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Antioxidant Activity and Free Radical Scavenging of the 
Extract Obtained from Alchemilla persica by Percolation, 
Polyphenol Fraction, and Ultrasonic Methods

[1] Oxidative stress promotes the development of transformation: Involvement  ... [2] 
Effects of free radicals and antioxidants ... [3] Radical-scavenging polyphenols: New 
strategies for their ... [4] Antioxidant activities of ... [5] Molecular Techniques to assess 
microbial community structure, function and dynamics in the ... [6] Bioactive compounds 
in foods ... [7] Biochemical and therapeutic effects of antioxidants ... [8] Recent advances in 
extraction methods ... [9] Optimisation of ultrasound-assisted ... [10] Effect of ultrasonic 
treatment on the recovery ... [11] Leaf and petiole anatomical characters ... [12] Flavonoid 
compounds identified in Alchemilla L. species ... [13] Esculetin in Alchemilla speciosa: 
Identification ... [14] Apoptotic and necrotic effects of plant extracts belonging ... [15] 
Amino acid composition of the Alchemilla L. genus ... [16] Effects of Alchemilla vulgaris and 
... [17] Flavonoid constituents and free ... [18] Anti-influenza activity of Alchemilla mollis ... 
[19] Screening of plant extracts for antioxidant ... [20] Antioxidant activity of polyphenol 
and ultrasonic extracts ... [21] Antioxidant activity of polyphenol and anthocyanin extracts 
from fruits ... [22] Phenolic content and antioxidant activity ... [23] Estimation of total 
flavonoid content in propolis ... [24] Antioxidant activities of Iranian corn ... [25] Antioxidant 
activity of various tea extracts ... [26] Action of phenolic derivatives (acetaminophen, 
salicylate ... [27] Nitric oxide scavenging by ... [28] Polyphenols and prevention of 
cardiovascular ... [29] Comparing the impact of different extraction ... [30] Evaluation of 
three methods for the extraction of ... [31] Antioxidant properties and phenolic composition  
... [32] Flavonoids extracted from Ribes nigrum L. and Alchemilla ... [33] In vitro methods 
of assay of antioxidants ... [34] Synthesis and evaluation of new ... [35] Diterpenoids and 
flavonoids from the fruits of Vitex agnus-castus ... [36] Antioxidant activity and phenolic 
compounds of ... [37] Antioxidant activity of alcoholic extract ... [38] Free radical scavenging 
ability of methanolic extract of Hyoscyamus squarrosus ... [39] Evaluation of three methods 
for the extraction of antioxidants from ...

Aims Alchemilla L. genus (Rosaceae) has various biological activities such as anti-inflammatory, 
anticarcinogenic, antioxidant and antimicrobial. The aim of the present study was to investigate 
antioxidant activity and free radical scavenging of the extract obtained from Alchemilla persica 
by percolation, polyphenol fraction, and ultrasonic methods.
Materials & Methods In the present experimental research, Alchemilla persica was used and 
percolation, polyphenol, and ultrasonics methods were used for extraction and the antioxidant 
activities of the extracts were determined by different tests, including 1, 1-Diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH), nitric oxide scavenging activity, Iron chelating activity, and reducing 
power. Total phenolic and flavonoid content were measured by the Folin Ciocalteu and AlCl3 
methods, respectively. The data were analyzed by SPSS 22 software, using one-way ANOVA and 
tukey test. 
Findings In DPPH radical scavenging activity, the polyphenol extract had a significant different 
with other extracts (p=0.001). Polyphenolic extract showed higher reducing power than other 
extacts and Vitamin C (p=0.001). Percolation extract had higher amounts of total phenolic and 
flavonoid content than other extracts. 
Conclusion Polyphenolic extracts have the highest DPPH, nitric oxide scavenging activity, Iron 
chelating activity, and reducing power compared to ultrasonic and percolation methods. Aerial 
parts of Alchemilla persica extracts have high levels of antioxidant activity including phenols and 
flavonoids.
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  چکيده

عالیت بیولوژیک مختلفی از جمله ، فجنس الکمیال از تیره گل سرخاهداف: 
هدف پژوهش اکسیدانی دارد.  میکروب و آنتی ضدالتهاب، ضدسرطان، آنتی

الکمیال  عصاره آزاد رادیکال اندازی دام به و اکسیدانی آنتی حاضر، بررسی فعالیت
  اولتراسونیک بود. و فنولیک پلی، پرکوالسیون های روش با پرسیکا

 و برای پرسیکا الکمیال گیاه حاضر از تجربی مطالعه درها:  مواد و روش
 استفاده و اولتراسونیک، و فنولیک پلی پرکوالسیون، روش سه از گیری عصاره

اندازی رادیکال آزاد  دام های به آزمونوسیله  ها به اکسیدانی عصاره فعالیت آنتی
کنندگی  اکساید، قدرت احیاکنندگی و شالته هیدرازیل، نیتریک پیكریل فنیل دی

وسیله روش  یون آهن تعیین شد. محتوی فنولی و فالونوئیدی تام به
از  SPSS 22 افزار نرم با کلراید سنجیده شد. نتایج کالتیو و آلومینیوم-سیو فولین

  .تعقیبی توکی تحلیل شدند آزمون طرفه و یک تحلیل واریانسطریق آزمون 
، عصاره حاصل از روش DPPHاندازی رادیکال  دام در روش بهها:  یافته
داری با عصاره حاصل از دو روش دیگر داشت  فنولیک اختالف معنی پلی

)٠٠١/٠=pاکساید و  اندازی نیتریک دام فنولیک فعالیت به ). عصاره پلی
های دیگر نشان داد  یون آهن بیشتری در مقایسه با روش کنندگی شالته

)٠٠١/٠p<فنولیک قدرت احیاکنندگی بیشتری در مقایسه با سایر  ). عصاره پلی
). محتوای فنولی و فالونوئیدی تام p=٠٠١/٠نشان داد ( Cها و ویتامین  عصاره

  ها بود. عصاره پرکوالسیون بیشتر از بقیه عصاره
توانایی اکساید، قدرت احیایی و  اندازی رادیکال نیتریک دام ، بهDPPH اندازی رادیکال دام به را در فعالیت بیشترین فنولیک، ی پلیها عصارهگیری:  نتیجه
و پرکوالسیون دارند.  لتراسونیکواروش  در مقایسه باآهن  کنندگی شالته
دارای مقادیر باالیی از ترکیبات طبیعی  الکمیال پرسیکاهای هوایی گیاه  بخش
  اکسیدانی از جمله فنول و فالونوئید است. آنتی

  اکسیدان، فالونوئید ، اولتراسونیک، فعالیت آنتیالکمیال پرسیکا ها: کلیدواژه
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  مقدمه
هایی فعال از نظر شیمیایی هستند و  های آزاد مولکول رادیکال

های متابولیزمی  واکنش ها یک فرآیند طبیعی تولید این رادیکال
اکسیداتیو ناشی از تولید بیش از اندازه  بدن است. استرس

