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دوست مواد
ِ
استخراج و شناسايی ترکیبات شیمیايی آب
استخراجی بافت گره پهنبرگان
 اکرم صداقت؛ کارشساس ارشد روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران
 علی عبدالخانی ؛ دانویار روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران
 فرامرز خداییان؛ دانویار روه اسای غذایی ،دانوکدة کواورزی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران
 محمدهادی قاسمی؛ دانشجوی دکتری شیمی کاربردی ،عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی ،دانشگاه تهران

چکیده
در این توییق ترکی اب شیمیاییِ مقاد استخراجی آ دوست گره گقنةه ةا راش ،ایراپلةت ،تقسةکا قشةالقی ،و ممةرز
استخراو و به وسیل کروماتقگرایی گاز ة طیفسنجی جرمی ( )GC/MSشناسایی شدند .پیااستخراو با حةالب گةزان،
دوسةت مةقاد اسةتخراجی گةره ةا ،بةا روش
ِ
به منظقر حذف ترکی اب ربیدوست و به دن اب آن اسةتخراو ترکی ةاب آ
غقطهور در حالب اتانقبة آ

( )1:9v/vانجا شد .مینین ظرییت آنتیاکبیدان عصارة مقاد استخراجی گره ةا بررسةی

شد .نتایج نشان داد نقع و میدار مقاد استخراجی در گقنه ا مختلف متفاوب است و گقن ممرز ،با میةدار  4/33درصةد،
بیشترین بازده استخراو را دارد .مینین ،میایب ارزیابی ظرییت کل ینقلی بةر اسةاس روش یةقلین سةیقکالتیق بةا نتةایج
 GC/MSنشان داد این روش نمیتقاند به طقر دقیق بیانگر میدار ترکی اب ینقلیِ عصةاره ةا باشةد .ظرییةت آنتةیاکبةیدان
عصاره ا با دو روش ارزیابی میزان تقانایی بهدا انداز رادیکاب  DPPHو ارزیةابی ظرییةت کلیةتکننةدگی یةقن آ ةن

II

بررسی شد .نتایج نشان داد ظرییت آنتیاکبیدان عصاره ا به میدار و نقع ترکی اب آن ا ببتگی دارد.
واژگان کلیدی :ترکی اب آ دوست ،روش خیباندن ،طیفسنجی جرمی ،ظرییت آنتیاکبیدان ،کروماتقگرایی گاز ة گره
پهنبرگان ،مقاد استخراجی.

 نویسسدة مسئول تبفن02632223044 :

Email: abdolkhani@ut.ac.ir
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مقدمه

زمینةةها بةةرا ایةةزایا نیةةا تجةةار جنگةةل ةةا و

ویژگی ا ییزیکی و شیمیایی گره ا درخت با تنه

تقلیداب جنگلی یرا م آید .در ایران گقنه ا متنةقع

قبی الیایی کقتاهتر دارنةد و

پهةةنبةةرگ وجةةقد دارد .بررسةةی و شناسةةایی مةةقاد

میزان مقاد استخراجی آن ا نب ت به بایت قبی تنةه

استخراجی این گقنةه ةا ،بةهخصةقو در ارت ةاط بةا

بروز مشکل در یرایند

قبی ،میتقاند به تقسع یراینةد ایی منجةر

متفاوب است .گره ا

بیشتر است .این مقضقع باع

گره ا

تقلید خمیرکاغذ ا شیمیایی میشةقد [ .]1مینةین

شقد که س

گره کیفیت خمیرکاغذ ا مکانیکی را کا ا مید د

مةةیشةةقد و بةةه تکمیةةل رخة ایجةةاد یةةک زیبةةت

قبی سختتةر

پا یشگاه با دف تهی س د از یرآورده ا مختلف

از بایةت ةا

کمک کند.

