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 طالي سرخ ايران زعفران

 1مرضيه آقايي

 دانشجوي مهندسي علوم و صنايع غذايي

 

 چكيده

درصد  65با توجه به اينكه ايران بزگترين توليدكننده و صادركننده زعفران در جهان است و بيش از

ياه گرانبها و كاربردها اين محصول گرانبها به ايران اختصاص دارد ، به بررسى و معرفى اين گ ىجهان

 Crocus Sativus ىو نـام علمـ   Saffronزعفـران بـا نـام عمـومى      .و مصـارف آن ى پـردازيم   

گرانبهاترين گياه زراعى موجود در روى كره زمين است و تنها گياهى است كه واحد خريد و فروش 

فـرد اسـت كـه     آن به جاى تن و كيلوگرم ، مثقال و گرم مى باشد و گياهى بـى نظيـر و منحصـربه   

خصوصيات ويژه آن باعث شده اسـت تكنولـوژى توليـد آن كـه در نـوع خـود از پيچيـدگى زيـادى         

ارزش و قيميت بسيار زيـاد آن سـبب   . برخوردار باشد و بين كشاورزان سينه به سينه منتقل گردد 

و عطر و  هرچند از گذشته هاى دور به دليل رنگ زيبا.گرديده تا به آن عنوان طالى سرخ داده شود 

طعم استثنايى در مواد غذايى مختلف استفاده مى شده ، ولى امروزه بـه دليـل گـرايش جامعـه بـه      

                                                
1

 دانشجوي مهندسي علوم و صنايع غذايي - 
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ى طبيعى به جاى انواع شيميايى و سنتزى در مواد غذايى ، از زعفران بـه عنـوان   مصرف افزودنى ها

رنگ دهنده طبيعى و نيز به عنوان يك گيـاه دارويـى جهـت كـاهش سـطح بيلـى روبـين خـون و         

شاخه زعفران مهمترين بخش تجـارى آن اسـت كـه ايـن بخـش      . ضدسرطان نيز استفاده مى شود 

حاوى مواد چرب ، امالح و موسيالژ است همچنين گلبرگ زعفران را مى توان به عنوان منبع رنـگ  

برگ هاى آن نيزبه عنوان علوفه در تغذيه دام به كـار  . خوراكى از نوع آنتوسيانين نيز استفاده نمود 

  . ى رود م

 تركيبات عمومى زعفران 

وزن  ٪20كربوهيدرات هاى موجود در زعفران عمدتا از گروه قندهاى احياكننـده بـوده كـه حـدود     

زعفران خشك را تشكيل مى دهد و از ميان آن ها وجود گلـوكز ، فروكتـوز ، ژنتـى بيـوز و مقـادير      

  . جزئى گزيلوزو رامنوز ثابت شده است 

در آناليز مواد معدنى زعفران نتـايج  . درصد ذكر گرديده است  8تا  4ان بين مقدار مواد معدنى زعفر

  : زير بدست آمده است 

Cl2 =      89/2 ٪  

So3 = 12/7٪     

Na2o = 56/8٪ 

P2o5 = 01/10٪     

K2o = 46/34٪ 

مقـدار خاكسـتر و خاكسـتر نـامحلول در     . زعفران به عنوان يكى ازمنابع غنى ريبوفالوين مى باشد 

اسيد به عنوان يكى از عوامل ارزيابى كيفيت زعفران در استاندارد ملى ايران و استاندارد بين المللـى  

مقدار خاكستر در تعيين خلـوص زعفـران عامـل مهمـى مـى باشـد       . زعفران اندازه گيرى مي شود 

تركيبات اختصاصى زعفران شامل تركيبات رنگى ، تركيبات عامـل عطـر و بـو و تركيبـات تشـكيل      .

  .دهنده طعم مى باشد
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  تركيبات رنگى زعفران 

رنگدانـه  . يكى از داليل عمده مصرف زعفران به ويژه در موادغذايى خاصيت رنگ دهى آن مى باشد 

اين رنگدانـه هـا بـه    . عامل كربوكسيل   مى باشند ىهاى زعفران عمدتا از گروه كاروتنوئيدهاى دارا

با قندهاى گلـوكز و  ) 8و8diapocarotene-- َََ8وdiacarboxilic acid)8آزاد صورت كروستين

عمده ترين تركيب ايجادكننـده رنـگ در زعفـران    . ژنتى بيوز به صورت گليكوزيل استر وجود دارند 

