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 :سخٌی تا شوا سعفزاًکاراى عشیش
سػفزاى گیاُ تا ارسضی است وِ ػوذتًا در استاًْاي خزاساى جٌَتی ٍ رضَي تِ ٍیژُ در ضْزستاى ّاي                     

تخطی اس سػفزاى تَلیذي در      .  وطت هی ضَد  ...لایي، تیزجٌذ،گٌاتاد، فزدٍس، واضوز، تزتت حیذریِ ٍ          
 .داخل وطَر ٍ تیطتز آى تِ خارج اس وطَر غادر ضذُ وِ تِ هػارف گًَاگَى غذایی ٍ دارٍیی هی رسذ

در حال حاضز ایزاى تشرگتزیي تَلیذوٌٌذُ ٍ غادروٌٌذُ سػفزاى جْاى هی تاضذ ٍ وطَرّاي دیگزي هاًٌذ      
تزاي حفظ ٍ تَسؼِ    .  تَلیذوٌٌذگاى دیگز ایي هحػَل در دًیا هی تاضٌذ        ....  اسپاًیا، یًَاى، ٌّذٍستاى ٍ     

هَلؼیت وًٌَی ایزاى در سطح جْاى تایستی هحػَل تا ویفیت هطلَب، تْذاضتی ٍ لاتل رلاتت تا سایز                    
 .وطَرّا تَلیذ ًوَد

در حال حاضز آًچِ تزاي ها اّویت فَق            
الؼادُ اي دارد افشایص ویفیت سػفزاى ایزاى ٍ       
افشایص ػولىزد  ٍ حذف ّز ًَع ػاهل              

ٍجَد ّز ًَع     .  آلَدگی در سػفزاى است      
ًاخالػی در سػفزاى ٍ یا آلَدگی آى هَجة          
واّص ضذیذ لیوت ٍ در هَاردي تزگطت          

اداهِ ایي ٍضؼیت هی تَاًذ       .  واال هی ضَد   
لطوات تسیار سیادي تِ وطَر ها ٍ سحوات           

تْتزیي راُ حل ایي هطىل تِ      . ضوا ٍارد وٌذ 
  .رٍش ّاي غحیح ٍ تْذاضتی در هزاحل جوغ آٍري، خطىاًذى ٍ ًگْذاري سػفزاى هی تاضذ                 وارگیزي  

هَ ،  :  هٌظَر اس آلَدگی فمط آلَدگی هیىزتی یا اهثال آى ًیست، تلىِ ٍجَد ّز ًَع هَادخارجی هاًٌذ                   )  
 !(ًیش ّست.... پزس ،  ًخ ّاي رًگی ، خان ، سػفزاى تی ویفیت ٍ 

ّواًطَر وِ هیذاًیذ سػفزاى در التػاد خاًَادُ رٍستایی            
ًمص خیلی هْوی را تز ػْذُ دارد تِ ػثارت دیگز تسیاري            
اس خاًَادُ ّاي رٍستایی چطن اهیذضاى تِ ػٌایت خذا ٍ             
درآهذي است وِ اس هحل تزداضت هحػَل سػفزاى حاغل          

تٌاتزایي دلت در تَلیذ ٍ ػول آٍري ایي هحػَل          .  هی ضَد 
ارسضوٌذ ػالٍُ تز تأثیزات جْاًی آى در غادرات، تاػث             

 .افشایص درآهذ سػفزاًىاراى خَاّذ ضذ
تِ اهیذ  آًىِ در آیٌذُ ًشدیه سػفزاى  ایزاى تِ غَرت                 
تْذاضتی ٍ ػاري اس ّزگًَِ ًاخالػی ٍ آلَدگی تَلیذ ٍ تِ             

 .   تاسارّاي هػزف داخلی ٍ خارجی ػزضِ گزدد
 

 

