نمود ابالغ کشور گمرکات به ایبخشنامه ،ارز بازار تنظیم جهت دولت 1321 سال ارزی نوسانات دنبال به

 در یاا  تحویال،  ارزی مباادالت  اتاق به را حاصله ارز صادرات، گونه هر ازای در باید صادرکنندگان آن طی

 آنجا از. نمودندمی پرداخت را مربوطه مالیات باید اینصورت غیر در و داده انجام واردات خود صادرات مقابل

 بار  مالیاات  مفهوم به عمالً که بخشنامه این ابالغ ندارد معنایی کاال واردات زعفران، صادرکنندگان برای که
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 ساال  نیاز  بخشانامه  این نهایت در. زد دامن آن قاچاق و 1322 سال در صادرات کاهش به باشد،می صادرات

 .گردید حذف زعفران صادرات برای گذشته

 :کار زعفران کشاورزان از ملی کد اخذ( ج

 باازار  از دالالن حاذف  و درآمادها  سازی شفاف مالیاتی، فرار با مقابله منظور به کشور مالیاتی امور سازمان

 ساازمان  این به آن ارائه و کشاورز از ملی کد اخذ به مكلف را زعفران صادرکنندگان 1322 سال در زعفران

 روروبه سنگینی هایجریمه با صادرکنندگان مالیاتی، امور سازمان به کشاورز کد ارائه عدم صورت در. نمود

 قطع احتمال به مربوط مباحث و خود درآمدهای میزان شدن مشخص از ترس دلیل به کشاورزان. گردیدندمی

واساطه  باه  را خود تولیدی محصول نتیجه در و ورزیده امتناع صادرکنندگان به ملی کد ارائه از هایارانه شدن

 باا  افغانستان در ایرانی زعفران امر این نتیجه در. فروختندمی افغانستان نظیر دیگری کشورهای و بازار گران

 صادرات بنابراین و شدمی فروخته نمودندمی خریداری زعفران ایران از سابقاً که مشتریانی به کشور این برند

 نهایات  در نیاز  کشاورز از مدارک این اخذ. گردید همراه محسوسی کاهش با 1322 سال ماه بهمن در ایران

 .گردید لغو

 :ارز نرخ نوسانات( د

 سال چند طی ارز نرخ افزایش با همگام اینرو از گرددمی صادر کشور تولیدی زعفران عمده اینكه به توجه با

 رقاابتی  تاوان  نتیجاه  در و یافته کاهش واردکننده کشورهای برای زعفران واردات شده تمام قیمت گذشته،

 . است یافته افزایش ایمالحظه قابل طور به جهانی بازارهای در ایرانی زعفران

 نظار  مورد محصوالت خریداری توانایی مالی منابع کمبود دلیل به زعفران صادرکنندگان حاضر حال در البته

 ایان . نمایناد مای  مجدد خرید به اقدام سرمایه بازگشت از بعد و نداشته یكجا صورت به را کشاورزان از خود

 انعقااد  باه  قاادر  صاادرکنندگان  امر این نتیجه در. گرددمی منجر بازار در قیمتی نوسانات تشدید به موضوع

 جدید، رقبای ظهور به توجه با و نبوده است زعفران خارجی خریداران اصلی خواسته که بلندمدت قراردادهای

 .داد خواهند دست از را جهانی بازارهای تدری  به



  

ایران و  جهان در زعفران معامالتی بازارهای

 

 شرکت بورس کاالی ایران      

 توسعه بازار مشتقهمدیریت       

 

 

38 

 

 ایران و  جهان در زعفران معامالتی بازارهای .6

  جهان در زعفران نقدی معامالت. 1-6

 اختیاار  در محصول این جهانی بازار اما تولید را دنیا زعفران از درصد 21 از بیش ایران شد گفته که همانطور

 کنناده  تولیاد  نوعی به اسپانیا گذشته در که نمود توجه نكته این به باید البته. باشدمی اسپانیا نظیر کشورهایی

 خاود  اختیار در را زعفران بازار اروپایی کشورهای سایر با همراه و است بوده نیز جهان در محصول این برتر

 این در بزرگی انسانی و فیزیكی فنی، سرمایه به زعفران بازار در خود ساله صد سابقه با کشور این. اند-داشته

 کاار  کرد تصاحب را جهانی بازارهای در اسپانیا جایگاه بتوان اینكه تصور اینرو از و است یافته دست زمینه

 .باشدمی بلندمدت زمانی بازه یک در گذاری سرمایه نیازمند موضوع این. رسدنمی نظر به ایساده

 محصاول  زنجیاره  طاول  در شاده  ایجاد افزوده ارزش از اعظمی بخش" که دهدمی نشان شده انجام مطالعات

 فاصاله  بهتار  عباارتی  به(. 7   ،1386 همكاران، و امیری) "باشدمی آن خارجی بازرگانی حلقه در زعفران

مای  توجه قابل بسیار جهانی بازارهای در کننده مصرف هایقیمت و ایران زعفران صادراتی هایقیمت میان

 بازاریاابی  و بندی بسته ضعف از ناشی که زعفران بازار معروف و همیشگی بحث همان به موضوع این. باشد

 . دارد اشاره است، زعفران صادرات حوزه در فعال ایرانی شرکتهای

 ایران در زعفران نقدی معامالت. 2-6

 زعفران بازار معامالت حجم. 1-2-6

 تاوان می فقط رابطه این در بنابراین. ندارد وجود زعفران داخلی بازار معامالت حجم از دقیقی اطالعات و آمار

 . نمود اکتفا معامالت تقریبی حجم دادن نشان جهت اولیه برآوردهای به

 از یعنای  ترطوالنی زمانی بازه یک در زعفران فروشی خرده بازار ارزش 11 شماره نمودار و 12 شماره جدول

 جدا با که باشدمی دسته زعفران صورت به سال هر تولیدی زعفران. دهدمی نشان را 1322 سال تا 1386 سال

 آیدمی بدست سرگل و پوشال زعفران ترتیب به آن، سفید بخش از( رنگ قرمز بخش) زعفران کالله کردن

 قرماز  کامال  طور به سرگل زعفران حالیكه در داشته سفیدی مقداری هنوز پوشال زعفران که توضیح این با

 کال  کاه  فرض این با زعفران فروشی خرده بازار ارزش جدول این دوم ستون. باشدمی( خالص کالله) رنگ

 ارزش سه، شماره ستون. است شده محاسبه رسدمی فروش به دسته زعفران صورت به سال هر تولیدی زعفران
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 فاروش  به پوشال زعفران صورت به سال هر تولیدی زعفران کل که فرض این با زعفران فروشی خرده بازار

 ایان  باا  زعفاران  فروشی خرده بازار ارزش چهار، شماره ستون ترتیب همین به. است شده محاسبه  2رسدمی

 در. اسات  شاده  محاسابه  رسدمی فروش به سرگل زعفران صورت به سال هر تولیدی زعفران کل که فرض

 زعفاران،  باازار  ارزش حاداقل  دو شماره ستون بنابراین و گیردمی قرار معامله مورد زعفران نوع سه هر بازار

 را( تئوریاک  لحاظ از) بازار ممكنه ارزش باالترین چهار شماره ستون و بازار ارزش متوسط سه شماره ستون

 فعاالن اعالمی هایقیمت و کشاورزی جهاد وزارت زعفران تولید آمار اساس بر جدول این ارقام. هدمی نشان

 و میلیاارد  221 حاداقل  1322 سال در زعفران بازار ارزش جدول این اساس بر 11.است گردیده محاسبه بازار

 حجام  بناابراین . اسات  باوده  تومان میلیارد 1212 بر بالغ بازار ارزش متوسط طور به و میلیارد 1332 حداکثر

مای  نشاان  11 شماره نمودار که همانطور این بر عالوه. باشدمی توجهی قابل رقم کشور در زعفران معامالت

 باازار  ارزش متوساط  بطوریكاه  است نموده تجربه را توجهی قابل رشد مذکور هایسال طی بازار ارزش دهد

 . است رسیده 1322 سال در تومان میلیارد 1212 به 1386 سال در تومان میلیارد 372 از( سه شماره ستون)

 :  ارزش بازار داخلی زعفران بر مبنای قیمت زعفران دسته، پوشال و سرگل )میلیارد تومان(12جدول 

ارزش بازار خرده فروشی  سال

 زعفران دسته

ارزش بازار خرده فروشی 

 زعفران پوشال

خرده فروشی ارزش بازار 

 زعفران سرگل

1386  372 421 

1387  24 111 

1388  723 721 

1389  456 525 

1391  437 486 

1391  818 816 

1392  1212 1332 

 توضیح: 

                                                 
2
شود و بخشی از آن در بازه زمانی شش ماهه اول سال بعد در بازار آن سال فروخته نمیماً در االبته باید توجه نمود که کل زعفران تولیدی هر سال الز 

 تواند برآورد تقریبی مناسبی از بازار در اختیار خواننده قرار دهد.رسد. علی رغم این موضوع محاسباتی که در این قسمت انجام گرفته میبه فروش می

 
11

 اند، کمال تشكر و قدردانی را دارد.العات را در اختیار نویسنده قرار دادهاز آقای علی راه نشین دانشجوی که این اط 
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 ستون اول: ارزش تقریبی بازار زعفران با فرض اینکه کل تولید هر سال از نوع زعفران دسته باشد.    

 دوم: ارزش تقریبی بازار زعفران با فرض اینکه کل تولید هر سال از نوع زعفران پوشال باشد.ستون 

 ستون سوم: ارزش تقریبی بازار زعفران با فرض اینکه کل تولید هر سال از نوع زعفران سرگل باشد.

 منبع: نتایج تحقیق

 

 

 .شود مراجعه 12 جدول توضیحات به: منبع

-قیمات  مبنای بر 1322 تا 1321 سالهای طی تولیدی زعفران حداکثری ارزش تقریبی حجم 13 شماره جدول

 اعالمای  هاای قیمات  از جادول  ایان  در. دهدمی نشان را سرگل زعفران فروشی عمده و فروشی خرده های

 کشاورزی، جهاد وزارت تولید آمار همچنین و سرگل زعفران برای رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان

 صاورت  باه  ساال  هار  تولیدی زعفران تمام که شده فرض 11 شماره جدول همانند و است گردیده استفاده

  11.رسدمی فروش به سرگل زعفران

 توماان  میلیاارد  1411 تا 1211 تقریباً 1322 سال در زعفران بازار ممكنه ارزش حداکثر جدول این مبنای بر

 بطوریكاه  است کرده تجربه را باالیی رشد گذشته سال چند طی محصول این بازار ارزش بر عالوه. است بوده

                                                 
11

دهد و از اینرو قیمت هر های سالهای مورد بررسی را پوشش میمتأسفانه آمارهای قیمتی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فقط برخی از ماه 

 ست.ماهیانه موجود محاسبه گردیده ا سال بر منبای میانگین قیمت
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 ارقاام  بناابراین . باشدمی 1321 سال در رقم این برابر نیم و دو تقریباً 1322 سال در فروشی عمده بازار ارزش

 .دهندمی نشان را مشابهی روند نیز جدول این

 

 : ارزش بازار زعفران بر مبنای قیمت زعفران سرگل13جدول 

عمده فروشی ارزش بازار  سال

 )میلیارد تومان(

ارزش بازار خرده فروشی 

 )میلیارد تومان(

1391 482 - 

1391 718 776 

1392 1241 1328 

 منبع: آمارهای سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 آمارهاای  از اساتفاده  باا  اینارو  از گرددمی صادر کشور زعفران از درصد 81 حدود تقریباً اینكه به توجه با

 1321 هایسال صادراتی آمارهای متأسفانه. یافت دست بازار معامالت از برآوردهایی به توانمی نیز صادراتی

 ارائه از بنابراین و است تردید و شک محل زعفران صادراتی پایه قیمت حد از بیش افزایش دلیل به 1321 تا

 .ایمکرده خودداری اینجا در موضوع این

 زعفران بازار ارکان و فعاالن. 2-2-6

 خارده  فروشاان،  عمده ها،واسطه کاران، زعفران. دارند فعالیت زعفران بازار در مختلفی فعاالن حاضر حال در

 خراساان  کااران  زعفران اتحادیه زعفران، صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه تولید، هایتعاونی فروشان،

 بار  عاالوه . باشندمی فعاالن این جمله از بندی بسته کارخانجات و رضوی خراسان در زعفران خوشه جنوبی،

 باه  که هستند نهادهایی جمله از زعفران ملی شورای همچنین و زعفران صنعت و دانش هماهنگی کانون این

 .باشندمی مشغول فعالیت به کشور در زعفران صنعت راه نقش و کالن هایسیاست تدوین منظور

 دارند بازار هایپویایی از که دقیقی شناخت به توجه با گرانواسطه که دهدمی نشان آمده عمل به هایبررسی

 در پررنگای  نقاش ( محصاول  سرمازدگی مثالً علت به تولید کاهش هنگام خصو  به) موارد از ایپاره در

 ماالی  تمكان  عادم  باه  توجاه  باا  هاا  واساطه  بازار فعاالن از دسته این. دارند قیمت نوسانات و قیمت تعیین
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 ظااهرا . نمایندمی شناسایی خود برای قبولی قابل سود داخلی خریداران و صادرکنندگان نیاز و تولیدکنندگان

 ایان  شناسایی. نیستند شناسایی قابل نیز موثر افراد و نداشته معینی و مشخص فرایند زعفران پایه قیمت تعیین

 . شود می محسوب آتی قراردادهای حجم در بزرگی خطر زنگ افراد

 کشور در زعفران بازاریابی ساختار. 3-2-6

 مطالعات این اکثر نتای  و است گرفته انجام کشور در زعفران بازاریابی ساختار خصو  در مختلفی مطالعات

 آن نهاایی  قمیت از کارانزعفران پایین سهم همچنین و محصول نهایی قیمت از بازاریابی حاشیه بودن باال از

 بازاریاابی (.  Gorbani 2008, Khirandish and Gowda 2012،1322 همكااران  و شابان ) باشدمی

 عرضاه  طاوالنی  زنجیاره  در بطوریكاه  دارد قرار هاواسطه و خصوصی هایشرکت اختیار در عمدتاً زعفران

 حاق  محلی، خریداران. باشندمی مشغول فعالیت به زیادی هایواسطه کننده، مصرف به کننده تولید از زعفران

 و بنادی  بساته  هاای شرکت روستایی، تعاون سازمان فروشان، خرده فروشان، عمده نمایندگان کاران، العمل

 همكااران،  و شابان ) باشاند مای  رضوی خراسان استان در بازاریابی عوامل ترینمهم جمله از صادرکنندگان

1322 .) 

