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 چکیده

تواند در شرای  بسیار متفاوت آب و هوایی مورد ارزشمند و نیمه مقاوم به خشکی است مه میمحصولی  (.Crocus sativus L) زعفران

زعفرران مروارد اسرتفاده    . دهندمی تشکیل هاى مروستینمشتق و مروسین رازعفران  شیمیایى هاىترمیب ترینمهم. مشت و مار قرار گیرد

آرامنخش،   ر و طعم و همچنین در صنایع دارویی به عنوان  ضد اسواسم، ضد نفخ،مختلفی دارد، از جمله در صنایع اذایی به عنوان عامل عط

مترر از   5000متر و ماشمر با ارتفراع   5910های زعفران از شهرستان مرند با ارتفاع در این پژوهش، نمونه. ضد افسردگی و بیماریهای قلنی

بنردی زعفرران در   همچنین نمونه تجاری از شرمت معروف بسرته . آوری شدند و در شرای  مناسب و یکسان خشک گردیدندسطح دریا جمع

بر اسراس  . های زعفران شامل؛ مروسین، پیکرومروسین و سافرانال مورد ارزیابی قرار گرفتمیزان ترمینات مؤثره نمونه. بازار نیز تهیه گردید

میزان جذب به )ات مروسین و پیکرومروسین مشاهده گردید آوری شده از مرند، بیشترین میزان ترمینهای جمعنتای  به دست آمده، در نمونه

نترای   . گیرری شرد   انردازه  DPPHهای زعفران نیز  به روش احیای رادیکال آزاد  امسیدانی نمونههمچنین  فعالیت آنتی(. 558و  901ترتیب 

بطرور  . نی بیشتری نسنت به اموتیپ ماشرمر دارد امسیدادست آمده نشان داد مه زعفران اموتیپ مرند میزان ترمینات مؤثره و فعالیت آنتی به

زارهرای شهرسرتان   ملی با توجه به خشکی روزافزون و مسئله مم آبی در منطقه آذربایجان و میفیت باالی زعفران برداشت شده از زعفرران 

 .تواند به عنوان محصولی جهت مشت و مار وسیع در این منطقه قابل توصیه باشدمرند، زعفران می

 .مروسین، پیکرومروسین، سافرانال، خاصیت آنتی امسیدانی :لیدیکلمات ک

 

   02 مقدمه

پرذیر  های ناپایدار و بسریار وامرنش  آزاد مولکول هاىرادیکال

-ها و در نهایت جهشتوانند باع  صدمه به سلولهستند مه می

هرا  امسریدان آنتری . (Bergamini et al., 2004) زایری شروند  

های های مختلف از وامنش رادیکالوشترمیناتی هستند مه با ر

آزاد جلوگیری مرده و منجر بره مراهش آسریب، مراهش مررگ      

                                                                                           
 .مارشناسی ارشد علوم باانانی، دانشکده مشاورزی، دانشگاه تنریز -5

 .استادیار گروه علوم باانانی، دانشکده مشاورزی، دانشگاه تنریز -4
 (s.alizadeh@tabrizu.ac.ir: نویسنده مسئول -)*

میشوند  هانسرطا و قیوعر -قلنی یهاریبیما ماهشسلولی و 

(Shrififar et al., 2007 .)مه در ترمیناتی هستند ماروتنوئیدها 

 برخروردار  خاطرشوند و بهمی یافت ها و سنزی هامیوه از بسیارى

 آزاد هرراىرادیکررال فعالیررت پادامسررندگى از خاصرریت از ودنبرر

 زعفرران  در موجرود  ها، ترمیناتپژوهش بنابر .منندمی جلوگیرى

ماللره   ترمینرات . مننرد  مهرار  را آزاد هراى رادیکرال  توانند اثرمی

، 9مروسرین  ازجملره  شریمیایى  هراى ترمیرب  زعفران مره شرامل  

                                                                                           
3 - Crocin 
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 هرایى د، پادامسندهباش می 4سافرانال و 5پیکرومروسین مروستین،

مروسرین  (. Schmidt et al., 2007)رونرد  شرمار مری  بره  قروى 

عالوه بر تولید رنر  زعفرران، باعر  فعالیرت آنتری امسریدانی       

هرا در برابرر عوامرل امسرید مننرده      شرود و از سرلول  زعفران می

 Assimopoulou et al., 2005; Soeda et)مند  محافظت می

al., 2007)اوی فعالیرت آنتری امسریدانی    ، همچنین سافرانال ح

 Assimopoulou et al., 2005; Kanakis)بالقوه باالیی است 

et al., 2007 .) 

