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  مقدمه

 الالت روانـي تـرين اخـت    يكـي از مهـم    افسردگي

. شـود  مـي هـا محـسوب    از علل عمده خودكشيبوده و  

 بـوده   درصد ۱۵طول عمر    در   يماري به ب  ءسک ابتال ير

 يافسردگ. استان يها دو برابر آقا  در خانمآنوع يشو 

ه مطـرح  يـ  اوليمـار يک بيـ عنـوان   ه  کـه بـ    نيعالوه برا 

ــ باشــد مــي ــطــور ثانوه ، ممکــن اســت ب ــي ــداله ه ب ل ي

 وجـود  ي بـروز کنـد و از طرفـ   زيـ گـر ن ي د يهـا  يماريب

گـر را هـم     ي د يهـا  يماري ممکن است بهبود ب    يافسردگ

بــا توجــه بــه مــشکالت  . )۱(تحــت الــشعاع قــرار دهــد 

 يتوانـد بـرا    مـي  ي کـه افـسردگ    ي و اجتمـاع   يخانوادگ

 کـه بـا   يسک خودکـش  ين ر يچن جاد کند و هم   يماران ا يب

بـسيار   همراه اسـت، درمـان ايـن بيمـاران           يمارين ب يا

 ضـد  ي کـه داروهـا     اين با وجود . باشد مييت  حايز اهم 

درمـــان در  ياصـــل يهـــا روش از يکـــي، يافـــسردگ

ماران به يباز ک سوم يکن حدود  يل ،دنباش مي يافسردگ

ا در صـورت  يـ دهنـد و   مـي  موجـود پاسـخ ن  يداروهـا 

. کننـد  مـي  را تجربه    ي متعدد ي عوارض جانب  يده پاسخ

 يد کـه مـشکالت داروهـا      ي جد يافتن داروها ين  يبنابرا

ارزشـمند در درمـان       ميگـا موجود را نداشته باشـند،      

گـر،  ياز طـرف د   . رود مـي اختالالت افسردگي به شمار     

 جهـت يـافتن     مهـم منبـع   ک  يـ به عنوان    يياهان دارو يگ

مطرح  کمتر ي با عوارض جانبو احتماالًداروهاي جديد 

  .)۲(دنباش مي
ــام عل  ــا ن ــران ب ــيزعف  از Crocus sativus م

 از آن به عنوان   يو در طب سنت    شدبا ميخانواده زنبق   

 ي اصـل ءمنـشا  ).۳(اد شـده اسـت  يبخش  يمفرح و شاد  

 امـروزه در    ي ولـ  ،زعفران، نواحي مختلف آسـيا بـوده      

در ايران در مناطقي از   . ابدي مينواحي مختلف پرورش    

ــه      ــر از جمل ــاطق ديگ ــي من ــات و برخ ــان، قائن خراس

زعفـران طبـق نظـر       .شـود  ميهبانات فارس كاشته    ستا

 ،اي طب سنتي از نظر طبيعت گرم و خـشك اسـت        حكم

باشـد، اثـر مـسكن سـرفه در          مـي محرك قواي جنسي    

هاي با  خوابي هاي مزمن دارد و براي رفع بي       برونشيت
 تحريكات مغزي، حـاالت تـشنجي و درد دنـدان           ءمنشا

زعفـران بـه     از   يدر طـب سـنت    ). ۴(قابل استفاده اسـت   

اد ديگري صورت گرد، تنطور، دم كرده و مخلوط با مو

  ).۳(شود ميمثل عسل استفاده 

 هاي  بي و ضد تومور  ترک     يدانياکس ياثرات آنت 

نـشان داده  هاي مختلـف   هموجود در زعفران در مطالع    

ش ي، افـزا  ضـد صـرع  ات اثـر  نيچن هم). ۵ـ۸(شده است   

 ، ضــد التهــاب، ضــد درد و يريادگيــدهنــده حافظــه و 

م سـندرم تـرک     ي فشارخون، کاهش عال   ين آورندگ ييپا

ــايمـــرف پـــل يخـــون، مولت ي چربـــين آورنـــدگيين، پـ

زعفـران   از آور و ضداضـطراب  خـواب و س  ياسکلروز

ــواني مــدل در ــسانهــاي حي ــ و ي، ان  يا کــشت ســلولي

  .)۹ـ۱۶(مشاهده شده است

ــورد  ــران  در مـ ــسردگي زعفـ ــد افـ ــر ضـ ، اثـ

ه شـده   يـ زعفران ته عصاره   در خصوص    هايي   گزارش

 اثـر   کـه وجـود دارد  ي در موش سورهيدريتربت حاز  

 يز، بررسـ  يقه بعد از تجو   ي دق ۳۰حاد عصاره زعفران،    

 ضـد   يداروهـا اثر   ،کينيکه در کل   يحال در   ،شده است 

 شـروع  ير زمـان يخأ با مصرف مداوم و با تـ    يافسردگ

 ينيبـال  شي پهاي هدر مطالع ن،  يچن هم. )۱۷ و ۱۸(شود مي

هـم  ز حـاد و     يتجـو هـم در    اه  ي عصاره گ  يمني ا يستيبا
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از طـرف   ). ۱۹(رديـ  قـرار گ   يابيمورد ارز مزمن  ز  يتجو