 باه  توجاه  با زعفران، معامالت اصلی بازار عنوان به مشهد و زعفران قطب عنوان به رضوی خراسان استان در

 کنناده  مصارف  باه  تولیدکننده از محصول رساندن جهت زیادی مسیرهای و هاروش بازاریابی، عوامل تعدد

 Khirandish and گاودا  و خیرانادیش  و( 4 شاكل ) میسار  5 حداقل( 1322) همكاران و شبان. دارد وجود

Gowda 2012) 11 اندکرده شناسایی استان این در بازاریابی میسر. 
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 رضوی خراسان استان در زعفران بازاریابی میسرهای: 4 شكل 
                                1322 همكاران، و شبان: منبع

 ساهم  اینارو  از و باوده  بااال  عمومااً  زعفاران  بازار در بازاریابی حاشیه بازاریابی، مسیرهای تعدد به توجه با

 گودا و خیراندیش مطالعه. بود خواهد پایین قوی احتمال به زعفران کننده مصرف نهایی قیمت از تولیدکننده

(Khirandish and Gowda 2012 )عماده  توساط  کشااورزان  تولیدی زعفران عمده بخش که دهدمی نشان 

. شاود مای  داده تحویل فروشند،می مشهد فروشان عمده به را محصول نیز آنها که محلی خریداران و فروشان

 توساط  شاده  پرداخات  نهایی قیمت از تولیدکننده سهم کلی طور به که است آن از حاکی مطالعه این نتای 

 بارآورد  را درصاد  65 را مذکور سهم( Gorbani 2008) قربانی. باشدمی درصد 23/51 حدود کننده مصرف

 درصاد  78/14 حاد  در و کمتار  زعفاران  از بازاریابی عوامل سهم نیز( 1322) همكاران و شبان. است کرده

می 21/85 کننده مصرف نهایی قیمت از کاران زعفران سهم مطالعه این طبق دیگر عبارتی به. اندزده تخمین
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 امكان و بوده طوالنی زعفران بازاریابی زنجیره که دهدمی نشان حداقل شده انجام مطالعات نتای  بنابراین. باشد

 .دارد وجود محصول نهایی قیمت از تولیدکنندگان سهم بهبود

 ایان  رو ایان  از گردناد می محسوب مالک خرده کشور کاران زعفران عمده اینكه مالحظه با دیگر طرفی از

 تاأثیر  تحات  جهات  الزم توانایی از دارند، بازار هایپویایی از که مناسبی فهم رغم علی بازار فعاالن از دسته

 که دهدمی نشان شده انجام بررسی این بر عالوه. باشندنمی برخوردار قیمت تعیین و بازار های قیمت قراردادن

 تعادادی  ایگونه به برخوردارند زعفران بازار در توجهی قابل قدرت از صادراتی و داخلی شرکتهای از برخی

 دلیال  به البته. دهندمی شكل هاشرکت این را هاقیمت و زعفران بازار کلی ساختار که معتقدند بازار فعاالن از

 ادعاای  آزماایی  راستی امكان ها،شرکت معامالت حجم به مربوط اطالعات و آمار نبود و بازار شفافیت عدم

 .باشدمی بیشتر اطالعات کسب و بررسی به نیاز موضوع این و نبوده فرآهم نوشتار این در مذکور

 زعفران داخلی بازار در قیمت نوسانات. 4-2-6

 قیمتای  نوساانات  ریساک  با ذاتاً سنتی ساختار دلیل به توسعه حال در کشورهای کشاورزی محصوالت بازار

 در قیمتی نوسانات از استراتژیک محصوالت از برخی بازار در مداخله با هادولت دلیل همین به و است مواجه

 .نمایندمی جلوگیری آن

 باا  و اسات  نموده تجربه را باالیی قیمتی نوسانات اخیر دهه چند طی در که است محصوالتی از یكی زعفران

 در آنچنانی دخالت دولت باشدمی اتیدرصا و لوکس کاالی یک کلی طور به مذکور محصول اینكه به توجه

 .است نداشته آن بازار

 طریق از که رضوی خراسان در سرگل زعفران کیلو هر ماهیانه فروشی عمده قیمت متوسط 11 شماره نمودار

 گاردد مای  مشااهده  کاه  همانطور. دهدمی نشان را است گردیده آوری جمع کشاورزی جهاد سازمان سایت

 از یكای . است نموده تجربه را زیادی بسیار افزایش و داشته صعودی روند گذشته سال دو طی زعفران قیمت

 طای  زعفاران  صعودی روند رغم علی که است آن کندمی عرضه ما به نمودار این که مفیدی بسیار اطالعات

 در ارز نرخ افزایش. است بوده همراه فصلی و ماهیانه توجه قابل نوسانات با محصول این قیمت سال، چند این

 بررسای  .گاردد می صادر محصول این عمده که چرا باشدمی زعفران قیمت افزایش دلیل ترینمهم دوره این

 را محصاول  ایان  باازار  هاای پویای از بیشتری حقایق بلندمدت و ساله ده تقریباً بازه یک در زعفران قیمت
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( ممتاز) سرگل زعفران و پوشال زعفران دسته، زعفران فروشی خرده قیمت 12 شماره نمودار. سازدمی نمایان

 سایكل  یک است مشخص که همانطور12. است کشانده تصویر به را 1322 سال اواخر تا 1386 سال اواسط از

 آن متعاقاب  و زعفاران  پیاز سرمازدگی علت به 1387 سال در. گرددمی مشاهده زعفران قیمت در بلندمدت

 باه  ساال  این در تولید کاهش. نمود تجربه را ایسابقهبی قیمتی جهش محصول این بازار تولید، حجم کاهش

 گیر ضربه یک عنوان به همواره که نیز اسپانیا نظیر کشورهایی در زعفران جهانی ذخایر که است بوده حدی

 به نهایت در و مانده باز خود کارکرد انجام از گردیده،می بازار در زعفران قیمت حد از بیش افزایش از مانع

 .است شده همراه ایسابقهبی افزایش با نیز زعفران جهانی هایقیمت مذکور ذخایر کشیدن ته علت

 

 رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان آمارهای: منبع

 داشاته  اداماه  1388 ساال  اواسط تا که گردیده باثبات دوره یک وارد رخداد این از بعد زعفران داخلی بازار

پایین به 1382 سال اواسط در و گرفته قرار نزول سراشیبی در هاقیمت تولید، میزان افزایش با ادامه در. است

 ضاد  بار  هوشامند  هایتحریم اعمال با همگام نهایت در. است یافته تنزل بعد به 1386 سال از خود حد ترین

 علت به 1323 پاییز در. است گرفته قرار صعودی مدار در مجدداً نیز زعفران قیمت ارز، نرخ افزایش و کشور

 ترتیاب  بادین  و رسایده  خاود  تااری   در مقادار  بااالترین  باه  محصول این قیمت زعفران، پیاز سرمازدگی

 . گردید ثبت بازار این در جدیدی رکوردهای

  

                                                 
12

 اند، کمال تشكر و قدردانی را دارد.از آقای علی راه نشین که این اطالعات را در اختیار نویسنده قرار داده 
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 (تومان/ کیلوگرم)قیمت عمده فروشی زعفران سر گل : 11نمودار 
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 بازار فعاالن آمارهای: منبع

 را 1322 دی تاا  1386 آباان  از سارگل  زعفران( متوسط) ماهیانه قیمت توصیفی آمارهای 14 شماره جدول

 سارگل  زعفران ماهیانه بازدهی میانگین مذکور زمانی دوره در جدول این اطالعات اساس بر 13. دهدمی نشان

 از کاه  اسات  2/8 نیاز  باازدهی  معیار انحراف این بر عالوه. است توجهی قابل رقم که باشدمی درصد 54/1

 تاا  37/15 منفای  از مذکور دوره در قیمت بازدهی بطوریكه دارد حكایت زعفران بازار باالی قیمتی نوسانات

 .است بوده نوسان در 46/38

 آمارهاای  15 شاماره  جادول . دهاد مای  نشاان  را مشابهی روند نیز اخیر سال چند در قیمت نوسانات بررسی

 میاانگین  جدول این مطابق. دهدمی نشان را 1323 آبان تا 1321 آذر از پوشال زعفران ماهانه قیمت توصیفی

 باازدهی  ایان  بر عالوه. است بوده 58/6 حدود آن معیار انحراف و درصد 6/1 حدود زعفران ماهیانه بازدهی

 باه  را دوره ایان  در قیمات  نوساانات  خاوبی  به که دارد قرار 48/12 تا 52/12 منفی بازه در زعفران ماهیانه

 .گذاردمی نمایش

 شاكل  دالیال  از برخای  بیاان  و داخلی بازار در زعفران نقدی قیمت نوسانات کلی توصیف به قسمت این تا

 متعاددی  عوامال  مجموعه که دهدمی نشان زعفران بازار تردقیق بررسی اما. شد پرداخت نوسانات این گیری

 راه سانجی  امكان نوشته این اصلی هدف اینكه به توجه با. هستند دخیل بازار این در قیمتی نوسانات ایجاد در

                                                 
13

ای وجود نداشته است از اینرو با در نظر گرفتن الگوی ها در دوره زمانی مورد نظر دادهالزم به ذکر است با توجه به اینكه برای تعداد محدودی از ماه 
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 (تومان/ کیلوگرم)قیمت خرده فروشی انواع زعفران : 12نمودار 

 زعفران ممتاز 

 زعفران پوشال   

 زعفران دسته 
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 باه  کاه  رابطاه  این در گذار تأثیر عوامل به تریدقیق نگاه با که است الزم باشد،می آتی قراردادهای اندازی

 . بپردازیم باشد،-می ذیل شرح

: آمار توصیفی قیمت نقدی زعفران سرگل )میانگین ماهیانه( در بازار 14جدول 

 1392تا دی  1386داخلی طی بازه زمانی آبان 

تغییرات قیمت  قیمت 

 )درصد(

قدر مطلق تغییرات 

 قیمت )درصد(

 32/6 54/1 2898407/14 میانگین

 31/41 25/72 1066838430918/44 واریانس

 35/6 21/8 1032878/71 انحراف معیار

 46/38 46/38 4906666/67 ماکسیمم

 - -37/15 1514666/67 مینیمم

 فعاالن بازار زعفرانهای خام منبع: داده

 

 

: آمار توصیفی قیمت نقدی زعفران پوشال )میانگین ماهیانه( در بازار داخلی طی بازه 15جدول 

 1393تا آبان  1391زمانی آذر 

تغییرات قیمت  قیمت 

 )درصد(

قدرمطلق تغییرات قیمت 

 )درصد(

 12/5 61/1 4169943/48 میانگین

 67/12 31/43 137589162457/47 واریانس

 43/4 58/6 370930/13 انحراف معیار

 48/12 48/12 4779100/0 ماکسیمم

 33/1 -52/12 3119600/0 مینیمم
های اولیه این جدول از واحد تحقیق و توسعه شرکت جهان تجارت بیتا گرفته شده است و منبع: داده

 محاسبات مربوطه بر اساس آنها انجام شده است.
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 قیمت فصلی نوسانات . 1-4-2-6

 بطوریكاه  اسات  هماراه  هاا قیمت فصلی نوسانات با کشاورزی محصوالت از بسیاری مانند نیز زعفران بازار

 در گاردد می نمایان قیمت کاهش با که برداشت فصل در مربوطه ریسک و نااطمینانی قیمت، نبودن مشخص

 ایان  برداشات  فصال . است گردیده تبدیل کشور کاران زعفران هایچالش ترینمهم از یكی به حاضر حال

 محصاول  برداشت هایهزینه تأمین برای کشاورزان دوره این در. شودمی شروع سال هر ماه آبان از محصول

 و نمایندمی عرضه بازار به را خود زعفران از بخشی محصول پرکنی و آوری جمع کارگری، هایهزینه نظیر

 عماده  معماوالً  ماذکور  دوره در. باود  خواهد همراه کاهش با عرضه افزایش دلیل به زعفران قیمت بنابراین

 باقیماناده  کشاورزان. گردید خواهد خریداری خانگی خریداران و بازار فروشان خرده دالالن، توسط محصول

 بناابراین . رسانندمی فروش به آنرا خود مالی نیاز به بسته سال طول در و کرده نگهداری منزل در را محصول

 و زعفاران  عرضه ناگهانی افزایش با گردد تشدید سال طول در مالی منابع به کشاورزان نیاز دلیلی هر به اگر

 دهدمی نشان زعفران بازار تردقیق مطالعه این بر عالوه. بود خواهیم مواجه آن قیمت احتمالی کاهش نتیجه در

 توجاه  با دلیل همین به و کنندنمی عرضه بازار به محصولی فرودین 21 تا اسفند 25 از معموال کشاورزان که

 دیگار  طرفای  از. نمایاد مای  تجربه را قیمتی جهش بازار زمانی بازه این در محصول، این برای تقاضا استمرار

 قابال  نوساانات  باازار  محصاول،  زدگی سرما و هوایی و آب وضعیت بودن نامناسب دلیل به هاسال از برخی

 نكتاه  ایان  باه  باید همچنین. باشدمی 1323 و 1386 هایسال آن بارز نمونه که نمایدمی تجربه را ایمالحظه

 عرضاه  میازان  کااران،  زعفاران  توسط زعفران عرضه الگوی به توجه با ماه مهر در ساله هر که نمود توجه

 را نوساناتی زعفران قیمت موارد از ایپاره در نیز منظر این از و رسیده خود مقدار کمترین به کاران زعفران

 .نمایدمی تجربه

 کاار،  زعفران استانهای به مسافرت حجم افزایش به توجه با تابستان یا و سال آخر تعطیالت در این بر عالوه

 .کنندمی تجربه را صعودی روند هاقیمت تقاضا افزایش دلیل به

 زیاادی  حد تا تواندمی دهدمی قرار بازار فعاالن اختیار در که خدماتی و امكانات به توجه با آتی قراردادهای

 .نماید کمک زعفران بازار کردن ثبات با و قیمتی نوسانات مشكل حل به
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 بلندمدت قراردادهای عقد امکان عدم و قیمتی نوسانات صادرکنندگان، نقدینگی کمبود.2-4-2-6

 باا  بلندمادت  قراردادهاای  عقد جهت نقدینگی و مالی منابع کمبود زعفران صادرکنندگان مشكالت از یكی

 سارمایه  و ماالی  مناابع  کمبود دلیل به صادرکنندگان حاضر حال در. باشدمی محصول این خارجی خریداران

 در و باشاند نمای  بازار و کشاورزان از خارجی خریداران نظر مورد هایحجم در زعفران محصول تهیه به قادر

 بازار دالالن طریق از خود سرمایه بازگشت دنبال به و مرحله چند طی و سال طول در را خود خریدهای نتیجه

 نوساانات  باه  خاود  که گیردمی شكل بازار در تقاضا افزایش از جدیدی موج بار هر بنابراین. دهندمی انجام

 بلندمدت قراردادهای عقد جای به صادرکنندگان است شده باعث موضوع این. زندمی دامن توجه قابل قیمتی

 باه  اسات ( خریداران تمامی نه البته) خارجی خریداران نظر مورد و مطلوب گزینه که ساله یک و ماهه شش

