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 چکیده

 30بیا حیدود   ( .Crocus L)سیرده زعفیران   . ترین گیاهان اقتصادی دنیا است که کاربرد دارویی فراوانی نیی داردزعفران یکی از می،   

بررسیی فعالییت وید     منظور بهتحقی  حاور . هر  آسیا و ایران پراکندگی دارد ویژه، بهدر نیمکره شمالی( Iridaceae)گونه از تیره زنتقیان 

پیو، و  بُنه، بُنه، گلاز قتیل پوشش( C. sativus var. haussknechtii)از زعفران میروعی  ایواریته های مختلفمیکروبی عصاره قسمت

 ,Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli) زا یمیاری بهیای  ای بیر روی برخیی میکروارگانیسی،   ی واریتهکالله

Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) چیار های گیاهی مورد نظر از نمونه. باشدمی

سیازی میواد خیام گییاهی،      پس از آماده .رازی کرمانشاه شناسایی گردید هرباریوم دانشگاهآوری و در  ن کرمانشاه جمعگاه مختلف استارویش

آزمایشیات   .اسیتخراج شید  ( ماسراسیون)به رو، خیساندن ( هدهپو،، کالله، هده و پوششگل)قسمت مختلف این گیاهان  4الکلی    عصاره

μg.ml) لیتیر  میکروگیرم در میلیی  ( 620/0)هلظیت   در دو (MIC) ظیت میارکننیدگی  حیداقل هل میکروبی با استفاده از رو، 
( 562/0)و ( 1-

μg.ml) لیتر میکروگرم در میلی
هیای آمیاری نشیان داد کیه     کمک آزمیون  نتایج حاصل به. ی میکرو براث دایلوشن تعیین گردید به شیوه( 1-

بیدین ترتییب کیه    . پو، این گیاه و قطر هاله عدم رشید وجیود دارد  لی گلهای الکبین افیایش هلظت عصاره( p>006/0)ارتتاط معناداری 

μg.ml) لیتیر  میکروگیرم در میلیی  ( 620/0) های انترکوک پو، نستت به باکتریعصاره متانولی گل
اسیتاف ائورئیوس    و و در سیالمونال  (1-

ای زعفیران  هیای مختلیف واریتیه   عصاره الکلی قسمتتحقی  های این بر اساس یافته. لیتر، اثر بازدارندگی دارد میکروگرم در میلی( 562/0)

ایین   پیو،  گیل به این ترتیب . ، خاصیت ودمیکروبی از خود نشان ندادند(دادخوبی از خود نشان نستتاًکه خاصیت ) پو، گلمیروعی هیر از 

یتات فعا  موجود در آن برای دستیابی به های آزمایشگاهی باشد و جداسازی ترکتواند کاندیدای مناستی برای بررسینوع زعفران وحشی می

 .شودداروهای ود میکروبی، پیشنیاد می

 .، کالله، کرمانشاهپو، گلزعفران، فعالیت ود باکتری،  ،عصاره: کلمات کلیدی

 

                                                                                                                                                                                                 
 علوم گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، با  ابریش،، کرمانشاه، ایران کارشناس ارشد - 6
 انشاه، ایراناستادیار گیاهشناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، با  ابریش،، کرم - 2
 دانشیار فیییولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، با  ابریش،، کرمانشاه، ایران - 9
 (maassoumi@gmail.com :نویسنده مسئو  -*)

DOI: 10.22048/jsat.2017.55499.1171 

 زراعت و فناوری زعفران نشریه

 403-492 .ص 9316 زمستان، 4، شماره 5جلد 

 

Saffron Agronomy & Technology 

Vol. 5, No. 4, Winter 2018, P. 407-412 

 

mailto:maassoumi@gmail.com


 6931، زمستان 4، شماره 5جلد زراعت و فناوری زعفران، نشریه      333

 

 مقدمه

هیای  تیرین سیرده  یکی از می،( .Crocus spp. L)عفران ز

گونییه دارد  30 بییر بییال کییه  اسییت( Iridaceae)تیییره زنتقیییان 

(Hashemi et al., 2012 .)هیای مختلیف ایین سیرده در     گونه

( Mathew, 1999)، مدیترانه و هر  آسییا پراکنیدگی دارد   اروپا

شناسیی،  بنیدی، یاختیه  های مرتتط با زعفیران از لحیا  رده  گونه

سیاگینا   .پراکندگی ج رافیایی و اکولوژی مورد بررسی قرارگرفیت 

(Saxena, 2010)   زعفییران وحشییی(C. haussknechtii 

Boiss. & Reut. ex Boiss.) ای از زعفیران  عنوان واریتههرا ب

 C. sativus var. haussknechtii Boiss & Reut) میروعی

ex Maw )     معرفی کرد و ایین گییاه را بسییار مشیابهCrocus 

pallasii Goldb  گونیه از زعفیران وحشیی    ایین . دانسیت.(C. 

