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جداسازی کالله از گِل زعفران معمواًل به روش دستی با صرف وقت و هزینه بسیار انجام می شود. مکانیزه کردن این 

عملیات افزون بر کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول، مشکالِت آلودگی ناشی از جداسازی دستی را برطرف 

می کند. هدف از این مقاله، شناسایی و اولویت بندی فناوری های مناسب و پیشرفته برای جداسازی کالله از گِل زعفران در 

این هدف، اطالعات و مشخصات فنی ماشین های جداساز کالله، گردآوری و بررسی شد.  به  برای دستیابی  کشور است. 

بازدیدهای تخصصی شناسایی و معیارهای مقایسه تعیین شد. گزینه ها متعلق به  فناوری های مناسب از طریق نظرسنجی و 

دو شرکت A و B، و معیارها شامل "ظرفیت"، "دقت"، "راحتی کاربرد"، "قابل حمل  بودن"، "جداسازی سایر اجزای 

گل"، "چندکاره  بودن"، "تلفات کّمی"، "تعداد اپراتور"، "قیمت"، "توان" و "هزینه تعمیر و نگهداری" بود. به منظور 

اولویت بندی گزینه ها و انتخاب مناسب ترین فناوری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. معیارها بر اساس نظر خبرگاِن 

زعفران با تکمیل پرسش نامه ارزش گذاری شد. بر ااس یافته ها، "دقت" و "تلفات کّمی" به ترتیب تاثیرگذارترین عوامل 

در انتخاب فناوری مناسب بودند. عوامل "قیمت"، "ظرفیت" و "راحتی کاربرد" در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند و 

کم تاثیرترین معیار در تصمیم گیری، "توان" بود. بر این اساس، ماشین جداسازِ شرکت A به عنوان مناسب ترین فناوری برای 

جداسازی کالله از گِل زعفران معرفی و توصیه های ترویجی در خصوص استفاده از آن ارائه شد.
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بیان مساله

زعفران از با ارزش ترین گیاهان ادویه ای و دارویی 

است که به دلیل دارا بودن رنگ، عطر و خواص دارویی 

این  دارد.  دارو  و  در صنعت غذا  فراوانی  کاربردهای 

محصول، ارزِش اقتصادِی بسیار زیاد و نقش ویژه ای 

بزرگ ترین  ایران  دارد.  کشور  غیرنفتی  صادرات  در 

و  بوده  جهان  در  زعفران  صادرکننده  و  تولیدکننده 

بیش از 90 درصد تولید ساالنه زعفراِن دنیا در ایران 

زعفران  درصد   90 نیز حدود  کشور  داخل  در  است. 

در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی تولید 

می شود )جمشیدی، 1399(. 

پیاز  دارای  و  ساقه  بدون  علفِی  گیاهِ  یک  زعفران 

گلبرگ  سه  داراي  زعفـران  گل هـاي  است.  بنه  یا 

سه  بنفش،  رنگ  به  شکل یافته  تغییر  کاسبرگ  سه  و 

یک  به  انتها  در  که  رنگ  سفید  خامه  یک  و  پـرچم 

کاللـه سه  شاخه بوقی  شکل به رنگ قرمز عنابی ختم 

گل ها  از  شدن  جدا  از  پس  کالله ها  هستند.  می شود، 

و خشک شدن، زعفران تجاري را تشکیل می دهند که 

معطر و داراي بوي تند و طعمی تلخ است )سعیدی راد، 

مختلف  قسمت های   1 ذبیحی، 1396(. شکل  1391؛ 

و  کالله ها  پرچم ها،  برگ ها،  پیاز،  شامل  زعفران  گیاه 

گلبرگ ها همچنین انواع محصول زعفران شامل سرگل، 

نگین، پوشال، دسته و کنج یا خامه را نشان می دهد.

