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 چكيده

های خراسان رضوی و جنوبی كشت شده های مختلف كشور و به ويژه در استاناز گياهان داروئی مهم است كه در قسمت زعفران يکی

مختلف فيتوشيميايی دارای  دليل غنی بودن تركيباتبه . عصاره اين گياهرودشمار میايران به یمهم صادرات اقلاماز  کیو بواسطه قيمت آن ي

كروسين يکی كاروتنوئيدهای طبيعی موجود در . گيرداستفاده قرار میبه عنوان دارو در طب سنتی و نوين مورد  بوده و اكسيدانیآنتی خواص

ر فرمولاسيون داروهای ضد افسردگی استفاده شده است. با توجه به اهميت مواد موثره موجود در عصتاره زعفتران و زعفران است كه اخيرا د

از زعفران مورد مطالعه قرارگرفتته كروسين برای استخراج  استخراج با حلال رو  مناسب و كاربردی يک مقاله در اينخصوص كروسين، به

 استتخراج 644-4و  79-29، 94-94، 29-79، 4-644اتانول شتامل -آب هایاز حلال لف حجمیمخت هایبرای اين منظور در نسبت است.

. از رو  اسپکتروفتومتری فرابنفش انجام شد هرتز و در دمای محيط كيلو 52با فركانز  فراصوت با استفاده ار امواج كروسين ومواد موثره 

ين و از رو  آماری حداقل مربعات و به كمک منحنی تنظيم بترای محاستبه جذب كروس گيریبرای اندازه نانومتر 009در طول موج  مرئی

های مختلتف حلتال آب و اتتانول و دستت آمتده بترای نستبتبه نتايجبا توجه به  های استخراج شده استفاده شد.غلظت كروسين در نمونه

استخراج مواد متوثره  برایبهينه  حلالبه عنوان  94:94 حجمی ، آب و اتانول با نسبتپز از زمان سه روز هاطور پايداری اين محلولهمين

  .انتخاب شد زعفرانو كروسين از 
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 مقدمه

گياهی علفتی، چنتد  ،6زعفران با نام علمی كروكاس ستيوس

استت. ها ن رستنیيکی از ارزشمندتري 2زنبقيانخانواده ساله و از 

منشا اصلی آن نواحی مختلف آسيا بوده، اما با توسعه پرور  آن 

امروزه در مناطق مختلف دنيا مثل استپانيا، يونتان، ايتاليتا، هنتد، 

 & Alavizadehشتود )متیفرانسته، چتين، تركيته و ... يافتتت 

Hosseinzadeh, 2014.)  زعفران عرضه شتده بته بتازار در واقتع

د. هر گتل زعفتران دارای باشمیه اين گياه های خشک شدكلاله

كيلتوگرم  6گتل بترای توليتد  694444سه كلاله بتوده و حتدود 

بتر استاس  (.Yilmaz et al., 2010) زعفتران متورد نيتاز استت

زير  وزارت جهاد كشاورزی، سطح 6559آمارنامه كشاورزی سال 

هتزار هکتتار  624بالغ بر  6559كشت زعفران در ايران در سال 

هزار هکتار آن در دو استان خراستان  647است كه بيش از  بوده

هکتار( كشت  69577هکتار( و خراسان جنوبی ) 56592رضوی )

تتن زعفتران از آن توليتد شتده استت  055شده استت و حتدود 

(Ebadzadeh et al, 2020  .) 

