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زعفران گران ترین گیاه ادویه ای و دارویی در جهان است. برداشت گل این گیاه از زمین در تمامی نقاط دنیا و از جمله 

کشور ما با دست انجام می گیرد و علی رغم بعضی از تالش ها تاکنون ماشینی که بتواند انتظارات را برآورده نماید طراحی و 

ساخته نشده است. گل زعفران در زمان برداشت دارای ارتفاعی در حدود 10-3 سانتی متر از سطح خاک می باشد. گل ها در 

ساعات اولیه صبح نزدیک سطح خاک بوده و با گذشت زمان و گرم شدن هوا، ارتفاع آن ها افزایش می یابد. البته ارتفاع گل 

می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری از قبیل عمر مزرعه زعفران، زمان آبیاری اولیه و همچنین کیفیت خاک و مواد آلی 

موجود در آن قرار گیرد. نزدیکی گل ها به سطح خاک و از طرف دیگر وجود برگ های سوزنی زعفران که اغلب اوقات با گل 

ظاهر می شوند کاربرد ماشین را مشکل می سازد. تاکنون مکانیزم های زیادی توسط مخترعان ایرانی جهت برداشت گل به ثبت 

رسیده است اما در عمل هنوز برداشت با دست صورت می گیرد. این مکانیزم ها بیشتر بر پایه برداشت گل از طریق باال کشیدن 

)مشابه برداشت با دست( و یا نوعی از درو گل، کار می نمایند. این مقاله به بررسی مکانیزم های معرفی شده و تجزیه و تحلیل 

آنها می پردازد تا محققین در ادامه با شناخت بیشتری نسبت به کارهای انجام شده ادامه مسیر دهند.  
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بیان مسئله
زعفران گران ترین گیاه ادویه ای و دارویی در 
جهان است و در بعضی از کشورها از جمله 
ایران )با بیشترین میزان سطح و تولید( کشت 
می شود. سطح زیر کشت زعفران در ایران در 
حدود 125000 هكتار بوده که ساالنه بالغ بر  
500 تن محصول خشك با عملكرد 4 کیلوگرم 
در هكتار تولید مي شود )آمارنامه وزارت جهاد 
منابع  مهم ترین  از  محصول   این  کشاورزی(. 
قسمت  و  بوده  کشورمان  نفتی  غیر  صادرات 
عمده زعفران تولیدی به خارج از کشور صادر 

می شود.
دنیا  نقاط  تمامی  در  زمین  از  برداشت گل 
می گیرد  انجام  دست  با  ما  کشور  جمله  از  و 
ماشینی  تاکنون  از تالش ها  بعضی  و علی رغم 
انتظارات را بر آورده نماید طراحی  بتواند  که 
زمان  در  زعفران  گل  است.  نشده  ساخته  و 
 3-10 حدود  در  ارتفاعی  دارای  برداشت 
در  گل ها  می باشد.  خاک  سطح  از  متر  سانتی 
بوده  خاک  سطح  نزدیك  صبح  اولیه  ساعات 
و با گذشت زمان و گرم شدن هوا، ارتفاع آن 
ها افزایش می یابد. البته ارتفاع گل می تواند 
 تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری از قبیل عمر 
اولیه و همچنین  آبیاری  زمان  مزرعه زعفران، 
قرار  آن  در  موجود  آلی  مواد  و  خاک  کیفیت 
گیرد. نزدیكی گل ها به سطح خاک و از طرف 
دیگر وجود برگ های سوزنی زعفران که اغلب 
ماشین  کاربرد  می شوند  ظاهر  با گل ها  اوقات 
برگ های  سبز شدن  زمان  می سازد.  را مشكل 
و  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  تابع  سوزنی 
همچنین زمان آبیاری اولیه می باشد. سبز شدن 

ال  ایده  برداشت  دوره  اتمام  از  پس  ها  برگ 
ترین حالت است. هرچند که رشد برگ ها و 
سبز شدن آن ها را می توان تا حدودی با تاخیر 
در آبیاری اولیه به تاخیر انداخت ولی چنانچه 
سرمای پاییزی دیرتر فرا برسد گلدهی مزرعه 
نیز با تاخیر همراه گشته و برگ ها قبل از گل 