کالله به دو روش از گل جدا می شود و هرکدام 

از این روش ها از نظر کیفیت، محصول متفاوتی تولید 

می کنند. برای تهیه کالله های زعفران به صورت دسته  

)شکل 1( که اصطالحًا دخترپیچ گفته می شود، کارگر 

به همراه خامه  با شکافتن گل، کالله سه  شاخه ای را 

نگه داشتن  با  آزاد می کند.  دارد  قرار  آن  انتهای  که در 

با  گل  قسمت های  سایر  انگشت،  دو  بین  در  کالله 

به طور  تا خامه  انگشتان دست دیگر کشیده می شود 

دیگر  کالله گل های  دم گل جدا شود.  داخل  از  کامل 

نیز به همین روش روی کالله گل قبلی قرار می گیرد 

از معایب  به تدریج یک دسته کالله تشکیل شود.  تا 

این روش می توان به مساعد شدن شرایط برای رشد 

پایین  بیماری زا،  عوامل  و  میکروارگانیسم ها  تکثیر  و 

آمدن کیفیت زعفران و طوالنی شدن زمان خشک  شدن 

اشاره کرد. برای تولید زعفراِن پوشال )شکل 1(، تمامی 

گل ها از ناحیه یقه برش داده می شوند تا کالله از سایر 

مهدی نیا،  و  )سعیدی راد  شود  جدا  گل  بخش های 

 .)1393

به طور معمول جداسازی کالله از گِل زعفران به 
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روش دستی و توسط کارگر انجام می شود. این روش 

بهداشتی  اصول  رعایت  دلیل عدم  به  و  است  زمان بر 

و طوالنی شدن زمان جداسازی، سبب کاهش کیفیت 

بوی  و  عطر  دست دادن  از  ویژه  به  نهایی  محصول 

زعفران می شود. در روش دستی، نیاز به سه نفرساعت 

زعفران  گِل  کیلوگرم  یک  از  کالله  جداسازی  برای 

به  نیاز  دلیل  به  بنابراین،   .)2020 راد،  )سعیدي  است 

زعفران کاران  به  اضافی  هزینه های  کارگر،  زیاد  تعداد 

عملیات  کردن  مکانیزه  رو،  این  از  شود.  می  تحمیل 

جداسازی کالله از گِل زعفران می تواند افزون بر کاهش 

هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول، بسیاری از 

مشکالِت آلودگی ناشی از جداسازی دستی را برطرف 

از  کالله  مکانیزه  اخیر، جداسازی  در سال های  سازد. 

گل زعفران بسیار مورد توجه تولیدکنندگان و صنعت 

گران داخلی و خارجی قرار گرفته و ماشین هایی نیز 

برای این منظور طراحی و ساخته شده است.

گل  از  کالله  جداساز  ماشین های  کلی،  طور  به 

جداسازی  و  برش  اصلی  بخش  دو  شامل  زعفران 

هستند. با توجه به این که زعفران جداسازی شده برای 

برخی  در  شود،  خشک  بایستی  طوالنی تر  نگهداری 

عملیات  گل،  از  کالله  جداسازی  از  پس  ماشین ها 

است.  گرفته  قرار  نظر  مد  نیز  زعفران  خشک کردن 

یا  تیغه ها  توسط  و  مکانیکی  شیوه  به  برش  عملیات 

صفحات مدور برشی انجام می شود. برای این منظور 

یک  در  گل ها  تک سازی کردن  و  متوالی  ردیف کردن 

از  برخی  در  دارد.  ای  ویژه  اهمیت  مستقیم  مسیر 

اخیر(،  سال های  در  ویژه  )به  ساخته شده  ماشین های 

برای تشخیص محل مناسب برش از روش های پیشرفته 

مبتنی بر پردازش تصویر و هوش مصنوعی استفاده و 

طراحی  هوشمند  سامانه   صورت  به  جداساز  ماشین 

می شود. در بخش جداسازی این ماشین ها که اساس 

آن بر جداسازی کالله از گل تازه است، تفکیک کالله 

از سایر قسمت های گل می تواند با توجه به تفاوت های 

موجود در جرم  مخصوص، مقادیر ضریب اصطکاک، 

سرعت حد یا مقاومت آیرودینامیکی کالله ها نسبت به 

سایر اجزای گل شامل گلبرگ ها و پرچم ها انجام شود 

)صفری و ظریف نشاط، 1397؛ عمادي، 2009؛ گارسیا 

و همکاران، 2009(.

