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 ها کسیدانا به علت نقش ترکیبات فیتوشیمیایی و  تمایل براي استفاده از منابع گیاهی هاي اخیر در سال -کیدهچ

 هستنداز ترکیبات بسیار مهم گیاهان ترکیبات فنولی و فالونوئیدي  .افزایش یافته استدر حفظ سالمت انسان، 
 يو فالونویید یارزیابی و مقایسه ترکیبات فنول ،هدف از این مطالعه .باشند می یاکسیدان آنتیکه داراي اثرات 

که هر ساله مقادیر زیادي از آنها طی فرایند  است زعفران مختلفي ها انداماکسیدانی  آنتیکل و همچنین ظرفیت 
) درصد 80( بوسیله متانول ي مختلف زعفرانها اندامدر این پژوهش، عصاره  .رود می فرآوري زعفران به هدر

روش و  سیوکالتیو فولین استفاده از معرفبه ترتیب با  کلفالونویید  وفنولی  ترکیبات میزان استخراج شد، سپس
روش احیاي رادیکال آزاد دو نیز به  ها انداماکسیدانی این  آنتیظرفیت  کلرید آلومینیوم انجام شد، سنجی رنگ

DPPH  43/6(بر طبق نتایج، باالترین میزان ترکیبات فنولی کل  .شدگیري  اندازه اسید بتا کاروتن لینولئیکو 
در کالله  )گرم روتین در گرم ماده خشک میلی 33/1( و فالونویید کل) گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک میلی

نشان داد که  اسید کو بتاکاروتن لینولئی DPPHآزمون  دوهر نتایج همچنین  .مشاهده شد ها اندامنسبت به دیگر 
مقایسه ترکیبات فنولیک بین  .باشد ها می اندامدیگر اکسیدانی نسبت به  آنتیظرفیت کالله داراي باالترین 

تواند متفاوت  می اکسیدانی بسته به اندام آنتیهاي  ي مختلف نشان داد که محتواي این ترکیبات و فعالیتها اندام
تواند به دلیل  می ي برگ و کورمها انداماکسیدانی باالتر کالله و گلبرگ نسبت به  آنتیظرفیت  همچنینباشد، 

  . باشد ها اندامدر این  فنولیک  باالي ترکیباتمحتواي 
 

 . DPPHزعفران، فالونویید، ترکیبات فنولیک، اکسیدان، آنتی :واژگانکلید

 
  مقدمه -1

براي  را اي پیچیده اکسیدان آنتی شبکه زنده موجودات
 انسان زندگی براي که اکسیژن فعال يها گونه خنثی کردن

هاي  از سیستم ها اکسیدان آنتی .اند کرده ایجاد مضر هستند،
در  ،DNA و لیپید پروتئین، آمینواسید، بیولوژیک نظیر

هاي  وسیله گونه هصدمات اکسیداتیو تولید شده بمقابل 
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کاهش  به منجر کنند و می حمایت (ROS)اکسیژن بازفعال 
 عروقی -قلبی يها بیماري سلولی، مرگ یا و آسیب

  .]1[ شوند می ها وسرطان

 وجود سنتزي و طبیعی صـورت دو به ها اکسیدان آنتی
 BHA و  TBHQ،BHT فنلی ترکیبات .دارند

به  که هستند هـاي سنتزي اکـسیدان آنتـی تـرین متـداول
 هاي سال در و اند شده مطالعه شناسی سم لحاظ از کرات
ات تأثیربه دلیل  ها آنتی اکسیدان نوع این از استفاده اخیر

 زیادي محدود شده است نجانبی منفی بر سالمتی به میزا
ي ها اکسیدان آنتیهاي اخیر، تحقیق براي  در سال لذا. ]2[

با منشا گیاهی به علت اهمیت  خصوصاً ،طبیعی جدیدتر
هایی در فارماکولوژي، صنایع آرایشی و  چنین مولکول

گیاهان منابع غنی از  ].3[ غذایی افزایش یافته است
، آنزیمها و دیگر محصوالت با ها فیتوکمیکال، پروتئین

 . ]4[ باشند می ارزش بیوتکنولوژیکی باال

ي ها اکسیدان آنتینی ایگزیدر همین راستا و درجهت ج
، ها ي طبیعی، ترکیبات میوهها اکسیدان آنتیسنتزي با 

ها، ریشه و پوست درختان به  ، برگها سبزیجات، ادویه
هاي طبیعی استخراج  اکسیدانت آنتیعنوان منابع بالقوه 

