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  چکیده

گیاهی است چند ساله و از خانواده زنبق که به خوبی با سرزمین هاي خشک و نیمه  ،(.Crocus sativus L)زعفران     
 زعفران به خاطر خصوصیات عطر، طعم و رنگش، ادویه خوراکی بسیار. خشک سازگار شده و هر ساله تولید کالله می کند

عطر آن مربوط . شودتعیین می کیفیت زعفران توسط سه متابولیت کروسین، پیکروکروسین و سافرانال .ارزشمندي می باشد
در این پژوهش میزان  .دهددرصد بخش فرار زعفران را سافرانال تشکیل می 60طوري که هاي فرار است، بهبه اسانس

نمونه هاي کالله زعفران از مناطق . سافرانال کالله زعفران توسط سیستم کروماتوگرافی مایع یا کارایی باال اندازه گیري شد
) قبل از ظهر 6-8ساعت (گل ها تقریباً در یک زمان از روز . گین شهر، شاهرود و رضوان شهر جمع آوري گردیدمش)  نواحی(

خشک شده و جهت عصاره ) روز 8-10به مدت(با دست چیده شده و به سرعت کالله ها از گل ها جدا شده، در شرایط سایه 
اي در محتواي سافرانال آماري نشان داده که تفاوت قابل مالحظهتجزیه  .آماده شدندگیري و تعیین کیفیت در آزمایشگاه، 

و شاهرود ) درصد 99/0(، رضوانشهر )درصد 2/1(شهر بین مناطق مختلف وجود داشته و بیشترین آن به ترتیب در مشگین
  .بوده است) درصد 46/0(
  

  با کارایی باال، سافرانال، کروماتوگرافی مایع .Crocus sativus L زعفران، :هاي کلیديواژه
  

 مقدمه - 1
با توجه . باشدهاي کشاورزي سالم یکی از مشکالت مهم بشر امروزي میامنیت غذایی و تولید محصوالت و فرآورده بحث    

ها و خصوصیات در هر منطقه به تأثیر پذیري غیر قابل انکار گیاهان زراعی از تغییرات اقلیمی هر منطقه، شناخت این ویژگی
نماید تا با آگاهی کافی نسبت به امکان بروز حوادث جوي به تنظیم برنامه برنامه ریزان و کشاورزان آن منطقه کمک میبه 

هاي آگاهی از چگونگی تناسب و انطباق فعالیت. کشت و کار و برداشت محصول و همچنین انتخاب نوع کاشت اقدام نمایند
تأثیر عوامل آب و هوایی بر کشاورزي از . زمه هر گونه فعالیت کشاورزي استکشاورزي هر منطقه با شرایط آب و هوایی آن ال

ها بیشتر بوده و به همین دلیل شناخت روابط متغیرهاي اقلیمی بر محصوالت، اهمیت و ارزش اقتصادي و سایر فعالیت
هاي زراعی در کشور تقاء فعالیتهاي اساسی براي تولید و اریکی از راه ).1376کمالی، (اجتماعی باالیی براي کشورها دارد 

تولید در بخش کشاورزي ). 1380زاده و تکلوبیغش، فرج(ها است استفاده بهینه از اراضی متناسب با شرایط اکولوژیک آن
دما و بارش نقش مهمی در رشد و نمو و به ثمر رسیدن محصول . هاي جذب آب داردوابستگی زیادي به آب و هوا و قابلیت

کند و بارش و بینی مراحل مختلف رشد و نمو تا برداشت محصول ایفا میاي در تاریخ کشت و پیشقش عمدهدارند، دما ن
برخی دانشمندان بر این اعتقادند ). 1384قطره سامانی، (کند رطوبت خاك شرایط الزم براي رشد و نمو محصول تأمین می

 

 



 

٢ 

 Crocus)زعفران با نام علمی ). 1374خالدي، (دارد که نوع تولید کشاورزي و نوسان محصوالت به آب و هوا بستگی 
sativus L.) ها اي کروي شکل از خانواده زنبقیگیاهی علفی و چندساله، بدون ساقه، داراي پیاز غده(Iridacea) باشدمی .

شود آور یاد میاز زعفران در طب سنتی به عنوان گیاه شادي. فرآورده تجارتی آن شامل کالله و ناحیه انتهایی خامه گل است
باشد که علت آن زعفران پایین بودن کیفیت زعفران ایران می یکی از دالیل افت قیمت). 1369، زرگري، .1372میرحیدر، (

با این  ).1378حسینی، (هاي میکروبی ثانویه است دار و قرار گرفتن در معرض آلودگیهاي سایهخشک شدن زعفران در اتاق
زارعان و آگاهی از کشت نسبتا آسان، نیاز آبی محدود و درآمد نسبتا خوب این محصول باعث شده وجود تمایل کشاورزان و 

