نشریه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy & Technology
Vol. 6, No. 2, Summer 2018, P. 209-218

جلد  ،6شماره  ،2تابستان  7931ص203-278 .

بررسی و مقايسه كيفيت زعفران توليدي در مراكز عمده توليد استانهاي خراسان رضوي و
جنوبی
حامد کاوه * و امیر ساالری
تاریخ دریافت 71 :مرداد 3131

تاریخ پذیرش 79 :آرر 3131

کاوه ،ح ،.و ساالری ،ا .3132 .بررسی و مقایسه کیفیت زعفران تولیدی در مراکز عمده تولید استانهرای خراسران روروی و جنروبی .زراعرت و
فناوری زعفران.753-739 :)7(1 ،

چکیده
مفهوم کیفیت محصوالت کشاورزی در دهههای اخیر تغییرات زیادی داشته و کیفیت ماده خام بعنوان یک پریشنیراز ورروری کیفیرت
محصول نهایی و فرآوریشده در نظر گرفته میشود .با هدف طبقهبندی کیفی مراکز مهم تولید زعفران در اسرتانهرای خراسران روروی و
جنوبی ،بررسی اجزای اصلی تعیین کننده بازارپسندی و کیفیت زعفران (کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال) با استفاده از روش (طیرف نرور
سنجی فرابنفش – مرئی) و استاندارد  ISO/TS 36322انجامشد .از  34مرکز تولید زعفران در استانهای خراسان رووی و جنوبی شرام
(صفی آباد ،قاینات ،کاشمر ،تربتحیدریه ،خلی آباد ،بردسکن ،شهنآباد ،چخماق ،تربتجام ،فیضآباد ،سبزوار ،سررایان ،تقریآبراد و بیرجنرد)
نمونهگیری انجام گرفت .برداشت ،جداسازی کالله و خشک کردن در تمامی نمونهها بهطور یکسان انجام شد .مقایسه نتای بدست آمده برا
استاندارد ملی و استاندارد ایزو نشان داد که مقدار سافرانال در همه مناطق مورد بررسی از استاندارد ایزو و ملی ایرران پرایینترر برود .بررای
پیکروکروسین همه مناطق مقادیر باالتری از استاندارد ایزو داشتند اما مناطق  35،33،7و  37نتوانستهاند حداق استاندارد ملی را کسب کنند
و محصول تولیدی در مناطق  9 ،1و  3نیز در مرز استاندارد قرار داشت .منطقه 37کمترین مقدار کروسین را داشت که از استاندارد ایزو نیرز
پایینتر بود .مناطق  35 ،1 ،7و  34نیز مقادیر کروسین پایینتر از استاندارد ملی ایران داشتند.
کلمات کلیدی :استاندارد ،پیکروکروسین ،سافرانال ،کروسین.
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ظهور برداشت شود تا تجزیه مواد رخ ندهرد) ،شررایط نامناسرب

مقدمه
زعفران کاربرد گسترده ای در صنایع غذایی و دارویری دارد و

خشک کردن (خشک کردن در تاریکی و با تکنولونیهای جدید

به جهت ا رات درمانی آن بر سررطان و افسرردگی مرورد توجره

به حف مواد مؤ ره کمرک مریکنرد) ،شررایط برد انبرارداری یرا

روزافرررزون مصررررفکننررردگان و صرررنایع تبررردیلی قررررار دارد

مخلوط کردن کالله برا خامره گر (.)Zalacain et al., 2005

( .)Lechtenberg et al., 2008اهمیررت دارویرری و غررذایی

ازطرف دیگر شرایط محیطی مح تولید ،ارتفاع از سرطح دریرا و

زعفران به وجود مجموعهای از متابولیرتهرای انویره در کاللره

شرایط زراعی عواملی هستند کره کیفیرت محصرول تولیردی را

مربوط می شود .زعفران بدلی وجود همین متابولیت ها و مقرادیر

تحت تأ یر خود قرار میدهند (.)Lage & Cantrell, 2009

باالی کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال قابلیت ترأمین رنرگ،