انتشار  کهترکیبات فنولی و فالونوئیدي  ]2[ اند شده
ي ها اکسیدان آنتیي  از جملهگیاهان دارند  وسیعی در

طبیعی هستند، آنها همچنین خصوصیات ضد جهشی و 
ضد سرطانی، حفاظت کننده قلبی و فعالیت ضد التهابی و 

)  (.Crocus sativus L زعفران ].5[ ضد میکروبی دارند
یک گونه گیاهی عقیم تریپلوئید متعلق به خانواده 

Iridaceae باشد که معروفترین گونه جنس  میCrocus 
به عنوان این گونه  گل ي خشک شدهها کالله. است

 .باشد می مورد توجه هاست که سال گرانترین ادویه جهان
عالوه بر جنبه غذایی زعفران که تا بحال بیشتر به آن 

این گونه از نظر دارویی نیز بسیار حائز  توجه شده است،
هاي ضد  دلیل فعالیت هاز گذشته ب .]6[ باشد می اهمیت

اسپاسم و مسکن شناخته شده است و به عنوان محرك 

طی دهه اخیر تحقیقات بر . شده است می معده نیز استفاده
زدایی  روي خصوصیات ضد سرطان و ظرفیت سمیت

قابل ذکر آن است  ۀنکتاما . ]7[ ، متمرکز شده استزعفران
اکسیدانی  آنتیي این مطالعات به اثرات دارویی و  عمدهکه 

زعفران ي  ثره کاروتنوییدي موجود در کاللهؤات مترکیب
) ترکیب اصلی مسیول رنگ زعفران( عمدتا کروسین

هر ساله طی این در حالی است که  است، معطوف شده
ها و  مقادیر فراوانی از گلبرگ ،فرایند فراوري زعفران

حدود  تقریباً .شود می اي این گیاه به دور ریختهه برگ
ها و صدها کرم  کیلوگرم برگ 1500کیلوگرم گلبرگ،  350

براي  ،توانند کشت شوند که به دلیل سایز کوچکشان نمی
 بدست آوردن یک کیلوگرم این طالي سرخ از بین

 روند و این محصول را در بیومس کل کمتر سودمند می
تشکیل و کورم برگ ، گلبرگ کلیبه طور  .]3[ سازد می
هاي  را با فعالیت زیست فعالاز ترکیبات  یمنبع

 ،]3[ دنده می مختلف و کاربردهاي احتمالی یفیزیولوژیک
ترکیبات  از زیادي انواع داراي زعفران يها گلبرگ

در  .]8[ دنباش می ها آنتوسیانین و گلیکوزیدي فالوونوئیدي،
ضد افسردگی، ضد التهابی،  ات تأثیربه نیز مطالعات متعدد 

اکسیدانی گلبرگ زعفران اشاره شده  آنتیو تیروزینازي  آنتی
دار بین فعالیت  از طرفی ارتباط معنی .]9،10[ است
ي گیاهی با محتویات ترکیبات ها اکسیدانی عصاره آنتی

به همین منظور . فنولیک آنها به اثبات رسیده است
اکسیدانی  آنتیي ظرفیت  مطالعه منظور بهمطالعات مختلفی 

ي مختلف گیاهان و تعیین محتواي ها اندامي ها عصاره
روي  اي که بر در مطالعه .فنولیک آنها انجام شده است

 ي و کاللهگلبرگ  )آبی و الکلی( ي مختلفها عصاره
دار بین میزان  زعفران انجام شد، وجود ارتباط معنی

مشاهده  ها ترکیبات فنولی و خاصیت بازدارندگی عصاره
رم گلیکو ومهم ک فعالزیست ترکیبات . ]10[ شد

ي تري ترپنیک که ها ي سیتولیتیک و ساپونینها کونجوگه
ترکیبات  اخیراًکه شوند هستند،  می در پزشکی استفاده
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نیز  آنفعالیت رادیکال اسکاونجینگ  کورم وفنولیک 
 .]11،12[ بررسی شده است

اکسیدانی  آنتیمطالعاتی بر روي خواص  تاکنون اگرچه
 به طور جداگانه و یا گیاه زعفراني ها انداماز  برخی

در مناطق مختلف مقایسه بین دو یا سه اندام مختلف 
اي مبنی بر  انجام شده است اما تاکنون هیچ گونه مطالعه

