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 چکیده

 و مورد کشت هوایی و آب متفاوت بسیار شرایط در واندتمی که است خشکی به مقاوم نیمه و ارزشمند محصولی (.Crocus sativus L)  زعفران
 اکسیدانیآنتی که دارای خواص دهندمی تشکیل کروسین هاىمشتق و کروسین، پیکروکروسین را زعفران شیمیایى هاىترکیب مهمترین. گیرد قرار کار
و کیفیات  کمیات و  بار   طای دو سااز زراعای    شارقی تان آذربایجاان اس ،اقلیم شهرستان مرند اثر در این پژوهش. کاربرد دارندداروسازی باشند و در می

و  3131 متوالی طی دو سازعوامل اقلیمی حاکم بر این منطقه . بررسی شدزعفران تولیدی در این منطقه  مختلف هایقسمتاکسیدانی خصوصیات آنتی
-و میزان عملکرد زعفران در منطقه با استفاده از پرسشنامه از زعفاران های هواشناسی بررسی شد از نظر دما، بارندگی و رطوبت با استفاده از داده 3139

های مختلف زعفران شامل اکسیدانی قسمتفعالیت آنتیو میزان ترکیبات کروسین، پیکروکروسین و سافراناز  کاران منطقه به دست آمد. از سوی دیگر،
بنادی  شهرستان مرند طباق رو  طبقاه   نشان دادسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده ها هر کدام به طور جداگانه مورد بررگلبرگ کالله، خامه، پرچم و

گرم بر گرم در اندام میلی 103)بیشترین میزان  3131در ساز اوز کشت  های کروسینمتابولیت قدارم وگیرد قرار میخشک اقلیم نیمه در طبقهدومارتن، 
 31/93)بیشترین میزان:  3139در ساز دوم کشت  و سافراناز گرم بر گرم در اندام کالله(میلی 31/300) 3139در ساز دوم کشت  پیکروکروسین ،کالله(
درصاد(   10/88و  91/10ترتیاب  )باه  3131اکسیدانی کالله و گلبارگ زعفاران در سااز اوز کشات     فعالیت آنتیو  گرم بر گرم در گلبرگ زعفران(میلی

هاای  باشد و کیفیت انادام ذربایجان شرقی در اثر تغییرات آب و هوایی منطقه مناسب برای کشت زعفران میباالترین مقدار را داشت. منطقه بناب مرند آ
 باشد. های متوالی کشت چندساله زعفران متفاوت میمختلف زعفران در ساز

 
 کیفیت، کالله، مواد مؤثره کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

هاای  هش سطح آبامروزه با توجه به کاهش میزان بارندگی و کا
 نیاز آبی کام بایساتی در اولویات قارار    با محصوالت کشت زیرزمینی 

 منطقاه هاای اخیار، منااطق مختلاف کشاور باه ویاژه        گیرد. در ساز
هاای گششاته باا کااهش     در مقایسه با ساز شرقی و غربی آذربایجان
باا توجاه باه نیااز آبای کام و       زعفران (. 1مواجه بوده است )بارندگی 

                                                 
باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، و مهندسی دانشیار گروه علوم  -3

 ایران
از برداشت گیاهان باغبانی، گروه علوم  دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس -0

 باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانو مهندسی 
 (Email: s.alizadeh@tabrizu.ac.ir                 نویسنده مسئوز: -)*

DOI: 10.22067/JHS.2021.61978.0 

پایداری در ایان منااطق    تواند تولید نسبتاًمیادی مناسب بازدهی اقتص
 کام،  آبای  نیااز  جملاه  های خاص زعفاران از ویژگی (.1) باشد داشته

 امکاان  گیاهاان،  ساایر  آبای  نیااز  ،هاای غیربحرانای  زماان  در آبیاری

 یاک نوبات کشات،    از پس ساز مدت چندین به مزارع از برداریبهره

زایای بااال،   امکاان اشاتغاز   وز،نگهداری محص و نقل و حمل سهولت
 دارای و اساتعدادهای صانعتی   فاقاد  کاه  امکاان کشات در منااطقی   

 بازار نیز و شند، دارا بودن خواص داروییبامی کشاورزی آب محدودیت

ایان گیااه را از ارز  بااالیی بارای      خارجی مناساب،  و داخلی فرو 
ار از ساوی دیگار کشات و کا     (.11) استکشت و کار برخوردار نموده

تواند موجب افزایش اشتغاز و صادرات غیرنفتای  زعفران در کشور می
تواناد ارز  شده و در صورت توجه به فرایندهای تولید و فرآوری آن می

تحت کمیت و کیفیت زعفران  (.1)قابل توجهی را نصیب کشور نماید 
باشد. در بین عوامال محیطای   شرایط اقلیمی و عوامل زراعی می تأثیر
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دو عامال مهام بار     ،و میزان بارندگی در طی فصل رشددمای محیط 
 (.03) باشندرشد و عملکرد زعفران می

 و 00)ضاد توماوری    (،10)اکسیدانی کالله زعفران، خاصیت آنتی
توجه به ترکیباات فیتوشایمیایی    دارد. اخیراً (01)افسردگی  و ضد (09

 وجاود  دلیال  باه های دیگر زعفاران صاورت گرفتاه و    موجود در اندام
 ,P) معادنی  ماواد  فیبر، لیپید، پروتئین، ها،کربوهیدرات نظیر ترکیباتی

