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سطح زير كشت زعفران در استان خراسان در حدود 90 هزار هكتار بوده كه ساالنه بالغ بر 320 تن محصول خشك با 

عملكرد 4/6 كيلوگرم در هكتار توليد مي شود. از مهم ترين موانع و مشكالت زراعت زعفران می توان مواردی از مكانيزه 

نبودن مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت و در نتيجه باال بودن هزينه هاي توليد را نام برد. افزايش بهره وري توليد، 

كاهش هزينه ها و كاربري مطلوب ماشين ها و تجهيزات كشاورزي مستلزم استفاده ازروش هاي موزون و بكارگيري ضرايب 

و معيارهاي فني، اقتصادي واجتماعي منطبق بر شرايط كشاورزي هر منطقه است. در حال حاضر چنين اطالعاتي براي آماده 

سازي زمين و كاشت در زراعت زعفران در دسترس نيست. در اين تحقيق ابتدا روش هاي مختلف توليد زعفران در مناطق 

مختلف استان تعيين گرديد و سپس با استفاده از نظرات كارشناسان، كشاورزان پيشرو و خبرگان در زمينه زراعت زعفران كه 

در قالب پرسش نامه و مصاحبه حضوری انجام گرفت فرصت ها، تهديدها و ضعف ها و قوت های هريك از مراحل توليد 

مكانيزه زعفران تعيين و با توجه به وضعيت هر مرحله، استراتژی های متناسب ارائه گرديد. نتايج حاصل از بررسی مراحل 

خاک ورزی، كاشت مكانيزه و سله شكنی زعفران با استفاده از روش SWOT نشان داد كه مرحله تهيه بستر زمين در موقعيت 

مطلوب SO )استراتژی توسعه ای(، مرحله كاشت مكانيزه در موقعيت WO )استراتژی محافظه كارانه( و عمليات سله شكنی 

با روتيواتور در موقعيت ST ) استراتژی رقابتی( قرار گرفتند.



26

»مجله ترویجی زعفران« دوره 3 - شماره 1-  پیایند 4 - بهار و تابستان 1400

بیان مسئله:

در بين گياهـان دارويـي، زعفـران گيـاهي اسـت 

مهـم كــه نقــش و جايگــاهي ويــژه در ســالمت 

ايران   .)2004 همکاران،  و  اف  )عبداهلل  دارد  انســان 

توليد  و  هکتار   114000 حدود  كشت  زير  سطح  با 

ساليانه 426 تـــن زعفـــران خشـــك بزرگتـــرين 

شـــمار  بـــه  جهـــان  زعفـــران  كننـــدة  توليد 

 .)1399 كشاورزی،  جهاد  وزارت  )آمارنامه  آيد  می 

از مهم تـــرين مشکالت زراعت زعفران می توان به 

بــاالي توليــد و  نبـودن برداشـت، هزينـة  مکـانيزه 

نياز بــه نيــروي كــار فــراوان در مــدت زمـــان 

و  نشاط  )ظريف  كرد  اشاره  برداشـــت  محـــدود 

همکاران، 1393(.

آماده سازي زمين و كاشت، از مهم ترين عمليـات 

توليـد محصوالت كشاورزي اسـت. برخـي از فوايـد 

خاك ورزي  مناسب  سيستم  يك  براي  انتظـار  مـورد 

از  جلوگيري  شامل  زعفران  زراعـت  در  كاشـت  و 

فرسايش خـاك، كـاهش شدت يا فراواني تنش خشکي، 

صرفه جويی در مصـرف آب، كـاهش نيـروي كارگر 

و تراكتور براي آماده سازي زمين و صرفه جـويي در 

هزينـه هـاي  كـاهش  نتيجـه  در  و  مصـرف سـوخت 

ذخيــرة  افــزايش  خــاك،  سـاختار  بهبـود  توليـد، 

بيولوژيك  حاصلخيزي  بهبــود  و  خــاك  رطــوبتي 

زعفران،  كاشت  شدن  مکـانيزه  بـا  می باشند.  خـاك 

سطح  افزايش  و  توليد  هزينـه هـاي  كاهش  بر  عالوه 

ماشين  و سـاخت  زمينه طراحـي  مي توان  زير كشت 

طبق  بر  نمود.  فــراهم  نيز   را  زعفــران  برداشــت 

انرژي  از  درصد   60 حدود  شده  انجام  تحقيقات 

صرف  مکانيزه  كشاورزي  در  مصرف  مورد  مکانيکي 

عمليات خاك ورزي و تهيه بستر مي گردد لذا مديريت 

خاك ورزي عامل مهمي در كاهش مصرف انرژي مي 

باشد )ياكوب و همکاران، 1983(. 

