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 چکیده

ایی هستند اما شناخته شده و ضد سرطانی میکروبی خواص ضدفنلی و فالونوئیدی آنها دارای های گیاهی و ترکیبات عصاره: مقدمه

برخی ترکیبات  مطالعه بررسیهدف از انجام این تواند روی خواص آنها اثرگذار باشد. های مختلف میهای استخراج و نیز حاللروش

 حنا و مقایسه آن با گیاه بادرنجبویه بود.بیولوژیک گیاه گل

 کمترسایه )رطوبت  کردن درخشک و آن یاجزا یه شده و پس از جداسازیته 1397تهران در سال  یگل محالت بازار از یاهانگ:روش کار

 یبه بررس یک،و اولتراسون یساندناتانل و متانول، آب و استون به روش خجمله  مختلف از یهاعصاره یهاز تهگردید. پس یاب( آس%1 از

 یینتع و Folin-Ciocalteu یسنجرنگ روش به کل یفنل یباتترک میزان تعیینآن پرداخته شد.  یسهو مقا یوشیمیاییب یباتترک

 . گرفت انجامپژوهش  ینا درکل  یدکاروتنوئو  آنتوسیانین یزانم سنجش و یدکلر ینیومآلوم یسنجرنگ روش به کل یدیفالونوئ یمحتوا

 یبو ترک است موثرترمورد مطالعه  یاهاناستخراج مواد گ در اولتراسونیک به نسبت خیساندن یریگنشان داد که روش عصاره یجنتا: نتایج

 فالونوییدی محتوای دارای یه. بادرنجبوباشدمیحالل  ینترعنوان مناسبهب درصد 70( 1 به 1)نسبت  ل با درصد خلوصول/ متانواتان

نسبت   لیتریلیم/گرممیلی 66/12 ±2/0  میزان به یشتریب یفنل یو برگ حنا محتوا  لیتریلیم/یلیگرمم 75/8 ±1 /01 یزانتر به مبیش

نسبت به   گرم/مول میلی 09/2 ±02/0یزان تر  به میشب یانینآنتوس یحاو خود، رنگی یبترک علتبهداشت. گل حنا  یگرد یببه دو ترک

 . یداستخراج گرد  لیتریلیم/گرمیلیم  07/5 ±06/0 به مقدار یتریشب یدکاروتنوئ یهبود و از بادرنجبو یگرد یبدو ترک

 یتربیش یقاتشود تحقیم یهلذا توص ؛باشدمی یدانیاکسیآنت یباتقابل توجه ترک یزانم یحاو مطالعه، مورد گیاهان : عصارهنتیجه گیری

 .گیردها انجام آن یدانیاکسآنتی قدرت و ترکیبات این کامل شناسایی ینهدر زم

 

 کاروتنوئید ،آنتوسیانین یید،حنا، فنل ، فالونو یه،بادرنجبو :یدیکل کلمات
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مقدمه
-آنتی تأمین برای تغذیه متخصصین از بسیاری امروزه