ختواص خصوص كروسين موجود در آن بهو اين گياه عصاره 

و باعتث تقويتت حافظته  هداشتتضد افسردگی و ضد اضتطراب 

اثرات ضد التهاب و مستکن  ،گردد. در مطالعات صورت گرفتهمی

بودن عصاره آبی و اتانولی زعفران بررسی شده استت. ستافرانال 

باشتد موجود در اين گيتاه نيتز دارای خاصتيت ضتد التهتابی می

(Amin & Hosseinzadeh, 2012) . زعفران در طتب ستنتی بته

م غذا، كتاهش دهنتده التهابتات لثته، عنوان كمک كننده به هض

آور شتتناخته  آور و اشتتتهاآرام بختتش اعصتتاب، ضتتد نفتتخ، خلتتط

شود. در مطالعات دارويی امروزی نيز اين گياه دارای ختواص می

هتای ضتدتوموری زيتادی استت. اثترات ضد افسردگی و فعاليت

جذب راديکال، افزايش يادگيری، تقويت حافظه و افزايش انتشار 
                                                                                           
6- Crocus sativus L. 
2- Iridaceae 

های مختلف بته عنتوان فوايتد ديگتر زعفتران بافت اكسيژن در

تركيتب فترار و غيرفترار  694از ميان حتدود . گزار  شده است

اند كنون شناسايی شتدهتركيب تا 94موجود در زعفران، كم تر از 

.(Alavizadeh & Hosseinzadeh, 2014) 
تتتوان بتته زعفتتران میمجتتود در از مهمتتترين متتواد متتوثره 

ن و سافرانال اشتاره كترد كته بته ترتيتب كروسين، پيکروكروسي

در واقتع كيفيتت . آيندعامل رنگ، طعم و عطر آن به حساب می

 به مقدار اين تركيبات وابسته است. زعفران عمدتاً

 ها است.های زعفران از گروه كاروتنوئيدبخش اعظم رنگدانه

تتترين عامتتل تشتتکيل دهنتتده رنتتگ زعفتتران ناشتتی از مهتتم

باشتد. كروستين يدی ستيز و تترانز میهای كاروتنوئكروسين

(24O64H44C) استر گليکوزيدی كروستتين ،(4O24H20C)  .از استت

 %1به صورت كروستين و  %50كل كروستين موجود در زعفران 

 به شکل كروستين آزاد وجود دارد.

استت ی كروسين، نشتان داده شدهيساختار شيميا 6 در شکل

(Lozano et al., 2000; Yasmin & Nehvi, 2013). 

ی از گياهان و مواد موثره های غذايی و دارويیبرای استفاده

آنها، عصاره آنها بايد از بافت گياه خارج گردد. برای اين منظور از 

 گتردد.های مختلف استخراج به كمتک حلتال استتفاده میرو 

برای دستيابی به عصتاره بتا رانتدمان استتخراج بالتا از مخلتوط 

متواد  قطبی و غيرقطبتیگردد كه با توجه به ها استفاده میحلال

شوند. در مورد استخراج تركيبات قطبتی از آب، موثره انتخاب می

اتانول، متانول و يا مخلوط آنها و در مورد تركيبات غير قطبتی از 

استتفاده های آلی هگزان، اتيل استتات، اتتر، كلروفترم و ... حلال

سمی بتودن  های آلیاستفاده از حلال د. بزرگترين مشکلدگرمی

هتا تترين حلالسالم معمولاً .(Kulisic et al., 2004) باشدمی آنها

های سبز معروف باشند، كه به حلالآب، اتانول و مخلوط آنها می

آرايشتی  –بوده و غالبا در كاربردهای غذائی، داروئی و بهداشتی 

 موجتود درمتوثره متواد  استخراج برایگردد. ها استفاده میاز آن
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های بستيار زيتادی انجتام در مقياس آزمايشگاهی تلا  زعفران

های مختلف استخراج های مختلف به كمک رو شده و از حلال

 استفاده شده است.

 

 
 ساختار شيميايی كروسين -9شكل 

Figure 1- Chemical structure of Crocin. 

