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 مقاالت  داوران 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه  -دکتر احمد احمدیان 

 دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر علیرضا کرباسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد –نی مقدم دکتر پرویز رضوا

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه-دکتر مسعود علی پناه 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -دکتر امیر ساالری 

 دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر علیرضا پویا 

 مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد -دکتر علیرضا رضوی

 یدریهتعاونی تولید کنندگان تربت ح –دکتر مهدی حیدری 

 دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان -دکتر عیسی پیری 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -دکتر سمیه حیدری 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه-دکتر جلیل فرزادمهر

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -دکتر مریم آذرخشی 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -دکتر حامد کاوه 

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -ن صحابی مهندس حسی

 مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -مهندس امین رمضانی 

 ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی گناباد -مهندس اسماعیل صدیقی 

 ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی گناباد -مهندس حسین رحیمی 

 ددانشگاه فردوسی مشه - دکتر وحید طحان

  دانشگاه زابل -دکتر فاطمه رستگاری پور 
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 کاربرد زعفران در اشعار شاعران پارسی زبان

 

 امین احمدیان

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 زعفران شادی فزاید وین بتر کاندوه من             دور از آن رخ، زین رخ چون زعفرانست از غمت

های مینوی آسمان است. اگر در علفزارهای خرم تابستان بادی  شعر، آینه ی تجلی انفاس الهوتی و کرشمه

بوزد ، شاعران به فروتنی نیایش می کردند و اگر برگی از درخت تنها مانده ای در پاییز بیفتد ،آنان به کرنش 

خم می شوند . هر رخداد شگرفی که در جهان روی می دهد و هر گل یا گیاهی که می روید می تواند به 

شکوه شعر و هنر در آید و چشم ها را در افسون خویش لبریز کند و یا همچون ضرب المثلی در جلوه ی با

یادها ماندگار شود .زعفران یکی از گل های ارزشمندی است که از لحاظ قدمت تاریخی ریشه در فرهنگ 

ند . از قدیم شاعران ایرانی دارد و هم از لحاظ ارزش ذاتی آن چنان که اکثر شاعران ابعاد مختلف آن را ستوده ا

پارسی گوی از رنگ ، طعم ،عطرو بوی آن در اشعار خویش بهره برده و استفاده ی فرهنگی نموده اند.یکی از 

خواص غذایی زعفران ایجاد نشاط در انسان است. مرحوم دهخدا در باره زعفران گفته است: زعفران گیاهی 

نی که از دو پیاز خارج می شوند..... بوی زعفران قوی و است بصلی از تیره ی زنبق ها دارای ساقه ی زیر زمی

معطر و طعمش تلخ و کمی تند است . رودکی، فردوسی و نظامی از زعفران که شادی آور و موجب نشاط می 

 شود در اشعارشان یاد کرده اند:

 خم خنبه پر ، ز انده دل تهی         زعفران و نرگس و بید و بهی )رودکی(  -

 رای گردد به خم        خرروشران شود نرگسان دزم چو سرو دال -

 همان چهره ارغوان ، زعفران       سبک مردم شاد گردد گران )فردوسی(   

 از آن میوه ی زعفران ریز شد            که چون زعفران شادی انگیز شد)نظامی( -

نی شراب )می(مقایسه کرده و تاثیر و منوچهری دامغانی در بیتی از اشعارش تاثیر دارویی زعفران را با تاثیرآ

 قوت زعفران را ستوده است که: 

 می زعفرانی که چون خوردیش      رود سوی دل راست چون زعفران  -

فردوسی شاعربزرگ حماسه سرای از رنگ زعفران استفاده حماسی و مقدس کرده است و زعفران را در کنار 

 الله که مظهر شهید و شهادت است آورده که : 

 زمین سر بسر کشته و خسته شد          و یا الله و زعفران رسته شد

شاعران پارسی گوی حتی رنگ زعفران را مورد توجه قرار داده و آن را کنایه از رنج و مظلومیت ، خجالت و 

 شرمندگی در اشعارشان به کار برده اند از جمله : 

 بنفشه دارد چهره چو زعفران)رشید وطواط(از زخم های پنجه و از بادهای سرد          بر چون  -

 تا بر بساط مرکز خاکی ز روی طبع          زردی ز زعفران نشود سبزی از سداب )انوری( -

 گل دو روی به یک روی با تو دعوی کرد        دگر رخش ز خجالت به زعفران ماند ) سعدی( -

 ید زعفران را در شمار عطر ها بیاوریم:فردوسی در خصوص عطر و رایحه ی زعفران اعتقاد دارد که با
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 همه یال اسب از کران تا کران                     براندوده مشک و می و زعفران  -

 در جایی دیگر می گوید: 

 بفرمود تا آتش افروختند                  همه عنبر و زعفران سوختند  -

 مشک و زعفران  نشسته به هر جای رامشگران             گالب و می و -

 با دقت و تفکر در دیوان شاعران و لغتنامه های متعدد در می یابیم که زعفران بر :

 بدن و جسم انسان ، مانند قوت آنی و نیرو بخش قلب  -

 فرهنگ شهادت و حماسه ، مانند استفاده زعفران در مرگ مقدس و شهادت  -

 روح و روان انسان ، مانند ایجاد نشاطو شادی و خنده  -

 یعت و آفاق ، مانند توصیف طلوع و غروب خورشید وماه طب -

 حوزه عرفان توحیدی ، مانند نیازمندی زعفران به ژاله )اشک( سحرگاهان  -

 تجمالت و بهرمندی در زیبایی ها ، مانند استفاده از عطر و بوی خوش آن  -

 و.... -

 تاثیر گذار بوده است.
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 اثر زمان های مختلف برداشت گل های زعفران بر روی کیفیت زعفران

 

 3، احمد احمدیان2، سودابه نورزاد*1فاطمه بانوی

دانشجوی کارشناسی ارشد  -2عالی تربت حیدریه، دانشجوی کاردانی گیاهان دارویی مجتمع آموزش  -1

 عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -3گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 
*f_bakhtiary45@yahoo. com 

 

 چکیده

ایع غذایی، که بومی ایران بوده و به عنوان صن. از خانواده زنبق است. Crocus sativus Lزعفران با نام علمی 

آرایشی و بهداشتی، صنعت رنگرزی، امور هنری، دارویی )مخصوصاً اخیراً به عنوان داروی ضد سرطان مطرح 

 . است( به وفور استفاده می شود

بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقی که در آبان ماه سال جاری در مزارع زعفران شهرستان تربت حیدریه 

که معموال بعد از نماز صبح شروع و ی زعفران بالفاصله پس از بخارشدن شبنم انجام شد، زمان برداشت گل ها

های گل  بعد از طلوع آفتاب شکوفه. قبل از پژمرده شدن گل ها در اثر حرارت استصبح  9در حدود ساعت 

شود، به همین جهت باید سعی شود قبل از باز  شود و از کیفیت کالله های آن کاسته می زعفران باز می

از عوامل موثر درکمیت وکیفیت محصول زعفران زمان برداشت گل از . آوری تمام شود شدن گلها مرحله جمع

صبح اقدام به جمع آوری گل ها می  9تا  5براین اساس زعفران کاران شهرستان از ساعت . مزرعه است

 . نمایند

 

 . زمان برداشت، زعفران، تربت حیدریه، کیفیت کلمات کلیدی:
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 آللوپاتی بقایای برگ و بنه زعفران بر جوانه زنی و رشد گیاهان موجود در تناوب اثرات

 

 محمد آرمین

 استادیاردانشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزوار

 

 چکیده

به منظور بررسی اثرات بقایای گیاهی برگ و بنه زعفران بر جوانه زنی و رشد گیاهان موجود در تناوب )گندم 

فاکتورهای مورد مطالعه . تکرار انجام شد 3کتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با و جو( آزمایشی به صورت فا

گرم  15و  10، 5، 0نوع اندام )برگ و بنه(، نوع گیاه )گندم و گوجه فرنگی( و مقادیر مختلف بقایای هر اندام)

نتایج . ام شدهفته انج 7سانتی متر و به مدت  5هایی به قطر آزمایش در گلدان. گرم خاک( بود 500در 

آزمایش نشان داد که درصد جوانه زنی تحت تأثیر مقادیر مختلف بقایا قرار گرفت و افزایش مقادیر بقایا سبب 

واکنش گوجه فرنگی به کاهش درصد جوانه زنی نسبت به گندم بیشتر . کاهش معنی دار درصد جوانه زنی شد

گرم خاک مشاهده شد و تفاوت آماری معنی  500گرم بقایا در  10بیشترین کاهش طول ساقه در تیمار . بود

داری بین دو اندام وجود نداشت اگرچه گندم نسبت به گوجه فرنگی حساسیت کمتری نسبت به کاهش طول 

وزن خشک ساقه روندی مشابه طول ساقه داشت و افزایش مقادیر بقایای برگ یا بنه زعفران . ساقه داشت

توان گفت که هم برگ و هم بنه زعفران خاصیت  وع میدر مجم. سبب کاهش وزن خشک ساقه گردید

 . آللوپاتی داشته و میزان بازدارندگی جوانه زنی و رشد گیاهان هم به مقادیر و هم گیاه موجود در تناوب دارد
  

 م، گوجه فرنگی و جوانه زنیگند، للوپاتیان، آعفرز کلمات کلیدی:
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 Drosophila melanogasterمگس سرکه گونه  اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تفریخ تخم در

 

، سعید 4، سید امین فانی یزدی3، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی2، ناصر مهدوی شهری*1سیده فاطمه فانی یزدی

 5پورجاهدی

استاد  -2شناسی سلولی تکوینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست -1

استادیار رشته ژنتیک  -3شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، علوم جانوری و جنینشناسی رشته زیست

 -5دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران،  -4دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، 

 دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

Sffy63@yahoo. com * 

 

 چکیده

-گیاه بومی کشور ایران بوده و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم می ،(Crocus sativus)گیاه زعفران

های مختلف تحقیق از جمله ، بعنوان جانور مدل درجنبه(Drosophila melanogaster) مگس سرکه. باشد

از آنجا که در زمینه اثرات زعفران بر روند تکوین مگس سرکه . ای برخوردار استعلوم زیستی از اهمیت ویژه

بعنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، لذا در این مطالعه اثرات آن بر درصد تفریخ تخم در 

گیری و سه روزه جهت جفتجفت مگس سرکه وحشی بالغ  5تعداد . مورد بررسی قرار گرفت ،مگس سرکه

های متفاوت عصاره آبی زعفران منتقل و پس از هشت گذاری به هر یک از ظروف کشت حاوی غلظتتخم

طی شدن مراحل تکوین، بالغین خارج شده نسل دوم به بشرهایی حاوی محیط  پس از. ساعت خارج گردیدند

های موجود در محیط کشت با کمک سپس تخم. کشت عادی منتقل شده و پس از هشت ساعت رها شدند

بشرها انکوبه شده و در مرحله الرو پوست اندازی سوم، . ها ثبت گردیداستریومیکروسکوپ شمارش و تعداد آن

، تفاوت SASهای آماری با نرم افزار تجزیه و تحلیل. ها تعیین شدتعداد الرو شمارش شد و میزان تفریح تخم

 Ttukey ها با آزمونو میانگین داده One way ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه  ها با استفاده از آزمونبین گروه

نتایج نشان داد، . انجام شد Excelرسم نمودار با نرم افزار . مقایسه شدند p<0. 05با حداقل سطح معنی داری 

. دهدکاهش میها را داری تفریخ تخملیتر به صورت معنیگرم بر میلیمیلی 30 - 100های زعفران در غلظت

ها داشته تواند اثرات منفی بر میزان تفریخ تخمبنابراین می توان گفت زعفران در این محدوده از غلظت می

 . باشد
 

 : زعفران، مگس سرکه، تفریخ تخمکلمات کلیدی

  

mailto:Sffy63@yahoo.com
mailto:Sffy63@yahoo.com
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 متیل سیکلوپروپن( روی گل زعفران -1)MCP-1بررسی اثر 
Primula sinensis L. 

 

 3، محمود قاسم نژاد2، داود هاشم آبادی1ده المیرا قاسم زادهسی

استادیار و  -2ی باغبانی گرایش گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت،  ی رشته دانش آموخته -1

استادیار و عضو هیئت  -3عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی رشت، 

 غبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالنعلمی گروه با

Elmira.ghassemzade@yahoo.com 

 

 چکیده

به اتیلن بسیار حساس بوده  یاه. این گکشت می شود زراعیگلدار دنیاست که بصورت  یاهانیکی از گ زعفران

بر بهبود MCP -1 منظور بررسی تاثیر  شود تا در فرآیند بازاررسانی دچار صدمه شود. به و همین امر موجب می

، 11سطح )  3در  MCP -1زعفران، مطالعه ای در قالب طرح کامال تصادفی با یک فاکتور زمان استفاده از  گل

بوته گل در هر پالت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس  5پالت آزمایشی با  11تکرار و  3ساعت ( در  24و  21

ی بریکس  گیری شده شامل تولید اتیلن، درجه ازهبر صفات اند MCP -1دهد که اثر  زمان  ها نشان می داده

ی میانگین تیمارها نیز نشان  دار بوده است. مقایسه درصد معنی 1گلبرگ و مقدار پروتئین گلبرگ در سطح 

را افزایش داده و بیشترین تاثیر  را  روز عمر گل 2/1قایسه با شاهد در م MCP -1ساعت  24داد که تیمار 

 داشته است.

 

 .و عمر گل زعفران، MCP -1دی: کلمات کلی
 

  



 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 12                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

 جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب Delphi-AHP-TOPSISترکیبی  ارائه رویکرد
 

 2سیبویه، علی 1رضا پویاعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی  -2استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد،  -1

 مشهد

Alirezapooya@um. ac. ir* 

 

 چکیده

جهانی دوم، همواره مورد سازی از دوران انقالب صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ های بهینهمدل

 سازی، داشتن یکهای کالسیک بهینهتأکید اصلی مدل. اندرکاران صنعت بوده استتوجه ریاضیدانان و دست

-های تصمیمهای اخیر به مدل باشد؛ اما توجه محققین در دههگیری نهایی میمعیار سنجش جهت تصمیم

در این نوع از . تر معطوف گردیده استیدههای پیچگیری، برای تصمیم1(MCDMگیری چند معیاره )

سازی مدل، به جای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش ها جهت بهینه گیری تصمیم

 . شوداستفاده می

وجود . . . بندی، عطر ومناسب معیارهای مختلفی از جمله، قدرت رنگ، بسته در ارزیابی محصول نهایی زعفران

از طرفی . گیری در مورد یک محصول مناسب با مشکل مواجه شودشود تصمیمل سبب میدارد که این عوام

 . تواند یک چالش باشدتوجه به این مسئله که کدام معیارها مورد توجه قرار گیرند نیز می

از با استفاده . شودبندی محصوالت نهایی زعفران پرداخته میدر این مقاله به ارائه رویکردی جدید برای رتبه

. شودگیری با توجه به معیارهای مختلف ساختارمند میتر گردیده و تصمیمبندی بسیار ملموساین روش رتبه

در رویکرد پیشنهادی، ابتدا توسط تکنیک کیفی دلفی، معیارهای مهم تاثیرگذار بر محصول زعفران مناسب 

یند تحلیل سلسله مراتبی توسط متخصصین مربوطه تعیین گردیده و سپس این معیارها توسط روش فرآ

(AHPوزن ) دهی شده و بوسیله روشTOPSIS گیردبندی صورت میرتبه . 

 

 مدل، تصمیم گیری، چالش، زعفران کلمات کلیدی:

  

                                                           
1
. Multiple criteria- decision- making 

mailto:Alirezapooya@um.ac.ir
mailto:Alirezapooya@um.ac.ir
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 ارزیابی روش های مختلف دستگاهی در اندازه گیری آالینده های نمونه های زعفران

 

 لی تربت حیدریهسمیه حیدری، دکتری شیمی تجزیه، مدرس مجتمع آموزش عا
so_heydari_83@yahoo. com 

 

 چکیده

های فسیلی، های محیط زیست هستند که از سوختهای آروماتیک حلقوی، گروه بزرگی از آالیندههیدروکربن

حفاظت محیط زیست به عنوان این ترکیبات از طرف سازمان . روغن ها و فرایندهای صنعتی ایجاد می شوند

زعفران از جمله . مواد بسیار خطرناک معرفی شده اند که از طریق آب، خاک و هوا وارد مواد غذایی می شوند

در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در . محصوالتی است که در معرض این مواد سمی و خطرناک قرار دارد

. مطالعه آالینده های مواد غذایی صورت گرفته استزمینه گسترش روش های جدید و حساس به منظور 

استخراج با روش جذب همزن مغناطیسی و واجذب حرارتی آنالیت در دستگاه کروماتوگرافی گازی و 

روش . آالینده آلی نیمه فرار را در نمونه زعفران به طور همزمان شناسی کرده است 44اسپکتروسکوپی جرمی، 

جامد نیز روش های مقایسه ای بسیار مفید در اندازه گیری آالینده های های میکرواستخراج فاز مایع و 

با پیشرفت هایی که اخیرا در روش های میکرواستخراج ایجاد شده می توان مقادیر بسیار . زعفران می باشد

از  به عنوان مثال در استخراج نمونه های زعفران با استفاده. جزئی آالینده های زعفران را اندازه گیری کرد

ژل که با نانوتیوب های کربنی اصالح شده و اندازه گیری با دستگاه کروماتوگرافی گازی با  -فیبرهای سل 

 . آشکارساز یونش شعله می توان میزان آالینده های نفتالن، فلورن، آنتراسن و فنانترن را اندازه گیری نمود

 

 محیط زیست، زعفران، کروماتوگرافی کلمات کلیدی:

  

mailto:so_heydari_83@yahoo.com
mailto:so_heydari_83@yahoo.com
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شاخص های آلودگی باکتریهای مدفوعی شاخص در نمونه های زعفران تولیدی استان ارزیابی 

 خراسان رضوی

 

 محمد خضری، محمد رضا محمدیان، سعید رحمن زاده، رزیتا ساالری، مجتبی حافظی

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی . 2معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، . 1

 مدیریت نظارت بر مواد غذایی. 3آرایشی، 

 

 چکیده

دارویی  هایردد و عالوه بر خصوصیات و کاربردگرانبها ترین گیاه دارویی در جهان محسوب میگ ن بعنوانزعفرا

کیفیت بهداشتی آن از جنبه آلودگی های  صنایع غذایی دارد بنابراین و کاربردگسترده ای در غذا ،متنوع

ویژگی های میکروبی زعفران از کلیه مراحل . آن از اهمیت ویژه برخوردار است میکروبی با توجه به کاربردهای

بسته بندی  فرآوری و ،خشک کردن، نگهداری ،پاک کردن ،جمع آوری ) برداشت( شامل کاشت، تولید آن

منطقه  گیاهی وآب و هوای منشاء میگیرند و فرایند خشک کردن وبسته بندی و فلور میکروبی نهایی آن

از  در این مطالعه کیفیت زعفران. میگذارند بر این خصوصیات تاثیرات انکار ناپذیری تولید آن ییجغرافیا

 . دیدگاه میکروبیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است

 

 ویژگی میکروبی ،گروه د النسفید اشرشیا کوالی، استرپتوکوک،: زعفرانکلمات کلیدی
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 ارزیابی اثر زعفران بر ناتوانی جنسی

 

 شاکری، احسان منصوریان محمد ،محمود موالیی، حسین حسین زاده ،شمسا علی

 

 چکیده

. درمان رایج پرهزینه و دارای عوارض است. ناتوانی جنسی در تعداد زیادی از مردان سراسر دنیا وجود دارد

نی معهذا اثرات آن روی ناتوا. زعفران از گیاهان قدیمی است که برای افزایش میل جنسی مصرف می شود

هدف ازاین مطالعه آینده نگر توصیفی بررسی اثر زعفران بر ناتوانی جنسی . جنسی بدرستی ارزیابی نشده است

 . می باشد

زعفران حتی با مصرف ده روز اثر مثبتی بر فعالیت جنسی همراه با افزایش تعداد و مدت اتفاقات جنسی 

Erectile events) شبانه بیماران مبتال به ناتوانی جنسی دارد) . 

 

 ناتوانی، عوارض، فعالیت، زعفران کلمات کلیدی:
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شاخص های کیفیت زعفران تولیدی استان خراسان در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه  ارزیابی

 1831کنترل مواد غذایی و بهداشتی در سال 

 

 ی، مهناز قرقلو، مهری گرگانی، عباس توسلیسید مجید معاشری، سید محسن ناظری، محمد خضر

 اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی آرایشی –دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد  معاونت غذا و

 

  چکیده

شاخص های کیفیت زعفران، شامل کروسین )عامل اصلی رنگ(، پیکروکروسین )عامل اصلی طعم تلخ(، و 

( ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و =52Nزعفران( در نمونه های زعفران )سافرانال )عامل اصلی عطر 

براساس . ( ارزیابی شدISIRI#259-2/rev. 4) UV-VISبهداشتی استان خراسان، به روش اسپکتروفتومتری 

استاندارد ملی ایران، شاخص رنگ )کروسین( مبنای درجه بندی زعفران در شش گروه ممتاز، درجه یک، 

ترین سهم به ترتیب مربوط  براساس این نتایج، بیش. و زعفران نرمه می باشد  جه دو، درجه سه، درجه چهار،در

های دیگر و تاثیر دو  دراین مطالعه، نسبت درجه. %( بوده است72 به زعفران ممتاز و درجه یک )جمعا

 . شاخص دیگر پیکروکروسین و سافرانال، در کیفیت نمونه ها گزارش شده است

 

 شاخص کیفیت، درجه بندی، قدرت رنگی  کلمات کلیدی:
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 استفاده از فرآوده های فرعی کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام

 )مطالعه موردی علوفه و گلبرگ زعفران(
 

4، حمیدرضا رضایی3، امید احمدی صنوبری2، آرام احمدی صنوبری1*ایمان احمدی صنوبری
 

دانشجوی کارشناسی علوم  -2علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر، دانش آموخته کارشناسی ارشد -1

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه  -3و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه، 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه آزاد اسالمی واحد -4آزاد اسالمی واحد کاشمر، 

 اشمر و اداره امور تولیدات دامی مدیریت جهراد کشاورزی تربت حیدریهک

* Ahmadi3976@Gmail. com & www. Livestock. ir 

 

 چکیده

زعفران، . در این مطالعه نقش و قابلیت استفاده از علوفه و گلبرگ گیاه زعفران در تغذیه دام بررسی می شود

 اروپا جنوب اسپانیا و جنوب غربی آسیا، این گیاه در جنوب .گیاهی است چند ساله که دارای پیاز می باشد

از تیره ی زنبقیان به عنوان با ارزش ترین محصول  Crocus Sativus زعفران با نام علمی. روییده می شود

ادویه ای و دارویی جهان رتبه ی ممتازی در محصوالت صادراتی ایران دارد و در حال حاضر تربت حیدریه 

با توجه به رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای فرآورده های دامی و . کننده ی زعفران دنیا می باشداولین تولید 

درصدی هزینه های جاری) خوراک دام(، یکی از مشکالت عمده صنعت دامپروری کشور  70با عنایت به سهم 

، مواد خوراکی استفاده از بقایای محصوالت کشاورزی. محدودیت منابع قابل دسترس خوراک دام می باشد

جدید و ارزان قیمت و همچنین اطالع از ارزش غذایی مواد خوراکی جهت تهیه جیره های غذایی متعادل و 

منابع انگلیسی در مجالت معتبر علمی دنیا در حوزه ی علوم دام و پزشکی . اقتصادی الزم و ضروری می باشد

و منابع انگلیسی و فارسی در Animal scienceو  Science direct،Medline, Elsvier،Dairy science شامل

و مقاالت ارایه شده در کنگره های علوم دامی  SID و بانک اطالعاتی Magiran بانک اطالعات نشریات کشور

، زعفران، علوفه کلمات کلیدیایران و کنگره ها و همایش های مرتبط با زعفران و علوم دام در ایران با 

ایی، ترکیبات شیمیایی زعفران، حیوانات آزمایشگاهی، گیاهشناسی زعفران و زعفران، تغذیه دام، ارزش غذ

