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 چکیده
استخراج این قابلیت خاصی در  کدام هر که شود  می استفاده متفاوتی های  حالل اکسیدانی گیاهی از آنتی مواد استخراج جهت امروزه مقدمه:

 های پرکاربرد نیز  اساس اکثریت حالل بر و آوری ایران جمع متفاوت رویشی مناطق دارویی از برخی گیاهان تا شد سعی حاضر تحقیق در مواد دارند لذا
 یدانی معرفی کرد.اکس جهت استخراج مواد آنتی بهترین حالل دارویی، بتوان گیاه بهترین شناسایی بر عالوه تا گیرند قرار ارزیابی مورد

اکسیدانی برخی گیاهان  گیری)آبی، هیدروالکلی، استونی و متانلی( بر میزان مواد آنتی بررسی نوع حالل عصاره منظور  به ها: مواد و روش

تره و کلپوره،  ، شاهدارویی بومی مناطق مختلف ایران از جمله کاکوتی، شکرشفا، زعفران، بومادران، پونه کوهی، نعناع کوهی، زوفا، آویشن کوهی
 اکسیدانی استفاده شد.  فعالیت آنتی برای سنجش DPPHفاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد. از  صورت  بهآزمایشی 

یدانی، محتوای فنل اکس ها نشان داد که نوع عصاره و برهمکنش عصاره و گیاه بر خواص آنتی نتایج تجزیه واریانس داده :پژوهش های یافته

 )کلیــــیدرواله(، mg/g DW56/78 )یآباره ــــالونوئید در عصــــیزان فــــترین مـــشـــ. بی(P<0.01)یر متفاوتی داشته استثاتو فالونوئید 
 mg/g DW87/788(متانلی ،) mg/g DW87/788(و استونی ) mg/g DW87/787ره صاــــرین میزان فنل در عـــچنین بیشت ( و هم

( مربوط به گیاه mg/g DW 68/37( و استونی)mg/g DW 88/67)یمتانل(، mg/g DW 77/72)یدروالکلیه(، mg/g DW 33/76آبی)

( g/mlμ 75درصد در غلظت  78/7در عصاره آبی) DPPHاکسیدانی بر اساس آزمون   یآنتدارویی بومادران منطقه ایالم بوده است. بیشترین خاصیت 

( متعلق به نعناع کوهی منطقه کاشمر و سپس بومادران g/mlμ 58درصد در غلظت  88/38یدروالکلی)هنطقه ایالم، در عصاره متعلق به بومادران م

سپس کلپوره کاشمر و بومادران ایالم و  ( متعلق به نعناع کوهی منطقه کاشمر وg/mlμ 58درصد در غلظت  228/57منطقه ایالم، در عصاره استونی)

 ایالم بوده است. ( متعلق به بومادران منطقهg/mlμ 75درصد در غلظت  533/86تانلی)در نهایت در عصاره م

ین حالل جهت استخراج مواد فنلی و بررسـی خاصـیت اکسـیدانی، متانـل بـوده و      تر  مهمنتایج این تحقیق نشان داد که  بحث و نتیجه گیری:

 ایالم بوده است. ادران منطقهاکسیدانی، بوم  یآنتحضور مواد و خاصیت  لحاظین گیاه از ثرتروم
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 مقدمه
 جهاندارویی  منابع گیاهان نیتر  یایران یکی از غن

 که دارای تنوع باالی شرایط رود  یبه شمار م
گیاهان  .ستازیستگاهی برای انواع این گیاهان 

 هماده و دارای های ثانوی  غنی از متابولیت ،دارویی
تند که این ــهسا ـــبسیاری از داروه یاساس هثروم

 هدایت اگر چه اساساً باها و مواد موثره  متابولیت
 ها  آنشوند، ولی ساخت   یمندهای ژنتیکی ساخته آیفر
گیرد.  یر عوامل محیطی قرار میثاتبارزی تحت  طور  به
که عوامل محیطی باعث تغییراتی در رشد   یطور  به

 هثروواد مـــگیاهان دارویی و نیز در مقدار و کیفیت م
 وزیدها، استروئیدهاـــدها، گلیکـــها نظیر آلکالوئی  آن
 .(7)گردد  فرار می یها  وغنرو 

ها،   یسبزمرکبات و  طبیعی های  اکسیدان  یآنت
 برخی و بوده مهم بالینی های  یماریب رشد  بازدارنده

 با ها  یسبز و ها یوهم مصرف بین رابطه تحقیقات،
 چه گرا. اند  نمودهید تائ مزمن های  اریــیمب کاهش

و  اکسیدانی  یآنت ترکیبات نظر ها از  یسبزو  ها  یوهم
 که ییها  آن اما هستند متنوع اکسیدانی  یآنت فعالیت
 حاویمعموالً  دارند باال یدانیـــاکس  یـــآنت فعالیت

از طرفی مواد  .هستند تریـــبیش های  اکسیدان  یآنت
اکسیدانی کاربردهای زیادی عالوه بر درمان و   یآنت

های سرطانی و تصلب شرایین   یماریبپیشگیری از 
 برگ طبیعی اکسیدانی  یآنتترکیبات  از مثالًداشته 
 ، ازها  روغنو  ها  یچرب انبارمانی افزایش جهت زیتون
 یل فعالیتـــدل به نیــــیزم  بادام تـــپوس عصاره

 های  پســـیچ هداریــــنگ جهت اکسیدانی  یآنت
 (.7)استزمینی و غیره استفاده شده   یبس

 و آزاد های  یکالراد تولید و فرآیند اکسیداسیون
 Reactive Oxygens)فعال اکسیژن  های گونه

Species) ROS در که بوده حیات از بخش الزمی 
 .دارند شرکت یــــوژیك مهمــــبیول یها  واکنش

 که هستند مفید زمانی تنها ROSهای آزاد و   یکالراد

صورت  این غیر در شوند، تولید درستی مکان و زمان در
تولید  از ناشی استرس اکسیداتیو. باشند مضر توانند  یم

و  اکسیژن فعال ذرات و آزاد های  یکالراد اندازه از بیش
 علت به اکسیدانی  یآنت های  یستمس شدن ضعیف