) فنولی و فالونوییدي کل(ترکیبات فیتوشیمیایی ي  مقایسه
ي کالله، ها اندامهمزمان اکسیدانی  آنتیخصوصیات و 

نشده است که در این مطالعه گلبرگ، برگ و کورم انجام 
   .د گرفتنارزیابی قرار خواهبررسی و  مورد

  
  ها مواد و روش -2

سال در تیرماه  .Crocus sativus Lي گیاه زعفران ها کورم
تهیه شد، سپس از مزارع شهرستان تربت حیدریه  92

تر و  تر و سالم درشتي ها ها وزن شدند و نمونه کورم
میانگین وزن ( انتخاب شدندبدون زخم و خراشیدگی 

 محلول در دقیقه 20 مدت بهها  ، کورم)35/10ها  کورم

 ضد فعال کلر درصد 5 داراي درصد 20 سدیم هیپوکلریت

در  شدند و آبکشی با آب مقطر و سطحی عفونی
در بستر پرلیت کاشته و  13و عمق  15هایی به قطر  گلدان

زنی در  پس از جوانه. در اواخر شهریور آبیاري شدند
هرهفته دو  2/1ها با محلول هوگلند  بیاري گلدانمهرماه آ

در آبان ماه  .لیتر صورت گرفت میلی 100بار و به مقدار 
مختلف کالله،  يها اندام ها، زمان با ظهور گل همنیز 

برداشت  بیوشیمیایی آنالیزهاي برايبرگ و کورم  ،گلبرگ
 24به مدت  گراد نتیاس درجه 60آون با دماي در وشد 

   .گردیدند آسیاب، سپس خشک ساعت
  
  ره جهت مطالعات بیوشیمیاییعصا تهیه -2-1
 80لیتر متانول  میلی 10 توسط ها گرم از پودر نمونه 1/0

 70با دماي ساعت  3به مدت در حمام آب گرم درصد 
 g5000 سپس مخلوط حاضر در . گیري شد عصارهدرجه 

شد و محلول رویی توسط  سانتریفوژدقیقه  20به مدت 
انجام مطالعات بیوشمیایی  برايکاغذ صافی فیلتر و 

  .]13[ استفاده شد
  
  تامسنجش فنل  -2-2

 سـیوکالتیو -فولین معرف از بااسـتفاده کـل فنول محتوي
 5/0به  .شــد گیري اســپکتروفتومتراندازه دسـتگاه توسـط

ده درصد معرف  لیتر میلی 5/2 از محلول رویی لیتر میلی
دقیقه در دماي  5فولین اضافه و مخلوط حاصل به مدت 

 5/7کربنات سدیم  لیتر میلی 2سپس . داري شد اتاق نگه
دقیقه جذب هر  90پس از. درصد به آن اضافه گردید

خوانده  در برابر بالنک نانومتر 765نمونه درطول موج 
 استاندارد منحنى از استفاده با عصاره تام مقادیر فنول. شد
 گیرى اندازه عصاره گرم در اسید گالیک گرم اساس میلی بر

  . ]14[ شد
 
  تامسنجش فالونوئید  -2-3

آلومینیوم  یدکلرسنجی  ونوئیدهاي کل با روش رنگفال
میکرولیتر  100 ،عصارهاز  لیتر میلی 5/0به .شد انجام

 100دقیقه،  5بعد از  اضافه نموده،موالر  1 استات پتاسیم
در صد به محلول اضافه  10میکرولیتر کلرید آلومینیوم 

آب لیتر  میلی 8/2و % 80متانول  لیتر میلی 5/1سپس . شد
شدت  دقیقه 30پس از .محلول اضافه گردید دیونایز به

براي . نانومتر خوانده شد 415جذب محلول در طول موج 
محاسبه غلظت فالونوئید کل با استفاده از روتین منحنی 
استاندارد رسم گردید و غلظت فالونوئیدها بر حسب 

  .]15[ ارائه شد خشکدر گرم وزن  گرم روتین میلی
  
   اکسیدانی آنتی بررسی فعالیت -2-3
روش  با ها عصاره آنتی اکسیدانی فعالیت تعیین -2-3-1

 DPPH پاکسازي رادیکال

DPPH  یا -diphenyl2-picryl-hydrazyl) 1,1( یک 
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 یا الکترون یک می تواند که است ناپایدار آزاد رادیکال
 به. درآید پایدار حالت به و کند هیدروژن دریافت رادیکال