تشخیص کیفیت و قابلیت ردیابی جغرافیایی زعفران با توجره

و عطر دلچسب را در فرآورده غذایی دارد .ادویههرای

به تقلبهای فراوانی که در آن میشود و بهمنظرور تعیرین ارزش

محدودی ،توانایی مشابه در تأمین همزمان رنگ ،عطر و طعم در

محصوالت گواهیشده اقدامی وروری است ( Melnyk et al.,

فرآورده غذایی که بره آن افرزوده مریشروند ،را دارنرد ( Valle

 .)2010; D’Archivio et al., 2014مقادیر نسبی اجزاء فرار

 .)Garcia-Rodriguez et al., 2014باتوجه بره اهمیتری کره

و محلول در آب زعفران ابرزار مناسربی بررای کنتررل کیفیرت و

مقدار متابولیت های انویره ازجملره کروسرین ،پیکروکروسرین و

طبقهبندی جغرافیایی محصول اسرت ( Caballero-Ortega et

سافرانال در تعیین ارزش غذایی و دارویی زعفران دارند؛ سنجش

al., 2007; Carmona et al., 2007; Anastasaki et al.,

طعم خا

این سه پارامتر میتواند بهعنوان شاخص مناسرب کیفیرت مرورد
استفاده قرار گیرد ( .)Zalacain et al., 2005به همرین جهرت
استاندارد ملی ایران (شرماره  713/3و  )713/7و اسرتاندارد ایرزو
( ISO/TS 3632-1و  )3632-2طبقهبندی کیفری محصرول را
بر این اسا

ارائه نمودهاند.

مفهوم کیفیرت محصروالت کشراورزی در دهره هرای اخیرر
تغییرات زیادی داشته و کیفیت ماده خام بهعنروان یرک پیشرنیاز
وروری کیفیت محصول نهایی و فررآوریشرده در نظرر گرفتره
میشود .مطالعات مختلف نشان داده اسرت کره روش برداشرت،
حم و نق  ،جداکردن کالله و خشک کردن ،تأ یر معنیداری بر
کرراهش مررواد فرررار و کیفیررت نهررایی محصررول زعفررران دارد
) .(Ordoudi & Tsimidou, 2004کاهش کیفیرت محصرول
زعفران را می توان به عوام مختلفری مربروط دانسرت .شررایط
نامناسب برداشت (گ میبایست حتیالمقردور بالفاصرله بعرد از

.)2009
هدف از انجام این پرژوهش ،بررسری اجرزای اصرلی تعیرین
کننده بازارپسندی و کیفیت زعفران (کروسرین ،پیکروکروسرین و
سافرانال) در مراکز مهرم تولیرد ایرن محصرول در اسرتانهرای
خراسان رووی و جنوبی و طبقه بندی این مراکرز از نقطره نظرر
کیفیت تولید میباشد .تا با تشخیص برترین و وعیفترین مراکز
از نظر کیفیت ،هم در انتخاب مح های جدید پررورش زعفرران
دقررت بیشررتری صررورت گرفترره و از گسررترش برریرویرره کشررت
محصول در سرتاسر ایران جلوگیری شده و تنها منراطق مسرتعد
تولید محصول با کیفیت استاندارد زیرر کشرت قرارگیرنرد و هرم
مرجعی برای طبقه بندی کیفی محصوالت مناطق مختلف بدست
آید .متأسفانه در بازار حاورر ،زعفرران بصرورت غیرکارشناسری،
گواهی نشده و با کیفیت های مختلرف امرا در یرک رنر قیمرت
عروه می گردد که بازار آینده ایرن محصرول اسرتراتژیک را بره
مخاطره میاندازد.
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سرایان ،عشقآباد و بیرجند) نمونهگیری انجام گرفت (جردول .)3
مواد و روش

برداشت ،جداسازی کالله و خشرککرردن در تمرامی نمونره هرا

نمونه برداری

به طور یکسان انجام شرد .انردازه گیرری صرفات مرورد بررسری

از  34مرکز تولید زعفران در استانهرای خراسران روروی و
جنوبی شام (صفیآباد ،قاینات ،کاشمر ،تربتحیدریه ،خلی آبراد،

بالفاصله بعد از خشک کردن انجام شد تا تغییر مرواد مرؤ ره بره
یکدیگر در حداق خود باشد.

