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چکیده

واژه های کلیدی: درجه حرارت، زمان ، کروسین، سافرانال

azarpazhooh@gmail.comآدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول:

زعفران به عنوان یك محصول با ارزش ،جایگاه ویژه اي در بین محصوالت کشاورزي به خود اختصاص داده 
است میزان تولید این محصول در سالهاي اخیر در کشور رو به فزوني گذاشته است بطوري که جنبه نگهداري و 
فرآوری آن مسئله ساز شده است. به منظور تعیین شرایط مناسب نگهداري گل زعفران و تاثیر آن بر خصوصیات 
,8 و21( درجه    ،4 ، باز برداشت و در چهار درجه حرارت )صفر  نیمه  شیمیایي، گلهاي زعفران بصورت غنچه و 
سلسیوس و در ظروف یکبار مصرف با دو ضخامت انباشتگي )10 و 15 سانتیمتر( به مدت 3 هفته نگهداري شدند. 
نتایج نگهداري گلها نشان داد که گلهاي نگهداري شده در درجه حرارت صفر درجه سانتي گراد و با ضخامت 
انباشتگي 10 سانتي متر پس از 7 روز نگهداري حداقل در صد افت وزني را داشتند و پس از خشك کردن نیز از نظر 

ویژگي ها کیفي)قدرت رنگي،میزان سافرانال وحداقل تلخي( قابل قبول بوده و در محدوده استاندارد مي باشد. 
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مقدمه 
محصول  گرانترین  عنوان  به  و   باشد  می  زنبقیان  خانواده  به  متعلق    ،)Crocus Sativus L.( زعفران 
کشاورزی و دارویی جهان، جایگاه ویژه ای از نظر ارزآوری، جلوگیری از مهاجرت و اشتغال زایی دارد. 
در سال زراعی 95-1394 سطح زیر کشت محصول زعفران در ایران بالغ بر 105269هکتار بود که 336 
تن زعفران حاصل گردید )آمارنامه کشاورزی، 1395(. یک کیلو گل زعفران برابر با 2000 تا 2500 عدد 
گل میباشد و از هر 70 کیلو گل یک کیلو زعفران خشک برداشت می شود. زمان گلدهی زعفران بسته 
به منطقه رشد طی فصل پاییز به مدت حداکثر دو تا 3 هفته می باشد. عوامل متعددی در کاهش کیفیت 
زعفران موثرمی باشند که از آن جمله مي توان به شرایط نگهداري نامناسب گل زعفران پس از چیدن و 
قبل از زمان خشک کردن و در نتیجه آلودگي هاي میکروبي ثانویه اشاره نمود.  با توجه به اینکه در فصل 
شروع کار زعفران میزان گل زیاد مي باشد و به نیروي کارگري فشار زیادي وارد مي شود و عمر ماندگاري 
گل نیز کم مي باشد، لذا میزان زیادي از گل به شهرستانهاي مجاور ارسال مي گردد، که در این حمل و 
نقل به علت رعایت نکردن نکات بهداشتي و انباشته نمودن گلها بر روي یکدیگر، گلها فاسد و  پس از 
خشک کردن کالله هاي زعفران داراي آلودگي میکروبي باال مي شوند که باعث کاهش کیفیت زعفران 
استحصالي خواهد شد. دماي انبارهاي سرد براي نگهداري گلها معموال باید 0/5 تا 4 درجه سلسیوس باشد. 
دماي 0/5درجه سلسیوس مناسبتر است چون با کاهش دما، شدت تنفس نیز کاهش مي یابد که در نتیجه 
باعث افزایش هیدراتهاي کربن مي شود. جریان هوا بایستي بصورت آرام و مداوم در داخل انبار سرد ادامه 
یابد تا تمام بخشهاي آن بطور یکنواخت خنک شود. گلهایي که بدون پوشش در معرض مستقیم جریان هوا 
قرار مي گیرند سریعاً خشک مي شوند. به منظور جلوگیري از تولید و افزایش میزان گاز اتیلن در هواي انبار 
)سردخانه( باید از نگهداري میوه و سبزي در محل نگهداري گلها خودداري نمود و همچنین گلهاي پژمرده 
شده که اتیلن تولیدمي کنند را از محیط سردخانه خارج و داخل سردخانه را نیز بطور متناوب شست. اغلب 
گلها در حرارت 2- تا 3- درجه سلسیوس یخ مي زنند. لذا به منظور جلوگیري از یخ زدگي گلها آنها را در 
درجات باالتر از نقطه یخ زدگي نگهداري مي نمایند. جعبه هاي گل در داخل انبار با فاصله معیني باید چیده 
شوند تا در اثر انجام عمل تنفس در گلها حرارت ایجاد شده باعث پژمردگي گلها نشود. گلهاي بریده شده 
داراي مقدار قابل توجهي آب مي باشند و اگر بعد از برداشت در شرایط رطوبت پائین قرار بگیرند به آساني 
رطوبت خود را از دست داده و وزن تر آنها کاهش مي یابد. گلهایي که وزن تر آنها به 10-15 درصد تقلیل 
یابد غالباً پژمرده مي شوند. این موضوع به این واقعیت مربوط است که بخار آب در فضاهاي بین سلولي 100 
درصد مي باشد در حالي که میزان آب در محیط اطراف غالباً خیلي پائین تر است از این رو  گلها آب خود را 
به کندي از دست مي دهند، رطوبت باال و درجه حرارتهاي نسبتاً باال،  خطر آلودگي توسط بیماریهاي قارچي 
و باکتریایي را افزایش مي دهند. بهترین شرایط براي انبارداري بعد از برداشت رطوبت باالي محیط، دماي 
پائین و جریان مالیم هوا مي باشد )ناصری، 1388(. این تحقیق به منظور نگهداری گل زعفران در سردخانه 
با هدف تعیین مناسبترین درجه حرارت نگهداري ، مدت زمان نگهداری زعفران و ضخامت انباشتگي گل 