Mg, Ca, Fe, K)، فناولی از اهمیات خاصای     ترکیبات و هامونوترپن
مطالعااات متعااددی نشااان داده اساات کااه     (.00برخااوردار اساات ) 

هااای زعفااران دارای انااواع زیااادی از ترکیااات فالونو یاادی، گلباارگ
دار از طرفای ارتباام معنای    (.39)باشد ها مینینگلیکوزیدی و آنتوسیا

هاا  اکسیدانی مواد گیاهی با محتویات ترکیبات فنولیک آنفعالیت آنتی
هاای ناپایادار و   هاى آزاد مولکاوز رادیکاز (.33)به اثبات رسیده است 

هاا و در  توانند باعث صدمه به سالوز پشیر هستند که میبسیار واکنش
ها ترکیباتی هساتند کاه باا    اکسیدانآنتی (.3)زایی شوند نهایت جهش

های آزاد جلوگیری کرده و منجر های مختلف از واکنش رادیکازرو 
 -یقلبی هاریکاهش بیمامارگ سالولی و    به کاهش آسیب، کاهش

هااای ثانویااه مشااتق از   متابولیاات(. 3) ها میشوندنسرطاو قی وعر
ی بارای پاکساازی   ز و فالونو ید دارای پتانسیل قاو وگیاهان مانند فن

هاای مختلاف گیااهی    باشند که در تمام قسامت های آزاد میرادیکاز
 (. 00)مانند برگ، گل، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود دارند 

دهاای زعفااران مربااوم بااه ترکیبااات بااه طااورکلی شاادت رناا 
باشد. این ترکیبات، شامل کروسین کاروتنو یدی محلوز در آب آن می

نی هستند. همچناین طعام زعفاران عمادتاً باه      های کروسیو رنگدانه
پیکروکروسین و ترکیبات فرار زعفاران کاه غالبااً سااختار ترپنو یادی      

کاروتنو یادها ترکیبااتی هساتند کاه در      (.10)شاود  دارند، مربوم مای 
خاطر برخوردار بودن شوند و بهها و سبزیجات یافت میبسیارى از میوه
هااى آزاد جلاوگیرى   الیت رادیکازاز فع اکسیدانی قویآنتی از خاصیت

ها، ترکیبات موجود در زعفران شامل کروساین،  کنند. بنابر پژوهشمی
هااى آزاد را  توانند اثر رادیکازمی کروستین، پیکروکروسین و سافراناز
 (.03 و 01، 3)اکسیدانی باالیی هستند مهار کنند و دارای فعالیت آنتی

م است، براین اساس کاشات  زعفران جزء محصوالت با نیاز آبی ک
که در ساالیان  و ترویج این محصوز در حاز توسعه است. با وجود این

قبل، کشت زعفران در ایران به استان خراسان اختصاص داشات، اماا   
گیارد.  امروزه در نقام مختلف کشور نیز مورد ماورد کاشات قارار مای    
اسات   کشت زعفران در شهرستان مرند نیز نتایج مناسبی در پی داشته

های اصلی در بخش بناب شهرستان مرناد باه شامار    و یکی از کشت
غلظاات  بااه وابسااته زعفااران (. از سااوی دیگاار، کیفیاات9رود )ماای

است که ( زاسافران و پیکروکروسین کروسین،) آن عمده هایمتابولیت
باا توجاه باه     (.33شاوند ) می کالله به طعم و عطر و رن  باعث ارا ه

در کیفیت زعفران و تأثیر شرایط آب و هاوایی  اهمیت ترکیبات موجود 
هاای ثانویاه و خاواص    هاای مختلاف روی میازان متابولیات    در ساز

ارزیابی عملکارد   اکسیدانی این گیاه ارزشمند، این بررسی با هدفآنتی
های مختلاف  قسمتاکسیدانی و کیفیت زعفران و مقایسه فعالیت آنتی

در آزمایشاگاه تولیاد و    3139و  3131طی دو ساز زراعی زعفران در 
 فرآوری گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. 

 

 هامواد و روش

های زعفران مورد استفاده در این آزمایش، از مزارع زعفران نمونه
دقیقه طوز شارقی   93درجه و  91در بخش بناب شهرستان مرند )در 

و  3131و ساز زراعی دقیقه عرض شمالی( در طی د 03درجه و  18و 
، به صورت دستی در ساایه  کردنو پس از خشک شده برداشت 3139

های قسمتاکسیدانی و ترکیبات آنتی های ثانویه عمدهمیزان متابولیت
گلبرگ و پرچم مورد بررسی قارار  خامه، کالله،  مختلف زعفران شامل

ثره زعفااران شاااامل  ؤجهاات تعیااین میاازان ترکیبااات ماا   گرفاات.
ناانومتر،   019درصد در طوز موج  3کروسین )جشب محلوز آبی پیکرو

درصد در طاوز   3بر حسب ماده خشک(، سافراناز )جشب محلوز آبی 
نانومتر، بر حسب ماده خشک( و کروساین )جاشب محلاوز     110موج 
آناالیز  نانومتر، بر حسب ماده خشاک(   990درصد در طوز موج  3آبی 

تولیاد و فارآوری   ’ایشاگاه  در آزمهای مختلاف گیااه   شیمیایی قسمت
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شاد. مقاادیر    ‘گیاهان دارویی