بردسکن ،شهنآبراد ،چخمراق ،تربرتجرام ،فریضآبراد ،سربزوار،
جدول  -نام و شماره محلهای نمونهبرداری زعفران
Table 1- Name and number of saffron sampling origins

نام محل

شماره محل

رطوبت حداکثر

نوع نمونه

Location name

Location number

Max humidity

Sample type

1

10

رشتهای بریده درجه3

2

8

3

10

4

7

5

6

6

10

7

9

8

9

9

6

10

5.5

11

6

12

5.5

13

6

14

6.8

صفیآباد
Safi Abad

قاینات
Qayenat

کاشمر
Kashmar

تربت حیدریه
Torbat Heydarieh

خلی آباد
Khalil Abad

بردسکن
Bardaskan

شهن آباد
Shahn Abad

چخماق
Chaghmaq

تربت جام
Torbat Jam

فیض آباد
Feyz Abad

سبزوار
Sabzevar

سرایان
Sarayan

عشق آباد
Eshq Abad

بیرجند
Birjand

Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

رشتهای بریده درجه3
Garde 1

تعیین مقدار کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال با استفاده از

نمونرره را سرراییده و پررس از انتقررال برره بررالن حجمرری 3555

روش (طیررف نررور سررنجی فرررابنفش – مرئرری )3و اسررتاندارد

میلیلیتری 355 ،میلیلیتر آبمقطرر بره آن اورافه شرد .سرپس

 ISO/TS 36322انجامشد .بدین منظور  155میلیگررم از هرر

توسط همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت و با سررعت 3555
دور در دقیقه همزده شد .حجم محلرول برا آب مقطرر بره 3555

1- Uv-Vis
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میلی لیتر رسانده شده و مجدداا همزده شد تا محلرول یکنرواختی

گرفت .مقایسه آماری با تجزیه آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون

حاص گردد 75 .میلیلیتر محلول حاص به حجم  755میلیلیتر

چند دامنهای توکی در سطح احتمال  5/51انجام شد.

رسانده شده و تا تشکی محلول یکنواخت همرزده شرد .محلرول
بدور از نور فیلتر شده و پس از بدست آمدن یک محلول شرفاف،

نتایج و بحث

مقدار جذب نور در طول مو های  755تا  255نانومتر نسبت بره

همانگونه که در شک  3مشاهده میگردد مقردار سرافرانال

مرجع (آب مقطر) بت شد .مقدار جذب در محدوده  712نانومتر،

در همه منراطق مرورد بررسری از اسرتاندارد ایرزو و ملری ایرران

پیکروکروسین ،در محدوده  115نرانومتر سرافرانال و در محردود

پایینتر بود .هرچند تفاوت بین برخری منراطق مرورد بررسری در

 445نانومتر ،کروسین میباشد (پیوست  3گراف مقدار جرذب در

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .بیشترین میزان سرافرانال در

طول مو های  115 ،712و  445نانومتر ارائه شده اسرت) .عردد

منرراطق  1و  2و کمترررین میررزان آن در منرراطق یررک و 37

گزارش شده از معادله  3بدست آمد:

اندازهگیری شد .البته کاهش در میزان سافرانال که فرارترین جزء

()3
که در آن  Eمقدار هر یک از ترکیبات رنگی D ،مقدار جذب
(عدد بت شده در اسپکتروفتومتر) m ،وزن نمونه زعفران به گرم

کیفی و عطر محصول میباشد میتواند بره شردت تحرت ترأ یر
روش برداشررت ،خشررک کررردن و نگهررداری پررس از برداشررت
محصول زعفران قرار گیرد.