ّیتز )خشک کزدى تِ ٍسیلِ دستگاُ حزارت دٌّذُ 
 (ٍ الک

خَاّیذ تزاي خطىاًذى سػفزاى اس دستگاُ حزارت              چٌاًچِ هی 
دٌّذُ ٍ اله هخػَظ استفادُ ًواییذ هطاتك تا دستَرالؼول سیز            

 :ػول وٌیذ
گزم سعفزاى تز را رٍی تَری الک تِ صَرت یکٌَاخت  022حذٍد  .1

 .پْي کٌیذ

2.    ُ را رٍشي کزدُ ٍ حزارت آًزا        (  ّیتز)دستگاُ حزارت دٌّذ
 .تٌظین کٌیذ

الک را رٍی دستگاُ حزارت دٌّذُ لزار دادُ، دلت کٌیذ حزارت    .3
حزارتی .)درجِ ساًتی گزاد تیشتز ًشَد       62کف الک اس حذٍد      

 (کِ تِ تَری کف الک هی رسذ پشت دست شوا را ًسَساًذ

دلیمِ الک خالی دیگزی را رٍی الک حاٍی            02پس اس حذٍد     .4
 .سعفزاى لزار دادُ ٍ تِ آراهی ّز دٍ را تا ّن تِ شکلی تچزخاًیذ کِ سعفزاى تِ الک دٍم هٌتمل شَد

هزتثِ   4الی    3دلیمِ ایي عول را تِ تعذاد         55هجذدَا الک را رٍی دستگاُ حزارت دٌّذُ لزار دادُ  ٍ پس اس               .5
 .تکزار کٌیذ تا سعفزاى تِ حذ هطلَب ٍ تِ آراهی خشک شَد

سعفزاى خشک شذُ را تِ آراهی تز رٍی پارچِ تویشی پْي کزدُ تا خٌک شَد ٍ تعذ آًزا تِ ظزف تویشی                         .6
 .هٌتمل کٌیذ

 .اس دست سدى ٍ سیز ٍ رٍ ًوَدى سػفزاى در حال خطه ضذى جذاً خَدداري ًواییذ

   
 ًگْذاری سعفزاى  

 
رًگ، طؼن، ػطز ٍ     :  ػَاهل هْوی وِ هػزف وٌٌذُ در اًتخاب سػفزاى تِ آى تَجِ هی ًوایذ ػثارتٌذاس                  

ػذم ٍجَد ًاخالػی ٍ سػفزاى ّاي تی ویفیت وِ پس اس رػایت هسائل هزتَط تِ ػول آٍري تِ ًحَُ                         
 .ًگْذاري ٍ تستِ تٌذي آى ًیش هزتَط هی ضَد

اگز سػفزاى در هحیط هزطَب  ٍ در هؼزؼ ًَر لزار گیزد  ٍ یا  تا سػفزاى ّاي ًاهزغَب هخلَط ضَد                             
ویفیت آى تِ ضذت واّص خَاّذ یافت، تٌاتزایي ضوي دلت در خالع تَدى هحػَل، سػفزاى خطه ضذُ              
را تایستی در ظزٍف هٌاسة تْذاضتی ٍ هحىن لزار دادُ ٍ تِ دٍر اس رطَتت ٍ ًَر در هحل سزدي ًگْذاري                     

 .وٌیذ
 .سػفزاى تایستی جذاي اس سایز هحػَالت ًگْذاري ضَد تا اس آفات سایز هحػَالت در اهاى تواًذ

ّویطِ درًظز داضتِ تاضیذ سػفزاى تِ ػٌَاى یه هحػَل غذایی غیز لاتل ضستطَ ٍ ضذػفًَی ضذى،                      
غزفًا تا رػایت اغَل غحیح ػول آٍري اس آلَدگی ّا در اهاى هی هاًذ ٍ لاتل ػزضِ تا ارسش ٍالؼی آى هی                       

