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و کاشمرفران تولیدي مرندعهاي زارزیابی مواد موثره شاخص در نمونه

*2هطسعیده علیزاده سال، 1معصومه وکیلی قرطاول
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چکیده

لمحلويتنوئیدروکايهاهنگیز(رسینوکرصلیاترکیبسهآن حاويکاللهکهستاینتیزوعلفی،ئمیداگیاهیانعفرز
تترکیباازکهسینوکر. میباشدمعطر)ارفرادموصلیاء(جزل نااسافره) ومزتلخیدزسین (گلیکووکروپیکرآب)در
دي قتصااارزشکهنجاآکند. ازهاي سرطانی جلوگیري مین از رشد سلولسرطاضدتترکیباانعنوبهستاانعفرزيتنوئیدروکا

تترکیبایناکمی انمیزمطالعهینادر،باشدمیآنلنااسافروسینوکروپیکر،سینوکرتترکیباايمحتوبهبستهواانعفرزکیفیت
زعفرانیحاويمرندمنطقهداد کهنشاننتایجشد.ارزیابیاسپکتروفتومتريروشبهکاشمرومرندتولیديزعفرانهاي¬نمونهدر 

باشد.میکاشمرمنطقهبهنسبتبیشتريپیکروکروسینوکروسینترکیباتبا

سافرانال، کاشمر و مرند.پیکروکروسین، ، کروسینزعفران، کلمات کلیدي:

مقدمه

Crocus Sativusزعفران ( L. گیاهی کوچک و چندساله از خانواده زنبق است که کالله خشک شده گل این گیاه به عنوان (
بخش و مسکن بیماري اسم، دارویی (به عنوان آرامایعصنزعفران در صنایع غذایی (به عنوان ادویه معطر و رنگین کردن غذا) و 

زعفراندررنگکنندهایجادترکیبترینعمده).Mirheidar, 1996گیرد (سرفه و التهاب) مورد استفاده قرار میسیاه
اساساینکروستین هستند. برگلوکوزیديمشتقاتهاکه محلول در آب است. کروسینمی باشد 2کروسیننامبهکاروتنوییدي

تلخداراست. طعمC40H64O26کروستین با فرمول بسته 3جنتیوبیوزیلدياسترراغلظتکه بیشتریندارندمختلفیانواعهاکروسین
، که یک منوترپن آلدئید فاقد رنگ است. بو و عطر C16H26O6با فرمول 4نام پیکروکروسینبهگلیکوزیديبهمربوطزعفران

-میتولیدپیکروکروسینازقندشدنجدااثردراست کهزعفرانفرارکه اسانسC10H14Oبا فرمول 5زعفران مربوط به سافرانال

Nair(کندمیتغییرکردن،خشکبراياستفاده شدهروشبهبستهومحصولبرداشتازپسترکیبشود. غلظت این et al.,

1995; Xuan et al., 1999(.

هاي مختلفی در اکوتیپبا توجه به کشت زعفران در نقاط مختلف و سازگار شدن این محصول با شرایط خاص آب و هوایی،
متقابلاثردهندهنشاناینوکندمیتغییردیگرمنطقهبهياهمنطقازهااکوتیپعملکردنقاط متفاوت وجود دارند. به طور کلی 

منطقه.استاقلیمیشرایطتابعوکندمیتغییرشرایط اقلیمیتغییرباهااکوتیپعملکردهمچنیندباشدمیو محیطه منطقبااکوتیپ
امیدبیگی و همکاران، (است موثربسیارنیززعفرانکیفیت محصولرويدهد،میقرارتاثیرتحتراعملکردبر اینکهعالوهکشت
مناطقوبررسیمختلفاقلیمیشرایطگیاه بهاینسازگاريبایستیخوب،کیفیتبابیشترتولید محصولبرايبنابراین،. )1379

1Masume.vakili@yahoo.com, 2s.a.salte@gmail.com.
2 Crocin
3 DiGentiobiosyl Crocetin
4 C16H26O6
5 Safranal
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تاکیدکیفی زعفرانوکمیعملکردبراقلیمیعواملومنطقهتاثیربردیگر نیزمختلفمنابعدر.شودپیداآنبراي کشتمناسب
با توجه به تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان ).1379؛ امیدبیگی و همکاران، Ghalavand and Mazaheri, 2000(استشده

آن، در این کیفیتوديقتصاازعفران در ارزشلنااسافروسینوکروپیکر،سینوکرتترکیباکمیتهاي ثانویه و تاثیرمتابولیت
تعیین شد.و کاشمرمطالعه میزان ترکیبات موثره زعفران منطقه مرند

هامواد و روش

50ها در آون به مدت دو ساعت در دماي آوري شد. سپس نمونهجمع1393کالله و گلبرگ زعفران از مناطق مرند در سال 
-2با سایت استاندارد ملی مطابق براي تعیین مقدار ترکیبات رنگی زعفران از دستگاه اسپکتوفتومتري سانتیگراد خشک شدند.درجه 