نتايج تحقيقات روی الگوی كشت مزارع زعفران 

نشان می دهد كه مناسب ترين فاصله بين رديف های 

كشت 20 سانتی متر است و با تغيير فاصله بين پيازها 

از 5 تا 10 سانتی متر می توان به تراكم مورد نظر دست 

)20 سـانتي  الگـوي كشـت 7×20  اجراي  بـا  يافت. 

فاصله  متر  سانتي   7 و  ها  رديف  بـين  فاصـله  متـر 

پياز  پيازها روی هـر رديـف(، بيش از 700000  بين 

بـا در نظرگرفتن وزن  در هکتار كشت خواهد شـد. 

متوسط 7 گرم براي هر پياز، تراكم كاشت در حدود 5 

تن پياز در هکتار بـه دسـت خواهـد آمـد. بـا كـاهش 

فاصـله بـين پيـازهـا مـي تـوان تـــراكم كاشـــت را 

بـــه 7 تـــن در هکتـــار نيز افـــزايش داد )سعيدی 

راد و همکاران، 1392(. 

بعد از اولين آبياري و به محض گاورو شدن زمين، 

سطح مزرعه بايد به نحوي كه پيازهای زعفران صدمه 

استفاده  با  مناطق،  بيشتر  در  شود.  شکني  سله  نبينند 

از رتيواتور )گاوآهن دوار( سله شکني مي شود. اين 

وزنشان  كه  مي شود  كشيده  باغي  تراكتور  با  رتيواتور 

كم و قابليت مانوردهي آنها زياد است. به منظور حفظ 

رتيواتور،  از  ناشی  آسيب های  از  زعفران  هاي  جوانه 

رايج  شکل   L هاي  تيغه  خود  ابتکار  به  كشاورزان 

رتيواتور را با تيغه هاي عمودي سه شاخه تعويض مي 

كنند )ظريف نشاط و همکاران، 1393(.

گيری  تصميم  هرگونــه  جهــت  اســت  الزم 

وضـع  سـامانه،  هـر  در  راهبـردي  ريزی  برنامه  و 

موجـود را بـا بررسی عوامل محيط درونی و بيرونی 

شناسايی كرد. به عبارت ديگر با تحليل محيطی اسـت 

و  مـي شـود  مشخص  محيط  تهديدات  و  فرصتها  كه 

بـر آن اساس و با توجه به شناسايي نقـاط قـوت و 

و  تعيـين  را  ها  هدف  بايد  سامانه،  درونـي  ضـعف 
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امر  اين  نمود.  مشخص  را  سـازمانی  هـاي  سياسـت 

به مديريت ياری می رساند تا در مقابله با فرصت ها و 

تهديدات محيط بيرونی رويه ای هماهنگ و يکپارچه 

اتخاذ كند و به اهداف خود به نحو شايسته دست يابد.

مطالعات  كشاورزي  بخش  مختلف  در حوزه هاي 

متعددي در خصوص استفاده از روش SWOT  انجام 

گرفته است كه  مي توان به مطالعات )زارع شاه آبادی، 

2010 و بزرگمهر، 2013( اشاره كرد.

برندسازي  برنامة  عنوان  تحت  مطالعه ای  در 

  SWOT زعفـران ايــران، بــا اســتفاده از مــاتريس

و بــا اســتفاده از راهبردها و برنامه هاي عملياتي به 

پرداخته  اين صنعت  پـيش روي  بررسي چالش هاي 

نظر  از  اين صنعت  كـه  داد  نشـان  تحقيق  نتايج  شد. 

داراي  و  ندارد  قرار  مناسبي  وضعيت  در  برندسازي 

نهايتـا چهـار  است.  فراواني  نقاط ضعف  و  تهديدها 

ارائه  برندسازي  توسعة  منظور  به  راهبرد  اصلي  دسته 

گرديد )معصوم زاده زواره، 2014(.

مراحـل  وضـعيت  بررسي  مطالعه،  اين  از  هدف 

انتخــاب  و  زعفــران  مکانيزاســيون  مختلـف 

تبع  به  و  استراتژي  ترين  مناســب  و  بهتــرين 

توسـعة  جهـت  مناسـب  راهبردهـاي  انتخاب  آن 

هـاي  اسـتان  در  زعفـران  كشـاورزي  مکانيزاسـيون 

خراسان رضوي و جنوبي است.