[ .]2به عالوه ،به دلیل اینکه گره ا
از ق

نرماب اند ،تهیة خةرده ةق

تهی مقاد زیبتی با ارزش ایزودة زیةاد

در ارت ةةاط بةةا تجزیة شةةیمیایی گةةره گقنةةه ةةا

حاو گره زیاد مشکلتر است و بةه انةری بیشةتر
نیاز دارد [ .]1به مین دلیل باید گره ا ق ل از یراینةد

مختلف ،مطالعاب متعدد انجا شده اسةت .سةا و

خمیرکاغذسةاز از مةةادة اولیةه حةةذف شةقند .مةةقاد

مکاران او یک لیگنان گلقکقزید جدید ،بةا نةا 6ةة

استخراجی گره ا شةامل ترکی ةاب ینةقلی اسةت کةه

آلفاةةة ییلیةةرین رامنقزیةةد ،را در مةةقاد اسةةتخراجی

خةةقاو ضةةد میکروبةةی دارنةةد و من عةةی غنةةی از

شاخه ا گقن  Pinus banksianaشناسةایی کردنةد

آنتیاکبیدان ا ط یعیانةد و ارزش اقتصةاد آن ةا

[ .]5پیبپانن و مکاران او ترکی ابِ مقاد اسةتخراجی

زیاد است و از آن ا در صنایع غذایی و داروسةاز و

گره ةا گقنة  Picea abiesرا بةا اسةتفاده از آنةالیز

تقلید مقاد آرایشی و بهداشتی استفاده مةیشةقد [ 3و

 GC/MSمطالعه کردند و لیگنان ا ایزو یدروکبةی

 .]4اخیراج تهیه و استفاده از ینةقب ةا زیبةتیعةاب

1

ماتةةةاییرزینةةةقب ،ماتةةةاییرزینةةةقب ،یدروکبةةةی

حاصل از گیا ةان در صةنایع غةذایی و داروسةاز و

ماتةةاییرزینةةقب ،آلفةةا کقنیدنةةدریک اسةةید ،آلفةةا

تقلید مقاد آرایشی و بهداشتی مقرد تقجه قرار گریتةه

کقنیدنةةةةةدرین ،سةةةةةکقآ زو ریبةةةةةیرزینقب ،و

قبی در

ریبةةیرزینقب را شناسةةایی کردنةةد [ .]6نیاسةةقس و

است .با تقجه به غیرکاربرد بقدن گره ا

یراینةد کاغذسةةاز و مینةةین بةةا تقجةةه بةةه وجةةقد

مکاران او مقاد استخراجی گره گقنه ا

Jack pine

ترکی اب استخراجی ینقلی در گره ا و حذف گةره ةا

و  European aspenرا بةه وسةیل  GC/MSو NMR

از یراینةةد خمیرکاغذسةةاز و اسةةتخراو ینةةقب ةةا

مطالعةةه کردنةةد و شةةا یالونقییةةد ،دو یالونقییةةد

زیبتیعاب از گره ا ،تقلید ترکی اب زیبةتیعةاب 2و

گلقکقزید ،و یک سینامیک اسید را شناسةایی کردنةد

استفاده از آن ا در صنایع دارویی و غذایی و تقلیداب

[ .]1پایتارینن و مکةاران او خةقاو آنتةیاکبةیدان

آرایشی و بهداشتی ضرورب پیدا میکند تةا ترکی ةاب

مقاد استخراجی یةدروییلیک گةره ةقبی و پقسةت

ینقلی در مییاس صنعتی از گره ا اسةتخراو شةقند و

نةةةدین گقنةةةه از جةةةنس ةةةا ،Abies ،Acacia
،Pinus ،Picea ،Larix ،Fagus ،Eucalyptus

1. Bioactive phenols
2. Bioactive compound

 ،Betula ،Tsuga ،Thuja ،Populusو Pseudotsuga

اسالاراو و شساسایی ترکیباا شیمیایی ن دوس ِ مواد اسالاراجی باف

ره پهنبر ان

را به وسةیل تبةت ةا جلةقگیر از پراکبیدشةدن
لیپید ا 1و تقانایی بهدا انداز رادیکاب ا پراکبةیل
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2

