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 چکیده:
 از مختلف هايزمینه در تخلیص و جداسازي براي گسترده طور به) HPLC( االب کارایی با مایع کروماتوگرافی امروزه
 دهه در روش این. شودمی استفاده غذا صنعت و پلیمر محیطی، زیست صنایع بیوتکنولوژي، داروسازي، جمله

 شده خشک کالله زعفران،. است شده ترکیبات از وسیعی طیف تحلیل و تجزیه براي انتخابی روش یک به اخیرتبدیل
. شودمی استفاده دهنده طعم عامل یک عنوان به یا و دهنده رنگ دارویی، گیاه عنوان به Crocus sativus L. گیاه

 ترتیب به که است سافرانال و پیکروکروسین کروسین، آنها مهترین که دارد وجود زعفران در متابولیت 10 حدود
 الیه کروماتوگرافی قبیل از زعفران کیفیت عیینت براي روشهاي متفاوتی. است آن بوي و طعم رنگ، عامل
. است یافته و ... گسترش) GC( گازي کروماتوگرافی ،)HPLC( باال کارایی با مایع کروماتوگرافی ،)TLC(نازك
 عامل( کروستین و کروسین براي ايمقایسه قابل نتایج HPLC و TLC که داد بدست آمده از مقاالت نشان نتایج
انجام  GC با سافرانال گیري و تعییناندازه. دهدمی بو) عامل(سافرانال  و)  طعم عامل(روکروسین پیک ،)زعفران رنگ
 دیودي آرایه آشکارساز بوسیله تجاري زعفران خلوص درصد و اجزا بررسی براي HPLC از روشی در .شودمی

 دماي در% 80متانول با خشک اههاي گینمونه استخراج طریق از هاعصاره. است شده استفاده نور به نسبت حساس
 کنترل براي آسانی به روش این از توانمی که داد نشان HPLC-UV نتایج. آیند می بدست تاریک محیط و محیط
 تعیین و شناسایی بر عالوه HPLC روش از همچنین. کرد استفاده کروسین نیز حاوي دارویی گیاهان کیفیت

  .کرد نیز استفاده زعفرانتقلبات  تشخیص براي توان می هامتابولیت
  
  
  

  زعفران، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال، کروسین، سافرانال، پیکروکروسینواژه هاي کلیدي: 
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   مقدمه
زعفران گیاهی  قرمز نارنجی است. شاخهداراي کالله سه  کهزنبق گیاهی است از خانواده   ).Crocus sativus L( زعفران

  .]1[کنداي خشک و نیمه خشک به خوبی سازگاري یافته و هرسال یک بار کالله تولید میکه در زمین ه ،چند ساله
در مقیاس کمتر در یونان، آذربایجان، فرانسه، ایتالیا، هند، چین، مراکش، ترکیه، اسرائیل، دتا در اسپانیا و ایران و این گیاه عم

بیشترین تولید جهانی زعفران مربوط  و نیوزیلند کشت می شود.مصر، امارات متحده عربی، مکزیک، سوئیس، الجزایر، استرالیا، 
نی غذایی شود جدا از ارزش سنتی آن به عنوان یک افزودزعفران که گرانترین ادویه جهان محسوب میبه کشور ایران است. 

برداشت  و ، داشتتشابزرگترین دلیل قیمت باالي زعفران این است که ک شود.و رنگ آمیزي استفاده می دار کردنبراي طعم
، فروشندگان اقدام ي تولیدبا توجه به کمبود آن، اقتصاد ضعیف تولید و هزینه باال وشود با دست انجام می هزاران سال استآن 

  .]2[ مواد آلی و معدنی میکنند ده ازبه ایجاد تقلب در آن با استفا
  

  خواص درمانی
مطالعات اخیر نشان داده است  .]3[ضد آنژین استفاده می شده است نزعفران در طب سنتی چینی براي مدت طوالنی به عنوا

(اثر مهارکنندگی بر القا سرطان توسط عوامل  (اثر مهارکنندگی بر رشد سلول هاي بدخیم) و ضد سرطان زعفران ضد تومور
و در حال  استاهی شیمیایی) است و قادر به فعالیت در سیستم هاي بیولوژیکی هم در داخل بدن و هم در شرایط آزمایشگ

  تحقیقات نشان   .]4[تلف سلولهاي توموري شده اندحاضر دانشمندان موفق به بررسی اثر سیتوتوکسیک آن روي انواع مخ
کند و می قلب و سرطان محافظت در برابر بیماري هاي عمده مانند بیماري عروق کرونر به میزان کمی بدن رازعفران  دهدمی

