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ن فنـل و فالونوِئیـد گیـاه    اکسیدانی و میـزا   بررسی تأثیر نوع حالل بر قدرت آنتی  هدف از این مطالعه   

Postia puberula  اکسیدانی، میزان، فنل  جهت بررسی اثرات آنتی. متعلق به خانواده آستراسه است

اکسیدانی با    بررسی اثرات آنتی  . هاي اتانولی، متانولی، آبی و هیدروالکلی تهیه شد       و فالونوئید، عصاره  

.  لینولئیک اسید صورت گرفـت -تاکاروتنو ب  (DPPH)پیکریل هیدرازیل   -1 دي فنیل    2و2دو روش   

جهت سنجش محتواي ترکیبات فنلی و فالونوئیدي به ترتیب از شاهدهاي گالیک اسـید و کوئرسـتین               

توانـد بـر فعالیـت      گیـري مـی   نتایج نشان داد که نوع حـالل مـورد اسـتفاده در عـصاره             . استفاده شد 

وري که عـصاره هیـدروالکلی بیـشترین میـزان     ، به ط اکسیدانی، میزان فنل و فالونوئید مؤثر باشد        آنتی

اکسیدانی را در هر دو روش داشت، همچنین بیشترین میزان فنل در عصاره هیدروالکلی و            آنتی  فعالیت

  .بیشترین میزان فالونوئید در عصاره اتانولی مشاهده شد

 
  
 
 
  
  
  

 

  رانیایی غذا عیصنا و علوم مجله                               
 

www.fsct.modares.ac.ir  مجله تیسا:  

یپژوهش_یعلم مقاله  
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  مقدمه - 1
گیاهان از هزاران سال پیش نقش بسیار مهمی در حفظ سـالمتی و             

گیاهـان دارویـی داراي     . انـد   هـا داشـته     بهبود کیفیت زندگی انـسان    
 ضـد   تـوان بـه خاصـیت       خواص مفیدي هستند کـه از جملـه مـی         
 . اشاره کـرد  آنهااکسیدانی باکتریایی، ضد انگلی، ضد قارچی و آنتی     

بـه  ) هـاي ثانویـه   متابولیـت (هاي گیاهی  هاي اخیر فرآورده طی سال 
دلیل دسترسـی آسـان، راحتـی کـاربرد و اثـرات جـانبی کمتـر در                 

هاي انـسان   هاي شیمیایی براي درمان اکثر بیماري وردهآمقایسه با فر  
هـاي    از طرفـی متابولیـت  ،گیرنـد  استفاده قرار می  و حیوانات مورد    

ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فالونوئیـد تـام، داراي پتانـسیل           
 کــه در تمــام هــستندهــاي آزاد  ســازي رادیکــال قـوي بــراي پــاك 

هاي مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوسـت             قسمت
هـاي مـزمن و        بیماري ود دارند بنابراین با توجه به شیوع باالي       جو

هاي مورد نیـاز   اکسیدان مین آنتی أ منطقی است که براي ت     ،فرسایشی
محتـواي  بدن از گیاهان استفاده شود و به خـصوص گیاهـانی کـه             

ـ   . فنل و فالونوئید تام بـاالیی داشـته باشـند          مین أدر نتیجـه بـراي ت
هاي طبیعی مورد نیاز بدن، مصرف گیاهان با ترکیبـات     اکسیدان آنتی

  ].1[شود  لی باال توصیه میفن
مایشگاهی باعث ت آزنااحیوي در سنتزي هاانکسیدا نتیف آمصر

ي لیل تقاضادبه همین . سته اشدي کبدت مشکالن و سرطاد یجاا
یی جهت و دارویی اغذاد موت خانجارکاف طراز قابل توجهی 

در غیر سمی ي هاانکسیدا نتیان آگیاهی به عنوت مشتقاده از ستفاا
ها براي اکسیدان آنتی]. 2[ست ه اشدح یی مطراذغي سیستمها

استفاده در سیستم غذایی باید ارزان و غیر سمی باشند و در 
  ].4و 3[هاي پایین اثر کنند غلظت

رود  ترین منابع گیاهان دارویی جهان به شمار مـی    ایران یکی از غنی   
که داراي تنوع باالي شرایط زیـستگاهی بـراي انـواع ایـن گیاهـان            

