گیاه زعفران

زعفران  saffronو نام علمی  crocus sativcs Lگياهی است چند ساله كه دارای پياز
می باشد ،این پياز دارای غالف قهوه ای رنگی است .این گياه در جنوب غربی آسيا ،جنوب
اسپانيا و جنوب اروپا رویيده می شود .دارای ساقه و شش گلبرگ بنفش رنگ و  3رشته
كالله قرمز رنگ می باشد .قسمت مورد استفاده گياه زعفران كالله نارنجی رنگ گل آن
می باشد .كالله زعفران حاوی چربی ،امالح معدنی و موسيالژ است .تکثير زعفران
منحصرا توسط غده زیر زمينی بنه ( كورم ) متداول است.زعفران ماده غذایی با ارزشی
است كه به مقدار كم از گياه زعفران بدست می آید در واقع از هر  011تا  011هزار گياه
زعفران ،حدود  5كيلوگرم گل زعفران بدست می آید كه وزن  5كيلوگرم زعفران تازه بعد

از خشك شدن به یك كيلوگرم می رسد.

ارزش غذایی زعفران

ارزش غذایی زعفران در  011گرم :
انرژی  301كيلوكالری

سدیم 041ميلی گرم،

چربی  5/14گرم

پتاسيم  0204ميلی گرم

پروتئين  00/43گرم

كلسيم 000ميلی گرم

كربوهيدرات 55/3گرم

آهن  00/01ميلی گرم

فيبر غذایی 3/9گرم

مس 1/301ميلی گرم

منيزیم  045ميلی گرم

منگنز 01/4ميلی گرم

ویتامين  0/10 B5ميلی گرم

ویتامين 531 Aواحد بين المللی

زعفران چاشنی و رنگ دهنده غذا می باشد زعفران موجب كاهش چربی و كلسترول خون می گردد .زعفران آرام بخش ،اشتها آور ،ضد
اسپاسم ،پيشگيری كننده از بيماریهای قلبی و سرطان ،تقویت كننده حافظه و كاهش دهنده فشار خون است .از گياه زعفران در درمان
بيماری آسم ،بيماریهای پوستی ،بيماری های چشم ،عفونت ادراری ،یرقان ،پيش انداختن قاعدگی ،رفع نفخ شکم  ،درمان معده درد و درمان
كم خونی استفاده می شود .زعفران به هضم غذا كمك می كند و تقویت كننده معده می باشد و به عنوان مسکن بویژه در دردهای لثه كاربرد
دارد.

زعفران گیاه ضد افسردگی

مصرف زعفران در پيشگيری از بروز افسردگی موورر اسوت .بور اسوات تحقيقوات اموروزی نيوز نتيجوه گرفتوه شوده اسوت كوه زعفوران
دارای خواص ضد افسردگی است و این در حالی اسوت كوه بور اسوات توب سونتی بوه زعفوران خوواص فورح بخشوی و خنوده آوری نيوز
نسبت داده اند .بر طبق نتایج ایون تحقيقوات اسوتفاده از زعفوران در غوذا و نوشويدن حوداقل یوك فنجوان چوای زعفوران بورای تمودد
اعصاب توصيه می شود .زعفران افزایش دهنده تمركوز حووات اسوت و در پيشوگيری از آلزایمور و پاركيسوون موورر موی باشود زعفوران
در درمان دردهای عصبی و كم خوابی مورر می باشد.
زعفران عامل پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی

بر اسات تحقيقات مركز دانشگاهی ایتاليا زعفران در تنظيم كاركرد سلولهای بينایی مورر است و سلولهای بينایی را در مقابل آسيبها
محافظت می كند و از پيشرفت بيمار یهای چشم جلوگيری می كند و موجب احيای سلولهای آسيب دیده چشم می شود .زعفران در درمان
اختالالت لکه زرد شبکيه كه در سنين سالخوردگی ایجاد می شود مورر است .مصرف زعفران در رژیم غذایی از پيشرفت بيماریهای ژنتيك
چشم جلوگيری می كند و به همين علت مصرف متعادل آن به سالخوردگان و افراد مبتال به بيماری های چشم توصيه می شود.
خواص ضد سرطانی زعفران