سبز خواهند شد. 
در صورتي که برگ ها بعد از گل رویش 
کرده و گل ها روزانه برداشت شوند، به طور 
متوسط 10-8 کارگر-روز و در مجموع 100-
نیاز  براي برداشت هر هكتار مورد  80 کارگر 
مي باشد ) مهدی نیا 1376(. بدیهی است که با 
ظهور برگ ها سرعت برداشت کاهش یافته و 

نیاز کارگری افزایش خواهد یافت.
گل های زعفران هر ساله در بازه زمانی 10 
تا 15 روز و بسته به زمان آبیاری و دمای محیط 
در پاییز ظاهر می شوند. در بسیاری از مواقع و 
خصوصًا در اواخر دوره گل دهی معموالً برگ 
های زعفران نیز همراه با گل ها خارج می شود 
)گرچه ممكن است در بعضی از مزارع برگ ها 
همزمان و حتی زودتر از گل ها از سطح خاک 
رویش کنند(. معموال از ابتدای صبح برداشت 
گل شروع می شود. گل ها در روزهای ابری یا 
اوائل صبح نسبتا ترد هستند اما با گذشت روز 
و برآمدن آفتاب گل ها ارتفاع بیشتری پیدا کرده 

و از حالت تردی خارج می گردند. 
زعفران  زراعت  اصلی  چالش های  از  یكی 
محصول  این  برداشت  مكانیزاسیون  فقدان 
است. با مكانیزه نبودن برداشت نیاز به نیروی 
امر  این  می یابد.  افزایش  شدت  به  کارگری 
ضمن افزایش هزینه تولید، خود باعث ممانعت 
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مشكالت  بخاطر  کشت  زیر  افزایش سطح  از 
گردیده  کارگری  نیروی  مدیریت  و  تأمین 
است. برداشت به دو مرحله برداشت از زمین 
و جداسازی کالله از گل دسته بندی می شود. 
در کشور ما )به دلیل سطح زیر کشت زیاد( 
تالش های  همواره  دیگر  نقاط  بسیاری  در  و 
گرفته  صورت  گل  برداشت  جهت  زیادی 
در  زیاد  مشكالت  بخاطر  عمل  در  اما  است 
یا  دستگاه  محصول،  این  مكانیزه  برداشت 
تجاری  فراگیر  صورت  به  خاصی  ماشین 
از عبارتند  مشكالت  این  اهم  است.   نشده 
    1-ارتفاع خیلی کم گل ها و نزدیكی به خاک 

احتمال وجود برگ همراه با گل
2-احتمال وجود سرگل در سطح خاک

بقایای گیاهی  3-وجود کلوخه یا سنگ و 
در سطح خاک به دلیل سله شكنی

یا فاصله ردیف های  4-عدم کشت ردیفی 
کم

5-نرم بودن سطح خاک به دلیل سله شكنی 
ارتفاع  تنظیم  برای  قابل اطمینان  نبود سطح  و 

دستگاه
6-تغییر خواص فیزیكی گل در طول روز

7-محدودیت در وزن دستگاه در الگوهای 
کشت متداول

معرفی دستاورد

اصول برداشت گل زعفران و تحلیل اختراعات 

ثبت شده

برداشت گل زعفران می تواند به روش های 
کارهای  به  توجه  با  اما  گیرد  انجام  متنوعی 
کلی  دسته  سه  در  را  آنها  می توان  شده  انجام 
تقسیم بندی نمود. در ادامه اختراعات ثبت شده 

مربوط  مطالب  می شود.  معرفی  گروه  هر  در 
معنوی  مالكیت  مرکز  سایت  از  اختراعات  به 
آدرس  به  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 

https://iripo.ssaa.ir برداشت شده است. 

برداشت به روش کشیدن گل به سمت باال

در این روش مشابه روش دستی، گل باید 
کشیده  باال  به  و  شده  گرفته  مكانیزمی  توسط 
شود. با اعمال این نیرو معموال گل از محل دم 
دچار کاهش قطر و پاره شدن بافت می گردد. 
بدیهی است که تغییرات ارتفاع دست یا وسیله 
به کرنش  که  باشد  باید در حدی  گیرنده گل 
االستیك گل غلبه و باعث پارگی بافت گردد. 

