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  چكيده 
ايـن گيـاه   .  اسـت  جهـان ةترين ادوي  كشاورزي و گرانتترين محصوال ارزشن يكي از با   زعفرا

ـ    جغرافيايي خـاص و بـا     ني است كه با توجه به اقليم و عرض        هاازجمله گيا  ، اهميـت    كـم  ي نيـاز آب
ويـژه كـشور   استراتژيك زياد و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي فراواني كه در كشورهاي توليدكننده، به      

بنـابراين،  . خـود اختـصاص دهـد     ي به الملل  نيبرا در بازار     يا ژهيو اثرگذاري   تواند يمن دارد،   تافغانسا
 ةعرصـ  بـه  هـا   تيـ حما  و هـا  يگـذار شدن سرمايه اي مناسب همراه با گسيل    تواند آينده   اين گياه مي  

فـضايي  هـدف از انجـام تحقيـق حاضـر، ارزيـابي انتـشار              . ي زعفران، داشته باشد   المللنيب يابيبازار
لحـاظ  تر آن، بازاريابي مناسـب ايـن محـصول بـه          كشت زعفران در كشور افغانستان و هدف جزئي       

- كه كشور افغانـستان بـه      دهد يمن  هاي پژوهش نشا  يافته. ي است الملل  نيبكيفيت مناسب در عرصة     

  و شرايط جوي خاصي كه دارد، داراي زمينة انتشار فضايي مناسبي براي كاشت زعفـران اسـت      ليدل
همـراه آورده   ي را با خود بـه     الملل  نيبموازات ارزش اقتصادي باالي زعفران، افزايش تقاضاي بازار         به
 يطـ يمحستيـ ز مـشتركات سـو،    ازيـك  تـوان يمـ  ازجمله عوامل تأثيرگذار در اين زمينـه را          .تاس
 بانيپـشت  عنـوان بـه  يجهان ةافتيتوسعه تيريمد حضورديگر،  ي و ازسوي  فرهنگ ،يقوم ،)ستمياكوس(

ـ بازار،  برداشت شت،اك ،يزراع ةتوسع ـ  بـر  يمبتنـ  ةافتـ يتوسـعه  و مـدرن  يابي  و اطالعـات  يورافّن
همـة مـوارد    . نـام بـرد    يانـسان  منـابع  آموزش در ژهيوبه ،كالن يگذارهيسرما  و كيالكترون تجارت
 رحمطـ  نـده يآ يهـا   سال در زعفران يجهان تجارت در يجد اينهيگزعنوان  به را افغانستان ذكرشده
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  مقدمه. 1

   طرح مسئله.1. 1

ي جغرافيـاي محـدودي انجـام       هـا   عـرض  شرايط اقليمي خاص، در      ليدلكشت و توليد زعفران به     
ي زيـاد ايـن    هـا   بليـت با توجه به اين شرايط اقليمي، بازار گـسترده، تقاضـاي فـراوان و نيـز قا                . شود يم

شورهاي صادركننده رقابت اقتصادي تنگاتنگي را در عرصة جهاني، با سـطح كـشت بـاالي                ك ،محصول
با توجه به اسناد تاريخي كه وجـود دارد، ايرانيـان   . گذارندنمايش ميي متفاوت آن بهها  تيفيك وزعفران  

هـاي زاگـرس ايجـاد       الونـد و دامنـه     زارهاي جهان را در ايالت باستاني ماد، در نـواحي         نخستين زعفران 
خيز گذشته و جديد ايران و نيز ساير نقـاط دنيـا تـسري يافتـه            اند كه بعدها به ديگر نواحي زعفران      كرده
  ايـران،  :نـد از  اان عبـارت  جهـ  زعفـران در     ةتوليدكننـد عمـدة   كشورهاي   .)119: 1383ابريشمي،   (است
ميـزان توليـد    ). 1390 پرمه،(، افغانستان   استراليا،  ايتاليااكش،  ، مر الجزاير،   يونان ،فرانسه هندوستان،،  اسپانيا

 %)6/95( بوده كه از اين ميزان بيشترين سـهم توليـد             تن 157حدود   2009جهاني اين محصول در سال      
 سـال اخيـر بـا    10 و ميزان توليد زعفران در كشور افغانستان طي كشتريزسطح . از آن ايران بوده است  
طـوري كـه    اي داشته است؛ بـه    شت و نزديكي به كشور ايران، رشد قابل مالحظه        توجه به اهميت اين ك    

.  افــزايش يافتــه اســت2008 هكتــار در ســال 250بــه  2004 هكتــار در ســال 16از سـطح زيركــشت  
 افزايش يافتـه اسـت   2008 كيلوگرم در سال 800 به  2004 سال در كيلوگرم   60همچنين، ميزان توليد از     

 هـدف از انجـام ايـن پـژوهش،          نيتـر   مهـم . باشـد  يم 93/1،  2009 دنيا در سال     و سهم توليد آن از كل     
لحـاظ داشـتن   ارزيابي انتشار فضايي كشت زعفران در كشور افغانستان و بازار مناسـب ايـن كـشت بـه          

ـ اهم رتر ديگري كه ب    هدف جزئي . ي است الملل  نيبكيفيت مناسب در عرصة      افزايـد،    ايـن مقالـه مـي   تي
ي اسـت كـه در حمايـت از ايـن محـصول در كـشور افغانـستان                الملل  نيبمايت  هاي ح  بررسي سياست 

