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 چکیده

نیراز ورروری کیفیرت های اخیر تغییرات زیادی داشته و کیفیت ماده خام بعنوان یرک پریشزی در دههمفهوم کیفیت محصولات کشاور

های خراسران روروی و بندی کیفی مراکز مهم تولید زعفرران در اسرتانشود. با هدف طبقهمی شده در نظر گرفتهمحصول نهایی و فرآوری

کیفیت زعفران )کروسین، پیکروکروسین و سافرانال( با استفاده از روش )طیرف نرور جنوبی، بررسی اجزای اصلی تعیین کننده بازارپسندی و 

های خراسان رووی و جنوبی شرام  مرکز تولید زعفران در استان 34شد. از انجام  ISO/TS 36322مرئی( و استاندارد  –سنجی فرابنفش 

آبراد و بیرجنرد( آباد، سربزوار، سررایان، تقیجام، فیضاد، چخماق، تربتآبآباد، بردسکن، شهنخلی  حیدریه،)صفی آباد، قاینات، کاشمر، تربت

شد. مقایسه نتای  بدست آمرده برا طور یکسان انجام ها بهگیری انجام گرفت. برداشت، جداسازی کلاله و خشک کردن در تمامی نمونهنمونه

تر برود. بررای ناطق مورد بررسی از استاندارد ایزو و ملری ایرران پراییناستاندارد ملی و استاندارد ایزو نشان داد که مقدار سافرانال در همه م

اند حداق  استاندارد ملی را کسب کننرد نتوانسته 37و  7،35،33پیکروکروسین همه مناطق مقادیر بالاتری از استاندارد ایزو داشتند اما مناطق 

کمترین مقدار کروسین را داشت که از استاندارد ایزو نیرز 37اشت. منطقه نیز  در مرز استاندارد قرار د 3و  9 ،1و محصول تولیدی در مناطق 

 تر از استاندارد ملی ایران داشتند.نیز مقادیر کروسین پایین 34و  35، 1، 7تر بود. مناطق پایین
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 مقدمه

یع غذایی و دارویری دارد و ای در صنازعفران کاربرد گسترده

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

کنندگان و صرررنایع تبررردیلی قررررار دارد روزافرررزون مصررررف

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

هرای  انویره در کلالره ای از متابولیتزعفران به وجود مجموعره

ها و مقرادیر شود. زعفران بدلی  وجود همین متابولیتمربوط می

بالای کروسین، پیکروکروسین و سافرانال قابلیرت ترأمین رنرگ، 

های طعم خا  و عطر دلچسب را در فرآورده غذایی دارد. ادویره

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

 Valle)شروند، را دارنرد فرآورده غذایی کره بره آن افرزوده می

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

های  انویره ازجملره کروسرین، پیکروکروسرین و تابولیتمقدار م

سافرانال در تعیین ارزش غذایی و دارویی زعفران دارند؛ سنجش 

عنوان شاخص مناسرب کیفیرت مرورد تواند بهاین سه پارامتر می

همرین جهرت  . به(Zalacain et al., 2005)استفاده قرار گیرد 

( و اسرتاندارد ایرزو 7/713و  3/713استاندارد ملی ایران )شرماره 

(ISO/TS 3632-1 طبقه 2-3632و ) بندی کیفری محصرول را

 اند.  بر این اسا  ارائه نموده

ی اخیررر هامفهرروم کیفیررت محصررولات کشرراورزی در دهرره

عنروان یرک پیشرنیاز تغییرات زیادی داشته و کیفیت ماده خام به

 شرده در نظرر گرفترهوروری کیفیت محصول نهرایی و فرآوری

شود. مطالعات مختلف نشان داده اسرت کره روش برداشرت، می

داری برر حم  و نق ، جداکردن کلاله و خشک کردن، تأ یر معنی

ل زعفررران دارد کرراهش مررواد فرررار و کیفیررت نهررایی محصررو

(Ordoudi & Tsimidou, 2004) کاهش کیفیرت محصرول .

توان به عوام  مختلفری مربروط دانسرت. شررایط زعفران را می

المقردور بلافاصرله بعرد از بایسرت حتی  مینامناسب برداشت )گ

ظهور برداشت شود تا تجزیه مواد رخ ندهرد(،  شررایط نامناسرب 

های جدید خشک کردن )خشک کردن در تاریکی و با تکنولونی

کنرد(، شررایط برد انبرارداری یرا به حف  مواد مرؤ ره کمرک می

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

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

شرایط زراعی عواملی هستند کره کیفیرت محصرول تولیردی را 

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

ان با توجره تشخیص کیفیت و قابلیت ردیابی جغرافیایی زعفر

منظرور تعیرین ارزش شود و بههای فراوانی که در آن میبه تقلب

 ,.Melnyk et al)شده اقدامی وروری اسرت محصولات گواهی

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

کنتررل کیفیرت و  و محلول در آب زعفران ابرزار مناسربی بررای

 Caballero-Ortega et)بندی جغرافیایی محصول اسرت طبقه

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

2009) . 