 کشورهای عمده در تورم نرخ اینكه مالحظه با. نمایند حرکت هفتگی مدت کوتاه قراردادهای سمت به اجبار

 دارد، وجاود  موضاوع  ایان  باه  نسابت  باالیی هایحساسیت و باشدمی پایین ایران زعفران صادراتی مقاصد

 ترتیب این به و گردیده تبدیل زعفران صادرات جهت ندهبازدار مانع و چالش یک به زعفران قیمتی نوسانات

 در قیمتای  نوساانات  و بلندمادت  قراردادهاای  عقد امكان عدم. است یافته افزایش زعفران صادرات ریسک

 جدی رقبای ظهور و صادراتی بازارهای دادن دست از ایران، زعفران صادرات برای تقاضا کاهش به بلندمدت

 در محصول این کنندگان مصرف قیمتی، نوسانات که نمود توجه باید این بر عالوه. گرددمی منجر ایران برای

 .نمایدمی ترغیب زعفران با محصوالت سایر کردن جایگزین به را صنعتی مصارف حوزه

 عقاد  باه  نقادینگی  کمباود  آن در کاه  باشیممی مواجه وار زنجیر رخدادهای هلسلس یک با اینجا در بنابراین

 .گرددمی منتهی صادراتی بازارهای دادن دست از و قیمتی نوسانات مدت، کوتاه قراردادهای

 صاادرکنندگان  مشكالت تنها نه تیآ قراردادهای معامالت اندازی راه گردید، ارائه که توضیحاتی به توجه با

 الزم زمیناه  ریساک،  پوشاش  امكان نمودن فرآهم با بلكه نمود خواهد مدیریت را قیمتی نوسانات زمینه در

 باه  باالقوه  طاور  باه  نتیجه در و نموده فرآهم را زعفران آتی بازار در خارجی واردکنندگان مشارکت جهت

 . نمود خواهد کمک محصول این برای تقاضا افزایش
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 قیمتی نوسانات عوامل از یکی عنوان به گرانواسطه حضور. 3-4-2-6

 کمباود  باعاث  آن کردن انبار و زعفران خریداری با افراد از برخی که دهدمی نشان آمده بعمل هایبررسی

 محصول برداشت فصل در گرانواسطه کلی طور به. گردندمی قیمت افزایش نتیجه در و بازار در محصول این

 قیمات  باه  آنارا  سال طول در و کرده خریداری نقدینگی به آنها نیاز دلیل به کشاوزان از پایین قیمت با را

 شادن  بادل  و رد بدون موارد از ایپاره در حتی که دهدمی نشان بازار مطالعه. نمایندمی عرضه بازار به باالتر

 هام  بار  در هاا واسطه نقش از روشنی به که است بوده همراه افزایش با بازار در محصول این قیمت زعفران،

 مشكل این با مقابله جهت بازار خصوصی هایتشكل که کارهاییراه از یكی. دهد می خبر بازار در ثبات زدن

 هاایی دوره در آن عرضه نتیجه در و زعفران انبار و خریداری جهت زعفران بانک طرح اجرای اندنموده ارائه

 .باشدمی است، مواجه زعفران کمبود با بازار که

  عرضه فشار دلیل به قیمت آتی احتمالی نوسانات. 4-4-2-6

 نماوده  ترغیاب  محصول این کشت به را استانها سایر کشاورزان گذشته سال چند طی زعفران قیمت افزایش

 عرضاه  افزایش به نمود خواهد ایجاد زعفران کیفیت خصو  در مشكالتی اینكه کنار در موضوع این. است

 بارای  جدی رقبای اکنون هم این بر عالوه. گردید خواهد منتهی آینده در محصول قیمت کاهش نتیجه در و

. باشاد مای  چاین  و افغانستان آن بارز نمونه که است گیری شكل حال در جهانی بازارهای در ایران زعفران

 خواهاد  چندان دو را کاهش جهت هاقیمت بر فشار عرضه افزایش به توجه با نیز بازار در جدید رقبای ظهور

 دور چندان نه آینده در محصول این خارجی عرضه هم و داخلی عرضه هم که گردد می مشاهده بنابراین. نمود

مای  محصاول  این قیمت احتمالی نوسانات افزایش آن نتیجه که بود خواهد همراه ایمالحظه قابل افزایش با

 .سازدمی نمایان را مربوطه ریسک پوشش جهت مالی ابزارهای به دسترسی لزوم دیگر بار موضوع این. باشد

  زعفران صادرات و داخلی تجارت افزایش برای ایران کاالی بورس بالقوه هایظرفیت .7

 بخش این که متعددی هایریسک میان از. دارد قرار بزرگی هاینااطمینانی معرض در ماهیتاً کشاورزی بخش

 مقاررات  و قاوانین  تغییار  ریسک و مالی ریسک جوی، ریسک تولید، ریسک به توانمی است مواجه آن با

 نظار  از باشاد مای  کشااورزان  متوجه ناحیه این از که ریسكی و قیمت به مربوط هاینااطمینانی. نمود اشاره
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 حاال  در کشورهای در موضوع این. باشدمی بخش این هایچالش ترینمهم از یكی عنوان به شدت، و مقیاس

 و ابازار  از و داده تشاكیل  جامعاه  درآمادی  پاایین  طبقات را کشاورزان از بزرگی بخش آن در که توسعه

 .باشدمی برخوردار چندانی دو اهمیت از نیستند مندبهره مسأله این مدیریت برای مناسبی امكانات

 باشاد می زعفران بازار عمده مشكالت از یكی همواره قیمت نوسانات و ثباتیبی ریسک نیز، زعفران بازار در

 ملای  برنامه در14. گرددمی اشاره آن به بازار فعاالن هایمصاحبه و شناسی آسیب هایطرح از بسیاری در که

 و کشور در داخل تولید پتانسیل از استفاده عدم عوامل یكی بازار مناسب هایقیمت بودن ناپایدار نیز زعفران

 کشاور  خاارجی  مشاتریان  و باازار  دادن دست از همچنین و آن صادرات و تولید حجم بودن پایین نتیجه در

 جملاه  از زعفاران  باناک  تشاكیل  و تضامینی  خریاد  دولات،  طرف از پایه قیمت تعیین. است شده معرفی

 آنهاا  از هیچكادام  تااکنون  حال عین در و گردیده ارائه کنون تا مشكل این حل برای که است پیشنهاداتی

 قیمات  کشاف  کارکرد بر عالوه آتی قراردادهای که است حالی در موضوع این  15.است نگردیده عملیاتی

 منظاور  به اصوالً نمود، استفاده محصول کشت و سلف نقد، معامالت برای معیاری عنوان به توانمی آن از که

 بلندمدت ریزی برنامه امكان و سودآوری میزان پذیری بینی پیش نتیجه در و قیمتی نوسانات ریسک پوشش

 .اندگردیده طراحی

 چارا  گرددنمی محدود آتی قراردادهای به فقط زعفران بازار به کمک برای ایران کاالی بورس هایظرفیت

 جهات  مناسابی  فضای است ایگونه به آن به مربوط مشكالت و محصول این بازار کنونی ماهیت اصوالً که

 افزایش و ایرانی زعفران تبلیغات به توانمی جمله آن از که دارد وجود آن در کاال بورس مثبت آفرینی نقش

 خارجی مشتریان با ایرانی کاران زعفران مستقیم ارتباط امكان همچنین و جهانی بازارهای در آن نفوذ ضریب

 .  پردازیممی شده مطرح موارد تردقیق بررسی به ادامه در. نمود اشاره

                                                 
14

 اشاره نمود. 1321های صنعت زعفران در دانشگاه بیرجند در سال نشست تخصصی بررسی چالشتوان به پیشنهادات مطرح شده در به طور مثال می 

 

15
 .نموده استاز طریق سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران از کشاورزان  81البته دولت در دهه  
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 زعفران قیمتی نوسانات ریسک مدیریت برای ابزاری آتی قراردادهای .8

 زعفران بازار در ایمالحظه قابل قیمتی نوسانات اخیر دهه یک طول در که گردید مالحظه لقب هایبخش در

 قیمتای  نوساانات  ریساک  مدیریت برای مناسبی کارراه آتی قراردادهای که رسدمی نظر به و است داده رخ

 بارای  قاوی  نقد بازار یک وجود نیازمند کاالیی هر برای آتی قراردادهای آمیز موفقیت اندازی راه اما. باشد

 از آتای  قراردادهای اندازی راه بازاری چنین وجود عدم درصورت که باشدمی نظر مورد پایه فیزیكی دارایی

 کاه  سوالی بنابراین. خواهد همراه شكست با نتیجه در و گرفت نخواهد قرار استقبال مورد بازار فعاالن طرف

 است آن آتی قراردادهای الزمه که قوی نقدی بازار یک از زعفران آیا که است آن گرددمی مطرح اینجا در

 در کاه  آمده بدست اطالعات مبنای بر بازارای چنین وجود امكان بررسی به ادامه در. خیر یا است برخوردار

 .پردازیممی گردید ارائه قبلی هایبخش

 زعفران آتی قرارداد پایه دارایی نیاز مورد قوی نقد بازار. 1-8

 اقتصااد  ثباات : دارد بستگی متعددی عوامل به آتی قراردادهای موفقیت که دهدمی نشان شده انجام مطالعات

 باودن  جدیاد  بازار، بر نظارت مالی، هایواسطه پایه، دارایی قوی فیزیكی و نقد بازار دولتی، مقررات و کالن

 Shim ،2112 آنكتااد ) باازار  هاای زیرسااخت  و پایاه  دارایی از استفاده دامنه بودن گسترده آتی، قرارداد

 تارین مهام  قاوی  نقد بازار یک وجود دولت، مقررات و اقتصادی کالن ثبات فرض با میان این در(. 2006

 را زیار  شارایط  که دانست قوی توانمی زمانی را دارایی یک نقدی بازار. باشد می قرارداد یک موفقیت شرط

 (:1322 ایران، کاالی بورس) باشد داشته

 آن از بازار فعاالن مناسب فهم و شناخت و بازار در پایه دارایی فراوانی

 پایه دارایی قیمتی نوسانات

 دارایی نقدی بازار در توجه قابل معامالت حجم

 دولت دخالت عدم و رقابتی کار و ساز اساس بر پایه دارایی قیمت تعیین

مای  نظر به گردید ارائه زعفران بازاریابی شبكه همچنین و صادرات تولید، خصو  در که مطالبی به توجه با

 کاران، زعفران جمله از زیادی فعاالن آن در که است برخوردار قوی نسبتاً نقد بازار یک از زعفران که رسد
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 بساته  صانایع  و هاواسطه صادرکنندگان، فروشان، عمده محل، در فروش عمده نمایندگان و محلی خریداران

. است گرفته شكل بازار این در طوالنی بازاریابی شبكه بطوریكه باشندمی مشغول بازار این در فعالیت به بندی

 گاذار  تأثیر عوامل محصول، بازار ساختار از مناسبی فهم بازار فعاالن که دهدمی نشان آمده بعمل هایبررسی

 .دارند آن بر مؤثر عوامل و قیمتی نوسانات بازار، بر

 قیمتای  نوساانات  کاه  دهدمی نشان زعفران اخیر دهه یک تاری  گردید مشاهده که همانطور دیگر طرفی از

 هاای قیمت بر متنوعی عوامل که ایبگونه باشدمی زعفران بازار ناپذیر جدایی و ذاتی بخش ناپذیر بینی پیش

 را قیمتای  نوساانات  تكرار خطر نیز آتی سالهای در زعفران بازار دورنمای مالحظه. باشندمی گذار تأثیر بازار

 ارزش بطوریكاه  گیارد می انجام محصول این بازار در نیز توجهی قابل معامالت این بر عالوه. نمایدمی اعالن

 باه  توجاه  با. گرددمی برآورد تومان میلیارد 1212 متوسط طور به 1322 سال در زعفران فروشی خرده بازار

 بارای  جهاانی  تقاضای همچنین و  اخیر سال چند در زعفران تولید نتیجه در و زعفران کشت زیر سطح رشد

 با این بر عالوه. نماید رشد معامالت حجم تولید، میزان افزایش با نیز آینده در که رودمی انتظار محصول، این

 تعیین در زیادی دخالت کنون تا دولت رودمی شمار به لوکس و صادراتی کاالی یک زعفران اینكه مالحظه

 .است نداشته زعفران قیمت

 اماا . است برخوردار آتی قرارداد پایه دارایی به شدن تبدیل برای مناسبی شرایط زعفران کلی طور به بنابراین

 مهمای  هایچالش با است ممكن آتی قراردادهای اندازی راه که دهدمی نشان محصول این بازار دقیق مطالعه

 . گردد مواجه ذیل شرح به

 زعفران آتی قراردادهای اندازی راه احتمالی هایچالش .9

 شكل زمینه این در که غنی تجربی و علمی دانش و ایران کاالی بورس در آتی قراردادهای اندازی راه تجربه

 با کشاورزی محصوالت حوزه در خصو  به آتی قراردادهای اندازی راه که دهدمی نشان است گرفته

 به شفافیت عدم و انحصارات مالكی، خرده بر مبتنی تولید الگوی سنتی، ساختار. است مواجه بزرگی مشكالت

 بوده بخش این در کاال بورس فعالیت موانع ترینمهم همواره کشاورزی، بخش بارز مشخصه وجه عنوان

 آسیب به توجه با خصو  به و موجود دانش و تجربیات از استفاده با گرددمی تالش قسمت این در. است
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 آتی قراردادهای اندازی راه فراروی احتمالی هایچالش ترینمهم سبزه، زیره آتی قرارداد معامالت شناسی

 . گیرد قرار بررسی مورد و تشریح زعفران

 زعفران بازار فعاالن از برخی حد از بیش قدرت. 1-9

 قابال  قادرت  از زعفران صادرات و خرید بخش در بازار فعاالن از برخی دهدمی نشان شده انجام هایبررسی

 ایان  در رقاابتی  قیمات  کشف بطوریكه برخوردارند قیمت تعیین و بازار قراردادن تأثیر تحت جهت توجهی

 تاداعی  نوعی به خرید بخش در زعفران بازار ساختار بهتر عبارت به. سازدمی مواجه تردید و شک با را بازار

 از و است وابسته بازار شفافیت عدم به بازار فعاالن از دسته این منافع. باشدمی چندجانبه انحصار ساختار کننده

 خارده  کشااورزان  مقابل طرف در. ندارند شدن شناسایی و کاال بورس معامالت در حضور به تمایلی رو این

 شابكه  رغام  علی. ندارند بازار هایقیمت قراردادن تأثیر تحت جهت قدرتی هیچ اصوالً که دارند قرار مالكی

 عماده  بخاش  گردید اشاره نیز قبالً که همانطور دارد وجود زعفران بازار در که متنوعی و گسترده بازاریابی

 خطار  ایان  و فروشاند مای  محلای  گاران  معامله و فروشان عمده نمایندگان به را خود حصوالتم کشاورزان