 این ،DPPH ساختمان در الکترون منفرد وجود علت
 خوبی جذب داراي نانومتر 517 موج طول در رادیکال

 اکسیدانی آنتی یک ترکیب حضور در هرگاه و باشد می
 باشد، داشته رادیکال آزاد پاکسازي فعالیت که بگیرد قرار
 517 طول موج در جذب کاهش و شده زایل آن رنگ

 خواهد بود اکسیدان آنتی نمونه فعالیت از بیانی نانومتر،
 5/2 ،ها عصاره پاکسازي فعالیت ارزیابی براي. ]16[

 5/0 را به DPPH گرم 004/0از محلول متانولی  لیتر میلی
، 200 ،300 ،400 ،500( مختلف هاي غلظتاز  لیتر میلی
اضافه نموده  گیاه يها عصاره )لیتر میلی بر میکروگرم 100

 شد قرائت نانومتر 517 در دقیقه 30 از پس آن جذب و
آنتی  ترکیب توسط DPPH احیاي یا مهار درصد .]17[

  :است محاسبه قابل )1( رابطه از اکسیدان
)1(  AA% =

A0− A1
A0 × 100 

جذب کنترل منفی است،  جذب  A0، )1(ي  در رابطه
 IC50اساس اطالعات حاصل،  .باشد می ASc/A1 عصاره

-گرم بر میلیکروغلظتی از سوبسترا بر حسب می(عصاره 

اولیه % 50به میزان  DPPHلیتر که براي احیاي رادیکال 
هاي ، از منحنی درصد مهار در مقابل غلظت)نیاز است

ي  کمتر نشان دهنده  IC 50مختلف عصاره بدست آمد،
 ترکیب از .باشد می اکسیدانی بیشتر آنتیظرفیت 

 مثبت کنترل عنوان بهنیز آسکوربیک اسید  اکسیدانی آنتی
  . شد استفاده

  
 به روشاکسیدانی  آنتی سنجش خصوصیت -2-3-2

  لینولئیک اسید بتاکاروتن
و همکاران در   Gursoyاین روش با اندکی تغییر از روش 

 1گرم بتاکاروتن در  میلی 5/0انجام شده است،  2009سال 
میکرولیتر  25، سپس ]18[ کلروفرم حل شد لیتر میلی
گرم  میلی 200ک اسید و ئیلینولtween 80  براي تهیه

وسیله روتاري  هشد، سپس حالل بمحلول استوك تهیه 
دار همراه با  آب مقطر اکسیژن لیتر میلی 100تبخیر شد و 

از  لیتر میلی 5/2سپس . تکان شدید به استوك اضافه شد
ي مورد آزمایش حاوي ها مخلوط واکنش به لوله

 50هاي مختلف عصاره اضافه شد و مخلوط در  غلظت
نانومتر در  490ماري انکوبه شد و جذب در  درجه در بن

  .ساعت خوانده شد 2دقیقه به مدت  15فواصل زمانی هر 
 )2(با استفاده از فرمول  ها اکسیدانی عصاره آنتیفعالیت 

   .محاسبه شد
)2(  AA% = 100 1 −

(A0 − At)
(A°0− A°t)  

 و کنترل به ترتیب، جذب نمونه  A 0و A°0 ،)2(رابطه در 
بعد از جذب نمونه و کنترل   AtوA°t  و در زمان شروع
نمونه کنترل به جاي  .دباشمیساعت  2گذشت زمان 

  .ي گیاهی حاوي متانول بودعصاره
  
  آنالیزهاي آماري -2-4

 تعیین براي .شد انجاممستقل  تکرار سه در ها آزمایش همه

 ي بسته از نمودارها، رسم و معیار انحراف و میانگین

استفاده از  با واریانس آنالیز .شد ستفادها اکسل افزاري نرم
(ANOVA) توسط آزمون  ها میانگین مقایسه و یکطرفه

 5در سطح احنمال  SPSSافزاري  دانکن در بسته نرم
   .انجام شد درصد

  
  نتایج  -3
  سنجش ترکیبات فنولی و فالونوییدي کل -3-1

هاي فنل کل و فالونویید کل عصاره مقایسه میانگین داده
ي ها اندامدار این ترکیبات در  گیاه حاکی از تفاوت معنی

دهد  می نشان 1که نمودار  طور همان .باشد می مختلف
میزان داراي بیشترین  )mg g -1DW 43/6( کالله با میزان