شرایط نگهداری گل زعفران ....
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در ظروف یکبار مصرف در سردخانه انجام پذیرفت .
مواد و روش ها 

نمونه مورد نیاز از یک مزرعه 5 ساله شهرك قدس واقع در 10 کیلومتري شهرستان قائن تهیه گردید. 
ابتدا  میزان گل مورد نیاز 80 کیلوگرم گل زعفران بود که به صورت غنچه و نیمه باز خریداري  شدند. 
گلها کاماًل مخلوط و به 4 قسمت مساوي تقسیم شدند. سپس 2 کیلوگرم گل جهت آزمایشات پایه شیمیایي 
نگهداري شد و سایر تیمارها در ظروف یکبار مصرف به روش ذیل تیماربندي شده و به سردخانه توس واقع 

در حومه مشهد منتقل و در اطاقکهاي مخصوص طرحهاي تحقیقاتي نگهداري شدند 
ضخامت نگهداري گل: گلها با دو ضخامت انباشتگي )10 و 15 سانتی متر(در ظروف یکبار مصرف 

نگهداري شد. 
درجه   0  ±  0/5( حرارت  درجه   4 در  سبدها  در  گرفتن  قرار  از  پس  گلها  نگهداري:  حرارت  درجه 

در  )شاهد((  سلسیوس  درجه   21  ±  0/5 سلسیوس،  درجه   ،8  ±  0/5 سلسیوس،  درجه   4  ±  ./5 سلسیوس، 
سردخانه نگهداري شدند. رطوبت نسبي در تمام درجات حرارت یکسان و 0/5 ± 95 بود.

زمان )روز( نمونه ها به فواصل زماني 2، ،7،4، 14 و 21ذیل از سردخانه خارج شده و پس از جداسازي 
کالله از خامه و خشک کردن در آون 60 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه خشک گردید و آزمونهاي 

شیمیایي بر روي آنها انجام شد. 

 
 ، بسته بندی گل زعفران1شکل 

  
آزمون های فیزیکي و شیمیایی

طول و قطر کالله، با استفاده از کولیس محاسبه ،تصحیح و گزارش گردید. درصد افت وزني، با استفاده 
از ترازوی دقیق با دقت 0/01 محاسبه و گزارش گردید. درصد رطوبت رطوبت، نمونه ها در 105 درجه 

سانتی گراد و براساس استاندارد ملی شماره2-251 انجام شد.
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شرایط نگهداری گل زعفران ....