معرفی دستاورد یا راهکار

برای  پیشرفته  و  مناسب  فناوری های  شناسایی 

جداسازی کالله از گل زعفران و معرفی مناسب ترین 

آنها مبتنی بر معیارهای مناسب تصمیم گیری می تواند 

افزایش  عرضه،  مورد  محصول  کیفیت  افزایش  سبب 

صادرات  افزایش  بسته بندی،  سهولت  بازارپسندی، 

مقاله،  این  در  کشور شود.  به  ارز  ورود  آن  تبع  به  و 

برای جداسازی کالله  پیشرفته  مناسب و  فناوری های 

از گِل زعفران در کشور بررسی و مناسب ترین فناوری 

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )جمشیدی، 

خصوص  در  ترویجی  توصیه های  و  معرفی   ،)1399

کاربرد آن ارائه شده است.

ابتدا آمار و اطالعات مربوط به وضِع موجود در 

یا  )دستی  زعفران  گِل  از  کالله  جداسازی  خصوص 

از  کالله  جداسازی  موجود  فناوری های  مکانیزه(، 

اطالعات  و  فنی  مشخصات  همچنین  زعفران،  گِل 

کشت  عمده  مناطق  در  موجود  جداساز  ماشین های 

بررسی ها  شد.  بررسی  و  گردآوری  کشور  زعفراِن 

نشان داد که در اغلب مناطِق کشت زعفران سطح زیر 

از  کالله  جداسازی  و  است  محدود  محصول،  کشت 

گِل زعفران و سایر قسمت های گل به صورت دستی 

بررسی ها  این  طبق  می شود.  انجام  کارگر  توسط  و 

منظور  به  ماشین  تعدادی  تاکنون  که  شد  مشخص 

جداسازی کالله از گِل زعفران طراحی و ساخته شده 
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داخل  به  گل ها  تغذیه  ماشین ها  این  بیشتِر  در  است. 

دستگاه و تک سازی گل ها به صورت دستی و توسط 

چند اپراتور انجام می شود. در تعداد محدودی از این 

آکاردئونی  نقاله  نوار  مانند  سازوکارهایی  از  ماشین ها 

)سنابادي و همکاران، 2014( برای این منظور استفاده 

طراحی  جداساز  بیشتِرماشین های  در  است.  شده 

استفاده  با  معموالً  گل ها  تک سازی  ساخته شده،  و 

می شود  انجام  غلتکی  یا  تسمه ای  سازوکارهای  از 

بین دو تسمه متحرک  قرارگیری  با  به طوری که گل ها 

متحرک  غلتک  دو  یا   )2009 همکاران،  و  )گارسیا 

ردیف  متوالی  صورت  به   )1385 )ابریشمی فر، 

در  که  داد  نشان  بررسی ها  دیگر،  سوی  از  می  شوند. 

کالله  جداسازی  برای  ساخته شده  بیش تِرماشین های 

از گِل زعفران به ویژه نمونه های داخلی، تعیین محِل 

برش گل که توسط تیغه های برش یا فک های متحرک 

انجام می شود، به صورت مکانیکی است. در حالی که 

انتخاب دقیق و درسِت نقطه برش یک مساله مهم فنی 

در این مرحله است و در صورت برش نادرسِت گل، 

تلفات افزایش می یابد. محل اتصال گلبرگ ها بهترین 

از  این مرحله استفاده  نقطه برای برِش گل است. در 

فناورِی پردازش تصویر به منظور انتخاب درسِت نقطه 

از  تغییر رنگ دم گل  باشد.  برش می تواند بسیار مفید 

بنفش کم رنگ به بنفش پررنگ در نقطه برش، ویژگی 

اصلی تشخیص این نقطه است )سعیدي راد، 2020(. 

بر این اساس، تاکنون تعداد محدودی ماشین جداساز 

کالله از گِل زعفران مبتنی بر فناوری پردازش تصویر 

برای شناسایی محل دقیق برش گل طراحی و ساخته 

شده است )گارسیا و همکاران، 2009(.