درصـد آن بـه صـورت تركيـب      94از كل ميزان كروستين موجود در زعفران . كروسين   مى باشد 

قـدرت رنگـى   . ين آزاد وجـود دارد  درصد آن به صـورت كروسـت   6گليكوزيدى در كروسين ومقدار 

زعفران كه به مجموع تركيبات ذكـر شـده مربـوط مـى باشـد ، بـه شـيوه هـاى مختلـف از جملـه           

براساس استاندارد ملى ايران و . قابل اندازه گيرى مى باشد T.L.Cو  H.P.L.C ىاسپكتروفوتومتر

تر با اندازه گيرى ميزان جـذب  استاندارد بين المللى زعفران ، قدرت رنگى آن بوسيله اسپكتروفوتوم

بـا گذشـت زمـان و افـزايش مـدت      .نانومتر اندازه گيرى مى شود  440عصاره آبى آن در طول موج 

نگهدارى زعفران ، به ويژه تحت شرايط نامناسب ، به تدريج از ميزان دى استرهاى كروستين كاسته 

نتـايج  .دت رنگ نيزكاهش مى يابد شده و بر مقدار مونواسترها و كروستين آزاد افزوده مى شود و ش

يك بررسى نشان داد كه مخلوط آب و متانل به نسبت مساوى قادر بـه اسـتخراج بيشـترين ميـزان     

  .رنگ از زعفران مى باشد 

  اثر نوع حالل بر مقدار رنگ استخراجى كالله زعفران 

  

  E442  0 /01قدرت رنگى  نوع حالل
  6/212 + 9/0  آب سرد

  
  222+  9/0  )1به 1(اتانل + آب 

  
  5/213+  9/0  )4به 1(اتانل + آب 

  
  4/228+  4  )1به1(متانل + آب 
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   تركيبات عامل عطر و بو

عطر و بوى مشخص زعفران وابسته به روغن هاى 

فرار آن مـى باشـد و نيزبـه علـت وجـود اسـانس       

بيرنگ ترپن دار و يك تركيب به نام سافرانال مـى  

مقطـر و تحـت    با تقطيرزعفران بوسيله آب. باشد 

و به هـم زدن حاصـل تقطيـر در     Co2جريان گاز 

مايع استخراج شده بسيار روان . ، اين روغن جدا  مى گردد  Co2اتر و سپس تقطير اتر تحت اتمسفر

و تقريبا بى رنگ و از گروه ترپن ها مى باشد كه به سادگى؛ اكسيژن جذب كرده و بـه مـايع غلـيظ    

بـه   9998/0تا  d1515 (9514/0(ن زعفران با وزن مخصوص روغ. قهوه اى رنگ تبديل مى شود 

ميزان جزئى چپ گردان است و در صورتى كه آرام گذاشته شود ، ته نشين شده وتوليد كريستالهاى 

نورى شكل مى كند كه پس از كريستاليزاسيون مجدد ، ايـن بلورهـا در اتردوپتـرول ، نقطـه ذوبـى      

رين تركيب عطرى موجود در روغن هاى فرار زعفران است سافرانال عمده ت. دارند  oC106 معادل 

ميزان حساسيت ضـدباكتريايى  . كه در اثر هيدروليزو آبگيرى بعدى از پيكروكروسين بدست مى آيد

شـامل  ( HPLCعصاره آبى زعفران و همچنين تركيبات اختصاصـى جـدا شـده از زعفـران توسـط      

-ا با استفاده از سه سويه ميكروبي اشرشـياكلى ر) كروسين و كروستين ها ، پيكروكرسين و سافرانال

. استافيلوكوك اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا به روش انتشار در آگـار مـورد بررسـى قـرار دارنـد      

نتايج نشان داد كه عصاره آبى زعفران فاقد اثر بازدارندگى برروى اين ميكروارگانيسم ها نيزبوده و از 

نال باعث بازدارندگى رشد بـرروى اشرشـياكلى و اسـتافيلوكوك    ميان تركيبات اختصاصى آن ، سافرا

  . اورئوس شده است

براى انـدازه  . سايرتركيبات زعفران برروى ميكروارگانيسمهاى مورد بررسى اثر بازدارندگى نداشته اند

گيرى تركيبات عامل عطر و بو به ويژه سافرانال در زعفران استفاده از روش هاى اسپكتروفوتومترى 

