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 چكیده 
 شیمیایی ترکیبات نوع و درصد بر استخراج روش نوع. باشد می زنجبیل خانواده به متعلق  .Curcuma longa Lزردچوبه با نام علمی مقدمه:

 و مختلف دستگاهی های روش از استفاده با زردچوبه وکسلهـــس عصاره فیتوشیمیایی بررسی مطالعه این از هدف. است ثروم گیاه عصاره در موجود
 . است گیری عصاره مختلف های روش در فالونولی و فالونوئیدی محتوای گیری اندازه

 های روش و شد انجام گیاه این اتانولی سوکسله عصاره روی بر ثانویه های متابولیت تعیین منظور به فیتوشیمیایی های آزمون ها: مواد و روش

 با ها عصاره فالونولی و فالونوئیدی محتوای. گرفت صورت عصاره این روی بر کورکومینوئیدها وجود بر تاییدی منظور به تلفــمخ دستگاهی آنالیز
 . شد سنجیده کوئرستین استاندارد از استفاده با( سوکسله و اولتراسونیک ماسراسیون،)گیری عصاره مختلف های روش

 ترکیبات حضور عدم و گلیکوزیدی و فالونوئیدی آلکالوئیدی، ترکیبات حضور فیتوشیمیایی، بررسی از آمده دست به نتایج های پژوهش: یافته

 عصاره در کورکومینوئیدها وجود بیانگر GC/Mass و IR، UV، GC های یافته. کند می تایید را اتانولی سوکسله عصاره در ساپونینی و تاننی
 با شده استخراج عصاره به مربوط فالونولی و فالونوئیدی محتوای بیشترین که داد نشان آماری های آزمون نتایج. باشد می سوکسله روش به زردچوبه

 .است اتانول و هگزان حالل دو

 داغ، حالل از نمودن استفاده و باال دمای به بودن نیازمند رغم علی سوکسله روش که داد این مطالعه نشان های یافته گیری: بحث و نتیجه

 کورکومین استخراج جهت مناسب روش یک تواند می گیری عصاره روش این و کرده است حفظ گیری عصاره روش این را در کورکومینوئیدها ساختار
 .باشد می اتانول و هگزان حالل دو با استخراج روش فالونولی، و فالونوئیدی ترکیبات استخراج جهت مناسب روش چنین هم. باشد زردچوبه گیاه از
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 مقدمه
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین 
بهداشت و سالمت جوامع هم به لحاظ درمان و هم 

ها برخوردار بوده و هستند. در پیکر   بیماریپیشگیری از 
ثره یا مواد فعال وگیاهان مواد خاصی به نام مواد م

شود که این مواد تاثیر فیزیولوژیکی   ساخته و ذخیره می
گذارند که این مواد برای   بر پیکر موجود زنده بر جا می

گیرند.   ها مورد استفاده قرار می  درمان برخی بیماری
بیوشیمیایی، به   یندهای ویژه و پیچیدهآطی فراین مواد 

های   شوند و به متابولیت  مقدار بسیار کم ساخته می
روفند. ــــیز معـــن (Secondary metabolite)ثانویه
ثره)دارویی( گیاهان که امروزه وبندی مواد م تقسیم

یید است، به صورت چهار گروه اصلی امورد ت
، (Glycoside)گلیکوزیدها، (Alkaloid)آلکالوییدها

ثره وو سایر مواد م (Volatile oil)های فرار  روغن
ثره، ترکیباتی چون مواد واست. منظور از سایر مواد م

، (Flavones)ها الونــــ، ف(Bitter materials)تلخ
)و  (Mucilage)، موسیالژها(Flavonoids)فالونوییدها
 ها  ویتامین های خاص مشابه آن(، کربوهیدارت

(Vitamins)ها  ، تانن(Tannins)سیلیسیک اسید ، 
(Silicic acid)خره )و اسیدهای خاص مشابه آن( و باال

ترکیبات دیگر امثال آن است که به دلیل ناهماهنگی و 
شان، در سه گروه   های شیمیایی گستردگی ساختمان

 . (1)گیرند اصلی جای نمی
هستند که شامل گیاهی  ثانویههای  ها متابولیت فنل

 0888گروه بزرگی از اجزای فعال زیستی)بیش از 
های فنل ساده تا ساختارهای  ترکیب( از مولکول

ون ـــدالت 08888ولی باالی ـــپلیمری با جرم مولک
 زیر تعداد اساس بر مدرن، بندی  در طبقه باشند. می

 اده و پلیــهای س فنلی)فنل گروه فنلی، شامل دو واحد
های  باشد. گروهی که در برگیرنده فنل می ها( فنل

هایی با  ساده هستند، معموالً اسیدهای فنلی یا فنل
ها نیز حداقل  فنل پلی باشند. گروه کربوکسیل می

ها به این گروه  دارای دو حلقه فنلی هستند که فالونوئید
واقع این ترکیبات از به اشتراک گذاری  تعلق دارند. در

آروماتیک که   مشترک متشکل از دو حلقهیک ساختار 
اند و هتروسیکل   با هم توسط سه اتم کربن متصل شده

گردند.   کنند، تشکیل می  اکسیژنی را ایجاد می

کل مربوطه ـــیدها را بر اساس نوع هتروسیــفالونوئ
ونول، فالون، زیر گروه تقسیم کرد: فال 6توان به   می