استخیاج عصارة گی چوبی
به منظقر استخراو و حذف ترکی اب ربیدوسةت از

ارزیابی کردند .نتایج نشان داد خقاو آنتةیاکبةیدان

بایت گره ا

مقاد استخراجی گره ا قق تةر از پقسةت اسةت [.]7

از حالب گزان و با روش غقطةهور  7در دمةا 40

یندبرگ و مکاران او خقاو آنتیباکتریةایی مةقاد

درج سانتیگراد ،به مةدب بیبةت و هةار سةاعت،

قبی جةده گقنةه

اسةةتخراو شةةد .سةةپس آرد گةةره ةةقبی ،پةةس از

از جنس ةا ،Larix ،Pinus ،Pseudotsuga ،Abies

خشکشدن ،به منظقر جداساز ترکی اب آ دوست،

 ،Fagus ،Thujaو  Betulaرا بررسةةی کردنةةد .نتةةایج

( )1:9 v/vبةه روش

استخراجی یدروییلیک گره ا

نشان داد مقاد استخراجی این گقنه ا رشد باکتر

ةا

را کا ا مید د [.]8
در ایةةن توییةةق مةةقاد اسةةتخراجی نةةد گقنةة

قبی ،نمقنه ا آرد ق

با اسةتفاده از حةالب اتةانقب :آ

با اسةتفاده

غقطهور استخراو شد.

شناسایی تیکیبات عصار با کیومااتوگیافی

پهنبرگ شماب ایران بةا روش مالیةم ،جداسةاز  ،و

گا یا طیفسنجی جیمی ()GC/MS

ترکی اب آ دوسةت عصةاره ةا بةا اسةتفاده از ینةقن

عصةةاره ةةا جةةداشةةده ،ق ةةل از تزریةةق بةةه سةةتقن

کروماتقگرایی گاز ة طیفسةنجی جرمةی شناسةایی

کرومةةةاتقگرایی ،مشةةةتقسةةةاز شةةةدند .عملیةةةاب

شد .مینین ویژگی ا آنتیاکبیدانی عصاره ةا بةا

سایلیل دارکةردن عصةاره ةا بةا اسةتفاده از واکنشةگر

استفاده از روش ا مختلف بررسی شد.

8

 BSTFAمراه پیریدین انجا شد .بةه ایةن منظةقر،

حدود  0/1گر از ر یک از عصاره ا بهدستآمةده

مواد و روشها

از روش ا مختلةف بةا  0/3میلةیلیتةر از واکنشةگر

گونههای چوبی

 BSTFAو  0/3میلی لیتر پیریدین مخلقط و به مةدب

گةةره زنةةدة گقنةةه ةةا راش ،3ایراپلةةت ،4تقسةةکا

سی دقییه عملآور شدند .به دلیةل پایةدار انةدک

قشالقی ،5و ممرز 6از درختان جنگل آمقزشی دانشگاه
تهران ،واقع در روستا خیرودکنار شهر نقشهر ،جةدا
و در شرای کنتربشده (دور از نقر و رطقبت و دما
زیاد) به کمةک آسةیا

آزمایشةگا ی بةه آرد ةق

ت دیل شد و ط ةق اسةتاندارد  TAPPIشةمارة T257

 CM-85با اندازة (راب  40و  60ما استفاده شد.

ترکی اب سایلیل دارشده ،عمل سایلیل دارکردن بیبةت
و هار ساعت ق ل از آنالیز بةا  GC/MSانجةا شةد.
جداسةةاز و شناسةةایی اجةةزا مةةقاد اسةةتخراجی
نمقنه ا سایلیلدارشةده بةه وسةیل  GC/MSتوةت
شرای (یل انجا شد:
ستقن  HP-5MSبه طقب  30متةر و قطةر داخلةی
 0/25میلیمتر ،گاز حامةل لیةق  ،سةرعت جریةان 1
میلی لیتر در دقییه ،با برنام دمایی  60تةا  300درجة

1. Lipid-peroxidation
2. Peroxyl-trapping capacity
3. Fagus orientalis
4. Acer insigne
5. Alnus glutinosa
6. Carpinus betulus

سانتیگراد و شی

دمایی  6درجه بر دقییه.

