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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 waterultrasonic 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
به منظور بررسی ویژگیهای بیوشیمیایی و ترکیبات عصاره مرزه اورامانی ،با دو روش حالل و امواج فراصوت
آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سال  5931انجام شد .فاکتورهای مورد بررسی در این
آزمایش شامل نوع حالل (آب خالص 51 ،درصد آب 15 ،درصد آب 51 ،درصد متانول و متاونول خالص) و روش
استخراج (حالل و حالل-امواج فراصوت با توان  055وات) بود .نتایج نشان داد که در استخراج ترکیباات گوناه
مرزه ،روش حالل-امواج فراصوت بهطور معنی داری بیشتر از حالل بود .مقدار درصد فعالیت آنتیاکسایدانی در
روش حالل-امواج فراصوت و حالل بهترتیب برابر  52/20و  55/30درصد بهدستآمد .ترکیبات فنولی و فالنوئید
در روش حالل-امواج فراصوت برابر  51/92و  51/99میلیگرم در گرم و این مقدار برای روش حالل باهترتیاب
 55/03و  59/03میلیگرم در گرم بود بنابراین روش حالل-امواج فراصوت از لحاظ کاارایی و هزیناه نسابت باه
حالل ،روش مناسبتری برای استخراج ترکیبات گونه مرزه اورامانی معرفی شاد .بررسای ترکیباات گوناه مارزه
اورامانی در حالل های مختلف نشان داد که حالل آب و حالل  51درصد آب نسابت باه ساایر حااللهاا مقادار
بیشتری از ترکیبات را استخراج کردند .نتایج کروماتوگرام مواد مؤثره نمونههای عصاره آبی و امواج فراصوت باا
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCنشان داد که از گونه مارزه اوراماانی ،ترکیباات کافئیای اساید،
گالیی اسید ،کلروژنیی اسید ،کوئرستین ،پاراکوماریی اسید ،فرولیی اسید و روتین بهدستآمد و بیشترین مقدار
این ترکیبات با  3/50میلیگرم در لیتر مربوط به فرولیی اسید بود.
کلیدواژهها :امواج فراصوت ،حالل ،فرولیی اسید ،متابولیتهای ثانویه

مقدمه

است بوتهای ،به ارتداع  33تا  00سانتیمتر ،ساقههاا متعادد،

در سااا هااای اخیاار اسااتداده از گیاهااان دارویاای مااورد

نازک ،غیرمعطر ،اغلب ساده و یا با انشعابات کم و برگها

توجه خاصی قرار گرفته است ولی متاسدانه به دلیل رعایات

متقابل با گلآذین انتهاایی در گارزنهاای تنا

مایباشاد

نکردن نکاتی به ظااهر سااده و در اصال برایار باا اهمیات،

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

بریاری از افراد نمیتوانند از خواص و اثارات دارویای آن

مریوان در اساتان کردساتان جما آوری و باهعناوان گوناه

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

جدید جنس مرزه و انحصاری ایران معرفیشده و در ژورنا

مرزه اورامانی  Satureja avromanica Maroofiگیااهی

گیاهشناسای ایاران اختالفاات آن باا خویشااوندان نزدیا
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اماواج فراصاوت و افازایش فرکاانس آن