 يهــا تيـ في موجـود در بـازار از ک  يهـا  زعفـران گـر،  يد

 عطر و خلـوص برخـوردار       ، از نظر رنگ، طعم    يمختلف

ه زعفران مرغوب، فقط قسمت كالله  ي ته يابر. باشند مي

هـر گـل يعنـي قـسمت انتهـايي خامـه اسـت كـه چيــده         

شـود، ولـي معمـوالً خـود ميلـه خامـه را بـا كاللـه                  مي

كننـد كـه زعفـران را        ميينند و با زعفران مخلوط      چ مي

ش و يتفاوت در محل رو   عالوهه  ب ).۳(كند مينامرغوب  

ــود ترک يدر نت ــه وجـ ــات و ميجـ ــبـ ــف از يـ زان مختلـ

توانـد سـبب شـود کـه         مـي اه  يـ ثره در گ  ؤم) مواد(ماده

ــ ــران ب ــرات   ه زعف ــف، اث ــاطق مختل ــده از من ــت آم دس

   ).۲( نشان دهنديک مختلفيفارماکولوژ

 هـاي  ه از مطالعـ ييکه هدف نهـا    نيوجه به ا  با ت 

 يقــاطع بــرا  مــيدســت آوردن شــواهد عله  بــياهيــگ

 يها ونيد فرموالس ياهان و تول  يثره گ ؤاستخراج ماده م  

از بـه  يـ باشـد، ن  يک مـ  يـ ني مـصرف در کل    ي برا ييدارو

ه بـ  در زعفـران  ي قبلـ هاي هج مطالعيد نتايأي و ت يبررس

بـا توجـه بـه      . باشـد  ميمناطق گوناگون   دست آمده از    

ن مطالعه بـه منظـور گـسترش و اعتبـار        يموارد فوق، ا  

 تـا اثـر     شد، ي طراح ي قبل هاي  هج مطالع يدن به نتا  يبخش

 زعفـران   يدروالکلي و ه  ي آب يها  عصاره يضد افسردگ 

ه هبانات فـارس را بـ     سـت  شـده از ا    يآور مرغوب جمـع  

ن يچنـ  هـم .  کنـد  يز تحـت مـزمن بررسـ      يصورت تجـو  

 يها بـر رو    و اثر عصاره  ها   ت تحت مزمن عصاره   يسم

  . شد ي بررسيت حرکتيفعال

  روش بررسي

هاي سوري نر بـه      موشدر اين مطالعه تجربي     

رم از خانه حيوانـات دانـشگاه       ـــگ ۲۵ـ۳۵ يبيوزن تقر 

حيوانات در اتـاقي بـا      . ندعلوم پزشكي شيراز تهيه شد    

 سـاعتي  ۱۲و در دوره  گـراد     درجه سانتي  ۲۴±۱ دماي

تـايي در    هـاي ده   صورت گـروه   تاريكي به     و روشنايي

وانـات در طـي   يح .كربنات نگهداري شدند هاي پلي  قفس

مدت نگهداري به طور آزادانه به آب و غـذا دسترسـي          

ن يـ  مـورد اسـتفاده در ا   هـاي   تعداد کـل مـوش    . داشتند

 اصــول ،هــا شي آزمــاي در طــ.بــودســر  ۱۷۸مطالعــه 

 يشگاهيــوانـات آزما ي در خـصوص کـار بـا ح   ياخالقـ 

  .ديت گرديرعا

هـاي   براي بررسي اثـر ضدافـسردگي عـصاره     

 مـوش مـورد     ۱۲۲  زعفران مجموعاً  هيدروالكليو  آبي  

 هـر کـدام از   ي کـه بـرا    يطـور ه   ب ،استفاده قرار گرفت  

طـور جداگانـه   ه   بـ  يدروالکليـ ا ه يـ  و   ي آبـ  يها عصاره

 يي تـا ۸  گـروه ۷ موش به طـور تـصادفي بـه     ۵۶تعداد  

ريافـت   گـروه د ۴ ؛شـامل هـا      گـروه  .بندي شـدند   تقسيم

ــده دوزهــاي  ــي م۴۰۰ و ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰كنن ــر  يل گــرم ب

ــوگرميک  و ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰دوزهــاي و  عــصاره آبــيل

