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 :دستورکار جلسه 
 (کلرپریفوس)باقیمانده سموم در زعفران های صادراتی 

 

مورخ  شنبهچهارروز  کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضویجلسه کمیسیون  هفتمین

 .برگزار گردید اعضای کمیسیون با حضورو  اتاق بازرگانی محل ساختمان مرکزی در 20/11/1911
  

 

  مشهد یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئشریعتی مقدم 

 کرد دیزعفران تاک تیفیک یارتقا کمک به با هدف یالملل نیب تهیآکرود شگاهیآزما ی یکبر ضرورت راه انداز 

توجه به موضوع ارتقای کیفی این محصول، جایگاه ایران را در بازارهای بین المللی تثبیت می کند و  همچنین

 .باعث می شود تا در این شاخص، از رقبای زعفران ایرانی عقب نمانیم

 مزارع را  ک،یکشت محصوالت ارگان ریسطح ز شیتا در جهت افزا میانتظار دار یاز سازمان جهاد کشاورز

با کد و با  فرانزعمحصول  نیهمچن. کامل و جامع باشد ،یآموزش ها جد قیطر نیار کند تا بدشناسنامه د

ضرورت  نیعالوه بر ا. به شرکت ها عرضه شود یقرارداد یدر قالب کشاورزآن سالمت شاخص های  نیتضم

 .شود یراه انداز یمل یها تیو با حما یدر مشهد توسط بخش خصوص یالملل نیب تهیآکرود شگاهیدارد آزما

  یکه تعهدات ارز یبه طور ؛مای هدر حوزه صادرات زعفران مواجه بود یبا مشکالت جد ریسال اخ 9 یال 0در 

از محصول زعفران از کنترل خارج شود و به صورت قاچاق از کشور خارج گردد و  یبخش اعظم تاباعث شد 

 . دمتضرر شدن اریحوزه بس نیو صاحب برند در ا یاصل یشرکت ها

 ایدن گریبه نقاط د یریسختگ نیکنند البته ا یمحصول زعفران لحاظ م یرا برا یا ژهیو یدر اروپا استانداردها 

محصول مدنظر قرار  نیواردات ا یرا برا یا ژهیو یاستانداردها زیکه کشور ژاپن ن یبه طور ،افتیخواهد  یتسر

است که از محصول زعفران، صادرات و ارزش افزوده آن در حوزه  نیلذا هدف ما به عنوان تشکل ا. داده است

 .میکن انتیص تیفیک

 ریکند اما در پرداخت مبلغ آن تاخ یم دیزعفران را به صورت عمده از کشاورزان خر ییروستا یسازمان تعاون 

 . دارد

 ایران زعفران یمل یشورا سیاحتشام، رئ 

  کیو ارگان تیفیک یارتقا یالزم برا یمهم اشاره شده است که راهکارها نیزعفران به ا زیمصوبه م 5در بند 

 قاتیمرکز تحق یو با همکار رانیاستاندارد ا یمتشکل از سازمان مل یتوسط کارگروه باید محصول زعفران یساز

 ران،یا یو بازرگان یتعاون یوزرات بهداشت، اتاق ها ،یتوسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورز سازمانصنعت غذا، 
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به سازمان استاندارد و  شنهاداتیبه همراه پ ییاجرا های ارائه شود و گزارش تدوین و... و زعفران یمل یشورا 

 .منعکس گردد رانیسازمان توسعه و تجارت ا

 الزم به کشاورزان داده شود تا تالش آنان  یآموزش ها دیمحصول زعفران در گام نخست با تیفیک یارتقا یبرا

 دیتول ترین عمدهخراسان بزرگ،  نکهیبا توجه به ا. محصول زعفران مثمر ثمر واقع شود یساز کیدر جهت ارگان

اساس از معاونت  نیبر هم .در این خطه ضرورت داردمجهز  شگاهیآزما کی جادیست، اایکننده زعفران در دن