معرفی دستاورد و ارائه راهكارها

ماتريسSWOT يکي از ابزارهاي مهمي است كه 

 SWOT مي كنند.  مقايسه  را  اطالعات  آن  با  مديران 

ها  ضعف   ،)Strenghths( ها  قوت  عبارات  سرواژة 

و   )Opportunities( ها  فرصت   ،)Weaknesses(

تهديدات )Threats( است و با استفاده از آن چهار نوع 

استراتژي ارائه می گردد. در اين ماتريس، در هر مرحله 

استفاده  با  با هم مقايسه مي شوند و مديران  دو عامل 

استراتژي قوت- فرصت  ابزار مي توانند چهار  اين  از 

 )WO( فرصت  )ST(، ضعف-  تهديد  قوت-   ،)SO(

)نيلسون،  كنند  انتخاب  را   )WT( تهديد  ضعف-  يا 

.)2004

مي كوشد  استراتژي  اين  اجراي  با  سازمان   :SO

خارجي  فرصت هاي  از  قوت  نقاط  از  استفاده  با 

بهره برداري كند.

WO: هدف اين است كه با استفاده از فرصت هاي 

موجود در محيط خارج نقاط ضعف داخلي بهبود يابد. 

ST: با استفاده از نقاط قوِت سازمان، اثر تهديدهای 

خارجي كاهش يابد.

است  عبارت  و هدف  است  تدافعي  WT: حالت 

از كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدهای 

خارجي.

براي  ابزاري  دروني  عوامل  ارزيابي  ماتريس 

قوت  نقاط  واقع  در  كه  است  داخلي  عوامل  بررسي 

ارزيابي  را  سازمان  يا  مجموعه  يك  درون  ضعف  و 

براي  ابزاري  بيروني  عوامل  ارزيابي  ماتريس  مي كند. 

تجزيه و تحليل نحوة پاسخ گويي و مواجهه مديران 

سازمان به فرصت ها و تهديدهاي خارج سازمان است 

عوامل  شناسايي  از  پس   .)1997 وستبروك،  و  )هيل 

داخلي و خارجي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 

در  مکانيزاسيون  كارگيري  به  مربوط  تهديدهاي  و 

مراحل توليد زعفران در سطح مزرعه مشخص و در 

ماتريس هاي عوامل دروني و خارجي براي هر يك از 

توسعة  در  كه  اهميتي  با  متناسب  امتيازي  عوامل  اين 

مکانيزاسيون زراعت زعفران دارد در نظر گرفته شد. 

در مرحلة بعد به هر عامل يك ضريب وزني بين صفر 

شد  داده  اختصاص  مهم(  )بسيار  يك  تا  )بي اهميت( 

به نحوي كه جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده 

در هر يك از محيط هاي داخلي و خارجي به تفکيك 
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مساوي يك شود. به هريك از عوامل خارجي چنانچه 

يك فرصت بسيار تاثيرگذار و معمولي باشد به ترتيب 

نمرة 4 و 3 و به هريك از تهديدها نيز نمرة 1 و 2 به 

در  مي شود.  داده  معمولي  و  اساسی  تهديد  به  ترتيب 

زمينة عوامل داخلي نيز به نقاط قوت مهم و معمولي 

به ترتيب نمره 4 و 3 و به نقاط ضعف مهم و معمولي 

نيز به ترتيب نمره 1 و 2 داده شد. سپس امتياز وزن دار 

)موزون( براي هر عامل به تفکيك محاسبه و در نهايت 

جمع امتيازهاي وزن دار به تفکيك براي عوامل داخلي 

ماتريس  نهايي  نمرة  اگر  گرديد.  محاسبه  خارجي  و 

معنای  به  باشد   2/5 از  بيشتر  دروني  عوامل  ارزيابي 

آن است كه عمليات مکانيزاسيون در مراحل مختلف 

اگر  است.  قوت  داراي  استان ها  در  زعفران  زراعت 

از  بيشتر  بيروني  عوامل  ارزيابي  ماتريس  نهايي  نمرة 

استان هاي مذكور در خصوص  اينکه  يعني  باشد   2/5

استفاده از فرصت ها و مقابله با تهديدهاي پيش رو در 

زراعت زعفران به خوبي عمل مي كنند.

روش تعيين وضعيت موجود با استفاده از پرسش 

نامه و مصاحبه حضوري با زارعين و كارشناسان مرتبط 

و  رضوی  خراسان  های  استان  در  زعفران  زراعت  با 

جنوبی در زمينة مکانيزاسيون مزارع زعفران انجام شد. 

در ابتدا در هر قسمت از موارد سه گانه مورد مطالعه، 

فرصت ها، تهديدات، نقاط ضعف و قوت كه از نظر 

كارشناسان در اولويت قرار داشت ليست گرديد و با 

از موارد و مطابق روش های  اهميت هريك  به  توجه 

استاندارد، به هركدام وزن و ضريب مربوطه داده شد 

و پس از ميانگين گيری عدد مربوطه برای هر مورد در 

نهايتا  جداول عوامل داخلی و خارجی لحاظ گرديد. 