ضرورت انجام اين پژوهش ازنظر كشوري آن است كه اگر مـسؤوالن امـور              . باشدگيرد، مي صورت مي 
 اقـدامات مناسـب و      -كه خاستگاه اولية توليد زعفـران اسـت       -توليد و بازاريابي زعفران در كشور ايران        

درستي ايفا ننمايند، با توجه بـه سـرعت         ي جايگاه توليدي و صادراتي اين محصول به       الزم را براي ارتقا   
كشور افغانستان در اين زمينه، در فاصلة زماني اندكي موقعيت كشورمان در ارتباط بـا ايـن محـصول و                    
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سو، كـشاورزان و دولـت افغانـستان بـا          يكرو خواهد شد؛ زيرا از    مزيت نسبي آن، با چالش جدي روبه      
هـاي توليـد و پـس از        المللـي در حـوزه    هاي بين ديگر، وجود حمايت  هاي بلند و آگاهانه و ازسوي     گام

در راسـتاي   . انـد المللي در اين زمينـه برداشـته      توليد اين محصول، قدم در راه كسب جايگاه مناسب بين         
تـأثير بـر    و كيفيت مناسب اين محصول و بازار جهـاني و تبعـات ايـن                طرشد و شراي  روبه اين افزايش 

  : ذيل بررسي و تحليل شودسؤاالت كهي، در اين مقاله سعي بر آن است الملل نيبزعفران در عرصة 
تطور تاريخي كشت زعفران و كشت فضايي آن در كشور افغانستان چـه رونـدي را طـي كـرده                    . 1

  است؟
  دارند؟ تأثير المللي زعفران در افغانستان چه عواملي بر بازار بين. 2

  تحقيق اسيشن روش. 2 

بـر توصـيف     تحليلي استفاده شده اسـت كـه عـالوه         -در پژوهش حاضر از روش تحقيق توصيفي       
ـ و تطور تاريخي زعفران در كشور افغانستان، به تحليل عوامل مـؤثر بـر بـازار         انتشار فضايي  ي المللـ  نيب

دف تهيـة  تحقيـق از روش اسـنادي بـا هـ     بـراي انجـام ايـن   . زعفران در افغانستان پرداخته شده اسـت 
عـات اسـنادي سـعي شـده اسـت تـا       در تهية اطـال . ن بهره گرفته شده است  اطالعات و سپس تحليل آ    

درنهايـت،  . اينترنتي صورت گيرد هاي ها و سايت ها، نقشه مارنامهاي، آ گردآوري نشريات، منابع كتابخانه
  .ستآمده به تدوين نتايج تحقيق اقدام شده ادستبا تحليل اطالعات اسنادي به

  توزيع فضايي زعفران در جهان. 3

 تـا  30هـاي    شته و امروز، در فاصلة عـرض      خيز گذ ترين مناطق زعفران  طبق مستندات تاريخي مهم    
انـد؛ امـا شـهرت و     درجة جغرافيايي و در فاصلة فالت ايران در شرق تا اندلس در غرب قرار گرفته              40

ميشه به خاستگاه آن؛ يعنـي ايـران تعلـق داشـته        ه هگذشت بودن جهاني زعفران در ادوار تاريخي     مرغوب
كه درمورد مبدأ زعفران و شـروع كـشت آن           دو گروه از محققان هستند    ). 119: 1383ابريشمي،  (است  

،  ديگـر  گـروه  و داننـد  يمبا يكديگر تفاوت نظر دارند؛ يك گروه، مبدأ زعفران را ايالت قديم ماد، ايران،               
بـا  . داننـد  يايران م   زمين شامل يونان، تركيه، آسياي صغير و       ة از كر  يتر  عي وس ةخاستگاه زعفران را منطق   



 ومس                                     شماره        ريزي روستايي     پژوهش و برنامه مجلّه                                                                  100

 بـه سـاير نقـاط جهـان باسـتان ازجملـه      را زعفـران   ايرانيان اولين كساني بودند كه توجه به اين نظرات، 
 به عنوان گيـاهي     زعفرانشناساندن  همچنين، ايرانيان به    .  نيز به اعراب صادر كردند     چين و  و   روم يونان،
هاي اول تا چهـارم هجـري بـه تمـام           سده  در ، زراعت آن  ةويمعرفي و ش   خوراكي، ي و يص دارو با خوا 

زعفران با توجـه بـه عـرض جغرافيـايي يادشـده و               توزيع جغرافيايي  .تندپرداخمناطق پيرامون مديترانه    
  :كشورهاي عمدة توليدكنندة اين محصول عبارتند از

تـرين توليدكننـدگان جهـاني      از عمـده  نتـشار و يكـي       مركـز ا   ، تـاريخي  ليبه دال كشور ايران   : ايران
  هكتار و كـل ميـزان توليـدي آن         5/67297ا  سطح زيركشت اين محصول در ايران برابر ب       . زعفران است 

  . تن است239
 نيتـر   مهـم .  زعفـران اسـت    ة و صادركنند  كننده كشور توليد  نيتر  مهم بعد از ايران  اين كشور   : اسپانيا

 منطقـه،   ايـن  .دارد قـرار  اسپانيا جنوب در مانچا كاستيال  و در شهر   طيبست   در ايال  ، كشت زعفران  ةمنطق
 تـن و سـهم آن       5/5 ميزان توليد اين محصول در كشور اسپانيا         .دارد ايران در قائنات به شبيه وهواييآب

  .است% 2/3در توليد جهاني اين محصول 
 2ميزان توليـد آن حـدود   . شود يمانجام  كشت زعفران در شمال اين كشور در منطقة كوزاني : يونان

