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ایران با سطح زیر کشت 120 هزار هکتار و تولید سالیانه 439 تن زعفران، بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان به شمار می 

آید. از مهم ترین موانع و مشکالت زراعت زعفران، می توان مکانیزه نبودن برداشت، هزینه باالی تولید و نیاز به نیروی کار 

فراوان در مدت زمان محدود برداشت را نام برد. در این تحقیق چالش های پیش روی توسعه مکانیزاسیون برداشت و فرآوری 

گل زعفران از نقطه نظرهای اجتماعی، فنی و اقتصادی بررسی گردیده و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود شامل تمام فعالیت 

های انجام شده در زمینه مکانیزاسیون برداشت زعفران، مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داد 

که توسعه مکانیزاسیون برداشت زعفران و طراحی ماشین می بایست برای دو سطح مالکیت )کشاورزی معیشتی و کشاورزی 

صنعتی( به طور جداگانه در نظر گرفته شود. با توجه به عدم یکنواختی سطح خاک در مزارع زعفران، استفاده از ماشین های 

قابل حمل و کارگر محور برای برداشت گل از مزرعه توصیه می گردد تا بتوان عملیات برداشت را با حداقل ضایعات مدیریت 

نمود. برای مرحله جداسازی کالله از گل در کشاورزی معیشتی، ماشین برش گل به صورت خانگی توصیه می شود تا ضمن 

حفظ ظرفیت کاری ایجاد شده، به تولید محصول بهداشتی و استاندارد کمک نماید. برای سطوح مالکیتی بزرگ، راه اندازی 

واحد های صنعتی و در صورت امکان تکمیل خط تغذیه ماشینی و خودکار گل می  تواند از بروز ضایعات گل زعفران در 

روزهای اوج برداشت جلوگیری نماید.    
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به  آب  ايران،  خشك  نيمه  و  خشك  مناطق  در 

اولويت كشت  توليد،  عامل  كننده ترين  عنوان محدود 

اما از روزگاران گذشته كشاورزان  را تعيين مي نمايد. 

به  خراسانی  كشاورزان  ويژه  به  زمين  ايران  هوشمند 

اصل مهم افزايش بهره وري آشنا بوده و به كشت و كار 

محصوالت با نياز آبی كم، به ويژه زعفران پرداخته اند. 

و  مناسب  درآمدزايی  زايی،  اشتغال  خاطر  به  زعفران 

استراتژيك  محصول  يك  ديرباز  از  باال،  ارزآورى 

خراسان  آب  كم  و  جنوبي  مناطق  براي  ارزش  با  و 

شروع  با  كه  است  گياهي  زعفران  است.  بوده  بزرگ 

بارندگي هاي پاييزه رشد مي كند و با اتمام بارندگي هاي 

بهاره رشد آن خاتمه مي يابد. در نتيجه بارندگي هاي 

دارد  تطابق  گياه  اين  رشد  و  رويش  فصل  با  ساالنه 

)سعيدى راد و مختاريان، 1390(. 