 .تاضذ
 هَفك تاشیذ                                            

 گام ششم

 گام هفتم
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تزای حفظ ٍ تَسعِ هَلعیت کًٌَی      
ایزاى در سطح جْاى تایستی         
هحصَل تا کیفیت هطلَب،          
تْذاشتی ٍ لاتل رلاتت تا سایز         

 .کشَرّا تَلیذ ًوَد
در حال حاضز آًچِ تزای ها اّویت       
فَق العادُ ای دارد افشایش کیفیت       
سعفزاى ایزاى ٍ حذف ّز ًَع عاهل       

ٍجَد ّز  .  آلَدگی در سعفزاى است   
ًَع ًاخالصی در سعفزاى ٍ یا           
آلَدگی آى هَجة کاّش شذیذ       
لیوت ٍ در هَاردی تزگشت کاال هی       

 .شَد



 

جذاساسی سعفزاى اس   
 (پَز کزدى)گل 

تایستی تِ سسػت اًجام    (  پس کسدى )جدا کسدى کاللِ ّا اش گل     
 :ضَد اها لثل اش ضسٍع تِ کاز، زػایت ًکات شیس الصاهی است

 .دستاى خَد زا تا آب ٍ صاتَى تطَیید* 

 .ًاخي ّای خَد زا کَتاُ ًوایید* 

 .هَّایتاى زا تپَضاًید* 

اش آًجایی کِ گسدُ شػفساى حساسیت شا هی تاضد دز حیي            *  
جداساشی، اش خازاًدى تدى ٍ اطساف چطن خَد، خَددازی            

 .ًوایید

پس اش زػایت هَازد فَق همدازی گل زا تِ هحل تویص ٍ تْداضتی کِ تسای جداساشی 
 :ػول جداساشی زا تِ تستیة شیس اًجام دّیددز ًظس گسفتِ اید اًتمال دادُ ٍ 

گل سعفزاى را تِ آراهی ٍ تا دقت شکافتِ ٍ اس ًقطِ ٍصل سِ کاللِ جذا ًواییذ                       .1
 . تطَریکِ کاللِ ّا ّز سِ تا ّن جذا شًَذ

گزم سعفزاى تز در ظزف تویش ٍ هخصَص جوع آٍری  211تا  151پس اس ایٌکِ حذٍد  .2
شذ، آًزا تالفاصلِ تزای خشکاًذى تا شیَُ ّایی کِ تَضیح دادُ خَاّذ شذ آهادُ               

 .ًواییذ
 .اس ٍاگذاری کار جذاساسی تِ کَدکاى خزدسال خَدداری ًواییذ .3
. اس هخلَط ًوَدى سعفزاى ّای فاقذ کیفیت تا سعفزاى خَب جذًا خَدداری کٌیذ               .4

سیزا هقذار کوی سعفزاى ًاهزغَب تاعث پاییي آهذى           
کیفیت توام سعفزاى ّا خَاّذ شذ ٍ ایي کار درآهذ          

 .شوا را تِ شذت کاّش خَاّذ داد

 
 خشک کزدى    

خطک کسدى شػفساى  یکی اش هْوتسیي هساحلِ  فسآٍزی شػفساى است کِ تاثیس تسیاز شیادی دز کیفیت ٍ                     
حفظ هسغَتیت آى دازد، خطکاًدى ًادزست شػفساى هی تَاًد ػالٍُ تس آلَدگی هیکستی، همداز، زًگ، طؼن                

 .ٍ ػطس آى زا ًیص کاّص دّد
 :تسای خطک کسدى صحیح ٍ اصَلی شػفساى تِ ًکات شیس تَجِ ًوائید

 .تْتز است سعفزاى را پس اس عول جذاساسی ّزچِ سٍدتز خشک ًواییذ .1

 .سعفزاى را ّیچگاُ تا ًَر خَرشیذ ٍ در فضای تاس خشک ًکٌیذ .2

 .هحل خشکاًذى سعفزاى تایستی تویش، تْذاشتی ٍ عاری اس گزد ٍ غثار ٍ هصَى اس حشزات تاشذ .3

