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  (.Crocus sativus L)گیاه زعفران  و عوارض جانبی مروري بر خواص دارویی
  ،2، ایمان یوسفی جوان*1مریم قربان پور

  دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه-*1

mghorbanpour99@gmail.com 

  و عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه گروه تولیدات گیاهی استادیار-2

  

  چکیده
 میزان نظر از. گیرد می صورت ایران در ارزشمند گیاه این تولید درصد 90 از بیش که چرا است همراه ایران نام با زعفران نام

 معرفی سرخ طالي پایتخت عنوان به و داشته را جهان درزعفران  تولید اول مقام زاوه و حیدریه تربت شهرهاي عملکرد و تولید
 است. ایران و میانه آسیاي زعفران منشاء احتماالً که است این بر کلی اعتقاد ،نیست مشخص درستی به زعفران منشاء .اند شده

 هاي رویشگاه که است ماد بوده سرزمین در جهان تمدنی مراکز و شهرها ترین کهن از ، حلوان و همدان باستانی شهر دو
 Crocus sativus( علمی نام با زعفران اند. داشته خود اطراف کوههاي دامنه در را) خودرو زعفران( کرکمیس گیاه طبیعی

L. (از دیگري مناطق در ایران بر عالوه گیاه این .باشد می فراوان ارزآوري و و کم آبی نیاز داراي که است زا اشتغال گیاهی 
 از بیش اما شود، می کشت نیز درافغانستان اخیر سالهاي در و ایتالیا مراکش، آذربایجان، یونان، هند، اسپانیا، جمله از جهان،

 گیاه عنوان به و است خشک و گرم ایران قدیم طب نظر از زعفران. دارد تعلق ایران به دنیا در آن کشت زیر سطح درصد 84
.  باشد می افسردگی درمان است گرفته قرار توجه مورد دور گذشته از که آن خاصیت مهمترین ،شود می یاد آور شادي

 تقویت را جنسی قواي. است موثر زایمان از پس خونریزي و درد کاهش و قاعدگی دردهاي ویژه به درد تسکین در همچنین
  .کند می تقویت و تصفیه را کبد و کرده

  

  .دارویی گیاه ، سرخ طالي ، جنین سقط ، زعفران ، افسردگی :کلمات کلیدي

  

  مقدمه
 است  (Iridaceae) زنبقیان خانواده به متعلق ، ساله چند علفی، گیاهی  (.Crocus sativus L ) علمی نام با زراعی زعفران

 از زعفران هرچند،کشت .شود می محسوب ایران مهم گیاهان از یکی زعفران ).De Mastro and Ruta 1993؛  1392احمدیان (
 کننده زعفران تولید بزرگترین ایران امروزه ولی بوده، متداول یونان و ایتالیا هند، ایران، مانند دنیا نقاط از برخی در االیام قدیم
 و ي رضو خراسان هاي استان ).1388(کوچکی و همکاران  دارد تعلق ایران به آن تولید کل از درصد 90 بیش از و بوده دنیا

 در تولید اول مقام زاوه و حیدریه تربت شهرهاي عملکرد و تولید میزان نظر از هستند. ایران زعفران تولید عمده قطب جنوبی
 و گرمسیري است نیمه گیاهی زعفران) 1393(احمدیان  .اند شده معرفی سرخ طالي پایتخت عنوان به و داشته را جهان

 سرما درمقابل زعفران مقاومت. روید می خوبی به باشند وخشک گرم هاي تابستان و مالیم هاي زمستان داراي که درنقاطی
 مراحل و رود می خواب به ظاهراً گرما فصل در زعفران .است بهار اوایل و زمستان پائیز، با مصادف آن رشد دوره و است زیاد
 دوره پایان در و رفته تحلیل بتدریج مادري پیازهاي دوره دراین.  افتد می اتفاق سرما فصل در غالباً آن ظاهري نمو و رشد

 از آن وتکثیر بوده عقیم کروموزوم 24 با تریپلوئید گیاه این ).1381(کافی و همکاران  گردند می تشکیل دختري پیازهاي
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 راکد صورت به تابستان هاي درماه گیاه این پیازهاي. گیرد می صورت) Corm(مادر  پیاز از توپر  هاي پیازچه ایجاد طریق
 محصول حاضر حال ) در 1379 و مظاهري قالوند( کنند می آغاز پاییز اوایل از را خود ي دوباره رشد و مانند می باقی درزمین
 سایر به آن مابقی و شده مصرف داخل در آن از درصد 20 تنها که می شود محسوب کشور صادراتی مهم اقالم از یکی زعفران

