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  با توجه به اهمیت زعفران و ارزش افزوده ایجاد شده و نیز ارزش صادراتی و ارزآوری آن این پژوهش 
انجام شده است. هدف این تحقیق محاسبه حاشیه بازار و در نهایت کارایی بازار زعفران در داخل کشور می باشد. 
روش جمع آوری داده ها بصورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه تولید کنندگان و تجار زعفران در سال 1392 بوده 
است. نتایج  نشان می دهد خدمات بازاریابي نظیر درجه بندي و  بسته بندي عمدتا در بازار عمده فروشی و صادر 
سلیقه و سطح خرید مصرف کنندگان  به  توجه  با  نیز  و همچنین در سطح خرده فروشی  انجام می شود  کننده ها 
بسته بندی  انجام می گیرد. در این بازار، انواع خریداران )خرده فروش ،عمده فروش ، تعاونی ها، واسطه ها، مصرف 
کنندگان ، صادرکنندگان ،خریداران  محلی( نقش عوامل بازار را تشکیل می دهند. زعفران اغلب بصورت نقدی 
خرید و فروش می شود. سهم تولیدکننده از قیمت نهایي زعفران حدود 65 درصد است. بیشترین هزینه بازاررساني 
مربوط به سرمایه در گردش و هزینه محل کسب وکار است . کارایي کل بازارحدود 80 درصد  محاسبه شده است. 
بیشترین حاشیه کل بازار زعفران برای هرکیلوگرم بترتیب نوع و کیفیت آن برای زعفران ممتاز 13.3 میلیون ریال 
،نگین 13میلیون ریال، ،سرگل 12.1میلیون ریال ،پوشال  11.4میلیون ریال و دسته حدود 9.3میلیون ریال برآورد 
تولید  بازار مهمترین مشکالت  نبودن  نتایج بدست آمده نوسان قیمت ها و همچنین  شفاف  بر اساس  شده است. 
کنندگان در زمینه بازار زعفران است.پیشنهاد می شود برای افزایش سهم تولید کنندگان از قیمت نهایی محصول تا 
حد امکان فاصله تولید کنندگان تا صادر کنندگان با حذف واسطه های اضافی کاهش یابد و برای افزایش کیفیت 

زعفران تولیدی کالسهای آموزشی و ترویجی برگزار گردد. 
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مقدمه
محصولی  تک  اقتصاد  از  ناشی  مشکالت 
مانند نفت و تحریم های سیاسی ،اقتصادی  سبب 
شده اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسان هاي شدید 
ارزی قرار گیرد ، یکی از مهمترین روش ها براي 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  معضل،  این  با  مقابله 
بخش  است.  کشاورزی  محصوالت  بخصوص 
کشورهاي  فقرات  ستون  عنوان  به  کشاورزي 
در حال توسعه بوده و به عنوان منبعی مهم براي 
بخشهاي  در  بویژه  درآمد  ایجاد  و  زایی  اشتغال 
 Salehi and( می شود.  گرفته  نظر  در  روستایی 
توسعه،  حال  در  کشورهاي  در   .)nadaf ,1396

سیستم  وجود  و  کشاورزي  بازار  سیاست هاي 
عنوان  به   باالیی  اطمینان  با  کارآمد  بازاریابی 
اي  توسعه  سیاست هاي  ناپذیراز  جدایی  بخش 
بازار محصوالت  نظر گرفته می شود.  کشور در 
الزم  غذایی  مواد  اینکه  بر  افزون  کشاورزي 
براي جمعیت در حال رشد و همچنین مواد خام 
بخش صنعتی را تأمین می کند، می تواند به عنوان 
خارجی  ارز  کسب  و  صادرات  براي  پتانسیلی 
در  سرمایه اي  واردات کاالهاي  براي  نیاز  مورد 
نظر  اقتصادي در  توسعه صنعتی و رشد  راستاي 
از عوامل مؤثر  گرفته شود)Sidhu,2016(. یکی 
کاهش  یافتگی  توسعه  مطلوب  درجه  کسب  بر 
بازارهاي  در  بازاریابی  و  مبادله  هاي  هزینه 
توسعه  براي  اما  است،  خدمات  و  کاال  مصرف 
این مهم ابتدا باید نواقص و مشکالت بازاریابی، 
بازاریابی  حاشیه  نیز  و  بازاریابی  بر  مؤثر  عوامل 