در مشهد  یمجهز شگاهیآزما وکنند  یاریما را  ریمس نیدر ا تا میتقاضا کرد یجمهور استیر یعلم و فناور

ظرفیت ایجاد چنین  .ردیقرار گ توجهمورد  یالملل نیب یاستانداردها دیها با شگاهیآزما نیدر واقع در ا. شود جادیا

شود تا محصول زعفران ممکن می  یدولت و با مشارکت بخش خصوص تیحما ی تنها در صورتشگاهیآزما

 .عرضه شود یمللال نیب یبه بازارها یجهان یمنطبق با استانداردها

 و حتی  نده امحصول زعفران حرکت کرد کیارگان دیاز مناطق به سمت تول یخوشبختانه در حال حاضر برخ

و  یرود با همت جمع یم دیام. آغاز شده است ینقاط خراسان جنوب یآموزش به کشاورزان در برخ شاهدیم که

 .میزعفران بردار کیارگان دیدر جهت تول یآموزش گامتوسعه روند 

 خراسان رضوی صادرکنندگان زعفران هیاتحاد سی، رئیریم 

  را لحاظ کرده است هرچند که در  یا رانهیسختگ یاستانداردها ران،یزعفران ا یاروپا برا هیمتاسفانه اتحاد

گرفته نشده است،  یجد انهکه متاسفبود محصول داده شده این  تیفیک یارتقا یبرا یاریبس یگذشته هشدارها

است که سازمان جهاد  یلذا ضرور. گرفته نشود یصادرات جد شیه با توجه به افزائلمس نیا زیاکنون ن هم دیشا

 .شود تیرعا یمحصول زعفران به خوب یالملل نیب یبا صادرکننده تعامل داشته باشد تا استانداردها یکشاورز

 زعفران اعمال شده است، محصول  یکه برا ییها تیکنند که چرا با توجه به تمام محدود یعنوان م یبرخ

دارند و  یحضور فعال یهدف صادرات ی، نخست آنکه صادرکنندگان در بازارهاداشتهرشد  این محصولصادرات 

 02که در حال حاضر زعفران به  نشان می دهدآمارها . استکرده  دایپ شیافزا یهدف صادرات یکشورها ایثان

کند، متاسفانه  دایبسط پ نیز کشورها ریاروپا به سا هیاتحاد یها یریلذا اگر سختگ و شود یکشور صادر م

 .صادرات مختل خواهد شد

 یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یاهیگ داتیساربان، معاون بهبود تول 

 102 یهزار هکتار آن مربوط به استان خراسان رضو 11و  میکشت زعفران در کشور دار ریهزار هکتار سطح ز 

 . است

  زعفران  تولید هزار خانوار در حوزه 192. محصول با ارزش استان است نیاز پسته دومدر واقع زعفران پس

 قتیدر حق. دارندبرای این منظور  نیهکتار زم کیکمتر از  هم هزار خانوار 121هستند،  تیمشغول به فعال
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 دیبا ماتیلذا تصم متاثر از خود قرار می دهد وحوزه را  نیادر شاغل  022 یال 522؛ اتخاذ شده ماتیتصم 

 .نشودمتضرر  انیم نیدر ا یباشد تا کس یوکارشناس یمنطق

    ییروستا یخانوارها شتیمعدر درصد  19در  و تا کند یم جادینفر در روز اشتغال ا 022محصول زعفران 

 .انجام می گیردمحصول به خارج از کشور  نیدرصد صادرات ا 05 زیبراساس آمار گمرک ن. نقش دارد

 زعفران راهکار و راه حل  تیفیمحصول باک دیدر محصول زعفران ندارم، تول ییایمیبه مصرف کود ش یاعتقاد

 نیوجود دارد تا ا تیفیبه منظور کنترل ک زین یشگاهیو آزما هستیمارائه طرح  یآمادگ یدارد، در خراسان رضو