هاي محیطی منطقه، هاي طبیعی منطقه و مهیا بودن شرایط اقلیمی و شاخصاست که آنان بدون در نظر گرفتن ویژگی
عفران توسط سه متابولیت کروسین، کیفیت ز . (Duke, 1987)دست به تغییر کشت زده و به کشت زعفران روي آوردند

درصد بخش فرار زعفران  60طوري که هاي فرار است، بهعطر آن مربوط به اسانس. شودپیکروکروسین و سافرانال تعیین می
-گلیکوزیدهاي اولیه فاقد عطر می. شوداین ماده پس از تجزیه گلیکوزیدهاي اولیه حاصل می. دهدرا سافرانال تشکیل می

و هوایی و هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر شرایط آب . ه همین دلیل زعفران تازه برداشت شده عطري نداردباشند، ب
  .باشدکشت شده در مناطق مختلف میزعفران  هايخاکی بر میزان سافرانال موجود در کالله

  
  هامواد و روش -2

  خصوصیات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه - 2-1
هنگام جمع آوري در محل، مختصات . شد جامان شهري شاهرود، رضوانشهر و مشکینسه منطقهاین پژوهش در        

   ).1 -2جدول ( ثبت گردید 1محل توسط موقعیت سنج جغرافیایی ازسطح جغرافیایی، شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع
  موقعیت مکانی مناطق مورد مطالعه - 1-2جدول 

Utm Y Utm X   عرض
  جغرافیایی

ارتفاع از سطح   طول جغرافیایی
  )متر(دریا 

ردی  منطقه
  ف

4257181  733784  N38˚ 25  939˝  E47˚ 40   1  شهرمشگین  1300 ˝701 

4156736  307596  N37˚ 32  25˝  E48˚ 49   2  ارده رضوانشهر  1114  ˝3369 
4034539  330253  N36˚ 36  28˝  E55˚ 6   3  چهار طاق پرو شاهرود  1295  ˝22 

  
  خصوصیات اقلیمی مناطق مورد مطالعه -2-2

آمار بلندمدت از  زیستگاه، به هواشناسی ایستگاه نزدیکترین براساس هازیستگاه اقلیمی خصوصیات بررسی براي     
  ).2 -2جدول (پارامترهاي هواشناسی مانند متوسط درجه حرارت، بارش باران، رطوبت نسبی و غیره تهیه گردید 

  ت هواشناسی مناطق مورد مطالعهخصوصیا - 2-2جدول 
متوسط رطوبت 

  نسبی
متوسط بارش 

- میلی(ساالنه 
  )متر

میانگین حداقل 
-درجه سانتی(دما 

  )گراد

میانگین حداکثر 
-درجه سانتی(دما 

  )گراد

درجه (متوسط دما 
  )گرادسانتی

  منطقه

  شهرمشکین  8/10  4/15  4/2  2/382  56
  رضوانشهرارده   6/17  3/21  8/13  6/1034  76
  چهار طاق پرو شاهرود  5/15  3/21  8/9  5/147  51

                                                             
1-GPS (Global Positioning System) 
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  شناسی مناطق مورد مطالعهخصوصیات خاك - 2-3

بافت خاك، مواد خنثی کننده، کربن آلی، درصد رطوبت اشباع، هدایت (براي ارزیابی خصوصیات مهم فیزیکی و شیمیایی خاك       
سانتی متري نمونه  30ها نمونه خاکی از عمق صفر تا از رویشگاه) الکتریکی، اسیدیته خاك، فسفر قابل جذب، درصد پتاسیم قابل جذب

  ).3 -1جدول (رآزمایشگاه خاك شناسی مرکز تحقیقات سمنان انجام شد و تجزیه آن د. برداري شد
  شهر، اره رضوانشهر و چهار طاق پرو شاهرودنتایج تجزیه خاك سه منطقه مشکین - 3-2جدول 

  منطقه  شهرمشکین  رضوانشهر  شاهرود
  عمق  30- 0  30- 0  30- 0

 (O.C%)درصد کربن آلی   37/1  6/1  4/1
 (Clay)درصد رس   4/37  2/21  6/3
 (Silt)درصد سیلت   46  2/35  88/70
  (Sand)درصد شن   6/16  6/43  52/25

 -سیلت
  لومی

  (Texture)کالس بافتی   لومی -رسی-سیلتی  لومی

  (SP)درصد اشباع   55  69  58
  (pH)اسیدیته   85/7  56/6  59/7
 (T.N.V)مواد خنثی کننده   34/18  1/18  5/17
 (EC)هدایت الکتریکی   61/0  66/0  5/1
  (K)پتاسیم قابل جذب   4/14  8/6  2/17

