
زعفران بعنوان طعم دهنده غذا و برای رنگ پارچه، در کشورهای 
در حال توسعه و توسط صنعتگران به مقدار زیاد استفاده میشود. 
در فرهنگ عام، زعفران بعنوان مسکن، خلط آور، محرک جنسی و 
معرق، کاربرد دارد. در گزارش های داستان گونه مربوط به مناطق 
استوایی آسیا، از خمیری نام برده شده که مخلوطی از زعفران و 
چوب صندل است و این خمیر امروز همچون گذشته بصورت 
مرهمی آرامش بخش برای پوست های خشک مصرف میشود. گیاه 
زعفران بومی ایران و هند است و در هیچ کشور عربی بصورت 

طبیعی نمیروید. واژهٔ فارسی برای گیاه زعفران، کُرکُم است. سابقهٔ کاشت زعفران در ایران (به خصوص زعفران قائنات) به بیش از ٣٠٠٠ سال پیش 
باز میگردد. این گیاه رنگی و گران بهای چندین ساله، بدون ساقه بوده، پیاز دارد و چون در خاک کویر به عمل میآید، به طالی سرخ و یا طالی کویر 
شهرت یافته است. برای بدست آوردن ٥ کیلوگرم زعفران به ٠٠٠/١١٠ تا ٠٠٠/١٧٠ عدد گل زعفران نیاز است، که وزن ٥ کیلوگرم زعفران تازه چیده 
شده، پس از خشک شدن به یک کیلوگرم میرسد! همچنین یک کارگر باید ٤٠ ساعت کار کند تا ٠٠٠/١٥٠ گل را بچیند. زعفران بعلت طعم و رنگ و 
عطر عالی، کاربردهای فراوانی در تولید فراوردههای غذایی، دارویی و شیمیایی دارد و با توجه به محدودیت کشت و تولید، از فراوردههای گران قیمت 
به شمار میرود. مستندات تاریخی بیانگر این واقعیت است که ایرانیان از روزگاران کهن به زر و زعفران عالقه و توجهی زیاد داشتهاند، بطوریکه در 
جشنها و سرورها و مجالس بزم و نشاط مانند عروسیها و اعیاد، یا استقبال از بزرگان و زائران، زر و زعفران نثار قدمها میکردند! در برپایی با شکوه تر 
اینگونه آئینها، ضمن آذین بندی و آینه بندان، سکه های زرین و سیمین را بهمراه زعفران و گل و نقل بر سر عروس و داماد یا شخصیتهای مورد 
نظر و گاهی همه حاضران در این گونه مراسم میریختند. در برخی از مراسم زعفران را به تنهایی یا همراه با مشک و عنبر و عود دود میکردند و گالب 
میپاشیدند. در عصر هخامنشیان نیز، زعفران برای تزئین گرده های نان و معطر کردن خوراک ها به کار می رفته است. در دوره پارتها زعفران ایران 
به یونان و روم فرستاده میشد، بعداً چین هم از مشتریان زعفران ایران شد. در عصر ساسانیان کاشت زعفران در قم نیز رایج گردید و مرغوبیت 
محصول آنها شهرت یافت. در همان روزگار زعفران در پرداخت و تزئین کاغذهای گران قیمت کاربرد پیدا کرد اما پیشتر از آن، محلول زعفران بعنوان 

مُرکّب تحریر استفاده می شده و تا قرن ها بعد، در ترکیب و تهیّه مرکّب های تحریر مرغوب 
نیز، به کار می رفته است.

 ترکیبات مهم زعفران :
- ترکیبات زرد رنگ و محلول در آب.

- ترکیبات تلخ و ترکیب معطر آن که سافرانال است.
- حدود ١٠% روغن ثابت دارد که شامل اسید اولئانولیک میباشد.

- ریبوفالوین از دیگر ترکیبات موجود در زعفران است.
 اثرات مهم :

در طب عوام بعنوان آرام بخش، مسکن، ضداسپاسم و مقوی معده مصرف میشود. در تغذیه بعنوان معطّر کننده، طعم دهنده و رنگ کننده (زعفران 
باعث ایجاد رنگ زرد طالیی خوش آیند، بوی مطبوع و مزه ای خوب در غذاها، بویژه بر روی برنج پلوئی میشود) به کار میرود. با توجه به رنگ بسیار 

غلیظی که از آن تولید میشود، در صنایع آرایشی، داروسازی، قنادی و تهیه لیکورها بعنوان رنگ طبیعی، از آن استفاده میشود.
 مقدار مصرف :

١٠ تا ١٥ عدد از خامه ها در یک لیوان آب، برای یک نوبت مصرف به کار میرود. مقدار مصرف عادی آن روزانه حدود یک گرم است؛ همچنین مقدار 
مصرف تنتور آن حدود ١٥ قطره در روز است.