 .)Shajari,1381( شناسایی و برطرف گردد
در  موجود  اطالعات  و  آمار  اساس  بر 
ایران  زعفران   درصد   95 حدود   1395 سال 

تولید  وجنوبی   رضوی  خراسان  استان  دو  در 
 Ministry of Agriculture Jihad,( است  شده 
است که  در گروه محصوالتي  زعفران   .)1395

سیاست قیمت خرید تضمیني درمورد آن اعمال 
تعیین  بازار  مکانیزم  با  آن  قیمت  و  نمي شود 
مي گردد. ولی در زمانی که با افزایش عرضه و 
یا کاهش تقاضا قیمت ها کاهش می بابد، دولت 
حمایت  برای   و  بازار  قبمت  از  باالتر  قیمتی  با 
از  توافقی  خرید  به  مبادرت  کنندگان  تولید  از 
کشاورزان می نماید در این شرایط دولت برای 
کاهش نقش واسطه های اضافی و افزایش قیمت 
قیمت  درصد  الی40   30 پرداخت  با  محصول، 
انبار کردن محصول  و  نقدی  محصول بصورت 
بازارهای  یا  و  بورس  بازار  در  آن  عرضه  و 
می شود  محصول  قیمت  افزایش  باعث  خارجی 

 .)Mansourian,1395(
در زمینه بازار رسانی و بازاریابی محصوالت 
خارج  و  داخل  در  زیادی  مطالعات  کشاورزی 
ایران صورت گرفته است که در ادامه به بعضی 

از آنها اشاره می شود.
و  فنی  کارایی  تعیین  برای  که  تحقیقی  در 
نشان  نتایج   شده  انجام  زعفران  بازار  ساختار 
چند  انحصار  ایران  زعفران  بازار  در  دهد  می 
جانبه وجود داشته و سهم عوامل بازاررسانی در 
قیمت زعفران حدود 14/78 درصد برآورد شده 
بازاریابی  حاشیه   .)Shaban et al.,2013( است  
و  فروشی  خرده  سطح  در  آن  قیمت  با  زعفران 
رابطه  نقل  و  حمل  و  دستمزد  هزینه  با  همچنین 
مستقیم داشته بطوریکه با افزایش یک درصد به 
به  درصد   1.5 فروشی،  درخرده  زعفران  هزینه 
 Hoseini and( حاشیه بازاریابی افزوده شده است
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Ghalandari,2006( . مسائل بازاریابي کشاورزي 

اقتصاد کشورهای در  و زنجیره عرضه آنها  در 
تولید محصوالت  مطالعه موردي  با  توسعه  حال 
کارایي  بررسي  به  که  نو(   )گینه  پاپوا  در  تازه 
دهد  می  نشان  است  پرداخته  بازاریابي  سیستم 
باعث محدودیت  بازار  های ضعیف  زیرساخت 
بازاریابی  هاي  هزینه  افزایش  و  خدمات 
 Martin and( شود  می  کشاورزی   محصوالت 
با   رابطه  در  ای  مطالعه  نتایج   .)Tagadish,2006

دهد  می  نشان  ایران  زعفران  بازاریابی  و  تولید 
و  فروشی  خرده  حاشیه  فروشی،  عمده  حاشیه 
زعفران  کیلوگرم  یک  بازاریابی  کل  حاشیه 
برآورد  ریال  هزار   893 و   483  ،410 ترتیب  به 
شده  است)Torkamani, 2000( . در پژوهشی با 
منطقه  در  یهودي  بازاریابی گل خطمی  بررسی 
خرده   28 تولیدکننده،   60 بنین،  شهر  جنوبی 
فروش و 4 عمده فروش به عنوان نمونه انتخاب و 
حاشیه خالص براي محصول گل خطمی یهودي 
فروشان  خرده   ،  3.24 تولیدکنندگان  براي 
9.67 و عمده فروشان 8.37 برآورد شده است

کشور  در  که  درتحقیقی   .)  )Adegbola,2016

بازاریابی کشت  بررسی و مطالعه  به  هندوستان  
نارگیل انجام شده نشان می دهد روند رو به رشد 
تولید نارگیل در این منطقه موجب ایجاد چالش 
هایی براي یافتن بازارهاي جدید شده است. آنها 
یافتن  و  مشکالت  این  به  پاسخگویی  منظور  به 
یک  جهانی  بازارهاي  در  نوین  هاي  فرصت 
 Naik & ( نظام آزاد تجارت را پیشنهاد داده اند