هدف از انجام این پرژوهش، بررسری اجرزای اصرلی تعیرین 

پیکروکروسرین و کننده بازارپسندی و کیفیت زعفران )کروسرین، 

های سافرانال( در مراکرز مهرم تولیرد ایرن محصرول در اسرتان

بندی این مراکرز از نقطره نظرر خراسان رووی و جنوبی و طبقه

ترین مراکز باشد. تا با تشخیص برترین و وعیفکیفیت تولید می

های جدید پررورش زعفرران از نظر کیفیت، هم در انتخاب مح 

رویرره کشررت از گسررترش بیگرفترره و دقررت بیشررتری صررورت 

محصول در سرتاسر ایران جلوگیری شده و تنها منراطق مسرتعد 

تولید محصول با کیفیت استاندارد زیرر کشرت قرارگیرنرد و هرم 

بندی کیفی محصولات مناطق مختلف بدسرت مرجعی برای طبقه

آید. متأسفانه در بازار حاورر، زعفرران بصرورت غیرکارشناسری، 

های مختلرف امرا در یرک رنر  قیمرت گواهی نشده و با کیفیت

گردد که بازار آینده ایرن محصرول اسرتراتژیک را بره عروه می

 اندازد.مخاطره می
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 مواد و روش

 نمونه برداری

های خراسران روروی و زعفران در اسرتان مرکز تولید 34از 

آبراد، حیدریه، خلی آباد، قاینات، کاشمر، تربتجنوبی شام  )صفی

آبرراد، سرربزوار، جررام، فیضچخمرراق، تربتآباد، بردسررکن، شررهن

(. 3گیری انجام گرفت )جردول آباد و بیرجند( نمونهسرایان، عشق

طور ها بهکردن در تمامی نمونهبرداشت، جداسازی کلاله و خشک

شد. اندازه گیری صفات مورد بررسی بلافاصله بعرد  یکسان انجام

دیگر در از خشک کردن انجام شد تا تغییرر مرواد مرؤ ره بره یکر

 حداق  خود باشد. 

 

 برداری زعفرانهای نمونهنام و شماره محل -1جدول 
Table 1- Name and number of saffron sampling origins 

 نام محل
Location name 

 شماره محل
Location number 

 رطوبت حداکثر
Max humidity  

 نوع نمونه
Sample type 

آبادصفی  
Safi Abad 

1 10 
3هی بریده درجارشته  

Garde 1 
 قاینات

Qayenat  
2 8 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

 کاشمر
Kashmar 

3 10 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
حیدریه تربت  

Torbat Heydarieh 
4 7 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

آباد خلی   
Khalil Abad 

5 6 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
 بردسکن

Bardaskan 
6 10 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

آباد شهن  
Shahn Abad 

7 9 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
 چخماق

Chaghmaq 
8 9 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

  تربت جام
Torbat Jam 

9 6 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
  فیض آباد

Feyz Abad 
10 5.5 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

  سبزوار
Sabzevar 

11 6 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
 سرایان

Sarayan 
12 5.5 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

آباد عشق  
Eshq Abad 

13 6 
3های بریده درجرشته  

Garde 1 
  بیرجند

Birjand 
14 6.8 

3های بریده درجرشته  
Garde 1 

 

تعیین مقدار کروسین، پیکروکروسین و سافرانال با استفاده از 

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

ISO/TS 36322 گررم از هرر میلی 155شد. بدین منظور انجام

                                                                                           
3- Uv-Vis 

 3555نمونرره را سرراییده و پررس از انتقررال برره بررالن حجمرری 

مقطرر بره آن اورافه شرد. سرپس لیتر آبمیلی 355لیتری، میلی

 3555توسط همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت و با سررعت 

 3555دقیقه همزده شد. حجم محلرول برا آب مقطرر بره دور در 
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شده و مجدداً همزده شد تا محلرول یکنرواختی لیتر رسانده میلی

لیتر میلی 755لیتر محلول حاص  به حجم میلی 75حاص  گردد. 