  باشد و بعد از آن به ترتیب گلبرگ  می ترکیبات فنولی
)mg g -1DW 35/4(، کورم )DW  mg g-149/1(،  و برگ
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)mg g-1 DW3/1( نتایج حاصل از سنجش  .باشند می
بر اساس روش نیز  ها محتواي فالونوئید عصاره

محتواي کالله باالترین نشان داد  آلومینیوم سنجی رنگ
و بعد از آن  )mg g-1 DW33/2(را دارا بود فالونوییدي 

 mg g-1 DW(به ترتیب گلبرگ، برگ و کورم با مقادیر 
  ).1جدول  ،1 شکل( قرار گرفتند )78/1، 85/0، 34/0
  
  اکسیدانی سنجش فعالیت آنتی -3-2

گیاهان براي بقا در مقابل تغییرات محیط اکسیداتیو 
ها با ساختارها و  اطرافشان، از طیف متنوعی از مولکول

هاي آزاد استفاده  سازي رادیکال اعمال متفاوت جهت پاك
هاي  کنند، به همین دلیل معموالً در ارزیابی فعالیت می

هاي مدل  هاي گیاهی، از سیستم اکسیدانی عصاره آنتی
، در مطالعه حاضر از دو ]19[شود  متفاوتی نیز استفاده می

و سیستم بتا  DPPHروش به دام اندازي رادیکال آزاد 
  . وتن لینولیئک اسید استفاده شده استکار
  
  DPPHاندازي رادیکال  فعالیت به دام -3-3

 یکی DPPH آزاد هاي رادیکال اندازي دام به فعالیت بررسی

.باشد می اکسیدانی آنتی خواص میزان تعیین هاي روش از

  

 

  Crocus sativus هاي مختلف زعفران  مقایسه ترکیبات فنولی و فالونوییدي کل در اندام  1شکل 
   

 Crocus sativus  هاي مختلف اندام نوئیدي عصارهالومیزان کل ترکیبات فنلی و ف  1دول ج

 اندام
 فنول کل

)عصارهگرم اسیدگالیک بر گرم  یلیم(  

 فالونویید کل
)عصارهبر گرم  روتینگرم  میلی(  

43/6 کالله ± 19/0  33/2 ± 06/0  

35/4 گلبرگ ± 1/0  78/1 ± 08/0  

3/1 برگ ± 03/0  85/0 ± 05/0  

49/1 کورم ± 05/0  34/0 ± 03/0  
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 DPPH آزاد هاي رادیکال رنگ ارغوانی روش این در

 تبدیل زرد رنگ به و یافته کاهش اکسیدان آنتی توسط

 به قدرت بیانگر ،ترکیب این شدن رنگ درجه بی. شود می

 مربوطه اکسیدان آنتی توسط آزاد رادیکال اندازي دام

  .باشد می
 در DPPH بازدارندگی رادیکال میزان 2 شکل در

 بر میکروگرم 500و  400، 300 ،200  ،100 يها غلظت
له، گلبرگ، برگ و ي مختلف کالها اندامي  عصاره لیتر میلی

ه شد ارائه شاهد عنوان هب آسکوربیک اسیدکورم در برابر
ي عصاره ،دهد که نتایج نشان می طور همان. است
 را نشان متفاوتیکسیدانی ا آنتیي مختلف توانایی ها اندام
ي گلبرگ، ها اندامکالله نسبت به ، در این بین. دهند می

برگ و کورم داراي بیشترین درصد بازدارندگی 
در غلظت % 75درصد بازدارندگی ( هاي آزاد بود رادیکال

ي  اکسیدانی همه آنتیفعالیت  .)لیتر میلیمیکروگرم بر  500
افزایش غلظت  باشد و با می وابسته به غلظت ها عصاره
 یردامق. )2شکل ( یابد می افزایش این خاصیت نیز عصاره
IC50 کالله، گلبرگ، برگ و کورم به هاي براي عصاره

 لیتر میلیمیکروگرم بر  625 و 593 ،406 ،275 ترتیب،

از  ها ي عصاره اکسیدانی همه آنتیظرفیت  البته .باشد می
آسکوربیک اسید که به عنوان استاندارد در نظر گرفته شده 

  .)3 شکل( ):17/10IC50( باشد می کمتر است،
  
اکسیدانی به روش بتا کاروتن  سنجش آنتی -3-4

  لینولیئک اسید
ي مختلف پراکنده کنندههاي  به علت تنوع سیستم
هاي مدل مختلفی براي ارزیابی  رادیکالی گیاهی، سیستم

