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Abstract 

 

Background and Objectives 

Satureja avromanica Maroofi is a medicinally perennial herb which is native to Iran, exclusively 

restricted to Uramanat mountains of Kurdistan province. It has various pharmaceutical and 

biological activities such as antibacterial, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, 

anticancer and antiprotozoal properties. The experiment was conducted to study the biochemical 

characteristics of S. avromanica Maroofi extract by two extraction methods as solvent and 

solvent-ultrasonic.  

 

Materials and Methods 

The study was carried out as a factorial based on a completely randomized design. The 

investigated factors were the type of solvent (water, 75% water, 50% water, 75% methanol and 

methanol) and extraction method (solvent and solvent-ultrasonic). For this purpose, the plant 

samples were collected from Uraman Mountains of Kurdistan province in July of 2016. Samples 

were immediately transferred to Herbarium of Agricultural Research Center and Natural 

Resources of Kurdistan province. The samples were dried in shade for 15 days, and then crushed 

into pieces of 0.5 to 1 cm by a laboratory mill (Molyneux, Spain). The content of phenol and 

flavonoid as well as antioxidant activity was measured. Besides, the components of phenol and 

flavonoid for the best treatment were determined by HPLC apparatus.  

 

Results 

The results showed that the compounds extracted by water-ultrasonic were significantly more 

than those extracted by water. Inhibition percent in water-ultrasonic and water treatments were 

16.62% and 11.92%, respectively. The content of phenol (45.36 mg/g, 40.29 mg/g) in water-

ultrasonic was higher than that obtained in water treatment (40.29 mg/g). The flavonoid content 

(15.33 mg/g) in water-ultrasonic was more than that in water treatment (13.29 mg/g). 

Therefore, water-ultrasonic treatment was more efficient in extracting S. avromanica Maroofi 

compared to water treatment. On the other hand, the 75% water treatment had more compounds 

compared to other solvents. The chromatogram of essential ingredient revealed that  

S. avromanica Maroofi had more Caffeic acid, Gallic acid, Chlorogenic acid, Quercetin,  

p-Coumaric acid, Ferulic acid. Also, Rutin as the highest amount was obtained in Ferulic acid 

to be 9.12 mg/g. 
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Discussion 
We found that water is the best solvent for biochemical extraction of S. avromanica Maroofi. We 

found a 12% increase of phenol and 14 % increase of flavonoid in water-ultrasonic relative to 

water treatment. Due to the wide structure of hydrogen bonds, water is a very polar solvent with a 

dielectric constant at room temperature and atmospheric pressure. Ultrasonic is a type of 

ultrasound that increases the polarity of the liquid phase. Ultrasonic waves cause mechanical 

fluctuations in the liquid medium. The mechanical effect of ultrasound improves the penetration 

of solvent into cellular materials and mass transfer. Hence, ultrasonic waves are more efficient 

for producing the biochemical compounds like phenol and flavonoid.   
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 چکیده
 با دو روش حالل و امواج فراصوت ی،عصاره مرزه اورامانترکیبات و  ییایمیوشیب های منظور بررسی ویژگی به 

فاکتورهای مورد بررسی در این . انجام شد 5931آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سال 

و روش ( درصد متانول و متاونول خالص 51 درصد آب، 15درصد آب،  51لص، آب خا)آزمایش شامل نوع حالل 

نتایج نشان داد که در استخراج ترکیباات گوناه   . بود( وات 055امواج فراصوت با توان -حالل و حالل)استخراج 

نی در اکسایدا  مقدار درصد فعالیت آنتی. داری بیشتر از حالل بود طور معنی امواج فراصوت به-مرزه، روش حالل

ترکیبات فنولی و فالنوئید . آمد دست درصد به 30/55و  20/52ترتیب برابر  امواج فراصوت و حالل به-روش حالل

ترتیاب   گرم در گرم و این مقدار برای روش حالل باه  میلی 99/51و  92/51امواج فراصوت برابر -در روش حالل

واج فراصوت از لحاظ کاارایی و هزیناه نسابت باه     ام-گرم در گرم بود بنابراین روش حالل میلی 03/59و  03/55

بررسای ترکیباات گوناه مارزه     . تری برای استخراج ترکیبات گونه مرزه اورامانی معرفی شاد  حالل، روش مناسب

هاا مقادار    درصد آب نسابت باه ساایر حاالل     51های مختلف نشان داد که حالل آب و حالل  اورامانی در حالل

های عصاره آبی و امواج فراصوت باا   نتایج کروماتوگرام مواد مؤثره نمونه. کردند بیشتری از ترکیبات را استخراج

نشان داد که از گونه مارزه اوراماانی، ترکیباات کافئیای اساید،       (HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال روش 

آمد و بیشترین مقدار  دست گالیی اسید، کلروژنیی اسید، کوئرستین، پاراکوماریی اسید، فرولیی اسید و روتین به

 .گرم در لیتر مربوط به فرولیی اسید بود میلی 50/3این ترکیبات با 

 