ــتفاده   HPLCو   .ازكروماتوگرافى روش دقيقترى  است ــد و اسـ ــب نميباشـ مناسـ
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  تركيبات عامل طعم در زعفران

اين مـاده يـك   . تركيب عمده اين طعم پيكروكروسين است . زعفران داراى طعم تلخ و تند ميباشد 

 oCنقطه ذوب پيكروكروسين . در زعفران تازه وجود دارد ٪4گليكوزيد فاقد رنگ است كه تا حدود 

در اثـر  . اين ماده در آب و الكل رقيق محلول و در اتروكلروفرم كمى محلول اسـت  . مى باشد  156

:                                                                                                                تجزيه اين گليكوزيد آگليكون فرار سافرانال  بدست مى آيد 

 آلودگى زدايى زعفران

بـه طوريكـه مصـرف    . غالبا ادويه و از جمله زعفران آلودگى شديدى بـه ميكروارگانيسـم هـا دارنـد     

ت كنندگان اين محصوالت بويژه صاحبان صنايع غذايى كه از ادويه به عنوان يكى از اجزاي محصوال

از آنجا كه كل زعفـران در سـطح   . غذايى استفاده مى كنند ، گرفتار مشكل آلودگى زياد مى باشند 

خاك رشد كرده و برداشت مى شود ، بنابراين خاك و كودهاى استفاده شده به عنوان منشـا اصـلى   

بـار  در صورت عدم رعايت مسائل فنى و بهداشتى در طى عمليات آماده سازى ، .  آلودگى مى باشند

فلور ميكروبى عمده موجود در اغلب ادويه شـامل باكتريهـاى   . ميكروبى آن به شدت افزايش مييابد 

گاهى اوقـات اسـترپتوكوك هـا و كلـى     . مى باشند ) بويژه باسيلوسها و كپك ها ( اسپورزاى هوازى 

مخمرها بـه   در حاليكه كلستريديومها ، ميكروكوك ها ، استافيلوكوك ها و. فرمها نيز يافت ميشوند 

  . ندرت ديده مى شوند 

از آنجا كه ويژگى هاى رنگ ، طعم و عطر از خصوصيات مهـم و بـارز زعفـران بـه شـمار مـي رود و       

فرآيندهاى حرارتى موجب كاهش اين ويژگى ها مى گردد ، بنـابراين از ميـان روش هـاى مختلـف     

ن روش ها مى توان استفاده از از جمله اي. آلودگى زدايى ، روش هاى سرد مناسبتر به نظر مى رسد

  . پرتوهاى يون ساز ، امواج مايكروويو ، امواج ماورابنفش و فوميگاسيون را نام برد 

در اثر تغييرات ايجـاد شـده در اتـم    . فرايند پرتو دادن در صنايع غذايى روش نسبتا جديدى است -

اين پرتوها كه داراى طول مـوج  .  هاى عناصر راديواكتيو ، پرتوهاى آلفا ، بتا و گاما حاصل مى شوند
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از بين پرتوهاى نام .آنگستروم مى باشند ، قدرت كشندگى ميكروبها را نيزدارند) Ao( 1000كمتر از

در فرايند پرتـودهى موادغـذايى   . برده شده ، پرتو گاما نسبت به بقيه داراى نفوذ بسيار زيادى است 

بـوده و از طرفـى موجـب تجزيـه تركيبـات       قـدرت نفـوذ زيـادى    ىنياز به پرتوهايى اسـت كـه دارا  

پرتـو  . بدين منظور از پرتوهاى گاما استفاده مى شود . موادغذايى نشده و آن ها را راديواكتيو سازند 

روش كار به اين صورت است كه موادغذايى . گاما از عناصر راديواكتيو نظير اورانيوم گرفته مى شود 

. مشخص قرار مى دهند تا ميكروارگانيسم ها از بين برونـد  را براى مدت معين در معرض پرتو با دور

و  4000و  2000در طى يك بررسى آلودگى زدايى زعفران با استفاده از پرتو گامـا در سـه سـطح    

گـرى   6000نتايج نشان داد كه هرچند پرتو گامـا بـه ويـژه در سـطح     . گرى صورت گرفت  6000

ين عمل همچنين موجـب كـاهش قـدرت رنگـى     شود ولى ا ىموجب كاهش بار ميكروبى زعفران م

  . زعفران مى شود 

در اين . يونيزه براى حرارت دادن مواد غذايى استفاده مى كنند ىاز امواج ماكرويو برخالف پرتوها -