از این دو قسمت گیاه  پژوهش ها نشان می دهند که می توان. بازیابی شد 2012معادل انگلیسی آنها تا سال 

از  زعفران به عنوان بخشی از خوراک نشخوارکنندگان استفاده کرد و در شرایط کمبود مواد خوراکی استفاده

این فرآورده فرعی کشاورزی در تغذیه دام می تواند سبب کاهش هزینه خوراک و در نهایت کاهش قیمت تمام 

 . شده محصول گردد
 

 علوفه زعفران -گلبرگ زعفران -تغذیه دام -ارزش غذایی کلمات کلیدی:

 

  



 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 18                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

 آموزش زعفران کاران عاملی موثر در ارتقای کیفیت و کمیت محصول زعفران

 

 3زاده، محمدرضا بهرام2، الهه احمدیان1*عنابستانیمینا 

-نور، واحدتربتدانشگاه پیام. 2دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، ایران، . 1

عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر کمیسیون خدمات شهری . 3حیدریه، ایران، حیدریه،گروه مدیریت،تربت

 مشهدشورای اسالمی شهر 

Mina_Anabestani@Yahoo. com* 

 

 چکیده

-تواند تحت نظام و برنامهها میهای بالقوه و نامحدود که این تواناییپذیر، با تواناییانسان موجودی است تغییر

ترین عامل در بهبود تولید و کیفیت همکشاورزان م. فعل درآیدتدریج بههای آموزش و پرورش صحیح بهریزی

شوند و هر فرآیند و اقدامی که در بخش کشاورزی، بدون توجه به نقش و های کشاورزی محسوب میفرآورده

چه محصول کشاورزی اهمیت این امر چنان. تاثیر کشاورزان انجام شود بازدهی کافی و مطلوب نخواهد داشت

محصول زعفران به عنوان . شوددرآ مدزا نیز برخوردار باشد، دو چندان میبرای کشوری از جایگاه استراتژیک و 

محصولی گرانبها و ارزشمند در کشور ما شناخته شده است که پس از نفت نقش شایانی را در ایجاد صادرات و 

های ها و نیازبدیهی است که مساله عدم توجه کافی و شایسته به خواست. نمایدافزایش درآمد کشور ایفا می

آوردها و کاران و همچنین عدم آموزش صحیح، به موقع و به روز آنان متناسب با جدیدترین دستزعفران

های فراوان در کمیت و کیفیت تولید و صادرات این محصول گرانقدر های جهان، موجب ناکارآمدیفنآوری

ا موضوع تحقیق، به ذکر اهمیت و این اساس، مقاله حاضر با ارائه تعاریفی از مبانی نظری مرتبط ب. شده است

 . پردازدکاران در جهت تولید بهینه این محصول ارزشمند میضرورت آموزش زعفران

 

 کاران، تولیدآموزش، به روز بودن، زعفران کلمات کلیدی:

  

mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
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 خصوصیات آللوپاتی خاک مزراع زیر کشت زعفران بررسی

 

 محمد آرمین

 سبزواراستادیاردانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 

 چکیده

به منظور بررسی اثر طول زمان کاشت زعفران بر خصوصیات آللوپاتی خاک مزارع زیر کشت زعفران بر جوانه 

تکرار انجام  3زنی و رشد گندم و گوجه فرنگی آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 

ساله به همراه  10ساله و  1ساله،  4ساله،  3فاکتورهای مورد بررسی سنوات کشت زعفران) خاک مزارع . شد

سانتی متر هر تیمار انتخاب و در  20-0هایی از عمق  نمونه. تیمار شاهد و نوع گیاه) گندم و گوجه فرنگی بود

نتایج آزمایش نشان داد که سن مزارع . سانتی متر بذور گندم و گوجه فرنگی کشت شد 5هایی به قطر  گلدان

افزایش  للوپاتی زعفران ندارد اگرچه با افزایش سن مزرعه خصوصیات آللوپاتی زعفرانتأثیری بر خصوصیات آ

و گوجه فرنگی نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد اما تفاوت آماری معنی  یافت و درصد جوانه زنی گندم

ت حساسیت گوجه فرنگی به خصوصیات اللوپاتیک زعفران نسب. داری بین خاک سنین مختلف وجود نداشت

طول و وزن خشک ساقه نیز تحت تأثیر سنین مختلف رشد زعفران قرار نگرفت ولی . به گندم بیشتر بود

ساله آفتابگردان مشاهده  10بیشترین طول و وزن خشک ساقه در تیمار کنترل و کمترین آن در خاک مزارع 

آللوپاتی است اما میزان در مجموع می توان گفت اگرچه خاک مزارع زیر کشت آفتابگردان دارای خاصیت . شد

 گیرد های زیر کشت قرار نمی این خاصیت تحت تأثیر تعداد سال

 

 م، گوجه فرنگی و سن گیاهگند، للوپاتیان، آعفرز کلمات کلیدی:
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 حالل اتانول اسیدی برپایداری آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ گل زعفران pHبررسی اثر 

 

 4، سید مهدی جعفری3عباس همتی کاخکی 2قربانی، محمد *1کتایون مهدوی خزاعی

 پژوهشکده ی علوم و صنایع غذایی مشهد. 3دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  4و 1،2

ktmkhazaie@yahoo. com
* 

 

 چکیده

برابر حالل به حل  50( با نسبت 15:15نرمال، 1/0در این پژوهش از حالل اتانول اسیدی )اسیدکلرید ریک 

ساعت جهت استخراج  24به مدت  5و  4، 3، 2، 5/1، 1حالل  مختلفpH ده، دمای محیط و در شششون

ساعت به ترتیب  24نهایی شش عصاره ی حاصل پس از  pH. عصاره ی گلبرگ گل زعفران استفاده شد

نتایج بررسی نشان داد از بین شش حالل استفاده شده تنها . بودند 2/1و  2/2، 9/4، 0/4، 3/4، 3/4عبارت از 

 5/1برابر  pHمیزان آنتوسیانین استخراج شده بر مبنای سیانیدین تری گلیکوزید با حالل اتانول اسیدی با 

 . بود mg/100ml 95/2±97/1401( نسبت به پنج حالل دیگر و برابر >p 05/0دارای اختالف معنی دار )

 

  pHبرگ گل زعفران، استخراج با حالل، : گلکلمات کلیدی
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بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن گلبرگ گل زعفران بر میزان آنتوسیانین باقیمانده در 

 گلبرگ خشک شده

 

 4سید مهدی جعفری 3، محمد قربانی2، عباس همتی کاخکی*1کتایون مهدوی خزاعی

 پژوهشکده ی علوم و صنایع غذایی مشهد. 2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  4و 1،3

ktmkhazaie@yahoo. com
* 

 

 چکیده

 ϲ° 40در این پژوهش جهت خشکانیدن گلبرگ گل زعفران از چهار روش مختلف شامل خشک کردن با آون 

 °ϲخشک کردن بر روی هیتر  ساعت، 1بمدت  ϲ° 45خشک کردن با آون خأل با دمای  ساعت، 5:30بمدت 

ساعت )معروف به روش اسپانیایی در خشک کردن زعفران( و خشک کردن در اتاق تاریک  14بمدت  41

میزان آنتوسیانین منومری بدست آمده از این . ساعت استفاده شد 24، در مقابل فن بمدت ϲ°31 دارای دمای

م آنتوسیانین میلی گر 19/1449و  47/1210، 11/1117، 19/940روش خشک کردن به ترتیب عبارت از  4

و از بین چهار روش مذکور خشک . میلی لیتر عصاره بر مبنای سیانیدین تری گلیکوزید بودند 100در هر 

کردن در اتاق گرم تاریک و در مقابل فن کمترین صدمات حرارتی را بر آنتوسیانین وارد کرده و نمونه ی 

پلیمری بود و نیز با توجه به رطوبت باالی  حاصل دارای باالترین آنتوسیانین منومری و کمترین آنتوسیانین

وزنی باالی این محصول این روش خشکانیدن می تواند روشی سریع و  -گلبرگ گل زعفران و نسبت حجمی

 . مناسب جهت خشکانیدن این محصول در مقیاس زیاد باشد

 

 گلبرگ گل زعفران، آنتوسیانین، روش های خشکانیدن، خشک کردن در مقابل فن کلمات کلیدی:
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 بررسی اثرات یخبندان طوالنی مدت بر اجزای عملکرد زعفران

 

 4، علیرضا ودیعی نوقابی3، یداله قیصری2، حسین رحیمی*1اسماعیل صدیقی

 -2. ان دارویی شهرستان گنابادکارشناس ارشد زراعت، محقق زعفران، ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاه -1

 -3. کارشناس ارشد خاکشناسی، محقق زعفران، ایستگاه تحقیقات زعفران وگیاهان دارویی شهرستان گناباد

کارشناس ارشد  -4. کارشناس ارشد مرتعداری، ایستگاه تحقیقات زعفران وگیاهان دارویی شهرستان گناباد

 ان وگیاهان دارویی شهرستان گنابادبرنامه ریزی روستایی، ایستگاه تحقیقات زعفر

esmailseddighi@yahoo. com* 

 

 چکیده

مطالعات و . ای بر خوردار استالعادهتاثیر عوامل آب و هوایی بر روی محصوالت کشاورزی از اهمیت فوق

صورت گرفته حکایت از آن دارد که افت درجه حرارت و هایی که بر روی روند تغییرات عوامل جوی بررسی

باشد، و در وقوع یخبندان در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی برای محصوالت کشاورزی مخاطره انگیز می

زیرا گیاهان حساس به سرما مثل زعفران اندامهای حساس به سرما . شودنهایت موجب محدودیت تولید می

یخبندان در . بینند( آن در دماهای صفر و زیر صفر درجه صدمه میcormکرم )  برگ و ،ها از قبیل گلآن

روز  14و  44با توجه به آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان گناباد، به ترتیب  1390و  1314سال 

ها و بارش برف در استان خراسان رضوی خصوصا مناطق زعفران خیز گزارش شده است، که این یخبندان

های استان خراسان جنوبی مثل تعدادی از شهرستان. . . نند گناباد، تربت حیدریه، فیض آباد، تایباد، باخرز وما

قاین، فردوس کم سابقه بوده است با توجه به اینکه زعفران بعنوان یک گیاه استراتژیک و با اهمیت برای 

لعه تاثیر سرمای شدید و یخبندان باشد، در همین راستا بررسی میدانی و مطامناطق خشک نیمه خشک می

های در این تحقیق از کشاورزان برتر شهرستان. روی گیاه زعفران به کمک کارشناسان ایستگاه انجام گردید

های تهیه شد، که پس از بررسی و های خراسان جنوبی پرسشنامهخراسان رضوی و همچنین بعضی شهرستان

( 1390و زمستان  1314ها طوالنی بوده، )زمستان زمستانه آن مشاهدات بعمل آمده، در مناطقی که یخبندان

این آمار نشان داد سالهایی که در . ها کاهش محسوسی داشته استعملکرد گل و کالله )سر گل( زعفران آن

که در ایم، بطوریزمستان یخبندان طوالنی مدت، حادث شده، سال بعد یخبندان، کاهش محصول داشته

% کاهش و 10ها حدود رد محصول هر دو استان براساس نتایج حاصله از پرسشنامهمتوسط عملک 1317سال

 . دهد% کاهش محصول نشان می40حدود  1391در سال زراعی 

 

 زعفران، یخبندان، کالله زعفران)سر گل( و عملکردکلمات کلیدی: 
 

  

mailto:esmailseddighi@yahoo.com
mailto:esmailseddighi@yahoo.com


 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 23                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

 بررسی اقتصادی زعفران و تاثیرآن بر درآمد کشاورزان

 

 3، ایرج حجتیان2محمدرضا هریوندی، 1سعادت علی نیا

کارشناس ارشد زراعت معاونت سازمان و  -2 ،تربت حیدریه معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی -1

کارشناس طرح و برنامه معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی  -3 مدیریت جهاد کشاورزی تربت حیدریه،

 تربت حیدریه

 

 چکیده

. افزایش است حال در مقدار این و دارد قرار بزرگ خراسان جنوب در کشور زعفران کشت زیر درصد سطح95

زعفران  زیرکشت سطح بیشترین میان این از. است هکتار57275 رضوی خراسان در زعفران کشت زیر سطح

 خراسان کشاورزی جهاد سازمان آمارنامه است ) هکتار 15921 با حیدریه تربت شهرستانهای زاوه و مربوط به

 ایجاد خصوص به محصول این نسبی های مزیت و بردار بهره هر زیرکشت سطح متوسط به نگاهی با. رضوی(

 الگوی در ها گزینه بهترین از یکی منطقه اقلیمی شرایط با تطابق ضمن شودزعفران می فصلی،مالحظه اشتغال

 . باشد می منطقه کشت

 سطح زیر با حیدریه شهرستان تربت و بوده خراسان جنوب در کشاورزی استراتژیک و مهم محصوالت از زعفران

 زراعت کار خانواربه 15400 از بیش. میباشد رضوی خراسان در زعفرانکاری عمده مناطق از هکتار 7200 کشت

 کم مالکی، خرده ازجمله عواملی دهد می نشان امده عمل به بررسی. دارند اشتغال محصول این تولید و زعفران

 نماید حفظ منطقه در را خود زعفران جایگاه که گردیده باعث بومی دانش و ها خانواده در کار نیروی وجود ابی،

 تا 25 بین برداران بهره درصد31 و درصد 50از بیش محصول ان از درامدشان سهم درصد زعفرانکاران31 حدود

 می نشان روستایی خانوارهای اقتصاد رادر زعفران مهم نقش که گردد می تأمین زعفران از درآمدشان درصد50

 . دهد

 مالکین خرده متوجه بیشتر قیمتها ثبات عدم و زعفران ای منطقه برون گسترش از ناشی زیان فعلی شرایط در

 منطقه زعفران در اشتغال حفظ و بوده گذشته ی دهه چند در تولید زعفران متولیان عنوان به که منطقه

 که است حقیقت بیانگراین امده بدست نتایج. باشد می کشاورزی بخش ریزان برنامه سوی از الزم تدابیر نیازمند

 خواهد مواجه جدی مشکل منطقه با روستاییان بدهد دست از را خود جایگاه دلیلی هر به محصول این چنانچه

 . شد

 

 

 خانوار روستایی ،عملکرد گل ،خرده مالکی ،اقتصاد ،زعفران :کلمات کلیدی
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بارندگی بی موقع بر کاهش گلدهی و عملکرد زعفران در بخش مرکزی شهرستان بررسی تاثیر  

 19-11تربت حیدریه در سال زراعی 

 

 

 2محمد رضا هریوندی ،1مجید زارع فیض آبادی

کارشناس ارشد زراعت معاونت  -2 معاون فنی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی تربت حیدریه، -1

 رزی تربت حیدریهسازمان و مدیریت جهاد کشاو

 

 چکیده

یکی از شاخص ترین محصوالتی که در شهرستان تربت حیدریه تولید می شود وبه لحاظ میزان تولید رتبه 

بخش مرکزی تربت حیدریه با دارا بودن . جهان به خود اختصاص می دهد زعفران است اول را در ایران و

به دلیل . زعفران کاری در ایران و جهان می با شدهکتار اراضی زیر کشت زعفران یکی از مناطق عمده  5500

وجود بهره برداران خرده مالک و قطعات کوچک زیر کشت زعفران وتعدد زیاد بهره برداران وخانواده های آنان، 

به . این گیاه نقش مهمی در تامین معاش زندگی واقتصاد خانواده های بهره بردار روستایی بخش ایفا می کند

این بررسی به منظور، تعیین دالیل علمی  90-91دهی و عملکرد زعفران در سال زراعی دنبال کاهش گل 

 . افت عملکرد زعفران در بخش مرکزی تربت حیدریه صورت گرفت

نتایج بررسیهای انجام شده نشان داد بخشی از کاهش تولید گل زعفران مربوط به بارندگی بی موقع روزهای 

 . بوده است1391تیرماه سال خردادماه واول 30 و 14؛10؛ 3

 

 عملکرد گل ،بارندگی ،اقتصاد ،زعفران :کلمات کلیدی
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 های مربوط به تولید و صادرات زعفرانبررسی چالش

 

 4، مینا قزی3، الهام دانشفر2، احمد احمدیان*1سودابه نورزاد

عضو هیأت علمی، مجتمع  -2دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،  -1

دانشجوی کاردانی  -4دانشجوی دکترای سبزیکاری، دانشگاه فردوسی مشهد،  -3آموزش عالی تربت حیدریه، 

 تولید و بهره برداری گیاهان دارویی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

kharif13@gmail. com
* 

 

 چکیده

است که در صنایع غذایی،  Iridaceaeاز خانواده  Crocus sativusزعفران گیاهی علفی و پایا با نام علمی 

در تحقیق حاضر با بررسی روند قیمت عمده فروش . شودآرایشی و بهداشتی، هنری و دارویی مصرف می

ز یک روند صعودی حکایت ا 1391تا  1311های زعفران در داخل کشور )در شهر تربت حیدریه( طی سال

باشد که به دلیل می 1319بیشتر از نصف قیمت سال  1391بطوریکه قیمت هر کیلو در پاییز سال . نمایدمی

این روند موجب کاهش انگیزه کشاورزان به کاشت . باشدگران و دالالن فروش این محصول میوجود واسطه

گاهی اوقات . شودگران فروش میجیب واسطهمحصول، به دلیل روانه شدن سودهای ناشی از کاشت گیاه به 

-هاست که وقوع چنین شرایطی بالطبع رقابتوری تولید و افزایش هزینهافزایش قیمت به علت کاهش بهره

 . دهدپذیری محصول را کاهش می

یا ترین واردکننده زعفران در سطح جهان است و در واقع بیشترین مقدار زعفران ایران به اسپاناسپانیا عمده

باشد و غالباً زعفران ایران را به صورت فله اسپانیا اولین واردکننده زعفران در سطح جهان می. شودصادر می

-کند که این امر ضعف سیستم بازاریابی، بستهبندی و با نام خود به بازارهای جهانی صادر میوارد و با بسته

تواند در تولید و صادرات گرچه ایران می. دهدمیبندی و به طور کلی مدیریت صادرات زعفران کشور را نشان 

زعفران به یک قدرت انحصاری تبدیل شود و تعیین کننده قیمت جهانی این محصول باشد و یا دست کم 

همین امر باعث . کنداش نزدیک به قیمت جهانی باشد، عمده محصولش را به اسپانیا صادر میقیمت صادراتی

 . ر سطح جهان شهرت بیشتری از زعفران ایران داشته باشدشده است که زعفران اسپانیا د

آوری برای برطرف کردن معضالت زعفران الزم است از یک طرف )طرف عرضه( با نگاهی موشکافانه، سیر عمل

از طرف دیگر )طرف تقاضا( . زعفران از ابتدای کشت تا تولید و فرآوری و بسته بندی مورد بررسی قرار گیرد

برای حفظ سهم بازار و یا . . . رهای داخلی و جهانی، روند تغییرات قیمت، استراتژی رقبا ونیز بررسی بازا

 . افزایش آن ضروری است

 

 . بندی: زعفران، صادرات، رقابت، بستهکلمات کلیدی
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 گیاه زعفران Anitneoplasmو  Cytotoxicityبررسی خواص 

 

 حسین ،دکتر رجب زاده -محمد تقی  ،خضری -1

متخصص  -2معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه،  ،کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی -1

 آزمایشگاه بیمارستان نهم دی تربت حیدریه ،کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی
khezri1352@yahoo. com 

 

  چکیده

ی علفی، چند ساله، بدون ساقه و گیاه (Iridaceae) از خانواده زنبقیان (Crocus Sativus) زعفران با نام علمی

رنگ ، که مسئول است کروسین :سه جزء اصلی آناما  جزء است 100حاوی بیش از این گیاه . پیازدار است

 . عطر زعفران می گویند آن، که به و سافرانال را فراهم میکند آن طعم تلخ که، پیکروکروسین آن؛ نارنجی

در پیکره رویشی و ریشه  ”کروسین“و ” لیکوپن“آلکالوئید های مهم نظیر ارزشمند  به علت وجود آلکالوئیدهای

 . دارویی بسیار مهم معرفی وخواص آن نیز بیان شده است زعفران در اکثر فارماکوپه ها به عنوان یک گیاه

سه خاصیت آنتی سایتوتوکسیسیتی، آنتی اکسیدانی و توانایی القای آپپتوز در سلول آلوده مهمترین 

راهکارهای مقابله این گیاه ارزشمند در برابر سلولهای بدخیم می باشد که در عین حال میتواند به تعدیل 

 . فعالیت سیستم ایمنی نیز کمک کند
 

 زعفران، کروسین، آنتی اکسیدان، سیستم ایمنیکلمات کلیدی: 
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تربت حیدریه و زاوه  مناطق روستایی شهرستانهای بررسی خواص درمانی زعفران از دید گاه زنان

 1811در سال 

 

دانشکده علوم پزشکی تربت -سالمت سالمندان MPHزهره حسینی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی و 

 حیدریه
Hoseiniz1@thums. ac. ir 

 

 چکیده

که عالوه بر اینکه به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا  زعفران این ماده غذایی با ارزش دارای طبیعت گرم بوده

مفید بودن  ،باور مردم در مورد برکت. استفاده می شود، کار برد آن به عنوان گیاه دارویی اهمیت خاصی دارد

زعفران جایگاه خاصی . و اثرات سالمت بخش آن موجب گردیده است که بسیاری به کاشت آن اهتمام ورزند

عقیده هستند که کار برد آن با عث در درمان ناخوشیهای جسمانی و روانی ا ز دید گاه مردم داردو بر این 

درمانی آن از دید گاه زنان که  بررسی خواص. ایجاد تعادل بین بدن و محیط درونی و خارجی آن می گردد

می تواند منجر به افزایش دانش موجود در جامعه در مورد  ،مدیریت سبد غذایی خانواده را به عهده دارند

 . نیاز مردم باشد فراوری هرچه بهتر آن مطابق با ذائقه و

 

 

 کاربرد درمانی، زعفران، دیدگاه زنان، مناطق روستایی کلمات کلیدی:
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 بررسی راه کار های بهینه سازی کشت و فراوری و صادرات زعفران در شهرستان تربت حیدریه

 

 زهره حسینی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه
Hosseiniz1@thums. ac. ir 

 

 چکیده 

عالوه بر مصارف غذایی، در صنایع دارویی و  زعفران یکی از ارزشمند ترین گونه های گیاهی جهان است که

 هزار 500هزار هکتار زمین به کاشت زعفران اختصاص دارد و حدود 50در ایران حدود . آرایشی مصرف دارد

 10تولید کننده زعفران در جهان است و نزدیک به ایران بزرگترین . ز. کشاورز از این طریق زندگی می کنند

که قیمت زعفران سه  تحقیقات انجام شده بیانگر این موضوع است. را تولید می کند درصد زعفران دنیا

زعفران تولید ایران بسیار باالست و این کشورها سعی دارند با  یونان و اسپانیا در مقایسه با ،کشورایتالیا

ایران نیز می کوشد با افزایش کیفیت و . جدید بازاریابی با زعفران ایران رقابت کنند استفاده از تکنیک های

گسترش نفوذ خود در بازارهای اروپایی، بازارهای تازه ای در  عرضه زعفران در بسته بندی های مناسب ضمن

های  رآوری تالشبرای حفظ صادرات زعفران باید در زمینه تولید و ف ثابت شده است که. شرق آسیا پیدا کند

درصد تولید و سطح زیر کشت زعفران کشور مربوط به خراسان است  91در حال حاضر . بیشتری صورت گیرد

تن تولید زعفران خشک یک سوم تولید استان و کشور را به خود اختصاص  40و در این میان: تربت حیدریه با 

در  لید نا خالص ملی و سطح زیر کشت آنبا توجه به اهمیت استراتژیک محصول زعفران در تو. داده است

زعفران  طرح پژوهشی در رابطه با بررسی راه کار های بهینه سازی کشت و فراوری و صادرات ،تربت حیدریه

 . در شهرستان تربت حیدریه انجام شد
 

  زعفران-صادرات-فرآوری-کشت–: راه کار بهینه سازی کلمات کلیدی 
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 (Crocus sativus Lزعفران خوراکی ) تولیدبررسی راهکارهای افزایش 

 