 330 nm 257، مقدار سافرانال درمحلول0/1در طول موج nm حداقل تلخي محلول 0/1 در طول موج 
و حداقل قدرت رنگي0/1 در طول موج nm 440 بر اساس ماده خشک و با استفاده از روش استاندارد ملي 

شماره 2-259 انجام شد. 
نتایج: 

جدول 1، مشخصات فیزیکي )وزن، قطر، طول( و درصد رطوبت در زعفران به صورت غنچه و نیمه 
باز را نشان می دهد. پس از تیمار بندي و وزن کردن نمونه هاي گل زعفران به سردخانه منتقل شده و در 
روزهاي 2، 4، 7، 14 و 21 از سردخانه خارج شدند و میزان افت وزني تعیین گردید. نتایج نگهداري گلها 
در شکل 2 نشان داد که با افزایش درجه حرارت و زمان نگهداري و نمونه هاي گل شروع به پژمردگي 
نمودند. افزایش پژمردگي پس از14 روز در تمام درجه حرارت ها بسیار مشخص بوده است به طوریکه در 
تیمار نگهداري شده در 21 درجه سانتي گراد پس از 3 هفته گلها کاماًل  خیس بودند و زعفران به سختي 
استحصال گردید. همچنین با افزایش درجه حرارت نگهداري گلها افت وزني نیز بیشتر شد. نتایج این مرحله 
با تحقیقات جویس و شورتر در سال 2000 مطابقت داشت و احتماالً به علت تنفس و افزایش درجه حرارت 

گلها درطي زمان  نگهداري پژمرده گردیدند. 

 مشخصات فيزيكي )وزن، قطر، طول( و درصد رطوبت در زعفران ،1جدول
 وزن كالله نمونه

 گرم(ميلي ) 
 طول كالله
 )ميلي متر(

 قطر كالله
 )ميلي متر(

 درصد
 رطوبت

 81/   76 5  /2 32 42* غنچه

  81/   96 5/   5 33 41 نيمه باز

 باشند زعفران تازه ميعدد كالله  15 نينگ اياعداد جدول م     *
   

 
 

 نگهداری زمان  درجه حرارت و ، تغييرات افت وزني گل زعفران در2  شکل
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زعفران کیفي   ویژگیها  بر  نگهداري  ضخامت  اثر 

جدول )2( مقایسه میانگین تأثیر تیمار ضخامت نگهداری را بر ویژگي ها ی کیفي زعفران  نشان مي 
دهد. نتایج  نشان داد، که افزایش ضخامت نگهداری باعث کاهش قدرت رنگي، میزان سافرانال  و حداقل 
تلخي در نمونه هاي زعفران شده است.  ضخامت 10 سانتي متر در باالترین مرتبه آماري از نظر قدرت رنگي 

میزان سافرانال و حداقل تلخی قرار داشت.

 ها كيفي  زعفرانمقايسه ميانگين تأثيرضخامت نگهداري  برويژگي  -2جدول
 

  ضخامت نگهداري
 )سانتي متر(

 
 قدرت رنگي

 

 
 سافرانال                   

 

 
 تلخي

10     a78/  297    a83 / 43    a7  /102 

15    b73/ 292    b56/ 42    b68  /101 
 .دارند هم با داريمعني تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت روفح داراي هايميانگين در هرستون*

  
اثر تیمار درجه حرارت بر ویژگیها کیفي زعفران

مقایسه میانگین تأثیر تیمار درجه حرارت نگهداري را بر ویژگیها کیفي زعفران در جدول شماره )3( 
نشان مي دهد. افزایش درجه حرارت نگهداري باعث کاهش قدرت رنگي، میزان سافرانال و حداقل تلخي 
در نمونه هاي زعفران شده است. نتایج نشان داد که باالترین رتبه ویژگیها کیفي زعفران در درجه حرارت 
صفر درجه سلسیوس بدست آمد، که نسبت به شاهد 21 درجه سانتي گراد اختالف آماري کاماًل معني داري 
سلسیوس  درجه  صفر  حرارت  درجه  در   106/069 تلخي  و   310/76 رنگي  قدرت  حداکثر  است.  داشته 
بدست آمد. میزان قدرت رنگي و حداقل تلخي حاصل از گلهای نگهداري شده در درجه حرارت 8 و 21 
درجه سانتي گراد در حد استاندارد نمي باشد و این درجه حرارتها جهت  نگهداري گل زعفران مناسب 