قسمت جداسازِ ماشین هایی که تاکنون برای تفکیک 

کالله از گِل زعفران ساخته  شده اند، بر پایه تفاوت های 

موجود در جرم  مخصوص، مقادیر ضریب اصطکاک، 

سرعت حد یا مقاومت آیرودینامیکی کالله ها نسبت به 

سایر اجزای گل عمل می کند. به عنوان مثال استفاده 

از یک دمنده در این ماشین ها که اجزای گِل زعفراِن 

تفکیک  امکان  می دمد،  باال  سمت  به  را  برش خورده 

کالله از گل و سایر قسمت های آن را بر پایه تفاوت 

در جرم مخصوص و سطح جانبی گلبرگ ها و کالله ها 

فراهم می کند. 

بررسی ها نشان داد که بیشتِر ماشین هایی که تاکنون 

برای جداسازی کالله از گِل زعفران در کشور طراحی 

باقی   آزمایشگاهی  نمونه  حد  در  شده اند،  ساخته  و 

مانده اند یا تجاری نشده  و به تولید انبوه نرسیده اند. از 

این رو، به منظور شناسایی فناوری های مناسب موجود 

تنها  زعفران،  گِل  از  کالله  برای جداسازی  کشور  در 

به صورت  که  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  ماشین هایی 

کامل طراحی و ساخته شده )در مرحله تجاری سازی( 

بودند و امکان نمونه گیری و آزمایش عملی آنها وجود 

طریق  از  مناسب  فناوری های  ترتیب،  این  به  داشت. 

بازدید و نظرسنجی از کارشناسان متخصص، شناسایی 

شدند. این فناوری ها شامل دو ماشین جداساز متعلق 

به شرکت های داخلی به ترتیب در استان های خراسان 

رضوی و تهران بودند )جمشیدی، 1399( که به عنوان 

گزینه های A و B در نظر گرفته شدند )شکل های 2 

و 3(.

واحد  سه  شامل   )2 )شکل   A جداسازِ  ماشین 

برش، جداساز و خشک کن است. واحد برش دارای 

و  رفت  برش  تیغه  به  مجهز  غلتکی  ورودی  چهار 

برگشتی است که مبتنی بر فناوری های الکترومکانیک 

می کند.  کار  گل  برش  و  تشخیص  ویژه  نرم افزارِ  و 

گل ها به صورت دستی توسط اپراتور به قسمت تغذیه 

وارد  است،  متحرک  غلتک های  سازوکارِ  دارای  که 

انجام  آنها  می شوند و عمل برش توسط تیغه ها روی 
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می شود. برای هر خط ورودی با توجه به نوع محصول 

مورد نیاز )از نگین تا پوشال( قابلیت تنظیم نقطه برش 

گل وجود دارد. پس از واحد برش، اجزای گل وارد 

واحد جداساز می شوند که در آن با استفاده از جریان 

باد، سرنِد استوانه ای و یک میدان مغناطیسی گلبرگ ها، 

تفکیک  یکدیگر  از  کالله ها  و  پرچم ها  دم گل ها، 

خشک کن  واحد  یک  به  مجهز  ماشین  این  می شوند. 

نیز مي باشد که کالله جداسازی شده را خشک می کند. 

در ماشینA، از گل هایي که یک و یا دو روز قبل، از 

باشند  گل  اجزاء  همه  شامل  و  شده  برداشت  مزرعه 

خود  بیشینه حد  تا  کمینه  از  می تواند  دم گل ها  )طوِل 

شبنم  حد  تا  گل ها  رطوبت  شود.  مي  استفاده  باشد( 

صبح گاهی مشکلی در عملکرد ماشین ایجاد نمی کند. 

چنانچه گل ها باران خورده باشند و بالفاصله )کمتر از 

و  سبد ها جمع آوری  در  برداشت(  از  پس  دو ساعت 

به محل ماشین جداساز منتقل شوند، باز هم مشکلی 

جداساز  ماشین  نمی شود.  ایجاد  ماشین  عملکرد  در 

مي تواند 24 ساعِت شبانه روز و 30 روز فصِل برداشت 

با  و  است  کیلوگرم   95 حدود  ماشین  وزن  کند.  کار 

چهار چرِخ گردان به راحتی قابل جابه جایی است و 

به  توجه  با  ندارد.  استقرار  برای  زیاد  فضای  به  نیاز 

این که این ماشین دارای چهار ورودی است، به چهار 

اپراتور برای تغذیه گل ها نیاز دارد.