haussknechtii Boiss. & Reut. ex Boiss ) یکی از گیاهان

هیر  اییران اسیت کیه      (Wild edible plant)خوراکی خودرو 

صورت پخته شده میورد  هآن ب( corm)« بُنه»قسمت زیر زمینی 

نظیر ترکیتیات    از(. Masoumi, 2001)گییرد  استفاده قیرار میی  

هیا،  هیا، گلوکوسیید  شیمیایی گونه زراعی زعفران شامل کارتنوئید

فالونوئییدها،   ا،هی یکروکروسین، آنتوسیانینها، آلدئیدها، پمنوترپن

آمینیه،  ، اسییدهای (ریتیوفالوین و تییامین   مخصوصیاً )ها ویتامین

 ,Fernandez) ها اسیت ها، نشاسته، موادمعدنی و صم پروتئین

که با اتانو  )در طب سنتی ایران از کاروتنوئیدها زعفران . (2006

-خاصیت ود برای( استخراج شده و بیشتر حاوی سافرانا  است

شید  باکتری جیت درمان برخی از اختالالت پوستی استفاده میی 

(Fekrat, 2003 .)    فعالیت ود باکتریایی زعفیران بیا اسیتفاده از

اتیل دیمختلف استخراج شده مانند متانو ، اتانو ، اتر یها حال 

 .E. coli, S  اسیتات، در برابیر شیش کشیت میکروبیی     و اتییل 

aureus, Shigella sonnei, Bacillus megaterium, P. 

fluorescens, S. typhimurium     مورد آزمیایش قیرار گرفیت

(Marla et al., 2012).  تست میکروبی، عصاره اتیلهمچنین-

کاربردهای دیگری بزی کاللیه  ( .C. sativus L)استاتی زعفران 

(Stigma)، نشیان داد  این گییاه  برای (Vahidi et al., 2002) .

که سیتوتوکسیک قوی استخراج ار، شده است عالوه بر این گی

اثرات ود توموری مشخصی را از خود نشان  ،شده از بُنه زعفران

ثیرات زعفیران بیر روی   أت .(Escribano et al., 1999) دهدمی

 Razavi et) مشکالت قلتی و عروقی توسط رووی و همکاران

al., 2014 )الزم بیه ذکیر اسیت کیه     . گرفت قرار  مورد بررسی

و نشیان داده  گیاه مختلف میورد مطالعیه    52میکروبی رات وداث

تواند بیه عنیوان دارو و میواد    شد که عصاره و اسانس گیاهان می

اثرات وید میکروبیی    .(Hammer, 1999) نگیدارنده عمل کند

کالله و پرچ، زعفران در منطقه کشمیر هند میورد بررسیی قیرار    

رات ود میکروبیی  پرچ، ها، اثگرفت و نشان داده شد که عصاره

اثیر  (. Mudasir et al., 2011)ها دارند بیشتری نستت به کالله

-ود میکروبی عصاره آبی گلترگ زعفران در برخیی از بیاکتری  

 .S) ،( E. coli)، (S. aureus)زای هییذایی هییای بیمییاری

typhimurium)، (Listeria monocytogene)   و(B. 

cereus) ه عصاره آبی گلتیرگ  و نشان داده شد ک بررسی گردید

هیای  نگیدارنده طتیعی بر ود بیاکتری عنوان بهتواند زعفران می

اثیر   همچنیین  .(Azami et al., 2012) مورد مطالعه عمل کنید 

 زعفیران زراعیی   گلترگ از الکلی و آبی یها عصاره باکتری، ود

صورت پیذیرفت   زای هذاییهای بیماریبرخی از باکتریبر روی 

 هیذایی  سیسیت،  در مطالعیه  میورد  عصیاره  هو نشان داده شد کی 

 Gandomi) اسییت طتیعیی  نگیدارنییده مییاده یییک عنییوان بیه 

Nasrabadi, et al., 2012) .   هدف از پژوهش حاویر، بررسیی

های مختلف زعفیران  قسمت یها عصارههای ود باکتری ویژگی

 .زا استهای بیماریوحشی در برابر میکروارگانیس،
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 هامواد و روش

