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بزرسی پتانسیل سعفزان در تولید انواع مکملهای غذایی
طیبه شاهی ،*1محسه پویان ،2ساره حسینی ،3مهدی ابراهیمی ،4حسیه راغ

آرا3

داًطدَی دکتزی ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ پضٍّطی تَلیذ ٍ فزآٍری گیبّبى استزاتضیک خزاسبى خٌَبی ،خْبد داًطگبّی خزاسبى خٌَبی،
بیزخٌذ ،ایزاى
هذیز هدتوغ تحقیقبت گیبّبى دارٍیی خْبد داًطگبّی خزاسبى خٌَبی ،بیزخٌذ ،ایزاى
ػضَ گزٍُ پضٍّطی تَلیذ ٍ فزآٍری گیبّبى استزاتضیک خزاسبى خٌَبی ،خْبد داًطگبّی خزاسبى خٌَبی ،بیزخٌذ ،ایزاى
استبدیبر ٍ هذیز گزٍُ پضٍّطی تَلیذ ٍ فزآٍری گیبّبى استزاتضیک خزاسبى خٌَبی ،خْبد داًطگبّی خزاسبى خٌَبی ،بیزخٌذ ،ایزاى

چکیده:

اهزٍسُ تحَل در صٌؼت دارٍسبسی ٍ
ّوچٌیي توبیل بِ استفبدُ اس دارٍّب ٍ هکولّبی
گیبّی اّویت ٍ کبربزد سػفزاى بِ یک گیبُ
دارٍیی ارسضوٌذ را بیطتز هیکٌذً .تبیح تحقیقبت
ػلوی ًطبى هیدّذ سػفزاى دارای خَاظ درهبًی
قببل تَخْی اس خولِ ضذ سزطبى ،ضذ افسزدگی،
ضذ دیببتّ ،بَد حبفظِ ،بْبَد گزدش خَىٍ ،
بسیبری اس هَارد دیگز هیببضذ .کِ هیتَاًذ در
تَلیذ اًَاع هکولّب بِ اضکبل هختلف اس خولِ
قزظ ,کپسَل ،ضزبت ،سبضِ ٍ پَدر ٍ  ...هَرد
استفبدُ قزار گیزدً .تبیح ایي بزرسی ًطبى داد
طالی سزخ دارای پتبًسیل بسیبر سیبدی خْت
فزآٍری هیببضذ ٍ استفبدُ اس آى بِ ػٌَاى یک
هکول ببػث ایدبد ارسش افشٍدُ چٌذیي بزابزی
ضذُ ٍ خلَگیزی اس خبم فزٍضی خَاّذ ضذ.
کلمات کلیدی :کزٍسیي ،ضذ افسزدگی،
بْبَد حبفظِ ،هکول غذایی

مقدمه:

سػفزاى بب ًبم ػوَهی ٍ saffron
ًبم ػلوی  Crocus Sativusگزاًبْبتزیي گیبُ
سراػی هَخَد در رٍی کزُ سهیي است ٍ تٌْب
گیبّی است کِ ٍاحذ خزیذ آى بِ خبی تي ٍ
کیلَگزم هثقبل ٍ گزم هیببضذ .سػفزاى بِ ػٌَاى
گزاىبْبتزیي هحصَل کطبٍرسی ٍ دارٍیی خْبى
خبیگبُ ٍیضُای در بیي هحصَالت صٌؼتی ٍ
صبدراتی ایزاى دارد .در سبلّبی اخیز سػفزاى بِ
دلیل خَاظ ٍیضُ دارٍیی آى ٍ هَثز در درهبى
بیوبریّب ،هَرد تَخِ هحققیي قزار گزفتِ است.
سػفزاى بِ دلیل آرٍهب ،هشُ ٍ رًگ بی ًظیزش
بسیبر هَرد تَخِ قزار گزفتِ است ( Molinaf et
.)al., 2004
ایزاى بِ ػٌَاى بشرگتزیي تَلیذ کٌٌذُ سػفزاى در
دًیب هیببضذ ٍ سْن سبیزکطَر ّب در هقبیسِ بب
تَلیذ ایزاى بسیبر ًبچیش استٍ .لی سْن آى اس
تَلیذ اًَاع هکولّب ٍ صبدرات آًْب بسیبر ًبچیش
است .درصَرتی یکی اس هْوتزیي راُکبرّب،
فزآٍری ّز هحصَل کطبٍرسی است.