 های  اکسیدان  یآنت کم تولید یاها   آن برداشت کم

 از بسیاریها است.   آن از استفاده یا افزایش و اندوژن
. است اکسیداتیو استرس با ارتباط در های مزمن  یماریب

 موجودات بدن در، ROS آسیب از منظور جلوگیری  به
 ای  یچیدهپ و قوی اکسیدان  یآنت های  یستمس زنده،
 .(3)دارد وجود
در  یمهم ارینقش بس شیسال پ اراناز هز اهانیگ

ها   انسان یزندگ تیفیو بهبود ک یالمتــــحفظ س
هستند  یدیخواص مف یادار ییدارو اهانیاند. گ  داشته

ضد  ،ییایضد باکتر تیبه خاص توان  یکه از جمله م
اشاره کرد. ها  آن یدانیاکس  یو آنت یضد قارچ ،یانگل

 های  یتمتابولی)اهیگ یها  فرآوردهی اخیر ها  سالطی 
کاربرد و اثرات  یآسان، راحت یدسترس لیبه دل ثانویه(

 یبرا ییایمیش یها  با فرآورده سهیکمتر در مقا یجانب
استفاده  مورد واناتیانسان و ح یها  یماریدرمان اکثر ب

 مشتق ثانویه های  یتمتابول. از طرفی (8)رندیگ  یقرار م
 پتانسیل دارای تام، فالونوئید و فنل مانند گیاهان از

 باشند که می آزاد های  یکالراد یساز  پاک برای قوی
 میوه، ،برگ مانند گیاهی مختلف یها  قسمت تمام در

 به توجه با این بر دارند بنا وجود و پوست ریشه دانه،
 منطقی فرسایشی مزمن و های بیماری باالی شیوع
بدن  نیاز مورد های  اکسیدان  یآنت مینات برای که است

 و فنل که گیاهانیخصوص   به و شود استفاده گیاهان از
 نمیات باالیی داشته باشند. در نتیجه برای تام فالونوئید

 مصرف بدن، نیاز مورد طبیعی های  اکسیدان  یآنت
 (.6)شود  یم توصیه باال فنلی با ترکیبات گیاهان

خواص  دارای الونوئیدهاــــــف و فنلی ترکیبات
به  اکسیدانی،  یآنت خاصیت مانند متعددی بیولوژیکی

 ضدالتهاب خاصیت و آزاد یها  کالیراد نــانداخت دام
 یرخابات باعث جلوگیری یا به تین ترکی. ا(8)باشند  یم

 یگرو د ها  یاکسیداتیو در چرب های  یبانداختن آس
 مهم شده و از به وجود آمدن سرطان و یها  مولکول

 . ترکیباتکنند  یکرونر قلب جلوگیری م های  یماریب
 شامل گیاهان در تمام که هستند ترکیباتی جز فنلی
 د. ایندارن وجود... غالت و ها،  سبزی جات،  میوه

 هستند. به گیاهان ثانویه های جزو متابولیت ترکیبات
 با مختلف فنلی ترکیب 7222بر  بالغ  طبیعی طور 
 سلولی، دیواره ساخت در دخالت از قبیل ثیرهاییات

خصوصیات  در دخیل و گیاه دفاعی در مکانیسم دخیل
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 گیاهان وجود مزه در و طعم عطر، رنگ، مانند میوه
 هایی عنوان شاخص  به فنلی کیباتتر چنین هم دارند.
 نظر در نیز میوه طول رشد در فیزیولوژیکی مراحل برای

 .(5)شوند  می گرفته
و ها  فنل دریافت منبع داده نشان تحقیقات

 غذایی رژیم نوع به جهان مختلف نقاط در یدهافالونوئ
 هم کشورهایی در مثال برای. است وابسته مردم منطقه

 این کننده  ینمتا سبز چای مصرف و چین ژاپن چون
 در مواد این که  یحال هست دربدن  مورد نیاز ترکیبات

 کشورهای در و پیاز و مصرف سیب با غربی کشورهای
 تخمیری مواد غذایی و ها  یسبز مصرف با شرقی

جامع نوع  طور  بهایران  کشور در. (8)شوند  یم مینات
ن وجود اکسیدا  یآنتخاص استفاده از انواع مواد حاوی 

مصرف  جمله ازندارد اما با تبلیغات مختلف کارهایی 
خام و پخته، برگ گیاهان و  صورت  بهها   یسبز

یات، اسانس، عرق، نوش  دم صورت  بهدرختان مختلف)
عصاره، مربا، شربت، ترشی، مواد شوینده)از جمله سدر( 

دلمه و غیره( صورت گرفته  صورت  بهو حتی مصرف 
ی مختلف ها  اندامتلف باید از که پیرو تحقیقات مخ

اکسیدانی بوده   یآنتگیاهان که دارای نوع خاص مواد 
 شود. ها  آناستفاده خاصی از 

گیاهی از  ثرهومتخراج مواد ــــامروزه جهت اس
که هر کدام دارای  شود  یمی متفاوتی استفاده ها  حالل

 ثرهومباشند و چون ماده  مزایا و معایب خاص خود می
عوامل مختلفی از جمله نوع گیاه، شرایط  ریثاتتحت 

رویش، نوع حالل، روش استخراج، مرحله رشدی گیاه و 
لذا در تحقیق حاضر سعی شد تا گیاهان  (7)غیره بوده

آوری و بر  از مناطق رویشی متفاوت جمع مختلف
ی مختلفی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند ها  حاللاساس 

یاه دارویی با باالترین تا عالوه بر شناسایی بهترین گ
هر  ریثاتاکسیدانی بتوان  میزان مواد فنلی و خواص آنتی

 خص و اینـــــبر مواد فنلی مش رگذاریثاتکدام عوامل 
 

تحقیق بتواند مبنایی برای تحقیقات بعدی در این مورد 
باشد تا با کمترین هزینه و زمان ممکنه، مواد فنلی را با 

ختلف استخراج و مقایسه بیشترین میزان در گیاهان م
 کرد.