 عـصاره هيـدروالكلي كاللـه       لوگرميگرم بر ک   يلي م ۸۰۰

 و )گـروه شـاهد  ( ، يك گروه دريافت كننـده آب      زعفران

 فلوكـستين بـا دوز   دهن دريافت كندو گروه كنترل مثبت 

 ۱۵پـرامين بـا دوز    مـي و ايم بـر كيلـوگرم      گـر    ميلي ۲۰

  .ندبود گرم بر كيلوگرم ميلي

، يت حرکتـ يـ  فعاليبرروبررسي اثر   به منظور   

 و يي تا۶ گروه ۵ موش در    ۳۰ تعداد   ي عصاره آب  يبرا
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   گـروه   ۶ مـوش در     ۳۶ تعداد   روالكلييد عصاره ه  يبرا

هـا   گـروه .  شـدند يبنـد  مي تقـس يطور تصادفه   ب ييتا ۶

، ۴۰۰، ۱۰۰دوزهـاي  ه افـت کننـد  ي در يهـا   گروه ؛شامل

 بـي  و آ عـصاره   لـوگرم يگـرم بـر ک     يلي م ۱۲۰۰ و   ۸۰۰

 لو گـرم  يگرم بر ک   يلي م ۱۶۰۰ و   ۸۰۰ ،   ۴۰۰،  ۲۰۰،  ۱۰۰

ــران   ــه زعفـ ــي كاللـ ــدرو الكلـ ــصاره هيـ ــ عـ روه و گـ

  . بود)گروه شاهد(كننده آب دريافت

ــران  ــوبزعف ــه گ(مرغ ــکالل ــتاز ا) اهي هبانات س

نـشگاه  دانـشکده علـوم دا  در آوري شـد و     فارس جمـع  

د قرار گرفـت و بـا شـماره    ييأ و ت  يراز مورد بررس  يش

راز يدانـشگاه شـ     در هرباريوم دانشکده علـوم     ۴۰۱۵۱

  . نگهداري شد

 ةليزعفران به وسـ ابتدا براي تهيه عصاره آبي،   

 ۲۴از پـودر بـه مـدت         گـرم    ۳مقدار  . آسياب پودر شد  

بعــد از . آب خيــسانده شــدتــر يل يلــي م۲۰۰ســاعت در 

حاصل صاف شده تا حد تغليظ  نده  ساي خ ،صاف کردن 

ه ــــ  درج۶۰ــ ۷۰ه حـرارت    ـــــ روي بن ماري با درج    

گراد قرار گرفت و در نهايت عصاره تغليظ شده          سانتي

بـازده عـصاره   . با كمك دستگاه دسيكاتور خشك شـد    

  .  بوديوزنـ  ي وزن درصد۳/۴۸

ــراي  ــتهب ــه روش   ه ي ــدروالكلي ب ــصاره هي ع

ــدار ، پركوالســيون ــران زپــودر  گــرم ۵مق ــا عف  ۳۵۰ب

با روش  )  درصد ۷۰اتانول  (حالل هيدروالكلي تر  يل يليم

عصاره به دست آمـده     . دي گرد يريگ پرکوالتورعصاره

در سه مرحله به وسيله اتردوپترول در قيف جدا كننده   

پس تا حد تلغـيظ روي      سزدايي شد،    استخراج و چربي  

. قرار گرفتگراد  درجه سانتي ۶۰ـ۷۰بن ماري با دماي  

تلغــيظ شــده در دســتگاه دســيكاتور خــشك  عــصاره 

 . بوديوزنـ  ي وزن درصد۴/۴۴ بازده عصاره .گرديد

ک دوز منفرد يها  ت حاد، موشي سم يدر بررس 

 ۲۴۰۰ و ۲۰۰۰،  ۱۸۰۰،  ۱۲۰۰،  ۸۰۰،  ۴۰۰،  ۲۰۰،  ۱۰۰

، ۱۰۰دوز ا يـ  و  از عـصارة آبـي     لوگرميگرم بر ک   يليم

ــي م۱۶۰۰ و ۸۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ ــر ک  يل ــرم ب ــوگرميگ  از ل

ــران را عــصا ــدروالكلي زعف ــره هي صــورت داخــل ه ب

ــديدر يصــفاق ــت نمودن  تحــت مــزمن، يدر بررســ. اف

، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ يدوزهــا از يکـ ي  دوز از۳هــا  مـوش 