و  جاتمیوه گیاهان، مصرف بدن، نیاز مورد هایاکسیدان

-آنتی مصرف معموالً زیرا نمایند،می توصیه را سبزیجات

 بهتری درمان و کمتر جانبی عوارض گیاهی هایاکسیدان

 مهم منابع از یکی گیاهان کهاین به نظر. نمایندمی ایجاد

 بهرو زمینه این در تحقیقات باشند،می هااکسیدانآنتی

-آنتی ترکیبات از غنی که گیاهانی .باشدمی افزایش

 آسیب از هاسلول حفاظت باعث توانندمی  بوده، اکسیدان

 باعث طبیعی هایاکسیدانآنتی(. 1) شوند اکسیداتیو

 به ابتال کاهش و پالسما هایاکسیدانآنتی قدرت افزایش

 سکته و قلبی هایبیماری سرطان، مانند هابیماری برخی

 فالونوئید و فنل مانند ثانویه هایمتابولیت .شوندمی مغزی

 سازیپاک برای قوی یلپتانس دارای گیاهان از مشتق تام

 مختلف هایقسمت تمام در که باشندمی آزاد هایرادیکال

دارد  وجود پوست و ریشه دانه، میوه، برگ، مانند گیاهی

 بیوشیمیایی ترکیبات از ایگسترده طیف دارای گیاهان،و

 یهزینه و متعدد جانبی اثرات علتبه امروزه(. 2)باشند می

 گیاهی داروهای مصرف به عالقه شیمیایی، داروهای باالی

 پیشگیری یا و درمان برای گیاهان است. این افزایش بهرو

 در .اندگرفته قرار توجه مورد بسیار مختلف هایبیماری از

 عنوانبه گیاهی داروهای اروپایی، کشورهای از بسیاری

 از متحده ایالت و ایران در اما شوند،می تجویز اصلی داروی

(. 3)گردد می استفاده غذایی مکمل عنوانبه گیاهی داروهای

 رایج و ترینقدیمی از ،Melissa officinalis بادرنجبویه

  نعناعیان خانواده به متعلق که است دارویی گیاهان ترین

Lamiaceae گیاه این مشخصات از لیمو بوی. باشدمی 

 هم  Lemon balm آن به دلیل همینبه است استوایی

 گیاه این روی بر که متعددی در مطالعات .شودمی گفته

 اثبات به آن برای گوناگونی است، خواص  گرفت انجام

-آرام به توانمی خواص این ترینرایج از .است رسیده

 باکتری،ضد نفخ،ضد اسپاسمی،ضد اکسیدانی،آنتی بخشی،

 ترکیبات از(. 4)کرد  اشاره آن التهابیضد و ویروسیضد

 تانن، اسید، رزمارین به توانمی بادرنجبویه فنول

 گلوکوزید،-اکسید-7 -ژنیناپی چونهم فالونوئیدهایی

 شامل فالونول سه و گلکیوزید-اکسید -7-لوتئولی

 کرد. نتایج اشاره ایزوکوئرسیترین و رامنازین رامنوسیترین،

 حاوی بادرنجبویه گیاه عصاره که داد نشان اخیر مطالعات

 و اسید کی اولینول ترپنوئیدها، تری کی، رزمارین اسید

 اسید بوتریک آمینو-گاما فعالیت از که است اورسال اسید

 گیاه(. 5) کنندمی ممانعت  (GABA-T)آمیناز ترانس

 بومی که باشدمی بالسامیناسه خانواده به متعلق حنا گل

 دارایImpatiens   جنس است؛ گرمسیری آفریقای شرق

 حتی و مقاوم مقاوم، نیمه یا حساس ساله یک هایگونه

 و علفی گل، این بوته. است سبز همیشه هایدرختچه

 نام. است منشعب و شفاف آبدار، گوشتی، آن هایساقه

 حوصلهبی معنیبه فرانسوی زبان به که حنا گل جنس

 کردنلمس اثر در که شده داده آن به دلیل این به است؛

 (.6)شوند می پراکنده بذرها و شده باز بارهیک میوه کپسول

 یک عنوانبه پوستی هایبیماری درمان برای گیاه این از

 Impatiens گونه .است شده استفاده موضعی داروی

balsamina  ضد خون، گردش تقویت خاصیت دارای-

 (.7)باشد می عفونت ضد و هیستامینآنتی قارچی،

کل  فنلی ترکیبات میزان سنجش پژوهش این از هدف

 یاهکل در برگ گ کاروتنوئیدو  یانینو آنتوس ییدیو فالونو

 روش و متفاوت هایحالل در او گل و برگ حن یهبادرنجبو

 یباتترک میزان یسهمقا یتمختلف و درنها گیریعصاره

 دوگیاهدر  یریعصاره گ روش بهینهو انتخاب  یوشیمیاییب

 است. 
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ها روش و مواد
 نمونه تهیه

 Melissa هایبا نام آزمایش مورد گیاهان

Officinalis  وImpatiens walleriana سال در 

گل مورد  شدند. برگ و یهتهران ته یگل محالت باغ از 1397

( و سپس %1)رطوبت کمتر از  خشک یهابتدا در سا یشآزما

 خرد شد. یابتوسط آس

 