 ها مواد و روش
حالل و عصاره گیاهی  نوع ریثاتبررسی و  منظور  به

ی، دانیاکس  یآنتبر میزان فنل، فالونوئید و خواص 
 کامالً تصادفی در سه تکرار در صورت  بهآزمایشی 
 پژوهشکده ژنتیك مهندسی و بیوتکنولوژی آزمایشگاه

 7385 سال در زابل دانشگاه کشاورزی فناوری  یستز
انجام گرفت. گیاهان مورد نظر از مناطق رویشی 

(، سپس در 7 شماره ی)جدولآور  عـــمـــجمتفاوت 
شناسایی و مورد ارزیابی قرار  ی،شناس  اهیگآزمایشگاه 

در دمای اتاق و شرایط سایه خشك و  ها نمونهگرفتند. 
با آسیاب برقی به شکل پودر درآمد. برای عصاره گیری، 

گرم از بافت پودر شده مورد نظر هر گیاه  72مقدار 
قطر محلول)آب  میلی لیتر 722( در 7 شماره )جدول

و  82سی الکل  سی 82)دروالکلیهسی(،  سی 722)
متانل سی( و  سی 722سی آب مقطر(، استون) سی 32

ساعت در  87خیسانده و به مدت  (سی( سی 722)
گردید. پس از طی دمای اتاق و بر روی شیکر نگهداری 

ها صاف، سپس  ارهــــشدن زمان مورد نظر، عص
 درجــــه سانتی گراد 82حالل در دمای کمتر از 

مانده بعد  ظ و باقیـــــاری تغلیــــتوسط دستگاه روت
گاه ــــط دستــــوســـدن تـــــك شــــــاز خش

جام ــــ( برای انگراد  یسانتدرجه  38انکوباتور)دمای 
های  شــــدی ریــــا درون پتــــــه  شـــیآزما
 درجه ســــانتی گـــراد 8تریل شده در دمای ـــــاس
هت ــــج ناًــــمـــــضد. ــردیـــــهداری گــــنگ
 722یری مقدار فنل کل و فالونوئید، ـــــگ  دازهــــان
حل  DMSO لیتر میلی 7گرم پودر عصاره در   یلیم

شد.
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 سامی و مشخصات گیاهان دارویی مورد استفاده. ا1 شمارهجدول 

 نام گیاه اسم علمی محل رویش گیاه قسمت مورد استفاده ثرهومماده 

 نعناع کوهی Mentha asiatica ایالم برگ و شاخه منتول

 کاکوتی Ziziphora persica قائن برگ و شاخه ایزومنتون

خارمیش()شکرشفا Otostegia persica بوشهر برگ و شاخه مورین و کورستین  

 زعفران Crocus sativus قائن گلبرگ کروستین

 بومادران Achillea millefolium ایالم برگ ماتریکارین

 پونه کوهی Mentha longifolia کاشمر برگ و شاخه تیمول

 نعناع کوهی Mentha asiatica قائن برگ و شاخه منتول

 بومادران Achillea millefolium کاشمر دار برگ و سرشاخه گل ماتریکارین

 نعناع کوهی Mentha asiatica کاشمر برگ و شاخه منتول

 زوفا Hyssopus officinalis قائن دار گ و سرشاخه گلبر آلفا وبتاپینن، کامفن، پینوکامفن

 وحشیویشن آ Thymus vulgaris کاشمر برگ تیمول

 تره  شاه Fumaria officinalis کاشمر برگ و شاخه نیناکتیس، نیل ی(، فومارنی)پروتوپنیفومار

 همدانی کلپوره Teucrium polium کاشمر برگ اکساید کاریوفیلن

 
گیری محتوای فنل کل به  ندازهبرای ا :فنل کل

لیتر کربنات  میلی 7گیاه،  یتر از عصارهلیکروم 722
 722لیتر آب مقطر و  میلی 7/7درصد(،  7سدیم)

-Folinوکالتیو)ــــسی ولینــــرف فــــتر معـیلیکروم

Ciocalteu’s)(62  اضافه شد. بعد از گذشت نیم )درصد
ومتر نسبت به نان 872 موج  طولدر  ها  آنساعت جذب 

استاندارد برای  عنوان  بهشاهد ثبت گردید. اسید گالیك 
(. 7 شماره شکلرفت)کار ه رسم منحنی استاندارد ب
گرم معادل  ها بر اساس میلی محتوای فنل کل عصاره

 .(8)اسید گالیك بر گرم وزن خشك گیاه گزارش شد
برای سنجش میزان فالونوئید کل به  :فالونوئید کل

 72لیتر متانول) میلی 6/7 یتر از هر عصارهلویکرم 622

 72یتر محلول کلرید آلومینیوم)لیکروم 722درصد(، 
موالر  7یتر محلول استات پتاسیم لیکروم 722درصد(، 

افه شد. جذب مخلوط ــــلیتر آب مقطر اض میلی 7/7و 
 876 وجــــم  ولـــطدقیقه در  82ت ــــبعد از گذش
گیری شد. بالنك  النك اندازهبت به بــــنانومتر نس

ه اوی تمام ترکیبات ذکر شده در باال بود اما بـــح
درصد به آن  72ای عصاره، همان حجم متانول ــــج

تاندارد از ـــافه شده بود. برای رسم منحنی اســـاض
(. میزان 7 شماره شکلد)ـــــشتین استفاده ـــکوئرس
گرم  س میلیها بر اسا ارهــــوئید کل عصـــــفالون

وئرستین بر گرم وزن خشك گیاه گزارش ـــمعادل ک
 .(72)شد

 
 

 
 ی مقادیر فنل و فالونوئیدریگ اندازهگالیک اسید)سمت راست( و کوئرستین)سمت چپ( جهت  استاندارد منحنی .1شماره  شکل

 
 دى پایدار رادیکال :اکسیدانی  یآنت خواص سنجش

 دام به عالیتتعیین ف براى هیدرازیل پیکریل فنیل
اکسیدانی   آنتی خواص یا سنجش آزاد رادیکال اندازى

 82 عصاره از داـــرفت. ابت کار ( بهF (77))فرمول 
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 722متانول) لیتر میلی 76 و در نموده وزن گرم  میلی
، 82شد. سپس از این محلول سه غلظت  درصد( حل

