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چکیده

زعفران ،یکی از گران قیمت ترین محصوالت کشاورزی و مهمترین محصول صادراتی غیر نفتی کشور محسوب
می شود .با توجه به بررسی های انجام شده ،مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت این محصول مهم ،هنوز
بصورت سنتی است ،یکی از مراحل هزینه بر و وقت گیر همراه با مشقت های کارگری ،مرحله جدا کردن کالله
از گل زعفران است .درصورت مکانیزه نمودن این عملیات ،مشقت های کارگری کاسته شده و درآمد کشاورز
نیز افزایش می یابد .اخیرا روش ها و دستگاه هائی در داخل کشور ساخته شده است که تعدادی از آنها به مرحله
تجاری سازی رسیده است .در این مقاله روش های مختلف مکانیزه جدا کردن کالله از گل زعفران به همراه
روش سنتی با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرند .با توجه به نتایج بررسی ،یکی از ماشین هائی که نسبت
به دستگاههای دیگر عملکرد مناسب تری داشته است  ،درصد ناخالصی محصول در آن  %3بوده و دارای ظرفیت
پنج کیلو گرم در ساعت است که استفاده از آن قابل توصیه است.

واژه های کلیدی :زعفران ،کالله ،ماشین جدا کننده ،مکانیزاسیون برداشت زعفران

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئولemail2safari@yahoo.com :
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مقدمه:

زعفران با نام علمی

معضالت مکانيزاسيون زعفران ،نحوه فرآوری

از

(جدا کردن کالله از ساير قسمتهای گل و

و کالله تشکیل شده است که قسمت کالله

فرآوری توسط دست انجام میشود؛ که اين

Crocus sativus L.

قسمت هائی مانند پیاز،گلبرگ،ساقه ،پرچم

بستهبندی مناسب) آن است .در روش سنتی اين

آن را بهعنوان طالی قرمز میشناسند این

روش به دليل رعايت نکردن اصول بهداشتی

قسمت به طول  25-30سانتیمتر است (شکل)1

موجب کاهش کيفيت آن میشود .از طرفی
به دليل طوالنی شدن زمان فرآوری ،محصول

(.)Khalili, 2007

عطر خود را از دست میدهد .هزینههای

فرآوری به روش سنتی ،تعداد زيادی کارگر
نیاز دارد که هزینههای اضافی بر کشاورزان
زعفران کار تحميل مینماید .با مكانيزه شدن

مرحله جداسازي كالله از گل زعفران ،عالوه
بر كاهش هزینههای توليد ،بسياري از مشكالت

آلودگي كه در برداشت دستي به وجود میآید

حل خواهد شد .در اين راستا تاکنون چندين
ماشين ويژه در مناطق مختلف استان خراسان
رضوی و كشور توسط مخترعين و صنعتگران

ساخته و ثبتشده است و از مکانیزم های

شکل-1اجزاء مختلف گیاه زعفران

مختلفی نظیر نیوماتیک ،الکترو استاتیک و غیره

بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی،

برای جدا سازی استفاده شده است ولي به داليل

سطح زير کشت زعفران در کشور در سال1395

مختلف هیچکدام از اين ماشینها نتوانستهاند نياز

بالغ بر  105269/8هکتار  ،متوسط عملکرد

مربوطه را تأمین نمايند .در تمامي ماشینهای

 3/3کیلوگرم در هکتار زعفران خشک و

اختراعشده  ،اساس کار بر جداسازي کالله از

میزان تولید سالیانه  347تن بوده است (عباد

گل تازه برداشتشده بوده است .در این مقاله

زاده و همکاران )1396 ،از دیدگاه جهانی

ماشین ها و مکانیزم های مختلف بررسی ،و در

 ،ایران حدود  ۹۳درصد سطح زیرکشت و

نهایت ،روش مناسب معرفی می گردد.

تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد ،زعفران

روشهای جدا کردن کالله از گل زعفرا

عالوه بر بخش صنایع غذایی ،در تولید دارو

الف -روش سنتی ( دستی)

و صنایع آرایشی و بهداشتی نیز میتواند مورد

در این روش توسط کارگر ،کاللهها

استفاده قرار بگیرد(شبکه ملی پژوهش و فناوری

ازگلهای برداشتشده و بهصورت دستی جدا

گیاهان داروئی .)1395،يکی از بزرگترین

میشود(شکل .)2حساسترین و وقتگیرترین
2

مکانیزاسیون جدا کردن کالله از ....

مرحله درکشت زعفران ،این مرحله است.

داده میشود(شکل .)4دستگاه جداکننده

روز است .در این فاصله زمانی با توجه به سطح

جمعآوری سایر اجزاء گل است(شکل .)3این

هزینههای کارگری ،یکی از معضالت اساسی

شد است.

محدوده برداشت محصول زعفران بین 30-45

شامل دمنده ،مخزن جمعآوری کالله و مخزن

وسیع مزارع و کمبود نیروی کارگری و باال بودن

دستگاه توسط یکی از کارگاه های محلی ساخته

درکشت این محصول محسوب میشود .در

غالب موارد ،کشاورز ،فرصت کافی برای جدا

کردن کالله ازگلهای برداشتشده را ندارد
و محصول ممکن است  2-3روز طول بکشد
تا کالله از گل آن جدا شود ،این عامل باعث
پائین آوردن کیفیت محصول و بازارپسندی آن
میشود و بستری مناسب برای رشد میکروبها.

شکل  -3ترکیب فناوری مکانیکی و پنوماتیک

فراهم می کند.

در این روش درصد ناخالصی حدود 40

درصد بوده است که ازنظر کیفی ،عملکرد
مناسبی را نشان نمیدهد .ظرفیت جدا کردن 0/5

کیلوگرم بر ساعت است .بههرحال به دلیل نمونه
اولیه بودن ،میبایست اصالحات الزم روی این

دستگاه اعمال شود تا میزان ناخالصی به 2-3
درصد کاهش یابد(صفری و همکاران.)1392،

شکل -2جدا کردن کالله از گل به روش دستی

ب -روش (استفاده از ماشین)

طی بررسیهای انجامشده ،در داخل و

خارج از کشور روشهای مختلفی برای جدا
کردن کالله از گل زعفران بکار گرفتهشده
است که تعدادی از آنها موفقیت آمیز بوده

است .در ذیل به تعدادی از این روشها اشاره

میشود:

-1ترکیب فناوری مکانیکی و نیوماتیک

در این روش ،گلهای چیده شده

شکل  -4واحد برش

بهصورت دستی در مسیر تیغههای برش قرار
3

«نشریه ترویجی زعفران» دوره  - 01شماره  -01پیایند  01بهار 1397

-2روش ترکیبی استفاده از چشم

کاللههای جداشده را به سمت باال میدمد و با

در این روش که نمونه اولیه آن در کشور

و کاللهها ،محل فرود آمدن این مواد ،متفاوت

الکترونیک و واحد دمنده:

توجه به وزن مخصوص و سطح جانبی گلبرگها

اسپانیا ساختهشده است گلها بهصورت دستی

خواهد بود و درنهایت کالله تمیز و عاری از

در داخل فنجان هائی قرار داده میشوند در حین

سایر مواد قابلدسترس است.