 استخراج روش

( و (Maceration خیساندن دو روش به گیاهان

با سه  Ulrasound Assisd Exracion)) یکاولتراسون

 درصد با متانل /اتانل مخلوطو  %99 ونحالل آب و است

 گیریعصاره مساوی نسبت به درصد 70( 1به  1) خلوص

 از گرممیلی 100 به ، UAEگیریعصاره روش در .شدند

 %70 متانول و اتانول مقطر، آب( حالل از لیترمیلی 10 نمونه

 20 مدت به حاصل مخلوط سپس شد. اضافه( استون و

 در و کیلوهرتز 40 قدرت با اولتراسونیک حمام در دقیقه

 هانمونه از آن پس. گرفت قرار گراد سانتی درجه 40 دمای

 یفیوژسانتر rpm 3000 سرعت با دقیقه 10 مدت به

 (.8)گردید  جدا صافی کاغذ توسط روشناور آخر در و شدند

میلی 100 به Maceration یا یساندنخ روش در

 و اتانول آب، (حالل از لیتر میلی 10 نمونه، از گرم

 یک مدت به مخلوط و شد اضافه( ونو است 70%  متانول

 حمام درون گراد سانتی درجه 70 دمای در نیم و ساعت

 با دقیقه 15 مدت به نمونه سپس. شد قرارداده ماری بن

 به روشناور آخر در وشد  سانتریفیوژ rpm 2000 سرعت

 (.9) گردید جدا صافی کاغذ وسیله

 تامفنلی ترکیبات میزان گیری اندازه

-Folin سنجیرنگ روش اساسبر کل فنلی محتوای

ciocalteau عنوانبه اسید گالیک از استفاده با و 

 یاءروش اح ین. اساس کار در اشد گیریاندازه استاندارد

 یاییقل یطدر مح یفنل یباتتوسط ترک یوکالتوس ینمعرف فول

رنگ همراه است که  یکمپلکس آب یک یجاداست که با ا

-ینانومتر نشان م 750حداکثر جذب خود را در طول موج 

-میلی 200-25 غلظت با استاندارد هایمحلول ابتدا. دهد

 مقطر آب در اسید گالیک مادر محلول از  لیتریلیم/گرم

 1 استاندارد، محلول از لیترمیلی 2/0 به سپس .شد تهیه

 .گردید اضافه شده رقیق سیوکالتو فولین معرف لیترمیلی

 % 7 کربنات سدیم لیترمیلی 8/0 زدنهم ثانیه 30 از بعد

 در دقیقه  90مدت به نگهداری از بعد و شد اضافه آن به

 750 موج طول در هاآن جذب تاریکی، و آزمایشگاه دمای

. گردید رسم هاآن استاندارد منحنی و شد خوانده نانومتر

 را گیاهی هایعصارهاز  یکهر از لیترمیلی 2/0 مقدار سپس

-بر هاآن فنلی محتوای شده، ذکر مراحل مطابق و برداشته

 (.10)شد  محاسبه  لیتریلیم/گرممیلی حسب

 

 تامفالونوئیدی ترکیبات میزان گیری اندازه

 سنجیرنگ روش به کل فالونوئیدی محتوای

 عنوانبه کوئرستین از استفاده با و کلرید آلومینیوم

 غلظت با استاندارد محلول ابتدا شد. گیریاندازه استاندارد

10-100 μg/ml  در کوئرستین اولیه و اصلی محلول از 

 محلول از ml 5/0 به سپس. شد تهیه مطلق متانول

 % 10 کربنات سدیم ml 1/0 متانول، ml 5/1 استاندارد،

 به نهایت در و شد اضافه استات پتاسیم ml 1/0و  اتانولی

 نهایی محلول .شد اضافه مقطرآب ml 8/2 حاصل محلول

 میزان و شد نگهداری اتاق دمای در دقیقه 30 مدت به
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 منحنی و خوانده نانومتر 415 موج طول در آن نوری جذب

عصارهاز  یکاز هر ml 5/0سپس . شد رسم را آن استاندارد

 ذکر مراحل طی از پس و است شده برداشته گیاهی های

  برحسب کل فالونوئید  استاندارد، منحنی رسم برای شده

mg/g DW (.10)آمد  دستبه 

 

 کل آنتوسیانین محتوای گیریاندازه

 گرم 02/0مقدار  کل، آنتوسیانین میزان سنجش برای

 اسید محلول لیترمیلی 4 با گیاهی خشک بافت از

 .شد ساییده چینی هاون یک در متانول در1% کلریدریک

 .شد نگهداری یخچال در ساعت 24 مدت به حاصل محلول

 دور 13000 در و دقیقه 10 مدت به محلول سپس،

 در هامحلول جذب و برداشته را رویی فاز. گردید سانتریفوژ

 گیریاندازه شاهد به نسبت نانومتر 657 و 530 موج طول

 عنوانبه متانول در 1%  کلریدریک اسید محلول از .شد

 با عصاره هر برای آنتوسیانین میزان .گردید استفاده شاهد

 (.11) گردید محاسبه زیر رابطه از استفاده

 