 

آب مطتابق رو  ايتزو توستط كروسين استخراج برای مثال 

5152 (García-Rodríguez et al., 2014) مواد متوثره ، استخراج

 & Vermaمطلتق )فراصوت با استفاده از اتانول ه كمک امواج ب

Middha, 2010،)  اكستيد دیتوستط عصتاره زعفتران استخراج

فتو   اكسيد كتربندیو  ،(Zougagh, 2006) فو  بحرانی كربن

 ,.Nerome et al) همراه با اصتلاحگرهای متتانول و آب بحرانی

استخراج فراصوت تسريع شتده همتراه بتا رو  ميکترو  ،(2016

هتای آب و استخراج امولسيونی تسريع شده با استتفاده از حلتال

استتخراج كروستين بته ( و Chaharlangi et al., 2015كلروفرم )

 ,.Mohajeri et alكمک پليمر قالب مولکتولی در محتيط آبتی )

راينتتد استتتخراج يتتا هتتا بيشتتتر بتتر روی فدر ايتتن رو . (2010

گيری اجزا  تشکيل دهنده در عصاره استخراج شده متمركز اندازه

سازی تركيب درصد حجمی حلال آب و اتتانول اند و به بهينهشده

به عنوان يک فاكتور بسيار مهم در فراوری عصاره و استتخراج و 

 اند.پايداری كروسين نپرداخته

اطلاعتات فنتی در  فقتداندر اين تحقيق با توجه به بنابراين 

از ترين حلال برای استخراج مواد موثره از زعفتران، مورد مناسب

آب و اتانول به عنوان حلال های با درصد حجمی متفاوت لولحم

استخراج كروسين بته رو  برای  دار محيط زيستسبز و دوست

 فراصوت از زعفران استفاده شده و درصد آن بهينه شده است.

 

 هامواد و روش

 هاف واکنشگرها و دستگاهمواد

پوشال زعفران متورد نيتاز محصتول متزارع قائنتات استتان 

خراسان جنوبی بود كه از توزيع كنندگان و نماينتدگان معتبتر آن 

گراد نگهداری شتد. درجه سانتی 0در تهران خريداری و در دمای 

 آلمان خريداری شد. 6از شركت فيتولب استاندارد كروسين

دكنندگان داخلی ماننتد شتركت بيدستتان از تولي %51اتانول 

 قزوين و زكريای جهرم خريداری شد. 

پركين  UV-Vis)) مرئی-فرا بنفش از دستگاه اسپکتروفتومتر

گيری شركت پركين المر آمريکا، برای انتدازه 59المر مدل لامبدا 

                                                                                           
6- PhytoLab 
2- Calibration curve 
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گيری كروسين موجتود در گيتاه زعفتران ها و اندازهجذب محلول

ولتراسونيک شركت الکتز متاچين كشتور استفاده شد. از حمام ا

ها و از بترای استتخراج عصتارهكيلو هرتتز  52با فركانز تركيه 

ستتاير تجهيتتزات و وستتايل موجتتود در آزمايشتتگاه پژوهشتتکده 

های علمی و صنعتی ايران های شيميايی سازمان پژوهشفناوری

 استفاده شد. غيرهمانند ترازو، آون، سانتريفيوژ و 

 

 ز زعفراناستخراج عصاره ا

 9لولتته آزمتتايش مجتتزا تهيتته شتتده و در هريتتک از آنهتتا  9

ريختته شتد.  04با متش كمتتر از گرم زعفران ساييده شده ميلی

بتا   اتتانول-آب ليتر حلتالميلی 64ها ترتيب در هريک از لولهبه

 644و  79، 94، 29، 4شتامل اتتانول درصدهای حجمی مختلف 

متواد زعفتران و  ارهعصتاضافه گرديده و جهت استتخراج درصد 

ها بته خصوص كروسين استفاده شتد. هريتک از نمونتهبهموثره 

 64دقيقه در دمای محيط قرار گرفته، سپز بته متدت  64مدت 

تحت دقيقه جهت كامل شدن فرايند استخراج در حمام فراصوت 

قرار گرفت. پز از صاف كيلوهرتز  52امواج فراصوت با فركانز 

هتا توستط دستتگاه از محلول يکهر جذب ،سازیكردن و رقيق

نتانومتر  009در طتول متوج اسپکتروفتومتری ماورابنفش مرئتی 

بار تکرار گرديد و نتتايج  5هر يک از آزمايشات  .شد.گيری اندازه

آمتاری از رو   باشتد.گزار  شتده ميتانگين آمتاری نتتايج می

حداقل مربعات و به كمک منحنی تنظيم برای محاستبه غلظتت 

 های استخراج شده استفاده شد.ونهكروسين در نم

 