علت تولید کم  های فعال اکسیژن به های آزاد و گونه رادیکال
. [1]ش استفاده از آنها استهای اندوژن یا افزای اکسیدان آنتی
های آزاد  ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت رادیکال اکسیدان آنتی
کردن آنها  کنند و با غیرفعال شوند، از اکسایش آنها جلوگیری می می
های بدن را از اثرات مخرب این ترکیبات مصون نگه  سلول
  . [2]دارند می

طور گسترده در سراسر  بهها، ترکیبات فنولی که  اکسیدان میان آنتی
اند از همه موثرتر هستند. ساختار شیمیایی این  گیاه پخش شده

های آروماتیک و هیدروکسیل فراوان است و از  ترکیبات شامل گروه
نشده موجود در اطراف حلقه آروماتیک، در  های جفت طریق الکترون

یت . بنابراین فعال[3]های آزاد نقش دارند اندازی رادیکال دام به
های  دلیل ویژگی اکسیدانی این ترکیبات در گیاهان عمدتًا به آنتی

های هیدروژنی در حلقه آروماتیک و  کاهش، وجود پیوند - اکسایش
های مهمی را در  توانند نقش ساختار شیمیایی آنها است که می

های آزاد  . اهمیت رادیکال[4]های آزاد بازی کنند کردن رادیکال خنثی
. [5]ها کامًال به اثبات رسیده است از بیماری در ایجاد بسیاری

ها نقش مهمی در پیشگیری از  اکسیدان غذاهای غنی از آنتی
های دژنراتیو  مارییب و [6]عروقی، سرطان -های قلبی بیماری

  .[7]کنند لزایمر) بازی میآ(پارکینسون و 
منظور بررسی و استخراج  های اخیر مطالعات بسیاری به در سال
. [8]های طبیعی از گیاهان مختلف صورت گرفته است داناکسی آنتی
حالل  در گیاه قرارگرفتن پایه بر گیری عصاره های کالسیک روش
سوکسیله،  توان می های کالسیک روش . از جملهاست مناسب
را نام برد. اما هر یک از این  پرکوالسیون وراسیون یماس تقطیر،
از مزایای خود هستند.  به ها دارای مزایا و معایب مخصوص  روش

ها و  کاربردن دستگاه راسیون این است که بدون بهیروش ماس
هایی با  توان عصاره می حرارت عدم استفاده ازهای پیچیده و   ابزار

ش، میزان مواد موثره یکنواخت به دست آورد. از معایب این رو
 کار، مدت کوتاهی .گیری است زمان طوالنی انجام عصاره

های  محلول آوردن دست هب و مصرفی مایع مقدار در جویی صرفه
 پرکوالسیون روش مزایای جمله از حرارت به نیاز بدون کامل نسبتاً 
استخراج به کمک اولتراسوند یک روش ساده و ارزان بوده و . است

 سنتی استخراج است. افزایشهای  جایگزین مناسبی برای روش
واکنش و استفاده از هر نوع  سرعت گیری، افزایش عصاره بازده
 و اما فیلتراسیون .رود می شمار به آن محاسن ترین مهم از حالل

 روش از معایب این گیاهی ماده از عصاره حاصله جداکردن
  .[10 ,9]هستند

گیاهان جنس آلکمیال متعلق به خانواده گل سرخ هستند و حدود 
، گیاهی (Alchemilla persica)الکمیال پرسیکا گونه دارند.  ۳۰۰

ای  ای طوقه های قاعده متر، برگ سانتی۱۰۰تا ۲۵ نسبتًا بزرگ به ارتفاع
دار، دارای  متر، لب سانتی۱۵تا  ۵ای، پهنک  تا حدودی دایره
گل طویل،  ای، دم آذین خوشه شکل، گل گوشوارک گوشی

های برجسته،  مثلثی، دارای رگبرگ -مرغی های تخم کاسبرگ
 ۳طر متر و ق میلی۳تا ۲های زرد مایل به سبز یا زرد به طول  گلبرگ

دهی اواخر بهار، متعلق به مناطق خزری و  متر، فصل گل میلی۵تا 
در قفقاز و  الکمیال پرسیکاتوران است. پراکندگی جغرافیایی  -ایران

عراق، اروپا و بیشتر در مناطق آلپی، خنک و با ارتفاع زیاد بوده و 
پراکندگی آن در ایران مناطق شمال و شمال غرب، غرب و مرکز است 

  .[11] )۱(شکل 
  

  
  الکمیال پرسیکاگیاه  )١شکل 
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براساس مطالعات فیتوشیمیایی تانن، کومارین و ترکیبات 
فالونوئیدی شامل اورینتین، کوئرستین، ایزوکوئرستین، روتین و 

. مطالعات [13 ,12]های الکمیال گزارش شده است ویتکسین در گونه
از  (Rosaceae)های مختلف خانواده رزاسه  شده روی گونه انجام
 ۱۰۰نزدیک به  نقشداللت بر  الکمیالجنس  مختلفهای  گونه جمله

دارویی و خواص  از لحاظگونه در سراسر جهان در طب سنتی 
، درمان تصلب شرایین بهبود دیابت، بهبود زخم، درمانی نظیر

بهبود  ،بخش، حفظ آب و آماس ناشی از التهاب، اسپاسم عضله آرام
سهال خفیف دارد. همچنین فعالیت ای و ا مشکالت معده

بیولوژیک مختلفی مانند فعالیت ضدسرطانی، ضدآنفلوآنزا، 
های مختلف الکمیال  اکسیدانی برای گونه ضدمیکروبی و آنتی
. لذا با توجه به پیشینه مطالعات موجود در [18-14]گزارش شده است

کننده دارویی آنها، در این تحقیق  این خانواده و نقش تعیین
 الکمیال پرسیکایم گرفته شد تا گونه خاصی از این گروه به نام تصم

مازندران است، مورد ارزیابی  - ایران و منطقه گلستانک نور که بومی
 و اکسیدانی آنتی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت

 های روش با الکمیال پرسیکا عصاره آزاد رادیکال اندازی دام به
  اولتراسونیک انجام شد. و فنولیک پلی، پرکوالسیون

  ها مواد و روش
شده  حفاظت منطقه از الکمیال پرسیکاگیاه در مطالعه تجربی حاضر، 

متری ۲۷۰۰گلستانک واقع در شهر بلده نور استان مازندران در ارتفاع 
برای  .دش شناسی شناسایی آوری و توسط متخصص گیاه جمع
فنولیک و اولتراسونیک،  پلی گیری از سه روش پرکوالسیون، عصاره

های هوایی  استفاده و برای تهیه عصاره از روش پرکوالسیون، بخش
گیاه (گل، برگ و ساقه) در سایه و در مجاورت هوا، خشک و سپس 