 3، ایوب مرادی2، احمد داداشی پور1حسن محمد عمویی ساده دل

دانشکده  -2اکولوژی، مدرس دانشگاه پیام نور رودسر  -کارشناس ارشد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک-1

 موسسه تحقیقات منابع طبیعی استان گیالن -3کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، 

Anemone2006@gmail. com* 

 

 چکیده

تولید و تجارت . های الوند استزعفران یکی از ارزشمندترین رستنی های ایرانی است که منشا آن دامنه

ترین اکنون نیز استان خراسان بیشترین و مرغوب . جهانی این محصول همواره در دست ایرانیان بوده است

( Crocus sativus Lدر این مطالعه بهبود عملکرد کشت زعفران خوراکی ). زعفران جهان را تولید می کند

 . در سه بخش خاک، تعیین شرایط رویشگاهی مناسب وتاثیرکورم گیاه زعفران مورد بررسی قرار گرفته است

عملکرد این . متوسط لومی داردگیاه زعفران بهترین رشد و عملکرد را در خاک های هوموس دار با بافت 

زعفران . مناسب زراعت زعفران هستند 7-1بین  pHخاکهای با . گیاه در خاکهای نامناسب کاهش می یابد

در زمینهایی که دارای قلوه سنگ و یا علفهای هرز یا مواد عالی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی 

تحقیقات نشان داده . ی و کاهش گل دهی می گرددخاک با حاصلخیزی زیاد موجب افزایش رشد رویش. دهد

کیلوگرم در هکتار اوره پس از زاچ آب یعنی پس از جمع آوری گل بیشترین تأثیر را  100است که مصرف 

تن کود گاوی در  10تا  20در ایران کشاورزان بسته به جنس زمین از . در عملکرد زعفران داشته است

تن کود گاوی در  25رسی ها نشان داده است که مصرف سالیانه بیش از بر هکتار نیز استفاده می کنند اما

کیلوگرم کود  10در خصوص کود فسفات در هندوستان میزان . هکتار تأثیری بر عملکرد نخواهد داشت

فسفاته تریپل در سال های دوم به بعد برای هر هکتار توصیه شده است در بررسی سطح مختلف کودهای 

را در خاک های قائن برای P2os کیلوگرم 25در منطقه بیرجند و  P2osکیلوگرم  50 شیمیایی میزان مصرف

در خصوص پتاسیم گر چه کودهای حیوانی پتاسیم الزم مزارع . نیل به باالترین عملکرد توصیه شده است

زعفران را تامین می کند به دلیل تخلیه این عنصر با گذشت زمان مصرف کودهای حاوی پتاسیم بر اساس 

 . آزمون خاک ضرورت دارد

میل متر  400ر 300مکانهایی که . گیاه زعفران بیشترین تطابق را با الگوی بارندگی مناطق مدیترانه ای دارد

بارندگی . بارندگی دارند و در طول فصل زمستان پوشیده از برف می باشند برأی کشت زعفران مناسب هستند

کی دیگر از عوامل محیطی که در تولید عملکرد و کیفیت زعفران ی. بیشترین تاثیر را بر رشد این گیاه دارد

هرچه ارتفاع مزارع زعفران . می باشد …جهت ناهمواری و  ،شیب ،موثر است وضعیت زمین از قبیل توپوگرافی

زعفران معموال نواحی سرد و با ارتفاع . از سطح دریا بیشتر باشد کیفیت و عملکرد محصول نیز بیشتر است

 . متر از سطح دریا را ترجیح می دهد 2300تا  1300

در خاکهای حاصلخیز و . تولید محصول زعفران با اندازه پیاز های بذری ارتباط معنی داری را نشان می دهد

غنی از مواد آلی پیازهای بذری مناسب بدست می آید که می توان از آن جهت کشت انبوه در مزارع زعفران 

mailto:Anemone2006@gmail.com
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کاشت آزمایشی پیاز زعفران در ایستگاه تحقیقات پیلمبرا وابسته به مرکز در همین راستا . استفاده نمود

گرم با همکاری مدیریت  1تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن برای تولید پیازهای سالم و باالی 

در عملیات کاشت، پیازهای انتخابی باید درشت تر . باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن انجام شده است

پیاز ها بهتر است قبل از کاشت با سموم . تر و بدون زخم و خراشیدگی و عاری از هر گونه بیماری باشد سالم

کیلو پیاز  100گرم سم برای  500ر 300سری تیزان و گرامنیون و غیره به نسبت  ،قارچ کش از قبیل سرزان

الیه خشک کف پیاز به همراه در موقع کشت بهتر است پولک یا . بر علیه بیماریهای قارچی ضد عفونی شوند

 . مقداری پوسته آزاد وی پیاز جدا شوند تا جذب آب بوسیله پیاز آسانتر و جوانه زدن آن سریعتر انجام شود

 

 : زعفران، خاک، کود، کورمکلمات کلیدی
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 بررسی روش های مختلف استخراج ترکیبات فعال از نمونه های زعفران

 

 مدرس مجتمع آموزش عالی تربت حیدریهسمیه حیدری، دکتری شیمی تجزیه، 
so_heydari_83@yahoo. com 

 

 چکیده

 و طعم عامل پیکروکروسین رنگ، آن مسئول مشتقات و کروسین:ثانویه متابولیت سه توسط کیفیت زعفران

 ویتامین کربوهیدراتها، پروتئینها، زعفران شامل این بر عالوه. شود می تعیین زعفران بوی و عامل عطر سافرانال

در مطالعات مختلف، . باشد می دیگرنیز شیمیایی ترکیبات و صمغ معدنی، مواد فالونوئیدها، آمینواسیدها، ها،

مقایسه روش های استخراج . انواع روش های استخراج ترکیبات فعال زعفران مورد مطالعه قرار گرفته است

عت و بازده استخراج، بخصوص برای سرد و سوکسله نشان می دهد که استخراج با سوکسله به لحاظ سر

از سوی دیگر کاهش اندک پیکروکروسین . کروسین ها و سافرانال به عنوان روش موثرتر پیشنهاد می شود

استخراج شده به روش سوکسله در مقایسه با محصول حاصل از روش سرد می تواند به تبدیل بخشی از 

مقایسه اثر حالل های بکار رفته در . نسبت داده شودپیکروکروسین به سافرانال در شرایط حرارتی سوکسله 

استخراج نشان می دهد که حالل های استن و متانول در مقایسه با سایر حالل ها در این دو روش توانایی 

این موضوع به خصوص در مورد سافرانال و کروسین ها قابل . بیشتری در استخراج مواد موثره زعفران دارند

مورد سافرانال افزایش نقطه جوش حالل منجر به تبخیر سافرانال در مرحله حذف حالل در . مالحظه می باشد

مقایسه روش استخراج سرد و استخراج به کمک امواج فراصوت نشان می . و کاهش این ماده موثره می شود

را کوتاه دهد که استخراج کمکی با امواج فراصوت تا حد زیادی سرعت استخراج را باال برده و زمان استخراج 

نتایج بیانگر این است که استفاده از امواج صوتی . می کند که نتیجه آن افزایش راندمان استخراج می باشد

مطالعات مختلف نشان می . پالسی، تاثیر مثبت بیشتری روی راندمان استخراج نسبت به امواج پیوسته دارد

ی با امواج میکروویو و امواج فراصوت و دهد که استفاده از روش های جدید استخراج همچون روش های کمک

به عنوان مثال . استفاده از سیاالت فوق بحرانی تاثیر مثبت فراوانی در استخراج ترکیبات فعال زعفران دارد

روش استخراج با سیال دی اکسیدکربن روشی بسیار مفید در استخراج سافرانال از نمونه زعفران و کنترل 

استخراج مواد موثره زعفران با روش جذب همزن مغناطیسی و یا روش های  .کیفیت زعفران تجاری می باشد

. میکرواستخراج در بررسی کیفیت نمونه های زعفران و میزان مواد موثره آن بسیار موفقیت آمیز بوده است

طی سال های اخیر استفاده از ترکیبات نانو با خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد، امکان استخراج و 

 . ندازه گیری ترکیبات با غلظت های بسیار کم را در نمونه های زعفران فراهم ساخته استا

 

 کروسین، استخراج، زعفران، راندمان کلمات کلیدی:
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 بررسی شاخص تنوع محصوالت عمده زراعی با تاکید بر محصول زعفران

 )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(

 

 1و محمود صبوحی 1علیه آزادگان، 2، مهدیه قویدل1علیرضا سرگزی

دانشجو کارشناسی ارشد  -2به ترتیب عضو هیات علمی، دانشجو کارشناسی ارشد و دانشیار دانشگاه زابل،  -1

 علوم اقتصادی دانشگاه زاهدان

a. sargazi66@gmail. com 
 

 چکیده

در شهرستان  1390های تنوع محصوالت زراعی در سال تا به بررسی شاخصدر این مطالعه سعی شده است 

با توجه به نتایج محاسبه شاخص آنتروپی، محصوالت عمده زراعی )گندم، جو، . تربت حیدریه پرداخته شود

پنبه، چغندرقند، خربزه، هندوانه، زیره و زعفران( این شهرستان در زمینه محصوالت زراعی، تنوع زعفران، 

است که  221/1مورد نظر برای این محصوالت  میانگین شاخص آنتروپی در سال. ر قند و پسته داردچغند

 . باشددهنده تنوع کشت در زمینه محصوالت زراعی مینشان

 

 زعفران، شاخص آنتروپی، تربت حیدریه :کلمات کلیدی

 

  

mailto:a.sargazi66@gmail.com
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بررسی شرایط بهینه اگرواکولوژیکی و فیزیولوژیکی جهت دستیابی به بیشترین عملکرد و طول 

 . Crocus sativus Lدوره گلدهی زعفران 

 

 1جال ل عباسیان

 دانشجوی دکتری علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه گیالن -1

Abbasian@medplant. ir 
 

 چکیده
درصد تولید آن در اختیار کشورمان  90کشاورزی مهم ایران است که نزدیک به زعفران از جمله محصوالت 

از آنجا که میزان گلدهی و طول دوره گلدهی زعفران اهمیت باالیی در راندمان اقتصادی آن دارد، . می باشد

و  در این تحقیق با گردآوری و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات مختلف، اثر شرایط مختلف اگرواکولوژیکی

نتایج بررسی ها نشان می دهد که از . فیزیولوژیکی بر میزان گلدهی و طول دوره گلدهی زعفران بررسی شد

جمله شرایط فیزیولوژیکی مؤثر بر میزان گلدهی زعفران، اندازه ی کورم آن می باشد که با میزان گلدهی 

گرم،  10تا  1گرم و  1تا  4گرم،  4تا  4گرم،  4تا  2در مقایسه بین کورمهایی با وزنهای . رابطه مستقیم دارد

. گرم( عملکرد بیشتری نسبت به کورمهای کوچکتر داشته اند 10تا  1مشخص شد که کورمهای با وزن باالتر )

از دیگر شاخصهای فیزیولوژیک مؤثر در گلدهی زعفران، سن گیاه است که تا سال چهارم بعد از کاشت گلدهی 

 24رسی شرایط اگرواکولوژیکی نیز نتایج نشان می دهد که دور آبیاری بر. افزایش و سپس کاهش می یابد

روزه و به صورت کرتی عالوه بر صرفه جویی در میزان آب مصرفی نسبت به روش جوی و پشته ای، به دلیل 

از جمله دیگر شرایط اکولوژیکی دمای هوا . تولید کورم های بزرگتر، بیشترین میزان گل را تولید خواهد کرد

. درجه سانتی گراد در فصل گلدهی می باشد 2/14تا  2/12که بهترین دما برای گلدهی زعفران بین  است

سانتیمتری  20-15بنه در مترمربع و عمق کشت در  4/177بیشترین میزان تراکم کشت در محدوده 

 . کیلوگرم بر هکتار را خواهد داد 01/5بیشترین دوره گلدهی و بیشترین مقدار محصول برابر با 

 

 . گیاهان دارویی، زعفران، شرایط اگرواکولوژیکی کلمات کلیدی:
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 (Crocus sativus Lزعفران خوراکی ) بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان عملیات تکثیر وکاشت

 

 3، سیده المیرا قاسم زاده2احمد داداشی پور ،1حسن محمد عمویی ساده دل

کرج  ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران -2دانشگاه پیام نور رودسر، کارشناس ارشد علوم گیاهی، مدرس -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت -3

Anemone2006@gmail. com* 

 

 چکیده

( و راسته (Iridaceaگیاهی چند ساله، متعلق به خانواده زنبقیان . Crocus sativus Lزعفران با نام علمی 

( و cormاین گیاه علفی، بدون ساقه و پیازدار است و پیاز آن از نوع کُرم ). باشدمی (Liliales)ها لیلیال

ای تشکیل شده است، پیاز زعفران ای محصور در برگهای اندوختهبرخالف پیاز خوراکی که از یک ساقه کپه

-ای رنگی پوشیده شده های فیبری قهوهبوده که از پوسته دار و توپر یک ساقه زیرزمینی مدور، سخت، گوشت

 . است

پس از این . سال متغیر می باشد 10تا  5عمر مفید مزارع زعفران برای گلدهی بسته به تراکم کشت اولیه از 

زمان به علت تکثیر زیاد بنه ها و کمبود فضا جهت رشد رویشی بنه ها و ضعیف شدن خاک، عملکرد مزرعه به 

( می باشد و هر ساله نیز زایش دارد cormبا توجه به اینکه پیاز زعفران دارای غده ). اهش می یابدشدت ک

لیمونی رسی و شنی باشد تا امکان تکثیر آنها براحتی وجود  ،زمین مورد نظر باید ترجیحا دارای خاک لومی

یاز جهت دسترسی به رطوبت داشته باشد در زمینهایی با قابلیت نگهداری پایین آب، به دلیل رشد طولی پ

مورد نیاز غده ها شروع به رشد طولی نموده و پیاز از حالت گرد و شلغمی به صورت کشیده و هویج مانند 

 . تغییر شکل خواهد داد که در این صورت از گلدهی بسیار کمی برخوردار خواهند بود

ایی که دارای قلوه سنگ و یا علفهای زعفران در زمینه. مناسب زراعت زعفران هستند 7-1بین  pHخاکهای با 

خاک با حاصلخیزی زیاد موجب افزایش رشد . هرز یا مواد عالی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی دهد

بهترین زمان کاشت و انتقال پیاز زعفران نیمه اول تیر ماه می باشد که . رویشی و کاهش گل دهی می گردد

. و هفته از زمین قدیمی برداشته و در زمین جدید کاشته شودالزم است پیاز زعفران حداکثر طی مدت د

در خاکهای حاصلخیز و . تولید محصول زعفران با اندازه پیاز های بذری ارتباط معنی داری را نشان می دهد

غنی از مواد آلی پیازهای بذری مناسب بدست می آید که می توان از آن جهت کشت انبوه در مزارع زعفران 

قبل از آماده کردن پیاز زعفران . میلیمترباشد 40تا  35و طول آن ها  25تا  23قطر بنه ها باید . داستفاده نمو

برای کاشت الزم است با مشاهده دقیق از عدم وجود کنه در اطراف پیاز اطمینان حاصل نمود همچنین الزم 

گرم خود داری  1زن کمتر از است از کاربرد پیازهای مشکوک به انواع آلودگی های قارچی و پوسیدگی و با و

 . گرم بوده است 1پیازهایی با اندازه بیشتر از  ،در تحقیقات انجام شده بهترین پیازها. شود

از بیرون آوردن پیاز ها در اواخر مرداد به بعد باید خودداری کرد چون در این موقع بعضی از پیازها ممکن 

قدر فاصله بیرون آوردن پیاز تا کاشت کمتر باشد بهتر است برای ریشه دادن و جوانه زدن آماده باشند هر 

سانتی متر می  30ر 20است با وجود این پیاز زعفران را برای مدت چند ماه در محل سرد و خشک با ارتفاع 

mailto:Anemone2006@gmail.com
mailto:Anemone2006@gmail.com
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توان به صورت پخش شده نگهداری نمود ولی این امر باعث عدم توسعه فیزیو لوژیکی گلها شده و باردهی 

 . ا کاهش می دهدسال اول کشت را شدید

در صورتیکه  ،گرم برأی هر پیاز 4پیاز است با وزن متوسط  3تعداد پیاز انتخابی جهت کاشت در هر چاله 

تن و در  3سانتی متر از کدیگر به مقدار  1ر  4پیازها ردیفی در فارو کاشته شوند به صورت منفرد و با فاصله 

تنها . تن بالغ خواهد شد 5کنند میزان کاشت پیاز به عدد مصرف  5صورتیکه به صورت سنتی و در هر چاله 

مزیت روش ردیفی به کاشت کپه ای، ردیفی بودن این روش می باشد و عیب آن این است که بنه ها در سال 

های اول از یکدیگر فاصله زیادی داشته و بیشترین نیروی گیاه در این سال ها صرف بیرون آمدن از زیر خاک 

 . می گردد

 

 زعفران، کُرم، تکثیر، کاشت  لیدی:کلمات ک
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 بررسی کارایی تخصیصی و مدیریتی محصول زعفران
 

 1و مهندس رضا نجفی *نظر دهمرده، مهدیه قویدل، علیرضا سرگزی

به ترتیب دانشیار، دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیات علمی دانشگاه زابل  -1

 جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستانو کارشناس ارشد سازمان 
a. sargazi66@gmail. com 

 

 چکیده

با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی محصول زعفران در اقتصاد ملی و استعداد بالقوه فراوان کشور برای 

ارتقای کمی و کیفی این محصول، در این مطالعه سعی شده تا به بررسی کارایی تخصیصی و مدیریتی این 

نتایج نشان داد که دامنه . محصول در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از نرم افزار اکسل پرداخته شود

باشد، در حالیکه کارایی مدیریتی  درصد در نوسان می 100درصد تا  42تغییرات کارایی تخصیصی از 

درصد بوده که  13مدیریتی همچنین متوسط کارایی . در حال تغییر بود 1درصد تا  49برداران منتخب از  بهره

توانند با توجه به نتایج، واحدهای تصمیم ساز با ترویج و آموزش در این زمینه می. کارایی نسبتا باالیی است

 . وضعیت فعلی خود را بهبود دهند

 

  DEAزعفران، مدیریت،  کلمات کلیدی:
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 زعفران مزارع در جدید کش علف چند کارآیی بررسی
 

 شهرام نوروززاده مجید عباس پور،

 مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
MajidAbbaspoor2009@gmail. com 

 

 چکیده

 

لیتر در هکتار، دیفلوفنیکان + ایزوپروترون  2و  5/1کارآیی علف کش های اکسی فلوروفن )گل( در مقادیر 

%  5/0میلی لیتر در هکتار به همراه  450ر لیتر در هکتار، پینوکسادن )آکسیال( به مقدا 5/2)پنتر( به مقدار 

گرم در  40از حجم محلول سمپاشی از ماده افزودنی، مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون )توتال( به مقدار 

 در لیتر 1 مقدار به سوپر( اتیل )تارگا پی لوفوپ لیتر در هکتار، کوئیزا 2هکتار، ستوکسیدیم )نابواس( به مقدار 

 لیتر 1 مقدار به سوپر( )گاالنت متیل آر هالوکسی فوپ هکتار، در گرم 750 مقدار به زین)سنکور(متریبیو هکتار،

 دو طی زعفران هرز علفهای کنترل هکتار برای در گرم 20 مقدار به )گرانستار( متیل بنورون تری و هکتار در

 750 میزان سنکور به دارای تیمارهای داد نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد گناباد در 1314-1311سال 

به  سوپرگاالنت یا هکتار در لیتر 2 میزان به گل مانند علفکشها سایر از مناسب دز با که هنگامی هکتار در گرم

 کاهش باعث خوبی به می تواند شود همراه هکتار در گرم 20 میزان به گرانستار یا و هکتار در لیتر 1 میزان

 جای بر زعفران روی بر چندانی خسارت آنکه بدون گردد وجین بدون شاهد به نسبت های هرز علف معنی دار

 کامل طیف معنی دار کاهش باعث متیل بنورون تری با همراه یا به تنهایی منظوره دو علفکشهای. گذارد

 . شدند هرز علفهای

 
 

  متیل بنورون تری متریبیوزین، هرز، های علف زعفران، کلیدی: واژه های
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 بررسی کارآیی کوییزالوفوپ تفوریل در کنترل علف های هرز باریک برگ زعفران

 

 شهرام نوروززاده مجید عباس پور،

 مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
email:MajidAbbaspoor2009@gmail. com 

 

 چکیده

لیتر  2لیتر در هکتار و  5/1در هکتار، لیتر  1کارآیی باریک برگ کش کوییزالوفوپ تفوریل )پنترا( )در مقادیر 

لیتر در هکتار(، کوئیزا لوفوپ پی اتیل  2با باریک برگ کش های ستوکسی دیم )نابواس( )به مقدار  در هکتار(

لیتر در هکتار(  1لیتر در هکتار( و هالوکسی فوپ آر متیل )گاالنت سوپر( )به مقدار  1)تارگا سوپر( )به مقدار 

در گناباد، واقع در خراسان رضوی مورد ارزیابی  1311 ی هرز باریک برگ زعفران در سالها برای کنترل علف

های  دار تراکم و وزن خشک علف نتایج نشان داد کلیه تیمار های علف کشی باعث کاهش معنی. قرار گرفت

هکتار( در لیتر در  2کوییزالوفوپ تفوریل )به مقدار . هرز باریک برگ نسبت یه شاهد بدون مبارزه شدند

لیتر در هکتار(  1کنترل علف های هرز باریک برگ اختالف معنی داری با کوییزالوفوپ تفوریل )به مقدار 

بین سایر تیمارهای علف کشی اختالف معنی داری . داشت و باعث کنترل بهتر علف های هرز باریک برگ شد

کالله زعفران در  50گل و وزن خشک  داری بین وزن تر اختالف معنی. در کنترل علف های هرز مشاهده نشد

دهد علف کش ها اثر سویی بر  ها با شاهد وجین دستی مشاهده نشد که نشان می کش تیمارهای مختلف علف

 . اند نداشته زعفران
 

 زعفران، علف های هرز، باریک برگ کش های کلیدی:  واژه
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 بررسی مزیت نسبی تولیدی و صادراتی زعفران ایران

 

 2علیرضا کرباسی ،1حسین امامی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی  -2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکاه فردوسی مشهد،  -1

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 چکیده

 قابل رقابت در بازارهای جهانی از تولید محصوالت دارای مزیت نسبی و هدفمند و شناسایی و حمایت اصولی

محصول زعفران جزء . پایدار برای بخش کشاورزی می باشد و ایجاد درآمد پیشرفت مهمی در توسعه و گام

محصوالت کشاورزی است که هم در زمینه ایجاد اشتغال و هم در زمینه ارز آوری برای کشور اهمیت فوق 

 تقیم تاثیر آن بر ی یارانه ها وشده است با توجه به موضوع هدفمنددر این مطالعه سعی . العاده ای دارد

نرخ ارز  و تغییر شدید و همچنین موضوع تکانه های ارزی اخیر حامل های انرژی وقیمت نهاده های تولیدی

حقیقی واثر آن بر تجارت خارجی و صادرات زعفران به بررسی مزیت نسیب تولیدی و صادراتی زعفران 

 . پرداخته شود

به بحث مزیت نسبی  (DRCبع داخلی )و برآورد شاخص هزینه منا PAM در این مطالعه با محاسبه ماتریس

( توان RCAهمچنین با محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده ) تولیدی زعفران پرداخته شده است و

 . صادراتی زعفران ایران مورد بررسی قرار گرفته است

 

 حمایت اصولی، اشتغال، زعفران، مزیت نسبیکلمات کلیدی: 
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 در منطقه تربت حیدریه 1811مزارع زعفران در سال بررسی و تحلیل علل کاهش عملکرد 

 

 2، محمد طاهر کفاش1محمدرضا عباسپور

کارشناس هواشناسی کشاورزی  -2کارشناس ارشد تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، 

 اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

 

 

 

 چکیده

مناطق آن در زمینه تولید برخی از محصوالت کشاورزی  کشور ایران با تنوع وسیع آب و هوایی، در پاره ای از

. از مزیت نسبی قابل توجهی برخوردار است. . . زرشک و ،نظیر پسته، خرما، کشمش، بادام، گردو، زعفران، زیره