هـا در   مطالعات قبلی نشان داده است که مقدار پلـی فنـل    . ]1[است
ــه هــر دو فاکتورهــاي  اکــسیدانی آن گیاهــان و فعالیــت آنتــی هــا ب

شـوري،  (و شرایط محیطی    ) ژنوتیپ، اندام و آنتوژنی   (بیولوژیکی  
حاللیـت ترکیبـات فنلـی      . ]6و  5[بـستگی دارد  ) تنش آبـی و نـور     
ها  شدن فنل   پلیمریزه شده، درجه  استفاده) قطبیت(توسط نوع حالل    

 ؛بــه عنــوان مثــال]. 7و  6[ شــود هــا اداره مــی و تعــامالت بــین آن
مشاهده شـده اسـت کـه متـانول مطلـق در مقایـسه بـا آب بـراي                   

هاي کشاورزي و در مقایسه با اسـتون      ها از پساب    فنل استخراج پلی 
 امـروزه   اسـت، بنـابراین    ترثرها از گندم مؤ     لبراي استخراج فن  % 50

هـاي مختلفـی اسـتفاده     ثره گیاهی از حالل   مؤ  خراج مواد   جهت است 
  ].8و  6[ شود می

اند و بیـشتر   سر جهان پراکنده شدهگیاهان خانواده آستراسه در سرتا  
. در مناطق خشک و نیمه خشک بـا دمـاي پـایین گـسترش دارنـد           

جنس پستیا متعلق به خانواده آستراسـه داراي دو گونـه اسـت کـه             
اي است   گیاهی بوتهPostia puberula. انحصاري ایران هستند

 Postia puberula  گونـه .و زیستگاه آن جنـوب ایـران اسـت   

قاعـده محکـم و   –هـایی منـشعب    هایی متوسط بـا شـاخه     درختچه
 40 بـدون کـرك، سـاقه داراي بـرگ و تـا ارتفـاع        ضخیم و تقریبـاً   
هـاي    در محـل گـره داراي کـرك        معمـوالً شـته و    سانتیمتر طول دا  

 7 عــرض  ســانتیمتر و3 بــه طــول هــا تقریبــاً گبــر . اســتپـشمی 
 میلیمتر طـول    4 ،تیز دارند، جام   ي نوك ا میلیمتراند و حالت سرنیزه   

فندقـه ممکـن اسـت    میـوه  . انـد  ودیـت  هرمافرمعموالًگل ها   دارد،  
یا ممکن است حالت زائـده دار     ) سه وجهی (دار باشد     گیلحالت ز 

 نـوع   تـأثیر سـی   اي بـا هـدف برر       تاکنون مطالعه  ].9[ کوچک باشد 
 Postiaاکسیدانی و میزان فنل و فالونوئیـد   حالل بر قدرت آنتی

puberula      صورت نگرفته است و این پژوهش اولین مطالعـه در 
  .شود این خصوص محسوب می

  

  ها مواد و روش - 2
  آوري نمونه جمع- 2-1

 کیلومتري 10 از ارتفاعات )فروردین(گیاه مورد نظر در فصل بهار
شکل  (آوري گردید شت استان لرستان جمعشمال غرب کوهد

 بعد از حذف ضایعات به مدت یک ماه در سایه و در ).1شماره 
  .دماي اتاق با تهویه مناسب خشک گردید

  
Fig 1 View of Postia puberula (Boiss. & Hausskn.) 
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  روش استخراج عصاره- 2-2
ذ  داخل یک کیسه با مناف)برگ و ساقه (شده گرم از نمونه خرد5

 قرار گرفتدار  اي درب  ظرف شیشهکیسه داخل . ریز ریخته شد
 روي آن حالل ، پوشانده شودتا حدي که سطح کیسه کامالًو 
 50اتانول (متانول خالص، اتانول خالص، آب مقطر و هیدروالکل (

در پایان کار پس از بستن در شیشه و پیچاندن . ریخته شد) درصد
پس از . ریک انتقال داده شدبه مکان تا ظرف حاوي عصاره فویل

 و به صاف شد شده عصاره استخراج)  ساعت72(سه شبانه روز 
 حاوي کیسه ظرف اولیه به  مجدداً و انتقال یافت- C° 4یخچال 

شده تکرار گردید، در  حالل اضافه شد در ادامه کلیه مراحل بیان
کردن  کردن حالل و صاف  شبانه روز، عمل اضافه9مجموع طی 
هاي مورد نظر با کاغذ صافی   ا عصاره.بار انجام شدعصاره سه 