ها در محیط آزمایشگاهی اکسیدانی عصاره ظرفیت آنتی
-ها مدل بتا کاروتن شود؛ یکی از این روش توصیه می

ي لینولیئک اسید است که به طور وسیعی براي مطالعه
ستفاده پیشرفت اکسیداسیون اسیدهاي چرب غیر اشباع ا

هاي آزاد حاصل از  در این روش رادیکال. شود می
اکسیداسیون اسیدهاي چرب به بتا کاروتن غیراشباع حمله 

کنند و در این فرایند باندهاي غیراشباع بتاکاروتن از  می
در . شود رود و رنگ نارنجی بتاکاروتن ناپدید می دست می

ها از اکسیداسیون آن توسط  اکسیدان حضور آنتی
شود و رنگ نارنجی حفظ  هاي آزاد جلوگیري می الرادیک

  ]. 3[شود  می
  

 
  DPPH آسکوربیک در روش اسید با مقایسه در هاي زعفران اندام متانولی عصاره رادیکالی آنتی فعالیت  2شکل 
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 DPPH روش در ASc مقابل در اندامهاي مختلف عصاره هاي بازداري قدرت منحنی کالیبراسیونی  3شکل 

  
اکسیدانی  بنابراین جذب باال نشان دهنده فعالیت آنتی

نتایج حاصل از سنجش فعالیت . باشد بیشتر می
هاي مختلف با روش رنگبري  ي اندام اکسیدانی عصاره آنتی

بتاکاروتن نیز نتایج حاصل از بازدارندگی رادیکال آزاد 
DPPH 71با درصد بازدارندگی (أیید کرد و کالله را ت %

بیشترین فعالیت ) لیتر میکروگرم بر میلی 500در غلظت 
شکل (ها نشان داد  اکسیدانی را نسبت به دیگر اندام آنتی

ظرفیت  ها با افزایش غلظت عصارهدر این روش نیز  ).4
 IC50مقادیر  .افزایش یافتنیزها عصارهاکسیدانی  آنتی

هاي کالله، گلبرگ، برگ و کورم محاسبه شده براي عصاره
 )لیتر میلیمیکروگرم بر  590و  544، 450، 251(به ترتیب 

اکسیدان  آنتیآسکوربیک اسید نیز که به عنوان . باشدمی
 IC50:7/13استاندارد در این مدل استفاده شد با 

داراي بیشترین ظرفیت  لیتر میلیمیکروگرم بر 
 ي مختلف بودها اندامي ها اکسیدانی نسبت به عصاره آنتی

میکروگرم بر  500البته کالله در غلظت  ).5شکل (
 100با غلظت % 71اکسیدانی  آنتیبا ظرفیت  لیتر میلی

آسکوربیک اسید که داراي فعالیت  لیتر میلیمیکروگرم بر 
  .باشد می قابل مقایسه است تقریباً% 73رادیکالی  آنتی

 بحث -4
از آنجا که گیاهان همواره در معرض شرایط اکسیداتیو 
محیط اطرافشان قرار دارند، داراي انواع متفاوتی از 

باشند،  می با ساختار و اعمال متفاوت ها اکسیدان آنتی
واضح است که تنها یک روش نمی تواند پیش بینی 

تمام پارامترهاي درگیر در ظرفیت  تأثیرجامعی از 
ي  ، بنابراین در مطالعه]19[ ارائه دهد اکسیدانی گیاه آنتی

و بتاکاروتن براي  DPPHحاضر از دو روش مختلف 
ي ها اندامي  اکسیدانی عصاره آنتیارزیابی خصوصیات 

  .]20،26[ مختلف در زعفران استفاده شد
اکسیدانی  آنتیمیزان ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت  همطالع
 دررا دار معنیاختالف  وجودي مختلف زعفران ها اندام

همچنین خصوصیات  ،محتواي ترکیبات فنلی، فالونوئیدي
بر طبق . نشان دادرا  مختلف يها انداماکسیدانی آنتی

بات فنولی و کالله داراي باالترین میزان ترکی، 1جدول 
محتواي پلی فنولها در گیاهان به . باشد می فالونوئیدي

گونه، عوامل مختلفی بستگی دارد و بسته به عملگرد 
 تواند متفاوت باشد می فیزیولوژیکي  واریته،اندام و مرحله