ا يـ  عـصاره آبـي و     لوگرميگرم بر ک   يلي م ۱۲۰۰ و   ۸۰۰

 لـوگرم يگرم بـر ک  يلي م۸۰۰ و۴۰۰،  ۲۰۰،  ۱۰۰دوزهاي  

ه و ب  ساعت۲۴ يدر ط عصاره هيدرو الكلي زعفران را   

سـپس تعـداد   . افـت نمودنـد  يدر يصورت داخل صـفاق   

 ساعت در هر گروه مشاهده و       ۴۸  يدر ط مرگ و مير    

ن دوز مورد مطالعه که باعث مـرگ  يشتريبثبت گرديد،  

ن دوز يشتريـ  بـه عنـوان ب  ،شد ميها ن کدام از موش   چيه

 ين اساس دوزهاير کشنده در نظر گرفته شد و بر ا   يغ

ن يـي تع   ي ضدافـسردگ  يهـا   شي آزمـا  يمورد نظـر بـرا    

  . دشدن

بــــات ي مــــشخص کــــردن نــــوع ترکيبــــرا

ــا  موجـــود در عـــصارهياساســـ  هـــاي شيهـــا، آزمـ

ــ آلکالوئيي جهـــت شناســـايصيـــتشخ معـــرف (دهايـ

، ) تراگــر- واکــنش بــورن(هــا  ونـــــنيراکـــ، آنت)ريمــا

و  ) جــاد رســوب بــا محلــول اســتات ســربيا(هــا  تـانن 

ــفالونوئ ــ -يرو(دها ي ــدريرـــد کلياس ــر رو)کـي  ي ب

  .)۱۸( صورت گرفتييعصاره خشک شده نها
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هـاي   براي بررسي اثـر ضدافـسردگي عـصاره     

 به بار  اين تست اولين. استفاده شد تست شنا گياهي از   

 )۲۰( ارايه گرديد  )۱۹۷۸()۱(و همكاران وسيله پورسولت   

 اصالح  )۲(تك و همكاران    به وسيله دي   ۱۹۹۵و در سال    

كــه از طريــق  تــا بــه داروهــاي ضدافــسردگي  ديــگرد

. )۲۱( نيـز پاسـخ دهـد   ،كنند ميسيستم سروتونين عمل   

ــه از روش   ــن مطالع ــاران  ديدر اي ــك و همك  )۱۹۹۵(ت

متر و قطر   سانتي۲۵يك سيلندر به ارتفاع    . شداستفاده  

متر انتخاب گرديد و آب تـا ارتفـاعي ريختـه          سانتي ۱۸

شد كه در صـورت قـرار دادن مـوش در سـيلندر، دم               

درجـه   ۲۵ دمـاي آب     .را لمـس نكنـد    سـيلندر     موش ته   

  .شد ميسنج  كنترل   كه به وسيله دما،بودگراد  سانتي

به فاصله   کردن   ش شنا يها تحت دو آزما    موش

 فقـط بـه منظـور       اول،ش  يآزما. قرار گرفتند  ساعت   ۲۴

 ن منظـور يبد. ش بوديط آزمايآشنا شدن موش به شرا   

 آب قـرار  يلندر حـاو يقـه در سـ    ي دق ۱۵موش به مـدت     

لندر خارج و به قفس خـود بـر       ي و سپس از س     شد داده

 سـاعت بعـد مـوش تحـت     ۲۴ مدت زمـان  . گردانده شد 

ش، يآزمـا ن يـ در ا . ش دوم شنا کردن قرار گرفت     يآزما

 در ي حرکتـ ي شنا کردن، باال رفتن و ب     يتعداد رفتارها 

 رفتـار  .ثبـت شـد  قـه  ي دق۵و به مدت     يا هي ثان ۵فواصل  

ن شـنا  ينمـاد صـورت  ه  است کـه بـ  يشنا کردن، حرکت 

رفتار بـاالرفتن، حركتـي   . داد ميکردن در آب را نشان     

است كه طي آن موش پاها و دم را به صورت كـشيده           

واره يـ رفتن به د ها را به حالت باال   آورد و دست   ميدر  

 است که موش ي حالت يحرکت يرفتار ب  .كشد ميلندر  يس

آيد و فقط حركـاتي انجـام        ميحركت در     به صورت بي  

  . خود را در سطح آب شناور نگهدارددهد كه مي
ش يو ثبت حرکات در آزمادوم ش يزماقبل از آ 

 يدوزهـا  از يکـ يق از يـ هـا سـه تزر   شنا کردن، مـوش   
گـــرم بـــر  يلــ ي م۴۰۰ و۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰(يآبـــعــصاره  

، ۲۰۰، ۱۰۰( زعفرانيدرو الکل يا عصاره ه  يو  ) لوگرميک

ن، ي، فلوکـــست)لـــوگرميگـــرم بـــر ک يلـــي م۸۰۰ و۴۰۰

ــرام مــييا  ۵/۲۳ و ۵/۱۹، ۵/۰ در فواصــل آبا يــن و يپ

ــاعت  ــد از آزمـــاسـ ــدي دراولش يبعـ ــت کردنـ از . افـ

 ۲۰لـوگرم و فلوكـستين    يگرم بر ک   يلي م ۱۵پرامين    ايمي
به عنوان داروهـاي اسـتاندارد و       لوگرم  يگرم بر ک   يليم