 یائسگی قاعدگی، دردهاي سرماخوردگی، آسم، سرفه، سیاه درمان براي پایین دوز در زعفران .می شود صادر جهان کشورهاي
 مطالعات نتایج  .(Verma and Bordia 1998) است شده توصیه تهوع و سردرد، گلودرد افسردگی، التهاب، ناباروري، نامنظم،

 خون، پاالینده حافظه، و یادگیري افزایش چربی، کاهش اثرات داراي زعفران عصارة که دهد می نشان جدید فارماکولوژیک
 Hosseinzadeh and) باشد می تناسلی اندام رشد آغازگر و کبد و طحال کننده تصفیه و خون فشار و کلسترول کاهنده

Younesi 2002) . سنتز و کلنی تشکیل طریق از انسان توموري لهاي سلو رشد مانع عصاره زعفران که است شده گزارش 
 نیز باروري کاهش و) جنین سقط( ناخواسته حاملگی به دادن پایان براي و (Brounstein 1999)  شود می سلول اسیدنوکلئیک

 و ریزي برنامه با ، رسد می فروش به اسپانیا کشور نام به دنیا در ایران زعفران متاسفانه  .(Nair et al 1991) گردد می مصرف
 ایفا جهانی بازارهاي انحصار در مفیدي و موثر نقش توان می  جهانی مصرف و نیاز میزان با منطبق و کیفیت با زعفران تولید

   . )1392 کرد (احمدیان

  

  زعفرانتاریخچه 
 و بوده زعفران هکنند مصرف میالد) از پیش 331- 536 حکومت( هخامنشیان که دارد آن بر داللت تاریخی شواهد و مستندات

 سده( یونانی نظامی نویسنده (polyene) ین پولی .اند داشته هایی آشنایی آن خوراکی غیر و خوراکی خصوصیات و خواص با
 جنگی فنون و ها حیله رساله در ،) میالد از پیش 323-336 حکومت( اسکندر عهد منابع استناد به)  یالديم2

(Stratageremes)   ،بر که  را یک، هر مقدار قید با هخامنشی، دربار و شاه روزانه مصرفی خوراکی مواد نوع 63 و غذایی برنامه 
 مین 2 هخامنشیان دربار روزانه مصرفی زعفران مقدار فهرست این در ،است داده ارائه بود شده حک مفرغی ستونی روي

 مطابق.  گرفت می انجام خبره متخصصان توسط هخامنشیان دربار براي بخور و عطر تهیه. است شده ثبت) گرم 498 هرمین(
 عطر متخصص نفر 14 ، داده ارائه داریوش خدمۀ تعداد از) میالدي 2-3 سده( یونانی خطیب،  )(Athenee  آتنه که فهرستی

 زعفران از ها کاخ فضاي کردن خوشبو براي باستان ایران در مستندات برخی برابر ).1377 بریان( است بوده او دربار در ساز
 دینار و درهم و گل همچون زعفران نثار ).1376 کخ هایدماري( است شده می استفاده بخور عنوان به ، کندر و عود ،همچون

 می استفاده زعفران از بیشتر خیز زعفران نواحی در بطوریکه ، دارد ایران در باستانی پیشینۀ جشنها و بزرگان از استقبال در
 زعفران و] درهم جمع[ دراهم] عرب سردار[ احوص سر بر قم ناحیه ابرشتجان مردم ، یالدي)م 7( مريق1 هسد در.  است شده
 زعفران با را کعبه خانۀ در خود بتهاي جامۀ اسالم از قبل نیز عربها ، طبري تاریخنامه نوشته مطابق ).1314(قمی  کردند نثار

 و ، قریش کافران بزدندي آب به عطرها با را زعفران"همچنین در این کتاب آمده است:  ).1366(روشن  کردند می خوشبو
 همه از که زیرا ، نداشتندي باك و شدي زرد جامه و ایشان تن همه تا مالیدندي جامه بر و خویشتن بر و بود چنان ایشان آیین