رسانده شده و تا تشکی  محلول یکنواخت همرزده شرد. محلرول 

لول شرفاف، بدور از نور فیلتر شده و پس از بدست آمدن یک مح

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

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

نرانومتر سرافرانال و در محردود  115پیکروکروسین، در محدوده 

گراف مقدار جرذب در  3باشد )پیوست نانومتر، کروسین می 445

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

 بدست آمد: 3گزارش شده از معادله 

(3) 

 
مقدار جذب  Dمقدار هر یک از ترکیبات رنگی،   Eکه در آن

وزن نمونه زعفران به گرم  m)عدد  بت شده در اسپکتروفتومتر(، 

 درصد وزنی رطوبت و مواد فرار نمونه است. Hو 

، انجرام 33نسرخه  SASJMPافرزار ها با نرمآنالیز کلیه داده

طرفه و آزمون گرفت. مقایسه آماری با تجزیه آنالیز واریانس یک

 انجام شد.  51/5ای توکی در سطح احتمال چند دامنه

 

 نتایج و بحث

گردد مقردار سرافرانال مشاهده می 3گونه که در شک  همان

در همه منراطق مرورد بررسری از اسرتاندارد ایرزو و ملری ایرران 

بود. هرچند تفاوت بین برخری منراطق مرورد بررسری در  ترپایین

دار بود. بیشترین میزان سرافرانال در درصد معنی 1سطح احتمال 

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

گیری شد. البته کاهش در میزان سافرانال که فرارترین جزء اندازه

ت ترأ یر تواند بره شردت تحرباشد میکیفی و عطر محصول می

از برداشررت نگهررداری پررس روش برداشررت، خشررک کررردن و 

 محصول زعفران قرار گیرد.

 

 
 منطقه مورد بررسی 14در  ISO/TS 36322 و استاندارد ایزو  2/252مقایسه سافرانال، پیکروکروسین و کروسین با استاندارد ملی ایران -1شکل 

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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گرردد کره ( مشراهده می3در بررسی پیکروکروسین )شرک  

تمامی نقاط مورد بررسی از کیفیت بالاتری نسربت بره اسرتاندارد 

دهد زعفران تولیدی ایرران در ایزو برخوردار هستند که نشان می

ین خصوصیت کیفی برتری محسوسی نسربت بره دنیرا دارد. برا ا

گیری شده با استاندارد ملی ایرران مشراهده مقایسه مقادیر اندازه

اند حداق  اسرتاندارد نتوانسته 37و  7، 35، 33شود که مناطق می

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

برتری کاملراً  3و  2ن صفت مناطق مرز استاندارد قرار دارد. در ای

 محسوسی نسبت به سایر مناطق داشتند.

 37در بررسی مقادیر کروسرین کمتررین میرزان بره منطقره 

تر اسرت. منراطق مربوط است که حتی از استاندارد ایزو نیز پایین

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

ترتیب مربوط به منراطق ین )رنگ( بهدارند. برترین کیفیت کروس

باشد که برتری محسو  نسبت بره سرایر منراطق می 3و  2، 3

 دارند. 

دار در کیفیت رنگ، عطرر و طعرم های معنیرغم تفاوتعلی

محصول زعفران تولیدی، قیمت فروش همه انواع مرورد بررسری 

شروند بنردی میای ممتراز طبقهعلت اینکه جرزو طبقره رشرتهبه

ست. مسلماً بررسی کیفیت ظاهری معیرار کرافی بررای یکسان ا

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

کشاورزان را مجبور به بالرا برردن میرزان تولیرد مجبرور خواهرد 

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

دی بنرکه طبقهدهد. در صورتیسلامت محصول را نیز کاهش می

عنوان مثال در تولیرد کیفی بر اسا  مورد مصرف انجام گیرد )به

تر است و بالراترین قیمرت بره رنگ خوراکی مقدار کروسین مهم

زعفران با بیشترین کروسین تعلق خواهد گرفرت( قیمرت واقعری 

محصول برر اسرا  عیرار پرداخرت شرده و تولیدکننردگانی کره 

نرد، سرود بیشرتری کنتری تولید مریمحصول کمتر اما با کیفیت

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

در پارامترهای کیفی محصول از یرک منطقره بره منطقره دیگرر 

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

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

 ,.Hadizadeh et al)گررم برر گررم وزن خشرک میلری 73/5

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

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

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

گیری پارامترهررای کیفرری هررای مختلفرری کرره در انرردازهپروتک 

هرای سرایر آزمایشرات را بررای تروان دادهشود نمریاستفاده می

مقایسرره بررا نتررای  ایررن آزمررایش اسررتفاده کرررد. هرردف از ایررن 

گیری بیشتر مشخص کردن این موووع است که زعفرران اندازه

د ملری ایرران را دارد  تولیدی آیا حداق  استاندارد ایزو و استاندار

آنچه مشخص است در بیشتر مناطق این چنین است اما منراطق 

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

تری نسبت به سرایر تر بوده وکیفیت پایینها پایینیا هر دوی آن

 مناطق دارند.