و  Hدرصد وزنی رطوبت و مواد فرار نمونه است.
آنالیز کلیه دادهها با نرمافرزار  SASJMPنسرخه  ،33انجرام

شکل  -مقایسه سافرانال ،پیکروکروسین و کروسین با استاندارد ملی ایران 252/2و استاندارد ایزو  ISO/TS 36322در  4منطقه مورد بررسی
Figure 1- Comparison of Safranal, Picrocrocin and Crocin of 14 studied production area with Iran national Standard and
ISO/TS 36322.
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در بررسی پیکروکروسین (شک  )3مشراهده مریگرردد کره

در پارامترهای کیفی محصول از یرک منطقره بره منطقره دیگرر

تمامی نقاط مورد بررسی از کیفیت باالتری نسبت بره اسرتاندارد

وجود دارد .مقادیر گزارش شده برای کروسرین از  5/91ترا 17/4

ایزو برخوردار هستند که نشان می دهد زعفران تولیدی ایرران در

درصد ماده خشک ( ،)Alonso et al., 1999سافرانال  5/51تا

این خصوصیت کیفی برتری محسوسی نسربت بره دنیرا دارد .برا

 5/73میلریگررم برر گررم وزن خشرک ( Hadizadeh et al.,

مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با استاندارد ملی ایرران مشراهده

 ،)2006پیکروکروسررین  7/39تررا  1/31درصررد مرراده خشررک

میشود که مناطق  7 ،35 ،33و  37نتوانستهاند حداق اسرتاندارد

( )Straubinger et al., 1998برای زعفران ایران گزارش شده

ملی را کسب کنند و محصول تولیدی در مناطق  1 ،9و  3نیز در

است .البته با توجه به تفاوت در روش خشک کردن ،نگهرداری و

مرز استاندارد قرار دارد .در این صفت مناطق  2و  3برتری کامالا

پروتک هرای مختلفری کره در انردازهگیرری پارامترهرای کیفری

محسوسی نسبت به سایر مناطق داشتند.

استفاده میشود نمریتروان دادههرای سرایر آزمایشرات را بررای

در بررسی مقادیر کروسرین کمتررین میرزان بره منطقره 37

مقایسرره بررا نتررای ایررن آزمررایش اسررتفاده کرررد .هرردف از ایررن

مربوط است که حتی از استاندارد ایزو نیز پایینتر اسرت .منراطق

اندازه گیری بیشتر مشخص کردن این موووع است که زعفرران

 35 ،1 ،7و  34مقادیر کروسین پایین تر از استاندارد ملری ایرران

تولیدی آیا حداق استاندارد ایزو و استاندارد ملری ایرران را دارد

دارند .برترین کیفیت کروسین (رنگ) بهترتیب مربوط به منراطق

آنچه مشخص است در بیشتر مناطق این چنین است اما منراطق

نسبت بره سرایر منراطق

 37 ،35 ،1 ،7و  34درخصوصیات کیفی از استاندارد ملی یا ایرزو

 2 ،3و  3می باشد که برتری محسو

یا هر دوی آنها پایینتر بوده وکیفیت پایینتری نسبت به سرایر

دارند.
علی رغم تفاوتهای معنیدار در کیفیت رنگ ،عطرر و طعرم
محصول زعفران تولیدی ،قیمت فروش همه انواع مرورد بررسری

مناطق دارند.
بر اسا

آنچه در آنالیز خوشرهای دوطرفره و طررح صرورت

بهعلت اینکه جزو طبقه رشرتهای ممتراز طبقرهبنردی مریشروند

فلکی  34منطقه مورد بررسی در شک  7مشاهده میشود مری-

یکسان است .مسلماا بررسی کیفیت ظاهری معیرار کرافی بررای

توان مناطق تولیدی را از نظر کیفی به  1گروه دستهبندی نمرود.

