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  چکیده

و آب مقطر بر روي میزان ترکیبات آنتـی اکسـیدانی    )درصد 100و  90، 50(متانول، اتانول، استون هاي  این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمار حالل
نیـز بـه   هـا   فعالیت آنتی اکسیدانی هر یک از عصـاره . ، انجام شد)Ziziphus jujube Miller(عناب  میوه) آنتوسیانین ها فنل کل، تانن ها، فالونوئیدها،(

در استخراج ترکیبات فنل و فالونوئید کل به ترتیب با مقـادیر  درصد  50نتایج نشان داد که استون . مورد ارزیابی قرار گرفتند FRAPو DPPHهاي  روش
، بهترین عملکرد را در میان سایر )گرم ماده خشک 100میلی گرم کوئرستین در  73/1871(و ) گرم ماده خشک 100رم گالیک اسید در میلی گ 20/798(

و اسـتخراج تـانن بـا     )گرم مـاده خشـک   100گلوکوزید در  -3میلی گرم سیانیدین  31/6( درصد 50استخراج آنتوسیانین، با متانول . داشته استها  حالل
در تمامی موارد آب از حـداقل قابلیـت   . ، داراي باالترین بازده استخراج بوده است)گرم ماده خشک 100میلی گرم کاتکین در  4/669( درصد 100متانول 

مشـخص   FRAPو  DPPHدر بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی میوه عناب بـه دو روش  . برخوردار بودها  ثانویه در بین سایر حاللهاي  استخراج متابولیت
 درصـد  50مورد اسـتفاده، اسـتون   هاي  در میان حالل. مستقیما تحت تاثیر مقادیر ترکیبات فنلی قرار گرفته استها  دید که خاصیت آنتی اکسیدانی آنگر

. داشـت هـا   نسبت به سایر حـالل ) گرم ماده خشک 100در  IIمیلی مول آهن  11/5( FRAPو روش ) DPPH  )02/29=IC50بهترین بازده را در روش 
نتایج ایـن تحقیـق   . متانول و استون رابطه مستقیم داردهاي  با کاهش غلظت حالل FRAPو  DPPHتوان گفت درصد مهار کنندگی  می ر اساس نتایجب

مانند زمان استخراج، سـرعت اخـتالط، نسـبت میـزان     (و تفاوت در جزئیات روش استخراج عصاره ها  نشان داد که تفاوت در نوع، خلوص و قطبیت حالل
  . گذارند می ثانویه تاثیرهاي  بر میزان استخراج متابولیت) در به حالل و اندازه ذرات پودرپو

  
  فنل، فالونوئید، آزادهاي  روبشگري رادیکالتانن، آنتوسیانین، : کلیديهاي  واژه

  
  3 2 1 مقدمه

. باشـد  مـی  5یکی از چهل گونه متعلق به خـانواده رامناسـه   4عناب
دور بـه عنـوان   هاي  عناب از گذشته. است میوه ي آن مالیم و شیرین

گیاه دارویی مصرف داشته و در کشورهاي شرق آسیا از آن در درمـان  
 از قبیل اختالالت کبدي، کم خونی و تنگی نفس استفادههایی  بیماري

تـري  هـاي   از میـوه گیـاه عنـاب ترکیـب    ). 49 و 42(شـده اسـت    می
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4- Ziziphus jujuba Miller 
5- Rhamnaceae 

همچنـین  . شـده اسـت  ترپنوئیدي، فالونوئیدي و آلکالوئیدي استخراج 
نوعی ترکیب فنیل گلیکوزیدي با عنوان ژوژوفنوزید نیز از میوه عنـاب  

نوع فالونوئیـد از میـوه عنـاب بخشـی از      8آید، استخراج  می به دست
هـا   دارویی آن را به خواص آنتـی اکسـیدانی ایـن ترکیـب    هاي  ویژگی
 هـاي  موادي هستند که در غلظتها  آنتی اکسیدان). 5(دهد  می نسبت

کم، قادر به پیشگیري و یا به تـاخیر انـداختن اکسیداسـیون ناشـی از     
هـاي   باشند و به این ترتیب روند پیشرفت بیماري می آزادهاي  رادیکال

امــروزه اســتفاده از آنتــی . ســازند مــی ذکــر شــده را کنــد یــا متوقــف
لیکن مطالعـات متعـدد   . بسیار رواج یافته است مصنوعیهاي  اکسیدان

هاي  بر اساس یافته. )8( باشد ها می این آنتی اکسیدانحاکی از سمیت 
هـا   که بسیار بیشتر از ویتـامین ها  موجود اثرات حفاظتی آنتی اکسیدان

از . تاکیـد دارد هـا   باشد بر اهمیت بالقوه این مواد در بـین میـوه   می نیز
هـا   توان بـه پلـی فنـل    ها می مواد آنتی اکسیدانی مهم موجود در میوه

ین، فـالوان، بـی فـالوان    کون، ایزوفالون، فالونول، کاتفالونون، فال(
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اکثرگیاهانی که حـاوي مشـتقات   ). 46( اشاره کردها  و آنتوسیانین...) و
 آنتی اکسیدانی بـاالیی را نیـز از خـود نشـان    هاي  فنلی هستند قابلیت

تحقیقات نشـان داده انـد کـه کمیـت و کیفیـت آنتـی       . )12(دهند  می
ي بیشتر از سـبزیجات  دار معنیبه طور ها  میوهپلی فنلی هاي  اکسیدان