ای دوطرفره و طررح صرورت بر اسا  آنچه در آنالیز خوشره

-شود مریمشاهده می 7منطقه مورد بررسی در شک   34ی فلک

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

نزدیکی و دوری فاصله منراطق مختلرف مرورد بررسری از نظرر 

-، ماتریس فاصله قابر  مشراهده اسرت. هرم7کیفیت در جدول 

له کمری ، فاصر9عنوان مثال منطقه گردد بهکه مشاهده میچنان

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

-دهد در این سه منطقره مهرمای نشان میآنالیز دوطرفه خوشه

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

ترررین جررزء کیفیررت مهررم 1سررافرانال و کروسررین و در منطقرره 

ویح است طرول چپ(. لازم به تو -7پیکروکروسین است )شک  

دهنده میرزان اهمیرت هرر سمت چپ، نشان-7خطوط در شک  

عنوان مثرال در یک از اجزاء در منطقه مرورد بررسری اسرت. بره
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منطقه یک، طول خطوط مربوط به کروسین و پیکروکروسین برا 

دهرد مقرادیر هم برابر و از سافرانال بیشتر اسرت کره نشران می

میت بیشتری در تعیین کروسین و پیکروکروسین در آن منطقه اه

 بندی نسبت به سافرانال دارند.کیفیت و رتبه

 

 
منطقه مورد بررسی بر اساس کروسین،  14مراتبی( ای )سلسلهفلکی )راست( آنالیز خوشهساختار درختی )چپ( و طرح صورت -2شکل 

صیات کیفی )کروسین، پیکروکروسین و سافرانال( را در پیکروکروسین و سافرانال )در ساختار درختی، طول خطوط، میزان تأثیر هر یک از خصو

 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). 

 

 ای مناطق مورد بررسیماتریس فاصله آنالیز خوشه  -2جدول 

Table 2- Hierarchical cluster analysis distance matrix of studied locations 

 منطقه
Origin 

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

1 0 3.891 3.274 2.950 3.487 2.278 3.076 2.789 2.308 3.637 2.685 4.137 2.755 3.156 

2 
 

0 2.675 2.753 1.110 1.849 3.840 1.171 2.742 0.890 1.298 2.019 1.518 2.491 

3 
  

0 0.398 1.602 1.657 1.286 1.928 2.125 3.211 2.627 4.336 1.426 1.996 

4 
   

0 1.736 1.547 1.160 1.876 1.799 3.225 2.541 4.330 1.403 2.117 

5 
    

0 1.227 2.786 0.882 2.325 1.724 1.514 2.881 0.737 1.740 

6 
     

0 2.369 0.746 1.780 1.941 1.138 2.908 0.521 1.481 

7 
      

0 2.896 2.576 4.228 3.479 5.262 2.396 2.516 

8 
       

0 1.802 1.383 0.739 2.479 0.549 1.921 

9 
        

0 2.967 2.123 3.908 1.817 3.170 

10 
         

0 0.990 1.184 1.839 2.592 

11 
          

0 1.879 1.217 2.222 

12 
           

0 2.930 3.390 

13 
            

0 1.559 

14 
             

0 

 

بندی مکانی کیفیت محصول تولیدی نشان داد که بین طبقه

کیفیرت سررافرانال، کروسررین و پیکروکروسررین منرراطق مختلررف 

درصد وجود دارد و مناطق  1داری در سطح احتمال اختلاف معنی

 (. 1بندی شدند )جدول در گروه های کیفی شش گانه طبقه
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 های کیفی مورد بررسیغرافیایی بر اساس شاخصبندی مناطق جگروه  -0جدول 

Table 3- Cluster division locations based on studied quality indices 

 

 

 منطقه
Origin 

طقه های کیفی در هر منمقادیر میانگین شاخص  
Mean values of quality indices in each location 

 

 

 خوشه
Cluster 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

 کروسین
Crocin 

 سافرانال
Safranal 

1 98.22 30.66 271 1 

2 77.28 39.23 203.5 2 

3 92.44 45.77 243 4 

4 92.68 44.51 252 4 

5 84.25 42.12 214 2 

6 90 38 230 2 

7 101.31 45.71 262 4 

8 84.17 38.24 226 2 

9 85 38.5 279 5 

10 78.15 34.95 198 2 

11 83 34.75 221 2 

12 76 30 181 6 

13 87.5 40 227 2 

14 97 40.2 197.4 3 

 