)با غلظت  DPPHیتر برداشته و با لیکروم 722و  72
 دمای در رسانده و لیتر میلی 8مول( به حجم میلی  7/2

 جذب در نهایت داده و قرار ساعت یك مدت به اتاق
 جهت. خوانده شد نانومتر 678موج   طول با را نوری

 اسید کوربیكـــاس از توان  ی( مشاهد)تــــمثب کنترل
 .نمود استفاده

      
F رادیکال  اندازی دام به = مقدارDPPH؛ Ab= جذب

 =جذب نمونه یا استانداردAs بالنك؛

محاسبات آمـاری   منظور  به :ها  داده لیتحل و  هیتجز
 اسـتفاده شـد. مقایسـه    Statistix vol.10 افـزار   نرم از

دار  روش حداقل تفـاوت معنـی   از استفاده با ها میانگین
(LSD) رسم برای چنین انجام و هم درصد 6 سطح در 

 .شد استفاده Excel افزار ها و نمودارها از نرم شکل

 یافته های پژوهش
های  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نوع و غلظت

، استونی و متانلی هیدروالکلیهای آبی،  مختلف عصاره
واص ـــــبر خ DPPHو اثر متقابل عصاره، گیاه و 

اکسیدانی، فنل و فالونوئید گیاهان دارویی مورد  آنتی
 (.7 شماره لوجد)(P<0.05)بوددار  مطالعه معنی

الونوئید در عصاره ــــیزان فــــرین مـــــبیشت
 لیــــدروالکــــیه(، mg/g DW562/78 )یـــــآب
(mg/g DW87/788(متانلی ،) mg/g DW87/788 و )

( مربوطه به گیاه دارویی mg/g DW87/787 استونی)
بومادران منطقه ایالم و سپس بومادران منطقه کاشمر 

ها بیشترین میزان  در بین عصاره (.8 شماره جدولبود)
متانلی و سپس به ترتیب در  صارهـــفالونوئید در ع

های استونی، هیدروالکلی و در نهایت عصاره  عصاره
یر منطقه رویشی گیاهان ثات ضمناًآمد.  به دستآبی 

دارویی نعناع و بومادران بر میزان فالونوئید بررسی و در 
( و 3 شماره ه)جدولدار بود اکثر موارد اثر معنی

ایالم دارای  مشخص شد که بومادران و نعناع منطقه
 فالونوئید بیشتری نسبت به کاشمر و قائن بودند.

ای ـــــه ارهـــصـنل در عــــیزان فــبیشترین م
 لیـــــکــــدروالـــیه(، mg/g DW 337/76آبی)

(mg/g DW 772/72 ،)یمتانل(mg/g DW 885/67 )
( مربوط به گیاه دارویی mg/g DW 686/37و استونی)

بومادران از منطقه ایالم و سپس بومادران از منطقه 
(. حالل متانل 8 شماره جدولاست)کاشمر بوده 

بیشترین قابلیت در استخراج فنل از گیاهان دارویی 
ی استونی، ها  حاللداشته و سپس به ترتیب 

 ضمناً. اند داشتههیدروالکلی و آب این قابلیت را 
یر ثاتشخص شد که منطقه رویشی گیاهان دارویی م

که نعناع و   یطور  بهمتفاوتی بر میزان فنل داشته، 
بومادران منطقه ایالم نسبت به منطقه کاشمر و قاین 

 .اند  داشتهمیزان فنل بیشتری 
اکسیدانی بر اساس آزمون   یآنتبیشترین خاصیت 

DPPH (درصد در غلظت  7858/7در عصاره آبی

g/mlμ 75 جدول)یالما( متعلق به بومادران منطقه 
درصد در  887/38یدروالکلی)ه(، در عصاره 6 شماره

( متعلق به نعناع کوهی منطقه g/mlμ 58غلظت 
درصد  257/38کاشمر و سپس بومادران منطقه ایالم)

(، در عصاره 6 شماره ()جدولg/mlμ 75در غلظت 

( متعلق g/mlμ 58درصد در غلظت  228/57استونی)
سپس کلپوره کاشمر  نعناع کوهی منطقه کاشمر و به

( و بومادران g/mlμ 37درصد در غلظت  687/57)

 ()جدولg/mlμ 75درصد در غلظت  736/57ایالم)
درصد در  533/86( و نهایت در عصاره متانلی)5 شماره

( متعلق به بومادران منطقه ایالم g/mlμ 75غلظت 
ت عصاره (. با افزایش غلظ5 شماره بوده است)جدول

 اکسیدانی بیشتر شده است. میزان آنتی
زیست گیاهان دارویی بر   یطمحنقش شرایط 

اکسیدانی بررسی و مشخص شد بومادران  خاصیت آنتی
و نعناع منطقه ایالم نسبت به بومادران منطقه کاشمر و 

. با توجه اند  داشتهاکسیدانی  بیشتری  قاین خواص آنتی
اکسیدانی، گیاهان  یت آنتیکه در ارزیابی خاص به این

دارویی، قابل ارزش هستند که در میزان کمتری 
اکسیدانی بیشتری داشته باشند از  عصاره، خواص آنتی

که نحوه استفاده از گیاهان  طرفی با توجه به این
بوده و یا جهت تولید  نوش  دم صورت  بهدارویی که 

این  شود لذا در قرص و غیره از عصاره آبی استفاده می
ادران منطقه ایالم ـــخص شد که بومـــــتحقیق مش

 ین گیاه در این مورد بوده است.تر  مهم
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 اکسیدانی گیاهان دارویی مورد استفاده آنتی چنین خواص عصاره بر میزان فنل و فالونوئید و هم های غلظت ارزیابی نوع و. 2شماره  جدول

 ئیدفالونو و فنل میزان در عصاره نوع ارزیابی

منابع 
 تغییرات

 میانگین مربعات درجه آزادی

 عصاره متانلی عصاره استونی عصاره هیدروالکلی عصاره آبی

 فالونوئید فنل فالونوئید فنل فالونوئید فنل فالونوئید فنل

 87/7288** 66/888** 58/7552** 72/78** 77/3285** 77/78** 75/7867** 67/87** 77 نوع گیاه

