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In the current century, extensive research has been carried out on 
medicinal plants, and drugs of natural origin have opened new 
horizons for the community of doctors, pharmacists and researchers. 
The aim of this study was to investigate the effect of different solvents 
on the percentage of free radical scavenging DPPH and antioxidant 
activity of native medicinal plants in Jiroft city and six native plants 
(Achillea millefoliom, Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Ziziphora 
Clinopodioides,  Mentha piperita and Rosmarinus officinalis) were 
sampled for testing. Extraction of the aerial parts of plants was 
performed using 80% methanol, 50% ethanol, acetone 100% and 
hexane 100% solvents. The extraction time was 24 hours at ambient 
temperature using a stirrer. The amount of antioxidant activity was 
measured using 2 and 2 diphenyl-1-pyrrolidrazyl, DPPH free radical 
inhibitory concentration. Among the studied solvents in all six plants, 
the extracts extracted with 80% methanol solvent had the highest and 
the hexane solvent had the lowest free radical adsorption. Among the 
studied plants, peppermint extract with all four solvents (methanol 
IC50: 20.9 ppm, ethanol IC50: 34ppm, acetone IC50: 44.2ppm, and 
hexane IC50: 49.19ppm) had the highest antiradical activity and 
Ziziphora Clinopodioides (methanol IC50: 1090.78ppm, ethanol IC50: 
1209.3ppm, acetone IC50: 1439.23ppm and hexane IC50: 1898.7ppm) 
had the lowest anti-radical activity. The findings of the present study 
showed that all the 6 studied medicinal plants had anti-radical 
properties and using 80% methanol extracts of these plants can be 
used as an antioxidant in various industries. 
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    مقاله پژوهشی     

-و فعالیت آنتی   DPPHدرصد مهار رادیكال آزاد  های مختلف بر میزان  تأثیر حلّال 
 کسیدانی گیاهان دارویی بومی شهرستان جیرفت ا 

   *3ییساردو یصالح ی، عل 2یشهداد  فاطمه،  1یمختار ییستا بهیط

 می، جیرفت، ایران. ادیار، گروه شیمی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسالاست -1

 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.  -2

 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.   -3
 

 چكیده   اطالعات مقاله

 1400/ 01/ 23دریافت مقاله: 
 1400/ 06/ 06بازنگری مقاله: 
 1400/ 06/ 27پذیرش مقاله: 

 

ای در مورد گیاهان دارویی انجام شده و داروهایی تحقیقات گسترده   ، حاضردر قرن  
های جدیدی را برای جامعه پزشکان، داروسازان و پژوهشگران  طبیعی افق  أبا منش

درصد    زانیمختلف بر م  هایحالل  ریتأث هدف از این مطالعه، بررسی  گشوده است.  
شهرستان    یبوم  ییدارو  اهانیگ  یداناکسییآنت  ت یو فعال  DPPHمهار رادیکال آزاد  

آویشن،  )  بومی شهرستان جیرفتدارویی    گیاهشش    ،در این پژوهشباشد.  می  رفتیج
گیری عصاره   آزمایش شدند.  ، رزماری و بومادران(کاکوتی کوهیمرزه، نعناع فلفلی،  

  50اتانول    درصد،  80های متانول  های هوایی گیاهان با استفاده از حاللاز قسمت
اکسیدانی به روش  . میزان فعالیت آنتیشدانجام    درصد(  100)  استون و هگزان  د،درص

گیری اندازه   DPPHدرصد مهار رادیکال آزاد    پیکریل هیدرازیل،  - 1  -دی فنیل  2و    2
بین حالل  شد. هر  از  در  موردمطالعه  با عصاره   ، گیاه   ششهای  استخراج شده  های 

هگزان کمترین میزان جذب رادیکال آزاد  حالل بیشترین و  ،درصد 80حالل متانول 
حالل )حالل    چهارنعناع فلفلی در استخراج با هر    ،. از بین گیاهان موردمطالعهبود

اتانول  ppm50IC 20.9:متانول    ،:34ppm50ICاستون  ،  :44.2ppm50IC    و
کمترین  49.19ppm50IC:هگزان   دارای   )50IC  کوهیگیاه    و )حالل    کاکوتی 

اتانول  1090.78ppm50IC:متانول    ،1209.3ppm50:IC  استون  ، 

:1439.23ppm50IC  هگزان بود. (1898.7ppm50IC:و  مقدار  باالترین    دارای 
داد نتایج   همچنین پژوهش،که    نشان  مورد  دارویی  گیاه  شش  خواص    تمامی 

توانند در صنایع  این گیاهان میدرصد   80متانولی الکلی  ند و عصاره دارضدرادیکالی 
 اکسیدان طبیعی استفاده شوند.مختلف به عنوان مواد آنتی