  (N%)درصد ازت کل   12/0  2/0  09/0
 (P)فسفر قابل جذب   6/8  8/64  41/8

  
  آوريپروسه جمع -2-4

شهر در استان اردبیل، منطقه ارده رضوانشهر در استان گیالن و  از شهرهاي مشکین (.Crocus sativus L) جمع آوري گیاه    
از عوامل مؤثر در کمیت و کیفیت محصول زعفران زمان برداشت گل از . شاهرود در استان سمنان انجام گرفتمنطقه چهار طاق پرو 

بانوي و همکاران، (نمایند ها میبر این اساس زعفران کاران شهرستان از ساعت پنج تا نه صبح اقدام به جمع آوري گل. مزرعه است
. جهت جمع آوري گیاه به محل مورد نظر مراجعه شدزعفران دهی مان رویش و گل، زپاییزپس از شناسایی مناطق، در فصل  ).1391

هاي حاوي کالله سه گل در هنگام جمع آوري اندام مورد مصرف که. تعداد سه نمونه به طور تصادفی از هر محل جمع آوري گردید
هاي در پاکت. ها با دقت باال از آن جدا شدن کاللههاي زعفراپس از چیدن گل. شاخه بودند از پیازهاي دو ساله زعفران برداشت شدند

به (ها در شرایط سایه کالله و خامه پس از جدا شدن از گلبعد از جمع آوري، . گذاري شدندمخصوص جهت انتقال به آزمایشگاه شماره
وزن و پودر شد و  گرم از نمونهمیلی 20 .گیري و تعیین کیفیت در آزمایشگاه، آماده شدندخشک شده و جهت عصاره) روز 8-10مدت 

از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال مجهز به آشکارساز  ).1391همکاران، و تاجیک(تجزیه شد  HPLCدر نهایت توسط دستگاه 
ول به متان -از ستون فاز معکوس و سیستم گرادیان آب. نانومتر استفاده شد 440و  330، 257هاي مرئی با طول موج -بنفشماوراء

. گراد بوددرجه سانتی 30لیتر بر دقیقه و دماي ستون در طول مدت آزمایش سرعت جریان یک میلی. عنوان فاز متحرك استفاده گردید
نانومتر  440و  330، 257طول موج بیشینه براي پیکروکروسین، سافرانال و کروسین به ترتیب . مقدار نمونه تزریقی پنج میکرولیتر بود

  .انجام شد Exel 2007رسم نمودارها با . انجام گرفت MSTATCها توسط نرم افزار یت تجزیه و تحلیل دادهدر نها .بود
  
  
  

 

 



 

۴ 

 نتایج و بحث - 3
 1دار در سطح احتمال ترکیبات اصلی زعفران در مناطق مختلف کشت بیانگر وجود تفاوت معنی) 1-3جدول (نتایج تجزیه واریانس 

درصد  1دار در سطح مقایسه میانگین سافرانال در این مناطق نشان دهنده اختالف معنی. باشدمی) سافرانال(درصد براي عامل رنگ 
و نمونه رضوانشهر حدواسط کمترین و بیشترین . باشدشهر میکه بیشترین میزان سافرانال مربوط به نمونه مشگینبه طوري. باشدمی

نتایج همبستگی عوامل جغرافیایی و ادافیکی ). 1- 3نمودار (نه شاهرود است کمترین میزان سافرانال مربوط به نمو. میزان سافرانال است
بافاکتورهاي تجزیه شده نشان داد که بین سافرانال و هدایت الکتریکی خاك و پتاسیم همبستگی منفی و با مواد خنثی کننده 

ادافیکی با فاکتورهاي تجزیه شده نشان داد نتایج همبستگی عوامل جغرافیایی و . درصد وجود دارد 1همبستگی مثبت در سطح احتمال 
درصد  1منفی و با مواد خنثی کننده همبستگی مثبت در سطح احتمال که بین سافرانال و هدایت الکتریکی خاك و پتاسیم همبستگی 

دار در بت معنینتایج پژوهش مونیرا و کارلس نشان داده که بین درصد رس با میزان سافرانال همبستگی مث). 2-3جدول (وجود دارد 
  .درصد وجود دارد که با نتایج ما مطابقت دارد 1سطح 

  

  
  
  

  آوري شده از مناطق مختلف کشت شدههاي زعفران جمعمقایسه میانگین سافرانال در نمونه -1-3درصد نمودار 
  

  جدول تجزیه واریانس سافرانال - 1-3جدول 
درجه   منابع تغییرات

  آزادي
  مجموع مربعات

  سافرانال
  504/871539**  2  منطقه کشت

  296/2404  6  اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات 

  )درصد(
-  25/2  
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  جدول همبستگی سافرانال با ارتفاع، دما و عوامل ادافیکی - 2- 3جدول  

سافرانا
  ل

  
  ارتفاع  -216/0
  دما  - 478/0
  اسیدیته  58/0
  کربن آلی  121/0

**972/
0 -  

  هدایت الکتریکی

  فسفر  242/0
**955/

0 -  
  پتاسیم

  ازت کل  486/0
**999/

0  
  مواد خنثی کننده
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