در این شیوه پنج نكته دارای اهمیت است:
گرفتن  برای  مكانیزم  تماس  سطح  الف- 
بدون  را  گل  باشد  قادر  باید  سطح  این  گل: 
ایجاد تنش موضعی در محل اتصال در برگیرد. 
اصطكاک آن با گل مناسب بوده و در زمان باال 

کشیدن گل، گلبرگ ها دچار سرش نشوند.
نباید  فشار  این  تماس:   سطح  فشار  ب- 
منجر به صدمه فیزیكی به گل گردد. صدمه در 
گل  عمر  ماندگاری  کاهش  باعث  مرحله  این 

پس از برداشت می گردد. 
ج- سرعت و شتاب کشیدن گل: به تجربه 
ثابت شده است که هرچه این سرعت و شتاب 
افزایش یابد، محل قطع ساقه به پیاز نزدیك تر 

خواهد بود.
گل:  گرفتن  از  بعد  شده  طی  مسافت  د- 
مسافت یا طولی که سیستم نگهدارنده گل، گل 
به  باید  این  طول  است.  مهم  می کشد  باال  را 
گل  االستیك  کرنش  حد  از  که  باشد  گونه ای 

بیشتر گردد.  
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برداشت  در  معموالً  گل:  گرفتن  محل  ه- 
می توان  اما  شوند  می  گرفته  گلبرگ ها  دستی 
از ساقه گل هم برای این کار استفاده کرد. در 
این حالت به دلیل بافت آب دار ساقه ممكن 
است به گل برداشت شده صدمه وارد شده و 

ماندگاری آن کاهش یابد. 
برداشت به کمك باال کشیدن گل خصوصًا 
دسته  صورت  به  که  زعفرانی  برداشت  برای 
می شود روش  توأم(، خشك  و خامه  )کالله 

کارآمد و مفیدی است. 
مخترعان و محققان زیر از روش ذکر شده 

استفاده نموده اند: 
• نامه 	 پایان  در   )1376( نیا  مهدی 

تهران(  )دانشگاه  خود  ارشد  کارشناسی 
برداشت  برای  که  نمود  معرفی  را  مكانیزمی 
به روش باال کشیدن گل مناسب بود اما طرح 

ساخته نشد.
• با 	 اختراعی   )1384( طوسی  گزان 

به  گل  آن  در  که  نمود  ثبت   33534 شماره  
نقطه  یك  در  دیسك هایی  یا  ها  چرخ  کمك 
نزدیك سطح خاک گرفته شده و سپس با باز 
می شود. رها  گل  یكدیگر  از  دیسك ها   شدن 

• 	

 32351 شماره  با  مكانیزمی  حسینی)1384( 
ثبت نمود که براساس گرفتن گل و باال کشیدن 
آن کار می نماید. الزام در ردیفی بودن گل ها و 
فرض بر عرض کم گل های رویده شده در هر 
ردیف و نیز کنترل ارتفاع از چالش های اولیه 

آن به نظر می رسند. 
اختراع  ثبت  به  موفق   )1388( جهانشیری 
توسط  گل  آن   در  که  گردید   58529 شماره 
وزن  می شود.  برداشت  و  گرفته  فك هایی 
کم،  بسیار  روی  پیش  سرعت  سازه،  زیاد 

 
 

 
 

 32351نمایی از اختراع به شماره ثبت - 2شکل           
 

 33534نمایی از اختراع به شماره ثبت - 1شکل                            
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و  هم  کنار  در  گل  چند  برداشت  امكان  عدم 
 نظایر آن از جمله مشكالت این مكانیزم بود.

با  طرح  مكانیزم   )1391( نژند  خجسته 
یك  شامل  که  نمود  ثبت  را   80301 شماره 
آن  محیط  در  لوله  سه  که  است  دوار  استوانه 
مسیر  بر  عمود  استوانه  این  است.  گرفته   قرار 
پیشروی دوران کرده و در هر بار برخورد به 
غلطك الستیكی گل های قرار گرفته بین لوله 
و غلطك برداشت می شوند. این طرح قبال در 
قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با تمایز غلطك 
بادی به جای غلطك الستیكی توسط مهدی نیا 
)1376( مطرح شده بود. به طور کلی این طرح 
مزارع  در  صحیح  عملكرد  عدم  چالش  دو  با 
متراکم و دارای برگ و نیز نیاز به سرعت باالی 
استوانه و در نتیجه صدمه به گل ها در صورت 
است.  مواجه  روی،  پیش  سرعت   افزایش 

را   98867 شماره  طرح   )1397( جهانشیری 
زیادی  شباهت  می رسد  نظر  به  که  نمود  ثبت 
به  مكانیزم ثبت شده به شماره 80301 داشته 
باشد با این تفاوت که در آن به جای استوانه 
شده  استفاده  سر  دو  پره  یك  از  ای  لوله  سه 
است . مسلما مشكل سرعت دورانی پره ها در 