لذا برای اتخاذ سیاستهای مطلوب در جهت افزایش کارایی تولید، بهبود نظام بازار رسانی و توسعه صادرات 

 . به مطالعات اقتصادی به صورت علمی حائز اهمیت می باشدآنها، نیاز 

گرانبهاترین گیاه زراعی موجود در روی کره  Crocus Sativasو نام علمی  saffronزعفران با نام عمومی 

. زمین است و تنها گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلوگرم مثقال و گرم می باشد

( است و در منطقه آب و هوایی مدیترانه و غرب آسیا از عرض جغرافیایی   Iridaceaeنبق )زعفران از خانواده ز

در مناطق بسیار کم باران  -درجه شرقی 10درجه غربی تا  10درجه شمالی و طول جغرافیایی  50تا  30

 . ایران که دارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند گسترش دارند

به دلیل دارا بودن گلهای زیبا به عنوان گیاهان زینتی مورد استفاده قرار می گیرند، هر چند انواع دیگر زعفران 

 . ولی گونه زراعی آن از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد

زعفران گیاه زراعی بی نظیر و منحصر به فرد است که خصوصیات ویژه آن باعث شده است که تکنولوژی تولید 

از ویژگیهای . ادی نیز برخوردار است بین کشاورزان سینه به سینه منتقل گرددآن در نوع خود از پیچیدگی زی

بارز این گیاه ظهور گل آن قبل از هر اندام دیگر، شروع رشد آن در پاییز، انتهای رشد آن در بهار، عدم تولید 

 . هوا می باشد بذر بارور برخالف تولید گلهای کامل فراوان و ضرورت برداشت گل آن در صبح قبل از گرم شدن

 

  تولید، زعفران، تکنولوژی :کلمات کلیدی



 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 41                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

 بررسی اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران

 

 سعید جاهدی پور

 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی )بوم شناسی زراعی( دانشگاه فردوسی مشهد
saeed_jahedi2020@yahoo. com 

 

 چکیده

. به فردی بین محصوالت صنعتی و صادراتی ایران داردزعفران به عنوان گرانترین ادویه جهان جایگاه منحصر 

کاربردهای متعدد و فراوان زعفران و خواص داروئی و مصرف متنوع غذائی آن از همه مهمتر نقش عمده ای 

 بازار زعفران را که در زندگی کشاورزان خراسان رضوی و جنوبی دارد توجه ویژه به مسائل تولید، صادرات و

سطح زیر کشت و تولید زعفران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته . سازد بیش از بیش روشن می

زعفران ایران عالوه بر اینکه از نظر کمی درصد باالیی از تولید جهانی را تشکیل می دهد از لحاظ کیفی . است

تا بعضی از نیز از مرغوبیت زیادی برخوردار بوده به نحوی که کیفیت مطلوب زعفران ایران باعث گردیده 

کشورها از جمله اسپانیا زعفران ایران را بصورت فله خریداری نموده و با بسته بندی مناسب بنام خود روانه 

کشورهای ایتالیا، سوئیس، فرانسه، فنالند، آلمان، سوئد، عربستان،کویت، امارات . بازارهای بین المللی نماید

 . زعفران در جهان هستندمتحده عربی و بحرین جزء بزرگترین وارد کنندگان 

 

 . اجتماعی، اقتصادی، زعفران کلمات کلیدی:
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 8بررسی تأثیر درجه حرارت مناسب و الگوهای مختلف کشت بر عملکرد برگ و بنه دختری در 

 (Crocus sativusاندازه بنه درگیاه دارویی زعفران )

 

 2و حسین نعمتی 2، مجید عزیزی2، حسین آرویی*1مرضیه نصرآبادی

دانش آموخته علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی * -1

 اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی، علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد -2مشهد، 

 

 چکیده

بنه و عوامل  ای و اندام تولید مثلی است و عوامل داخلی، اندازهاز آنجایی که بنه زعفران ساختار ذخیره

محیطی، درجه حرارت مؤثر بر رشد و نمو این گیاه است، بدین منظور آزمایشی در مورد بررسی تأثیر درجه 

0حرارت مناسب )
C 25-23های گروه  در ابتدا بنه. ها، در دستگاه ژرمیناتور انجام گردید( در دوره رکود بنه

و  9-11 ،4-9اندازه مختلف بنه  3در متر مربع و  بنه 100و  75، 50تراکم  3شاهد )عدم تیمارحرارتی( در 

های تحت تیمار حرارتی گرم در آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی کشت گردید و سپس بنه 11>

نتایج این آزمایش که در . های وزنی مورد کشت قرار گرفتندروزه در همان تراکم و گروه 40پس از طی دوره 

ها انجام گردید، نشان داد تیمار حرارتی، در دوره رکود بنه 1319-90سال زراعی  جلگه درشهرستان تخت

داری بر خصوصیات مربوط به طول و عرض برگ داشت ولی بر روی درصد ماده خشک برگ اثر تأثیر معنی

-به داری بر روی خصوصیات مربوط به برگ داشتند،وزن بنه و تراکم نیز تأثیر معنی. داری مشاهده نشدمعنی

بنه در متر مربع کشت شدند دارای بیشترین درصد ماده  50که در تراکم های درشت زمانیکه بنهطوری

گراد نیز بر روی برخی صفات مربوط به بنه زعفران درجه سانتی 23-25تأثیر درجه حرارت . خشک برگ بودند

این نتایج نشان داد . دار نشدمعنیقطر و میانگین وزن بنه دختری( معنی دار و بر تعداد بنه دختری   )طول،

تراکم کاشت نیز در . تر در افزایش میانگین وزن بنه دختری و تعداد بنه دختری مؤثر بوده استهای درشتبنه

بنه در  50های دختری، تراکم میانگین وزن بنه دختری و تعداد آن نقش بسزایی داشته است و در تولید بنه

ای بنه ها منجر به حفظ مواد ذخیرهدرجه حرارت کنترل شده در دوره رکود بنهدر مجموع . متر مربع بهتر بود

های درشت در تراکم مناسب از طرفی انتخاب بنه. گردیده است و در عملکرد بنه دختری مؤثر بوده است

 . جهت افزایش عملکرد کیفی بنه دختری نقش بسزایی داشته است

 

 ، زعفرانبنه، ژرمیناتور، ماده خشک کلمات کلیدی:

  



 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 43                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

 بررسی تولید و بازار زعفران ایران: مشکالت و راهکارها

 

 2 حسن فیضی ،1حسین صحابی

 مدرس مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -2عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه،  -1
*hsahabi1351@gmail. com 

 

 چکیده

عده ای بر این اعتقادند که رویشگاه اولیه . سال قبل بر می گردد 2500زراعت زعفران به بیش از سابقه 

% مصارف زعفران 10حدود. زعفران در دامنه ی کوههای زاگرس به ویژه ناحیه ی الوند در ایران بوده است

به دلیل اثرات  که اخیراً نیز استفاده می شود. . . رنگ اتومبیل و خوراکی، صنعتی است که در مصارف دارویی،

عالوه بر کالله زعفران که بخش . توجه قرار گرفته است سرطان بودن آن مورد ضد خصوصاً و بیولوژیکی مفید

درحال حاضر زراعت آن به خراسان و چند . می توان استفاده کرد بقیه ی اندامهای آن نیز تجاری آن است از

% زعفران دنیا در ایران تولید می شود 91حدود . ود شده استنقطه دیگر کشور در فارس، کرمان و یزد محد

بنابراین یکی از محصوالت صادراتی کشور محسوب می . تن آن در خراسان بزرگ تولید می گردد 110که 

. این گیاه دارای امتیازات ویژه ای از قبیل نیاز آبی کم، فصل رشد مطلوب و اشتغال زایی فراوان است. گردد

رخ در استان های خراسان کسب درآمد زیادی برای بسیاری از خانوارها در این استان ها برداشت طالی س

اما با برنامه های نادرست و عدم . دارد و ساالنه میلیون ها دالر از طریق صادرات نصیب اقتصاد کشور می کند

قتصاد کشور داشته باشد مدیریت صحیح در امر صادرات، این ارز آوری را که می تواند جایگاه بسیار مهمی در ا

کیلوگرم بوده است  57011میزان صادرات زعفران ایران 1311درسال . خود رسانده است ترین حد به پایین

 برابر 2است ولی ارزش قیمتی زعفران به  داشته کاهش تولید ، سه درصد1317نسبت به سال که از نظر تولید

ع زعفران می تواند وضعیت اقتصادی این منطقه و حتی مزار در شمال شرق کشور، مسلماً. افزایش یافته است

صادرات آن می  فرآوری و بنابراین اندکی توجه و اعمال مدیریت صحیح در تولید،. تحت تأثیر قراردهد را کشور

منطقه و کشور  و تحولی عظیم در اقتصاد تواند کارگشای بسیاری از مشکالت کشاورزان و صادرکنندگان باشد

زعفران  بازرگانی این محصول است و در زمینه تولید بخش صادرات و مشکل عمده ی زعفران در. ایجاد کند

سطح زیرکشت این محصول در ایران به ویژه استان خراسان  بخش عظیمی از ندارد، زیرا مشکلی وجود

ابراین بن. گیری داشته باشد افزایش چشم شده است که میزان تولید و افزایش سطح زیرکشت موجب قراردارد

های تولیدی، فراوری و حصول جایگاه واقعی این محصول ارزشمند در منطقه، نیازمند توجه به جنبه

 . تجاری آن و در نتیجه معرفی این محصول در کلیه زمینه هاست -اقتصادی

 

 زعفران، صادرات، عملکرد، فرآوری کلمات کلیدی:

  

mailto:hsahabi1351@gmail.com
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 ویی زعفرانبررسی خصوصیات گیاه شناسی و کاربردهای غذایی و دار

 

 سعید جاهدی پور

و مدرس گروه کشاورزی دانشگاه  دانشجوی دکتری اگرواکولوژی )بوم شناسی زراعی( دانشگاه فردوسی مشهد

 پیام نور مشهد

Email: saeed_jahedi2020@yahoo. com 
 

 چکیده 

 30تا  10به ارتفاع  کوچک و چند سالهگیاهی پایا از خانواده زنبق است، Crocus Sativusزعفران با نام علمی 

پیاز زعفران غده ای و توپر می باشد و دارای چند پوست و یک مغز سفید رنگ با ته تخت . سانتیمتر می باشد

این گیاه در شرایط آب و . و نوک برآمده است که گل و ساقه جدید از غنچه های روی پیاز به وجود می آیند

از گیاهان مهم و یکی از محصوالت مهم اقتصادی کشور . هوایی خشک عملکرد خوبی از خود نشان داده است

انتشار جغرافیایی زعفران در ایران شامل استانهای . می باشد که در سراسر دنیا نیز مورد استفاده قرار می گیرد

در سالهای اخیر زعفران درکرج و قم نیز . خراسان رضوی، جنوبی یزد، کرمان، گیالن و مازندران می باشد

زعفران در منطقه آب و هوایی مدیترانه و غرب آسیا در مناطق بسیار کم باران ایران ر توران . ستکشت شده ا

از . که دارای زمستان سرد و تابستان گرم بدون داشتن بارش در اوایل فصل پاییز باشد گسترش دارد

در پاییز و انتهای رشد شروع رشد آن . ویژگیهای بارز این گیاه ظهور گل آن قبل از هر اندام رویشی دیگر است

برداشت محصول شامل . تکثیر زعفران منحصراً توسط غده زیرزمینی بنه کورم متداول است. آن در بهار است

طول عمر گلها . چیدن گل و جدا کردن کالله از سایر قسمتهای گل و درنهایت خشک کردن کالله ها است

کیلو گل به  71عدد گل است و از  2170ران معادلروز بوده که به طول متوسط هرکیلو گل زعف 4تا  3حدود 

درحال حاضر کلیه مراحل برداشت گل و جداسازی . کیلو زعفران دسته ای حاصل می شود 1طور معمول 

. کالله ها و فناوری زعفران با دست صورت می گیرد، کالله سه شاخه زعفران مهمترین بخش تجاری آن است

عامل رنگ و طعم زعفران به ترتیب کروسن . ح معدنی و موسیالژ استاین بخش از گل حاوی مواد چرب، امال

از خواص داروئی زعفران . و سافرنال می باشد که عالوه بر کاربردهای غذایی دارای خواص دارویی نیز می باشد

می توان به مواردی همچون درمان افسردگی، مسکن درد، قاعده آور، تحریک اعصاب، تصفیه کبد، رفع سرفه 

 . اشاره کرد. . . و

 

 . زعفران، گیاه شناسی، کاشت، برداشت، خواص غذایی و دارویی کلمات کلیدی:
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 بررسی سیتوژنتیکی توده های بومی زعفران ایران

 

 2، علیرضا سوهانی در بان1سید علیرضا رضوی

آزاد اسالمی واحد استادیار دانشگاه -2استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، -1

 مشهد
Razavi_rokh@yahoo. com 

 

 چکیده

های زیر کشت زعفران جهان را به خود اختصاص داده که بیشترین درصد از زمین 7/19اینکه ایران  با توجه به

لذا شناسایی، جمع آوری و نگهداری از گونه های جنس . سطح زیر کشت زعفران را در سطح جهان می باشد

خاصی برخوداری است که می تواند منابع ژنتیکی بسیار با ارزشی را جهت تولید ارقام  زعفران از اهمیت

 Crocus جنس زعفران زراعی موجود یکی از گونه های. مناسب و مقاوم در شرایط ایران در اختیار ما قرار دهد

نس کروکوس طیف ج. گونه می باشند 10این گروه شامل . ( می باشدIridaceaeاست که از خانواده زنبقیان )

 .Cمتعلق به گونه  n2=4کمترین تعداد کروموزوم . وسیعی از نظر تعداد کروموزوم را شامل می شود

arperanus کروکوس ها به سه دسته . شرق مدیترانه و یونان و ایران می باشد خاستگاه کروکوس ها. می باشد

نه های جنس زعفران که در ایران گزارش پراکنش گو. بهاره، پائیزه و زمستان گل دهنده تقسیم می نمایند

در نزدیکی پارک جنگلی  C. Almehensisدر نواحی شمال شرقی ایران، C. Korolkovii :شده اندعبارتند از

در خراسان شمالی در مناطق غرب بجنورد و شمال غربی  C. Michhelsoniiگلستان در شمال شرقی گرگان،

 .Cشمال گرگان و پارک چنگلی گلستان،  ،و تپه های شمال تبریز در شمال غربی ایران C. Biflorus قوچان،

Aerious ،در کردستان C. Haussknechii )بین کرمانشاه و همدان جیران بالخ ،در کوه های دالخانی)سنقر، 

در نواحی  C. Gilanicusدر نواحی گیالن، کوه گرو )کرمانشاه(، جنوب غربی اراک، C. Cancellatuss، کوه گرو

در سواحل شمالی  C. Speciosusدر سواحل شمالی گرگان، منطقه سفید رود و رشت،  C. Caspius ،گیالن

در بررسی تعداد . حاصل شده است C. cartwrightianus( از گونه C. sativusگرگان، البرز و زعفران زراعی )

. سیتوژنتیکی)کاریوتایپ( قرار گرفتنمونه زعفران جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور مورد بررسی  1

 24که در نتیجه مجموع تعداد کروموزوم های آن . جهت مطالعات میتوزی از برش انتهایی ریشه استفاده شد

 =n2 انواع کروموزوم ها . کروموزوم در هر جنس محاسبه گردید طول بلندترین و کوتاهترین. محاسبه گردید

ر که میدانیم زعفران زراعی تریپلوئید بوده و عقیم می باشد و همانطو. نیز برای هر جنس مشخص گردید

گامت هایی تولید می کند از لحاظ ژنتیکی نا متعادل بوده و لذا عدم باروری زعفران در عدم باروری گامت 

های آن می باشد و این سبب می گردد که این گیاه قادر به تکثیر زایشی نبوده و به صورت رویشی تکثیر می 

 . گردد

 

 زعفران، سیتوژنتیک، کروموزوم، میتوز کلمات کلیدی:
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 به کارگیری سیستم مدیریت کارآمد در صادرات محصول زعفران

 

 2، الهه احمدیان1مینا عنابستانی
-نور واحدتربتدانشگاه پیام -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان مشهد،  -1

 حیدریه،گروه مدیریت

Mina_Anabestani@Yahoo. com 
 

 چکیده

صادرات درست و . اندهاختصاص داد خود به را نفتی کشور غیر صادرات از ایعمده بخش محصوالت کشاورزی

و ایجاد سیستم کارآمد هر نوع محصول کشاورزی عالوه بر ارائه تمهیدات الزم کشاورزی، نیازمند برقراری 

اهمیت این مساله چنانچه محصولی به . مدیریت کارآمد و توانمند جهت هدایت صحیح فرآیند صادرات است

 سرخ طالی عنوان به زعفران. گرددعنوان منبعی درآمدزا و استراتژیک برای کشور تلقی گردد، دو چندان می

. یی در تاریخ صادرات کشور برخوردار بوده استاز جایگاه باال همواره کشاورزی محصول ترینارزش با و ایران

شماری از قبیل: شناسایی بازار هدف، مدیریت درست و کارآمد صادرات زعفران، نیازمند توجه به مسائل بی

های حمل و نقل، های خریداران خارجی، نحوه تبلیغات، نوع بسته بندی، روشآشنایی با فرهنگ، زبان و ارزش

بر این اساس، مقاله حاضر با ذکر اقدامات . باشدبازاریابان و فروشندگان و غیره میآموزش صحیح و به روز 

مدیریتی مورد نیاز صادرات محصول زعفران، به ارائه و شرح مدلی جامع از سیستم مدیریت کارآمد صادرات 

 . پردازدزعفران می

 

 مدیریت، کارآمدی، صادرات، زعفران کلمات کلیدی:
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 (، در صادرات بهینه زعفرانCRMهای مدیریت ارتباط با مشتری)و روش گیری از اصولبهره

 

 3زاده، محمدرضا بهرام2، الهه احمدیان1*مینا عنابستانی
 ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما. 2دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، . 1

هیات علمی دانشگاه و دبیر کمیسیون خدمات شهری  عضو. 3دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، مشهد، 

 شورای اسالمی شهر مشهد

Mina_Anabestani@Yahoo. com
* 

 

 چکیده

ها، تغییر، سرعت، جهانی شدن و تالش برای های عصر حاضر، که وجود پیچیدگیامروزه با توجه به ویژگی

رقابتی برتر جزو جدایی ناپذیر آنست، برقراری ارتباط موثر و مفید با مشتریان از جمله مهمترین کسب مزیت 

ها، جوامع کنونی باید ظرفیت. گرددو کلیدی ترین عوامل موثر رشد، پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می

سب و بهینه از آن برداری منااستعدادها، محصوالت و منابع استراتژیک خود را شناخته و در جهت بهره

در این میان محصول زعفران به عنوان محصولی استراتژیک در کشور ما شناخته شده است که پس . بکوشند

بدیهی است که مساله آشنا . نمایداز نفت نقش شایانی را در ایجاد صادرات و افزایش درآمد کشور ایفا می

های مدیریت ارتباط با زم با قوانین و روشهای کشور خریدار و عدم آشنایی النبودن با فرهنگ و ارزش

(، و در نتیجه عدم برقراری ارتباطات صحیح با مشتریان خارجی، از سوی بسیاری از CRMمشتری)

های فراوان در صادرات شایسته و بایسته این محصول گرانقدر شده صادرکنندگان زعفران موجب ناکارآمدی

تعاریفی از مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، به ذکر اهمیت و ضرورت مقاله حاضر برآنست تا با ارائه . است

سازی این امر راهکاهایی اجرایی به کارگیری مدیریت صحیح و کارآمد ارتباط با مشتریان پرداخته و برای پیاده

 . دهدارائه می

 

  مدیریت ارتباط با مشتری، زعفران، صادرات کلمات کلیدی:

  

mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
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 ستخراج به کمک امواج مایکروویو آنتوسیانین های گلبرگ گل زعفرانبهینه سازی فرایند ا

 

 *4سید مهدی جعفری 3، محمد قربانی2، عباس همتی کاخکی1کتایون مهدوی خزاعی

 پژوهشکده ی علوم و صنایع غذایی مشهد. 2گرگان،  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4و 1،3

smjafari@gau. ac. ir* 

 

 چکیده

( مورد MAE( به کمک امواج مایکروویو )Crocus sativusاستخراج آنتوسیانین های گلبرگ گل زعفران )

(، دمای اعمال 100:1تا  10:1فاکتور های مورد بررسی عبارت از نسبت حالل به نمونه ). بررسی قرار گرفت

باالترین قدرت پرتودهی در تمام آزمون ها برابر . دقیقه( بودند 15تا  5( و زمان استخراج ) ϲ °75-35شده )

( جهت تعیین بهترین شرایط فرایند به منظور دستیابی به باالترین RSMروش سطح پاسخ ). وات بود 340

میزان بهره وری استخراج و باالترین میزان آنتوسیانین استحصالی )بر حسب میلی گرم سیانیدین تری 

آزمون ها بر اساس طرح ترکیب مرکز گرای . میلی لیتر عصاره( مورد استفاده قرار گرفت 100هر گلیکوزید در 

مطالعه ی صورت گرفته نشان داد که اثر دما . ( و با سه متغیر عنوان شده طراحی شدندCCRDگردشی )

شرایط مطلوب . )قدرت پرتودهی( بر روی بهره وری استخراج نسبت به دو متغیر مستقل دیگر برجسته تر بود

استخراج جهت دستیابی به بیشترین میزان آنتوسیانین استحصالی عبارت بودند ازنسبت حالل به نمونه 

mg/100ml50،  دمایϲ°24/41  دقیقه که در این شرایط استخراج میزان  51/7و زمان استخراج

mg/100ml53/1322 ن بسیار باالتر از میزان آنتوسیانین از عصاره ی گلبرگ زعفران استخراج شد که این میزا

تکنیکی سریع با بهره  MAEبه طور کلی . آنتوسیانین استحصالی در مورد مشابه به روش استخراج سنتی بود

وری باال برای استخراج عصاره ی گلبرگ زعفران به واسطه ی تخریب دیواره ی سلولی در طی پرتو دهی با 

 . کوپ قابل مشاهده بودامواج مایکروویو است و این اثر تخریب با میکروس

 

  گلبرگ گل زعفران، آنتوسیانین، بهینه سازی، استخراج به کمک مایکروویوکلمات کلیدی: 
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 تاثیر زمان استفاده از کود پتاسه بر عملکرد زعفران

 

 3، سودابه نورزاد2، احمد احمدیان*1حسین شجاعی

عضو هیأت علمی، مجتمع  -2آزمایشگاه گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، کارشناس  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -3آموزش عالی تربت حیدریه، 

 

 چکیده

هت رنگ طالیی و تند است که به ج Crorus sativusزعفران گیاهی چندساله از خانواده زنبقیان با نام علمی 

 . کالله آن به خاطر سپرده می شود

گاهی اوقات برنامه کوددهی زمانی . قابلیت استفاده از کود در گیاهان، در تمامی مرحل رشد یکسان نیست

بنابراین مقدار زیادی از این عناصر که به عنوان یکی از . ای باالیی ندارداست که گیاه، جذب و نیاز تغذیه

این موضوع نه تنها تاثیری در عملکرد . مهم و هزینه بر در کشاورزی محسوب می شود، هدر می رودهای نهاده

 . گیاه ایفا نمی کند، بلکه تا چند سال می تواند بر رشد گیاهان کشت شده در آن مکان، اثرات سوء اعمال کند

ده از کود پتاسه بر روی زعفران بر اساس مطالعه ای که بر روی زعفران انجام شد نتایجی در مورد زمان استفا

به دست آمد این بود که اگر از این کود تا نیمه دوم بهمن استفاده شود عملکرد محصول باالتر خواهد بود و 

 . پس از آن نه تنها از جذب گیاه خارج می شود، حالت سمیت نیز در خاک ایجاد می کند

 

 . کود، زعفران، عملکرد، رشد کلمات کلیدی:
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 رمازدگی بر میزان تولید و عملکرد زعفرانتاثیر س

 

 4، ابوطالب جعفری3، سید علیرضا رضوی2، سودابه نورزاد1*مینا قزی

دانشجوی  -2دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه،  -1

عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات  -3کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم -4کشاورزی مشهد، 