هجري  495 سال تالیف( نامه نوروز در ."برند همدان حدود و کرمانشاه از زعفران و ، بودي تر عزیز را ایشان خوش بویهاي
 نوروز جشن پیدایی و دیوان بر جمشید غلبۀ چگونگی ضمن شرح نیشابوري، خیام عمر به منسوب )یالديم 1102/  قمري

 ما از پیش را دیبا و ببافتند را] ابریشم[ دیبا و ساختند گرمابه تا بفرمود و گردانید خویش مطیع را دیوان « :است آمده ایرانیان،
 که روز این در پس ، آورد دست به او] ها عطر[ طیبها دیگر و عود و زعفران و کافور و عنبر و مشک و...  خواندندي "دیو بافت"

 کشمیر به ایران از کشت براي زعفران گیاه زیاد احتمال به). 1357(حصوري  »... نهاد نام نوروزش و ساخت جشن کردیم یاد
 تبتی نام از روشنی به توان می را گوناگون هاي سرزمین در کاري فرهنگ زعفران پراکنش در ایرانیان سهم .است شده برده

پارسی یافت  karkamیا َکرَکم  kurkumکرُکم ُ در سادگی به توان می را آن رد که gur-kum و gur-gum: کرد استنباط زعفران
 و شهرها ترین کهن از ، حلوان و همدان باستانی شهر دو. )1375(کاشغري  سنسکریت در ]زعفران معنی به[ کماُ نه در ُکن
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 کوههاي دامنه در را) خودرو زعفران( کرکمیس گیاه طبیعی هاي رویشگاه که است بوده ماد سرزمین در جهان تمدنی مراکز
 متون در که بوده ماد باستانی سرزمین در زاگرس و الوند هاي دامنه زعفران گیاه منشأ ). 1352(امیري  اند داشته خود اطراف
 ناحیه وصف در قمري 372 سال در ، العالم حدود صاحب.  است شده یاد یا کوهستان جبال نام با آن از اسالم از بعد کهن
 وي از  ، نعمت بسیار و ادیبان و دبیران جاي و ، آبادان و برز و کشت بسیار است ناحیتی«  :نویسد می آن شهرهاي و جبال

   ).1340(ستوده  »خیز زعفران و...  ابریشم جامه و کرباس

  

  گیاه مشخصات 
 ندارداست و ساقه حقیقی  پیازدار و پایا علفی، گیاهی )Iridaceae( زنبقیان خانواده از) Crocus Sativus L(. علمی نام با زعفران

ساقه زیرزمینی کوتاه، مدور، سخت، گوشتی، توپر و به رنگ سفید بوده که توسط پوششی  ،پیاز (بنه) زعفران). 1393(احمدیان 
و طعم آن نیز  گرم متغیر است 60تا  5/0وزن پیازها متفاوت بوده و از و شبکه مانند پوشیده شده است . اي رنگ  از الیاف قهوه

سانتی متر است. مجموعه برگ ها و گل ها در داخل پوشش  30تا  10. ارتفاع گیاه بین ی استکم و بیش شبیه سیب زمین
قرار دارند که از روي پیاز می روید. چمچه اولین اندامی است که سطح خاك را  (Spathe)نازك سفید رنگی به نام چمچه 

ب باز می شوند. گل ها معموال اوایل پاییز و برگ ها شکافته و بیرون می آید.گل ها ابتدا به صورت غنچه بوده که با تابش آفتا
عدد پرچم  3گلبرگ همرنگ (بنفش) می باشند و هر گل  3کاسبرگ و  3گل ظاهر می شوند. گل ها داراي  بابعد یا همزمان 

کالله  3ا به سانتی متر خارج می گردد که در انته 10تا  7دارد. از تخمدان خامه باریک و بلندي به رنگ زرد روشن و به طول 
 زعفران کردن، خشک از پس خامه با همراه کالله سه. شود می ختم متر سانتی 2- 3طول به اي شاخه سه نارنجی قرمز شفاف

 60تا  10عدد و طول برگ ها  20تا  3تعداد برگ هایی که داخل هر چمچه وجود دارد بین  .دهند می تشکیل را تجارتی
برگ ها به شکل شمشیر بوده و در وسط آن یک خط میلی متر متغیر است.  6تا  3سانتی متر است ، عرض آن ها نیز بین 