% مخلوط و بعد از ۸۰گرم از نمونه پودرشده با متانول ۴۰پودر شدند. 
، جدا و ۱ه شدن، فاز آلی با کاغذ صافی واتمن شمار یک روز انکوبه
آوری و از  بار تکرار شد. در نهایت، کل عصاره، جمع این عمل سه

پراکنی استفاده شد. برای  دستگاه تبخیرکننده چرخان برای حالل
  .[19]؛ کره جنوبی) استفاده شدMPS-55 Freeze dryer )Operon coحذف کامل آب و تهیه پودر از فریز درایر 

ج فراصوت از امواج غیرمستقیم گیری همراه با اموا در روش عصاره
مدت یک  به Cº۲۵کیلوهرتز در دمای ۱۰۰اولتراسونیک با فرکانس 

گرم از نمونه پودرشده با ۲۵ساعت استفاده شد. برای این منظور 
مدت یک ساعت در حمام اولتراسونیک  % به۸۰لیتر متانول  میلی۲۰۰

شد. در  بار تکرار دقیقه حالل، عوض و این عمل سه۲۰قرار گرفت. هر 
آوری شده و از دستگاه تبخیرکننده چرخان  نهایت کل عصاره، جمع

پراکنی و برای حذف کامل آب و تهیه پودر از فریز درایر  برای حالل
  . [20]استفاده شد

گرم از نمونه پودرشده ۴۰فنولیک، ابتدا مقدار  در روش استخراج پلی
های  با نسبت ترتیب لیتر حالل (متانول، استن و آب) به میلی۲۵۰با 
مدت  % مخلوط شد. نمونه به۱اسید  حاوی فرمیک ۳و  ۵/۳، ۵/۳
پراکنی با  دقیقه روی شیکر قرار گرفت و سپس صاف شد. حالل۳۰

 Cº۴۰تا  ۳۵استفاده از دستگاه تبخیرکننده چرخان و با تنظیم دمای 
شده، استن و  انجام شد. در این صورت با توجه به دمای تنظیم

شوند. سپس ماده از دستگاه، جدا و محتویات آن  متانول حذف می
داخل یک قیف جداکننده، ریخته و طی دو مرحله و در هر مرحله 

اتر اضافه شد. این عمل برای جداکردن  لیتر پترولیوم میلی۵۰
ها، استفاده شد و پس از آن فاز اتری رویی جدا و به فاز آبی  پیگمان

)، اضافه شده و در پایان ۱:۱استات ( باقیمانده طی سه مرحله اتیل
  . [21]پراکنی و در نهایت فریز و خشک شد استات، حالل اتیل

محتوای تام فنولی از  فالونوئیدها: و فنولی تام محتوای گیری اندازه
. بدین منظور غلظت [22]کالتیو انجام شد -سیو طریق روش فولین

لیتر از هر عصاره (در متانول) تهیه و  گرم بر میلی میلی۱۰
نرمال ۲/۰لیتر واکنشگر  میلی۵/۲لیتر از هر عصاره با  میلی۵/۰

لیتر محلول  میلی۲دقیقه، ۵کالتیو، مخلوط و پس از  -سیو فولین
ها  گرم در لیتر اضافه شد. جذب نمونه۷۵سدیم با غلظت  کربنات

ساعت توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  ۲پس از 
محتوای تام  گیری شده و سپس هانداز نانومتر در مقابل بالنک،۷۶۰

گرم  میلی براساس استاندارد منحنی از استفاده فنولی عصاره با
میزان  .مورد سنجش قرار گرفتگرم عصاره  هر یک اسید در گالیک

سنجی ارزیابی  های رنگ محتوای فالونوئید هر عصاره از طریق روش
و به لیتر از هر عصاره تهیه  گرم بر میلی میلی۱۰. غلظت [23]شد
لیتر  میلی۵/۱لیتر)،  گرم برمیلی میلی۱۰لیتر از نمونه ( میلی۵/۰

لیتر از محلول  میلی۱/۰%، ۱۰کلراید  لیتر آلومینیوم میلی۱/۰متانول، 
لیتر آب مقطر هم  میلی۸/۲موالر و در نهایت  استات یک پتاسیم

نانومتر ۴۱۵دقیقه در طول موج ۳۰اضافه شد. جذب مخلوط بعد از 
عنوان  به کوئرستین. اسپکتروفتومتر قرائت شد توسط دستگاه

میزان فالونوئید  واستفاده  ،کالیبراسیون استاندارد برای رسم منحنی
(ماده  گرم عصاره در کوئرستینگرم  میلیمیزان معادل براساس 

  شد. گزارش  خشک)
 پایدار رادیکال اندازی رادیکال آزاد: دام فعالیت به

 تعیین فعالیت برای (DPPH) هیدرازیل پیکریل فنیل دی
لیتر از عصاره  میلی رفت. به یک به کار آزاد رادیکال اندازی دام به
موالر  میلی۱/۰لیتر محلول  میلی لیتر)، یک میلی۲۵گرم در  میلی۴۰( DPPH مدت  خوبی تکان داده و به اضافه و مخلوط حاصل به
 دقیقه در اتاق تاریک انکوبه شد. جذب مخلوط توسط دستگاه۱۵

نانومتر در مقابل بالنک قرائت ۵۱۷اسپکتروفوتومتر در طول موج 
عنوان  اسید) به (آسکوربیک C. در این روش ویتامین [24]شد

بار تکرار و میانگین آنها گزارش  استاندارد، استفاده و آزمایشات سه
% ۵۰معنی غلظتی از هر عصاره که الزم است تا  به IC50شد. میزان 
ها تعیین شد. در نهایت  شوند، برای عصارهها پاکسازی  رادیکال
  طبق فرمول زیر محاسبه شد: DPPHاندازی رادیکال  دام درصد به

اندازی دام به رادیکال    درصد  = [ ] × 100   A0 جذب کنترل و :AS .جذب عصاره یا استاندارد است :  
  

ها از طریق  قدرت احیاکنندگی عصاره بررسی قدرت احیاکنندگی:
-۸۰۰. مقادیر مختلفی از هر عصاره ([25]ارزیابی شد چن و ین روش
لیتر بافر فسفات  میلی۵/۲) در آب با لیتر میکروگرم در میلی۵۰
% ۱لیتر محلول  میلی۵/۲) و ۶/۶برابر با  pHموالر (۲/۰

 Cº۵۰، مخلوط و در دمای [K3Fe(CN6)]سیانید  فری پتاسیم
لیتر از محلول  میلی۵/۲دقیقه انکوبه شد. پس از افزودن ۲۰مدت  به
کننده واکنش، مجموعه  عنوان متوقف اسید به کلرواستیک % تری۱۰
دور در دقیقه سانتریفوژ شد. فاز فوقانی با ۳۰۰۰دقیقه با ۱۰مدت  به

، مخلوط و بالفاصله (FeCl3)کلراید  % فریک۱/۰آب مقطر و محلول 
نانومتر در مقابل بالنک قرائت شد. ۷۰۰موج جذب محلول در طول 