Mina. ghezy@gmail. com
* 

 

 چکیده

موطن اصلی آن در دامنه . از خانواده زنبقیان، گیاه بومی ایران است Crocus sativusزعفران با نام علمی 

اند که ایرانیان اولین قومی بوده. کوهستان الوند در همدان و حوالی آن و در سرزمین اصلی مادها بوده است

 . اندگیاه زعفران را شناخته و نسبت به کشت و پرورش آن اقدام کرده

های زیر درصد از زمین 7/19ران را در سطح جهان داراست، بطوری که ایران بیشترین سطح زیر کشت زعف

دارای یک روند صعودی بوده است و در  1311-91با این که . کشت زعفران جهان به ایران اختصاص دارد

رسیده است؛ اما میزان  1391هکتار در سال  13415به  1311هکتار در سال  11921شهر تربت حیدریه از 

 . دوره دارای نوسانات شدیدی بوده استتولید طی این 

تواند منجر به بی ثباتی صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف با نوسانات شدید تولید، عاملی است که می

یکی از دالیل این نوسانات سرمای زمستانه است که منجر به . وجود رقبای قوی تجاری برای این محصول شود

-91های در این تحقیق به بررسی نوسانات دمایی سال. سال بعد می شودکاهش تولید محصول فصول زراعی 

های گیاه موجب کاهش دوره و طبق نتایج بدست آمده سرما با از بین بردن برگ. پرداخته شده است 1311

های مادری و در رویشی زعفران به واسطه عدم انجام فتوسنتز و نیز عدم تامین مواد غذایی الزم برای کورم

. دچار نقصان گردید 17های دختری شد که به این دلیل محصول سال زراعی نتیجه موجب عدم تولید کورم

 . کیلوگرم در هکتار برسد 5/0به  17موجب شد میزان عملکرد محصول سال  1314سرمای زمستان 

 

 . زعفران ر نوسانات دمایی ر عملکرد ر تولید کلمات کلیدی:
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 ت آزاد سازی تجاری برتولید زعفران درایرانتاثیر کوتاه مدت و بلندمد

 

 3، یحیی حاتمی2هاجر اثنی عشری ،1*علی سردار شهرکی

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

 سیستان و بلوچستان و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

A. shahraki65@gmail. com * 

 

 چکیده

ارتقای موقعیت آن  ایران و بخش سیاست های اقتصادی، افزایش سهم اقتصاد یکی از محورهای اساسی در

 جهانی شدن دربرگیرنده فرایند باز شدن اقتصاد ملی بوده و. اقتصاد جهانی می باشد درتجارت بین الملل و

آزادسازی رژیم های تجارت، سرمایه گذاری و مبادالت مالی و فناورانه و گرایش به عمومی شدن این فرایند 

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن برروی تولید زعفران صورت . درکشورهای جهان رادرپی دارد

داده های مورد . ستبرای رسیدن به هدف مطالعه از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده ا. گرفت

می باشد، و نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان داد که  1390-1351استفاده در این مطالعه از سال 

درکوتاه مدت و بلندمدت شاخص ادغام تجاری بر تولید زعفران اثر مثبت و معناداری دارد، لذا سیاستگذاری و 

 . ی برخوردارباشدبرنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ا

 

 شاخص ادغام تجاری، تولیدزعفران، تصحیح خطای برداریکلمات کلیدی: 

  

mailto:A.shahraki65@gmail.com
mailto:A.shahraki65@gmail.com
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 . Crocus sativus)تاثیر مدیریتهای مختلف کودی بر عملکرد مزارع زعفران 

 
 4محمد آرمین ،3مهدی مشکانی  ،2و تهمینه اسفندیاری 1هادی شوریده

عضو باشگاه کارشناس ارشد اصالح نباتات،  -2رئیس هیئت مدیره شرکت سرزمین آفتاب مهر شرق،  -1

دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد زراعت،  -3پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند، 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزوار -4زراعت دانشگاه آزاد سبزوار، 

 

 دهچکی

همچنین . کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، آرایشی، داروئی، عطر و هنر دارد ( .Crocus sativus L)زعفران 

به منظور تعیین بهترین نوع تیمار کودی مزارع زعفران در . زعفران گرانبهاترین محصول کشاورزی می باشد

: T1تیمارهای کودی ). تکرار انجام شد 3کامل تصادفی با  آزمایشی در قالب طرح بلوک منطقه تربت جام

به همراه عناصر میکرو  NPK (20, 20, 20): محلول پاشی کود T3تن در هکتار(،  40: کود دامی )T2کنترل، 

به همراه عناصر میکرو  NPK (12, 6, 40): محلول پاشی کودT4بجز آهن در یک مرحله در نیمه اول اسفند، 

به همراه عناصر میکرو  NPK (20, 20, 20): محلول پاشی کود T5اسفند، بجز آهن در یک مرحله در نیمه اول 

به  NPK (12, 6, 40): محلول پاشی کود T6بجز آهن در دو مرحله در نیمه اول اسفند و نیمه دوم اسفند، 

: محلول پاشی کود T7همراه عناصر میکرو بجز آهن در دو مرحله در نیمه اول اسفند و نیمه دوم اسفند، 

NPK (20, 20, 20)  به همراه عناصر میکرو بجز آهن در سه مرحله در نیمه اول اسفند، نیمه دوم اسفند و

به همراه عناصر میکرو بجز آهن در سه مرحله  NPK (12, 6, 40): محلول پاشی کود T8نیمه اول فروردین و 

ساله که از سرمای بی سابقه  در نیمه اول اسفند، نیمه دوم اسفند و نیمه اول فروردین( بر روی یک مزرعه سه

در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اعمال  1317-11تاثیر دیده بود در سال  1314سال 

تفاوتهای معنی داری بین تیمارها برای دو صفت وزن گل و عملکرد زعفران مشاهده شد که تیمارهای . شدند

T6 ،T7  وT8  بنابراین دو مرتبه محلول . و در یک گروه قرار گرفتنددارای بیشترین عملکرد زعفران بودند

به همراه عناصر میکرو بجز آهن در در نیمه اول اسفند و نیمه دوم اسفند به  NPK (12, 6, 40)پاشی کود 

 . عنوان بهترین تیمار کودی جهت این مزارع شناسایی شدند

 

 عملکرد –مدیریت کودی  –: زعفران کلمات کلیدی
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 اجتماعی صنعت زعفران -فرهنگیتأثیرات 

 

 3، سیامک کردستانی2، دکتر محمد سلطانی*1دکتر غالمعباس شکاری

 دانشگاه آزاد اسالمی ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما -2،  واحد مشهد، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی -1

 واحد مشهد دانشگاه آزاد اسالمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما -3واحد مشهد، 

Dr. Shekary@gmail. com 

 

 چکیده

های اقتصادی و اجتماعی بوده و ترین مشکالت اقتصاد کالن کشور ماست، دارای هزینهبیکاری که یکی از مهم

هرچند بیکاری به عوامل . های اقتصادی دولت دستیابی به اشتغال کامل استهای سیاستیکی از هدف

اجتماعی و فرهنگی مردم، وجود منابع ارزی و مالی، تراکم  مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی دولت، وضعیت

های دولتی، خصوصی و محلی وابسته بوده و به بیماری مزمن تبدیل جمعیت، آداب و رسوم حاکم، مدیریت

-یکی از فعالیت. تواند باشدشده است اما تأکید بر توسعه مشاغل بومی راهکاری مناسب در این خصوص می

های اطراف، کاشت و برداشت زعفران حیدریه و شهرستانسب با فرهنگ بومی منطقه تربتهای درآمدزا و متنا

تخصصی بوده و به امکانات اولیه و تجربه و تخصص نیمه ابتدایی که صورت نیمهاین حرفه که به. است

عه به کشاورزان این شهرستان عموما از آن برخوردارند نیاز دارد، در صورت صنعتی و مکانیزه شدن و توس

تواند به عنوان یک شغل درآمدزا مطرح گردد و به علت وضعیت بی نظیر در جهان به های علمی، میروش

 ،عنوان یک تولید تجاری و باارزش

در این مقاله ضمن اشاره به مشکالت و معضالت بیکاری، مزایا و فواید توجه . به ارزآوری باالیی منجر شود

لحاظ اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهایی  اصولی و علمی به صنعت زعفران، از

 . استجهت توسعه و بهبود تولید طالی سرخ ایران پیشنهاد شده

 

 اجتماعی، زعفران -تأثیرات فرهنگی ،بیکاریکلمات کلیدی: 
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 تاثیر نااطمینانی نرخ ارز برارزش زعفران در ایران
 

 3، یحیی حاتمی2*شهرکیعلی سردار  ،1هاجر اثنی عشری

به ترتیب دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

A. shahraki65@gmail. com * 
 

 چکیده

با . یکی از عوامل اثرگذار و درعین حال ابهام آمیز بر صادرات محصوالت کشاورزی استنااطمینانی نرخ ارز 

هدف از این مطالعه حاضر . توجه به اهمیت تجارت محصوالت کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی

ابتدا  بدین منظور. است 1390-1351بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزش زعفران برای دوره زمانی 

. شاخص ناطمینانی را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید

نتایج . سپس اثر نااطمینانی برارزش زعفران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرارگرفت

خ ارز برارزش زعفران است، که باید به عنوان یک این مطالعه، نشان دهنده تاثیر منفی شاخص نااطمینانی نر

مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و سیاستهای مناسب به منظور ایجاد فضای 

 . مناسب و مطمئن برای تولید و تجارت اتخاذ گردد

 

 ارزش زعفران، تصحیح خطای برداری، نااطمینانی نرخ ارز :کلمات کلیدی

  

mailto:A.shahraki65@gmail.com
mailto:A.shahraki65@gmail.com
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 ین استراتژی های توسعه صادرات زعفرانتعی

 

 2، حسین امامی1علیرضا کرباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی  -2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  -1

 دانشکاه فردوسی مشهد

 

 چکیده

 دارد کشوراهمیت باالییدر ایجاد درآمد ارزی برای  ی است که صادرات آنمحصوالت کشاورز جزء زعفران

علیرغم اینکه ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران مطرح می باشد ولی نقش یک بنگاه مسلط 

اقتصادی را در سطح بین المللی دارا نمی باشد واغلب زعفران به نام کشور اسپانیا شناخته می شود لذا برای 

و خارجی و شناخت  نیاز به بررسی محیط داخلی قابتیافزایش توان ر حضور موثر در بازار های جهانی و

دراینجاست که نقش مدیریت استراتژیک . و تهدیدها وتقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف می باشد فرصت ها

فعالیت هایی که منجر به ایجاد یک یا  و تصمیمات از جریان است عبارت مدیریت استراتژیک. مطرح می باشد

که یک ابزار مهم  سوات تحلیل در این مطالعه از. نیل به اهداف فعالیت می گردد چند استراتژی موثر برای

به صورت معمول به عنوان ابزاری برای تحلیل سیستماتیک  و برای تصمیم گیری می باشد حمایت کننده

فرصت ها ,  بوسیله شناسایی. سازمان به کار برده می شود استفاده شده است خارجی یک داخلی و محیط

نقاط قوت  ضعف و نقاط قوت سازمان ها می توانند استراتژی چهارگانه ای را تعیین نمایند که یدها , نقاطتهد

نقاط ضعف را از بین برده و از فرصت ها بهره برداری کرده یا از آنها برای مقابله با  , خود را گسترش داده

( تاثیر و وزن عوامل در ANPتحیلل شبکه)همچنین در نهایت با استفاده از فرایند . تهدیدها استفاده کرد

 . تعیین استراتژی ها مشخص شده و استراتژی های معیین شده اولویت بندی می شوند

 

 صادرات، زعفران، مدیریت، تحلیل سیستماتیک :کلمات کلیدی
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 تعیین مزیت نسبی و صادرات محصول زعفران

 

 1علی سردار شهرکی ،3، رضا نجفی1جواد شهرکی ،2، مهدیه قویدل1علیرضا سرگزی

دانشجو کارشناسی ارشد، دانش آموخته و استادیار دانشگاه سیستان و  -2عضو هیات علمی دانشگاه زابل،  -1

 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان -3بلوچستان، 

a. Sargazi66@gmail. com 
 

 چکیده

در واقع . صدور کاالیی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزان تر استمزیت نسبی توانایی یک کشور در تولید و 

صادرات آن کاال تخصص خواهد یافت و در  هر کشوری که در کاالی خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و

مقابل، کاالهایی را که در ان مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیازهای تقاضاکنندگان را 

با توجه به استعدادهای فراوان . شهرستان تربت حیدریه بزرگترین تولیدکننده زعفران کشور است. درفع کن

در این مطالعه . ریزی برای صادرات این محصول پرداختایران در تولید محصوالت کشاورزی می توان به برنامه

نتایج نشان داد . است پرداخته شده 1390به مزیت نسبی این محصول در شهرستان تربت حیدریه در سال 

ها به زیان که در محاسبه شاخص حمایت موثر از محصول، مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده

دهد که تولید و صادرات زعفران تولیدکننده است و در محاسبه شاخص سودآوری خالص اجتماعی نشان می

 . در شرایط رقابت آزاد سودآور است

 

 زعفران، مزیت نسبی، صادرات، تربت حیدریه کلمات کلیدی:
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 ترین روش خشک کردن زعفرانتعیین مناسب

 

 3، امیر ساالری2، سودابه نورزاد1*مینا قزی

دانشجوی  -2دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه،  -1

عضو هیأت علمی، مجتمع آموزش عالی  -3د اسالمی واحد کرج، کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزا

 تربت حیدریه

Mina. ghezy@gmail. com
* 

 

 چکیده

. گیاهی علفی، چند ساله و متعلق به خانواده زنبقیان است. Crocus sativus Lزعفران زراعی با نام علمی 

( صورت می Cormتکثیر این گیاه بوسیله پیازهای توپر ). گیاهان مهم ایران محسوب می شودزعفران یکی از 

 . قسمت خوراکی زعفران همان کالله سه شاخه حاصل از گل می باشد. گیرد

ترین زمان ممکن رطوبت زعفران تر باید در کوتاه% رطوبت دارد و برای نگهداری طوالنی10زعفران تازه حدود 

عطر خاص زعفران در . باشدروش خشک کردن تعیین کننده کیفیت و ارزش نهایی زعفران می. کاهش یابد

د یهنگام خشک کردن در اثر هیدرولیز شدن ترکیبات پیکروکروسین )عامل طعم زعفران( و آزاد کردن آلدئ

 . گرددفرار یعنی سافرانال )عامل عطر زعفران( تولید می

های مورد و روش. های زعفران پرداخته شدتلف خشک کردن کاللههای مخدر تحقیق حاضر به بررسی روش

کن الکتریکی، خشک مطالعه و آزمایش شامل روش سنتی ایرانی، روش اسپانیایی، خشک کردن با خشک

در این میان طبق نتایجی که بدست آمد روش خشک کردن با خشک کن الکتریکی . بود. . . کردن در آفتاب و

خشک کردن زعفران می باشد که از نظر بازه زمانی کمترین زمان و نیز کمترین  های مناسبیکی از روش

 . های زعفران مشاهده شدتغییرات شیمیایی در رنگ و عطر کالله

 

 . زعفران، رطوبت، کالله، خشک کن کلمات کلیدی:
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 گسترش کاربرد رنگ های شیمیایی مصنوعی –تقلبات زعفران 

 

 ناظری، محمد خضری، مهناز قرقلو، مهری گرگانی، عباس توسلیسید مجید معاشری، سید محسن 

 اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی آرایشی –ودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد  معاونت غذا

 

 چکیده 

کاربرد روزافزون رنگ های شیمیایی مصنوعی )مجاز و غیرمجاز( از جمله تقلبات مواد غذایی است که در 

استفاده از انواع رنگ های شیمیایی مصنوعی در زعفران، . اخیر گسترش چشمگیری داشته استهای  سال

تقلبات مواد غذایی است که تجارت این محصول کشاورزی استراتژیک استان و کشور را  یکی از شایعترین

 . تهدید می کند

غذایی استان، به روش استخراج  ( ارسالی به آزمایشگاه کنترل موادN=194دراین مطالعه، نمونه های زعفران )

( مورد ارزیابی قرار ISIRI#259-2/rev. 4آمید و شناسایی به روش کروماتوگرافی صفحه ای ) با ستون پلی

تنهایی یا به صورت  % نمونه ها، چهار رنگ شیمیایی مصنوعی، به40نتایج نشان داد که تقریبا در . گرفتند

جمله رنگ های  از. به تنهایی نیمی از موارد تقلب را شامل می شدترکیبی، بکار رفته بود، که کارموآزین 

زای تارترازین بود که عالوه بر  شیمیایی مصنوعی بکار رفته در تقلب زعفران،رنگ غیرمجاز آلرژی زا و سرطان

در این . رود کنندگان نیز به شمار می خسارت اقتصادی، یک خطر بهداشتی و تهدیدی برای سالمت مصرف

 . نوع و الگوی تقلب زعفران در نمونه های ارسالی، گزارش شده است مطالعه،

 

 تقلب، تارترازین، رنگ مصنوعی، آلرژی، سرطان  :کلمات کلیدی
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 توجه به کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در تولید زعفران

 

 3، سیامک کردستانی2، الهه احمدیان1*مینا عنابستانی

آموزشکده فنی و حرفه ای . 2دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، ایران، . 1

دانشگاه آزاد  ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما. 3دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، مشهد، ایران،  ،سما

 اسالمی، واحد مشهد، مشهد، ایران

Mina_Anabestani@Yahoo. com* 

 

 چکیده

در جهان سراسر تغییر، سرعت و . شوداز کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها یاد می

و شناخت  دهند و جهت کشفمیبها التهاب کنونی، کشورها بیش از پیش به کارآفرینی و کارآفرینان

نمایند؛ و هر چه کارآفرینان و توسعه کارآفرینی در میان افراد جامعه خویش حتی مبالغ هنگفتی نیز هزینه می

تر باشد، موضوع توجه و بها دادن به کارآفرینی در آن از ای با اهمیتخدمت، محصول و یا صنعتی در جامعه

 70صول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم با توجه به اهمیت مح. گردداهمیت بیشتری برخوردار می

 استراتژیک و ارزآور برای مهم منابع از یکی عنوان به زعفران که درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، و از آنجا

های کارآفرینان در زمینه ها و نوآوریگردد؛ اهمیت توجه به کارآفرینی و استفاده از ایدهکشور محسوب می

بر این اساس مقاله حاضر بر . تر زعفران بسیار حیاتی و در خور توجه استکارآمدتر و اثربخشتولید بهینه، 

آنست تا با ارائه تعاریفی از مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، به بررسی اهمیت بکارگیری کارآفرینی و 

گیری راهکارهایی اجرایی در هدر آخر نیز پس از بحث و نتیج. استفاده از کارآفرینان در تولید زعفران بپردازد

 . گرددجهت تحقق این امر ارائه می

 

 کارآفرینی، زعفران، تولید بهینه کلمات کلیدی:

  

mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
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 جهانی شدن و بهره گیری از مدیریت دانش، عاملی موثر در صادرات مطلوب زعفران

 

 2، الهه احمدیان1*مینا عنابستانی

-نور، واحدتربتدانشگاه پیام. 2 پژوهشگران جوان، مشهد، ایران،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، باشگاه . 1

 حیدریه، ایرانحیدریه، گروه مدیریت، تربت

Mina_Anabestani@Yahoo. com* 

 

 چکیده

ها، شدن با این دگرگونیجهان امروز جهان پیچیدگی، تنوع، سرعت و تغییر است و جوامع برای تطابق و همسو

گذاری خارجی سرمایه و صادرات افزایش با مترادف شدن،جهانی. شدن هستندناگزیر از حرکت به سمت جهانی

گردد تنها خود صادرات نیست؛ بلکه امروزه چه در فرآیند جهانی شدن سبب برتری کشورها میاما آن. است

دانش و فنآوری اطالعات و ارتباطات در جهت انجام صادرات گیری از منبع مهم مزیت رقابتی پایدار، بهره

در این میان محصول زعفران به عنوان محصولی استراتژیک در کشور ما شناخته شده است که . مطلوب است

-با مدیریت دانش و بهره. نمایدپس از نفت، نقش شایانی را در ایجاد صادرات و افزایش درآمد کشور ایفا می

گرفته فرآیند جهانی شدن شتاب های نوین اطالعات و ارتباطات در صادرات محصول زعفران،گیری از فنآوری

بر این اساس مقاله حاضر با ارائه تعاریفی از مبانی . گرددو زمینه برای دانایی محور شدن اقتصاد فراهم می

ی مدیریت دانش در گیرنظری مرتبط با موضوع تحقیق، به شرح اهمیت جهانی شدن و مزایای حاصل از بهره

 . پردازدصادرات محصول زعفران می

 

 

  جهانی شدن، مدیریت دانش، زعفران، صادرات کلمات کلیدی:

  

mailto:Mina_Anabestani@Yahoo.com
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 خصوصیات بیولوژیک و شیمیایی زعفران

 

 2، وحید شمس آبادی1غالمحسین حقایق

کشاورزی  عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشکده -2استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه زابل،  -1

 تربت جام
Email: gh2002_haghayegh@yahoo. com 

 

 چکیده

زعفران به عنوان یک ترکیب رنگی یا طعم دهنده استفاده می شود اما تحقیقات اخیر نشان داده است که از 

. پیکروکروستین و سافرانا ل اثرات درمانی دارند ٬ترکیباتی مانند کروستین. نظر سالمتی حائز اهمیت است

 ٬تحقیقات نشان داده است که ترکیبات فعال بیولوژیکی زعفران مشکالت سالمتی مانند مشکالت گوارشی

زعفران به علت داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان در . قند خون و افسردگی را درمان می نماید ٬فشار خون

 . مقاله ترکیبات زعفران و اثر آنها مرور می گردددر این . درمان سرطان موثر است

 

 زعفران، رنگ، افسردگی، ترکیبات :کلمات کلیدی

 

  

mailto:gh2002_haghayegh@yahoo.com
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 آبیاری زعفرانهای صحیح و کاربردی  روش

 

 2، غالمحسین حقایق1وحید شمس آبادی

غالمحسین حقایق عضو هیات علمی  -2عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام،  -1

 دانشگاه زابل

Vahid_shamsabadi@yahoo. com)) 

 

 چکیده

روز هم احتیاج به درجه  50الی  40که زعفران پس از طی دوره خواب حقیقی حدود  دهد تحقیقات نشان می

وجود آورد و حدود دو هفته نیز   درجه دارد که اعضاء برگ و گل را در داخل جوانه خود به 25تا  23حرارت 

درجه کاهش یابد تا خواب پیاز به کلی شکسته شده و با نزول باران یا یک  17خاک به باید درجه حرارت 

ها زودتر و در مناطق گرمسیر  پس مشخص است که چرا در مناطق سردسیر گل. آبیاری از خاک بیرون آید

ا را در منطقه ه تواند گل دیرتر می رویند زیرا عبور یک جبهه سرد و طوالنی و باران و یا آبیاری در شهریور می

تواند  سردسبر در هفته اول مهر بیرون آورد و یا ادامه گرمای طوالنی تابستان و نبودن جبهه سرد در مهر می

هم آبیاری زودتر و هم آبیاری  گل را در منطقه گرمسیر تا اواخر آبان به تأخیر اندازد اما مشخص است که

ترین زمان آبیاری اول در نواحی سردسیر دهه اول مهر و گذارند و در یک سال عادی به دیرتر اثر بد باقی می

های اسفند غافل نمانده و تأثیر مهم  باید از اهمیت آبیاری باشد کشاورزان می در نواحی گرمسیر اواخر مهر می

بار در سال  5معموالً مزارع زعفران . های اسفند و فروردین را در درشت شدن پیازها از نظر دور ندارند بارندگی

 . شوند بیاری میآ

 

 خواب، جوانه، آبیاری :کلمات کلیدی
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 ی زعفرانریزپوشانی مواد مؤثره

 

 4راضیه نیازمند -3آزاده کمالی - 2سودابه عین افشار -1*پروین شرایعی

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان . 2و1

گروه شیمی مواد غذایی،  -4دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد . 3، رضوی