  کلید واژگان:
 خواص ضدرادیکالی

 گیریعصاره
 رویشگاه جیرفت

 DPPH 
 50IC 
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 مقدمه 
  توانند ی م ها  اکسیدان دهند. آنتی ها را کاهش می ها ترکیباتی هستند که سرعت اکسیداسیون چربی اکسیدان آنتی 

  ها دان ی اکس ی آنت .  بخشند ی نم را بهبود    دشده ی اکس اکسیداسیون را مهار کنند یا به تأخیر اندازند ولی کیفیت یک محصول  
؛  کنند ی م ی اکسیداسیون جلوگیری  ا ره ی زنج ی  ها واکنش ، از گسترش  شده   ل ی تشک با دادن اتم هیدروژن به رادیکال آزاد  

و درجه    ب ی ترت دین ب  مربوط    دان ی اکس ی آنت یک    ر ی تأث کارایی  آن  از  اتم هیدروژن  .  [ 1]   شود ی م به سهولت جدا شدن 
های آزاد  انـداختن اکسیداسـیون ناشـی از رادیکال خیر  أ هـای کم، قادر به پیشگیری یا به تـ ها در غلظت اکسیدان آنتی 
سـازند.  را کنـد یـا متوقـف مـی ها و غیره  قلبی و عرقی، سرطان هـای  باشند و به این ترتیب روند پیشرفت بیماری می 

ین  های مصنوعی بسیار رواج یافته است لیکن مطالعـات متعـدد حاکی از سمیت ا اکسیدان امـروزه اسـتفاده از آنتـی 
اکسیدانی بـاالیی را نیـز  های آنتی قابلیت گیاهانی که حـاوی مشـتقات فنلی هستند    ر بیشت   . [ 2]   باشد ها می اکسیدان آنتی 

  گیاهان دارویی فنلی  های پلی اکسیدان انـد کـه کمیـت و کیفیـت آنتـی ن داده تحقیقات نشـا .  [ 2]   دهند از خـود نشـان می 
ی سالم و  ها دان ی اکس ی آنت ی اخیر، تحقیقات در مورد  ها سال در  .  [ 3]   است   دیگر محصوالت داری بیشتر از  طور معنی به 

گسترده    صورت به ی طبیعی  ها دان ی اکس ی آنت است.    افته ی   ش ی افزا ی حاصل از منابع گیاهی  ها دان ی اکس ی آنت   ژه ی و به طبیعی  
،  ها ه ی ادو ی،  ا بوته ، گیاهان  ها وه ی م ،  ها ی سبز ، غالت، حبوبات،  ها ل ی آج ی روغنی، مغزها،  ها دانه مثل    غذاها در بسیاری از  

گوشت   و  دارند چای  تقسیم    ها دان ی اکس ی آنت   . [ 4]   وجود  دسته  دو  و  ها دان ی اکس ی آنت :  شوند ی م به  طبیعی  ی 
مصنوعی.  ها دان ی اکس ی آنت  توکوفرول ها دان ی اکس ی آنت ی  قبیل  از  مختلفی  شیمیایی  ترکیبات  شامل  طبیعی  ها،  ی 

و    ها ن ی تام ی و ها، فسفولیپیدها،  ی هیدرولیز شده، فیتات ها ن ی پروتئ ،  دها ی پپت ،  دها ی نواس ی آم کاروتنوییدها، ترکیبات فنولیک،  
رسد که  بـه نظر می   . [ 5]   باشند ی م   تر مهم و اسیدهای فنولیک  ها، فالوونوییدها  هستند. از این میان توکوفرول   ها م ی آنز 

مطالعـات بسـیاری در  .  [ 2]   اکسیدانی با مقـادیر ترکیبات فنلـی وجـود داشـته باشـد رابطه نزدیکی میان خاصیت آنتی 
اکسـیدان سنتزی نیز به بازار عرضه شده است که بـه  اکسیدان صورت گرفته و حتی تعدادی آنتـی مـورد ترکیبات آنتی 

های طبیعی به  اکسیدان گردیـده اسـت. بـه همـین دلیـل یـافتن آنتـی دلیـل دارا بـودن سـمیت، مصرف آنهـا محـدود  
رات  ی ثـ تأ خصـوص در صنایع غذایی و دارویی بسیار مطلوب است تا عالوه بر داشـتن  ه ویژه از گیاهان و استفاده از آنها ب 

ای کنترل شده کـاهش  ه خصوص در غلظت ه هـا ب بیولوژیک وسیع، احتمال ایجـاد اثـرات جـانبی و مسـمومیت بـا آن 
اکسیدان کافی نیست و  بررسی اثـر آنتـی   برای تنهایی  ذکـر است که هیچ روش مورد آزمایشی به   شایان   . [ 5]   بیابـد 