 صاف شدند، سپس عمل تغلیظ با استفاده از دستگاه روتاري
 STEROUAO خألپمپ و  RV06-ML مدل IKAشرکت 

  .صورت گرفت
هـاي    اکسیدانی عـصاره   بررسی فعالیت آنتی  -2-3

  مختلف
  DPPHروش-2-3-1

 بـه  DPPHاد  هـاي آز   در این روش اسپکتروفتومتري، از رادیکـال      
هـاي هیـدروژن و     شـود و فعالیـت اتـم      عنوان معرف اسـتفاده مـی     

 شدن محلـول بـنفش پررنـگ     رنگها از طریق بیالکترون عصاره

DPPHهـاي  شده انـدام  هاي خشک از عصاره. شودگیري می اندازه
لیتـر تهیـه شـد،     گـرم بـر میلـی     میلیبا غلظت یک   یمختلف محلول 

از % 004/0اکسیدانی، محلـول  یسپس به منظور بررسی خاصیت آنت  
DPPH    به رنگ بنفش پررنـگ اسـت  ،محلول حاصل( تهیه شد (. 

ه     سپس براي هر  نمونه سه لوله آزمایش آماده گردیـد و در هـر لوـل
 اضـافه   DPPHلیتـر محلـول     میکرولیتر از عصاره و یک میلی50

 دقیقـه  30ها به مکان تاریک انتقال یافتند، پس از       شد، در ادامه لوله   
 517ها در طـول مـوج        گذاري در دماي اتاق جذب نمونه      رمخانهگ

 بـه عنـوان کنتـرل       BHTدر ایـن روش از      . نانومتر قرائت گردیـد   
درصـد مهـار محاسـبه      زیـر    با استفاده از فرمول   . مثبت استفاده شد  

  .گردید
I%= (Ablank-Asample/Ablank)  

داراي تمـام   ( جـذب واکـنش کنتـرل منفـی          Ablankدر این رابطـه     

 و  اسـت ) جز غلظـت مـشخص از عـصاره مـورد نظـر           ها به رفمع
Asample 10[ (است جذب نمونه مورد نظر در مخلوط واکنشی.[  

  لینولئیک اسید  -روش بتاکاروتن-2-3-2
 رونـد  برابـر  در اسید جمله لینولئیک از اشباع غیر چرب اسیدهاي

 اکـسیداسیون  مهـار رو  از این  ،هستند حساس بسیار ن،اکسیداسیو

-آنتـی  فعالیـت  تعیـین  در ارزش روش بـا  یـک  عنـوان  به ماده این

 فعالیـت  روش ایـن  در. گیـرد  مـی  اسـتفاده قـرار   مـورد  ی،اکسیدان

 و اسـید  میـزان مهـار اکـسیداسیون لینولئیـک     بـا  اکـسیدانی،  آنتـی 
 کونژوگـه،  پراکـسیدهاي هیدرو و فرار ایجاد ترکیبات از جلوگیري

ك از محلول بتاکـاروتن  ابتدا یک استو. گیردمی سنجش قرار مورد
گـرم بتاکـاروتن     میلی5/0لینولئیک اسید تهیه شد، بدین صورت که        

 میکرولیتر لینولئیک اسـید  25لیتر کلروفرم حل نموده،   میلی 1را در   
 به آن اضافه نموده، سـپس کلروفـرم آن          40گرم توئین     میلی 200و  

اشباع لیتر آب مقطر     میلی100در پایان    کامل تبخیر شد و      را به طور  
هـاي    از عصاره . از اکسیژن همراه با تکان شدید به آن اضافه گردید         

. لیتـر تهیـه شـد    بر میلـی   گرم لیمی 1هايبا غلظت ی   محلول ،مختلف
 میکرولیتـر از    50اکـسیدانی مقـدار      جهت بررسـی خاصـیت آنتـی      

 - میکرولیتـر از محلـول بتاکـاروتن   2500 مختلف بـه  هاي  عصاره
هـا در لحظـه صـفر و     جـذب نمونـه   . دلینولئیک اسید اضافه گردیـ    

ــین بعــد از دو ســاعت  ــههمچن ــاي    انکوب  درجــه 50شــدن در دم
 ,Bio Tek( گراد با استفاده از دسـتگاه میکروپلیـت ریـدر    سانتی