 در جذب افزایش شد. گزارش میانگین آنها و تکرار بار ها سه آزمایش
 احیاکنندگی قدرت افزایش به مفهوم واکنش مخلوط
برای  مثبت شاهد عنوان به اسید اکسیدانی) بود و آسکوربیک (آنتی
  .شد استفاده مقایسه

گیری میزان  برای اندازه :ІІکنندگی آهن  ارزیابی میزان شالته
. به [26]و همکاران استفاده شد دنیزکنندگی آهن از روش  شالته
)، لیتر گرم در میلیمیکرو ۵۰- ۸۰۰هر عصاره ( از لیتر میلی۵



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران پور  باقر سیدعلی ۲۲۲
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لیتر  میلی و یک IIموالر کلریدآهن  میلی۲لیتر محلول  میلی۱/۰
شدن در  دقیقه انکوبه۱۰موالر فروزین، اضافه و پس از  میلی۵محلول 

شد.  قرائت نانومتر۵۶۲ موج طول دمای محیط جذب محلول در
عنوان کنترل مثبت به  به (EDTA) اسید تترااستیک آمین دی اتیلن

واالن  کنندگی آهن بر حسب اکی کار رفت و فعالیت شالته
در گرم  (Na2EDTA)اسید  تترااستیک آمین ید اتیلن  سدیم دی

 کمک با فروزین - آهن کمپلکس مهار تشکیل عصاره، بیان و درصد
آزاد تعیین  رادیکال اندازی دام به ذکرشده در محاسبه فعالیت فرمول

  شد.
این روش بر این مبنا  اکساید: اندازی نیتریک دام ارزیابی میزان به

 pHهای آبی در  وساید در محلولنیتروپر استوار بوده است که سدیم
کند که با اکسیژن  اکساید تولید می آهستگی نیتریک فیزیولوژیک به

نماید. یون  شود و یون نیتریت را تولید می محیط وارد عمل می
نیتریت تولیدشده در حضور واکنشگر گریس مورد سنجش قرار 

وجب اکساید در رقابت با اکسیژن م اندازی نیتریک دام گیرد. به می
کاهش تولید یون نیتریت خواهد شد. به این منظور سدیم 

های مختلفی  موالر) در بافر فسفات با غلظت میلی۱۰نیتروپروساید (
از عصاره که جداگانه در آب حل شده بودند، مخلوط شد. مجموعه 

دقیقه در دمای اتاق، انکوبه و همان مخلوط واکنش ۱۵۰مدت  به
حجم آب مقطر)  ما مقادیر هم(ا الکمیال پرسیکابدون عصاره 

شدن زمان  عنوان کنترل به کار گرفته شد. پس از سپری به
آمید  لیتر واکنشگر گریس (شامل سولفانیل میلی۵/۰انکوباسیون، 

% در اسیدفسفریک ۱/۰هیدروکلرید  دی آمین دی اتیلن %، نفتیل۱
کنترل، نانومتر در مقابل ۵۴۶جذب مخلوط در  .[27]%) اضافه شد۲

کار گرفته ه برای مقایسه ب استانداردعنوان  به و کوئرستینقرائت 
 اندازی هم طبق فرمول محاسبه فعالیت دام . میانگین درصد بهشد
برای تمامی  IC50آزاد، تعیین و براساس آن  رادیکال اندازی دام به

   ها بیان شد. عصاره
 واریانس تحلیل طریق آزمون از SPSS 22افزار  نرم با ها داده
بررسی  برای کلی، آزمون تعقیبی توکی مقایسه برای طرفه یک

ها و  ها و تفاوت قدرت احیاکنندگی بین گروه گروه تفاوت بین
گیری تکراری برای بررسی قدرت  آزمون تحلیل واریانس با اندازه

از روی رگرسیون خطی بین  IC50تحلیل شدند. مقادیر  احیاکنندگی
  ه دست آمد.های مربوطه ب درصد مهار و غلظت

  
  ها یافته
با سه  الکمیال پرسیکا های بخش هوایی گیاه عصاره بازده درصد

بود،  اولتراسونیک متفاوت فنولیک و روش پرکوالسیون، پلی
پس از  الکمیال پرسیکا گرم وزن خشک گیاه۴۰طوری که از  به

گرم عصاره با بازده ۵/۸گیری به روش پرکوالسیون، مقدار  عصاره
گرم وزن خشک ۴۰فنولیک از  % به دست آمد. در روش پلی۲۵/۲۱

% و در روش اولتراسونیک ۷/۱گرم عصاره با بازده ۶۸/۰گیاه، مقدار 
% به ۱۶گرم عصاره با بازده ۱۳/۴گرم وزن خشک گیاه، مقدار۲۵از 

  دست آمد.
 متد با فنولی تام محتوای ها: ول و فالونوئید تام عصارهمحتوای فن

 اسید گالیک استاندارد منحنی خط معادله براساس سیوکالتیو فولین
محاسبه شد.  Y=0.0054X+0.0583, R2=0.999 صورت به

های  محتوای تام فنولی برای عصاره متانولی حاصل از روش
داری داشت  فنولیک، اولتراسونیک و پرکوالسیون تفاوت معنی پلی

)۰۱۹/۰=p بیشترین محتوای فنولی تام برای روش پرکوالسیون .(
داری نشان داد  فنولیک اختالف معنی مشاهده شد که با روش پلی

)۰۱۷/۰p=فنولیک اختالف  ولتراسونیک و پلیا  ). بین روش
  ).۱؛ جدول p=۱۲۸/۰داری مشاهده نشد( معنی

ها با معادله خط استاندارد کوئرستین  محتوای فالونوئید تام نمونه
محاسبه شد.  Y=0.0064X-0.0076, R2=0.999صورت  به

محتوای تام فالونوئید موجود در عصاره متانولی حاصل از 
سونیک و پرکوالسیون تفاوت فنولیک، اولترا های پلی روش
). بیشترین محتوای فالونوئید تام p=۰۰۹/۰داری داشتند ( معنی

فنولیک  برای روش پرکوالسیون مشاهده شد که با روش پلی
). بین روش اولتراسونیک و p=۰۱۸/۰داری نشان داد ( اختالف معنی

)، در p=۰۱۰/۰داری وجود داشت ( روش پرکوالسیون اختالف معنی
فنولیک اختالف  بین روش اولتراسونیک و روش پلی صورتی که

  ).۱؛ جدول p=۴۱۵/۰داری مشاهده نشد ( معنی
اندازی رادیکال  دام فعالیت به :DPPHاندازی رادیکال  دام فعالیت به DPPH طوری  ها با افزایش غلظت، افزایش یافت، به در تمام عصاره

های  لیتر درصد مهار برای عصاره میکروگرم در میلی۵۰که در غلظت 
، ۹/۸۱±۰۲/۱ترتیب  فنولیک به پرکوالسیون، اولتراسونیک و پلی