اطییراف  در فصییل پییاییی و بیییار در ،ان وحشیییگیییاه زعفییر

آوری  گاه مختلف استان کرمانشاه جمیع کرمانشاه در چیار رویش

دانشکده کشاورزی  بخش هرباریومها سپس توسط  نمونه. گردید

 عهای فلیور و سیایر منیاب   به کمک کتا ( RUH)دانشگاه رازی 

اهی، سازی مواد خام گی   جیت آماده. قرار گرفت ، شناساییمربوطه

 آوری، تحت شیرایط مناسیب خشیک    گیاه بالفاصله پس از جمع

گیاه دور از رطوبت  نمودی، تا ، سعی کردن خشکدر حین . گردید

هیایی کیه منزیر بیه      جیت جلوگیری از واکنش)و نور قرار گیرد 

عملییات  (. شیوند  ثر گییاه میی  ؤشییمیایی میواد می    ت ییر سیاختار 

و توسیط حیال    ( خیسیاندن )گیری به شیوه ماسراسییون   عصاره

گییرم   90در هییر یییک بییه مییییان  . انزییام شیید( ،%00اتییانو  )

ها  پودرآسیا  شده از هر قسمت از گیاه ریخته و به هر یک از آن

ساعت قیرار داده   40سی اتانو  اوافه شد و مدت سی620حدود 

انید و در  یک فشار کاهش یابنده متراک، شده ها درعصاره. شدند

MIC برای تعیین. نددرجه قرار گرفت 4دمای 
iهیا توسیط    کتریبا

، بیرای ایین   (میکرو دایلوشین )ها، از رو، براث دایلوشن  عصاره

 Nassaro et) چاهکی استفاده شد 31های  منظور از میکروپلیت

al., 2013) .چیاهکی بیه    62ردییف   0ها دارای  این میکروپلیت

نوع عصیاره   0زمان  توان ه، هستند که می میکرولیتر 250حز، 

میکرولیتر  200در چاهک او  هر ردیف . گذاشت  MICا تستر

 600ها  عصاره مورد نظر و در بقیه چاهک 4محلو  پایه اولیه  از

از چاهیک   .ریخته شد میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون مایع

میکرولیتیر اسیتوک برداشیته در چاهیک دوم     600او  هر ردیف 

مخلیوط شیدن    منظور بهریخته و بعد از چند بار پر و خالی کردن 

میکرولیتیر از چاهیک    600عصاره با محیط کشت، توسط سمپلر 

این کار را تا چاهک . دوم برداشته و به چاهک سوم اوافه گردید

میکرولیتر  600، 66بعد از چاهک شماره  یافت وادامه  66شماره 

هییای  میکرولیتییر از سوسپانسیییون 600سییپس .شیید یختییهدور ر

. گردیییدفارلنیید اوییافه  نییی، مییکمیکروبییی بییا کییدورت معییاد  

شیاهد بیاکتری جییت     عنوان بههر ردیف  62های شماره  چاهک

. بیود تعیین کدورت باکتری، فقط حاوی محیط کشت و بیاکتری  

درجیه   93هیا در انکوبیاتور بیا دمیای      در مرحله آخر میکروپلییت 

 MIC برای تعییین  . ساعت قرار داده شد 24گراد به مدت سانتی

کی کییه کییدورتی در آن مشییاهده نشیید و   رشیید، اولییین چییاه 

 MICعیدد   عنیوان  بیه در آن باکتری رشد نداشت  یگرد عتارت به

-وتزییه. گیری شداله عدم رشد نیی اندازههو قطر  گردیدمنظور 

انزیام   60نسخه   SPSSآماری افیار نرمها با استفاده تحلیل داده

ای مقایسه مستقل، دانکن برگردید و از آزمون آنالیی واریانس، تی

-ها در سطح معنیها استفاده گردید و اختالف بین گروهمیانگین

. آمده اسیت  6بررسی شد که نتایج مربوطه در جدو   006/0دار 

ابتیدا بیه کمیک     diffusion  Wellهمچنین جیت انزام رو،

متیر در محییط   میلی 1هایی به قطر پیپت پاستور استریل چاهک

بیا   موردنظرقدار معینی از ماده سپس م. دیگرد خالص آگار ایزاد 

-میلی 90میکرولیتر به هلظت  60هلظت معلوم که استاندارد آن 

هیای کشیت   های پلییت باشد، درون چاهک لیتر میگرم در میلی

سیاعت انکوباسییون بیا     24تیا   60پیس از  . شد ، ریخته شده داده

مشاهده هاله عدم رشد یا رشد به وجود یا عیدم وجیود خاصییت    

 .(Heatley, 1944) ه شدپی برد نظر موردی ماده ود میکروب
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 لیتر یلیمبر حسب میکروگرم در  قسمت گیاه زعفران وحشی 4فعالیت ضد میکروبی عصاره  - جدول 