 های ثانویه متابولیتامواج فراصوت، حالل، فرولیی اسید، : ها کلیدواژه
 

 مقدمه

 مااورد دارویاای از گیاهااان اسااتداده اخیاار یهااا سااا  در

 رعایات  یلدل به متاسدانه ولی است گرفته قرار خاصی توجه

، یات ظااهر سااده و در اصال برایار باا اهم       نکردن نکاتی به

از خواص و اثارات دارویای آن    توانند یبریاری از افراد نم

(. Menendez-Baceta et al., 2015)بهااره کااافی ببرنااد 

گیااهی   Satureja avromanica Maroofiمرزه اورامانی 

د، متعاد  هاا  ساقهمتر،  یسانت 00تا  33ی، به ارتداع ا بوتهاست 

 ها برگمعطر، اغلب ساده و یا با انشعابات کم و  نازک، غیر

باشاد   یما ی تنا   هاا  گارزن ین انتهاایی در  آذ گلمتقابل با 

(Maroofi, 2010 .)    ایان گوناه دارویاای از منطقاه اورامااان

گوناه   عناوان  باه ی و آور جما  مریوان در اساتان کردساتان   

 ا شده و در ژورن جدید جنس مرزه و انحصاری ایران معرفی

  نزدیا   شناسای ایاران اختالفاات آن باا خویشااوندان      گیاه

mailto:hakimi_l@yahoo.com


 120 ... اثر روش استخراج بر میزان ترکیبات: کیمی و معصومی گودرزیح

S. edmondi  وS. macrosiphonia  قاارار  مااورد بررساای

 عناوان  باه کاارواکرو  و تیماو    (. Maroofi, 2010)گرفات  

ی مختلف مرزه گزارش شاده  ها گونهترکیبات اصلی اسانس 

  (.Sefidkon et al., 2009; Noshkam et al., 2015)است 

دارویاای حاااوی ترکیبااات ثانویااه وساایعی    گیاهااان 

هاای زیرااتی مهمای دارنااد و از    یااتفعالهراتندکه اغلاب   

وسایعی در صانای     طاور  بهی گیاهی ها عصارهآنجایی که 

شاوند، فنااوری    یما دارویی، غاذایی و بهداشاتی اساتداده    

اسااتخراج ایاان ترکیبااات فعااا   منظااور  بااهیااری گ عصاااره

ی هاا  روش(. Siahmansour et al., 2018)اساتداده شاد   

باشد و مقدار  یمبر  ینههزی مانند روش خیراندن بریار سنت

اولاین  (. Sultana et al., 2009)زیاادی حاال  مزد دارد   

مرحله کلیدی در استخراج مواد مؤثره از ی  گیاه نحاوه  

یاااری از آن اسااات، عاااون ناااوع ترکیباااات   گ عصااااره

داری  یمعنا  طاور  باه شده، کمیات و کیدیات آن    استخراج

شده و انداد گیاهی  های حاللی انتخاب یرتمسأثیر تحت ت

 (. Mustapa et al., 2015)است 

امواج فراصوت  از استداده مورد در اخیر یها در سا 

یل کاهش زمان استخراج و امکان استداده از دماهاای  دل به

امااواج . پااایین مطالعااات فراواناای صااورت گرفتااه اساات 

باااو و تواننااد باعااج ایجاااد یکرااری انق  یماافراصااوت 

ی متوالی در محیط شوند که ایان باعاج ایجااد    ها انبراط

شود، نیروهای حاصل  یمفشار و حذف متوالی آن بر ماده 

توانند نربت به کشش  یمبه وسیله این مکانیرم مکانیکی 

ی موییناه بافات مااده نگاه     ها لولهسطحی که حال  را در 

ی هاااا کانااا  دارد بیشااتر شاااوند و بنااابراین ایجااااد    یماا 

سااکوپی  ایجاااد کننااد کااه ایاان باعااج اسااتخراج ماکرو

تااوان در  یمااشااود، لااذا عماال اسااتخراج را  یماا تاار آسااان

 ;Nandes et al., 2008)ی پاایین انجااد داد   هاا  حارارت 

Raza et al., 2017.) 