  .است% 2/1تن و سهم آن در توليد جهاني اين محصول 
 كشور هندوستان در شمال اين كشور است كه ميـزان توليـد     زعفرانعموم مناطق كشت    : هندوستان
  .است% 95/0 تن و سطح توليد جهاني آن 5/1اين محصول 
 مسلمانان بـه آن توليـد ايـن محـصول     ازجمله كشورهاي آفريقايي است كه در زمان ورود   : مراكش

هم و سـ   تن   3ميزان توليد آن     كشت زعفران در جنوب اين كشور معمول است كه        . نيز رواج يافته است   
  . است% 1جهاني آن 

و  ميان كشورهايي وجود دارند كه به لحاظ كشت زعفران در سطح محـدود               نيدر ا : ساير كشورها 
 كـه  انـد   آوردهوجـود   اي بـراي خـود بـه      و بازار جهاني تازه    كمتري در سطح جهاني قرار دارند        عملكرد

زاده و  ابـراهيم ( به كشورهايي ازجمله ايتاليـا، چـين، افغانـستان، فرانـسه، سـوئيس اشـاره كـرد                   توان يم
   ).4: 1385بذرافشان، 
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   پراكندگي زعفران در جهانعيتوز -1شكل 
  

  عفران در كشورهاي توليدكنندة اين محصولوري زيزان توليد وبهرهم. ت وضعيت سطح زيركش-1جدول 

  1389 پژوهش و ايران، وزارت جهاد كشاورزي، آمارنامة سال هاي يافته: مĤخذ

 

  )كيلوگرم( هكتار درعملكرد   )تن(ميزان توليد  )هكتار( سطح زيركشت  كشورها

  5/3  239  67297  ايران
  84/7  5/5  600  اسپانيا
  28/2  46/4  2825  هند
  30/4  30/4  1000  يونان

  48/5  70/3  675  آذربايجان
  00/2  00/1  500  مراكش
  16/6  24/0  4/29  ايتاليا

  هاي تحقيق يافته. 4

  تطور تاريخي كشت زعفران در افغانستان. 1. 4

  گــردد برمــي  بــه حــدود قــرن چهــارم هجــري    در افغانــستانة تــاريخي زعفــران  نيشيــپ 
ن شـهر بـادغيس و آبـادي درغـش بـه كـشت              كه افغانستان جزئي از كشور ايران بود و مناطقي همچو         

  جزئي       عمده       :مناطق توليد كننده

 جزئي      عمده      :كشورهاي توليد كننده

 گذشته      اكنون      :مراكز بازرگاني
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ابريـشمي،  (شـود   زعفران بيشتر مشهور بودند؛ اما امروزه در اين مناطق اثري از اين كشت مشاهده نمـي               
 از طرف دولت افغانـستان بـه مـساحتي در           1352 آزمايشي در سال     طوربهكشت زعفران   ). 120: 1383

تحقيقـاتي انجـام شـد و نتـايج خـوبي           هـرات بـه صـورت       ن   متر مربـع در فـارم اردوخـا        400حدود  
 اولـين گـروه     1371اوايل سال   ). 1390پرمه،  ( تدربرداشت؛ اما پيگيري جدي پس از آن صورت نگرف        

بازگشتند و در منطقة غوريانِ استان هرات سكني گزيدنـد و بـه همـراه خـود                 ن  پناهندگان افغاني از ايرا   
اي بـراي رشـد و تحـول در         كه ايـن مـسئله زمينـه       پياز زعفران را براي كشت به اين منطقه وارد كردند         

  .  افغانستان و نيز جايگزيني مناسب براي كشت ترياك در سطح منطقه شده استو كشوراستان هرات 
كمـك سـازمان پناهنـدگان       تحقيقاتي گوناگون ازجمله كميتة دانماركي به       مؤسسات 1377در سال    

ايـن  . ة پـشتون زرغـون شـروع كردنـد        در منطق يشي  صورت آزما بهكشت زعفران را    ) 1داكار(ن  افغانستا
صورت قاچـاق از مـرز زاهـدان         تن پياز زعفران به    28 براي اولين بار     1381كه در سال    موضوع هنگامي 

تحقيـق  «اي بـا عنـوان       پروژه 1384در سال    و   )1390پرمه،  (خود گرفت   تري به خارج شد، شكل جدي   
توسـط سـازمان   » عنـوان كـشت جـايگزين   بـه ن ن كـشت آ در توليد پايدار و بازاريابي زعفـران و امكـا   

تصويب و با حمايت مالي انگلستان توسـط مؤسـسة   » 2ايكارد«ه  ب وابستهتحقيقاتي ارتقاي سطح زندگي     
جـاي كـشت     از اجـراي آن جـايگزيني ايـن كـشت بـه             هـدف  داكار و دانشگاه واشنگتن اجرا شد كـه       

  .گيردرا دربر ميهاي افغاني خشخاش بود كه بخشي از درآمد خانواده
در اختيـار افغانـستان قـرار    )  گرم10( تن پياز زعفران با وزن هر پياز 20 هلند حدود   2006در سال    

 تـن پيـاز زعفـران در        40 نيـز ايتاليـا      2007در سال   . نشستندداد كه اين پيازها در همان سال اول به گُل           
كردن زعفـران شـيوة   كه براي خشك( دهلناكنون كشورهاي متعددي نظير   هم. اختيار اين كشور قرار داد    