 ).37(بوده است 
از ترکیبات بسیار مهم گیـاه هسـتند چـون ایـن ترکیبـات      ها  فنل
گروه  به علت وجوددارند که  آزاد راهاي  رادیکالجاروب کردن توانایی 

وجود ترکیبات فنلی ممکن اسـت مسـتقیما در   . باشد می هیدروکسیلی
مکانیسـم عمـل ترکیبـات     ).11(ونه دخیل باشد اثر آنتی اکسیداتیو نم

عمـدتا شـامل   ) کننـد  مـی  که بعنوان آنتی اکسـیدان عمـل  (فنلی گیاه 
الت کننـدگی  کـ آزاد، خصوصـیات  هاي  رادیکال جاروب کردنفعالیت 

بـه   ).31(فلز، توانایی تنظیم بیان ژن و نقش کوآنتی اکسـیدانی اسـت   
تی اکسیدانی با مقـادیر  رسد که رابطه نزدیکی میان خاصیت آن می نظر

مطالعـات بسـیاري در مـورد     ).6(ترکیبات فنلـی وجـود داشـته باشـد     
ترکیبات آنتی اکسیدان صورت گرفته و حتی تعدادي آنتـی اکسـیدان   
سنتزي نیز به بازار عرضه شده است که بـه دلیـل دارا بـودن سـمیت،     

بـه همـین دلیـل یـافتن آنتـی      . مصرف آنهـا محـدود گردیـده اسـت    
طبیعی به ویژه از گیاهان و استفاده از آنها بخصـوص در  هاي  اکسیدان

صنایع غذایی و دارویی بسیار مطلوب است تا عالوه بر داشـتن اثـرات   
بیولوژیک وسیع، احتمال ایجـاد اثـرات جـانبی و مسـمومیت بـا آنهـا       

قابـل ذکـر   ). 28(کنترل شده کـاهش بیابـد   هاي  بخصوص در غلظت
به تنهایی جهت بررسی اثـر آنتـی   است که هیچ روش مورد آزمایشی 

اکسیدان کافی نیست و ترکیـب چنـد روش متفـاوت انتخـاب خـوبی      
). 20( باشد می مختلفهاي  جهت ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان عصاره

هـاي   از گیاهان، از آب و حاللها  به طور کلی، براي استخراج پلی فنل
، 13(گـردد   مـی  فادهتیل اتر استآلی مانند اتانول، متانول، استن و دي ا

آشکاري بین مقادیر ترکیبات فنلی هاي  در این میان تفاوت). 45 و 43
شود که ناشی از نوع آمـاده سـازي    می مختلف مشاهدههاي  در عصاره

ــیمیایی    ــواص فیزیکوش ــتخراج و خ ــان اس ــدت زم ــه، روش و م نمون
در تحقیقـی کـه توسـط جیـوانی و     . باشـد  مـی  به کار رفتههاي  حالل

انجـام گرفـت    .Etlingeraelatior Jackبه روي گیاه) 17(همکاران 
 درصد 100و  درصد90، درصد 50(آلی متانول، استن هاي  اثرات حالل

و آب بر میـزان ترکیبـات فنلـی و خاصـیت آنتـی اکسـیدانی       ) حجمی
بین نتایج به دلیل نوع حالل به کار رفته  دار معنیارزیابی شد، اختالف 

در . یدانی موجـود در گیـاه گـزارش شـد    ویژگی ترکیبات آنتـی اکسـ   و
آب، متانول، اتانول، استن، اتیل (مختلف حالل هاي  اثرات گروه مطالعه

بر خاصیت آنتی اکسیدانی، مقـادیر فنـل   ) استات، پترولئوم اتر، هگزان
حاصـل بـه    دار معنـی تفـاوت  هـا   کل پوست بنه و بازده اسـتخراج آن 

نسـبت  ها  ر یک از حاللقطبیت، ویسکوزیته و فشار بخارهاي ویژه ه
از این رو معرفی یک نوع حالل با غلظت مشخص کـه  ). 36(داده شد 

داراي حــداکثر عملکــرد در اســتخراج ترکیبــات فنلــی بــوده و بتوانــد 

بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی را در مورد گیاه معینی نشان دهد کار 
ت فنلـی  مقادیر ترکیبا در تحقیق حاضر به تعیین .ساده اي نخواهد بود

بـا دو روش  میـوه عنـاب   مختلـف  هاي  و اثرات آنتی اکسیدانی عصاره
DPPH و FRAPمورد استفاده در این مطالعه بـا  هاي  حالل. پرداختیم

مطالعه اي بـه   )18(کالیثراکا . قدرت انتخابگري مختلف گزینش شدند
مختلف بر استخراج ترکیبات فنلی هسته انگـور از  هاي  روي اثر حالل

درصـد،   75، اسـتون   درصـد  75آب، اتانول خالص، اتانول هاي  حالل
بوتانول، دي اتیل اترف اتیل استات و ترکیبـی از دي اتیـل    nمتانول، 

) -(کـاتکین و  (+) ترکیبات گالیک اسـید،  . اتر و اتیل استات انجام داد
دیمري و تریمري و اپی کاتکین گاالت هاي  اپی کاتکین، پروسیانیدین

نتایج نشان داد متانول بـه عنـوان   . شناسایی نمود HPLCرا به وسیله 
اپـی کـاتکین و و اپـی    ) -(کاتکین، (+) بهترین حالل براي استخراج 

