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ونه های بمنظور کسب سود حداکثری در حوزه زعفران بایستی اطالعات جامعی از انواع، لیست قیمت عمده و خرده فروشی روز گ
.زعفران خالص مناطق معروف خراسان از جمله قائنات داشته باشید

وزیع و درحقیقت اولین گام درراستای فروش و بازاریابی حرفه ای شناخت همه جانبه ی محصول از حیث دسته بندی، تولید، ت
.وضعیت بازار جهانی در بحث عرضه و تقاضا می باشد

گانه زعفران ایرانی جهت شناسایی اولیه در ایجاد خریدی موفق را در 5در مطلب ذیل قصد داریم اطالعاتی مهم درباره ی انواع 
.اختیار خوانندگان قرار دهیم

ان جنوبی همانطور که میدانید زعفران مادگی معموال سه شاخه ای گل بنفش پرورشی است که برای نخستین بار در ایران در خراس
.و شهرستان قائنات کاشته و به بهره برداری در مساحت و تناژ پایین رسید

پس از جداسازی دارد که این عملیات( تصویر سمت راست)تقسیم بندی انواع تجاری زعفران عمدتا بستگی به مرحله تفکیک کالله 
.پر توسط کارگران خبره صورت می گیرد6از داخل گلبرگ 



:تقسیم بندی انواع زعفران ایران

ه به زعفران بعنوان دومین محصول پرفروش و ارزآور صادراتی ایران، بطور کلی در پنج دسته ی اصلی فرآوری می شود ک
:ترتیب درجه ی کیفی از جمله قدرت رنگدهی، عطردهی و قوت در طعم بصورت ذیل می باشد

سرگل•

پوشال یا پوشالی•

دسته یا دخترپیچ•

نرمه•

کنجه یا زعفران سفید•



د ولی باتبع این محصول قیمت کمتری دار. نرمه معموال از خرده های زعفران در حین مرحله پاکسازی در کارگاه ها بدست می آید
.بخاطر شکل ظاهری پودر مانندش زمینه ی تقلب برای افراد سودجو را در فروش ایجاد کرده است

رکاربرد گرده یا گرد گل بخاطر تفاوت در اصل و ذات وجودی در این طبقه بندی قرار نداشته و اغلب بعنوان محصولی جانبی و پ
.یدگرده معموال از تکاندن دسته خشک شده بدست می آ. در کارخانجات دارویی و رستوران ها مورد بهره برداری قرار می گیرد

می شوند که باتبع با قیمت های عمده  cوbو  aالبته هر یک از انواع زعفران خود دارای زیر مجموعه و یا به اصطالح گرید 
.فروشی متفاوتی عرضه می گردد



:روش سفارش خرید زعفران

.امروزه شیوه تهیه و عرضه عمده و خرده زعفران بصورت سنتی و اینترنتی یا آنالین صورت می پذیرد
... یدریه واگر تمایل به خرید و سفارش آسان انواع زعفران خالص مناطق مختلف خراسان از جمله قائنات، گناباد، قوچان، تربت ح

.با قیمت عمده و مناسب دارید میتوانید از طریق سایت اینترنتی ایران زعفران به خریداری بپردازید
البته روش خریداری حضوری مزایا و بدیهای خاص خود را دارد، چراکه حتی با مراجعه به بنکداری ها و بازار های عمده 

قائنات فروشی نمی توان به تمامی انواع صادراتی مانند گرده یا گرد گل زعفران و سایر گرید های کمیاب خالص مختص مزارع
.در مراکز فروش داخلی کشور دست پیدا کرد



:قیمت انواع زعفران ایرانی

معتبر را بعلت تغییر و نوسانات پیوسته در نرخ بازار فروش، آخرین قیمت انواع یاقوت قرمز خراسان در مراکز و فروشگاه ها
.تلفنی و حضوری جویا شوید

رخ روز الزم بذکر میباشد که قیمت هر نوع زعفران باتوجه به گرید و درجات کیفی تفاوت زیادی دارد و برای اطالع دقیق از ن
.  متقاضی بایستی دقیقا مشخصات زعفران مورد نیاز خود را به فروشنده اعالم نماید

فتر مرکزی چنانچه مشتری برای مورد مصرف ویژه ای در انتخاب نوع و گرید مردد باشد، میتواند بصورت تلفنی و یا مراجعه به د
.از مشاوران سایت مشورت بگیرد



:انواع زعفران توزیعی سایت ایران زعفران

اشد، ن رنگ های شیمیایی، خوراکی و اسانس عطری بمطمئن ترین شیوه ی تهیه زعفرانی خالص که عاری از ناخالصی هایی همچو
.خریداری انواع زعفران از زعفرانکاران خراسان می باشد

زد تا دست جاد ارتباطی سالم بین طرفین معامله می پردااین مجموعه با بازاریابی و معرفی محصوالت کشاورزان تحت پوشش، به ای
.دالالن سودجو بدین طریق کوتاه شود



