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چکیده:

در دهه گذشته موضوع گیاهان معطره و دارویی،
تحول چشمگیري داشته است .نیازهاي موجود در
بازارهاي جهانی بیشتر به سمت محصوالت با
منشا طبیعی میباشد .زعفران از دیرباز در بیشتر
تمدنهاي دنیا شناخته شده و درزمینههاي
مختلف غذایی ،دارویی و صنعتی استفاده شده
است .زعفران با داشتن طبیعت گرم ،داراي
خواص دارویی نظیر ضد افسردگی و نشاطآوري
میباشد .این ماده و اجزاي آن درمواجهه با
بیماريهاي عصبی ،قلبی -عروقی و گوارشی
نقش پیشگیرانه و درمانی داشته که مربوط به
خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی آن میباشد.
اخیرا ،زعفران براي استفاده در لوازم آرایشی و
عطرسازي مورد توجه زیاد بوده است .در این
مطالعه اجزاي اصلی زعفران و ویژگیهاي آنها
ارزیابی و در نهایت کاربردهاي زعفران ،در صنایع
دارویی و آرایشی بررسی میشود.
کلمات کلیدی :آنتی اکسیدان ،دارویی،
زعفران ،کاربرد

مقدمه:

زعفران با نام علمی ) (Crocus Sativus L.از
خانواده زنبقیان )، (Iridaceaeگیاهی علفی،
چندساله ،بدون ساقه و داراي پیاز است .زعفران
یکی از قدیمیترین ادویههاي خوراکی است که از
کالله خشک شده گل زعفران به دست میآید و
جزء مواد غذایی گرانبها و ارزشمند در جهان می-
باشد و به عنوان ادویه ،رنگ ،عطر و دارو مورد
استفاده قرار میگیرد .درحال حاضر ایران
بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان بهشمار و
نزدیک به  90درصد زعفران دنیا در ایران تولید
میشود .تأثیر اقتصادي زعفران به دلیل قیمت
باالي آن حائز اهمیت بوده و ارزش افزوده زیادي
دارد .به عالوه ،در حوزه هاي زراعی ،از نقطه نظر
زیست محیطی و اجتماعی ورود دارد .در این مقاله
از خواص درمانی زعفران و ارتباط آن با ترکیبات
شیمیایی مختلف که معموالً در این گیاه ارزشمند
وجود دارد و همچنین کاربردهاي مختلف آن ،به
ویژه در زمینه تولید و ساخت ترکیبات دارویی و
مواد آرایشی ،به اختصار توصیف می شود.

مواد و روش ها

در تجزیه و تحلیل شیمیایی کالله هاي زعفران،
در حدود  150ترکیب فرار و غیر فرار تعیین
شده است.ترکیبات فعال از نظر بیولوژي به 3
گروه عمده تقسیم میشوند.
کروسین ،یک رنگدانه کاروتنوئیدي مسئول رنگ
زرد مایل به نارنجی در زعفران است.
پیکروکروسین ،مسئول طعم زعفران و همچنین
طعم تلخ آن است.
سافرانال ،یک ترکیب فرار مسئول عطر و بوي
منحصر به فرد زعفران است.
کیفیت زعفران به غلظت این سه ترکیب اصلی
که عامل ایجاد رنگ ،عطر و طعم بی نظیرکالله
ها هستند ،بستگی دارد .مقادیر و غلظت آنها
بستگی به شرایط محیطی و شیوههاي فرآوري و
خشک کردن کاللهها و نحوه استخراج رنگ از
آنها دارد
عالوه بر کروسین و پیکروکروسین ،ترکیبات
اصلی موجود در زعفران ،آنتوسیانینها،
فالوونوئیدها (کامپرول) هستند .همچنین سرشار
از ویتامینها ،اسیدهاي آمینه ،پروتئین ،نشاسته،
مواد معدنی و صمغها میباشد .زعفران داراي
بسیاري اجزاي فعال غیر فرار است که قسمت
عمده آنها را کاروتنوئیدها تشکیل میدهند نظیر
زئاگزانتین ،لیکوپن و انواع مختلف آلفا و
بتاکاروتن .مواد فرار که بوي بسیار شدیدي
دارند ،با بیش از  34جزء ،عمدتا ترپنها ،الکل-
هاي ترپنی و استرهاي آنها هستند .کیفیت
زعفران توسط استانداردهاي ملی و بین المللی
تعیین و بررسی میشود که هدف استاندارد
سازي و طبقهبندي زعفران در کل جهان است.
این موارد (استانداردها) هر سه سال یکبار به روز
میشوند.

نتایج و بحث

 -1مواد آرایشی :از زمانهاي بسیار قدیم ،از
زعفران براي مقاصد آرایشی استفاده میشد .در
طب سنتی ایران ،از زعفران برای بهبود و
شفافیت رنگ صورت استفاده ودر طب سنتی
یونان ،زعفران پوست صورت را لطیف و
برای تسکین کبد بر علیه صفرا و درمان
آکنه ،بیماریهای پوستی و زخمها استفاده
میشود واثرات زیاد در جوان سازی دائمی
پوست دارد.
 -2مواد دارویی :استفاده از زعفران به عنوان
داروي ضد افسردگی داراي سابقه طوالنی است.
افسردگی یکی از شایعترین بیماريهاي روانی
در سراسر جهان است که بروز آن در همه
گروههاي سنی شایع است .زعفران با تعدیل
سطح برخی مواد شیمیایی در مغز ،از جمله
سروتونین ،تاثیر ضد افسردگی خود را اعمال
میکند.کاروتنوئیدهاي موجود در زعفران که
شامل کروسین وکروستین هستند به عنوان
آنتی اکسیدانهاي طبیعی ،نقش مهمی در
سالمتی انسان دارند و از سلولها و بافتها در
برابر اثرات مخرب رادیکالهاي آزاد محافظت
میکنند .زعفران و مواد تشکیل دهنده آن (به
ویژه کاروتنوئیدهاي آن) داراي فعالیت ضد
تومور و ضد سرطان هستند و فاقد هرگونه اثرات
سمی بر سلول هاي سالم میباشند.
 -3مواد غذایی :از قدیم به عنوان افزودنی غذایی
و همچنین در تهیه چاي  ،انواع دمنوش و شربت
و به عنوان ادویه در تهیه غذاهاي مختلف سنتی
استفاده میشود .زعفران به عنوان یک رنگ
طبیعی حاوي کروسین ،حاللیت زیاد در آب
داشته لذا مصرف زیاد در صنایع غذایی دارد.
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