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 دهیچک
بلکه داراي کاربردهاي است، اي تنها داراي خواص ارزشمند تغذیهنه ،ارزشمند گياهبهاترین ادویه دنيا است و عصاره حاصل از این زعفران گران: زمینه و هدف

در  هاانکسيدو ا فيتوشيميایی تترکيبا نقش علت به گياهی منابعاز  دهستفاا ايبر تمایل خيرا يهادر سال در فرموالسيون محصوالت غذایی است. یگوناگون

هاي آبی و الکلی کالله ضد ميکروبی عصارهاکسيدانی و ، آنتیشيميایی هايویژگی مقایسهو  یابیارز مطالعه یناز ا فهد. ستیافته اافزایش ن،نساا سالمت حفظ

 ست.ا (Crocus Sativus L) انعفرز و گلبرگ

 سيوکالتيو فولين فمعراز  دهستفاا با ترتيب به کل نویيدووفالو  فنولی تترکيباان ميز پرکوالسيون )خيساندن(، پس از استخراج عصاره به روش ها:مواد و روش

ها )قطر هاله، اثرات ضد ميکروبی عصاره. شد گيرياندازهآزاد  لیکاراد يحياروش ا به نيزاکسيدانی آنتی ظرفيت شد. منجاا ملومينيوآ کلریدسنجی و روش رنگ

و  يتوژنسمونوس ليستریا، سرئوس باسيلوس، ویممور تایفی سالمونال، استافيلوکوکوس اورئوسحداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی( عليه 

 روش انتشار دیسک بررسی شد.اشرشياکلی به 

 طبق بر باشد. وتمتفا تواندمی امندا به بستهاکسيدانی آنتی فعاليتو  تترکيبا ینا ايمحتو کهداد  ننشا مختلفهاي اندام بين شيميایی تترکيبا مقایسه نتایج:

 ظرفيتاست.  گلبرگ به نسبتاکسيدانی آنتی ظرفيت باالترینداراي  کالله . همچنيناست و فالوونوئيدکل  فنولی تترکيبا انيزم باالترینکالله داراي  ،نتایج

در برابر  فوقهاي نتایج نشان داد که باکتريباشد.  کاللهدر  فنوليک تترکيبا يباال ايمحتو ليلد به تواندمی گگلبر به نسبت کالله باالتراکسيدانی آنتی

 مقاومت نشان دادند. آبی نسبت به عصاره کهیهستند درحال حساسبسيار هاي متانولی و اتانولی زعفران هعصار

هاي رل پاتوژنکنتجلوگيري از اکسيداسيون مواد غذایی و دارنده طبيعی در صنایع غذایی جهت نگهاکسيدان و آنتیعنوان یک توان زعفران را بهمی گیری:نتیجه

 .نمودغذایی پيشنهاد 

 

 (، ضد ميکروبی، عصارهCrocus sativusاکسيدانی، زعفران )آنتی  :کلمات کلیدی
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 محصوالتی فمصر به تمایل شيميایی يهادارندهنگه ارضعو

 طبيعی دارندهاز نگهها ندر آ یاو  دهبودارنده نگه فاقد که ستا

 تمطالعا خيرا يهادر سال ليلد ني. به همستشده ااستفاده

 ینازجمله است. ا گرفته ترصو طبيعیدارنده نگه نمواپير ديیاز

 333 ديبا تول رانیا .(1) ستا زعفران رهعصاو  سانسها ادارندهنگه

زعفران را به عهده  یجهان ديدرصد تول 2/22 از شيب، تن زعفران

ر و صادرکننده زعفران د دکنندهيتول نیترعنوان بزرگداشته و به

 هدهنددرصد وزنی اجزاي تشکيل(. 8آید )جهان به شمار می

درصد  938/8، درصد گلبرگ و کاسبرگ 28/23گل تازه  شامل:

کالله  يجداساز یدرصد کالله و خامه است که ط 328/7و پرچم 

 ياجزا جداشده خشک و به بازارها ریاز گل زعفران، کالله از سا

گل زعفران  ماندهي؛ اما باق(3) گرددیارسال م یو خارج یداخل

زعفران محصوالت جانبی شامل کاسبرگ، گلبرگ، خامه و پرچم 

اي مالحظهقابلمقادیر مواد اگرچه حاوي  نیا. زعفران هستند

باشند اما در حال حاضر بالاستفاده بوده و یباارزش م باتيترک

-یرها م ستیزطيدر مح ایرسند یتنها به مصرف خوراک دام م

باارزش  یمحصوالت جانب عاتیضا نیا ازشوند. چنانچه بتوان 

 باتيترک ایو  یعيطب یخوراک يهاانواع رنگ افزوده ازجمله

 ست،یزطيمح یاز آلودگ يرينمود، عالوه بر جلوگ هيدارنده تهنگه

 .(2خواهند بود ) يافزوده باالترارزش يدارا دشدهيمواد تول

( Iridaceae) ساناناز تيره زنبق( Crocus sativus) زعفران

قسمت و  درنگيگياهی است علفی، چندساله، داراي کورم سف

خوراکی و تجاري زعفران کالله قرمزرنگ است که محصول 

بسياري از تحقيقات اثرات  .دهدیزعفران را تشکيل م

-فارموکولوژیکی زعفران و ترکيبات آن شامل فعاليت آنتی

دهنده حافظه و یادگيري، درمان اکسيدانی، ضد تومور، افزایش

ت ش مقاومی و کاهضدافسردگ، ضدالتهابهاي هپاتيک، نظمیبی

، هوشيار و 8013در سال  (.8) اندرساندهانسولين را به اثبات 

 هاي فارموکولوژيهمکاران ترکيبات زیست فعال زعفران و ویژگی

آن را بررسی کرده و بيان کرد مصرف زعفران به دليل وجود 

ترکيبات زیست فعال مانند کروسين، کروستين و سافرانال انواع 

هاي پژوهش(. 3دهد )را کاهش می سرطان ازجملهها بيماري

 يهااندام ضدميکروبیو  نیاکسيدانتیآ فعاليت یابیارزبسياري به 

 .(7-11) پرداختند انعفرز

 نامطلوب راتيتأثبا توجه به توليد فراوان زعفران در ایران و 

کنندگان، استفاده از ي سنتزي بر سالمتی مصرفهادارندهنگه

د آیمی حساببهضرورت جدي ترکيباتی با مضرات کمتر یک 

، شيميایی هايویژگی پژوهش نیهدف در ا نیا يدر راستا(. 8)