قیمت گذاری نبوده و برا از برین برردن ارزش کیفیرت محصرول،

نزدیکی و دوری فاصله منراطق مختلرف مرورد بررسری از نظرر

کشاورزان را مجبور به باال برردن میرزان تولیرد مجبرور خواهرد

کیفیت در جدول  ،7ماتریس فاصله قابر مشراهده اسرت .هرم-

ساخت که منجر بره اسرتفاده بیشرتر از سرموم و کودهرا شرده و

چنانکه مشاهده میگردد بهعنوان مثال منطقه  ،9فاصرله کمری

سالمت محصول را نیز کاهش میدهد .در صورتیکه طبقهبندی

با مناطق  31و  1دارد و در یک گروه کیفی قررار دارنرد ،هرچنرد

مورد مصرف انجام گیرد (بهعنوان مثال در تولیرد

آنالیز دوطرفه خوشه ای نشان می دهد در این سه منطقره مهرم-

رنگ خوراکی مقدار کروسین مهم تر است و باالترین قیمرت بره

ترین جرزء کیفیرت برا هرم متفراوت اسرت .در منراطق  9و 31

زعفران با بیشترین کروسین تعلق خواهد گرفرت) قیمرت واقعری

سررافرانال و کروسررین و در منطقرره  1مهررمترررین جررزء کیفیررت

عیرار پرداخرت شرده و تولیدکننردگانی کره

پیکروکروسین است (شک  -7چپ) .الزم به توویح است طول

محصول کمتر اما با کیفیتتری تولید مریکننرد ،سرود بیشرتری

خطوط در شک -7سمت چپ ،نشاندهنده میرزان اهمیرت هرر

خواهند برد .در گزارشات منتشر شده در جهان نیز تفاوت بسیاری

یک از اجزاء در منطقه مورد بررسری اسرت .بره عنروان مثرال در

کیفی بر اسا

محصول برر اسرا
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منطقه یک ،طول خطوط مربوط به کروسین و پیکروکروسین برا

کروسین و پیکروکروسین در آن منطقه اهمیت بیشتری در تعیین

هم برابر و از سافرانال بیشتر است کره نشران مریدهرد مقرادیر

کیفیت و رتبهبندی نسبت به سافرانال دارند.

شکل  -2ساختار درختی (چپ) و طرح صورتفلکی (راست) آنالیز خوشهای (سلسلهمراتبی)  4منطقه مورد بررسی بر اساس کروسین،
پیکروکروسین و سافرانال ( در ساختار درختی ،طول خطوط ،میزان تأثیر هر یک از خصوصیات کیفی (کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال) را در
منطقه خاص مورد بررسی مشخص کرده است).
Figure 2- Dendogram and constellation plot for hierarchical cluster analysis of 14 studied locations based on Crocin,
Picrocrocin and Safranal (In dendogram plot, the length of the lines has determined the impact of each of the qualitative
properties (Crocin, Picrocrocin and Safranal) in the particular area under study).

جدول  -2ماتریس فاصله آنالیز خوشهای مناطق مورد بررسی
Table 2- Hierarchical cluster analysis distance matrix of studied locations
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3.156
2.491
1.996
2.117
1.740
1.481
2.516
1.921
3.170
2.592
2.222
3.390
1.559
0

2.755
1.518
1.426
1.403
0.737
0.521
2.396
0.549
1.817
1.839
1.217
2.930
0

4.137
2.019
4.336
4.330
2.881
2.908
5.262
2.479
3.908
1.184
1.879
0

2.685
1.298
2.627
2.541
1.514
1.138
3.479
0.739
2.123
0.990
0

3.637
0.890
3.211
3.225
1.724
1.941
4.228
1.383
2.967
0

2.308
2.742
2.125
1.799
2.325
1.780
2.576
1.802
0

2.789
1.171
1.928
1.876
0.882
0.746
2.896
0

3.076
3.840
1.286
1.160
2.786
2.369
0

2.278
1.849
1.657
1.547
1.227
0

3.487
1.110
1.602
1.736
0

2.950
2.753
0.398
0

3.274
2.675
0

3.891
0

0

طبقه بندی مکانی کیفیت محصول تولیدی نشان داد که بین

منطقه
Origin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

کیفیرت سررافرانال ،کروسررین و پیکروکروسررین منرراطق مختلررف
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اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد وجود دارد و مناطق
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در گروه های کیفی شش گانه طبقهبندی شدند (جدول .)1