طور  به .  [ 6]   باشد های مختلف می اکسیدان عصاره ارزیابی فعالیت آنتی   برای انتخـاب خـوبی    ، ترکیـب چنـد روش متفـاوت 
هـای آلی مانند اتانول، متانول، استن و دی اتیل اتر استفاده  ها از گیاهان، از آب و حالل فنل کلی، برای استخراج پلی 

شود که  های مختلف مشاهده می های آشکاری بین مقادیر ترکیبات فنلی در عصاره تفاوت   ، . در این میان [ 7]   گـردد مـی 
ار رفته  ک های به سـازی نمونــه، روش و مــدت زمــان اســتخراج و خــواص فیزیکوشــیمیایی حالل ناشی از نوع آمـاده 

  50های آلی متانول، استن ) رات حالل ی ث تأ انجـام گرفـت     Jack Etlingeraelatior.گیاه    بر   که   باشـد. در تحقیقـی مـی 
  و   د گردی اکسـیدانی ارزیابی  درصد حجمی( و آب بر میـزان ترکیبـات فنلـی و خاصـیت آنتـی   100درصد و    90درصد،  

اکسـیدانی موجـود در گیـاه گـزارش  کار رفته و ویژگی ترکیبات آنتـی بین نتایج به دلیل نوع حالل به   ی دار اختالف معنی 
های مختلف حالل )آب، متانول، اتانول، استن، اتیل استات، پترولئوم اتر، هگزان( بر  رات گروه ی ث تأ در مطالعه    . [ 8]   شـد 

دار حاصـل بـه قطبیت،  هـا تفـاوت معنـی ل کل پوست بنه و بازده اسـتخراج آن اکسیدانی، مقـادیر فنـ خاصیت آنتی 
. از این رو معرفی یک نوع حالل با غلظت مشخص  [ 9]   ها نسـبت داده شد ویسکوزیته و فشار بخارهای ویژه هریک از حالل 

اکسیدانی را در مورد  د و بتوانـد بیشترین خاصیت آنتی اش کـه دارای حـداکثر عملکـرد در اسـتخراج ترکیبـات فنلـی بـ 
حالل مناسب برای استخراج ترکیبات فنولی باید به نکاتی مانند    انتخاب   ای نخواهد بود. گیاه معینی نشان دهد کار ساده 

شیمیایی    و   یزیک ف های اختصاصی برخی از ترکیبات فنولی و خصوصیات  یژگی و خطر بودن،  ی ب هزینه، قابلیت دسترسی،  
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  اکسیدانی ی مختلف بر فعالیت آنتی ها حالل یر  تأث پژوهش، بررسی    این   . هدف از انجام [ 10] ماتریکس گیاهی توجه کرد  
 بود.   ( بومادران   و   رزماری   کوهی،   کاکوتی   فلفلی،   نعناع   مرزه،   آویشن، )   جیرفت   شهرستان   بومی   دارویی   گیاهان 

 ها مواد و روش
در این تحقیق، شش گیاه دارویی بومی شهرستان جیرفت شامل )آویشن، مرزه، بومادران، کاکوتی کوهی،    مواد اولیه: 

 ی شد. بردار نمونه ها  رزماری و نعناع فلفلی( برای انجام آزمایش 
درصد، استون، هگزان    80درصد، اتانول    80متانول    در این تحقیق شامل   مورداستفاده مواد شیمیایی    مواد شیمیایی: 

با باالترین خلوص    ها حالل ( آلمان و  Merckتمامی مواد شیمیایی از شرکت مرک )   بودند.   DPPHدرصد(، معرف    100) 
 تهیه شدند. 
از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرستان جیرفت    نظر   مورد های  گونه ی گیاهی:  ها نمونه   کردن خشک ی و  آور جمع 

گیری در سایه و در دمای محیط  های هوایی برای عصاره تصادفی در اواخر بهار و ابتدای تابستان برداشت شد. اندام   طور به 
  - 18دار پالستیکی تا زمان مصرف در فریزر )دمای  ی درب ها سه ی ک خشک شد و توسط یک آسیاب خانگی پودر و در  

 ( نگهداری شد. گراد ی سانت درجه  
ی  ها حالل حالل مخلوط شد.    تر ی ل ی ل ی م   100گیاه با    شده خشک گرم اندام    10دود  ح   : ها نمونه گیری از  عصاره 
ساعت در دمای    24گیری به مدت  درصد، هگزان و استون بودند. عصاره   80درصد، متانول    50شامل اتانول    مورداستفاده 

با کاغذ صافی )واتمن شماره    ها عصاره زن شیشه انجام شد. بعد از اتمام زمان استخراج  محیط و با استفاده از دستگاه هم 
درجه    40( در دمای  Rotaryچرخشی )   رکننده ی تبخ حالل توسط دستگاه    4یک( فیلتر شدند و مایع فیلتر حاصل از هر  