گیاهی موچک و چندساله از ( .Crocus sativus L)زعفران 

ایرران اسرت    دیقتصاا مهم تمحصوال از یکی و 9خانواده زننرق 

(Koocheki, 2013 .)ترررین ماروتنوئیرردهای موجررود در مهررم

 زعفرران  رنر   مسرؤل  مه مروستین هستند و مروسینزعفران، 

 تنردیل  مروسرتین  بره  شده، متابولیزه در بدن مروسین. باشند می

 مره ایرن  جمله دارد، از درمانی ویژگی مروستین چندین. شودمی

 حیوانرات  در التهراب  ضرد  عامرل  و امسریدان قروی   آنتری  یرک 

 زعفرران  تلرخ  طعم(. Martin et al., 2002)است  آزمایشگاهی

 C16H26O6نام پیکرومروسین با فرمول  به گلیکوزیدی به ربوطم

بو و عطرر زعفرران   . آلدئید فاقد رن  است است مه یک منوترپن

 باشد مه اسانس می C10H14Oنیز مربوط به سافرانال با فرمول 

 تولیرد  پیکرومروسرین  از قند شدن جدا اثر در بوده و زعفران فرار

 بره  بسته و محصول داشتبر از پس ترمیب الظت این. شود می

با توجه بره  . مندمی تغییر مردن، خشک برای استفاده شده روش

 سافرانال زعفرران،  و مروستین های انجام شده، مروسین،بررسی

 انرد داشرته  امسیدان آنتی و آزاد های برنده رادیکال بین از اثرات

(Chen et al., 2008; Kanakis et al., 2007) .توجره بره   با 

ضردپیری   اثر با شدیداً رادیکال آزاد برندگی بین از عالیتف مهاین

یرک   عنروان  بره  زعفران عصاره از مه شده پیشنهاد دارد، ارتناط

                                                                                           
1 - C16H26O6 

2 - Safranal 

3 - Iridaceae 

 دارویی و های چنین فرآورده هم و هانوشیدنی و اذاها در مکمل

 (.Assimopoulou et al., 2005)شود  استفاده آرایشی

خشرک و   های خشک و نیمهاین محصول به خوبی به زمین

همچنین به شرای  آب و هوایی مناطق معتدل و نیمه گرمسیری 

هرای شرنی ترا لرومی رسری بره خروبی        سازگار است و در خاک

(. Sheykhdavodi et al., 2010)منرد  زهکشی شده، رشد مری 

 فاصله در حال به تا گذشته از زعفران ماشت مناطق ترررینمهررم

 در ایران فالت از شمالی درجه 10تررا  90 افیاییجغررر هایعرض

ایرررن (. Abrishami, 1997)دارد  قرار ارب در اسوانیا تا شرق

گیاه عمردتًا در اررب آسریا برا میرزان بارنردگی سرالیانه پرایین،         

هررای گرررم گسررترش دارد    هررای سرررد و تابسررتان  زمسررتان

(Sepaskhah & Kamgar-Haghighi, 2009 .)از آگرراهی 

 مشاورزی بر ییهوا و آب عوامل تأثیر انطناق و تناسب چگونگی

 روابر   شرناخت  دلیرل  همرین  به و بوده بیشتر هافعالیت از سایر

و  اقتصرادی  ارزش و اهمیرت  محصروالت،  برر  اقلیمی متغیرهای

 های مختلفاموتیپ عملکرد. دارد مشورها برای باالیی اجتماعی

 اثر دهندهنشان این و مندمی تغییر دیگر منطقه به ایمنطقه از

 ;Ramezani, 2000) باشدمی محی  و ناطقم با اموتیپ متقابل

Omidbeigi et al., 2000.) بر یچشمگیرطرور    بره  قلیما تغییر 

 باع  ندرو ینا مهادا و ستا شتهاگذ ثیرأت ورزیمشا یهافعالیت

 نمو و شدر ییندهاآفررررررررررر در یمالحظه قابل اتتغییر وزبر

 سمقیا در عیزرا هررایمسیست تولید نیز ایرری وذرررات محصوال

هرای  در طری سرال  (. Parry et al., 2004)گرردد  می ایمنطقه

هایی مننی بر ماهش عملکرد گل زعفران در مناطق اخیر گزارش

مختلف خراسان ارائه شده است مه عامل اصرلی منتررل مننرده    

 ,.Gresta et al)باشرد  رفتار گلدهی این گیاه درجه حرارت مری 

2009; Molina et al., 2005; Molina et al., 2004 .)