 77/6 778/2 78/78 56/2 66/77 73/2 87/3 58/8 75 خطا

         37 کل

 اکسیدانیآنتی خواص بر عصاره مختلف هایغلظت و نوع ارزیابی

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 عصاره متانلی عصاره استونی عصاره هیدروالکلی عصاره آبی

 77 **3678/37 **888/786 **826/875 **888/557 (Pگیاه )

غلظت عصاره مورد استفاده 
(C) 

7 **7852/2 **866/2 **336/7 *785/2 

P * C 78 **8877/77 **888/88 **738/775 **777/787 

 282/2 282/2 282/2 2788/2 87 خطا

     775 کل

 داری در سطح یك و پنج درصد  ** و * به ترتیب معنی

 
 

 

 

 اکسیدانی گیاهان دارویی نعناع و بومادران بر میزان مواد فنلی و خواص آنتیارزیابی اثر منطقه رویشی  .3جدول شماره 

 گیاه دارویی بومادران

منابع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

 عصاره متانلی عصاره استونی عصاره هیدروالکلی عصاره آبی

 DPPH ونوئیدفال فنل DPPH فالونوئید فنل DPPH فالونوئید فنل DPPH فالونوئید فنل

منطقه 
 رویشی

7 *325/3 *78/8 **77/772 *68/8 ns78/778 **86/58 **8/36 ns77/68 **28/783 ns85/7 **78/377 **87/777 

 87/6 8/7 87/2 67/8 77/37 77/7 58/7 23/78 73/2 8/7 78/2 38/2 78 خطا

             75 کل

 گیاه دارویی نعناع

منابع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

  انگین مربعاتمی

 عصاره متانلی عصاره استونی عصاره هیدروالکلی عصاره آبی

 DPPH فالونوئید فنل DPPH فالونوئید فنل DPPH فالونوئید فنل DPPH فالونوئید فنل

منطقه 
 رویشی

7 **76/3 **58/772 *35/77 **78/7 **85/782 ns7/82 ns26/3 *78/768 ns83/87 **3/78 **57/7327 ns77/787 

 87/88 27/3 8/2 68/68 75/73 57/2 27/77 28/8 288/2 6/8 58/7 77/2 78 خطا

             75 کل

 دار  یمعن یرغداری در سطح پنج و یك درصد و   به ترتیب معنی ns**، * و 
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 مقایسه میانگین نقش عصاره گیاهی بر میزان فنل و فالونوئید .4شماره  جدول

 نوع عصاره بر میزان فالونوئید نوع عصاره بر میزان فنل ویشینام گیاه و منطقه ر

 متانلی استونی هیدروالکلی آبی متانلی استونی هیدروالکلی آبی

 f386/72 e387/78 f288/78 f382/78 f762/36 f787/88 de83/782 g87/788 نعناع کوهی)ایالم(

 c867/77 c368/75 cd735/78 c682/87 c787/58 d77/776 b28/766 d88/727 کاکوتی)قائن(

 j3837/5 g887/77 g828/75 ij782/72 i887/76 j258/57 h378/88 j82/775 شکرشفا بوشهر(

 e787/77 e672/78 e278/77 e583/33 e378/87 f786/88 cd73/785 f57/778 زعفران)قائن(

 a337/76 a772/72 a686/37 a885/67 a562/78 a87/788 a87/787 a87/788 بومادران)ایالم(

 k5688/8 h332/72 h387/78 j776/77 i367/78 j873/68 i822/77 k88/777 پونه کوهی)کاشمر(

 g8858/8 ef777/73 fg888/78 g277/76 g733/32 g276/77 e56/738 h35/756 نعناع کوهی)قائن(

 b787/73 b837/78 b838/75 a332/62 ab367/76 b77/737 a87/756 b58/757 بومادران)کاشمر(

 h3657/7 f766/73 g265/78 h783/77 h658/77 h887/88 f75/775 i77/738 نعناع کوهی)کاشمر(

 i8588/8 g783/77 g583/75 i528/72 h873/78 i733/57 g28/728 i35/738 )قائن(زوفا

 c286/73 c883/75 bc877/76 b857/88 b873/73 c83/776 b75/766 c77/778 آویشن وحشی)کاشمر(

 l2823/3 i5725/7 i887/77 k775/78 i258/73 k822/88 i886/77 l77/777 مر(تره)کاش شاه

 d238/77 d828/76 d775/77 d787/38 d562/68 e77/725 bc87/788 e77/782 کلپوره)کاشمر(

 .است تیمار میانگین معنی دار در تفاوت نبود بیانگر مشترک حروف
 

 اکسیدانی گیاهان دارویی مورد مطالعه صاره آبی و هیدروالکلی بر خواص آنتیهای مختلف ع مقایسه میانگین غلظت .5شماره  جدول

نام گیاه و منطقه 
 رویشی

 (g/mlμعصاره هیدروالکلی) (g/mlμعصاره آبی)

75 37 58 75 37 58 

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 P677/78 S727/75 V787/78 نعناع کوهی)ایالم(

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 a828/77 c388/77 f278/72 کاکوتی)قائن(

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 L767/78 Q288/78 T858/76 شکرشفا)بوشهر(

 h5727/7 k3722/7 n2222/2 G887/37 J737/32 M777/77 زعفران)قائن(

 a7858/7 d5858/6 g2657/3 B257/38 D777/33 H228/37 بومادران)ایالم(

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 W868/78 Z788/73 b738/77 پونه کوهی)کاشمر(

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 Y677/73 c388/77 d857/72 نعناع کوهی)قائن(

 j8858/7 m8358/2 n2222/2 I657/32 N378/77 O887/78 بومادران)کاشمر(

 n2222/2 n2222/2 c8735/8 g567/78 j387/77 A887/38 نعناع کوهی)کاشمر(

 f7236/8 i7738/7 l7838/2 F378/37 H228/37 K588/78 )قائن(زوفا

 n2222/2 n2222/2 n2222/2 R537/75 U377/76 X278/78 آویشن وحشی)کاشمر(

 n2222/2 l7838/2 n2222/2 e678/72 h778/78 i888/77 )کاشمر(تره شاه

 n2222/2 b7523/8 e7827/6 k828/78 C578/33 E867/37 کلپوره)کاشمر(

 .است تیمار میانگین معنی دار در تفاوت نبود بیانگر مشترک حروف                              
 

 اکسیدانی گیاهان دارویی مورد مطالعه های مختلف عصاره استونی و متانلی بر خواص آنتی مقایسه میانگین غلظت. 6شماره  جدول