؛ امیدبیگی  1393یان (احمداست. سفید رنگ طولی وجود دارد، سطح روي برگ ها سبز تیره و سطح زیرین آن سبز روشن
 اتفاق سرما فصل در غالباً آن ظاهري نمو و رشد مراحل و رود می خواب به ظاهراً گرما فصل در زعفران ).1370بهنیا  ؛ 1379

(کافی و  گردند می تشکیل دختري پیازهاي دوره پایان در و رفته تحلیل تدریجه ب مادري پیازهاي دوره دراین. افتد می
 هاي پیازچه ایجاد طریق از آن کند، تکثیر نمی تواید بذري و بوده عقیم کروموزوم 24 با تریپلوئید گیاه این). 1381همکاران 

  ).1389(امیدبیگی گیرد می مادري صورت پیاز از  توپر

  

  مواد موثره 
 )Crocine( کروسین و )Picrocrocine( پیکروکروسین ، )Picroretine( پیکرورتین هاي نام به هتروزید سه از زعفران موثره مواد

 تشکیل سینئول را اسانس ترکیب ترین عمده که است اسانس و موسیالژ معدنی، مواد حاوي همچنین کالله. است شده تشکیل
 که است کاروتنوئیدي هاي رنگدانه از زیادي تعداد وجود دلیل به زعفران رنگ .)Omidbaigi 2005؛  1379(امیدبیگی  دهد می

 و بتاکاروتن کاروتن، آلفا لیکوپن، شامل چربی در محلول هاي رنگدانه. هستند چربی در محلول برخی و آب در محلول برخی
 کروسین. است آنتوسیانین کمی مقدار و کروسین آگلیکون کروسین، شامل آب در محلول هاي رنگدانه و است زئاگزانتین

 تجزیه. است) پیکروکروزید( پیکروکروسین نام به رنگی بی گلیکوزید به مربوط زعفران کالله طعم. است گلیکوزیدها از ترکیبی
 فرار هاي روغن به مربوط زعفران بوي و عطر. شود می )safranal( سافرانال نام به فراري آگلیکون تولید به منجر گلیکوزید این

 ; Omidbaigi 2005) شود می زعفران بوي سبب که است ترپنی ترکیبات شامل و بوده رنگ بی زعفران اسانس. است)  اسانس(

Trantilis and Polission 1997).   
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  خواص دارویی
 سرماخوردگی، آسم، سرفه، سیاه نظیر هاي بیماري از بسیاري درمان در مفید داروي یک عنوان به زعفران قدیم، طب در

 ماده یک عنوان به و است شده توصیه تهوع و گلودرد سردرد، افسردگی، التهاب، ناباروري، نامنظم، قاعدگی قاعدگی، دردهاي
 عنوان به سنتی طب در زعفران از ).1374؛ زارعی  1381؛ حسینزاده  1382قاسمی (شود می مصرف نیز اسپاسم ضد و آرامبخش

 اثرات داراي زعفران عصارة که دهد می نشان جدید فارماکولوژیک مطالعات نتایج ).1377(میرحیدر  شود می یاد آور شادي گیاه
 آغازگر و کبد و طحال کننده تصفیه و خون فشار و کلسترول کاهنده خون، پاالینده حافظه، و یادگیري افزایش چربی، کاهش

 هاي سلول رشد مانععصاره زعفران  که است شده گزارش. (Hosseinzadeh and Younesi 2002) باشد می تناسلی اندام رشد
 براي اساس همین بر .(Escribanoet al.1996) شود می سلول اسیدنوکلئیک سنتز و کلنی تشکیل طریق از انسان توموري

 .Nair et al. 1991 ; Salomi et al) گردد می مصرف نیز باروري کاهش و) جنین سقط( ناخواسته حاملگی به دادن پایان

 موش در را توموري فعالیت زعفران عصاره و .(Fernandez and Escribano 2000) است کارسینوژن آنتی زعفران  .(1991
 هاي سلول روي بر را زعفران عصاره سیتی سیتوتوکسی اثر گوناگونی مطالعات. (Chany et al. 1996) است انداخته تأخیر به