كـه در توسـعة كـشت    (انمارك ، د)تي طبقي را در اختيار افغانستان قرار داده اسها كنشك، خ بهداشتي
، آلمـان   )دهـد  يمـ قرار  ن   اختيار افغانستا  را در كه تجهيزات فراوري    (، فرانسه   )كند يمبه افغانستان كمك    

آزمايشگاه مجهز آكرودينة زعفـران بـراي آزمـايش كيفيـت            هزار يورو براي احداث يك       500كه مبلغ   (
از ) كه بر اقتصاد پايدار زعفـران تأكيـد دارد        (و درنهايت، آمريكا    ) زعفران به افغانستان كمك كرده است     

                                                 
1-DACAAR 

2-ICARDA 
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ي هـا   تيـ حمابا توجه به گذشت مـدت كوتـاهي از          . دنكن يمافغانستان درزمينة كشت زعفران حمايت      
ـ يو كم كاران، اتحاديـة صـادركنندگان      ه اتحادية تعاوني زعفران   گرفته، سه اتحاديه ازجمل   صورت  ة ملـي  ت

 ملـي زعفـران در هـرات بـا      ميسـمپوز  اولـين    1385 سال   درزعفران در افغانستان تشكيل شده است و        
مشاركت محققان، دانشگاهيان و مسؤوالن اجرايي وزارت كشاورزي و آبيـاري در ايـن كـشور برگـزار            

  ).1390پرمه، (شد 
گرفته در اين مدت كوتاه، نشان از انتشار موفق ايـن كـشت پرسـود، بـا     ز تحوالت صورت  بخشي ا  

-توجه به نرخ رشد و عملكرد آن در واحد سطح دارد و نويددهنـدة بـازاري سرشـار از زمينـة سـرمايه         

   .، استاند بردهگذاري براي كشورهايي كه به مزيت نسبي اين محصول پي 

   زعفران در افغانستانانتشار فضايي سطح زيركشت. 2. 4

ش  بـا هـدف كـاه      2003-2008ي  هـا   سـال  ساله، بـين     5گسترش توليد زعفران در يك استراتژي        
ي صورت گرفتـه    الملل  نيبي  ها  سازمانكشت مواد مخدر، از سوي دولت جمهوري اسالمي افغانستان و           

نـگ در زمينـة     ي در افغانـستان پـس از ج       المللـ   نيبـ ي  هـا   سـازمان شده از طـرف     مطالعات انجام . است
، سـودآور عنـوان محـصولي     سودآور براي جايگزيني مواد مخـدر، زعفـران را بـه          ت  شناسايي محصوال 

 & Aslami( انـد  معرفـي كـرده  نيي غرب افغانستاوهواداراي پتانسيل زياد و مناسب براي شرايط آب

Qaraeen, 2006: 15.(  

 اقتـصاد ايـن مـسئله      كـه  ه است بود ههد كي يبرا در جهان    مخدر موادعمدة   ةدكننديتول افغانستان 
ـ امن بـه خدشـه   سبب   و    كرده اختالل دچاربسيار   را افغانستان نيـز شـده اسـت؛       يامنطقـه  ثبـات  و تي
ي و بـا همكـاري وزارت كـشاورزي افغانـستان     الملل نيبي ها سازماني توسط  مختلفهاي  روژهپبنابراين،  

ت شور، بـراي جـايگزيني كـش   در جهت رشد گـسترش فـضايي زعفـران در شـمال و غـرب ايـن كـ               
  . خشخاش انجام پذيرفته است

 هكتـار   38/4 حـدود    2000-2001هـاي    زعفران در كـشور افغانـستان بـين سـال          كشتريزسطح   
ي زرغون پشتون و غوريان توليدكننـدة زعفـران         ها  شهرستانها تنها   در بين اين سال   . گزارش شده است  

 به كـشت خـشخاش و   و اشتغال نوپابودن اين كشت ليبه دل ي غرب كشور    ها  شهرستاناند و ساير    بوده
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اسـتان  . )Wyeth & Malik, 2008: 68( اند بوده كشت، فاقد اراضي زيركشت زعفران نيبا اناآشنايي 
ي دارد كـه توزيـع   تـر  مناسـب ي غرب كشور افغانستان شرايط جغرافيـايي       ها  استان ساير   انيدر م هرات  

 نيـز پـس از شـناخت        هـا   شهرسـتان عالوه، ساير   به. گرفتگسترش زعفران، ابتدا از اين استان صورت        
يي چـون  هـا  شهرسـتان توان به   جمله مي ي اين كشت روي آوردند كه از آن         به سو مزاياي اين محصول    

 با تحـوالتي كـه طـي    ).Gohar & Wyeth, 2006: 23(و انجيل اشاره كرد خ سنگي، كررباط شيندند،
 بـه  كمـك (ي  دانمـارك وسـط مطالعـات مؤسـسة داكـار     درزمينة توسعة كـشت زعفـران و ت      2004سال  

 كـشت   بـراي  مناسـب  ينيگزيجـا  را زعفـران گرفتـه اسـت،     صـورت   و ايكـارد   )افغانـستان  پناهندگان
 نمودنـد كـه ايـن       اقدام هرات استان در زعفران ازيپ عيتوز به و ندكرد يمعرف هرات ةمنطق در خشخاش

ي شـمالي و    هـا   شهرستانشدن  اضافه. است هكتار گزارش شده     16 حدود   2004جهش در سال زراعي     
ي ديگـر افغانـستان، پخـش       هـا   اسـتان  ميـان    بار در شرقي استان هرات و توزيع پياز زعفران براي اولين          