هاي آبی و الکلی کالله و ضد ميکروبی عصارهاکسيدانی و آنتی

 لیمراحل ذ یط (Crocus Sativus L) انعفرز گلبرگ

 قرارگرفته است. یموردبررس

 
  هامواد و روش

 ی زعفرانسازآمادهآوری و جمع

زعفران از شرکت اميد واقع در تهران که از مشهد  گياه

تهيه و خشک شد.  1397است در سال  شدهيداریخر

درب ظروف  در هاآزمایش انجام زمان تا شدهخشک يهازعفران

 .شدند نگهداري یخچال در بسته

 های شیمیایی گیاه زعفرانبررسی ویژگی
گيري اندازه AOACطبق روش  و کربوهيدرات پروتئينليپيد، 

کروسين، پيکروکروسين و رطوبت، گيري (. اندازه18شد )

طبق استاندارد خاکستر  8-889سافرانال طبق استاندارد شماره 

 (.12، 13) انجام شد 1197شماره 

 زعفران متانولی و اتانولی آبی، یهاعصاره استخراج

 روش از و کالله زعفران گلبرگ عصاره استخراج منظوربه

 و گلبرگ زعفران شد. کالله ندن( استفادهپرکوالسيون )خيسا

آبی،  هايعصاره تهيه شد. جهت داده عبور الک از و شده آسياب

 تريلیليم 280 با شدهخشک کالله از گرم 80 متانولی، و اتانولی

-عصاره در مورد درصد 20 الکل و آبی عصاره مورد در مقطر آب

 ساعت 82ت مد به شيکر از استفاده با متانولی و اتانولی هاي

 اواپراتور دستگاه روتاري با شدهاستخراج عصاره شد. گيريعصاره

و باقيمانده حالل تبخير  خشک درجه 20فور  در و تغليظ

 و رنگی يهاشهيش در مصرف زمان تا شدهخشک عصاره .شودیم

 (.18، 7) شد یخچال نگهداري در

 عصاره اکسیدانیی آنتیهایژگیوبررسی 

هاي زعفران، با استفاده از روش انی عصارهاکسيدفعاليت آنتی

-. ابتدا غلظتشدي ريگاندازه  (DPPH)مهار توليد رادیکال آزاد

ميکروگرم بر گرم(  800و  880، 188، 0هاي مختلف عصاره )

 30 زمانمدتو براي مخلوط  DPPHها با . سپس عصارهشدتهيه 

ب ذجشدند. دقيقه در تاریکی توسط دستگاه شيکر تکان داده 

نانومتر با  817 موجطولهاي حاوي عصاره و شاهد در نمونه

خوانده ( Shimadzu, Japan) استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

د درصعنوان شاهد در نظر گرفته شد. اسيدآسکوربيک به. شد
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و نمودار آن در مقابل  شدهمحاسبهتوسط رابطۀ زیر  DPPHمهار 

 .(17، 13) شدغلظت اسانس رسم 

DPPH 1] = (%) درصد مهار - AA
AB

 ] ×100 

AA =جذب نمونه 

BA = جذب اوليه  =جذب شاهدDPPH ییتنهابه 

 ی فنول تام عصارهریگاندازه

توسط روش  هاي زعفرانهاي عصارهمقادیر فنل تام در نمونه

ابتدا  بر طبق این روش، .گيري گردیدو اندازهيکالتوفولين سي

متانول تهيه  %30دگاليک در محلول هاي استاندارد از اسيمحلول

به  ومنتقل  شیآزمابه لوله ميکروليتر 100 رقت از هر شد.

 واکنشگر فولين درصد 10از محلول  ميکروليتر 800 هاآن

 200دقيقه به آن  2الی  3پس از شد. سيوکالتيو اضافه 

به  گردید واضافه  درصد 8/7از محلول کربنات سدیم  ميکروليتر

ميزان  تاًینها شد. در دماي آزمایشگاه نگهداري دقيقه 30مدت 

 نانومتر 738 موجدستگاه اسپکتروفوتومتر در طول لهيوسجذب به

و  x 1092/0=y-8/8)شد گيري و نمودار استاندارد رسم اندازه

9973/0=2R .) عصاره در متانول گرم از ميلی 80تا  10سپس

راحل طبق ليتر رسيد. سایر مميلی 10 و به حجم شدحل  30%

 محلول استاندارد يجابا این تفاوت که به روش مذکور انجام شد

مقادیر فنل تام در  شد.اضافه  عصارهاز محلول  ميکروليتر 100

-هاي عصاره با استفاده از منحنی استاندارد برحسب ميلینمونه

 .(17، 13) گرم اسيد گاليک در گرم عصاره بيان گردید

 وئیدی عصارهی ترکیبات فالوونریگاندازه

سنجی آلومينيوم محتواي فالوونوئيد بر اساس روش رنگ

 هاي استاندارد ازطبق این روش محلول. کلراید انجام شد

از  ميکروليتر 800 آنگاهشد. تهيه   %30در متانول  کوئرستين

 100متانول،  تريلیليم 8/1 آزمایش منتقل و يهاها به لولهرقت

ميکروليتر  100درصد،  10نيوم محلول کلرید آلومي ميکروليتر

به آن اضافه آب مقطر  تريلیليم 2/8موالر و  1استات پتاسيم 

نانومتر  810  موجدقيقه در طول 30ميزان جذب پس از شد. 

و  x 0032/0=y-01/0)شد و نمودار استاندارد رسم  يريگاندازه

999/0=2R.)  30عصاره در متانول گرم از ميلی 80تا  10سپس% 

ليتر رسيد. سایر مراحل طبق روش ميلی 10 و به حجم شدحل 

 800 محلول استاندارد يجابا این تفاوت که به مذکور انجام شد

محتواي فالوونوئيد شد. اضافه  عصارهاز محلول  ميکروليتر

 (.17) بيان شد عصارههاي کوئرستين بر گرم صورت اکی واالنبه

 

 های ضدمیکروبی عصارهبررسی ویژگی

 نالسالمو، استافيلوکوکوس اورئوسي استاندارد شامل هاسویه

 و مونوسيتوژنس لستریا، سرئوس باسيلوس، مورویم تایفی

هاي علمی و صنعتی ایران تهيه از سازمان پژوهش اشرشياکلی

 هايعصاره به موردمطالعه هايباکتري حساسيت تعيين. شد

سک دی انتشار روش به زعفران گلبرگ متانولی و آبی، اتانولی

 براي تعيين .شد گيرياندازه مهار رشد هاله بررسی و قطر

( از روش آگار دایلوشن و MICرشد ) بازدارنده غلظت حداقل

 محيطدر  هليوفيليز هايکشت ابتدا براث دایلوشن استفاده شد.