 .دنعرضه شو یللالم نیب یدر بازارها کیمحصول به صورت ارگان

 یخراسان جنوب یسازمان جهاد کشاورز یو مهندس یآب و خاک و امور فن ری، مدیغالم 

  هدف  یکرده است و کشورها دایتوسعه پ نیز ریاخ یسال ها یاست که ط یخراسان رضو ،خاستگاه زعفران

شعاع قرار الرا تحت  تشیفیمحصول ک نیا یتوسعه کمّ دیلذا نبا. هستند شیدر حال افزا جیبه تدر هم یصادرات

اما متاسفانه در حال  ردیزعفران در دستورکار قرار گ کیکشت ارگان تاشود  یم شنهادیپ لیدل نیبه هم. دهد

زعفران  انیم ؛شود، به طور مثالمی  بیزعفران ترغ کیارگان دیکشاورز به سمت تول ووجود ندارد  یحاضر مشوق

 یو لذا حت میرقابت کن زین گرید یکشورهابا  دیبا نیعالوه بر ا. وجود ندارد یمتیق تتفاو کیرارگانیو غ کیارگان

 .میمحصول بکوش ی اینساز یفیدر جهت ک باید االمکان

 یاریآب یسنت یو روش ها یخرده مالک یها یکشاورز لیموجود در محصول زعفران به دل یها یاز آلودگ یبحث 

 یاستفاده از روش ها نیگزیجا دیبا یاریآب نینو یلذا استفاده از روش ها. که در کشور ما حاکم است می باشد

 .شود یسنت

 یخراسان شمال یسازمان جهاد کشاورز یاهیگ داتیمعاون بهبود تول ،یتشکر 

 هیته ینقشه راه جامع دیبا معتقدیم که. دشو نیتدو دیبا کیزعفران ارگان دیتول یبرا یو پژوهش یشیطرح آزما 

 اهیگ قاتیموسسه تحق نیهمچن. میمحصول زعفران بردار کیارگان دیرا در جهت تول یموثرتر یشود تا گام ها

 اریبس یتواند راهکارها یتخصص م لیموسسه به دل نیکند، چرا که ا یاریما را  راه نیتواند در ا یم یپزشک

 .است یپزشک اهیگ قاتیما مرکز تحق یدر حال حاضر مرجع علم. نمایدحوزه ارائه  نیدر ا یخوب

 یدر صادرات محصول زعفران به صورت مغرضانه انتقادات رانینخست ا گاهیو جا یاسیمسائل س لیمتاسفانه به دل 

محصول اعمال  نیا یرا بر رو یا رانهیسختگ اریبس یلذا استانداردها ؛ردیگ یانجام م رانیبه محصول زعفران ا

واقف شوند که در حال ه ئلمس نیشود تا آنان به ا ارائهالزم  یبه کشاورزان آموزش ها دیحال با نیبا ا. کنند یم

 .محصول دقت خواهد کرد نیا دیدر تول ؛خصوص آگاه باشد نیاگر کشاورز در ا و هستند ییدارو اهیگ دیتول

 یخراسان رضو یحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورز ریمد ا،یفاطمه حالج ن 
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   شودمحصول استفاده  نیا یاز حشره کش ها برا تا میستیمحصول زعفران متصور ن یبرا یآفت نکهیا انیبا ب، 

 یرا برا یا ژهیو یاستانداردها پاارو هیاعالم کرد که اتحاد یاریمکاتبات بس یسازمان حفظ نباتات ط: گفت

 تیاستانداردها را رعا نیا دیکشمش، پسته و زعفران با میکرد هیلذا توص و است گرفته محصول زعفران در نظر

 .کنند

 اریله بسئمس نیشناسنامه باشد و ا یو دارا یپزشک اهیگ یها کینیتحت نظر کل دیشود با یآن چه که صادر م 

از  دیبا یپزشک اهیگ یها کینیصادر شود، کلای در این حوزه  یپس اگر قرار است گواه نیاز ا. است تیحائز اهم