 گیری کروسیناندازه

 های استتخراج شتدهگيری كروسين در عصارهازهدانمنظور به

از منحنی تنظيم استفاده شد. برای رستم منحنتی تنظتيم مقتدار 

 94و در بتالن  تتوزينگرم از نمونه استاندارد كروستين ميلی 9/2

بته  94:94جمتی اتتانول بتا درصتد ح-ليتر توسط حلال آبميلی

 ppm 94حجم رسانده شد. غلظت اين نمونته استتاندارد معتادل 

بود. جهت رسم منحنی كاليبراسيون بته رو  استپکتروفتومتری 

هتای مرئی، به ترتيب از نمونه غليظ تهيه شده حجم-ماورابنفش

 64ليتتتتر بتتته حجتتتم ميلی 4/5و  4/2، 9/6، 29/6، 4/6، 9/4

، ppm 9/2 ،4/9 ،29/1يب معادل ليتر رسانده شد، كه به ترتميلی

هتا( )عصتارهها بودند. جذب هريک از نمونته 4/69و  4/64، 9/7

مرئتی -توسط دستگاه اسپکتروفتومتری ماورابنفشاستخراج شده 

نتتانومتر(  009در طتتول متتوج بيشتتينه كروستتين )طتتول متتوج 

ی منحنی از دامنه. شده و منحنی تنظيم رسم گرديد.گيری اندازه

كروستين  ppm 4/69-9/2وبی در محدوده غلظت خطی بسيار خ

و   =0.1145x + 0.0141 yمعادلتته ختتط ) برختتوردار بتتود

5592/4 =2R). 

 

 نتايج و بحث

كروسين به عنوان يکی از مهمترين متواد متوثره موجتود در 

زعفران به خاطر داشتن خواص غذايی و دارويی از اهميت بالايی 

در باشتد. زعفتران متی برخوردار بوده و عامل رنگ و فام عصاره

اين تحقيق به منظور بررسی اثر حلال در استخراج آن از زعفران 

فترا  استپکتروفتومتری با توجه به رنگی بودن كروستين، از رو 

. برای بدستت (ISO 3632-2, 2010)استفاده گرديد  مرئی-بنفش

طيتف اتتانول -كروستين در حلتال آب بيشتينهآوردن طول موج 

-744در ناحيه طول متوجی  ين استاندارداسپکتروفتومتری كروس

بدستت  94:94اتانول با درصد حجمی -آبنانومتر در حلال  244

طور كته ديتده نشده است، همتا نشان داده 2در شکل آمد، كه 

متوج بيشتينه  كروسين در ناحيه مرئتی دارای دو طتول شود،می

گيری كمتی از توان برای انتدازهنانومتر است كه می 015و  009

 009متوج كه بته دليتل حساستيت بالتاتر طول ها استفاده كردآن

 . شداستفاده  بيشينه اين طول موجاين تحقيق از در نانومتر 
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 نانومتر 411-711موج كروسين در ناحيه طول (ppm 5/4)مرئی نمونه استاندارد -طيف ماورابنفش -4شكل 

Figure 2- UV-Vis spectra of standard crocin sample (2.5 ppm) at 200-700 nm. 