ماشین جداسازBِ )شکل 3(، یک سامانه هوشمند 

و شامل سه بخش اصلی واحد تغذیه، واحد شناسایی 

به  زعفران  گل های  است.  جداساز  واحد  و  برش  و 

از  بیش  با  توده ای در مخزن ورودی  و  انبوه  صورت 

دو  ساعت  )هر  می  گیرد  قرار  ظرفیت  کیلوگرم   10

بار بایستی پر شود( و واحد تغذیه، گل ها را به نحو 

مطلوب از مخزن بر می دارد و وارد خط می کند. به این 

مبتنی  ترتیب گل ها وارد واحد شناسایی می شوند که 

در  تصویر  )پردازش  پیشرفته  و  نوین  فناوری های  بر 

2 
 

 
 (A)ماشیه جداسازی کاللٍ زعفران متعلق بٍ شرکت - 2شکل 

 

 خروجی کالله ها

 خشک کن

خروجی 
 دم گل ها

 خروجی گلبرگ ها
 خروجی پرچن ها

 خروجی کالله های
  خشک شده
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گل ها  که  است  مصنوعی(  هوش  روش های  با  تلفیق 

می کند.  تعیین  را  برش  مناسِب  نقطه  و  شناسایی  را 

پس از شناسایی نقطه برش، عمل برِش گل از محل 

در  می شود.  انجام  هوشمند  ربات های  توسط  مناسب 

در  می شوند.  جداساز  بخش  وارد  گل  اجزای  ادامه، 

قرار  جدا  مخزن  یک  در  گلبرگ ها  ابتدا  مرحله،  این 

پرچم ها،  مانند  گل  اجزای  سایر  سپس  و  می گیرند 

می شوند.  جداسازی  کالله ها  نهایت  در  و  دم گل ها 

ماشین جداساز هوشمنِد B برای تولید محصول پوشال 

نیز  روز  شبانه  در  کار  میزان  است.  شده  بهینه سازی 

ماشین  است. ورودی  گرفته شده  نظر  در  20 ساعت 

هرچه  باشد.  )باران نخورده(  زعفران  تازه  گِل  بایستی 

بهتر و خروجی ها  ماشین  باشد عملکرد  تازه تر  گل ها 

انتقال  امکان  صورتی که  در  بود.  خواهد  یکنواخت تر 

وجود  جداساز  ماشین  به  مزرعه  از  زعفران  تازه  گِل 

می شود.  توصیه  سامانه  این  از  استفاده  باشد،  داشته 

عملکرد  هم  برداشت  از  پس  ساعت  چند  تا  اگرچه 

ماشین مشابه حالت اسمی است ولی با گذشت زمان و 

کاهش رطوبت گل، ظرفیت کاری بایستی اندکی کمتر 

در نظر گرفته شود. این سامانه یک خط تولید کامل و 

بزرگ است که فضای کارگاهی مناسبی برای استقرار 

می طلبد. فضای مورد نیاز سامانه حدود 150 مترمربع 

 L و  طولی  چیدمان  دو  در   B ماشین جداسازِ  است. 

شکل قابل تولید است.

این  اطالعات  و  فنی  برخی مشخصات   1 جدول 

دو ماشین جداساز کالله گِل زعفران را نشان می دهد. 

جداسازی  مناسِب  فناوری های  شناسایی  از  پس 

تأثیرگذار  عوامل  یا  مقایسه  معیارهای  زعفران،  کالله 

کارشناسان  نظر  با  فناوری  مناسب ترین  انتخاب  در 

متخصص تعیین شد. معیارها شامل "ظرفیت" )مقدار 

)درصد  "دقت"  ساعت(،  بر  پاک سازی شده  گل 

کاربرد"،  "راحتی  جداسازی شده(،  کالله  خلوص 

به  توجه  با  جابه جایی  )سهولت  حمل  بودن"  "قابل 

قسمت های  سایر  "جداسازی  ماشین(،  وزن  و  ابعاد 

شامل  سایر قسمت های گل  )قابلیت جداسازی  گل" 