 (g/mlμعصاره متانلی) (g/mlμعصاره استونی) نام گیاه و منطقه رویشی

75 37 58 75 37 58 

 P777/62 S827/87 V687/88 Q773/77 U523/87 w878/85 نعناع کوهی)ایالم(

 a557/83 d287/87 g887/38 b267/87 e668/57 h838/56 کاکوتی)قائن(

 N287/67 Q877/88 T887/87 O783/73 R388/72 T238/88 شکرشفا)بوشهر(

 I587/68 J726/68 M677/67 H856/78 K335/78 N875/78 زعفران)قائن(

 C736/57 F378/68 G676/67 A533/86 D862/83 G732/82 بومادران)ایالم(

 W876/85 Z726/88 c877/87 X685/86 a875/87 d325/82 پونه کوهی)کاشمر(

 Y887/88 b886/87 e786/82 Z888/83 c788/87 f575/58 نعناع کوهی)قائن(

 K858/65 L856/67 O566/62 J772/77 M682/76 P285/77 بومادران)کاشمر(

 h777/38 l887/38 A228/57 i2557/56 m886/57 C775/83 نعناع کوهی)کاشمر(

 D588/52 H288/67 J726/68 F823/87 I273/78 L853/75 زوفا)قائن(

 R386/88 U236/87 X767/86 S885/88 V783/88 Y587/88 )کاشمر(آویشن وحشی

 f327/38 i786/35 j727/36 g777/55 j787/58 l777/57 تره)کاشمر( شاه

 k387/36 B687/57 E757/52 k378/53 B852/88 E685/87 )کاشمر(کلپوره

 .است تیمار میانگین معنی دار در تفاوت نبود بیانگر مشترک حروف                              
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 گیری و نتیجه بحث
یر ثاتها  نتایج این تحقیق نشان داد که حالل

 بهو فالونوئیدی داشتند  متفاوتی در استخراج مواد فنلی
که متانل و آب به ترتیب باعث استخراج   یطور 

بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدی 
از نظر میزان ترکیبات فنلی و  ضمناًاند.  شده

اکسیدانی، گیاه   یآنتچنین خاصیت  فالونوئیدی و هم
با منطقه ایالم دارای بیشترین مقدار بوده و  بومادران

اکسیدانی نیز بیشتر   یآنتافزایش غلظت عصاره خاصیت 
 شده است.

 متانل، های  حالل یر تیمارثات (77)در تحقیقی
 بر مقطر آب و( درصد 722 و 82 ،62)استون اتانول،

 ها، تانن کل، فنل)اکسیدانی  یآنت ترکیبات میزان روی
 Ziziphus)عناب میوه( ها آنتوسیانین فالونوئیدها،

jujube Miller)  بررسی شد و به این نتیجه رسیدند
 و فنل ترکیبات استخراج در درصد 62 که استون

 ها  حالل سایر میان در را عملکرد بهترین کل فالونوئید
 درصد و 62 متانل با آنتوسیانین، استخراج. است داشته

 بازده باالترین دارای درصد 722 متانل با تانن استخراج
 حداقل از آب موارد تمامی در. است بوده استخراج

 سایر بین در ثانویه های  متابولیت استخراج قابلیت
یر بیشتر ثاتدر تحقیقی  .بوده است برخوردار ها  حالل

تـانولی بـرگ و یدروالکلی نسبت به عصاره اعصـاره ه
های مختلف گزارش شده  یباکتربر مورد گیاه شـاخه 

 .(73)است
 گیاه برگ نلیف ترکیبات استخراج( 78)در تحقیقی

 روش دو ( باMelissa officinalisویه)ــــجبــبادرن
 متانل آب،)یاه  حالل و( یوماکروو و غرقابی)استخراج

 مختلف یها  زمان در( درصد 62 اتانول و درصد 72
 روش، دو هر بررسی و به این نتیجه رسیدند که در

 کمترین آبی عصاره و راندمان بیشترین اتانولی عصاره
بوده است. در  دارا فنلی ترکیبات استخراج در را راندمان

 فنلی، ترکیبات محتوای مقایسه( 76)قیـــــتحقی
 دو هوایی اندام اکسیدانی آنتی فعالیت و فالونوئیدی
ایران بررسی و  شمال ای در سنبله بشقابی جمعیت گیاه

 های میانگین به این نتیجه رسیدند که اختالف
 ثیرات تحت ها عصاره تام فالونوئیدی و فنلی ترکیبات

 الل،ـــنوع ح و استخراج روش جمعیت، عامل سه

اکسیدانی در  آنتی فعالیت بوده و باالترین دار معنی
به عصاره متانل و کمترین میزان را در عصاره آبی 

آوردند. در تحقیق حاضر نیز مشخص شد که  دست
بر روی محیط رویش گیاهان دارویی نعناع و بومادران 

 یر داشته استثاتمواد فنلی و فالونوئیدی 
استاتی  اتیل در تحقیقی گزارش شده که عصاره

Mentha spicata و فنلی ترکیبات بیشترین مقدار 
 و آبی، کلروفرم عصاره به نسبت را اکسیدانی  یآنت

 خاصیت (78)قیقیـــــ. در تح(75)دارد آن هگزانی
گونه  متانلی و آبی های و عصارهاسانس  میکروبی ضد

Achillea sintenisii دو و گونه باکتری 77 روی بر 
داده و به  قرار بررسی مورد ای مقایسه صورت به مخمر

 ضد فعالیت هیچ گیاه آبی این نتیجه رسیدند که عصاره
اسانس  و متانلی که عصاره  یحال درنداشته  میکروبی

 . دراند  داشته قبولی قابل میکروبی ضد فعالیت آن
 الکلی و آبی عصاره میکروبی ضد تحقیقی دیگر اثر