يي وهـوا زعفران را وارد مرحلة جديدي از انتشار فضايي اين محصول به مناطقي كـه داراي شـرايط آب     
اي غور، بلخ، كابل، قنـدهار، زابـل، اورزگـان، كنـدز،         هو خاك مناسب بودند، كرد كه از آن جمله استان         

  ). RALF, 2007: 123( نام برد توان يمغزني، دايكندي، ننگرها، لغمان و لوگر را 

تـأثير كـشت    گزارش شـد كـه عمـدتاً تحـت     هكتار40 ميزان كشت زعفران 2005در سال زراعي     
ترتيب، عملكـرد سـطح زيركـشت در        به 2007 و   2006هاي  در سال . ي جديد است  ها  استانزعفران در   

 گـسترش فـضايي زعفـران بـه سـطح      2008درنهايـت، در سـال   .  گزارش شد   هكتار 161 و   83حدود  
 اسـتان بـه توليدكننـدگان زعفـران، بـا توجـه بـه               27شـدن    هكتار رسيد و اضافه    250زيركشت حدود   

صولي كـه قابليـت توسـعة       عنوان محـ  ها و سرماي بسيار زياد در اين چند سال، زعفران را به            خشكسالي
ي در سطح جهان است، معرفـي كـرده   الملل  نيبزايي زياد و بازار     فراوان همراه با رشد اقتصادي و اشتغال      

  . است
اين مطلب حائز اهميت است كه با توجه به مطالعات و آمارهايي كه وزارت كـشاورزي افغانـستان              

ايي همچـون داكـار، ايكـارد و    هـ درخصوص سطح زيركشت زعفران در سطح ملي به كمـك مؤسـسه   
 سـال زراعـي     نيآخـر لحاظ رتبه و سطح زيركشت كه در         ارائه داده است، استان هرات به      1برنامة رالف 

                                                 
1- Ralf 
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كـانون توليـد      ميليـون دالر بـوده اسـت، همچنـان         4حـدود    تن و ازحيث ارزش      2حدود  در  ) 2008(
  .زعفران معرفي شده است

  

  

   سياسي كشور جمهوري اسالمي افغانستان تقسيمات- 2شكل 

  1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
  

  المللي آننيب متيق و افغانستاندر  زعفران ركشتيز سطح - 2جدول 

  1391هاي پژوهش، يافته: مأخذ

 سال
ميزان توليد 

 )كيلوگرم(
 ركشتيزسطح 
 )هكتار(

  نرخ توليد
 )هكتار-كيلوگرم(

قيمت برحسب 
 )دالر(كيلوگرم 

2004 60 16 75/3 200 

2005 150 40 75/3 350 

2006 240 83 89/2 450 

2007 400 161 48/2 1200 

2008 800 251 2/3 1800 
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  2004 -2008ي ها سال روند تغييرات سطح زيركشت زعفران در كشور افغانستان طي -3شكل 

  1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  انستان ازار زعفران در افغب و ديتول تيوضع. 3. 4

زعفـران در   د  دهندة رشـ   نشان  با توجه به آمارهاي در دسترس، بررسي حجم توليد و بازار زعفران            
دليـل كيفيـت مناسـب، بـا        ي بـه  المللـ   نيبميان توليدكنندگان جهاني اين محصول است و با داشتن بازار           

 2004 در سـال  .كنـد برندهايي همچون ايران، براي صادرات اين محصول در سطح جهاني برابـري مـي   
 كيلوگرم و 60 هكتار بوده است كه حجم توليدي برابر با 16سطح زيركشت زعفران در افغانستان حدود 

از اين مقدار توليد، استان هرات بخش عظيمي از توليد .  تن گزارش شده است75/3نرخ توليدي برابر با 
 زرغـون بيـشترين   و پشتونوريان هاي هرات، غ داده است و در اين ميان، شهرستان    ص  خود اختصا را به 

 كيلـوگرم در    75/3 و نـرخ توليـدي       لـوگرم ي ك 150 توليد برابر بـا      2005در سال   . اند  داشتهسهم توليد را    
ي شـيندند،  هـا  شهرستانهكتار، جهش باالتري را به خود اختصاص داده است كه اين جهش با پيوستن          

 2006در سـال  . توليد را مجدداً افزايش داده استجانِ استان هرات ميزان  سنگي، كرخ، انجيل، زنده   رباط
 افزايش يافت كه اين حجم توليد عمدتاً مرهون         89/2 كيلوگرم و نرخ توليد      240توليد به دو برابر؛ يعني      

توزيع پياز زعفران از البراتوري كه به كمك كميتة بازسازي واليتي مربوط به ايتاليا در هرات ايجاد شده                   
ي ژنتيكـي توليدشـده در كـشور    ازهـا يپن، حجم توليد يادشده مرهون واردكردن   همچني. باشداست، مي 

هايي كه به تازگي با شناخت از اقتصاد  وزارت كشاورزي افغانستان و توليد آن در استان هلند با همكاري 
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 توليد زعفران به    2008 و   2007هاي  در سال . ، است اندپرسود زعفران، اقدام به كشت اين محصول كرده       
تبي باالتر از توليد در هر واحد سطح رسيد كه با توجه به خشكسالي و سرماي شديد و قيمت باالي                    مرا