 .[ 11] تا خروج کامل حالل استخراجی تغلیظ شد و در دمای محیط و در تاریکی خشک شد    گراد ی سانت 
پیکریل    - 1فنیل دی    - 2و 2  (: DPPHاچ ) پی پی اندازی رادیکال دی ی به روش به دام دان ی اکس ی آنت ی فعالیت  ر ی گ اندازه 

  ها عصاره نانومتر را دارد. توانایی    517  موج   طول است که جذب بیشینه در    دوست ی چرب ( رادیکالی  DPPHهیدرازیل ) 
 تعیین شد.    [ 12] زاده و همکاران  طبق روش ابراهیم    DPPHی ها کال ی راد برای جذب  

از محلول   تر ی ل ی ل ی م تهیه شد. یک   ها اسانس قسمت در میلیون از   1000و  500،  250،  100،  50ی ها غلظت ابتدا 
عصاره خشک( مخلوط و   کروگرم ی م  50- 400محلول عصاره در متانول )  تر ی ل ی ل ی م  3با   DPPHموالر  متانولی یک میلی 

نانومتر خوانده شد و    517جذب در   ی شد و دار نگه دقیقه در دمای اتاق در تاریکی   30ورتکس شد. و به مدت   شدت به 
 . د ی آ ی م دست  به   1طبق معادله    DPPHفعالیت برحسب درصد نسبی  

 

DPPH درصد =
درصد جذب  نمونه  − درصد جذب   شاهد 

درصد جذب  شاهد 
× 100 

 
  50اندازی  غلظتی از عصاره است که برای به دام   50ICاستفاده شد.    50ICاز مفهوم    ها عصاره برای مقایسه فعالیت  

تابعی بین جذب نمونه    Slide write  افزار نرم با استفاده از    50ICباشد. برای محاسبه  می   از ی موردن ی آزاد  ها کال ی راد درصد  
یکالی عصاره  با فعالیت ضدراد   50ICتعیین شد. مقدار    50IC  آمده دست به و غلظت عصاره برازش شد و با استفاده از معادله  

 . [ 13] رابطه عکس دارد  
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 روش آنالیز آماری 
آنالیز آماری با    .درصد صورت گرفت   5ی دانکن در سطح احتمال  ا دامنه با استفاده از آزمون چند    ها ن ی انگ ی م مقایسه  

 . ( انجام شد 2001)   SAS  افزار نرم استفاده از  

 نتایج 
بیشتر است و این    ها عصاره   ppm  1000در غلظت    DPPH(، درصد حذف رادیکال آزاد  6تا    1های ) با توجه به شکل 

دارای کمترین میزان درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد    ppm  100یابد و غلظت  ی م ها کاهش  ه میزان با رقیق شدن عصار 
DPPH    گیاهان است. شکل یک تا شش، نتایج مربوط به درصد حذف رادیکال آزاد    همه در عصارهDPPH   ی  ها عصاره

 . دهد ی م ی مختلف را نشان  ها غلظت در    موردمطالعه اتانولی، متانولی، استونی و هگزانی شش گیاه  

بر این اساس   . استفاده گردید   DPPHهای آزاد در روش کنندگی رادیکال منظور بیان اثرات مهار به   50IC از شاخص 
 کمتر باشد قـدرت بـازداری عصـاره بیشتر بوده است.   50IC هرچه مقدار 

های این جدول،  مطابق داده  . دهد ی م نشان    موردمطالعه را در شش گیاه را در استخراج با چهار حالل    50ICیزان  م 
مربوط به گیاه کاکوتی    50ICدرصد و بیشترین    80مربوط به گیاه نعناع فلفلی در استخراج با حالل متانول    50ICکمترین  

 (. 6- 1کوهی در استخراج با حالل هگزان بود )شکل 
ا  به بر  نتایج  مرزه،  دست ساس  فلفلی،  نعناع  آویشن،  گیاهان  بر  تیمارهای مختلف حالل  میانگین  مقایسه  از  آمده 

در تیمار هگزان مشاهده شد و کمترین میزان بر صفت موردنظر    50ICبومادران، رزماری و کاکوتی بیشترین تأثیر بر صفت  
طور گسترده در  توان از تیمار هگزان به طوری که می در همه گیاهان، تیمار متانول با سایر تیمارها تفاوت را نشان داد؛ به 

 (. 6- 1استفاده کرد )شکل   50ICاستخراج صفت  

نشان داد. براساس نتایج   DPPH بهترین بازده را در روش درصد    80متانول  هـای مـورد اسـتفاده نیـز  در میان حالل 
 . رابطه مستقیم دارد ،  ها با کاهش غلظت حالل  DPPH توان گفـت درصـد مهارکنندگی می   ( 9،  8،  7)   شکل 