بیشــترین  درصــد 75باشــد، همچنــین اســتون  مــی کــاتکین گــاالت
سـبب   درصـد  75پروآنتوسیانیدین را استخراج نمـوده اسـت و اتـانول    

و در مجموع استون استخراج حداکثري مقادیر گالیک اسید شده است 
پکیـک و  . ترکیبات فنلی بیشتري را اسـتخراج کـرده اسـت    درصد 75

آب و  -اسـتون هاي  نیز عصاره انگور را به وسیله حالل) 33(همکاران 
نتایج نشان داد که پروآنتوسیانیدین . آب استخراج کردند–اتیل استات 

الل نمی تواند در غیاب آب به خوبی استخراج شود و افزایش آب به ح
امـا افـزایش بـیش از حـد آب سـبب      . برد می راندمان استخراج را باال

لی نشان داد که اتیـل  نتیجه ک. شود می کاهش انتخابی بودن استخراج
را هـا   آب به طـور کـامال انتخـابی پروآنتوسـیانیدین     درصد 1استات با 
  . کند می استخراج

  
  مواد و روش ها
  مختلفهاي  و تهیه عصارهها  آماده سازي نمونه

بـاغی در   از 1393در اواخـر تابسـتان سـال    1تازه عنـاب هاي  میوه
درجه  59منطقه خنگ واقع در شهرستان بیرجند با موقعیت جغرافیایی 

دقیقه عرض جغرافیـایی   34درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی و  48و 
روز  15بـه مـدت   و  متر از سطح دریا جمع آوري شدند 1550و ارتفاع 

بــه آزمایشــگاه  ند، ســپسو در تــاریکی خشــک شــددر دمــاي اتــاق 
ــد    ــل گردیدن ــهد منتق ــازي مش ــکده داروس ــاکوگنوزي دانش در . فارم

پـس از  . با آب مقطر انجـام شـد  ها  آزمایشگاه شستشوي سطحی میوه
روز در دماي اتاق و تاریکی خشک شد،  15به مدت  جدا کردن هسته،

کن تـوس شـ  (بعد از خشک شدن کامـل، در دسـتگاه آسـیاب برقـی     
براي عصاره گیـري از آب مقطـر و   . پودر شدند) خراسان، ساخت ایران

درصـد   100و 90 50(مختلـف متـانول، اتـانول و اسـتون     هاي  غلظت
بـراي بدسـت   . روش پرکوالسیون اسـتفاده گردیـد   و) حجمی/حجمی

                                                             
1- Ziziphus jujube Miller 
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گرم از پودر خشـک میـوه خیسـانده شـده در      500آوردن عصاره تام، 
ي ختم عمل پرکوالسیون زمانی در نظر  نقطه. پرکوالتور قرار داده شد

، 35(گرفته شد که حالل زالل و بی رنگ از پرکوالتور خـارج گردیـد   
متانول، اتانول و اسـتن توسـط   هاي  حذف حالل براي حالل). 39، 38

انجام گرفت و در مـورد   )ساخت کشور سوئیس(1دستگاه تبخیر در خال
خت کشـور  سـا (2آب مقطر حذف حـالل بـا دسـتگاه فریـز درایینـگ     

هاي خشـک شـده بـه ویـال هـاي       سپس عصاره. انجام شد) دانمارك
درجـه   4اي منتقل شده و تا هنگام تحقیقـات بعـدي در دمـاي     شیشه

  .داري شد نگهسانتی گراد 
  

  تعیین مقادیر فنل کل
فولین سیو  استفاده ازمیزان فنل کل با ، )1( آنونیموسطبق روش 

 2 ف، محلـول فـولین سـیوکالتو   براي تهیه این معـر  .تعیین شد 3کالتو
بـا هـم حجـم خـودش آب مقطـر رقیـق       4 آلمانکشـور نرمال ساخت 

توزین و آلمان  ساخت کشور (Na2CO3) گرم کربنات سدیم 20.گردید
رسانده شد، سپس توسط دسـتگاه   لیتر میلی 100با آب مقطر به حجم 

ــور انگلســـتانســـونیکاتور  ــول  5ســـاخت کشـ ــه صـــورت محلـ بـ
مختلـف گالیـک اسـید یـا     هـاي   غلظت(از نمونه میکرولیتر 100.درآمد

 5/0به لوله آزمایش منتقل و توسـط آب مقطـر حجـم آن بـه     ) عصاره
از معـرف فـولین    لیتـر  میلـی  25/0رسانده شد، سپس بـه ترتیـب    لیتر

به هر لوله افـزوده   درصد 20سدیم کربنات  لیتر میلی 25/1سیوکالتو و 
 40ها و بعـد از گذشـت    همحتویات لول بعد از مخلوط کردن کامل. شد

و رسم منحنی استاندارد گالیک اسید با استفاده از  دقیقه در دماي اتاق
نانومتر توسـط   725 جذب هر نمونه در طول موجمختلف، هاي  غلظت

گیـري   انـدازه  6کشور انگلستان ساختUV/vis دستگاه اسپکتروفتومتر
د برحسـب  میزان فنل کل هر نمونه با توجه بـه نمـودار اسـتاندار    .شد

  .شود می بیان )GAE(معادل گالیک اسید 
  

  تعیین مقادیر فالونوئید کل
میـزان فالنونوئیـدها براسـاس    ) 14(و همکـاران  هونگطبق روش 