 ین و فالوانول)کتچین وآنتوسیانیدایزوفالون، فالونون، 
الونوئید در ــف 0888ش از ـــآنتوسیانیدین(. بی پرو

های ابتدایی و پیشرفته گیاهی شناسایی   گونه
رین اثرات سالمتی بخش فالونوئیدها . بیشت(3،0)شدند

کیلیت  و اکسیدانی های آنتی  توان به توانایی  را می
 .(0)داد نسبت ها  آن شدن
مواد فیتوشیمیایی بر سالمت دلیل اثرات مثبت ه ب

بشر و کاربردهای گسترده در صنعت و زندگی انسان، 
بوده است.  ات کانون توجهاتـــهمواره این ترکیب

های گیاهان حاوی فنل، به   تحقیقات بر روی عصاره
دلیل افزایش تقاضا در سراسر جهان بر روی ترکیبات 

رشد ال ـــها در صنایع غذایی در ح  فنلی و کاربرد آن
 باشد.   می

اثرات سودمند موجود در ترکیبات فنلی اغلب به 
گردد. نتایج   ها بر می  اکسیدانی آن  خصوصیات آنتی

اکسیدانی   دهد که فعالیت آنتی  مطالعات نشان می
جات به محتوای کل   بعضی از سبزیجات و میوه

یند استخراج آها بستگی دارد. در فر  ترکیبات فنلی آن
عواملی چون نوع حالل، دما و زمان این ترکیبات 

 . زردچوبه(5)دــــباش  م میــــاستخراج بسیار مه
(Turmeric) علمی نام باCurcuma longa L.  

. باشد می (Zingiberaceae)زنجبیل خانواده به متعلق
 .است آن های  ریزوم گیاه این استفاده مورد قسمت

 به باشد  می زردچوبه ریزوم مشخصه که زرد آن رنگ
 کورکومینوییدهای موجود در آن درصدی 5 تا 0 حضور
 دمتوکسی کورکومین، شامل که گردد  می مربوط

 .(6)باشد  می کورکومین دمتوکسی بیس و کورکومین
یاهی همانند ـــی از اجزای گــریزوم زردچوبه غن

ها و   ها، فالونوئیدها، ترپن  اپونینـــآلکالوئیدها، س
این مواد دارویی به طور گسترده در استروئیدهاست که 

 شود.  تفاده میــــهای مختلف اس  ماریــــدرمان بی
دسته  0امل ــــی شــــای طبیعـــه اکسیدان آنتی
های غیر  فنل های فالونوئیدی، پلی فنل پلی

های فنلی و  فالونوئیدی، اسیدهای فنلی یا دی ترپن
کومین در دسته دار هستند که کورترکیبات آلی گوگرد

. این (7)گیرد های غیر فالونوئیدی جای می پلی فنل
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شود، خاصیت  ماده که از ریزوم زردچوبه حاصل می
 .(0)دهد اکسیدانی از خود نشان می التهابی و آنتی ضد

 تشخیص و های مختلفی جهت شناخت  روش
 مواد وجود دارد که بهترین مولکولی شیمیایی ساختمان

 آزمایش، مورد  نمونه خلوص  درجه تعیین جهت روش
 های  روش از .باشد  کروماتوگرافی می  روش

 الیه روماتوگرافیــــک به وانــــت  می کروماتوگرافی
 و (GC)گازی رافیــــاتوگـــرومـــ، ک(TLC)نازک

نمود.  اشاره( HPLC)باال کارایی با مایع کروماتوگرافی
ماده خام مورد نظر نازک،  الیه در روش کروماتوگرافی

داسازی مواد متشکله آن، روی صفحه ـــبه منظور ج
پس درون تانک ــــود و ســـش گذاری می لکه

کروماتوگرافی محتوی حالل آلی)فاز متحرک( قرار 
شود تا حالل مسیر خود را روی صفحه طی  داده می

را از تانک خارج نموده و به  TLCکند. سپس صفحه 
های مختلف   با طول موجء بنفش  ماورا  وسیله اشعه

(nm 065  وnm 350معرف ، ) ها  های شیمیایی لکه
یص داده ـــو یا خطوط مشخص، جداسازی و تشخ

مورد   شوند. در روش کروماتوگرافی گازی، نمونه می
آزمایش پس از تزریق، وارد فاز متحرک شده و آن را 

کند. سپس ماده مورد  به ستون)فاز ساکن( وارد می
تفکیک در اثر حرارت بین گاز و فاز ساکن پخش شده 
که ممکن است حل یا جذب گردد که با در نظر گرفتن 
زمان الزم برای خارج کردن جسم از ستون)زمان 

( و حجم گاز مورد نیاز Retention Time :بازداری
: برای خارج کردن جسم از ستون)حجم بازداری

Retention Volumeآشکارساز، ارزشیابی   وسیلهه (، ب
 با مایع گردد. تکنیک کروماتوگرافی  و مشخص می

( نیز، هم برای آنالیز کیفی HPLC)باال کارایی
ی الیز کم)تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات( و هم آن

گیرد. زمان  )تعیین مقدار ماده( مورد استفاده قرار می
بازداری برای هر ماده در یک سیستم و شرایط خاص 

باشد. لذا از زمان  اهی ثابت و مشخص میآزمایشگ
 .(9)شود  بازداری جهت تعیین نوع آنالیت استفاده می