 

 

 ها های مختلف حالل عصاره گیاه آویشن در غلظت   DPPH. درصد حذف رادیکال آزاد  1شکل  
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 ها های مختلف حالل عصاره گیاه بومادران در غلظت   DPPH. درصد حذف رادیکال آزاد  2شکل  

 

 

 

 ها های مختلف حالل عصاره گیاه کاکوتی در غلظت   DPPH. درصد حذف رادیکال آزاد  3شکل  
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 ها های مختلف حالل عصاره گیاه مرزه در غلظت   DPPHد حذف رادیکال آزاد  . درص 4شکل  

 

 

 

 ها های مختلف حالل عصاره گیاه نعناع فلفلی در غلظت   DPPH. درصد حذف رادیکال آزاد  5شکل  
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 ها های مختلف حالل عصاره گیاه رزماری در غلظت   DPPH. درصد حذف رادیکال آزاد  6شکل  

   

 

 

 

 

 

 

 های گیاه نعنافلفلی و آویشن  ( عصاره ppm)   IC50های مختلف بر میزان  . تأثیر حالل 7شکل  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های گیاه مرزه و بومادران  ( عصاره ppm)   IC50های مختلف بر میزان  . تأثیر حالل 8شکل  

cd
c bc

a a

d
cd c

b
a

e
d

cd
c

b

ef
e

d
cd cd

0

20

40

60

80

50 100 250 500 1000

ی
ار

زم
ر

ppm

Methanol Ethanol Acetone Haxane



 و همکاران  یمختار ییستا بهیط  145-158 ،4شماره  (،4001) 81کارافن،   فصلنامه علمی

153 

 

d c
b

a

0

500

1000

1500

2000

ی
وت

اک
ک

extract 

d
c

b

a

0

500

1000

1500
ی

ار
زم

ر

extract 

 

 

 

 

 

 

 
 های گیاه کاکوتی و رزماری  ( عصاره ppm)   IC50های مختلف بر میزان  . تأثیر حالل 9شکل  

 بحث
هایی مثل  یماری ب کنند نقش مهمی در ایجاد ی م ها شرکت ی چرب های آزادی که در فرایند پراکسیده شدن یکال راد 

و   ایفا  یماری ب سرطان  عروقی  قلبی  رادیکال ی م های  فرونشاندن    طور به    DPPHکنند.  توانایی  تعیین  برای  گسترده 
  آغازکننده های آزاد  یکال راد یک ترکیب مدل برای    عنوان به شود و  ی م ی طبیعی مختلف استفاده  ها فراورده های آزاد  یکال راد 
در این پژوهش، عصاره گیاه نعناع فلفلی در استخراج با هر چهار حالل دارای باالترین    . [ 14] شده است    یرفته پذ یپیدها  ل در  

است و عصاره کاکوتی کوهی    ها عصاره نسبت به بقیه    DPPHمیزان ترکیبات فنولی و درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  
رابطه زیادی بین فعالیت گیرندگی  کمتری را دارا بودند.     DPPHمیزان ترکیبات فنولی کل و درصد حذف رادیکال آزاد  

حالل متانول بیشترین    موردمطالعه . در همه گیاهان  [ 15] است    شده   گزارش ها  یوه م رادیکال با میزان ترکیبات فنولی در  
ترکیبات   غالب   است که   این   ل ی به دل  این  ی را نشان داد. کال ی ضدراد ی و حالل هگزان کمترین فعالیت کال ی ضدراد فعالیت 

قرار    ر ی ث أ ت   را تحت   ی فنول   بات ی استخراج ترک   زان ی های مختلف م حالل   ت ی درجه قطب   . باشند می   ی قطبی دان ی اکس ی آنت 
استخراج    بات ی کل، نوع ترک   ی فنول   بات ی های مختلف از نظر مقدار ترک های حاصل از حالل عصاره   ی فنول   بات ی . ترک دهد ی م 

آنها و    ون ی زاس ی مر ی پل بسته به نوع حالل، درجه    ی فنول   بات ی ترک   ت ی متفاوتند. حالل ضداکسایشی،    ت ی فعال   زان ی و م   شده 
و    استون   ر ی نظ   ی رقطب ی های غ مثال حالل   رای ب   ؛ متفاوت است   ی اه ی های گ موجود در بافت   بات ی ترک   ر ی کنش آنها با سا برهم 

های متانول و اتانول  در کل حالل .  د ن رس ی نظر م به مناسب    دوست ی چرب   ی فنول   بات ی برای استخراج ترک   معموالا   هگزان 
از   ی فنول   بات ی ها در استخراج ترک به حالت خالص الکل   نسبت  شتری ی ب  یی توانا درصد(    80- 40صورت مخلوط با آب ) به 