 عوارض جانبی :
مصرف زیاد آن قاعده آور و سقط کننده جنین است. همچنین مصرف زیاد آن ممکن است باعث استفراغ، خونریزی 
رحمی، اسهال خونی، ظهور خون در ادرار، خون دماغ شدن، خونریزی کنار چشم و لب، زرد شدن پوست و زرد شدن غشاء 

مخاطی گردد. مصرف حدود ٢٠ گرم آن بطور کلی کشنده است.
 داروهای گیاهی :

عصاره ی زعفران که به نام "Swedish bitters" گفته میشود، توسط کارخانجات زیادی تهیه و به بازار عرضه میگردد.
 نگهداری :

برای نگهداری ایده آل، زعفران باید از نور و رطوبت محافظت شود. بهترین ظروف نگهداری زعفران در درجه اول ظروف 
فلزی و  بعداً ظروف شیشه ای رنگی است. ظروف پالستیکی برای نگهداری مناسب نیستند، زیرا در مدت کوتاهی اسانس 
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آن کم شده و از مرغوبیت آن کاسته میشود. همچنین بهتر است که زعفران در هنگام مصرف بصورت پودر درآید و یا پودر آن در زمان کوتاهی مصرف 
گردد؛ چون اسانس معطر آن از پودر زودتر تبخیر میشود.

 تحقیقات جدید در مورد زعفران :
در تحقیقاتی که به تازگی در آمریکا صورت گرفت، نشان داده شده است که کروستین موجود در زعفران در درمان بیماریهای نخاع، فشارخون باال، 
ادم مغزی و پاپیلمای پوست در حیوانات، اثرات مثبت و ارزنده ای ایجاد کرده است. بررسی های دیگر، نشان داده است که زعفران اکسیژن پالسما را 

افزایش داده و دارای اثرات ضدسرطانی میباشد.
بر اساس یک سری از تحقیقات جدید، زعفران میتواند باعث کاهش تری گلیسیریدها و کلسترول خون گردد. همچنین مطالعاتی در اسپانیا نشان داده 

است که کاهش امراض قلبی در قسمتی از این منطقه احتماالً مربوط به مصرف دائم از زعفران میباشد.
مصرف زعفران در پیشگیری از بروز افسردگی موثر است. بر اساس تحقیقات امروزی نیز نتیجه گرفته شده است که زعفران دارای خواص ضد 
افسردگی (مُفرّح) بوده و این در حالی است که بر اساس تب سنتی، به زعفران خواص نشاط آوری و خنده زائی نیز نسبت داده اند. بر طبق نتایج این 
تحقیقات استفاده از زعفران در غذا و نوشیدن حداقل یک فنجان چای زعفران برای تمدد اعصاب توصیه میشود. زعفران افزایش دهنده تمرکز حواس 

است و در پیشگیری از آلزایمر و پارکیسون موثر میباشد زعفران در درمان دردهای عصبی و کم خوابی موثر است.
بر اساس تحقیقات مرکز دانشگاهی ایتالیا، زعفران در تنظیم کارکرد سلولهای بینایی موثر است و سلولهای بینایی را در مقابل آسیبها محافظت کرده، 
از پیشرفت بیماریهای چشم جلوگیری مینماید و موجب احیای سلولهای آسیب دیده چشم میشود. زعفران در درمان اختالالت لکه زرد شبکیه که در 
سنین سالخوردگی ایجاد میشود موثر است. مصرف زعفران در رژیم غذایی از 
پیشرفت بیماریهای ژنتیکی چشم جلوگیری میکند و به همین علت مصرف 

متعادل آن به سالخوردگان و افراد مبتال به بیماری های چشم توصیه میشود.
زعفران خواص ضد سرطانی دارا میباشد و به عنوان یک داروی ضد تومور و 
جمع کننده رادیکالهای آزاد عمل میکند. بر اساس تحقیقات پزشکی ثابت شده 
است که مواد آنتی اکسیدان موجود در زعفران خواص ضد سرطانی دارا 
میباشند. بر اساس نتایج این بررسی بنظر میرسد که استفاده از زعفران، از بروز 
توالی های ژنی سرطان زا جلوگیری میکند و در ترمیم مولکول های دی. إن. إی 

(DNA) آسیب دیده، تاثیر به سزایی دارد.
 مهمترین اثرات گزارش شده زعفران :