چرخیدن این فنجانها ،انتهای گلها توسط دو

نقطه کليدی این اختراع ،استفاده از سامانه

تسمه در گیر میشود و این عمل باعث خروج

پردازش تصوير بهمنظور تعيين تصاويری جهت

گلها از داخل فنجانها شده و بهصورت متوالی

مشخص کردن نقطه مناسب برش است (شکل

بر روی یک مسیر مستقیم و توسط تسمههای

های5و  .)6يک برنامه کامپيوتری قابلانعطاف،

چرخان قرار گیرد(شکل .)5پسازاین مرحله،

تصوير گل را فرآوری میکند و آن را به مقادير

توسط چشم های الکترونیک ،محل مناسب

محاسبهشده ارسال و درنهایت به يک سامانه

برش انتهائی گل بهمنظور جدا شدن کالله از

برش مکانيکی ساده متصل مینماید .نتايج

گل تشخیص داده میشود و پیام الزم به واحد

آزمون نشان داد بهطور مؤثر ،عمليات برش

برش که یک صفحه مدور چرخان است ارسال

انجام میشود (صرفنظر از شکل ،اندازه گل،

میگردد و عملیات برش از منطقه مناسب
صورت میگیرد .بعدازاین مرحله ،عم ً
ال کلیه

سامانه اين است کهسرعت و ظرفیت برش گلها

مسیر ،یک واحد دمنده قرار دارد که گلبرگ و

مییابد(.)Gracia et al.,2009

سرعت جابجایی و جهت گل) .مزیت اصلی اين

قسمتهای گل از یکدیگر جداشدهاند .در

نسبت به روش سنتی (دستی)  8برابر افزايش

(ب)
(الف)

(ج)
شکل  -5مراحل قرار گرفتن گلها در فنجانها (الف) ،برش (ب) و جدایش کالله از گلبرگ (ج) ()Gracia et al.,2009
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(الف)

(ب)
شکل  -6نمای جانبی (الف) و فوقانی (ب) ماشین برش خودکار جهت جدا کردن کالله از گل ()Gracia et al.,2009

می دهد(شکل .)7اجزاء دستگاه شامل واحد

-3دستگاهمکانیزهجداسازیکاللهازگلبرگزعفران

در این تحقیق امکان جداسازی کالله از

تغذیه کننده ،برش گل،جدا کننده و خروجی

جهت مکانیزه کردن این عمل بررسی شده است.

شکل استفاده شده است(شکل .) 8این نوار نقاله

پرچم و گلبرگ زعفران با جریان عمودی هوا

است .در این دستگاه از نوار نقاله آکاردوئونی

سامانه جداسازی کالله از گل زعفران طراحی

و ساخته

شد(.)Sanabadi et al.,2014

مهمترین قسمت سامانه محسوب می شود .گل

طراحی

ها بین تیغه های نوار نقاله ثابت می مانند و برای

دستگاه به گونه ای است که نیازهای تعیین شده

عملیات برش ،شرایط الزم را فراهم می نمایند.

به منظور کاهش زمان و نیروی کارگر مورد

نتایج نشان داد که میزان ظرفیت جداسازی این

نیاز جهت برداشت در طراحی اولیه را پوشش

دستگاه  11کیلوگرم در ساعت با بازده 50
است.

 8زعفران()Sanabadi et al.,2014
شکل -7طرحواره سامانه جدا کننده کالله از گل
5
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خروج ا ز واحد برش و ورود به واحد جداکننده  ،با

استفاده از جریان باد ،غربال استوانه ای و یک میدان

مغناطیسی از یکدیگر جدا می شوند(شکل-9ب).

سایر اجزاء گل از قسمت جانبی دستگاه خارج و

شکل -8نوار نقاله آکاردئونی ()Sanabadi et al.,2014

در یک مخزن جدا گانه ریخته می شود (شکل

الکترونیک و مغناطیسی(ترکیبی)

با متوسط خطای جدایش (ناخالصی موجود در

 -4ترکیب فناوری مکانیکی ،پنوماتیک،

-9پ) .ظرفیت دستگاه  5کیلوگرم در ساعت

 .این دستگاه از سه بخش واحد برش ،جداساز

کاللههای تمیز شده)  %3است .دستگاه برش با

و خشک کن تشکیل شده است .سامانه برش

دقت  1/5ميليمتر باقابلیت شستوشو ساختهشده

و برگشتی صورت می گیرد .کارگر گل را تک

خورده را جداسازي کند .منبع تأمین توان  ،برق

توسط چهار مجرای ورودی مجهز به تیغه رفت

است و دستگاه ميتواند  16كيلوگرم گل برش

تک وارد سامانه تغذیه غلطکی تیغه ها می نماید

 220ولت است .دستگاه خشككن تركيبي ،با

(شکل-9الف) .پس از عملیات برش ،اجزاء گل

با رطوبت استاندارد و كيفيت بسيار باال خشك

و عملیات برش بر روی آنها صورت می گیرد.