 13-12 تمد به گرادیسانت جهدر 37در دماي  BHI بگوشتآ

دوم  کشتاز  سسپ و هشد تجدید لیامتودو بار  قلاحد ساعت

ي هاو در حجم طمخلو ستریلا گليسيرین با 1 به 8 نسبت به

 جهدر -80در  رفپندا يهابتيووميکردر  يليتروميکر 800

 .(7شد ) ارينگهد گرادیسانت

روش  بهموردمطالعه  یهایباکتر حساسیت تعیین 

 یسكد رنتشاا

 به گرادیسانت جهدر -80در  هشد ارينگهد يهاکشت ابتدا

 .شد تجدید ساعت 13 - 12و  شد منتقل BHI بگوشتآ محيط

در  دهستفااجهت و  شد تجدید داربيش کشت محيطدر  سپس

 ايبر .شد ارينگهد گرادیسانتجه در 2 لیخچادر  مایشآز لطو

 دهستفاا با رينو بجذ سنجشاز روش  هايباکتر تلقيحدوز  تهيه

و  منتقل اثبرمحيط  به هاباکتري .شد دهستفاا فتومترروسپکتاز ا

از  سپس .ندشد يگرمخانه گذار ساعت 13 -12 تمد به

 رينو بجذ با باکتریایی نسوسپانسيو ،موردمطالعه هايباکتري

 ويحا يهاسطح پليتآب سواز  دهستفاا با سپسو  شدههيته 1/0

 نکهیبعدازا .شد تلقيحموردنظر  يهابا باکتري BHI رگاآ محيط

 ويحا يمترميلی 3 يکاغذ يهاسکید ،شد خشک پليت سطح

 ساعت 82 تمد بهشده و منتقل پليت به رهعصااز  مگرميلی 30

 شدر رمها هاله قطر ياز گرمخانه گذار بعدو  شد يگرمخانه گذار

 (.7شد ) يريگاندازه

روش به  (MIC)شد ر هندزدارقل غلظت بااتعیین حد

 یلوشنرداگاآ

 19 يهاو حجم دهنمو دهمارا آ رگاآ BHI کشت محيط ابتدا

 سولفوکساید متيلدي  %10 ويحا کشت محيطاز  يميلیليتر

 محيط دننمو ستریلاز ا بعد .شد یعزتو لساریونيو يهادر لوله

 از تريلیليم 1 ،جهدر 80 يامد تا طـمحي ندـش درـسو  تـکش
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 ضافهرا ا متروميکر 28/0 فيلتر با هشد فيلتر يهاعصاره لمحلو

و در  دهکر طمخلو ثانيه 10 تمد به تکساز ور با استفاده دهنمو

 تانولیا ،بیآ هايعصارهمورداستفاده  هايغلظتشد.  پخش پليت

 پليت (.دبو گرمدر  مگرکرومي 800و  880 ،188، 0 متانولیو 

 متيلدي  %10 ويحا کشت محيط تريلیليم 80 ويحا لکنتر

 یرز هاپليت سطح ،محيط دنکر پخشاز  بعد .دبو سولفوکساید

 .شد خشک خوبیبه قيقهد 80-30 تمد به یکژبيولووميکر دهو

موردنظر  هايباکتري نسوسپانسيواز  ليتروميکر 8 ارمقد سپس

 8در هر  کهينحوبهي تلقيح شد )انقطه صورتبه سمپلر توسط

 رنکوباتودر ا پليتها سپسباکتري موجود باشد(.  310ميکروليتر 

 که رهعصااز  ییها. غلظتشد يگرمخانه گذار ساعت 82 تمد به

 MIC انعنو تحتممانعت از رشد شود  سبب %99از  بيشتر

 .(7) شودیمناميده 

( به روش MIC) شدر هندزداربا غلظت قلاحد تعیین

 یلوشنودامیکربراث 

 300 حجم با دگر ته چاهکی 93 يپليتهاروش از  یندر ا

 لمحلوها در از عصاره مناسبی ارمقد ابتدا .شد دهستفاا ليتروميکر

و  شد حل سولفوکساید متيلدي  %20و  لانوتا %10 ويحا

 سپسو  شد ستریلامتر وميکر 28/0فيلتر  توسط سپس

 )غلظت شد تهيه BHI بگوشتآ توسطاز آن  زمالي هاغلظت

 متيلدي  نهایی غلظتو  %1 کشت محيطدر  لتانوا نهایی

 مختلف يهااز غلظت ليتروميکر 800بود(.  %8 سولفوکساید

 80 چاهک هر به سپس .شدداده  لقانتا چاهک هر بهها عصاره

 نهایی غلظت .شد ضافها يباکتر نسوسپانسيواز  ليتروميکر

 طریقاز  يباکتر قيقد اد)تعد دبو 210 برابر چاهک هردر باکتري 

 لکنتر چاهکدر شد(.  تأیيد کلونی رششماو  سطحی کشت

 %8 ويحا کشت محيط ليتروميکر 800 شدر

. شد تلقيح يباکتر اههمر به لتانوا %1 ومتيلسولفوکساید دي

 شيکر پليتاز  دهستفاا با قيقهد 8 تمد به چاهک هر تمحتویا

 جهدر 38 يمادر د ساعت 82 تمد به هاپليت .شد طمخلو

 يگرمخانه گذار متمااز ا بعدو  هشد يگرمخانه گذار گرادیسانت

 همشاهد چشمی صورتبهها در چاهک ورتکد معد یا ورتکد

 .(7گردید )

 (MBC) کشندگی غلظت قلاحد تعیین

ها عدم رشد هایی که در آناز تمامی لوله MICپس از تعيين 

ي شد و از طریق کشت بردارنمونه μl100باکتري مشاهده شد 

 MBCدر پليت حاوي مولر هينتون آگار و سابوراد دکستروز آگار، 

 Co37 ساعت در دماي 82ها به مدت تعيين شد. سپس پليت

وي کمترین غلظت اسانس که در آن عدم انکوبه شده، پليت حا

 در نظر گرفته شد MBCعنوان است به مشاهدهقابلرشد باکتري 

(12.) 