اندازی  دام ). فعالیت به۱بود (نمودار  ۹۱/۸۷±۶۱/۱و  ۸۲/۱±۲۸/۷۹
های استخراج و همچنین  روشبین تمامی  DPPHرادیکال 
آمده  دست ). عصاره به>۰۰۱/۰pداری داشت ( تفاوت معنیاستاندارد 

فنولیک نشان  داری با روش پلی از روش پرکوالسیون تفاوت معنی
داری  )، اما با اولتراسونیک تفاوت معنی۱؛ جدول p=۰۰۱/۰داد (

فنولیک تفاوت  ). عصاره حاصل از روش پلیp=۲۹۹/۰نداشت (
). p=۰۰۱/۰داری با روش پرکوالسیون و اولتراسونیک داشت ( معنی

اندازی  دام فنولیک، فعالیت به های پلی عصاره حاصل از روش
های حاصل از اولتراسونیک و  بیشتری از عصاره DPPHرادیکال 

  ).۱پرکوالسیون داشت (نمودار 
های  عصاره متانولی بخش :ІІکنندگی آهن  سنجش میزان شالته

دارای قابلیت اتصال به آهن بود. با  الکمیال پرسیکا هوایی گیاه
طوری که در غلظت  افزایش غلظت عصاره، درصد مهار بیشتر شد، به

های  کنندگی عصاره لیتر درصد شالته میکروگرم در میلی۸۰۰
، ۸۵/۵۷±۵۰/۲ترتیب  فنولیک به پرکوالسیون، اولتراسونیک و پلی

کنندگی بین تمامی  تهبود. میزان شال ۷۸/۷۰±۸۹/۱و  ۱۰/۱±۴۳/۶۴
). >۰۰۱/۰pداری داشت ( ها و همچنین استاندارد تفاوت معنی روش
های  فنولیک نسبت به عصاره عصاره روش پلی IC50 میزان

کنندگی بیشتری بود  اولتراسونیک و پرکوالسیون دارای قدرت شالته
)، در حالی که با p=۰۰۱/۰داری وجود داشت ( و اختالف معنی

). همچنین p=۲۱۱/۰داری نداشت ( اختالف معنی EDTAاستاندارد 
های  حاصل از استخراج روش  داری بین عصاره تفاوت معنی

  ).۱؛ جدول p=۰۰۱/۰پرکوالسیون با اولتراسونیک مشاهده شد (
ها در  همه عصاره اکساید: اندازی رادیکال نیتریک دام فعالیت به

اکساید نشان  یریکاندازی نت دام مسیر وابسته به غلظت، فعالیت به
ها، درصد مهار بیشتر شد.  طوری که با افزایش غلظت عصاره دادند، به

ها و  اکساید بین تمامی روش اندازی نتیریک دام فعالیت به
فنولیک و  های پلی عصاره روش اولتراسونیک نسبت به عصاره IC50 ). میزان>۰۰۱/۰pداری داشت ( همچنین استاندارد تفاوت معنی

). ۱؛ جدول p=۰۰۱/۰داری را نشان داد ( ن تفاوت معنیپرکوالسیو
فنولیک  داری با عصاره پلی عصاره پرکوالسیون تفاوت معنی

)۱۶۰/۰=p) ۲۰۲/۰) و استاندارد کوئرستین=p نشان نداد. عصاره (
های  حاصل از روش الکمیال پرسیکا های هوایی گیاه متانولی بخش

اندازی و  دام عالیت بهفنولیک، اولتراسونیک و پرکوالسیون ف پلی
اکساید داشتند. عصاره حاصل از روش  مهار رادیکال نیتریک
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اکساید بیشتری  اندازی رادیکال نیتریک دام فنولیک فعالیت به پلی
های حاصل از اولتراسونیک و پرکوالسیون نشان داد. در  از عصاره

اندازی رادیکال  دام ها فعالیت ضعیفی در به مجموع عصاره
لیتر نشان  گرم بر میلی میلی۶/۱تا  ۱/۰کساید بین غلظت ا نیتریک

  ).۱ دادند (جدول
برابر  Cبرای ویتامین  DPPHآزمون  IC50مقادیر 

کنندگی  آزمون شالته IC50لیتر، مقادیر  میکروگرم بر میلی۱۲/۰±۰۵/۵
 IC50لیتر و مقادیر  میکروگرم بر میلی۶۹/۱۴±۳۰/۲برابر  EDTAبرای 

اکساید برای کوئرستین برابر  اندازی رادیکال نیتریک دام آزمون به
  بود.لیتر  میکروگرم بر میلی۰۰۰۵/۰±۰۱۷/۰

در بررسی قدرت احیاکنندگی، جذب  ها: قدرت احیاکنندگی عصاره
نور با قدرت احیاکنندگی رابطه مستقیمی داشت. بین قدرت 

وت ها و همچنین استاندارد تفا احیاکنندگی تمامی روش
). قدرت احیاکنندگی تمام >۰۰۱/۰pداری وجود داشت ( معنی
فنولیک  طوری که عصاره پلی ها با افزایش غلظت زیاد شد، به عصاره

ها جذب بیشتری داشت، یعنی با افزایش  نسبت به سایر عصاره
داری با بقیه  غلظت قدرت احیاکنندگی بیشتر شد و تفاوت معنی

داری بین  نین تفاوت معنی). همچp=۰۰۱/۰ها نشان داد ( روش
های پرکوالسیون با اولتراسونیک  حاصل از استخراج روش  عصاره

  ).۲؛ نمودار p=۹۹۶/۰مشاهده نشد (
ها در  همه عصاره اکساید: اندازی رادیکال نیتریک دام فعالیت به

اکساید نشان  اندازی نتیریک دام مسیر وابسته به غلظت، فعالیت به
ها، درصد مهار بیشتر شد.  فزایش غلظت عصارهطوری که با ا دادند، به

ها و  اکساید بین تمامی روش اندازی نتیریک دام فعالیت به
فنولیک و  های پلی عصاره روش اولتراسونیک نسبت به عصاره IC50 ). میزان>۰۰۱/۰pداری داشت ( همچنین استاندارد تفاوت معنی

). ۱؛ جدول p=۰۰۱/۰داری را نشان داد ( پرکوالسیون تفاوت معنی
فنولیک  داری با عصاره پلی عصاره پرکوالسیون تفاوت معنی

)۱۶۰/۰=p) ۲۰۲/۰) و استاندارد کوئرستین=p نشان نداد. عصاره (
های  حاصل از روش الکمیال پرسیکا های هوایی گیاه متانولی بخش

اندازی و  دام فنولیک، اولتراسونیک و پرکوالسیون فعالیت به پلی
اکساید داشتند. عصاره حاصل از روش  مهار رادیکال نیتریک

اکساید بیشتری  اندازی رادیکال نیتریک دام فنولیک فعالیت به پلی
های حاصل از اولتراسونیک و پرکوالسیون نشان داد. در  از عصاره