ظرفيت  16كيلوگرم در ساعت ،كالله زعفران را

شامل گلبرگ ،کالله ،دم برگ و بساک ،پس از

ميكند (ابریشمی فر)1385،

(ب)
(ب)

(الف)
(الف)

(ج)

شکل  -9ترکیب فناوری مکانیکی ،پنوماتیک ،الکترونیک و مغناطیسی

ورود گل های زعفران توسط کارگر(الف) ،جدا شدن کالله از سایر اجزاء گل(ب)  ،تخلیه سایر اجزاء گل(ج) (ابریشمی فر)1385،

12
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ظرفیت

نظری
Kg/h
واحد
برش
واحد

جدول  - 1ارزیابی اقتصادی روش ترکیبی(هزار ریال)

ظرفیت

عملی
Kg/h

قیمت
تمام
شده

عمر

هزینه

مفید

درآمد

کل

های

جاری

درآمد

خالص

زمان بازگشت

سرمایه(سال)

5/5

5

50000

10

28461

60750

32289

1/5

5

50

350000

20

50780

300000

249220

1/4

جدا

کننده

*هزینه ها مربوط به سال  1392می باشد

دوره بازگشت سرمایه برای واحد برش  1/55سال و برای واحد جدا کننده  1/4سال است(سعیدی راد و همکاران. )1392،

ارزیابی اقتصادی روش ترکیبی:

طوالنی شدن فرآیند ،از کیفیت محصول می

بررسی اقتصادی واحد برش و جدا کننده

کاهد و محصول بصورت بهداشتی فرآوری

کالله(روش ترکیبی) در جدول 1آمده است .

نمی شود ،توصیه می شود از روش مکانیزه برای

نتایج جدول نشان میدهد دستگاه ترکیبی در

جدا کردن کالله از گل استفاده شود.

کل دارای درآمد خالص  281509هزار ریال و

-2روش مکانیزه ترکیبی ،یک روش موثر

دوره بازگشت سرمایه کوتاه مدت می باشد.

در جهت جدا کردن کالله از گل زعفران

نتیجهگیری

است ،توصیه می شود که سرمایه گذاران بخش

 -1درروش دستی ،نسبت به سایر روشها،

کشاورزی ،دستگاه مربوطه را خریداری و

کیفیت برداشت باالست ولی محدودیت زمانی

بصورت شرکت های خدمات مکانیزاسیون به

در جدا کردن کالله ،مشقتهای کارگری و

کشاورزان خدمات ارائه نمایند.هرچند قیمت

افزایش هزینههای کارگری از عوامل مؤثر و

اولیه این دستگاه نسبتا باالست با توجه به ارزش

محدودکننده است .در این روش ،کیفیت جدا

افزوده این محصول ،طی یک یا دو سال اولیه از

کردن کالله باالست ولی ظرفیت آن بسیار پائین

فعالیت دستگاه  ،هزینه خرید ،بازگشت خواهد

است.

نمود.

 -2در روش ترکیبی ،میزان ناخالصی

کالله ،بین  2-3درصد است .در این روش،

ظرفیت جدا کردن کالله باال و کیفیت آن
در حد قابلقبول است و بطور همزمان عملیات
خشک کردن کالله انجام می شود که باعث
کاهش مصرف انرژی و هزینه ها می گردد.
توصیه های ترویجی:

 -1روش دستی دارای مشقت های کارگری

و هزینه های باالئی است ،این روش به دلیل

16
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