 هاداده لیوتحلهیتجز

 ها در سه تکرار انجام گرفت و مقایسه ميانگينکليه آزمایش

( انجام گرفت. رسم 08/0pها با آزمون دانکن در سطح )داده

آناليز نجام شد. تحليل و ارزیابی ا اکسل افزارنرمها با منحنی

 SPSS(version 20, SPSS  افزارنرمتوسط  (ANOVA) واریانس

Inc., Woking, Surrey, UK.انجام گرفت ) 
 

 نتایج

 بررسی خواص شیمیایی کالله و گلبرگ زعفران

آورده  1ترکيبات شيميایی کالله و گلبرگ زعفران در جدول 

خاکستر، پروتئين، ليپيد و شده است. این جدول ميزان رطوبت، 

 خواص شيميایی کالله و گلبرگ زعفران -1جدول 

 کربوهیدرات لیپید پروتئین خاکستر رطوبت اندام گیاه

 a 82/1± 78/91 a2/0± 92/3 a13/0± 12/7 a8/0± 13/8 a1/1± 21/72 کالله

 a 3/1± 33/91 b3/0± 81/3 b03/0± 12/3 b3/0± 13/2 b2/1± 13/71 گلبرگ

 (.>08/0p) است داریدهنده اختالف معنستون نشان یک در متفاوت حروف
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 دهد. کالله در مقایسهکربوهيدرات را در کالله و گلبرگ نشان می

 .ستابا گلبرگ داراي پروتئين، ليپيد و کربوهيدرات بيشتري 

 کروسین، پیکروکروسین و سافرانال

ميزان کروسين، پيکروکروسين و سافرانال را نشان  8جدول 

ه در مقایسه با گلبرگ طور که مشخص است کالل. هماندهدیم

 استکروسين، پيکروکروسين و سافرانال بيشتري  داراي

(08/0p<.) 

 هاعصاره اجستخرا نندمارا تعیین

 لحال سه توسطآمده دستبه يهاعصاره اجستخرا نندمارا

 آورده شده است. 3در جدول  متانولیو  تانولیا ،بیآ

 هااکسیدانی عصارهبررسی فعالیت آنتی

 هاي مختلف زعفران رااکسيدانی عصارهيت آنتیفعال 2جدول 

به ميکروگرم بر گرم( با مهار و  0-800هاي مختلف )در غلظت

و مقایسه با اسيد آسکوربيک  DPPHهاي رادیکال دام انداختن

 ميزان کروسين، پيکروکروسين و سافرانال در کالله و گلبرگ زعفران -2جدول          

 سافرانال پیکروکروسین کروسین اندام گیاه

 a 12/0± 78/882 a2/0± 92/28 a83/0± 12/29 کالله

 b 13/0± 37/812 b3/0± 28/39 b23/0± 12/33 گلبرگ

 (.>08/0p) است داریدهنده اختالف معنستون نشان یکمتفاوت در  حروف        

 

 کالله و گلبرگ زعفران متانولیو  تانولیا ،بیآ لحال سه توسطآمده دستبه يهاعصاره اجستخرا نندمارا -3جدول       

 اهاندام گی
  عصاره 

 آبی اتانولی متانولی

 Aa 28/18 Ab 08/18 Ac 1/13 کالله

 Ba 90/11 Bb 20/11 Bc 8/18 گلبرگ

 (.>08/0pاست ) دارمعنی اختالف دهندهنشان سطر درمتفاوت بزرگ در ستون و حروف متفاوت کوچک  حروف      

 

 DPPHزعفران و اسيد آسکوربيک بر اساس مهار  ي مختلفهاعصارهمقایسه درصد قدرت بازدارندگی  -4جدول       

 غلظت )میکروگرم بر گرم( نوع عصاره اندام گیاه

  0 188 880 800 

 کالله

 a9/8 ± 2/2 ab2/3±1/18 b 2/9±1/81 - آبی

 a3/1 ± 13/18 c2/8±1/19 d3/8±8/20 - اتانولی

 d 3/33±1/80 e7/33±1/23 f18/83±2/20 - متانولی

 گلبرگ

 a 2/1 ± 3/8 a 2/8±1/9 a 3/2±8/11 - آبی

 b1/8±1/18 bc 3/8±1/12 c3 /8±8/30 - اتانولی

 d31/8±8/17 d28/2±1/38 e70/2±8/30 - متانولی

 e88/3±0/30 f1/8±1/30 g7 /8±1/90 - اسيد آسکوربيک

 (.>08/0pاست ) داریدهنده اختالف معنستون نشان یک در متفاوت حروف  
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DPPH شود در تمامی طور که مشاهده میدهد. همانمی نشان

ري بيشت ها با فزایش غلظت عصاره، مهار رادیکالی باقدرتعصاره

 %8هاي مختلف در سطح که غلظتطوريگيرد. بهصورت می

گونه که مشخص است بيشترین داري دارند. همانتفاوت معنی

اکسيدانی مربوط به کالله است و اثر مهار رادیکالی فعاليت آنتی

تر از عصاره اتانولی است و عصاره آبی اثر عصاره متانولی قوي

 .تري نسبت به هر دو داردضعيف

 تعیین میزان ترکیبات فنولیك و فالوونوئیدی

 هگيا رهعصا کل نویيدوفالو  کل فنل يهاداده ميانگين مقایسه

. است مختلفهاي در اندام تترکيبا ینا داریمعن وتتفااز  حاکی

 82/30شود کالله با ميزان مشاهده می 8طور که در جدول همان

بات يزان ترکيميکروگرم بر گرم اسيدگاليک داراي بيشترین م

هاي اتانولی هاي متانولی نسبت به عصاره. عصارهاستفنولی 

ميزان ترکيبات فنولی بيشتري دارند ولی هر دو عصاره ترکيبات 

دار نسبت به عصاره آبی دارند فنولی بيشتري با اختالف معنی

(08/0p<.) 

 بر نيز هارهعصا نوئيدوفال ايمحتو سنجشاز  حاصل نتایج

 باالترین کاللهداد  ننشا ملومينيونجی آسروش رنگ سساا

ميکروگرم بر گرم  23/19فالوونوئيدي را دارا بود ) ايمحتو

 کوئرستين(.