 سنتز مهار باعث زعفران عصاره معرض در سرطانی هاي ل سلو دادن قرار.  است داده نشان in vitro بصورت سرطانی
 تراکم و اندازه کاهش ، شدن واکوئله میزان قبیل از مرفولوژیکی تغییرات چنین هم  شود می سلول در DNA اسیدنوکلئیک

 ).Abdullaev  and Frenkel 1991 ; Abdullaev et al. 1994( است شده دیده زعفران با شده تیمار هاي ل سلو در نیز هسته
 زیان هاي سلول در را پروتئین و RNA ، DNA ساخت یعنی متابولیکی مهم فرایند سه هاي فعالیت که است اي ماده زعفران

 این . (Abdullaev and Frenkel 1992) ندارد کلونی گیري شکل بر اي کننده متوقف اثر اما کند می مهار و متوقف انسانی آور
 اثر براي بیوشیمیایی اساس یک تواند می نوکلئیک اسید سنتز روي زعفران بازدارندگی اثر که دهد می نشان ها یافته

 DNA و RNA ساخت روي زعفران اثرات آزمایش توسط نکته این.  دهد نشان را توموري هاي سلول تکثیر روي آن بازدارندگی
 تحقیقات در .(Abdullaev et al. 1994) شد بررسی بودند، شده ایزوله ها هسته که) free cell( سلول بدون سیستم یک در

 التهابی ضد و (Noorbala et al. 2005) افسردگی ضد ، (Hosseinzadeh and Khosravan 2002) تشنجی ضد اثرات جدید
(Hosseinzadeh and Younesi 2002) حافظه تقویت مورد در گزارشاتی هچنین. ستاگرفته  قرار تایید و بررسی مورد زعفران 

 .Fatehi et al) خون فشار کاهش ، (Khori et al. 2006) قلب ضربان و ریتم تنظیم )1384مبارز و همکاران ( یادگیري و

 التهابی ضد اثرات ،) 1387تاج علی و همکاران ( اکسیدانی آنتی خواص گوناگون مطالعات در. دارد وجود توسط زعفران (2003
(Hosseinzadeh and Younesi 2002)  ، ؛  1382کریمی و همکاران ( زعفران گلبرگ عصاره سمیت(Hosseinzadeh and 

Younesi 2002 افسردگی ضد اثر ، )1383(حسینزاده و همکاران  توموري ضد اثرات (Akhondzadeh Basti et al. 2007; 

Hosseinzadeh et al. 2007) خون فشار بر اثر و (Fatehi et al. 2003) گرفته قرار بررسی مورد زعفران گلبرگ عصاره 
 با و گردد می حمل خون سرم در آلبومین، به متصل که باشد می ها فالونوئید قوي اکسیدان آنتی حاوي زعفران گلبرگ. است
 و (Nijveldt et al. 2001) کلسترول کاهش در فالونوئیدها متفاوت تاثیرات دیگر طرف از.  دارد متقابل اثرات پروتئین این

 اضطراب ضد اثر) 2008( همکاران و سیکاس پیت .است رسیده اثبات به بارها (Catoni et al. 2008) آن رادیکالی ضد خواص
 کروسین صفاقی داخل تزریق که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی صحرایی موشهاي در دیازپام با مقایسه در را کروسین

 ولی. دهد کاهش را صحرایی موشهاي اضطراب دیازپام اندازه به توانست) کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 50( دوز باالترین در
 نیست مشخص اثر این مکانیسم حال این با.  نداشت اثري چنین) کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 15-30( کمتر دوزهاي

(Pitsikas et al. 2008) .تا خفیف افسردگی به مبتال سرپایی بیمار 40 روي بر همکاران و مرنگونی توسط دیگري مطالعه در 
 با مقایسه در) روز در گرم میلی 30(زعفران با یاري مکمل هفته 6مشاهده شد  ،)کردند کامل را مطالعه بیمار 35( متوسط
 نیز همکاران و آقاحسینی. (Marangoni et al. 2013) است بوده دارونما گروه از بیشتر زعفران گروه در عالئم بهبود دارونما،
 افسردگی عالئم بهبود سبب قاعدگی، پیش سندروم به مبتال زنان در هفته 8 مدت به زعفران با یاري مکمل که کردند مشاهده
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 جزء( کمپفرول همکاران، و ملنیک مطالعه در .(Agha‐Hosseini 2008) شده است دارونما با شده درمان گروه با مقایسه در
 در کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 50 و موش در کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 200 و 100 دوزهاي در) زعفران گلبرگ فعال
 به آن اجزاي و زعفران. (Melnyk et al. 2010) دهد کاهش را افسردگی عالئم بود توانسته فلوکستین اندازه به صحرایی موش