 الکلی بررسی و به این نتیجه رسیدند که عصاره زعفران
 .(77)است بوده آبی عصاره از ثرتروم

یر ثاتدر اکثر تحقیقات ذکر شده عصاره آبی کمترین 
تری  در استخراج مواد فنلی داشته اما تحقیقات متفاوت

ها  ا بیشتر از برخی حاللشده که عصاره آبی ر ارائهنیز 
اثر  (78)که در تحقیقی  یطور  بهاند  دانسته ثرتروم

 Scrophularia)داری تشنه گیاه عصاره مهاری

striata )آلبیکنس) دیداـــــانــــک روی برCandida 

albicansآزمایشگاهی بررسی و به این  شرایط ( در
 ریدا نهـــــگیاه تش الکلی نتیجه رسیدند که عصاره

 ضد ترکیبات حاوی الکلی تاثیر بوده زیرا این عصاره بی
 در داری گیاه تشنه آبی عصاره اما؛ یستن قارچی

 ناشی که بوده ضعیفی مهاری اثر دارای غلظت باالترین
در نتیجه  است داری تشنه درثر وم ترکیبات وجود از

 فنلی مانند عصاره ها  عصارهپیشنهاد کردند که از سایر 
در پژوهشی دیگر میزان  .شود استفاده دیگر عاتمطال در

 فنل و فالونوئید عصاره آبی آرتمزیا ولگاریس
(Artemisia vulgaris کمتر از عصاره هیدروالکلی ،)

 عصاره آبی آرتمزیا ولگاریس IC50درمنه اما میزان 
(Artemisia vulgaris بیشتر از عصاره هیدروالکلی ،)

 . (72)( ذکر شده استArtemisiaدرمنه)
ی با خاصیت دانیاکس  یآنتکه فعالیت  شده  گزارش
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خاصیت اصوالً ی دارد و مثبتضد میکروبی همبستگی 
ها با افزایش غلظت ترکیبات   عصارهی دانیاکس  یآنت

 ی به تعدادـــو این توانایی بستگشده زیاد کل فنل 
 جا  به جا یها هو ماهیت گرو یکیآرومات یها  حلقه

 یها  در غلظت که  یطور  به داردشونده هیدروکسیل 
هاى  به سبب افزایش تعداد گروه بیشتر، ترکیبات فنلى

محیط واکنش، احتمال انتقال  هیدروکسیل موجود در
آزاد و به دنبال آن قدرت ی ها  کالیهیدروژن به راد

. در تحقیقی (77)ابدی  یم مهارکنندگى عصاره افزایش
ار با داشتن گزارش شده بود عصاره برگ گیاه علف م

ن ــــلی در بیـــبیشترین محتوی فالونوئیدی و فن
، بیشترین میزان درصد فعالیت و ساقههای میوه  عصاره

در تحقیق حاضر نیز  (.7)اکسیدانی را داشته است آنتی
گیاه بومادران منطقه ایالم باالترین میزان فنل در 

(، 772/72(، عصاره هیدروالکلی)33/76عصاره آبی)
( و 88/67( و عصاره متانلی)68/37استونی)عصاره 

(، 52/78باالترین میزان فالونوئید را در عصاره آبی)
( 87/787)(، عصاره استونی87/788عصاره هیدروالکلی)

( داشته و بیشترین خاصیت 87/788)و عصاره متانلی
 اکسیدانی نیز داشته است. آنتی

اکسیدانی  بیشترین خواص آنتی (77)در تحقیقی
دارویی کاکوتی حاصل از عصاره متانلی و اسانس گیاه 

درصد بوده است که  5/57درصد و  3/78به تریب برابر 
 267/87اکسیدانی  با تحقیق حاضر)با خواص آنتی

درصد در عصاره متانلی( مشابهت داشت. بررسی 
 Menthaاکسیدانی نعناع کوهی گونه  خواص آنتی

asiatica بوده و با  در تحقیق حاضر برای اولین بار
های انجام شده منبعی در این مورد پیدا نشد.  بررسی

 63/87اکسیدانی شکرشفا  بیشترین میزان خواص آنتی
 78/73که با تحقیق حاضر  (73)درصد گزارش شده

واص ــزان خــــدرصد مشابهت داشت. بیشترین می
که  (77)درصد بوده 85آنتی اکسیدانی زعفران ایتالیا 

 85/78تی اکسیدانی زعفران قائن)کمتر از خواص آن
و  درصد( گزارش شده که نشان دهنده تاثیر محیط

نتی اکسیدانی بوده هر شاید گونه گیاهی بر این خواص آ
 چند در عین حال میزان باالیی نیز داشته است

یدانی چند گونه ــــاثر آنتی اکس (78)در تحقیقی
که گونه  دند ــــجه رسیـــتره ارزیابی و به این نتی شاه

F. officinalis ونه های ـــنسبت به گF. thuretii ،
F. kralikii ،F. rostellata  وF. schrammii 

خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری داشته است. در تحقیق 
ت ــــی و خاصیــبررس F. officinalisحاضر گونه 

 57آنتی اکسیدانی آن در سطح باال و در محدوده پایین 
اکسیدانی  است. بیشترین خواص آنتی درصد بوده 55تا 

که با تحقیق  (76)درصد گزارش شده 78بومادران 
درصد( مشابهت داشت. بیشترین  86تا  77حاضر)از 

درصد  52میزان خواص آنتی اکسیدانی پونه کوهی از 
لیتر در عصاره  گرم در میلی میلی 722در غلطت 
-درصد با همین غلطت در عصاره آلفا 72استونی تا 

که با تحقیق حاضر که  (75)توکوفرول گزارش شده
درصد( در  86نتی اکسیدانی)آبیشترین میزان خواص 
ه لیتر ب گرم در میلی میلی 75عصاره متانلی با غلظت 

 دست آمده مشابهت داشت.
اثر آنتی اکسیدانی چند گونه زوفا  (78)در تحقیقی

ونه ــــدند که گـــــجه رسیـــبررسی و به این نتی
H. officinalis ترین خاصیت آنتی اکسیدانی ــــبیش
 T. chamaedrysو  O. basilicumنسبت به گونه 