.)Nagaraja,2017

هزینه  و  زعفران  محصول  قیمتی  تغییرات 
اقتصادی  شدید  تغییرات  بدلیل  بازارسانی  های 

زعفران  بازار  مسائل  می کند  ایجاب  ایران  در 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  مدت  کوتاه  بصورت 

قیمتي  فني،  کارایي  تعیین  هدف  با  تحقیق  این 
زعفران  انواع  تفکیک  به  زعفران  بازار  وکل 
این  برای  که  است  گرفته  انجام  کیفیت  نظر  از 
منظور محاسبه حاشیه بازار زعفران نیز ضروری 

می باشد.
مواد و روش ها

بازار  کارایی  بررسی  برای  حاضر  تحقیق 
زعفران ایران به تفکیک درجات و انواع زعفران 
 1392 سال  در  داخلی  بازار  در  کیفیت  نظر  از 
اطالعات  آوری  جمع  روش  است.  شده  انجام 
تولید  به   مستقیم  مراجعه  با  که  بوده  پیمایشی 
مربوطه   های  پرسشنامه  زعفران  تجار  و  کننده 
تعداد تجار  فراوانی  به  با توجه  تکمیل گردید.  
در استان  خراسان رضوی و تمرکز آنان در شهر 
مشهد  ،تعداد 45 نفر  از آنها  با استفاده از روش  
انتخاب  ومورد  مصاحبه  نمونه گیری تصادفی 
حضوری  قرار گرفتند. در مورد بهره برداران نیز 
در  کار  زعفران  کشاورزان  پراکندگی  دلیل  به 
سطح شهرستان های خراسان رضوی و همچنین 
استان خراسان جنوبی از نمونه گیری خوشه ای 
استفاده گردید . برای این منظور  شهرستان های 
تحت   ، حیدریه  (تربت  زعفران  کشت  عمده 
بعنوان  قاینات(   و  گناباد  آباد،  فیض   ، جلگه 
آنها   داخل  از  سپس  و  شد  مشخص  خوشه ها 
)شهرستان های عمده کشت(  بصورت تصادفی 

95 پرسشنامه زارعین  تکمیل گردید.
مراحل  در  بازار  حاشیه  اینکه  به  توجه  با    
و  رساني  بازار  هزینه هاي  از  شاخصي  مختلف 
به  است،  بازار  عوامل  توسط  شده  کسب  سود 
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همین دلیل  اعداد محاسبه شده  مبناي محاسبات 
برآورد کارایی  برای  باشد.لذا  بازار مي  کارایي 
ضروری  بازاریابی  های  حاشیه  تعیین  بازار 
حاشیه  توان  می  تحلیل ها  و  تجزیه  در   . است 
عمده  جزءحاشیه  دو  به  را  زعفران  بازاریابی 
کرد.  تقسیم  فروشی   خرده  حاشیه  و  فروشی  
زعفران  قیمت  اختالف  فروشی  عمده  حاشیه 
درسطح عمده فروشی و قیمت زعفران تازه در 
سر مزرعه)روستا( است. حاشیه خرده فروشی نیز  
قیمت  و  مصرف  آماده  زعفران  قیمت  اختالف 
عمده فروشی آن می باشد.حاشیه کل بازاریابي1 
زنجیره  مختلف  حلقه  هاي  بین  قیمت  اختالف 
بازاریابي بوده که  با استفاده از روابط  زیر  نشان 

)Khaledi et al.,2011( .داده  می شود
 )1(
MM = PR – PP  

 )2(
MW = PW – PP  

 )3(
MR = PR – PW             

 MW ، حاشیه کل بازاریابي زعفران MM

حاشیه عمده  فروشي زعفران ، MR حاشیه 
خرده  فروشي زعفران ، PR قیمت خرده  فروشي 

زعفران ، PP قیمت تولیدکننده و PW قیمت 
عمده  فروشي زعفران مي  باشد. از طریق محاسبه 

حاشیه هاي عمده فروشي و خرده فروشي مي توان 
سهم هر یک از عوامل عمده بازاررساني 

زعفران را در اختالف قیمت بین تولیدکنندگان 
 Charles and(.و مصرف کنندگان تعیین نمود