مواد و روش ها
در ایي بزرسی هقبالت هؼتبز ػلوی ًوبیِ ضذُ
در ببًکّبی اطالػبتی ،PubMed ،SID ،ISI
Web of ،Scopus ،PubMed Central
 Scienceبب استفبدُ اس ٍاصُّبی کلیذی
فبرسی سػفزاى ،استخزاج ،کزٍسیي ،خَاظ
درهبًی ٍ طب سٌتی ٍ ٍاصّبی کلیذی اًگلیسی
،crocin,
extraction
،saffron
Therapeutic
properties
and
 traditional medicineهَرد بزرسی قزار
گزفت.

نتایج و بحث

بب تَخِ بِ اثزات خبًبی دارٍّبی ضیویبیی ٍ اس
طزف دیگز توبیل بِ استفبدُ اس تزکیببت ٍ هَاد
هغذی هَرد ًیبس بذى بزای خلَگیزی یب بْبَد
بیوبرّب بِ خصَظ بب هٌطب طبیؼی استفبدُ اس
اًَاع هکولّبی غذایی در دًیب رٍ بِ افشایص
است ٍ ببسار خْبًی خَبی را ایدبد کزدُ است کِ
سْن ایزاى ػلی رغن ٍخَد هَاد اٍلیِ هَخَد ٍ
در دستزط در تَلیذ ایي هکولّبی ًبچیش است.
در اداهِ اًَاع هکولّبی غذایی هَخَد در ببسار
بب هٌطب سػفزاى بیبى ضذُ است.

منابع

 کپسول حاوی زعفران موثردر سالمت چشم و بینایی
کبرٍتٌَئیذّب گزٍّی اس هَاد
هغذی گیبّی (هَاد ضیویبیی گیبّی) ّستٌذ
کِ اس رصین غذایی یب هکولّب بِ دست هیآیٌذ.
کبرٍتٌَئیذّبی لَتئیي ٍ سئبگشاًتیي رًگذاًِ ّبی
اصلی در قسوت ضبکیِ چطن
ّستٌذ .ایي کپسَل حبٍی
سػفزاى ٍ سبیز ریشهغذیّب هیببضذ.
 مکمل حاوی زعفران (کپسول) :تقویتعملکرد ذهه و کاهش استرس
ایي کپسَل حبٍی تزکیببتی اس خولِ سػفزاى
هیببضذ کِ ببػث تقَیت حبفظِ ،هغش ٍ
ػولکزدّبی ضٌبختی هبًٌذ خَاًذى هیضًَذ.
ػالٍُ بز ایي سػفزاى در ایي هکول ّوزاُ بب
ببدرًدبَیِ ببػث بْبَد سیستن
ػصبی ،بْبَد خلق ٍ خَی ٍ آراهص
هیضَد(.)Philippa et al., 2021

نتیجهگیزی

ًتبیح ایي بزرسی ًطبى داد بب تَخِ بِ ضیَع
بیوبریّبی غیز ٍاگیز هختلف در خْبى هبًٌذ
اًَاع سزطبىّب ،بیوبریّبی قلبی ػزٍقی ،فطبر
خَى ،دیببت ،چبقی ٍ ً ...یبس بِ استفبدُ اس
هکولّب ّز رٍس بیطتز هیضَد ..اس ایي رٍ
استفبدُ اس سػفزاى بِ ػٌَاى هکول هَرد تَخِ
ضزکتّبی تَلیذ کٌٌذُ هکولّبی غذایی قزار
گزفتِ است .هتبسفبًِ تَلیذ ٍ صبدرات ایي
هکولّب در ایزاى هَرد غفلت قزار گزفتِ است.
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