 .(3) هر یک از ترکیبات با استفاده از فرموز زیر محاسبه گردید
 3رابطه 

 
 

maxλ د،باشمقادیر هر ترکیب رنگی می D  میزان جشب هر یک
یازان  م MVWوزن نمونه بر حسب گارم،   mاز موارد ذکر شده است و 

 باشد.رطوبت نمونه می

 

 DPPHاکسیدانی به روش تعیین فعالیت آنتی

پرکوالسایون   رو  از زعفاران  عصااره  اساتخراج  منظاور  باه 
های مختلف زعفاران باه طاور مجازا     شد. قسمت )خیساندن( استفاده

 منظاور  باه  .شدند داده عبور میکرون 90 مش با الک از شده و آسیاب

اتاانوز   حاالز  از سرد، رو  حالز فران بهزع گلبرگ عصاره استخراج
)جداگانه(  زعفران اجزای که پودر ترتیب این شد. به درصد استفاده 00

 به اختالم )وزنی:حجمی( با هم مخلوم شد و 00:3نسبت  به و حالز

 با فیلتراسیون و شد شیکر انجام روی محیط دمای در ساعت 09 مدت
 دساتگاه  ساپس از  .شاد  مانجاا  باوخنر  قیاف  و صافی کاغش از استفاده

 دقیقاه اساتفاده   31 مدت به دقیقه در دور 9000 سرعت با وژیسانتریف

 شاده  عصاره اساتخراج  به صافی کاغش توسط کردن صاف از قبل .شد

 هاای حاالز  دانسیته با اختالف براساس جامد بخش تا شد داده اجازه
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 هار  در ساازی آمااده  رو  این(. 00)گردد  جدا حالز از استفاده، مورد

 .شد انجام تکرار با چهار بار حالز درصد
دار و پوشیده شده با فویال آلومینیاومی   های آزمایشی دربدر لوله

هاای مختلاف   میکرولیتار از عصااره   10)به منظور جلوگیری از ناور(،  
در  DPPHمیکرولیتاار  100میکرولیتاار محلااوز  3310زعفااران را بااا 

درجاه   01دماای   دقیقاه در  10متانوز، مخلاوم گردیاد و باه مادت     
گراد نگهداری شد. سپس به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر جاشب  سانتی
نانومتر و در برابر سل حااوی اتاانوز خواناده     130ها در طوز موج آن

 د:شد و مطابق با فرموز زیر محاسبه ش
 0رابطه 

 
جشب نوری کنترز منفی را که فاقاد عصااره    blankAدر این رابطه 

هاای مختلاف   جشب ناوری غلظات   sampleAد و دهباشد، نشان میمی
 (38، 30) کندعصاره را بیان می

سااز   در بنااب  کارانزعفران کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه
3139-3131 (13N=) های هواشناسی از سازمان هواشناسی ادهد .بود

های اقلیمی مختلف مورد تجزیه و تحلیل رو  سکشور تهیه و براسا
ین همبستگی پیرسون بین فاکتورهای اقلیمی شامل همچن قرار گرفت.

و همچنین ترکیبات  3139و  3131میانگین دما و رطوبت در دو ساز 
گیری شده شامل کروسین، پیکروکروسین و سافراناز مورد مؤثره اندازه

 محاسبه قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث

در  (کاللاه، خاماه، پارچم و گلبارگ    )مختلف زعفران  هایقسمت

اساتان   از مازارع زعفاران مرناد    3139و  3131سااز زراعای   طی دو 
به صورت دستی  و پس از خشک کردن برداشت شد آذربایجان شرقی

هاای  ها جهات بررسای حراور متابولیات    ، میزان جشب نمونهدر سایه
ثانویه کروسین، پیکروکروسین و سافراناز مورد ارزیاابی قارار گرفات.    

ر سه طاوز ماوج مختلاف در    های مختلف زعفران دنتایج جشب نمونه
نشان داده شده اسات.   (3 )جدوز 3139( و ساز 3)شکل  3131ساز 

برداشات،  زماان  فاکتورهای مختلفی نظیار شارایط اقلیمای متفااوت،     
های ثانویاه  خشک شدن و نگهداری موجب تفاوت در مقادیر متابولیت

میازان کاروتنو یادها تحات شارایط      (.30)رود زعفران باه شامار مای   
ثیر مثبت ارتفااع از ساطح   أت کند.مانند دما و رطوبت تغییر میمحیطی 

 (.33)اسات   های زعفران ثابات شاده  دریا بر میزان کروسین در کالله
افزایش میزان ترکیبات فنولی و کاروتنو یدها با افزایش ارتفاع از سطح 

باشاد   اثرگاشار  در واکنش به افزایش اشعه ماورای بنفش تواندمی دریا
(19.) 

هاای  اوت میزان ترکیبات موجاود در کاللاه زعفاران در مکاان    تف
)تاوده محلای و منشاأ    مختلف را عمدتاً ناشی از تفاوت محیط، ژنتیک 

( 11زرین کمار و همکااران )   .انددانستههای کشاورزی و مدیریت آن(
تفاوت در ارتفاع از سطح دریا را عامل مهمی در تعیین کیفیت زعفران 

متار،   3900ا میازان پیکروکروساین را در ارتفااع    هاند. آنعنوان کرده
همچناین فاکتورهاای    متر از سطح دریا مشاهده کردند. 000بیشتر از 

های میکروبی و ، فصل، تابش، رقابت، آلودگیمزرعهدیگری نظیر سن 
ثیر دارناد  أهای ثانویه در گیاهان تای بر میزان متابولیتوضعیت تغشیه

(13.) 