سطح زير كشت زعفران در سه دهه اخير از حدود 

از 120 هزار  بيش  به  10 هزار هکتار در سال 1365 

هکتار در سال 1398 افزايش يافته است. ميزان توليد 

زعفران كل كشور در سال 1398، 439 تن با عملکرد 

متوسط 3/65 كيلوگرم در هکتار گزارش شده است. از 

مجموع 120 هزار هکتار سطح زير كشت زعفران در 

كشور، استان هاى خراسان رضوى و جنوبی هر كدام 

با سطح زير كشت 91000 و 16000 هکتار مقام اول و 

دوم در كشور را دارند. تعداد مزارع زعفران با مساحت 

بيشتر  و  هکتار  دو  تا  يك  بين  هکتار،  يك  از  كمتر 

از دو هکتار، به ترتيب برابر با 120162،  27902 و 

10836 عدد می باشد. در مجموع تعداد 177504 نفر 

بهره بردار و 90 تعاونی توليد در زمينه كشت و توليد 

زعفران در كشور فعاليت می كنند )آمارنامه كشاورزى، 

.)1399

ها  ماشين  و  تجهيزات  وسايل،  از  استفاده  امروزه 

جرأت  به  مي باشد.  ضروري  امري  كشاورزي  براي 

مي توان گفت كه اين امکانات از مهم ترين نهاده هاي 

مناسب  كاربرد  و  انتخاب  مي باشند.  كشاورزي  بخش 

ماشين آالت و منابع تأمين توان، اثر مستقيم و مؤثر بر 

ميزان توليد و افزايش درآمد دارد. به طور كلي، زماني 

كه توسعه در ساير زمينه ها داراي محدوديت نبوده و 

بتوان در كنار توسعه فن آوري ماشين هاي  كشاورزي 

در مزارع، فن آوري هاي جديد همانند استفاده از بذور 

توسعه  و  گسترش  آفت كش ها،  و  كود  شده،  اصالح 

از  مي توان  برد،  به  كار  را  )يکپارچه سازي(  اراضي 

به  و  جست  بهره  كشاورزي  ماشين هاي  فن آوري 

و  كار  سختی  كاهش  هزينه ها،  كاهش  توليد،  افزايش 

زيست  محيط  حفظ  جهت  پايدار  كشاورزي  اجراي 

نيز  زعفران  زراعت  در  ماشين  كاربرد  يافت.  دست 

از اين امر مستثنی نبوده و با توجه به شرايط جديد، 

توسعه كاربرد ماشين در مراحل مختلف توليد زعفران 

از  برداشت(  و  داشت  كاشت،  زمين،  سازى  )آماده 

ضروريات می باشد. 

عالوه بر ايران، زعفران در نقاط مختلف دنيا مانند 

ايتاليا، مصر،  يونان،  اتريش، هندوستان، چين،  اسپانيا، 

تركيه و آذربايجان توليد مي شود اما حدود 90 درصد 

توليد زعفران جهان فقط مربوط به ايران است. عالوه 

در  افغانستان و چين  بر كشورهاي فوق، كشور هاى 

آينده مي توانند از رقباي ايران در زمينه توليد زعفران 

به شمار آيند. عدم استفاده از ماشين در مراحل مختلف 

برداشت و باال بودن دستمزد كارگرى به عنوان داليل 

كاهش شديد توليد زعفران در اروپا و به ويژه كشور 

لويس، 2003( و  )ديازمارتا و  اسپانيا ذكر شده است 

آتی  هاى  سال  در  است  ممکن  كه  است  اتفاقی  اين 

نشدن  مکانيزه  صورت  در  ايران  زعفران  توليد  براى 

مراحل برداشت بيفتد. 

در  هايی  فعاليت  اخير  هاى  سال  در  كه  هرچند 
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از  تعدادى  در  زعفران  برداشت  مکانيزاسيون  زمينه 

كشورهاى اروپايی به ويژه اسپانيا انجام شده و انتظار 

هاى  ماشين  و  ها  دستگاه  نزديك،  آينده  در  رود  می 

وضعيت  در  ولی  گردند،  بازار  وارد  شده  اختراع 

از  يکی  زعفران،  برداشت  مکانيزاسيون  عدم  موجود، 

عوامل اصلی باالبودن هزينه هاى توليد اين محصول 

به شمار می آيد.  

راهکارهای توسعه مکانیزاسیون مراحل مختلف 

تولید زعفران

نتايج بررسی ها و مطالعات ميدانی نشان می دهد 

زمين  آماده سازى  مرحله  در  مکانيزسيون  كه ضريب 

قبل از كاشت پياز زعفران 92 درصد بوده و با توجه 

به كاربرد مشترک ادوات خاک ورزى در محصوالت 

مختلف، در اين زمينه محدوديتی در استفاده از ماشين 

براى   .)1393 همکاران،  و  راد  )سعيدى  ندارد  وجود 

نيمه  كارنده  دستگاه  دو  زعفران،  پيازهاى  كاشت 

خودكار و تمام خودكار طراحی و ساخته شده و در 

هفت  كارنده  است.  گرفته  قرار  كشاورزان  دسترس 

اى  مزرعه  ظرفيت  با  زعفران  خودكار  تمام  رديفه 

پياز  تن   5-10 كشت  قابليت  ساعت،  در  هکتار   0/5

در هکتار با فواصل رديف هاى 30-25 سانتی مترى 

اين دستگاه موجب كاهش هزينه  از  استفاده  دارد.  را 

روش  به  نسبت  درصد   75 ميزان  به  كارگرى  هاى 

سنتی)دستی( شده و موجب صرفه جويی در مصرف 

پياز به ميزان 10 درصد می گردد )سعيدى راد، 1397(. 