A = A 530 - (0/25 × A 657) (1) 
 

A  :هاییموج طول نشانگر اندیس اعداد (محلول جذب 

 (است شده گیریاندازه هاآن در جذب که است

 

 کل کاروتنوئید محتوای سنجش

 گرم 05/0مقدار  کل، کاروتنوئید میزان سنجش برای

 هاون یک در استون لیترمیلی 5 با گیاهی تازه بافت از

 هموژنات به سپس .شد هموژن یخ حمام در و سرد چینی

 استفاده با و افزوده آب بدون سدیم سولفات گرم 1حاصل 

 به استون با شدهصاف محلول .گردید صاف صافی، کاغذ از

 در و دقیقه 10 مدت به و شد رسانده لیترمیلی 10 حجم

 جذب و برداشته رویی فاز .گردید سانتریفوژ دور 2600

 نسبت نانومتر 470 و 645و   662 هایموج طول در محلول

 استفاده شاهد عنوان به استون از و گیریاندازه شاهد به

-فرمول از استفاده با عصاره هر برای کاروتنوئید یزانم .شد

 (.11)گردید  محاسبه زیر های

 

Ca= 11/24 A662 – 2/04 A645 (2) 
Cb =20/13 A645 – 4/19 A662 (3) 

Ct =1000 A470 – 1/ 9 A Ca – 63/14 Cb / 214 (4) 

 

)aC :کلروفیل میزان A وbC کلروفیل یزان: م B و 

 tC: باشدمی کل یدکاروتنوئ یزانم) 

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 در 24نسخه   SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده

و  تجزیه .شدند تحلیل و یهتجز P<0/05 داریمعنی سطح

عامل  یک طرح برای طرفهیک واریانس یلتحل

(ANOVA) اختالف بودن دارمعنی و مقایسه هایانگینم 

 آزمون کمک به ها داد و گردید تعیین هامیانگین بین

 . شدند بندیگروه دانکن ای دامنهچند

 

 هایافته
-در حالل یفنل یمحتوا یزاننشان داد که م یینها نتایج

ها و گروه یرعصاره برگ حنا از سا استون و اتانل/متانل یها

(. 1است )شکل تریشصورت معنادار بهب آبحالل 
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 گیریعصاره روش از حاصل فنولی ترکیبات میزان

و نوع عصاره حاصل از آن  یاهنوع گ یرتاثتحت یکاولتراسون

( >05/0Pد )ر( قرار دااستونیو  یمتانول/یاتانول ی،)آب

در  یفنل یمحتوا یزاننشان داد که م یینها یج(. نتا2شکل) 

ها و حالل گروه یرعصاره برگ حنا از سا EMو   Aحالل 

W است. تریشصورت معنادار بهب

بهتر از  ینهزم یندر ا یساندننشان داد که روش خ نتایج

 یساندنروش خ یبرا EMبوده و حالل  یکروش اولتراسون

 Wباشند و حالل یتر ممناسب یکاولتراسون یبرا Aو حالل 

 بازده را داشت. ینترکم

عصاره گل حنا  Wدر حالل  یدیفالونوئ یمحتوا زانیم

 ریو برگ حنا از سا هیعصاره برگ بادرنجبو EMو حالل 

 است ترشیب( >05/0P)صورت معنادار هها بها و حاللگروه

(.3،4شکل )

 

ها و گروه یرعصاره برگ حنا از سا (A)استون  و (EM)اتانل/متانل  هایدر حالل یفنل یمحتوا یزان: میساندنروش خ به یفنل یباتترک یزان: م1شکل

 است تریشصورت معنادار بهب (W)حالل آب 

عصاره برگ حنا از  (EM)و اتانل/متانل (A)در حالل استون یفنل یمحتوا یزان: میکمختلف در روش اولتراسون یهابا حالل یفنل یباتترک یزان: م2شکل