قوت،  ضعف،  نظر  از  مراحل  اين  موجود  وضعيت 

فرصت و تهديد مورد ارزيابی قرار گرفته و استراتژی 

های مناسب در زمينه های زير ارائه گرديد:

با  تهية بستر زمين در زراعت زعفران )شخم   -1

گاوآهن برگردان دار، ديسك و لولر(.

2- كاشت مکانيزه پياز زعفران )با پيازكار زعفران(.

رتيواتور  با  اول  آبياری  از  بعد  سله شکنی   -3

)مکانيزه(.

و  زعفران  توليد  مکانيزه  روش های  بررسی  نتايج 

نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت هر يك از روش 

های تهية بستر زمين، كاشت مکانيزه پياز و سله شکنی 

به شرح زير است:

الف- تهیه بستر زمین در زراعت زعفران

روش  تحليل  و  تجزيه  خالصه   2 و   1 جداول 

زعفران  زراعت  در  زمين  سازی  آماده  برای   SWOT

عوامل  امتيازات  اينکه  به  توجه  با  دهند.  می  نشان  را 

خارجی و داخلی در ماتريس های آنها به ترتيب 2/59 

متوسط  ميزان  از  مقادير  اين  و  آمده  بدست   3/05 و 

زراعت  در  زمين  بستر  تهيه  لذا  هستند  بيشتر   )2/5(

و  ديسك  دار،  برگردان  گاوآهن  با  )شخم  زعفران 

لولر( در ناحيه 1 و يا در وضعيت SO قرار گرفته و 

استفاده از اين روش در تهيه بستر زمين بايستی ادامه 

رسي  شني-  بافت  با  به خاك هايي  نياز  زعفران  يابد. 

تا لومي زهکشي شده دارد. براي اين گياه خاك هاي 

به  با حاصلخيزي متوسط نسبت  سبك زهکشي شده 

خاك هاي سنگين حاصلخيز مناسب تر است. چون در 

خاك هاي با حاصلخيزي زياد رشد رويشي نسبت به 

رشد زايشي افزايش مي يابد.

پيازهای  كاشت  براي  زمين  آماده سازي  جهت 

زعفران می بايست در اواخر ارديبهشت ماه و پس از 

قطع باران های بهاره اقدام به شخم زمين با استفاده از 

موقع  اين  در  شخم  انجام  نمود.  برگردان دار  گاوآهن 

كنترل  در  مهمی  نقش  اوليه،  خاك ورزی  بر  عالوه 

در  شخم  چنانچه  داشت.  خواهد  هرز  علف های 
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خاك ورزی  عمليات  گيرد  صورت  مناسب  رطوبت 

در  موجود  كلوخه های  می رسد.  حداقل  به  ثانويه 

سطح مزرعه را می توان با يك يا دو بار ديسك زدن 

خرد نمود. توصيه می شود كه قبل از عمليات كاشت 

هکتار  در  تن   20-40 به  ميزان  پوسيده  حيوانی  كود 

در سطح مزرعه پخش شده و با استفاده از ديسك با 

خاك مخلوط گردند. با توجه به اين كه آبياری مزرعه 

بصورت غرقابی انجام می شود لذا تسطيح مزرعه نقش 

مهمی در افزايش راندمان آبياری و همچنين عملکرد 

محصول دارد. بطور كلی شخم با گاوآهن برگردان دار، 

ديسك و لولر به عنوان روش مرسوم تهيه بستر زراعت 

زعفران استفاده می شود.

با توجه به جداول 1 و 2 استراتژی های مربوط به 

تهيه بستر زمين به شرح زير بيان می گردند: 

1-  ساخت ماشين های تهيه بستر و يا بهينه سازی 

آنها در مناطق زعفران خيز.

2- ساخت ماشين های خاك ورزی و تهيه بستر با 

ظرفيت مزرعه ای متناسب با اندازه مزارع.