 باازیگران  احتماالی  چاالش  بناابراین . دهدمی افزایش را بزرگ بازیگران از برخی طرف از بازار سازماندهی

 .داد قرار نظر مد باید همواره را مسلط

 نقدی قیمت اعالم مرجع نبود. 2-9

. اسات  کشاور  در محصاول  ایان  نقدی هایقیمت اعالم برای مشخص و دقیق مرجع یک نبود چالش دومین

 مرجاع  زعفاران  استراتژیک اهمیت رغم علی بطوریكه باشدمی پایین بسیار نظر این از بازار شفافیت متأسفانه

 در محصاول  این قیمت زمینه در خاصی اطالعاتی بانک همچنین و بازار در هاقیمت کردن رصد برای جامعی

 فعالیت به زعفران حوزه در که افرادی و هاشرکت اینترنتی هایسایت اعالمی هایقیمت. ندارد وجود کشور

 بارای  فقاط  مذکور هایسایت این بر عالوه. باشدمی اتكا قابل غیر حال عین در و ناهمگن باشند،می مشغول

 کاه  است حالی در این و باشدمی شده شناخته کشور کل وسعت به بازاری نه و زعفران بازار ایمنطقه فعاالن

 در نقدی قیمت نوسانات تحلیل و تجزیه آتی قراردادهای در مشارکت جهت بازار فعاالن گیریتصمیم مبنای

 شااخص  راساتای  در رسد می نظر دارد وجود خصو  این در که جدی کمبودهای به توجه با. باشدمی بازار

 اعالم مراجع تقویت محصول این قیمت تغییرات ای لحظه پیگیری امكان و پایه دارایی نقدی قیمت از سازی
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 بارای  مراجاع  ایان  با مذاکراتی انجام به نیاز و دارد ضرورت حوزه این در رسانی اطالع های سایت و قیمتی

 . است خود رسانی اطالع و ها داده پایگاه تقویت

 مالکی خرده تولید الگوی. 3-9

 هر که دارد وجود کشور در کار زعفران کشاورز هزار 111 از بیش حاضر حال در موجود برآوردهای مطابق

 اساس بر بخش این در تولید الگوی بنابراین. کنندمی تولید زعفران کیلو 2 حدود متوسط طور به سالیانه کدام

 آگااهی  و داناش  باازار  فعاالن از دسته این که است حالی در این و است گرفته شكل مالكان خرده فعالیت

 اصالی  هاای چاالش  از یكای  بنابراین. ندارند ایران کاالی بورس ماهیت اصوالً و آتی قراردادهای از خاصی

 بهتارین . باود  خواهاد  بازار فعاالن از دسته این پایین مشارکت زعفران آتی قراردادهای اندازی راه و معرفی

 بانكهاا  حتی و هاتعاونی و خصوصی هایتشكل ترغیب مدت، کوتاه در مشكل این حل جهت پیشرو گزینه

 کشاف  که نمود توجه باید این بر عالوه. باشدمی زعفرانكاران جانب از آتی قراردادهای در مشارکت جهت

 تعیین جهت مالک خرده کشاورزان برای خوبی بسیار راهنمای تواندمی کاال بورس در گرفته صورت قیمت

 باه  لزومای  بهتار  عباارتی  به. دهد افزایش را گرانواسطه با معامالت در آنها زنی چانه قدرت و بوده قیمت

. نادارد  وجاود  کااال  باورس  خادمات  از اساتفاده  جهات  آتای  قراردادهای در کشاورزان مستقیم مشارکت

 اساس بر صرفاً اکنون که زعفران محصول کشت برای خوبی راهنمای تواندمی حال عین در آتی قراردادهای

 .باشد گیرد،می انجام جاری هایقیمت

 اساتان  کشاورزی جهاد سازمان از آمده بدست اطالعات مطابقبا این وجود ذکر این نكته ضروری است که 

 سیساتم  از زعفاران  بازار ساختار تغییر از ایکننده امیدوار و مثبت عالئم موجود، آمارهای و رضوی خراسان

 از دور چنادان  نه سالهای در که رسدمی نظر به و است گردیده دریافت مالكی بزرگ سمت به مالكی خرده

 از هكتار دو از بزرگتر زعفران مزارع سهم اخیر سال چند طول در. دهد رخ بازار در بنیادی تغییرات نظر این

 .است یافته افزایش محصول این کشت زیر سطح

 زعفران بازار بودن ایمنطقه. 4-9

 جناوبی  و رضاوی  خراساان  اساتانهای  در زعفران تولید قطب گردید عنوان قبلی هایبخش در که همانطور

 1322 ساال  در کشور تولیدی زعفران از درصد 26 از بیش موجود آمارهای مطابق بطوریكه دارد قرار کشور



  

زعفران آتی قراردادهای اندازی راه احتمالی های چالش

 

 شرکت بورس کاالی ایران      

 توسعه بازار مشتقهمدیریت       

 

 

56 

 

 انجام منطقه این در نیز کشور زعفران معامالت تمامی تقریباً علت همین به. است داشته تعلق استان دو این به

 باازار  باودن  ایمنطقاه . اسات  گرفته شكل ایمنطقه صورت به کشور زعفران بازار ساختار بنابراین و گرفته

 بارای  ملای  ساطح  در و گسترده بازار یک گیری شكل از مانع مؤثر محدودیت و قید یک عنوان به زعفران

 باازار  کناونی  فعاالن تمامی مشارکت صورت در حتی نتیجه در. خواهدگردید محصول این آتی قراردادهای

 باشاد، مای  پایین گردید عنوان که دالیلی به توجه با آن احتمال که محصول این آتی قراردادهای در زعفران

 خصو  این در مشكالتی قوی احتمال به و نرفت نخواهد باالتر خاصی حد یک از معامالت این نقدشوندگی

 . گردید خواهد نمایان

 زعفران قیمت در کاهنده یا و فزاینده کلی روند وجود. 5-9

 باه  اماا  گردید، اشاره آن به قبلی بخش در و دارد وجود زعفران در ایمالحظه قابل نوسانات اینكه رغم علی

 بحاث  شارایط  ایان  در بنابراین. است بوده فزاینده بازار این کلی روند گذشته سال چند طی که رسدمی نظر

 نه موضوع این تولیدکنندگان نظر از و بوده مطرح خریدار طرف برای عمدتاً قیمت نوسانات ریسک مدیریت

 عمادتاً  قیمات  نوساانات  از ناشای  ریسک بهتر عبارتی به. ندارد نیز اعراب از محلی بلكه نداشته اهمیتی تنها

 معاامالتی  هایموقعیت که رودمی انتظار آتی قرارداد اندازی راه صورت در بنابراین و بوده خریداران متوجه

 .نگردد اتخاذ بازار در چندانی فروش

 کاهشای  هاقیمت ایدوره در یعنی. است داده رخ بازار در وضعیت این عكس دور چندان نه سالهای در البته

 چناین  وقاوع  درصورت. است بوده خریداران نه و فروشندگان متوجه قیمت کاهش ریسک بنابراین و بوده

 .گردید نخواهد خرید هایموقعیت اتخاذ منظر از آتی قراردادهای از چندانی استقبال ای،پدیده

 قبلای  هایبخش در که متعددی دالیل به بنا دهدمی نشان زعفران بازار حقایق مرور که گرددمی نشان خاطر

 بینای  پیش قابل غیر تغییرات همچنین و فصلی نوسانات الگوی با همواره زعفران قیمت گردید، اشاره آن به

 زمیناه  ایان  در ایمالحظاه  قابل نوسانات ها،قیمت در فزاینده کلی روند رغم علی بنابراین. است بوده همراه

 .دارد وجود
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 کاران زعفران مالی مشکالت. 6-9

 در آتای  قراردادهای متأسفانه که دارند نیاز مالی منابع به محصول برداشت هایهزینه پوشش برای کشاورزان

 و موجاود  معامالتی فرهنگ به توجه با کشاورزان این بر عالوه. نمایدنمی کشاورزان به کمكی خصو  این

 حاالی  در ایان  و باشد داشته دسترسی مربوطه مالی منابع به بالفاصله کاال، تحویل با که دارند انتظار خود نیاز

 در. باشاد می پذیر امكان قرارداد رسید سر تاری  در فقط مالی منابع به دسترسی آتی قراردادهای در که است

 وجاوه  تهیاه  به کشاورز الزام و اولیه تضمین وجه روزانه تعدیل امكان با آتی قرارداد تعریف شرایطی چنین

 .نمایدمی مشكل بسیار موضوع این برای نیاز مورد

 باازار  باودن  ایمنطقاه  شافافیت،  نباود  که دهدمی نشان سبز زیره آتی قراردادهای تجربه به اجمالی نگاهی

 و باوده  محصول این آتی معامالت رونق عدم دالیل ترینمهم بخش این مالكی خرده ساختار و زیره معامالت

 .گردد توجه موارد این به زعفران آتی قرارداد اندازی راه در که است الزم بنابراین

 مزایای راه اندازی قراردادهای آتی زعفران .11

 قرارداد عقد و بازاریابی در پذیری انعطاف. 1-11

 باه  قیمات  نوساانات  ریساک  مدیریت امكان همچنین و آینده در بازار مسیر دادن نشان با آتی قراردادهای

 ارائاه  بازاریاابی  همچناین  و قارارداد  عقد جهت ایمالحظه قابل بالقوه هایقابلیت بازار فعاالن و کشاورزان

 عقاد  امكاان  عادم  صاادرات،  نظار  از زعفاران  بازار مشكالت از یكی گردید مالحظه که همانطور. دهد می

 .باشدمی است، خارجی مشتریان اصلی خواسته و نظر مد عموماً که بلندمدت قراردادهای

 خارجی یا داخلی مشتریان سلیقه به توجه. 2-11

 باه  را زعفاران  کشورها برخی چون است حیاتی و مهم بسیار صادرات امر در مشتریان سلیقه و نیاز به توجه

 الزم عطر که 4 و 3 درجه های زعفران است الزم بنابراین. دهند می قرار استفاده مورد آن طعم و عطر خاطر

 دهای  رناگ  خاطر به را آن کشورها برخی عوض در. نماییم صادر دارد هم کمتری قیمت و باشد می دارا را

 کارنیاز این چون و شود صادر کشورها این به 2 و 1 درجه زعفران است الزم که دهند می قرار استفاده مورد

 بناابراین . بود خواهد نیز آن قیمت پرداخت به حاضر کند می برآورده او خواست طبق را کننده مصرف هر
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 زعفران صادرات افزایش در مؤثری اثر تواندمی مشتری، هر خواست طبق صادرات و مشتریان سلیقه به توجه

 باه  ساپس  و شاود  مای  صادر اسپانیا و امارات به ابتدا ایران زعفران که است دلیل همین به شاید. باشد داشته

 باه  خاود  سلیقه و نیاز براساس و راحتی به محصول هر مشتریان. رسد می محصول این نهایی مشتریان دست

 . نمایند عمل کاال بورس طریق از زعفران تهیه به نسبت توانند می راحتی

 تبلیغات. 3-11

 تواناد مای  کاال بورس چنین هم. باشد زعفران تبلیغات جهت در مهم بسیار منابع از یكی تواند می کاال بورس

 زعفاران  شادن  شناخته به تواندمی موضوع این. دهد افزایش جهان و ایراندر  را محصول این از استفاده دامنه

 باه  ایرانای  زعفران عرضه از سازی برند با نتیجه در و گردیده مربوطه برند ثبت و جهانی بازارهای در ایرانی

 قارارداد  و کااال  باورس . گردید خواهد حل زمینه این در موجود مشكالت و جلوگیری دیگر کشورهای نام

 ایان  جهاانی  خریاداران  باه  ایرانای  زعفران تروی  جهت دائمی نمایشگاه یک مثابه به تواندمی زعفران آتی

 .نماید عمل محصول

 استانداردها ورعایت کیفیت کنترل. 4-11

 در خصاو   به مختلف موارد رعایت است، تأثیرگذار محصول این صادرات افزایش در که مواردی از یكی

 مطاابق  و بماناد  محفوظ زعفران بهداشت،کیفیت رعایت بر عالوه تا باشدمی گل از هاکالله جداسازی هنگام

 رقباای  افازایش  باه  توجه با. شود عرضه مصرف بازار به و گردد تولید المللی بین شده تعریف استانداردهای

 رعایات  جهات  هوشامندانه  برنامه یک اجرای نیازمند صادراتی بازارهای حفظ المللی بین بازارهای در ایران

 عادم  و ایاران  ایفلاه  صادرات اصلی دالیل از یكی. باشدمی ایرانی برندهای ایجاد و المللی بین استانداردهای

 المللی بین استانداردهای با داخلی استانداردهای همخوانی عدم اروپا، اتحادیه بازار ویژه هب بازارهایی به دسترسی

 قیار،  نظیار  کاالهاایی  زمینه در که موفقی تجربه گرفتن نظر در با ایران کاالی بورس. باشدمی دنیا مطرح و

 در کاه  اسات  برخوردار موضوع این به دستیابی جهت فراوانی های قابلیت از داشته پتروشیمی و آهن سنگ

 از فراوانای  برنادهای  حاضار  حال در متأسفانه. نمود خواهد کمک زعفران ایفله صادرات کاهش به نهایت

 .باشندنمی برخوردار باالیی اعتبار از که دارد وجود بازار در ایرانی زعفران



  

زعفران آتی قراردادهای اندازی راه مزایای

 

 شرکت بورس کاالی ایران      

 توسعه بازار مشتقهمدیریت       

 

 

59 

 

 جهان در شدن قیمتی مرجع برای بستری. 5-11

 رو ایان  از. باشاد مای  جهاان  در زعفاران  صادرکننده و کننده تولید بزرگترین ایران شد گفته که همانطور 

 انادازی  راه تواناایی  باالقوه  طور به ندارند، محصول این تولید در چندانی سهم آنكه دلیل به دیگر کشورهای

 قیمات  بازیگر به بالقوه صورت به را ایران تواندمی تنها نه قرارداد این اندازی راه. ندارند را آتی قراردادهای

 مربوطاه  اطالعاات  توزیاع  نتیجه در و مرجع هایقیمت ایجاد توانایی بلكه نماید تبدیل جهانی بازار در گذار

 زعفاران  کنناده  تولید کشور که است آن در نكته این اهمیت. است برخوردار نیز را جهانی سطح در قیمتی

 کااالی  قیمات  کنناده  تعیین عنوان به گذاری قیمت اختیار از باشد قیمت پذیرنده آنكه جای به ایران یعنی

 اطالعاتی هاینابرابری تواندمی کاال بورس بهتر عبارتی به. است برخوردار جهانی بازارهای در خود صادراتی

 و عرضاه  بنیاادی  عوامال  نمایاانگر  شده کشف هایقیمت اینكه تضمین با و داده کاهش را جهانی سطح در