 .صفر تا صد بر محصول نظارت داشته باشند

 یجا نیشعاع قرار داده است، عالوه بر االرا تحت  آن تیفیک و تولیدکنندگان این محصول، تعدد کشاورزان 

دار روند تولید این  معتقدیم مرجع یا تشکلی باید عهده. است یزعفران در استان خراسان خال قاتیمرکز تحق

 . محصول در بخش کشاورزی باشد تا کیفیت زعفران به نوعی یکدستی برسد و عاری از آالینده ها باشد

 زعفران نیشرکت نو ی، معاونت فنیمردانیعل 

  و ردیمورد توجه قرار گ یستیاست و با تیحائز اهم اریاروپا بس هیمحصول زعفران در سطح اتحاد تیفیبحث ک 

به  زیآن ن یو نمونه ها میقرار ده یمورد بررس یمعتبر داخل یها شگاهیمحصول را در آزما نیا دیلذا با

 . نماییمارسال  یمعتبر  خارج یها شگاهیآزما

  مورد  دبای هئلمس نیمتناظر کدکس ا یا تهیشود، در کم یدر کدکس مطرح م ییمواد غذا یمنیآنجا که بحث ااز

 یها تهیرا در کم مقوله نیا زیما ن. را مورد نظر قرار دهد موضوع نیا دیبا زیبهداشت ن تهیکم. ردیقرار گ یریگیپ

 .خواهیم کرد یریگیپو و کدکس اعالم  زویا یالملل نیب

  زیسحرخ» تولیدی گروه رهیمد اتیه رییس، زیسحرخفرهاد» 

 چرا که از دولت  ؛شود جادیا یتوسط بخش خصوص یشگاهیمحصول زعفران، آزما تیفیکنترل ک بحثدر  دیبا

خود  محصول یساز یفیک یبر رو زیدر حال حاضر کشور افغانستان ن. را داشت شگاهیآزما یانتظار راه انداز دینبا

 .انجام رسانده استرا به  ییتالش ها

 نیمحصول زعفران لحاظ کرده است، چن یرا برا یا رانهیسختگ یاروپا استانداردها هیکه اتحاد نیعالوه بر ا 

این موضوع اهمیت ارتقای کیفی محصوالت صادراتی زعفران را دوچندان می . میشاهد هست زیرا در کانادا ن یاتفاق

 . کند

  دیتوان از کشاورز انتظار تول یوجود نداشته باشد، نم کیرارگانیو غ کیانزعفران ارگ انیم یمتیتفاوت قچنانچه 

 یبرا یغاتیو تبل رکارشناسانهیغ شنهاداتیمرتبط با زعفران پ ریغ یمتاسفانه تشکل ها .داشت کیزعفران ارگان

 .ندارد یا جهینت چیکنند که ه یمحصول زعفران عنوان م
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 زعفران  یمل یشورا عضو ،ینیحس 

 محصول زعفران را دنبال  کیموضوع کشت ارگان یخراسان رضو یجهاد کشاورز یزعفران با همکار یمل یشورا

 .است کسب نموده یخوب جینتا زیرابطه ن نیکرده است و در ا

 تشنه  و آن ها اثربخش است کیارگان داتیبه کشاورزان در تول میاز آن است که آموزش مستق یتجربه حاک

چرا که عمده فعاالن این به کشاورزان خرده گرفت  دیاست نبا نییمحصوالتمان پا تیفیآموزش هستند، لذا اگر ک

زعفران را از مزرعه  دیتول ندیفرآ یستیبا معتقدیم که. ندارند کیرا در خصوص کشت ارگان یکاف یآگاه بخش،

 .شود ییشناسا دیخصوص با نیضعف ها در ا و میتحت نظارت قرار ده یفرآور یتا کارگاه ها

 استان ییروستا داتیتول یتعاون هیعامل اتحادریمد ،یریجد 

 از  یکند تا بخش عمده ا یم دیهر ساله به صورت عمده زعفران را از کشاورزان خر ییسازمان تعاون روستا