 

 
 1131شده در سال  آوریزعفران جمعکالله و خامه  در ثرهؤبات ممیزان ترکی -1 شکل

Figure 1- The amount of effective compounds of saffron stigma and style collected in year 2014 



 985     ...و سافرانال( در منطقه بناب نیکروكروسیپ ن،یبر مواد مؤثره زعفران )كروس میاقل ریتأث يابیارزعلیزاده سالطه و اماني، 

 

ملکوز پیکروکروسین در طی فرایند خشاک شادن و نگهاداری،    
عطار  شاود کاه مسائوز اصالی     تجزیه شده و به سافراناز تبدیل مای 

در ارتفاعات مختلف از سطح دریا، شارایط محیطای    .باشدزعفران می
مختلفاای نیااز برقاارار اساات کااه باار خصوصاایات مورفولااوژیکی و    
فیزیولوژیکی مانند اندازه برگ، عملکرد فتوسانتز، بااز و بساته باودن     

ها و وضعیت کریپات و متابولیسام گیااهی و در نهایات میازان      روزنه
تواند در ماورد زعفاران   و این امر می (30) اردگشثره اثر میؤترکیبات م

خشک است، مشهود باشاد. همچناین   که گیاهی مقاوم به شرایط نیمه
ها، تاراکم روزناه و افازایش انادازه و     افزایش ضخامت کوتیکوز برگ

باا افازایش    (.11اسات ) شاده  ها در ارتفاع کمتر مشاهده عمق کریپت
ه و میزان بارنادگی افازایش   ارتفاع از سطح دریا دمای هوا کاهش یافت

ثیر این عوامل بر متابولیسم گیااهی و در نتیجاه   أیابد. با توجه به تمی
با  های ثانویه گیاهی، طبق نتایج به دست آمدهثیر بر میزان متابولیتأت

میزان پیکروکروساین و کروساین کااهش     کاهش ارتفاع از سطح دریا
یان آزماایش مقاادیر کام     توجه به نتایج به دست آماده از ا با  یابد.می

های ثانویه در خامه زعفران، استفاده از زعفران سرگل شاامل  متابولیت
باشد باه ویاژه در صانایا داروساازی و جهات      کالله و بدون خامه می
 گردد. صادرات توصیه می

 
 1131زعفران در سال مختلف گل  هایبخشدر ثره ؤمیزان ترکیبات م -1 جدول

Table 1- The amount of effective compounds of different flower parts of saffron collected in year 2015 

 پیکروکروسین
 Picrocrocin 

)1-g.mg( 

 سافرانال
)1-g.(mg Safranal  

 کروسین
 Crocin 

)1-g.(mg 

  گل بخش

Flower part 

102.15 27.606 223.82 
 کالله

 Stigma 

13.42 7.252 8.153 
 خامه

 Style  

24.30 9.876 0.681 
 پرچم

 Flagella  

62.22 49.95 0.901 
 گلبرگ

 Petals  

 
 دارای زعفاران  گلبارگ با توجه به نتایج حاصل از ایان آزماایش،   

گرم بر گرم در ساز میلی 00/30باشد )می پیکروکروسین زیادی مقدار
وجه به ایان کاه حجام بسایار زیاادی گلبارگ       . با ت(3( )جدوز 3139

تاوان از  مای  شاود، می ریخته دور ضایعات عنوان بهزعفران در منطقه 
مین پیکروکروسین استفاده کرد. از سوی دیگر أگیاه جهت ت این بخش

 باشاد هاای زعفاران بیشاتر از کاللاه مای     میزان سافراناز در گلبارگ 
باا توجاه باه ضاایعات     ا لاش . (3139گرم بر گرم در ساز میلی 31/93)

ها در فراوان زعفران در کشور، بررسی راهکارهایی جهت استفاده از آن
رنگسازی و مواد غشایی امری مهم به صنایا مختلف مانند عطرسازی، 

 رسد. نظر می

 

 بندی اقلیمی شهرستان مرندطبقه

بندی دومارتن طبق رو  دومارتن از فرماوز زیار محاسابه    طبقه
بنادی اقلیمای خاود    را به عنوان عامل اصلی در طبقاه شد که وی دما 
براساس رو  محاسبه شاده، شهرساتان مرناد دارای     .قرار داده است

 (.0باشد )جدوز اقلیم نیمه خشک می

 
I ضریب خشکی دومارتن : 

Pمتر : بارندگی ساالنه به میلی 
Tگراد: درجه حرارت ساالنه به درجه سانتی 

 
 