]21-23[.   
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  لینولئیک اسید -هاي مختلف درروش بتاکاروتن درصد مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید عصاره متانولی اندام  4شکل 
  

  
  لینولئیک اسید-بتاکاروتن روش در ASc مقابل در هاي مختلف اندام هاي عصاره بازداري قدرت کالیبراسیونی منحنی  5شکل 

  
همچنین در مطالعات دیگر نیز به پراکنش متفاوت 

-23[ هاي ثانویه بسته به اندام اشاره شده است متابولیت
از آنجا که گیاهان همواره در معرض شرایط  ].25

اکسیداتیو محیط اطرافشان قرار دارند، داراي انواع متفاوتی 
باشند،  می با ساختار و اعمال متفاوت ها اکسیدان آنتیاز 

بینی جامعی  تواند پیش واضح است که تنها یک روش نمی

اکسیدانی  آنتیتمام پارامترهاي درگیر در ظرفیت  تأثیراز 
ي حاضر از دو  ، بنابراین در مطالعه]19[ ارائه دهد گیاه

و بتاکاروتن براي ارزیابی  DPPHروش مختلف 
ي مختلف ها اندامي  اکسیدانی عصاره آنتیخصوصیات 

-استفاده شد، بسته به روش سنجش بکار برده شده عصاره

-اکسیدانی متفاوتی را نشان میهاي گیاهی توانایی آنتی
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ي ظرفیت  حاکی از مطالعهکه نتایج  طور همان .]26[دهند 
ي مختلف در دو سیستم نشان داد ها انداماکسیدانی  آنتی

ي مشابه در دو روش اندکی ها انداماکسیدانی  آنتیتوانایی 
، که این )5و  3 هاي شکل( باشند می با هم متفاوت

تواند به دلیل اختالف در خصوصیاتی مانند  می ها تفاوت
ها هاي کمی کردن دادهواکنش، روشنوع سوبسترا، شرایط 

کالله داراي باالترین  اما در هر دو روش ،]27[ باشد
و بعد از آن به ترتیب گلبرگ، اکسیدانی  آنتیخصوصیت 

تنوع فعالیت  .)4و 2 هاي شکل( برگ و کورم قرار دارند
ها گزارش شده  لوفیتها اکسیدانی مرتبط با اندام در آنتی
اکسیدانی  آنتیچنین روندي نیز براي فعالیت . ]28[ است
. ]29[ استنیز بیان شده Salvia ي مختلف گونه ها اندام

ي ها انداماکسیدانی  آنتیدر مطالعات مختلف، تنوع فعالیت 
 هاي طبیعی اساساً اکسیدانت آنتیبه حضور  مختلف

بافت متفاوت هستند / ها که بسته به عمل اندام  فنول پلی
ي  رابطهدر این مطالعات به . ]15[ شده استنسبت داده 

هاي گیاهی و حضور اکسیدانی عصاره آنتیبین فعالیت 
، فنولیک ها ترکیبات فیتوشیمیایی همچون آنتوسیانین

در  .]2[ اشاره شده است ها اسیدها، فالونوئیدها و تانن
 سه اندام یاکسیدان آنتیاي که بر روي خواص  مطالعه

 DPPHبا روش مهار رادیکال کالله، کورم و برگ زعفران 
) IC50)µg ml-1 207به ترتیب کالله با مقدار  انجام شد،

اکسیدانی و پس از آن به ترتیب  آنتیباالترین ظرفیت 
 قرار گرفتند )µg ml-1482(و برگ  )µg ml-1 246(کورم 

 که به ترتیب کالله، که با نتایج حاصل از این مطالعه ]19[
در  .باشد می گلبرگ، برگ و کورم قرار گرفتند متفاوت

  و  )IC50)µg ml-1 593ر یبا مقادي حاضر  مطالعه
)µg ml-1 544 ( به ترتیب در دو روشDPPH  و

اکسیدانی  آنتیبرگ از ظرفیت بتاکاروتن لینولئیک اسید، 
نتایج این یافته با  ،بیشتري نسبت به کورم برخوردار بود

ي گلبرگ، برگ و کورم ها انداماي که بین  حاصل از مطالعه
نیز ظرفیت و در آن  زعفران در اسپانیا انجام شد

اکسیدانی برگ نسبت به کورم در هر دو مدل  آنتی
البته  .]4[ هماهنگ است ،باالتر بود DPPHبتاکاروتن و 

ظرفیت در  وجود تفاوتي قابل ذکر آن است که  نکته
تواند به  می مطالعات مختلفدر  ها انداماین اکسیدانی  آنتی