)7. Maceration (Disperse
8. N, O-Bis (trimethylsily) trifluoro acetamide
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شناسایی طیف ا جرمةی از طریةق میایبةه بةا

 515در میابةةل اتةةانقب خقانةةده شةةد .سةةپس ،درصةةد

پای بانک اطالعاتی رایان دسةتگاه GC/MS

بهدا انداز رادیکاب  DPPHبا یرمقب  1مواس ه شةد

طیف ا

و پایگاه ا اطالعاتی  Wielyو  NISTانجا شد.

[.]10

ار یااابی فیفیاات کااف فنااوای و فیفیاات

()1

×100

آنتیاکسیدانی عصار ها
ار یابی فیفیت کاف فناوای باا اسات اد ا
واکنشگی فواین سیوکااتیو

در این روش  0/2میلیلیتر مولقب اتانقلی عصاره ا با
غلظت  10میلیگر بر میلیلیتر 0/5 ،میلی لیتر معةرف
یقلین سیقکالتیق ،و  1میلیلیتر مولقب کربناب سةدیم
میطةر بةه حجةم

 10میلیلیتر رسیدند و به مدب سی دقییه در تةاریکی
قرار گریتند .سپس جذ

ار یابی فیفیت کلیتکنندگی یون آهن II
برا انجا دادن ایةن آزمةایا  2/5میلةیلیتةر مولةقب

1

با م مخلقط شدند و به وسیل آ

جذ نمونه –
جذ بطنخ
جذ بطنخ

= دراد بهداصاندازی
رادیکال DPPH

نمقنه ا با اسةپکترویقتقمتر

در طقب مقو  760 nmدر میابل شا د خقانده شةد و
ظرییت کل ینةقلی عصةاره ةا بةا اسةتفاده از منونةی
استاندارد گالیک اسید به صقرب معادب گالیک اسةید

اتانقلی عصاره ا

ر یک از گقنةه ةا بةا غلظةت 2

میلیگر بر میلیلیتر 0/05 ،میلی لیتر کلرید آ ن 2( II
میلةةیمةةق ر) ،و  0/2میلةةیلیتةةر مولةةقب یةةروزین 5
میلی مق ر با م مخلقط شدند و به مةدب  10دقییةه
در دما موی قرار گریتند .سپس ،جةذ

نمقنةه ةا

تقسة اسةةپکترویقتقمتر در طةةقب مةةقو  562 nmدر
میابةةل اتةةانقب خقانةةده شةةد .درصةةد مهةةار تشةةکیل
کمپلکس آ نة یروزین با یرمقب  2مواس ه شد [.]11
()2
جذ نمونه – جذ بطنخ
جذ بطنخ

در گر عصاره بیان شد [.]9

×100

ار یابی میزان توانایی بهدام اندا ی رادیكاا

یافتهها و بحث

= دراد جذ فبز

دیفنیف پیكییاف هیادرا یف ( 2)DPPHباه

با د جداسا ی

منزاة معیاری ا فیفیت آنتیاکسیدانی

جدوب  1بازده اسةتخراو عصةاره ةا اتةانقلی مةقاد

برا انجا دادن این آزمةایا 3/9 ،میلةیلیتةر مولةقب

استخراجی گره ا را نشان مید د.

اتانقلی  DPPHبا غلظت  25میلیگر بر لیتةر بةا 0/1
میلیلیتر مولقب اتانقلی عصاره ا

ر یک از گقنه ا

با غلظت  0/5میلیگر بر میلیلیتةر مخلةقط شةدند و
به مدب سی دقییه در تةاریکی قةرار گریتنةد .جةذ
مخلقط تقسة

اسةپکترویقتقمتر در طةقب مةقو nm
1. Folin- ciocalteu
2. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

شناسایی عصار ها باا کیومااتوگیافی گاا ی
()GC
شکل  1کروماتقگرا ا گاز عصةاره ةا اتةانقلی
مةةقاد اسةةتخراوشةةده از گةةره ةةا گقنةةه ةةا راش،
ایراپلت ،تقسکا قشالقی ،و ممرز را نشان مید د.