 S. edmondiو  S. macrosiphoniaمااورد بررساای قاارار

استخراج بهکم

گرفات ( .)Maroofi, 2010کاارواکرو و تیماو باهعناوان

منجر به کاهش زماان ماوردنیااز جهات تکمیال اساتخراج و

ترکیبات اصلی اسانس گونههای مختلف مرزه گزارش شاده

کاهش حال مصرفی گردید .محتاوای فناولی و فالنوئیادی

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

جهت بررسای پتانرایل آنتایاکرایدانی عصااره بارگ گیااه

گیاهااان دارویاای حاااوی ترکیبااات ثانویااه وساایعی

دارویای  Meyna spinosa Roxbتعیاین شاد .بیشاترین تاأثیر

هراتندکه اغلاب فعالیااتهاای زیرااتی مهمای دارنااد و از

آنتیاکریدانی در  Mellilotus officenalisباا  IC50برابار باا

آنجایی که عصارههای گیاهی بهطاور وسایعی در صانای

 0/010میلاایگاارد در میلاایلیتاار گاازارش شااد و فعالیاات

دارویی ،غاذایی و بهداشاتی اساتداده مایشاوند ،فنااوری

آنت ایاکراایدانی رادیکااا

عصااارهگیااری بااه منظااور اسااتخراج ایاان ترکیبااات فعااا

عهااار براباار بیشااتر از  DHTاساات (

اساتداده شاد ( .)Siahmansour et al., 2018روشهاای

 .)2006تاکنون اطالعات جامعی از بهتارین روش اساتخراج

سنتی مانند روش خیراندن بریار هزینهبر میباشد و مقدار

عصاره گیاه مرزه اورامانی یافت نشده است .بناابراین ،هادف

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

از انجاد این آزمایش بررسی مقدار فنو  ،فالونوئید و فعالیت

گیاه نحاوه

آنتیاکریدانی عصاره حاصل از گیاه مرزه اوراماانی و تعیاین

عصاااارهگیاااری از آن اسااات ،عاااون ناااوع ترکیباااات

ترکیبااات فنااولی و فالونوئیاادی آن در دو روش حااال و

استخراج شده ،کمیات و کیدیات آن باه طاور معنایداری

امواج فراصوت بود.

مرحله کلیدی در استخراج مواد مؤثره از ی

تحت تأثیر سیرتم های حاللی انتخاب شده و انداد گیاهی

عصاااره Mellilotus officenalis
Pourmorad et al.,

مواد و روشها

است (.)Mustapa et al., 2015

نمونههای گیاه مارزه اوراماانی از روساتای بلبار منطقاه

در سا های اخیر در مورد استداده از امواج فراصوت

اورامانات شهرستان مریوان (ارتداع از سطح دریا  030متار،

بهدلیل کاهش زمان استخراج و امکان استداده از دماهاای

طو جغرافیایی  46درجه و  10دقیقاه و عارو جغرافیاایی

پااایین مطالعااات فراواناای صااورت گرفتااه اساات .امااواج

 33درجااه و  13دقیقااه) در تیرماااه  1313جم ا آوری و بااه

فراصااوت م ایتواننااد باعااج ایجاااد یکرااری انقباااو و

هرباریود مرکز تحقیقات کشاورزی و منااب طبیعای اساتان

انبراط های متوالی در محیط شوند که ایان باعاج ایجااد

کردسااتان انتقااا داده شاادند .س ا س نمونااههااای بااهروش

فشار و حذف متوالی آن بر ماده میشود ،نیروهای حاصل

خش

کردن طبیعی به مدت  13روز هدته در سایه و هوای

به وسیله این مکانیرم مکانیکی می توانند نربت به کشش

آزاد خش

سطحی که حال را در لولههای موییناه بافات مااده نگاه

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

ماایدارد بیشااتر شاااوند و بنااابراین ایجااااد کانااا هاااای

سااانتیمتاار خاارد شااد و اسااتداده از تاارازوی دیجیتااالی

ایجاااد کننااد کااه ایاان باعااج اسااتخراج

( ،Sartoriusآلمان) وزن گردید .جهت اساتخراج عصااره،

آسااانتاار م ایشااود ،لااذا عماال اسااتخراج را م ایتااوان در

گیاااه ماارزه خردشااده در 20

ماکروسااکوپی

حارارتهاای پاایین انجااد داد (

;Nandes et al., 2008

.)Raza et al., 2017
در پژوهشااای میااازان ترکیباااات فناااولی ،فالوناااولی و
فالونوئیدی عصاره اتانولی گل میمونی باهترتیاب  74 ،100و

شدند .گیاهان خش

 0/1گاارد از پااودر خشاا

شاده باهوسایله آسایاب

میلیلیتار حاال هاای متاانو  ،آب 30:30 ،آب باه متاانو ،
 73:23متانو به آب و  73:23آب به متانو ریخته و اجازه
داده شااد تااا عملیااات اسااتخراج عصاااره بااه ماادت یاا
شبانهروز انجاد گیرد