1 
 

 ؿخن تا گاٍ آّي تشگشداى داس، دیؼک ٍ لَلش)هاتشیغ اسصیاتی عَاهل خاسجی تْیِ تؼتش صهیي دس صساعت صعفشاى -1جذٍل 

 عَاهل خاسجی
ضشیة اّویت 

 (ٍصى)

ستثِ 
(4-1) 

=  اهتیاص
 ٍصى ×ستثِ

 
 :فرصتها

 عذم ًیاص تِ آهَصؽ ٍ تشٍیج تشاي تْیِ تؼتش صهیي- 1

 تْیِ تؼتش صهیي تَػظ خَد كـاٍسص تذٍى ًیاص تِ هتخصصیي- 2
 تْیِ تؼتش صهیي تذٍى ًیاص تِ هٌاتع تاالي هالی صعفشاى كاساى-  3

 :تهدیدها
 تاال سفتي ّضیٌِ ّاي اًشطي دس آیٌذُ ًضدیک-  1

-تاال تَدى ّضیٌِ تَلیذ ایٌگًَِ هاؿیي )عذم ٍجَد هاؿیي پخؾ كَد داهی -  2

 (آالت
 ًثَد تشاكتَس ٍ هاؿیي آالت كَچک هٌاػة هضاسع كَچک-  3
 تضعیف ػاختواى ٍ تافت خاک-  4

 
12/0 
35/0 
1/0 
 

16/0 
05/0 
07/0 
15/0 
 

 

3 
4 
4 
 
1 
1 
1 
1 

 

36/0 
4/1 
4/0 
 

16/0 
05/0 
07/0 
15/0 

 59/2  1 جوع

 

2 
 

 (شخم با گاو آهن برگردان دار، دیسک و لولر)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تهیه بستر زمین در زراعت زعفران -2          جذول 

 عَاهل داخلی
ضشیة 
اّویت 

 (ٍصى)

 ٍصى ×ستثِ= اهتیاص (1-4)ستثِ 
 

 :قَتْا
 تاال تَدى تجشتِ، هْاست ٍ داًؾ تَهی كـاٍسصاى-  1

 دس دػتشع تَدى تشاكتَس ٍ دیؼک دس تْیِ تؼتش صهیي-  2
 عذم ًیاص تِ هاؿیي ّاي خاف تشاي تْیِ تؼتش صهیي-  3

 :ضعفْا
 عذم اًجام آصهایؾ خاک ٍ آب ٍ اعالع اص ًیاصّاي خاک-  1

 عذم اػتفادُ اص صیشؿکي-  2
 اًجام خاک  ٍسصي هشػَم ٍ عذم سعایت اصَل كن خاک ٍسصي-  3

 

 
15/0 
25/0 
2/0 

 
1/0 
15/0 
15/0 

 
3 
4 
4 
 
2 
2 
2 

 
45/0 
1 
8/0 

 
2/0 
3/0 
3/0 

 05/3  1 جوع
 

بررسي وضعیت آماده سازي زمین ....
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چند  خاك ورزی  ادوات  يا مطالعه  و  ساخت   -3

در  جويی  صرفه  جهت  نواری(  )خاك ورزی  منظوره 

مصرف انرژی

4-  تغيير الگوی خاك ورزی از مرسوم به نواری 

زعفران  در  پياز  بستر  تهيه  ادوات  ساخت   -5

يا  و  نواری  خاك ورزی   ( خاك  زدن  بهم  حداقل  با 

تضعيف  و  فرسايش  از  جلوگيری  جهت  حفاظتی( 

ساختمان خاك

6- ساخت و توليد ادوات خاك ورزی قابل نصب 

مزارع  در  استفاده  جهت  باغی  تراكتورهای  روی  بر 

كوچك

تهيه بستر زمين  انجام عمليات خاك ورزی و   -7

خاك  رطوبتی  بهينه  شرايط  در  زعفران  زراعت  در 

جهت كم شدن تردد ماشين های كشاورزی در عمليات 

تکميلی خاك ورزی و در نتيجه حفظ ساختمان خاك

ب- کاشت مکانیزه زعفران

روش  تحليل  و  تجزيه  خالصه   4 و   3 جداول 

می  نشان  زعفران  مکانيزه  كاشت  برای  را   SWOT

دهند. با توجه به اين جداول امتيازات عوامل خارجی 

و داخلی در ماتريس های آنها به ترتيب 3/23 و 2/23 

به دست آمده است. مقدار امتيازات ماتريس خارجی 

كميت  اين  ولی  است  بيشتر   )2/5( متوسط  ميزان  از 

برای ماتريس داخلی كمتر از ميانگين بوده و لذا كاشت 

مکانيزه )با پيازكار زعفران( در ناحيه 3 و يا در وضعيت 

استراتژی های  می گيرد.  قرار  )محافظه كارانه(   WO

مربوط به كاشت مکانيزه به شرح زير بيان می گردند.