 هایعصاره بهموردمطالعه  یهایباکتر حساسیت تعیین

 یسكد رنتشاروش ا به انعفرز

 عليه انعفرز گگلبر متانولیو  تانولیا ،بیآ يهارهعصا ثرا نتایج

 ،میورمو سالمونالتيفی ،سئواور سکوکوستافيلوا هايباکتري

 انهاي مختلف زعفرعصارهمعادل کوئرستين در گرم( در  کروگرميممعادل اسيد گاليک در گرم( و ترکيبات فالونوئيدي ) کروگرميمکيبات فنولی کل )ميزان تر -5جدول 

 غلظت )میکروگرم بر گرم( نوع عصاره اندام گیاه

 دفالوونوئي فنول  

 کالله

 8/2c 10/0±8/8d±18/0 آبی

 82/3d 18/0±83/1e±88/0 اتانولی

 82/8e 19/0±23/8f±30/0 متانولی

 گلبرگ

 8/2a 8/0±33/03a±3/0 آبی

 12/8b 3/0±8/1b±10/0 اتانولی

 21/8b 2/0±19/1c±18/0 متانولی

 (.>08/0pاست ) داریدهنده اختالف معنستون نشان یک در متفاوت حروف
 

 انعفرز مختلف هايعصاره ثرا تحتموردمطالعه  هايباکتري شدر رمها هاله قطر -6 ولجد

 (متریلیمقطر هاله رشد )

 گلبرگ کالله 

 عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی هايباکتر

 2 - - 13 10 2 استافيلوکوکوس اورئوس

 9 7 8 12 13 18 سالمونال تایفی موریوم

 - - - 18 9 2 اشرشياکلی

 3 - - 7 3 8 لستریا مونوسيتوژنس

 18 - - 18 10 7 باسيلوس سرئوس
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درروش  سسرئو سباسيلو و سنژمونوسیتو ليستریا، اشرشياکلی

 سه هرکالله،  ردمو. در ستا همدآ 3 ولجددر  یسکد رنتشاا

 هاله قطرو  هیددگر هايباکتر شدر رمها سببموردمطالعه  رهعصا

 کیچيهگلبرگ،  ردمودر  شد. محاسبه متریليم 8-12بين  شدر

را  اشرشياکلی يباکتر شدر نستانتوموردمطالعه  يهاعصارهاز 

 باعث متانولی رهعصا تنها ها،سایر باکتري با بطهو در را کند رمها

 شد. متریليم 2-18 ابربر هاله قطر با شدر رمها

( به روش MIC) شدر هندزداربا غلظت قلاحدتعیین 

 یلوشنرداگاآ

کالله و  متانولیو  تانولیا ،بیآ يهاعصاره MICنتایج تعيين 

 ،سئواور سستافيلوکوکوا هايباکتري عليه انعفرز گگلبر
و  سنژمونوسیتو ليستریا، اشرشياکلی ،میورمو سالمونالتيفی

 .ستا همدآ 7جدول  در یلوشندا رگادرروش آ سسرئو سباسيلو

 کاللهدر  هر سه عصاره MIC ميزان آمدهدستبه نتایج سساا بر

و در  بر گرم مگرميکرو 188بر ابر قفو هاييباکتر تمامی ايبر

در گلبرگ  .مدآ ستد به بر گرم مگرميکرو 880گلبرگ 

 188 یعنی بر گرم مگرميکرو 880از  ترنیيپا هايغلظت

 هاييباکتر فقط در عصاره متانولی و بر بر گرم مگرميکرو

 اثر داشتند. باسيلوس سرئوسو  استافيلوکوکوس اورئوس

( به روش MICشد )ر هدنزداربا غلظت قلاحد تعیین

 یلوشنودامیکر براث

 گگلبرکالله و  متانولیو  تانولیا ،بیآ يهاعصاره MICنتایج  

سالمونال تيفی  ،سئواور سستافيلوکوکوا يهايباکتر عليه انعفرز
 سسرئو سباسيلوو  سنژمونوسیتو ليستریا، اشرشياکلی ،میورمو

 نتایج سساا برست. ا همدآ 7 ولجددر  یلوشنوداميکردرروش 

-يباکتر متما برابردر  رهعصاهر سه  MIC کاللهآمده در دستبه

سالمونال و در مورد  بر گرم مگرميکرو 880 موردمطالعه هاي
 کهیدرحالمحاسبه شد.  بر گرم مگرميکرو 188 تایفی موریوم

 یلوشنرداگاروش آ به انعفرز ي مختلفهاعصارهرشد  هندزداربا غلظت قلاحد -7جدول 

 

 روش

 بر گرم( مگرحداقل غلظت بازدارنده رشد )میکرو

 گلبرگ کالله 

 عصاره اتانولی عصاره آبی عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی هايباکتر
عصاره 

 متانولی

 188 880 880 188 188 188 استافيلوکوکوس اورئوس 

آگار 

 دایلوشن
 880 880 880 188 188 188 سالمونال تایفی موریوم

 880 880 880 188 188 188 اشرشياکلی 

 880 880 880 188 188 188 لستریا مونوسيتوژنس 

 188 880 880 188 188 188 باسيلوس سرئوس 

 188 880 880 188 188 188 وس اورئوساستافيلوکوک 

براث 

 دایلوشن
 880 880 880 188 188 188 سالمونال تایفی موریوم

 880 880 880 188 188 188 اشرشياکلی 

 880 880 880 188 188 188 لستریا مونوسيتوژنس 

 188 880 880 188 188 188 باسيلوس سرئوس 
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 مگرميکرو 800ها باکتري ايبر هاي گلبرگرهعصا MIC انميز

 بر گرم مگرميکرو 880 ی موریومسالمونال تایفو در مورد  بر گرم

 .شد محاسبه

 (MBCکشندگی ) غلظت قلاحد تعیین

کالله و  متانولیو  تانولیا ،بیآ يهاعصاره MBCنتایج تعيين 

 ،سئواور سستافيلوکوکوا هايباکتري عليه انعفرز گگلبر
و  سنژمونوسیتو ليستریا، اشرشياکلی ،میورمو سالمونالتيفی

 .ستا همدآ 2جدول  در یلوشندا رگادرروش آ سسرئو سباسيلو

 کالله هر سه عصاره MBC ميزان آمدهدستبه نتایج سساا بر

و در  بر گرم مگرميکرو 880بر ابر قفو هاييباکتر تمامی ايبر

در عصاره متانولی  .مدآ ستد به بر گرم مگرميکرو 800گلبرگ 

 يباکتر فقط بر ترنیيپا يهاغلظتکالله و گلبرگ 

 .اثر داشتند ورئوساستافيلوکوکوس ا

 