ی  ها  های صورت گرفته بر روی عصاره  طبق بررسی
مختلف اتانولی گیاه زردچوبه)سوکسله، اولتراسونیک و 

  سوکسله   ماسراسیون(، مشخص گردید که عصاره
 وزنی را دارااتانولی این گیاه بیشترین راندمان 

گیری   جا که این روش عصاره  آن . اما از(18)ستا
باشد، ممکن است   نیازمند دمای باال و حالل داغ می

ساختار کورکومین تخریب گردد. بدین منظور در این 
پروژه سعی گردید برای اطمینان از حفظ شدن ساختار 

و کروماتوگرافی  UV ،IR ،GCکورکومین، آنالیزهای 
طیف سنج جرمی بر روی عصاره سوکسله -گازی

ورت گیرد تا محدوده جذبی، ـــاتانولی این گیاه ص
های عاملی و پیک یون مولکولی کورکومین با    گروه

چنین وجود  استفاده از این آنالیزها شناسایی گردد. هم
ویژه ترکیبات فالونوئیدی با ه های ثانویه ب متابولیت
  های فیتوشیمیایی بر روی عصاره  از آزمون استفاده

دلیل اکتساب بیشترین راندمان وزنی( این ه سوکسله)ب
و در انتها محتوای  گیاه مورد بررسی قرار گیرد

ها   به منظور مقایسه میزان آن فالونوئیدی و فالونولی
با  سنجیده شود. گیری  های مختلف عصاره  در روش

شده تاکنون مقایسه  های انجام یـــتوجه به بررس
های  گیری و تاثیر آن بر متابولیت های عصاره روش

لذا  .مختلف موجود در زردچوبه صورت نگرفته است
ی های مختلف و میزان کم بررسی دقیق متابولیت

تواند در صنعت داروسازی  کورکومین در این مطالعه می
 فته شود.رکار گه ب

  ها مواد و روش
/آمریکا(، Sigmaوئرستین)ــــک استفاده:مواد مورد 

 /Acrosکورکومین)/آلمانHPLC (Merck ،) اتانول
 .(بلژیک

 پس از تهیه ریزوم زردچوبه آماده سازی نمونه:
ش ـــاسایی آن توسط بخــو شن هندی از بازار اهواز

شناسی دانشگاه شهید چمران  شناسی گروه زیست گیاه
 گردید. پودر آسیاب از استفاده اهواز، نمونه با

های اتانولی گیاه   عصاره گیاه: از گیری  عصاره
، اولتراسونیک و سه روش ماسراسیونزردچوبه به 

 سوکسله تهیه گردید.
گرم  18در ابتدا  ماسراسیون: روش به گیری عصاره

اتانول  mL138 از پودر زرد چوبه وزن گردید. سپس 
به عنوان حالل افزوده شد. پودر گیاه به مدت  درصد 96
زن  ساعت در تماس با حالل بر روی هم 00

مغناطیسی قرار گرفت و بعد از مدت تعیین شده، آن را 
صاف کرده و به منظور تغلیظ کردن آن از دستگاه 
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دست آمده به ه روتاری استفاده گردید. سپس عصاره ب
درجـــه  05 منظور خشک شدن درون آون با دمای

 .(11)قرار داده شد سانتی گراد
گرم از  18به  اولتراسونیک: روش به گیری  عصاره

به عنوان درصد  96اتانول  mL138 پودر زرد چوبه 
حالل به آن افزوده شد و در معرض امواج صوتی با 

دقیقه درون حمام  6به مدت  KHz 08فرکانس 
 دست آمده صافه ب اولتراسونیک قرار گرفت. عصاره

 گردیده و توسط روتاری تحت خال، حالل آن تبخیر
درجه سانتی گراد  05گردید. سپس درون آون با دمای 

 . (6،13)روز نگهداری شد 1به مدت 
گرم از پودر زرد  18 روش سوکسله: به گیری  عصاره

چوبه درون انگشتانه دستگاه سوکسله قرار داده شد. 
 ریخته ودرون بالن درصد  96اتانول  mL 138سپس 

سپس بالن درون حمام روغن و تحت شرایط رفالکس 
ساعت  0گیری به مدت  قرار داده شد و عمل عصاره

دست ه یند، عصاره بآادامه یافت. بعد از اتمام این فر
درجه  05ای ــــد و در آون با دمــآمده روتاری ش

 .(11)قرار گرفتسانتی گراد 
 گرم 11 و اتانول: حالل هگزانتوسط دو استخراج  

 افزوده هگزان mL 138و به آن  وزن چوبه زرد پودر از
 بر حالل با تماس در ساعت 30 مدت به گیاه پودر. شد

 صاف را سپس، آن گرفت. قرار مغناطیسی زن هم روی
و پودر زردچوبه صاف شده به مدت یک ساعت  کرده

درجه  05جهت خشک شدن کامل، درون آون با دمای 
 گرم از پودر حاصله 18شد. به قرار داده سانتی گراد 

mL 138 به گیاه پودر. شد افزودهدرصد  96 اتانول 
 زن هم روی بر حالل با تماس در ساعت 00 مدت

 صاف، شده تعیین مدت از بعد و گرفت قرار مغناطیسی
 روتاری استفاده دستگاه از آن کردن تغلیظ منظور به و

 منظور به آمده دسته ب عصاره سپس. (10)گردید
درجه سانتی گراد  05دمای  با آون درون شدن خشک