زيرا تمام نقاط بدون اختالف دما گـرم  . روش پديده نقطه سرد در داخل ماده غذايى از بين مى رود 

  . مى شوند 

حـداكثر قـدرت   )  Ao(آنگسـترم   2800تـا   2000رابنفش نيز در طول مـوج هـاى   پرتوهاى ماو -

  . ولى قدرت نفوذپذيرى آن ها اندك مى باشد . ميكروب كشى را دارند 

در فرآيند فوميگاسيون ، با به كاربردن گازها ، دودها و بخارات مختلف ، حشرات و ميكروارگانيسم  -

  . ها در موادغذايى از بين مى روند 

از جملـه اينكـه   . ميگانت در ضدعفونى كردن موادغذايى بايستى داراى ويژگى هاى خاصـى باشـد  فو

از ميكروارگانيسم ها را دربرگرفته و كاربرد آن آسـان بـوده و حـداقل باقيمانـده را در      ىطيف وسيع

 ىم بررسى و مطالعات نشان داده كه اكسيداتيلن به عنوان فوميگانت موثر. ماده غذايى داشته باشد 

  . باشد 

  بسته بندى ونگهدارى زعفران 
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عمده ترين عواملى كه در طى نگهدارى زعفران مى توانند موجب تخريب و كاهش كيفيت آن شوند 

  : ، عبارتند از 

  جنس بسته محتوى زعفران -

  رطوبت محصول و رطوبت نسبى هوا  -

  زعفران  ىدرجه حرارت محيط نگهدار -

 شيد  نور به ويژه نور مستقيم خور -

  اكسيژن  -

ارزيابى تركيبات تشكيل دهنده رنگ ، طعم و عطر نمونه هاى زعفران نشان مـى دهـد كـه شـرايط     

بـه طوريكـه در طـى مـدت انبـاردارى ،      . نگهدارى زعفران تاثير زيادى در ميزان اين تركيبات دارد 

تعداد . مى شودهرچه دماى محيط نگهدارى و رطوبت محصول پايين تر باشد ، كيفيت زعفران بهتر 

لكن روند كاهش آن ها در نمونه هاى . ميكروارگانيسم ها در طى نگهدارى به تدريج كاهش مى يابد

ْ C(نسبت به نمونه هاى نگهدارى شده در حرارت يخچـال   C ْ20و  C ْ40نگهدارى شده در دماى 

  شديدتر است) 2+6

( ات فيزيكوشـيميايى زعفـران   نوع جنس بسته ها نيزمى تواند تاثير معنى دارى در حفـظ خصوصـي  

پلـى   –به طوريكه از چهار نوع بسته بندى با جنس هاى شيشـه  . داشته باشد ) رنگ و طعم و عطر 

( اتيلن با دانسيته پايين ، پلى اتيلن با دانسيته باال ، فويل آلومينيوم اليه دار ، شيشه و پلـى اتـيلن   

به فويل اليه دار بهتر حفظ كرده است ، ولـى  ويژگى هاى زعفران را نسبت ) بدون تفاوت معنى دار 

نمونه هاى زعفران بسته . جنس بسته ها تفاوت قابل توجهى بر وضعيت آلودگى زعفران نداشته است

  بندى شده در ظروف شيشه اى رنگى؛ قدرت رنگى بيشترى نسبت به ظروف مقوايى ، 

در  ٪5گهدارى زعفـران بـا رطوبـت حـدود     ن. پلى اتيلن با دانسيته باال و پلى اتيلن با دانسيته دارند 

باعث افزايش ماندگارى زعفران  MXXTقوطى هايى از جنس پلى استايرن پوشش شده با سلوفان 

برروى حفظ خصوصيات فيزيكى زعفـران نشـان    اثر درجه حرارت در رطوبـت انبـار   . مى شود 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

             

 
 
 

136 
 

  ) 5-23٪(مى دهد كه پايدارى رنگ در رطوبت نسبى پايين 

نگهدارى زعفـران در  . خيلى كم مى باشد  ٪75ر حالى كه پايدارى در رطوبت نسبى بيشتر بوده، د 

در طى مدت نگهدارى زعفران ، بسته به . درجات حرارت پايين باعث افزايش پايدارى رنگ مى شود 

شرايط نگهدارى ، گليكوزيل استرهاى كروسين تحت تاثير عوامل مختلفى از جمله گرمـا ، رطوبـت   