 ضریب خشکی دومارتن -2 جدول

Table 2- Dumarten dryness coefficient 
 محدوده ضریب خشکی دومارتن

Domarten drought coefficient range 
 نوع اقلیم

Type of climate 

I<10 
 خشک

Dry 

19.9>I>10 
 خشکنیمه

Semi-arid 

23.9>I>20 
 ایمدیترانه

Mediterranean 

27.9>I>24 
 نیمه مرطوب

Sub-humid 

28>I>34.9 
 بسیار مرطوب

Very wet 

I>35 
 مرطوب

Wet 
 

 دمای هوا

تغییرات دمای ماهانه مهمترین عامل محیطی در تنظایم گلادهی   
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در بررسی میانگین باشد. از جمله زعفران میبسیاری از گیاهان پیازدار 
ها بر عملکرد زعفران مهر، آبان، آذر و دی ثرترین ماهؤم ،درجه حرارت

های فصل پاییز که گلدهی زعفاران  میانگین دما در ماه(. 33)اشد بمی
 ،3131هاای مهار، آباان و آذر در سااز     دهد، به ترتیب در مااه رخ می

در شهرساتان مرناد،    3139و در ساز  8/0و  9/0 ،1/39 عبارت بود از

یکای از دالیال   ( کاه  0)شاکل   گاراد باود  جه سانتیرد 3/0، 8، 1/30
پایین بودن دما نسبت باه شاهرهای تولیاد    مرند، کیفیت بهتر زعفران 

 (.33) باشدزعفران در استان خراسان می

 

 
 1131و  1131های میانگین دمای هوا در شهرستان مرند در سال -2 شکل

 در آزمون دانکن در سطح احتماز پنج درصد ندارند. گریکدیبا  داری¬یحرف مشترک اختالف معن کیحداقل  یدارا یمارهایت

Figure 2- The air average temperature in Marand city (2014 and 2015) 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% probability. 

رجاه  های آبان، آذر، دی، بهمان، اسافند و فاروردین از نظار د    ماه
عامال   ،درجاه حارارت حاداقل   (. 33)حرارت حداکثر تأثیرگشار هستند 

. در زماان برداشات   باشاد کننده تشکیل و ظهور گل میاصلی و تعیین
روز بعد تعداد گل در درجه حرارت شب بیشتر باشد، کاهش هرچه گل، 

های ظهور درجه حرارت حداقل در ماه (.03) خواهد شد ظاهربیشتری 
تأثیر بسیار مهمی بر عملکرد اقتصاادی   آبان و آذر( گل زعفران )مهر،

گلدهی در  کاری شهرستان مرند،در مناطق زعفران (.33زعفران دارد )
مهرماه شروع شده و قسمت عمده برداشت گل در مااه آباان صاورت    

در ایان   (9)شاکل   حداقل( و 1حداکثر )شکل گیرد. بنابراین دمای می
ثیر بسازایی دارد. در مهرمااه   أفاران تا  ها بر کیفیت گل و کالله زعماه

، 3139و در سااز   0/30، 3131میانگین حداقل دما در مرند در سااز  
 .گراد بوده استدرجه سانتی 3/30

 

 
 1131و  1131ی هامیانگین حداکثر دمای هوای مرند در سال -1 شکل

Figure 3- The air average maximum temperature in Marand city (2014 and 2015) 
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 1131و  1131های میانگین حداقل دمای هوای مرند در سال -1 شکل

Figure 4- The air average minimum temperature in Marand city (2014 and 2015) 

 
یکی از مهمتارین مساا لی کاه موجاب کااهش شادید عملکارد        

 وقوع یخبندان در زمان گلادهی گیااه و فعالیات بناه    شود، زعفران می
 گلدهی عمادتاً (. 8)شود از بین رفتن گیاه می است که موجب زعفران

گیرد و تعداد روزهای یخبنادان در  از نیمه مهر تا نیمه آبان صورت می
 روز بوده است که معموالً 1و  9ترتیب به 3139و  3131مرند در آبان 

دهد، آسیب جدی به کمیت و کیفیات  ماه رخ می در روزهای آخر آبان
کند و این کم بودن تعداد روز یخبنادان مزیتای بارای    ارد نمیها وگل

پاس از زرد و خشاک   رود. کشت زعفران در این منطقه به شامار مای  
های زعفران در اواخر بهار، فعالیت بنه کاهش یافته و گیااه  شدن برگ
با وجود این که پوشش و فلس بنه به عناوان عاایقی    رود.به رکود می

بستان است، وجود دمای کمتر هوا در تابستان در در برابر گرمای داغ تا
تواناد موجاب   مای  شهرستان مرند به دلیل شرایط کوهستانی منطقاه، 

مازارع  باالتر بودن کمیت و کیفیت زعفران در این منطقه نسابت باه   
 (.3) استان خراسان به شمار رود زعفران

 

 بارندگی و رطوبت نسبی هوا

برای رشد مناسب زعفاران   ن،های پاییز و زمستابارندگی در فصل
صورت  درباشد. و کیفیت آن مناسب و ضروری می و افزایش عملکرد

 (.0کنناد ) مای ر این فصوز، کشاورزان اقدام به آبیااری  کم دبارندگی 
هاای  بناه شود که می بارندگی و دمای پایین در فصل زمستان موجب

 بندی اکساایدکرو دختااری آب و مااواد آلاای )امااالب معاادنی باااران( 
 ،افازایش میازان فتوسانتز   باا  از طریق برگ جشب کرده و موردنیاز را 

میانگین بار  (. 3)د نگردهای دختری بنهافزایش تعداد و حجم  باعث
و  13/39ترتیاب  هاای پااییز و زمساتان باه    و در فصل 3131در ساز 
و  30/10ترتیاب  به 3139متر در ماه بوده است و در ساز میلی 31/00
 (. 1متر بصورت ماهانه بوده است )شکل میلی 11/91