 

اثر امواج فراصوت بر استخراج متواد متوثره از زعفتران قبلتا 

 Kadkhodaee & Hemmatiتوسط كدخدايی و همتی كتاخکی )

Kakhki, 2006 .مورد مطالعه قرار گرفته و بررستی شتده استت )

و در دمای  kH 54آنها از امواج فراصوت با توان بالا در فركانز 

ستخراج استفاده كردند. نتايج نشتان داد كته امتواج محيط برای ا

های پرانرژی و پديده كاويتاستيون فراصوت به دليل ايجاد حباب

باعث بهبود فرايند استخراج شده و راندمان استخراج را افتزايش 

ها در ايتن تحقيتق تيتز از دهيد. بنابراين با توجه به اين يافتهمی

متتای محتتيط بتترای در د kH 52امتتواج فراصتتوت بتتا فركتتانز 

استخراج كروسين استفاده شد، تا اثر تركيب درصتدهای حجمتی 

هتا )اتتانول و متتانول( و الکلاتانول مطالعه گتردد. -مخلوط آب

استتخراج متواد  یها بتراحلال ينترآنها متداول یآب یهامخلوط

نوع حلال  تأثير یبررس ی. براباشندیم ياهیگ یهاموثره از بافت

زعفتران، آب و  یهااز پوشتال ينستخراج كروسآن بر ا يبو ترك

مختلتف آنهتا در  یحجمت یدرصتدها يباتانول انتخاب و از ترك

از زعفران به كمتک  يناستخراج كروس یبرا 4 -644% دهمحدو

كه عملکرد  (5)شکل  نشان داد يجامواج فراصوت استفاده شد. نتا

ا حلتال تت يبتاتدرصد اتانول در ترك يشبا افزا يناستخراج كروس

حلتال بتا  ين،. بنتابرايايتدیو پز از آن كتاهش م يشافزا 94%

 یبترا ينتهاتتانول در آب حلتال به  %94 یدرصد حجمت يبترك

. بنابراين بهترين درصتد حلتال بترای باشدیم يناستخراج كروس

-صد حجمتی اتتانولرد 94استخراج كروسين از زعفران تركيب 

را  ينراج كروسخالص و آب بازده كمتر استخ اتانول باشد.آب می

 6/94 يتکالکتر یگذاشتتند. آب ختالص بتا ثابتت د يشبه نمتا

 يناستتخراج كروست یآن بترا يتتحلال استت و قطب ترينیقطب

در  9/20يتک الکتر ی. اتتانول ختالص بتا ثابتت ديستمناسب ن

بتا آب ختالص  يستهدارد و در مقا یكمتتر يتبا آب قطب يسهمقا

بتا  یآلت يبترك يکكه  يناستخراج كروس یبرا يشتریب يیتوانا

دو حلال با نستبت  ينا يبباشد، دارد. اما ترك یمتوسط م ييتقط

تناسب را  يشترينب يریو نفوذپذ يتاز لحاظ قطب یمساو یحجم

نسبت حلتال  يندر ا ينكروس يتداشته و حلال ينكروس يببا ترك

از بافتت  یشتتريبتا بهتره استتخراج ب ينبوده و لذا كروس يشترب

 خارج شده است. ياهیگ

 - فترا بتنفش اسپکتروفتومتریهای مقايسه طيف  5 شکل 

های حاصتل از استتخراج عصتاره از و جذب بيشينه نمونته مرئی

 644و  79، 94، 29، 4 حجمتتیهای درصتتد در تركيتتب زعفتتران

بتا واضتح استت كته . دهتدمتینشان  رااتانول -آبحلال درصد 

کل استخراجی ساختار طيتف از شت افرايش مقدار اتانول در حلال
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كاملا پهن به شکل دو شاخه تبتديل شتده، علتاوه بتر آن طتول 

 است.  تر جابجا شدههای بيشينه به ناحيه طول موجی پايينموج

 

 
  اتانول-آبمخلوط  درصدهاي مختلفاستخراج كروسين از زعفران در مرئی -طيف ماورابنفش -9شكل 

Figure 3- UV-Vis spectra of extracted crocin from saffron at different percent of water-ethanol mixture.   
 