  .]2[ تقویت حافظه را نیز داشته باشدل ممکن است پتانسی همچنین
ب رشد وو عصاره زعفران توانایی سرک 1به خصوص کروسین  که مشتقات کروسین، دهدان میتحقیقات دیگري نش همچنین

  .]3[ تومور و افزایش نفوذ اکسیژن به سلول هاي اندوتلیال مویرگی را دارد
  ترکیبات شیمیایی

در حدود  ل در طول دهه گذشته توسط گروه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.ترکیبات شیمیایی زعفران به طور کام
خانواده  سه متابولیت ثانویه اصلی در زعفران، کروسین، ترکیب فرار و غیر فرار در حال حاضر شناسایی شده است. 150بیش از 

و تلخ مزه است و سافرانال روغن فرار که  شود، پیکروکروسین که گلیکوزید بی رنگاي از رنگدانه زرد که در آب حل می
مقداري از این ترکیبات در  تواند هیدرولیز شود که محصول آن سافرانال است.مسئول بو و عطر زعفران است. پیکروکروسین می

ن عالوه بر این زعفران شامل پروتئی هاي کیفیت و ارزش این ادویه است.یکی از مهمترین شاخصکه  بافت کالله خشک شده
  .]2[و دیگر ترکیبات شیمیایی است صمغ ها مواد معدنی، اسیدهاي آمینه، فالونوئیدها، ها،ویتامین قند، ها،

 پیکروکروسین که مسئول طعم تلخ زعفران است پتانسیل این را دارد که به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده شود.
ن مورد دارویی آ اثراتاست که به طور گسترده براي  فراوانترین کروسین در زعفران 1کروسین، کروسین  4در بین 

  ].3[ مطالعه قرار گرفته است
  

  بحث و نتایج
  

امروزه به طور که  گسترش یافت 1970دهه   و اوایل 1960 هده) در اواخرHPLC( کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
روسازي، بیوتکنولوژي، محیط زیست، هاي مختلف از جمله داسازي در زمینهاي براي جداسازي و خالصگسترده

در دهه گذشته تبدیل به روش انتخابی براي  کروماتوگرافی مایع با کارایی باالپلیمر و صنایع غذایی استفاده می شود.
) این GCمزیت اصلی آن نسبت به کروماتوگرافی گازي( تجزیه و تحلیل طیف گسترده اي از ترکیبات شده است.
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مناسب  کروماتوگرافی مایع با کارایی باال آنالیزها براي ملکولها فرار باشند، بنابراین ماکرویتاست که نیازي نیست آنال
  هستند.

 
خلوص زعفران تجاري از  بررسی اجزا و به کروماتوگرافی مایع با کارایی باالاز روش  1998لوزانو و همکاران در سال 

عطر و رنگ  طعم و مزه، نوع متابولیت زعفران که مسئول 10در این روش  .تندپرداخ يآرایه دیودآشکارساز طریق 
هاي ی از رنگهمچنین بعض باال انجام گرفت. گريصحت و انتخاب ،گیري با دقتاندازه بودند شناسایی شدند و

 Manchaسه نوع مختلف زعفراندر این تحقیق  شناسایی شد. شود،محسوب میتقلب  مصنوعی که استفاده از آنها
sierra  و Rio5[ آنها در طول موجهاي مختلف مشخص شد هايمورد بررسی قرار گرفت و غلظت متابولیت.[  

  
با استفاده از تجزیه و تحلیل آرایه  کروماتوگرافی مایع با کارایی باالدر روشی دیگر از  2004 ارتگا و همکاران در سال

استفاده لی چهار نوع زعفران تشکیل دهنده عصاره الک يآبی براي جداسازي اجزا HPLCروي سیستم ي دیود
نتایج نشان داد که کل محتواي  اسپانیا، هند و ایران تهیه شد. کشور آذربایجان، 4نمونه زعفران خالص از  4. کردند

هاي زعفران متابولیت ها باالتر بود.کاروتنوئیدها در نمونه هاي زعفران آذربایجان و ایران در مقایسه با سایر نمونه
که  دادنتایج نشان  سلولهاي سرطانی مورد آزمایش قرار گرفت. سیتوتوکسیک رويي خاصیت اسپانیایی برا

  ].4[ باشدت ضد توموري توسط زعفران میکاروتنوئیدهاي نوع گلیکوزیدي مسئول اثرا
  
ایران، ن، فرانسه، هند، ، یازده نمونه زعفران از آذربایجان، چین، یونا2005ارتگا و همکاران در سال در تحقیقی دیگر توسط  

آنالیز  کروماتوگرافی مایع با کارایی باالبا استفاده از روش جمع آوري و  ایتالیا، نیوزلند، اسپانیا، ترکیه و شرکت شیمیایی سیگما
.نتایج نشان داد شدمشخص ر سه طول موج مختلف هر نمونه د ،ترکیب عمده زعفران10 مقدار و غلظتمطالعه این در شد. 