پيازكار  خريد  برای  دولتی  تسهيالت  اعطای   -1

زعفران

سامانه  اجرای  برای  دولتی  تسهيالت  اعطای   -2

های نوين آبياری

3- برپايی كالس های ترويجی، بازديدهای علمی 

اين  با  آشنا كردن كشاورزان  و روز مزرعه در جهت 

ماشين و الگوهای كشت مربوط

4- استفاده از روش های آبياری نوين مانند روش 

تيپ در زراعت زعفران هنگام استفاده از پياز كار

5- استفاده از پيازكارهای با ظرفيت زراعی بيشتر 

برداشت  برای  مناسب  شرايط  كردن  فراهم   -6

مکانيزه زعفران

7- استفاده از دانش كشاورزان پيشرو جهت ترويج 

استفاده از پيازكار زعفران

3 
 

 (تا پیاصكاس صعفشاى)هاتشیغ اسصیاتی عَاهل خاسجی كاؿت هکاًیضُ - 3جذٍل 
ضشیة  عَاهل خاسجی

 (ٍصى)اّویت 

 ×ستثِ= اهتیاص (1-4)ستثِ 
 ٍصى

 
 :فرصتها

 اهکاى اػتفادُ اص ػاهاًِ ّاي جذیذ آتیاسي دس تْشُ گیشي اص ایي الگَي كـت-  1

 ٍجَد قَاًیي جلَگیشي اص خشد ؿذى ٍ تغییشكاستشي اساضی- 2
پزیشؽ آهَصُ ّاي هشٍجیي اص ػَي صعفشاى كاساى تشاي اػتفادُ اص ایي الگَي -  3

 كـت
 :تهدیدها

 عذم حوایت دٍلت دس صهیٌِ تَلیذ ٍ تَػعِ هاؿیي كاؿت- 1

 عذم آهَصؽ ٍ تشٍیج اص ػَي ًْادّاي ریشتظ تشاي اػتفادُ اص ایي سٍؽ كـت-  2
 اص دػت سفتي فشصت ّاي ؿغلی تخاعش عذم ًیاص تِ ًیشٍي كاسگشي-  3

 
25/0 
28/0 
22/0 

 
 
1/0 
1/0 
05/0 

 
4 
4 
3 
 
 
2 
2 
1 

 

 
1 
12/1 
66/0 

 
 
2/0 
2/0 
05/0 

 23/3  1 جوع
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8-  تشکيل تعاونی های توليد و يا خدمات مکانيزه 

از  خرده پا  كشاورزان  استفاده  برای  روشی  عنوان  به 

پيازكار زعفران

ج- سله شکنی زمین بعد از اولین آبیاری

روش  تحليل  و  تجزيه  خالصه   6 و   5 جداول 

SWOT برای عمليات سله شکنی بعد از اولين آبياری 

زعفران با رتيواتور را نشان می دهند.

امتيازات عوامل خارجی و داخلی در ماتريس های 

ترتيب  به  رتيواتور  با  سله شکنی  عمليات  برای  فوق 

1/95و 2/65 به دست آمده است. اين مرحله از توليد 

مکانيزه زعفران در ناحيه 2 و يا در وضعيت ST  قرار 

می گيرد.

بعد از اولين آبياري )از اواسط مهرماه تا دهه سوم 

آبان ماه ، بسته به وضعيت آب و هوايي منطقه ( پس 

سله شکني  بايد  مزرعه  سطح  زمين،  شدن  گاورو  از 

به  نبينند. سله شکني  بنه ها صدمه  كه  به نحوي  گردد. 

موجب سهولت در خروج گل ها از خاك و زير خاك 

شدن كود حيواني از اليه سطحي مي گردد. سله شکني 

مزارع زعفران در ابتداي فصل رشد اين محصول يکي 

از عمليات حساس مرحله داشت بوده كه مي بايست 

زمان  اين  در  كه  زيرا  گيرد،  انجام  دقيق  صورت  به 

جوانه هاي زعفران تا نزديکي سطح خاك باال آمده اند.

به  بستگي  سله شکني  جهت  خاك ورزي  عمق 

فاصله جوانه هاي زعفران تا سطح خاك دارد كه اين 

خود نيز تابعي از زمان آبياري و شرايط آب و هوايي 

زمان   هرچه  است.  پيازها  قرارگيری  عمق  و  منطقه 

آبياري اول زعفران به تاخير افتد و ديرتر انجام گيرد 

)به  نزديك تر شده  به سطح خاك  زعفران  جوانه هاي 

دليل نزديك شدن زمان برداشت( و مي بايست بر دقت 

كه  اين  به  توجه  با  افزود.  سله شکني  عمليات  انجام 

در اغلب مناطق استان های خراسان رضوی و جنوبی 

اين مسئله  از  اجتناب  لذا  دارد  آبي وجود  مشکل كم 

مجبورند  كشاورزان  از  تعدادي  و  نبوده  پذير  امکان 

مزارع خود را زودتر، تعدادي به موقع و تعداد ديگر 

ها،  استان  اين  در  اكنون  هم  نمايند.  آبياري  ديرتر 

عمليات  مختلفي،  هاي  روش  و  وسايل  با  كشاورزان 

سله شکني مزارع زعفران را انجام مي دهند و انتخاب 

نوع وسيله بستگي به زمان آبياري اوليه زعفران دارد.

