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چکیده
زعفران یکی از ارزشمندترین محصوالت ایایی و دارویی است که از نظر کشاورزی و اقتصیادی در اییران و جهیان از اهمییت بیاالیی
برخوردار میباشد .امروزه عوامل مخر محیطی باعث می شوند که بدن انسان نتواند با رادیکا های آزاد که طی عمل تنفس تولید میشوند
مبارزه کند .در نتیجه سلو های بدن توسط رادیکا های آزاد تخریب شده و منجر به پیری زودرس و بیماریهایی ماننید سیرطان و تصیلب
شرائین میشوند .با توجه به محدود بودن کشت زعفران به چند کشور دنیا در زمینه تعیین خوات آنتیاکسیدانی گلبر زعفیران تحقیقیات
زیادی صورت نگرفته است .این پژوهش جهت بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی ترکیبیات موجیود در گلبیر هیای زعفیران و تعییین مقیادیر
فنل های کل و فالونوئیدها از مزارع کاشت زعفران استان لرستان انجام گرفت .پس از تعیین میزارع کاشیت زعفیران بیرو

سیسیتماتیک

تصادفی از گلبر های زعفران نمونه مرکب ( 1کیلوگرم گلبر زعفران) تهیه شد .سپس بیهمنظیور انیدازهگییری و تعییین مییزان خیوات
آنتی اکسیدانی ،مقادیر فنل و فالونوئیدهای کل موجود در عصاره گلبر زعفران بهترتییب از رو هیای بیه دام انیدازی رادیکیا هیای آزاد
(رو

 ،)DPPHرو

فولین سیوکا و رو

رنو سنجی کلرید آلمینیوم استفاده گردید .نتیای مقایسیات مییانگین مقیادیر  IC50موجیود در

گلبر زعفران مزارع مختلف با آزمون چند دامنهای دانکن نشانداد که مقیدار  IC50میزارع نورآبیاد و ویسییان بترتییب بیا مقیادیر  5/11و
551/1میکروگرم بر میلیلیتر دارای بیشترین وکمترین خوات آنتیاکسیدانی در مقایسه با سایر مزارع دارا میباشیند .نتیای مقایسیه مقیادیر
فنل ها و فالونوئیدهای کل موجود در گلبر زعفران مزارع با آزمون چند دامنهای دانکن نشانداد که مقدار فنل کل بیا 5938/8میلییگیرم
گالیک اسید بر گرم عصاره هیدروالکلی مربوط به نورآباد و فالونوئید با مقدار 15/93میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره هیدروالکلی مربیوط
به چغلوندی بیشترین مقادیر را در مقایسه با سایر مزارع به خود اختصات دادند .نتای مقایسه بین مقادیر  IC50به دست آمده از گلبر هیای
زعفران مزارع مورد بررسی و  BHTآنتیاکسیدان سنتزی و مصنوعی با آزمیون حیداقل اخیتالف معنییداری ( )LSDنشیانداد کیه کمتیرین
اختالف به دست آمده متعلق به مزارع خرم آباد و چغلوندی بهترتیب با مقادیر اختالف  1/19و  5/98از بین سایر مزارع میباشد.
کلمات کلیدی :آنتیاکسیدان طبیعی ،رادیکا های آزاد ،رنو سنجی ،کشت زعفران.
 -5محقق مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ،خرم آباد ،ایران
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 - 5استادیار بخش تحقیقات خاک و آ  ،مرکز تحقیقات و آموز کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموز و تروی کشاورزی ،خرم آباد ،ایران
و تروی کشاورزی ،خرم آباد ،ایران
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مقدمه

اشاره نمیود ( .)Temerdashev et al., 2011تحقیقیات انجیام

زعفران گیاهی اسیت چنید سیاله ،علفیی بیا نیام علمیی L.

شده جهت شناسیایی ترکیبیات فنلیی و فعالییت آنتییاکسییدانی

 Crocus sativusکه به خانواده زنبق تعلق دارد .گیل زعفیران

گلبر های زعفران بیانگر این است کیه گلبیر هیای زعفیران

اولین اندامی است که در اوایل پاییز تاهر میشیود و دارای سیه

حاوی  9/11میلیگرم اسید گالیک برگرم وزن خشیک ترکیبیات

کالله همراه با خامه است کیه پیس از خشیک کیردن ،زعفیران

فنلی میباشد .نتای تحقیقات انجام شده به منظور تعیین فعالییت
 DPPHعصاره گلبر

تجاری را تشیکیل مییدهید ( .)Khademi, 2011از ترکیبیات

آنتیاکسیدانی زعفران با استفاده از رو

شیییمیایی زعفییران میییتییوان :کربوهیییدراتهییا ،مییواد معییدنی،

آن با الظت  599پی پیی ام نشیان داد کیه عصیاره گلبیر آن

موسیییالژها ،ویتییامینهییا (بخصییوت ریبییوفالوین) ،رنگدانییههییا

دارای ( 11/1تا  35/1درصد) خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد کیه