در پژوهشااای میااازان ترکیباااات فناااولی، فالوناااولی و   

و  74، 100 یاب ترت اتانولی گل میمونی باه  هفالونوئیدی عصار

 ,.Sherafati-chaleshati et al)د در گارد باو   گارد  یلیم 100

2009( .)2011 )Karami et al. کااه راناادمان  ناادشااان دادن

استخراج ترکیبات فنولیکی در هر دو روش یکران بود ولای  

و افازایش فرکاانس آن    اماواج فراصاوت  کم   استخراج به

نیااز جهات تکمیال اساتخراج و      منجر به کاهش زماان ماورد  

محتاوای فناولی و فالنوئیادی    . ی گردیدکاهش حال  مصرف

بارگ گیااه    هعصاار  اکرایدانی  یجهت بررسای پتانرایل آنتا   

ثیر أبیشاترین تا  . تعیاین شاد   Meyna spinosa Roxbی دارویا 

برابار باا    IC50باا   Mellilotus officenalisدر  اکریدانی یآنت

فعالیاات گاازارش شااد و   لیتاار یلاایدر م گاارد یلاایم 010/0

 Mellilotus officenalisه عصاااررادیکااا   اکراایدانی یآنتاا

 ,.Pourmorad et al)اساات  DHTاز عهااار براباار بیشااتر  

تاکنون اطالعات جامعی از بهتارین روش اساتخراج    .(2006

بناابراین، هادف   . عصاره گیاه مرزه اورامانی یافت نشده است

مقدار فنو ، فالونوئید و فعالیت  یبررساز انجاد این آزمایش 

 نیای و تعی مرزه اوراماان  اهیحاصل از گ عصارهاکریدانی  یآنت

در دو روش حااال  و  آن یدیااو فالونوئ یلوفناا ترکیبااات

 .امواج فراصوت بود

 ها مواد و روش
روساتای بلبار منطقاه    گیاه مارزه اوراماانی از    یها نمونه

متار،   030ارتداع از سطح دریا )شهرستان مریوان اورامانات 

و جغرافیاایی  دقیقاه و عار   10درجه و  46طو  جغرافیایی 

و بااه  یآور جماا  1313در تیرماااه ( دقیقااه 13درجااه و  33

اساتان   یعا یطب  هرباریود مرکز تحقیقات کشاورزی و منااب  

روش  بااه یهااا ساا س نمونااه. کردسااتان انتقااا  داده شاادند

هدته در سایه و هوای  روز 13مدت   کردن طبیعی به خش 

آسایاب   هلیوسا  شاده باه   گیاهان خش . آزاد خش  شدند

 1تاا   3/0به قطعاات  ( مد  مولینکس، اس انیا)مایشگاهی آز

متاار خاارد شااد و اسااتداده از تاارازوی دیجیتااالی       سااانتی

(Sartoriusآلمان ، )اساتخراج عصااره   جهت. وزن گردید ،

 20گاارد از پااودر خشاا  گیاااه ماارزه خردشااده در     1/0

 آب باه متاانو ،   30:30متاانو ، آب،  ی هاا  حاال   تار یل یلیم

ریخته و اجازه  آب به متانو  73:23ب و متانو  به آ 73:23

ماادت یاا    داده شااد تااا عملیااات اسااتخراج عصاااره بااه  

  روز انجاد گیرد شبانه

 30به مادت   ها نمونهامواج فراصوت،  -در روش حال 

در مجااورت اماواج    گاراد  یساانت درجه  40دقیقه در دمای 

 مااد امااواج ماوراصااوت   حماااد دسااتگاه)ماوراصااوت 
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SONIC 6D ساخت شرکت James   انگلرتان دارای تاوان