آن بیشتر خواهد بود.
برداشت به کمک مکانیزم های مختلف درو

سایر  همانند  محصول  این  درو  روش  در 
محصوالت دو حالت وجود دارد:

الف- روش قیچی کردن 

معنا  تیغه  دو  وجود  با  اصوال  کردن  قیچی 
پیدا می کند. یكی از این تیغه ها ثابت و دیگری 

 

 
 58529نمایی از اختراع به شماره ثبت - 3شکل                                     

 

                               
 80301نمایی از اختراع به شماره ثبت - 4شکل                                  

 
 

 
 98867نمایی از اختراع به شماره ثبت - 5شکل 

 
  

بررسی مکانیزم های  ....



6

»نشریه ترویجی زعفران« دوره 3 - شماره 2-  پیایند 5 - پائیز و زمستان 1400 

متحرک و یا هر دو می توانند متحرک باشند. 
نیز  و  ها  گل  مختلف  ارتفاع  وجود  بخاطر 
در  تواند  می  تنها  روش  این  احتمالی،  برگ 
با  ساقه گل  بین  تمایز  قدرت  داشتن  صورت 
سایر قسمت ها، استفاده گردد. این تمایز باید با 
استفاده از روش هایی همانند پردازش تصویر 

صورت گیرد.
مخترعان و محققان زیر از روش ذکر شده 

 استفاده نموده اند: 
    علی مردانی و شریعتی )1384( رباتی 

را به شماره 34240 ثبت نمودند که توانایی 
تشخیص گل زعفران را داشت. تشخیص گل 

زعفران با دانش امروزی کاماًل میسر است 
اما مشكل جداسازی برگ و سرغنچه ها در 

توده های گل رویش یافته و نیز مكانیزم برشی 
که بتواند سرعت مناسب را در برداشت داشته 

 باشد کماکان وجود دارد.
     اکبری مقدم و کیوان مقدم )1385( اختراع 
به شماره 38420 را ثبت نمودند که در آن به 
مكانیزمی اشاره دارد که گل توسط تیغه های 
روی استوانه قطع شده و روی نقاله ریخته 

 می شود. 
       ثریا )1387( در اختراعی به شماره ثبت 
58749 مكانیزمی را پیشنهاد داد که در آن به 
کمك برش قیچی عمل برداشت انجام گیرد. 
در این روش گل ها در بین شانه باال و پایین 
برش می خوردند. امكان خم شدن بسیاری 
از گل ها و عدم ورود به محدوده برش گل 
و نیز صدمه به برگ ها و سرغنچه ها دور از 

 انتظار نیست.

حاجی احمدی و همكاران )1387( با 
توجه به توضیحاتی که برای اختراع ثبت شده 
به شماره ثبت 54864 عنوان نموده اند به نظر 
می رسد که از روش قیچی استفاده کرده اند. 
اما نقشه همراه فایل ثبت شده موجود نبود.

• شماره 	 به  اختراعی   )1389( عبدالهی 
73802 را ثبت کرد که در آن گل به داخل شانه 
هدایت می شود. در طرفین هر شانه تیغه هایی 
بیشتر  این مكانیزم  دارد.  برداشت وجود  برای 
عرضی  حرکت  البته  و  است  برداشت  کمك 
دست کارگر در سطح افق ممكن است باعث 

خستگی بیشتر گردد.

 
 38420نمایی از اختراع به شماره ثبت - 6شکل 
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ب- روش درو ضربه ای 

در این روش تیغه ثابت وجود ندارد. یك 
به گل  مناسب  با سرعت  یا صفحه دوار  تیغه 
به گونه  برخورد می کند. سرعت خطی ضربه 
این  در  می شود.  قطع گل  باعث  که  است  ای 
مكانیزم می توان با اتخاذ سرعت مناسب عمل 
درو را بدون قطع برگ ها انجام داد اما از صدمه 
فیزیكی به نوک غنچه های احتمالی در صورت 
برخورد تیغه نمی توان اجتناب نمود. به عالوه 
یا  و  زدگی  سرما  دلیل  به  گل  که  مزارعی  در 
آفتاب حالت تردی خود را از دست داده باشد 
برداشت با مشكل مواجه است و ممكن است 
برداشت به خوبی انجام نشود. عالوه بر این در 
این مكانیزم با توجه به سرعت و شتاب تیغه 
یا گزینش گل  کنترل  امكان  دوار  یا شانه های 

وجود ندارد.
مخترعان و محققان زیر از روش ذکر شده 

استفاده نموده اند: 

• به 	 شده  ثبت  طرح  در  نعمتی)1394( 
به  طرح  بودن  مجهز  مدعی   89366 شماره 
سیستم پردازش تصویر و برداشت پنوماتیكی 
به  طرح  این  تكمیل  در  مخترع  این  می باشد. 