   ..كنترل مثبت استفاده شد

 بـا   يـ حرکت  ي محرک روان  يز آنجا که داروها   ا

 تست شـنا  توانند در آزمون     مي يکتت حر يش فعال يافزا

نـان از  ياطم، بـه منظـور   )۲۱(جاد کنند ياثر مثبت کاذب ا   

، اثر  يضدافسردگتست   جيبر نتا ن فاکتور   يار  يثأعدم ت 

 مـوش   يت حرکتـ  يـ  فعال ي زعفـران بـر رو     يها عصاره

نـيم سـاعت پـس از تزريـق        ن منظـور    يبد. شد يبررس

  دستگاه  ثبـت    موش در وسط صفحه   ،  آبا  ي ها عصاره

 دقيقـه در  ۲۰قرار داده شد و به مدت  )۳(يت حرکت يفعال

  .اي تعداد حركات موش ثبت گرديد  دقيقه۵فواصل 

 )SPSS)۴افـزار   آوري شده با نرم هاي جمع   داده

 تجزيـه و    )۵(آناليز واريانس يك طرفـه    و آزمون آماري    

  .تحليل شدند
                                                

1-Porsolt et al 
2-Detke et al 
3-Animex 
4-Statistical Package for Social Sciences 
5-One-Way Analysis of Variance 
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  ها افتهي

 ي کـه عـصاره آبـ      ،داد   اوليه نشان  يها  يبررس

ــر ــاه زعف ــون   آلکالوييــديداراان گي ــوده وآنتراکين و ب

  .است ساپونين ي گياه حاويعصاره هيدروالکل

ــ ــريدر بررس ــم اث ــادي س ــصارهت ح ــا  ع  يه

ــران،  ــ زعف ــصاره آب ــا يع و  ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ يدر دوزه