تشکیل کمپلکس فالونوئید ـ آلومینیم کـه داراي جـذب مـاکزیمم در     
گـرم   2بـدین منظـور   . تعیـین شـد   باشند، می نانو متر 430طول موج 

منتقـل و   لیتـر  میلی 100ه دقت توزین و به بالن ژوژه آلومینوم کلرید ب
بـراي رسـم منحنـی    . رسـانده شـد   لیتـر  میلی 100با متانول به حجم 

                                                             
1- Rottarry Buchi 
2- Heto 
3- Folin-Ciocalteu 
4- Merck 
5- Kerry 
6- Cecil 

هـا   این غلظت. استاندارد غلظت هاي مختلف از کوئرستین استفاده شد
 1سـپس،  . بـود  لیتـر  میلیمیکروگرم در  10و 20، 40، 80، 100شامل 

 2از محلول متانولی آلومینیـوم کلرایـد    یترل میلی 1از نمونه با  لیتر میلی
 15مخلوط گردید و بعد از نگهداري در دمـاي اتـاق بـه مـدت      درصد
نانومتر توسط اسـپکتروفتومتر   430در طول موج  محلولجذب  دقیقه،

UV/vis محتواي فالنوئیـدها  . گیري شد ساخت کشور انگلستان اندازه
  .گردیدبیان  (QE)برحسب معادل کوئرستین 

  
  عیین مقادیر آنتوسیانینت

مقادیر آنتوسیانین کـل در  ) 10(بر اساس روشگیوستی و همکاران 
 5/3میلی گرم از عصـاره بـا    5/0ابتدا . عناب مشخص شدهاي  عصاره
. مخلوط شـد ) pH=1(موالر کلرید پتاسیم  025/0از محلول  لیتر میلی

توسـط  نـانومتر   700و  510دقیقـه جـذب در طـول مـوج      15پس از 
پـس   .گیري شد ساخت کشور انگلستان اندازه UV/visکتروفتومتر اسپ

 pH=4.5 اسـتات سـدیم در   025/0بـه محلـول بـافر    ها  از آن عصاره
قرائـت  نـانومتر   700و  510گردید و مجددا جذب در طول موج  اضافه

  :محاسبه گردید 1معادله آنتوسیانین کل با استفاده از . شد
   mg/ml( =MW x DF x 1,000A x(آنتوسیانین کل )1(

XC ɛ   
  :عبارت است از 2معادله  از Aروش محاسبه مقدار 

A= (A515- A700) pH1.0 - (A515- A700) pH4.5 )2(  
MW  گلوکوزید است که آنتوسـیانین   -3وزن مولکولی سیانیدین

بـوده،  ها  شاخص رقت نمونه DF 82/484باشد و برابر  می غالب عناب
ɛ  ــر گلوک -3ضــریب جــذب ســیانیدین ــد اســت و براب و  24825وزی
C نتایج بـر حسـب   . است 7لیتر میلیغلظت بافر بر حسب میلی گرم بر

گـرم   100بـراي   (c-3-gE)گلوکوزید  -3معادل میلی گرم سیانیدین 
  . نمونه گزارش شد

  
  تعیین مقادیر تانن

 vanillin – HCLاز روش هـا   براي تعیین مقادیر تانن در نمونـه 
ابتدا . معرفی شد استفاده گردید) 3( همکارانکه توسط برود هورست و 

 درصـد  4(از معـرف وانیلـین    لیتـر  میلی 3میلی گرم از عصاره به  5/0
. و کامال مخلـوط گردیـد   اضافه شد) ، وانیلین در متانولحجمی /وزنی

مخلوط بـه  . افزوده و خوب به هم زده شد HCL لیتر میلی 5/1سپس 
تاق نگهداري و بعد از آن جذب دقیقه در تاریکی و در دماي ا 15مدت 

 Cecilمدل  UV/visتوسط اسپکتروفتومتر نانومتر  500در طول موج 
بر حسـب  ها  مقادیر تانن نمونه .گیري شد ساخت کشور انگلستان اندازه

  . گرم نمونه بیان گردید 100در  (CE) کاتکینمعادل 

                                                             
7- mg/ml 
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  DPPHتعیین فعالیت روبشگري رادیکال 
 DPPHمحلـول متـانولی    لیتـر  میلـی  1میلی گرم از نمونـه بـا    2

)mM2/0 (    مخلوط شد و این مخلوط به شـدت تکـان داده شـد)22( ،
دقیقـه   30هـا در دمـاي اتـاق و تـاریکی بـه مـدت        سپس همه نمونه

بــا اســتفاده از  نــانومتر 517و جــذب آنهــا در طــول مــوج  نگهــداري
رنـگ بـري    درصـد ). 38(گیـري شـد    انـدازه  UV/visاسپکتروفتومتر 

  .شود محاسبه می 3طبق معادله  DPPH محلول
)3( 100×)B0/B0 – B1 = ( مهاردرصد B0 =   کنتـرل   جـذب محلـول

  منفی 
B1  =جذب مخلوط واکنش  

  .به عنوان کنترل مثبت استفاده شدند BHTو  Cویتامین
  

  FRAPتعیین میزان آنتی اکسیدان کل به روش 
 16گـرم اسـتات سـدیم و     1/3به منظور تهیـه محلـول اسـتوك    

 pHاسید استیک گالیسیال در یک لیتر آب مقطر حل شد و  لیتر یلیم
میلـی گـرم    31سـپس  ) بافر اسـتات (تنظیم شد  6/3محلول در حدود 