اسپانیایی رسیده که در  الگویی مشابه دستگاه 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 
 73802نمایی از اختراع به شماره ثبت -  8شکل 

 

ساخته  اسپانیا  کشور  در  که  نمونه ای  در 
موتور  هیدرو  وجود  به  توجه  با  است  شده 
دوار  صفحات  مكانیزم  احتماالً  جلو  سر  در 
در  حتی  نمونه  این  اما  است.  شده  استفاده 
و  است  نشده  تجاری  هم  اسپانیا  کشور 
نیست  موجود  آن  از  بیشتری  اطالعات  چون 
نمود.     قطعی  نظر  اظهار  آن  به  راجع   نمی توان 
شماره  به  را  اختراعی   )1397( اسعدیان     
مدل هایی  و  طرح  این  نمود.  ثبت   98673
که  است  موردی  تنها  مكانیزم  همین  از  دیگر 
تجاری  تولید  محدود  صورت  به  کشور  در 
دوار  صفحه  دو  از  مكانیزم  است.  شده 

 
 

 
 89366نمایی از اختراع به شماره ثبت - 9شکل 
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تشكیل شده که محیط این صفحات به نوعی 
توجه  با  است.  مانند  شانه  زائده های  دارای 
صفحات  محیط  در  مناسب  خطی  سرعت  به 
است  ممكن  اما  نمی بیند  صدمه  برگ  دوار، 
فیزیكی  خواص  برسد.  آسیب  سرغنچه ها  به 
داشته  تاثیر  دستگاه  کارکرد  در  تواند  می  گل 
صبح  اول  به  مربوط  کارایی  بیشترین  باشد. 
سرعت  به  توجه  با  است.  ابری  هوای  یا  و 
ناهمواری  به  نسبت  دستگاه  این  پره ها،  باالی 
می باشد حساس  بقایا  وجود  و  خاک   سطح 
طرح  غالب  شاید  و  طرح  این  مشكالت  از   .
مشكل  مكانیزم  این  با  شده  ساخته  های 
می باشد. دوار  صفحات  ارتفاع   کنترل 

جهانشیری )1398( طرحی به شماره 102287 
تیغه های  دارای  مكانیزم  آن  در  که  نمود  ثبت 
دوار در پایین و شانه یا راهنماهای نگهدارنده 
با  گل می باشد. احتماال در مزارع دارای برگ 
مشكل جدی مواجه است و تنظیم ارتفاع آن با 

مشكل مواجه خواهد بود.
برداشت به کمک شانه های متحرک

در این روش فرض بر این است که گل یا 
گل ها وارد یك شیار می شوند. عرض این شیار 
به گونه ای است که تنها دم گل می تواند وارد 
بودن  شیار شود و گل برگ ها بخاطر محدود 
با حرکت شانه  ادامه  فضا وارد نمی شوند. در 

 
 
 
 
 

 
 

 تصویری از نمونه اسپانیایی- 10شکل                                  

 
 

 
 

 98673نمایی از اختراع به شماره ثبت - 11شکل 
 

 

 
 102287نمایی از اختراع به شماره ثبت - 12شکل 
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باشد  و در صورتی که گل وارد سیستم شده 
می شود.  قطع  گل  دم  به  گل  اتصال  محل  از 
حرکت شانه می تواند عمودی یا افقی باشد. در 
این مكانیزم در صورتی که شانه دوار و عمود 
بر سطح زمین دوران نماید شیبه مكانیزم درو 
دوار بوده و در صورتی که به کمك اختالف 
قطر بین دم گل و محل اتصال گلبرگ ها به دم 
گل، عمل برداشت را انجام دهد مشابه مكانیزم 
این  چالش های  از  می باشد.  گل  کشنده  باال 