U.S.A(     نانومتر قرائت گردید و میزان فعالیت       470در طول موج 
  .ها با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید اکسیدانی عصاره آنتی

AA% = (1 - DRS / DRC) × 100   
DR = ln (a / b) × 1 / t 

  وDRSاکسیدانی برحسب درصد و  میزان فعالیت آنتی %AA که

DRC    رنـگ شـدن بتاکـاروتن در مخلـوط      به ترتیـب سـرعت بـی
 جـذب نمونـه در      a. واکنشی حاوي نمونه و بـدون نمونـه اسـت         

 120 برابـر  t دقیقـه و    120 جـذب نمونـه بعـد از         bلحظه صفر و    
  ].11[استدقیقه 

  سنجش ترکیبات فنلی- 2-4
 به عنـوان    Folin-Ciocaltueمنظور سنجش ترکیبات فنلی از        به

از . عنـوان اسـتاندارد اسـتفاده گردیـد      معرف و از گالیک اسـید بـه     
لیتـر   میلـی  بر گرم میلی 2هایی با غلظت  مختلف محلول هاي عصاره

هـاي مختلـف    غلظـت هایی با     تهیه گردید و از گالیک اسید محلول      
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ه   تهیه شد براي هر محلول سه لوله آزمایش آماده شد و در هر             لوـل
 میکرولیتـر   1500ها یـا گالیـک اسـید بـا           میکرولیتر از عصاره   100

Folin-Ciocaltue 1/0     میکرولیتر آب مقطـر    1000 رقیق شده و
 میکرولیتـر محلـول سـدیم       1500مخلوط شد، بعد از یـک دقیقـه         

ها بـه مـدت دو سـاعت بـه          نمونهدر ادامه     شد  اضافه 20%کربنات  
هـا در   جـذب آن  سپسمکانی تاریک در دماي اتاق منتقل شدند و     

ریـدر   تگاه میکروپلیـت   نـانومتر بـا اسـتفاده از دسـ         760طول موج   
هـا بـا     در نهایت میزان فنل موجـود در عـصاره        ،  ]12[قرائت گردید 

یکروگـرم  استفاده از معادله حاصل از نمودار استاندارد، برحـسب م      
  .گرم وزن خشک عصاره گزارش شد گالیک اسید بر میلی

Absorbance :0.0021 Gallic acid (μg) +0.0022              
      (r2 = 0.987)  

  سنجش ترکیبات فالونوییدي- 2-5
گیـري ترکیبـات فالونوییـدي از کلریـد آلومینیـوم بـه        جهت اندازه 

از . دارد اسـتفاده شـد    عنوان معرف و از کوئرسیتین به عنوان اسـتان        
لیتـر   گرم بـر میلـی    میلی2ی باغلظت یها محلول هاي مختلف   عصاره

هـاي مختلـف   هایی بـا غلظـت   تهیه گردید، و از کوئرسیتین محلول   
  سپس براي هر محلول سه لوله آزمـایش آمـاده گردیـد و     ،تهیه شد 

 میکرولیتـر  1500 میکرولیتر از عصاره مورد نظـر بـا  500در هرلوله  
ــانول، ــد آلومینیــوم 100 مت ــر 100، 10% میکرولیتــر کلری  میکرولیت

 میکرولیتـر آب مقطـر مخلـوط        2800استات پتاسیم یک مـوالر و       
گرفتنـد سـپس     دقیقه در دماي اتاق قـرار 40ها به مدت   شد، نمونه 
ریـدر در طـول مـوج        ها با استفاده از دستگاه میکروپلیت     جذب آن 

میزان فالونویید موجـود  در نهایت ]. 13[ نانومتر قرائت گردید  420
هـا بـا اسـتفاده از معادلـه حاصـل از نمـودار اسـتاندارد،          در عصاره 

گـرم وزن خـشک عـصاره     برحسب میکروگرم کوئرسیتین بر میلـی     
  .گزارش شد

Absorbance: 0.0091quercetin (μg) +0.0206               
(r2 = 0.995)  

  مطالعات آماري- 2-6
ب طـرح        ها به صورت یک آز    کلیه آزمایش  مایش فاکتوریـل در قاـل

 مستقل انجام شد، تعیـین سـطح         تصادفی در سه تکرار کامالً     کامالً
طرفـه در بـسته     ها از طریقه تجزیه واریانس یک     بودن تفاوت دار  معنا
 مــورد Tukeyبــا آزمــون 16 ، نــسخه Mini Tabافــزاري نــرم