گلیکوزیدي محلول در آب را نشان می  ديزعفران یونان، هند، نیوزیلند و عصاره زعفران اسپانیا باالترین غلظت کاروتنوئیعصاره 
   ].6[دهد که می تواند منبع خوبی از این نوع متابولیت براي ارزیابی بیولوژیکی بیشتر باشد

  
 کارایی)،کروماتوگرافی مایع با TLC( ماتوگرافی الیه نازكبراي تعیین کیفیت زعفران از کرو ،1992 در سال سوجاتا و همکاران

نتایج کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و  کروماتوگرافی الیه نازك) استفاده کردند.GC( گازي ) و کرواتوگرافیHPLC( باال
به طور مشابه، تعیین  ادند.) ارائه د) و سافرانال(عطرطعمکروسین و کروستین(عامل رنگ)، پیکروکروسین( براي قابل مقایسه اي

 بود. کروماتوگرافی مایع با کارایی باالو  کروماتوگرافی الیه نازكتوسط  آنالیزسافرانال توسط کروماتوگرافی گازي هم راستا با 
براي تشخیص تقلب  گیري استبر خالف روش کروماتوگرافی الیه نازك که روش وقت کروماتوگرافی مایع با کارایی باالروش 

  .]7[ و براي تجزیه و تحلیل کیفیت آسانتر و کارآمدتر بود سبمنا
نمونه هایی از  باآلونسو و همکاران در یکی از آخرین بررسی هاي انجام شده به مقایسه میزان سافرانال در نمونه هاي اسپانیایی 

اده، و نتیجه گیري کردند که نمونه و طیف سنجی استف يگاز هند و ایتالیا پرداختند.آنها از هر دو روش کروماتوگرافی ایران،
  ].8[ هاي ایرانی به دلیل نوع فرایند خشک کردن پایین ترین میزان سافرانال را دارا هستند

  
از روش استخراج دي اکسید کربن فوق بحرانی براي بدست آوردن ترکیبات انتخابی فرار  ،2000لوزانو و همکاران در سال 

 100مگاپاسکال و دماي 20فشار گرفت،مطالعه قرار کردند. هم اثر فشار و هم اثر دما مورد  ن تخریب نمونه استفادهزعفران بدو
به روش  HTCCهاي حاوي سافرانال و عصارهدر تمام شرایط درجه سانتی گراد بهترین شرایط براي استخراج سافرانال بود.

براي تعیین سافرانال  مذکور دو روش کروماتوگرافی هرشد که  آنالیزباال  کاراییکروماتوگرافی گازي و کروماتوگرافی مایع با 
هاي سریع و غیر مخرب براي جداسازي سافرانال با استفاده از سیاالت فوق روش این آزمایش مزایاي استفاده از مناسب بود.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

گیري براي اندازهباال  کاراییکروماتوگرافی مایع با یا  کروماتوگرافی گازي آنالیزترکیب این روش با  دهد.بحرانی را نشان می
 روشیک استفاده از استخراج فوق بحرانی که  دهدمی کند. فرآیند استخراج نشانمحتواي سافرانال نمونه به خوبی عمل می

از آن در  توانمی  و هبوي زعفران را بوجود آوردعامل امکان جدا سازي است که  HTTCعالی براي جدا کردن سافرانال و 
  ].9[مله لوازم آرایشی استفاده کرد مصارف صنعنتی از ج

  
با کارایی باال مجهز به آشکارساز  روش ساده و حساس کروماتوگرافی مایعبراي اولین بار از  1999 لی و همکاران در سال 

 4کروسینو   3کروسین ،2کروسین ،1فعال بیولوژیکی که شامل کروسین انواع کروسینهايبراي تعیین  مریی،-ماوراي بنفش
گیري چهار نوع کروسین در سه نمونه زعفران و گیاهان حاوي کروسین به طور این روش براي اندازه ستفاده کردند.ابود، 

توان به عنوان یک می روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال توسعه یافتهن داد که از نتایج نشا آمیزي استفاده شد.موفقیت
  ].3[ ین استفاده کردروش کنترل کیفیت گیاهان دارویی حاوي کروس

  
   گیرينتیجه

تواند در کنترل مریی می-استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال مجهز به آشکارسازهاي آرایه دیودي و ماوراي بنفش
کننده و کیفیت زعفران و تشخیص تقلبات آن به طور موثري مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولید 

اي پیشرفته صادر کننده این محصول گرانبهاست، لذا توجه به کیفیت این محصول و آنالیز آن با استفاده از روشهاي تجزیه
  رسد.امري ضروري به نظر می
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