Table 1- Antimicrobial activity of extracts of the four parts of wild saffron plant (C. sativus var. haussknechtii) in μg.ml-1 
/باکتری  

های گیاهقسمت  

Bacteria/ parts of 

plant 

 استافیلوکوکوس
Staphylococcus 

 

 باسیلوس
Bacillus 

 

 اشریشیا
Escherichia 

 

 سودوموناس

Pseudomonas 
 

السالمونه  

Salmonella 
 

 انتروکوکوس
Enterococcus 

 

  کالله
Septic Septic Septic Septic Septic Septic 

Stigma 

 F  پو،گل
Septic F Septic 

F F 

Perianth 0/512 0/512 0/128 

بُنه   F F F F F 
Septic 

Corm 0/512 0/512 0/512 0/512 0/512 

  پوشش بُنه
0/512 0/512 0/512 0/512 0/512 

F 

Cover of corm 0/512 

F = First swab is sterile 
 

 غلظتی هیچ در جدول، در آمده( -)تیره  هایخط Well diffusion:هار قسمت از زعفران وحشی به روش فعالیت ضد میکروبی عصاره چ - جدول 

 ندادند نشان خود از بازدارندگی اثر
Table 2- Antimicrobial activity of extracts of the four parts of wild saffron plant (C. sativus var. haussknechtii) by Well 

diffusion method. Dark lines (-) in the table, at any concentration did not show inhibitory effect 

/باکتری  

های گیاهقسمت  

Bacteria/ parts of 

plant 

 استافیلوکوکوس
Staphylococcus 

 

 باسیلوس
Bacillus 

 

 اشریشیا
Escherichia 

 

 سودوموناس

Pseudomonas 

 

 

السالمونه  

Salmonella 
 
 

نتروکوکوسا  

Enterococcus 
 

 کالله
Stigma 

̶ 
 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

 ̶ 
 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

پو، گل  
Perianth 

̶ 0/4 mm ̶ ̶ ̶ 0/2 mm 

 بُنه
Corm 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

 پوشش بُنه
Cover of corm 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

 

 نتایج و بحث

عصیاره آبیی، اتیانولی و متیانولی گلتیرگ       یاییود باکتراثر 

افیلوکوکوس، سیالمونال، ایکیوالی،   هیای اسیت  زعفران بر باکتری

نتیایج   بیر اسیاس  . قیرار گرفیت   یبررس موردلیستریا و باسیلوس 

 های آبی و عصاره  MICمییان ینمحققتوسط این  آمده دست به

لیتیر   گیرم در میلیی   میلی 40 های فوامتانولی برای تمام باکتری

عصییاره اتییانولی در مییورد    MICکییه یدرحییالمحاسییته شیید، 

لیتیر و   گرم در میلی میلی 40 س، باسیلوس و لیستریااستافیلوکوکو

گیرم در   میلیی  40از های سالمونال و ایکوالی بیشتربرای باکتری

های گلتیرگ  نشان دادند که عصاره ها آنلیتر محاسته شد و  میلی

هیای  بیاکتری  نگیدارنده طتیعی بر ود عنوان بهتواند  زعفران می

هیا را در   از ایین عصیاره   قرارگییرد و اسیتفاده   مورداسیتفاده فوا 

های فوا مطاب  از این رو، بررسی .نمایند موادهذایی پیشنیاد می

از تحقی  حاویر اسیت کیه نشیان داد کیه       آمده دست بهبا نتایج 
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میکروگیرم در  ( 620/0)باکتری انترکوک  پو، گلعصاره الکلی 