 است ممکن اثرات این. هستند مؤثر پرکاربرد، ضدافسردگی داروهاي اندازه به متوسط تا خفیف افسردگی درمان در زیاد احتمال
 در همکاران و خسروان حسینزاده .)1393 محمودي و میالجردي(باشند مربوط زعفران اکسیدانی آنتی و ضدالتهابی خواص به

 پنتیلن و) MES( ماکزیمم الکتروشوك وسیله به مصنوعی تشنج ایجاد از پس که رسیدند نتیجه این به موش، در اي مطالعه
 دارند تشنج ضد اثرات) کیلوگرم ازاي به گرم 2 و 8/0  ترتیب به دوزهاي در( زعفران الکلی و آبی هاي عصاره ،)PTZ( تترازول

(Hosseinzadeh and Khosravan 2002). به مبتال بیمار 54 مرکزي، چند بالینی کارآزمایی یک در همکاران و آخوندزاده 
 کردند، تیمار روز در دونپزیل گرم میلی 10 یا و زعفران، گرمی میلی 30 با تصادفی طور به را متوسط تا خفیف آلزایمر بیماري

. (Akhondzadeh et al. 2010) دهد بهبود را متوسط تا خفیف آلزایمر بود توانسته دونپزیل اندازه به زعفران هفته 22 از پس
 در را شناختی حافظه مشکالت) ازاي کیلوگرم به گرم میلی 60(زعفران عصاره  که است شده داده نشان دیگري مطالعه در

 در در را زعفران گلبرگ عصاره اثر همکاران و آقاحسینی. (Khalili et al. 2010) کند می مهار صحرایی موشهاي در بیماري
 دریافت دارونما یا زعفران کیلوگرم ازاي به گرم میلی  30 بیماران کردند، بررسی زنان در PMS قاعدگی از پیش سندروم عالئم

 است داده نشان کنترل گروه به نسبت و درمان از قبل به نسبت زعفران گروه در را عالئم دار معنی بهبود مطالعه نتایج کردند،
(Agha‐Hosseini 2008). همکاران و هی توسط اي مطالعه )He et al. 2007 (اساس بر است شده انجام بلدرچین روي بر 

 LDL، تام کلسترول افزایش) روز در کیلوگرم هر ازاي به میلیگرم 100 و 25،50( کروستین و کروسین آزمایش این نتایج
،VLDL ، آلدئید دي مالون )MDA (، سطوح و آلود کف سلولهاي تجمع آئورت، اینتماي الیه ضخامت افزایش NO به را سرم 

 عملکرد) کروستین و کروسین خصوص به(آن اجزاي و زعفران رسد می نظر به مجموع در. کردند مهار داري معنی طور
 میالجردي( داد نسبت آنها اکسیدانی آنتی خواص به توان می را عملکرد این عمده که باشند، داشته قلبی سیستم از محافظت

 درمان صحرایی موشهاي در معده زخمهاي مهار در مختلف دوزهاي در را کروسین اثر نیز همکاران و . زو)1393 محمودي و
 و بود شده مهار کنترل گروه به نسبت درمان گروه در ها آسیب که داد نشان مطالعه نتایج ،کردند مطالعه ایندومتاسین با شده
 نظر به .(Xu et al. 2009)است نشده معده زخم سبب) کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 50( نیز باال دوز در حتی کروسین خود
 قلبی بیماریهاي عصبی، سیستم با مرتبط بیماریهاي در) سافرانال و کروستین کروسین،( آن فعال اجزاي و زعفران رسد می

 و ضدالتهابی آنتی اکسیدانی، اثرات به را عملکردها این ،باشند داشته درمانی و گیرانه پیش نقش گوارشی بیماریهاي و عروقی
 افسردگی، درمان براي داروهایی آن اجزاي و زعفران از اخیراً ها یافته همین براساس. دهند می نسبت آنها ضدآپوپتوزي