 گیرینتیجهو  بحث

 با کاللهبی آعصاره  شودیم همشاهد 3جدول در  کهطور همان

هم آن ليل. دستا شتهرا دا اجستخرا زدهبا بيشترین صددر 1/13

 ارقر يبعد يهادر رتبه لتانوو ا ل(. متانو2ست )آب ا دنبو قطبی

و  اردگذیم تأثير اجستخرا نندمارا بر لحال عنو پس. نددار

 ماا ابد؛ییم یشافزا لحال قطبيت یشافزا با يريعصاره گ نندمارا

و  تانولیا لحالدو  هردر  صددر 8 سطحدر  يداریمعن وتتفا

 دنبو باالآمده ازنظر دستبه يهاافته. یدارد دجوو متانولی

شگران هوپژ یگرد نتایج با متانولیو  بیآ يهاعصاره نندمارا

 ثرها اعصاره نندمارا یشافزدر ا مختلفی ملا. عودارد نیاهمخو

 اجستخرروش ا به توانیها مآن نیترمهم جملهاز آن  کهدارد 

 (.2) دکر رهشاا لحال عنوو  (مگر د،)سر

 ستا DPPH لمحلو ننگشدربی پایۀ بر DPPHروش  سساا

و  شودیم منجاا رهعصادر  دموجو يهاانکسيدانتیآ لهيوسبهکه 

 لمد. ردیپذیم رتصوهاي آزاد رادیکال رمها طریقاز  عمل ینا

 یابیارز ايبر دهگسترطور به DPPH لیکاراد ازيندا دامبه 

به  مختلف يهاهاي آزاد در نمونهرادیکال ختناندابه دام  ناییاتو

 (.19) رودیم کار

در این پژوهش عصاره متانولی بيشترین و عصاره آبی کمترین 

رابطه  است مشخص ر کهطواثر بازداري را از خود نشان داد. همان

مستقيمی بين غلظت عصاره و اثر مهارکنندگی رادیکالی آن 

و  رادیکالی ضد اثر عصاره، افزایش غلظت و با استبرقرار 

 يباال ناییاتو مطالعه ینا در. ابدییم افزایش اکسيدانی آنآنتی

 انميز ليلد به تواندمی گلبرگ به نسبت کاللهاکسيدانی آنتی

طور همانباشد.  امندا یندر ا ينویيدوفالو  ولیفن تترکيبا يباال

 انعفرز کاللهاکسيدانی آنتی ظرفيت مطالعهاز  حاصل نتایج که

 تترکيبا بارا  امندا یناکسيدانی اآنتی فعاليت بين طتباار دجوو

 (. محققان دیگر نيز81، 80) دکر نبيادر آن  دموجو فنولی

م کالله، برگ و اکسيدانی سه اندابر روي خواص آنتی بامطالعه

نشان دادند کالله باالترین  DPPHکورم با روش مهار رادیکال 

 زعفران هاي مختلفره( عصاMBCکشندگی ) غلظت قلاحد -8جدول  

 بر گرم( مگرحداقل غلظت کشندگی )میکرو

 هایباکتر
 گلبرگ کالله

 عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی

 800 800 800 880 880 880 استافيلوکوکوس اورئوس

 880 800 800 188 880 880 سالمونال تایفی موریوم

 800 800 800 880 880 880 لیاشرشياک

 800 800 800 880 880 880 لستریا مونوسيتوژنس

 800 800 800 880 880 880 باسيلوس سرئوس
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 ظرفيت یگرد هشیوپژدر (. 88اکسيدانی را دارد )ظرفيت آنتی

 نگياهااز  باالتر حتی انعفرز کالله رهعصااکسيدانی آنتی

داده  ننشا (. همچنين83ست )شده اگزارش هویجو  یفرنگگوجه

و  طبيعی دانياکسیآنت نبعم یک انعفرز گگلبر که شد

داراي فعاليت  ppm 800و در غلظت  الوصول استسهل

(. 13) است ppm 100در غلظت  TBHQاکسيدانی برابر با آنتی

اکسيدانی آنتی ظرفيتدر  وتتفا دجوو که ستذکر آن اقابل نکته

 ،نوتيپژ الیلد به تواندمی مختلف تمطالعاها در اندام ینا

هاي دارد و اندام رحضودر آن  گونه که محيطی يهاتفاوت

 (.82) دشوداده  نسبت يبردارنمونه نماموردمطالعه و ز

 یدانياکسیآنت فعاليت صلیا ليلد فنلی تترکيباباال بودن 

 بين مثبتی طتباار د،موجو هداشوبر اساس  ایرز ،ستها اعصاره

، 88، 8د )دار دجوو نگياها یدانياکسیآنت رتقدو  فنلی تترکيبا

ود در موج اتکيبتر اکسيدانی و ميزانفعاليت آنتی تفاوت(. 83

از تفاوت  یمختلف را عمدتاً ناش يهاالله زعفران در مکانک

 انددانسته يشاورزک يهاتيو فعال (تهی)وار کينتژ، يطیمح

(87). 