(کروسین ،آنتوسییانین ،کیاروتن ،لیکیوپن و زئیازانتین) ،اسیانس

در مقایسیه بییا خیوات آنتیییاکسییدانهییای مصینوعی از قبیییل

ترپنی معطر (سافرانا ) و مواد طعع دهنده (پیکروکروسین) را نام

 11/3( TBHQتا  39/5درصید دارای خیوات آنتییاکسییدانی)

برد .زعفران به دلیل نیاز آبی کع ،سیهولت در کاشیت ،داشیت و

درصد قابل قبولی از خاصیت آنتیاکسیدانی را به خود اختصیات

عملکرد مناسیب از اهمییت اقتصیادی بسیزایی برخیوردار اسیت

داده اسیت ( .)Hossin Goli et al., 2012رادیکیا هیای آزاد

( .)Fernandez, 2004عصاره کالله و گلبیر زعفیران اثیرات

اتع های تک الکترونی هستند که در طی عمل تنفس یا در حیین

ضدالتهابی و ضددردی در مد های حیوانی از خود نشاندادهانید

واکنش اکسیژن با برخی از مولکو ها تولید مییشیوند .افیزایش

( .)Hosseinzadeh & Younesi, 2002از زعفیران در طیب

تعداد این اتعها در بدن و واکنش آنها با سایر قسمتهای سیلو

سنتی بهعنوان گیاه شادی آور یاد میشود ( ;Mirheidar, 1993

مانند  DNAو اشای سلولی می تواند باعث تخرییب سیلو ییا

 .)Zargari, 1990زعفران در کاهش چربیی و کلسیترو خیون

حتی مر آنها شوند .سیستع دفاعی بدن در حالت عیادی ایین

مؤثر است همچنین در درمان دردهای عصبی ،تشن و افسردگی

رادیکا های آزاد را خنثی و بی ضرر میکند ( Konczak et al.,

مورد استفاده قرار مییگییرد ( .)Khademi, 2011بیا توجیه بیه

 .)2010اشعه ماوراء بنفش ،الکل و آلودگی های محیطی موجیب

محدود بودن کشت زعفران به چند کشور دنییا در زمینیه تعییین

می شوند تا بدن انسان قادر به مبارزه علیه این رادیکا هیای آزاد

خوات آنتی اکسیدانی و شناسیایی ترکیبیات موجیود در گلبیر

نباشیید .در نتیجییه سییاختمان و عمییل سییلو هییای بییدن توسییط

زعفران تا کنون تحقیقات زیادی صیورت نگرفتیه اسیت .نتیای

رادیکا های آزاد تخریب شده و منجر به بیروز پییری زودرس و

مطالعات نشان میدهید کیه گلبیر هیای جینس  Crocusکیه

بیماریهایی مانند سرطان و تصلب شرائین میشوند .با توجه بیه

زعفران نییز در آن گیروه قیرار دارد دارای ترکیبیات فالونوئیید،

عوارج سوء رادیکا های آزاد حضیور ترکیبیات آنتییاکسییدانی

گلیکوزید و آنتوسیانینهیا مییباشیند ( ;Gil & Kaber, 2002

جهت حفظ سالمت ما ضروری به نظر میرسد .آنتیاکسیدانهیا

 .)Omidi et al., 2014ترکیبات فنلی خوراکی و اییر خیوراکی

با کاهش سرعت اکسیداسیون مشخصاً دوره اکسیداسیون کند را

گیاهان دارای اثرات متفاوت زیستی می باشند از جمله مییتیوان

افزایش میدهند .آنتیاکسیدانها ممکن اسیت بیهطیور طبیعیی

به خصوصیات ضد فساد و آنتیی باکترییالی همچنیین دارا بیودن

(مثل آنتوسیانینها در گلبیر زعفیران) و ییا سینتزی بیه میواد

خوات آنتی اکسیدانی آنها به دلیل خنثی کردن رادیکا های آزاد

ایایی اضافه شوند ( .)Wojdylo et al., 2007امروزه ترکیبیات

بررسی و مقایسه خواص آنتیاکسیدانی ،فنلهای کل و فالونوئیدهای گلبرگ زعفران...
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فنلییییی ماننیییید TBHQ ,BHTو  BHAمتییییداو تییییرین

آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی و فالونوئیدی موجیود در گلبیر

آنتیاکسیدانهای سنتزی هستند که از لحاظ سعشناسی مطالعیه

زعفران کاشته شده در مناطق مختلف ایین اسیتان انجیام شیود.