 کاارایی  باشاد، مای  محصاول  این صادرکننده و کننده تولید بزرگترین عنوان به ایران زعفران بازار تقاضای

 زعفران مجدد بندی بسته با اسپانیا حاضر حال در متأسفانه. ببخشد بهبود بارزی نحو به را قیمت کشف فرآیند

 قارارداد  ایان  اندازی راه. است شده تبدیل جهانی سطح در محصول این گذار قیمت بازیگر به ایران صادراتی

 .نماید فرآهم را ایران توسط استراتژیک محصول این جهانی مدیریت جهت الزم هایزمینه تواند می

 را خاود  قیمتای  اطالعاات  جهاانی  مطارح  هاای باورس  سایر همانند تواندمی حتی کاال بورس این بر عالوه

 .نماید نیز سازی تجاری

 داخلی بازارهای شدن جذاب و خارجی فعاالن خارجی، گذاری سرمایه جذب. 6-11

 سارمایه  لزوم وضوح به محصول این بندی بسته و فرآوری جهت زعفران دستی پایین صنایع ضعیف ساختار

 نمایاان  را باالتر افزوده ارزش با محصوالت تولید و تكنولوژی انتقال جهت خارجی شرکتهای توسط گذاری

 در و گردیاده  منجار  زعفاران  عرضاه  و ارزش زنجیره شدن گسترده به هاگذاری سرمایه این انجام. سازد می

 ایگساترده  طیف حالت این در زیرا داد خواهد افزایش را آتی قراردادهای اندازی راه موفقیت احتمال نتیجه

 جهات  کاه  گرفات  خواهاد  شكل هستند ذیفنع عرضه زنجیره و تولید مختلف مراحل در که بازار فعاالن از

 .بود خواهند نیازمند آتی قراردادهای به قیمتی نوسانات ریسک پوشش
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 در گذاری سرمایه جذابیت ریسک پوشش جهت مناسب ابزارهای ایجاد جهت به آتی قراردادهای اندازی راه

 ایان  انادازی  راه نتیجاه  در و داد خواهد افزایش خارجی گذار سرمایه هایشرکت برای را ایران زعفران بازار

( مشاتقه  بازارهاای  گیری شكل و خارجی گذاری سرمایه) حوزه دو این در افزاییهم باعث نوعی به قرارداد

 پوشاش  جهات  آتای  قراردادهاای  از توانناد می زعفران کننده تقاضا عنوان به هاشرکت این. گردید خواهد

 .نمایند استفاده هاواسطه و کشاورزان از سلف خرید برای مبنایی حتی و خود ریسک

 باه  آتای  قراردادهای اندازی راه رو این از گرددمی صادر ایران زعفران عمده اینكه به توجه با این بر عالوه

 محصول این عرضه زنجیره فعاالن برای قیمتی نوسانات ریسک پوشش برای مناسبی محل تواندمی بالقوه طور

( ارز نارخ  کاهش) ارز نرخ نوسانات خصو  این در البته. باشد( خارجی بندی بسته هایشرکت و فرآوران)

 قرارداد یک معرفی با توانمی حالت این در که باشد خارجی واردکنندگان برای گذاری تأثیر عامل تواندمی

 از دساته  ایان  بارای  نیز را ارز نرخ نوسانات از ناشی ریسک یورو یا و دالر نظیر خارجی ارز حسب بر آتی

 .داد پوشش خارجی فعاالن

  خارجی خریداران و کاران زعفران میان مستقیم ارتباطی پل ایجاد. 7-11

 زعفاران  میاان  مساتقیمی  ارتبااطی  پل تواندمی خود صادراتی رینگ ظرفیت به توجه با ایران کاالی بورس

 اعتماادی  بای  به توجه با کاران زعفران جانب از مطمئناً موضوع این. نماید ایجاد خارجی خریداران و کاران

 مورد خوبی به دارند، زعفران صادرکنندگان حتی و گرانواسطه به نسبت بازار فعاالن از دسته این که عمیقی

 دالیال  باه  کشاورزان که است ایگونه به زعفران بازار وضعیت حاضر حال در. گرفت خواهد قرار استقبال

. دارناد  نظار  زیر را فعاالن سایر حرکات دقت به رو این از و ندارند بازار بازیگران سایر به اعتمادی تاریخی

 زعفران میان مستقیم تعامل امكان اینكه مالحظه با صادراتی رینگ در زعفران معامالت گرفتن رونق بنابراین

 در شافافیت  ارتقاای  به و بوده بازار حقیقی فعاالن نفع به قطعاً نماید،می فراهم را خارجی خریداران و کاران

 میاان  توجاه  قابال  شاكاف  از حاکی موجود شواهد این بر عالوه. نمود خواهد شایانی بسیار کمک بازار این

 ارزش از زیاادی  بخاش  دادن دسات  از مفهوم به موضوع این که باشدمی زعفران المللی بین و داخلی قیمت

 بازار این خارجی بازیگران متوجه آن ثمرات و خلق ایرانی کاران زعفران توسط اصل در که است ایافزوده

 بری سهم محصول، این المللی بین قیمت و داخلی قیمت نمودن متعادل به زعفران رینگ توسعه مطمئناً. است

 .نمود خواهد کمک خارجی مشتریان جذب و شده خلق افزوده ارزش از بیشتر
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  زعفران قیمت بر موثر عوامل تحلیل .11

 محصول عمده بخش آن بر عالوه و بوده جهان در زعفران کننده تولید بزرگترین ایران شد گفته که همانطور

 زعفاران  قیمت بر موثر عوامل ترینمهم موضوع این گرفتن نظر در با بنابراین. گرددمی صادر ایران زعفران

 :نمود بندی دسته زیر ترتیب به توان می را

 زعفران داخلی و جهانی تقاضای( الف

 زعفران عرضه( ب

 مقررات و قوانین( ج

 زعفران کننده وارد کشورهای گمرکی هایتعرفه( د

 بازار در رقیب کشورهای عرضه میزان( ه

 زعفران یو داخل یجهان یتقاضا. 1-11

 هزیناه  ارز، نارخ  یارات یتغ است بدیهی رو این از گرددمی صادر زعفران درصد 81 تقریباً اینكه به توجه با

 واردکننده کشورهای ایتعرفه هایسیاست گردد،می صادر وسیله بدین محصول عمده که هوایی نقل و حمل

قیمات  کنناده  تعیین عوامل از بخشی عنوان به کشورها این در زعفران با مرتبط صنایع به مربوط تحوالت و

 نشاان  شده انجام مطالعات. بود خواهد گذار تأثیر زعفران صادرات برای آنها تقاضای میزان بر صادراتی های

 مادت  کوتاه در زعفران صادراتی هایقیمت بر بیشتری تأثیر متغیرها، سایر با مقایسه در ارز نرخ که دهدمی

 (.1386 صبوحی، و پیری) است داشته بلندمدت و

 گرفتاه  نظار  در لوکس کاالی یک عنوان به کشورها از بسیاری در زعفران اینكه به توجه با دیگر طرفی از

 تقاضاا  خارجی، کنندگان مصرف خرید قدرت کاهش و جهانی هایبحران وقوع صورت در بنابراین شودمی

 محصاول  ایان  قیمت قوی احتمال به صادرات، کاهش علت به نتیجه در و یافته کاهش نیز محصول این برای

 .بود خواهد همراه کاهش با داخلی بازار در
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 عرضه زعفران. 2-11

 جوی شرایط

 سارما  باه  زعفاران  پیاز. باشدمی بازار در زعفران قیمت بر مؤثر عوامل از یكی هوایی و آب و جوی شرایط

 پیااز  دیادن  صادمه  به توجه با سرمازدگی یا و زدگی ی  هوا، برودت صورت در اینرو از و باشدمی حساس

. یافات  خواهد افزایش بازار در آن قیمت نتیجه در و یافته کاهش بازار در محصول این عرضه میزان زعفران،

 علات  باه  نیاز  1323 جااری  زراعای  سال در بطوریكه گردیده مشاهده زعفران بازار در کرات به پدیده این

 خاالف  بار  بناابراین  و یافته کاهش برداشت فصل در محصول تولید میزان سرمازدگی، و هوا دمای کاهش

 در زعفاران  قیمات  افزایش شاهد عمالً هستیم، مواجه قیمت کاهش با سال از فصل این در معموالً که انتظار

 کااهش  باه  اقادام  قیمات  بیشتر افزایش امید به کشاورزان و هاواسطه از برخی حالت این در. باشیممی بازار

 افراد این دست روی عمالً زعفران که است ایگونه به موارد از برخی در پدیده این. نمایندمی بازار در عرضه

مای  باازار  در عرضه به اقدام قیمت کاهش از مانده مصون منظور به برداشت فصل اوایل در نتیجه در و مانده

 .گرددمی منجر برداشت فصل در بیشتر قیمت کاهش به عمالً که نمایند

 باه  ماوارد  از ایپااره  در دارد، نیااز  کمی آب به زعفران اینكه رغم علی نیز خشكسالی وقوع این بر عالوه 

 .است گردیده منجر محصول قیمت افزایش نتیجه در و عرضه کاهش

 

 کشاورزی های بیمه و ها یارانه

 و شاده  محساوب  ریسک با همراه فعالیتی محیطی، و جوی شرایط بودن متغیر دلیل به کشاورزی هایفعالیت

 مای  موجاب  کاه  هستند رو به رو طبیعی بالیای و قهری حوادث از ناشی خسارات با کنندگان تولید همواره

 .باشند مختلف ها هزینه بازپرداخت و اقتصادی عملكرد نگران همواره شود

 را پایادارتری  هاای  استراتژی و مدیریتی های برنامه کشاورزان تا کندمی کمک کشاورزی محصوالت بیمه

 کشااورزی  بخاش  در گذاری سرمایه و تولید امنیت ایجاد موجب امر این. ببرند کار به ریسک کاهش برای

 .شودمی
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 آب به دسترسی و زمین قیمت

 باه ، (دهای  محصول پایان در) آذرماه اوایل و( دهی محصول از قبل) ماه آبان اول ،سال در دوبار تنها گیاه این

 آن در زعفاران  کاه  زمینای  قیمات  چه هر. است کافی آن برای برف و باران آب بهار، تا و دارد نیاز آب

 .بود خواهد باالتر هم زعفران محصول قیمت باشد، باالتر شود می کشت

 کشاورزی های نهاده

 آالت ماشاین  آفاات،  کنترل و دفع مواد حیوانی، و شیمیائی کودهای انواع مانند کشاورزی های نهاده قیمت

 برداشت کار سختی رغم به. است موثر آن عرضه نتیجه در و محصول این قیمت در کار نیروی و کشاورزی

 می اداره سنتی صورت به ابعاد تمامی در هنوز زعفران محصول تكنولوژی، زیاد پیشرفتهای وجود با زعفران،

 موجاب  امر این که است سنتی نیز زعفران محصول کنی خشک روش حتی و برداشت داشت، کاشت،. شود

 آالت ماشاین  به نیاز زعفران تولید چند هر. باشدمی محصول این عرضه و تولید برای فراوانی مشكالت بروز

 در بنادی  بساته  و کردن خشک مدرن ابزارهای و کشاورزی سبک آالت ماشین از استفاده اما ندارد، سنگین

 نیاز  و ارزی درآماد  کساب  و ایاران  خارجی تجارت در محصول این که اهمیتی به توجه با زعفران، مزارع

 . رسد می نظر به ناپذیر اجتناب امری دارد، کشاورزان درآمد افزایش

 

 بازار مقررات و قوانین. 3-11

 بازارهاای  در ایاران  برای جدی رقبای ظهور همچنین و اخیر سال چند طی زعفران قیمت افزایش به توجه با

 و مشاخص  ساطح  یاک  در قیمتهاا  حفاظ  بارای  تالش زعفران ملی شورای اصلی سیاستهای از یكی جهانی،

 ایجااد . باشاد مای  جهاانی  بازار در ایرانی صادرکنندگان رقابتی توان حفظ منظور به آن افزایش از جلوگیری

 بوده مطرح همواره زمینه این در که است پیشنهاداتی جمله از زعفران توسعه صندوق تأسیس و زعفران بانک

 .باشدمی بازار در گیر ضربه مكانیسم یک ایجاد و صادرکنندگان مالی تأمین آن اصلی هدف که است

 از تضامینی  خریاد  باه  اقدام دولت است کرده تجربه را قیمت کاهش بازار که هاییدوره در دیگر طرفی از

. اسات  شاده  منتفی هاقیمت افزایش به توجه با اخیر سال چند در موضوع این البته که است نموده کشاورزان
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 باا  ساال  ایان  در. باشدمی 1384 سال در روستایی تعاون سازمان توسط زعفران خرید موضوع این بارز نمونه

 و کشااورزان  بارای  زعفاران  سودآوری عدم نتیجه در و گذشته هایسال طی زعفران قیمت کاهش به توجه

 از باانكی  اعتباار  کساب  و دولت حمایت با روستایی تعاون سازمان خود، کشت الگوی تغییر به آنها تمایل

 .نمود کشاورزان از مناسب قیمت با زعفران گسترده خرید به اقدام کشاورزی، بانک

 باوده  گذار تأثیر بازار بر ایفله صادرات ممنوعیت جمله از نیز زعفران زمینه در کشور صادراتی هایسیاست

 خریاد  صاادراتی،  جاوایز  صاادراتی،  گمرکی، هایسیاست که گرددمی مشاهده کلی طور به بنابراین. است

 .است گذاشته تأثیر زعفران بازار بر زمان از هایبرهه در نیز مالیاتی حتی و تضمینی

 زعفران کننده وارد کشورهای گمرکی هایتعرفه. 4-11

 مقصاد  کشورهای وارداتی هایتعرفه نرخ اینرو از گرددمی صادر ایران زعفران اعظم بخش اینكه به توجه با

مای  نشاان  اخیر سالهای در زعفران بازار بررسی. داشت خواهد آن صادرات و زعفران قیمت بر زیادی تأثیر

 را زعفاران  واردات هایتعرفه نرخ خود داخلی تولیدات از حمایت جهت هند و چین نظر کشورهایی که دهد

 زعفاران  باشاد، می پایین بسیار امارات واردات تعرفه اینكه به توجه با میان این در و اندداده افزایش شدت به

 . گرددمی صادر کشورها این به قاچاق صورت به آنجا از و صادر امارات به ابتدا ایران

 

 بازار در رقیب کشورهای عرضه میزان. 5-11

 سودآوری به توجه با اما باشدمی جهان در زعفران بازار اصلی صادرکننده و تولیدکننده ایران اینكه رغم علی

 قابل گذاری سرمایه و گذاری سیاست دارند فعالیت حوزه این در که دیگری کشورهای محصول، این مناسب

 ایاران  جایگاه تنها نه موضوع این. اندداده انجام محصول این جهانی بازار در خود سهم افزایش جهت توجهی

 در احتماالی  نوساانات  به محصول این عرضه افزایش به توجه با بلكه نمود خواهد مواجه چالش با را بازار در