 شد. داده قرار

 (Phytochemical tests)های فیتوشیمیایی  آزمون
صورت گرفته بر روی عصاره سوکسله اتانولی گیاه 

های ثانویه،  جهت بررسی مقدماتی متابولیت زردچوبه:
ثره بر وهای فیتوشیمیایی جهت شناسایی مواد م آزمون

روی عصاره سوکسله زردچوبه صورت گرفت. پنج دسته 

مهم ترکیبات گیاهی شامل آلکالوییدها، فالونوئیدها، 
ها مورد بررسی قرار  ها و ساپونین گلیکوزیدها، تانن

  .(10،15)گرفت

از عصاره را در  mg 35 سازی عصاره محلول:  آماده
mL 58 های  اتانول حل نموده و سپس آزمون

فیتوشیمیایی بر روی عصاره محلول انجام شد. وجود و 
های ثانویه عصاره سوکسله در  عدم وجود متابولیت

حضور محلول شاهد مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت 
آورده شده  3و  1 شماره ها در جدول که این آزمون

 است.
فاده از ـــبررسی عصاره سوکسله زردچوبه با است

به منظور  و مقایسه نمونه استاندارد: IRطیف سنجی 
مقایسه ترکیبات موجود در نمونه استاندارد کورکومین و 
عصاره سوکسله، مقداری از هر دو نمونه در کلروفرم 

 ها گرفته شد. مایع از آن IRحل گشت و طیف 
ارد کورکومین و عصاره سوکسله نمونه استاند بررسی

منظور مقایسه  به :UVچوبه با استفاده از آنالیز زرد
ترکیبات موجود در نمونه استاندارد کورکومین و عصاره 

µg mLسوکسله، غلظت 
از هر دو نمونه در  18 1-

گرم از هر   میلی 18اتانول ساخته شد. بدین صورت که 
انول به ـس با اتـــدو نمونه وزن گردید و سپ

رسانیده شد. غلظت تهیه شده در  mL 18   جمـــح
µg mL این مرحله، غلظت

باشد. به   می 1888 1-
µg mLمنظور تهیه غلظت 

ونه، ـــاز این نم 18 1-
از هر کدام از  µL  188رقت سازی صورت گرفت.

ها را برداشته و درون بالن حجمی با اتانول به   نمونه
 رسانیده شد. mL 18 حجم

شناسایی کورکومینوئیدها در نمونه استاندارد 
زردچوبه با روش کورکومین و عصاره سوکسله 

های با غلظت  بدین منظور نمونه کروماتوگرافی گازی:
µg mL

 /Acrosاز نمونه استاندارد کورکومین) 5 1-
سوکسله زردچوبه، در حالل اتانول  ( و عصارهبلژیک

(Merckبا درجه /آلمان )HPLC  تهیه شد. جداسازی
های حقیقی مورد آزمایش با   کورکومین در نمونه

مجهز به  Agilentدستگاه کروماتوگرافی گازی 
 FID: Flam Ionizationای)  آشکارساز یونش شعله

Detectorنه از نوع ــــتون موئیــــ( و سBP21-

FFAP  ضخامت فیلم فاز ثابت(mµ 1-1/8ول ـــ، ط
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m 35 درجه سانتی گراد 05-068ی دمایی  و محدوده )
انجام شد. از هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان 

mL/min 39 ها،   استفاده شد. بعد از تزریق نمونه
درجه سانتی گراد   08 دقیقه در  0دمای ستون به مدت 

گراد بر   سانتی  درجه 0باقی ماند و پس از آن با سرعت 
رسید و در این دما به درجه سانتی گراد  368دقیقه به 

دقیقه برای تکمیل جداسازی ثابت ماند. دمای  5مدت 
درجه  308کارساز به ترتیب در ـــمحل تزریق و آش

 Lµ 18تنظیم شد. حجم تزریق نیز   088و سانتی گراد 
 .(16)انتخاب گردید

تعیین کورکومین موجود در عصاره سوکسله اتانولی 
-گازی کروماتوگرافی دستگاه از استفاده زردچوبه با

به منظور تعیین کورکومین در عصاره  جرمی: سنج  طیف

از عصاره حاصله، به  Lµ 1اتانولی سوکسله زردچوبه، 
دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیـف سنج 

دقیقه در  0جرمی تزریق گردید. ابتدا آون به مدت 
نگه داشته شد. بعد از این درجه سانتی گراد  78 دمای

گراد بر دقیقه تا   درجه سانتی 5مرحله دما با سرعت 
افزایش یافت، دمای درجه سانتی گراد  088دمای 

تنظیم شد و درجه سانتی گراد  308محفظه تزریق 
 .(16)طیف مشخص گردید

محتوای  ترکیبات فالونوئیدی: کل مقدار گیری  اندازه
فالونوییدی کل با استفاده از روش رنگ سنجی 

و همکاران با اعمال  (Zhishen)آلومینیوم کلرید ژیشن
 ایی با غلظتــــه لولــــتغییراتی انجام گرفت. مح

µg mL
های مختلف ساخته  در اتانول از عصاره 58 1-

µg mLهای با غلظت از عصاره mL 1شد. به 
-1

  58 ،
mL 0  آب دیونیزه وmL 0/8  درصد  5محلول

NaNO2  دقیقه  5افزوده شد. و بعد از گذشتmL 
به آن اضافه شد و بعد   AlCl3 درصد 18محلول  0/8

mol Lمحلول سود  mL 3دقیقه  6از گذشت 
به  1 1-

 mL 18 آن افزوده و سپس با آب دیونیزه به حجم
ها به هم زده شد و سپس جذب آن  رسانده شد. محلول

. سپس به کمک منحنی (17)ثبت شد nm 518در 
 ، محتوای/آمریکا(Sigma)ینـرستــــاندارد کوئــــاست

µg mLها بر حسب فالونوئیدی عصاره
-1

 گزارش شد.  