 لنااسافرو  سينوکروپيکر ،سينوکر شامل کالله صلیا تترکيبا

داراي  باشندیم انعفرز رعطو  طعم ،نگر لمسئو ترتيب به که

 انتو .(82-38، 81هستند )اکسيدانی آنتی خاصيت

 که سينوکر به چيز هراز  بيشرا  انعفرز يباالاکسيدانی آنتی

(. توان 32، 33، 8) اندداده طتباار ستا انعفرز صلیا هنگيزر

 اتثرا نتيجه تواندمی انعفرز کالله يباالاکسيدانی آنتی

 (.33، 38، 82باشد )در آن  دوجوم لفعا تترکيبا یسمژسينر

 بر مبنی قبلی يهاگزارش با فقاتودر  هشوپژ ینا يهاافتهی

 باو  ستاکسيدانی اآنتی فعاليت با فنوليک اءجزا مستقيم طتباار

، 2یافت ) یشافزا نيز کنندگیرصد مهادر انميز ،غلظت یشافزا

 تترکيبا ايمحتودر ي داریمعن فختالاهمچنين . (88، 11

در  کالله یدانياکسیآنت تخصوصيا همچنين ،ينوئيدوفال ،فنلی

 ،متانولی مختلف يهاعصاره بيناز  .گلبرگ گزارش شد مقایسه با

 رمها با طتبادر ار يترفيضع دعملکر بیآ رهعصا بیو آ تانولیا

 شت.هاي آزاد دارادیکال

دارد  بستگی مختلفی ملاعو به نگياهادر ها لفنو پلی ايمحتو

 یکژفيزیولو مرحلهو  امندا ،یتهوار ،گونهکرد عمل به بستهو 

احتماالً به علت  اتفختالابرخی درواقع باشد.  وتمتفا تواندمی

 نمونه شتدابر نماو ز فياییاجغر منطقه ،کشت یطاشردر  وتتفا

 ل،متانو لحالاز  دهستفاا با رهعصا اجستخرا یطاشر همچنينو 

و  طختالا سرعت اج،ستخرا نمازشامل  که ستو آب ا لتانوا

 نتایجدر  تناقض. ستا انعفرز گگلبرکالله و  درپوذرات  ازهندا

 عتنو با طتبادر ار تواندمی مختلف تتحقيقاآمده در دستبه

 کنشوا مختلف سميمکان ن،گياهادر  دموجو شيميایی تترکيبا

هاي ها در روشآن ريمهاي هاواکنش وتمتفا سينتيکها و آن

 نمونه یک هشد يريگاندازه سيدانیاکآنتی ظرفيت .باشد نتخابیا

 عامل یاآزاد  لیکاراد توليد منبعروش مورداستفاده و  با

 ديیاز تأثير لحال عنو بنتخاا .(2)است  طتبادر ار هکسيدکنندا

 و از دارد ينوئيدوفالو  فنلی يهابيترک اجستخرا انميز بر

 تأثير تحت ديیاز زانيبه م یدانياکسیآنت يهاتيفعال ،طرفی

. ستا عاملدو  ینا تعاملو  اجستخرا نماز ل،حال تماهي

 ظرفيت بر مؤثر رفاکتو نیترمهم لحال اجستخرا رتقد حال،نیباا

 ،کاررفتهبه مختلف يهاحالل بينو  ستا لمحصو یدانياکسیآنت

 ،فنل اجستخرا با طتبادر ار يبهتر دعملکر متانولیحالل 

 لحال کهیدرحال ،شتهاي آزاد دارادیکال رمها انميزو  نوئيدوفال

 .(88) داد ننشاها حالل بقيۀ به نسبت يترفيضع دعملکر بیآ

در  فنلی تترکيبا ربه حضورا  نگياها یدانياکسیآنت فعاليت

 به فنلی، افزایش غلظت ترکيبات با .(83ند )داد نسبت هاآن

 احتمال محيط، در هيدروکسيل موجود هايگروه افزایش دليل

 قدرت آن دنبال به و آزاد هايالبه رادیک هيدروژن اهداء

 همه که است ذکرانیشا .ابدییم اسانس افزایش مهارکنندگی

 به یا آزاد هايرادیکال مهار توانایی است فنلی ممکن ترکيبات

ی مهارکنندگ قدرت باشند. نداشته یشیضد اکسا عبارتی فعاليت

 هيدروکسيل و هايگروه موقعيت و تعداد به آزاد هايرادیکال

 در ترکيبات دارد. زیادي بستگی فنلی ترکيبات مولکولی نوز

 ترراحت هاي هيدروکسيلگروه تر،پایين مولکولی وزن با فنلی

 با دهسا يفنلها شامل فنلی تترکيباگيرند. می قرار دسترس در

 هـکسی کروهيد وهگر یکحداقل داراي  ماتيکآرو حلقۀ یک

 (.37) دهندیم تشکيلرا  نوئيدهاوفال

 تعييندر  مهم ريفاکتو فنلی تترکيباستخراج روند ا

عصاره  نماز ل،حال ،ما. دستا رهعصا یدانياکسیآنت يهایژگیو

 تمحتویادر  رزيبا تأثير اجستخرو روش ا اجستخرا رتقد ،يريگ

 به تترکيبا ینا تمایل بهها تفاوت ین. اشتاگذ هداخو رهعصا

 بستهواآن  قطبيت مخصوصاًو  يريعصاره گ ايبرموردنظر  لحال

 مبنیرا  قبلی تمطالعا نتایج ،تحقيق ینا نتایج ،همچنين .ستا

 نگياهااز  بیوضدميکر ادمو اجستخرا ايبر لانوـمت هــینکا بر

 انهگزو  لتانوها ازجمله آب، احالل یگرد با مقایسهدر  ییدارو
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 لمتانواز  دهستفاا رتصودر  (.88) کندیم تأیيد ،ستا بهتر

 فنلی يهابيترک اجستخرا انميزدر  ،جیاستخرا لحالعنوان به

 يهاتفاوت نمحققا. شد هداخو همشاهد يداریمعن تأثير

 قطبيتدر  وتتفا بهرا  مختلف يهاعصاره بينشده مشاهده

از  فنلی تترکيبا اجستخر. ادانندیم مرتبطکاررفته به يهاحالل

 مختلف يهادر حالل تترکيبا ینا حالليت به گياهی ادمو

 یشافزکاررفته در ابه يهاحالل قطبيتعالوه . بهدارد بستگی

 (.2) دارد يکليد نقش تترکيبا ینا حاللت

در  نیاوافر هميتاز ا ییاغذ ادموانتقال از قابل هايبيماري

 جانی و مالی راتخسا ساالنهو  دهبو رداربرخو عمومی شتابهد

 ثرا مطالعه یندر ا (.32) کندیم تحميل معاجو هـب را نیاوافر

بر  انعفرز کالله و گلبرگ بیآهاي متانولی، اتانولی و رهعصا

 ،میورمو سالمونالتيفی ،سئواور سستافيلوکوکواهاي باکتري
 سسرئو سباسيلوو  سنژمونوسیتو ليستریا، اشرشياکلی

هاي هاي مختلف قسمتعصاره ريتأث ی قرار گرفت.موردبررس

 نبا پژوهش سایر محققيهاي فوق مختلف زعفران بر باکتري

 (.32-28، 7مطابقت دارد )

 ضد فعاليتدر  هاآن به بستهوا شيميایی تترکيباو  سينوکر

 انعفردر ز دموجو لنااسافر. (23ند )دار نقش انعفرز بیوميکر

 سستافيلوکوکواو  اشرشياکلی يسویهها شدر ندگیزداربا باعث
 به نسبت مختلف هايباکتري (. حساسيت23شود )می سئواور

 بر رهثر عصاا و است وتمتفا زعفرانمختلف ي هارهعصا

گرم  هايباکترياز  بيشترگرم مثبت موردمطالعه  هايباکتري

دیواره  وتمتفاهاي آن ساختار که شاید یکی از علتاست  یمنف

 الیه دجوو علت به یگرم منف هاييباکتر (.27، 9باشد )سلولی 

حقيقات (. ت29، 22تر هستند )ناپذیرذنفو نیوبير الیهدر  چربی

هاي دهد ترکيبات آروماتيک و فنوليک در فرآوردهنشان می

شدن سيتوپالسم، گسيختگی غشاي گياهی منجر به گرانوله

 هايسيتوپالسمی، غيرفعال شدن یا ممانعت از فعاليت آنزیم

 ها ودر رشد ميکروارگانيسم مؤثری و برون سلولی سلولدرون

ي ترکيبات نفوذپذیرشوند. این متالشی شدن دیواره سلولی می

در غشا منجر به متورم شدن  بانفوذدهند و غشا را افزایش می

 تیدرنهادهند و قرار می ريتأثغشا گردیده و فعاليت آن را تحت 

 (.22-80منجر به مرگ سلول خواهند شد )