انجرام شرده و   ( نیمه مهر تا نیمره آبران  )گلدهی معموال در پاییز 

درجه سانتیگراد است  51-54درجه حرارت مطلوب برای گلدهی 
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(Molina et al., 2005 .)   هرا قنرل از   النته گرل انگیرزی مردت

گلدهی و بسته به دمای محی  از اواخر بهرار ترا نیمره تابسرتان     

-درجه سرانتیگراد مری   49-44یابد و دمای مطلوب آن  وقوع می

 (. Molina et al., 2004)باشد 

پرررژوهش انجرررام شرررده توسررر  شرررکوهیان و اصرررغری  

(Shokohian & Asghari, 2008) تررا  5980هررای در سررال

 و بار منطقهدر دو موتیپها ا بینمشررخص مرررد مرره    5982

 انعفرز خشکد عملکرو  گلاد تعد صررفاتنظر از  بیلارد لشما

 بیلارد بجنو منطقهدر  لیو اشررررت،دند جوو داریمعنی فختالا

د جوو داریمعنی فختالر امذمو صفتدو نظر از  موتیپهاا بین

 یموتیپهاا بین نتیکیا یهاوتبیانگر تفا مطلب ینا مه ،شتدا

عملکررررد . هاسرررتف عملکررررد برررین آنختالا علتو  انعفرز

منرررررررررد می تغییر قلیمیا ی ابا تغییر شران عفرز یموتیپهاا

(Ramezani, 2000). فصل، گیاه، سن جمله از مختلفی واملع 

ای روی  تغذیره  وضرعیت  و رقابرت  ترابش،  چرا، میکروبی، حمله

 & Harborne)اثرر دارنرد    عرالی  گیاهران  در ثانویره  متابولیرت 

Williams, 1988 .)  از جمله این متابولیتهای ثانویره، محتروای 

 ماننررد محیطرری شرررای  متفرراوت بررا باشررد مررهماروتنوئیررد مرری

 Bouvier)گیررد   تأثیر قرار می تحت حرارت رجهد و خشکسالی

et al., 1998 .)   لیر  و مرانترل(Lage & Cantrell, 2009) 

 ضعر ظلحااز وتاررررررمتف فیاییاجغر منطقه زدهیا در ان راعفرز

 مه مردنرد  نارر بی و دهورر نم ترر مش یمرقلا و کارخ ،فیاییاجغر

. ردگذاتأثیر می انررعفز ترمیفی روی ررب اًشدید محیطی ی اشر

اموتیرپ   48( Maggi et al., 2011)همچنین ماگی و همکاران 

اموتیررپ ارررب  8)زعفررران را از مرامررز مشررت سررنتی زعفررران 

 -اموتیپ ساردینیا 1خراسان،  -اموتیپ ایران 4ن، یونا -نیهومقد

آوری و از لحراظ  جمرع ( اسروانیا  -اموتیپ ماستیالمانچا 4ایتالیا و 

حاصررل از  ای رررنتمردنررد،  مقایسه یکدیگر با میفی یژگیو 51

 بین داریمعنی مامالً تختالفاا هرررم داد نارررنشهررا تحقیررق آن

 . دارد دورجو انررعفز یموتیپهاا

 مننرده  صرادر  و مننرده  تولید ترینبزرگ ایران حاضر حال در

 ایرن  جهرانی  تولیرد  درصرد  30 از بیش و است جهان در زعفران

(. Koocheki, 2013) دارد اختصاص ایران به بهاگران محصول

-های گوناگون نظیر بهرره ماری از جننهدر ایران اهمیت زعفران

وری باالی آب در مقایسه با سایر محصوالت مشاورزی، اشتغال 

ها، درآمدزایی آن نسنت به روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آن