 است تریشصورت معنادار بهب (W) ها و حالل آبگروه یرسا
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بهتر از  ینهزم یندر ا یساندننشان داد که روش خ نتایج

هر  یبرا A یتا حد و EMده و حالل بو یکروش اولتراسون

تر مناسب یکاولتراسون یبرا Wدو روش استخراج و حالل 

با استفاده از  یگروه ینب یسهحاصل از مقا نتایجباشند.یم

 یانینآنتوس یزانکه م داد نشان  Tukey یبیتست تعق

 یراز سا (>05/0P) در گل حنا بصورت معنادار یاستخراج

(.5شکل ) است یشترگروه ها ب

عصاره گل حنا و حالل   (W)در حالل آب یدیفالونوئ یمحتوا یزان: میساندنمختلف در روش خ یهاحالل با فالونوئیدی یباتترک یزانم: 3شکل

 .است تریشصورت معنادار بهها بها و حاللگروه یرو برگ حنا از سا یهعصاره برگ بادرنجبو  (EM)اتانل/متانل

عصاره گل حنا و حالل  (W)در حالل آب  یدیفالونوئ یمحتوا یزان: میکمختلف در روش اولتراسون یهابا حالل فالونوئیدی یباتترک یزانم :4شکل

 .است تریشصورت معنادار بهها بها و حاللگروه یراز سا یهعصاره برگ بادرنجبو (EM) اتانل/متانل
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-هب یهدر برگ بادرنجبو یاستخراج یدکاروتنوئ میزان

 است تربیش هاگروه سایر از (>05/0P)صورت معنادار 

 (.6شکل)

 

گیرییجهو نت بحث

-یتمتابول از ویژه گروه یک یفنلیپل یهایداناکسیآنت

حفاظت  در یکه نقش مهمدهند یم تشکیل را یهثانو یها

اد زآ یهایکالراد یکنندگیداثرات اکس لها در مقاببافت

(. در مورد 12کنند. )می یفاال افع عناصر سایر و یژناکس

ماده  یک یبرگ آن حاو یه،بادرنجبو یاهگ شیمیایی یباتترک

 پکتیکی، مواد زینی،مختلف، مواد ر یتلخ، تانن، کامفر، قندها

 بوی یهمطبوع شب یرنگ با بویب یعیکه ما یساسانس مل

 6و همکاران،  Hanganuمطالعه  در (.13باشد )می لیمو

 یراز سا ( >05/0P) صورت معنادارهحنا ب گلدر  یاستخراج یانینآنتوس یزان: میانینآنتوس یزان: م5شکل

 است. تریشها بگروه

 است. تریشها بگروه یرصورت معنادار از ساهب بادرنجبویهدر برگ  یاستخراج کاروتنوئید یزان: میدکاروتنوئ و a، b یلکلروف میزان: 6شکل
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، یداس ینک، کافئیداس یکشامل کافاتور یفنلیپل یبترک