 ،۵۰ب باعـث مـرگ  يـ لوگرم به ترت  يگرم بر ک    يليم ۲۴۰۰

ــد از مـــوش۳/۳۳ و  ۵۰ ــا   درصـ ــصاره  و شـــدهـ عـ

لــوگرم يگــرم بــر ک يلــيم۱۶۰۰ دوز درآن  يدروالکليـ ه

 ي در بررس.ديها گرد  درصد از موش   ۳/۳۳باعث مرگ   

عـصاره   زعفـران،    يهـا  ت تحت مزمن عصاره   ياثر سم 

لـوگرم  يگـرم بـر ک      يليم ۱۲۰۰و   ۸۰۰ ي دوزها در يآب

ــرگ  ــث م ــوش۵/۱۲باع ــد از م ــا   درص ــده ــا .ش ر يس

 ي مـورد اسـتفاده اثـر کـشندگ     يهـا بـا دوزهـا       عصاره

  . نداشتند

 ي دوزهـا  ير تجـويز درون صـفاق     تأثيبررسي  

گرم بر کيلـوگرم عـصاره        ميلي  ۴۰۰ و   ۲۰۰, ۱۰۰ , ۵۰

ــ ــران، ايمــ يآب ــستين و آب  ي زعف ــرامين، فلوک ــر ،پ  ب

تـست  ، شـناکردن و بـاالرفتن در    يحرکتـ  ي ب يرفتارها

، ۵۰ي زعفـران بـا دوزهـا     يعـصاره آبـ    ،نشان داد  شنا

دار  ي ميلي گرم برکيلوگرم باعث کاهش معن    ۲۰۰ و ۱۰۰

 و  ۲/۱۷, ۳/۱۶حركتـي بـه ترتيـب بـه ميـزان             ير ب رفتا

 ). >۰۵/۰p(شــدشــاهد  درصــد نــسبت بــه گــروه ۵/۱۳

گـرم بـر کيلـوگرم        ي ميلـ  ۱۰۰و    ۵۰ ين دوزهـا  يچن هم

ــ  ــه طــور معن ــار  يدار يعــصاره ب ــزايش رفت  باعــث اف

 درصــد ۷/۶۰ و ۵/۵۰بــاالرفتن بــه ترتيــب بــه ميــزان  

 ۲۰۰ يدوزهـا ). >۰۵/۰p( شـدند  شـاهد نسبت به گروه    

باعـث افـزايش   عـصاره  گـرم بـر کيلـوگرم         ي ميل ۴۰۰و

ــه ميـــزان   ــد ۲/۲۷ و ۲/۳۲رفتـــار بـــاالرفتن بـ                 درصـ

ــدند ــار   ،ش ــر آم ــزايش از نظ ــن اف ــه اي ــي ک دار  ي معن

             پــرامين و فلوکــستين، باعــث    يايمــ. )<۰۵/۰p(نبــود

 ۷/۱۷ و۷/۲۲ بــه ميــزان يحرکتــ يدار بــ يکــاهش معنــ

ــه گــرو    ــد نــسبت ب ــاهد ه درص         ). >۰۵/۰p(شــدندش

فلوکستين باعث افزايش رفتار شـنا کـردن بـه    چنين   هم

پـرامين باعـث افـزايش در         ي درصد و ايمـ    ۱/۶۶ميزان  

 درصـد در مقايـسه بـا        ۱/۸۶رفتار باالرفتن به ميـزان      

  ).>۰۵/۰p( شدند شاهدگروه 

 ي دوزهـا  يتأثير تجـويز درون صـفاق     بررسي  

گرم بر کيلوگرم عصاره    ميلي۸۰۰  و۴۰۰ , ۲۰۰ , ۱۰۰

، شناکردن يحرکت ي بي زعفران، بر رفتارهايهيدروالکل

 مختلـف   يدوزهـا نـشان داد    تست شـنا    و باالرفتن در    

 شـنا   ،يحرکت  ي ب ي بر رفتارها  يدار  يثير معن أعصاره ت 

 نـشان  شـاهد کـردن و بـاالرفتن در مقايـسه بـا گـروه      

  .)<۰۵/۰p(ندادند

, ۴۰۰, ۱۰۰ ي زعفـران بـا دوزهـا      ي آبـ  عصاره

گرم برکيلوگرم به ترتيب بـه ميـزان       ميلي ۱۲۰۰ و   ۸۰۰

 مـوش  ي درصد فعاليت حرکتـ ۹/۵۳ و   ۵۷،  ۷/۶۲ ،۲/۴۵

دار کـاهش   ي  بـه طـور معنـ   شـاهد را نسبت بـه گـروه       

 زعفـران   يعصاره هيدروالکل چنين    ، هم )>۰۱/۰p(دادند

 درصد ۳۶گرم بر کيلوگرم به ميزان  ي ميل۱۶۰۰با دوز   

 به طـور    شاهد موش را نسبت به گروه       يفعاليت حرکت 

  . )>۰۱/۰p(دار کاهش داد يمعن
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  بحث 