سایر محصوالت مشاورزی و همچنین از لحاظ توسرعه صرادرات   

 ستا بدیهی(. Ramezani, 2000)ایر نفتی قابل بررسی اسرت  

 همچنین و وریهبهر انزررررررمی دنبر باال و تولید یشافزا با مه

 ارزی یمدهادرآ انوررررتیررررم ان،عفرز دراتصا توسعه یشافزا

 ,Anonymous) مررد  مرین تأ رمشو ایبر را انیرر طمینا لرر قاب

1998; Sadeghi, 2012.) مچنین زعفران بره علرت داشرتن    ه

بهنرود   توانرد باعر    ارزآوری باال مری  و جننه تجاری و صادراتی

 .دمعیشت مشاورزان و افزایش صادرات شو

شهرستان مرند در یک موقعیت جغرافیایی مم آبی قررار دارد  

و زعفران جزو محصوالت با نیاز آبی مم اسرت، برر ایرن اسراس     

مه  با وجود این. ریزی بر ماشت و تروی  این محصول است برنامه

ران در ایرران برره اسرتان خراسرران   در سرالیان قنرل مشررت زعفر   

اختصاص داشت، اما امروزه در نقراط مختلرف مشرور نیرز مرورد      

از جمله مشت زعفران در منطقره  . گیرد مشت و پرورش قرار می

است و یکی از مشراال   آذربایجان نیز نتای  مناسنی در پی داشته

رود و افرزایش   شمار مری اصلی در بخش بناب شهرستان مرند به

ن محصول ارزشمند در منطقه آذربایجران مرورد نظرر    عملکرد ای

 از سروی دیگرر، میفیرت   (. Alizadeh-Salteh, 2016)باشد  می

 مروسرین، ) آن عمده هایمتابولیت سه الظت به وابسته زعفران

 و عطرر  و رنر   است مه باع  ارائره ( سافرانال و پیکرومروسین

جره  برا تو (. Lage & Cantrell, 2009)شوند  می مالله به طعم

به اهمیت ترمینات موجود در میفیت زعفرران و همچنرین ترأثیر    

هرای ثانویره و خرواص    شرای  آب و هوایی روی میزان متابولیت

آنتی امسیدانی این گیاه ارزشمند، آزمرایش حاضرر برا بررسری و     
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های زعفران از مناطق مرند، ماشمر و نمونه تجاری  مقایسه نمونه

هان دارویی دانشکده مشاورزی در آزمایشگاه تولید و فرآوری گیا

 .دانشگاه تنریز انجام شد

 

 هامواد و روش

نمونه های مورد استفاده در این آزمایش شامل ماللره هرای   

و  N/45°45'E'30°38)زعفران از سه نوع نمونه از مناطق مرند 

، N/58°26'E'16°35)، ماشرمر  ( متر از سطح دریا 5910ارتفاع 

ای تجاری برا  و همچنین نمونه( ریامتر از سطح د 5000با ارتفاع 

های مرورد  نمونه. برند شرمت معروف بهرامن موجود در بازار بود

بررسی در این آزمایش از مزارع زعفران مشخص شده از قنل، در 

مواد شیمیایی مورد استفاده در ایرن  . آوری شدندجمع 5939سال 

 DPPHآزمررایش شررامل؛ اتررانول، متررانول، مربنررات سرردیم و   

و اسرتاندارد ترمیرب گالیرک    ( پیکریل هیردرازیل -5-یفنیلد4،4)

 .اسید و آسکوربیک اسید بودند مه از شرمت سیگما تهیه گردید

 

 کروسرین  ) زعفران کالله ثانویه هایمتابولیتمقدار  تعیین

 (پیکروکروسینو  سافرانال

برررای تعیررین میررزان ترمینررات مررؤثره زعفررران از دسررتگاه  

. اسرتفاده شرد   413-4استاندارد ملری  اسوکتروفتومتری مطابق با 

هرا بره برالن اواه    برای جلوگیری از نفوذ نور و تخریب رنگدانره 

گرم مالله سراییده   1/0میلی لیتری فویل پیچیده،  400و  5000

ها داخل برالن اواه  نمونه. توزین شد 005/0شده با ترازو با دقت 

ب میلری لیترر آ   300میلی لیتری قررار داده شرد و حردود     5000

مگنت برزرگ داخرل برالن انداختره     . ها اضافه گردیدمقطر به آن

زده توس  همزن مغناطیسی دور از نور به مدت یک سراعت هرم  

. ها با آب مقطر به حجم رسانده و یکنواخت شدندسوس بالن. شد

میلی  400میلی لیتری از محلول به بالن اواه  40وسیله پیوت  به

ر تا خر  نشرانه بره حجرم     سوس با آب مقط. لیتری منتقل شدند

دست  زده شدند تا محلول یکنواختی به رسانده، درب را بسته و هم

در صورت نیاز با صافی دور از نور به سرعت صاف شدند ترا  . آید

 مو  طول روی بر سن  سوس طیف. محلول شفافی به دست آید

 از اسرتفاده  با شده صاف محلول جذب تغییر. شد تنظیم مربوطه،

های ثانویه زعفرران،  متابولیت. شد ثنت شاهد نوانع به مقطر آب

هرای  مروسین، پیکرومروسین و سافرانال به ترتیب با طول مرو  

مقادیر . گیری شدند نانومتر با طیف سن  اندازه 990و  414، 220

 .هر یک از ترمینات با استفاده از فرمول زیر محاسنه گردید

(5)   (λmax) ═ D ×10000/ m ×(100 - WMV) 