محتوای  گیری مقدار کل ترکیبات فالونولی:  اندازه
 ها با استفاده از روش کوماران فالونولی کل عصاره

(Kumaran )همکارش با اعمال تغییراتی انجام  و
µg mL هایی با غلظت گرفت. محلول

-1
در اتانول  58 

از  mL  3ساخته شد. بهتلف ـــهای مخ از عصاره
µg mLهای با غلظت  عصاره

-1 58،mL  3  3محلول 
محلول  mL 0 ول وــــانــــدر ات AlCl3درصد 

CH3COONa   با غلظت g/L58  .در آب افزوده شد
 158ها به هم زده شد. سپس بعد از گذشت  محلول

. سپس به (10)ثبت شد nm 008دقیقه جذب آن در 
 /آمریکا(، Sigma)کوئرستینکمک منحنی استاندارد 
µg mLها برحسب محتوای فالونولی عصاره

-1
  

 گزارش شد.

ها از   به منظور آنالیز آماری داده :ها  آنالیز آماری داده
ها بر   استفاده شد. تمام داده 38نسخه  SPSSنرم افزار 

انحراف معیار نشان داده شدند. سطح ±اساس میانگین
 ها  تست  در مورد همههای آماری   داری تست  معنی

P<0.05 برای بررسی اختالف  شد.  در نظر گرفته
های   آماری بین میانگین پارامترهای مختلف در گروه

( و شفه Duncanدانکن) های  آزمون مورد آزمایش از
(Scheffe) .با میانگین مقایسه هاینمودار استفاده شد 

 شدند.  رسم Excel( 3818افزار) نرم

  پژوهشی ها  یافته

های فیتوشیمیایی صورت   نتایج حاصل از آزمون
 گرفته بر روی عصاره سوکسله اتانولی گیاه زردچوبه:

های مقدماتی  نتایج به دست آمده از بررسی
فیتوشیمیایی، حضور ترکیبات آلکالوئیدی، فالونوئیدی و 

کند. این در حالی است که گلیکوزیدی را تایید می
سوکسله اتانولی   نی در عصارهترکیبات تاننی و ساپونی

و  1شماره  ( یافت نشد)جدولCurcuma longaگیاه)
3.) 

نتایج حاصل از مقایسه نمونه استاندارد و عصاره 
سوکسله اتانولی زردچوبه با  استفاده از طیف سنجی 

IR:  بررسی صورت گرفته بر روی طیفFT-IR  نمونه
ود ــــ(، وجA-1شماره  استاندارد کورکومین)شکل

1در   C=Oهای گروه
Cm

 ذب ضعیفــــو ج 1701  -
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C=C نزدیکی در 
1

Cm
کند. پیک   یید میارا ت 1658 -

1در  C-Oمربوط به 
Cm

1 و 1130 -
Cm

- 50/1367 
1شود. پیک پهن ایجاد شده در  مشاهده می

Cm
- 

نماید.  یید میادر ترکیب را ت OHوجود گروه  0085
1چنین جذب متوسط در عدد موجی  هم

Cm
- 1/1050 

باشد. قابل انطباق  بیانگر وجود حلقه آروماتیک می
نمونه استاندارد کورکومین و عصاره  IRبودن طیف 

یید ا(، دلیلی بر تB-1شماره  سوکسله زردچوبه)شکل
 باشد. دست آمده میه ب  وجود کورکومین در عصاره

نه استاندارد و عصاره نتایج حاصل از مقایسه نمو
مطالعات  :UVستفاده از آنالیز چوبه با اسوکسله زرد

محتوای کورکومینوئیدی  λmaxدهد که  نشان می
 λmaxباشد. بررسی  می nm 038نزدیک به طول موج 

دهد که  نشان می nm030 کورکومین در طول موج 
نمونه استاندارد کورکومین و عصاره سوکسله اتانولی 
زردچوبه هر دو در این طول موج دارای جذب ماکزیمم 

 .(3شماره  هستند)شکل
نتایج حاصل از شناسایی کورکومینوئیدها در نمونه 
استاندارد کورکومین و عصاره سوکسله زردچوبه با روش 

به منظور تایید دیگری بر وجود  کروماتوگرافی گازی:
کورکومین در گیاه زردچوبه و استخراج مناسب آن با 

راندمان وزنی بیشترین گیری سوکسله که  روش عصاره
را نشان داد، از نمونه استاندارد و عصاره سوکسله آنالیز 

GC طور که مشاهده   (. همان0شماره  گرفته شد)شکل
توان به  می GCهای  شود با مقایسه کروماتوگرام می

اتانولی سوکسله   یید حضور کورکومین در عصارهات
 زردچوبه واقف شد. 