اسالاراو و شساسایی ترکیباا شیمیایی ن دوس ِ مواد اسالاراجی باف
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ره پهنبر ان

جدول  .1بازده استخراج عصارههای مواد استخراجی گرهها ،استخراج با حالل اتانولـ آب ()1:9 v/v

بازده استخراو ()%
3/19
3/19
1/79
4/33

نا گقنه
راش
ایراپلت
تقسکا قشالقی
ممرز

12000000
10000000
8000000

فراوانی

Fagus orientalis
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4000000
2000000
0
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0

زمان بازداری ( دقیقه )

(الف)
18000000
16000000
14000000
12000000

Acer insigne

8000000
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(ب)
14000000
12000000
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Alnus glutinosa
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فراوانی
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Carpinus betulus
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زمان بازداری ( دقیقه )

(د)
شکل  .1کروماتوگرام گازی ( )GCعصارة مواد استخراجشده از گرههای گونههای الف) راش ،ب) افراپلت،
ج) توسکای قشالقی ،د) ممرز؛ استخراج با حالل اتانولـ آب ()1:9 v/v
جدول  .2بازده ( )%گروههای اصلی ترکیبات شناساییشده در عصارههای مواد استخراجی گرهها؛ استخراج با حالل اتانولـ آب ()1:9 v/v

نا ترکی

راش

ایرا

تقسکا

ممرز

قند ا

32/57

25/1

24/6

29

4/8

10/6

26/6

4/2

1

0/9

1/7

0/1

اسید ا

ر

مق ا
* ترپنقیید ا
 )aاسید ا رزینی
 )bسایر ترپنقیید ا

0/3

3/1

1/3

0/4

استرویید ا

1/9

6

4/2

1/3

آلکالقیید تال قتین

7/6

مقنقمر ا آروماتیکی

19/2

0/7

8/9

6/6

ترکی اب آروماتیکی

5/7

0/5

1/6

7/4

* مقنقمر ا ینقلی زیبتیعاب
 )aاسید ا ینقلی زیبتیعاب

1/7

2

2/1

2/3

 )bسایر مقنقمر ا ینقلی زیبتیعاب

5/1

9/8

3/8

1/5

کینقن ا

1/1

0/5

ترکی اب ینقلی زیبتیعاب

3/7

1/9

0/2
0/3

جةةدوب  2بةةازده گةةروه ةةا اصةةلی ترکی ةةاب

جةةدوب  2نشةةان مةةید ةةد نةةقع و میةةدار مةةقاد

شناساییشده در عصاره ا مقاد استخراجی گره ا را

اسةةتخراجی در گقنةةه ةةا مختلةةف متفةةاوب اسةةت.

نشان مید د.

اسةةید ا رزینةةی در پهةةنبرگةةان شناسةةایی نشةةدند.

HO
HO
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O

 24/9و  14/2درصدِ عصارة

Oی یعةابانةد و
آلکالقیید ا ،که از نظر زیبةتی ترکی ةات

دارند و به ترتی

درH3گقن راش
خقاو ضد میکروبی دارند [ ،]12یی C

این گقنه ا را تشکیل مید ند.

OH

اتةانقلی HO

CH3

شناسایی شدند و  7/6درصد از عصةارة اتةانقلی راش

شکل  2تعداد از ترکی اب مهم O
شناساییشده در
O

را آلکالقیید تال قتین 1تشةکیل مةید ةد .مقنقمر ةا و

راش H،ایراپلةت،
عصاره ا اتانقلی گره ا گقنه ا
3C

ترکی ةةاب آرومةةاتیکی در گقنةة راش و مقنقمر ةةا و

O 39)benzoic
O
acid
ممرز را نشان میدOد.
قشالقی ،و
تقسکا

ترکی اب ینقلی در گقنة ایراپلةت بیشةترین میةدار را

O

paracoumaryl alcohol
HO

O
OH
OH

HO

OH

OH

HO

O

OH

O
H3C

163) scopolin

HO

()1

O

()2

H3C

CH3
O

81) paracoumaryl alcohol
OH

O

O

O

O

O
OH

aifenesin

HO

CH3

HO
O

OH
OH

O

H3C

OH
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H3C
O

OH

O
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O
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N
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1
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شکل  .2تعدادی از ترکیبات مهم شناساییشده در عصارههای اتانولی گرهها

130

جةةدوب  3زمةةان ةةا بةةازدار ترکی ةةاب مهةةم
شناساییشده در کروماتقگرا ا گةاز شةکل  1را

نشان مید د.