. λmaxباشد  مقادیر هر ترمیب رنگی میD  میزان جذب هر

وزن نمونره برر حسرب گررم،      mیک از موارد ذمر شده اسرت و  

WMV باشدمیزان رطوبت نمونه می. 

های زعفران منراطق  ابتدا مالله گیری زعفران، عصاره جهت 

 مالله مه پودر ترتیب این شدند، به مختلف به طور مجزا آسیاب

( حجمی: وزنی) 40:5نسنت  به درصد 40اتانول و حالل  زعفران

 محی  دمای در ساعت 42 مدت به اختالط با هم مخلوط شده و

 ماارذ  از اسرتفاده  برا  پرس از فیلتراسریون  . شد شیکر انجام روی

 بره  دقیقه در دور 2000 سرعت با بوخنر، سانتریفوا قیف و صافی

 افیص مااذ توس  مردن صاف از قنل .دقیقه انجام شد 51 مدت

 اسراس  بر جامد بخش تا شد داده اجازه شده عصاره استخرا  به

گرردد   جردا  حرالل  از مورداستفاده، هایحالل دانسیته با اختالف

(Su et al., 2007 .)با  حالل درصد هر در سازی آماده روش این

 .صورت پذیرفت تکرار چهار بار

 

های زعفرران بره رو     اکسیدانی نمونه تعیین فعالیت آنتی
DPPH 

جهررت تعیررین فعالیررت آنترری امسرریدانی نمونرره هررای مررورد 

دار و پوشیده شرده برا فویرل    های آزمایشی دربآزمایش، در لوله

میکرولیترر از   10، (به منظور جلوگیری از نفروذ نرور  )آلومینیومی 

میکرولیترر   100میکرولیترر محلرول    5310عصاره زعفران را برا  

DPPH  دقیقه در دمای  90در متانول، مخلوط گردید و به مدت
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سروس بره ممرک دسرتگاه     . درجه سانتیگراد نگهرداری شرد   41

نانومتر و در برابرر   154ها در طول مو  اسوکتروفتومتر جذب آن

 .سل حاوی اتانول خوانده شد و مطابق با فرمول زیر محاسنه شد

(4) I% = (Ablank – Asample / Asample) × 100 

رل منفری را مره فاقرد    جذب نوری منتر  Ablankدر این رابطه 

های جذب نوری الظت Asampleدهد و باشد، نشان میعصاره می

 Kosar et al., 2007; Kossah)مند مختلف عصاره را بیان می

et al., 2011.) 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

و مقایسره   ANOVAمقایسه آنالیز واریانس به ممک روش 

 1طح احتمرال  ای دانکرن در سر  ها با آزمون چنرد دامنره  میانگین

دسرت   اطالعرات بره  . انجام شد SPSSدرصد به ممک نرم افزار 

بیران   (Mean ±SD)انحرراف معیرار    ±آمده به صورت میانگین

 .شد

 

 نتایج و بحث

بر اساس نتای  حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه 

هرا  شامل میزان سافرانال، مروسین و پیکرومروسین، بین اموتیپ

 (. 5جدول )ری مشاهده گردید دااختالف معنی

و منررررروترپن  یتنوئیدروما تترمینا سنجش از حاصل نتای 

 لنااسافر و سینومروپیکر ،سینومر سه ترمیبآلدئیرردی شررامل 

زعفران از مناطق ماشمر و مرند و نمونه تجراری نشران داد مره    

باالترین میزان رنگیزه مروسین در اموتیپ مرند و ممترین میزان 

همچنرین براالترین   (. 5شرکل  )ماشمر وجود دارد آن در اموتیپ 

میزان پیکرومروسین در اموتیپ مرنرد و ممتررین میرزان آن در    

نرانومتر تعیرین میفیرت شردند      414اموتیپ ماشمر با طول مو  

 ترمینرات  مرنرد حراوی   زعفران اموتیرپ  ملی طور به(. 4شکل )