باادون بکااارگیری   ( کیلااوهرتز  40 وات و فرکااانس  200

. گونه عامال دیگار بار روی رانادمان اساتخراج شادند       هیچ

و باه   یدیوژدقیقه سانتر دور به مدت 4000در  ها س س نمونه

 (. Wu et al., 2001) رسانده شدند تریل یلیم 20 ییحجم نها

  یفنول یمحتوا
بار   وسیوکالتیو -ا استداده از معرف فولینمحتوای فنولی ب

نااانومتر توسااط   760در طااو  مااوج    ،یدگالیحرااب اساا 

(. Wojdyło et al., 2007)دستگاه اس کتروفتومتر انجااد شاد   

، 23،30، 12/ 3ی هااا اساتاندارد باا غلظات    یهاا  محلاو   ابتادا 

 هیاامتااانو  ته در دیاساا  یاااز گال  123μg/mlو  100،  3/62

منتقال   شیباه لولاه آزماا    تریل یلیم1 یاز هر  س س .شد

از محلاو  واکنشاگر فاولن     تار یل یلا یم 3 هاا  کرده و به آن

 (مومر 2)کالتو ویفولن س یس یس10) درصد 10 وکالتویس

 3و بعاد از رسانده شد  یس یس 100مقطر به حجم را با آب

 3/7 میسد از محلو  کربنات تریل یلیم 4ها  به آن قهیدق 0تا 

 یسااعت در دماا  1هاا باه مادت     لاه لو .اضاافه شاد   درصد

وپااس از آن  ینگهاادار  یااتار طیو در محاا شااگاهیآزما

 .شد یریگ نانومتر اندازه 763جذب در زانیم

 دیفالونوئ یمحتوا

 یساانج رناا  روش اسااا  باار فالونوئیااد محتااوای

 (.Chang et al., 2002) شاد  انجااد  کلرایاد  آلومینیاود 

ینیاود  ی آلومسنج رن ی فالونوئید بر اسا  روش امحتو

لیتار از هاار   یلای م 3/0کلرایاد انجااد شاد طباا  ایان روش     

لیتار آلومینیاود    یلای م 1/0میلی لیتر متانو  و  3/1عصاره با 

ماومر و   1استات  یمپتاسلیتر  یلیم 1/0و  درصد 10کلراید 

 30 مادت   باه مقطر مخلوط گردیده و  لیتر از آب یلیم 0/2

 413در  دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد و س س جذب آن

از . نااانومتر توسااط دسااتگاه اساا کتوفتومتر خوانااده شااد   

میکروگارد   100 – 3/12ی مختلاف کوئرساتین   ها غلظت

لیتاار در متااانو  جهاات رساام منحناای اسااتاندارد   یلاایمدر 

های  وامن یاکاستداده شد و محتوی فالونوئید به صورت 

 .در گرد وزن عصاره خش  بیان شد کوئرستین

 اکسیدانی یآنتفعالیت 
اکراایدانی بااا روش مهااار رادیکااا  آزاد  یآنتاافعالیاات 

 (DPPH) هیادرازیل  پیکریل1دی فنیل  -2،2 یها کا یراد

 1به این صورت کاه باه   . انجاد شد Blois( 1985)با روش 

و  BHTشااده از  ی تهیااههااا رقااتلیتاار از هاار یاا  از  یلاایم

اضاافه شاد    DPPHلیتر محلو   میلی 3 عصاره گیاهی مقدار

ی بالنا  وکنتار  نیاز آمااده     هاا  محلاو  هاا   نو در کنار آ

باه   المقدور دور از نور سااخته شاد،   حتی ها محلو ) گردید

دقیقه  30به مدت  ها محلو  (.به نور DPPHدلیل حراسیت 

در محلی تاری  و دردماای اتااق انکوباه شادند و پاس از      

ناانومتر    317 ها درطو  ماوج  گذشت این مدت جذب آن

بارای  ) یاری شاد  گ انادازه تومتر دساتگاه اسا کتوف   کما   به

دستگاه به وسیله حال  یعنی  ،ها محلو خواندن جذب کلیه 

بارای هار محلو ،درصاد مهاار      (.صدر شد متانو  کالیبره و

 .محاسبه گردید 1با استداده از رابطه  DPPHرادیکا  آزاد 

 (1)رابطه 

 
ODc : جذب محلو  کنتر 

ODs : عصارهجذب محلو  حاوی 

ODb : جذب محلو  بالن 

 موجاود   یدیا و فالونوئ فناولی  باات یترکیری گ اندازه

کروماتوگرافی مای  باا کاارایی    دستگاه توسط در عصاره

 مااد  آلمااان کشااور KNAUER شاارکت( HPLC)بااام 

PLATIN blue پمپ همراه   بهK 1001  دتکتور به مجهز 

UV،  سااتونC 10 ،افاازار  نااردEZChrom Eilte اسااتداده 

 Bو  Aفاااز متحارک دسااتگاه شاامل دو قراامت   . گردیاد 

گرد  یلیم 770)شامل بافر امومنیود استات  Aفاز . باشد یم

لیتاار  یلاایم 100شااامل  Bو فاااز ( لیتاار آب یلاایم 1000در 

 20. اسات  شاده متر متانو  تشکیل  یلیم 100استونیتریل و 

گاراد باه    یساانت درجاه   23از عصاره در دماای  میکرولیتر 

لیتار در دقیقاه از    یلیم 1و با سرعت جریان  ری دستگاه تز

میکرومتار عباور داده شادند     3به قطار ذرات   C 10ستون 

(Ganzera et al., 2002).  

  ها دادهتجزیه و تحلیل 
تیمارها با آزمایش فاکتوریال در قالاب طارا کاامال      

 ها دادهتجزیه و تحلیل . تصادفی با سه تکرار آزمون شدند
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به روش آزمون  ها دادهو مقایره میانگین  SAS افزار نردبا 

 . درصد انجاد شد پنجی دانکن با سطح احتما  ا دامنه عند

 نتایج و بحث
 اکسیدانی یآنت فعالیت

اثاار نااوع حااال  و روش اسااتخراج باار درصااد فعالیاات   

 دار یمعنا اکریدانی در سطح احتما  یا  درصاد تاأثیر     آنتی

ال  بار فعالیات   ، اثر متقابل روش و نوع ح(≤ P 03/0)داشت 

نتاایج نشاان داد کاه    (. 1جدو  )دار نبود  یمعناکریدانی  آنتی

اکریدانی تحت تأثیر نوع حال  مرباوط   یآنت بیشترین فعالیت

اکرایدانی باا    یآنتا درصد و کمترین فعالیت  61/10به آب با 

همچناین  (. 2جادو   )درصد مرباوط باه متاانو  باود      23/11

وت دارای فعالیات  امواج فراصا  مشخص شد که روش حال 

نربت به روش حال  ( درصد 62/16)اکریدانی بیشتری  یآنت

 (.1و شکل  3جدو  )بود ( درصد 12/11)

 
Table 1. The analysis of variance for antioxidant activity, phenol, and flavenoid under extraction 

method of solvent and solvent-ultrasonic 

Mean square 
df Sources of variations 

Phenol Flavonoid Antioxidant activity 

200.3
**

 65.68
**

 50.89
**

 4 Solvent  

192.5
**

 28.03
**

 166.1
**

 1 Extract method  

0.58
ns

 0.43
ns

 1.12
ns

 4 Solvent × Extract method  

3.18 4.25 12.36 - C.V. (%) 
*, ** and ns show the significance at 5%, 1% levels and no significant difference, respectively.  

 
Table 2. Mean comparision of antioxidant activity, phenol, and flavenoid with different solvents  

Solvent Antioxidant activity (%) Flavonoid (mg/g) Phenol (mg/g) 
Water  18.69

a 19
a 49.23

a 
75% Water  15.061

b 17
b 47.75

a
 

50% Water  14.24
c 13.91

c 42.78
b 

75% Methanol  12.11
d 12.58

d 38.7
c 

Methanol  11.25e 10
e 35.66

d 
Same letters in each column show no significant difference.  