شدهاند و در سا های اخیر استفاده از این نوع آنتیاکسیدانها به

استان لرستان در ار ایران بین  91درجیه و  91دقیقیه تیا 91

دلیل اثبات عوارج منفی آنها بر سالمت انسان با چیالش جیدی

درجه و  11دقیقه عرج شمالی و 11درجیه و  55دقیقیه تیا 59

مواجه شده است و جایگزینی آنتیاکسیدانهای طبیعی بیهجیای

درجه و  99دقیقه طو شرقی با وسعت حیدود  18553کیلیومتر

آنها بصورت جدی مطرح میباشد ( ;Schieber et al., 2001

مربع واقع شده است این استان به لحیاظ اقلیمیی ،ییک اسیتان

 .)Kosar et al., 2011نتای تحقیقات انجیام شیده بیهمنظیور

چهار فصل است و دارای آ و هوای متنوعی میباشد .این تنوع

شناسییایی ترکیبییات موجییود در گلبییر هییای گونییههییای

از شما به جنو و از شرق به ار کامالً محسوس است.

جیینس Crocusدر دانمییارک نشییانداد کییه حییدود  3ترکیییب
آنتوسیانین شامل  1نیوع  1 ،Delphinidinنیوع  Petunidinو
 Malvidiaهمچنین  11نیوع فالونوئیید کیه عمیدهتیرین آنهیا
 Apigenin ،Quercetin ،Aempferolو Myricetin

مییباشیند ،شناسیایی گردیید ).(Norbaek & Kondo, 2002
نتای بررسی و مقایسه ترکیبات فنلی و فالونوئییدی مربیوط بیه
زعفران و چهار گونه گیاهی نشانداد که مقدار فنل کل بهدسیت
آمده از زعفران با مقدار  1/95میلی گرم گالیک اسید بر گرم ماده
خشک از دو گییاه  Eugenia caryophylateو Lavandula
 stoechasبیشیتر بیوده و در مقایسیه بیا گیاهیان Curcuma

 domesticaو  Curcuma longaاز مقدار فنیل کیل کمتیری
برخیوردار مییباشید ( .)Chen et al., 2008نتیای تحقیقیات
( )Murugaian et al., 2009نشانداد که مقدار فالونوئید کیل
عصاره الکلی بر زعفران در مقایسیه بیا عصیاره الکلیی بیر
 Piper betelبا مقدار  9/11میلیگرم بر گرم ماده خشک مقدار

مواد و روشها
ابتدا از بین مزارع کاشت زعفران در اسیتان تعیداد  8مزرعیه
سیسییتماتیک تصییادفی اقییدام بییه

انتخییا و سییپس بییا رو

نمونهگیری (نمونه مرکب) از گلبر های زعفیران بیه مییزان 1
کیلوگرم از هر مزرعه گردید .این تحقیق در قالب طرح  CRDبیا
 8تیمار و  9تکرار (تیمارها :مزارع کاشت زعفران مییباشیند کیه
ویژگیهیای نظییر :خیوات آنتییاکسییدانی ،مقیادیر فنیلهیا و
فالونوئیدهای کل گلبر

زعفران در آنهیا بررسیی شید) انجیام

گردید .در جدو  5مشخصات جغرافییایی میزارع منتخیب آورده
شده است .سپس عصاره هیدروالکلی از نمونه گلبر های جمیع
آوری شده از مزارع تهیه و خوات آنتییاکسییدانی ،مقیادیر کیل
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی به رو های زیر تعیین گردید:
اکسيدانیگلبرگها


بررسیخواصآنتی

بهمنظور تعیین خوات آنتیاکسیدانی از رو

فعالیت بیه دام

( DPPHدی فنییل پیکرییل

باالتری را به خود اختصات داده است .روند روبه رشد افزایش و

اندازی رادیکا هیای آزاد ییا رو

توسعه کاشت زعفیران در شیرایط مختلیف آ و هیوایی کشیور

هیدرازیل) استفاده شد که از طریق فرمیو زییر قابیل محاسیبه

به ویژه استان لرستان در دهه گیشته ،از طرفی تولید مقادیر قابل

اسیت ( .)Brand-Williams et al, 1995در ایین فرمیو

A

مالحظه ای گلبر زعفران در مزارع این استان (از  599کیلوگرم

 blankو

گل زعفران یک کیلوگرم کالله زعفران ممتاز به دست مییآیید)

بیان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بهصورت  IC50نشیان دهنیده

که معموالً دور ریخته میشوند و کاربردی ندارند ،موجب گردیید

الظتی از عصاره است که برای مهیار  59درصید رادیکیا هیای

تا پیژوهش حاضیر بیا هیدف بررسیی و تعییین مییزان خیوات

آزاد  DPPHمورد نیاز است.

sample

 ،Aبهترتیب میزان جی شاهد و نمونهها میباشیند.
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جدول  -1مشخصات جغرافیایی مزارع منتخب
Table 1- Geographic characteristic of chosen farms

