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 فصل اول

 کلیات

کرره  اسررت ز محصرروالتی، اCrocus sativus Linnaeus بررا نررام علمرری زعفررران

هرای خرا    ویژگری  .ای داردنفتری کشرور جایگراه ارزنرده    غیرصرادرات   ۀتوسرع  ۀدر چرخ

متررر در یررک سررال(، میلرری 611تررا  011اسررت ازن نیرراز برره آب کرر  )ایررن گیرراه عبررارت 

سرال در یرک نوبرت کاشرت ، سرهولت حمرل        7ترا   1برداری از آن بره مردت   بهرهامکان 

آالت سررنگین و تکنولررویی پی،یررده، ترروان  نیررازبودن زراعررت آن از ماشررین و نقررل، برری

جذب نیرروی کرار زیراد در زمران برداشرت )بررای تولیرد یرک کیلروگرم زعفرران خشرک            

سرراعت  011حرردود  آوری شررود کرره نیازمنرردهررزار گررل جمررع 111تررا  011بایررد حرردود 

 نیررروی کررار اسررت(، مانرردگاری محصررول برره مرردت طرروالنی، و نیرراز برره آبیرراری در     

هررایی کرره دیگررر گیاهرران مزرعرره نیرراز آبرری کمتررری دارنررد )شرررایعی و آذرپررژوه،   زمرران

ایرانیرران ای دارد زیرررا زعفرران در سرربد مصررف خانوارهررای ایرانری جایگرراه ویرژه     .(0297

ا جررایگزین انرروار غیرطبیعرری کننررد. کاللررۀ زعفررران   تمایررل دارنررد ترکیبررات طبیعرری ر 

 بخشرری از گیرراه اسررت کرره جنبررۀ دارویرری دارد و عررالوه بررر ایجرراد رنرر  زیبررا و ع ررر و

 روبررین خررون، درمرران افسررردگی، رفررع    طعرر  اسررتينایی، در کرراهب سرر   بیلرری    

، 0روانشررود )غفرراری و روشررن هررای پوسررتی و ضدسرررطان نیررز اسررتفاده مرری  بیمرراری

هررای ونرول وفعرال شرامل فال  منبعری غنری از ترکیبررات زیسرت    زعفرران گلبرر    .(1109

و رنگدانرره آنتوسرریانینی اسررت کرره برررای تولیررد رنرر  طبیعرری خرروراکی     1گلیکوزیرردی

هررای زرد شرردف زعفررران در ابترردای خررواب  (. بررر 0297افشررار، مناسررب هسررتند )عررین

 حقیقرری بنرره زعفررران )از اواسررش اردیبهشررت مرراه( نیررز برره عنرروان علوفرره در تغذیررۀ دام   

                                                
1. Ghaffari & Roshnravan  
2. flavonol glycosides 
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مهرراجرت  جلرروگیری از، یارزآورزعفررران در کشررت رونررد. بنررابراین، مزیررت کررار مرریبرره

  ی است.زایو اشتغالروستاییان 

انی زعفررران متعلرر  برره درصررد از تولیررد جهرر 91برریب از  ،اسرراآ آمررار موجررود بررر

ایررران اسررت و بنررابراین ایررران بزرگترررین تولیدکننررده و صررادرکنندف زعفررران دنیاسررت    

در سررال ، (0011کشرراورزی )طبرر  آمارنامرره  (. 1111، 0حسررینی)کرروچکی و خواجرره 

 11/021(، هررزار هکتررار 010//11حرردود زعفررران )در کشررت  ریررسرر   زاز کررل  0299

اسررت. از ایررن مقرردار زعفررران تولیرردی کشررور، کاللررۀ زعفررران خشررک تولیررد شرردهتررن 

ترن(   01/71ی )جنروب  ،ترن(  90/211ی )خراسران رضرو   یهرا درصرد در اسرتان   91حدود 

هرررای شرررده اسرررت. در تولیرررد زعفرررران، اسرررتان   دیرررتولترررن(  21/12) یو شرررمال

احمردی  )گیرنرد  هرای بعردی قررار مری    ترتیرب در رتبره  بره یزد  و شاه، فارآ،کرماناصفهان

 (.0011، و همکاران

سررازی زمررین، کاشررت،  تولیررد و انتخرراب بنرره، انتخرراب و آمرراده زعفررران )زراعررت 

 و برداشررتمسررا ل نرژادی،  ، برره(ای زنررده و غیرره زتغذیره، آبیرراری، کنتررل عوامررل ترنب   

و فرررآوری زعفرران در میررزان تولیرد و کیفیرت ایررن محصرول ارزشررمند      پر  از برداشرت  

جررایی و ترابررری گررل، جداسررازی مررو ر هسررتند. مراحررل فرررآوری شررامل برداشررت، جابرره

بنردی و  بنردی )سرورتین (، بسرته   بررداری و آزمرون، دسرته   کالله، خشرک کرردن، نمونره   

هرردف ارا ررۀ محصررولی بازارپسررند و بررا کیفیررت مناسررب اجرررا    بررا فررروش اسررت کرره  

و  انرد شرده  ریرزی یره می پابرو مراحل در ایرران برر مبنرای دانرب     این بسیاری از شوند. می

هررا و گیررری از نهررادهو بررا بهررره هخررانواداعضررای بررا همکرراری  چررکدر مزارعرری کو

نشرردن رعایررت (.0011گیرنررد )فالحرری و همکرراران، هررای محلرری شررکل مرری وریفنررا

مسا ل بهداشتی و فنری در مراحرل مختلرف برداشرت و فررآوری زعفرران سربب کراهب         

                                                
1. Koocheki & Khajeh-Hosseini 
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واهرد  ناپرذیر برر برازار جهرانی زعفرران ایرانری خ      هرای جبرران  کیفیت و وارد آمردن آسریب  

هررای اصررولی و نرروین در فرررآوری زعفررران    رو، توسررعه و کرراربرد روش شررد. از ایررن 

 اهمیت دارد.  

بنرردی فرررآوری، بسرته  ،هردف از ایرن نوشررتار، معرفری فرآینرردهای مناسرب برداشرت     

 اسرت و سرعی شرده    کیفیرت م لروب  و نگهداری زعفران به منظرور تولیرد محصرولی برا     

د، نررکناساسرری و زیربنررایی کرره برره ذهررن گررروه هرردف خ ررور مرری هررایتررا برره پرسررب

هرای  دهرد. امیرد اسرت ایرن نوشرتار در توسرعه و تررویج روش        من قری  و پاسخی علمری 

مناسب فررآوری زعفرران در کشرور مرو ر باشرد و کمرک کنرد ترا محصرولی برا کیفیرت            

و بررا ترتیررب م لروب، بررر اسراآ نیرراز و انتظرارات مشررتری و برازار تولیررد شرود. برره ایرن      

توسررعۀ پایرردار تجررارت زعفررران، کشرراورزان و تولیدکننرردگان کشررور از منررافع بیشررتری   

  برخوردار شوند.
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 فصل دوم

 و حمل و نقل گل زعفرانجایی برداشت، جابه

  مقدمه

 ایررن گیرراهپرزحمرت و حسرراآ زراعرت    ،دشرروار از مراحررل برداشررت زعفرران  ۀمرحلر 

زعفررران کیفیررت محصررول نهررایی را  جررایی و حمررل و نقررل مناسررب گررل  . جابررهاسررت

هررای صررحی  ایرن مراحررل، زنجیرررف  کنرد. بنررابراین، رعایررت اصرول و روش  تضرمین مرری 

 ارزش زعفران را حفظ خواهد کرد.  

 برداشت گل زعفران

-آوری آن، برداشررت مرریبرره جرردا کررردن گررل زعفررران از گیرراه در مزرعرره و جمررع 

ترا   9برا رسریدن دمرای هروا بره       وهفتره پر  از اولرین آبیراری مزرعره،       گویند. دو تا سه

هررای زعفررران ظرراهر گررل درجررۀ سلسرریوآ(، 01±0درجررۀ سلسرریوآ )بررا میررانگین  01

ابتررردا گرررل و در دمررای  درجررۀ سلسرریوآ، 01تررر از دمررای هرروای پررایین در شرروند.مرری

از  پرریبشررود. بررا توجرره بررره اینکره ظهررور گرل زعفررران    براالتر ابترردا برر  ظرراهر مری   

توصریه   ،برداشرت مرؤ ر باشرد    ۀیفیرت زعفرران و کراهب هزینر    تواند برر ک خروج بر  می

 دمررایکرره میررانگین آن باشررد از  پرریبروز  06تقریبررا نخسررتین آبیرراری شررده اسررت 

 .برسد لسیوآس ۀدرجر 00 فروزانره بره محردود

از اواخرر   شررایش آب و هروایی،  خیرز، بسرته بره    در منراط  زعفرران   زمان ظهرور گرل  

 . (0297)بهدانی و همکاران، ، (0-1است )شکل ماه مهرماه تا اواخر آبان
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 ساله گیاه زعفراندورة یک -0-2شکل 

 (/http://nexdan.ir/tag)مراحل زندگی زعفران

 

روز اسرت. مقردار    11ترا  01حردود   گلدهی و برداشرت در یرک مزرعره معمروال      فدور

گل زعفران برداشت شرده از واحرد سر   مزرعره، بره سرن و مردیریت مزرعره و عوامرل          

-سرال  ولری در مقردار گرل برداشرت شرده در سرال اول انردک اسرت        جوی بستگی دارد. 

-هرای چهرارم و پرنج  بره اوج خرود مری      در سرال  یابرد، مری افرزایب  به تدریج  های بعد

ف انرداز  بره  توجره  برا  .یابرد و پ  از آن مقدار تولید گرل سرال بره سرال کراهب مری       رسد

 ، هرر بنره حراوی یرک جوانره اسرت و از هرر جوانره        من قره  خاک مرغوبیت وبنه زعفران 

 .(0292شود )مالفیالبی و همکاران، می تولید گل 2 تا 0

ا تر  2 گرل  هرر  متوسرش  عمرر  .بسرریار مهرر  اسررت   مناسب زمران  در برداشرت گل

مرردت زیررادی در   اگرر   هرا گرل  .روداگررر برداشررت نشررود از بیررن مری      که است روز 0

 ،کیفیررررت رنرررر  از معرررره هررروای گررررم، بررراد و نرررور خورشرررید قررررار گیرنررد   

  .شررودمیکاسته زعفررران محصول مرغوبیررت  وع ررر 



 و الهام آذرپژوه افشارنیراد، سودابه عیدیسع نیمحمدحس ،یعیشرا نیپرو 
 

6 
 

-جمررررع عصرهررررا گاهرررری و آفترررراببرآمردن   از پرریب و زود صبرررر  هرررراگرل 

 دهررریگررل اوج در و میررران در روز یرررک، اول روزهرررای در هررا،گررل. دنشررررومری  آوری

 . دنشررومی( برداشت عصرهررا و هرراصب ) روز در نوبررت 1 گاهرری و روز هرر

شروند )شرکل   براز و کرامالب براز برداشرت مری     های زعفران در مرحلۀ غن،ه، نیمره گل

و میکروبری زعفرران برداشرت شرده در مرحلرۀ       هرای کیفری  (. در این میران، ویژگری  1-1