و گـذاري كـشورهاي اروپـايي       دهد كه درنتيجـة آن، سـرمايه      زعفران رشد قابل مالحظه اي را نشان مي       
ي هـا   سـال  در    كيلـوگرم  800،  400 برابر بـا  در همين زمينه، توليدي     .  است تر  انينما در آن بيشتر     كايمرآ

 ,Lunsford & Zenger( كيلوگرم بر هكتار گـزارش شـده اسـت    2/3، 48/2ذكرشده با نرخ توليدي 

2009: 86.(  
-به ها سال) نايرا(و موازات بازارهاي جهاني و رقيبي كه در نزديكي مرزهاي ا    بازار زعفران افغانستان به    
ـا توجـه بـه     . ي است توليدكنندة زعفران در سطح جهاني است، بازار نوپاي     عنوان قيمت زعفران توليدشـده ب

ازاي دالر بـه   170-200 بين   2004سال شروع كشت و ارزش زياد آن نسبت به كشت خشخاش، در سال              
-ايگونـه افزايش است؛ بهروبه  قيمت زعفران2004پيوسته از سال طوربههر كيلوگرم گزارش شده است و      

. گزارش شده است  دالر   350- 450ازاي هر كيلوگرم، بين     به 2006 و   2005ي  ها  سالكه قيمت زعفران در     
، قيمت آن را در سطح جهاني به باالترين سطح خـود؛ يعنـي از              2008 و   2007ي  ها  سالجهش قيمت بين    

تـأثير  كـه ايـن عمـدتاً تحـت         رسانيد 2008 دالر در سال     1200-1800 به   2007 در سال     دالر 1200-600
  ). Ibid: 35(اي شديد در ايران بوده است دليل خشكسالي و سرمكاهش توليد به

  
  يالملل نيب رشد قيمت زعفران توليدي افغانستان در سطح بازارهاي -4شكل 

  1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ



 ومس                                     شماره        ريزي روستايي     پژوهش و برنامه مجلّه                                                                  108

  ي زعفران در افغانستان الملل نيب عوامل مؤثر بر بازار .4. 4

 و هـر كـشوري   اسـت صادرات و تجارت خارجي يكي از مسائل مهم اقتصادي در تمام كـشورها       
-، براي حداكثركردن سود تجاري خـود بـه  يا تعرفهرياي و غ  تعرفه يها  تياز موانع و محدود   نظر  صرف

 اهميـت اسـتراتژيك   . اسـت خـدمات  دنبال شناخت مزيت نسبي خود در توليد و صادرات آن كاالها و         
زايـي گـسترده و حفـظ       لها و تأثيرات اجتماعي، مانند اشـتغا       زعفران و نقش مهم اقتصادي آن و قابليت       

ي آينده، سبب شده است تا بخش وسيعي از كشورها با توجه به اقلـيم خـاص             ها  نسلفرهنگ توليد در    
انداز بازار جهاني ايـن صـنعت ارزشـمند،         راستا بررسي چشم  دراين. آن به توليد اين محصول اقدام كنند      

 جهـاني و آمـادگي الزم بـراي         ورود توليدكنندگان جديد و رقباي آينده بـراي حفـظ برتـري موقعيـت             
ي جهاني، در حفظ و توسـعة بـازار و صـادرات حيـاتي اسـت؛ بنـابراين، تحـوالت جهـاني،                      ها  رقابت

تغييرات جوي، پيشرفت علم و فنّاوري و ارتباط جهاني، صنعت زعفـران را در معـرض تحـول وسـيع                 
 در بررسي امكـان كـشت و   هاي مختلفكشورهاي قاره). 1390يي، مجتبا(كمي و كيفي قرار داده است     

 و برخـي از كـشورها حتـي بـه نتـايج             اند  كرده قبل آغاز    ها  سالبرداشت زعفران تحقيقات وسيعي را از       
. انـد  افتـه يـابي و تـوجيهي بـه دانـش فنـي بـومي موردنيـاز آن دسـت ي        ي اوليه و مكان  ها يبررسمثبت  

ر گذرانده و وارد مرحلـة اجـرا         كه مراحلي را پشت س     شود يمافغانستان ازجملة اين كشورها محسوب      
در بخش دوم اين مقاله سعي شـده اسـت          . و توسعة علمي و فني صنعت و تجارت زعفران شده است          

   .ي زعفران پرداخته شودالملل نيبكه به عوامل مؤثر برورود كشور افغانستان به بازار 

  ي جهان بازار به زعفران ورود عوامل. 5. 4

 ازطريـق . اسـت  برخـوردار  صـادرات  ريـزي برنامـه  در ايويژه تاهمي از هدف بازارهاي شناخت 
ـ  و شناسـايي  را زعفران هدف بازارهايورود به    توانمي متعددي هايشاخص  روابـط  بـسط  ا هـدف  ب
-بنابراين، با شناسايي ابعاد استراتژي بازارهاي هدف زعفران مـي         ؛  دكر ريزيبرنامه زمينه اين در ،تجاري

 جـذب و همچنـين    ن  جهـا صادرات   كل از زعفرانصادرات   سهم باالبردن   هاي مؤثرتري براي  توان قدم 
ترين ابعاد استراتژيك براي بازاريـابي در ابعـاد ملـي و جهـاني              درادامه، به مهم   .صادرات بيشتر برداشت  

  :ارتقاي بازار ملي و جهاني به شرايط ذيل بستگي دارد. شودپرداخته مي
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هـا،    ران، معرفي محصوالت جديـد زعفـران بـه خـانواده          هي درمورد استفاده از زعف    باالبردن آگا  •
  پوشش رسانة جمعي در معرفي زعفران؛