-می ماشمر اموتیپ به نسنت بیشتری پیکرومروسین و مروسین

 شررای   دلیل به تواندمی منطقه دو در ترمینات این تفاوت. باشد

 . اقلیمی این مناطق، انتیک و سن گیاه باشد

نتای  مربوط به مقایسه میانگین میرزان جرذب سرافرانال در    

های مختلف مورد بررسی نشان داد مه میزان سرافرانال در   نمونه

برین دو   از سوی دیگر. نمونه تجاری بیشتر از دو نمونه دیگر بود

آوری، میرزان سرافرانال در منطقره مرنرد بیشرتر از       منطقه جمرع 

 (.9شکل )ماشمر بود 

 

 .جانیآذربا و کاشمر زعفران در شرایط اقلیمی کالله یدانیاکس یآنت تیفعال و سافرانال ن،یکروکروسیپ ن،یکروس زانیم انسیوار هیتجز -  جدول
Table 1- Variance analysis of quantative Crocin, Picrocrocin, Saffranal and Anti-oxidant activity of saffron stigma from 

Kashmar and Azarbayjan conditions. 

 میانگین مربعات
Mean square درجه آزادی 

df 

 منبع تغییرات
S.O.V 

 (پیکریل هیدرازیل- -دیفنیل ، )اکسیدان آنتی 
Anti-oxidant 

(DPPH) 

 سافرانال
Safranal 

 کروکروسینپی
Picrocrocin 

 کروسین
Crocin 
 

157.000** 55.000** 1456.000** 20496.000** 
2 

 
 تیمار

Treatment 

5.000 0.027 0.000 1.000 
6 

 
 خطای آزمایشی

Error 

20.1248 1.2324 0.00 1.3677 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 

 .صددر 1 و 5 لحتماا سطح در دار یمعن ترتیب به**: ,*
*, **: si nificant at P≤0.05 and P≤0.01, respectively. 
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 و کاشمر ،مرند مناطق نیکروس زهیرنگ زانیم سهیمقا  -  شکل

( C3 ،تجاری نمونه( C2 مرند، پیاکوت( C1. شرکت تجاری نمونه

 کاشمر پیاکوت
Figure 1- Comparison between Crocin in saffron samples 

from Marand, Commercial Company and Kashmar. 
 

 
-نمونه ، مرند مناطق پیکروکروسین زهیرنگ زانیم سهیمقا -  شکل

( P3تجاری و  نمونه( P2 مرند، پیاکوت( P1. کاشمر و  شرکت تجاری

 کاشمر پیاکوت
Figure 2- Comparison between Crocin in saffron samples 

from Marand, Commercial Company and Kashmar. 
 

 ذخیرره  و مردن خشک شرای  مه سافرانال طیعالوه بر این

شود، مقداری نیرز در ماللره برا    می ایجاد پیکرومروسین از سازی

 .شودتوجه به شرای  اقلیمی منطقه تولید می

 یکری  DPPH آزاد رادیکالهرای  اندازی دام به فعالیت بررسی

 ایرن  در. باشدمی آنتی امسیدانی خواص میزان تعیین روشهای از

 154 مرو   طول در DPPH آزاد رادیکالهای رن  اراوانی روش

 تنردیل  زرد رن  به و یافته ماهش امسیدان آنتی توس  نانومتر،

 دام بره  قردرت  بیرانگر  ترمیب این شدن رن  درجه بی. شودمی

 .باشرد مری  مربوطره  امسریدان  آنتری  توسر   آزاد رادیکال اندازی

شود، باالترین میزان درصد مشاهده می 1ه در شکل طور م همان

بازدارندگی در زعفران اموتیپ مرند و ممترین میزان در اموتیرپ  

 .ماشمر مشاهده گردید

 

 
سافرانال موجود در کالله های زعفران از  زانیم سهیمقا -  شکل

 ،تجاری نمونه (S1. کاشمر و مرند مناطق نمونه های شرکت تجاری،

S2 )مرند، پیاکوت S3 )کاشمر پیاکوت 
Figure 3- Comparison of safranal in saffron samples from 

Commercial Company, Marand and Kashmar. 
 

 
 منحنی استاندارد آسکوربیک اسید -4شکل 

Figure 4- Standard curve for Ascorbic acid. 