گرم 5/0میلی لیتري فویل پیچیده، 200و 1000ها به بالن ژوژه استفاده شد. براي جلوگیري از نفوذ نور و تخریب رنگدانه259
میلی 900میلی لیتري قرار داده شد و حدود 1000ها داخل بالن ژوژه توزین شد. نمونه001/0با دقت کالله ساییده شده را با ترازو 

ها اضافه شد. مگنت بزرگ داخل بالن انداخته توسط همزن مغناطیسی دور از نور به ودت یک ساعت همزده لیتر آب مقطر به آن
میلی 200میلی لیتري از محلول به بالن ژوژه 20ند. بوسیله پیپت ها با آب مقطر به حجم رسانده و یکنواخت شدشد. سپس بالن

دست آید. ه لیتري منتقل شدند. سپس با آب مقطر تا خط نشانه به حجم رسانده، درب را بسته و همزده شدند تا محلول یکنواختی ب
سنج بر روي طول موج مربوطه طیف دست آید.ه در صورت نیاز با صافی دور از نور به سرعت صاف شدند تا محلول شفافی ب

تنظیم شد. سپس تغییر جذب محلول صاف شده با استفاده از آب مقطر به عنوان شاهد ثبت شد. مقادیر هر یک از ترکیبات رنگی با 
استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

%فرمول  ( ) = × 10000× (100 − )
Maxλ مقادیر هر ترکیب رنگی می باشدD میزان جذب هر یک از موارد ذکر شده است وm ،وزن نمونه بر حسب گرمWMV

باشد.میزان رطوبت نمونه می

تجزیه و تحلیل آماري

درصد به 5و آزمون تعقیبی چند دامنه دانکن در سطح احتمال ANOVAها به کمک روش تجزیه واریانس اختالف میانگین
بیان شد.(Mean ±SD)انحراف معیار ±انجام شد. اطالعات بدست آمده به صورت میانگینExcelو SPSSم افزار کمک نر

نتایج و بحث

مورد ارزیابی قرار لنااسافروسینوکروپیکر،سینوکرسه ترکیبکاشمر و مرند و نمونه بازاريمنطقهدوانعفرزيهانمونهدر 
طور کلی منطقه مرند داراي زعفرانی با ترکیبات کروسین و پیکروکروسین بیشتري نسبت به منطقه دهد به . نتایج نشان میگرفتند
وذخیرهشدن،خشکفرآیندطولدرکاللهدرطبیعیطوربهپیکروکروسینو). کروسین1-3ودارهاي باشد (نممیکاشمر

,.Lage and Cantrell, 2009; Loskutov et al(باشدمیوابستهنورتابشورطوبتدما،بهعملاینکهشوندمیتجزیهاستخراج

تولید،تحت آنگیاهکهشرایطیوزمانیاکردن،خشکشرایطدلیلبهتواندمیمنطقهدودرترکیباتاین). تفاوت2000
.باشداست،شدهذخیرهوبرداشت
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و ) واریته(ژنتیکمحیط،تفاوتازناشیعمدتاًرامکانهاي مختلفدرزعفرانکاللهدرموجودترکیباتمیزانتفاوت
ترکیبمیزانافزایشمنطقهدوازشدهاطالعات کسببهتوجهبا). Abdullave and Ortega, 2007دانستند (کشاورزيفعالیتهاي
درسافرانالوجودبرعالوه. باشدمرتبطسازيذخیرهوکردنخشکشرایطبهتواندمیمنطقه کاشمر نسبت به مرند درسافرانال

درآنافزایشبردلیلیتواندمیکهشودمیایجادپیکروکروسینازسازيذخیرهوکردنخشکشرایططینیزمقداريکالله،
که گرفتدر دو منطقه کاشمر و مرند و نمونه بازاري صورتزعفرانمؤثرهترکیباتمقایسهمطالعهایندر.باشدکاشمرمنطقه
شرایط آب و هوایی، دلیلبهتواندمیمیزانتفاوتاینباشد،میکاشمرنسبت بهدر منطقه مرندآنهامیزانافزایشازحاکینتایج

.باشدترکیباتاینسنتزدربیوسنتزي دخیلهايآنزیمفعالیتکاهشوموجودعناصرامالح وبهدستیابیکاهش
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Abstract

Saffron (Crocus sativus L.) is a perennial herbaceous rosette, which The stigmas contain three
major compound, crocins (carotenoids compound responsible for color), picrocrocin (responsible for
taste) and safranal (responsible for odor). Crocin that is carotenoids compound of saffron as an
anticancer prevents cancer cell development. In this research saffron collected from Kashmar and
Marand regions was quantified by Spectrophotometery. Finally, it was concluded that saffron of
Marand region contain Crocin and Picrocrocin more than saffron of Kashmar region.

Keywords: Crocin, Kashmar, Marand, Picrocrocin, Saffron, Safranal.
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