TPTZ  میلی موالر حل شد و بـه   40اسید کلریدریک  لیتر میلی 10در
گرم کلرید آهن  41/5میلی موالر کلرید آهن،  20منظور تهیه محلول 

بـراي تهیـه محلـول اسـتاندارد از     . ل گردیـد در یک لیتر آب مقطر ح
گرم سولفات آهـن در یـک لیتـر     278/0سولفات آهن استفاده شد که 

، 500، 250، 125استاندارد هاي  آب مقطر حل شد و در نهایت محلول
بـا   FRAPمحلـول نهـایی   . میکروموالر بر لیتـر تهیـه گردیـد    1000

 لیتر میلی 5/2و  TPTZ لیتر میلی 5/2بافر  لیتر میلی 25مخلوط کردن 

میکرولیتـر از محلـول کـار داخـل      250سـپس  . کلرید آهن آماده شد
کـه  (میکرولیتـر از عصـاره میـوه     10ظروف پیلت ریخته شد و به آن 

اضافه شد و ) بافر فسفات بود لیتر میلی 6عصاره و  لیتر میلی 5/2حاوي 
س درجه سانتی گراد قرار گرفت و سـپ  37دقیقه در دماي  10به مدت 

نانومتر خوانده شد و در نهایت با رسـم   593میزان جذب در طول موج 
 اسـاس منحنی استاندارد میزان آنتی اکسیدان کل به دست آمـد و بـر   

  ). 2( بیان گردیدگرم وزن تر  100معادل میلی مول آهن در 
 

  تجزیه و تحلیل آماري 
. تکـرار انجـام شـد    3تصادفی و با  آزمایش به صورت طرح کامالً

و مقایســه  1/9نســخه  SASالیز آمــاري بــا اســتفاده از نــرم افــزارآنــ
  . صورت گرفت )LSD )p<0.01با استفاده از آزمون ها  میانگین
  

  نتایج و بحث
  فنل کل

 درصـد  5اثر تیمار نوع حالل بر روي مقادیر فنـل کـل در سـطح    
متـانولی و  هـاي   نتایج نشان داد که در عصاره). 1جدول (بود  دار معنی

به . میوه عناب بیشترین مقادیر فنل کل گزارش شد درصد 50 استونی
میلـی گـرم    20/798(بهتـرین عملکـرد    درصـد  50طور کلی، استون 

داشته ها  را در میان سایر حالل )گرم ماده خشک 100 گالیک اسید در
  ). 1جدول . (و آب کمترین تاثیر را در آزاد سازي فنل کل داشته است

  

  ن اثر تیمارهاي نوع حالل بر روي مقادیر فنل کل، فالونوئید کل، آنتوسیانین و تانن کل میوه عنابمقایسه میانگی - 1جدول 
Table1- Mean comparation of selected solvent effects on total phenols, flavonoids, anthocyanin and tannins of 

Ziziphus jujube Miller fruit 
   تانن کل

Total Tannin   
 )mg CA/100g DW(  

  آنتوسیانین 
Anthocyanin 

)mg C-3-gE/100g DW(  

  فالونوئید کل
Total Flavonoid   

)mg QE/100g DW(  

  فنل کل
Total phenol 

 )mg GA/100g DW(   

  غلظت
Concentration 

  حالل
Solvent   

669.4±0.02a 5.03±0.01c 884.00±0.01c 417.1±0.9f 100%  
603.46±0.00b 5.82±0.02b 733.11±0.02e 518.00±0.00d 90% متانول 

Methanol 
382.14±0.03e 6.31±0.00a 807.24±0.01d 703.83±0.11b 50%  
556.11±0.01c 3.08±0.005d 639.40±0.03g 205.1±0.18h 100%  
482.11±0.03d 3.96±0.01c 551.65±0.01ef 350.07±0.71g 90% اتانول 

Ethanol 
276.14±0.02f 5.01±0.02c 719.41±0.02ef 591.19±0.38c 50%  
311.4±0.03e 0.89±0.01f 409.72±0.00h 187.28±0.005i 100%  
236.07±0.01f 2.75±0.005e 1109.11±0.00b 601.42±0.02c 90% استون 

Acetone 
429.49±0.005c 4.00±0.00d 1871.73±0.05a 798.20±0.005a 50%  

 
49.5±0.00i 

 
0.81±0.00i 

 
206.12±0.00i 

 
93.4±0.3h 

 آب 
Water 

  باشد می %1در سطح احتمال  LSDي با استفاده از آزمون دار معنیي عدم  حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده
Similar letters in each column show that there were no significant differences at P˂ 0.01 

  
 80نمودند، و بیشترین مقدار ترکیبات فنلـی را توسـط حـالل اسـتون     یـل گـزارش   نیـز نتـایجی را در میـوه ازگ   ) 25(ممشلو و همکاران 
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نوع ترکیبات فیتوشیمیایی ویژه هر گیاه و مدت . استخراج کردند درصد
تواند نقش مهمی در انتخاب نوع حالل و غلظت آن  می زمان استخراج
ــد  ــته باش ــاران  . داش ــوانی و همک ــه روي  ) 17(جی ــه اي ب در مطالع

بیشترین میزان ترکیبـات فنلـی را در    .Etlingeraelatior Jackگیاه
 100میلی گـرم گالیـک اسـید در     00/687( درصد 50عصاره استونی 