 . ی علوم و صنایع غذایی خراسان رضویپژوهشکده

*Parvin_sharayei@yahoo. com 
 

 چکیده

زعفران طی مدت نگهداری  یمؤثره مواد حفظ میزانبر  ریزپوشانی فرآیند تاثیر بررسی این پژوهش با هدف

 یگرفت و عصاره خالص انجامزعفران بصورت  یمؤثره موادبدین منظور، ابتدا فرآیند استخراج . انجام گرفت

از درصد  15و  10 ،5های سپس محلول. شدفرآیند پودر انجمادی به صورت کن حاصله، توسط خشکآبی 

-میلی 250( که حاوی 5/19تا  5/14و مالتودکسترین با درجه هیدرولیز  40پیرولیدون وینیلمواد دیواره )پلی

کن شده، با خشک تهیههای محلول. انجمادی زعفران بودند، تهیه گردیدندی شدهخشکآبی ی گرم عصاره

های حاصل نظیر مقدار ترکیبات رنگ، خصوصیات ریزکپسول. شدندانجمادی و پاششی به صورت مجزا خشک 

عطر و طعم باقیمانده، راندمان ریزپوشانی، اندازه قطر ذرات، ریزساختار )میکروسکوپ الکترونی( مورد ارزیابی 

های حاصل از آزمایشات مختلف با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه و داده. قرار گرفت

 . تحلیل آماری شدند

وینیلی پلیی دیوارههای تهیه شده با مادهان داد که مقادیر کروسین و پیکروکروسین ریزکپسولنتایج نش

ی مالتودکسترین تا حدودی بیشتر بود؛ حال آنکه در مورد سافرانال، ی دیوارهپیرولیدون در مقایسه با ماده

با افزایش غلظت مواد . ترگردیدپیرولیدون تا حدودی باعث حفاظت بهوینیلمالتودکسترین در مقایسه با پلی

پاششی،  کناز خشکحاصل هایریزکپسول. ی زعفران کاهش یافتدرصد، میزان مواد مؤثره 15به  5دیواره از 

-هندسی شکل  انجمادی، دارایکن خشکاز حاصل های صاف و ریزکپسول تقریباشکل و دارای سطح کروی 

مالتودکسترین به عنوان  حاویهای همچنین ریزکپسول. باشندمانند می پرک و متورقنامشخص و ساختار 

-کن خشک با شده تولید هایپیرولیدون و ریزکپسولوینیلپلیحاوی  هایدیواره، نسبت به ریزکپسول مواد

-دمای . دبزرگتری را تولید نمودن پاششی ذراتکن خشک با شده تولید هایانجمادی نسبت به ریزکپسول

تهیه  هایبود؛ بنابراین، تمامی ریزکپسولمحیط بیشتر  آزمون از دمایمورد های ای تمامی نمونهشیشهانتقال 

-همچنین دمای . پیدا نکردند نرم والستیکی  ای نرسیده و حالتشیشه انتقالمحیط به دمای  شده در دمای

کلی  به طور. مالتودکسترین بود ایشیشهانتقال  یشتر از دمایپیرولیدون بوینیلپلی ایشیشه انتقال

 مؤثره گردید پایداری بیشتر مواد  وباعث حفاظت  ریزپوشانی

 

 زعفران، کن پاششی، ریزپوشانی،خشک کن انجمادی،پیرولیدون، خشکوینیلپلی :کلمات کلیدی

 ی زعفران مؤثره مالتودکسترین، مواد

  

mailto:Parvin_sharayei@yahoo.com
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 کاربردی زعفرانزراعت 

 

 زینب رضایی، مرضیه حسنی

 محیط زیست –دانشجویان ترم آخر مهندسی منابع طبیعی 

 

 چکیده

ترین محصول زراعی و محبوب ترین ادویه جهان با جاذبه های طبیعی سه گانه زعفران به عنوان ارزشمند

در مورد منبع و . جهانی استخواص و خصوصیات کم نظیر دارای اهمیت به سزایی در بازار های  ،رنگ، رایحه

نام علمی  زعفران با. اصلی ان نواحی مختلف اسیا بوده است أمنش. منشا این گیاه نظرات گوناگونی است

crocus sativus که هر یک دارای خواص گیاه زعفران دارای انواع مختلف بوده . از خانواده زنبقیان می باشد

جهت کشت زعفران شرایط . این گیاه به وسیله پیاز می باشدتکثیر . مانی خاص خود می باشددارویی و در

 پس از کاشت در مرحله نگهداری و. انتخاب زمین و چگونگی اماده سازی ان دارای اهمیت بوده است اقلیمی،

کود دهی و تغذیه و آبدهی به موقع دارای اهمیت بسزایی بوده و سبب  سله شکنی، داشت عملیات وجین،

ویتامین ها  امالح، ،چربی پروتئین ها، توان به کربوهیدراتها،از خواص آن می. گردد می افزایش بازده محصول

شایان . اشاره نمود ییه مواد آرایشی،عطر سازی و رنگهای نساجدارویی و استفاده آن در ته مصارف غذایی و و

باشد که به ترتیب  می ذکر است استان خراسان به عنوان مهمترین و بزرگترین تولید کننده زعفران در ایران

 . گناباد و قاینات باالترین سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص داده اند های تربت حیدریه، شهرستان

 

 زعفران، رایحه، ویتامین، پیاز، تربت حیدریه: کلمات کلیدی
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 زعفران )طالی سرخ(در تربت حیدریه

 

 1جواد محسن نیا

 حیدریهکارشناس ارشد جغرافیا، تربت 

 

 چکیده

در ایران . زعفران از محصوالت سود آوری است که کشف آن در سال های اخیر رواج چشمگیری داشته است

. به دالیلی کشت و کار این محصول رونق خاصی یافته و سطح زیر کشت آن به سرعت در حال گسترش است

کنندگان آن، ایجاد اشتغال و کاربری کشت زعفران به دلیل ارزش صادراتی آن، افزایش درآمد برای تولید 

گرچه ریشه های طالی سرخ چند سالی بیش . بیشتر در واحد سطح از ارزش اقتصادی مطلوب برخوردار است

نیست که در خاک برکت خیز تربت حیدریه جا گرفته است، اما این گیاه شگفت در این سرزمین چنان جا 

نی از هر قشر و طبقه اجتماعی را می بینیم که در زمین خشک کرده است که ما در هر گوشه و کنار مردما

کاالیی گرانبها و پرجاذبه چون زعفران در . های کوچک و بزرگ پشت خم می کنند و گل زعفران می چینند

بازار سرشار از رقابت جهان کنونی زمانی می تواند جایگاه شایسته خود را بیابد که به صورت مطلوب و به 

زعفران . و طبق استانداردهای پذیرفته شده ی جهانی درجه بندی و کد گذاری شده باشدطریق علمی فراوری 

فقط یک محصول کشاورزی نیست بلکه یک کاالی استراتژیک است و به این اعتبار می توان، از واژه )صنعت 

که به خوبی از اکنون مراکزی در تربت حیدریه برای انجام این فرایند ایجاد شده اند . زعفران( استفاده نمود

هکتار بوده که از  14421، 11-19سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی . عهده ی این مهم بر می آیند

 . تن تولید شده است 45این مقدار 
 

 فراوری زعفران،صنعت زعفران،زعفران :کلمات کلیدی
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 زعفران ارزشمندترین ادویه جهان

 

 علی اسدی حسین

 کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرسدانش آموخته 

 

 چکیده

ای دلپذیر جهانیان ای دل انگیز و مزههای ایران است که با رنگ و رایحهزعفران یکی از ارزشمندترین رستنی

شده و ایران را خاستگاه این گیاه های بسیار دور در ایران کشت میزعفران از زمان. را مجذوب خود کرده است

همچنین به دلیل شرایط خاص آب . در حال حاضر ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا است. دانندمی

های زعفران که کالله. و هوایی موجود در کشور زعفران تولید شده در ایران از باالترین کیفیت برخوردار است

-رینی پزی و نوشابه سازی مصرف میدهد، نه تنها در صنایع غذایی، شیقسمت تجارتی زعفران را تشکیل می

شود، بلکه خاصیّت دارویی داشته و به عنوان اشتهاآور، هضم کننده غذا، آرامبخش و ضد درد نیز مورد استفاده 

زعفران گیاهی چند ساله است و فقط در یک سال هزینه کشت دارد و در مقابل چندین سال . گیردقرار می

ین وزن کم، عدم نیاز به وسایل حمل و نقل مخصوص و سهولت نگهداری همچن. برداری استمتوالی قابل بهره

زعفران گیاهی کم توقع است و از بازدهی اقتصادی بسیار مناسبی . باشدآن از دیگر مزایای کشت این گیاه می

نیز برخوردار است و همچنین زمان مصرف آب در زراعت زعفران موقعی از سال است که سایر محصوالت به 

بنابراین با توجه به شرایط خاص اقلیمی . باشندزی نداشته یا حداقل با مشکل کم آبی مواجه نمیآب نیا

کشورمان که آب یکی از عوامل محدود کننده در توسعه کشاورزی است، زعفران گیاه مناسبی برای کاشت در 

 . باشدمناطق خشک و نیمه خشک کشور می

 

 . مؤثره، کاشت، داشت و برداشت زعفران، خواص دارویی، مواد کلمات کلیدی:
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 در مزارع زعفران استان خراسان رضوی Tylenchidaشناسایی نماتدهای گیاهی راسته 

 

 هادی آرین و عبداهلل رستگار پیمانی ،امیر احمدیان یزدی
 مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

moc .oohoonocyaohcoayo@oohay 

 

  چکیده

 دارویی و صنایع نساجی، ،طب سنتی بدلیل کار برد وسیع در( .Crocus sativus L)گیاه زعفران با نام علمی 

غذایی از جایگاه خاصی در کشور برخوردار می باشد، لذا افزایش تولید عملکرد زعفران به همراه افزایش 

در این تحقیق بمنظور شناسایی  افزایش رقابت جهانی بسیار حائز اهمیت استکیفیت در سالهای اخیر بدلیل 

نمونه ریشه وخاک منطقه فرا ریشه گیاه از  275تعداد  1390و1319نماتدهای مزارع زعفران طی سالهای 

 در آزمایشگاه پس از شستشو و. مزارع زعفران استان خراسان رضوی جمع آوری و به ازمایشگاه منتقل گردید

Collen&D) و (Jenkins,1964) سانتریفوژ تخراج نماتدها از خاک وریشه به روش الکلها واس
,
Herde,1972)، 

انتقال آنها به گلیسرین انجام پذیرفت،سپس از نماتدهای استخراجی به تفکیک جنس اسالید های  تثبیت و

با استفاده از  ،صاویر مورد نیازدائمی تهیه گردید و پس از بررسیهای میکروسکوپی وانجام اندازه گیری ورسم ت

 با بررسیهای مرفولوژیک ومرفو متریک که. منابع وکلیدهای معتبر، شناسایی گونه های جدا شده صورت گرفت

 Aphelenchusجنس شناسایی شدند که عبارتند از: 7گونه متعلق به  10برروی نماتدها انجام گرفت تعداد 

avenae ,Aphelenchoides bicaudatus, Criconemella xenoplax, Filenchus vulgaris, Geocenamus 

brevidens, G. rugosus, Helicotylenchus erythrinae ,H. nannus Pratylenchus neglectus, 

P. thornei این تحقیق گونه های رد Geocenamus rugosus P. thornei ,Pratylenchus neglectus 
Aphelenchus avenae,  در صد بیشترین میزان پراکنش را در  7/12و1/54،2/35،5/25داشتن بترتیب با

 . بودند سطح مزارع زعفران استان دارا

 

 : زعفران، نماتدهای گیاهی، خراسان رضوی کلمات کلیدی

 

  

mailto:com.yahoo@amirahmadianyazdi
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 ضرورت تحقیقات در زمینه محصول زعفران

 

 4، یداله قیصری3، یاسر اسماعیلیان2، اسماعیل صدیقی*1حسین رحیمی

کارشناس  -2. کارشناس ارشد خاکشناسی، ایستگاه تحقیقات زعفران وگیاهان دارویی شهرستان گناباد -1

دانشجوی دکترا،  -3. ارشد زراعت، محقق زعفران، ایستگاه تحقیقات زعفران وگیاهان دارویی شهرستان گناباد

وگیاهان دارویی  رانکارشناس ارشد مرتعداری، ایستگاه تحقیقات زعف -4. رشته زراعتف دانشگاه زابل

 شهرستان گناباد

hossienrahimi@yahoo. com* 

  

 چکیده

شود و از طرفی این گیاه با توجه به اینکه زعفران یک گیاه استراتژیک و با اهمیت در کشور ایران محسوب می

نیمه خشک % زعفران دنیا در ایران و در مناطق خشک و 95کمترین نیاز آبی را دارد لذا با توجه به اینکه 

همه محققین واقف هستند که افزایش تولید و . شود تحقیق و پژوهش در رابطه با آن ضروری استتولید می

اهمیت رو به . باشد عملکرد در یک محصول زراعی نتیجه پژوهش و ترویج نتایج پژوهش در سطح مزرعه می

با . که برای این گیاه ایجاد شده است ای است رشدی که امروزه برای زعفران قائل هستیم مدیون تحقیقات تازه

در . توجه به مشکالت و تگناهای ذکر شده ضرورت دارد که در جهت رفع مشکالت، تحقیقات الزم انجام گردد

در . شوندهای ناشناخته زیادی از زعفران کاشت شده و به صورت سنتی تکثیر میسراسر کشور و جهان توده

آوری و نسبت به کاشت، داشت و ها )اکوتیپ ( از سراسر جهان جمعاین زمینه نیاز است کلیه این توده

ها برداری تمامی موارد و مراحل فنولوژیکی این اکوتیپبرداشت آن اقدام نمود و در طی مراحل تکثیر و بهره

در نهایت با تعیین گونه یا رقمهایی که از نظرسازگاری با شرایط کم آبی، . یادداشت برداری و پایش گردد

های مورد لزوم، شرایط بهتری سایر گزینه تر وقاومت در مقابل خشکی، تولید کالله قرمز بهتر و مرغوبم

زعفران به عنوان یک گیاه چند ساله، پس از . داشته باشند، به عنوان رقم برتر به بخش اجرا معرفی گردد

لذا لزوم وجود ارقام اصالح . رددسپری نمودن دوره رشد و تولید، الزم است که در یک مکان دیگر باز کاشت گ

شده و مطمئن در بازار که عاری از هر گونه آفت زراعی و بیماری باشد و از طرفی تولید باالیی نیز داشته باشد 

باشد که و دارای گواهی بذر از یک مرجع مشخص و مطمئن باشد در این مرحله به طور مشخص مورد نیاز می

از آنجا که زعفران گیاه چند ساله است و ممکن است یک زمین بیش از . تتا کنون این مهم تحقق نیافته اس

-سال تحت کشت زعفران باشد استقرار و تکثیر علفهای هرز مشکل ساز است لذا تحقیق در زمینه علف 20

های این بحث تغذیه زعفران بخصوص تغذیه برگی بدلیل تحلیل رفتن ریشه. کشهای انتخابی ضروری است

 . زمستان مقوله جدیدی است که نیاز به تحقیق بیشتر داردگیاه در طول 

 

 آبی،هرز و کمزعفران، پژوهش، علفکلمات کلیدی: 
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 فواید دارویی و کاربردهای زعفران

 

 2، احمد احمدیان1ادریس دوستی

 عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -2کارشناس باغبانی، -1
 

 چکیده

در این تحقیق سعی . ویژه ای در صنعت داروسازی، طراحی فضای سبز و اقتصاد دارند گیاهان دارویی جایگاه

( از تیره crocus sativus var. officinalisزعفران ). شده است 2011بر شناخت کل فواید زعفران درسال 

درجه شمالی و طول  50تا  30( بوده و در منطقه آب و هوایی از عرض جغرافیایی IRIDACEAEزنبق )

درجه شرقی در مناطق بسیار کم باران با زمستان سرد و تابستان گرم رشد  10درجه غربی تا  10جغرافیایی 

و  Cineolزعفران حاوی مواد معدنی، موسیالژ، چربی، موم و یک اسانس معطر ترپنیک، مقدار کمی . می یابد

. د ریبو فالوین و تیامین می باشد، و ویتامینهایی ماننpicrotine ،picrocrocinسه سه هتروزید به نامهای 

درصد مواد چربی و  1تا  5درصد مواد کانی، مقدار کمی گلوسید،  7تا  5درصد آب،  10-12زعفران دارای 

این . درصد پروتیدی به همراه مقدار بسیار کمی روغن اسانسی )همان عطر زعفران (می باشد 13تا  12موم، 

زعفران در . طبی کشت می شده است –ای معطر و رنگ دهنده گیاهی گیاه از قدیم در آسیا به عنوان ادویه 

این . فارماکولوژی برای تهیه تنطور، عصاره داروهای چشمی و خصوصاً قرصهای جذب کننده به کار می رود

گیاه باید با احتیاط و به مقدار کم مصرف شود، زیرا مصرف آن به مقدار زیاد باعث مضراتی مانند خونریزی، 

از زعفران به عنوان ادویه ای عالی در طباغی و در سس ها، سوپ ها و ساالد . سهال و سرگیجه می شودتهوع، ا

در طب قدیم به عنوان آرام بخش، خلط آور، نشاط آور، تحریک کننده معده، محرک قوه . ها استفاده می کنند

ن حاالت تشنجی و درد دندان در علو پزشکی جدید در درما. باء، برطرف کننده اسپاسم استفاده می شده است

 ،موثر، مانع گسترش سرطان سینه، ضد تومور، درمان فشار خون، کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون

افزایش جریان خون در شبکیه، درمان بیماریهایی نظیر اسهال خونی، سرخک، بزرگ شدن کبد و طحال و 

ضد سرطانی زعفران(، ضد تومور، جمع کننده عفونت دستگاه ادراری، جمع کننده رادیکالهای آزاد )خاصیت 

قاعده آور و سقط کننده جنین استفاده می شود؛ همچنین  رادیکالهای آزاد )خاصیت ضد سرطانی زعفران،

تحقیقات فراوان انجام شده نشان می دهد که ترکیبات موجود در زعفران در درمان برخی از انواع سرطانها در 

در حال حاظر زعفران جهت صنعت دارو سازی، آرایشی، رنگرزی، . ته استحیوانات آزمایشگاهی تاثیر داش

 . غذایی، مورد استفاده قرار می گیرد

 

 زعفران، کاربرد دارویی، ترکیبات، مضرات کلمات کلیدی:
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 فیزیولوژی پس از برداشت کالله زعفران

 

 4، یعثوب شیری3، امیر ساالری2، سودابه نورزاد*1مهدی قسمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان  -2کاردانی گیاهان دارویی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، دانشجوی 

دانش  -4عضو هیأت علمی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه،  -3دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 

 آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه زابل

m. gh0781@gmail. com* 

 چکیده

گل آن قیفی شکل . زعفران گیاهی از تیره زنبق و علفی با پیازی مطبق و برگ های خطی باریک و بادوام است

خامه زرد رنگ است که به سه کالله . و به رنگ بنفش روشن است که به شش گلبرگ تقسیم شده است

رنگ دهنده، گیاهی طبی این گیاه از قدیم در آسیا به عنوان ادویه ای معطر و . نارنجی رنگ منتهی می شود

پس از چیدن تمام گل ها، کالله های این گیاه را با قسمتی از خامه با دست جدا و جمع . کشت شده است

 . آوری می کنند

طبق بررسی های انجام شده در شهرستان تربت حیدریه طرق مختلفی برای نگهداری کالله خشک شده 

از بین این روش ها نگهداری در ظروف شیشه ای ارجحیت  .زعفران وجود دارد که مردم استفاده می نمایند

اسانس زعفران قابل تبخیر شدن . زعفران را در ظروف شیشه ای یا فلزی در بسته نگهداری می کنند. دارد

است، بنابراین درب ظرف را می بندند، در صورت باز ماندن درب ظرف زعفران اثرات دارویی و کیفیت آن 

 . را باید دور از نور و رطوبت نگهداری کردزعفران . کاهش می یابد

 

 . زعفران، اسانس، نگهداری، کالله کلمات کلیدی:
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 دلفی در بازاریابی و صادرات زعفرانکاربرد روش

 

 3، مینا عنابستانی2، الهه احمدیان*1سیامک کردستانی

آموزشکده فنی و حرفه ای  -2دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، مشهد،  ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران  -3، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، مشهد ،سما

 جوان، مشهد، ایران
Kordestani. si@Gmail. com-* 

 

 چکیده

طورکلی های فراروی صنعت زعفران، بازاریابی و صادرات زعفران ایران و بهترین مشکالت و چالشیکی از مهم

های متفاوت و گاه باشد و متخصصان دیدگاهنداشتن متولی و فقدان حمایت محصول در این زمینه می

دلفی راهکاری مناسب برای اجماع نظر رسد استفاده از تکنیک نظر میبه. متضادی برای رفع این مسأله دارند

طور خالصه موارد استفاده این روش به. نظران در خصوص رفع مشکالت مذکور باشدمتخصصان و صاحب

-وجود آوردن اجماع، جلوگیری از غلبه یافتن تفکر گروهبعدی مشخص در آینده، بهبینی یک موضوع تکپیش

-در این پژوهش ضمن بررسی اجمالی چالش. باشدای خالقانه میهگرایی اقلیت و ایجاد ایدهگرایانه و سکوت

های بازاریابی و معرفی بهینه این صنعت در جهان، و ارائه برخی راهکارهای کاربردی، همچنین معرفی و 

های بازاریابی و رفع گردد از این تکنیک، جهت انتخاب روشتوصیف روش اجرای فن دلفی، پیشنهاد می

 . گرفتمعضالت موجود بهره 

 

 زعفران، بازاریابی، فن دلفی، صادرات کلمات کلیدی:

 

  

mailto:Kordestani.si@Gmail.com-
mailto:Kordestani.si@Gmail.com-
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 کاربرد زعفران در اشعار خاقانی شروانی

 

 امین احمدیان

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

زعفران در اشعار خاقانی شروانی نیز تاثیر فراوانی داشته است که این شاعر توانا بسیار از این طالی سرخ در 

اشعارش یاد کرده است .وی از خاصیت شادی افزای زعفران گفته است و در بیتی بیان می کند که اگر آثار و 

چه زعفران ایجاد نشاط و شادی می نماید اما چون تو اهل درد هستی و با آن خو گرفته ای از زعفران 

 )شادی( کسی استفاده مکن :

 ن تو با غم خو گرفتی زعفران کس مخور گر کسی را زعفران شادی فزاید گو فزای            چو -

 در بیتی دیگر از خاصیت زعفران که باعث قوت دل است سخن گفته و آورده :

 بر امید زعفران کو قوت دل بر دهد                     معصفر خوردن به سکبا بر نتابد بیش از این  -

هان نمودن آن را دلیل پوشش رنگ خاقانی در بیتی با برداشتی بسیار ظریف خجالت کشیدن شب و روپن

زعفران بر چهره ی شب که کنایه از شرمساری است می داند ودر یک تقابل زیبا رنگین شدن زعفران را به 

 جهت تاثیر شب می داند :

 زعفران در شب شود رنگین و باز                           شب به رنگ زعفران پوشیده اند -

 ره را کنایه از شرمساری و خجالت  دانسته و آورده :وی دربیتی رنگ زعفرانی چه 

 از زعفران چهره مگر نشره ای کنم                       کآبستنی به بخت سترون در آورم -

 همچنین در جایی دیگر در مقایسه ای بین رنگ زعفران و غیر آن چنین گفته است:

 ونه ی خر مگس است آنکه ز سکبا بینند زعفران رنگ نماید سر سکباش و لیک                 گ -

از قدیم استفاده ی زعفران به جهت رنگ و طعم و عطرش در غذاها مرسوم بوده و شاعران پارسی زبان از این 

 ویژگی زعفران غفلت نکرده اند . خاقانی از حلوای زعفرانی یاد کرده که :

 ن خواجه مزعفر نکوتر است خوش طبعم از عطات ولی زرد رخ ز شرم          حلوا به خوا -

 به ترک جاه مقامر ظریف تر درویش                  به خوان شاه مزعفر  لطیف تر حلوا  -

 خاقانی در توصیف لحظه ی غروب برای خورشید لباس زعفرانی رنگ را بیان داشته است:

 مزعفر ویحک زهر شبانگه در آب گرم مغرب               غسلش دهند و پوشند آن حله  -

 وی در جایی دیگر به کنایه کاله زعفرانی را کاله زر گفته است:

 رخساره ی عاشقان مزعفر باید                     ساعت ساعت زمان زمان تر باید 

 آن را که چو مه نگار در بر باید                  دامرن دامرن کله کله زر بایررد 
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ان اینگونه می گوید که زعفران را به  سالکی تشبیه کرده که با آن خاقانی در خصوص زعفران در حوزه ی عرف

همه بهرمندی که دارد مثل آن است که ریشه اش در آب است اما چون سالک است آرزومند ژاله )اشک( 

 سحرگاه است: 

 زعفران گرچه بیخ در آب است               آرزومند ژاله ی سحر است   -

 زعفر)تعویذی که به زعفران می نویسند (نام برده است:خاقانی در اشعارش از طلسم م

 اینک خزان معزم عید است بهر صبح             بر برگ رز نبشته طلسم مزعفرش -

 همچنین تعویذبا زعفران را در دفع بال و سحر و جادو موثر می داند:

 دیو از آن گریخت از زعفران روی من و مشک زلف دوست              تعویذ کرده ام ، زمن آن  -
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 کاربرد و خصوصیات زعفران

 

 3یونس اسماعیل جامی ،2افسانه محمدیان فر ،1وحید شمس آبادی

مدرس دانشکده کشاورزی و دامپروری  -2عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام،  -1

 مدرس دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام -3تربت جام، 

 

 چکیده

گیاهی است به  Iridaceae زنبقی ها از خانواده Saffron Crocus Sativies Lnriaeus با نام علمی زعفران

 ،سانتی متر 5-3دارای پیاز غده ای و کروی شکل به قطر  ،چند ساله و بدون ساقه ،سانتی متر 30-10ارتفاع 

ایران چه در گذشته و چه در بررسی های تاریخی نشان میدهد که . عدد می باشند 4تا  1گلهای معطر هر بند 

امروزه به علت بازار مطلوبی که دارد به شدت در  ،حال جایگاه زعفران بوده و کشت این محصول ویژه خراسان

ای، داروئی،  تحقیق روی این گیاه استراتژیک منطقه خراسان از جنبه های مختلف تغذیه. حال گسترش است

رز قابل توجهی نیز وارد شود، ا ثری به کشاورزان منطقه میصنعتی حائز اهمیت بوده و ضمن اینکه کمک مو

سلطان ادویه ها و طالی سرخ معروف است ارزشمندترین رستنی  ،زعفران که به گل سالمتی. کندمملکت می

کشت زعفران در ایران به سالهای قبل از میالد برمی گردد و . ایران و نشات گرفته از دامنه های الوند می باشد

عالوه بر این در . بسیار کم باران ایران که دارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند گسترش دارد در مناطق

تولید جهانی این  %90بیش از . کم و بیش رواج دارد …کشورهای باستانی دنیا مانند یونان و ایتالیا و 

یکی از مواد موجود در . . تولید آن در خراسان می باشد %94محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد و حدود 

است که جزو مواد اصلی زعفران  Safranalماده ای به نام  ،زعفران که مقادیر زیاد آن باعث سمیت می شود

نسبت  Safranalبا تحقیقات انجام شده در ایران مشخص شد که زعفران ایرانی دارای درصد کم تری از . است

ترین مزیت ها و تفاوت های بین زعفران ایرانی  به زعفران نقاط مختلف جهان است و این مسئله یکی از بزرگ

کم تر از انواع غیرایرانی  ،در حقیقت می توان گفت که سمیت زعفران ایرانی در مقادیر زیاد. و غیرایرانی است

این خاصیت جالب زعفران . در جهان تازگی داردکه این موضوع هنوز برای مجامع علمی و استفاده کنندگان 

 . ایران به خاطر آب و هوا و خاک حاصلخیز منحصر بفرد ایران و به خصوص نواحی خراسان است

 

 زعفران ایرانی، استراتژیک، تولید جهانی :کلمات کلیدی
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 کنترل بیولوژیک آفت موش با استفاده از سیر در مزارع زعفران

 

 احمد احمدیان

 استادیار گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
Myarash59@gmail. com 

 

 چکیده

در حال . موش یکی از مهمترین و مخرب ترین آفات مزارع زعفران بویژه در استان خراسان رضوی می باشد

مکانیکی توصیه شده است حاضر استفاده از سموم، تله گذاری و گازدهی به عنوان روشهای کنترل شیمیایی و 

کشت . که صرف وقت و هزینه های باالیی را در مزارع تحمیل نموده اما نتایج قابل قبولی عاید نشده است

مخلوط گیاهان مختلف، باعث افزایش راندمان مصرف آب، عناصر و نور و استفاده از زمین شده و به کنترل 

مطالعه، بررسی و شناخت . ریت صحیح کمک می کندآفات، بیماریها و علف های هرز مزرعه در صورت مدی

در . گیاهان مناسب و سازگار در زراعت مخلوط با توجه به هدف زارعین در هر منطقه ضروری به نظر می رسد

این پژوهش کشت مخلوط زعفران و سیر در مقایسه با کشت خالص هر کدام به منظور بررسی امکان کنترل 

نتایج تحقیق نشان داد با توجه به همزمانی در . مطالعه قرار گرفته است آفت موش در مزارع زعفران مورد

آبیاری زعفران چند ساله و کاشت سیر در ابتدای فصل کشت و همچنین نیاز آبی مشابه دو گیاه، سازگاری 

موش نسبت به بوی انتشار یافته از گیاه سیر در محیط حساس . قابل قبولی در هر یک از گیاهان وجود دارد

. وده و از مزارع سیر فاصله می گیرد که این عامل باعث در امان ماندن و حفظ پیازهای زعفران می گرددب

های موش و همچنین مانع حفر شخم بین ردیف زعفران در مزرعه با هدف کشت سیر، نیز باعث تخریب تونل

ناطق احتمال طغیان سیر هر چند در برخی م. آن شده و به عنوان یک عامل بازدارنده فیزیکی عمل می کند

به عنوان علف هرز مزارع زعفران وجود دارد اما می توان نتیجه گرفت که کشت مخلوط سیر و زعفران با توجه 

به ممانعت های شیمیایی و فیزیکی ایجاد شده توسط سیر، باعث کنترل موش در مزارع زعفران می گردد و 

 . قابل توصیه به کشاورزان می باشد

 

 کشت مخلوط، سیر، زعفران، موش کلیدی:کلمات 
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 مدیریت بهینه زراعی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دوم

 

 ، مهدیه قویدل، حدیث کاوند، صدیقه احمد زاده، رضا نجفی و محمود صبوحی*علیرضا سرگزی
* a. sargazi66@gmail. com 

 

 چکیده

در این . شودی ترکیب مکانی گیاهی تدوین میای است که با هدف مدیریت بهینهالگوی بهینه کشت برنامه

گیری ریزی درجه دوم برای تعیین برنامه زراعی بهینه در شهرستان بیرجند بهرهمطالعه از یک مدل برنامه

عل برای دسترسی به اهداف مدیریت دهد امکانات بالقوه و بالفهای تحقیق نشان مینتایج و یافته. شده است

مقادیر بهینه الگوی کشت با  ،بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه با اطالعات موجود

توانند پیشنهاد جدید مدل برای محصوالت مختلف زراعی شامل زعفران، گندم، جو و محصوالت علوفه ای می

 . دهند% افزایش 15بازده ناخالص را به میزان 

 

 ریزی درجه دوم، الگوی کشت، بیرجندبرنامه کلمات کلیدی:
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 شده قارچ خوراکی های هرز زعفران با استفاده از کمپوست مصرف مدیریت اکولوژیک علف

 

 جواد جانپور، دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
javadjanpoor@gmail. com 

 

 چکیده

محیطی، به مخاطره افتادن سالمت انسان و سایر موجودات زنده و همچنین بوجود آمدن مشکالت زیست 

کش و  های شیمیایی، موجب توجه محققان به کاهش مصرف علف کش های هرز به علف نژادهای مقاوم علف

های جایگزینی مانند  های هرز، روش های جدید مدیریت علف در نگرش. های شیمیایی شده است کش آفت

. ها مصرف سموم شیمیایی به حداقل ممکن برسد مورد توجه روزافزونی قرار دارد ها، که در آن اده از مالچاستف

ای از قبیل افزایش ظرفیت  شده قارچ خوراکی دکمه گزارشات مختلف بیانگر فواید استفاده از کمپوست مصرف

های زیستی خاک و  افزایش فعالیتهای هرز، بهبود ساختمان خاک،  نگهداری آب خاک، کنترل مناسب علف

بمنظور مطالعه اثر مقدار مصرف کمپوست مصرف شده . باشد همچنین افزایش عملکرد و کیفیت محصول می

های هرز و تأثیر آن در بهبود حاصلخیزی مزارع زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی  بر کنترل جمعیت علف

، 30، 15، 0تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از کاربرد . شد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام

های کامل  ( که در قالب طرح بلوکSMC)تن در هکتار بر اساس وزن خشک( کمپوست مصرف شده ) 40، 45

نتایج بدست آمده در سال اول حاکی از . های آماری متعاقباً اعالم خواهند شد نتایج و داده. تصادفی اجرا شد

بیشترین کنترل علف های هرز در . ر کاربرد این کود بیولوژیک در کرت های آزمایشی بوده استتأثیر معنی دا

مدیریت علف های هرز در این تیمار شامل نوع و حجم توده علف . تن در هکتار مشاهده شده است 45تیمار 

 . های هرز مشاهده شده بوده است

 

 . ستی، کنترل علف های هرزکمپوست مصرف شده قارچ خوراکی، کود زی کلمات کلیدی:
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 مدیریت ارزش در صنعت زعفران

 

 4، مهدی زیرک3، محمد سلطانی2، داود پیروزی1مسعود طاهری

حیدریه، گروه مدیریت، نور واحد تربتدانشگاه پیام -2دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه مدیریت،  -1

-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت -4 واحد مشهد، ،یسما ، دانشگاه آزاد اسالم یو حرفه ا یآموزشکده فن -3

 تربیتیحیدریه، گروه علوم

 

 چکیده

ای است که برای ارزیابی و مدیریت ارزش رویکردی گروهی، سیستماتیک، کارکردگرا و دارای کاربردی حرفه

پروژه های صنعتی و عمرانی و دیگر  بهبود ارزش در یک محصول، طراحی یک وسیله، طراحی سیستم، اجرای

مدیریت ارزش متدولوژی قدرتمندی برای حل مسائل، کاهش هزینه ها و به  شود.خدمات به کار گرفته می

طور همزمان، بهبود عملکرد و کیفیت است. با شناسایی و ارتقای شاخصهای ارزش، مدیریت ارزش، رضایت 

افزاید. این متدولوژی را که از راهبردهای موفق گذاری میدهد و به ارزش سرمایهمشتری را افزایش می

های تجاری یا اقتصادی، نظیر صنایع، دولت، ساخت و ساز و توان در تمام بخشبلندمدت و تجاری است، می

شوند. به نظر می رسد تنها راه شدن اقتصاد، شرکتها با رقبای بیشتری مواجه میبا جهانی کار گرفت.خدمات به

ا، رشد و دستیابی به سود بیشتر، توجه جدی به مقولة کاهش هزینه است. روش مهندسی ارزش این برای بق

در یک زمان،  محصولامکان را به وجود می آورد که به هر دو هدف مهم کم کردن هزینه ها و بهبود کیفیت 

 از طرفی با است. خاستگاه اصلی مهندسی ارزش، استفادة مؤثر از تمام منابع در دسترس .بتوان دست یافت

 صادرات بخش و است ارزی منابع توسعه، به رسیدن در کلیدی و کنندهتعیین عوامل از یکی اینکه به توجه

 خود به را غیرنفتی صادرات از توجهی قابل است وسهمسرخ لقب گرفتهویژه زعفران که طالی و به کشاورزی

 مدیریت ارزش در صنعت زعفران لذا باشد،می برخوردار توجهی درخور جایگاه ارزآوری از و داده اختصاص

ارزش، فرایند، تاریخچه و چگونگی اجرای مدیریت رسد. در این مقاله ضمن تعریف مدیریتمی نظر به ضروری

زعفران نیز مورد استفاده قرارگرفته و در این خصوص به ارائه راهکار گردد که در صنعتارزش، پیشنهاد می

 پردازد.می

 

 کشاورزی، صنعت زعفرانمدیریت ارزش، بخشات کلیدی: کلم
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مروری بر آخرین یافته های محققان درباره خواص درمانی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی زعفران 

(Crocus sativus) 

 

 1فرشته بتوئی

 : دانشجوی رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد1
Pezeshkefarda@yahoo. com 

 

 چکیده

زعفران از شناخته شده ترین گیاهان دارویی در تمام دنیا است که از قدیم االیام مورد استفاده انسان بوده 

ابوعلی سینا به . دراین مقاله مروری بر یافته های علمی جدید درباره خواص درمانی زعفران شده است. است

التهاب و عفونت چشم اشاره میکند که در ازمایشات حیوانی صورت گرفته اثرات این گیاه در برطرف کردن 

در طب بوعلی زعفران استفراغ آور، تقویت کننده معده و کبد و کاهنده . این موضوع به اثبات رسیده است

هفته موجب کاهش  1میلی گرم عصاره زعفران طی  110اشتها ست و بر اساس تحقیقات علمی نیز مصرف 

نتایج تحقیقات محققان نشان می دهد که زعفران با داشتن اثر اتساعی قوی بر زنجیره . شود خفیف وزن می

تراشه قابل مقایسه با تئوفیلین، سبب اتساع برونشها و در نتیجه بهبود التهابات ریه و بیماریهای دستگاه 

که با مهار سنتز از سوی دیگر کروسین موجود در زعفران یک ترکیب کاروتنوئیدی است . تنفسی را دارد

همچنین . اسیدهای نوکلئیک رشد سلولهای توموری را کاهش داده و در درمان انواع سرطانها کاربرد دارد

طبق نتایج یافته های اخیر، زعفران با افزایش زمان هدایت و تحریک ناپذیری می تواند به عنوان ضد آریتمی 

انال موجود در این گیاه باعث کاهش اثرات تخریبی از سوی دیگر، کروسین و سافر. قلب کاربرد داشته باشد

حافظه ناشی از مصرف مشروبات الکلی شده و همین این مسأله باعث شده که تحقیقات بر روی اثرات زعفران 

قدرت زعفران در کنترل باکتری سالمونال که . بر بیماریهای نورودژنراتیو مانند آلزایمر در حال انجام می باشد

نتایج . فوئید است، موجب تحقیقاتی شده است که نشان از قدرت ضدباکتریال این گیاه داردعامل بیماری تی

 4و  3نیز مؤثر بوده و در سیکلهای  PMSتحقیقات محققین نشان می دهد که زعفران در تسکین عالئم 

همسان با اثرات ضدافسردگی زعفران . تمامی عالئم پیش از قاعدگی را به طور معناداری بهبود بخشیده است

داروهای استانداردی همچون ایمی پرامین و فلوکسیتین بوده و اختالالت اریکشن ناشی از مصرف فلوکسیتین 

نتایج مقاالت ارائه شده در مورد زعفران در  چکیدهاین موارد تنها گوشه ای از . را نیز بهبود بخشیده است

د این گیاه وجود دارد که مورد بررسی قرار میباشد و همچنان اثرات بسیاری در مور 2012و  2011سالهای 

 . نگرفته و لزوم توجه بیشتر به این گیاه را متذکر میشود

 

 . گیاهان دارویی، زعفران، خواص درمانی :کلمات کلیدی
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 مروری بر زعفران و بهینه سازی کشت و تولید آن در استان خراسان

 

 3، محمد علیزاده2، حسن ابراهیمی*1یداهلل قادری

هنرآموز هنرستان کشاورزی شهید علیزاده . 2هنرآموز شرکتی، هنرستان کشاورزی شهید علیزاده گرماب،. 1

 ریاست هنرستان کشاورزی شهید علیزاده گرماب. 3گرماب، 
y_ghaderi_1988@yahoo. com 

 

 چکیده

( از خانواده زنبقیان گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه و پیازدار Crocus Sativus L. زعفران با نام علمی )

برگ باریک، نظیر  9تا 4سانتی متر،هر پیاز  5تا  3پیاز زعفران از نوع توپر و تقریبا کروی شکل با قطر . است

ا و از روی دایره ریشه های زعفران ازنوع افشان هستند که از قاعده پیازه. برگ علفهای چمنی تولید می نماید

بزرگترین تولید کننده . گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. محیطی آن می رویند

% تولید جهان، مهمترین مرکز تولید زعفران در ایران استان خراسان 45زعفران در جهان ایران است با تولید 

ن زعفران ایران کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، %، و عمده ترین واردکنندگا91میباشد با تولید 

واز جمله مصارف زعفران در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، . بحرین، سوئیس، امارات متحده عربی میباشد

متوسط . صنعت رنگرزی، امور هنری، دارویی مخصوصا اخیرا به عنوان داروی ضد سرطان مطرح گردیده است

رعایت اصول به زراعی سورت پیازهای زعفران و انتخاب . کیلوگرم در هکتار است 4/7ایران  عملکرد زعفران

 -بوته در مترمربع 50رعایت تراکم مطلوب  -کشت در خرداد ماه  -ضدعفونی بذر -گرم به باال 1پیازهای 

ضمن . ا علفهای هرزوجین تلفیقی و مبارزه ب -استفاده بهینه و به موقع کود -تنظیم نیاز آبی بر اساس اقلیم

کیلوگرم در  10سال باعث ارتقاء میانگین عملکرد تا  4سال به  1کوتاه سازی عمر مزارع زعفران از متوسط 

 . هکتار خواهد بود

 

 ، عملکرد، ضد سرطان، خراسانCrocus Sativus L. :کلمات کلیدی
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 مشکالت صادرات زعفران در ایران

 

 3، احمد احمدیان2، جمیله صالحی پور1ادریس دوستی

 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه -3کارشناس حسابداری،  -2کارشناس باغبانی، -1

 

 چکیده

. اهمیت زعفران در صارات غیر نفتی جهان به عنوان طالی سرخ جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است

عمده . در ایران مورد بررسی قرار گرفته استمشکالت موجود بر سر راه صادرات زعفران  مقاله در این

آلودگی باالی زعفران ایران به میکرو ارگانیسم ها بیش از حد  مشکالت موجود صادرات زعفران در ایران

با توجه به قیمت باالی . استانداردهای بهداشتی موجود در سطح دنیا بویژه در کشورهای اروپایی می باشد

و اقدام به انجام تقلب در زعفران می کنند که اینگونه تقلبات در کشورهای محصول، متأسفانه افراد سود ج

خریدار زعفران قابل تشخیص بوده و صدمات جبران ناپذیری را به بازار زعفران ایران در سطح جهانی وارد 

اعمال روش های نادرست برداشت، فرآوری، بسته بندی و عرضه، عدم رعایت مسایل بهداشتی و . خواهد کرد

فنی در مراحل برداشت گل، حمل ونقل و نگهداری آن، جداسازی کالله، خشکانیدن محصول، بسته بندی و 

انطباق . عرضه آن باعث کاهش کیفیت محصول شده و تقاضای جهانی زعفران ایران را کاهش می دهد

در حد  ISOری استاندارد زعفران صادراتی ایران با استانداردهای قابل قبول جهانی مثل استانداردهای س

و همچنین نرخ تعیین زعفران دنیا در دست رقیب ایران یعنی اسپانیا است این در حالی . پایینی می باشد

است که جز اسپانیا کشورهایی نظیر هند، چین، مراکش، یونان و ترکیه در زمینه تولید زعفران شروع به 

با بسته بندی فله ای باعث تبلیغات سوء علیه  صادرات به صورت قاچاق به کشورهای عربی و. فعالیت نموده اند

وجود طعم دهنده ها و رنگ دهنده های  زعفران ایران شده و قیمت آن را در بازار جهانی کاهش داده است؛

و نبود تبلیغات و بازاریابی به منظور توسعه  دیگر به صورت طبیعی و مصنوعی و گیاهان دارویی با اثر مشابه؛

طبق . ورهای جهان ؛ و تعرفه و موانع غیرتجاری؛ عوامل قابل توجهی می باشندبازارهای جدید در کش

درصد  30محاسبات انجام شده اگر کشور ایران بتواند محصول خود را به قیمت زعفران اسپانیا بفروشد حداقل 

 . افزایش درآمد ارزی خواهد داشت
 

 مشکالت، زعفران، صادرات، استانداردجهانی کلمات کلیدی:
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( در . Crocus sativus Lآور زعفران )های گلکمپوست در تولید بنهلعه اثر تیمارهای کودی ورمیمطا

 سال اول کشت

 

 4احمد رضا معصومی ،3شریفه حبیب پور ،2پرویز زندی ،1زینب معصومی

 -3کارشناس موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال،  -2کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد،  -1

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی بذر دانشگاه شهید بهشتی -4کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایالم، 
masumizeynab@yahoo. com 

 

 چکیده

های یکی از اهداف مهم در کشت زعفران تولید بنه. باشدبزرگترین منطقه تولید کشت زعفران ایران می

به منظور بررسی اثر . گیاه زعفران تاثیر مستقیم دارددرشت است و اندازه بنه زعفران در افزایش عملکرد 

گرم( زعفران در سال اول کشت  1های گل آور )بنه های بیشتر از کمپوست بر تولید بنهتیمارهای ورمی

های در غالب طرح بلوک 91-90ای در تحقیقات کشاورزی زرقان در استان فارس در سال آزمایش مزرعه

 30کمپوست )تیمارهای آزمایش شامل شاهد )بدون کود(، کودهای ورمی. نجام شدتکرار ا 4کامال تصادفی با 

کیلوگرم  4کمپوست+گوگرد )کیلوگرم در هکتار(، ورمی50کمپوست +ازت )تن در هکتار(، کود ورمی

کیلوگرم گوگرد در هکتار( بود و صفات مورد ارزیابی وزن کل بنه، تعداد کل بنه،  400بیوسولفور همراه با 

نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر صفات مورد بررسی در سال اول . گرم بود 1های بیشتر از و تعداد بنه وزن

گرم در هر  443/499کشت معنی دار نبود ولیکن بیشترین وزن کل بنه مربوط به تیمار ورمی کمپوست )

در هر کرت(،  153زت )کرت(، بیشترین تعداد کل بنه مربوط به تیمار ورمی کمپوست و ورمی کمپوست+ ا

گرم در هر کرت( و  9/255گرم مربوط به تیمار ورمی کمپوست+گوگرد ) 1های بیشتر از بیشترین وزن بنه

 در هر کرت( 25/30گرم مربوط به تیمارهای ورمی کمپوست+ کود ازت ) 1های بیشتر از بیشترین تعداد بنه

کمپوست بتواند در افزایش تولید به طور کلی کود ورمیرسد که با توجه به نتایج این ازمایش به نظر می. بود

آوری اهمیت دارند )بنه هایی که در گلکمپوست+گوگرد در افزایش وزن بنهبنه موثر باشد ولیکن کود ورمی

 . گرم( نسبت به دیگر تیمارهای ازمایش در سال اول کشت نتیجه بهتری نشان داد 1های بیشتر از 

 

 . گرم، گوگرد 1ست، وزن و تعداد بنه های بیشتر از ورمی کمپو کلمات کلیدی:
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 مطالعه زعفران نقاط مختلف دنیا از لحاظ نوع و مقدار مواد فرار

 

 سمیه حیدری، دکتری شیمی تجزیه، مدرس مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

so_heydari_83@yahoo. com 
 

 چکیده

دسته اول ترکیباتی هستند که به لحاظ ساختار شباهت . شوندفرار زعفران به دو دسته تقسیم میترکیبات 

کتوایزوفورنها، -4شوند و شامل عنوان ترکیبات ایزوفورن گزارش میزیاد به سافرانال داشته و به 

دسته دوم ترکیباتی هستند . دباشنها، تری متیل سیکلوهگزادیونها و ترکیباتی از این قبیل میسیکلوهگزادیون