روش خطای زیاد در برداشت است. 
مخترعان و محققان زیر از روش ذکر شده 

استفاده نموده اند: 

• اختراعی 	  )1383( بجستانی  جوادزاده 
شانه هایی  که  نمود  ثبت  را   30360 شماره  به 
در روی یك نوار نقاله عمل برداشت را انجام 
سطح  در  طرح  این  می رسد  نظر  به  می دهند. 
اطالعات  نماید.  عمل  درستی  به  نتواند  خاک 
است. نشده  بارگذاری  مورد طرح،  در   زیادی 
میرزاخانی )1387( در اختراعی به شماره ثبت 
54802 مكانیزمی را تشریح نمود که در آن به 
انجام  برداشت  عمل  متحرک  شانه های  کمك 
می گیرد. به نظر می رسد که این انگشتی ها قادر 
به باال کشیدن گل نباشند بلكه بیشتر آن را از 
محل برخورد قطع کنند. به عالوه نزدیك هم 

تخلیه  نیز  و  این ها  از  زیادی  تعداد  قراردادن 
است. مواجه  مشكل  با  شده  برداشت   گل 

اختراع  مكانیزم   )1387( همكاران  و  میرزایی 
گرچه  نمودند.  ثبت  را   58985 شماره 
هم  زعفران  برای  سامانه  این  که  شده  ادعا 
برای  بیشتر  می رسد  نظر  به  اما  است  مناسب 
باشد. مناسب  بابونه  نظیر  گل هایی   برداشت 
        اسعدیان )1394( اختراع شماره  88085 
کمك  به  شانه ای  طرح  این  در  نمود.  ثبت  را 
یك دسته بلند در سطح خاک حرکت می نماید. 
گل بین شانه های آن قرار گرفته و با توجه به 
سرعت مناسب حرکت دست کارگر، برداشت 
می شود. این مكانیزم نسبت به تغییرات خواص 
دارای  مزارع  در  و  بوده  گل حساس  فیزیكی 
ممكن  همچنین  دارد.  متوسطی  کارکرد  برگ 
کارگر  خستگی  باعث  پیوسته  کار  در  است 

گردد. 

 

 
 30360نمایی از اختراع به شماره ثبت - 13شکل 

 

 
 54802نمایی از اختراع به شماره ثبت - 14شکل 
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      صانعی )1397( طرحی به شماره 98198 را 
ثبت نمود. در این طرح از مكانیزم شانه استفاده 
شده است و عامل اختالف قطر بین دم گل و 
گل باعث برداشت می شود. با توجه به خواص 
فیزیكی گل زعفران به نظر می رسد بیشتر برای 

برداشت گل هایی نظیر بابونه مناسب باشد.
کلیه طرح هایی که تاکنون به آن ها اشاره شد 
دارای شماره ثبت اختراع هستند. بیشتر آنها در 
حد ایده بوده و تولید تجاری نشده اند. در این 
بین بسیاری از فعالیت های انجام شده به دلیل 
مزرعه ای  آزمایشات  در  مناسب  کارایی  عدم 
ثبت نشده اند که با توجه به حقوق صاحب اثر 

از ذکر آن خودداری می گردد. 

توصیه ترویجی
پیچیدگی هایی  برداشت گل زعفران دارای 
یا  دستگاه  توان  نمی  راحتی  به  که  است 
تنها  داد. در حال حاضر  پیشنهاد  را  مكانیزمی 
نمونه های تیغه های دوار تولید تجاری شده اند 
را  کشاورزان  انتظارات  از  بسیاری  هم  آن  که 
دقیق، صدمه  تسطیح  لزوم  نمی سازد.  برآورده 
برای  نامطلوب  کارایی  نیز  و  سرغنچه ها  به 
شرایط روزهای آفتابی و یا گل های چند روزه 
مقاله سعی  این  باشد. در  از مشكالت آن می 
شد با معرفی اقدامات انجام شده درخصوص 
را  ایده های جدیدی  زعفران  مكانیزه  برداشت 
تا در  قرار دهد  یا مخترعین  اختیار محقق  در 
آینده ای نزدیك شاهد برداشت مكانیزه مطلوب 

این محصول استراتژیك در کشور باشیم.

 
 58985نمایی از اختراع به شماره ثبت - 15شکل 

 

 
 88085نمایی از اختراع به شماره ثبت  - 16شکل 

 

 
 98198نمایی از اختراع به شماره ثبت - 17 شکل 
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