با بررسی تأثیر پنج حالل آب، متانول، اتانول، استون و هگزان در    [ 16]   1پیسچل و همکاران   . [ 7]   دارند   ی اه ی های گ بافت 
ی  ها حالل ی فراوری مواد گیاهی نشان دادند مطابق انتظار  واحدها استخراج عصاره از سیزده نوع ضایعات میوه و سبزی و  

لی و اتانولی باالترین  ی متانو ها عصاره قطبی آب و متانول، بیشترین بازده استخراج را به بار آورد. همچنین مشاهده شد 
استخراج    منظور به   [ 17] میزان ترکیبات فنولی را داشتند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. ترکمن و همکاران  

خالص و مخلوط با آب استفاده کردند. نتایج حاکی    صورت به ی استون، متانول و اتانول  ها حالل ترکیبات فنولی از چای، از  
ی استون، متانول  ها حالل ی که  ا گونه به از آن بود که مقدار ترکیبات فنولی در حالت خالص حالل کمتر از ترکیب آب بود  

  ها حالل ی نامبرده، کارایی  ها حالل درصد آب به    50ن میزان این ترکیبات بودند. با افزودن  ترتیب حاوی کمتری و اتانول به 
اتانول    <درصد    50ی افزایش یافت. مقدار ترکیبات فنولی کل در استون  ا مالحظه قابل   طور به در استخراج ترکیبات فنولی  

 
1 Peschel et al. 
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ینی  زم بادام گزارش کردند مقدار ترکیبات فنولی از پوسته    [ 18]   1آب بود. یو و همکاران   <درصد    50متانول    <درصد    50
گرم در هر گرم عصاره بود. این  یلی م   56/ 7و    90/ 1،  89/ 9ترتیب  درصد( و آب به   80درصد(، متانول )   80توسط اتانول ) 

نولی معرفی  در استخراج ترکیبات ف   ها حالل کاراترین    عنوان به مخلوط با آب    صورت به پژوهشگران، اتانول و متانول را  
استخراج ترکیبات    منظور به در این بررسی با تحقیق حاضر مطابقت داشتند. در بررسی دیگری    آمده دست به کردند. نتایج  

از برگ   اتانول  فرنگ توت فنولی  از چهار حالل آب، متانول،  نشان داد نوع حالل  ی و د ی،  نتایج  استفاده شد.  اتر  اتیل 
اتیل اتر با  و حالل دی   92/ 66میزان استخراج ترکیبات فنولی داشت و حالل اتانول با  داری بر  ی معن یر  تأث   مورداستفاده 

ترتیب بیشترین و کمترین میزان استخراج را به خود اختصاص  گرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره به یلی م   14/ 93
متفاوت    حالل مختلف با قطبیت   9اکسیدانی کاکل ذرت از  ی آنت برای استخراج ترکیبات    [ 20] . محسن و عمار  [ 19] دادند  

  0/ 112،  0/ 157ترتیب حاوی  ی اتانولی، متانولی و آبی به ها عصاره استفاده کردند و گزارش کردند میزان ترکیبات فنولی  
  مورداستفاده ی مختلف را با تفاوت در قطبیت حالل  ها عصاره بین    شده مشاهده ی  ها تفاوت   ها آن باشد.  ی م درصد    0/ 073و  

ی قطبی توانایی  ها حالل ی با درجه قطبیت پایین مثل هگزان و استون نسبت به  ها حالل مرتبط دانستند و گزارش کردند  
عصاره متانولی، استونی،    تر ی ل ی ل ی م بر    تر ی ل   کرو ی م   50غلظت    [ 21] ای  کمتری در استخراج ترکیبات فنولی دارند. در مطالعه 

درصد بودند. همچنین    20و    DPPH  2 /82  ،5 /65  ،4 /46فعالیت جذب رادیکال آزاد    ترتیب دارای الکلی و آبی آویشن به 
های متانولی، استونی، اتانولی و آبی بومادران به ترتیب  در عصاره   DPPHدر مطالعه ایشان درصد جذب رادیکال آزاد  

ای به روی  در مطالعه در مطالعه حاضر است.    شده کسب درصد گزارش شد که باالتر از نتایج    22/ 2و    50/ 3،  70/ 6،  85/ 4
دند  ش   ج هـای مختلفـی استخرا اکسیدانی پوست فندق که به وسیله حالل های آنتی های آزاد عصاره جاروب کردن رادیکال 

های اتانولی داشت امـا دارای  نیز مشخص گردید که عصاره متـانولی هـرچند راندمان استخراج باالتری نسبت به عصاره 
و    پیسچل .  [ 22]   آمده از حالل اتانول بود دست ترکیبات فنلی و قدرت رادیکال گیرنـدگی کمتـری نسـبت بـه عصاره به 