و  مزرعه  از  گل  برداشت  مکانيزاسيون  زمينه  در 

انجام گرفته  از گل تحقيقات زيادى  جداسازى كالله 

اين  تا كنون دستگاه ها و ماشين هاى متعددى در  و 

زمينه طراحی و ساخته شده اند. ولی اكثر آنها  هنوز 

در مرحله اوليه توليد و يا آزمايشگاهی بوده و بعضًا به 

دليل عدم كارائی مناسب و يا مشکالت اقتصادى طراح 

و سازنده رها گرديده اند.  آنچه مسلم است، هم اكنون 

دو مرحله »برداشت گل از مزرعه« و »جداسازى كالله 

از گل« به روش دستی و با استفاده از نيروى كارگرى 

انجام می شود. توسعه مکانيزاسيون مراحل برداشت و 

فرآورى گل زعفران نيازمند توجه ويژه به جنبه هاى 

مختلف اجتماعی، اقتصادى و فنی می باشد. دستيابی 

به فناورى كاربردى و قابل توسعه براى مکانيزاسيون 

و  مسائل  گرفتن  نظر  در  بدون  زعفران،  برداشت 

و  نبوده  ميسر  اين حوزه  در  موجود  هاى  محدوديت 

باعث اتالف وقت و هزينه هاى هنگفت خواهد شد. 

لذا متخصصين، طراحان و صاحبان ايده قبل از شروع 

می بايست با اين مسائل و محدوديت ها آشنا شوند. 

  

الف- اجتماعی 

با توجه به دستی بودن مراحل برداشت و فراورى 

نيروى  زيادى  تعداد  برداشت  فصل  در  زعفران، 

كارگرى در منطقه درگير برداشت زعفران می شوند. 

برداشت  براى  نياز  مورد  كارگرى  نيروى   1 جدول 

و  دهی  گل  ميزان  به  توجه  با  زعفران  مزرعه  از  گل 

عمر مزرعه را نشان می دهد. مشاهده می شود كه با 

افزايش عمر مزرعه و افزايش ميزان گل دهی، نيروى 

به  يابد.  می  افزايش  به شدت  نيز  نياز  مورد  كارگرى 

طور كلی، از هر كيلوگرم گل زعفران به طور ميانگين 

گردد.  می  استحصال  خشك  زعفران  گرم   12 تا   10

بنابراين با توجه به 439 تن زعفران خشك توليد شده 

برداشت  زعفران  گل  تن  هزار  بر40  بالغ  كشور،  در 

می شود.  به طور ميانگين هر كارگر 1 تا 3 كيلوگرم 

گل زعفران در ساعت برداشت می نمايد.  با در نظر 

گرفتن دو كيلوگرم گل در ساعت براى هر نفر كارگر، 

براى برداشت كل گل هاى زعفران توليدى تعداد 20 

ميليون نفر ساعت كار توليد می گردد. همچنين براى 
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جداسازى كالله از گل تعداد 100 ميليون نفر ساعت 

 45 دوره  در  مجموع  در  بنابراين  است.  الزم  كارگر 

روزه برداشت گل زعفران در سطح كشور 120 ميليون 

نفر ساعت كارگر مورد نياز می باشد.  