هررای کیفرری و میکروبرری آن در مرحلررۀ غن،رره برره طررور قابررل ترروجهی بهتررر از ویژگرری 

هررای حمررل و نقررل، برراز و کررامالب برراز اسررت، زیرررا پوشررب اطررراف گررل در مرحلرره نیمرره

دهرد و درصررد رطوبررت  نگهرداری و جداسررازی امکران آلررودگی میکروبرری را کراهب مرری   

 (.0297کند )شرایعی و آذرپژوه، ظ میها را حفغن،ه

 

 

 

 

 

 
 ج ب الف

 های زعفران آماده برداشت در مرحله الف( غنچه؛ ب( نیمه باز و ج( کامالً بازگل-2-2شکل 

(http://Khpro.org) 

 

 روش برداشت

 برداشت گل زعفران به دو صورت استن دستی و مکانیزه.
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 برداشت دستی -الف

 زعفررران برداشررتبرداشرت بررا دسررت و بررا اسررتفاده از نیررروی کررارگر روش متررداول  

-کشرند و آنهرا را از غرالف گرل خرارج مری      ها را بره سرمت براال مری    . کارگران گلاست

 ایرر 1 برره اول سرال  درمزرعرۀ زعفررران،  هکتار هررر(. بررای برداشررت از  2-1کننرد )شررکل  

 ازیررن نفررر 01 برره آن از پرر  یهرراسررال و سرروم سررال و نفررر 01 برره دوم سررال ر،نفرر 6

طرور  هرای سروزنی، بره   بسته به ترراک  گرل، شررایش مزرعره و زمران رویرب برر         .است

کنررد. کیلرروگرم گررل زعفررران در سرراعت برداشررت مرری    2تررا  0میررانگین هررر کررارگر  

-کشررد )گررلدقیقرره طررول مرری  11تررا  01عرردد گررل زعفررران حرردود   0111برداشررت 

 (. 1100، 0محمدی

 

 
 (http://mahchine.netدستی گل زعفران )برداشت  -3-2شکل 

 

 در برداشت دستی گل زعفران، رعایت نکات زیر ضروری است.

                                                
1. Golmohammadi 

http://mahchine.net/
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 برداشررت، زمرران نیبرربایررد  ،زعفرررانگررل  برداشررت زمرراندلیررل محرردودیت برره -0

 شود. جادیا الزم تناسب کارگران تعداد و مزرعه مساحت

آوری گررل بهتررر اسررت در سرراعات اولیررۀ بامررداد باشررد زیرررا جمررعبرداشررت گررل  -1

جرایی و ترابرری   هرای مکرانیکی بره گرل و زمران جابره      تر و آسریب صورت غن،ه آسانبه

 کمتر است.

انررد هررای کرروچکی کرره هنرروز از سرر   زمررین برراال نیامررده آوری غن،ررهاز جمررع -2

  ها بهتر است روز بعد برداشت شوند.خودداری شود ، این غن،ه

آوری گررل، کررارگران بایررد دسررتان خررود را بررا آب و    پرریب از آغرراز برره جمررع   -0

 صابون بشویند.

فرد برداشت کننردف گرل بایرد تندرسرت باشرد، بیمراری تنفسری نداشرته باشرد و           -1

 دستان او نباید آلودگی، بیماری پوستی و عفونی داشته باشد. 

بررار مصرررف  شررود کررارگران در زمرران برداشررت از دسررتکب یک   توصرریه مرری  -6

 استفاده کنند.  

هررا از برراد و برراران برررای بهبررود کیفیررت زعفررران بسرریار اهمیررت  حفاظررت گررل -7

 دارد.

، شرده یراد   مروارد  دقیر   رعایرت  برر افرزون   ،میکروبری  هرای آلودگی کنترلبرای  -2

 0 بایرد حرداقل   حیروانی )کرود گراوی پوسریده، کرود گوسرفندی و کرود مرغری(         کودهای

 هرای گرل  ترا  شرود  داده زمرین  بره  گرل  برداشرت  شررور  و آبیراری  اولین از پیب ماه 1 تا

)فالحری و   باشرند  نداشرته  تمراآ  آنهرا  برا  دارنرد  خراک  سر    از کمی ارتفار که زعفران

 .(1121؛ استاندارد ملی، شماره 0297؛ شرایعی و آذرپژوه، 0011همکاران، 
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 برداشت ماشینی -ب

هررای تولیررد، کرراهب هزینررهتوانررد برره ورود فنرراوری و ماشررین در ایررن عرصرره مرری

تلفات و آلودگی محصول کمرک کنرد. برداشرت برا اسرتفاده از ماشرین بره دلیرل کراهب          

خ ررر ترراخیر در برداشررت و افررزایب کیفیررت محصررول برداشررت شررده مهرر  اسررت، زیرررا 

زمینرری، زعفررران بررا دیگرمحصرروالت من قرره ماننررد انررار، سرریب    زمرران برداشررت گررل 

 شود.  بب کمبود نیروی کارگری میچغندرقند و غیره همزمان است که س

از سرروی دیگررر، ماشررینی شرردن برداشررت زعفررران ممکررن اسررت سرربب از دسررت    

 شود.   کاری های ایجاد شده در کشاورزی معیشتی مناط  زعفرانرفتن شغل

انرد ولری بیشرتر    هرای متعرددی طراحری و سراخته شرده     هرا و ماشرین  کنون دستگاهتا

مشرکالت اقتصرادی طررا  و سرازنده بره مرحلره تولیرد        دلیل کارآیی نامناسرب یرا   آنها به

هرای کمرک برداشرت، قابرل حمرل و      اند. در برداشرت گرل زعفرران، ماشرین    انبوه نرسیده

 اند. خودگردان طراحی و ساخته شده 

هرای عرضری معرین    در برداشت ماشینی باید دقرت شرود ترا بنره زعفرران در فاصرله      

کاشرته شرود ترا امکران برداشرت برا       و در طول خش مسرتقی  در زمینری صراف و مسر       

راد و هرای زعفرران وجرود داشرته باشرد )سرعیدی      ماشین و بردون آسریب جردی بره گرل     

 (.0296همکاران، 

 

 تجهیزات کمک برداشت گل زعفران  

ترر و برا زحمرت    هرا را راحرت  کنرد ترا گرل   ماشین کمک برداشت به کارگر کمک می

 کمتر برداشت کند.

دهررد کرره برررای حمررل کررارگر  نشرران مرری یررک ماشررین خررودگردان را 0-1شررکل 

هرای زعفرران را   توانرد در حرالتی آسروده گرل    کره کرارگر مری   ساخته شده است، به طوری
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بررای   کرارگر کرار، ماشرینی برا قابلیرت قررار گررفتن چهرار         برداشرت کنرد. بررای راحتری    

-1کاشررت، وجررین و برداشررت زعفررران طراحرری و سرراخته شررده اسررت )شررکل   عملیررات

0 .) 

 

 
 ماشین کمک برداشت زعفران -0-2شکل 

(ABAC Holland, 2015) 

 

دهرد  نفررف خرودگردان را نشران مری    ، یرک ماشرین کمرک برداشرت ترک     1-1شکل 

 که قابلیت حمل یک نفر کارگر را دارد. 
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 ماشین کمک برداشت زعفران -5-2شکل 

(Diaz-Marta and Luis. 2003) 

 

نشسررتن کررارگر در زمرران برداشررت ( برررای 0دار )ترولرری، صررندلی چررر 6-1شررکل 

طراحری    زعفرران  گرل  برداشرت  بررای  کره  اسرت  دسرتگاهی  دهد. ترولیگل را نشان می

 بررای قررار   محلری  و تنظری   قابرل  گراه نشریمن  یک و چر  سه از است. این دستگاهشده

 طراحری  ایگونره  بره  هرا چرر   اسرت.  تشرکیل شرده   زعفرران  گرل  آوریجمرع  سبد دادن

 ارتفرار  دسرتگاه و  باشرند. عرره   قابرل تنظری    زعفرران  هرای ردیرف  بین که در  اندشده

 محصرول  از ردیرف  برار، دو  هرر  در تغییراسرت.  قابرل  محصرول  متناسرب برا   گراه نشریمن 

 است. برداشت کارگر قابل توسش زعفران

 

                                                
1. Trolley 
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دار کمک برداشتصندلی چرخ -6-2شکل   

(0331)عباسپورفرد و همکاران،   

 

 زعفران  دستگاه قابل حمل برداشت گل 

ای نیرز معرروف اسرت سره بخرب بررش،       این ماشرین برداشرت کره بره مردل کولره      

کنررد توسررش هررای زعفررران را ق ررع مرریمکررب و مخررزن دارد. بخررب برررش کرره گررل 

هرای بریرده شرده را    شرود و بخرب مکرب، گرل    کارگر در س   مزرعه حرکرت داده مری  

  (.7-1کند )شکل به مخزن پشتی منتقل می

 

 
 قابل حمل برداشت گل زعفراندستگاه  -1-2شکل 

 (0333راد و همکاران، )سعیدی
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چرخنرد و  واحد بررش دو عردد تیغرۀ دوار اسرت کره در خرالف جهرت همردیگر مری         

واحد مکب یک پمر  مکشری اسرت کره توسرش موترور ترک سریلندر بنزینری برا تروان            

شرود و واحرد بررش بره     کنرد. موترور برا یرک دسرت حمرل مری       یک اسب بخار کرار مری  

 1/1گیررد. ایرن دسرتگاه قابلیرت برداشرت      همراه لولرۀ مکرب در دسرت دیگرر قررار مری      

 (. 2-1کیلوگرم گل زعفران در یک ساعت را دارد )شکل 

 

 
 واحد برش در دستگاه های مکانیزه برداشت  -8-2شکل 

(Bertetto and Ricciu, 2012) 

 

 آوری وارد هررا برره مخررزن جمررع نیررروی مکررب مقررداری خرراک را برره همررراه گررل  

شرود. بررای حرل ایرن مشرکل دسرتگاه       هرای زعفرران مری   کند که سبب آلودگی گرل می

اسرت کره قابلیرت جمرع     قابل حمل برداشرت گرل بردون مکنرده طراحری و سراخته شرده       

  (.9-1های برش دارد )شکل ها را در سبد پشت تیغهآوری گل
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 آوری گلمکنده جمعدستگاه پرتابل برداشت گل بدون  -3-2شکل 

(https://www.aparat.com/v/wtGDl) 

 

    ماشین خودگردان برداشت گل

یررک ماشررین برداشررت خررودگردان سرره ردیفرره گررل زعفررران در اسررپانیا طراحرری و   

نرسریده   ساخته شده که در مرحلرۀ تحقیقراتی و آزمایشری اسرت و هنروز بره تولیرد انبروه        

شرود ایرن ماشرین    مشراهده مری   01-1(. همران گونره کره در شرکل     01-1است )شرکل  

هررا، آنهررا را برره خررودگردان دارای یررک دماغررۀ برداشررت اسررت کرره پرر  از برررش گررل  

 کند.   مخزن گل منتقل می

  

 زعفران گل برداشتخودگردان  نیماش -01-2شکل 

(https://www.namasha.com/v/QNyRruZO) 
 

https://www.aparat.com/v/wtGDl
https://www.namasha.com/v/QNyRruZO
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 جایی و حمل و نقلجابه

در آنجرا کاللره و خامره از     شروند ترا  جرا مری  ها از مزرعه به محرل مناسرب جابره   گل

هررای جررایی گررلگررل زعفررران جرردا شررود. رعایررت نکررات بهداشررتی در فرآینررد جابرره   

 کنندف کیفیت محصول نهایی است. تضمینزعفران، 

 هررای برداشررت شررده بایررد در سرربدهای مشرربک )حصرریری یررا پالسررتیکی( یررا      گررل -

 (. 00-1جا شوند )شکل آوری و جابهتمیز، خشک و قابل شستشو جمع هایفظر

-  

  
 آوری زعفرانسبدهای حصیری یا پالستیکی مناسب برای جمع -00-2شکل

(http://roostiran.ir/blog/22563/bardashte-talaye-sorkhe-kerman; Skinner et al., 

2018) 

 

هررای ناشرری از عوامررل محی رری  برررای جلرروگیری از ایجرراد آلررودگی یررا آسرریب   -

سرازی زیراد اسرت،    مانند نور، بره ویرژه در شررای ی کره مسریر مزرعره ترا محرل ذخیرره         

 ها با پوشب مناسب و تمیز پوشیده شوند. باید روی گل

، ای باشرد تررا از انباشرت و ترراک  گررل   ظررف حراوی گررل زعفرران بایرد برره گونره      -

 آسیب مکانیکی و ایجاد آلودگی جلوگیری شود.  