 Excelافــزاربـراي رسـم نمودارهــا از نـرم   . بررسـی قـرار گرفــت  
  .شداستفاده 

  

  نتایج- 3
هـاي    اکسیدانی عـصاره    بررسی فعالیت آنتی  -3-1

  مختلف
 DPPHروش -3-1-1 

هـاي   اکسیدانی عـصاره  فعالیت آنتینتایج حاصل از مقایسه میانگین  
ــصاره   ــه ع ــشان داد ک ــف ن ــدرت   مختل ــاالترین ق ــدروالکلی ب هی

 . اکسیدانی را دارند ترین قدرت آنتی اکسیدانی و عصاره آبی کم آنتی
در سـطح احتمـال   هاي اتانولی و آبی  عصاره اکسیدانی نتیقدرت آ

 نیـز  BHTشـان بـا    و تفـاوت نشان دادند  را داري  تفاوت معنی  5%
داري بـا عـصاره     تفاوت معنی   نیز ، عصاره هیدروالکلی  بوددار   معنی

، عـصاره  نبـود دار   معنـی BHT امـا تفـاوتش بـا    نـشان داد اتانولی  
بـه  . نـشان داد  BHTاره آبی و  با عص را داري متانولی تفاوت معنی  

هاي مختلف مطابق ترتیـب      اکسیدانی عصاره  طور کلی فعالیت آنتی   
 <متـانولی عـصاره    < اتـانولی عـصاره    < آبـی عصاره   :استروبرو

  ).1و جدول  2 شکل(  BHT <هیدروالکلی عصاره 
  

  
Fig 2 Free radical scavenging of ethanolic, 

methanolic, aqueous and hydroalcoholic extracts of 
Postia puberula compared with BHT by DPPH 

assays. The values presented are mean ±SD (n=3). 
Different letters indicate significant differences at P < 

0.05 among treatments. 
 

  لینولئیک اسید-روش بتا کاروتن-3-1-2
مختلـف نـشان   هاي  عصارهمیانگین نتایج حاصل از مقایسه  بررسی  

ــی  داد ــدرت آنت ــاالترین ق ــه ب ــصاره     ک ــه ع ــوط ب ــسیدانی مرب اک
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اکـسیدانی مربـوط بـه عـصاره      ترین قدرت آنتـی     هیدروالکلی و کم  
 اکـسیدانی   قـدرت آنتـی     نتایج نشان داد کـه تفـاوت       .متانولی است 

همچنـین  ،  اسـت  دار معنـی  هاي متانولی، آبی و هیدروالکلی      عصاره
داري با عـصاره هیـدروالکلی دارد امـا          نولی تفاوت معنی  عصاره اتا 

 قـدرت آنتـی   .دار نیـست  تفاوتش با عصاره متـانولی و آبـی معنـی       
هــاي متــانولی و  داري بــا عـصاره   تفــاوت معنـی BHT اکـسیدانی 

دار  هاي اتانولی و آبی معنـی       هیدروالکلی دارد اما تفاوتش با عصاره     
هاي مختلـف و شـاهد       اکسیدانی عصاره  ترتیب قدرت آنتی  . نیست
BHT،به صورت زیر است .  

عـصاره   <آبیعصاره  < BHT < اتانولی عصاره< متانولیعصاره  
  ).1 و جدول 3شکل ( هیدروالکلی 

  
Fig 3 Antioxidant activity of ethanolic, methanolic, 

aqueous and hydroalcoholic extracts of Postia 
puberula compared with BHT by β-carotene-linoleic 

acid assay. The values presented are mean ±SD 
(n=3). Different letters indicate significant differences 

at P < 0.05 among treatments. 
 

  سنجش فنل - 3-2
عـصاره هیـدروالکلی از    شان داد که میـزان فنـل  بررسی ن  ایننتایج

ها در سـطح    آن با سایر عصاره   و تفاوت   است بیشترها    سایر عصاره 
در عـصاره    نیز ترین میزان فنل      ، کم دار است   درصد معنی  5احتمال  

هـا در سـطح    همه عـصاره محتواي ترکیبات فنلی  . آبی مشاهده شد  
ترتیــب محتــواي . داري بــا هــم دارنــد تفــاوت معنــی% 5احتمــال 

  :هاي مختلف به صورت زیر است ترکیبات فنلی عصاره
ــصاره  ( ــیع ــصا< آب ــانولی رهع ــصاره< ات ــانولی ع ــصاره <مت ع

  .)1 و جدول 4 شکل ( )هیدروالکلی

  
Fig 4 Phenol contents of ethanolic, methanolic, 
aqueous and hydroalcoholic extracts of Postia 

puberula. The values presented are mean ±SD (n=3). 
Different letters indicate significant differences at P < 

0.05 among treatments. 