وجود در عصاره نتایج حاصل از تعیین کورکومین م
 دستگاه از استفاده سوکسله اتانولی زردچوبه با

 طبق شکل جرمی: سنج طیف-گازی کروماتوگرافی
 g/mol 0/060 وجود کورکومین با جرم مولی 0 شماره

دقیقه در این عصاره مورد  160/36در زمان بازداری 
 باشد. یید میات

 ترکیبات مقدارکل گیری  از اندازه حاصل نتایج
 محتوای بررسی از حاصل های یافته فالونوئیدی:

 کوئرستین از استاندارد استفاده با ترکیبات فالونوئیدی
ه فالونوئیدی ب مقدار ترکیباتبیشترین داد که  نشان

دست آمده از روش استخراج با دو حالل هگزان و 
باشد. این در حالی است که محتوای  اتانول می

ماسراسیون با  روشدست آمده از ه فالونوئیدی ب
دست آمده از روش استخراج با ه محتوای فالونوئیدی ب

دو حالل هگزان و اتانول، اولتراسونیک و سوکسله 
چنین، محتوای  نداشت. همداری  معنی اختالف

دست آمده از روش اولتراسونیک و ه فالونوئیدی ب
یکسان بوده از لحاظ آماری با  سوکسله نیز تقریباً

 نمودار )(P<0.05)داری نداشتند  معنییکدیگر اختالف 
 (.1شماره 

 ترکیبات کل مقدار گیری  از اندازه حاصل نتایج
ترکیبات  محتوای بررسی از حاصل های یافته فالونولی:
داد که  نشان کوئرستین از استاندارد استفاده با فالونولی

دست آمده از ه فالونولی، ب مقدار ترکیباتبیشترین 
باشد.  دو حالل هگزان و اتانول میروش استخراج با 

دست آمده ه این در حالی است که محتوای فالونولی ب
از روش ماسراسیون با محتوای فالونولی به دست آمده 

اری اختالف ــونیک از لحاظ آمــــاز روش اولتراس
مقدار محتوای کمترین چنین  داری نداشت. هم معنی

سوکسله گیری به روش فالونولی مربوط به عصاره
 (.3 شماره نمودار)(P<0.05)بود
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 زردچوبه اهیگ سوکسله عصاره یرو بر شده انجام ییایمیتوشیف یبررس .1شماره  جدول

 

 
 . این آزمون ریتصو تیروا به زردچوبه اهیگ اتانولی سوکسله  عصاره یرو بر شده انجام ییایمیتوشیف یبررس. 2شماره  جدول

 باشد( صورت گرفته است   در حضور محلول شاهد)محلولی حاوی تمامی واکنشگرها به غیر از نمونه آنالیت که عصاره می

 مورد بررسی قرار گرفت. 1 شماره استفاده از جدولکه تغییر رنگ عصاره در حضور محلول شاهد با 
 

 محلول شاهد محلول عصاره نوع آزمون

 آلکالـــــــوئید:

 

 آزمون مایر 

 آزمون دراژندوف

 آزمون واگنر

 آزمون هاگر

  

   محلول فهلینگ گلیــکوزید

 آزمون شینودا فالونوئــــــید

آزمون کاهش روی 

 کلرید

 بازیآزمون معرف 

  

آزمون فریک  تانن

 کلراید

  

آزمون کف  ساپونین

 کنندگی

  

 

 آلکالوئید گلیکوزید فالونوئید تانن ساپونین ثرهوماده م   

 آزمون  

 انجام شده

 آزمون شینودا کلرایدآزمون فریک  آزمون کف کنندگی

 کاهش روی کلرید

 معرف بازی

 آزمون مایر محلول فهلینگ

 آزمون دراژندروف

 آزمون واگنر

 آزمون هاگر

 رنگ صورتی رنگ سبز آبی تولید کف نحوه تشخیص

 رنگ قرمز

 رنگ زرد یا قرمز

 رسوب کرم رسوب قرمز آجری

 رسوب قرمز قهوه ای

 رسوب قرمز قهوه ای

 رسوب زرد رنگ
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 زردچوبه سوکسله  عصاره. B و کورکومین استاندارد نمونه. A: مایع IR طیف .1شماره  شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زردچوبه سوکسله عصاره. B. کورکومین استاندارد نمونه A .UV .طیف .2شماره  شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جا که نمونه اصلی   . عصاره سوکسله زردچوبه. از آنB. نمونه استاندارد کورکومین و GC .Aدست آمده از آنالیز ه کروماتوگرام ب. 3شماره  شكل

 ترین پیک به عنوان پیک کورکومین در نظر گرفته شده است که نشان داده شده است.  حاوی مقادیر بیشتر از جزء کورکومین بوده شارپ
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 زردچوبه. اتانولی سوکسله عصاره از طیف جرمی کورکومین حاصل .4شماره  شكل

 دهد. محور عمودی فراوانی نسبی و محور افقی نسبت بار به جرم را نشان می 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 استاندارد یخطا±تكرار نیانگیم شده ذکر ریمقاد. زردچوبه مختلف یها عصاره از µg mL-1 05 غلظت در یدیفالونوئ یمحتوا .1شماره  نمودار

 در نمونه هر فالونوئیدی یمحتوا های نیانگیم نیب P<0.05سطح  دار یمعن تفاوت عدم معرف ها ستون یباال در مشابهنا حروف. باشد یم