H3C
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جدول  .3زمانهای بازداری ترکیبات مهم شناساییشده در عصارههای اتانولی مواد استخراجی گرهها

در شکل 2

شمارة ترکی

زمان بازدار (دقییه)

نا ترکی

راش
1

پاراکقماریلالکل

24/15

2

گقایاینبین

36/18

3

اسکقپقلین

34/77

4

 -10 ،9آنتراکیندیقن -7 ،3 ،10 ،تر یدروکبی -8 ،2 -د متقکبی6 -

26/22

متیل
آلکالقیید تال قتین

5

37/25

ایرا پلت
6

قمقوانیلیلالکل

20/19

1

پاراکقماریلالکل

24/14

7

آربقتین

39/65

8

متانفرین

40/11

9

 -2استیل -5 -یدروکبی نفتق  3 ،2یقران -9 ،4 -دیقن

18/43

تقسکا قشالقی
10

ماندلیکاسید

37/35

11

پنتانقبیلینقب

39/44

ممرز
12

 -11 ،6د

یدروکبی -12 ،5 -نفتاکیندیقن

35/36

ار یااابی فیفیاات کااف فنااوای و خااوا

یقلین سیقکالتیق و آنالیز  GC/MSتفةاوب ةایی وجةقد

آنتیاکسیدان عصار ها

دارد .این تفاوب میتقاند بةه ایةن دلیةل باشةد کةه در

ار یابی فیفیت کف فنوای توسط واکنشاگی
فواین سیوکااتیو
شکل  3منونی استاندارد گالیک اسید و ظرییةت کةل
ینقلی عصاره ا اتانقلی گره ا را نشان مید د.
با میایب ظرییت کل ینةقلی عصةاره ةا در ایةن
روش با میادیر ترکی اب ینقلی بهدستآمده در آنةالیز
 ،GC/MSکه در جدوب  2آمد ،مشا ده میشةقد بةین
میادیر بهدستآمده از ترکی اب ینةقلی عصةاره ةا در
روش ارزیابی ظرییةت کةل ینةقلی تقسة واکنشةگر

روش یقلین سیقکالتیق ارزیابی ظرییت کةل ینةقلی بةر
اساس کا ا کمپلکس یبفقتنگبتابة یبفقمقلی داب
تقس آنتیاکبیدان است؛ که در عصاره ةا اتةانقلی
گره ا این گقنه ا ،عالوه بر ترکی اب ینقلی ،ترکی اب
آنتیاکبیدان دیگر نیز وجقد دارد .در نتیجه ،ارزیةابی
ظرییت کل ینقلی بةر اسةاس روش یةقلین سةیقکالتیق
نمیتقاند به طقر کامل و دقیق بیةانگر میةدار ترکی ةاب
ینقلیِ عصاره ا باشد و نمیتقانةد بةا نتةایج حاصةل از
آنالیز  GC/MSمیایبه شقد.
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(الف)

(ب)
شکل  .3الف) منحنی استاندارد گالیك اسید ،ب) ظرفیت کل فنولی عصارههای اتانولی گرههای گونههای راش،
افراپلت ،توسکای قشالقی ،و ممرز (میلیگرم گالیكاسید در گرم عصاره)

ار یابی میزان توانایی بهدامانادا ی رادیكاا
 DPPHو فیفیت کلیتکنندگی یون آهن II
شکل ا  4و  5بةه ترتیة

بیشترین میدار درصد مهار رادیکاب  DPPHرا به خقد
اختصاو می د د؛ طقر که این میزان مهار بیشتر از
درصد مهار رادیکاب  DPPHتقسة

اسةتاندارد BHA

ارزیةابی میةزان تقانةایی

( -3ترب -بقتیل -4 -یدروکبی -آنیةزوب) اسةت.