در نتـایج  ) 29(محمدي و همکـاران  . گزارش کردند) گرم ماده خشک
خود به روي میزان ترکیبات فنلی و قدرت آنتی اکسیدانی هاي  بررسی

اره اتـانولی از مقـدار ترکیبـات    پوست میوه خرمالو نشان دادند که عص
همچنـین  . فنلی بیشتري نسبت به عصاره متانولی برخوردار بوده است

. عصاره متانولی از رانـدمان اسـتخراج بـاالتري برخـوردار بـوده اسـت      
بیـان نمودنـد کـه بیشـترین مقـدار      ) 9(قادري قهفخري و همکـاران  

، اتـانولی  )درصـد  80(متـانولی  هاي  ترکیبات فنلی به ترتیب در عصاره
حاصل، هاي  حاصل گردید و عصاره1و آبی یک واریته بلوط) درصد70(

همچنـین مقایسـه میـزان    . ي داشـتند دار معنـی از این نظـر اخـتالف   
نشان داد، عصاره استونی، اتانولی و متانولی به ها  ترکیبات فنلی عصاره

 ترتیــب حــاوي بیشــترین مقــدار ترکیبــات فنلــی و پروآنتوســیانیدین 
هـاي   موجود در مقادیر فنل کل در عصـاره هاي  تفاوت). 23(د باشن می

 اسـتخراج هـاي   و روشها  گوناگون به واسطه نحوه آماده سازي نمونه
آیـد ایـن اسـت کـه قطبیـت و       مـی  اما آنچه از ایـن نتـایج بـر   . است

ویسکوزیته باالي حالل در آزاد سازي مقادیر ترکیبـات فنلـی موثرنـد    
  ).45 و 13(

  
  فالونوئید کل 

مختلـف میـوه   هـاي   مقادیر فالونوئید کـل را در عصـاره   1جدول 
حداکثر مقـدار فالونوئیـد    درصد 50حالل استون . دهد می عناب نشان

را در ) گرم مـاده خشـک   100میلی گرم کوئرستین در  73/1871(کل 
ي در مقادیر دار معنیکاهش  با افزایش غلظت حالل. خود نشان دادند

که در عصاره متانولی این افزایش مشـاهده   ،فالونوئید مشاهده گردید
مختلـف را  هاي  مشاهده شده بین عصارههاي  محققین تفاوت. نگردید

استخراج . دانند می مورد استفاده مربوطهاي  به تفاوت در قطبیت حالل
ترکیبات آنتی اکسیدانی از مواد گیاهی به حاللیـت ایـن ترکیبـات در    

مـورد  هـاي   وه قطبیـت حـالل  به عال. مختلف بستگی داردهاي  حالل
کند  می استفاده نقش کلیدي را در افزایش حاللیت این ترکیبات بازي

به این نتیجه رسـیدند کـه   ) 40(سلمانیان و همکاران  ).41 و 16، 15(
 )p<0.05(ي دار معنـی نوع حالل مورد استفاده جهت اسـتخراج تـاثیر   

 2نولی زولنـگ اتـانولی و متـا  هاي  ترکیبات فالونوئیدي عصاره برمقدار
داشته است بازده استخراج عصاره اتانولی سبزي زولنگ مورد بررسـی  

بازده استخراج عصاره اتانولی چندین گونه رشد یافتـه در   در مقایسه با
                                                             

1- Q.branti var.persica 
1- Eryngium caucasicumTrautv 

رنـگ  هـاي   از آن جایی که هـیچ یـک از روش  ). 21(ترکیه باالتر بود 
 سنجی نمی تواند همه انواع فالونوئیـدها را شناسـایی کنـد و در روش   

قادرنـد  هـا   و فالونـول هـا   رنگ سنجی آلومینیوم کلرید، تنهـا فـالون  
کمپلکس پایداري با آلومینیوم کلرید را تشکیل دهنـد و از نظـر کمـی    

توان نتیجه گرفت میـزان ایـن گـروه از     می ، لذا)4(اندازه گیري شوند 
. فالونوئیدها در عصاره متانولی زولنگ باالتر از سایر فالونوئیدها است

ترکیبات فالونوئیدي از ه متانولی سبزي زولنگ با بیشترین مقدار عصار
و قدرت احیا کننـدگی   DPPHآزاد هاي  فعالیت مهار کنندگی رادیکال

در بررسی ) 30( نظري و همکاران). 40(آهن باالتري نیز برخوردار بود 
خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنل و فالونوئید کـل پوسـت درختـان    

دریافتنـد کـه عصـاره اتـانولی اکـالیپتوس       4و کاج جنگلی 3اکالیپتوس
  .باشد می داراي مقادیر بیشتري از فنل و فالونوئید تام

  
  آنتوسیانین 

 5اثرات تیمار نوع حالل بر روي مقادیر آنتوسیانین کل در سـطح  
متـانولی  هاي  نتایج نشان داد که عصاره). 1جدول (بود  دار معنیدرصد 

گرم مـاده   100گلوکوزید در  -3گرم سیانیدین میلی  31/6( درصد 50
، باالترین عملکرد را از لحاظ استخراج مقادیر آنتوسیانین نشان )خشک

) 27(متیویر و همکاران ). 1جدول . (دادند و آب داراي حداقل بازده بود
متانول را به عنوان مـوثرترین حـالل بـراي اسـتخراج آنتوسـیانین از      