  .باشد یم یریگ  عصاره مختلف های روش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  یخطا±تكرار نیانگیم شده ذکر ریمقاد. زردچوبه مختلف یها عصاره از µg mL-1 05 غلظت در نولیفال یمحتوا .2شماره  نمودار

  فالونولی یمحتوا های نیانگیم نیب دار یمعن تفاوت معرف ها ستون یباال در مشابهنا حروف. باشد یم استاندارد

 .باشد یم یریگ  عصاره مختلف های روش در نمونه هر
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 گیری نتیجهبحث و 
این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی عصاره سوکسله 
اتانولی زردچوبه با تاکید بر شناسایی کورکومینوئیدها با 

های کمی و کیفی مختلف پرداخته است. نتایج   روش
های فیتوشیمیایی حضور ترکیبات مختلف از   آزمون

جمله ترکیبات آلکالوئیدی، فالونوئیدی و گلیکوزیدی و 
حضور ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره عدم 

های   دهد. یافته  سوکسله اتانولی این گیاه را نشان می
IR ،UV ،GC  وGC/Mass ود ــــیانگر وجـــب

زردچوبه به روش سوکسله   کورکومینوئیدها در عصاره
باشد. اهمیت این یافته آن است که روش سوکسله   می

، نسبت به سایر (18)گیری  با باالترین راندمان عصاره
ط ویژه ـــود شرایـــگیری، با وج  های عصاره  روش

 گیری از جمله دمای باال و مدت زمان نسبتاً  عصاره
های ثانویه قابل شناسایی از   کوتاه، حاوی متابولیت

های   باشد که روش  جمله ترکیبات کورکومینوئیدی می
مختلف شناسایی بیانگر حفظ ساختار این ترکیب با 

های تشخیص دقیق   باشد. استفاده از روش  اهمیت می
در این مطالعه  GC/Massو  GCو حساس از جمله 

ضروری بود که موجب حصول اطمینان از وجود 
کورکومین در عصاره سوکسله زردچوبه و امکان استفاده 

گیری برای اهداف درمانی و کاربرد   از این روش عصاره
 باشد.  آن در سنتز داروهای گیاهی می

 گیاهان هثانوی های متابولیت جمله ترکیبات فنلی از
گروه  چند یا یک و آروماتیک های هستهاز  که هستند

OH اسیدهای  ساده، های  فنل به و اند ساخته شده
 ها،  استیلبن الونوئیدها،ــــها، ف  ارینــــکوم فنلی،

 تقسیم ها  نینـــلیگ و ها  نانــــلیگ ها،  پروسیانیدین
 3816و همکاران در سال  Noori. (19)شوند می

های مختلف گیاه   توانستند محتوای فنلی عصاره
زردچوبه را با استفاده از استاندارد اسید گالیک و معرف 

گیری کنند که از بین سه عصاره مورد   فولین اندازه
محتوای فنلی را بیشترین بررسی، عصاره ماسراسیون، 

 .(18)دارا بود
در این پروژه نیز بررسی محتوای فالونوئیدی با 

بیشترین استفاده از استاندارد کوئرستین نشان داد که 
دست آمده از دو حالل ه مقدار این ترکیبات در عصاره ب
چنین بررسی محتوای  هگزان و اتانول است. هم

چنین نشان داد  فالونولی با استفاده از این استاندارد هم
ولی نیز در عصاره ــــوای فالونـــکه بیشترین محت

استخراجی با استفاده از دو حالل هگزان و اتانول 
 باشد.  می

بر  3810و همکاران در سال  Debطبق بررسی 
روی عصاره هیدروالکلی زردچوبه به روش سوکسله، در 
این نوع عصاره ترکیبات آلکالوئیدی و گلیکوزیدی یافت 

نی و فالونوییدی نشد این در حالی است که ترکیبات تان
 . هم(10)های مربوطه پاسخ مثبت دادند  به آزمون

 3810و همکارش در سال  Sawantچنین بررسی 
نشان داد که عصاره اتانولی مربوطه حاوی ترکیبات 

الونوئیدی ــــی و فــــینی تاننـــآلکالوئیدی، ساپون
. این در حالی است که نتایج حاصله از (38)باشد  می

فیتوشیمیایی در این گزارش، حضور های   آزمون
ترکیبات آلکالوئیدی، فالونوئیدی و گلیکوزیدی و عدم 

سوکسله   حضور ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره
( را تایید نمود که تا Curcuma longaاتانولی گیاه)

و Deb  های  دست آمده از بررسیه حدودی با نتایج ب
 هم 3810و همکارش در سال  Sawantهمکاران و 

تواند به   خوانی برخی از نتایج می خوانی دارد و عدم هم
گیری و نوع حالل استفاده شده   نوع روش عصاره

 مربوط گردد.