 ار یینظر سازمان تعاون روستا دمور یاستانداردها دیالبته کشاورزان با. له منتفع شوندئمس نیکشاورزان از ا

 .کنند تیرعا

 مشهد یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیمقدم، رئ یعتیشر 

  دهند و  یفراوان م تیبه مقوله سالمت اهم ایدر دن: کرد بیانجلسه  ی مطالب عنوان شده در ایندر جمع بند

 یاقتصاد زعفران در کشورها. شود یتر م رانهیسختگ جیمحصول زعفران به تدر یلذا اعمال استانداردها برا

 ریو با هدف تسخ یبه صورت عمد رانهیسختگ یتصور که اعمال استانداردها نیا ذاکوچک است، ل اریبس ییاروپا

 .، اشتباه استمی باشد یالملل نیب یبازارها

 مربوطه از  یئه راهکارهااو ار دیو راندمان تول تیفیشناخت کامل موضوعات مرتبط با زعفران شامل بهداشت، ک

 نیدر ا یو بخش خصوص ردیمدنظر قرار گ دیبا ...و مان غذا و دارو، استانداردساز ،یپزشک اهیسازمان گجانب 

حوزه  نیاز مسئول و است یبرنامه عمل کیبه  دنیرس مسئله دیگر. انجام دهدباید الزم را  یها یرابطه جمع بند

 کی یهم ط یبخش خصوص یها شرکت کنند و ینیب شیپدر این رابطه  یاتیعمل یها میت تا میتقاضا دار دیتول

 .موضوع بپردازند نیبه ا دیبا یبرنامه مشخص مل

 که  یکیمکان یروش ها نیهمچن ،ردیمورد لحاظ قرار بگ دیبا یو بسته بند یکشت، فرآور یاستانداردها یبازنگر

مسائل حمل  رامونیپ دیاساس با نیبر ا. ستیمحصول ن نیا ستهیشانیز شود  یدر زعفران م یکیزیف رییباعث تغ

 کدستیاستاندارد باالتر و . بگیردمات الزم انجام اها و اقد رتنظا ،یکیزیف یها یو آلودگ نیو نقل، فلزات سنگ

 نیبا او را داراست  یجهان تیفیک نیباالتر رانیدر حال حاضر زعفران ا. ردیگبدر دستور کار قرار  دیبا تیفیدر ک

 . میمان را حفظ کن یهدف صادرات یبازارها میتا بتوان بکوشیممحصول  نیا شتریب یدر جهت ارتقا دیحال با

  اتدیدرصد از تول 12که  پیش برود ییبه سمت و سو دیزعفران با دکنندهیاستان تول 9 یگذار هدفمعتقدیم که 

 .زعفران شود یساز کیارگان این حوزه
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  :مصوبات جلسه  
با حضور  رانیزعفران ا گاهیرضوی  در مورد ارتقاء جا جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسانجمع بندی 

راسان رضوی و خمسئولین اتاق بازرگانی و شورای ملی زعفران ایران و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان های 

 . مقرر گردید   0/11/11خراسان جنوبی و خراسان شمالی و سایر اعضاء در جلسه  

 

بندهای ذیل  یت ها و سخت گیری ایجاد شده در اتحادیه اروپا برای زعفران شاملهای مربوط به محدود آیندتدوین فر

 :اقدام گردد 

 بخصوص تقلبات ، شناخت به موقع مشکالت کلی زعفران شامل مشکالت بهداشتی ، کیفی ، آلودگی های شیمیایی -1

 استفاده از سموم   

 .که در نهایت ارائه راهکار نهایی بدهند همکاری با موسسه  گیاه پزشکی کشور و سازمان غذا و دارو  -0