بیشـتر از آب گـزارش    درصـد  73آن را  عصاره انگور معرفـی و تـاثیر  
در بررسی نتـایج پـژوهش   ) 48(زارع زاده مهریزي و همکاران . کردند

انجام شده به روي عصاره پوست انار بیان کردنـد کـه در مقایسـه بـا     
متانول اتیل استات و آب، اتانول به عنوان قطبـی تـرین حـالل مـورد     

شـترین رانـدمان   استفاده در این تحقیق عالوه بـر ایـن کـه سـبب بی    
بـاالترین میـزان آنتوسـیانین را از پوسـت خشـک انـار       استخراج بوده 

ــت   ــوده اس ــتخراج نم ــاه   . اس ــه روي گی ــده ب ــام ش ــات انج  تحقیق
Etlingeraelatior Jack در مقایسه  درصد 50استون  ازعملکرد بهتر

  ).17(دهد  می مختلف اتانول و متانول خبرهاي  با غلظت
روي عصاره سبوس گندم و نیز  ررسی بهدر ب) 50(ژوو و همکاران 

هـاي   در مطالعـه اي کـه بـه روي عصـاره     )45(تورکمن و همکـاران  
را به عنـوان مـوثرترین    درصد 50مختلف چاي صورت گرفت، استون 

این تفـاوت ممکـن اسـت ناشـی از اخـتالف در      . حالل گزارش کردند
 آماده سازي عصاره و زمان عصاره گیـري باشـد جیـوانی و   هاي  روش

ثانویـه و از جملـه پلـی    هاي  قابلیت استخراج متابولیت). 17(همکاران 
 و13(تا حد زیادي متاثر از قطبیت و ویسکوزیته حالل هاسـت  ها  فنل
45.(   

  
                                                             

2- Eucalyptus camaldulensis 
3- pinus sylvestris 
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 مقایسه میانگین اثر تیمارهاي نوع حالل بر روي خاصیت آنتی اکسیدانی میوه عناب - 2جدول 

Table 2-Mean comparation of selected solvent effects on antioxidant activity of Ziziphus jujube Miller fruit 
  

FRAP   
 )mmol Fe2+/100g DW(  

IC50 غلظت  
Concentration 

  حالل
Solvent  

2.05±0.01f 39.86±0.01h 100%  
2.18±0.01f 34.24±0.01h 90% متانول 

Methanol 
3.89±0.005e 25.93±0.01i 50%  
1.25±0.04f 57.79±0.02f 100%  
1.87±0.01f 42.75±0.02g 90% اتانول 

Ethanol 
2.49±0.01f 30.65±0.02hi 50%  
1.01±0.01f 87.03±0.02c 100%  
4.56±0.3e 39.60±0.01h 90% استون 

Acetone 
5.11±0.04e 25.09±0.02ij 50%  
1.57±0.00f 132.01±0.04a  آب 

Water 
15.06±0.01a 13.47±0.00j  BHT 
10.33±0.00b 9.17±0.00k  Vit C 

  . باشد می %1در سطح احتمال  LSDي با استفاده از آزمون دار معنیي عدم  حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده
Similar letters in each column show that there were no significant differences at P˂ 0.01. 

  
  تانن کل

ه در آزمایش بر روي مقـادیر تـانن   به کار رفتهاي  اثر تیمار حالل
مقـادیر تـانن نیـز در     ).1جـدول  (بـود   دار معنیدرصد  5کل در سطح 

در کمترین سطح گزارش ها  آبی در مقایسه با سایر عصارههاي  عصاره
تانن با کاهش  سطوح. بیشتر از بقیه بود متانولیهاي  اما در عصاره. شد

ـ  100میلی گرم کـاتکین در   4/669(غلظت از  در ) رم مـاده خشـک  گ
 100میلـی گـرم کـاتکین در     14/382(به  درصد 100عصاره متانولی 

کاهش یافته است، کـه   درصد 50در عصاره متانولی ) گرم ماده خشک
 استونی نشانهاي  ي را در مقایسه با عصارهدار معنیاین مقادیر تفاوت 

نیز گـزارش کردنـد کـه حـالل     ) 30(نلس میلوآ و همکاران . دهند می
عملکرد بهتري نسبت  1انول به منظور استخراج تانن برگ گیاه گواواات

به دلیل ها  دهند که تانن می نتایج حاصل نشان. به استون داشته است
آبگریـزي   بنزنی در مولکول خـود، نـوعی ویژگـی   هاي  دارا بودن حلقه

رسد که مناسب ترین حالل براي اسـتخراج   می از این رو به نظر. دارند
در این میان و . هستند که خاصیت آبدوستی دارندهایی  اللتانن ها، ح

به منظور استخراج حداکثري ترکیبات حاوي تـانن، متـانول و اسـتون    
  . باشند می آبی داراهاي  باالترین بازده را در مقایسه با حالل

  

                                                             
1- Psidium guava 

  FRAPو  DPPHروش فعالیت آنتی اکسیدانی به دو 
در ایـن   FRAPو  DPPHروش بـه دو  ها  نتایج حاصل از بررسی

تحقیق نشان داد که خاصیت آنتـی اکسـیدانی مسـتقیما تحـت تـاثیر      
به منظور بیان  IC50از شاخص. مقادیر ترکیبات فنلی قرار گرفته است

. استفاده گردید DPPHآزاد در روش هاي  اثرات مهار کنندگی رادیکال
کمتر باشد قـدرت بـازداري عصـاره     IC50بر این اساس هر چه مقدار 