  سنجش فالونوئید- 3-3
مختلف نـشان داد کـه      هاي   عصارهنتایج حاصل از مقایسه میانگین      

ــانولی در ســطح احتمــال   عــصاره ــانولی و مت ــاوت % 5هــاي ات تف
هاي هیدروالکلی و آبـی نیـز    داري با هم دارند، تفاوت عصاره    معنی
ئیـد در عـصاره اتـانولی و         بیـشترین میـزان فالونو     .دار اسـت   معنی

 ترتیـب   .ترین مقدار آن در عـصاره هیـدروالکلی مـشاهده شـد             کم
هاي مختلف به صـورت زیـر    محتواي ترکیبات فالونوئیدي عصاره  

  :است
عـصاره   <متـانولی  عـصاره  < آبـی عـصاره    <هیدروالکلیعصاره   

  .)1 و جدول 5 شکل(اتانولی 

  
Fig 5 Flavonoid content of ethanolic, methanolic, 

aqueous and hydroalcoholic extracts of Postia 
puberula. The values presented are mean ±SD (n=3). 
Different letters indicate significant differences at P < 

0.05 among treatments. 
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Table 1 Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of different solvents of Postia puberula  

Same letter indices have not statistically significant ± standard error (n = 3; p > 0.05) 
 

  گیري بحث و نتیجه - 4
ـ        ،حـالل ان داد کـه بـا تغییـر نـوع           شنتایج حاصل از این پژوهش ن

کند بـه طـوري کـه قـدرت           نیز تغییر می    گیاه اکسیدانی قدرت آنتی 
. هـا بـاالتر اسـت    هیدروالکلی از سایر عصاره   عصاره  اکسیدانی   آنتی
 2014 و همکاران در سـال   Mediniتحقیق مشابهی که توسطدر 

 تـأثیر صـورت گرفـت    Limonium delicatulum  روي گیاه
کـه قـدرت     شـد بـه طـوري        ییـد أاکسیدانی ت   آنتی تحالل بر قدر  

ها باالتر گزارش شـده       اکسیدانی عصاره اتانولی از سایر عصاره      آنتی
شــده روي  همچنــین نتــایج حاصــل ازمطالعــات انجــام]. 6[اســت

Limnophila aromatic  توسـط DO    و همکـاران در سـال 
اکسیدانی عصاره آبی گیـاه از سـایر       نشان داد که قدرت آنتی     2014
 و همکـاران    Hossain]. 14[عه بیشتر است  هاي مورد مطال    عصاره

اکسیدانی گیاهـان ممکـن     بیان کردند که قدرت آنتی  2015در سال   
و بیـشترین  گیـرد     نوع حالل مـورد اسـتفاده قـرار        تأثیراست تحت   
 Merremia  گیـاه ها که روي اکسیدانی در مطالعه آن قدرت آنتی

borneensis  مربوط به عصاره هیدروالکلی بـود صورت گرفت 

روش بتـا کـاروتن لینولئیـک اسـید در پـژوهش حاضـر        در]. 15[
ها و حتی      هیدروالکلی از سایر عصاره     اکسیدانی عصاره  قدرت آنتی 

BHT   اکـسیدانی عـصاره آبـی نیـز از        قـدرت آنتـی   . باالتر بود  نیز
BHT        هـا نـسبت بـه      باالتر بود امـا سـایر عـصارهBHT  قـدرت 

 نـوع حـالل   تأثیراین نتایج    ،را نشان دادند  تري    اکسیدانی پایین  آنتی
 حاصـل از  این نتایج با نتـایج  را تایید کرد،     اکسیدانی بر قدرت آنتی  

همکـاران در سـال    و   Medini شـده توسـط    هاي انجام پژوهش
  مطابقـت داشـت  Limonium delicatulum  روي گیاه2014