جررایی زعفررران مرروارد زیررر هررای اولیرره برررای جابررهبهتررر اسررت در خصررو  ظرررف

 رعایت شوندن

http://www.uvm.edu/~saffron/2018
http://www.uvm.edu/~saffron/2018
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هررا سرر وحی صرراف، تمیررز، خشررک و فاقررد آلررودگی میکروبرری داشررته     ظرررف -

 باشند. 

هررا بازدیررد و در صررورت لررزوم بررا آب بهداشررتی و مررواد شرروینده   هررر روز ظرررف -

 غیرمع ر شستشو شوند.

 های پالستیکی از مواد دست دوم نباشد.جن  ظرف -

 دلیررل ایجرراد آلررودگی هررای پالسررتیکی، برره از وسررایلی ماننررد گررونی و کیسرره   -

 های مکانیکی در گل نباید استفاده کرد.  وآسیب

جرایی جلروگیری   هرا هنگرام جابره   از انباشتگی بیب از انردازه و فشررده شردن گرل     -

 شود.

تمیررز و دور از نررور ، سرررد یپرر  از حمررل تررا زمرران جداسررازی، در محلررهررا، گررل -

 .(0299؛ سازمان ملی استاندارد، 0297)شرایعی و آذرپژوه،  دنآفتاب نگهداری شو
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 فصل سوم

 های نگهداری گلاصول و روش

 مقدمه

، با توجه به حج  گل برداشت شده و فساد مزرعه از هاگل انتقالبرداشت و  از پ 

ل دلیکشاورزان بهای دارد. اغلب پذیری سریع، نگهداری مناسب گل زعفران اهمیت ویژه

 یزانمرو هستند و در فصل برداشت، با کمبود نیروی کارگری روبه گل میزانزیاد بودن 

ها ، گلنقل و حمل طی شوند.می فرستاده  مجاور هایشهرستان به هاگل از زیادی

 خشک از پ  وشوند می فاسد نشد انباشته و بهداشتی نکات نشدنرعایتدرصورت 

 .یابدکاهب می آن کیفیت افزایب و زعفران هایاللهک میکروبی آلودگی کردن

تررر تررا زمرران جداسررازی کاللرره و بررا حفررظ    نگهررداری گررل برره مرردت طرروالنی  

 .گیردهای مختلف صورت میخصوصیات کمی، کیفی و میکروبی به روش

 

 نگهداری در سردخانۀ باالی صفر

از زمران چیردن ترا جداسرازی کاللره از سرایر اجرزای گرل )پ رر کرردن(           گل زعفرران  

و کرراهب کیفیررت گررل زعفررران و آلررودگی  دافسررتررا از  بایررد برره دقررت نگهررداری شررود

های زعفرران خشرک شرده جلروگیری شرود. کراهب رطوبرت، تولیرد گراز          میکروبی کالله

کرراهب  ترررین عوامررلاز مهرر  هررای کررربنهیرردرات اهبکرراترریلن، افررزایب تررنف  و 

ترنف  پر  از برداشرت     ۀادامر شردن ذخرایر غرذایی و    کر   .کیفیت گرل زعفرران هسرتند   

جرایی، بایرد   هنگرام  نگهرداری، حمرل و نقرل و جابره     . بره داردبسرتگی  به دمای نگهداری 

زنجیررف سرررد زعفرران حفررظ شرود و تولیررد گراز اترریلن، میرزان رطوبررت و شردت تررنف        

هرای  دهرد و از مصررف هیردرات   دمرای کمترر ترنف  را کراهب مری     ها تنظی  شرود.  گل
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 یابرردهررا افررزایب مرریگررلمانرردگاری یجرره کیفیررت و در نت ،کنرردکررربن جلرروگیری مرری

 .(1102و همکاران،  0)احمد

هرچره دمررای  . نگهرداری شرروند  سلسرریوآدرجره   0تررا  1/1 در دمرای  هرا بایررد گرل 

تررر باشررد، برره دلیررل کرراهب شرردت تررنف ، کیفیررت گررل    نزدیررک 1/1نگهررداری برره 

 زعفران بهتر حفظ خواهد شد.

جررایی ری، حمررل و نقررل و جابررههنگررام  نگهررداتنظرری  رطوبررت نسرربی محرریش برره

نگهرداری گرل   بررای نسربی  تررین رطوبرت  مناسرب های زعفرران بسریار مهر  اسرت.     گل

درصرد کمترر باشرد، افرت      91اسرت. چنان،ره رطوبرت از     درصرد  91تا  91 زعفران،های 

تغییرررات  وزنرری حاصررل از تبخیررر آب از گررل برره همررراه تررا یر گرراز اترریلن سرربب بررروز  

خرر  شرردگی، پوسرریدگی، نرررم شرردن بافررت،  نماننرردشررود، مررینررام لوب در ظرراهر گررل 

، افرت کیفیررت و محردودیت زمرران مانرردگاری   تسررریع پیررری ، کراهب وزن، تغییررر رنر   

آب  هرای هق رر  (. از سروی دیگرر، رطوبرت براال موجرب تشرکیل      1111، 1)تراکور  هرا  گل

را  2برروتریتی  ویررژهبررههررا شرررایش رشررد قررار شررود و مرری هررادر هنگررام نگهررداری گررل

 یابد. کند و بارمیکروبی کاللۀ خشک شده افزایب میه  میفرا

ترا تمررام   باشرد  برقررار انبرار سرررد  درون برره صرورت آرام و مرداوم    دریران هروا بایر   ج

 های آن به طور یکنواخت خنک شود. بخب

از  ،برره منظررور جلرروگیری از تولیررد و افررزایب گرراز اترریلن در هرروای انبررار )سررردخانه( 

هررای گررلنیررز ود و شررهررا خررودداری نگهررداری میرروه و سرربزی در محررل نگهررداری گررل

 شوند.  کنند از محیش سردخانه خارجپژمرده شده که اتیلن تولید می

                                                
1. Ahmad 
2.Thakur 
3. Botritis 
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مترر باشرد )آذرپرژوه و    سرانتی 01هرا حرداکير   میزان انباشرتگی گرل زعفرران در جعبره    

 (.0-2(، )شکل 0297شرایعی، 

 

 
 انباشتگی گل زعفران در جعبهمیزاان  -0-3شکل 

(https://m.facebook.com/heratssa/posts/1612018842214652) 

 

گرمرای   معرین چیرده شروند ترا      ایدر داخرل انبرار برا فاصرله    زعفرران  های گل جعبه

)آذرپررژوه وشرررایعی،  نشررودآنهررا پژمردگرری  سرربب، هرراا ررر تررنف  گررلبررر ایجرراد شررده 

 . (1121؛ استاندارد ملی شماره 0297

 

 نگهداری در کانتینرهای سرد   

تررا جلروگیری از فاسررد شردن آنهرا    گررل زعفرران و   برا توجره بره اهمیررت نگهرداری    

(. 1-2اسرتفاده کررد )شرکل    برا ابعراد برزر      هرایی یخ،رال تروان از  مری ، زمران فررآوری  

-مری فرراه    کراران زعفرران ای یرا یخ،رالی ایرن فرصرت را بررای      سرردخانه کانتینرهای 

عرضره  فررآوری و  ترا زمران    ت م لروب، و کیفیر  هزینرۀ کر   برا   های زعفرران گلتا  آورند

 (.  0292راد و همکاران،نگهداری شوند )سعیدیبه بازار مصرف 

https://m.facebook.com/heratssa/posts/1612018842214652
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 ایی یا یخچالینگهداری گل زعفران در کانتینرهای سردخانه -2-3شکل 

 (0333راد و همکاران، )سعیدی

 

مترر باشرد و برین سربدها هروادهی      سرانتی  01هرا در سربدها   ضخامت انباشتگی گرل 

 د.شومناسب برقرار 

 درجۀ سلسیوآ تنظی  شود. 2تا  1دمای داخل کانتینرها بین 

هرای زعفرران در ایرن کانتینرهرا برا حفرظ خصوصریات کیفری،         مدت مانردگاری گرل  

 (.0292راد و همکاران، )سعیدیروز است  1تا  0حداکير 

 

 0نگهداری گل زعفران در انبارهای کنترل اتمسفر

هررا و اتمسررفر کنترررل شررده در افررزایب عمررر و کیفیررت پرر  از برداشررت میرروه    

در ایررن  دمررای پررایینو  هررای اتمسررفریگازاسررت. ترکیررب  تررازه مررؤ ر یهرراسرربزی

در  فنرراوریایررن  از . علررت افررزایب اسررتفاده تجرراری   دارد اهمیررت زیررادی  فنرراوری

پاسر  بره نیراز     هرای ترازه، خرارج از فصرل و    هرا و سربزی  نگهداری میروه  های اخیر،سال

از مرواد  نکرردن  اسرتفاده   و نیرز سرال   سراسرر هرا در  هرا و سربزی  مشتریان برای انوار میو

   ست.هاها و سبزینگهداری میوهشیمیایی در 

 زیر توجه شودن های زعفران در این انبارها به نکاتبرای نگهداری گل

                                                
1.Control atmosphere (CA) 
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در داخرل انبرار برا    مترر از گرل زعفرران انباشرته و     سرانتی  01ها حداکير تا ضرخامت  سینی

 (.2-2)شکل  معین چیده شوند ایفاصله

 

 

 

 
 های سردخانه کنترل اتمسفرهای زعفران قرارداده شده در سینیگل -3-3شکل

 (0333)سعیدی راد و همکاران، 

 

تروان از سرردخانه مجهرز بره سیسرت  کنتررل       اتمسرفر مری  برای تهیرۀ انبرار کنتررل    

شرردت درجرره سلسرریوآ اسررتفاده کرررد. در ایررن دمررا،  1-1اتمسررفر، در محرردوده دمررایی 

. دقررت شررود دمرا از صررفر درجررۀ سلسرریوآ کمتررر نباشررد زیرررا  یابرردترنف  کرراهب مرری 

افشررار، )عررین زننرردیرر  مرری لسرریوآدرجرره س -2تررا  -1دمررای در  ی زعفرررانهرراگررل

0290.)  