جدول  -0گروهبندی مناطق جغرافیایی بر اساس شاخصهای کیفی مورد بررسی
Table 3- Cluster division locations based on studied quality indices

مقادیر میانگین شاخصهای کیفی در هر منطقه
Mean values of quality indices in each location

سافرانال

کروسین

پیکروکروسین

Cluster

Safranal

Crocin

Picrocrocin

Origin

1
2
4
4
2
2
4
2
5
2
2
6
2
3

271
203.5
243
252
214
230
262
226
279
198
221
181
227
197.4

30.66
39.23
45.77
44.51
42.12
38
45.71
38.24
38.5
34.95
34.75
30
40
40.2

98.22
77.28
92.44
92.68
84.25
90
101.31
84.17
85
78.15
83
76
87.5
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

خوشه

منطقه

ارتفاع از سطح دریا یکی از پارامترهای مکانی مهم مرؤ ر برر

پیکروکروسررین همبسرررتگی مثبررت دارد .کروسرررین نیررز برررا

تولید متابولیتهای انویه اسرت و در جردول  4همبسرتگی برین

پیکروکروسین و سافرانال همبستگی مثبت دارد اما هر دو صفت

خصوصیات کیفی و ارتفاع از سطح دریرا برهعنروان نماینرده ا رر

(کروسین و سافرانال) با ارتفاع از سرطح دریرا همبسرتگی منفری

مکرران بررر کیفیررت ،بررسرری شررد .نتررای نشرران داد کرره بررین

دارند (جدول  .)4نتای همبستگی صفات با ارتفاع از سرطح دریرا

پیکروکروسین برا سرافرانال ،کروسرین و ارتفراع از سرطح دریرا،

با نتای ( )Lage & Cantrell, 2009مطابقت دارد.

همبسرررتگی مثبرررت وجرررود دارد ،سرررافرانال برررا کروسرررین و
جدول  -4همبستگی کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال با ارتفاع از سطح دریا
Table 4- Correlation of Crocin, Picrocrocin and Safranal with elevation

ارتفاع

کروسین

سافرانال

پیکروکروسین

شاخص کیفی

Elevation

Crocin

Safranal

Picrocrocin

Qualitative index

0.1787

0.6121

0.4409

1.0000

پیکروکروسین

-0.0864

0.2988

1.0000

-0.1882

1.0000

1.0000

Picrocrocin

سافرانال
Safranal

کروسین
Crocin

ارتفاع
Elevation

261

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،6شماره  ،2تابستان 7931

شکل  -0موقعیت محل تولید زعفران ،جهت و مقادیر ویژه بردارها در آنالیز به مؤلفههای اصلی
Figure 3- Position of saffron production origin, Vector Eigen value and direction in principal component

در مطالعات انجرام شرده برر همبسرتگی کیفیرت زعفرران و

مرتفعتر ،کیفیت زعفران از نظر پیکروکروسین براالتر اسرت امرا

شرایط جغرافیایی عوام مختلف همچون خاک ،ارتفاع از سرطح

مقادیر سافرانال و کروسین به عوام دیگری وابسرته اسرت کره

دریا و دما بهعنوان عواملی با همبستگی مثبت یا منفری گرزارش

میبایست در مطالعات آتی به آنها پرداخته شود.

شدهاند .در مطالعهای بر خصوصیات کیفری زعفرران در مرراکش
گزارش گردیده که کیفیت خراک ،ترأ یری برر کیفیرت زعفرران

نتیجهگیری کلی

نداشته است ( .)Lage & Cantrell, 2009در مطالعهای دیگرر

بهطور کلی میتوان بیان کرد که زعفران در استان خراسران

بیان شده است که اسیدیته خاک در حد خنثی ترا کمری قلیرایی

رووی و جنوبی نیز با گستردگی کیفی باالیی تولید مریگرردد و

همبسرتگی مثبتری برا کیفیرت زعفرران دارد ( Gresta et al.,

توسعه کشت آن در همه مناطق استانهرای مرذکور و یرا ایرران

 .)2008در مطالعه حاور ،فارغ از تأ یر مدیریت مزرعه که عوام

نمیتواند مناسب باشد .از آنجایی که بازار مصرف زعفران در دنیا

کیفی زعفران را تحت تأ یر قررار مریدهرد ،همبسرتگی کیفیرت

محدود بوده و افزایش تولید بهخصو

زعفران با ارتفاع از سطح دریا با تجزیه آنالیز پارامترهای کیفیرت

نه تنها ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ندارد ،بلکه منجرر بره