 100میلیگارد در گارد باود ( Sherafati-chaleshati et al.,

در روش حال -امواج فراصوت ،نمونهها به مادت 30

 Karami et al. )2011( .)2009نشااان دادنااد کااه راناادمان

دقیقه در دمای  40درجه ساانتیگاراد در مجااورت اماواج

استخراج ترکیبات فنولیکی در هر دو روش یکران بود ولای

ماوراصااوت (دسااتگاه حماااد امااواج ماوراصااوت مااد
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 SONIC 6Dساخت شرکت  Jamesانگلرتان دارای تاوان

رادیکا های  -2،2دی فنیل 1پیکریل هیادرازیل ()DPPH

 200وات و فرکااانس  40کیلااوهرتز) باادون بکااارگیری

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

هیچگونه عامال دیگار بار روی رانادمان اساتخراج شادند.

میلاایلیتاار از هاار یا

از رقااتهااای تهیااهشااده از  BHTو

س س نمونهها در  4000دور به مدت دقیقه سانتریدیوژ و باه

عصاره گیاهی مقدار  3میلیلیتر محلو  DPPHاضاافه شاد

حجم نهایی  20میلیلیتر رسانده شدند (.)Wu et al., 2001

و در کنار آنهاا محلاو هاای بالنا

وکنتار نیاز آمااده

محتوای فنولی
محتوای فنولی با استداده از معرف فولین-سیوکالتیو و بار

گردید (محلو ها حتیالمقدور دور از نور سااخته شاد ،باه
دلیل حراسیت  DPPHبه نور) .محلو ها به مدت  30دقیقه

حرااب اساایدگالی  ،در طااو مااوج  760نااانومتر توسااط

در محلی تاری

و دردماای اتااق انکوباه شادند و پاس از

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

گذشت این مدت جذب آنها درطو ماوج  317ناانومتر

ابتادا محلاو هاای اساتاندارد باا غلظاتهااای ،30،23 ،12/ 3

دساتگاه اسا کتوفتومتر انادازهگیاری شاد (بارای

 100 ،62/3و  μg/ml 123از گالیا

بهکما

اس اید در متااانو تهی اه

خواندن جذب کلیه محلو ها ،دستگاه به وسیله حال یعنی

1میلی لیتر باه لولاه آزماایش منتقال

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

کرده و به آنهاا  3میلایلیتار از محلاو واکنشاگر فاولن

رادیکا آزاد  DPPHبا استداده از رابطه  1محاسبه گردید.

شد .س س از هر ی

سیوکالتو  10درصد (10سیسی فولن سیوکالتو ( 2مومر)
را با آبمقطر به حجم 100سیسی رسانده شد و بعاد از3
تا  0دقیقه به آنها  4میلیلیتر از محلو کربناتسدیم 7/3
درصد اضاافه شاد .لولاههاا باه مادت 1سااعت در دماای
آزمایشااگاه و در مح ایط تاریا

نگهااداری وپااس از آن

میزان جذب در 763نانومتر اندازهگیری شد.
محتوای فالونوئید
محتااوای فالونوئیااد باار اسااا

روش رناا

رابطه ()1

 :ODcجذب محلو کنتر
 :ODsجذب محلو حاوی عصاره
 :ODbجذب محلو بالن
اندازه گیری ترکیباات فناولی و فالونوئیادی موجاود

ساانجی

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

در عصاره توسط دستگاه کروماتوگرافی مای باا کاارایی
بااام ( )HPLCشاارکت  KNAUERکشااور آلمااان مااد

سنجی آلومینیاود

 PLATIN blueبه همراه پمپ  1001 Kمجهز به دتکتور

کلرایاد انجااد شاد طبا ایان روش  0/3میلایلیتار از هاار

 ،UVسااتون  ،10 Cنااردافاازار  EZChrom Eilteاسااتداده

عصاره با  1/3میلی لیتر متانو و  0/1میلایلیتار آلومینیاود

گردیاد .فاااز متحارک دسااتگاه شاامل دو قراامت  Aو B

کلراید  10درصد و  0/1میلیلیتر پتاسیماستات  1ماومر و

می باشد .فاز  Aشامل بافر امومنیود استات ( 770میلیگرد

 2/0میلیلیتر از آبمقطر مخلوط گردیده و باه مادت 30

در  1000میلاایلیتاار آب) و فاااز  Bشااامل  100میلاایلیتاار

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

استونیتریل و  100میلیمتر متانو تشکیل شاده اسات20 .