 قبلـی در مـورد   هـاي  هنتـايج مطالعـ   با توجه به    

مطالعـه  ، هدف اين    )۱۷ و   ۲۲(اثرضد افسردگي زعفران  

ــي  ــسردگ بررس ــد اف ــر ض ــصارهياث ــا  ع ــيه  و ي آب

  تحـت  زيدر تجو هبانات فارس   ست زعفران ا  يدروالکليه

ن مطالعـه   يـ ج ا ي نتـا  .بودبا استفاده از تست شنا       مزمن

 يدروالکليـ  و نـه عـصاره ه  ينشان داد که عـصاره آبـ    

 يعصارة آب .باشد مي ي اثر ضد افسردگ يزعفران دارا 

 و  يحرکت  ي در رفتار ب   يدار  يزعفران باعث کاهش معن   

 يکـه بـر رو   ي در حـال ،رفتن شد ش در رفتار باال  يافزا

ن بـه نظـر     ي بنـابرا  . نداشـت  يريثأرفتار شـنا کـردن تـ      

 خـود را بـا   ين عصاره اثـر ضدافـسردگ  يرسد که ا   يم

ه  بـ ايـ  کنـد  ين اعمـال مـ  يپـرام  يميمشابه با ا   ميزيمکان

ر بـر   يثأق تـ  يـ شتر از طر  يـ ب يعصاره آبـ  گر  ي د يعبارت

. کنـد  مـي عمل  ) ني نفر ينوراپ(ک  يستم آدرنرژ ي س يرو

 لوگرم عـصاره ي گرم بر کيلي  م۱۰۰ و ۵۰ ياثر دوزها 

 قابــل يدر حــد ي حرکتــي در کــاهش بــ زعفــرانيآبــ

اثر عـصاره بـر    هر چند که     ،بودن  يپرام  يميبا ا سه  يمقا

. ن بوده است  يپرام  يمياکمتر از   ش رفتار باالرفتن    يافزا

 مي تمـا  ين قابل ذکر است کـه در مطالعـه کنـون          يچن هم

 را کاهش دادند و يت حرکتي، فعالي عصاره آب يدوزها 

 يهـار کـرد کـه اثـر ضـد افـسردگ           توان اظ  مين  يبنابرا

ر يل تـأث  يدله   بوده و ب   يک اثر اختصاص  ي،  يعصاره آب 

  .  نبوده استيت حرکتي فعالشيدر افزاعصاره 

انگر اثــر ضــد يــ کــه نمايجــه مطالعــه کنــونينت

باشـد در توافـق بـا     مـي  زعفران ي عصاره آب يافسردگ

ــه ينت ــهج ــه  ي امطالع ــت ک ــي و    اس ــيله كريم ــه وس ب

 زعفـران تربـت   يعـصاره آبـ   يبر رو ) ۲۰۰۱(همكاران

 قابل ذکر اسـت کـه   کنيل. )۱۷( انجام شده است   هيدريح

ش يباعـث افـزا   زعفـران  يعـصاره آبـ  مطالعـه،  اين  در  

است که عـصاره      شنهاد شده يو پ شد  رفتار شنا کردن    

کـه در    يدر حال کند،    يجاد م ين ا ي مشابه فلوکست  ياثرات

ش يرفتار باال رفتن را افـزا      يعصاره آب حاضر  مطالعه  

ن يـ ا. باشد  ين م يپرام  يميکه مشابه عملکرد ا    داده است 

ثره موجود ؤزان و نوع مواد ميتوان به م  مياختالف را   

. ش نـسبت داد يـ ل تفاوت در محل رو  يدله   ب در زعفران 

ب يــ دو ترکتــوان اشـاره نمــود کـه   مـي ن راســتا يـ در ا

ــيزعفــران موجــود در  ــا ي کروســيعن ن و ســافرانال ب

 ،باشـند  مـي  ياثر ضدافسردگ ي که هر دو دارا    يوجود

ــ ــيل ــاوتيثأکن ت ــر رويرات متف ــاالرفتن و ي ب ــار ب  رفت

ن يکروسـ نشان داده شـده اسـت کـه         . شناکردن دارند 

 در ،ش داده يرا افـزا  رفتار باالرفتن    ،نيپرام  يميمشابه ا 

تـر بـر    يل يلـ يم/. ۵( بـاال  يسافرانال در دوزها  که   يحال

ــوگرميک ــي باعــث افــزا،ني مــشابه فلوکــست،)ل ار ش رفت

شنهاد يـ تـوان پ    ين مـ  يبنـابرا . )۲۲(شده است شناکردن  

شتر ي، ب حاضر در مطالعه    ينمود که احتماالً عصاره آب    

 يکـه عـصاره آبـ      يدر حال ن باشد   ي ماده کروس  يحاو

 سـافرانال بـوده     يشتر حـاو  يـ ه ب يـ دريح زعفران تربت 

 در دو   ي عصاره آبـ   دوز موثره سه  ين مقا يچن هم. است

ثـر ضـد    احاضـر مطالعـه  دهد کـه در   ميمطالعه نشان  

ــسردگ ــ ياف ــصاره آب ــي م۵۰ در دوز ي ع ــر   يل ــرم ب گ

کـه حـداقل دوز      ي در حـال   ،شروع شده اسـت   لوگرم  يک

ــ ــ ثرهؤم ــصاره آب ــت ح ي ع ــران ترب ــدري زعف  ۱۶۰ ه،ي

شنهاد يـ جـه پ ين نت يـ ا. لوگرم بوده اسـت   يگرم بر ک   يليم
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 يثره در عـصاره آبـ     ؤزان ماده م  ي م  که احتماالً  ،کند مي