ورود مکانيزاسيون و ماشين به اين مرحله از توليد 

يك طرف  از  است.  تأمل  قابل  جنبه  چند  از  زعفران 

نگرانی براى از دست رفتن شغل هاى ايجاد شده در 

طرف  از  و  كارى  زعفران  مناطق  معيشتی  كشاورزى 

ديگر خطر تأخير در برداشت و افزايش ضايعات اين 

محصول با ارزش به علت محدوديت زمانی برداشت 

اين محصول  برداشت  زمانی  و هم  زعفران  گل هاى 

با ساير محصوالت منطقه از قبيل )انار، سيب زمينی، 

چغندرقند و...( و كمبود نيروى كارگرى،  احساس می 

اين  در  ماشين  و  فناورى  ورود  اين وجود،  با  شود.  

كاهش  توليد،  هاى  هزينه  كاهش  به  تواند  می  عرصه 

ضايعات و كاهش آلودگی محصول كمك نمايد. 

ب- محدودیت های فنی و مزرعه ای در برداشت گل 

در  ارتفاعی  داراى  برداشت  زمان  در  زعفران  گل 

حدود 3 تا 10 سانتی متر از سطح خاک می باشد. گل 

ها در ساعات اوليه صبح نزديك سطح خاک بوده و 

با گذشت زمان و گرم شدن هوا، ارتفاع آنها افزايش 

می يابد. البته ارتفاع گل می تواند تحت تاثير عوامل 

كاشت  عمق  مزرعه،  عمر  قبيل  از  ديگرى  مختلف 

پيازهاى زعفران، زمان آبيارى اوليه و همچنين كيفيت 

خاک و مواد آلی موجود در آن قرار گيرد. نزديکی گل 

از طرف ديگر وجود برگ هاى  ها به سطح خاک و 

می  ظاهر  ها  گل  با  اوقات  اغلب  كه  زعفران  سوزنی 

شوند كاربرد ماشين را مشکل می سازد.

زمان سبز شدن برگ هاى سوزنی تابع شرايط آب 

و هوايی منطقه و همچنين زمان آبيارى اوليه می باشد. 

تأخير در سبز شدن برگ ها و رويش آنها پس از اتمام 

برداشت  براى  شرايط  ترين  ال  ايده  برداشت،  دوره 

راحت و آسان گل هاى زعفران می باشد. هرچند كه 

رشد برگ ها و سبزشدن آنها را می توان تا حدودى 

با تأخير در آبيارى اوليه به تاخير انداخت ولی چنانچه 

نيز  مزرعه  دهی  گل  رسد  فرا  ديرتر  پاييزى  سرماى 

سبز  ها  گل  از  قبل  ها  برگ  و  گشته  همراه  تأخير  با 

خواهند شد. 

عدم يکنواختی سطح خاک، وجود خار و خاشاک 

در سطح مزرعه، عدم انجام سله شکنی مناسب و دانه 

را می  آمدن گل ها  باال  بندى درشت خاک در زمان 

توان از ديگر محدوديت هاى كاربرد ماشين برشمرد. 

ماشين  كه  فنی  مشکالت  و  مسائل  ترين  مهم  از 

هاى برداشت در مزرعه با آن مواجه هستند می توان به 

موارد زير اشاره نمود:

 در هنگام برش، شيره گياهی ساقه گل سطح 	

تيغه برش را پوشانده و با توجه به نزديکی به سطح 

نيز می گردد. لذا پس از مدتی،  خاک آلوده به خاک 

و خاک  گياه  شيره  از  اليه ضخيمی  با  ها  تيغه  سطح 

پوشيده می شود كه عالوه بر افزايش آلودگی موجب 

كاهش كيفيت برش و كارائی دستگاه می گردد. 

 و 	 سنگ  با  برش  هاى  تيغه  شدن  درگير 

كلوخه و آسيب ديدن سريع آنها.

ج- محدودیت های  فنی در جداسازی کالله از گل 

جداسازى كالله ها از گل هاى زعفران از گذشته 

تا كنون به صورت سنتی و با استفاده از نيروى كارگر 

انجام می شود. به جرأت می توان گفت كه حساس 

ترين و وقت گير ترين مرحله برداشت زعفران، مرحله 

جداسازى كالله از گل می باشد. كوتاه و محدود بودن 

دوره گل دهی در هر منطقه باعث می گردد تا نيروى 

كارگرى و زمان كافی براى جداسازى كالله تمامی گل 

هاى برداشت شده در هر روز وجود نداشته باشد و 
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كشاورزان اغلب مجبور به نگهدارى گل ها تا چند روز 

امر موجب كاهش كيفيت محصول و  اين  می شوند. 