در  34منطقه مورد بررسی به مؤلفههرای اصرلی بررسری گردیرد

کاهش فروش برند ایرانی زعفران و کاهش درآمرد ارزی حاصر

(شک  .)1نتای نشان مریدهرد کره  42/3و  72/4درصرد کر

از آن خواهرد شرد ،از طرفری عرردم توجره کرافی بره کیفیررت در

واریانس دادهها بهترتیب به مؤلفههای اول و دوم ،مربروط مری-

قیمت گذاری ،تولیدکنندگان را به افزایش حجرم تولیرد (کمیرت)

باشد .مؤلفه اول مربوط به همبستگی مثبت ارتفاع از سطح دریا و

سوق داده و متعاقباا با افزایش سطح استفاده از سموم و کودهرای

پیکروکروسین و مؤلفه دوم مربوط به همبستگی مثبت کروسرین

شیمیایی ،ارزش غذایی محصول تولیدی را برا کراهش و چرالش

و سافرانال با سایر عوام جغرافیایی (که در مطالعه حاور بررسی

جدی مواجه نموده و سرالمتی جامعره را تهدیرد مرینمایرد .لرذا

نتای میتوان گفرت کره در منراطق

وروری است با رتبه بندی کیفی مناطق تولیدکننده این محصول

نشدهاند) میباشد .براسا

محصول با کیفیت پایین
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این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشرگاه تربرت

 از تولیرد بریرویره و،و طراحی و اجرای استاندارد قیمرتگرذاری

 بدینوسریله از حمایرتهرای مرالی و.حیدریه انجام گردیده است

.بیکیفیت زعفران جلوگیری کرد

.معنوی دانشگاه تربتحیدریه تشکر و قدردانی میگردد
سپاسگزاری

 سافرانال و کروسین مربوط میباشد) در دو نمونه مختلف، نانومتر (که به ترتیب به پیکروکروسین443  و003 ،253  مقدار جذب در تابش-4 شکل
Figure 4- Absorption in 250, 330 and 440 nanometer UV irradiation (Related to Picrocrocin, Safranal and Crocin,
respectively) in two various samples.
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Abstract
In recent decades, the concept of quality of agricultural products has changed drastically and the
quality of raw material is considered as a necessary prerequisite for the quality of the final processed
product. With an aim of quality classification of saffron production centers in the provinces of
Khorasan, the main components of marketability and quality of saffron (Crocin, Picrocrocin and
Safranal) are determined using ultraviolet-visible light spectrum analysis and the ISO / TS 36322
standard. Product sampling was done from 14 centers of saffron production in Khorasan provinces
including Safiabad, Qaen, Kashmar, Torbat Heydarieh, Khalil Abad, Bardaskan, Shahn Abad,
Chakhmaq, Torbat-Jam, Faizabad, Sabzevar, Sarayan, Eshq Abad and Birjand. Harvest, stigma
separation and drying was performed equally in all samples. Comparison of results to national and ISO
standard showed that the Safranal content in all of the studied areas were lower than both Iran’s
national standard and ISO standards. For Picrocrocin, the results for most of the studied centers were
better than ISO standard. However, the results obtained from region numbers 2, 10, 11 and 12 did not
reach the national standard of Iran and the products of region numbers 5, 8 and 9 were close to the
lowest value in the standard. Region 12 had the lowest Crocin content which was lower than both ISO
and national standards. All of the regions 2,5,10 and 14 had low Crocin content and did not reach the
minimum quality of Iran’s national standard for Crocin content.
Keywords: Crocin, Picrocrocin, Safranal, Standard.
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