هاي محیطی که گونه در آن حضور  دالیل ژنوتیپ، تفاوت
ي مورد مطالعه و زمان نمونه برداري نسبت ها اندامدارد و 

  ].30[ داده شود
اکسیدانی کالله نسبت به  آنتیتوانایی باالي  دراین مطالعه

تواند به دلیل میزان باالي ترکیبات فنولی  ها می اندامدیگر 
 باشد ها قسمتو فالونوییدي در این اندام نسبت به دیگر 

که نتایج حاصل از مطالعه ظرفیت  طور همان. )1 شکل(
زعفران وجود ارتباط بین فعالیت کالله اکسیدانی  آنتی
با ترکیبات فنولی موجود در آن  این اندام رااکسیدانی  آنتی

ي با محتواي باالي ها ادویه ،شد عنوان، همچنین بیان کرد
اکسیدانی باالتري  آنتیترکیبات فنولی و فالونوییدي توان 

ی دیگر ظرفیت در پژوهش. ]31[ دهند می را نشان
حتی باالتر از گیاهان زعفران ي  عصاره کاللهاکسیدانی  آنتی

  .]7[ ارش شده استگز گوچه فرنگی و هویج
اي  مطالعهتاکنون در هیچ ابل توجه است، قاي که  البته نکته
همزمان  ي مختلف زعفرانها انداماکسیدانی  آنتیظرفیت 

با هم مقایسه نشده است، حداکثر اغلب بین دو یا سه 
پژوهش در این  اندام مطالعه صورت گرفته است که
اکسیدانی چهار  آنتیمقایسه ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات 

 اندام کالله، گلبرگ، برگ و کورم به طور همزمان انجام
اکسیدانی  آنتیکه نتایج حاکی از وجود فعالیت  پذیرفت،

البته . باشد می ي مختلف زعفران به خصوص کاللهها اندام
ي  کاللهتنها ترکیبات فنولی و فالونوییدي  در این مطالعه

اصلی دیگر زعفران مورد ارزیابی قرار گرفت و ترکیبات 
کالله شامل کاروتنویید کروسین، پیکروکروسین و 

 ول رنگ، طعم و عطر زعفرانئانال که به ترتیب مسسافر
مطالعات  حال آنکه در باشند مد نظر قرار نگرفتند، می

این ترکیبات  نیاکسیدا آنتیاهمیت دارویی و به مختلف 
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باالي زعفران را  نیاکسیدا آنتیاشاره شده است و توان 
اصلی زعفران ي  بیش از هر چیز به کروسین که رنگیزه

به طور کلی، توان  .]32،33[ داده انداست ارتباط 
ي  تواند نتیجه می زعفراني  باالي کاللهاکسیدانی  آنتی

باشد که  فعال موجود در آناثرات سینرژیسم ترکیبات 
   .]36-34[ نباید مورد چشم پوشی قرار گیرند

  گیري نتیجه -5

ي مختلف ها اندامدر بین  که شد داده نشان تحقیق این در
 تر قوي اکسیدانی آنتی کالله اثرات متانولی عصاره ،زعفران

ي ها اندام به سبتن بیشتري فالونوئید و فنل میزان و
اگرچه خصوصیت . داردگلبرگ، برگ و کورم 

اکسیدانی کالله زعفران که به عنوان ادویه مورد  آنتی
اما در این باشد،  می گیرد حایز اهمیت استفاده قرار می

دیگر کسیدانی کالله با ا آنتیمطالعه، مقایسه خواص 
نیز ي دیگر ها اندام که هاي زعفران مشخص کرد قسمت

 فراوري زعفران به اتالفبه میزان زیادي طی  که هر ساله
 قابل توجهیاکسیدانی  آنتینیز داراي خواص  روند، می
در  اکسیدانی آنتیکه الگوي خواص  طور همان .باشند می

 و بتا کاروتن لینولئیک اسید به ترتیب DPPHهر دو روش 
لذا . باشد می از بیشترین به کمترین گلبرگ، برگ و کورم

و تولید این محصول  گستردهبا توجه به سطح زیر کشت 
در نظر گرفتن  باو  محصوالت جانبی کشاورزيباالي 

عالوه بر کالله، این  ها انداماکسیدانی دیگر  آنتیخواص 
اکسیدانی طبیعی  آنتیعنوان منابع به  دنتوان می نیز ها بخش
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