نااانومتر توسااط دسااتگاه اساا کتوفتومتر خوانااده شااد .از

میکرولیتر از عصاره در دماای  23درجاه ساانتیگاراد باه

غلظت های مختلاف کوئرساتین  100 – 12/3میکروگارد

دستگاه تزری و با سرعت جریان  1میلیلیتار در دقیقاه از

در میلاایلیتاار در متااانو جهاات رساام منحناای اسااتاندارد

ستون  10 Cبه قطار ذرات  3میکرومتار عباور داده شادند

محتوای فالونوئید بر اسا

روش رن

استداده شد و محتوی فالونوئید به صورت اکیوامنهای
کوئرستین در گرد وزن عصاره خش

بیان شد.

فعالیت آنتیاکسیدانی
فعالیاات آنت ایاکراایدانی بااا روش مهااار رادیکااا آزاد

(.)Ganzera et al., 2002
تجزیه و تحلیل دادهها
تیمارها با آزمایش فاکتوریال در قالاب طارا کاامال
تصادفی با سه تکرار آزمون شدند .تجزیه و تحلیل دادهها
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 نتاایج نشاان داد کاه.)1 آنتیاکریدانی معنیدار نبود (جدو

 و مقایره میانگین دادهها به روش آزمونSAS با نردافزار

بیشترین فعالیت آنتیاکریدانی تحت تأثیر نوع حال مرباوط

.عنددامنهای دانکن با سطح احتما پنج درصد انجاد شد

 درصد و کمترین فعالیت آنتایاکرایدانی باا10/61 به آب با

نتایج و بحث

 همچناین.)2  درصد مرباوط باه متاانو باود (جادو11/23

فعالیت آنتیاکسیدانی
اثاار نااوع حااال و روش اسااتخراج باار درصااد فعالیاات

مشخص شد که روش حال امواج فراصاوت دارای فعالیات

درصاد تاأثیر معنایدار

 درصد) نربت به روش حال16/62( آنتیاکریدانی بیشتری

آنتیاکریدانی در سطح احتما یا

 اثر متقابل روش و نوع حال بار فعالیات،)P ≥ 0/03( داشت

.)1  و شکل3  درصد) بود (جدو11/12(

Table 1. The analysis of variance for antioxidant activity, phenol, and flavenoid under extraction
method of solvent and solvent-ultrasonic
Sources of variations

df

Solvent
Extract method
Solvent × Extract method
C.V. (%)

4
1
4
-

Mean square
Flavonoid

Antioxidant activity

50.89**
166.1**
1.12ns
12.36

Phenol

65.68**
28.03**
0.43ns
4.25

200.3**
192.5**
0.58ns
3.18

*, ** 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)

18.69a
15.061b
14.24c
12.11d
11.25e

19a
17b
13.91c
12.58d
10e

Water
75% Water
50% Water
75% Methanol
Methanol

Phenol (mg/g)

49.23a
47.75a
42.78b
38.7c
35.66d

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

Solvent
Solvent – Ultrasonic

Antioxidant activity (%)

Flavonoid (mg/g)

Phenol (mg/g)

11.92b
16.62a

13.40b
15.33a

40.29b
45.36a

Same letters in each column show no significant difference.