 

 اقلیمی شرای  شامل زعفران میفیت و ممیت بر مؤثر شرای 

 نقراط  در زعفرران  مشرت  بره  توجره  با. باشد می زراعی عوامل و

 هروایی،  و آب خراص  شرای  با محصول شدن سازگار و مختلف
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. دارنرد  وجرود  متفراوت  نقاط در گیاه این از مختلفی اموتیپ های

هرای  توان گفت مه بین متابولیرت های قنلی میبراساس تحقیق

طور مه همان. اردداری وجود دثانویه مناطق مختلف تفاوت معنی

 میرزان  تفاوت (Abdullave & Ortega, 2007)عنداهلل و ارتگا 

 عمردتاً  را مختلف هایمکان در زعفران مالله در موجود ترمینات

 مشراورزی  هرای فعالیت و( واریته) انتیک محی ، تفاوت از ناشی

 ,.Zarinkamar et al)ممر و همکاران  همچنین زرین. اند دانسته

یشتر ترمینات مؤثره در زعفران قائن نسرنت بره   الظت ب( 2011

دلیل ارتفاع از  طنس را به علت تفاوت در شرای  اقلیمی منطقه به

 .دانندسطح دریای باالتر این منطقه می

 
ی نمونه اتانول یعصاره یدانیاکس یآنت تیفعال زانیم سهیمقا -5شکل 

 پیاکوت( 3 ،نمونه بازاری( 2 ،اکوتیپ مرند( 1 : زعفرانهای مختلف 

 کاشمر
Figure 5- Comparison of anti-Oxidant activity of ethanol 

extract from saffron samples: 1) Marand, 2) Commercial 

Company and 3) Kashmar. 

 

الزم به ذمر است مه اثر مثنت ارتفاع روی محتوای مروسین 

ایرن  نظر برر  (. Lage & Cantrell, 2009)نیز اثنات شده است 

است مره افرزایش محتروای ترمینرات فنرولی و مارتنوئیردی برا        

افزایش ارتفاع به عنوان یک پاسخ بره افرزایش اشرعه فررابنفش     

بیوسنتز مارتنوئیردها  (. Zidorn et al., 2005)باشد  خورشید می

توس  شرای  محیطی مثل دما، و مقدار مارتنوییردها برا مراهش    

همچنین طنرق  ( Schonhof et al., 2006)یابد دما افزایش می

 اثررات  سافرانال و مروستین های انجام گرفته، مروسین،پژوهش

 دارنرد  آنتری امسریدانی   و اثرر  آزاد هرای  رادیکرال  برنرده  بین از

(Assimopoulou et al., 2005; Chen et al., 2008; 

Kanakis et al., 2007 )     و ترأثیر ماروتنوئیردهای زعفرران برر

ت آنتی امسریدانی براالی آن اسرت    سالمت انسان به علت فعالی

(Abdullaev, 2002; Bathaie & Mousavi, 2010 .)  طنرق

افزایش فعالیرت آنتری امسریدانی در      نتای  حاصل از این تحقیق،

توان با افزایش میزان مروسین و مروستین نیز نمونه مرند را  می

 .مرتن  دانست

 زراعری  فعالیتهای ارتقاء و تولید برای اساسی راههای از یکی

 امولوایرک  شررای   برا  متناسب اراضی از بهینه مشور استفاده در

 هروا  و آب به زیادی مشاورزی وابستگی بخش در تولید. آنهاست

 نقرش  دمای هوا عالوه برر ایرن مره   . دارد آب جذب قابلیتهای و

 نمرو  و رشرد  مختلف مراحل بینی پیش و مشت تاریخ در ایعمده

 شررای   خراک  و رطوبت بارش و مند می ایفا محصول برداشت تا

مند، بر میفیت محصول  می تأمین محصول نمو و رشد برای الزم

لذا در تحقیق حاضر بررسی داده های . زعفران نیز تأثیرگذار است

شهرسرتان  . نشان داده شده است 2هواشناسی ده ساله در نمودار 

ماشمر بر اساس طنقه بندی دومارتن جزو اقلیم خشک محسوب 

سویی میانگین بارش سراالنه در شهرسرتان ماشرمر     از. شوند می

 بنردی  طنقره  اسراس  برر . میلی متر گزارش شرده اسرت   5/534

یافته، شهرستان مرند دارای اقلیم نیمه  گسترش دومارتن اقلیمی

نیمره   منراطق  بره  نسنت زعفران باوجود این مه. باشد خشک می

 ایرن  مه مرد استدالل چنین تواننمی است، ولی سازگار  خشک

 رطوبرت  و بارندگی وجود زیرا مقاوم است، خشکی به نسنت گیاه

 ماهانره  دمرای  تغییررات . باشرد  مری  الزم رویشری  رشرد  فصل در

 گیاهران  از گلردهی بسریاری   تنظریم  در محیطی عامل مهمترین

 تنظریم گلردهی   در عامرل  مهمتررین  توانرد  می دما و بوده پیازدار

 اصرلی  مراحل هاینک به توجه با(. Halevy, 1990) باشد زعفران

 مره  زعفرران  نمرو  و رشرد  از دوره محدوده ای بهتر عنارت به یا

 موقعیرت  و شررای   بسته بره  شود، می اقتصادی عملکرد به منجر
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صرورت   و آذر آبران  مهرر،  مراه هرای   طی در شهر هر جغرافیایی