و اگررر بعررد از برداشررت در   هسررتندآب  در صررد 91هررای بریررده شررده دارای  لگرر

وزن آنهرا   دهنرد و مری ین قررار بگیرنرد بره آسرانی رطوبرت خرود را از دسرت        یرطوبت پرا 

رطوبرت براالی محریش،    گرل زعفررانن   بهتررین شررایش بررای انبرارداری      یابرد. کاهب می

 ست.دمای پایین و جریان مالی  هوا
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اترریلن افررزایب تولیررد  هررای بریررده،لگررترررین مشررکالت نگهررداری یکرری از مهرر 

-هررای برراالی دی هررای پررایین اکسرریژن و غلظررت  غلظررتدر انبررارداری،  باشررد.مرری

بنررابراین، کرراهب  .شرروندمرریمیررزان تررنف  و تولیررد اترریلن  سرربب کرراهباکسرریدکربن 

درصررد موجررب حفررظ کیفیررت  11اکسرریدکربن تررا درصررد و افررزایب دی 1اکسرریژن تررا 

 (.0290افشار، شود )عینی زعفران میهاگل

 

 بندی گل زعفران تحت اتمسفر تغییر یافتهبسته

اکسرریدکربن برراال و اکسرریژن  دی ، میررزانبنرردی تحررت اتمسررفرتغییریافته بسررتهدر 

سررعت ترنف     ،اتمسرفر مناسرب بردون آسریب مترابولیکی بره محصرول       در پایین است. 

اکسریدکربن در فضرای   کر  شردن اکسریژن و زیراد شردن دی      رسرد. کمینره خرود مری   به 

کراهب  رشرد میکروبری را   محصرول و   رسریدن  ،اطراف محصوالت ترازه سررعت ترنف    

بنردی تحرت اتمسرفر تغییریافتره مری     برا بسرته   .یابرد داده ماندگاری محصول افزایب مری 

روز  00هررای زعفررران را بررا حفررظ خصوصرریات کیفرری تررا   ترروان زمرران نگهررداری گررل 

 (.0290افشار، داد )عین افزایب

بندی گرل زعفرران تحرت اتمسرفر تغییرر یافتره، بره روش زیرر عمرل          به منظور بسته

 شودن 

 های زعفران به صورت غن،ه تهیه شوند.گل -

 -اترریلنهررای پالسررتیکی چنررد الیرره پلرری هررا وزن شرروند و در داخررل بسررته گررل -

 (.0-2میکرون قرار گیرند )شکل  21آمید با ضخامت پلی

هررای مخصررو ، برردون  ز مررواد جرراذب رطوبررت، ماننررد سرریلیکایل، در کیسرره  ا -

 شود. های زعفران، استفادهتماآ مستقی  با گل
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 آمیدپلی -های از جنس پلی اتیلنهای زعفران در بستهگل  -0-3شکل

 (0330افشار، )عین

 

گازهرای  بنردی تحرت اتمسرفر تغییرر یافتره قرارگیرنرد و       ها در دسرتگاه بسرته  کیسه-

درصررد  1اکسرریدکربن و درصررد دی 11) اکسرریدکربن و اکسرریژن بررا ترکیررب مناسرربدی

شرروند. ترکیررب گرراز اکسرریژن( برره آن تزریرر  و بالفاصررله برره صررورت حرارترری دوخررت  

 تعیین شود. 0گیری درصد گازبندی با استفاده از دستگاه اندازهپ  از بسته

هفته قابلیت  1به مدت حداکير  ها در سردخانه در دمای صفر درجه سلسیوآبسته-

  (.0290افشار، نگهداری دارند )عین

                                                
1. Gas analyzer 
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 فصل چهارم

 جداسازی کالله

 مقدمه

تررین زمران ممکرن بایرد کاللره را از سررایر      پر  از انتقرال گرل از مزرعره، در کوتراه     

هررای زرد رنرر  پرررچ  روی اجررزای گررل جرردا کرررد، زیرررا بررر ا ررر گذشررت زمرران گرررده 

هرا و  ترر شردن جداسرازی، آسریب دیردن کاللره      سربب سرخت   گیرنرد و ها قرار مری کالله

 (. 0011شوند )فالحی و همکاران، کاهب ارزش و بازارپسندی زعفران تولیدی می

 

 های جداسازی اصول و روش

دور از هررر نرور آلررودگی باشرد )شررکل   مکران جداسرازی بایررد تمیرز، بهداشررتی و بره    

0-0.) 

غیرر بره محرل جداسرازی      افرراد برای کاهب خ رر آلرودگی، حتری االمکران از ورود     

جلرروگیری شررود؛ در صررورت لررزوم، حررداکير مراقبررت برررای جلرروگیری از ایجرراد آلررودگی  

 درنظرگرفته شود. 

هرای  عهرده دارنرد بایرد سرال  باشرند، بره بیمراری       افرادی کره کرار جداسرازی را بره    

 اشتی را رعایت کنند.  واگیردار مبتال نباشند و نکات بهد

دارنرد و پریب از جداسرازی کاللرره از    هرا را تمیررز نگره  کرارگران بایرد همیشره دسرت    

 کنندف غیرمع ر بشویند.  ها را با مواد ضدعفونیگل، دست

شررود برره منظررور جلرروگیری از آلررودگی  انویرره، کررارگران از دسررتکب و  توصرریه مرری

 ماسک یکبار مصرف استفاده کنند.

یرا پوشراندن موهرا برا روسرری در زمران جداسرازی بررای کارکنران           استفاده از کاله

 (. 0-0الزامی است)شکل 



 زعفران یبرداشت و فرآور یکاربرد یراهنما 

 

25 
 

کارکنان حرین کرار بایرد از تمراآ دسرت برا بردن و سر و  آلروده جلروگیری کننرد            

 ها ضروری خواهد بود. وگرنه شستشوی مجدد دست

 

 

 
 محل و کارکنان جداسازی با رعایت نکات بهداشتی -0-0شکل 

(https://medplant.ir/31806) 

 

کننررد )شرررایعی و آذرپررژوه، هررای مختلفرری کاللرره را جرردا مرری در ایررران برره شررکل

 .(1-0(، )شکل 0297

 

https://medplant.ir/31806
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 های مختلفجداسازی کالله از خامه به شکل -2-0شکل 

(http:// aydana.com) 

 

 زعفران دسته 

 کننررد ومرری جداسررازی دسررته صررورت را برره زعفررران زنرران یررا دختررران معمرروالب

 زعفرران دسرته زعفرران    بره  دلیرل  همرین  بره  پی،نرد و مری  هر  بره  را هرا رشرته  نروعی به

 گویند.نیز می دخترپیچ

)شرکل   شرود مری  شرده ارا ره  شرده و بردون نر  پریچ    ن  پیچبه دو فرم ، زعفران دسته

سررازی شررود، زیرررا ایررن نحرروف شررود زعفررران برره صررورت دسررته جدا(. توصرریه نمرری0-2

هررا و افررزایب آلررودگی و تکيیررر میکروارگانیسر   جداسرازی شرررایش مناسرربی بررای رشررد  

کنررد کرره سرربب کرراهب کیفیررت محصررول و طرروالنی بررودن مرردت زمرران   ایجرراد مرری

 (.0290)ابراهیمی و همکاران،  شود.کردن میخشک
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 ب الف

 بدون نخ پیچی نخ پیچ شده، )ب( )الف(، زعفران دسته -3-0شکل 

 (0331و آذرپژوه،  )شرایعی

 

   زعفران سرگل

بقایرای گرل و رطوبرت را در برین انروار زعفرران       مقردار  تررین  ینیپرا زعفران سرگل، 

را  تروان وزن خرالآ آن  مری  دلیرل اسرت و بره همرین     زعفرران سررگل کر    دارد. حجر   

 .(0-0)شکل  کیلوگرم افزایب داد 1بندی تا در هر پاکت بسته

 

 

 
 زعفران سرگل -0-0شکل 

 (0331)شرایعی، آذرپژوه، 
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 زعفران پوشال

مترر از  میلری  00در این روش، گرل زعفرران از نق رۀ وصرل سره کاللره ترا حرداکير         

 (. 1-0شود )شکل خامه جدا می
 

 

 
 

 جداسازی کالله به صورت پوشالی -5-0شکل 
 

افرزایب حجر     دلیرل کراهب امکران آلرودگی،    زعفران تهیه شرده برا ایرن روش بره    

ظرراهری محصررول، و حفررظ کیفیررت زعفررران بازارپسررندتر اسررت ضررمن اینکرره در ایررن   

 تر و سرعت جداسازی بیشتر است.  روش زمان خشک کردن کوتاه

ایررن نررور زعفررران برره دو صررورت زعفررران پوشررال نگررین و زعفررران پوشررال تهیرره  

 (.6-0شود )شکل می

 

  
 ب الف

 الف( پوشال نگین؛ ب( پوشالانواع زعفران پوشال،  -6-0شکل 

 (0331)شرایعی، آذرپژوه، 
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 زعفران کنج

ع ررر  حرراویخاصرریت رنگرردهی بسرریار کمرری دارد و بیشررتر   ایررن نررور زعفررران  

  .(7-0زعفران است )شکل 

 
 (0331)شرایعی، آذرپژوه،  زعفران کنج -1-0شکل 

 

 های نوین کاربردی برای جداسازی گل زعفرانماشین

جداسررازی گررل بررا توجرره برره افررزایب سرر   زیرکشررت و کمبررود   مکررانیزه کررردن 

نیروی انسرانی کرافی و نیرز افرزایب اهمیرت ایرن گیراه در مصرارف خروراکی، صرنعتی و           

هررای مرررتبش بررا مخصوصرراب دارویرری ضرررورت دارد. مکررانیزه کررردن جداسررازی نگرانرری 

کرراهب کیفیررت و مشررکالت ناشرری از جداسررازی دسررتی کاللرره از گررل زعفررران را       

 دهد. میکاهب 

هرای فیزیکری و آ رودینرامیکی اجرزای گرل زعفرران )جردول        متفاوت برودن ویژگری  

کنررد. ( بهترررین شرررایش را برررای تفکیررک اجررزای گررل از یکرردیگر فررراه  مرری     0-0

انررد امرا اغلررب  هررا طراحری و سرراخته شرده  هرای مختلفرری براسراآ ایررن ویژگری   دسرتگاه 

 اند.عملکرد مناسبی نداشته
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 فیزیکی گل زعفران و اجزای آنخصوصیات  -0-0جدول 

 خصوصیت
 وزن

 )گرم(

 مخصو جرم

 (مترمکعببرسانتی)گرم 

رطوبت 

 )درصد(

 *سرعت حد

 )متربر انیه(

 گل
11/1-

21/1 
91/1-91/1  

92-

22 
1/2-2  

کالله )سه 

 ای(شاخه

121/1-

116/1 
91/1-91/1  

77-

71 
0/2-2/1  

کالله 

-)تک

 ای(شاخه

101/1-

112/1 
90/1-20/1  

77-

71 
1/2-2  

 پرچ 
10/1-

116/1 
11/0-01/0  

27-

20 
1/1-1  

 گلبر 
12/1-

117/1 
22/1-21/1  

91-

22 
1/0-0  

 گلدم
07/1-

0/1 
99/1-91/1  

91-

22 
0-1/2  

 .1111منبعن سعیدی راد، 

 
 یررا کررردن معلرر  برررای نیرراز مررود سرریال هرروای سرررعت از عبررارت اسررت حررد سرررعت*