 .تزای خشکاًذى سزیع سعفزاى هی تَاًیذ اس ٍسایل حزارتی هٌاسة استفادُ کٌیذ .4

 

 هشایا ٍ اّویت تَلیذ سعفزاى         
 

کاضت ٍ تَلید شػفساى تسای هٌاطك خطک ٍ کن تازاًی ًظیس خساساى جٌَتی ٍ جٌَب خساساى                     
 :زضَی اش جٌثِ ّای هتؼددی دازای اّویت هی تاضد کِ هْوتسیي آى ػثازتٌد اش

 :کوی ًیاس تِ آب تا تَجِ تِ خشکی هٌطقِ* 

شػفساى گیاّی است کِ تٌْا دز فصل پاییص، شهستاى ٍ ًیوِ اٍل فصل تْاز تِ آب ًیاش دازد ٍ دز                        
اٍاخس تْاز ٍ تواهی تاتستاى کِ سایس هحصَالت ًیاشهٌد آب هی تاضٌد ایي هحصَل تِ آتیازی                      

تٌاتسایي تا تَجِ تِ کوثَد تازًدگی ٍ هحدٍدیت هٌاتغ آب دز  خساساى جٌَتی ٍ                    .   ًیاشی ًدازد 
 .زضَی کطت ٍ تَلید ایي هحصَل اّویت خاصی پیدا هی ًواید

 
 :ایجاد اشتغال ٍ جلَگیزی اس هْاجزت* 

ِ     )تَلید شػفساى تِ ٍیژُ  دز هساحل تسداضت         ِ  (  جوغ آٍزی گل اش هصزػ پَس کسدى  )ٍ جداساشی کالل
تِ ًیسٍی اًساًی شیادی احتیاج دازد ٍ لرا دز فصل تسداضت هحصَل فسصت ّای ضغلی                     (  گل

فساٍاًی ایجاد هی ضَد کِ ایي ٍیژگی ًیص تا تَجِ تِ ضسایط فؼلی جاهؼِ اش اّویت تسصایی                          
تد .  تسخَزداز هی تاضد ٍ دز جلَگیسی اش هْاجست زٍستاییاى تِ هٌاطك ضْسی تسیاز هَثس است                  

( پَس کسدى گل ّا   )دزصد ازشش یک کیلَ شػفساى خالص تسای فساٍزی          21ًیست تداًید کِ حدٍد      
 .ّصیٌِ هی ضَد

 
 :افشایش صادرات غیزًفتی* 

تیطتس شػفساى تَلید ضدُ دز ایساى تِ خازج اش کطَز صادز ضدُ ٍ ّس سالِ همداز لاتل تَجْی ازش                      
 .ًصیة کطَز هی کٌد

 

 :ایجاد درآهذ هٌاسة تزای کشاٍرس* 

کیلَگسم هحصَل خطک ضدُ شػفساى تِ        3-5تِ طَز هتَسط اش ّس ّکتاز شهیي شیس کطت حدٍد            
الشم تِ ذکس است دز     . )دست هی آید کِ تا تَجِ تِ لیوت ّای کًٌَی دزآهد ًسثتًا هٌاسثی است              

صَزت زػایت اصَل صحیح کاضت، داضت، تسداضت ٍ فساٍزی صحیح شػفساى ػالٍُ تس ایٌکِ تَلید                
شػفساى دز هصزػِ افصایص خَاّد یافت، تِ دلیل کاّص ضایؼات ٍ حرف آلَدگی ّا ٍ ًاخالصی  دز                   