از طـرف   ا  يـ و  شتر بـوده اسـت      يـ  ب هباناتستزعفران ا 

 ز تحت مزمن  يل تجو يدله   ب ،جه ممکن است  ين نت ي ا گريد

 در مطالعـه  ز حاديسه با تجويدر مقا   حاضر در مطالعه 

قابـل ذکـر    . )۲۲(باشـد  )۲۰۰۴(ن زاده و همکـاران    يحس

 ي داراي ضد افـسردگ   يک هم داروها  ينياست که در کل   

ع شــرور يخأ بــا تــ آنهــااثــر باشــند و مــي نياثــر فــور

ز چنـد دوز از     يجوت احتمال دارد که     ن  ي بنابرا ،شود مي

که سبب شده است صورت تحت مزمن ه  بيعصاره آب

 يتــر نييدوز پـا ن مطالعـه در  يــا در ياثـر عـصاره آبـ   

  .مشاهده شود

 عـصارة   يکـدام از دوزهـا      چيهن مطالعه،   يدر ا 

 باعث يدار ي زعفران نتوانستند به طور معنيدروالکليه

ا بـاالرفتن شـود   ي، شناکردن يحرکت يبرفتار  ر در   ييتغ

 ي عـصاره اتـانول  يبـر رو  هاي قبلي   همطالعج  يکه با نتا  

ــا ــل. )۲۲(رت دارديزعفــران مغ ــين دليتــر محتم ــه يل  ک

در تفاوت  ،ج ذکر کردين اختالف در نتاي ايتوان برا يم

ــگ روش عــصاره ــيري ــه ي ب ــد مــين دو مطالع در . باش

وپتـرول   از اترد  يريـ گ  بعـد از عـصاره     حاضـر مطالعه  

توانـد باعـث      ي اسـتفاده شـد کـه مـ        يـي زدا   روغن يبرا

 ي فـرار کـه در اثـر ضدافـسردگ         يهـا  روغـن  استخراج

الزم به ذکـر اسـت کـه        . باشد  زعفران نقش دارند، شده   

از مـواد   عطـر زعفـران اسـت و     مـسئول   سافرانال کـه    

ــسردگ   ــد اف ــوثرة ض ــده   يم ــناخته ش ــران ش  در زعف

 يدينوترپنوئ روغن فرار با ساختمان مو     کي ،)۲۲(است

توانـد بـا اتـر دوپتـرول از عـصاره            مـي کـه   ،  باشـد  مي

عــدم  ي بــرايلــي خــارج شــده باشــد و دليدروالکليــه

 يدرو الکلـ يـ  از عـصاره ه   ي اثر ضـد افـسردگ     همشاهد

تخراج سـ  ا اي ها ه که روش  ين فرض يدر توافق با ا    .باشد

 را در عصاره يبات مختلفيتواند وجود ترک مي ،متفاوت

بـات  ي ترک يياشاره کرد که شناسا    توان مي ،سبب شود 

ــل ــصاره ه ياص ــود در ع ــ موج ــه يدروالکلي  در مطالع

کـه در    ي در حـال   ،ن بـود  يانگر وجود ساپون  ي نما يکنون

 يدروالکليـ عـصاره ه   )۲۰۰۱(و همکاران  مييکرمطالعه  

. )۱۷(ه است  بود نيد و ساپون  يد، فالونوئ يآلکالوئ يحاو

 شده بـا    ن تفاوت در نوع و مقدار مواد استخراج       يبنابرا

 يگـر يل ديتواند دل يمن دو مطالعه  يب درصد   ۷۰اتانول  

 يدروالکليـ  عصاره هي اثر ضدافسردگ مشاهده بر عدم 

  .باشدن مطالعه يدر ا
  

  گيري نتيجه

ن مطالعــه نــشان داد کــه يــج اينتــادر مجمــوع، 

ــران يعــصاره آبــ ــر يدارا فــارس اســتهبانات زعف  اث

شتر يـ سم اثـر ب   ي که از نظر مکان    باشد مي يضدافسردگ

 ستم يـ س ي بـر رو   ن بوده و احتمـاالً    يپرام مييه به ا  يشب

رسـد کـه    مـي هر چند به نظـر   . کند مين اثر   ينفر ينوراپ

سئول اثـــر مــ  ين موجــود در عـــصاره آبــ  يکروســ 

ثره عـصاره   ؤده م کن ما ي ل ، عصاره باشد  يضدافسردگ

باشـد و    مـي مـشخص ن  ق  يـ طـور دق  ه  بحاضر  در حال   

  .دارده يند آهاي هاز به مطالعينافتن آن ي
  

  تشکر تقدير و 

ــنو ــري ــه از م ــل م مجاهــديسندگان مقال ــه دلي  ب

 ييايميبـات شـ  ين ترکيـي  و تع يريگ عصارههمكاري در   

  .ندينما مي يقدردان
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Abstract 
 
Background & aim: In Iranian traditional medicine, Crocus sativus L. has been defined as 
an exultant plant. The present study was undertaken to determine the effect of subchronic 
administration of aqueous and hydro-alcoholic extracts of Crocus sativus on mice. 
 
Methods: The effect of subchronic i.p. administration of different doses of the aqueous 
extract (50, 100, 200, 400 mg/kg or water) and the hydro-alcoholic extract (100, 200, 400, 
800 mg/kg or water) of Crocus sativus stigma on immobility, climbing, and swimming 
behaviors were evaluated in the forced swimming test in mice. Fluoxetine (20 mg/kg) and 
imipramine (15 mg/kg) were used as reference drugs. Additionally, the effect of both plant 
preparations on spontaneous activity was examined. The collected data was analyzed 
using One-way ANOVA. 
 
Results: The aqueous extract at doses of 50 and 100 mg/kg produced a significant 
reduction in immobility along with an increase in climbing behavior which is similar to 
those which have been observed with imipramine. The hydro-alcoholic extract did not 
show significant effects on immobility, climbing and swimming behaviors of all studied 
doses, compared to control group. The aqueous extract of all studied doses and the 
hydro-alcoholic extract at dose of 1600 mg/kg decreased spontaneous activity.  
 
Conclusion: The results of this study suggests that the aqueous, but not hydro-alcoholic, 
extract of Crocus sativus stigma from Estahbanat in Fars province, in subchronic 
administration possess an antidepressant-like activity which may be mediated through 
norepinephrine system.  
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