 لیفرآوری ، بسته بندی زعفران و یا بازنگری آیین کارها و استاندارد های فع ، تدوین استاندارد های جامع کشت -9

 روش هابرای آموزش و اصالح 

 ردیقرار گمورد عمل  دهیجمع رس دییو به تا یهدف گذار تیفیدر بهداشت و ک کدستیاستاندارد باالتر و  -4

  .....انبار و  ،خشک کردن: تهیه و تدوین تعاریف و دستورالعمل از جمله روشهای مکانیکی جابه جایی  -5

 (.شود برنامه ریزی برای حذف کامل  )مواد خارجی  یا سایرآلودگی های فیزیکی مانند پرز مو پیش بینی رفع  -0

 رسیدن به برنامه عمل از جمله تشکیل تیم های عملیاتی در مزرعه  -7

روشهای آلودگی بررسی و تشویق و هدف گذاری تولید با گواهی معتبر ارگانیک و نیز شناسایی راهکار تولید سالم  -8

 سم زدایی ، زدایی 

از تولید با % 12ل آینده حداقل کشت های آینده زعفران برای ارگانیک باشد  تولید طی سه سا% 85  پیش بینی -1 

 .گواهی ارگانیک تولید شود 

 شناسنامه دار کردن مزارع و پیشبرد کشاورزی قراردادی  -12

 مشهد با حمایت بخش دولتی پیش بینی شود درآزمایشگاه اکردیته بین المللی  -11

و   هیمتناظر ادو  یها تهیکم یبا همکار یالملل نیو ب یداخل یشگاههایآزما نیتست ب نگیانجام ر یبرا یزیبرنامه ر -10

 ISIRI-TC34/SC7و  کدکس یچاشن

 برنامه ریزی به منظور ارتقای زنجیره ارزش زعفران-19
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در این جلسه رئیس شورای ملی زعفران از طرح خرید های حمایتی انجام شده  توسط شرکت های تحت پوشش  

فران بهداشتی و کیفی موجب پیش گیری از کاهش حداقل بخصوص شرکت نوین زعفران که عالوه بر تشویق تولید زع

 .میلیون تومان قیمت پایه خرید در فصل عرضه زعفران شد قدردانی گردید  4الی   5/0

شورای ملی  ایران تهیه شده توسط کمیته بازاریابیهمچنین مقرر شد طرح اقدامات جامع علمی برای اعتالی زعفران 

ق بازرگانی و رئیس شورای ملی زعفران در معاونت فن آوری ریاست جمهوری و اتحادیه زعفران و کمیسیون کشاورزی اتا

 %گیاهان دارویی کشور ارائه و پیگیری گردد 
 

  ایران و خراسان رضوی یاتاق بازرگان صنایع وابستهو  یکشاورز ونیسیکم سیرئشریعتی مقدم 

 ایران زعفران یمل یشورا سیاحتشام، رئ 

 خراسان رضوی صادرکنندگان زعفران هیاتحاد سی، رئیریم 

 زیسحرخ» تولیدی گروه رهیمد اتیه رییس، زیسحرخ» 

 عیدی زاده، سرپرست دفتر کشاورزی خراسان رضوی 

 یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یاهیگ داتیساربان، معاون بهبود تول 

 جنوبیخراسان  یسازمان جهاد کشاورزمدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی ، غالمی 

 یخراسان شمال یسازمان جهاد کشاورز یاهیگ داتیمعاون بهبود تول ،یتشکر 

 منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران 

 یخراسان رضو یحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورز ریمد ا،یحالج ن 

 استان ییروستا داتیتول یتعاون هیعامل اتحادریمد ،یریجد 

 زعفران  یمل یشورا عضو ،ینیحس 

 زعفران نیشرکت نو ی، معاونت فنیمردانیعل 

 مشعوفی، مسئول فنی زعفران بهرامن 

 ی امور کمیسیونهای اتاقخردمند، کارشناس دبیرخانه هماهنگ 

 


