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değerleri tespit edilmiştir. Uygulanan güç düzeyi 
arttıkça C vitamini kaybının da arttığı 
belirlenmiştir. Aynı güç düzeyinde sıcaklık artışı ile 
kurutma süresinin daha kısa olmasından dolayı, C 
vitamininin daha fazla korunduğu saptanmıştır. 
Uygulanan güç düzeyi arttıkça C vitamini kaybının 
da arttığı belirlenmiştir. Aynı güç düzeyinde 
sıcaklık artışı ile kurutma süresinin daha kısa 
olmasından dolayı, C vitamininin daha fazla 
korunduğu saptanmıştır.  Sabit kurutma sıcaklığı 
için güç düzeyi arttıkça örneklerin parlaklığının 
azaldığı, ancak yeşilliğin korunduğu dikkati 
çekmiştir.  

Sıcak hava ve elektriksel kurutma 
yöntemleri genel olarak kıyaslandığında ise aynı 
sıcaklıklarda elektriksel kurutma yöntemiyle su 
aktivitesi daha yüksek ürün edilmiştir. Sıcak hava 
ile kurutulan örneklerin daha parlak olduğu ancak 
özellikle infrared ile kurutulan örneklerin daha yeşil 
renge sahip oldukları belirlenmiştir. C vitamini 
kayıplarının ise kurutma süresine bağlı olarak 
değiştiği belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Maydanoz, kurutma  
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Doğu Akdeniz’in Crocus cartwrightiamus 

bitkisinin kısır bir triploid mutantı olan safran 
sonbaharda çiçek açan çok yıllık bir bitkidir. C. 
cartwrightiamus yetiştiricilerinin daha uzun 
tepeciklere sahip bitkiler üretebilmek için yaptıkları 
aşırı seleksiyonun sonucudur. Safran bitkisi 
toprağın altında bulunan soğanlarıyla üretilir. Bu 
nedenle doğada kendi başına bulunmaz. Üretimi 
tamamıyla insanların elindedir. Topraktaki 
soğanların çıkarılıp bölünerek tekrar gömülmesiyle 
üretilir. 

Safran bitkisi sıcak ve kuru yaz 
rüzgarlarının estiği yarı kurak iklimlerde buyur. 
Bitki soğuk kışları da atlatabildiği gibi -10ºC’lik 
donlara karşı da koyabilir. Ancak yılda 1000–1500 
mm yağış alan nemli iklimlerde yetiştirilmediği 
taktirde sulama gerektirir. Safran bitkisinden 
güneşli yerlerde daha iyi verim alınır. Ayrıca 
gevrek, gevşek, düşük yoğunluklu, sulanmış ve iyi 
akaçlanmış, yüksek organik içerikli ve kalker 
topraklarda yetiştirilir 

Safran kozmetik sanayinde, gıda 
sanayinde, tekstil sanayinde kullanılan çok değerli 

bir baharattır. Ayrıca son dönemlerde kanser 
araştırmalarında bazı kanser türlerine karşı ümit 
vaat ettiği için geniş çapta denemelerde kullanılan 
bir madde durumundadır. Bugün dünya piyasasında 
safranın gramı altının gramına eşdeğer 
tutulmaktadır. Bundan yaklaşık yüzyıl öncesine 
kadar Safranbolu’da yaklaşık kırk köyde üretildiği 
bilinen safran günümüzde yalnızca üç-dört köyde 
üretilmektedir. Bunun nedeni ise boya teknolojisi 
ve ilaç sanayisindeki gelişmeler fiyatının pahalı 
olması ve üretimindeki güçlüklerdir.  

Safranın tarihçesi, morfolojisi, tarımı, 
hasat edilmesi, hasat sonrası işlemleri ve ekonomik 
değerleri üzerinde durularak tanıtımının yapılması 
büyük önem kazanmaktadır. Günümüzde safranın 
üretilmesi devlet destekli projelerle yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Özellikle ülke ekonomisinin 
gelişmesi bakımından büyük öneme sahiptir. 
  
Anahtar Kelimeler: Crocus sativus,safran 
bitkisi,ülke ekonomisi 
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Sera yapılar, ürünlerin bitki hastalıkları ve 

ekstrem sıcaklıklar kadar rüzgar, yağmur, dolu ve 
kar gibi iklimsel etkilere karşı korunması için 
kullanılır. Seranın yapısal tasarımı ve iç ortamdaki 
mikroklimanın kalitesini etkileyen en önemli iklim 
etmenleri; sıcaklık, güneş ısınımı, rüzgar hızı ve 
yağıştır. Bölgesel iklim koşulları, serada sadece 
ortam kontrolü için kullanılan ekipmanları 
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda seranın yapısal 
tasarımını da etkiler. Sera tasarımı, örtü materyali 
ve kullanılan iklimlendirme sistemleri değişik 
bölgesel iklim koşullarının gerektirdiği şekilde 
belirlenir. Bu nedenle sera tasarımında bölgesel 
iklimle ilgili düzenlemeler dikkate alınır. İklim 
etmenleri sera tasarımında bütünleşik bir etkiye 
sahiptir. Özel bölgesel koşullara bağlı olarak, 
seranın dayanımı ve işlevselliğinde olumlu veya 
olumsuz etkilere sahip olabilirler. Bu çalışmada, 
iklim özelliklerinin sera tasarımına olan etkileri 
incelenmiştir.  
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