 ذره، فیزیکرری خصوصرریات برره آن میررزان کرره آزاد سررقو  در ذره یررک کررردن متعررادل

 .دارد بستگی  قلی دهنده شتاب نیروی و سقو  محیش سیالیت

زعفرران )رطوبرت، شرکل ظراهری،     هرای فیزیکری گرل   به دلیل متغیرر برودن ویژگری   

هرا حرین مراحرل برداشرت و حمرل      اندازف گل و طول دمگرل( و درهر  تنیرده شردن گرل     

دشروار اسرت. تعرداد زیراد گرل در      کرن گرل   و نقل، دستیابی به مکانیزم تفکیرک و ردیرف  

دهررد واحررد جرررم، عملکرررد و کررارآیی سیسررت  برررش گررل را تحررت تررا یر قرررار مرری    
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(. بنررابراین، اسررتفاده از سیسررت  برشرری کرره بتوانررد بررا کمترررین      1111، 0رادسررعیدی)

هررای زعفررران را داشررته باشررد، جررایی، بیشررترین ظرفیررت برررش گررلاسررتهالک و جابرره

 تواند مو ر واقع شود. می

ترررین نکررات فنرری در مرحلررۀ انتخرراب دقیرر  و صررحی  محررل برررش گررل از مهرر  

برررش اسررت. انتخرراب نررادقی  و نادرسررت محررل برررش گررل سرربب افررزایب شرردید      

شرود. بره منظرور جداسرازی کاللره از گرل، بررش بایرد در انتهرای          ضایعات محصول مری 

هرا  تدمگل باشد تا اجرزای مختلرف گرل از یکردیگر جردا شروند و کاللره از سرایر قسرم         

مترری انتهرای دمگرل، محرل مناسرب بررش اسرت        میلری  1تفکیک شود. فاصرلۀ طرولی   

جررایی برررش موجررب افررزایب یررا کرراهب طررول خامررۀ متصررل برره کرره در صررورت جابرره

(. بنررابراین، دقرت سیسررت  تشرخیآ محررل   2-0شررود )شرکل  ای مری کاللرۀ سره شرراخه  

برش و سررعت عمرل سیسرت  فرمران و سیسرت  بررش بررای یرک بررش خروب نقرب            

اساسری دارنرد. ماشرین مررورد اسرتفاده در فررآوری مکرانیزه گررل زعفرران، بایرد قرادر برره          

کررردن گررل، بررش گررل و جداسررازی کاللرره از  اجررای سرره مرحلررۀ اصررلی باشردن  ردیررف  

 های گل.  سایر قسمت

 
 

 محل برش گل زعفران – 8-0شکل

 (2121راد،)سعیدی

                                                
1. Saeidirad 

 محل برش 
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بررای جداسرازی کاللره از گرل زعفرران       هرای متعرددی  هرا و ماشرین  تاکنون دستگاه

انررد کرره در زیرر دو دسررتگاه جداسررازی کاللرره از گررل شررر  داده  طراحری و سرراخته شررده 

 شوند که تاکنون توانسته به مرحلۀ تولید برسند. می

 مجموعه دستگاه فرآوری زعفران  

این مجموعره دسرتگاه فررآوری زعفرران متشرکل از دو واحرد بررش گرل و جداسراز          

 است. 

هرا از برین   اصول کار واحد برش بر اسراآ تغذیرۀ دسرتی توسرش کرارگر اسرت. گرل       

کننرد و در انتهرای مسریر توسرش یرک تیغره برا حرکرت عمرودی          دو غلتک دوار عبور می

شرروند. ایررن دسررتگاه هررا برره دم، برررش داده مرری وار از محررل اتصررال گلبررر و گیرروتین

توانرد سررعت حرکرت    دارای چهار تیغرۀ برشری برا حرکرت رفرت و برگشرتی اسرت، مری        

ها را کنترل کنرد، و نیراز بره سره نفرر کرارگر دارد. ظرفیرت کراری دسرتگاه برا چهرار            تیغه

-کیلرروگرم گرل در سرراعت اسررت و میررانگین خ رای برررش )شررامل گررل   1واحرد برررش،  

 .(9-0درصد است )شکل  1/1های برش داده نشده( 

 

 
طراحی و ساخته شده  واحد برش گل از مجموعه دستگاه فرآوری زعفران، -3-0شکل 

  درداخل کشور

 (2121راد،)سعیدی
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هررا و بسرراک( بررا اسررتفاده از  محصررول برررش داده شررده )گلبررر ، کاللرره، دمبررر  

شرروند. در ای و میرردان مغناطیسرری از یکرردیگر جرردا مرری  جریرران برراد، غربررال اسررتوانه 

کررن تعبیرره شررده در داخررل مجموعرره دسررتگاه  هررای زعفررران بررا خشررک پایرران، کاللرره

 (.01-0شوند )شکل خشک و از انتهای دستگاه خارج می

 

 
 مجموعه دستگاه فرآوری زعفران  -01-0شکل 

 )برش، جداسازی کالله از گل و خشک کردن

 (2121راد،)سعیدی

 

 کن هوشمند زعفرانسامانۀ گل پاک

 ،و برررش یی، شناسرا هیررذغتی داردن  سره بخررب اصرل  ایرن سررامانه هوشرمند اسررت و   

گیرنررد و ای در مخرزن قررار مری   هرای زعفرران بره صررورت انبروه و تروده     گرل . و جداسراز 

هرا وارد واحرد   کنرد. بره ایرن ترتیرب، گرل     هرا را از مخرزن وارد خرش مری    واحد تغذیه گرل 

هرای نروین و پیشررفته )پرردازش تصرویر در      شروند کره مبتنری برر فنراوری     شناسایی مری 

را شناسررایی و نق ررۀ هررا هررای هرروش مصررنوعی( اسررت. ایرن واحررد گررل تلفیر  بررا روش 

کنرد. پر  از شناسرایی نق رۀ بررش، گرل از محرل مناسرب         مناسبِ بررش را تعیرین مری   

شرود. در ادامره، اجرزای گرل وارد بخرب جداسراز       هرای هوشرمند بریرده مری    توسش ربات
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گیرنررد و پرر  از آن دیگررر هررا در یررک مخررزن جرردا قرررار مرریشرروند. ابترردا گلبررر مرری

شروند. ایرن دسرتگاه    هرا جردا مری   و سررانجام کاللره   هرا ها، دمگرل اجزای گل مانند پرچ 

مترر مربرع اسرت و قابلیرت جداسرازی       111نیازمند فضای نصرب کارگراهی بره مسراحت     

 (. 00-0(، )شکل 0299دارد )جمشیدی،  در ساعت کیلوگرم گل زعفران را 11-01

 

 
 کن هوشمند زعفرانسامانه گل پاک -00-0شکل 

 (0333)جمشیدی، 
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 فصل پنجم

 های خشک کردناصول و روش

 

 مقدمه 

بیوشرررریمیایی کاللرررره  کرررردن سرربب تغییررررات فیزیکررری، شررریمیایی و  خشررک

هررای م لرروب زعفررران ضررروری ویژگرری شررررود کرررره برررررای دسررررتیابی بررررهمرررری

تررین نقرب را در نگهررداری زعفررران     کرردن مهر   خشرک  است. افزون بر ایرن، فرآینرد  

درصررد سرربب حفررظ کیفیررت   01تررا  01میررزان رطوبررت برره  عهررده دارد. کرراهب  بررره

، 2621-1، ایرررزو 1100، 2621-0 0شرررود )ایرررزومحررررصول در دورف نگهرررداری مررری 

 .الف و ب( 0290سازمان ملی استاندارد، 

کررردن بررر کیفیررت و ارزش محصررول نهررایی تررا یر بسررزایی دارد. در   روش خشررک

 شود.  تی خشک میکشورها و مناط  مختلف، زعفران با دو روش سنتی و صنع

 

 زعفران دسته  – یسنت خشک کردن

 یرو و شروند مری  جردا  دسرته  صرورت  بره هرا  زعفرران  معمروالب  ران،یا یسنت فویش در

داده  قررار درجرۀ سلسریوآ(    11) مناسرب دمرای   برا  یاقتر ا در و روزنامره  ایر  نرازک  ۀپارچ

 شروند  خشرک  کرامالب  ترا شروند  مری  برگردانرده هرا  دسرته برار  یرک  روز چنرد  هرشوند. می

 .(0-1)شکل 

  

                                                
1. ISO 
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 روش خشک کردن سنتی زعفران دسته -0-5شکل 

(https://zaferanpress.com) 

 

هررای دسررته برخرری از کشرراورزان برررای افررزایب سرررعت خشررک کررردن، زعفررران  

    دهند.شده را در معره نور مستقی  خورشید )روش آفتابی( قرار می

 خررد بره راحتری    انگشرت  دو نیبر  زعفران خشک شده قرمز تیرره اسرت و برا فشرار     

 . شودمی

 قرردرتو  تیررفیک رایررز شررود زعفررران دسررته در سررایه خشررک نشررود توصرریه مرری

 زعفررران یرو غبررار و گررردی و خررارج مررواد برره یآلررودگکرراهب و  زعفررران یدهرررنرر 

 .یابدافزایب می

معررایبی دارد، ماننرردن افررزایب امکرران   خشررک کررردن زعفررران دسررته  روش سررنتی

زدگرری، کرراهب کیفیررت محصررول، برراال برودن مقرردار رطوبررت، تیررره شرردن رنرر   کپرک 

هررای خشررک، افررزایب مرردت زمرران خشررک شرردن، افررزایب احتمررال  ظرراهری زعفررران

 ها.آلوده شدن به مواد خارجی و افزایب امکان آلودگی به انوار میکروب
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 پوشالکالله سرگل یا  - سنتی خشک کردن

کاللرره سرررگل یررا پوشررال، پرر  از جداسررازی     -در روش خشررک کررردن سررنتی 

هرا بره صرورت ردیفری روی پارچره وکاغرذ پهرن و در سرایه         کالله و خامه از گرل، کاللره  

 (.1-1شوند )شکل میخشک 

 

  
 روش خشک کردن سنتی کالله سرگل یا پوشال -2-5شکل 

(https://aydana.com/drying-and-packaging-of-saffron) 

 

روز بررا 01تررا  7مررردت زمرران خشررک شرردن زعفررران در روش سررنتی )در سررایه(   

 (.1107و همکاران، 0اسکینر است )درصد گرزارش شرده 01تا  2رطوبت نهایی 

طرروالنی اشررکال عمررده ایررن روش ماننررد خشررک کررردن سررنتی زعفررران دسررته،   

هررای آنزیمرری، اکسررایب اسررت کرره سرربب ایجرراد واکررنب  زمرران خشررک شرردنبررودن 

هررا و بیشررتر رنگدانرره کروسررین در حضررور اکسرریژن هرروا، رشررد و تکيیررر میکروارگانیسرر  

 . (0291عاطفی و همکاران، شود )افزایب میزان آلودگی میکروبی زعفران می

هرای  های اخیرر ایرن روش خشرک کرردن بره تردریج منسرو  شرده و روش        در سال

جای آن در پریب گرفتره شرده اسرت ماننردن خشرک کرردن برا جریران          مناسب دیگری به

                                                
1. Skinner 

https://aydana.com/drying-and-packaging-of-saffron
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هررای هرروای گرررم، خشررک کررردن بررا روش الررک و هیتررر و خشررک کررردن بررا دسررتگاه 

 خشک کن پرسی.