"چندکاره  بودن"  پرچم  ها(،  و  دم گل  گلبرگ ها، 

جداسازی  از  غیر  دیگری  عملیات  انجام  )امکان 

)درصد  کّمی"  "تلفات  خشک کردن(،  مانند  کالله 

تلفات(، "تعداد اپراتور"، "قیمت"، "توان" و "هزینه 

برای  معیارها  این  اطالعات  بود.  نگهداری"  و  تعمیر 

مشخصات  اساس  بر  شناسایی شده،  فناوری  دو  هر 

استعالم   ،)1 )جدول  آنها  موجود  اطالعات  و  فنی 

کارشناسان  از  نظرسنجی  ها،  دستگاه  سازندگاِن  از 

در  شد.  گردآوری  کارشناسی  بازدید  یا  و  متخصص 

تا   1( امتیازدهی  شیوه  از  کیفی،  معیارهای  خصوص 

10( استفاده شد.

انتخاب  و  معیارها  و  گزینه ها  اولویت بندی  برای 

مناسب ترین فناوری جداسازی کالله از گِل زعفران از  1 
 

 برخی مشخصات فىی ي اطالعات ماشیه َای مىاسبِ شىاسایی شذٌ برای جذاسازی کاللٍ زعفران- 1جذيل 
( B)شرکت ماشین جداساز ( A)شرکت ماشین جداساز  مشخصات فنی/ اطالعات

 وًع فىايری ياحذ برش
ٍ َای )الکتريمکاویک  غلتک َای متحرک ي تیغ

 (برش رفت ي برگشتی
پردازش تصًیر، ًَش مصىًعی ي 

 ربات َای ًَشمىذ
کیلًگرم گل بر )ظرفیت 

 (ساعت
14/5 25 

 99 5/99 (درصذ)دقت 
 20× 7 25/2 ×83/0 (متر )( طًل×عرض)ابعاد 

 20 25/0 (کیلًيات)تًان مصرفی 
 840 40 (میلیًن تًمان )قیمت ريز 

 

فناوری های مناسب و  ....
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روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

خبره  پرسش نامه  معیارها،  زوجی  مقایسه  برای 

طراحی شد و در اختیار خبرگاِن مرتبط با موضوع )19 

نفر شامل مدیران تحقیقاتی، اجرایی و بخش خصوصی 

مرتبط با تولید و فناوری های زعفران، پژوهشگران و 

متخصصان زعفران، سازندگان تجهیزات و فناوری های 

گرفت.  قرار  پیشرو(  کار  زعفران  چند  و  زعفران، 

و  اطالعات  بر  مبتنی  معیار،  هر  به  توجه  با  گزینه ها 

مشخصات فنی فناوری های شناسایی  شده و با دریافت 

بازدیدکننده ارزش دهی  نظر کارشناسان و متخصصان 

شدند. 

شکل 4، نتیجه اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری 

فناوری   مناسب ترین  انتخاب  به هدف که  با توجه  را 

جداسازی کالله از گِل زعفران بود، نشان می دهد. بر 

اساس این تحلیل، "دقت" و "تلفات کّمی" به ترتیب 

تأثیرگذارترین عوامل در انتخاب فناوری مناسب برای 

جداسازی کالله از گِل زعفران بودند. پس از آن عوامل 

"جداسازی  کاربرد"،  "راحتی  "ظرفیت"،  "قیمت"، 

به  نگهداری"  و  تعمیر  هزینه   " و  اجزای گل"  سایر 

دو  گرفتند.  قرار  اهمیت  بعدی  رتبه های  در  ترتیب 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (B)ماشیه جداسازِ کاللٍ زعفران متعلق بٍ شرکت - 3شکل 

4 
 

 
 ايلًیت بىدی معیارَا با تًجٍ بٍ َدف- 4شکل 
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معیار "چندکاره  بودن" و "تعداد اپراتور" با وزن نسبی 

یکسان و پس از آن معیارِ "قابل حمل  بودن" از اهمیت 

کمتری در تصمیم گیری برخوردار بودند. کم تأثیرترین 

معیار در تصمیم گیری، "توان" بود. 