و خشک شادن   زردشروع به در اردیبهشت ماه های زعفران برگ
 شوند. بارنادگی های دختری وارد رکود و خواب تابستانه میکرده و بنه

موجاب   ،مااه(  فصل خواب تابستانی )اردیبهشات تاا مهار    طی در کم
بارنادگی در   میازان بااالی  (. 3) گردیدکیفیت زعفران خواهد افزایش 
 ابتادا هاا،  شود به جاای رشاد گال   های شهریور یا مرداد باعث میماه
مواجاه  مشاکل  باا  برداشت گل  ،در این صورت شوند.می ها سبزبرگ
میازان بااالی بارنادگی در    (. 31)آیاد  ین مییو کیفیت زعفران پا شده

ست موجب ایجاد این مسئله شاود  ا شهریور ماه در منطقه مرند ممکن
اما با توجه باه سابک   ، حدودی دچار مشکل نماید ت گل را تاو برداش

کااار کشاااورزان زعفااران عمااالًبااودن نساابی خاااک در ایاان منطقااه، 
در حادود اوایال    و شاوند شهرستان مرند با ایان مشاکل روبارو نمای    

 گیارد آبیاری صورت می بسته به شرایط آب و هوایی آن ساز، مهرماه،
(9.)  

اس بوده و وجود رطوبت باال باه ویاژه   زعفران به رطوبت باال حس
های مهر و آبان که مصادف با آغاز فعالیت بناه و گلادهی گیااه    در ماه
هاا باه   . میانگین رطوبت نسبی در منطقه مرناد در ایان مااه   (3) است

 (.3باشد )شکل نسبت کمتر می
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 1131و  1131های میانگین بارش ماهانه شهرستان مرند در سال -5 شکل

Figure 5- The average monthly rainfall in Marand city (2014 and 2015)  

 

 

 
 1131و  1131های میانگین رطوبت نسبی شهرستان مرند در سال -6 شکل

Figure 6- The average relative humidity in Marand city (2014 and 2015) 

 

 



 989     ...و سافرانال( در منطقه بناب نیکروكروسیپ ن،یبر مواد مؤثره زعفران )كروس میاقل ریتأث يابیارزعلیزاده سالطه و اماني، 

 در شهر مرند و ترکیبات کروسین، پیکروکروسین و سافرانال 1131و  1131فاکتورهای اقلیمی در دو سال ضرایب همبستگی بین  -1 جدول

Table 3- Coefficients of correlation between climatic factors in two years 2014 and 2015 and combinations of crocin, 

picrocrocin and safranal in Marand city 

 لسافرانا

Safranal 
 پیکروکروسین

Ppicrocrocin 
 کروسین 

Crocin 
 بارش 

Rainfall 
 دما 

Temperature 
 سال 

Year 
 صفت 

Trait 
 ردیف 

Row 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

1 
  ساز 

(Year)  

 
1 

 

  
 

 
 

 
 

1 
 

-0.24 
 دما 

(Temperature) 

 
2 

 

  
 

 
 

1 
 

-0.042 
 

0.616 
 بار  

(Rainfall) 

 
3 

 

  
 

1 
 

-0.612 
 

0.061 
 

-0.99** 
 کروسین 

(Crocin) 

 
4 

 

 1 
 

0.95** 
 

-0.347 
 

0.092 
 

-0.95** 
 پیکروکروسین 

(Picrocrocin) 

 
5 

 

1 0.998** 
 

0.938** 
 

-0.3 
 

0.048 
 

-0.936** 
 سافراناز 

(Safranal) 

 
6 

 

 
نتایج حاصل از همبستگی بین فاکتورهای اقلیمی شامل میاانگین  

چناین ترکیباات ماؤثره    و هم 3139و  3131دما و رطوبت در دو ساز 
گیری شده شامل کروسین، پیکروکروسین و سافراناز در جادوز  اندازه
گیاری  آمده است. براساس نتایج حاصل، بین ساز و ترکیبات انادازه  1

 داری باال وجود دارد.شده همبستگی منفی در حد معنی

 

 های مختلف زعفراناکسیدانی قسمتفعالیت آنتی

هاای مختلاف گال    اکسایدانی بخاش  یدر این تحقیق فعالیت آنت

براساس مورد ارزیابی قرار گرفت.  3139و  3131طی دو ساز زعفران 
هاای  اکسیدانی کالله زعفران در سازفعالیت آنتینتایج به دست آمده، 

درصاد( باود. در    30/30) 3139درصد( کمتار از سااز    91/10) 3131
های زعفاران نیاز نتاایج مشاابهی باه      مورد فعالیت بازدارندگی گلبرگ

آوری شاده  های زعفران جماا اکسیدانی گلبرگدست آمد. فعالیت آنتی
 03/39) 3139درصد( بیشتر از سااز   10/88) 3131از منطقه در ساز 

 (.0درصد( به دست آمد )شکل 

 

 
 1131و  1131اکسیدانی کالله و گلبرگ زعفران در دو سال فعالیت آنتی -7 شکل

Figure 7- The antioxidant activity of saffron stigma and petal (2014 and 2015) 

 