اندازی رادیکال  دام ها فعالیت ضعیفی در به عصارهمجموع 
لیتر نشان  گرم بر میلی میلی۶/۱تا  ۱/۰اکساید بین غلظت  نیتریک

  ).۱ دادند (جدول
برابر  Cبرای ویتامین  DPPHآزمون  IC50مقادیر 

کنندگی  آزمون شالته IC50لیتر، مقادیر  میکروگرم بر میلی۱۲/۰±۰۵/۵
 IC50لیتر و مقادیر  میکروگرم بر میلی۶۹/۱۴±۳۰/۲برابر  EDTAبرای 

اکساید برای کوئرستین برابر  اندازی رادیکال نیتریک دام آزمون به
  بود.لیتر  میکروگرم بر میلی۰۰۰۵/۰±۰۱۷/۰

در بررسی قدرت احیاکنندگی، جذب  ها: قدرت احیاکنندگی عصاره
نور با قدرت احیاکنندگی رابطه مستقیمی داشت. بین قدرت 

ها و همچنین استاندارد تفاوت  تمامی روشاحیاکنندگی 
). قدرت احیاکنندگی تمام >۰۰۱/۰pداری وجود داشت ( معنی
فنولیک  طوری که عصاره پلی ها با افزایش غلظت زیاد شد، به عصاره

ها جذب بیشتری داشت، یعنی با افزایش  نسبت به سایر عصاره
بقیه داری با  غلظت قدرت احیاکنندگی بیشتر شد و تفاوت معنی

داری بین  ). همچنین تفاوت معنیp=۰۰۱/۰ها نشان داد ( روش
های پرکوالسیون با اولتراسونیک  حاصل از استخراج روش  عصاره

  ).۲؛ نمودار p=۹۹۶/۰مشاهده نشد (
  

فنولیک، اولتراسونیک،  های پلی با روشپرسیکا  الکمیالهای مختلف بخش هوایی گیاه  تام عصاره فالونوئیدی و فنولی اکسیدانی، محتوای بررسی فعالیت آنتی )۱ جدول
  پرکوالسیون و استاندارد

 استاندارد پرکوالسیون اولتراسونیک فنولیک پلی فعالیت
 b۳۲/۰±۲۲/۱۴  c۶۵/۰±۴۰/۱۷ c۱۸/۰±۱۹/۱۸ a۱۲/۰±۰۵/۵  لیتر) ؛ میکروگرم بر میلیDPPH )IC50اندازی  دام فعالیت به
 a۶۳/۵±۷۱/۵۰ b۷۰/۲۶±۵۵/۵۷۲ c۸۳/۱۸±۴۳/۶۸۹ a۳/۲±۶۹/۱۴ لیتر) ؛ میکروگرم بر میلیIC50( کنندگی آهن میزان شالته
 a۰۰۱±/۰۲/۰ b۳۲/۰±۱۹/۳ a۰۳/۰±۵۱/۰ a۰۰۰۵/۰±۰۱۷/۰  لیتر) ؛ میکروگرم بر میلیNO )IC50اندازی رادیکال  دام فعالیت به
a ۰۶/۲±۲۶/۲۸۶ ab ۳۳/۸±۶۸/۳۱۰ ۱۱/۶±۳۱/۳۴۰  اسید در گرم عصاره) گرم گالیک (میلی فنل تام b  - 

a۳۲/۰±۴۸/۱۲ a۰۸/۰±۸۹/۱۱ ۴۷/۰±۲۵/۱۵  اسید در گرم عصاره) گرم کوئرستین (میلی فالونوئید تام b  - 
  دار است دهنده تفاوت معنی در هر ردیف نشان متفاوت حروف

  

  
های  توسط عصاره DPPHاندازی رادیکال  دام مقایسه قدرت به )۱نمودار 

 پرسیکا الکمیالفنولیک گیاه  پرکوالسیون، اولتراسونیک و پلی

  
های پرکوالسیون، اولتراسونیک و  مقایسه قدرت احیاکنندگی عصاره )۲نمودار 
  پرسیکا الکمیالهای هوایی گیاه  فنولیک بخش پلی
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  بحث
 اندازی دام به و اکسیدانی آنتی هدف پژوهش حاضر، بررسی فعالیت

، پرکوالسیون های روش با الکمیال پرسیکا عصاره آزاد رادیکال
طور  ها به فنول ها و پلی اولتراسونیک بود. فنول و فنولیک پلی

شوند و  گسترده در بسیاری از مواد غذایی با ریشه گیاهی یافت می
های آروماتیک و  اکسیدانی این مواد به گروه خاصیت آنتی

شود.  هیدروکسیل فراوان موجود در ساختارشان نسبت داده می
های غنی از  ه مصرف غذاها و نوشیدنیمطالعات نشان داده ک

های  لی با کاهش خطر ابتال به تصلب شرایین و بیماریومحتوای فن
. نتایج حاصل از تاثیر [28]استبوده عروقی در ارتباط  - قلبی
های مختلف استخراج بر میزان محتوای فنول تام در این  روش

و  ۳۱/۳۴۰±۱/۶تحقیق نشان داد که عصاره پرکوالسیون با میانگین 
اسید در گرم  گرم گالیک میلی۲۶/۲۸۶±۰۶/۲فنولیک با میانگین  پلی

ترتیب بیشترین و کمترین میزان محتوای فنول تام را  عصاره به
و همکاران نشان داده است که در عصاره  مزدستانند. مطالعه داشت

باالترین میزان فنولی تام،  (Myrtus communis)برگ گیاه مورد 
مربوط به روش سوکسیله و کمترین آن مربوط به روش 

  که مطالعه حاضر با آن همخوانی نداشت. [29]اولتراسونیک بود
طور گسترده  تند که بهها هس فنول ترین دسته پلی فالونوئیدها بزرگ

در رژیم غذایی انسان وجود دارند و ارتباط معکوسی بین جذب 
عروقی وجود  - فالونوئیدها و رژیم غذایی و خطر بیماری قلبی

های  داشته است. بیشترین میزان محتوای فالونوئید عصاره
ترتیب با روش پرکوالسیون،  به الکمیال پرسیکامتانولی اندام هوایی 

اولتراسونیک به دست آمد. مطالعه عصاره برگ و گل  فنول و پلی
 تام نشان داده که محتوای (Lythrum salicaria)فام  گیاه خون

 عصاره از فنولیک بیشتر عصاره پلی فنولی و فالونوئیدی
، در صورتی که در مطالعه [30]و پرکوالسیون بوده است اولتراسونیک

ترتیب مربوط به  حاضر بیشترین و کمترین میزان فالونوئید به
پرکوالسیون و اولتراسونیک بود. با توجه به میزان فنول در عصاره 

رسد که میزان فنول ارتباط بیشتری  به نظر می الکمیال پرسیکاگیاه 
اکسیدانی در زمینه اهدای هیدروژن یا اهدای  با فعالیت آنتی