گاهی اوقات فاسد شدن گل ها می گردد.

مطلوب  كيفيت  با  محصولی  به  دستيابی  براى   

يك  حداكثر  كالله  جداسازى  تا  گردد  می  توصيه 

و  راد  )سعيدى  گيرد  انجام  برداشت گل  از  روز پس 

همکاران، 1391(.

گل زعفران از اجزاى گلبرگ، كالله، پرچم و دم 

گل تشکيل شده است. وزن گل هاى زعفران از  0/35  

بوده و هر كيلوگرم گل زعفران  متغير  تا  0/55 گرم 

داراى 2500  تا 2700  گل می باشد.  همان گونه كه 

در جدول 1 مشاهده می شود رطوبت گل هاى زعفران 

در حدود 90 درصد می باشد )عمادى و سعيدى راد، 

و  مخصوص  جرم  رطوبت،  ميزان  بيشترين   .)2011

سرعت حد مربوط به دم گل می باشد. تفاوت سرعت 

حد اجزاى گل، استفاده از جريان هوا براى تفکيك و 

جداسازى آن را ميسر می سازد )عمادى، 2009(. 

بايست،  می  گل  از  كالله  جداسازى  منظور  به 

برش در انتهاى دم گل انجام شود )شکل 1( تا اجزاى 

از  يکديگر جدا شوند و سپس كالله  از  مختلف گل 

ساير قسمت ها تفکيك گردد.  لذا به منظور مکانيزه 

كردن  فرآورى گل زعفران، ماشين مورد استفاده می 

بايست قادر به انجام سه مرحله اصلی شامل  رديف 

كردن گل، برش گل و جداسازى كالله از ساير قسمت 

هاى گل باشد. 

متغير بودن خصوصيات فيزيکی گل هاى زعفران 

اندازه گل و طول دم  شامل )رطوبت، شکل ظاهرى، 

گل(  باعث شده كه دستيابی به مکانيزم رديف كن گل 

با محدوديت روبرو گردد.  از طرف ديگر چسبندگی 

گل ها به يکديگر به دليل رطوبت باال و درهم تنيده 

شدن گل ها در حين مراحل برداشت و حمل و نقل، 

از مشکالت عديده براى تفکيك و رديف كردن گل 

ها می باشد. تعداد زياد گل در واحد جرم، عملکرد و 

تاثير قرار می دهد  كارائی سيستم برش گل را تحت 

)گراسيا و همکاران، 2009(. بنابراين استفاده از سيستم 

جابجايی،  و  استهالک  كمترين  با  بتواند  كه  برشی 

بيشترين ظرفيت برش گل هاى زعفران را داشته باشد، 

می تواند موثر واقع شود. 

مهم  از  گل  برش  محل  صحيح  و  دقيق  انتخاب 

غير  در  باشد.  می  برش  مرحله  در  فنی  نکات  ترين 

1 
 

 (2020سعیذیراد، )خصَصیات فیسیکی گل زعفراى ٍ اجسای آى - 1جذٍل 
 کالله پرچن گلبرگ دهگل

(تک شاخهای)  

 کالله
(سه شاخهای)  

 خصَصیت گل

17/0-1/0  03/0-027/0  01/0-006/0  012/0-008/0  035/0-026/0  55/0-35/0 (گرم)ٍزى    

99/0-95/0  88/0-82/0  20/1-10/1  94/0-84/0  95/0-90/0  95/0-90/0  

 جرم هخصَص

گرم برساًتی)  

(هتر هکعب  

92-88  90-88  87-84  77-72  77-72  93-88  
رطَبت 

(درصذ)  

4-5/3  5/1-1  5/2-2  5/3-3  4/3-8/2  5/3-3  
 سرعت حذ 

(هتر بر ثاًیه)  

 

چالش ها و راهکارهای توسعه  ....
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محصول  ضايعات  شديد  افزايش  موجب  اينصورت 

انتهاى دم گل،  می گردد. فاصله طولی 5 ميلی مترى 

محل مناسب برش بوده كه در صورت جابجايی برش 

به كالله  يا كاهش طول خامه متصل  افزايش  موجب 

سه شاخه اى می گردد. بنابراين دقت سيستم تشخيص 

سيستم  و  فرمان  سيستم  عمل  سرعت  و  برش  محل 

برش در انجام يك برش خوب نقش اساسی دارند.   