 

 خشک کردن با جریان هوای گرم  

در بررر بررودن بررازده پررایین انررریی و زمررانرغرر  برره ،هرروای گرررمسررتفاده از جریرران ا

)مالفیالبری و   رواج دارد و سرهولت کراربرد   کر   ۀبره دلیرل هزینر   خشک کرردن زعفرران،   

 (. 0292همکاران، 

 شرود مترر درسرت مری   در این روش، ابتردا چارپایرۀ فلرزی یرا چروبی بره ارتفرار یرک        

مناسرب  تورهرای   برا هرا  . طبر  اسرت مترسرانتی  11ۀ که دارای سه تا پنج طبر  برا فاصرل   

 .(2-1شوند )شکل پوشیده می

 

 

 

 
 خشک کردن زعفران  با انتقال هوا -3-5شکل 

(https://eliuo.ir) 

 

شرود.  هرا در کنرار یرک منبرع حرارتری ماننرد بخراری خشرک مری         زعفران روی طب 

ترروان از جریران هرروای پنکرره رومیررزی یررا  مرریبره منظررور تسررریع فراینررد خشرک شرردن   

 سقفی استفاده کرد.

 اند ازنکردن با انتقال هوا باید رعایت شود عبارتنکاتی که در خشک

 ها پهن شوند. صورت یکنواخت داخل طب های زعفران باید بهکالله -

https://eliuo.ir/
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 .میزان انباشتگی روی هر طب  در حدود یک بند انگشت باشد -

ای باشررد کرره از یررک سررو از  ع حرارترری بایررد برره انرردازه هررا از منبررفاصررلۀ طبرر  -

کمترررین زعفررران در شرردن زعفررران جلرروگیری شررود و از سرروی دیگررر  سرروختن و سرریاه

 .زمان ممکن خشک شود

 روش اسپانیایی( -کردن با روش الک و هیتر )برشته کردنخشک

کرردن بررا روش الرک و هیتررر روشری اسرت ارزان کرره بره برشررته کرردن یررا       خشرک 

اسررپانیایی نیررز مشررهور اسررت و وزارت کشرراورزی آن را در میرران کشرراورزان       روش 

 (.0-1ترویج کرده است )شکل 

 خشک کردن با این روش شامل مراحل زیر استن

 شود.به تورهای مخصو  منتقل می کالله گرم 111تا  011مقدار  -

 

 
 خشک کردن با روش اسپانیایی -0-5شکل 

 

کاللره هرای قررار     ،دقیقره  11ترا   01وغیرمسرتقی ، طری   شعله به طرور یکنواخرت    -

خشررک  لسرریوآس درجررۀ 61گرفترره بررا فاصررلۀ معررین از منبررع حرارترری را در دمررای    

 کند.می

 شود.زده نمیبه هیچ عنوان به زعفران دست بعد از تنظی  حرارت،  -
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شررود مرری دادهدقیقرره تروری خررالی دیگررری روی تروری زعفررران قررار     11بعرد از   -

 گردانند تا زعفران در توری دیگر کامال تخلیه شود.برمییکدیگر  و را باو هر د

دهنررد و حرررارت حرراوی زعفررران نیمرره خشررک را روی دسررتگاه قرررار مرری  ترروری -

 یابد.ادامه دقیقه  01دادن تا 

زعفررران داخررل ترروری کامررل خشررک   تکرررار ایررن فراینررد، یررا چهررار بررار   2بررا  -

 شود.می

سرررعت روی پارچرره قرررار   از ترروری، آن را برره ان زعفررر پرر  از بیرررون آوردن  -

 دهند تا خنک شود.می

دهنرد و ترا زمران عرضره     هرای مخصرو  قررار مری    فها را سپ  در ظرر زعفران -

 (.1107اسکینر و همکاران، ) شوندبه بازار در جای خنک و خشک نگهداری می

 01ترا   1برا رطوبرت    گررم زعفرران خشرک شرده     11ترا   01در هر تروری   در انتها،-

 شود.میحاصل  درصد

سرعت عمرل خروب و مناسرب، کیفیرت م لروب محصرول نهرایی، امکران اسرتفادف          

گروهرری برررای کشرراورزان، و قیمررت پررایین و مقرررون برره صرررفه بررودن از مزایررای ایررن  

 افررت کیفیررت و  روش خشررک کررردن اسررت. امررا در ایررن روش احتمررال سرروختگی     

وجرود دارد )شرررایعی و    دمرا و رطوبرت زعفرران،    نشردن دقیر  ، بره دلیرل کنتررل   زعفرران 

 (.0297آذرپژوه، 

 

 های کابینی  کنخشک 

 (.1-1اند )شکل ها در دو نور برقی و گازی ساخته شدهکناین خشک
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ای هکن کابینی در حالت بارگیری سینیخشک -5-5شکل 

 های زعفرانمحتوی کالله

 (0333)سعیدی راد و همکاران، 

 

کیلرروگرم کاللررۀ تررر را دارنررد و زمرران الزم برررای  1/0هررا ظرفیررت کررنایررن خشررک

سررنج و ترموسررتات برررای کررن دارای زمررانسرراعت اسررت. خشررک 1-2خشررک شرردن 

 درجه سلسیوآ( است.  11-61تنظی  خودکار زمان و دمای خشک کردن )

 

 کردن با مایکروویوخشک

مرایکرویو   هرای آب برا جرذب انرریی از دسرتگاه      کرن، مولکرول  در این نرور خشرک  

کررردن از چنرد روز برره چنرد دقیقرره   شرروند و مردت زمرران خشرک  بره سررعت تبخیررر مری   

وات(. اشررعۀ  611دقیقرره بررا ترروان  2وات و  011دقیقرره بررا ترروان  6یابررد )کرراهب مرری

شرود و ترا یر نرام لوبی برر     مری دار آلرودگی میکروبری را سربب    مایکروویو کراهب معنری  

گررذارد رنرر ، ع ررر و طعرر  برره جررا نمرریهررای قرردرت کیفیررت زعفررران از نظررر ویژگرری

 (. 1111، 0(، )کوچکی6-1)شکل 

                                                
1. Koocheki 
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توجررهن نظررر برره قرروانین مربررو  برره محصرروالت ارگانیررک، کرراربرد مررایکروویو در    

 ها برسد.خشک کردن زعفران باید به تایید صادرکنندگان گواهی

 
 شمای دستگاه خشک کن مایکروویو -6-5شکل 

(Koocheki, 2020) 

 

 خألکردن تحت خشک

طراحری و   کرن تحرت خرأل برا اسرتفاده از ایرن اصرل فیزیکری        هرای خشرک  سیست 

تررر از فشررار اتمسررفر، دمررای تبخیررر آب کرراهب  شرروند کرره در فشررار پررایینسرراخته مرری

(. ایررن سیسررت  برررای محصرروالتی کرراربرد دارد کرره حساسرریت   7-1یابررد )شررکل مرری

 .درجه سلسیوآ دارند 11باالیی به دمای باالتر از 
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 خشک کن تحت خأل -1-5شکل 

 

دلیرل کراهب فشرار اکسریژن، یکنرواختی و      بره  -کرردن مرواد تحرت خرأل     در خشک

محصروالت برا کیفیرت و رانردمان براال و آلرودگی میکروبری         -سرعت باالی انتقرال دمرا   

 (. 1111و همکاران،  0)چن .شوندمی ک  خشک

کرراهب هررای خشررک شررده تحررت خررأل برره دلیررل وجررود خررأل و   امررا، در زعفررران

شررود کرره بازارپسررندی مرریمیررزان سررافرانال )عامررل ع ررر زعفررران(، برروی علفرری تولیررد 

 (.1111و همکاران،  1دهد )گریگوریمیمحصول را کاهب 

 

 های خورشیدی  کنخشک

مختلررف کشرراورزی  التکردن محصرروکن خورشرریدی برررای خشررکخشرررک 

کن، انررریی تابشرری خشررک فردکننرجرراذب واحررد جمع ۀمناسررررب اسررت. صفحرر  

شررود. هرروای شرردن هرروای عبرروری میگرمسبب کنررد و خورشررررید را جررذب می  

تابرب خورشرید در اما متغیر بودن میزان . دهدکاهب میمحصررررول را    رطوبتگرررررم،   

شرردن محصررول در شررردن زمرران خشک تر النیطو سببمختلررف سررال    هایفصل

                                                
1. Chen 
2. Gregory 
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ور و )روستاپشررود میهای کیفی زعفران خشک شده و کاهب ویژگی و زمسررتانپاییرررز  

 (.0297منب، علوی

 

 کن انجمادی خشک

آب  ،کرراهب فشررار محرریش پرر  از آنو  آبانجمرراد کررن، بررا در ایررن نررور خشررک

ینررد کامررل خشررک کررردن انجمررادی  آد. فرشررومنجمررد برره طررور مسررتقی  تصررعید مرری 

سرازی، انجمراد، خشرک کرردن اولیره و خشرک       ادهپریب آمر  اسرتن   شامل چهرار مرحلره  

 (.0297)فیضی و کردجزی، کردن  انویه 

درجرره  -02تررا  -11کررن در دمررای  هررا در سررینی خشررک در ایررن روش، کاللرره 

 01/1و فشررار  -02پرر  از آن در دمررای   سرراعت منجمررد و  11سلسرریوآ برره مرردت  

-1)شرکل  (، 1111شروند )کروچکی،   خشرک مری  سراعت   01بره مردت    مترر جیروه  میلی

2.) 
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زعفررران خشررک شررده برره روش انجمررادی حرراوی رنگدانرره و ع ررر بسرریار برراالتر و  

میرزان رطوبررت کمتررری نسرربت برره روش سرنتی اسررت. مقرردار رطوبررت کمتررر در نمونرره   

شرود. مقردار براالی رنر  و ع رر      مانع تجزیۀ کروسرین و تبردیل آن بره کروسرتین مری     

گرذاری اولیره را پوشرب    براالی سررمایه  هرای  زعفران خشک شرده برا ایرن روش، هزینره    

 (.1111دهد )کوچکی، می

 

 کن پرسی  خشک

 زعفررران تولیررد برررای اغلررب کرره اسررت روشرری زعفررران پرسرری کررردن خشررک

 کررامالب صررورت برره زعفررران هررایکاللرره روش، ایررن در. شررودمرری اسررتفاده سرروپرنگین

 .شوندمی تولید فرخوردگی و خمیدگی بدون و صاف

 صررفحه دو از سررنتی روش در پرسرری، صررورت برره زعفررران کررردن خشررک برررای

بره صرورت    هرا کاللره  زیراد،  چنردان  نره  فشراری  آوردن وارد برا  ترا  شودمی استفاده فلزی