 اند شده تولید ما کشور داخل در انحصاراً آنها از برخی که اند شده تهیه گوارشی مشکالت و قاعدگی از پیش سندروم آلزایمر،
    .)1393 محمودي و میالجردي(

  

  زعفرانزیاد عوارض مصرف 
شود (احمدیان کند و باعث ایجاد سردرد و اختالل حواس می  خوردن زیاد زعفران براي کلیه ها مضر است ، اشتها را کم می  

 ، باشد آن کنندگی سقط اثر مؤید تواند می که شود می نوزادان تعداد کاهش و زودرس زایمان ایجاد باعث زعفران ).1393
(دشتی  باشد بارداري دوران در زعفران مصرف از ناشی تواند می نیز جنین در ناهنجاري ایجاد و تولد هنگام نوزاد وزن افزایش

. (Tarantilis 1995) شود می سرگیجه و تهوع خونریزي، اسهال، موجب زعفران زیاد مصرف .)1390رحمت آبادي و همکاران 

 و شواهد همچنین ).1383(فریدونی و همکاران  است شده گزارش زعفران براي نیز آلرژي و آنافیالکسی شوك مثل عوارضی
؛ ساالري و  1382(تفضلی و همکاران  دارد وجود زعفران زیاد مقادیر مصرف کنندگی سقط اثرات بروز بر مبنی مدارکی

 در. شود می استفاده ناخواسته هاي حاملگی به دادن پایان براي آن از گاهی اساس همین بر و) Ernst 2002؛  1382همکاران 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 زیاد مصرف. (Brinker 1998) است آمده گرم 20 آن ي کشنده دوز و گرم 10 زعفران ي کننده سقط دوز منابع برخی
 می آور سقط و دارد رحم روي تحریکی اثر است معمولی غذاي در مصرفی میزان از بیشتر بسیار که) گرم 5 از بیش(زعفران

 Abdullaev)اند  کرده تعیین کیلوگرم هر ازاي به گرم 20 را زعفران خوراکی مصرف حیوانی مطالعات .)(Ernst 2002 باشد

گرم به  2/1- 2 تزریق که شده گفته مطالعات برخی در. متناقضی یافته اند نتایج زعفران مضر اثرات مورد در مطالعات. (2002
 در،  (Schmidt et al. 2007) شود خونریزي و اسهال استفراغ، تهوع، سبب است ممکندر روز ازاي هر کیلو گرم وزن بدن 

. است نشده دیده سمیت نیز زنان باردار در حتی روز، چندین طی در روز در گرم 4 میزان حتی تا دیگر مطالعات در که حالی
وحشی  زعفران از یا و کرده اند استفاده عموم مورد استفاده زعفران از نیست معلوم و هستند آلمانی این مطالعات حال این با

 زعفران گرم  10از  دوزهاي بیش مطالعه اي برطبق. (Melnyk et al. 2010; Schmidt et al. 2007) است زیاد آلمان در که
 Schmidt) شود گیجی و استفراغ بیخوابی، تهوع، اشتها، کاهش شامل شده گزارش عوارض و جذب تحریک سبب است ممکن

et al. 2007). است شده آلرژي به منجر زعفران کمی خیلی موارد در (Lucas et al. 200). باال دوزهاي در زعفران قرصهاي  
 این حال این با دهند، می تغییر سالم بالغین در را هماتولوژیک و بیوشیمیایی پارامترهاي) روز در گرم میلی 400-200(

 مهاجري توسط فارسی مطالعه یک. (Schmidt et al. 2007) نیستند مهم کلینیکی لحاظ به و اند بوده نرمال رنج در تغییرات
 ولی شود، می کبدي و کلیوي سمیت و خونی کم سبب صحرایی موشهاي در زعفران عصاره که است داده نشان همکاران و

 اند شده استفاده صفاقی داخل صورت به و بوده اند) کیلوگرم ازاي به گرم 05/1 و 7/0 ، 35/0( باال بسیار استفاده مورد دوزهاي
(Mohajeri et al 2009) .که چرا کنند، استفاده پزشکی اهداف براي زعفران از نباید باردار زنان که شد داده نشان در تحقیقی 

    .(Abdullaev and Espinosa-Aguirre 2004) شود رحم انقباض سبب تواند می
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