Sahu  محتوای فنلی و  3810و همکارش در سال
سوکسله متانولی را بر روی سه   فالونوئیدی کل عصاره

بررسی نمودند. طبق بررسی  curcumaگونه متفاوت 
محتوای فنلی و فالونوئیدی در گونه یشترین بها   آن

curcuma longa  دیده شد و به دلیل باال بودن این
 curcumaتوان گفت که گونه   مقادیر در این گونه، می

longa (31)اکسیدانی باالتری دارد  خواص آنتی . 
Nabati  وجود کورکومین  3810و همکاران در سال
های   استفاده از روشسوکسله زردچوبه را با   در عصاره

نشان  Mass و HPLC  ،UV-Visطیف سنجی نظیر
زمان بازداری کورکومینوئیدها را در  HPLC. آنالیز دادند

این در  (33)ددقیقه نشان دا 10تا  10 محدوده زمانی
حالی است که زمان بازداری برای کورکومینوئیدها در 

و همکاران در سال  Nooriگزارش داده شده توسط 
باشد که   دقیقه می 0تا  6، در محدوده زمانی 3816

تواند به شرایط انتخابی برای دستگاه   علت آن می
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انجام شده توسط  UV-Vis. آنالیز (18)مربوط گردد
Nabati  جذب بیشینه  3810و همکاران در سال ،

 نانومتر نشان داد. هم 030کورکومین را در طول موج 
گزارش شده توسط تیم تحقیقاتی   Massچنین طیف

آنان، پیک یون مولکولی مربوط به کورکومین را نشان 
که نتایج آنان با نتایج گزارش داده شده از این  (33)داد

 خوانی دارد.   پژوهش هم

Bahrami  طی بررسی 3810و همکاران در سال 
طول  در رئیـــم و فشــبن اسپکتروفتومتری ماوراء

  نانومتر بر روی عصاره 388-088ای ـــه  وجــم
 IRجذبی و طیف  طیف دادند که نشان هیدروالکلی،

 شده استخراج عصاره و کورکومین استاندارد  نمونه
 . (30)باشد  می مشابه حدوداً زردچوبه

و  IR ،UV ،GCنتایج حاصله از بررسی طیف 
GC/Mass نیز، وجود کورکومین که  در این گزارش

سوکسله   باشد را در عصاره  می زردچوبه  ثرهوماده م
های عاملی    گروه IRاتانولی این گیاه تایید نمود. آنالیز 
محدوده جذبی و  UVمربوط به کورکومینوئیدها، آنالیز 
های   تطابق پیک GCجذب بیشینه کورکومین، آنالیز 

کورکومین نمونه استاندارد و عصاره سوکسله زردچوبه و 
ون مولکولی ــیک یـــپور ــحض GC/Massالیز ـــآن

 کورکومین را تایید نمود. 

های گیاهی و   با توجه به اهمیت اقتصادی متابولیت
هایی به منظور   دنبال روش  افزایش تقاضا، محققین به

. آنالیزهای هر چه بیشتر این ترکیبات هستند استخراج
ده در این بررسی، وجود ــــجام شـــدستگاهی ان

عصاره اتانولی سوکسله تایید نمود  کورکومینوئیدها را در
و استفاده از این عصاره را برای کاربردهای داروسازی 

چنین عصاره  کند. هم کورکومین پیشنهاد می
ه استخراجی با دو حالل هگزان و اتانول زردچوبه ب

دلیل باال بودن مقادیر ترکیبات فالونوئیدی و فالونولی 
در توسعه  ل باالئیاکسیدانی دارند، پتانسی  که نقش آنتی

 امنیت پایین،  چنین هزینه دارد. همداروهای مدرن 
 ای  فرآورده به را کورکومین مدی،کارآ فارماکولوژیکی و

 های  بیماری درمان و پیشگیری برای امیدبخش
 تمام به دستیابی البته برای. است کرده تبدیل مختلف

 .است نیاز بیشتری مطالعات کورکومین، درمانی فواید

   سپاسگزاری 
نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران 

- های این پژوهش)پژوهانه اهواز به لحاظ تامین هزینه
 01508 و شماره 83/0/90/ 01579 های شماره

( در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تشکر و 3/0/90/
 نمایند.   قدردانی می
 کد اخالق:
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Abstract 
Introduction: Curcuma longa L. (turmeric) 

belongs to the Zingiberaceae family. The 

aim of this study was to evaluate the 

phytochemicals present in turmeric. The 

method of extraction has an effect on the 

percentage and type of chemical 

compounds extracted. Instrumental analysis 

was used to determine the flavonoid and 

flavanol content of turmeric utilizing 

different extraction methods. 

 

Materials & Methods: Phytochemical tests 

were performed on an ethanolic Soxhlet 

extract to determine the secondary 

metabolites present. Different methods of 

instrumental analysis were used to verify 

the presence of curcuminoids. Flavonoid 

and flavanol content was evaluated using 

different extraction methods. They included 

maceration, ultrasonic, and Soxhlet 

extraction. Quercetin was utilized as 

standard. 

 

Findings: Phytochemical studies confirmed 

the presence of alkaloids, flavonoids, and 

glycosides in turmeric ethanolic extracts. 

Tannins and saponins were however absent. 

IR, UV, GC, and GC/MS indicate the 

presence of curcuminoids in turmeric 

extract prepared by Soxhlet extraction. 

Statistical analysis indicated that the highest 

flavonoid and flavanol content was from 

hexane and ethanolic extracts. 

 

Discussion & Conclusions: Despite the 

requirement of high temperature and the use 

of a hot solvent in Soxhlet extraction, the 

curcuminoids structure was retained. This 

method of extraction may be suitable for 

extraction of curcumin from the turmeric 

plant. Another suitable extraction method 

for flavonoid and flavanol compounds is 

the use of both ethanol and hexane as 

solvents. 

 

Keywords: Curcuma longa L, Extraction, 

Curcuminoid, Flavonoid, Flavanol 
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