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

همبسرتگی برین  4های  انویه اسرت و در جردول تولید متابولیت

عنروان نماینرده ا رر خصوصیات کیفی و ارتفاع از سطح دریرا بره

ن داد کرره  بررین مکرران بررر کیفیررت، بررسرری شررد. نتررای  نشررا

پیکروکروسین برا سرافرانال، کروسرین و ارتفراع از سرطح دریرا، 

همبسرررتگی مثبرررت وجرررود دارد، سرررافرانال برررا کروسرررین و 

پیکروکروسررین همبسرررتگی مثبررت دارد. کروسرررین نیررز برررا 

پیکروکروسین و سافرانال همبستگی مثبت دارد اما هر دو صفت 

مبسرتگی منفری )کروسین و سافرانال( با ارتفاع از سرطح دریرا ه

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

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

 

 همبستگی کروسین، پیکروکروسین و سافرانال با ارتفاع از سطح دریا -4جدول 
Table 4- Correlation of Crocin, Picrocrocin and Safranal with elevation 

 شاخص کیفی
Qualitative index 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

 سافرانال
Safranal 

 کروسین
Crocin 

 ارتفاع
Elevation 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

1.0000 0.4409 0.6121 0.1787 

 سافرانال
Safranal 

 1.0000 0.2988 -0.0864 

 کروسین
Crocin 

  1.0000 -0.1882 

 ارتفاع
Elevation 

   1.0000 
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 های اصلیا در آنالیز به مؤلفهموقعیت محل تولید زعفران، جهت و مقادیر ویژه برداره -0شکل 

Figure 3- Position of saffron production origin, Vector Eigen value and direction in principal component 

 

در مطالعات انجرام شرده برر همبسرتگی کیفیرت زعفرران و 

چون خاک، ارتفاع از سرطح شرایط جغرافیایی عوام  مختلف هم

ن عواملی با همبستگی مثبت یا منفری گرزارش عنوادریا و دما به

ای بر خصوصیات کیفری زعفرران در مرراکش اند. در مطالعهشده

گزارش گردیده که کیفیت خراک، ترأ یری برر کیفیرت زعفرران 

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

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

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

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

دهرد، همبسرتگی کیفیرت کیفی زعفران را تحت ترأ یر قررار می

با ارتفاع از سطح دریا با تجزیه آنالیز پارامترهای کیفیرت زعفران 

های اصرلی بررسری گردیرد منطقه مورد بررسی به مؤلفره 34در 

درصرد کر   4/72و  3/42دهرد کره (. نتای  نشران می1)شک  

-های اول و دوم، مربروط مریترتیب به مؤلفهها بهواریانس داده

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

پیکروکروسین و مؤلفه دوم مربوط به همبستگی مثبت کروسرین 

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

توان گفرت کره در منراطق باشد.  براسا  نتای  میاند( مینشده

تر، کیفیت زعفران از نظر پیکروکروسرین بالراتر اسرت امرا مرتفع

رانال و کروسین به عوام  دیگری وابسرته اسرت کره مقادیر ساف

 ها پرداخته شود.بایست در مطالعات آتی به آنمی

 

 گیری کلینتیجه

توان بیان کرد که زعفران در استان خراسران طور کلی میبه

گرردد و رووی و جنوبی نیز با گستردگی کیفی بالایی تولید مری

ر و یرا ایرران هرای مرذکوتوسعه کشت آن در همه مناطق استان

تواند مناسب باشد. از آنجایی که بازار مصرف زعفران در دنیا نمی

خصو  محصول با کیفیت پایین محدود بوده و افزایش تولید به

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

کاهش فروش برند ایرانی زعفران و کاهش درآمرد ارزی حاصر  

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

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

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

شیمیایی، ارزش غذایی محصول تولیدی را برا کراهش و چرالش 

نمایرد. لرذا جدی مواجه نمروده و سرلامتی جامعره را تهدیرد مری

بندی کیفی مناطق تولیدکننده این محصول ی است با رتبهورور
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رویره و گرذاری، از تولیرد بریو طراحی و اجرای استاندارد قیمرت

 کیفیت زعفران جلوگیری کرد.بی

 

 سپاسگزاری

پژوهشی دانشرگاه تربرت  این پژوهش با استفاده از اعتبارات

هرای مرالی و حیدریه انجام گردیده است. بدینوسریله از حمایرت

 گردد.حیدریه تشکر و قدردانی میمعنوی دانشگاه تربت

 

 
 باشد( در دو نمونه مختلفکه به ترتیب به پیکروکروسین، سافرانال و کروسین مربوط می)نانومتر  443و  003، 253مقدار جذب در تابش  -4شکل 

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. 
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