بةةهدا انةةداز رادیکةةاب  DPPHو ارزیةةابی ظرییةةت

به طقر کلی ،می تقان گفةت خةقاو آنتةیاکبةیدانی

کلیت کننةدگی یةقن آ ةن  IIرا تقسة عصةاره ةا

عصاره ا اتانقلی حاصل از گره ةا ایةن گقنةه ةا

اتانقلی گره ا نشان مید ند.

زیاد است .زیرا در این آزمقن وقتی غلظت عصاره ةا

شکل  5نشان مید د عصارة اتةانقلی گقنة راش

کمی بیشتر از  0/5میلیگر بر میلةیلیتةر باشةد تغییةر

اسالاراو و شساسایی ترکیباا شیمیایی ن دوس ِ مواد اسالاراجی باف
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رنگ مولةقب اتةانقلی رادیکةاب ةا  DPPHتقسة

غلظةةت ةةا بیشةةتر از  0/5میلةةیگةةر بةةر میلةةیلیتةةر

عصاره ا خیلی سریع است و به طقر کامل از بةنفا

عصاره ا به طقر کامل رادیکاب ةا  DPPHرا مهةار

به رنگ زرد تغییر پیدا میکند .بةه ع ةارب دیگةر ،در

میکنند.

شکل  .4ارزیابی میزان توانایی بهداماندازی رادیکال  DPPHتوسط عصارههای اتانولی گرههای گونههای راش،
افراپلت ،توسکای قشالقی ،و ممرز (غلظت عصارهها  0/5میلیگرم بر میلیلیتر)

شکل  .5ارزیابی ظرفیت کلیتکنندگی یون آهن  IIتوسط عصارههای اتانولی گرههای گونههای راش،
افراپلت ،توسکای قشالقی ،و ممرز (غلظت عصارهها  2میلیگرم بر میلیلیتر)
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مینةةین شةةکل  5نشةةان مةةید ةةد در ارزیةةابی

با

آلکالقیید ا و ترکی اب آروماتیکی در گقن راش

کلیةةتکننةةدگی یةةقن آ ةةن  IIعصةةارة گقنة راش در

میتقاند دلیلةی بةر دوا ط یعةی زیةاد راش در برابةر

غلظت  2میلیگر بر میلیلیتر یقن آ ن  IIرا به طةقر

عقامل مخر

بیقلقییک باشةد .عةالوه بةر ترکی ةاب

کامل مهار میکند و در مةین غلظةت عصةارة گقنة

ینقلی ،سایر ترکی اب آنتةی اکبةیدان در عصةاره ةا

تقسکا یچگقنه درصد مهار ندارد .به ع ارب دیگر،

اتانقلی گره ا وجقد دارند .در نتیجه ،ارزیابی ظرییةت

با تقجه به میدار و نقع ترکی ابِ عصاره ا گقنه ا

کل ینقلی بر اساس روش یقلین سیقکالتیق نمیتقانةد

مختلف و تقانایی ر ترکی

در مهةار یةقن آ ةن ،II

به طقر کامل و دقیق بیةانگر میةدار ترکی ةاب ینةقلی ِ

ظرییةةت کلیةةتکننةةدگی در عصةةاره ةةا گقنةةه ةةا

عصاره ا باشةد و بةا نتةایج آزمةقن  GC/MSمیایبةه

مختلف در یک غلظت مشخق متفاوب است.

شقد .خقاو آنتی اکبیدان عصاره ا اتانقلی ،عالوه

نتیجهگییی
نتةةایج ایةةن توییةةق نشةةان داد اسةةید ا رزینةةی در
گقنه ا پهن برگان وجةقد نةدارد .مینةین درصةد

بر میدار ،به نقع ترکی ابِ عصاره ةا ببةتگی دارد .بةه
طقر کلی ،خقاو آنتیاکبیدان عصةاره ةا اتةانقلی
گره ا زیاد است.
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