4 
 

 (تا پیاصكاس صعفشاى)هاتشیغ اسصیاتی عَاهل داخلی كاؿت هکاًیضُ - 4جذٍل 

 عَاهل داخلی
ضشیة اّویت 

 (ٍصى)

ستثِ 
(4-1) 

=  اهتیاص
 ٍصى ×ستثِ

 
 :قَتْا

 كن تَدى ّضیٌِ هاؿیي ّاي تَلیذ ؿذُ تشاي كاؿت پیاص-  1

 تَصیع یکٌَاخت پیاص دس كـت هکاًیضُ-   2
 (عذم ٍاسًٍگی)قشاسگیشي پیاص دس جْت هٌاػة -   3
 یکٌَاختی عوق كاؿت دس كـت هکاًیضُ-   4
 عذم ًیاص تِ ًیشٍي كاسگشي-  5
 تیـتش ؿذى ظشفیت هضسعِ اي-  6
 هٌاػة تشاي هضاسع تضسگ ٍ كَچک-  7

 :ضعفْا
  ّاي ٍیظُ كاؿت پیاص صعفشاى عذم اػتفادُ اص هاؿیي-  1

عذم ؿٌاخت كـاٍسصاى ًؼثت تِ ایي الگَي كـت ٍ هاؿیي -  2
 هشتَط تِ آى

 
04/0 
08/0 
08/0 
12/0 
05/0 
08/0 
1/0 
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25/0 
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3 
3 
3 
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4 
3 
 
1 
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12/0 
24/0 
24/0 
36/0 
2/0 
32/0 
3/0 

 
2/0 
25/0 

 23/2  1 جوع
 

بررسي وضعیت آماده سازي زمین ....



32

»مجله ترویجی زعفران« دوره 3 - شماره 1-  پیایند 4 - بهار و تابستان 1400

در بيشتر مناطق عمليات سله شکني با استفاده از 

رتيواتور )گاوآهن دوار( انجام مي شود كه اين رتيواتور 

از  استفاده  مي شود.  كشيده  باغي  تراكتور  يك  توسط 

تراكتورهاي باغي به علت وزن كم و قابليت مانور دهي 

جلوگيري  منظور  به  مي باشد.  مزارع  در  آن ها  باالي 

رتيواتور،  توسط  زعفران  جوانه هاي  ديدن  آسيب  از 

رايج  شکل   L هاي  تيغه  خود  ابتکار  به  كشاورزان 

تعويض  سه شاخه اي  عمودي  تيغه هاي  با  را  رتيواتور 

مي كنند )شکل 1(. 

آبياری  از  بعد  سله شکنی  عمليات  استراتژی های 

اول زعفران با رتيواتور به شرح زير بيان می گردند: 

ظرفيت  با  رتيواتورهای  ساخت  و  طراحی   -1

مزرعه ای بيشتر و به صورت تركيبی

مناسب  در رطوبت  عمليات سله شکنی  انجام   -2

خاك و شرايط بهينه ماشين ) تيغه های مناسب و...( 

جهت كاهش مصرف انرژی

3- تشکيل كالس های آموزش استفاده از رتيواتور 

برای مروجين

4- بهينه سازی رتيواتورهای مرسوم جهت استفاده 

در سله شکنی مزارع زعفران از قبيل تغيير شکل تيغه و 

سرعت دوران محور تيغه

بهينه  شرايط  در  سله شکنی  عمليات  انجام   -5

محيطی و خاك و زمان مناسب عمليات

6- آموزش كشاورزان در خصوص استفاده بهينه 

5 
 

 هاتشیغ اسصیاتی عَاهل خاسجی عولیات ػلِ  ؿکٌی تعذ اص اٍلیي آتیاسي صعفشاى تا ستیَاتَس- 5جذٍل 

 عَاهل خاسجی
ضشیة اّویت 

 (ٍصى)

ستثِ 
(4-1) 

= اهتیاص
 ٍصى ×ستثِ

 
 :فشصتْا

 پزیشؽ آهَصُ ّاي هشٍجیي اص ػَي صعفشاى كاساى تشاي اػتفادُ اص ستیَاتَس - 1
 گؼتشؽ خذهات فشٍؽ ٍ پغ اص فشٍؽ اًَاع ستیَاتَسّا- 2