عفرانکار قائن ورشی قائنات می باشند که مستقیما از زتصاویر ذیل مربوط به سرگل، دسته ممتازسازی شده و گرده گل زعفران پر
.تهیه گشته اند



:ظروف بسته بندی زعفران

مناسب چراکه قوطی انتخابی به عنوان عایقی. دقت در انتخاب و خرید نوع ظروف برای بسته بندی زعفران نکته ی مهمی است
.جهت محافظت از کیفیت عطری، رنگی و طعمی زعفران خواهد بود

مده ظرف انتخابی درعین شیک بودن بنابر مورد مصرفی که دارد بایستی از میان حجم متنوع ظروف موجود در مرکز پخش ع
.گزینش گردد



:انواع بسته بندی زعفران

.بسته بندی زعفران معموال به دو روش کلی صورت می گیرد

لفاف بندی با پاکت •

لفاف بندی با ظروف•

.  روش اول بعنوان شیوه ی سنتی در بازار در کیسه های نایلونی شیشه ای در داخل پاکت های مقوایی انجام می گیرد

برند های داخلی بطوریکه اغلب شرکت ها و. چنین سبکی بخاطر کم هزینه بودن، قیمت تمام شده ی پایین تر بسیار پرطرفدار است
.به عرضه عمده محصولشان می پردازند... سحرخیز، بهرامن، ادمان، روحانی و: زعفران مانند

.عالوه بر این نمونه های متنوعی نیز مانند کیسه های زیپ دار بدین طریق ارائه می گردد

شکل ولی توجه داشته باشید که کالله های زعفران بسیار شکننده بوده و اعمال اندکی فشار باعث خردشدگی و از دست دادن
.ظاهری مطلوب اولیه اش خواهد شد

را در ادامه بسته بندی به شیوه ی ثانویه با تنوع باالیی از ظروف صورت می پذیرد که به تفصیل انواع دسته بندی های رایج
.توضیح خواهیم داد



:معرفی ظروف بسته بندی زعفران

ولید و به انواع ظروف با ظرفیت و ابعاد مختلفی جهت خرید و بسته بندی اوزان زعفران از گرم تا فله توسط کارخانجات های ایران ت
.دسته اصلی قابل بررسی و شناسایی هستند4سراسر کشور توزیع می گردد که در 

(افقی)قوطی تخت •

(عمودی)ظروف ایستاده •

سینی کادویی•

خاتم فلزی•

می، انواع طبق پژوهش های عل. جنس ظرف های بکار برده شده میتواند استیل، کریستال، پلی استایرن و فلزی یا آلومینیومی باشد
.کریستالی و پلی اتیلن از لحاظ کیفی برای بسته بندی زعفران و ادویه های معطر مناسب تر می باشند

بیستری امروزه بعلت سبکی، مقاومت در برابر ضربه هنگام حمل و نقل و قیمت پایین تر ظروف پلی اتیلن از توجه و خرید فروش
.  برخوردار می باشند



:نمونه هایی از ظروف ایستاده وافقی

جنس این گروه از پلی اتیلن یا پالستیک سبک است که در اشکال متنوع هندسی با ارتفاع، طول، عرض و قطر های متفاوتی

.طراحی و ساخته می شوند

ضلعی به عنوان قوطی های افقی مغزی کریستال و 8ضلعی و 6ظروف مذکور در اشکال دایره، مستطیل، مربع، بیضی، 

.اسپانیا در مراکز خرید توزیع می گردند



:نمونه ظروف خاتم فلزی با باکس

نیزشدهپچاطرحهای.استباستانایرانیاندستکارهایزیباترینازیکیبعنوانخاتمچاپیطرحبافلزجنسازظروفاین

.برخوردارندنوازیچشموزیباگوناگونیاز

.خوردمیچشمبه...وبیضیمستطیل،گرد،بصورتهابندیبستهایناشکالوابعاددرتنوع

.استداشتهخوبیفروشکهشودمیعرضهجدیدمحصولیبعنوانقرمزرنگباترمهبندیبسته

.دارندراابعادسهدرروشنوتیرهرنگدودرmdfچوبیهایباکسدرجایگیریقابلیتخاتمظروفهایسایزازبعضی



تر با نماینده بعلت وجود تنوع برای دریافت نمونه های بیش. این ظروف باتوجه به نوع زعفران و سلیقه مشتری تعیین می گردد
.فروش در ارتباط باشید

:نمونه ظروف خاتم در سایزبندی



:راه های تماس با ما

ارتباطی بمنظور دریافت لیست انواع زعفران درجه یک تولیدی توابع خراسان و ظروف بسته بندی می توانید از طریق پل های
.  زیر با مشاور فروش سایت در ارتباط باشید و اطالعات کاملتری از نوع مورد پسندتان را دریافت نمایید

.همچنین امکان مراجعت حضوری تاجران جهت مشاهده و مقایسه نمونه در دفتر مشهد فراهم می باشد
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