)Gray,1993

1- Marketing Margin

بازاریابي  کارایي  عدم  سطح  بررسي  برای 
کارایي  عدم  قیمتي2،  کارایي  عدم  تعیین   ،
با  زعفران   بازاریابي  کل4  کارایي  عدم  و  فني3 
استفاده از روابط ارائه شده زیر مبادرت گردید 

)Shirivastava and ranadhir, 1995(.
)4(  

Tinef = CW  / MM 
 )5(
Pinef = CM / MM

)6(
Oinef = (CM + CW) / MM 

 Pinef ،عدم کارایي فني Tinef ،در روابط فوق
 CM ،عدم کارایي کل Oinef  ،عدم کارایي قیمتي
CW هزینه  هاي ضایعات و  هزینه  هاي بازاریابي، 
این  در  مي  دهد.  نشان  را  بازاریابي  حاشیه   MM

روابط، اگر هزینه  هاي بازاریابي و ضایعات برابر 
بود  خواهد  صفر  برابر  کارایي  عدم  باشد  صفر 
حاشیه  برابر  هزینه  ها  این  اگر  و  کارا(؛  )کاماًل 
یک  برابر  عوامل  کارایي  عدم  باشد  بازاریابي 

خواهد گردید )کاماًل غیرکارا(. 
نتایج و بحث

خراسان  دراستان  زعفران  زیرکشت  سطح 
سال1395   در  هکتار   82712 حدود  رضوی 
در  زعفران  تولید  میزان  است.  شده  گزارش 
حدود 258 تن  بوده که متوسط عملکرد زعفران 
هرهکتار بالغ بر3.1 کیلوگرم می باشد. مهمترین 
مناطق کشت زعفران در استان خراسان رضوی 
،کاشمر  حیدریه  تربت   ، زاوه  شهرستان های 
، رشتخوار و گناباد  مي  ،خلیل آباد، مه والت 
2- Technical Inefficiency
3- Price Inefficiency
4- Overall Inefficiency
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.)Ministry of Agriculture Jihad,2017( باشد
انواع  براي  بازار  حاشیه  حاضر  تحقیق  در 
زعفران از نظر کیفیت ،در بازار داخلی  برآورد 
محموله هاي  ردیابي  امکان  چنانچه  است.  شده 
امکان  فروشي  خرده  تا  کننده   ازتولید  زعفران 
حاشیه  مجموع  با  باید  بازار  حاشیه  باشد  پذیر 
امکان  چون  ولي  گردد،  یکسان  بازار  عوامل 
نحوه  دیگر  طرف  از  و  ندارد  وجود  عماًل  آن 
شامل  تنها  رساني  بازار  وکانال  وفروش  خرید 
تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش نمي 
باشد، حاشیه کل با مجموع حاشیه عمده فروشي 
در  تفاوت  میزان  نیست.  برابر  فروشي  وخرده 
و  فروشي  عمده  حاشیه  مجموع  با  بازار  حاشیه 
خرده فروشي شاخصي از دخالت عوامل واسطه 
در بازارداخلی زعفران  است. در جدول شماره 
عمده   ، تولید  مرحله  سه  در  قیمت  میانگین   2
فروشي و خرده فروشي انواع  زعفران را در بازار 

داخلی  نشان می دهد.
از  کننده  تولید  سهم  دهد  مي  نشان  نتایج 
حداقل  بین  زعفران   انواع  برای  نهایي   قیمت 
61.5 تا حداکثر 67درصد متغیر است. بر اساس 
نوع  برای  زعفران  کل  حاشیه   3 شماره  جدول 
نگین ممتاز باالترین مقدار را داشته و برای نوع 
می  بازار   زعفران  نوع  ارزانترین  که  آن  دسته 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کمترین  باشد 
نوع  در  زعفران  نهایی  قیمت  از  نیز  ع  زار  سهم 
نیز  آن  دلیل  و  دارد  را  مقدار  کمترین  دسته 
کیفیت پایین و خریدار کمتر و واسطه گری های 
قابلیت  محصول  از  نوع  این  باشد.  می  محلی 
و  ندارد  را  مدرن  بندی های  بسته  و  صادراتی 
بیشتر در بازارهای محلی بفروش میرسد. در نوع 
با توجه به کیفیت خوب  زعفران نگین و ممتاز 
و صادراتی آن اغلب زارعین ترجیح می دهند با 
عمده فروشان معامله کرده  و کمتر با واسطه های 