 .نمود اشاره هند و چین افغانستان، به توانمی خصو  این در. زد خواهد دامن آن قیمت
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 کاال بورس در زعفران آتی قراردادهای بازار احتمالی فعاالن .12

 که شودمی بازار در انحصار کاهش باعث طرف یک از آتی قرارداد یک بازار در زیاد احتمالی فعاالن وجود

 در. دهاد مای  افازایش  را قرارداد یک شوندگی نقد دیگر طرف از و کندمی کمک آزاد های قیمت تعیین به

 دهنادگان  پوشاش  نیازهاای  تاامین  باید آتی، قرارداد یک ایجاد فلسفه چه اگر گفت باید بازار فعاالن مورد

 باازار  شوندگی نقد حفظ برای بازار یک در آربیتراژگرها و بازها سفته وجود اما باشد، محصول یک ریسک

 .است ناپذیر اجتناب

 ریسک دهندگان پوشش. 1-12

 ایان . تقاضاست پر کاالی این قیمتی ریسک پوشش زعفران، آتی معامالت به ورود بازار فعاالن اصلی هدف

 .نمود بندی دسته ذیل شرح به توان می را فعاالن

 عرضه طرف فعاالن

 زعفاران . دارند را بازار این به ورود لسیپتان کنند، می فعالیت زعفران کشاورزی و تولید بخش در که فعاالنی

 .باشندمی گروه این از بارزی نمونه تولیدی هایتعاونی و کاران

 تقاضا طرف فعاالن

مهام  از یكای  دهناد می انجام را محصول این خارجی تجارت و بازرگانی فعالیت که زعفران کنندگان صادر

 هایشرکت اینكه به توجه با این بر عالوه. بود خواهند زعفران آتی قراردادهای در تقاضا طرف فعاالن ترین

 دارویای  مواد تولیدکنندگان شكالت، و شیرینی انواع کنندگان تولید لبنیات، جمله از غذایی مواد کننده تولید

 طاور  به فعاالن از دسته این بنابراین باشند،می محصول این عمده کنندگان مصرف خانوارها و سنتی و گیاهی

 .نمایند مشارکت آتی قراردادهای در توانند می بالقوه

 گذاران سرمایه. 2-12

 در موجاود  هاای  واسطه چون اشخاصی قالب در که دارند وجود زعفران معامالت بازار در هم دیگری فعاالن

 دنباال  به و دارند را ها قرارداد این روی بر بازی سفته قصد دلیلی هر به که افرادی سایر و کنونی سنتی بازار

 از توانناد  مای  برخوردارناد،  بااالیی  ریسک توان از حال عین در و بوده گذاری سرمایه های فرصت کسب

 نمودن فرآهم کاالیی هایبورس کارکردهای از یكی کلی طور به. شوند مند بهره بازار این در حضور مزایای
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 هاای فرصات  آن باا  همزمان و محصول این قیمت نوسانات به توجه با. باشدمی گذاری سرمایه برای مكانی

 جدید فرصت یک عنوان به آتی قرارداد اندازی راه کشور، سرمایه و مالی بازارهای در گذاری سرمایه محدود

 و گردیاده  منجر هستند گیری نوسان دنبال به که فعاالنی از دسته آن جذب به تواندمی گذاری سرمایه برای

 .بود امیدوار قرارداد نقدشوندگی به توانمی نتیجه در

 ندارد، وجود زعفران برای مشخصی آتی قرارداد جهان سطح در حاضر حال در اینكه به توجه با این بر عالوه

 قارارداد  ایان  نقدشاوندگی  گساترش  منظاور  به داخلی بازار در خارجی گذاران سرمایه مشارکت از توان می

 .نمود استفاده

 ایران کاالی بورس شرکت در زعفران آتی قرارداد .13

 ضرورت و دالیل. 1-13

 هاوایی  و آب و اقلیمی مساعد شرایط و باشدمی جهان در زعفران صادرکننده و کننده تولید بزرگترین ایران

 انجاام  مطالعاات  اماا . است فراهم کشور آفتابگیر و معتدل های دامنه و دشتها در زعفران کاشت و نمو برای

 از درصاد  21 از بایش  تولیاد  و زعفاران  تولید در رقابتی مزیت داشتن رغم علی ایران که دهدمی نشان شده

 و بندی بسته و بازاریابی ضعف ای،فله صادرات قیمتی، نوسانات نظیر مشكالتی وجود علت به جهان، زعفران

 ایان  جهاانی  قیمات  تعیاین  جهت چندانی توانایی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان مناسب مالی تأمین عدم

 در موجاود  هایفرصت دادن دست از و جدید رقبای ظهور چالش با حال عین در و نبوده برخوردار محصول

 .باشدمی مواجه زمینه این

 از اساتفاده  باا  تاا  دارد نظار  در ملی اقتصاد به کمک و سازمانی اهداف راستای در ایران کاالی بورس •

 ایان  باازار  گساترش  و موجاود  مشاكالت  از برخی حل به کمک جهت عملی گام خود هایپتانسیل

 .دارد بر استراتژیک محصول

 مادیریت  باه  کماک  جهات  کاالیی هایبورس که است ابزارهایی ترینمهم از یكی آتی قراردادهای •

 موفقیات  کلای  طاور  باه . دهناد مای  قارار  کااالیی  بازارهای فعاالن اختیار در قیمتی نوسانات ریسک

 : دارد بستگی الزم و اولیه شرایط از مجموعه یک بودن فرآهم به پایه دارایی یک برای آتی قراردادهای
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 پایه دارایی قیمت نوسانات. 1

 دولت دخالت عدم و رقابتی کار و ساز اساس بر پایه دارایی قیمت تعیین. 2

 آن از بازار فعاالن مناسب فهم و شناخت و بازار در پایه دارایی فراوانی. 3

 نظر مورد دارایی نقدی بازار در معامالت قبول قابل حجم. 4

 پایه دارایی پذیری استاندارد. 5

 .پایه دارایی برای معتبر نقدی قیمت مرجع وجود. 6

 فصلی، نوسانات نظیر دالیلی به کشور داخل در محصول این قیمت که دهدمی نشان زعفران بازار مطالعه 

 با. است همراه نوساناتی با هاواسطه حضور و صادرکنندگان و کشاورزان نقدینگی کمبود جوی، شرایط

 خاارجی  رقباای  ظهاور  و داخلای  تولیاد  سطح افزایش دلیل به آینده در زعفران عرضه اینكه به توجه

 زعفاران  قیمتای  نوسانات. شد خواهد تشدید نوسانات این قوی احتمال به اینرو از یافت خواهد افزایش

. اسات  آورده وجود به ایران زعفران خارجی خریداران با صادراتی قراردادهای عقد زمینه در مشكالتی

 نكتاه  ایان  و داشته مصداق زعفران خصو  در "پایه دارایی قیمت نوسانات" یعنی اول معیار بنابراین

 . باشدمی آتی قراردادهای اندازی راه جهت مثبتی

 زعفران همچون زعفران بازار در توجهی قابل فعاالن دهدمی نشان آمده بعمل هایبررسی دیگر طرف از 

 بساته  کارخانجاات  و فروشان عمده صادرکنندگان، فروشان، عمده نمایندگان محلی، خریداران کاران،

 زعفاران،  باازار  سااختار  از کاافی  شاناخت  و آشنایی مذکور فعاالن. باشندمی مشغول فعالیت به بندی

 باشدمی تن 311 حدود زعفران سالیانه تولید حجم. دارند آن قیمت بر موثر عوامل و نوسانات های دوره

 شااخص  منظار  از زعفران اینرو از. دارد وجود نیز آینده در زعفران مصرف و تولید رشد انداز چشم و

 .دارد قرار مثبتی و قبول قابل وضعیت در ،"آن از بازار فعاالن فهم و پایه دارایی فراوانی" یعنی سوم

 انتظار و گیردمی صورت محصول این بازار در توجهی قابل معامالت که دهدمی نشان اولیه برآوردهای 

 چهارم شاخص منظر از زعفران بازار نتیجه در و یابد افزایش نیز آینده در معامالت این حجم که رودمی

 اساتانداردهای  وجود به توجه با دیگر طرفی از. دارد قرار مناسبی جایگاه در نیز "معامالت حجم" یعنی

 شااخص  یعنای  آتی قرارداد پایه دارایی عنوان به سازی استاندارد قابلیت محصول این المللی، بین و ملی

 .داراست را پنجم
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 ساخته فراهم خارجی خریداران با بلندمدت قراردادهای عقد برای الزم زمینه آتی قراردادهای اندازی راه 

 و آتی قرارداد قالب در شفاف و منصفانه قیمت کشف. نمود خواهد کمک خارجی مشتریان جذب به و

 در گاذار  قیمات  باازیگر  باه  کشاور  جایگاه ارتقاء و ایران شدن قیمتی مرجع به کاال، بورس بستر از

 زعفاران  جهاانی  افازوده  ارزش از ایاران  سهم صورت این در که نمود خواهد کمک جهانی بازارهای

 .یافت خواهد افزایش

 نفع به که اطالعاتی های نابرابری رفع به ها قیمت انتشار نتیجه در و آتی قرارداد اندازی راه این بر عالوه 

 باا  دیگر طرفی از. نمود خواهد تقویت را بازار در کشاورزان جایگاه و نموده کمک است گران واسطه

 اینارو  از باشاد  مای  مطرح کاال تحویل جهت کانال آخرین عنوان به معموال کاال بورس اینكه به توجه

 .باشد می صادراتی معامالت تقویت برای مناسبی بستر

 زعفران بازار ارتقای و ساماندهی برای کاال بورس های پتانسیل از یكی فقط آتی قراردادهای اندازی راه 

 ارتبااطی  پال  تواناد  مای  آن صادراتی تاالر خصو  به و داخلی تاالر در زعفران نقدی عرضه. باشد می

 تغییر برای کار  راه بهترین استراتژی این. نماید ایجاد خارجی خریداران و کاران زعفران میان مستقیمی

 بازاریاابی،  و تبلیغاات . باشد می کشاورزان به کمک و ها واسطه حذف زعفران، بازار در موجود ساختار

 ایران کالی بورس در زعفران عرضه دیگر کارکردهای جمله از خارجی فعاالن جذب و کیفیت کنترل

 ایان  فعاالن مالی تأمین به تواند می زعفران برای کاالیی سپرده گواهی اندازی راه این بر عالوه. باشد می

 .نماید بازارکمک

 ریسک  عوامل. 2-13

 از زعفاران  صاادرات  و خرید بخش در بازار فعاالن از برخی دهدمی نشان زعفران بازار تردقیق بررسی •

 قیمت کشف بطوریكه برخوردارند قیمت تعیین و بازار قراردادن تأثیر تحت جهت توجهی قابل قدرت

 عادم  باه  باازار  فعااالن  از دسته این منافع. سازدمی مواجه جدی تردید و شک با را بازار این در رقابتی

 بهتار  عباارتی  باه . ندارند کاال بورس در حضور به چندانی تمایل بنابراین و است خورده گره شفافیت

 یعنی بازار پذیری رقابت افزایش و باشدمی شبیه جانبه چند انحصار به خرید بعد از زعفران بازار ساختار

 . گیرد قرار توجه مورد باید که است مهمی الزامات از یكی دوم، شاخص
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 از و نادارد  وجاود  کشور در زعفران نقدی قیمت اعالم برای دقیقی و معتبر قیمتی مرجع این بر عالوه •

 آن اسااس  بار  آتای  قراردادهاای  در مشاارکت  که زعفران نقدی قیمت ایلحظه پیگیری امكان اینرو

 در باازار  فعاالن و هاشرکت اینترنتی، هایسایت که قیمتی اطالعات. باشدنمی مقدور گیرد،می صورت

 مناابع  ایان  زعفاران،  باازار  بودن ایمنطقه دلیل به و بوده متفاوت و ناهمگن کنندمی منتشر زمینه این

 . باشدنمی شده شناخته کشور سطح در اطالعاتی

 اسااس  بار  ایاران  در زعفاران  تولیاد  الگاوی  کلی طور به. باشدمی زعفران مالكی خرده تولید الگوی •

 آشانایی  و داناش  باازار  فعاالن این که است حالی در این و است گرفته شكل مالک خرده کشاورزان

 . ندارند آتی قراردادهای و کاال بورس با خاصی

 به حرکت جهت تمایلی بازار اصلی فعاالن از برخی رو این از و زعفران بازار در گسترده شفافیت عدم •

 بخشی منافع که شرایطی در. ندارند متشكل و یافته سازمان شفاف، بازار یک عنوان به کاال بورس سمت

  است، وابسته بازار شفافیت عدم به بازار فعاالن از

 بودن ایمنطقه قراردارد، جنوبی و رضوی خراسان هایاستان در کشور زعفران تولید قطب اینكه به نظر •

 زعفاران  آتای  قراردادهاای  برای کشور سطح در گسترده بازار یک گیری شكل از مانع زعفران بازار

 .گردید خواهد

 میاان  در الزم بساترهای  سازی آماده و گسترده سازی فرهنگ نیازمند اندازی، راه برای آتی قراردادهای •

 کشاورزان آشنایی عدم مشكل. نیست مستثنی قاعده این از نیز زعفران آتی قرارداد و است بازار فعاالن

 قابال  حادی  تا سازی فرهنگ و آموزشی جلسات برگزاری با آتی قراردادهای ماهیت با بازار فعاالن و

 بانكها حتی و هاتعاونی نظیر زعفران بازار در موجود هایتشكل از توانمی این بر عالوه و باشدمی رفع

 . جست بهره کشاورزان از نمایندگی به آتی معامالت انجام جهت

 مشكل حل به شایانی کمک نیز زعفران حوزه در رسانی اطالع های سایت و قیمتی اعالم مراجع تقویت •

. گردیاد  خواهاد  میسار  قیمت تغییرات ایلحظه پیگیری امكان ترتیب بدین و کرده قیمتی مرجع نبود

آتای نیااز باه برگازاری جلساات متعادد       همچنین جهت آشنایی فعاالن بازار با ساازوکار معاامالت   

 باشد. سازی می فرهنگ
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 زعفران آتی قرارداد مشخصات .14

  استانداردهای دارایی پایه و مشخصات استانداردهای قابل تحویل. 1-14

 استانداردهای ملی زعفران

با توجه به تعیین استاندارد دارایی پایه قراردادهای آتی از اهمیت و حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. 