 را زعفرران  کرن پرسری  خشرک  هرای صاف و بدون پیچ خروردگی خشرک شروند. دسرتگاه    

ترر زعفررران روی  هررایای از کاللره کننررد. در ایرن روش، الیرره مری  خشررک هروا  فشررار برا 

ای از جرن   ای پارچره گیررد و زیرر و روی محصرول برا الیره     کرن قررار مری   سینی خشک

شرود. مکرب شردید هروای گررم از زیرر محصرول پوشریده         حریر یرا کتران پوشرانده مری    

 01تررا  01هررای زعفررران در مرردت شررده بررا پارچرره، باعررن خشررک شرردن سررریع کاللرره

و سررعت دوران  اسرب بخرار    1شود. مکب هروا برا یرک فرن قروی برا قردرت        دقیقه می

 تررا شررودمرری سرربب موضررور شررود. ایررندور دردقیقرره تررامین مرری 2111دمنررده معررادل 

 .(9-1شود )شکل  حفظ آنها کیفیت و نبینند آسیب وجه هیچ به هاکالله
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 کن پرسی زعفرانخشک -3-5شکل 

 

هررا مجهررز برره سنسررور رطوبررت و دمررا هسررتند و دمررای داخررل    کررنایررن خشررک

 7تررا  1درجرره سلسرریوآ و رطوبررت نهررایی را    61تررا  11کررن را در محرردودف  خشررک

هرای برقری یرا کرورف هروای گررم برا        کنند. گرمرای مرورد نیراز را المنرت    درصد تامین می

هرا ترر باشرند یعنری     کنرد. بایرد توجره شرود کره کاللره      سوخت گراز شرهری ترامین مری    

 زعفران خشک در این فرایند وارد نشود.

شرود ممکرن   مری ار بره زعفرران وارد   عیب روش پرسی این اسرت هنگرامی کره فشر    

اسررت برخرری از آنهررا بشررکند و در محصررول نهررایی، زعفررران شکسررته )خرررد و ریررزه(    

 وجود داشته باشد.

 

 های خشک شدهنگهداری کالله

-هرای کیفری زعفرران تررا هنگرام عرضره بره برازار، نیازمنرد ذخیررره        حفرظ ویژگری   -

سرازی  در انبرار ذخیرره  سازی محصول در محی ری بهداشرتی و کنتررل عوامرل محی ری      

 است.
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هررای اولیرره، بررر  شناسررایی شررامل  نررام      بنرردیروی هررر یررک از بسررته   -

بنردی اولیره،  درصردرطوبت    تولیدکننده، نام من قرۀ برداشرت، نرور زعفرران، تراری  بسرته      

 و غیره قرار داده شود.

شررود بایررد برره دور از مرریمحررل و مکررانی کرره برررای نگهررداری زعفررران انتخرراب -

 باشد.   ره یا جوندههرگونه حش

گرررد و غبررار یررا آلررودگی احتمررالی کرره در محررل نگهررداری زعفررران وجررود دارد،   -

 های زمانی معینی از بین برود.باید در دوره

هرا و نیرز رطوبررت )عامرل مرو ر بررر     در انبرار نگهرداری بایرد زعفررران را از آالینرده     -

 داشت.  رشد میکروبی(، دور نگه

ای باشرد کره از فشررده شردن و خررد شردن       نبرار بره گونره   چیدمان کاال بایرد در ا  -

 زعفران جلوگیری شود.  

در انبررار ذخیرررف زعفررران بایررد از رفررت و آمرردها یررا نصررب تجهیررزات مختلررف      -

 جلوگیری شود. 

سلسرریوآ( و  درجررۀ 11و حررداکير  01تررا  1زعفررران بایررد در دمررای پررایین )   -

سررازمان ملرری اسررتاندارد،   درصررد( نگهررداری شررود )  61نسرربی کرر  )حررداکير  رطوبررت

  .(0221و  0299
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 فصل ششم

 بندی و نگهداری زعفرانبسته

 مقدمه  

 زعفررران مناسررببنرردی جررذاب و سررتهبررودن زعفررران، ببعررد از کیفیررت و مرغرروب

 سررازی آنتجرراریتررا یر مسررتقیمی بررر سررالمت نهررایی محصررول، افررزایب فررروش و   

حفررظ خصوصرریات کمرری، کیفرری و  . نگهررداری محصررول در محلرری  مناسررب، برررایدارد

 کاهب آلودگی میکروبی ضروری است.

 بندیبسته

د. در شررو  بنرردیبسررتهابنرردی بایداصررله بعررد از آمرراده شرردن و درجرره الفزعفررران ب

 هررایبایررد در ظرررف صررورتی کرره ایررن عمررل میسررر نباشررد زعفررران آمرراده شررده را    

یوآ( نگهررداری درجرره سلسرر 0و در دمررای پررایین ) تمیررز قرررار داد و خشررکدار درپرروش

است)سررازمان ملرری اسررتاندارد،  بنرردی زعفررران دارای مراحررل اصررلی زیررر   کرررد. بسررته

 (.0299الف و ب،  0290

 

 جداسازی -الف

ر ایررن مرحلرره، مررواد خررارجی و هررر گونرره آلررودگی ماننررد بقایررای گیرراهی، مررواد     

دیررده، فلررزات و سررایر مررواد خررارجی بررا دقررت از زعفررران جرردا شرروند. هم،نررین  آسرریب

هرای  زعفران از نظر احتمال وجرود مرواد تقلبری )مرواد مصرنوعی یرا گیراهی ماننرد انردام         

هرای زعفرران و نیرز ترکیبرات آلری و غیرآلری( بررسری شرود         گیاهی مشابه یا سرایر انردام  

 .(0-6)شکل 
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 بندی زعفرانمراحل بسته -0-6شکل

(https://www.javanonline.ir/fa/news/643492/) 

 

که محصرول بره فضروالت دامری آغشرته اسرت یرا دچرار خسرارت آفرات           در صورتی

 و عوامل میکروبی باشد، نباید آن را پذیرفت.  

 شود. بازبینی میبرای جداسازی، زعفران روی س حی تمیز گسترده و 

هررای بنرردی زعفررران دسررته بایررد ابترردا زعفررران داخررل ظرررف   در صررورت درجرره

هرا را برا   مخصو  و روی میز گسترده شرود و پر  از براز کرردن زعفرران دسرته، خامره       

 قی،ی قبال شسته و ضدعفونی شده جداکرد.  

اسرب  بنردی بایرد متن  بنردی و بسرته  درجره  بررای تعداد و ابعاد میزهای مرورد اسرتفاده   

قابررل شستشررو و ضرردعفونی  و  مقرراوم، ضرردزن اسررتیل بررا ظرفیررت تولیررد و از جررن  

 د.باش

 شود.برای جدا کردن زعفران نرمه و گرده از الک با مب مخصو  استفاده 

 بنرردی ومررواد زا ررد جرردا شررده از محصررول بایررد بالفاصررله از محررل درجرره        

 سازی خارج شوند.ذخیره

 

https://www.javanonline.ir/fa/news/643492/
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 وزن کردن -ب

( و گرررم 10/1ه دقررت نرر)کمیبرررای وزن کررردن زعفررران بایررد از ترازوهررای دقیرر    

هرای وزنری کرامال بره ابعراد      کامال کرالیبره اسرتفاده کررد. الزم اسرت گفتره شرود پیمانره       

شرود کره وزن هرر بسرته بررای      امرا توصریه مری    .بندی و برازار هردف بسرتگی دارد   بسته

ارف صرنعتی و صرادرات حرداکير    گررم نباشرد و بررای مصر     21مصارف خرانگی بیشرتر از   

 (. 1-6کیلوگرم باشد )شکل 0وزن هر بسته 

 

 
 بندیوزن کردن دقیق زعفران برای بسته -2-6شکل 

(https://saffronprice.co/saffron-packaging-steps-according-to-the-standard/) 

 

 بندی  های مناسب بستهظرف -ج

هررای الزم در جلرروگیری از ورود  اسررتفاده از ظررروف مناسررب و رعایررت احتیررا     

هرای کیفری   بنردی شرده از عوامرل مهر  شراخآ     مواد زاید و آالینرده بره زعفرران بسرته    

 زعفران هستند.  

گذاشررتن  بنرردی اولیرره زعفررران، ظرررف بایررد دارای اسررتحکام؛ برردون  برررای بسررته

و نسرربت برره  زعفررران درون بسررته؛ برررگونرره تغییررر فیزیکرری، شرریمیایی و میکروبرری  هر
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الرف   0290)سرازمان ملری اسرتاندارد،     گرد و غبرار و گازهرا غیرقابرل نفروذ باشرد      رطوبت،

  .و ب(

هرای پلیمرری مناسرب بررای تمراآ برا مرواد غرذایی         توان از ظررف بدین منظور می

اتریلن برا دانسریتۀ براال )سرازمان ملری اسرتاندارد،        اتیلن برا دانسریتۀ پرایین، پلری    مانند پلی

-ب(، کیسرره0290دار )سررازمان ملرری اسررتاندارد، م(، کاغررذ مررو0227و 0291الررف، 0290

(، 0222هرای پالسررتیکی چنرد الیرره برر پایررۀ فویرل آلررومینی  )سرازمان ملرری اسررتاندارد،      

ایری پوشرب داده شرده برا تیترانی ، زیرکرونی  و یرا آلرومینی          آلومینی ، ظررف شیشره  فویل

 ( استفاده کرد.  1111)کوچکی، 

اورتران،  زعفرران نبایرد از نرایلون، پلری     بنردی جن  ظرف مورد اسرتفاده بررای بسرته   

پررذیر در آب باشررد )سررازمان ملرری اسررتاندارد،   ای و کاغررذهای انحررالل مقرروای تراشرره 

0299 .) 

هررای بسررتههررای کوچررک زعفررران بهتررر اسررت از لفرراف برررای محافظررت از بسررته

ترروان از بنرردی مناسررب، محکرر  و بررا درجررۀ غررذایی اسررتفاده کرررد. برردین منظررور مرری  

ج و 0290قرروایی مخصررو  مررواد خرروراکی )سررازمان ملرری اسررتاندارد،     هررای مجعبرره

هرای  هرای چروبی و بسرته   هرای فلرزی مناسرب بررای مرواد غرذایی، جعبره       (، ظرف0292

  آلومینیمی چند الیه استفاده کرد.

کننرده بتوانرد   ه برر اسرتحکام، مصررف   عرالو ای باشرد کره   بندی بایرد بره گونره   بسته

 .آن را به سهولت باز کند

از  شرود، دقرت بررسری   ه از انتقال زعفران بره بسرته، ظررف مرورد نظرر بایرد بر        پیب

 .ظرف شکسته، لب پریده یا آلوده استفاده نشود
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 بندی   نکات بهداشتی در بسته

بنردی بایرد بره تعرداد مرورد نیراز، متناسرب برا ظرفیرت تولیرد و نررور           دسرتگاه بسرته  

ایری باشرد   هرا بایرد بره گونره    بندی در واحد موجود باشرد. درزبنردی و دوخرت بسرته    بسته

هررا مقرردور نباشررد ضررمن اینکرره از ورود تررا امکرران دخررل و تصرررف در محتویررات بسررته 

 عوامل ایجاد کنندف فساد مانند رطوبت، هوا و گرد و غبار جلوگیری کند.  