ارتفاع از سطح

طول جغرافیایی -شرقی

عرض جغرافیایی – شمالی

مزارع

Longitude-e

Latitude-n

Farms

1380

´48° 20

´33° 35

رباط

980

´48° 10

´33° 20

1680

´48° 33

´33° 42

1915

´48° 05

´33° 55

1365

´48° 25

´33° 26

1210

´48° 20

´33° 20

1010

´48° 12

´33° 20

1890

´48° 20

´33° 50

دریا
)Elevation (m

Robat

ویسیان
Vician

چغلوندی
Chaghlvandi

نورآباد
Noorabad

کمالوند
Kamalvand

خرمآباد
Khoramabad

چگنی
Chegani

الشتر
Aleshtar

مقدار  IC50کمتر نشان دهنده قدرت آنتییاکسییدانی بیاالی

میکرولیتر از معرف  Follin-Ciocalteuمخلوط شدند .در نهایت

عصاره مربوطه میباشد .همچنین به عنوان کنتیر مثبیت بیرای

جی محلو ها در  115نانومتر توسیط دسیتگاه اسیپکتروفتومتر

انجام آزمون حداقل اختالف معنیداری ( )LSDبین مقادیر IC50

اندازه گییری شید .سیپس مقیدار کیل ترکیبیات فنیولی عصیاره

موجود در گلبر زعفران مزارع مختلف با شاهد از آنتیاکسیدان

گلبر های زعفران با استفاده از منحنی اسیید گالییک محاسیبه

سنتزی ( BHTبوتیل هیدروکسی تولیوئن) اسیتفاده شید کیه در

گردید .پس از رسع منحنی کالیبراسییون اسیید گالییک ،معادلیه

شرایط آزمایشگاهی این تحقیق مقیدار  IC50انیدازهگییری شیده

خطی منحنی به دست آمد که با قرائت مقادیر جیی بیه دسیت

برای  59/19 ،BHTمیکروگرم بر میلیلیتر به دست آمد.

آمده از عصاره ها در این معادله الظیت معیاد اسیید گالییک از

 =])Ablank-Asample)/Ablank]×100درصد بازدارندگی

عصاره ها محاسبه شد .الظت بیهدسیت آمیده بیر حسیب ppm

(میلیگرم) میباشد.
تعيينمقدارترکيباتفنلهایکل


مقدار کل ترکیبات فنولی عصیاره گلبیر هیای زعفیران بیا
رو

معرف  Follin-Ciocalteuو با اسیتفاده از گالییک اسیید

تعيينمقدارفالونوئيدهایکل

میزان کل فالونوئیدها در این تحقیق به رو

رنو سینجی

بهعنوان استاندارد تعیین گردیید (.)Kowalczyk et al., 2012

کلرید آلومینییوم بیا اسیتفاده از کوئرسیتین بیهعنیوان اسیتاندارد

برای این منظور محلو مادر با کمک گالیک اسید به مقدار 9/1

اندازهگیری شد( .)Chang et al, 2002هر کدام از عصارههیای

گرم تهیه شد .در این آزمایش  19میکرولیتیر از عصیاره گلبیر

متانولی گیاهی ( 9/5 mlاز  )5:59 g.ml-1به صورت جداگانه بیا

زعفران با الظت  59گرم بر لیتر ،با  1میلیلیتر آ مقطر و 599

 5/5میلیییلیتییر متییانو  9/5 ،میلیییلیتییر کلرییید آلومینیییوم
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(59%متییانولی) 9/5 ،میلیییلیتییر اسییتات پتاسیییع ( )5Mو 1/8

 )Milan, 2011در خصوت وجود ارتباط معنیدار بیین خیوات

میلیلیتر آ مقطر ترکیب شدند .سپس محلیو هیا را در دمیای

آنتیاکسیدانی مواد گیاهی با محتویات ترکیبات فنولیک آنهیا بیا

اتاق به مدت  99دقیقه قرار داده جی هیر ترکییب واکنشیی در

نتای این تحقیق مطابقت دارد .با توجه به نتای به دست آمده در

 155نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند .در ایین

این خصوت توجه به این نکته ضروری است که با وجود اثبیات

تحقیق تجزییه وارییانس داده هیا بیرای تیمارهیا انجیام گرفیت.

همبستگی مثبت بین فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنلی ایین

همچنین بهمنظور مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای

رابطه در همه موارد صادق نیست .بهعنوان مثا مقادیر فنل کل

دانکیین و بییهمنظییور مقایسییه مقییادیر  IC50بییه دسییت آمییده از

اندازهگیری شده بهترتیب در میزارع ربیاط و چغلونیدی  895/3و

گلبر های زعفران مزارع مورد بررسی با تیمار شیاهد ( )BHTاز

 553/9میلی گرم گالیک اسید برگرم عصاره هیدروالکلی و مقادیر

آزمون حداقل اختالف معنیداری ( )LSDبیا نیرم افیزار آمیاری

 IC50این مزارع بهترتیب  11/1و  51میکروگرم بر میلیلیتر را به

 Spss ver 19استفاده شد.