 
Table 3. Mean comparision of antioxidant activity, phenol, and flavenoid under extraction method of 

solvent and solvent-ultrasonic  

Method Antioxidant activity (%) Flavonoid (mg/g) Phenol (mg/g) 
Solvent   11.92

b
 13.40

b 40.29
b 

Solvent – Ultrasonic 16.62
a 15.33

a 45.36
a 

Same letters in each column show no significant difference.  
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Figure 1. The variation trend of antioxidant activity under extraction method of solvent and 

 solvent-ultrasonic 
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 فنول

طب  نتایج مشاهده شد کاه اثار ناوع حاال  در ساطح      

و روش اساتخراج در  (  ≤ 01/0P)احتماا  یا  درصاد    

داری بار   یمعنتأثیر (  ≤ 03/0P)سطح احتما  پنج درصد 

فنو  داشت، ولی اثر متقابل روش و نوع حاال  در فناو    

جادو   )طور که از نتاایج   همان(. 1جدو  )دار نشد  یمعن

 73/47و  23/41کثر فنو  باه مقادار   مشهود است حدا( 2

درصد  73یب در تیمارهای آب و ترت بهگرد در گرد  یلیم

گرد در گارد در   یلیم 66/33آب و حداقل فنو  با مقدار 

حااکی از آن  ( 3)نتایج جادو   . آمد دست بهتیمار متانو  

گرد در  یلیم 21/40)بود که روش حال  امواج فراصوت 

 21/40)بت باه روش حاال    دارای فنو  بیشتری نر( گرد

 (. 2شکل )بود ( گرد در گرد یلیم

 فالنوئید

بر اسا  نتایج، اثر نوع حال  در سطح احتماا  یا    

و روش اساتخراج در ساطح احتماا     ( ≤ P 01/0)درصاد  

دار داشت،  یمعنبر فالنوئید، تأثیر ( ≤ P 03/0)پنج درصد 

همچنین مشاهده شد که اثر متقابل روش و نوع حال  بار  

نتاایج نشاان داد کاه    (. 1جادو   )دار نباود   یمعنا النوئید ف

گارد در گارد در حاال      یلیم 1بیشترین مقدار فالنوئید با 

گرد در گرد در  یلیم 10آب و کمترین فالنوئید به مقدار 

نتاایج مباین آن باود    (. 2جدو  )حال  متانو  حاصل شد 

 33/13امااواج فراصااوت بااا میااانگین   -کااه روش حااال  

گاارد فالنوئیااد در مقاباال روش حااال  بااا  گاارد در  یلاایم

گرد در لیتار فالنوئیاد، دارای فالنوئیاد     یمل 4/13میانگین 

  (.3و شکل  3جدو  )بیشتری بود 
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Figure 2. The variation trend of phenol under extraction method of solvent and solvent-ultrasonic 
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Figure 3. The variation trend of under extraction method of solvent and solvent-ultrasonic 
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اماواج فراصاوت   -نتایج کروماتوگرافی تیمار حال  آب

فناو  و   اکرایدان،  یآنتا که از نظر بیشترین میازان ترکیباات   

 فالونوئیاااد بهتااار از ساااایر تیمارهاااا بودناااد، نشاااان داد   

 17/7و  12/1یااب بااا ترت بااهکااه فرولیاا  اسااید و روتااین 

 جاادو  )گاارد در لیتاار بیشااترین مقاادار را داشااتند    یلاایم

4 .) 