زعفران خواص ضد سرطانی دارا می باشد و به عنوان یك داروی ضد تومور و جمع كننده رادیکالهای
آزاد عمل میكند .بر اسات تحقيقات پزشکی رابت شده است كه مواد آنتی اكسيدان موجود در
زعفران خواص ضد سرطانی دارا می باشند .بر اسات نتایج این بررسی بنظر می رسد كه استفاده از
زعفران ،از بروز توالی های ژنی سرطان زا جلوگيری می كند و در ترميم مولکول های دی ان ای
آسيب دیده تارير بسزایی دارد.
مضررات مصرف بی رویه زعفران
مصرف بی رویه زعفران مضر می باشد و باعث استفراغ ،كاهش ضربان قلب ،خون ریزی از بينی ،خون ریزی از پلك ها و لب و موجب سر
گيجه ،بی حالی ،زردی پوست و عوارض خطرناك دیگر می شود كه این عواقب حتی می تواند منجر به مرگ شود.
زعفران عامل سقط جنین و یا برطرف کننده سخت زایی:

پژوهشگران در پژوهش خود با موضوع در مان سخت زائی با مصرف زعفران در همایش زعفران داروی گياهی هزاره سوم ارائه شد ،نشان دادند
كه خوردن زعفران در زمان حاملگی ،شخص را برای زایمان آسان آماده می كند .بر طبق پژوهش آنان مصرف زعفران در دوران بحرانی
بارداری یعنی سه ماه اول كه دوران تشکيل اندامها ست میتواند به جنين صدماتی وارد نماید .مصرف زعفران در سه ماه اول حاملگی باعث
افزایش هورمون پروستاگالندین در رحم شده و اررتحریکی مستقيم روی عضالت صاف رحم دارد و در نتيجه احتمال سقط جنين را به همراه
دارد اما مصرف متعادل آن پس از سه ماه اول دوران بارداری مفيد است و مادر را برای زایمان آسان آماده می كند .زعفران موجب خاصيت
ارتجاعی در نسوج رحم می گردد و زایمان را آسانتر می سازد .زعفرانی كه پس از سه ماه اول حاملگی مصرف شده است تارير خود را چند
ساعت قبل از زایمان با شروع شدن درد و با دریافت عصبی گيرنده های درد و توليد هورمون پروستا گالندین كه درهنگام وضع حمل باعث
انقباض ماهيچه های دیواره رحم می شوند و اررتحریکی مستقيم روی عضالت صاف رحم و ارر شل كنندگی سرویکس دارد می گذارد بنابراین
با مصرف صحيح زعفران ميزان پروستا گالندین در رحم در زمان تولد نوزاد را افزایش داد و از سخت زائی جلوگيری كرد.

مقدار مناسب و مجاز مصرف زعفران در ماه:

مصرف سه گرم زعفران برای هر نفر در ماه بسيار سالم و سودمند می باشد و مصرف بيش از  5گرم آن برای هر نفر در ماه مضر می باشد .اما
مصرف  5گرم زعفران در یك وعده غذائی می تواند منجر به مرگ انسان گردد.

نگهداری از زعفران:

زعفران را باید دور از نور و رطوبت نگهداری كرد زعفران را درظروف شيشه ای یا فلزی دربسته نگهداری نمایيد .توجه داشته باشيد اسانس
زعفران قابل تبخير شدن است ،بنابر این درب ظرف زعفران را ببندید درصورت باز ماندن درب ظرف زعفران اررات داروئی و كيفيت آن
كاهش می یابد.
مصارف زعفران:

زعفران به مواد غذایی عطر و رنگ مخصوص می دهد و به همين جهت از زعفران در صنایع غذایی مانند سوسيس سازی ،در شيرینی سازی
مانند تهيه پودرهای كيك ،در داروسازی مانند داروهای ضد افسردگی ،در نساجی مانند رنگ كردن پارچه های ابریشمی ،در توليد مشروبات
الکلی و غير الکلی بعنوان طعم دهنده طبيعی و در صنایع لبنی و غيره استفاده می شود.
منابع :هفته نامه پزشکی امروز ،مجموعه گياهان دارویی ،سایت بيتوته
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