 .(شػفساى، لیوت آى ًیص افصایص ٍ دزآهد کطاٍزشاى تیطتس خَاّد ضد

 گام اول
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 گام پنجم

 گام چهارم

درًظز داشتِ  
تاشیذ کِ      
ّزچِ هیشاى   
ساقِ سفیذ  

ّوزاُ (  خاهِ)
سعفزاى کوتز  
تاشذ هحصَل  
شوا هزغَتتز  

 !خَاّذ  تَد

 !سعفزاى را ّیچگاُ تا ًَر خَرشیذ ٍ در فضای تاس خشک ًکٌیذ

کشاٍرساى عشیش؛ رقثای تسیاری در سهیٌِ تَلیذ سعفزاى تِ ٍجَد آهذُ اًذ، در ایي ٍضعیت اگز تخَاّین تِ 
تزای تاقی هاًذى در . ّواى شیَُ ّای سٌتی سعفزاى تَلیذ کٌین، تَاى رقاتت تا دیگزاى را ًخَاّین داشت

جْاى ٍ داشتي شْزت تْتزیي سعفزاى،  چارُ ای جش تغییز در شیَُ ّای سٌتی تَلیذ سعفزاى ٍ رعایت 
 !استاًذاردّا را ًذارین



 

 آٍری گل تزداضت ٍ جوغ      
 

بزای اینکه بتوانید سعفزان را با کیفیت مناسب و بهداشتی تولید نمایید، باید در همه مزاحل تولید، دقت و          
توجه کافی را داشته و اس روش های صحیح و توصیه شده به گونه ای استفاده نمایید که محصول، کیفیت                     

 ..و مزغوبیت خود را حفظ کزده و عاری اس هز گونه آلودگی باشد
دهد  نحوه بزداشت یا جمع        اس جمله مواردی که باعث آلودگی سعفزان شده و مزغوبیت ان را کاهش می               

آوری گل سعفزان می باشد، لذا  با عمل به توصیه های سیز به میشان قابل توجهی مانع اس آلودگی محصول                     
 :خواهید شد

 قثل اس ضزٍع تِ جوغ آٍری گل دستاى خَد را تا آب ٍ صاتَى تطَیید. 
                       تزای جوغ آٍری گل اس سطح هشرػِ اس ظزٍف تویش ٍ تْداضتی استفادُ کزدُ ٍ ّیچگاُ اس

 .پالستیک ّای هستؼول ٍ کثیف ٍ حلة ّای خالی هتفزقِ تزای جوغ آٍری گل استفادُ ًکٌید

  تِ صَرت غٌچِ تزداضت کٌید( قثل اس طلَع آفتاب)صثح سٍد حتی الوقدٍر گل سػفزاى را ٍ. 
 سؼی کٌید تِ ٌّگام تزداضت گل دستاى ضوا تا گزد ٍ خاک هشرػِ تواس پیدا ًکٌد. 
           اس جوغ آٍری غٌچِ ّای

کَچکی کِ ٌَّس اس سطح سهیي      
ٍ تاال ًیاهدُ اًد خَدداری ًوَدُ      

 .رٍس تؼد آًْا را تزداضت کٌید
           گل ّای ّز رٍس را صثح سٍد

 .ّواى رٍس تزداضت کٌید

 
 

 

 

 

      

 حول ٍ ًقل ٍ ًگْداری گل    

مزحله دیگز بزداشت محصول سعفزان که می تواند بز روی کیفیت و شدت آلودگی سعفزان تأثیز                   

( پَز کزدن )نحوه حمل و نقل و نگهداری گل سعفزان قبل اس جداساسی کالله                .  سیادی داشته باشد  

 .می باشد

 :عمل به توصیه های سیز می تواند تا حد سیادی مشکالت حمل و نقل گل سعفزان را بزطزف نماید
اس کیسِ ّای خالی    (  پَز کزدى )تزای حول گل ّای چیدُ ضدُ اس هشرػِ تِ هحل جداساسی کاللِ              .1