شاده باا    فالنوئیدی اساتخراج فنولی و یبات مقدار ترک

اماواج فراصاوت    - دو روش نشان داد که در روش حاال  

جدید  یها عرضه روش. آمده است دست مقدار بیشتری به

ویاژه در   استخراج ترکیبات فعا  بیولوژیکی از گیاهان، به

دلیل این موضاوع نیااز   . صنای  دارویی افزایش یافته است

اج بوده که بتواند بیشاترین مقادار   استخر آ  یدهبه روش ا

زمان ممکن با  ینتر ترکیبات فعالی بیولوژی  را در کوتاه

 اولتراسونی (. Ma et al., 2008)دست آورد  کمترین هزینه به

باشد که سبب افازایش قطبیات فااز     یماز امواج فراصوت 

امواج فراصاوت منجار باه ایجااد نوساانات      . شود یممای  

تأثیر مکانیکی فراصوت . گردد یم  مکانیکی در محیط مای

شده و انتقا  جارد را   سبب ندوذ حال  به درون مواد سلولی

ها از مواد گیاهی  فنو  یپلهمچنین بازیافت . بخشد یمبهبود 

توسط قطبیت حال  مورد استداده جهت فرآیناد اساتخراج   

افازایش   (Raza et al., 2017)گیارد   یما تحت تاأثیر قارار   

زمینه به کارگیری روش استخراج باا   تحقیقات متعددی در

کم  امواج فراصوت در استخراج ماواد مختلاف از قبیال    

، پلی ساکاریدها از Radix pueraraeاز ریشه  ها یزوفالونا

، ترکیباات فناولی از غاالت صاورت     Longanپوست میوه 

در این تحقیقاات باه ایان    (. Ma et al., 2008)گرفته است 

فراصااوت بااه طااور قاباال نتیجااه رساایدند کااه روش امااواج 

موجب افزایش کارایی استخراج، کاهش زماان   یا مالحظه

هااای  یافتااه. حااال  مصاارفی شااده اساات و کاااهش حجاام

(2010) Sadeghi et al. هاای  یاب در زمینه اساتخراج ترک 

باا   .Urtica dioica Lفناولی و فالنوئیادی از گیااه گزناه     

مختلاف اساتخراج نشاان داد کاه روش اماواج       یها روش

پیشاین اساتخراج، کاارایی     یهاا  ت نربت به روشفراصو

 .بامتری در استخراج ترکیبات داشتند

اسااتخراج عصاااره گونااه ماارزه در     تحقیاا  در ایاان 

مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل  یها حال 

مختلف نشان داد کاه اساتداده از آب،    یها از بررسی حال 

کاه   یطاور  باه  دهاد  یمیزان استخراج ترکیبات را فزایش ما 

و فالنوئید بیشتری را استخراج  فنو حاوی آب،  یها حال 

درصاد   73ترکیبات فنولی در حال  آب و حال  . اند کرده

داشاته و   داری یدیگر اختالف معن یها آب نربت به حال 

بارای  . مدار ترکیبات فنولی بیشاتری اساتخراج شاده اسات    

اکراایدانی در حااال  آیب بیشااترین مقاادار    فعالیاات آنتاای 

هاا داشات    با سایر حاال   داری یو اختالف معن شاهده شدم

شاده از   اکرایدانی اساتخراج   که باین فعالیات آنتای    حالی در

باین  . وجاود نداشات   داری یدیگر اختالف معنا  یها حال 

مختلاف،   یهاا  شده در حال  ترکیبات فالنوئیدی استخراج

وجاود داشات و حاال  آب بیشاترین      داری یاختالف معنا 

آب یاا  حااال  . النوئیاادی را داشااتمقاادار ترکیبااات ف

 یال دل  در دماای اتااق و فشاار اتمرادر باه     کاه   فرد منحصربه

وجود ساختار گرترده پیوندهای هیدروژنی، حاللای برایار   

 ;Do et al., 2014) بامست( ε) الکتری  قطبی با ثابت دی

Gavara et al., 2016.)     نتایج حاصل از ایان تحقیا  نشاان

و هزینه حال  آب برای اساتخراج  داد که از لحاظ کارایی 

ی هاا  حال  .ترکیبات گونه گیاهی مرزه بهترین حال  است

ی متداوتی را در گیاهان مختلاف نرابت   ها واکنشمختلف 

یان راساتا،   ادر . اکریدانی دارناد  یآنتبه استخراج ترکیبات 

 از گیاااه باارای اسااتخراج ترکیبااات فنااولی و فالنوئیاادی   

Merremia borneensis،   عناوان   بهدرصد  00 انو اتحال

  (.Hossain and Shah, 2015) بهترین حال  انتخاب شد
 

Table 4. The concentration of components extracted of Satureja avromanica Maroofi 

Component  Concentration (mg/l)  Component  Concentration (mg/l) 

Gallic acid  3.2  Rutin  7.97 

Chlorogenic acid 2.11  Ferulic acid 9.12 

Caffeic acid  3.28  Quercetin  1.03 

P-Coumaric acid 0.75    
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(2015 )Metrouh-Amir et al.    نشان دادند که متاانو

جهت استخراج ترکیباات   ها حال درصد بهترین  30و اتانو  

 .Mozdasta et al. فنااولی و فالونوئیاادی گاال بابونااه اساات

بهترین حال  جهت استخراج  عنوان حال  آب را به( 2015)

عصااره گیااه دارویای ماورد     محتوای فناولی و فالونوئیادی   

مقاادیر فناو    . حاضر است معرفی کردند که همرو با تحقی 

 بیا ترت باه کل در گیاهان دارویی آویشن دنایی و مرزنجوش 

اساید در گارد وزن خشا  باود     گالی   گرد یلیم 140و  17

. در تحقیاا  حاضاار بااود آمااده دساات ز مقااادیر بااهکااه بیشااتر ا

برابار   بیا ترت باه همچنین مقدار فالونوئید کل در این گیاهان 

کوئرسااتین در گاارد وزن خشاا  بااود  گاارد یلاایم 61و  40

(Mirzaee et al., 2011.) 