 50مـورد اسـتفاده نیـز اسـتون     هـاي   در میان حالل. بوده استبیشتر 
در ). IC50=02/29(نشان داد  DPPHدرصد بهترین بازده را در روش 

میلی  11/5(نیز غلظتی از حالل مذکور با عملکرد  FRAPمورد روش 
هـا   بـه مراتـب از سـایر حـالل    ) گرم ماده خشک 100در II مول آهن

توان گفـت درصـد    می 2ایج جدول بر اساس نت. عملکرد بهتري داشت
متانول و هاي  با کاهش غلظت حالل FRAPو  DPPHمهار کنندگی 
 .مستقیم دارد استون رابطه

در بررسی فعالیت آنتـی اکسـیدانی میـوه    ) 25(ممشلو و همکاران 
این نتیجه رسیدند که عصاره استونی پس از آنتـی اکسـیدان   ازگیل به 
قدرت مهار کننـدگی بـاالتري    دارايها  در تمام غلظت BHTسنتزي 

  .دیگر داشتهاي  نسبت به عصاره
در مطالعه اي که بـه روي خـواص آنتـی    ) 19(خانوي و همکاران 

انجام داد، بیان کرد کـه   1مختلفی خانواده المیاسههاي  اکسیدانی گونه
مقادیر ترکیبات فنلی در عصاره اتانولی نسبت به عصاره متانولی بیشتر 
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  . بوده است
هاي  آزاد عصارههاي  لعه اي به روي جاروب کردن رادیکالدر مطا

مختلفـی مـورد   هـاي   آنتی اکسیدانی پوست فندق که به وسیله حالل
استخراج قرار گرفته بودند نیز مشخص گردید که عصاره متـانولی هـر   

اتانولی داشت امـا  هاي  چند راندمان استخراج باالتري نسبت به عصاره
ت رادیکال گیرنـدگی کمتـري نسـبت بـه     داراي ترکیبات فنلی و قدر

) 34(پشل و همکـاران  ). 24(عصاره به دست آمده از حالل اتانول بود 
با بررسی اثر پـنج حـالل آب، متـانول، اتـانول، اسـتون و هگـزان در       

نوع ضایعات میوه و سبزي و واحدهاي فرآوري  13استخراج عصاره از 
قطبـی آب و متـانول    هاي مواد گیاهی نشان دادند مطابق انتظار حالل

بـه وسـیله    )47(یـائو و همکـاران   . بیشترین بازده استخراج را داشـتند 
عصـاره ي  ) اسـتون، اتـانول، متـانول   (با قطبیـت متفـاوت   هاي  حالل

نشـان داد کـه   هـا   نتایج تحقیقـات آن . جو را استخراج کردندهاي  دانه
بیش تـرین رانـدمان عصـاره گیـري مربـوط بـه عصـاره ي متـانولی         

به بررسی خصوصـیات آنتـی رادیکـالی و    ) 44(تینگ و همکاران .است
اسـتون،  (متفـاوت  هـاي   آنتی اکسیدانی گندم سیاه به وسیله ي حالل

هـا   نتـایج مطالعـات آن  . پرداختند) بوتانول، اتانول، متانول، اتیل استات
نشان داد که بیشترین راندمان استخراج مربوط به عصـاره ي متـانولی   

راندمان استخراج عصاره استونی ریشـه  ) 26(کاران ماساکو و هم. است
فعالیــت آنتــی اکســیدانی . گــزارش دادنــد درصــد 87/1گیــاه ســنا را 

جو نیز با دو روش مهار هاي  متانولی، اتانولی و استونی دانههاي  عصاره

آزاد و قدرت احیاکنندگی مورد بررسی قـرار گرفـت و بـا    هاي  رادیکال
نتایج حاکی از آن بود که در هر . شد مقایسه BHTو  آسکوربیکاسید 

بیشترین  و عصاره استونی BHTدو روش به ترتیب اسید اسکوربیک، 
هـاي   ي بین عصارهدار معنیفعالیت آنتی اکسیدانی را داشته و اختالف 

  ). 23(اتانولی و متانولی مشاهده نگردید 
  

  نتیجه گیري کلی
ص حالل هـا،  نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت در نوع و خلو

مانند زمان استخراج، سرعت (تفاوت در جزئیات روش استخراج عصاره 
بـر میـزان   ) اختالط، نسبت میزان پودر به حالل و انـدازه ذرات پـودر  

گذارند به طوري کـه در اسـتخراج    می استخراج ترکیبات فنولیک تاثیر
بهترین عملکـرد را در   درصد 50ترکیبات فنل و فالونوئید کل استون 

به کار رفته داشـته اسـت و در مـورد اسـتخراج     هاي  ان سایر حاللمی
 درصـد  100و متـانول   درصـد  50آنتوسیانین و تانن، به ترتیب متانول 
هـاي   در مورد استخراج متابولیـت . داراي باالترین بازده استخراج بودند

ها  ثانویه از میوه عناب آب از حداقل ظرفیت ممکن در بین سایر حالل
بـه   درصـد  50تـوان از اسـتون    می بر این اساس. وده استبرخوردار ب

عنوان بهترین حالل در استخراج ترکیبات فنل و فالونوئید و از متانول 
به ترتیب بـه منظـور اسـتخراج آنتوسـیانین و      درصد 100و  درصد 50
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