 
  1395سال ايران زعفران درسطح زيركشت و ميزان توليد  .1جدول

 )كيلوگرم (عملکرد درصد )تن(ميزان توليد درصد )هکتار(سطح كشت نام استان

 3.1 77 258 81 82712 رضوی خراسان 
 3.5 15 51 14 14448 نوبیج خراسان 

 5.2 8 27 5 5188 ساير استانها
 3.3 100 336 100 102348 كل كشور

 .1395كشاورزی جهادوزارت جلد سوم محصوالت باغبانی ،معاونت برنامه ريزی و اقتصادی ، ،مارنامه كشاورزیآماخذ: 
  )كيلو گرم – ده هزار ريال :)واحددر بازار داخلی ميانگين قيمت توليد، عمده فروشی و خرده فروشی زعفران.  2جدول   

قيمت خريد عمده  کننده توليدقيمت  نوع و درجه محصول
 فروش

قيمت عمده 
 فروش

قيمت  خرده  
 فروش

 Negin))Superior 2500 26600 2850 3750 گينن-1
 privileged 2470 2580 2740 3680تازمم-2
 Sargol 2295 2320 2630 3450سرگل -3
 Poshal 2200 2245 2560 3300 پوشال-4
 Bunch 1340 1390 1450 2180 دسته-5

 تحقيق  هایيافتهماخذ: 
  

بررسی کارایی  بازار داخلی انواع ....
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متعدد  داد و ستد کنند. 
کارایي بازار مفهومي است که نشان مي دهد 
چه بخشي از حاشیه بازار سهم عوامل بازار است 
افزایش  باعث  بازار  یک  در  کارایي  بودن  .باال 
و  شده  بازار  در  جدید  افراد  ورود  براي  انگیزه 
می شود  انجام  بیشتري  سهولت  با  کاال  گردش 

.)Hoseini and Ghalandari,2007(
از  اطالع  به  نیاز  کارایي  محاسبه  براي 
هزینه هاي بازاررساني و ضایعات زعفران است. 
بر اساس اطالعات اخذ شده از تجار ،ضایعات در 
زعفران بسیار اندک بوده و نیز به دلیل حجم کم 
و ارزش زیاد آن، هزینه حمل و انبارداری نسبت 
به ارزش محصول کاهشی است. بیشتر هزینه هاي 
بازاررساني شامل هزینه بسته بندي،  نیروي کار 

و هزینه هاي کسب در مراحل عمده فروشي و 
خرده فروشي مي باشد. هزینه کسب شامل اجاره 
سودسرمایه  شهري،  خدمات  هاي  هزینه  محل، 
در گردش و عوارض قانوني است که این نوع از 
هزینه ها بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص 
می دهد. همچنین بر اساس اظهارات تجار .هزینه 
زعفران با کیفیت باال مانند نگین و ممتار  به دلیل 
نوع بسته بندی ، باالبودن اجاره محل کسب وکار 
و نیز مبلغ نقدینگی زیاد سرمایه درگردش ،بیشتر 
نتایج  باشد.  می  پایین تر  کیفیت  با  زعفران  از 
مناسب  نسبتاً  سود  دهنده  نشان  آمده  دست  به 
عوامل بازار زعفران  است.کارایی کل در تمامی 
و  بوده  از80درصد  باالتر  زعفران  محصوالت 
است.  بازار  این  کارایی  بودن  باال  دهنده  نشان 

 
 (كيلوگرم-)واحد ده هزار ريالدر بازار داخلی زعفرانخرده فروشی  و حاشيه عمده فروشی. 3جدول 

حاشيه خرده   حاشيه عمده فروشي محصول نوع و  درجه
 فروشي

حاشيه کل  
 بازار

 سهم زارع از قيمت نهايي

 Superior 150 900 1300 66.6(Negin)نگين -1

 privileged 110 940 1330 67.1ممتاز-2

 Sargol 230 820 1210 66.5سرگل 3

 Poshal  290 740 1140 66.7 پوشال-4

 Bunch 50 730 930 61.5 دسته-5

 تحقيق  هایيافتهماخذ:  
   