گیرد، لذا دمای هوا در این زمان بر عملکرد و میفیت زعفران  می

 (.Koozegaran et al., 2011)گذارد  تأثیر زیادی می

هرای ثانویره   براساس مطالعات انجام گرفتره روی متابولیرت  

زعفران و فعالیت آنتی امسریدانی ایرن گیراه در شررای  اقلیمری      

متفاوت و تأثیر شرای  اقلیمی منطقه روی ایرن ترمینرات، نترای     

تجربی نشان داد مه شرای  مختلرف اقلیمری از جملره ارتفراع از     

ای هروا، مقردار سره متابولیرت عمرده زعفرران       سطح دریا و دمر 

. دهندرا تحت تأثیر قرار می( مروسین، پیکرومروسین و سافرانال)

متر از سطح دریا در مقایسره   5910زعفران منطقه مرند با ارتفاع 

متر از سطح دریا حراوی   5000با زعفران منطقه ماشمر با ارتفاع 

ین ارتفراع براال و   های باالتر این ترمینات هسرتند، بنرابرا  الظت

دمای پایین منطقه مرند ممکرن اسرت روی ایرن ترمینرات اثرر      

 از ارتفراع  توان گفت مره با توجه به نتای  حاصله می. داشته باشد

 تأثیرگرذار  زعفرران  میفیرت  در سررد  های شب طول و دریا سطح

 برا  شروند  می تولید موهستانی مناطق در مه هایی زعفران است و

 مشرت  بیابرانی  منراطق  در مره  اسرت  اییهر  زعفران از تر میفیت

  .شوند می

طنق نتای  به دست آمده میزان مروسین و پیکرومروسرین و  

. فعالیت آنتی امسیدانی زعفران مرند بیشتر از زعفران ماشمر بود

 های قنلری مننری برر   های این پژوهش در توافق با پژوهش یافته

 ترأثیر  ویره و ثان هایمتابولیت میزان در هوایی و آب شرای  تأثیر

 در زعفررران لنااسافر و سینومروپیکر ،سینومر تترمینا ممیررت

بنابراین با توجره بره   . باشد این گیاه می میفیت و دیقتصاا ارزش

عملکرد و میفیت مناسب زعفران تولید شده در شهرستان مرنرد،  

و با توجه به عطر و طعم زعفران استحصالی و برازار پسرندی آن   

ان و همچنرین درآمردزایی مناسرب ایرن     منندگاز دیدگاه مصرف

محصول در منطقه، افزایش مشت و مار زعفرران در شهرسرتان   

مرنررد و منرراطق اطررراف آن بررا توجرره برره افررزایش رونررد رو برره 

 .خشکسالی در منطقه، قابل توصیه است
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) is a valuable product that is moderately resistant to drought and is 

cultivated in environments with very different climatic conditions. The most important chemical 

compositions of saffron include crocin and crocetin derivatives. Saffron is used as a food colouring 

and flavouring agent in the food industry. Moreover, it is utilized in folk medicine as antispasmodic, 

carminative, sedative, anti-depression and for heart disease. In this study, saffron samples from 

different altitudes, i.e. Marand with altitude of 1360m and Kashmar with altitude of 1000m above sea 

level were collected and dried in the same conditions and compared with commercial samples. Three 

major metabolites (crocin, picrocrocin and safranal) were quantified in both altitudes by 

Spectrophotometry. The results obtained showed that saffron samples from Marand had the most 

amounts of crocin and picrocrocin (absorbance: 306 and 118). Also, after extraction, antioxidant 

activity was quantified by the DPPH free radical scavenging method. The results indicated that saffron 

samples from Marand had higher concentration of these constituents and antioxidant activity in 

comparison to that of samples from Kashmar. However, due to reduction of rain and increasing 

drought in the Azerbaijan region, cultivation of saffron in Marand is recommended on the basis of the 

results of this research and high yield and quality of saffron.  
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