متفاوت بودن خصوصيات فيزيکی و آيروديناميکی 

اجزاى گل زعفران )جدول 2( بهترين شرايط را براى 

بر  نمايد و  فراهم می  از يکديگر  اجزاى گل  تفکيك 

ساخته  و  طراحی  مختلف  هاى  دستگاه  اساس  همين 

شده و اغلب نيز در اين مرحله عملکرد مناسبی داشته 

اند. 

د- ظرفیت و قیمت بهینه ماشین

 از مهم ترين محدوديت هاى طراحی و ساخت 

ماشين براى مراحل برداشت و جداسازى كالله از گل، 

ظرفيت و قيمت بهينه می باشد. تطابق قيمت تمام شده 

ماشين با ظرفيت آن می تواند موجب تجارى سازى 

ماشين و ورود آن به عرصه توليد گردد. از طرف ديگر 

سطح فناورى و نياز به سرويس و نگهدارى ماشين نيز 

از نکات مهم در انتخاب ماشين می باشد. 

ده  مفيد  عمر  كشاورزى  هاى  ماشين  براى  اغلب 

ساله در نظر گرفته می شود لذا ماشين می بايست از 

نظر قيمت و ظرفيت بهينه به گونه اى طراحی گردد 

كه قابليت برگشت سرمايه در مدت 3-1 سال را دارا 

بازگشت  براى  حداقلی  ظرفيت   ،2 جدول  در  باشد. 

بازگشت  براى  بهينه  ظرفيت  و  سال  سه  در  سرمايه 

سرمايه در سال اول محاسبه شده است. 

توصیه های ترویجی

1.رعايت تناسب بين ظرفيت و قيمت تمام شده ماشين 

براى عرضه

و  كشاورزى  فناورى،  سطح  بين  تناسب  2.رعايت 

فرهنگ كشاورز

مختلف  هاى  ظرفيت  با  ماشين  ساخت  و  3.طراحی 

1

 
 - محل برش گل 1شكل 

 

2 
 

  هیلیَى ریال قیوت عرضه هاشیي ٍ ًیاز به یک ًفر کاربر100 هر  اءبه ازهحاسبه ظرفیت حذاقلی ٍ بهیٌه هاشیي برداشت زعفراى - 2جذٍل 
 
 

کارکرد یک 
 ساله

کارکرد یک 
 ساله

کارکرد سه 
 ساله

 دستمسد برداشت دستی
 (ریال بر کیلوگرم)

 ظرفیت ماشین
 (کیلوگرم در ساعت)

 ظرفیت بهیٌه ظرفیت حذاقلی  (ساعت) (ساعت) (روز)  ًَع عولیات

برداشت گل از 
 هسرعه

 
 

15 150 450 100000 2/2 6/6 

جذاسازی کالله 
 از گل

 
 

25 250 750 200000 7/0 2 
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متناسب با سطوح مالکيت 

محور  كارگر  و  حمل  قابل  هاى  ماشين  از  4.استفاده 

براى برداشت گل از مزرعه به منظور كاهش ضايعات

براى  دستی  تغذيه  با  گل  برش  ماشين  از  5.استفاده 

كشاورزى با سطوح مالکيت  كم و راه اندازى واحد هاى 

ماشينی  تغذيه  خط  تکميل  امکان  صورت  در  و  صنعتی 

مرحله  براى  زياد  مالکيت  سطوح  براى  گل  خودكار  و 

جداسازى كالله از گل 

چالش ها و راهکارهای توسعه  ....
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