اهمیت زعفران به عنوان یک کاالی استراتژیک، سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تدوین استانداردها و 

های مختلف نموده است. به این ترتیب  مشخصات ضروری محصول فراوری شده زعفران در اشكال و کیفیت

ح زیر به رسمیت شناخته و استانداردهای الزم سازمان ملی استاندارد ایران، پن  گروه کاالیی زعفران را به شر

                                    در این خصو  اعالم نموده است:

 زعفران رشته بریده )ممتاز(  .1

 1زعفران رشته درجه  .2

 2زعفران رشته درجه  .3

 3زعفران رشته درجه  .4

 پودر زعفران .5

های مختلف  مادگی گل گیاه زعفران که به روشزعفران رشته، عبارتست از کالله همراه با قسمتی از خامه 

است. زعفران رشته بریده، عبارتست از کالله خشک شده از گل گیاه زعفران زراعی که خامه  خشک شده

 یا زعفران خشک شده )رشته یدنعبارتست از ذرات حاصل از سائ ،پودر زعفرانکامال از آن جدا شده باشد. 

                                                                                                                                         باشد. یكنواختذرات آن  که اندازه ی( بطوریدهبر یا و رشته

 زعفران یالملل ینب یاستانداردها

 ینتادو  شاود  یگفته ما  ISOاستاندارد که به اختصار به آن  یالملل ینب توسط سازمان یالملل ینب استانداردهای

                                                                                                                                             نموده است:  یبتصو یلاستاندارد به شرح ذ 2موسسه در خصو  زعفران تاکنون  ینگردد. ا یم

 می باشد. 252-1که تقریبا مطابق با استاندارد  3632-1-2111 یزوا -1

 است. کیفیت زعفرانکه روش آزمون  3632-2-2111 یزوا -2
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فراوانی دارایی پایه در بازار و شناخت و فهم مناسب های صورت گرفته در خصو   با توجه به بررسی   

های کیفی ذکر شده در جدول ذیل به عنوان دارایی  با ویژگیزعفران رشته بریده )ممتاز( ، فعاالن بازار از آن

 پایه قراردادهای آتی زعفران در نظر گرفته شد.

 واحد اعالم قیمت. 2-14

گران عمده این  سنتی ایران، واحد اعالم قیمت در فرهنگ معامالتی کاالی زعفران در بین معامله در بازارهای

تر، واحد وزنی مثقال و کیلاوگرم   محصول، بر حسب ریال و کیلوگرم است. البته بازارهای با مقیاس کوچک

ای زعفران برای مصارف ه نیز از کاربرد قابل توجهی برخوردارند. به طوری که حداکثر وزن قابل قبول بسته

کننادگان در   گرم است. با ایان وجاود، قرابات مشاارکت     1،111گرم و برای مصارف صنعتی،  31خانگی 

شاود در معاامالت قراردادهاای     قراردادهای آتی زعفران با واحد وزنی گرم و همچنین مسائل فنی، باعث می

                                                                                                                                            شد.آتی زعفران بورس کاالی ایران واحد اعالم قیمت ریال برگرم با

 اي بریده ممتاز)نگين( زعفران رشته ویژگی ها ردیف

 0.5 حداکثر خامه همراه با کالله )درصد جرمی( 1

 0.5 (غبار، ریگ وشن )حداکثر درصد جرمیشامل گردو مواد خارجی مربوط به گیاه 2

 منفی مواد خارجی مربوط به محیط  3

 8 رطوبت و مواد فرار )حداکثر/ درصد جرمی( 4

 85 نانومتر( 257 موج درطول جذب)حداکثرحداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک 5

 20-50 متر(نانو  330مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک )حداکثرجذب در طول موج  6

 230 نانومتر( 440حداقل کروسین براساس ماده خشک )حداکثرجذب در طول موج  7

 منفی استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی 8

 قلم متوسط، رنگ قرمز روشن، نگین شکسته درحدطبیعی وضعیت ظاهری 9

 منفی مقدار گرده 10

 از هرگونه طعم و بوی خارجیمخصوص خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری طعم و عطر:  11

12 
شود که عاری از وجود قارچ و کپک حشرات، پر، مو،  وضعیت ظاهری: در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد. زعفرانی پذیرش می

 نخ و ریگ و شن که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

 3659نمونه برداری: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  13

 2-259روش آزمون : بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  14

 مطابقت داشته باشد. 5689ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  – 1یادآوری 

 باشد. های افزودنی در زعفران مجاز نمی استفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگ -2یادآوری 

 ویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. -3یادآوری 
 

 باشد. بورس کاالی ایران می )نگین(  الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصات کیفی گواهی سپرده زعفران رشته ای بریده ممتاز
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 اندازه قرارداد. 3-14

آنهاا در نظار    مهمتارین  باید به موارد زیادی توجه شود کاه  یدر تعیین اندازه قرارداد برای یک قرارداد آت

حال توجه به قادرت خریاد سارمایه     یندر ع و و کارمزدها یهای معامالت گرفتن مالحظات مربوط به هزینه

                                                                   گذار به این بازار است. سرمایه گذاران و لزوم جذب بیشترین تعداد

باه دلیال کااهش     کاارمزد(  بر فرض ثابت بودن عدد)هرچه اندازه قرارداد بزرگتر باشد  تر، به عبارت دقیق

حجام یاک    سوی دیگر، در قرارداد آتی بیشتر تامین خواهد شد. ازگذاران  سرمایهمنافع  ی،های معامالت هزینه

گاذار   سرمایه تعداد بیشترینگذاران،  سرمایهبه نحوی تعیین شود که با توجه به قدرت خرید  آتی باید قرارداد

 یدر واقاع تاوان افاراد بارا     یاد منظور از قادرت خر  ینجادر ا. باشند داشته توان ورود به بازار این قرارداد را

انادازه   یاین در تع یاز ن قراردادهاا  ینپس مقدار وجه تضم. هر قرارداد است یهاول ینتضم وجه پرداخت مقدار

                                                                                                                                                                                                         . قرارداد نقش دارد

با در نظر گرفتن ماهیت گران بهای زعفران و مقادیر مورد استفاده در مصارف خانگی و صنعتی و حجم کل 

گرمی ایان محصاول را منطقای     111تن در سال( اندازه قرارداد آتی  271تا  261تولید این محصول )حدود 

                                                                        ود.ش پیشنهاد می گرم111هر قرارداد آتی زعفران اندازه . به این ترتیب، نماید می

 حداقل تغییر قیمت هر سفارش. 4-14

های معامالتی مرباوط، اهمیات و مالحظاات     تعیین حداقل تغییر در قیمت هر سفارش مستلزم توجه به هزینه

شود تعیین  بورس های کاالیی جهان باعث میهزینه و منفعت است. عدم وجود قرارداد آتی زعفران در سایر 

هاای معماول در    موضوعاتی از قبیل حداقل تغییر قیمت هر سفارش دشوار باشد. با این وجود، توجه به رویاه 

ریاال   111بورس کاالی ایران برای طراحی قراردادهای آتی حداقل تغییر قیمت هر قرارداد آتای زعفاران،   

                                     شود. می رای هر قرارداد پیشنهادریال ب 11،111برای هر گرم معادل 

 ماه قرارداد. 5-14

 یسکر ی،جو یسکر ید،تول یسکبه ر توان یآن مواجه است م بازار زعفرانکه  یمتعدد های یسکر یاناز م

متوجاه   یاه ناح یان کاه از ا  یساكی و ر یمات ق ناشای از  های یناناطمعدم اشاره نمود،  ینهاد یسکو ر یمال

 .استبخش  ینا های لشچا ترین از مهم یكیو شدت، به عنوان  یاساز نظر مق باشد یمو بازرگانان کشاورزان 
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معامالت نقد، سلف  یبرا یاریبه عنوان مع توان یکه از آن م یمتعالوه بر کارکرد کشف ق یآت یقراردادها

 یریپاذ  ینای ب یشپ یجهو در نت یمتینات قنوسا یسکو کشت محصول استفاده نمود، اصوالً به منظور پوشش ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .اند یدهگرد یبلندمدت طراح یزیر و امكان برنامه یسودآور یزانم

 ی کاه همراه اسات بطاور   ها یمتق یبا نوسانات فصل یاز محصوالت کشاورز یاریانند بسم یزبازار زعفران ن

گاردد در   یم یاننما یمتمربوطه در فصل برداشت که با کاهش ق یسکو ر ینانینااطم یمت،مشخص نبودن ق

 یان برداشات ا  لاست. فصا  یدهگرد یلزعفران کاران کشور تبد های چالش ترین از مهم یكیحال حاضر به 

برداشت محصاول   های ینههز ینتأم یدوره کشاورزان برا ین. در اشود یمحصول از آبان ماه هر سال شروع م

عرضه با کااهش   یشافزا یلزعفران به دل یمتق ینو بنابرا نمایند یاز زعفران خود را به بازار عرضه م یبخش

 یاداران ده فروشاان باازار و خر  بود. در دوره مذکور معموالً عمده محصول توسط دالالن، خار  واهدهمراه خ

کرده و در طول سال بسته  یمحصول را در منزل نگهدار یمانده. کشاورزان باقیدخواهد گرد یداریخر یخانگ

در طول سال  یبه منابع مال انکشاورز یازن یلیاگر به هر دل ین. بنابرارسانند یخود آنرا به فروش م یمال یازبه ن

. خواهد بودآن مواجه  یمتق یکاهش احتمال یجهعرضه زعفران و در نت یناگهان یشبا افزا ، بازارگردد یدتشد

 ینفارود  21اسافند تاا    25که کشاورزان معماوال از   دهد یبازار زعفران نشان م تر یقمطالعه دق ینعالوه بر ا

باازه   یان محصاول، در ا  یان ا یبا توجه استمرار تقاضا برا دلیل ینو به هم کنند یبه بازار عرضه نم یمحصول

آب  یتنامناسب بودن وضع یلبه دل ها از سال یبرخ ین. عالوه بر انماید یرا تجربه م یمتیبازار جهش ق یزمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . نماید یرا تجربه م ای محصول، بازار نوسانات قابل مالحظه یزدگ و سرما ییو هوا

 یاادی تا حد ز واندت یم دهد یفعاالن بازار قرار م یارکه در اخت یبا توجه به امكانات و خدمات یآت ادهایقرارد

                                                                           .یدو با ثبات کردن بازار زعفران کمک نما یمتیبه حل مشكل نوسانات ق

بلندمادت باا    یجهت عقد قراردادهاا  ینگیو نقد یاز مشكالت صادرکنندگان زعفران کمبود منابع مال یكی

 یهو سارما  یکمبود مناابع ماال   یل. در حال حاضر صادرکنندگان به دلباشد یمحصول م ینا یخارج یدارانخر

و در  باشاند  یزار نما از کشاورزان و با یخارج یدارانمورد نظر خر های محصول زعفران در حجم یهقادر به ته

دالالن بازار  یقخود از طر یهچند مرحله و به دنبال بازگشت سرما یخود را در طول سال و ط یدهایخر یجهنت

که خاود باه نوساانات     گیرد یتقاضا در بازار شكل م یشاز افزا یدیهر بار موج جد ین. بنابرادهند یانجام م
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بلندمدت  یعقد قراردادها یشده است صادرکنندگان به جا عثموضوع با ین. ازند یقابل توجه دامن م یمتیق

 یبه سامت قراردادهاا   اجباراست به  یخارج یدارانمطلوب و مورد نظر خر ینهساله که گز یکشش ماهه و 

مقصد صاادرات زعفاران    ینرخ تورم در عمده کشورها ینكه. با مالحظه ایندحرکت نما یکوتاه مدت هفتگ

 یاک زعفران باه   یمتیموضوع وجود دارد، نوسانات ق یننسبت به ا ییباال ایهحساسیتو  است یینپا یرانا

صاادرات زعفاران    یساک ر یاب ترت ینو به ا یدهگرد یلچالش و مانع بازدارانده جهت صادرات زعفران تبد

 ایدر بلندمدت به کاهش تقاضا بر یمتیبلندمدت و نوسانات ق یاست. عدم امكان عقد قراردادها یافته یشافزا

. گاردد  یمنجار ما   یرانا یبرا یجد یو ظهور رقبا یصادرات یاز دست دادن بازارها یران،صادرات زعفران ا

را  یمحصول در حوزه مصارف صانعت  ینمصرف کنندگان ا یمتی،توجه نمود که نوسانات ق یدبا ینعالوه بر ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                     . نماید یم یبمحصوالت با زعفران ترغ یرکردن سا یگزینبه جا

 یو از دست دادن بازارهاا  یمتیمدت، نوسانات ق کوتاه یعقد قراردادها ینگیکمبود نقد به عوامل،سلسه  این

مشكالت صادرکنندگان در تواند  مینه تنها  یتآ یمعامالت قراردادها به این ترتیب. گردد یم یمنته یصادرات

الزم جهت مشارکت  ینهزم یسک،ان پوشش ربلكه با فرآهم نمودن امك کند یریترا مد یمتینوسانات ق ینهزم

 یان ا یتقاضاا بارا   یشبه طور بالقوه به افازا  یجهنت رزعفران را فرآهم نموده و د یدر بازار آت یخارج تجار

                                                                                                       محصول کمک خواهد نمود.

گردد بورس کاال با طراحی و اجارای قراردادهاای آتای زعفاران دارای      با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می

های سال را پوشش دهد، گام مهمی جهت مادیریت نوساانات قیمات و     سررسیدهای متفاوت که تمامی ماه

مدت به افزایش عرضاه   افزایش اطمینان در بازار زعفران بردارد. برای مثال با طراحی قراردادهای آتی کوتاه

های برداشت  )ماه های برداشت محصول( امكان تامین مالی کوتاه مدت برای کشاورزان جهت پوشش هزینه

تواناد امكاان    های زمانی طوالنی تر )چند ماهه( می را فراهم آورند. همچنین، طراحی قراردادهای آتی با دوره

                                                                                                                                                                      م آورد. عقد قراردادهای بلندمدت را برای صادرکنندگان فراه

 ساعات معامالتی. 6-14

بورس کاال کشف قیمت است و با توجاه  با توجه به اینكه یكی از مهمترین کارکردهای قراردادهای آتی و 

گواهی ساپرده  گردد با عنایت به ساعات انجام معامالت  به وابستگی قیمت زعفران به قیمت دالر، پیشنهاد می
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 15:31تا  12:31آتی زعفران روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ارداد برای قر در بورس کاالی ایران،زعفران 

                                                  . شود  در نظر گرفته

  وجوه تضمین و دامنه تغییرات قیمتی روزانه. 7-14

یكی دیگر از عوامل اثر گذار بر کارایی قراردادهای آتی، تعبیه وجوه تضمین و دامنه تغییرات قیمتی روزاناه  

 مباادالت  باید به اندازه کافی زیاد باشد تا بتواند نقش ضمانت اجرای ینمقدار وجوه تضماین قراردادها است. 