 یدی و فالونوئ یلوفن باتیترک

شااده توسااط  یاادی شناساااییو فالونوئ یلوفناا باااتیترک

ی عصاره آبی ها نمونهی ها نمونه عصارهدر  HPLCدستگاه 

یب شامل فرولی  اسید، ترت بهو امواج فراصوت این تحقی  

اساید، کلروژنیا  اساید،     یا  گال، کافئی  اساید روتین، 

بیشااترین مقاادار . بودنااد دپاراکوماریاا  اساایو  کوئرسااتین

مربوط به  لیتردر  گرد یلیم 12/1شده برابر  ترکیب شناسایی

اسات   کریدان ینوعی آنت   اسیدفرولی. فرولی  اسید بود

ایان ترکیاب در   . شاود  یما یافت  که در دیواره سلولی گیاه

محافظااات از گیاهاااان و خاااودمراقبتی نقاااش کلیااادی و  

فرولی  اساید ایان امکاان را دارد تاا در     . کننده دارد تعیین

اثار   و درمان مبتالیان به دیابت کارایی بیشتری داشاته باشاد  

هاای   سالو  و  ن پراتان سارطا  یهاا  رشد سلو  رویمهاری 

روتین از دیگار ترکیاب اصالی عصااره مارزه       .داردعصبی 

 17/7اورامااانی اساات کااه مقاادار آن در تحقیاا  حاضاار     

  S. bachtiaricaمقادار ایان مااده در   . گرد بر گرد بود یلیم

باا مقادار   )کافئی  اسید . گرد در لیتر بود یلیم 73/13 برابر

یا  ترکیاب    (گارد در لیتار در تحقیا  حاضار     یلیم 20/3

شاود، زیارا    یما ارگانی  است که در تمااد گیاهاان یافات    

مقاادار . یاا  ترکیااب کلیاادی در بیوساانتز لیگنااین اساات  

گرد  یلیم 01/0با    S. bachtiaricaکافئی  اسید در گونه 

در لیتاار باارخالف تحقیاا  حاضاار مقاادار ناااعیزی بااود      

(Ebrahimi et al., 2017 .)  گالی  اسید نوعی اسید فناولی

. گارد در لیتار گازارش شاد     یلیم 2/3ه با مقدار آن است ک

، S. bachtiaricaی مرزه مانند ها گونهاین ترکیب در سایر 

S. icarica  ،S. coerulea   نشاد   یافات(Askun et al., 

اکرایدان در   عناوان یا  آنتای    کلروژنی  اسید به (.2012

و عوامل ایجادکنناده التهااب    کند یسیرتم عصبی فعالیت م

عنوان ی  ملین  و به نماید یم عصبی را سرکوب مدر سیرت

 مقادار ایان ترکیاب     .در افراد مبتال به یبوست کااربرد دارد 

گاازارش شااد کااه در تحقیقااات   11/2در تحقیاا  حاضاار 

(2017 )Ebrahimi et al.  ( .2012)وAskun et al   یافات

کوئرسااااتین یاااا  فااااالون گیاااااهی از گااااروه  . نشااااد

و  هاا  برگها، سبزیجات،  هیومفالونوئیدهاست که در بیشتر 

عناوان ترکیاب    دارای طعمی تلخ و به. شود یمیافت  ها دانه

مقدار آن در . شود یمها و غذاها استداده  یدنینوشاصلی در 

گرد در لیتار باود کاه کمتار از      یلیم 03/1این پژوهش برابر 

روی  .Ebrahimi et al( 2017)شده توساط   مقدار گزارش

پارا کوماریا   مقدار همچنین  .دبو  S. bachtiaricaگونه 

کمتر از مقدار آن در تحقی   73/0اسید در تحقی  حاضر با 

(2017 )Ebrahimi et al.  روی گونهS. bachtiarica   2با 

  .تر گزارش شدگرد در لی یلیم

 گیری نتیجه
طبیعی ممکن اسات در جلاوگیری    های اکریدان یآنت

نتایج . باشند ناشی از استر  اکرداتیو مدید های یباز آس

حاصل از این تحقی  نشان داد کاه گوناه مارزه اوراماانی     

 اکریدانی و ترکیبات فناولی و فالنوئیادی   دارای خاصیت آنتی

امواج  -آمده، روش حال   دست با توجه به نتایج به .است

فراصااوت کااارایی بااامتری نراابت بااه روش حااال  در    

کاه   یرطاو  استخراج ترکیبات گونه مرزه اورامانی دارد به

اختالف بین ترکیبات فنولی، فالنوئیدی و اثر بازدارندگی 

همچنااین در ترکیبااات . دار بااود یمعنااشااده  دو روش یاااد

ی مختلاف  هاا  حال شده گونه مرزه اورامانی در  شناسایی

درصد آب نربت باه   73نشان داد که حال  آب و حال  
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درصااد متااانو  مقاادار   73درصااد آب،  30ی هااا حااال 

دهاد   یما ی استخراج کرده است که نشاان  ترکیبات بیشتر

هاام از لحاااظ  هااا روشروش حااال  آب نراابت بااه بقیااه 

ی باارای تاار مناساابکاارایی و هاام از لحاااظ هزینااه روش  

فرولیا   . استخراج ترکیبات گونه مارزه اوراماانی اسات   

 شاده در عصااره   اسید بامترین درصد ترکیبات اساتخراج 

 . باشد یممرزه اورامانی 

 گزاری سپاس

آوری  مرکز تحقیقاات اساتان کردساتان بارای جما      از 

های مرزه اورامانی و همچناین آقاای دکتار اساماعیل      نمونه

خرروپور جهت همکاری در بخش آزمایشگاهی دانشاگاه  

 . نماییم تهران تشکر و قدردانی می

 

References  

Askun, T., Tumen, G., Satıl, F. and Karaarslan, D. (2012). Active constituents of some Satureja L. species 

and their biological activities. African Journal of Microbiology Research, 6(22), 4623-4633. 

Blois, M. S. (1985). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical . Nature, 181(4617), 

1199-1200. 

Chang, C., Yang, M., Wen, H. and Chern, J. (2002). Estimation of total flavonoid content inpropolis  

by two complementary colorimetric methods. Journal of Food and Drug Analysis, 10(3), 178- 

182. 

Do, Q. D., Angkawijaya, A. E., Tran-Nguyen, P. L., Huynh, L. H., Soetaredjo, F. E., Ismadji, S. and  

Ju, Y. H. (2014). Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content,  

and antioxidant activity of Limnophila aromatica. Journal of Food and Drug Analysis, 22(3), 296-

302. 

Ebrahimi, N., Ketabchi, S. and Rowshan, V. (2017). Ntibacterial effect and chemical composition of 

Satureja bachtiarica. Plant Protection Journal of Islamic Azad Unicerdity of Shiraz, 9(1), 85-106.  

[In Farsi] 

Ganzera, M., Zhao, J. and Khan, I. A. (2002). Hypericum perforatum-Chemical profiling and 

quantitative results of St. John's Wort products by an improved high‐performance liquid 

chromatography method. Journal of Pharmaceutical Sciences, 91(3), 623-630. 

Gavara, R., Lima, J. C. and Rodriguez, L. (2016). Effect of solvent polarity on the spectroscopic 

properties of an alkynyl gold (I) gelator. The particular case of water. Photochemical & 

Photobiological Sciences, 15(5), 635-643. 

Hossain, M. A. and Shah, M. D. (2015). A study on the total phenols content and antioxidant activity of 

essential oil and different solvent extracts of endemic plant Merremia borneensis. Arabian Journal of 

Chemistry, 8(1), 66-71. 