ی استت كاروتنوئيدكروسين يک رنگدانه  6با توجه به شکل 

های دوگانه )پای غيراشباع( در ستاختار آن واكتنش و وجود پيوند

پذيری آن را در حضور عوامل محيطی مانند نور، اكسيژن هتوا و 

نتوع حلتال افتزايش داده درجه حرارت و عوامل شيميايی ماننتد 

(Rahaiee et al., 2015 و لذا اين پيوندهای دوگانه اشباع شده و )

گردد. بنابراين در فرآينتد استتخراج منجر به كاهش رنگ آن می

بايد اثر اين عوامل كتاهش يافتته و كروستين محافظتت شتود. 

های استخراج كاراتر بتا كاهش زمان استخراج و استفاده از رو 

لا )مانند رو  استخراج فراصوت( منجر به در معترج راندمان با

قرارگيری كمتر كروسين تحت عوامل محيطتی شتده و كيفيتت 

شتود. امتا ماهيتت حلتال و ختواص فيزيکتی و عصاره حفظ می

هتای عتاملی شيميايی آن مانند قطبيت، فشار بخار، وجود گتروه

 تتأثيرخاص، گرانروی و نفوذپذيری نه تنها بر حلاليت كروستين 

ذاشته بلکه بر راندمان استخراج و پايداری آن پز از استتخراج گ

به منظور بررسی اثتر . (Rezaei & Abedi, 2017نيز موثر است )

پايتداری  اتتانول بتر-آب و تركيب درصدهای مختلتف حلالنوع 

 ی حاوی كروستين استتخراج شتده از زعفترانعصارهكروسين، 

ای مختلتف هتتحت شرايط فراصوت و در دمای محيط در زمتان

ساعت( بررسی شده و طيف  72روز ) 5نگهداری از زمان تهيه تا 

تتا  594و از  (UV-Vis) مرئی-فرا بنفش عصاره حاصل در ناحيه

و  5. طيف حاصل پز از تهيه در شتکل نانومتر بدست آمد 994

و مقايسه بيشتينه جتذب در طتول  0شکل ساعت در  72پز از 

 حلالهای مختلف در نسبتها عصارهنانومتر هريک از  009موج 

نتايج بيتانگر آن است. نشان داده شده 9پز از سه روز در شکل 

است كه پايداری كروسين تابع نوع حلال )آب يا اتانول( و تركيب 

درصد آنها بوده و با افتزايش زمتان پايتداری كروستين محلتول 

يابد. از آنجائی كه برای مصارف غذايی و دارويی لازم كاهش می

ه مواد موثره و كروسين به عنوان متاده رنگتزا از پوشتال است ك

استخراج شده و استفاده گردد، بنابراين چنانچه كروسين به مدت 

طولانی در فاز محلول نگهداری شود از كيفيت آن كاسته شتده و 
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يابد. به منظور كاهش تجزيه رنگ كروستين رنگ آن كاهش می

قيتق بهتترين حلتال در فاز محلول با استتفاده از نتتايج ايتن تح

، 9اتانول در آب می باشد كه با توجه به نمودار شکل  %9محلول 

 درصد از كيفيت آن كاسته شده است.  2/5روز تنها  5پز از 

 

 
 اتانول پس از سه روز-آب مخلوط درصدهاي مختلف استخراج كروسين از زعفران در مرئی-طيف ماورابنفش -2 شكل

Figure 4- UV-Vis spectra of extracted crocin from saffron at different percent of water-ethanol mixture after 3 days.  
 

 
از سه روز در طول  پس اتانول-آب مخلوطدرصدهاي مختلف  كروسين استخراج شده از زعفران در هاي حاويمقايسه جذب بيشينه نمونه -5شكل 

 نانومتر 225موج 
Figure 5- The comparison of maximum absorption of extracted sample containing crocin from saffron at different percent of 

water-ethanol mixture after 3 days at wavelength of 445 nm. 
 