تواند  الکترون دارد. بنابراین میزان فنول تام در این تحقیق می
های اندام هوایی این گیاه  اکسیدانی موجود در عصاره عالیت آنتیف

را توجیه کند. وجود ترکیبات فنولیک همانند فالونوئیدها، 
ها در عصاره اندام هوایی گیاهان جنس الکمیال  اسید و تانن فنولیک
و برگ گوشته  (Alchemilla mollis) الکمیال مولیسمانند  (Alchemilla vulgaris) تاییدکننده آنها اکسیدانی آنتی نقش و 

  . [32 ,31]است بوده اکسیدانی آنتی فعالیت در جنس این باالی پتانسیل
یک روش سریع، آسان و  DPPHاندازی رادیکال آزاد  دام مدل به

های گیاهی بوده  اکسیدانی عصاره دقیق برای تعیین فعالیت آنتی
وژن است که یک رادیکال آزاد با اتم مرکزی نیتر DPPH .[33]است

با احیاشدن و تولید مولکول پایدار از ارغوانی به زرد تغییر رنگ 
علت داشتن  نانومتر جذب دارد و به۵۱۷در  DPPHدهد.  می

اکسیدانی آن  الکترون منفرد، دارای رنگ ارغوانی است و قدرت آنتی
به درصد کاهش رنگ ارغوانی به رنگ زرد بستگی دارد. هر چه تعداد 

اکسیدان بیشتر باشد، تعداد  روکسیل حلقه فنیل آنتیهای هید گروه
و  DPPHاتم هیدروژن بیشتری برای واکنش با رادیکال 

مشاهده  ۱. همان طور که در جدول [34]پایدارکردن آن وجود دارد
اندازی  دام اکسیدانی خوبی در به ها فعالیت آنتی شد، همه عصاره
عالیت نشان دادند. در مقایسه، ف DPPHرادیکال آزاد 

های متانولی و کنترل مثبت کوئرستین  اکسیدانی عصاره آنتی
فنول، اولتراسونیک و پرکوالسیون بیشتر  ترتیب در کوئرستین، پلی به

اندازی رادیکال  دام بود. در این تحقیق مشخص شد که فعالیت به DPPH ها با بیشترشدن غلظت، افزایش و  در استاندارد و عصاره
فنول  . بر پایه نتایج، عصاره حاصل از پلیرنگ نمونه کاهش یافت

فعالیت بیشتری از عصاره حاصل از اولتراسونیک و پرکوالسیون از 
 DPPHاندازی رادیکال  دام خود نشان داد. بنابراین فعالیت به

ها ممکن است به توانایی دهندگی هیدروژن نسبت  توسط عصاره
ها است.  عصاره دهنده نقش فنول و فالونوئید در داده شود که نشان

الکمیال استات  و همکاران روی فراکشن اتیل ترندافیلووامطالعه 
اندازی رادیکال آزاد  دام نشان داده است که توانایی به مولیس DPPH  خوبی دارند. مقدارIC50 الکمیال استات  فراکشن اتیل
 [17]لیتر به دست آمده است میکروگرم در میلی۸/۹±۸/۱برابر  مولیس

های پرکوالسیون، اولتراسونیک و  که نسبت به عصاره متانولی روش
  فنولیک این تحقیق کمتر بود.  پلی

  

 این در شناساگر موجود IIکنندگی آهن  گیری قدرت شالته در اندازه
 قرمزرنگی کمپلکس محیط، موجود در IIآهن  با فروزین واکنش،
دهنده  دهد. غلظت آهن محیط در حضور عوامل شالت می تشکیل

شود. در  فروزین کم می -یابد و رنگ قرمز کمپلکس آهن کاهش می
 آهن و کنندگی هستند شالته اثر ها دارای و عصاره EDTAاین روش 

کنند و جذب  فروزین شالته می با رنگی کمپلکس تشکیل از قبل را
در  .یابد ه دوز کاهش میصورت وابسته ب فروزین به -کمپلکس آهن

کنندگی نسبتًا ضعیفی  ها توانایی شالته این پژوهش تمامی عصاره
کنندگی  در مقایسه با استاندارد از خود نشان دادند. فعالیت شالته

ها با افزایش غلظت، افزایش و نیز رنگ نمونه  استاندارد و عصاره
کنترل های متانولی و  کنندگی عصاره کاهش یافت. توانایی شالته

فنول، اولتراسونیک و  ، پلیEDTAترتیب در  به EDTAمثبت 
فنول  پرکوالسیون بود. بر پایه این نتایج، عصاره حاصل از پلی

فعالیت بیشتری از عصاره حاصل از اولتراسونیک و پرکوالسیون از 
کنندگی قوی از این سه  خود نشان داد. در مجموع قدرت شالته

این که از میزان فنول و فالونوئید رغم  عصاره مشاهده نشد. علی
مناسبی برخوردار بودند، نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت 

اکساید در استاندارد کوئرستین و  اندازی رادیکال نیتریک دام به
 شدنیتریت کمتری تولید ها با افزایش غلظت افزایش یافت،  عصاره

اکساید بین  کو رنگ نمونه کاهش یافت. درصد مهار رادیکال نیتری
های استخراج و همچنین استاندارد در غلظت  تمامی روش

طوری که در  داری داشت، به لیتر تفاوت معنی گرم بر میلی میلی۲/۰
لیتر استاندارد کوئرستین  گرم بر میلی میلی۲/۰غلظت 

های  داری نسبت به عصاره ) تفاوت معنی۵۷/۰±۶۲/۸۵(
، ۴۵/۳۷±۹۱/۰ترتیب  بهفنولیک  پرکوالسیون، اولتراسونیک و پلی

نشان داد. همچنین تفاوت  ۰۸/۲۵±۴۱/۲و  ۸۳/۲±۱۱/۴۶
های پرکوالسیون و اولتراسونیک مشاهده  داری بین عصاره معنی

داری با  فنولیک تفاوت معنی نشد، در صورتی که عصاره پلی
های پرکوالسیون و اولتراسونیک نشان داد. در مقایسه  عصاره

های متانولی و  اکساید عصاره یکال نیتریکاندازی راد دام فعالیت به
فنولیک، پرکوالسیون و  ترتیب پلی کنترل مثبت کوئرستین به

فنول،  اولتراسونیک قرار داشتند. بر پایه نتایج، عصاره حاصل از پلی
اکساید بیشتری از عصاره  اندازی رادیکال نیتریک دام فعالیت به

 اندازی دام عالیت بهحاصل از اولتراسونیک و پرکوالسیون داشت. ف
ترپن توسط  وسیله ترکیبات فالونوئیدی و دی به اکساید نیتریک
  .[35]و همکاران مورد تایید قرار گرفته است هاجو

  

 تعیین ظرفیت در شاخصی عنوان به احیاکنندگی قدرت
رود. در این پژوهش،  کار می به دارویی گیاهان اکسیدانی آنتی