به  توجه  با  گزینه ها  اولویت بندی  همچنین، 

از   A داد که ماشین جداساز  معیارها نشان  از  هریک 

نظر تمام معیارها به جز ظرفیت کاری )کیلوگرم گل 

 B پاک سازی شده بر ساعت( نسبت به ماشین جداساز

دارای ارجحیت بیشتر است. ارجحیت ماشین جداساز 

A نسبت به ماشین جداساز B با توجه به معیارهای 

"هزینه  و  حمل بودن"  "قابل  "قیمت"،  "توان"، 

تعمیر و نگهداری" به ترتیب اولویت بسیار بیشتر از 

معیارهای دیگر بود. در حالی که این ارجحیت از نظر 

دو  هر  عبارتی،  به  و  بود  بسیار جزئی  "دقت"  معیار 

ماشین  داشتند.  برابری  دقت،  نظر  از  جداساز  ماشین 

نظر  از  تنها   A جداساز  ماشین  به  نسبت   B جداساز 

دلیل  که  بود  بسیار  ارجحیت  دارای  "ظرفیت"  معیار 

بیشتر  ابعاد  جداساز،  ماشین  بودِن  کامل  خط  نیز  آن 

به  توجه  با  جداسازی  و  تشخیص  بیشتِر  سرعت  و 

فناوری های پیشرفته مورد استفاده در آن بود. 

کالله  جداسازِ  ماشین  مناسب ترین  انتخاب  برای 

زعفران، گزینه ها با توجه به هدف اولویت بندی شدند. 

به این ترتیب، ماشین جداساز A به عنوان مناسب ترین 

اولویت  در   B ماشین جداساز  و  گزینه شناسایی شد 

بعدی قرار گرفت. 

 A نتایج حاکی از برترِی قابل توجه ماشین جداساز

با توجه به معیارهای"توان"، "قیمت"، "هزینه تعمیر 

ماشین  به  نسبت  حمل بودن"  "قابل  و  نگه داری"  و 

جداساز B است. این ماشین جداساز هم چنین از نظر 

"تعداد  "چندکاره بودن"،  کّمی"،  "تلفات  معیارهای 

کلی  به طور  و  "دقت"  و  کاربرد"  "راحتی  اپراتور"، 

نسبت به ماشین جداساز B برتری نسبی دارد. اگرچه 

تاثیرگذارترین  کّمی"  "تلفات  و  "دقت"  معیار  دو 

جداسازی  برای  مناسب  فناوری  انتخاب  در  عوامل 

اختالف  دلیل  به  ولی  بودند  زعفران  گِل  از  کالله 

نه چندان زیاد دو ماشین جداساز A و B از نظر این 

معیارها، مشخص شد اولویت بندی این ماشین ها بیشتر 

"هزینه  و  "قیمت"  اقتصادی  معیارهای  تاثیر  تحت 

معیارهای  همچنین،  است.  بوده  نگهداری"  و  تعمیر 

زیاد  اختالف  دلیل  به  "قابل حمل  بودن"،  و  "توان" 

وزن های نسبی دو ماشین در این معیارها، کم اثرترین 

معیارهای فنی در انتخاب فناورِی مناسب بودند.

توصیه  ترویجی

روش دستی جداسازی کالله از گل زعفران زمان بر 

بوده و به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و طوالنی 

کیفیت محصول  کاهش  زمان جداسازی، سبب  شدن 

نهایی می شود. از این رو، توصیه می شود این عملیات 

به صورت مکانیزه انجام شود. برای جداسازی کالله از 

گِل زعفران با استفاده از ماشین توصیه می شود نکات 

زیر مورد توجه قرار گیرند.

-از گل هایي که یک و یا دو روز قبل، از مزرعه 

برداشت شده استفاده گردد.

-گل ها شامل همه اجزاء گل باشند )طوِل دم گل ها 

می تواند از کمینه تا بیشینه حد خود باشد(.

شبنم صبح گاهی  تا حد  می تواند  -رطوبت گل ها 

باشد.

-چنانچه گل ها باران خورده باشند، بالفاصله )کمتر 

از دو ساعت پس از برداشت( در سبد ها جمع آوری و 

به محل ماشین جداساز منتقل شوند.

فناوری های مناسب و  ....
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