سیزا تا اًثاضتِ ضدى گلْا تز رٍی        .  کَد ضیویایی یا پارچِ ّای رًگی ٍ کثیف استفادُ ًکٌید           

ِ )یکدیگز کاللِ ّا     ُ )صدهِ دیدُ   (  سز ریط ٍ تاػث کاّص کیفیت، ٍسى ٍ اًتقال       (  ضکستِ ضد

 .آلَدگی تِ هحصَل خَاّد ضد
تزای حول گل هی تَاًید اس ظزٍف تویش ٍ تْداضتی ًظیز سثدّای حصیزی یا پالستیکی                    .2

درصَرت استفادُ اس سثد پالستیکی  تایستی جٌس آى اس هَاد ًَ ٍ تِ صَرت                .  استفادُ کٌید 
 .تاضد( تاستثٌاء کف ٍ قسوت اًتْایی)هطثک 

تزای ًگْداری گل ّای جوغ آٍری ضدُ اس هحل ّای تویش، تْداضتی، سزد ٍ تِ دٍر اس ًَر                      .3
 .هستقین خَرضید استفادُ کٌید

 .را آغاس ًوایید( پَز کزدى)پس اس جوغ آٍری گل ّا تالفاصلِ جداساسی سػفزاى اس گل  .4
چٌاًچِ هدت ًگْداری گلْا تا سهاى جداساسی طَالًی            .5

تزای ًگْداری گل ّا اس      (  تِ دلیل حجن سیاد گلْا     )  ضد
سکَّای تَری استفادُ کٌید تِ طَریکِ گلْا تِ صَرت           

ساًتی هتزی رٍی صفحات قزار گزفتِ ٍ تا           5الیِ ًاسک   
 .ساًتی هتز فاصلِ داضتِ تاضد 22سهیي حدٍد 

اس جاتجا کزدى هکزر ٍ تی هَرد گل ّای سػفزاى جدًا                .6
 .پزّیش کٌید

 

 گام سوم گام  دوم
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 .ّای خاکی جداً پزّیش ًوایید ّای سػفزاى رٍی سهیي اس اًثاضتي گل
تَجِ داضتِ تاضید ٍجَد ّز ًَع هَ، پزس، ًخ، ضي ، خاک ٍ یا ّز جسن خارجی دیگز  ٍ حتی 

سػفزاى ّای تی کیفیت ، تاػث ػدم پذیزش سػفزاى تزای صادرات ٍ حتی هصارف داخلی 
 .ضَد ٍ ایي اهز تِ سیاى کطَر تَدُ ٍ  هَجة ضایغ ضدى سحوات ضوا خَاّد ضد هی

ّای  ّیچگاُ گل ّا را تِ صَرت اًثَُ رٍی ّن اًثاضتِ ٍ در هحل
گزم ًگْداری ًکٌید ٍ ّزچِ سزیؼتز تزای جدا کزدى سػفزاى      

 .اقدام ًوایید( پَز کزدى)

 ! امريزٌ زعفران خًب تىُا زعفراوی کٍ روگ ي بًی خًبی داشتٍ باشد ویست
کىىد ي زعفراوی کٍ   آزمایشگاٌ َای پیشرفتٍ کًچکتریه واخالصی ي آلًدگی زعفران را شىاسایی می

 !در کىار عطر ي بًی خًب، روگ دَی باال ي آلًدگی کمتری داشتٍ باشد بُتریه زعفران است

تزداضت سػفزاى در صثح سٍد ٍ قثل اس طلَع آفتاب 
سٌت ًیکَیی است کِ ضوا کطاٍرساى ػشیش اس آى تْزُ 

تزید ٍ ًقص هْوی در تْثَد کیفیت سػفزاى ایزاى  هی
پس تیایید تا استفادُ اس تزخی هالحظات ٍ رػایت . دارد 

 !استاًداردّا ایي سٌت دیزیٌِ را تکویل کٌین

4 4 5 