داری در مقایسه با  تفاوت معنیها  قدرت احیاکنندگی تمامی عصاره



 ۲۲۵ اولتراسونیک و فنولیک پلی، پرکوالسیون های روش با پرسیکا الکمیال عصاره آزاد رادیکال اندازی دام به و یدانیاکس آنتی فعالیتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میکروگرم در ۵۰-۸۰۰در غلظت ها  عصاره استاندارد نشان داد.
طوری  نسبتًا خوبی را نشان دادند، به قدرت احیاکنندگی لیتر میلی

نانومتر و در باالترین غلظت یعنی ۷۰۰که میزان جذب در طول موج 
های پرکوالسیون،  ترتیب برای عصاره یتر بهل میکروگرم در میلی۸۰۰

و  ۴۰۳/۰±۰۰۸/۰، ۳۹۲/۰±۰۰۶/۰فنولیک  اولتراسونیک و پلی
به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد قدرت  ۰۱/۰±۵۰۶/۰

ها با افزایش غلظت افزایش  احیاکنندگی استاندارد و تمامی عصاره
 تهای متانولی و کنترل مثب یافت. قدرت احیاکنندگی عصاره

فنولیک، اولتراسونیک، پرکوالسیون  ترتیب در پلی اسید به آسکوربیک
عصاره  احیاکنندگی قابلیت که آنجایی اسید بود. از و آسکوربیک

تر بود و حتی در مقایسه با  ها قوی فنولیک نسبت به سایر عصاره پلی
 توان ، مینشان داد بیشتری را میزان احیاکنندگی اسید آسکوربیک
 موجب الکترون اهدای با کمک فنولیک پلی عصاره هک گرفت نتیجه
  شود. ای می زنجیره های واکنش ختم
اکسیدانی و  و همکاران ارتباط خطی بین فعالیت آنتی کای

اند، در حالی  محتوای فنول تام را در بسیاری از گیاهان گزارش کرده
که این ارتباط خطی در مطالعه حاضر و برخی از مطالعات دیگر 

و همکاران نشان داده است که  هه. مطالعات [36]شدمشاهده ن
روش استخراج اولتراسونیک باعث استخراج با کیفیت بهتر و زمان 

. مطالعات روی گیاه [37]شود تر در مقایسه با روش سنتی می کوتاه
 (Hyoscyamus squarrosus) هیوسیاموس اسکواروسوس

اندازی رادیکال  دام در به نشان داده است که عصاره اولتراسونیک DPPH اکساید بهتر از ماسیراسیون عمل  اندازی نتیریک دام و به
های  و همکاران روی برگ و قسمت جمشیدی. مطالعات [38]کند می

با سه روش  (Lythrum salicaria) سالیکاریا لیترومهوایی گیاه 
و  DPPHاندازی رادیکال  دام مختلف نشان داده که به

فنولیک بیشتر از عصاره اولتراسونیک و  اید عصاره پلیاکس نیتریک
فنولیک بیشتر  پرکوالسیون بوده و همچنین قدرت احیاکنندگی پلی

که نتایج پژوهش حاضر با  [30]اسید گزارش شده است از آسکوربیک
 تاثیر بررسی هدف با دیگر ای آن همخوانی داشت. مطالعه

روی برگ و  اکسیدانی، آنتی فعالیت در استخراج مختلفهای  روش
نشان داده است که  (Cucumis melo)کوکومیس ملو میوه خربزه 

و همچنین  فالونوئید و فنول میزان عصاره سوکسیله بیشترین
اکسایدی بیشتری  و نیتریک DPPHاندازی رادیکال  دام فعالیت به
 های عصاره. نتایج پژوهش نشان داد که [39]های دیگر دارد از عصاره

 ،های مورد مطالعه در تمامی مدلتلف بخش هوایی این گیاه مخ
 .اکسیدانی را از خود نشان دادند سطوح مختلفی از فعالیت آنتی

ترکیبات  و بررسی جداسازی شناسایی، در مورد مطالعات تکمیلی
در تواند زمینه احتمالی استفاده از این گیاه را  می این گیاه موثره

  .ها فراهم کند درمان بیماری برایهای دارویی  مورد فعالیت
که  کرد اشاره نکته این به توان حاضر می مطالعه های محدودیت از
 و ایران فلور در گیاهی های گونه اقلیمی و جغرافیایی تنوع لحاظ به

 محل مختلف، محیطی شرایط حتی و مختلف فرآیندهای تاثیر
 ضروری گیاه این موثره مواد و کیفی کّمی های آزمایش رویش
 و ُپرهزینه کاری، گیاهان از دسته این جداکردن و اصالح است و
 مشکل بسیار کاری دارویی گیاهان موثره مواد تشخیص و گیر وقت
 گیاه درون پیچیده متابولیک فرآیندهای روی از بنابراین. است
 و جامع نظرات موثره مواد های ویژگی مورد در سریعاً  توان نمی
، شناسایی، تحقیق این پیشنهادات جمله از. نمود ارایه کاملی

 ترکیبات اکسیدانی آنتی اثرات بررسی و موثره ترکیبات جداسازی
 کاربردن به همچنین و (in vivo) "محیط زندهشرایط " در موثره
 غیرقطبی های حالل از استفاده و استخراج دیگر پیشرفته های روش

 ترکیبات شاید که علت این به قطبی است، های حالل کنار در
 .باشد نشده جدا قطبی فاز در که دارد وجود گیاه در دیگری

  
  گیری نتیجه
اکساید، قدرت احیایی و  اندازی رادیکال نیتریک دام ، بهDPPH اندازی رادیکال دام به را در فعالیت بیشترین فنولیک های پلی عصاره

و پرکوالسیون  لتراسونیکوا در مقایسه باآهن  کنندگی شالتهتوانایی 
 دارای مقادیر باالیی از الکمیال پرسیکاهای هوایی گیاه  دارند. بخش

  اکسیدانی از جمله فنول و فالونوئید است. ترکیبات طبیعی آنتی
  

 که بهمن اسالمیبدین وسیله از جناب آقای دکتر  :قدردانی و تشکر
 لکه در تجزیه و تحلی طراوتیآوری و شناسایی نمونه، دکتر  در جمع

 که در عظیمیآماری و همچنین کارشناس آزمایشگاه، خانم 
 کارهای آزمایشگاهی ما را یاری نمودند، نهایت تشکر به عمل

  آید. می
  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشد است. :اخالقی تاییدیه
 بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هیچ :منافع تعارض
  .است نشده
(نویسنده اول)، نگارنده  پور سیدعلی باقر نویسندگان: سهم

(نویسنده  دادویی زهرا %)؛۴۰تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (مقدمه/
(نویسنده  زاده ابراهیم محمدعلی %)؛۳۰دوم)، پژوهشگر اصلی (

  %)۳۰نگارنده بحث (/شناس سوم)، روش
 نهادی یا سازمان مالی حمایت تحت پژوهش این :مالی منابع
 .است نبوده
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