كننـدگان زعفـران، بهبـود سيـستم توزيـع در           هاي مـصرف  نظرسنجي و تحقيق درمورد خواسته     •
  عرضة بازار محلي؛ 

سـازي،  كنتـرل نهـايي، مرتـب      بنـدي و  سازي و توزيع، بـسته    استاندارد صدور گواهينامه، ذخيره    •
 زمايشگاه، پردازش گل زعفران؛آ

  ؛1كردنلوژي، خشكبندي نهايي، نظارت، تست ميكرو بيوبندي و خروج، بررسي بستهبسته •
 اصالح آن؛ هاي بهينة كشت پياز زعفران وال با داشتن شيوهوري باحصول اطمينان از بهره •

 است كـه آن نيـز       در بازار جهاني   دست آوردن قيمت مناسب   ال يك ضرورت براي به     كيفيت با  •
المللـي كيفيـت و    هـاي بـين  بندي زعفران، اخذ گواهينامهعمدتاً نتيجة مراقبت در كشت، فراوري و بسته    

 ).RALF, 2007: 47(توسعة عادالنة تجارت خارجي است 

  هاي بازاريابي محصول زعفران افغانستان  مشكالت و محدوديت. 6. 4

ها و عوامل مؤثر بر بازاريابي زعفران براي شناسايي            هدف از ارائة اين بخش بررسي آثار محدوديت       
ها و تهديدهايي است كه در ارتباط با گـسترش بـازار زعفـران وجـود دارد؛ بنـابراين، براسـاس          فرصت

ها و عوامل مؤثر، ازحيث بازاريابي زعفران مورد توجـه و           اي از محدوديت  شده، مجموعه مطالعات انجام 
 : ا به شرح زير هستندبررسي قرار گرفته كه اهم آنه

واسطة وجود بازار زعفران ايران؛ اما با اين وجـود،          نشدن زعفران افغانستان به   به رسميت شناخته   •
مندان خاص خود را دارد كه نـسبت بـه تهيـة زعفـران      المللي عالقه   بازار زعفران افغانستان در سطح بين     

 ويـژه هلنـد، ايـاالت متحـده آمريكـا،         به(ند  ده  دليل كيفيت مناسب، از خود رغبت نشان مي       افغانستان به 
  ؛)دانمارك، ايتاليا

  ؛)isoرعايت بدون (المللي فقدان تضمين كيفيت براي خريداران بين •
  ؛)نياز قوي به مطالعة دقيق(گذاري و رويكردهاي بازار نبود آگاهي از پويايي بازار، ساختار قيمت •

                                                 
1- www-docstoc-com 
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  فقدان مهارت در بازاريابي؛ •
  ادركنندگان افغانستان؛نبود رقابت در ميان ص •
المللـي كيفيـت و بهداشـت بـراي           نياز كشاورزان به اطالعات بيشتر درمورد استانداردهاي بـين         •

  .المللي طور مستقيم به مشتريان بينفروش محصوالت به
 الزم است دولت در جهت تسريع در امور خدمات زيربنـايي محـصوالت كـشاورزي، مـشاركت                  

انـداز بـازار    چـشم . كمـك بگيـرد   رشد بازار زعفران افغانستان بـه     بخش خصوصي را براي حركت روبه     
هاي دولتي و خصوصي در بـازة         هاي خارجي با همكاري بخش      دهندة آن است كه شركت    زعفران نشان 

المللـي باشـند و بـازار     گذار صادرات و رقابت متوازني در سطح بين       توانند پايه   مدتي مي زماني نسبتاً ميان  
   ).Gohar & Wyeth, 2006: 58(تأثير قرار دهند حتجهاني زعفران را ت

  گيري نتيجه. 5 

دليل ارادة سياسي جامعة جهاني و با حمايت آمريكا و كشورهاي اروپا، در مقابله           بهفغانستان   كشور ا 
سـو، مـشتركات    يـك از. كند  عنوان كشت جايگزين معرفي و دنبال مي      با كشت مواد مخدر، زعفران را به      

عنوان يافتة جهاني به  ديگر، حضور مديريت توسعه   ، قومي، فرهنگي و ازسوي    )اكوسيستم (محيطيزيست
يافتة مبتنـي بـر فّنـاوري اطالعـات و      پشتيبان توسعة زراعي، كشت، برداشت و بازاريابي مدرن و توسعه         

اي ان گزينـه  عنوويژه در آموزش منابع انساني، افغانستان را به       گذاري كالن به  تجارت الكترونيكي، سرمايه  
ترين مسئله دربارة افغانستان،      مهم. هاي آينده مطرح كرده است      جدي در تجارت جهاني زعفران در سال      

المللي در آموزش كالسيك زعفران در تمامي سطوح  گذاري كالن بينپشتوانة جهاني همكاري و سرمايه
-تقويت اتحاديه. المللي است هاي مجرب بين بندي و بازاريابي توسط تيمكشت، برداشت، فراوري، بسته  

ويژه توجه به آموزش زنان در مديريت مزارع زعفران و فراوري بهداشتي، ازجمله نكات هاي صنفي و به
-مجتبا(است آن مهم در استراتژي توسعة صنعت زعفران افغانستان براي تسريع در توسعة كمي و كيفي        

  ).1390يي، 
  :فران در كشور افغانستان پرداخته مي شودترين عوامل توسعة كشت زع در زير به مهم