های مختلف از روش. باشندها میسیکلوهگزیل که از کارتنویدهای لیپوفیلی تولید می شوند و شامل تری متیل

استفاده شده  دستگاهی به منظور مطالعه کیفیت زعفران کشورهای مختلف دنیا از لحاظ میزان و نوع مواد فرار

ن کشورهای یونان، ایران، ایتالیا و اسپانیا که به روش استخراج فرا صوت ترکیبات فرار نمونه های زعفرا. است

بدست آمده به روش کروماتوگرافی گازی و اسپکتومتری جرمی با آشکارساز یونش شعله مورد بررسی قرار 

شود زعفران هر منطقه از لحاظ میزان و نوع مواد فرار با همانطور که در این بررسی دیده می. گرفته است

همچنین . های ایران و اسپانیا مشابه هم استبه عنوان مثال میزان سافرانال نمونه. نطقه دیگر متفاوت استم

در بررسی دیگری که به روش . از لحاظ مواد فرار، نمونه های اسپانیا و ایتالیا شباهت بیشتری به هم دارند

سیکلوهگزانون، سیکلوهگزان و استیک اسید کروماتوگرافی گازی و اسپکترومتری جرمی انجام شده میزان 

دهد نتایج نشان می. ادویه زعفران چهار کشور ایران، یونان، آذربایجان و اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفته است

که میزان استیک اسید زعفران ایران و آذربایجان باال بوده در حاالی که مقادیر بسیار کم و غیر قابل تشخیص 

کروماتوگرافی گازی روشی دهد که روش مطالعات نشان می. یونان و اسپانیا بدست آمده استهای برای نمونه

 . بسیار مفید در مطالعه مواد فرار نمونه های زعفران و مقایسه کیفیت آنها می باشد

 

 زعفران، سافرانال، کروماتوگرافی، مواد فرار :کلمات کلیدی
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 روش های تجزیه ای و جداسازی مقایسه ترکیب شیمیایی و کیفیت زعفران به

 

 سمیه حیدری، دکتری شیمی تجزیه، مدرس مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

so_heydari_83@yahoo. com 
 

 چکیده

 سالیانه. می باشند مراکش هند و یونان، اسپانیا، زعفران، کننده تولید کشورهای ایران مهم ترین به جز امروزه

 گذشته دهه طی است در ایران به مربوط آن تن 200 که می شود جهان تولید در زعفران تن 250 حدود

. است انجام گرفته مختلف تحقیقاتی هایگروه توسط زعفران ترکیبات شیمیایی زمینه در زیادی مطالعات

مرئی و اسپکتروسکوپی مادون قرمز  -فرابنفش ای مثل اسپکترومتری جرمی، اسپکتروسکوپی های تجزیهروش

-های بسیار جذاب و دقیق در مطالعه نمونههای کروماتوگرافی روشهای جداسازی مثل روشو رامان و روش

های کروماتوگرافی به روش. شودمیزان مواد موثره آن تعیین می توسط کیفیت زعفران. باشندهای زعفران می

مطالعه نمونه های الکلی زعفران به . های بسیار دقیق می باشدبا عملکرد باال روشمایع  ،ویژه کروماتوگرافی

روش کروماتوگرافی مایع با آشکارساز آرایه فتو دیود و مقایسه زمان بازداری ترکیبات مختلف و مقایسه با 

تر از نمونه های هند استانداردها نشان می دهد که مقدار کل کارتونوییدها در نمونه های ایران و آذربایجان باال

بررسی ها نشان می دهد . و اسپانیا است که احتماال مربوط به موقعیت جغرافیایی رویش و رشد زعفران است

که روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال روشی بسیار حساس و تکرارپذیر برای مطالعه نمونه های زعفران 

. روی سلول های تومور انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است در این مطالعه همچنین اثر درمانی زعفران. است

های مختلف رمرئی روی نمونه های زعفران کشو -در مطالعه دیگری که توسط روش اسپکتروسکوپی فرابنفش 

. روسیه می باشد <ایران  <انجام شده مشخص شده که قدرت رنگ دهی و بوی زعفران به ترتیب هند 

. ی نمونه های ایران بیشترین و نمونه های روسیه کمترین مقدار را داراستهمچنین از لحاظ میزان تلخ

مطالعه زعفران کشورهای یونان، ایران، اسپانیا و ایتالیا به روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز در دامنه 

cmطیفی
باندهای مختلف در طول موج های مختلف نشان می دهد که نشانگر اختالف بین  2000-700 1-

تکنیک اسپکتروسکوپی رامان نیز بسیار مناسب در مطالعه مقدار . ی کشورهای مختلف می باشدنمونه ها

cmاسترهای کروسین و قدرت رنگ دهی نمونه های یونان، ایران، ایتالیا و اسپانیا در ناحیه طیفی 
-1 1700-

و اسپکتروسکوپی مقایسه داده های بدست آمده در این روش با روشهای کروماتوگرافی مایع . می باشد 955

 . مرئی صحت روش را نشان می دهد –فرابنفش 

 

 آشکارساز، رنگ، طول موج :کلمات کلیدی

 

  

mailto:so_heydari_83@yahoo.com
mailto:so_heydari_83@yahoo.com


 همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 5935آذر  51

 
 
 

 81                                                                                                                           مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه                        

 

مقایسه خصوصیات اکولوژیکی گونه های وحشی زعفران در استان گیالن و زعفران خوراکی 

(Crocus sativus L) 

 

 3، احمد داداشی پور2، ایوب مرادی1حسن محمد عمویی ساده دل

موسسه -2مدرس دانشگاه پیام نور رودسر  ،اکولوژی -ارشد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک کارشناس-1

 کرج ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران -3تحقیقات منابع طبیعی استان گیالن 

Anemone2006@gmail. com* 
 

 چکیده

های الوند است زعفران با نام علمی زعفران یکی از ارزشمندترین رستنی های ایرانی است که منشا آن دامنه 

Crocus sativus L . گیاهی چند ساله، متعلق به خانواده زنبقیانIridacea)ها ( و راسته لیلیال(Liliales) می 

در بررسی های انجام شده سه . ن رویش دارندگونه آن در استان گیال 4گونه خودرو در ایران، 10از . . باشد

 . گونه از چهار گونه وحشی زعفران مورد بررسی قرار گرفت

در . که انحصاری ناحیه خزری و قفقاز می باشد Crocus caspius Fisch& C. A. Mayگونه زعفران خزری 

 40جنوب الهیجان ارتفاعکیلومتری  3ازجمله در. مناطق جنگلی باز پایین دست و سواحل استان رویش دارد

این گیاه در زمینهای جلگه ای و مسطح تا زمینهای شیب . متر 140متر و نیز مسیر رشت به رستم آباد ارتفاع

مهر و آبان بوده و به همین دلیل میتوان از آن در  ،زمان گلدهی آن. درجه رویش دارد45دار با شیب عمومی 

گیاه در ناحیه جنگلی نشان دهنده نیاز این گیاه به خاک غنی حضور این . پرورش زنبور عسل استفاده نمود

در مناطق جنگلی باز در ارتفاعات و مراتع با شرایط آب و . Crocus speciosus M. B زعفران زیبا. می باشد

منطقه دیلمان،آسیابر به  -متر( 1400-1150هوای خزری رویش دارد شامل رستم آباد، ارتفاعات ساالنسر)

 -ارتفاعات ماسوله -متر1100متر،باالی داماش 1340ناوه بخش خورگام، رودبار -متر  1573شاه شهیدان 

 کورمهای این گیاه در. درجه رویش دارد 30-45مراتع اسالم عمدتا بر روی سطوح شیب دار با شیب عمومی 

اعث مسمومیت این گیاه درچرای پاییزی ب. مراتع شدیدا مورد استفاده گراز و موشهای صحرایی واقع می شود

 Crocusزعفران گیالن . زمان گلدهی آن اواخر شهریور تا اواخر آبان می باشد. دام در مراتع می گردد

gilanicus Mathew در مراتع با شرایط آب وهوای خزری به همراه . انحصاری گیالن و مازندران می باشد

منطقه دیلمان،آسیابر به شاه شهیدان  -متر( 1400-1150شامل: رستم آباد، ارتفاعات ساالنسر) زعفران زیبا

مراتع اسالم  -ماسوله ارتفاعات -متر1100داماش  -متر،باالی1340ناوه بخش خورگام، رودبار -متر  1573

 Crocus sativusزعفران خوراکی . درجه رویش دارد 30-45عمدتا بر روی سطوح شیب دار با شیب عمومی 

L تری  های مالیم داشته باشد رشد مطلوب های خشک و زمستان تاندر مناطقی که آب و هوای معتدل و تابس

درجه سانتیگراد در زمستان تا -15این گیاه در یک محدوده حرارتی . دارد و کیفیت محصول آن بهتر است

تا  100ارتفاع مناطق کشت زعفران از سطح دریا از حدود . کند + درجه سانتیگراد در تابستان را تحمل می40

کند که  تری تولید می متر محصول مناسب 1300در ارتفاعات بیشتر از . سطح دریا متغییر است متر از 2300

زعفران . تقریبا مطابقت دارد این مطلب با نیازهای اکولوژیک وشرایط رویشگاهی زعفران زیبا و زعفران گیالن

هر چند که در تمامی خاکها اعم از سبک و شنی و یا رسی و سنگین قابل کشت می باشد ولی بهترین رشد و 
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های نامناسب کاهش  عملکرد این گیاه در خاک. دار با بافت متوسط لومی دارد های هوموس عملکرد را در خاک

-1بین  pHهایی که دارای  خاکشود و  شوری خاک باعث کوچک شدن و کمی محصول زعفران می. می یابد

زعفران گیالن  با توجه به اینکه خاک اغلب رویشگاههای مورد مشاهده گونه های زعفران زیبا و. باشند می 7

کمی بازی است  pHغنی و با بافت لومی و لومی شنی بوده و به دلیل داشتن سنگ بستر آهکی کمی دارای 

دارد و استان گیالن می تواند با شرایط اکولوژیک سازگار و با نیازهای اکولوژیک زعفران خوراکی مطابقت 

 . مورد استفاده قرار گیرد خاک غنی حداقل به عنوان قطب تولید کننده پیاز زعفران خوراکی در کشور

 

 گونه های وحشی ،خصوصیات اکولوژیک ،استان گیالن ،زعفران کلمات کلیدی:
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 (Crocus sativusر شهرستان ممسنی )مقایسه سه تاریخ کاشت گیاه دارویی زعفران د

 

 2، سودابه نورزاد*1ابوطالب جعفری

دانشجوی کارشناسی . 2دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، . 1

 ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

a_jafari239@yahoo. com
* 

 

 چکیده

های گرم و خشک های مالیم و تابستانزعفران گیاهی نیمه گرمسیری است و در نقاطی که دارای زمستان

به منظور دستیابی به بهترین تاریخ کاشت بر عملکرد گیاه دارویی زعفران آزمایشی به . رویدباشد بخوبی می

از سطح دریا در شهرستان ممسنی در  متر 1347های کامل تصادفی با سه تکرار با ارتفاع صورت طرح بلوک

خرداد ماه( در  15مرداد ماه و  15تیر ماه،  15که در آن تاریخ کاشت در سه سطح ). استان فارس اجرا شد

 30های زعفران از شهرستان تربت حیدریه تهیه و در قطعه زمینی با فاصله بین ردیف کورم. نظر گرفته شد

ها از پس از برداشت گل. سانتیمتر کشت گردید 30تر و عمق کاشت سانتیم 5سانتیمتر، فاصله بین بوته 

مزرعه، نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گل و بیشترین وزن گل )کالله و خامه( برداشت شده مربوط به 

کشت تیر ماه بود و کمترین تعداد گل و کمترین وزن گل برداشت شده مربوط به تاریخ کشت شهریور ماه بود 

 . شوددهد تاخیر در کاشت زعفران موجب کاهش محصول در مزرعه میمیکه نشان 

 

 . زعفران، تعداد گل، کورم، ممسنی :کلمات کلیدی
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شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک ورزی مورد استفاده در سله

 مختلف

 

 *سیدعلیرضا رضویالدین منصوریان، محمد بهداد و راد، نجممحمدحسین سعیدی
 اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان *

 

 چکیده 

شکنی مزارع زعفران در ابتدای فصل رشد این محصول، یکی از کارهای حساس مرحلة داشت است که سله

پس از اولین . اندهای زعفران تا نزدیکی سطح خاک باال آمدهزیرا در این زمان جوانه. دقت پیش رود باید با

زعفران، سله ایجاد شده در سطح  آبیاری سالیانه زعفران، کشاورزان به منظور تسهیل در بیرون آمدن گل

ورزی جهت عمق خاک. کنندبرند و خاک روی پیاز را نرم میخاک را با استفاده از وسایل مختلفی از بین می

طح خاک دارد که این خود نیز تابعی از زمان آبیاری و های زعفران تا سشکنی بستگی به فاصلة جوانهسله

های زعفران به آبیاری اولیه زعفران بیشتر به تأخیر افتد جوانه هر چه زمان. شرایط آب و هوایی منطقه است

هدف از این تحقیق، مقایسة فنی و اقتصادی . تر خواهد شدشکنی حساسشوند و سلهتر میسطح خاک نزدیک

شکنی( در سه زمان شکنی زعفران با تیمار شاهد ) بدون سلهورزی در سلهه از ادوات خاکهای استفادروش

شکنی برای هر یک از ترین وسیلة سلهموقع، و دیر هنگام است تا از این طریق، مناسبآبیاری زودهنگام، به

مذکور با اعمال  این تحقیق در سه آزمایش جداگانه برای سه زمان آبیاری. سه زمان آبیاری انتخاب شود

های مخصوص، برای دو سال شکنی(، گاوآهن دامی، چهارشاخ و رتیواتور با تیغهتیمارهای شاهد )بدون سله

مشخص گردید که در آزمایش آبیاری . های کامل تصادفی اجرا شدپیاپی و در قالب طرح آماری بلوک

آورد و تنها در داری نمیاختالف معنیهای مختلف سله شکنی بر عملکرد محصول در سال اول زودهنگام روش

در آزمایش آبیاری به موقع، . دار شده استسال دوم، اختالف بین تیمار شاهد و استفاده از چهارشاخ معنی

. دار استعملکرد استفاده از چهارشاخ و رتیواتور باالتر از تیمار شاهد و گاوآهن دامی و اختالف میان آنها معنی

ر هنگام بیشترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد و به دنبال آن چهارشاخ است و بین این در آزمایش آبیاری دی

دهد ارزیابی اقتصادی طرح نشان می. داری وجود دارددو و استفاده از رتیواتور و گاوآهن دامی اختالف معنی

تر و در آبیاری دیر صادیموقع، استفاده از رتیواتور نسبت به سایر تیمارها اقتکه در آبیاری زودهنگام و به

 . تر استشکنی( اقتصادیهنگام تیمار شاهد )بدون سله

 

  شکنیورزی، زعفران، سلهادوات خاککلمات کلیدی: 
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 حیدریهنقش زعفران در مدیریت توسعه روستایی شهرستان تربت

 

 3، مجتبی کدکنی2، امین احمدیان1دستانیسیامک کر

حیدریه، مجتمع آموزش عالی تربت -2د اسالمی واحد مشهد، دانشگاه آزا ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما -1

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -3حیدریه، مهندسی تربت-ه فنیدانشکد

 

 چکیده

زعفران از جمله محصوالت مهم نباتات صنعتی ایران است و در طول زمان به دیگر نقاط جهان نیز گسترش 

های اذعان نمود که یکی از تحوالت بارز و قابل مالحظه در عرصه فعالیت توانو به جرأت می. استیافته

مکانی کشت زعفران  -های اخیر، گسترش فضاییهای خراسان طی سالویژه در استانکشاورزی کشور و به

 کارطور کلی ارزش اقتصادی بسیار یاالی زعفران، نیاز کم به آب و موادغذایی، قدرت جذب نیرویبه. استبوده

در هنگام کاشت، داشت و برداشت در فصول بیکاری کشاورزان منطقه از جمله دالیلی هستند که برتری 

 حیدریه روشن وهای غالب در سطح روستاهای شهرستان تربتچشمگیر زراعت زعفران را به دیگر کاشت

ان یک محصول رو تحقیق و توجه در امر تولید و توسعه کاشت زعفران به عنواین از. سازدمبرهن می

استراتژیک امری ضروری و حیاتی در توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهر در سطح منطقه 

در این مقاله اثرات اقتصادی زعفران بر توسعه روستایی، رفاه و امنیت . باشدمی -حیدریهتربت–مورد مطالعه 

شهرها بیان شده و راهکارهایی جهت شناخت رویه به سمت های بیزایی و کاهش مهاجرتمادی، اشتغال

 . ویژه زعفران ارائه شده استهای اراضی و منابع طبیعی در راستای تولید محصوالت خاص، بهبیشتر قابلیت

 

 حیدریهزعفران، مدیریت توسعه روستایی، تریتکلمات کلیدی: 
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 (. Crocus sativus L) واکاوی و مطالعه منشاء و والدین اولیه زعفران

 

 2، حسین صحابی2، احمد احمدیان*1حسن فیضی

 عضو هیات علمی تربت حیدریه -2عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام،  -1

hasanfeizi@yahoo. com* 
 

 چکیده

شود و به عنوان منبع ( یک ژئوفیپ است که در سرتاسر جهان کشت می . Crocus sativus Lزعفران )

در طی قرن . چاشنی غذا استفاده شده و در رنگرزی، پزشکی، لوازم آرایشی و مقاصد دیگر مصرف می شود

برعکس طی . گذشته به دلیل هزینه های باالی تولید سطح کشت، مقدار تولید آن در جهان کاهش یافته است

بهبود در کیفیت ادویه و شرایط کشت آن، مقدار  سالهای اخیر به دلیل بهبود تولیدات جدید حاوی زعفران و

تحقیقات انجام شده تا کنون حول محور دستورالعمل هایی . مصرف و تقاضا برای زعفران افزایش یافته است

افزایش در رشد زعفران به . برای مدیریت گیاه و برنامه های اصالحی بر پایه رشد رویشی و تالقیها بوده است

برای حل این دو . لکردهای باالتر در هکتار و کیفیت باالی زعفران تجاری بر می گرددامکان بدست آوردن عم

 ،مشکل نیاز به اصالح زنتیکی گیاه، بهبود روشهای کشت به عالوه شرایط کنترل شده در طی آماده سازی

عفران اخیرا آزمایشات موفق بر اساس انتخاب کلونی کورمهای بارورتر ز. ذخیره سازی و بازاریابی محصول است

اصالح ژنتیکی زعفران از طریق تالقی، درک و شناسایی گونه های اصلی و خویشاوندان . انجام شده است

برخی تحقیقات در این زمینه انجام شده . وحشی بعالوه راهها و مکانهای منشا گیاه کشت شده را نیاز دارد

این . عنوان یک سوال باقی گذاشته استاست ولی وجود اختالف نتایج، والدین دقیق زعفران را همچنان ب

. وحشی است سوال مطرح است که آیا زعفران یک گونه حقیقی است یا یک جهش تریپلوییدی از گونه های

برخی . بر اساس مطالعات انجام شده نظرات مختلفی در مورد مناطق اولیه و والدین اصلی زعفران وجود دارد

نظر . یونان منشا گرفته است Aegeanباشد که از جزایر  C. cartwrigtianusمعتقدند والد زعفران باید گونه 

. دیگر این است که آن نتیجه آلوتریپلوییدی بدست آمده توسط فرایند تالقی بین دو گونه وحشی بوده است

در ایران  Azupiranoدر ترکیه و شهر  Safranboluدر یونان و  Kozaniدر Krocosمکانهای دیگری شامل 

بهرحال برخی دانشمندان معتقدند که زعفران . نوان منشا اصلی پیدایش طعفران عنوان شده استباستان بع

عقیده کلی بر این است که والد . ابتدا از ایران و کشمیر منشا گرفته و سپس به یونان و روم معرفی شده است

 . است C. thomasiiو  C. cartwrigtianusاصلی زعفران گونه 

 

 اجداد زعفران، انتشار، منشا اولیه، والدین زعفران: کلمات کلیدی
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 هوش هیجانی، عاملی جهت تعیین و گسترش بازار هدف صنعت زعفران

 

 3، مینا عنابستانی2، الهه احمدیان*1دکتر محمدسلطانی

 ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما -2واحد مشهد،  دانشگاه آزاد اسالمی ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما -1

 شگاه آزاد اسالمی واحد مشهددان -3، گاه آزاد اسالمی واحد مشهددانش
Soltani35@gmail. com 

 

 چکیده

 است، متکی پذیرنفتی پایان منابع بر که ایران برای غیرنفتی صادرات افزایش و تجاری روابط گسترش و بسط

 بین از و اقتصاد شدن جهانی نوظهور زمان با پدیدههم صادرات توسعه اهمیت. است ناپذیر اجتناب ضرورت یک

توسعه  با را خود نحوی به نیز ایران رودمی انتظار سبب بدین. شودمی دوچندان کشورها، تجاری مرزهای رفتن

 با ثمربخش و مشارکت فعال و المللی بین تجارت صحنه به ورود و رقابت برای و نموده همگام جهانیتجارت

 ،(WTOتجارت ) جهانی سازمان به پیوستن از قبل الزم های گام از یکی تردید بی. شود آماده جهانی اقتصاد

-به. ای استمنطقه اقتصادی ترتیبات و هدف بازارهای اصلی، تجاری شرکای قالب در تجارت تقویت وگسترش

هیجانی که در زمینه کسب موفقیّت در بازار، نقش مهمی دارد و فرد را در رسد توجه و ارتقای هوشنظر می

جهانی  بازار در راستای شناخت ،دهد و تا حدّی از قابلیّت پیشگویی برخوردار استارتباط، یاری می برقراری

 در کشور سازان تصمیم و ریزانبرنامه به های آیندهریزی برنامه در تواندمی،کشورها وارداتی تقاضای و زعفران

ها، به تو مفاهیم هوش و هرم انواع هوشدر این مقاله ضمن تعریف . کند کمک زعفران صادرات توسعه زمینه

هیجانی و تأثیر آن در شناسایی و انتخاب بازار هدف صنعت زعفران پرداخته و راهکارهایی جهت صیف هوش

 . گرددارتقای این هوش پیشنهاد می

 

 هوش، هوش هیجانی، بازار هدف، زعفران :کلمات کلیدی
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 زعفران در بازار جهانیفرهنگی، عاملی برای مدیریت صادرات هوش

 

 3، الهه احمدیان2، مهناز امیرپور*1الهام احمدیان

ایران استادیار و عضو هیأت علمی  -2شناسی، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قوچان، گروه جامعه -1

 کاربردی، واحدمشهد، مشهد، ایران -دانشگاه جامع علمی -3دانشگاه آزاد تربت جام، 
E. Ahmadian@yahoo. com 

 

 چکیده

درصد زعفران ایران به کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا، ترکمنستان،  12دهد که ها نشان میگزارش

های مرتبط عموما های آماری پژوهشاین وضعیت در حالی است که بررسی. شودفرانسه و ایتالیا صادر می

و این شکاف به دلیل وارد . نبود راهبرد معین در صادرات محصوالت کشاورزی از جمله زعفران استحاکی از 

گیر و صادرات دوباره آن توسط کشورهای بندی آن به صورت چشمای و بستهکردن زعفران ایران به صورت فله

آن، زعفران ایران، با نام های خارجی بنابراین برخالف کیفیت خوب این محصول نسبت به نمونه. نامبرده است

-رسد ارتقای هوشبه نظر می. کشور تولیدکننده خود )ایران( وضعیت مناسبی در بازارهای جهانی ندارد

فرهنگی که توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثربخش در موقعیت های متفاوت فرهنگی است در مورد 

ز اصول علمی بازاریابی از جمله: رعایت استانداردها و بازاریابان محصوالت و تولیدات ملی، ضمن استفاده ا

فرهنگی در این مقاله ضمن تعریف و بیان اهمیت هوش. مؤثر باشد. . . تبلیغات در سطح جهانی در بلندمدت و

های بیگانه، به ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقای این در بهبود روابط اجتماعی و بالتبع آن بازاریابی در فرهنگ

 . اخته شدهوش پرد

 

 هوش فرهنگی، صادرات، زعفران، بازاریابی کلمات کلیدی:
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