گیااری فعالیاات بااا توجااه بااه نتااایج بااه دساات آمااده از اناادازه  
 ،DPPHهای مختلف زعفران با استفاده از رو  اکسیدانی بخشآنتی

اکسایدانی در  ، بیشاترین فعالیات آنتای   3139و  3131در هر دو سااز  
(. نتایج حاصال از تجزیاه واریاانس    8اهده گردید )شکل ها مشگلبرگ

های مختلف گال  اکسیدانی بخشدار فعالیت آنتیبیانگر اختالف معنی

(. براسااس نتاایج   3دار بود )جادوز  زعفران در سطح یک درصد معنی
اکسیدانی پرچم بیشترین فعالیت آنتی پس از گلبرگ، مقایسه میانگین،
آوری شاده از  های جمازعفران در نمونههای مختلف را در بین بخش

بناابر  (. 8مزارع زعفران بخش بناب شهرستان مرند نشان داد )شاکل  
اکسیدانی خامه و پارچم زعفاران باه    فعالیت آنتی ،نتایج تحقیق حاضر
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در بسیاری از مناطق کشت درصد بوده است.  01/18و  00/09ترتیب 
گال نیاز هماراه کاللاه      خامهزعفران به ویژه در منطقه مورد مطالعه، 

بخاش   شود. براساس نتایج حاصل از این تحقیق،زعفران برداشت می

اکسیدانی نسبتاً بااالتری از کاللاه باود و    خامه گل دارای فعالیت آنتی
اکسایدانی بخاش   تواند به افزایش نسابی فعالیات آنتای   همین امر می

 .(8برداشت شده زعفران به عنوان محصوز تجاری کمک کند )شکل 
 

 
 زعفران گل های مختلفاکسیدانی بخشفعالیت آنتیمیانگین  -8 شکل

 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتماز پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی
Figure 8- The average of antioxidant activity in different parts of saffron flower 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% probability. 

 

یکای از   DPPHهاای آزاد  اندازی رادیکااز بررسی فعالیت به دام
رن  باشد و درجه بیاکسیدانی میهای تعیین میزان خواص آنتیرو 
اندازی نانومتر، بیانگر قدرت به دام 130ن این ترکیب در طوز موج شد

عوامال مختلفای   باشاد.  اکسیدان مربوطه مای رادیکاز آزاد توسط آنتی
تواناد  مانند عوامل محیطای، شارایط برداشات و خشاک کاردن مای      

 (.08اکسیدانی کالله زعفران را تحت تأثیر قرار دهد )خصوصیات آنتی
در کشاور، بررسای راهکارهاایی جهات     ن گلبرگ زعفارا  با توجه
رنگساازی و ماواد   ها در صنایا مختلف مانند عطرسازی، استفاده از آن

هاای  ترین قطاب رسد. ایران یکی از مهمغشایی امری مهم به نظر می
شاود. در فرآیناد تولیاد زعفاران از     تولید زعفران در دنیا محسوب مای 

شاود و  ری استفاده میقسمت کالله و خامه گل به عنوان زعفران تجا
ها به عنوان ضایعات دور ریختاه  های گل از جمله گلبرگسایر قسمت

با توجه به روند  و باشدشود که از حجام بسیار باالیی برخوردار میمی
های آینده حتی این مقدار هم شود در سازبینی میافزایش تولید، پیش
 ازازیافات ایان حجام    حلی بارای ب بنابراین یافتن راه .افزایش پیدا کند

باا   (0افرازه و همکااران ) باشد. ضایعات از اهمیت باالیی برخوردار می
 های آبی و الکلی گلبرگ زعفاران اکسیدانی عصارهبررسی فعالیت آنتی

اکسایدانی  ، فعالیات بااالی آنتای   DPPHبه رو  احیای رادیکاز آزاد 
ی و فعالیات  عصاره اتانولی و همچنین وجود ارتبام بین ترکیبات فناول 

اکسیدانی گلبرگ زعفران را مشاهده کردند. با توجه به این که باا  آنتی
هاا  های مصنوعی و کاربرد گسترده آنافزایش مررات و خطرات رن 
هاای رنگای از مناابا    سازی عصااره در مواد غشایی، استخراج و خالص

طبیعی ارزان قیمت مورد توجه خاصای قارار گرفتاه اسات، در نتیجاه      

اکسایدان  ضایعات گل زعفران منبعی ارزان بارای تولیاد آنتای عصاره 
 (.03) طبیعی خواهد بود

شاید کمتر بودن دما در مهرماه کاه زماان گال آغاازی و قبال از      
هاا و افازایش   باشد، موجب بهبود ارتقای کیفیات گال  ها میظهور گل

نسابت   3131اکسیدانی کالله و گلبرگ زعفران در ساز خاصیت آنتی
باالتر بودن ارتفااع از ساطح    (. همچنین8باشد )شکل  3139به ساز 

متر( نسبت به شهرستان کاشامر   3110دریا در شهرستان مرند )حدود 
متر از سطح دریا( که یکی از مراکز تولید زعفاران در   3031)با ارتفاع 
موجب کمتر بودن میانگین دمای سااالنه و در نتیجاه    باشد،ایران می

هاای آباان، آذر،   باشد. ماهفران در این منطقه میبهتر بودن کیفیت زع
دی، بهمن، اسفند و فروردین از نظر درجه حارارت حاداکثر تأثیرگاشار    