خود اختصات دادند طبق نتای

مشاهده مییشیود کیه مزرعیه

چغلونییدی بییا وجییود داشییتن ترکیبییات فنلییی بیشییتر از فعالیییت
نتایج و بحث

آنتی اکسییدانی کمتیری در مقایسیه بیا مزرعیه ربیاط برخیوردار

بررسیمقادیرفنلهایکل


میباشد .در واقع با وجود این که افزایش فعالیت آنتییاکسییدانی

نتای به دست آمیده از جیدو تجزییه وارییانس (جیدو )1
نشانداد که بین مقادیر فنلهیای کیل موجیود در گلبیر هیای
زعفران میزارع مختلیف اسیتان در سیط احتمیا ییک درصید
اختالف معنیداری وجود دارد .پس از مقایسات مییانگین مقیادیر
فنلهای کل موجود در گلبر زعفران مزارع مختلف اسیتان بیا
آزمون چنید دامنیهای دانکین (جیدو  )9مشیخص گردیید کیه
بیشترین و کمترین مقادیر فنل های کل بیه ترتییب متعلیق بیه
مزارع نورآباد و ویسیان میباشد .در خصیوت بررسیی ترکیبیات
فنلی میتوان گفت که ترکیبات فنلی متابولیتهای ثانویه هستند
که توان آنتیی اکسییدان بیاالیی دارنید در واقیع باعیث حییف و
جلوگیری از ایجاد رادیکا های آزاد و رسیو عناصیر اکسییدان
مانند آهن میشوند ( .)Wong et al., 2006نتای نشان داد که

به حضور آنتیاکسیدان ها به ویژه ترکیبات فنلی نسبت داده می-
شود .اما میزان خوات آنتیاکسیدانی بسته به ساختمان شیمیایی
این ترکیبات متفاوت است .عالوه بر این در طی عمل اسیتخراج
ترکیبییات دیگییری نظیییر اسییکوربیک اسییید ،اسیییدهای آمینییه،
پروتئین ها و قندها که خود اهدا کننیده الکتیرون مییباشیند بیه
همراه ترکیبات فنلیی وارد عصیاره مییشیوند .همچنیین مییزان
فعالیییت آنتیییاکسیییدانی عییالوه بییر مییوارد میییکور تحییت تییأثیر
فاکتورهای ژنتیکی و عوامیل محیطیی و آ و هیوایی از جملیه
میزان تابش نور خورشید ،شرایط خاک و شرایط نگهداری پس از
برداشت قرار میگیرد ( .)Rafiei et al., 2012نتای بیه دسیت
آمده توسط ( )Thoo et al., 2010با نتای این تحقییق در ایین
خصوت همخوانی دارد.

فنلهای کل با مقادیر  5938/5و  338/8میلیگرم گالیک اسیید
برگرم عصاره هیدروالکلی بترتییب مربیوط بیه میزارع نورآبیاد و
چگنی بیشترین مقادیر را به خود اختصات دادهاند این در حیالی

بررسیمقادیرفالونوئيدها


بر اساس نتای حاصله از جدو تجزییه وارییانس (جیدو )1

است که میزان خوات آنتیاکسیدانی آنها نیز در مقایسه با سیایر

مشخص شد که بیین مقیادیر فالنوئییدهای موجیود در گلبیر

مزارع بیشترین مقدار میباشد .نتای تحقیقات ( ; Chimi, 1991

زعفران مزارع مختلیف اسیتان در سیط ییک درصید اخیتالف
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معنی داری وجود دارد .پس از مقایسات میانگین مقادیر فالونوئید

زعفران مزارع مورد بررسی استان در سط یک درصید اخیتالف

موجود در گلبر زعفران مورد بررسی از مزارع مختلیف اسیتان

معنیداری وجود دارد .نتای مقایسات میانگین با آزمیون دانکین

لرستان با آزمون چند دامنهای دانکن (جدو  )9مشیخص گردیید

نشانداد که میزان  IC50عصاره هییدروالکلی بیه دسیت آمیده از

که مزارع چغلوندی و رباط به ترتیب بیا مقیادیر  15/93و 95/98

گلبر های زعفران بهترتیب با مقادیر  5/11و  551/1میکروگرم

میلیگرم کوئرستین بر گرم عصاره هیدروالکلی بیشترین و مزرعه

بر میلی لیتر مربوط به مزارع نورآباد و ویسیان کمترین و بیشترین

ویسیان با مقدار  59/99میلیگرم بر گرم عصاره کمترین مقیادیر

مقدار را به خود اختصات دادند (جدو  .)9طبق نتای بیه دسیت

فالونوئید را به خود اختصات دادند .از طرفی مقیادیر فالونوئیید

آمده وجود اختالف معنیدار بین مقادیر  IC50موجیود در عصیاره

کل مزارع نورآبیاد و چگنیی بترتییب بیا مقیادیر  51/99و 55/8

هیدروالکلی گلبر زعفران مزارع مورد بررسی در ایین پیژوهش

میلی گرم کوئرستین بر گرم عصیاره هییدروالکلی در مقایسیه بیا

به اثبات رسیید و مشیخص گردیید کیه مقیدار  IC50موجیود در

فالونوئید سایر مزارع مقادیر کمتری را به خود اختصات دادهاند.