. باشاد  هزیناه معاامالت مای    افزایش اما از طرفی باال رفتن مقدار سپرده به معنای .یدآتی را به خوبی ایفا نما

جاازه  فعاالن بزرگ بازار را افزایش دهد و شااید حتای ا   قدرت تواند همچنین انتخاب مقادیر باالی سپرده می

 لاذا باه منظاور    گیری آنان از مزایای ابزارهای مشتقه را ندهد. بازارهای آتی و بهره به ورود فعاالن کوچكتر

 نكاول  تواند ریساک  می ک قرارداد آتی موفق الزم است مقدار سپرده، به عنوان حداقل مقداری کهی طراحی

ارتباط  یمتق ییرات خذ شده با دامنه تغ یهاول تضمین مقدار وجه یاز طرف .شودمعامالت را پوشش دهد، تعیین 

                                                                                                                                                 .شوند یدهد یكدیگردر کنار  باید دو مفهوم یندارد و ا یممستق

های زماانی کاه باه     دسترسی به نوسانات روزانه قیمت زعفران وجود ندارد. کوتاه ترین بازه متاسفانه امكان

های ماهاناه اسات کاه توساط ساازمان جهااد        اطالعات قیمت زعفران دسترسی وجود دارد، میانگین قیمت

توان ناشای از تغییارات در عرضاه و تقاضاای ایان       شود. نوسانات قیمت زعفران را می کشاورزی اعالم می

                                                                                                                                       محصول در بازار سنتی، معامالت سفته بازی و از همه مهمتر، تغییرات در نرخ ارز دانست. 

ماهه منتهای   12دهد که در  های زعفران نشان می اطالعات گردآوری شده در خصو  میانگین ماهانه قیمت

، نوسانات عمده و با اهمیتی در میانگین قیمت ماهانه زعفران رخ نداده است. علت این امار  1323به شهریور 

ماه اخیار را   12نه قیمت زعفران در تواند ناشی از ثبات نسبی در قیمت ارز باشد. جدول زیر نوسانات ماها می

                                         .                                                                                               دهد نمایش می
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 1323ماهه منتهی به شهریور  12آمار توصیفی میانگین ماهانه قیمت نقدی زعفران در 

 قدر مطلق تغییرات )۲( تغییرات )۲( قیمت )کیلوگرم( 

 4/3 -6/9 03,333333, حداقل

 0/03 0/03 4,3,333333 حداکثر

 4/, 3/, 030333333, میانگین

 ,/, 0/0 03,333333 انحراف معیار

 0/3 3/,  واریانس

 

 یتوان تاا حاد قابال تاوجه     ییی، مدارا ینا یدامنه نوسان معقول برا یکرو به نظر می رسد با اعمال  ینا از

اثر گذار نباشاد   یعوامل واقع یربوده و تحت تأث هیجانات از یکه امكان دارد ناش یی،دارا ینا یمتنوسانات ق

 یو با مشورت های یراندر ا زعفران یمتق یموجود در بازار نقد یت نوساناتبا توجه به وضع    را کنترل کرد.

 ییدارا ینا ی برایدرصد 11اولیه یندرصد و وجه تضم 3است، دامنه نوسان  بازار صورت گرفته فعاالن که با

                                                                         .                                                             شود یم یشنهادپ یهاول تضمین درصد وجه 71 ین،حداقل وجه تضم ینهمچن. گردد می یشنهادپ

                                       های باز سقف مجاز موقعیت .8-14

های باز فعاالن در بازار قراردادهای آتی، شناساایی   یكی از مهمترین عوامل تعیین کننده سقف مجاز موقعیت

منادان قراردادهاای آتای     توان عالقاه  است. به طور کلی میهای این افراد برای ورود به این قراردادها  انگیزه

گذاران دانسات. در حاالی    زعفران را در سه گروه تولیدگنندگان، بازرگانان )شامل صادرکنندگان( و سرمایه

که انگیزه اصلی تولیدگنندگان زعفران از ورود به قراردادهای آتی، پوشش ریساک اسات، نوساانات قابال     

غییرات عمده در عرضه و تقاضای زعفران در بازارهای سنتی، صادرکنندگان محصول توجه قیمت زعفران و ت

دهد. از ساوی دیگار    گیری از قرارداد آتی زعفران برای پوشش ریسک سوق می زعفران را نیز به سوی بهره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بازی است.  گذاران و بخشی از بازرگانان، سفته انگیزه اصلی سرمایه

های قرارداد  های باز، توانایی هر یک از طرف کننده سقف مجاز موقعیت یكی دیگر از عوامل با اهمیت تعیین

در ایفای تعهدات موجود در قراردادهای آتی است. به طور طبیعی، اشخا  حقیقی توانایی باالتری در ایفاای  

عاملی با اهمیت در تعیین اعتباار آن باشاد.    تواند تعهدات خود دارند. همچنین، میزان سرمایه این اشخا  می
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عالوه بر آن، الزم است در تعیین سقف مجاز موقعیت های باز، جلوگیری از دخالت احتمالی فعااالن عماده   

                                                                                                                             بازار در کشف قیمت ها و ممانعت از تعیین قیمت غیر عادالنه در معامالت مشتقه است. 

در نهایت، ایجاد محدودیت در سقف مجاز موقعیت های باز هر معامله گر در ماه سر رسید قرارداد می تواناد  

ترتیب محادودیت  اعف در خصو   ایفای تعهدات از سوی طرفین قرارداد فراهم آورد. به این ضاطمینانی م

 در اتخاذ موقعیت های معامالتی بر پایه محورهای زیر قابل تعریف است:

 )انگیزه حضور در بازار قرارداد آتی )پوشش ریسک یا سفته بازی 

 سررسید قرارداد 

  شخصیت حقیقی یا حقوقی 

 سطح اعتبار 

 گردد. زیر پیشنهاد میهای تعهدی باز به صورت  های صورت گرفته سقف مجاز موقعیت بررسیبا توجه به 

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 1111: حقیقی اشخا  •

 های تعهادی بااز   درصد موقعیت 11 قابل افزایش تاو موقعیت در هر نماد معامالتی  1111: یاشخا  حقوق •

                   در بازار. در آن نماد

 . نماد معامالتی9-14                                                                   

 نماد معامالتی قرارداد آتی زعفران به صورت زیر قابل تعریف است:

SAFMMYY 

عالمت اختصااری معاادل التاین     SAFنشان دهنده ماه قرارداد و  MMنشان دهنده سال،  YYدر این نماد 

  است. Saffronزعفران یا همان 

 یلدوره تحو. 11-14

در  یال تحو ینهدر زم فرایند رسد دو نوع به نظر می یلتحو یندفرا ینهدر زم یهای جهان توجه به تجربه بورس با

معاامالت از   یال اول دوره تحو یسام مكان در ها در حال اجرا است. بورس یندر ا یکشاورز یآت یقراردادها

 یكرددر رو یول. دارند یپوشان هم یكدیگرو دوره معامالت با  تحویل شروع شده و دوره یاواخر دوره معامالت
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الزم به ذکر است دوره تحویال مطاابق تااری     . شود آغاز می یبعد از دوره معامالت یقاًدقیل دروه تحو یگر،د

                                                                                      اعالم شده در اطالعیه تحویل قرارداد آتی زعفران خواهد بود.

 شانهاد پی ذیال  شارح  باه  ایران کاالی بورس در زعفران آتی قرارداد مشخصات شد، مطرح موارد به توجه با

 .گردد می
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 زعفران یآت قرارداد مشخصات

 1 قرارداد آتی پذیرش شده قرارداد آتی زعفران 

 2 دارایی پایه ای بریده ممتاز )نگین( زعفران رشته
 

 اي بریده ممتاز)نگين( زعفران رشته ویژگی ها ردیف

 0.5 حداکثر خامه همراه با کالله )درصد جرمی( 1

 0.5 مواد خارجی مربوط به گیاه شامل گردوغبار، ریگ وشن )حداکثر درصد جرمی( 2

 منفی مواد خارجی مربوط به محیط  3

 8 رطوبت و مواد فرار )حداکثر/ درصد جرمی( 4

 85 نانومتر( 257 موج درطول براساس ماده خشک)حداکثرجذبحداقل پیکروکروسین  5

 20-50 نانو متر( 330مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک )حداکثرجذب در طول موج  6

 230 نانومتر( 440حداقل کروسین براساس ماده خشک )حداکثرجذب در طول موج  7

 منفی استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی 8

 قلم متوسط، رنگ قرمز روشن، نگین شکسته درحدطبیعی وضعیت ظاهری 9

 منفی مقدار گرده 10

 مخصوص خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجیطعم و عطر:  11

12 
حشرات، پر، مو، شود که عاری از وجود قارچ و کپک  وضعیت ظاهری: در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد. زعفرانی پذیرش می

 نخ و ریگ و شن که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

 3659نمونه برداری: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  13

 2-259روش آزمون : بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  14

 مطابقت داشته باشد. 5689شماره  ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به – 1یادآوری 

 باشد. های افزودنی در زعفران مجاز نمی استفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگ -2یادآوری 

 ویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. -3یادآوری 

 

 باشد. بورس کاالی ایران می )نگین(  مشخصات کیفی گواهی سپرده زعفران رشته ای بریده ممتازالزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با 

 3 استاندارد تحویل

 4 واحد قیمت ریال به ازای هر گرم

 5 اندازه قرارداد گرم 100

 6 حد نوسان قیمت روزانه ( با توجه به قیمت تسویه روز قبل-%+/3حداکثر تا )

 7 ماه قرارداد                                                                         به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران             های سال تمامی ماه

 8 دوره معامالت دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.

 9 تاریخ تحویل لیتحو هیاطالع در شده اعالم خیتار مطابق

 10 محل تحویل روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.  10انبارهای مد نظر بورس  

 11 سفارش تغییرقیمت حداقل ریال در هر قرارداد 10،000ریال برای هر گرم معادل  100

تضامین طی زمان ثابت نبووده و بوه صوورت     ،با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن الف( وجه تضمین اولیه

های تسویه در کلیه سررسویدهای قراردادهوای   پویا در حال تغییر خواهد بود. مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمت

روز کاری متوالی بزرگتر یا طوی   5اگر وجه تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طی آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است. 

 روز کاری متوالی کوچکتر از وجه تضمین جاری باشد، وجه تضمین باید بر اساس فرمول زیر تعدیل شود: 5

مبلغ وجه تضمین اولیه    ([
   

    
]    )       

 A 10: درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل% 

 12 وجه تضمین اولیه
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 Bهای تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه ن قیمت: میانگی 

C هزار ریال نجاه: براکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل پ 

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 13 حداقل وجه تضمین درصد وجه تضمین اولیه 70

 14 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 
 

کارگزار بورس کاال سازمان بورس و اوراق بهادار 

  

 کارمزد معامالت

)از بابووووووت معاملووووووه 

 هرقرارداد(

15 

 16 کارمزد تسویه و تحویل ریال بابت هر قرارداد 5000

 17 ساعات معامله 15:30الی  12:30شنبه تا چهارشنبه: 

SAFMMYY (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY سال می ).18 نماد کاال باشد 

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 1000: حقیقی اشخاص •

                                                                                      در بازار. در آن نماد های تعهدی باز درصد موقعیت 10 قابل افزایش تاو موقعیت در هر نماد معامالتی  1000: یاشخاص حقوق •

هوای   سقف مجاز موقعیت

                                          تعهدی باز

19 

 20 اندازه تحویل قرارداد  10حداقل 

مهلوووت اراگوووه گوووواهی   دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی 30روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا  3

 آمادگی تحویل 

21 

از دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم اراگه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی  42و  41الف( حسب مواد 

 باشد.  میزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معامالتی قرارداد آتی میه باز خرید و فروش ب

درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی است که  دوفروشنده ب( جریمه عدم اراگه رسید انبار از طرف مشتریان 

گردد. همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخورین روز معوامالتی بیشوتر باشود      به نفع خریدار کسر می

 گردد. تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری خریدار از فروشنده اخذ می

درصود ارزش قورارداد    دوجریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی از طرف مشتریان خریدار، ج( 

گردد و چنانچه قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین روز  می باشد که به نفع فروشنده از حساب مشتری خریدار کسر می

 گردد. اوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ میمعامالتی کمتر باشد تف

   د(  در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

 22 جریمه ها

 23 سایر شرایط باشد.  های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار می هرگونه هزینه 
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 مأخذ و نابعم

 .ایران اسالمی جمهوری گمرک مختلف، سالهای ایران خارجی تجارت آمار-

 .کشاورزی جهاد وزارت مختلف، سالهای کشاورزی بخش نامه آمار-

 .رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان مختلف سالهای کشاورزی بخش آمارهای-

 ششامین  ایاران،  زعفاران  عرضه زنجیره پذیری رقابت تحلیل رنجبرکی، علی و بوستانی رضا هادی، امیری،-

 .1386 مشهد، فردوسی دانشگاه ایران، کشاورزی اقتصاد کنفرانس

- ایاران،  کااالی  باورس  ترجماه  نوظهور، بازارهای در کاالیی هایبورس ایتوسعه آثار ،(2112) آنكتاد-

 .1323 تهرن، نوروز، مهر انتشارات

 .1322 ایران، کاالی بورس سویا، کنجاله آتی قرارداد سنجی امكان-

 کشااورزی  محصاوالت  صاادراتی  قیمت بر ارز نرخ نوسانات تاثیر بررسی صبوحی، محمود و مهدی پیری،-

-. ایاران  کشااورزی  اقتصاد انجمن ایران، کشاورزی اقتصاد کنفرانس ششمین  ایران، زعفران موردی مطالعه

 .1386 مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه

 ایران، کشاورزی علوم مجله زعفران، صادرات تقاضای و عرضه توابع تخمین کوپاهی، مجید و هما تاجیانی،-

 .1384 سال ،3 شماره ،36 جلد

 اقتصااد  و ریازی  برناماه  مطالعاات  مرکاز : تهاران  گات، و ایران ،کشاورزی دیگران و غالمرضا حیدری،-

 .1375 کشاورزی،

 .1388 سرخ، طالی زعفران تجارت، و توسعه سازمان-

 باازار  سااختار  و بازاریابی فنی، کارایی بررسی فدایی، شوکت محسن و محمودی ابوالفضل و محمود شبان،-

 .1322 زمستان ،2 شماره ،1 جلد زعفران، فناوری و زراعت نشریه ایران، زعفران
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 باازار  سااختار  و صادراتی نسبی مزیت تعیین خداوردیزاده، محمد و خداوردیزاده صابر کمال، سید صادقی،-

 .1321 ،(11 پیاپی) 3 شماره سوم، سال کشاورزی، اقتصاد تحقیقات زعفران، جهانی واردات و صادرات

 معاادالت  سیستم با ایران زعفران صادرات تقاضای و عرضه تابع برآورد اکبرزاده، جواد و علیرضا کرباسی،-

 .1387 تابستان ،62 شماره شانزدهم، سال توسعه، و کشاورزی اقتصاد همزمان،

 با حیدریه تربت شهرستان زعفرانكار کشاورزان ریسكی هایگرایش و تولید ریسک سمیرا، مقدم، گلكاران-

 .1323 پاییز ،87 شماره دوم، و بیست سال توسعه، و کشاورزی اقتصاد فقر، شاخص بر تأکید
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