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چکیده:

مروری بر پژوهشهای انتشار یافته:

نتایج و بحث:

زعفران یکی از محصوالت عمده کشاورزی در ایران است که
به طور وسیعی در نواحی خراسان جنوبی کشت میشود.
پس از جداسازی کالله و خامه که همان زعفران تجاری نام
دارد ،سایر اجزای گل به عنوان ضایعات دور ریخته میشود.
گلبرگهای زعفران حاوی مقدار قابل توجهی آنتوسیانین
است که میتواند در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی،
دارویی و آرایشی به عنوان رنگ طبیعی که دارای خاصیت
آنتی اکسیدانی و درمانی نیز هست مورد استفاده قرار
بگیرد .آنتوسیانینها بسیار ناپایدار بوده و در برابر شرایط
محیطی تخریب میشوند .محققان در حال بررسی
روشهایی برای افزایش پایداری آنتوسیانین هستند که در
میان آنها ،درون پوشانی (میکرو و نانو مقیاس) به عنوان
یک روش حفاظتی امیدوارکننده برای ترکیبات زیست فعال
مورد توجه فراوان قرار گرفته است .در این مقاله سعی شده
است جدیدترین مطالعات منتشر شده درخصوص درون
پوشانی عصاره گلبرگ زعفران با هدف افزایش پایداری
آنتوسیانین آن بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

مهدوی خزائی و همکاران ( )2014با استفاده از صمغ عربی و
مالتودکسترین با  7 DEو  ،20آنتوسیانین گلبرگ زعفران را به
روش خشککردن انجمادی ریزپوشانی کردند و ویژگیهای
فیزیکی ،پایداری ،رنگ و مورفولوژی پودر ریزپوشانیشده را بررسی
کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از این روش میتواند
از آنتوسیانین طی نگهداری محافظت کند .نسبتهای مختلف
صمغ عربی و مالتودکسترین به عنوان مواد دیواره تفاوت
معنیداری در محافظت از آنتوسیانینهای عصاره گلبرگ زعفران
نشان ندادند اما در نمونه شاهد ،پس از  10هفته نگهداری در دمای
 35درجه سانتیگراد ،میزان آنتوسیانین کل تقریبا  %32کاهش
یافته بود.

آنتوسیانینها به عنوان رنگدانه طبیعی که در ریشه ،برگ ،میوه و
گل گیاهان یافت میشوند و دارای رنگ جذاب و ویژگیهای
عملکردی سالمتی بخش مانند جلوگیری از بیماریهای
عصبی ،قلبی ،سرطان و دیابت هستند میتوانند جایگزین مناسبی
برای رنگهای شیمیایی باشند .مقاالت منتشر شده نشان می
دهند که میتوان از گلبرگ زعفران ،که عمال به عنوان ضایعات
دور ریخته میشود ،رنگهای طبیعی مورد استفاده در صنایع
غذایی را تولید کرد .مواد دیواره کپسول در روش درون پوشانی
موانع فیزیکی هستند که میتوانند اثر نامناسب اکسیژن،
نور ،حرارت و رطوبت را بر مواد ریزپوشانیشده کاهش دهند.
فرآیند درون پوشانی با استفاده از مواد کمهزینه ،در دسترس و
طبیعی باعث افزایش پایداری آنتوسیانین موجود در گلبرگ
زعفران و افزایش جذب آن در دستگاه گوارش میشود که در
صنایع غذایی و دارویی میتواند بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی:
گلبرگ زعفران ،آنتوسیانین ،ریزپوشانی ،پایداری

مقدمه:
زعفران با نام علمی Crocus Sativus L.گیاهی کوچک،
چندساله با ارتفاع  30-10سانتیمتر از خانوادهی زنبقیان
است .تولید جهانی زعفران حدود  418تن در سال تخمین
زده میشود که ایران با  90درصد تولید ،بزرگترین
صادرکننده در جهان محسوب میشود .گیاه زغفران از
کالله سه تایی با طول  3-2سانتیمتر ،سه پرچم و شش
گلبرگ ارغوانی رنگ تشکیل شده است .گلبرگهای زعفران،
تقریبا  % 4/86وزن کل گل زعفران را بر اساس وزن مرطوب
تشکیل میدهند .به دلیل افزایش آگاهی از خطرات زیست
محیطی و اثرات جانبی مواد شیمیایی مورد استفاده در
تهیهی رنگهای مصنوعی و همچنین جلب رضایت
مصرفکنندگان ،استفاده از رنگدانههای غذایی طبیعی در
مواد غذایی افزایش یافته است .مواد رنگی گلبرگ زعفران
شامل آنتوسیانینها ،فالونوئیدها و گلیکوزیدهای آنها
میباشند که می تواند در صنایع غذایی ،دارویی،
شیرینیپزی و نوشابهسازی مورد استفاده قرار گیرد.
آنتوسیانینها به دلیل ماهیت بسیار واکنشپذیری که دارند،
ناپایدار بوده و ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند
نور ،pH ،اکسیژن ،حرارت ،حضور یونهای فلزی ،آنزیم و
پروتئین قرار گیرند و یا با ترکیبات دیگر موجود در
ماتریکس ،کمپلکس تشکیل دهند که منجر به تخریب
آنتوسیانین و تغییر رنگ مورد نظر میشود .درون پوشانی
یک روش برای به دام انداختن مواد به شکل ذرات میکرو و
نانو است و میتواند از مواد حساس در برابر رطوبت ،گرما،
نور و اکسیداسیون محافظت کند.