آرام بخش، اشتها آور، پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی و مقوی قلب، ضد 
تومور و سرطان، تقویت کننده حافظه، ضد افسردگی، ضد سم، ضد ادم، آنتی 
اکسیدان، ضدعفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد نفخ، تقویت کننده قوای جنسی در مردان، خنثی کننده رادیکال های آزاد، سقط کننده، معرق، هضم 
کننده غذا، قاعده آور، خلط آور، بند آورنده خون، کاهش دهنده کلسترول، کاهش دهنده پُرفشاری خون، نارکوتیک (مخدر)، مقوی اعصاب، محافظ 
اعصاب، مسکن و ضد درد، محرک و نشاط بخش، مقوی معده، مقوی رحم. از گیاه زعفران در درمان بیماری آسم، بیماریهای پوستی، بیماری های 
چشم، عفونت ادراری، یرقان، پیش انداختن قاعدگی، رفع نفخ شکم، درمان معده درد و درمان کم خونی استفاده میشود. زعفران بعنوان مسکن، بویژه 

در دردهای لثه کاربرد دارد.
 نکات قابل توجه :

١)- با توجه به قیمت باالی زعفران، متأسفانه گاهی تقلباتی در عرضه ی آن صورت میگیرد. یکی از مهم ترین تقلبات زعفران جا زدن گل رنگ 
میباشد. این گیاه به نام عمومی زعفران آمریکایی (American saffron) میباشد که از نظر ترکیبات و آثار 
کامالً با زعفران تفاوت داشته ولی از نظر ظاهری به هم شباهت دارند. تقلبات زعفران را میتوان به خوبی با روش 

های میکروسکوپی و یا تجزیه و تشخیص اسانس (رایحه آن) شناسایی کرد.
٢)- برای بهتر پودر شدن زعفران توسط آسیاب های کوچک، بهتر است به حدود ١ تا ٥ گرم آن یک یا دو حبه 
قند اضافه نموده و همچنین میتوان زعفران را در هاون کوچک که اکثرا از مرمر ساخته شده، بطور مستقیم نرم و 

پودر کرد.
٣)- زعفران های مختلفی در دنیا وجود دارند از جمله: زعفران گاتینه در اتریش؛ زعفران کوزانی در یونان؛ زعفران 
اسپانیایی که شباهت زیادی به زعفران های آسیایی و ایرانی دارد؛ زعفران ایران و هند که خیلی شبیه به هم 

هستند. در تحقیقاتی که توسط دکتر صالحی سورمقی و همکارانش در سال ١٣٧٥ در دانشکده داروسازی تهران بر روی اسانس زعفران انجام شد، 
اجسام مهم موجود در آن شامل سافرانال ٢ درصد، پنتان ٨ درصد، پنتانول ٧ درصد، بوتانوئیک ٢٥ درصد و بتاالمن، ٣/٥ درصد گزارش شد. نکته 
بسیار با اهمیت اینکه ماده سافرانال که بعنوان یک ماده سمی تلقی میشود، در زعفران ایرانی بسیار کم بوده و یا وجود ندارد، در 
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حالیکه درصد این ماده در بعضی زعفران های نقاط دیگر جهان نسبتا باال میباشد. این نکته ارجحیت زعفران ایران را بر انواع دیگر آن 
بدیهی و روشن میسازد.

٤)- برای کاربرد زعفران در غذاها و یا نوشیدنی ها میتوان بطور مستقیم از پودر آن استفاده کرد و یا بر روی پودر آن ابتدا کمی آب ولرم افزود و پس 
از چند دقیقه خیس خوردن، آن را با قاشق کمی هم زده و سپس به غذا یا نوشیدنی اضافه نمود.

٥)- برطبق پژوهشهای انجام شده، مصرف زعفران در دوران بحرانی بارداری یعنی سه ماه اول که دوران تشکیل اندامهاست میتواند به جنین صدماتی 
وارد نماید. مصرف زعفران در سه ماه اول حاملگی باعث افزایش هورمون پروستاگالندین در رحم شده و اثرتحریکی مستقیم روی عضالت صاف رحم 
دارد و در نتیجه احتمال سقط جنین را به همراه دارد اما مصرف متعادل آن پس از پایان سه ماه اول دوران بارداری مفید است و مادر را برای زایمان 

آسان آماده میکند. زعفران موجب خاصیت ارتجاعی در نسوج رحم میگردد و زایمان را آسانتر میسازد.
زعفرانی که پس از سه ماه اول حاملگی مصرف شده است، تاثیر خود را چند ساعت قبل از زایمان با شروع شدن درد و با دریافت عصبی گیرنده های 
درد و تولید هورمون پروستا گالندین که درهنگام وضع حمل باعث انقباض ماهیچه های دیواره رحم میشوند و اثر تحریکی مستقیم روی عضالت 
صاف رحم و اثر شل کنندگی سرویکس دارد میگذارد، بنابراین با مصرف صحیح زعفران، میزان پروستا گالندین در رحم و در زمان تولد نوزاد افزایش 

یافته و از سخت زائی جلوگیری خواهدکرد.
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