نوع ضایعات    13ر پـنج حـالل آب، متـانول، اتـانول، اسـتون و هگـزان در استخراج عصاره از  ی ث تأ با بررسی   [ 16] همکـاران  
  ، های قطبـی آب و متـانول حالل و مشابه نتایج ما  وری مواد گیاهی نشان دادند مطابق انتظار  ا میوه و سبزی و واحدهای فر 

های با قطبیـت متفـاوت )اسـتون، اتـانول،  وسـیله حالل   بـه  [ 23]   2و همکاران   لیو بیشترین بازده استخراج را داشـتند.  
گیـری  هـا نشـان داد کـه بیشتـرین رانـدمان عصـاره های جو را استخراج کردند. نتایج تحقیقـات آن متـانول( عصـاره دانه 

است  متـانولی  عصـاره  بـه  دارد   مربـوط  مطابقت  حاضر  پژوهش  نتایج  با  و همکـاران که  محمدی  نتـایج    [ 24]   .  در 
اتـانولی از  اکسیدانی پوست میوه خرمالو نشان دادند که عصاره  های خود روی میزان ترکیبات فنلی و قدرت آنتی بررسی 

که با نتایج مطالعه  ،  [ 22]   است بیشتری نسبت به عصاره متانولی برخوردار بوده   ، اکسیدانی مقـدار ترکیبـات فنلی و آنتی 
اکسیدانی پوست فندق که به  های آنتی های آزاد عصاره رادیکال   در مورد حذف ای  . در مطالعه خوانی نداشت حاضر هم 

های اتانولی،  های مختلفی استخراج شده بودند، عصاره متانولی با راندمان استخراج باالتر نسبت به عصاره وسیله حالل 
که باز هم با    ز حالل اتانول بود آمده ا دست گیرندگی کمتری نسبت به عصاره به دارای ترکیبات فنلی و قدرت رادیکال 

از گیاهان دارویی مستلزم شناخت ترکیب .  [ 24] نتایج ما مطابقت نداشت   های شیمیایی موجود در  استفاده صحیح 
   . [ 25]   گردد مانی گیاه می های شیمیایی است که باعث اثر در زیرا وجود ترکیب   ؛ هاست آن 

. طبق  گردد ی م  استفاده  50ICهای مختلف از فاکتوری تحت عنوان عصاره  ی کال ی ضدراد   ت ی فعال   سه ی معموالا برای مقا 
  ط ی موجود در مح   DPPH  آزاد   های کال ی از راد درصد    50که در آن    گردد ی از عصاره اطالق م   ی به غلظت   50IC  ف ی تعر 

نسب  . فاضلی هاست باالتر عصاره   ی کال ی راد ی آنت   ت ی فعال دهنده  غلظت کمتر باشد نشان   ن ی هرچه ا   ن ی بنابرا   ؛ واکنش مهار شوند 
لیتر  میکروگرم بر میلی   35/ 2و    65/ 42ترتیب  ی بومادران و آویشن را به الکل درو ی ه عصاره    50ICمیزان    [ 26] و همکاران  

 
1 Yu et al. 
2 Liu & Yao 



 و همکاران  یمختار ییستا بهیط  145-158 ،4شماره  (،4001) 81کارافن،   فصلنامه علمی

155 

 

عصاره گیاه نعناع فلفلی    تر ی ل ی ل ی م بر    گرم ی ل ی م   5نشان داد که غلظت    [ 27] آوردند. پژوهش هاشمی و همکاران    دست به 
عصاره آبی برگ    50ICمیزان    [ 28] را دارا بود. عبدی و همکاران    DPPHدرصد توانایی جذب رادیکال آزاد    52/ 93دارای  

را   فلفلی  در   ام ی پ پی   60/ 4نعناع  کردند.  همکاران  مطالعه  گزارش  و  آبی   عصاره  ی دان ی اکس ی آنت  اثر   [ 29]   حسینی 
g/ml)μ=84/9450(IC   استاتی  اتیل  وg/ml)μ=72550(IC    [ 26] نسب و همکاران  بود. در مطالعه فاضلی  باال  رزماری  
 های رزماری مربوط ی عصاره کال ی ضدراد بود. فعالیت    تر ی ل ی ل ی م میکروگرم بر    80/ 92ی رزماری  الکل درو ی ه عصاره    50ICمیزان  

 اصلی  های فنل  شده انجام  مطالعات  فنلی است. براساس  اسیدهای  سایر  و  اسید  رزمارینیک  چون  قطبی  وجود ترکیبات  به 