 نوع حـالل را بـر قـدرت     نیزها از این نظر که نتایج تحقیق آن   .]6[
اکـسیدانی   ثر دانسته بـه طـوري کـه قـدرت آنتـی         موسیدانی  اک تینآ

 .هـا بـاالتر گـزارش شـده اســت     عـصاره اتـانولی از سـایر عـصاره    

 بیـان کردنـد کـه      2015 و همکـاران در سـال        Hossain همچنین
 نـوع حـالل     تأثیرقدرت آنتی اکسیدانی گیاهان ممکن است تحت        

ــدرکــه  طــوري بــه] 15[گیــرد مــورد اســتفاده قــرار ت بیــشترین ق
 . ها مربوط به عصاره هیدروالکلی بود اکسیدانی در مطالعه آن آنتی

نشان داد که میزان فنل در عـصاره هیـدروالکلی           این پژوهش    نتایج
 نـوع حـالل مـورد اسـتفاده در     هـا بـاالتر اسـت و     از سایر عـصاره   

نتـایج   بـا    ایـن نتـایج   . ثر بـوده اسـت     فنل مؤ  گیري بر میزان   عصاره
، 1398ی نـسب و همکـاران در سـال           فاضـل  مطالعاتی کـه توسـط    

Medini   ــال ــاران در س  و Hamady Roby ،2014 و همک
  ،2014 و همکــاران در ســال  DO، 2013همکــاران در ســال 

Hossain  گواهی و همکـاران در  و نیز 2015مکاران در سال   و ه 
 مـذکور،  از این نظر که در همه مطالعات   مشابهت دارد،  1398سال  

]. 17 و 16، 14، 6، 1[ل اثرگذار بوده اسـت،  نوع حالل بر میزان فن  
 که میزان فالونوئید در عصاره اتـانولی        در این مطالعه مشخص شد    

هـا بـاالتر اسـت و نـوع حـالل مـورد اسـتفاده در          از سایر عـصاره   
نتـایج حاصـل از   . گیري بر میزان فالونوئیـد اثرگـذار اسـت      عصاره

نـسب و   فاضـلی   شـده توسـط      هاي انجام   پژوهش حاضر با بررسی   
 ،2014و همکـاران در سـال     Medini، 1398همکاران در سـال  

DO  2014 و همکاران در سال ،Hossain  و همکاران در سـال 
 و Jamzad  نیــزو1398گــواهی و همکــاران در ســال   ، 2015

هـا    مشابهت دارد زیرا در همه این پژوهش       2013همکاران در سال    
زان فالونوئیـد  گیـري بـر میـ       نوع حالل مـورد اسـتفاده در عـصاره        

  ].18 -16، 14، 6، 1[ اثرگذار بوده است
ــه  ــت ک ــدیهی اس ــذایی،ب ــی و    ارزش غ ــواص داروی ــدرت خ ق

اکسیدانی گیاهان به ترکیبات موجود در گیاه بـستگی دارد کـه             آنتی
هـا و فالونوئیـدها    توان بـه فنـل     ترین این ترکیبات می     از جمله مهم  

 تـأثیر گیـاهی تحـت     از مـواد    ترکیبـات فنلـی     استخراج  . اشاره کرد 

Antioxidant activity Flavonoid (µg QE 
/mg extract) 

Phenol (µg GAE 
/mg extract) %β-carotene 

linoleic acid 
DPPH 

(%Inhabitation) 
 

27.33 ± 065 a 149.1 ± 5.64c 63.65 ± 3.81bc 72.07 ± 1.86 c Ethanol 
27.3 ± 0.86b 222.5 ± 1.33 b 57.75 ± 1.33c 74.63 ± 2.43bc Methanol 
24.49 ± 1.01a 126.3 ± 4.92 d 74.85 ± 0.06b 58.49 ± 0.76d Water 
22.28 ± 0.03b 126.3 ± 0.41a 93.58 ± 2.3a 79.58 ± 0.94ab Hydroalchol 

  72.92 ± 3.68 b 84.25 ±1.84a BHT 
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درجـه قطبیـت   ، گیـري، نـوع حـالل    هاي عصاره حاللیت در حالل 
ــل ــل  فن ــات و شــکل  هــا، تعــامالت فن ــا دیگــر ترکیب ــا ب ــري  ه گی

  حالل هـا   تفاوت در قطبیت  ]. 19و  6[هاي نامحلول است    کمپلکس
ها ممکن است تفاوت بین بـازده عـصاره      و استخراج آنتی اکسیدان   