از طریق مصرف شير گاوهاي  عمدتاً سئواور سستافيلوکوکوا

ر کند. با توجه به اثه پيدا میآلوده به ورم پستان به مواد غذایی را

-می سئواور سستافيلوکوکوااز زعفران بر  شدهمشاهدهمهاري 

در  دهندهطعمدارنده طبيعی و عنوان یک نگهتوان از آن به

از  سنژمونوسیتو ليستریا (.39محصوالت لبنی استفاده کرد )

ی دام منشأهایی است که از طریق منابع غذایی با دیگر پاتوژن

-شود. در این تحقيق عصارهپنير به انسان منتقل می صخصوبه

ی در مهار رشد این باکتري نشان توجهقابل ريتأثهاي زعفران 

 دارنده طبيعی براي افزایش کيفيتعنوان یک نگهبنابراین به؛ داد

(. همچنان که ليکون و 39است ) استفادهقابلو ماندگاري پنير 

هاي ميکروبی، بر ویژگیاثر افزودن زعفران  (8018همکاران )

از شير ميش را  شدههيتههاي حسی پنير رنگ، قوام و ویژگی

و مشاهده کردند افزودن زعفران باعث  قراردادندی موردبررس

هاي هاي کلی فرم و باکتريکندتر کردن رشد باکتري

یی ایضد باکتر(. اثر 81شود )اسيدالکتيک در پنير می

 توجهقابل سسرئو سباسيلو در تحقيق حاضر عليه شدهمشاهده

 ؛است. این باکتري عامل مسموميت غذایی ناشی از برنج است

عنوان چاشنی برنج عالوه بر ایجاد بنابراین استفاده از زعفران به

تواند از رشد باکتري و مسموميت حاصل از آن عطر و رنگ می

 (.39جلوگيري کند )

ضد  اصخو سیربر یابیهاي ارزدر روش دموجو هايتفاوت

 MIC انميزدر  وتمتفا نتایج سبب تواندیها معصاره ییایباکتر

 یک یسکد رنتشاروش ا .دشو مختلف تتحقيقادر  شدهمحاسبه

به مواد نسبت  هاميکروارگانيسم حساسيت تعيين يغربالگرروش 

 ادمو رنتشاا سرعتو  انميز ثرا تحتروش  یناو  استبازدارنده 

 يريگاندازه ايبر ینابنابررد و دا ارقر کشت محيطدر  هندزداربا

 یلوشندا رگاروش آ. ستين مناسب بیوميکر ضد فعاليت قيقد

 نتایج کهاست  بیوميکر ضد يهادر تست مناسبیروش 

روش، روش  سختی علت به ماا .دارد اههمر بهرا  ياعتمادقابل

 یلوشندا اثبرروش  بيشترو  ستين هاشگاهیدر آزما معمولی

 .(7) رديگیم ارقرمورداستفاده 

 يهارهعصا بیوميکر ضد اتثرا ههنددننشا مطالعه ینا نتایج

 هايباکتري بر انعفرزکالله و گلبرگ  بیو آ تانولیا ،متانولی

، اشرشياکلی ،میورمو سالمونال تيفی ،سئواور سستافيلوکوکوا

 یندر ا . همچنيناست سسرئو سباسيلو و سنژمونوسیتو ليستریا

 ،انعفرز مختلفهاي اندام بيندر  که شدداده  ننشا تحقيق

و  فنل انميزو  ترياکسيدانی قوآنتی اتثرا کالله متانولی رهعصا

 خصوصيت گرچها. دارد گگلبر امندا به نسبت يبيشتر نوئيدوفال
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 ارقرمورداستفاده  یهعنوان ادوبه که انعفرز کاللهاکسيدانی آنتی

 اصخو مقایسه ،مطالعه یندر ا ماا ،است هميتحائز ا رديگیم

 که نيز گلبرگ که دکر مشخص گلبرگ با کاللهاکسيدانی آنتی

 نيز رود،یم فتالا به انعفرز وريآفر طی ديیاز انميز بههرساله 

 ليلد به طرفیاست. از  یتوجهاکسيدانی قابلآنتی اصخوداراي 

 يهااز غلظت دهستفاا نمکاا انعفرز گگلبر مناسب عطرو  طعم

 یکعنوان به گگلبر کهییآنجااز . همچنيندارد دجوو باالتر

عنوان به حاضر لحادر  کهاست  انعفرز توليددر  جانبی لمحصو

از  دهستفاا دننمو عملی با ینابنابر شود؛یم یختهدور ر تضایعا

 ستهاخو دنکر آوردهبر بر وهعال توانیم ییاغذ صنعتدر  دهما ینا

 رـعم یشازـفو ا عیـطبي ياـهدارندههـنگ ايبران ـکنندگمصرف

 رهداز  ییاغذ ادمو یمنیا سطح دنبر باالو  ییاغذ ادمو اريهدنگ

 .دنمو يجلوگير جانبی لمحصو یک فتنر
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Abstract 
 

Background & Objective: Saffron is the most expensive spice in the world and the extract of 

this valuable spice not only has valuable nutritional properties but also has various 

applications in food formulation. In recent years, there has been a great need for the creation 

of resources from medicinal plants due to the role of phytochemicals and oxidants in human 

health. The purpose of this study is to evaluate the chemical properties, antioxidant and 

antimicrobial properties of stigma and petal extracts. 

Materials & Methods: After extract preparation with perculation method, the total phenol 

content of the extract was measured by Folin-Ciocalteo and the total flavonoid content was 

determined by aluminum chloride method. Antioxidant activity was evaluated by DPPH 

method. The in vitro antimicrobial activity test (zone of inhibition, Minimum inhibitory 

concentration, Minimum bactericidal concentration) against Staphylococcus 

aureus,  Salmonella Typhimurium, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes and E. coli was carried 

out by disk diffusion assay. 

Results: Comparison of chemical composition between different organs showed that the 

content and antioxidant activity of these compounds can vary depending on the organ. 

Regarding total phenolic and flavonoid contents, concerning stigma for Crocus sativus 

stigma were higher than petals. The antioxidant capacities of stigma were higher than petals 

assessed by DPPH methods. The highest antioxidant activity may be due to high phenolic 

contents in the stigma. The results showed that these microorganisms were highly sensitive 

to methanol and ethanolic extracts of saffron while they were resistant to aqueous extract. 

Conclusion: Our findings suggest the potential of Crocus sativus as a natural antioxidant and 

preservative in the food industry to prevent food oxidation and control of food pathogens. 
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