بنردی برا زعفرران تمراآ دارندبایرد تمیرز باشرند        هادی که در کرار بسرته  همۀ وسیله

 و ضدعفونی شوند. 

-تروان بررای تمیزکرردن و ضردعفونی تجهیرزات بسرته      ترکیبات مجراز را مری  آب و 

 ج(.  0290کارگرفت )سازمان ملی استاندارد، بندی به

برای کاهب خ ر آلرودگی، بهترر اسرت فاصرلۀ زمرانی برین کراربرد ترکیبرات تمیرز          

 بندی رعایت شود.کننده تا استفاده از تجهیزات بسته

 بندی  تجهیزات بسته-د

دسرتگاه دوخرت ریلری و حرارتری اسرت      ، بنردی بسرته ن و فراگیرتررین نرور   تریساده

هررای دوخررت حرارترری بعررد از ترروزین و قرررار گرررفتن محصررول   دسررتگاه .(2-6)شررکل 

 کنند.  میدوزند و به اص ال  پرآ میداخل محفظۀ پالستیکی، آن را 

 

 
 



 زعفران یبرداشت و فرآور یکاربرد یراهنما 

 

53 
 

بنرردی بسرته اگرر سررمایه کر  و فضرا نیرز کر  باشرد، بهتررین راه و بهتررین گزینره           

 دوختی است.

هرای مترترب   های دیگر بره سررمایۀ اولیرۀ بیشرتری نیراز دارنرد و برال بع هزینره        راه

 بر آنها نیز باالتر است اما سود و درآمد بیشتری نیز دارند.

پررک هسررتند کرره زعفررران در  بنرردی اسررکینهررای بسررتهنررور دیگررری از دسررتگاه

 (.0-6شود )شکل میبندی ای بستهای پالستیکی یا شیشهمحفظه

 

 
 بندی اسکین پک زعفرانبسته -0-6شکل 

(http://nafisfile.com/product/38748) 

 

بسرته بنردی    هرای ر صرورتی کره ظررف   بنردی تحرت خرأل نیرز د    های بسرته دستگاه

. (1-6رونررد )شررکل برره کررار مرریبرررای زعفررران داشررته باشررند،  تخلیررۀ هرروا راقابلیررت 

 زعفرررانمانرردگاری  سرربب حفررظ کیفیررت و افررزایب زمرران    ایررن روش اسررتفاده از 

 .شودمی

 

http://nafisfile.com/product/38748
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 بندی تحت خالدستگاه بسته -5-6شکل 

 

 گذاریبرچسب -ه

 بسته نوشته شود.روی باید مشخصات دقی  محصول  ،در این مرحله

ای، زعفررران )زعفررران رشررتههررای زعفررران بایررد نررام و نررور محصررول  روی بسررته

بنرردی کننررده، ای بریررده، زعفررران پررودر و ...(، نررام و نشررانی تولیدکننررده و بسررته  رشررته

بنرردی و ترراری  مصرررف، درجررۀ   عالمررت تجرراری، وزن خررالآ، ترراری  دقیرر  بسررته   

بنردی  )در صرورت اسرتفاده از بسرته    "شکسرتنی "محصول، شرمارف  سرری سراخت، وایه    

و نیررز نررام  "شررک، خنررک و دور از نررور نگهررداری شرروددر جررای خ"ای(، جملرره شیشرره

نشردنی بره صرورت    برا جروهر غیرسرمی و پراک     "مريأل تولیرد ایرران   "کشور مبرد  تولیرد   

خوانررا برره زبرران کشررور تولیدکننررده و در صررورت صررادرات برره زبرران انگلیسرری یررا زبرران  

 کشور خریدار بر چسب شود.  

، پرراک نشرردنی و در م الررب بیرران شررده در برچسررب بایررد واضرر ، مشررخآ، خوانررا

  .شرایش عادی خرید و مصرف قابرل دیردن باشد
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ایررن پوشررب بایررد دارای    چنان،رره ظرررف دارای پوشررب خررارجی نیررز باشررد،     

یررا برچسررب روی ظرررف از بیرررون پوشررب قابررل دیرردن     باشررداطالعررات ضرررروری 

  .وخواندن باشد

-بسرته تروان از درج مرواردی ماننرد تراری      هرای خیلری کوچرک مری    بندیبرای بسته

هرای کوچرک   نظرر کررد مشررو  برر اینکره بسرته      بندی و شرایش محل نگهرداری صررف  

 های بزرگتر قرار گیرند و اطالعات الزم روی بستۀ نهایی درج شود.  در بسته

هررای مجرراز(، زنرری زعفررران فرررآوری شررده )بررا مررواد و روش در خصررو  برچسررب

بایررد روی برچسررب  هررای فرررآوری و مررواد افزودنرریتمررامی مررواد تشررکیل دهنررده، روش

  قید شود.

 

 بازرسی و کنترل کیفی -و

هررای حمررل قرررار داده بنرردی شررده پرریب از آنکرره  درون کررارتن بسررته محصررول  

(، 6-6از لحرراک کیفیررت و وزن بازرسرری شررود )شررکل تصررادفی  شررود، بایررد برره صررورت

  ج(.0290)سازمان ملی استاندارد، 

 

 
 بسته بندی شدهبازرسی و کنترل کیفی زعفران  -6-6شکل 

(http://nafisfile.com/product/38748) 

 

http://nafisfile.com/product/38748
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 بندی شده نگهداری زعفران بسته 

بنردی شرده از نظرر کرف،     شرایش فنی و سراختمانی محرل نگهرداری زعفرران بسرته     

 دیوارها و سقف باید با شرایش استاندارد م ابقت داشته باشد.

 انبار مواد اولیه و محصول باید از ه  جدا باشند. 

بنردی و حرداکير زمران نگهرداری     مساحت انبرار بایرد متناسرب برا حجر  کرار بسرته       

 کاال در انبار باشد. 

 سنج مجهز  و تهویۀ آن م لوب باشد. انبار محصول باید به دماسنج و رطوبت

 باشد.  انبار نگهداری محصول نباید در معره تابب مستقی  نور 

هررای زعفررران روی کررف انبررار مجرراز نیسررتو کرراال بایررد   گذاشررتن مسررتقی  بسررته 

   های مناسب قرار گیرد.همواره روی پالت با جن  مناسب یا داخل قفسه

 

 سلسیوآ بیشتر باشد.درجۀ 11دمای محیش نگهداری زعفران نباید از 

 .درصد بیشتر باشد 61نسبی محیش نگهداری زعفران نباید از رطوبت

بنردی(، سربب   نگهداری زعفرران در شررایش مناسرب )از نظرر دمرا، رطوبرت و بسرته       

 شود. شود خصوصیات کیفی زعفران تا یک سال حفظ می

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 زیسررت ای از نظرر اقتصررادی، اجتمراعی،  جایگراه ویررژه گذشررته ترا کنررون  زعفرران از  

بررا توجرره برره بررازار بسرریار خرروب اسررت. در کشرراورزی ایررران داشررته  محی رری و سیاسرری

دیگررر تررا از رقابررت بررا کشررورهای  کنرردزعفررران در سرر   جهرران، ایررران بایررد تررالش  

و برازار جهرانی ایرن محصرول را از طریر  تولیرد        عقرب نمانرد  تولیدکنندف ایرن محصرول   

 دست آورد.به ی با کیفیت م لوبمحصول
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دالیررل کرراهب کیفیررت زعفررران، ناکررافی بررودن اطالعررات و امکانررات      یکرری از

مناسررب برررای برداشررت و فرررآوری آن اسررت. بررا شررناخت بهتررر ایررن مراحررل و رعایررت  

-یررک سررری از اصررول و برراال بررردن اطالعررات کشرراورزان، کارشناسرران و مروجرران مرری

 توان کیفیت و زمان ماندگاری زعفران را افزایب داد.  

بنرردی و نگهررداری طالعرراتی در زمینررۀ برداشررت، فرررآوری، بسررته در ایررن راهنمررا، ا

بازارپسرند برا کیفیرت مناسرب     تروان محصرولی   زعفران ارا ه شد کره برا رعایرت آنهرا مری     

طررور ترروان پیشررنهادهای زیررر را بررهتولیررد کرررد. بررا توجرره برره م الررب ارا رره شررده، مرری 

 خالصه م ر  کردن

صررورت غن،رره برداشررت هو بر  (آفترراب )پریب از برآمرردن گرل زعفررران در صررب  زود  

 .و سعی شود هنگام برداشت، دست ها با گرد و خاک مزرعه تماآ پیدا نکند

سرربدهای  ماننرردتمیررز و بهداشررتی   هررایرای حمررل و نقررل گررل از ظرررف   برر 

 .استفاده شود (کفی استيناه ب)ستیکی مشبک الپ

هرای تمیرز، بهداشرتی، خنرک و     کران آوری شرده از م هرای جمرع  برای نگهداری گرل 

 .دور از نور خورشید استفاده شود

ترررین زمرران ممکررن کاللرره از سررایر اجررزای پرر  از انتقررال گررل ازمزرعرره، در کوترراه

 گل جدا شود.

محررل جداسررازی تمیررز و بهداشررتی باشررد و افرررادی کرره برره کررار جداسررازی        

 پردازند  نکات بهداشتی را رعایت کنند.  می

مترر  میلری 00همرراه حرداکير   گل زعفران با دقرت و از نق رۀ وصرل سره کاللره بره       

هرای تمیرز   هرای گرل جردا شرود و بره صرورت مرنظ  در ظررف        از خامه، از دیگرر بخرب  

 قرار گیرد و بالفاصله خشک شود.

کررردن زعفررران از حرررارت غیرمسررتقی  و یکنواخررت اسررتفاده شررود و  برررای خشررک

 درجۀ سلسیوآ باالتر نرود. 61دما از 
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دتی کوترراه محصررول خشررک کررردن طرروری انتخرراب شررود تررا در مرر روش خشررک

 شود.

 کردن زعفران روی س و  فلزی و غیربهداشتی خودداری شود.از خشک

درصررد  01رطوبررت نهررایی زعفررران در پایرران عملیررات خشررک کررردن بیشررتر از    

 نباشد.

ترروان از شرریوف انتقررال برررای منرراط  پراکنرردف تولیررد زعفررران و مررزارر کوچررک مرری

سرادگی روش و هزینرۀ انردک تهیرۀ وسرایل و      دلیرل  یرا روش اسرپانیایی )بره    هوای گررم 

هرای صرنعتی   کرن تروان از خشرک  ترر و منراط  متمرکرز مری    تجهیزات( و در مزارر بزر 

 متناسب با جریان هوای گرم کنترل شده استفاده کرد.  

 و مشخصررات مررورد نیررازبنرردی هررای مناسررب بسررتههررا و ظرررفدر بسررتهزعفررران 

  ها نوشته شود.روی بسته

و رطوبرت مناسرب و    در دمرا  و بهداشرتی  یدر مکران  دبایر نردی شرده   ببسرته  زعفران

 .دور از نور نگهداری شود

 .سلسیوآ بیشتر باشد ۀدرج 11مای محیش نگهداری زعفران نباید ازد

 .درصد بیشتر باشد 61از نسبی محیش نگهداری زعفران نبایدرطوبت
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