 هاي افغان؛ در ميان خانواده بهبود كيفيت و افزايش آگاهي از گزينة استفاده از زعفران •
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 بهبود دسترسي كشاورزان به بازارهاي محلي و تحقيق برروي مسائل جانبي توليدي زعفران؛  •

ـ تول در يسازتيظرف • ـ بازار و پـردازش  ،دي ـ ازطر زعفـران  يابي  بخـش  مراكـز  و هـا دانـشگاه  قي
  ي؛خصوص
 صنعت فعاالن يتمام نيب يهماهنگ ةريزنج جاديا و زعفران يمل هماهنگ يهاتهيكم از تيحما •

 ؛زعفران
 بـاالبردن ،  زعفـران  كـردن خشك،  ها گل يآورجمع ةعرص در كه يكسان عنوانبه زنان مشاركت •

 يكمكـ  زعفران، يبندبسته و يآورجمع برعالوه مشاركت نيا كه يديتول مناطق در اشتغال و يورهبهر
   .، استدارند آن در ييبسزا يسهم زنان كه زعفران دكنندگانيتول يها انجمن وجودآمدنبه جهت در

دليل شرايط جوي خاصـي كـه   دهندة اين است كه كشور افغانستان به  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان     
 10 متوسط عملكرد زعفـران در ايـن كـشور           .ران است دارد، داراي انتشار فضايي مناسبي براي كاشت زعف       

ـبي اسـت        است   كيلوگرم در هكتار   دليـل كـشت و   زعفـران بـه  . كه در مقايسه با استاندارد جهاني رقم مناس
 ويژه غرب افغانـستان و از برداشت آسان، نياز به آبياري كم و نيز سازگاري با محيط جغرافيايي افغانستان، به  

ـيش      . سال بيشتر كننـد   به آن، كشاورزان را واداشته تا كشت آن را سال         تر قيمت باالي    همه مهم  يـك دهـة پ
ـاي وزارت كـشاورزي       كشت اين گياه از يك مزرعة بسيار كوچك در هرات آغاز شد و آن              گونه كه آماره

 هاي ديگر انتشار پيدا كرده است كـه         دهد، توليد زعفران از استان هرات به ساير استان          افغانستان گزارش مي  
المللـي در ايـن امـر         هاي داخلي و مؤسسات بين      هايي است كه سازمان     آموزش اين انتشار مرهون ترويج و    

بـودن دورة  بل مالحظة آن، نيروي كار ارزان، كوتاهزايي قا، اشتغالزعفرانباالبودن ارزش اقتصادي    . اند  داشته
 زعفران  كشترا براي   افغاني  اورزان  المللي، عواملي هستند كه رغبت كش       كشت و افزايش تقاضاي بازار بين     

 توليدكنندگان زعفران براي تصاحب بازار و همچنين ميانرقابت . اندنسبت به كشت خشخاش افزايش داده  
ـايي جديـد بـراي          المللي اين محصول، موجب طرح ايده       افزايش تقاضاي روزافزون بازار بين     ها و راهكاره

  :توانند شامل موارد زير باشند ا و راهكارها ميه كشت و توسعة زعفران شده است كه اين ايده
اي اسـت كـه ايـن    المللي مـستلزم كـاربرد راهبردهـاي بهينـه          ينبداشتن كيفيت و استانداردهاي      •

 باعـث  هـا  آنكردن ها و ساير فرايندهاي ديگري است كه رعايت         يبندها، بسته   يشگاهآزماراهبردها شامل   
 ود؛ ش يمارتقاي كيفي محصول و بازار جهاني 
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ارائة راهكارهاي جديد براي افزايش آگاهي مردم، ازطريق شيوة شناخت و آموزش كافي نسبت               •
 فروش سبت به كشاورزان نشود تا ي ماي به توليد، تا بازار و تضمين خريد زعفران توسط دولت كه زمينه

ان فراهم  بيشتر كشاورزان نسبت به كشت زعفر     اي نداشته باشند و روند جذب هرچه       دغدغه محصوالت
 آيد؛ 

هـا بـراي     حتي مشاركت بـا آن    رهاي توليدكننده در بازار زعفران و     وكش  ديگر ربااستفاده از تج   •
 ر؛آرام و بدون ايجاد تنش در بازا حضوري
 رفع موانع ورود انـواع  ،بندي بستهيها  و شركت هاي توليد   يتعاونيالت الزم به    و تسه توانمندي   •

 ؛  صنايع تبديلي واحدهاي موجودة توسعبا هدفجود در جهان استفاده از تكنولوژي موها،  ينماش
 حـضور  ةكردن زمينتر و فراهمهاي كارآمد و انتخاب روش   يابي بازار ي جديد ها  روشاستفاده از    •

 ؛ صادركنندگان در بازارهاي جديد
 ةهمـواره مـانع از ايجـاد ارزش افـزود    زعفـران   غيربهداشتي )در مواردي(بندي نامناسب و  بسته •

 زعفران )اي فله(د  آزا بايد در جهت جلوگيري از فروش، بنابراينشود؛عي و سودآور اين محصول ميواق
 ؛رسدنظر ميهاي دولت كامالً ضروري بهتالش شود و در اين راستا حمايت

حمايت از آموزش، جذب و ارتقاي نيروي انساني كارآمـد در جهـت جـذب بـازار هـدف در                     •
 انستان؛ نة خارج از كشور افغسفارتخا

 . گذاري خارجيها و تسهيالت و امنيت الزم از سوي دولت براي سرمايهساختن زيرساختفراهم •
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