 رزمارینیک .  [ 30] هستند   اسید  رزمارینیک  و کارنوزیک، کارنوزول   شامل  دهند ی م  نشان  را  فعالیت  این  که  عصاره رزماری 

 سرعت  که ی درحال  رسد ی م  پایدار  حالت  به  دقیقه  10 مدت  در  دهد و واکنش می   DPPHبا   کوتاهی  مدت  طی  اسید 

کامکار و  .  [ 31] باشد  پایدار می  حالت  به  رسیدن  برای  زمان  دقیقه  30 حدود  کمتر است و نیازمند  اسید  کارنوزیک  واکنش 
میکروگرم بر    30/ 76و    37/ 73،  38/ 46ترتیب  ی آبی، اتانولی و متانولی مرزه را به ها عصاره   50ICمیزان    [ 32] همکاران  

عصاره متانولی    50IC  [ 33]   1در این پژوهش بود. گولوک و همکاران   شده گزارش لیتر گزارش کردند که کمتر از نتایج  یلی م 
ی اتانولی، متانولی و  ها عصاره   50ICمیزان    [ 34] ام گزارش کردند. شفیعی دستجردی و مزوجی  پی پی   23/ 67مرزه را  
،  234/ 94،  400/ 44ترتیب  البرز، منطقه چالوس و استان تهران را به درصد( کاکوتی کوهی از استان    70آبی ) - متانول 

آوردند. در مطالعات مختلفی که    به دست ام  پی پی   27/ 91،  293/ 59،  367/ 88و    120/ 97،  207/ 44،  382/ 05  - 106/ 18
یزان ترکیبات  م تفاوت در  است.    شده   گزارش نتایج متفاوتی    شده انجام   موردمطالعه یکالی گیاهان  ضدراد برای تعیین خواص  

  یی آب و هوا   ط ی اختالف رقم، شرا ی مانند  مختلف   عوامل به    توان ی های مختلف را م عصاره   ی کال ی راد ی آنت   ت ی فعال فنولی و  
نوع حالل، زمان استخراج، نوع    ل ی از قب   ی ش ی متفاوت آزما   ط ی کردن، شرا و خشک   ی نگهدار   ط ی کشت، شرا   ط ی منطقه، شرا 
  بات ی و ترک   ی کال ی راد ی آنت   ت ی فعال  ان ی م   ی همبستگ  ان ی ها ب عصاره   ده ی چ ی ساختار پ   ل ی دل نسبت داد. اما به  غیره هم زدن و  

ثر موجود در آنها نسبت  ؤ م   بات ی به تفاوت در نوع و مقدار ترک   توان ی که م   ست ی ن   ر ی پذ امکان   ی آسان   به ها  موجود در عصاره 
گروه داد  تعداد  ه .  ساختار    ل ی دروکس ی های  در  آنت   ک ی موجود  تع   معموالا   دان ی اکس ی ملکول    ت ی فعال   کننده ن یی فاکتور 
مولکول کامل مانند    در   گر ی د   ی های عامل حضور گروه   ، ی فنول   ل ی دروکس ی های ه گروه   ت ی . موقع ست ی آن ن   ی دان ی اکس ی آنت 
.  کند ی م   فا ی ا   ی دان ی اکس ی آنت   ت ی در فعال   ی مهم   نقش   ی، های کتون و گروه   ل ی دروکس ی های ه گروه   ب ی دوگانه و ترک   وندهای ی پ 

 . شود ی نسبت داده م   دروژن ی برای دادن ه   آنها   یی به توانا   معموالا   ی ع ی های طب عصاره   ی دان ی اکس ی آنت   ت ی فعال 

 گیری  یجه نت
  ؛ گذارند ثیر می أ بـر میـزان استخراج ترکیبات فنولیک ت   ها نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت در نوع و خلوص حالل 

که    داد   نشان استفاده  مورد  دارویی  گیاهان  های عصاره  آزاد  های یکال راد  اندازی دام به   توانایی   میزان  ارزیابی طوری کـه به 
  فعالیت   غلظت،   افزایش   با .  داشتند   آزاد   های یکال راد   مهار   در   را   نقش   ترین یش ب   آویشن،   سپس   و   نعناع فلفلی   عصاره 

درصد بیشترین توانایی را در جذب    80، حالل متانول  موردمطالعه های  بین حالل .  شد   بیشتر ها  عصاره   اکسیدانی ی آنت 
اساس    بر این مربوط به حالل هگزان بود.    DPPHنشان داد و کمترین توانایی جذب رادیکال آزاد    DPPHرادیکال آزاد  

 . [ 15]   د کر استفاده  گیاهان دارویی    DPPHجذب رادیکال آزاد  عنوان بهترین حالل در  درصد به   80  متانول توان از  می 

 

 

 
1 Gulluce et al. 
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