های استخراج شتده های حاصل پايداری نمونهباتوجه به داده

ل وابسته به مقدار های آب و اتانوهای مختلف حلالتوسط نسبت

و  94:94های اتتانول بتا نستبت-باشد. درصد حلال آباتانول می

بيشينه پايداری را دارند. اما به دليل بيشينه بتودن جتذب  79:29
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، اين تركيتب درصتد حلتال بته عنتوان 94:94در حلال با نسبت 

نسبت بهينه حلال انتخاب گرديد. علاوه بر اين مقدار كمتر حلتال 

زعفران هتم  استخراج مواد موثره در مقياس بالاتر ازاتانول برای 

 تر است.از نظر ايمنی و هم از لحاظ هزينه مناسب

 

 گيرينتيجه

زعفران يکی از گياهان دارويی بومی ايران و استان خراستان 

جنوبی است كه به علت داشتن مواد موثره ارزشتمند )كروستين، 

ای دارويی و غذايی سافرانال، پيکروكروسين و ...( دارای كاربرده

باشد. كروسين ماده رنگزای عصاره زعفران بوده كه به علتت می

تعلق داشتن به گروه كاروتنوئيدها و داشتن پيونتدهای غيراشتباع 

در مقابل عوامل محيطی ناپايدار بوده و در حين استخراج و پتز 

گتردد. بترای بررستی اثتر حلتال بتر استتخراج از آن تجزيه متی

، 29، 4هتای مختلتف مخلتوط آب و اتتانول ) كروسين از غلظت

درصتتد حجمتتی( در حضتتور امتتواج فراصتتوت بتتا  644و  79، 94

كيلوهرتز استفاده شد. نتايج نشتان داد كته تركيتب  52فركانز 

اتانول بر فرايند استتخراج كروستين از زعفتران -درصد حلال آب

درصتتد باعتث افتزايش رانتدمان استتتخراج  94متوثر بتوده و تتا 

گردد. علاوه بتر آن در ايتن تركيتب درصتد حلتال، كروسين می 

كروسين دارای بالتاترين پايتداری در مقايسته بتا ستاير تركيتب 

درصد  2/5روز تنها  5اتانول بوده و پز از -درصدهای حلال آب

شود. اين موضع در استخراج و تهيه از كيفيت رنگ آن كاسته می

ذايی و كنسانتره عصاره زعفران و كروسين بترای كاربردهتای غت

 تواند مد نظر قرار گيرد.دارويی حائز اهميت بوده و می

 

 تشكر و قدردانی

پتور ختانم مائتده كرمتی ینامتهاز پايتان بخشیين مطالعه ا

 یهتاستازمان پژوهششيمی تجزيه ارشد  یكارشناس دانشجوی

در  تحقيقانجام اين  مراحل . كليهباشدیم يرانا یو صنعت یعلم

يميايی اين سازمان انجام شده و لتذا از های شپژوهشکده فناوری

های علمی و صنعتی ايران كه اين كار تحقيقاتی سازمان پژوهش

 گردد.را مورد حمايت قرار داده است، تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) is an important medicinal plant cultivated in different parts of Iran 

especially Razavi and South Khorasan provinces and because of its high price considered as one of 

the important Iranian products for export. Saffron extract is a rich source of phyto-chemicals with 

antioxidant properties and used in traditional and modern medicine. Crocin is one of the natural 

carotenoid in saffron extract which recently has been used in pharmaceutical formulations for 

treatment of depression. In regard to significance of phyto-chemicals and bioactive compounds in 

saffron extract and specially crocin, in this study, a convenient and practical solvent extraction 

method has been evaluated for extraction of crocin and bioactive compounds from saffron. For this 

purpose, at different ethanol-water volume ratios 0-100, 25-75, 50-50, 75-25 and 100-0, the 

ultrasonic extraction of bioactive compounds and crocin has been achieved. UV-Vis spectra at 

max of 445 nm was used for absorbance measurements and least square curve fitting applied for 

determination of crocin concentrations in extracted samples. The results obtained at different 

ethanol-water volume ratios and the stability of the solutions was studied after three days. Ethanol-

water with composition of 50:50 (v/v) was selected as the optimum ratio for the extraction of 

crocin from saffron. 

Keywords: Crocin extraction, Saffron active ingredients, Stability of saffron extract, Water-

ethanol compostion  
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