نبوده است.
 كيفي  زعفران هاويژگير درجه حرارت نگهداري بر مقايسه ميانگين بررسي تاثي ،3جدول
 حرارت نگهداري
 )درجه سلسيوس(

 aكروسين

 

 bسافرانال

 

 cپيكروكروسين

0 a 76 / 310 a25  /45 A07/  106 

4 b848/ 290 ab58  /44 ab66  /104 

8 C 65/ 182 c34  /43 c25  /103 

21 d66/ 272 d73/ 39 d70 / 94 

 
 .دارند هم با داريمعني تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هاينميانگي در هرستون*

 a:حداقل قدرت رنگي محلول 1 درصد در طول موج 440 نانومتر بر اساس ماد ة خشک
 b:مقدار سافرانال محلول 1 درصد در طول موج 330 نانومتر بر اساس مادة خشک

 انومتر بر اساس مادة خشکن 257درصد در طول موج  1محلول  يحداقل تلخ
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اثر تیمارروز نگهداري بر ویژگیها کیفي  زعفران: 

جدول شماره)4( مقایسه میانگین تأثیر تیمارهاي روز نگهداري بر ویژگیها کیفي زعفران را نشان مي 
دهد. نتایج نشان مي دهد که افزایش روزهاي مختلف نگهداري باعث کاهش  قدرت رنگي و حداقل و 
تلخي  و میزان سافرانال نمونه زعفران شده است. ویژگیها کیفي زعفران پس از 7 روز بنحو چشمگیري 
کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش کیفیت زعفران استحصالي بوده است. بررسي روزهاي مختلف 
نگهداري گل نشان داد که پس از 7 روز از زمان نگهداري قدرت رنگي 284/19 درصد ، میزان سافرانال 
42/17 درصد و حداقل تلخي 101/28 بود که این اعداد هنوز در محدوده استاندارد زعفران مي باشد. پس 

از 14 روز نگهداري این اعداد به نحو چشمگیري کاسته شدند . 
 

 كيفي زعفران يهاويژگيمقايسه ميانگين تأثيرتيمار روز نگهداري بر ،4جدول
 aكروسين نگهداري )روز(

 

 bسافرانال

 

 cوكروسينپيكر

 a 1/  320  a12 /  48  a80  /107 

2  ab76   /293  b07/  45  ab76  /104  

4  b07   /286  c73   /43  c27  /103  

7  bc191   /284   cd17/  42  c28  /101 

14  d 54   /273  e90   /30  d51  /85  
21  c73   /276  f18/ 21  C40  /65 

 .دارند هم با داريمعني تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايميانگين در هرستون

 a:حداقل قدرت رنگي محلول 1 درصد در طول موج 440 نانومتر بر اساس ماد ة خشک
 b:مقدار سافرانال محلول 1 درصد در طول موج 330 نانومتر بر اساس مادة خشک

 c:حداقل تلخي محلول 1 درصد در طول موج 257 نانومتر بر اساس مادة خشک
 

 
 

 
 

نتیجه گیري کلی: 
  نتایج نگهداري گلها نشان داد که با افزایش ضخامت گل درجه حرارت و زمان نگهداري و نمونه هاي 
گل شروع به پژمردگي نمودند. درصد افت وزني در نمونه های نگهداری شده در  ضخامت 10 سانتیمتر 
کمترین میزان بود. نگهداری گل ها در درجه حرارت صفر درجه سانتي گراد و با ضخامت انباشتگي 10 
سانتي متر ،پس از 7 روز حداقل در صد پژمردگي و افت وزني را داشتند و پس از خشک کردن نیز از نظر 
ویژگیها کیفي)قدرت رنگي،میزان سافرانال وحداقل تلخي( قابل قبول بوده و در محدوده استاندارد مي باشد.     

توصیه های ترویجی: 

با توجه به ارزش اقتصادي باالي گل زعفران بهترین شرایط نگهداري گل زعفران درضخامت 10 سانتي 
متر، درجه  حرارت صفر درجه سلسیوس و رطوبت  0/5 95± و مدت زمان حداکثر 7 روز توصیه مي گرد.

شرایط نگهداری گل زعفران ....
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