Karami, Z., Emam Jomeh, Z., Mirzaie, H., Sadeghi A., Khamiri, M. and Aidani, A. (2011). Comparison 

of Ultrasonic and Soxhlet extraction methods in extraction of phenolic compounds from licorice root. 

Food Processing and Maintenance Journal, 3(2), 22-1. [In Farsi] 

Ma, Y., Ye, X., Hao, Y., Xu, G., Xu, G. and Liu, D. (2008). Ultrasound-assisted extraction of hesperidin 

from Penggan (Citrus reticulata) peel. Ultrasonics Sonochemistry, 15(3), 227-232. 

Maroofi, H. (2010). Two new plant species from Kurdistan province, West of Iran. The Iranian Journal 

of Botany, 16(1), 76-80. [In Farsi] 

Menendez-Baceta, G., Aceituno-Mata, L., Reyes-Garcia, V., Tardio, J., Salpeteur, M. and Pardo-de-

Santayana, M. (2015). The importance of cultural factors in the distribution of medicinal  



 127 1311بهار ، 1شماره  43تولیدات گیاهی، جلد 

plant knowledge: A case study in four Basque regions. Journal of Ethnopharmacology, 161(4), 116-

127. 

Metrouh-Amir, H., Duarte, C. M. and Maiza, F. (2015). Solvent effect on total phenolic contents, 

antioxidant, and antibacterial activities of Matricaria pubescens. Industrial Crops and Products, 

67(2), 249-256. 

Mirzaee, A., Jaberi, H. and Madani, A. (2011). Antioxidant activities, total phenols and total Flavonoids 

assay of Origanurm vulgare, Teucrium polium and Thymus daensis. Hormozgan Meficinal Journal , 

90(4), 285-294.   

Mozdasta, Sh., Ebrahimzadeh, M. A. and Eslami, Sh. (2015). Effect of increasing the polarity of solvent 

on total phenol and flavonoid contents an antioxidant activity of myrtle (Myrtus communis L.). 

Journal of Mazandaran University of Medicinal Sciences, 25(126), 68-81. [In Farsi] 

Mustapa, A. N., Martin, A., Gallego, J. R., Mato, R. B. and Cocero, M. J. (2015) . Microwave- 

assisted extraction of polyphenols from clinacanthus nutans Lindau medicinal plant: Energy 

perspective and kinetics modeling. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 

97(4), 66-74. 

Nandes, F. A. N., Linhares, F. E. and Rodrigues, S. (2008). Ultrasound as pretreatment for drying of 

pineapple. Ultrasonics Sonochemistry, 15(6), 1049-1054. 

Noshkam, A., Majnoonhoseini, N., Hadian, J., Jahansoz, M. R., Salehnia, A. and Hedaiatpour, S. (2015). 

The effect of irrigation regimes on qualitative and quantitative yield of Satureja khozestanica and S. 

Rechingeri in west of Lorestan. Plant Productions, 38(2), 77-88. [In Farsi] 

Pourmorad, F., Hosseini Mehr, S. J. and Shahabimaj, D. N. (2006). Antioxida activity, phenol and 

flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 

5(11), 1142-1145. 

Raza, A., Li, F., Xu, X. and Tang, J. (2017). Optimization of ultrasonic-assisted extraction of antioxidant 

polysaccharides from the stem of Trapa quadrispinosa using response surface methodology. 

International Journal of Biological Macromolecules, 94(1), 335-344. 

Sadeghi, A., Ebrahimzadeh, A. M., Qurbani, M. and Qarakhabi, M. (2010). Comparison of different 

methods of extraction of phenolic and flavonoid compounds from Urtica dioica. Research of Iranian 

Medicinal Plants and Herbs, 26(3), 389-405. [In Farsi] 

Sefidkon, F., Askari, F., Sadeghzadeh, L. and olia, P. (2009). Effect of essential oil of Satureja (S. 

mutica, S. edmondi, S. bachtiarica) on Salmonella paratyphi. Iranian Biology Journal, 22(2), 258-

249. 

Sherafati-chaleshati, R., Sherafati-chaleshati, F., Sherafati-Chaleshati, A. and Ashrafi, K. (2009). 

Antimicrobial effect and determination of phenolic and flavonoid compounds of Scrophularia striata 

ethanol extract. The Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11(4), 37-32. 

Siahmansour, Sh., Ismaili, A. and Nazarian Firouzabadi, F. (2018). Effect of different elicitor treatments 

on hairy root of medicinal plant poppies (Papaver somniferum L.). Plant Productions, 41(1), 31-42. 

[In Farsi] 

Sultana, B., Anwar, F. and Ashraf, M. )2009(. Effect of extraction solvent/technique on the antioxidant 

activity of selected medicinal plant extracts. Molecules, 14(6), 2167-2180. 

Wojdyło, A., Oszmianski, J. and Czemerys, R. (2007). Antioxidant activity and phenolic compounds in 

32 selected herbs. Food chemistry, 105(3), 940-949. 



 120 ... اثر روش استخراج بر میزان ترکیبات: کیمی و معصومی گودرزیح

Wu, J., Lin, L. and Chau, F. T. (2001). Ultrasound-assisted extraction of ginseng saponins from ginseng 

roots and cultured ginseng cells. Ultrasonics Sonochemistry, 8(4), 347-352. 

 

 

 