گلبر

زعفران مزارع نورآباد و چگنی بهترتیب بیا مقیادیر 5/11

با توجه به نتای به دست آمده به نظر میرسد کیه بیین مقیادیر

و 9/11میکروگرم بر میلیلیتر با کمترین مقدار  IC50توانسیتهانید

فالونوئید کل و میزان خوات آنتیاکسیدانی گلبر های زعفران

بیشییترین میییزان بییه دام انییدازی رادیکییا هییای آزاد (خییوات

همبستگی مثبت وجود ندارد .نتای تحقیقات ( Norbaek et al.,

آنتیاکسیدانی قویتر) را در مقایسه با سایر مزارع از خیود نشیان

 )2002در خصوت شناسایی ترکیبیات موجیود در گلبیر هیای

دهند .با مقایسه اختالف ارتفاع بین میزارع نورآبیاد و چگنیی بیا

گونههای جنس  Crocusنشان داد که  11نوع فالونوئید از آنهیا

 5355و  5959متر از سط دریا بترتییب مرتفیعتیرین و تقریبیاً

شناسایی و تعیین گردید.

پستترین مناطق از بین مزارع مورد بررسی میباشند و توجه بیه
این که مزارع میکور از خوات آنتیاکسیدانی باالتری نسبت بیه

بررسیمقادیرIC50

سایر مزارع برخوردار میباشند این نکته استنباط میشود که تأثیر

نتای بهدست آمده در جدو تجزیه واریانس (جدو  )1نشان
میدهد که بین مقادیر  IC50عصیاره هییدروالکلی گلبیر هیای

فاکتور ارتفاع از سط دریا از میان فاکتورهای محیطی اثیر گییار
بر خوات آنتیاکسیدانی ،دارای اهمیت کمتری میباشد.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثرات تیمارهای مقادیر کل فنلها ،فالونوئیدها و  IC50مزارع مختلف زعفران
Tabel 2- Results of variance analysis treatments: Total phenolic content, flavonoid content and Ic50 between of saffron farms

مجموع مربعات میانگین
Ms

غلظت مهار کننده  %55رادیکال ها

درجه

منابع

آزادی

تغییرات

df

S.O.V

فالونوئید کل

فنل کل

Total flavonoid (Mg cou/gr
)exc

Total phenolics (Mg Gae/gr
)exc

**7861.53

**313.7

**312277.9

7

0.75

1.00

1.027

16

IC50
)(μgr/ml

** معنی دار در سط احتما  5درصد.
** Significant at 1% probability level.

تیمار
Treatment

خطا
Error
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جدول  -3مقایسات میانگین تیمارهای مقادیر کل فنلها ،فالونوئید ها و  IC50در مزارع مختلف زعفران
Table 3- Mean comparisons treatments: total phenolic content, flavonoid content and Ic50 among of saffron farms

فالنوئیدکل

فنل کل

Total flavonoids
Mg Cou/g exc

Total phenolics
Mg Gae/g exc

Farms

76.2d

35.08b

801.9d

رباط

156.4a

13.03f

353.3g

56.0e

41.39a

559.3f

1.66h

16.33e

1098.1a

80.81c

25.56c

712.6e

46.22f

22.05d

890.7c

3.67g

15.8e

998.8b

102.3b

16.28e

704.1e

IC50Ic50 content
μgr/ml

مزارع

Robat

ویسیان
Vician

چغلوندی
Chaghlvandi

نورآباد
Noorabad

کمالوند
Kamalvand

خرمآباد
Khorramabad

چگنی
Chegani

الشتر
Aleshtar

در هر ستون میانگین های دارای حروف ایر مشترک بر اساس آزمون دانکن در سط  5درصد تفاوت معنیداری دارند.
Means in each column followed by dissimilar letter are significantly different at 5% probability level using Duncan,s Test.