درجاه حارارت حاداقل عامال اصالی و      از سوی دیگار،   (.33)هستند 
به ایان صاورت کاه هرچاه      .باشدکننده تشکیل و ظهور گل میتعیین

تعداد گل بیشاتری جماا   افت درجه حرارت شب بیشتر باشد، روز بعد 
  (.03)خواهد شد 
 

 گیرینتیجه

وجاه ثابات نباوده و    میزان ترکیبات ماده مؤثره در گیااه باه های    
نمایاد.  متناسب با شرایط رشدی و اقلیمی و زمان برداشات تغییار مای   

ترکیبات کروسین، پیکروکروسین و سافراناز کیفیت زعفران به میزان 
هاای  ارد. ایان ترکیباات در انادام   بساتگی د  اکسایدانی فعالیت آنتای و 

هاای  ( و در طی سااز هاگلبرگ کالله، خامه، پرچم ومختلف زعفران )
باشد. با توجه باه کااربرد وسایا زعفاران در صانایا      متوالی متغیر می
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داروسازی و غاشایی، شناساایی منااطق جدیاد کشات حاا ز اهمیات        
ت آب و باشد. منطقه بناب مرناد آذربایجاان شارقی در اثار تغییارا     می

های باشد و کیفیت اندامهوایی منطقه مناسب برای کشت زعفران می
های متوالی کشت چندساله زعفاران متفااوت   مختلف زعفران در ساز

باشد. بطوریکه بیشترین میازان کروساین در سااز اوز کشات در     می
اکسیدانتی در کالله و گلبرگ بیشترین مقدار اندام کالله و فعالیت آنتی

و در ساز بعدی میزان پیکروکروسین در کاللاه و ساافراناز    را داشتند
 در گلبرگ از بیشترین میزان برخوردار بودند. 
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Introduction: Nowadays, due to the decrease in rainfall and groundwater level, the cultivation of crops with 

low water requirements should be given priority. Different regions of Iran, especially the region of East and 
West Azerbaijan, have faced a decrease in rainfall in recent years, compared to previous years. Saffron could 
have relatively stable production in these areas due to low water demand and suitable economic efficiency. 
Special properties of saffron such as low water requirement, irrigation in non-critical times, water requirement of 
other plants, possible operation of farms for several years after one planting, ease of transportation and storage of 
the product, possibility of high employment, possibility of cultivation in areas that lack industrial talents and 
limited agricultural water, having medicinal properties and also, suitable domestic and foreign sales market has 
made this plant for cultivation. On the other hand, saffron cultivation in the Iran could increase employment and 
non-oil exports.If we pay attention to its production and processing processes, it could provide a significant 
currency to the country. Today the cultivation of saffron is under development in areas such as Azerbaijan. On 
the other hand, due to the harmful effects of the using synthetic antioxidants in the food and pharmaceutical 
industries, special attention has been paid for using of natural antioxidants. Considering the importance of 
compounds in saffron quality and the effect of climatic conditions in different years on the amount of secondary 
metabolites and antioxidant properties of this valuable plant, the present experiment were evaluated the yield and 
quality of saffron and compared antioxidant activity of different parts of saffron during two cropping years. 

Materials and Methods: The effect of climate of Marand city of East Azarbaijan province in different years 
on quality and antioxidant characteristics of different parts of saffron was investigated in this region. So, the 
climatic factors governing this region during two consecutive years of 2014 and 2015 in terms of temperature, 
rainfall and humidity were studied using meteorological data. Saffron yield in the region were obtained by using 
a questionnaire from saffron producers in the region. Meanwhile, the amount of crocin, picocrocin and safranal 
and the antioxidant activity of different parts of saffron, including stigma, style, stamen and petals, were 
examined. 

Results and Discussion: The results showed that the Marand city was classified as semi-arid in accordance 
the amount of crocin metabolites in 2014 (maximum: 306 mg/g in the stigma), picocrocin in 2015 (102.15 mg/g 
in the stigma), and Safranal in 2015 (highest: 49.95 mg/g in saffron petals) and the antioxidant activity of saffron 
and saffron petals were the highest in 2014 (30.43% and 88.32%, respectively). The results showed that the 
quality of different parts of saffron varied in different years. Due to the quality of different parts of saffron in 
different years, different parts could be used for exploitation.  

Conclusion: The amount of active ingredients in the plant were not constant at all and varied according to 
the growth and climatic conditions and harvest time. Changes in the amount of active ingredients in the plant 
over consecutive years or even hours a day emphasized the importance of collecting the medicinal plant when 
the plant contained the maximum amount of active ingredient. The quality of saffron depended on the amount of 
crocin, picrocrocin and safranal compounds and antioxidant activity. These compounds varied in different organs 

of saffron (stigma, style, stamen and petals) and over consecutive years. Bonab of Marand region of East 

Azerbaijan is suitable for saffron cultivation due to the climate change. The quality of different saffron organs 
were different in consecutive years of multi-year cultivation. The highest amount of crocin in the first year of 
cultivation in the stigma and its antioxidant activity in the stigma and petals were the highest and in the 
following year the amount of picrocrocin in the stigma and safranal in the petals were the highest. Therefore, 
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different metabolites could be harvested according to the need in the maximum number of years. 
 

Keywords: Active ingredients, Quality, Stigma 