جعفری و همکاران ( )2016بازده ریزپوشانی عصارهی گلبرگ
زعفران به روش خشککردن انجمادی با صمغ دانهی شاهی به
عنوان یک هیدروکلوئید طبیعی را با صمغ عربی و مالتودکسترین با
 20 DEو  7مقایسه کردند و ویژگیهای فیزیکی ،محتوای
آنتوسیانین ،پایداری و رنگ پودر ریزپوشانیشده را بررسی کردند.
در هر 4فرمول مواد دیواره ،بین محتوای آنتوسیانین بالفاصله بعد
از تولید و بعد از  10هفته نگهداری تفاوت معنی داری وجود
نداشت در حالی که در نمونه شاهد محتوای آنتوسیانین بعد از 10
هفته %33 ،کاهش یافت .نتایج این مطالعه نشان داد که صمغ
دانهی شاهی مادهی مناسبی برای حفاظت آنتوسیانین
ریزپوشانیشده است اما در مقایسه با مالتودکسترین نمیتواند از
تغییرات زیاد رنگ پودر در طی نگهداری جلوگیری کند.
احمد و همکاران ( )2018آنتوسیانین گلبرگ زعفران را با استفاده
از بتا-گلوکان و بتا-سیکلودکسترین به روش خشککردن پاششی
ریزپوشانی کردند و ویژگیهای فیزیکی ،کارآیی ریزپوشانی مواد
دیواره ،بازده پودر ،رنگ،اندازه ذرات ،مورفولوژی پودر
ریزژوشانیشده ،رهایش آنتوسیانین و محتوای فنلی و فعالیت
آنتیاکسیدانی در دستگاه گوارش شبیهسازیشده بررسی کردند. .
نتایج این مطالعه نشان داند که بتاگلوکان پتانسیل ریزپوشانی
کردن مواد زیست فعال زعفران را دارد و پایداری آن در طی عبور
از شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش بهبود می بخشد و
ریزپوشانی باعث افزایش در دسترس بودن آنتوسیانینها در قسمت
روده میشود .ریزپوشانی آنتوسیانین در گلوکان می تواند راه بسیار
موثری برای تقویت این مواد زیستی در سیستم های مختلف
غذایی باشد.
احمدیان و همکاران ( )2019تأثیر روشهای خشککردن پاششی
و انجمادی و ساختارهای مختلف دیواره (مالتودکسترین و پکتین)
بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،مورفولوژی ،اندازه ذرات ،پایداری
میکروکپسولهای عصاره گلبرگ زعفران و رهایش محتوای فنلی
در دستگاه گوارش شبیهسازی شده را بررسی کردند .نتایج نشان
داد که روش خشککردن انجمادی و استفاده از ترکیبی از
مالتودکسترین و پکتین به عنوان مواد دیواره منجر به رفتار
فیزیکوشیمیایی بهتری در میکروکپسولهای بدست آمده از گلبرگ
زعفران میشود ارزیابی رهایش میکروکپسولها در شرایط شبیه
سازی شده دستگاه گوارش نشان داد که نمونه های ریزپوشانیشده
با روش خشککردن انجمادی و حاوی مقادیر بیشتری
مالتودکسترین در دیوارهها  ،درصد رهایش باالتری در هضم بزاق
شبیهسازی شده داشتند در حالی که نمونههای ریزپوشانیشده با
روش خشککردن پاششی و حاوی پکتین بیشتر در ترکیب دیواره،
درصد رهایش پلیفنولها در هضم معده و روده شبیه سازی شده
بیشتر بود.
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