مقایسرهمقرادیرIC50براشراهد(BHTبوتيرلهيدروکسرری

حداقل اختالف معنی داری ( )LSDنشان داد که کمترین اختالف

تولوئن)

بهدست آمده متعلق به مزارع خرم آبیاد و چغلونیدی بترتییب بیا

نتییای مقایسییه بییین مقییادیر  IC50عصییاره هیییدروالکلی

مقادیر اختالف  1/19و  5/98میکروگرم بر میلیلیتر و بیشیترین

گلبییر هییای زعفییران مییزارع مییورد بررسییی و ( BHTبوتیییل

اختالف بترتیب مربیوط بیه میزارع ویسییان و الشیتر بیا مقیادیر

هیدروکسی تولوئن) آنتی اکسیدان سنتزی و مصنوعی بیهعنیوان

اختالف  595/8و  55/11میکروگرم بر میلیلیتیر مییباشید .بیه

کنتر مثبت از طریق آزمون حداقل اختالف معنییداری ()LSD

عبارت دیگر بیشترین قرابت  IC50گلبر زعفیران میزارع میورد

(جدو  )1نشان داد که کمترین اختالف بهدست آمده متعلیق بیه

بررسی با  BHTمورد استفاده در صنایع ایایی و دارویی مربیوط

مزارع خرم آباد و چغلوندی (بهترتیب بیا مقیادیر تفاضیل  1/19و

به مزارع خرم آباد و چغلوندی میباشد .در ایین راسیتا نتیای بیه

 5/98میکروگرم بر میلیلیتیر) و بیشیترین اخیتالف مربیوط بیه

دست آمده نشانداد که در حدود  19درصد از مزارع مورد بررسی

مزارع ویسیان و الشتر ( به ترتییب بیا مقیادیر تفاضیل  595/8و

( 9تا از  8مزرعه) میزان خوات آنتیاکسیدانی به دسیت آمیده از

 55/11میکروگرم بر میلیلیتر) میباشد .بهعبارت دیگر بیشیترین

گلبر های زعفران آنها بیشتر از مقدار  BHTمییباشید .نتیای

قرابت با  BHTمورد استفاده در صنایع ایایی و داروییی مربیوط
به مزارع خرم آباد و چغلوندی میباشد.
نتای مقایسه بین مقادیر  IC50به دست آمده از گلبر هیای
زعفران مزارع مورد بررسی و ( BHTبوتیل هیدروکسی تولیوئن)
آنتی اکسیدان سنتزی و مصنوعی به عنوان کنتر مثبت با آزمون

تحقیقات انجام شیده ( Mokhtari et al., 2012; Karimi et

 )al., 2010در خصییوت مقایسییه خییوات آنتیییاکسیییدانی
گلبر های زعفران بیا  BHTو  TBHQبیا نتیای ایین مقالیه
همخوانی دارد.
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جدول  -4مقایسه میانگین مقادیر  IC50و  BHTبا آزمون حداقل اختالف معنیداری ()LSD
مقدار احتمال
P- value

Table 4- Means comparisons Ic50 content with BHT using LSD test
شاهد()BHT
اختالف میانگین  IC50با شاهد
IC50
Ic50 content Controller Means difference IC50 with controller
d

76.2

P<0.05

25.57

50.63

P<0.05

105.77

50.63

156.4 a

P<0.05

5.37

50.63

56.0 e

P<0.05

-48.97

50.63

1.66 h

P<0.05

30.18

50.63

80.81 c

P<0.05

-4.41

50.63

46.22 f

P<0.05

-46.96

50.63

3.67 g

P<0.05

51.67

50.63

102.3 b

مزارع
Farms

رباط
Robat

ویسیان
Vician

چغلوندی
Chaghlvandi

نورآباد
Noorabad

کمالوند
Kamalvand

خرمآباد
Khorramabad

چگنی
Chegani

الشتر
Aleshtar

در هر ستون میانگین های دارای حروف ایر مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سط  5درصد تفاوت معنیداری دارند.
Means in each column followed by dissimilar letter are significantly different at 5% probability level using LSD test.

با توجه به نتای به دست آمده از این پیژوهش در خصیوت

است ،بنابراین میتوان از خوات آنتیاکسیدانی طبیعی گیاهان از

تعیین خوات آنتیاکسیدانی گلبر های زعفیران مشیخص شید

جمله گلبر های زعفران به نحو مقتضی و سیایر فیرآوردههیای

اقتصادی باال ناشیی

ایایی ،دارویی و صنعتی به صورت عصاره بیدون فیراوری ماننید

که به طور کلی گیاه زعفران عالوه بر ارز
از فرو

کالله آن که همان محصو تجاری زعفران محسیو

بسیاری از گیاهان دیگر بهره جسیت .از طرفیی وجیود اخیتالف

میییشییود میییتوانیید بییهعنییوان یکییی از گیاهییان دارای منییابع

معنیدار بیین مقیادیر متابولییت هیای ثانوییه همچنیین خیوات

آنتی اکسیدان طبیعی نیز مطرح باشد .نتای تحقیقات انجام شیده

آنتی اکسیدانی موجود در گلبر هیای زعفیران منیاطق مختلیف

توسیط ( ; Hossin Goli et al., 2012 ;Chen et al., 2008

استان لرستان انجام تحقیقات در زمینه چگیونگی بوجیود آمیدن

 )Omidi et al., 2014در خصوت تعیین خوات آنتیاکسیدانی

این تغییرات را ضروری مینماید .اهمیت این موضیوع زمیانی دو

گلبر های زعفران با نتای این پژوهش همخوانی دارد.