 (كيلوگرم-)واحد هزار ريالدر بازار داخلی هزينه بازار رسانی زعفران. 4جدول 

 Superior(Negin) 37.5 2450 نگين-1

 privileged 36.8 2300ممتاز-2

 Sargol 34.5 1950سرگل -3

 Poshal  33 1720 پوشال-4

 Bunch  21.8 1530 دسته-5

 های تحقيق ماخذ: يافته
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بازاریابی  بیشترین اهمیت را در تحلیل  کارایی، 
دارد. سود در بازاریابی محصول تولیدي، مستقیم 
بازاریابی  نظام  است.  ارتباط  در  آن  کارایی  با 
ناکارا و عقب مانده موجب باال رفتن هزینه ها، 
قیمت هاي  و  نابودي محصوالت  زیان گسترده، 
برخی  اساس  .بر   )Taker,1992(میگردد نامعقول 
صرفاً  بازاریابی  کارایی  اقتصادي،  تئوریهاي 
چه  هر  است.  بازار  در  رقابت  طبیعت  به  وابسته 
باشد، کارایی  بازار حکمفرما  بر  بیشتري  رقابت 
بیشتر خواهد بود. این امر از یک طرف، رضایت 
خاطر مصرف کنندگان و از سوي دیگر، کاهش 
را در پی خواهد  بازاریابی  هزینه ها و ضایعات 

.)Shirivastava and ranadhir, 1995 (داشت
بر اساس داده هاي به دست آمده میزان حاشیه 
بازار بویژه در بخش خرده فروشي زیاد مي باشد.

همچنین بدلیل نوع محصول و حجم کم و ارزش 
زیاد آن ضایعات بسیار جزیی بوده و بیشتر هزینه 
بازار زعفران هزینه های سرمایه نقدی بوده است.

با توجه به نتایج مطالعه ،پیشنهاد می شود تولید 
سعی  دریافتی  قیمت  افزایش  برای   کنندگان 
نمایند با ایجاد انجمن تولید کنندگان زعفران در 
هر منطقه نسبت به بازاررسانی آن نیز اقدام نمایند 

تا درصد سهم آنان از قیمت نهایی افزایش یابد. 
یافته های ترویجی 

کیفیت  با  تولیدی  زعفران  اینکه  به  توجه  با 
زعفران  کننده  تولید  برای  بیشتری  درآمد  باال 
داشته است برنامه ریزان وسیاست گذاران بخش 
کشاورزی برای افزایش کیفیت زعفران تولیدی 
مانند  ترویجی  و  آموزشی  مناسب  ،اقدامات 
اصول بهداشتی برداشت گل ، شیوه های علمی 
تفکیک   ، کالله  و  گل  نگهداری  بهداشتی  و 
با  ارتباط  نحوه  و   زعفران  علمی  بندی  بسته  و 
از  استفاده  و  زعفران  اصلی  صادرکنندگان 
ارائه  به کشاورزان زعفران کار  تجارب آنان را 

نمایند. 

 
 

 كارايی قيمتی، فنی و كل بازار زعفران.  5جدول

 كارايی  كل كارايی قيمتی كارايی فنی محصول نوع درجه و 

 Negin)) Superior 0.72 0.81 0.809نگين-1

 privileged 0.73 0.83 0.824ممتاز-2

 Sargol 0.72 0.84 0.836سرگل -3

 Poshal  0.71 0.85 0.846 پوشال-4

 Bunch  0.77 0.83 0.833 دسته-5

 تحقيقهای يافتهماخذ: 
 

بررسی کارایی  بازار داخلی انواع ....
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Abstract
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Iran is the largest producer and exporter of saffron in the world. About 96 
percent of the world’s saffron is produced in Iran. The purpose of this study was 
to identify the direction of marketing, the calculation of margin for the wholesale 
market, retail sales and the efficiency of the saffron market. The data collection 
method was through the survey method which was carried out in 2012. The results 
showed that marketing services such as grading and packaging are mainly achieved 
by the wholesalers and exporters. In this market, all types of buyers (retailers, 
wholesalers, cooperatives, intermediaries, consumers, exporters, and the local 
buyers) are important market factors. Saffron is often traded in cash, the share of 
a saffron producer is about 65 percent. The most marketing costs were working 
capital and business costs. The Saffron market efficiency is about 80 present. The 
total market margin is for the privileged saffron type is about 13.3 million Rials, for 
the Superior type 13 million Rials, for the Sargol 12.1 million Rials, for the Poshal 
11.4 million Rials and for the Bunch is about 9.3 million Rials per kilogram.
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