ونه ــــقط گــــر فــــداشته است در تحقیق حاض
H. officinalis اکسیدانی آن  بررسی و خاصیت آنتی

درصد بوده  8/87تا  75در سطح باال و در محدوده 
تی اکسیدانی است. در تحقیقی بیشترین خاصیت آن

میکرولیتر  72درصد در غلطت  72کلپوره همدانی را 
که در تحقیق حاضر این  در صورتی (77)گزارش دادند

 گرم بوده است میلی 37درصد در غلطت  88مقدار 
بات ــــو ترکی ها  فنلکه  در کل با توجه به این

 طور گسترده در  لی مانند فالونوئیدها بهنف پلی
  ارویی یافت شده و نشان دادهمحصوالت غذایی و د

و چشمگیری دارند  یدانیاکس  یاست که فعالیت آنت شده
 در رژیم غذایى دهایافزایش سطح فالونوئاز طرفی 

در انسان منجر  ها  یماریبرخى ب شـــبه کاه منجر
تن اثرات منفی ـــظر گرفــــبا در نو  (78)شود  یم

ه نتایج سنتزی و نیز با توجه ب یها  دانیاکس  یآنت
را بومادران منطقه ایالم  توان  یحاصل از این تحقیق م

سنتزی  یها  دانیاکس  یآنتبرای جانشینی  عنوان ه ب
 در اکثر تحقیقات انجام شده و هم ضمناً. پیشنهاد نمود

چنین تحقیق حاضر عصاره متانلی دارای بیشترین 
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قابلیت در استخراج مواد فنلی و فالونوئیدی بوده و در 
 بین اتانول در و قی دیگر گزارش شده که متانلتحقی

برای  گیاهی، مواد گیری عصاره جهت رایج یها  حالل
 ییکارا بیشترین دارای قطبی غیر و بیـــقط ترکیبات

 عصاره با یریگ اندازه هر نوع این بر بنا؛ باشند  یم
 غیر قطبی و ترکیبات استخراج باعث تواند  یم متانلی
 بیشتر اکسیدانی  یآنت صخوا نتیجه در و قطبی
گردد که در تحقیقات آتی   یم. لذا پیشنهاد (32)شود

از عصاره متانلی جهت ارزیابی مواد فیتوشیمیایی  صرفاً
 گیاهی استفاده شود.

ترین میزان ـــنتایج این تحقیق نشان داد بیش
 خصوص  بهها  فالونوئید و فنل در تمامی عصاره

 و mg/g DW87/788 رتیب ــــتانلی به تـــعصاره م
 

mg/g DW 885/67 چنین بیشترین خاصیت  و هم
در عصاره  DPPHاکسیدانی بر اساس آزمون  آنتی

( متعلق به g/mlμ 75درصد در غلظت  533/86متانلی)
ین تر  مهم ضمناًبومادران منطقه ایالم بوده است. 

حالل جهت استخراج مواد فنلی و بررسی خاصیت 
ین گیاه از لحاظ حضور ثرتروم اکسیدانی، متانل بوده و

اکسیدانی، بومادران منطقه ایالم   یآنتمواد و خاصیت 
 بوده است.

 سپاسگزاری
این پژوهش با امکانات پژوهشکده زیست فناوری 

 85272273کشاورزی دانشگاه زابل و با کد اخالقی 
پژوهشکده زحمات این از  وسیله انجام شده است. بدین

 گردد. تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Introduction: Nowadays, different solvents 

are used to extract plant antioxidants. Each 

solvent has a special ability to extract 

antioxidants materials. Accordingly, in this 

research, some medicinal herbs were 

collected from different vegetation zones of 

Iran and evaluated based on the majority of 

useful solvents. The best solvent for the 

extraction of antioxidants can be identified 

and used to determine the best herbal 

medicine. 

 

Materials & Methods: In order to 

investigate the type of solvent extraction on 

the amount of antioxidant material of some 

indigenous medicinal plants of different 

regions of Iran such as Mentha asiatica, 

Ziziphora persica, Otostegia persica, Crocus 

sativus, Achillea millefolium, Mentha 

longifolia, Hyssopus officinalis, Thymus 

vulgaris, Fumaria officinalis and Teucrium 

polium, were done the experiment in The 

factorial based on a completely randomized 

design with three replications. DPPH was 

used to measure antioxidant activity. 

 

Findings: Results showed that the extract 

(hydro, hydroalcoholic, acetone and 

methanolic) and the interaction of extract 

and plant on antioxidant properties had a 

different effect on phenol and flavonoid 

content (P<0.05). The highest flavonoids in 

the aqueous extract (87.6 mg/gDW), 

hydroalcoholic (147.48 mg/gDW), 

methanolic (277.48 mg/gDW) and acetone 

(171.98 mg/gDW) and also, the highest 

amount of phenol in aqueous extracts 

(15.33 mg / gDW), hydroalcoholic (20.18 

mg/gDW), methanolic (51.47 mg/gDW) 

and acetone (31.59 mg/gDW) were found 

the Achillea millefolium from Ilam. The 

highest antioxidant activity based on DPPH 

test in aqueous extract (8.29% at a 

concentration of 16 μg/ml) belonged to the 

Achillea millefolium from Ilam, In 

hydroalcoholic extract (34.49% at a 

concentration of 64 μg/ml) was belonged to 

Mentha asiatica in Kashmar and then 

Achillea millefolium in Ilam, In the extract 

of Estonia (62.009% at a concentration of 

64 μg/ml) was belonged to Mentha asiatica 

of Kashmar and then Teucrium polium of 

Kashmar and Achillea millefolium of Ilam, 

Finally, in the methanolic extract (95.633% 

at a concentration of 16 μg/ml), was 

belonged to the Achillea millefolium of 

Ilam. Ethics code: 96010013 

 

Discussion &Conclusions: In general, the 

results of this study showed that the most 

important solvent for the extraction of 

phenolic substances and the evaluation of 

oxidative properties was a methanol 

solution and the most effective plant with 

more substances and antioxidant activities 

were Achillea millefolium from Ilam 

region. 

 

Key words: plant extract, Achillea 

millefolium, Otostegia persica, Mentha 

asiatica, Hyssopus officinalis 
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