( 562/0)لیتیر سیالمونال، اشرشییاکوالی، اسیتاف ائورئیوس       میلی

 (.2و  6جیدو   )لیتیر اثیر میارکننیدکی دارد     ر میلیی میکروگرم د

از  جداشیده اختصاصیی   یتاتو ترکاثرات ود باکتری عصاره آبی 

ها، پیکر وکروسین و سیافرانا   زعفران شامل کروسین، کروستین

سیویه میکروبیی اشیری شییاکلی اسیتافیلوکوکا       با استفاده از سه

آگیار   ربیه رو، انتشیار د   ورئوسیوپس ودومونیاس آئیروژین وزا   

کیه عصیاره    دادنتایج نشیان  (.Kyanbakht, 2008)د بررسی ش

هیا  آبی زعفران فاقد اثر بازدارندگی بر روی ایین میکروارگانیسی،  

مطاب  قسمت گیاه زعفران وحشی  4با بررسی عصاره الکلی . بود

ها و عدم رشید  با توجه به آلوده بودن بیشتر چاهک 2و  6 جداو 

ایین گییاه   ( پو، به همراه پیرچ، لگ)پو، فقط عصاره گلهاله 

انتروکوک خاصیت ود میکروبی از خود نشان  نستت به باکتری 

ثیری بیر  أهای دیگر این گیاه هیچ تی های قسمتبقیه عصاره. داد

ایین نتیایج   . های مورد آزمایش از خود نشان ندادنید رشد باکتری

 ,.Mudasir et al)تحقیقیات موداسییر و همکیارانش     سو باه،

وید  هیا اثیرات   عصیاره پیرچ،   باشد که نشان دادنید می (2011

 .ها دارندت به کاللهتمیکروبی بیشتری نس

 

 منابع

 گیری جهینت

داد که عصاره گیاه زعفران وحشیی بیر روی   ها نشانآزمایش

های بررسی شده، خاصییت ویدمیکروبی خیلیی کمیی     میکرو 

ی پو، این گییاه در بیاکتر  همچنین فقط عصاره الکلی گل. دارد

لیتیییر سیییالمونال،   میکروگیییرم در میلیییی ( 620/0)انترکیییوک 

لیتیر   میکروگرم در میلی( 562/0)اشرشیاکوالی، استاف ائورئوس 

پو، که خاصیت ک، طور کلی بزی گلهاثر میارکنندکی دارد و ب

های مورد مطالعیه خاصییت وید    ود میکروبی دارد، بقیه قسمت

 (.2و 6جداو  )میکروبی قوی ندارند 

این مطالعیه ییک تحقیی  در شیرایط      ذکر است که به الزم

) و بدون دخالت فاکتورهای فیییکیی بیدن انسیان     آزمایشگاهی

هیای   آنییی، )و فاکتورهای شییمیایی  ( ای مثل حرکات معده روده

پاسیو در بیدن ممکین    . باشید  می( هیره اسید و موکوس و ،معده

 متفیاوت  ی این فاکتورهای طتیعیی کیامالً  است به علت مداخله

میکروبیی مطالعیات بیشیتر و     های آنتیبرای وووح فعالیت. باشد

هیا و   عصیاره  در شیرایط آزمایشیگاهی و شیرایط زنیده     تیر  دقی 

 .های گیاهی مورد نیاز است اسانس
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Abstract 

   Saffron is one of the most important economic plants in the world that also has many 

pharmaceutical applications. Genus Crocus SPP. L. (Saffron) with about 90 species of the Iridaceae 

family in the northern hemisphere, are scattered especially in West Asia and Iran. The aim of the 

present study is to investigate the antimicrobial activity of extracts of various parts such as cover of 

corm, corm, perianth and stigma of a variety of saffron (C. sativus var. haussknechtii) on some 

pathogenic microorganisms (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli , Pseudomonas 

fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) extrusion. Plant specimens were 

collected from four different habitats of the Kermanshah province and then they were identified in the 

herbarium of the Razi University. After preparing raw plant, extracts from four different parts of the 

plants (cover of corm, corm, perianth, and stigma) were extracted by soaking (maceration). Microbial 

tests using minimum inhibitory concentration (MIC) of the broth micro-dilution method were 

determined. The results of analysis by statistical tests showed a significant correlation (0.001 <p) 

between the increase in the concentration of alcoholic extracts of the perianth saffron and diameter of 

the inhibition zone. Thus, Perianth methanol extract in Enterococcus (0.128) g ml, Salmonella and 

Staphylococcus (0.512) g ml has inhibitory effects against bacteria. Based on the findings of this 

study, the non-alcoholic extracts of different parts of a flower in this plant do not show any 

antimicrobial properties. Thus, perianth of these wild saffron flowers may be a good candidate for 

laboratory tests and the isolation of active ingredients to achieve antimicrobial drugs is highly 

recommended. 
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