 :تْذیذّا
 تیـتش ؿذى ّضیٌِ ّاي اًشطي دس آیٌذُ ًضدیک-  1

 اص دػت سفتي فشصت ّاي ؿغلی تِ خاعش عذم ًیاص تِ ًیشٍي كاسگشي-  2
 ًیاص تِ تشاكتَسّاي كوشؿکي تاغی- 3

 
2/0 
15/0 
 
25/0 
25/0 
15/0 
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2 
1 
1 

 
6/0 
45/0 
 
5/0 
25/0 
15/0 

 95/1  1 جوع

 

6 
 

ِ ؿکٌی تعذ اص اٍلیي آتیاسي صعفشاى تا ستیَاتَس- 6                       جذٍل   هاتشیغ اسصیاتی عَاهل داخلی عولیات ػل

 عَاهل داخلی
ضشیة اّویت 

 (ٍصى)

-4)ستثِ 
1) 

 ×ستثِ= اهتیاص
 ٍصى

 
 :قَتْا

ِ ؿکٌی- 1  كاسایی هٌاػة ستیَاتَس دس عولیات ػل
ِ ؿکٌی ٍ اص تیي سفتي علف ّاي - 2 تیـتش ؿذى عوق ػل

 ّشص
 عذم ًیاص تِ ًیشٍي كاسگشي- 3
 تیـتش ؿذى ظشفیت هضسعِ اي- 4
 هٌاػة تشاي هضاسع تضسگ ٍ كَچک- 5

 :ضعفْا
 آػیة ّاي ٍاسدُ تِ هحصَل- 1

 تاال تَدى ّضیٌِ اػتفادُ اس ستیَاتَس- 2
 پَدس ؿذى تیؾ اص حذ خاک- 3

 
08/0 
12/0 
15/0 
1/0 
1/0 

 
15/0 
18/0 
12/0 

 
3 
4 
3 
3 
4 
 
2 
2 
1 

 
24/0 
48/0 
45/0 
3/0 
4/0 

 
3/0 
36/0 
12/0 

 65/2  1 جوع
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از رتيواتور و تراكتور مناسب جهت كاهش فشردگی 

خاك 

7-  تنظيم عمق  كاری مناسب رتيواتور به منظور 

آسيب رسانی كمتر به محصول و مصرف كمتر انرژی

كاهش  جهت  اوليه  آبياری  زمان  مديريت   -8

آسيب های وارده به محصول )جوانه زنی(

توصیه های ترویجی

بيان  ترويجی  های  توصيه  عنوان  به  زير  موارد 

می شود:

الف- تهيه بستر زمين در زراعت زعفران )شخم 

در وضعيت  لولر(  و  ديسك  دار،  برگردان  گاوآهن  با 

می  پيشنهاد  رابطه  اين  در  زير  موارد  و  بوده  مطلوب 

گردد:

1-  ساخت ماشين های تهيه بستر و يا بهينه سازی 

نظير  ماشين هايی  از  استفاده  امکان  همچنين  و  آنها 

سيکلوتيلر و روتوتيلر در مناطق زعفران خيز.

2- ساخت ماشين های خاك ورزی و تهيه بستر با 

ظرفيت مزرعه ای متناسب با اندازه مزارع.

در  زعفران(  پيازكار  )با  مکانيزه  كاشت  ب-  

وضعيت WO )محافظه كارانه( قرار گرفته و استفاده از 

استراتژی های زير توصيه می گردد:

پيازكار  خريد  برای  دولتی  تسهيالت  اعطای   -1

زعفران

سامانه  اجرای  برای  دولتی  تسهيالت  اعطای   -2

های نوين آبياری

3- برپايی كالس های ترويجی، بازديدهای علمی 

اين  با  آشنا كردن كشاورزان  و روز مزرعه در جهت 

ماشين و الگوهای كشت مربوط.

ج- عمليات سله شکنی بعد از اولين آبياری زعفران 

قرار  رقابتی(  ST )استراتژی  وضعيت  در  رتيواتور  با 

گرفته و استفاده از استراتژی های زير توصيه می گردد:

ظرفيت  با  رتيواتورهای  ساخت  و  طراحی   -1

مزرعه ای بيشتر و به صورت تركيبی

مناسب  در رطوبت  عمليات سله شکنی  انجام   -2

و...(  مناسب  تيغه های   ( ماشين  بهينه  خاك و شرايط 

جهت كاهش مصرف انرژی

3- استفاده از تراكتورهای ميان قدرت در عمليات 

داشت زعفران

1 
 

 
 اي هاي عمودي سه شاخه  شكل با تيغهLهاي  تعويض تيغه- 1شكل 

 

بررسي وضعیت آماده سازي زمین ....
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