Solvent – Ultrasonic
Antioxidant activity

Solvent

Water

75% Water

50% water

75% methanol

Methanol

Solvent
Figure 1. The variation trend of antioxidant activity under extraction method of solvent and
solvent-ultrasonic
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فالنوئید

طب نتایج مشاهده شد کاه اثار ناوع حاال در ساطح
احتماا یا

درصاد ( )P ≥ 0/01و روش اساتخراج در

بر اسا

نتایج ،اثر نوع حال در سطح احتماا یا

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

سطح احتما پنج درصد ( )P ≥ 0/03تأثیر معنیداری بار

پنج درصد ( )P ≥ 0/03بر فالنوئید ،تأثیر معنیدار داشت،

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

همچنین مشاهده شد که اثر متقابل روش و نوع حال بار

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

فالنوئید معنایدار نباود (جادو  .)1نتاایج نشاان داد کاه

 )2مشهود است حداکثر فنو باه مقادار  41/23و 47/73

بیشترین مقدار فالنوئید با  1میلیگارد در گارد در حاال

میلیگرد در گرد بهترتیب در تیمارهای آب و  73درصد

آب و کمترین فالنوئید به مقدار  10میلیگرد در گرد در

آب و حداقل فنو با مقدار  33/66میلیگرد در گارد در

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

تیمار متانو بهدستآمد .نتایج جادو ( )3حااکی از آن

کااه روش حااال -امااواج فراصااوت بااا میااانگین 13/33

بود که روش حال امواج فراصوت ( 40/21میلیگرد در

میلاایگاارد در گاارد فالنوئیااد در مقاباال روش حااال بااا

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

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

میلیگرد در گرد) بود (شکل .)2

بیشتری بود (جدو  3و شکل .)3
Solvent – Ultrasonic

Solvent

Phenol

Methanol

75% methanol

50% water

75% Water

Water

Solvent
Figure 2. The variation trend of phenol under extraction method of solvent and solvent-ultrasonic

Solvent – Ultrasonic

Solvent

Flavenoid

Methanol

75% methanol

50% water

75% Water

Water

Solvent
Figure 3. The variation trend of under extraction method of solvent and solvent-ultrasonic
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نتایج کروماتوگرافی تیمار حال آب-اماواج فراصاوت

فناولی و فالنوئیادی از گیااه گزناه  Urtica dioica L.باا

که از نظر بیشترین میازان ترکیباات آنتایاکرایدان ،فناو و

روشهای مختلاف اساتخراج نشاان داد کاه روش اماواج

فالونوئیاااد بهتااار از ساااایر تیمارهاااا بودناااد ،نشاااان داد

فراصوت نربت به روش هاای پیشاین اساتخراج ،کاارایی

کااه فرولی ا

اسااید و روتااین بااهترتیااب بااا  1/12و 7/17

میلاایگاارد در لیتاار بیشااترین مقاادار را داشااتند (جاادو
.)4

بامتری در استخراج ترکیبات داشتند.
در ایاان تحقیاا اسااتخراج عصاااره گونااه ماارزه در
حال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل

مقدار ترکیبات فنولی و فالنوئیدی اساتخراجشاده باا

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

دو روش نشان داد که در روش حاال -اماواج فراصاوت

میزان استخراج ترکیبات را فزایش مایدهاد باهطاوریکاه

مقدار بیشتری بهدستآمده است .عرضه روشهای جدید

حال های حاوی آب ،فنو و فالنوئید بیشتری را استخراج

استخراج ترکیبات فعا بیولوژیکی از گیاهان ،بهویاژه در

کردهاند .ترکیبات فنولی در حال آب و حال  73درصاد

صنای دارویی افزایش یافته است .دلیل این موضاوع نیااز

آب نربت به حال های دیگر اختالف معنیداری داشاته و

به روش ایدهآ استخراج بوده که بتواند بیشاترین مقادار

مدار ترکیبات فنولی بیشاتری اساتخراج شاده اسات .بارای

را در کوتاهترین زمان ممکن با

فعالیاات آنتاایاکراایدانی در حااال آیب بیشااترین مقاادار

ترکیبات فعالی بیولوژی

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

مشاهده شد و اختالف معنیداری با سایر حاال هاا داشات

از امواج فراصوت میباشد که سبب افازایش قطبیات فااز

درحالیکه باین فعالیات آنتایاکرایدانی اساتخراجشاده از

مای می شود .امواج فراصاوت منجار باه ایجااد نوساانات

حال های دیگر اختالف معنایداری وجاود نداشات .باین

مکانیکی در محیط مای میگردد .تأثیر مکانیکی فراصوت

ترکیبات فالنوئیدی استخراجشده در حال هاای مختلاف،

سبب ندوذ حال به درون مواد سلولیشده و انتقا جارد را

اختالف معنایداری وجاود داشات و حاال آب بیشاترین

بهبود میبخشد .همچنین بازیافت پلیفنو ها از مواد گیاهی

مقاادار ترکیبااات فالنوئیاادی را داشاات .آب ی ا

توسط قطبیت حال مورد استداده جهت فرآیناد اساتخراج

منحصربهفرد کاه در دماای اتااق و فشاار اتمرادر باه دلیال

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

وجود ساختار گرترده پیوندهای هیدروژنی ،حاللای برایار

تحقیقات متعددی در زمینه به کارگیری روش استخراج باا

( )εبامست ( ;Do et al., 2014

کم

قطبی با ثابت دیالکتری

حااال

امواج فراصوت در استخراج ماواد مختلاف از قبیال

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

ایزوفالونها از ریشه  ،Radix pueraraeپلی ساکاریدها از

داد که از لحاظ کارایی و هزینه حال آب برای اساتخراج

پوست میوه  ،Longanترکیباات فناولی از غاالت صاورت

ترکیبات گونه گیاهی مرزه بهترین حال است .حال هاای

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

مختلف واکنشهای متداوتی را در گیاهان مختلاف نرابت

نتیجااه رساایدند کااه روش امااواج فراصااوت بااه طااور قاباال

به استخراج ترکیبات آنتیاکریدانی دارناد .در ایان راساتا،

مالحظهای موجب افزایش کارایی استخراج ،کاهش زماان

باارای اسااتخراج ترکیبااات فنااولی و فالنوئیاادی از گیاااه

و کاااهش حجاام حااال مصاارفی شااده اساات .یافتااههااای

 ،Merremia borneensisحال اتانو  00درصد بهعناوان

( Sadeghi et al.)2010در زمینه اساتخراج ترکیابهاای

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

Table 4. The concentration of components extracted of Satureja avromanica Maroofi
)Concentration (mg/l

Component

7.97
9.12
1.03

Rutin
Ferulic acid
Quercetin

)Concentration (mg/l

3.2
2.11
3.28
0.75

Component

Gallic acid
Chlorogenic acid
Caffeic acid
P-Coumaric acid
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در لیتاار باارخالف تحقیاا حاضاار مقاادار ناااعیزی بااود

و اتانو  30درصد بهترین حال ها جهت استخراج ترکیباات

( .)Ebrahimi et al., 2017گالی

فنااولی و فالونوئیاادی گاال بابونااه اسااتMozdasta et al. .

است که با مقدار آن  3/2میلیگارد در لیتار گازارش شاد.

( )2015حال آب را بهعنوان بهترین حال جهت استخراج

این ترکیب در سایر گونههای مرزه مانند ،S. bachtiarica

محتوای فناولی و فالونوئیادی عصااره گیااه دارویای ماورد

اسید نوعی اسید فناولی

 S. coerulea ،S. icaricaیافات نشاد (

معرفی کردند که همرو با تحقی حاضر است .مقاادیر فناو

 .)2012کلروژنی

کل در گیاهان دارویی آویشن دنایی و مرزنجوش باهترتیاب

سیرتم عصبی فعالیت میکند و عوامل ایجادکنناده التهااب

باود

ملین

 17و  140میلیگرد گالی

اساید در گارد وزن خشا

اسید بهعناوان یا

Askun et al.,

آنتایاکرایدان در

در سیرتم عصبی را سرکوب مینماید و بهعنوان ی

کااه بیشااتر از مقااادیر بااهدسااتآمااده در تحقی ا حاضاار بااود.