چندان به نظر می رسد که اثرات برخی از فاکتورهای محیطیی از
جمله ارتفاع از سط دریا بر میزان خیوات آنتیی اکسییدنی کیع

نتیجهگیری

تأثیر به نظر میرسد .طبق نتای به دست آمده بیا وجیود اثبیات

امروزه با اثبات اثرات نامطلو آنتیاکسیدانهیای مصینوعی

رابطه بین میزان ترکیبات فنلی با خوات آنتییاکسییدانی وجیود

نظیر  TBHQ ،BHT،BHAو پروپیل گاالت بر سالمت انسیان

این رابطه میان فالونوئیدها و خوات آنتییاکسییدانی بیه اثبیات

همچنین رویکرد افزایش به مصرف افزودنیهای طبیعیی تماییل

نرسید که این خود بر این نکتیه داللیت دارد کیه احتمیاالً سیایر

به استفاده از منابع آنتیاکسیدانهای طبیعی را چند برابیر نمیوده

عوامل و ترکیبات موجود مانند آنتوسیانینها و ...میتواند بر ایین
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... فنلهای کل و فالونوئیدهای گلبرگ زعفران،بررسی و مقایسه خواص آنتیاکسیدانی

نیست و نقش سایر ترکیبات و عوامیل ژنتیکیی و محیطیی را در

رابطه اثر گیار باشند که خود تحقیقات بیشتر در این خصیوت را

 با توجه به این کیه امیروزه.این خصوت نمیتوان نادیده گرفت

 نتای این مطالعه نشیانداد کیه گلبیر هیای زعفیران.میطلبد

 بیهعنیوان شیاهد (شیاخصBHT در مطالعات و پیژوهشهیا از

کاشته شده در مزارع مناطق مختلف آ و هوایی استان لرسیتان

آنتیاکسیدان) استفاده می گردد اما توصیه به کاربرد مواد گییاهی

دارای مقادیر مختلف و قابل توجهی از متابولیتهای ثانویه نظیر

از جمله گلبر های زعفران و افزودن آن به مواد اییایی بیدون

ترکیبییات فنلییی و فالونوئیییدها بییوده و بییه تبییع دارای خییوات

در نظر گرفتن سایر ترکیبات و انجیام تحقیقیات بیشیتر از نظیر

 در واقیع زعفیران منیاطقی کیه.آنتیاکسیدانی متفاوتی میباشند

ایمنی و خوات کیفی منطقی به نظر نمیرسد اما مقایسه خوات

مقییدار خییوات آنتیییاکسیییدانی بییاالتری از خییود نشییاندادهانیید

 بیهعنیوان گیامی میؤثر و،BHT آنتیاکسیدانی با شاهدی مانند

می توانند جهت استفاده این ترکیبات آنتیی اکسییدانی در صینایع

ضروری در جهت شناخت و معرفی منابع حیاوی آنتییاکسییدان

 نتای به دسیت آمیده بییانگر ایین.دارویی و ایایی معرفی شوند

.طبیعی محسو میگردد

اسییت کییه بییا وجییود اثبییات همبسییتگی مثبییت بییین فعالیییت
آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنلی این رابطه در همیه میوارد صیادق
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Abstract
Saffron is one of the most valuable food and medicine products that has a high
economic importance in Iran and other countries. Harmful environmental factors
prohibit the human body from collating the free radicals that are produced during
breathing resulting in problems such as premature aging, atherosclerosis and cancer.
There has been only a few reported research studies on the antioxidant properties of
Saffron petals in world. This research was carried out in order to survey the
antioxidant compound that may be extracted from Saffron petals and indicate the total
phenol content (TPC) and total flavonoid content (TFC) in the cultivated Saffron
farms of the Lorestan province. After specifying the Saffron farms by the Random
systematic method, the compound sampling was carried out (Saffron petals amount 2
kg). Then, the antioxidant activity, total amount of phenols and flavonoids in the
extracts were measured by methods of DPPH, Folinciocalteau and Colorimetric assay,
respectively. The results showed that the amount of IC50 was the lowest and highest in
Noorabad and Vician farms with amounts of 1.66 and 156.4μg/ml, respectively by the
Duncan test. The results of mean comparison showed that the total phenol content and
total flavonoid content of 1098.8 mg Gallic acid/g extract and 41.39 mg cou/g extract,
respectively that belonged to the Noorabad and the Chaghalvandi farms had the
highest amounts among all of the saffron cultivation in the farms.
Keywords: Natural antioxidants, Free radicals, Colorimetric assay, Planting of
Saffron
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