زعفران بايـد دور از نـور و رطوبـت    . شده و مقدار آن ها در زعفران كاهش مى يابد واكسيژن تجزيه 

باشد ، بهتر است نگهدارى زعفران در ظروف شيشه اى يا فلزى دربسته بـوده و در حـرارت معتـدل    

زعفـران قابـل تبخيرشـدن اسـت، در صـورت      ) مواد معطـر (باتوجه به اينكه اسانس . نگهدارى شود 

، به مرور زمان اسانس آن تبخير شده و از اثرات دارويى و طعم و مزه آن كاسـته  نگهدارى نامناسب 

چون مواد معطر گياه يعنى اسانس در حالت پودر شـده ،  . مى شود و مرغوبيت آن از دست مى رود 

بسيار سريعتر از پودر نشده آن تبخير مى شود ، بهتر است زعفران را تا موقع مصرف پودر نكنـيم و  

مشـخص اخـتالف معنـى     pHدر يـك  .ت پودر كردن ، در ظروف در بسته نگهدارى شود يا در صور

همچنـين كـاهش   . بين نمونه هاى نگهدارى شده در نور و تاريكى وجود ندارد ٪95دارى در سطح 

مقدار اكسيژن و جايگزينى آن با گاز نيتروژن اثـرات محافظـت كننـدگى انـدكى بـا پايـدارى رنـگ        

ممكن است به دليل سـرعت پـايين اكسيداسـيون كاروتنوئيـدها همـراه بـا        زعفران دارد كه اين امر

  . پالريته باال باشد 

  

  كاربردهاى زعفران 

كارخانجات مختلـف غـذايى در   . استفاده از زعفران در تكنولوژى و صنعت بسيار متداول شده است 

آن بهره مى برند و نيز  تهيه انواع سوسيس و مارگارين ، كره ، پنير و ساير محصوالت توليدى خود از

. در برخى كارخانجات از زعفران در تهيه انـواع پودرهـاى كيـك و انـواع دسـرها بـه كـار مـى رود         

همچنين در مشروب سازى و نيز به عنوان رنگ دهنده طبيعى و سالم در برخى نوشـابه هـا ، ژلـه ،    
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اهاى خوشـرنگ ،  بستنى ، شـكالت ، نبـات ، كلوچـه و پودرهـاى سـوخارى ، وانيـل ، كيـك ، غـذ        

براى زعفران نيـز همچـون سـاير ادويـه جـات      . محصوالت وابسته به شير و پنير زعفران كابرد دارد 

  : خواص درمانى مختلفى را در نظرمى گيرند از جمله 

  هضم طبيعى غذا  -

 مسكن ، به ويژه در درمان دردهاى لثه و قلنج  -

به علت وجود كاروتنوئيـدها و  ) ضدسرطانى  خاصيت( ضدتومور و جمع كننده راديكال هاى آزاد  -

  كروسين و كروستين 

  درمان كم خوابى ، تقويت كننده حافظه  –شادى بخش ، درمان دردهاى عصبى ، آرامش بخش  -

  افزايش دهنده تمركز ، ضد تشنج ، افسردگى ، اسپاسم ، آلزايمر و پاركينسون -

  ى ناشى از كمبود آهن در دختران درمان فشار خون ، كاهش كلسترول ، درمان كم خون -

بـه دليـل وجـود    ( كاهش احتمال بروز بيماريهاى قلبى ، تصلب شرائين و افـزايش سـالمت قلـب     -

  ) ويتامين ، ريبوفالوين ومواد معدنى 

  درمان بيماريهاى تنفسى نظير آسم ، سرماخوردگى ، سرفه  -

شبكيه در اثر پيرى ودرمان كـوفتگى و  افزايش جريان خون در شبكيه ، درمان اختالالت لكه زرد  -

  . رماتيسم بصورت استعمال خارجى

  

  منابع 

 -شناسنامه تصويري زعفران ؛ وزارت كشـاورزي  1378اداره كل آمار و اطالعات وزارت كشاورزي؛ -

  اداه كل آمار و اطالعات-معاونت برنامه ريزي و بودجه

  ان زعفران طالي سرخ ايران؛آيندگ1380امير قاسمي؛تراب؛ -

زعفران؛ فناوري توليد و فرآوري؛ موسسه چاپ و انتشارات دانشـگاه فردوسـي   1381كافي؛محمد ؛ -
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  مشهد

- www.zaferan.com     

- www.saffronIran.com                 
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