در افراد مبتال به یبوست کااربرد دارد .مقادار ایان ترکیاب

همچنین مقدار فالونوئید کل در این گیاهان باهترتیاب برابار

در تحقی ا حاضاار  2/11گاازارش شااد کااه در تحقیقااات

بااود

( Ebrahimi et al. )2017و ( Askun et al. )2012یافات

 40و  61میلایگاارد کوئرسااتین در گاارد وزن خشا

فااااالون گیاااااهی از گااااروه

(.)Mirzaee et al., 2011

نشااااد .کوئرسااااتین یاا ا

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی

فالونوئیدهاست که در بیشتر میوهها ،سبزیجات ،برگهاا و

ترکیبااات فناولی و فالونوئیاادی شناساااییشااده توسااط

دانهها یافت میشود .دارای طعمی تلخ و بهعناوان ترکیاب

دستگاه  HPLCدر عصاره نمونههای نمونههای عصاره آبی

اصلی در نوشیدنیها و غذاها استداده میشود .مقدار آن در

و امواج فراصوت این تحقی بهترتیب شامل فرولی

اسید،

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

اساید ،کلروژنیا

اساید،

مقدار گزارششده توساط ( Ebrahimi et al. )2017روی

روتین ،کافئی

اساید ،گالیا

کوئرسااتین و پاراکوماریا

اسااید بودنااد .بیشااترین مقاادار

ترکیب شناساییشده برابر  1/12میلیگرد در لیتر مربوط به
فرولی

اسید بود .فرولی

اسید نوعی آنتیکریدان اسات

که در دیواره سلولی گیاه یافت مایشاود .ایان ترکیاب در
محافظااات از گیاهاااان و خاااودمراقبتی نقاااش کلیااادی و
تعیینکننده دارد .فرولی

گونه  S. bachtiaricaبود .همچنین مقدار پارا کوماریا
اسید در تحقی حاضر با  0/73کمتر از مقدار آن در تحقی
( Ebrahimi et al. )2017روی گونه  S. bachtiaricaبا 2
میلیگرد در لیتر گزارش شد.

نتیجهگیری

اساید ایان امکاان را دارد تاا در

آنتیاکریدانهای طبیعی ممکن اسات در جلاوگیری

درمان مبتالیان به دیابت کارایی بیشتری داشاته باشاد و اثار

از آسیبهای ناشی از استر

اکرداتیو مدید باشند .نتایج

مهاری روی رشد سلو هاای سارطان پراتان و سالو هاای

حاصل از این تحقی نشان داد کاه گوناه مارزه اوراماانی

عصبی دارد .روتین از دیگار ترکیاب اصالی عصااره مارزه

دارای خاصیت آنتیاکریدانی و ترکیبات فناولی و فالنوئیادی

اورامااانی اساات کااه مقاادار آن در تحقیاا حاضاار 7/17

است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،روش حال  -امواج

میلیگرد بر گرد بود .مقادار ایان مااده در S. bachtiarica

فراصااوت کااارایی بااامتری نراابت بااه روش حااال در

اسید (باا مقادار

استخراج ترکیبات گونه مرزه اورامانی دارد بهطاوریکاه

ترکیاب

اختالف بین ترکیبات فنولی ،فالنوئیدی و اثر بازدارندگی

است که در تمااد گیاهاان یافات مایشاود ،زیارا

دو روش یااادشااده معن ایدار بااود .همچنااین در ترکیبااات

ترکیااب کلیاادی در بیوساانتز لیگنااین اساات .مقاادار

شناسایی شده گونه مرزه اورامانی در حال هاای مختلاف

اسید در گونه  S. bachtiaricaبا  0/01میلیگرد

نشان داد که حال آب و حال  73درصد آب نربت باه

برابر  13/73میلیگرد در لیتر بود .کافئی

 3/20میلیگارد در لیتار در تحقیا حاضار) یا
ارگانی
یا
کافئی
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 درصااد متااانو مقاادار73 ، درصااد آب30 حااال هااای
ترکیبات بیشتری استخراج کرده است که نشاان مایدهاد

از مرکز تحقیقاات اساتان کردساتان بارای جما آوری

روش حااال آب نراابت بااه بقیااه روشهااا هاام از لحاااظ

نمونههای مرزه اورامانی و همچناین آقاای دکتار اساماعیل

کاارایی و هاام از لحاااظ هزینااه روش مناساابتااری باارای

خرروپور جهت همکاری در بخش آزمایشگاهی دانشاگاه

 فرولیا.استخراج ترکیبات گونه مارزه اوراماانی اسات

.تهران تشکر و قدردانی مینماییم

اسید بامترین درصد ترکیبات اساتخراجشاده در عصااره
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