عـالوه بـر ایـن درجـه        . ا توضیح دهد  اکسیدانی ر  و فعالیت آنتی  ها  
و  6[کنـد  قطبیت نقش کلیدي را در حاللیت ترکیبات فنلی ایفا مـی     

هـاي    بنابراین تعریف یک روش استاندارد براي استخراج فنل       ،  ]20
 بـراي اسـتخراج     تر قطبی عموماً    هاي کم   حالل. گیاهی دشوار است  

 ،فیلیکهاي هیـدرو  هاي قطبی براي فنل    هاي لیپوفیلیک و حالل     فنل
اکـسیدانی   فعالیـت آنتـی   ]. 21و   6[شـوند   مناسب در نظر گرفته می    

از لحاظ سـاختاري   فنل ها   شود،    ها مشتق می    هاي آن   گیاهان از فنل  
ــشتر   ــا بی ــک و ی ــک، ی ــه آروماتی ــکاز یــک حلق  اســتخالف  از ی

هـا   اکسیدانی این مولکول  فعالیت آنتی . اند  هیدروکسیل تشکیل شده  
هـاي آزاد، دادن   راي جاروب کردن رادیکـال ها ب ناشی از توانایی آن  

 هاي فلزي است    کردن کاتیون  هاي هیدروژن یا الکترون یا کالت       اتم
  ]. 22و 6[
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میـزان فعالیـت               

آنتی اکسیدانی در هـر دو روش مربـوط بـه عـصاره هیـدروالکلی               
صاره هیـدروالکلی اسـت    مربوط به ع  نیز است، بیشترین میزان فنل   

 ایـن   .مـشاهده شـد   اما بیشترین میزان فالونوئید در عصاره اتانولی        
هایی که در باال بیـان شـد     و همچنین نتایج حاصل از پژوهش    نتایج

دهد که نوع حالل مورد استفاده بـر قـدرت            در وهله اول نشان می    
طـور    و همـین ثر اسـت مـؤ اکسیدانی و میزان فنل و فالونوئید        آنتی

اکسیدانی و میزان ترکیبـات فنلـی        تباط مستقیمی بین قدرت آنتی    ار
ــود دارد ــه وج ــی در نتیج ــاالي آنت ــدرت ب ــصاره    ق ــسیدانی ع اک

برخـی از   در ارتباط با ترکیبات فنلی آن است،      هیدروالکلی احتماالً 
 رابطه مستقیمی بـین میـزان فنـل و فالونوئیـد و قـدرت         ،مطالعات

امـا در برخـی مـوارد نیـز رابطـه            انـد   را نـشان داده    اکـسیدانی  آنتی
اکسیدانی و میزان فنل و فالونوئید وجود       مستقیمی بین قدرت آنتی   

 گیاهـان داراي ترکیبـات متعـددي    کند کـه  این نتایج بیان می   ،  ندارد
. هـستند کـه هــر کـدام داراي سـاختاري متفــاوت مـی باشــــــند     
 استخراج این ترکیبات به یکسري عوامــــل بـستــــگی دارد کـه         

.  اســتتــرین آن هـا نـوع حــالل و روش اسـتخراج     از مهـم یکـی 
انتخاب حالل براي هـر دسـته از ترکیبـات گیـاهی بـسیار مـشکل            
خواهد بود؛ زیرا همراه با این ترکیبات، مـواد دیگـري نیـز وجـود                

  .]23 و 16[گذار است تأثیردارد که بر درجه حاللیت این مواد 
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This study was carried out to evaluation of solvent type on antioxidant potential 

and phenol and flavonoid contents of Postia puberula belonging to the Astraceae 

family. Ethanolic, methanolic, aqueous and hydroalcoholic extracts were 

prepared for evaluation of the antioxidant activities and phenol and flavonoids 

contents. The antioxidant effects were tested by two methods, 2 and 2 diphenyl 1-

picryl hydrazyl (DPPH) and beta-carotene-linoleic acid. Gallic acid and quercetin 

were used as controls for phenolic and flavonoid compounds, respectively. The 

results showed that the solvent type could be effective on antioxidant activity, 

phenol and flavonoid content, so that the hydroalcoholic extract had the highest 

antioxidant activity in both methods, also, the highest phenol and flavonoid 

contents were observed in the hydroalcoholic and ethanolic extracts, respectively. 
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