گزارش  ژنین یپاو  ینولئ، لوتیداس یک، فولیداس پیکوماریک

که توسط  یهبادرنجبو یاهفعال گ یباتترک یر(. سا14) شد

Ibragić  یداس ینکافئ شامل کهو همکاران گزارش شد ،

 ید، اسیداس ینیک، سوکساسید یک، رزماریککلروژن یداس

حضور  یزگل حنا ن یاهگ مورد در(. 15) بود یمولو ت اوسولیک

 داده نشان رابطه این در وفعال گزارش شده است  یباتترک

-2نام  به یبیترک یدارا  Impatiens سکه جن شده

 برای ترکیب این که است ینوننفتوک –4 و 1ی متوکس

 التهابیضد و قارچیضد خواص دارای جنس این هایگونه

 یو همکاران که بررس An-Na Li مطالعه در(. 16) باشدمی

مانند  یباتیترک باشد،می دارویی گیاهان فنلی یمحتوا

گل  یاهدر گ ینکاتنیو اپ یداس پروتوکاتوئیک ید،اس یکگال

(. 17) داشتند اکسیدانیآنتی خواص که دهحنا گزارش ش

 هایمتابولیت جداسازی و استخراج کیفیت افزایش برای

و  یفنل یباتترک شامل حنا گل و بادرنجبویه گیاهان

همراه سه به یکو اولتراسون یساندناز دو روش خ یدیفالونوئ

متفاوت استفاده شد و  یتبا درجه قطب Aو  W، EMحالل 

 یبها با ترکنشان داد که حالل پژوهش ینحاصل از ا یجنتا

 یباتاستخراج ترک ییتوانا ،متفاوت یتو درجه قطب یمیاییش

گذار است.  یرها تاثخواص آن یرا دارند که رو یاهمختلف از گ

در  یساندنپژوهش، استخراج با روش معمول خ یندر ا

داشته و اثرات  یبهتر ییکارا یکبا روش اولتراسون یسهمقا

داشت. اما  یدیو فالونوئ یفنل یمحتوا یبتخر یرو یترکم

 ییمختلف کارا یهاحالل یاه،در هر روش و باتوجه به نوع گ

راستا، استخراج هر دو  ینداشتند که در ا یترمناسب

در  یبترتبه یساندنبا روش خ یدیو فالونوئ یفنل یباتترک

و تا  EM، W یهاها و حاللفنل یبرا Aو  EMحالل 

را نشان دادند.  یبهتر ییکارا دهایفالونوئ یبرا A یحد

 یدر هر دو  روش استخراج یفنل یباتترک یزانم ینهمچن

 ترینیشب یهدر برگ حنا، گل حنا و برگ بادرنجبو یببه ترت

در هر  یدیفالونوئ یباتترک یزاناما م ،را نشان داد یزانم

عصاره بسته به نوع روش و حالل متفاوت بود. امواج 

 ابزارهای نیازمند که است مفید تکنیک یک یکاولتراسون

 یاستواند در هر دو مقیم و است هزینهکم و یستن پیچیده

 استفاده گیاهی داروهای صنعتی استخراج در بزرگ و کوچک

 داده نشان ایمقایسه مطالعه یکدر  ی(. اما از طرف18)شود 

شود یها مفنل کمتر یبباعث تخر یکشد که امواج اولتراسون

 با مقایسه در فرنگیتوت از فنلی ترکیبات راجاستخ یندو فرا

 آب، زیر بحرانی استخراج شامل یگرد استخراج هایروش

دو مطالعه  این (.19)بود  تر سریع یکروویوما و یعما-جامد

استخراج  یرو یاهگ یزیکیف یطدهند که احتماال شراینشان م

روش  ینموثر است و ا یکبا روش اولتراسون یفنل یباتترک

و همکاران   Turriniشود و  ینهبه یدبا یاهمتناسب با نوع گ

-ینهبه ینبنفشه ا یاهاز برگ گ یفنل یباتجهت استخراج ترک

 نیز حاضر مطالعه در (.20) قرار دادند یرا مورد بررس یساز

 خیساندن روش با فنلی ترکیبات استخراج که شد مشخص

 دلیلبه احتماال که بوده اولتراسونیک روش از موثرتر و بهتر

 مطالعه مورد گیاهان برای اولتراسونیک شرایط نبودنبهینه

 گیاهی مواد از فنلی ترکیبات یابیباز ین. همچناست بوده

 یابیباز این که گیردمی قرار دما و استخراج زمان تاثیرتحت

 طریق از آنالیت تخریب و انحالل متناقض فعالیت از

مطالعه حاضر، در روش  در(. 21)است  اکسیداسیون

 یکاز روش اولتراسون یشتراستخراج ب یزمان و دما یساندنخ

که سبب شده است تا بازده روش  یگرید یلبوده و احتماال دل

استخراج بوده است.  یبهتر شود، پارامتر زمان و دما یساندنخ

 یدیو فالونوئ یاستخراج فنل یکه رو یگراز جمله عوامل د

 نوع به یمیاییباشند. بازده استخراج شیها مموثر است، حالل

 ممکن یاهیدارد. مواد گ بستگی مختلف هایقطبیت با حالل

 و فنلی اسیدهای مثل ساده از مختلف هایفنل دارای است

 مقادیر در تانن مثل باال شده یزهمر یتا مواد پل آنتوسیانین

 مواد یگرد با ینها همچنفنل یند. عالوه بر اباش مختلف
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. هستند ارتباط در هاکربوهیدرات و هاپروتئین مانند گیاهی

استخراج  یکه مناسب برا یاستخراج جهان روش هیچ ینبنابرا

 یستمنوع س به بسته. ندارد وجود باشد، یاهیگ یهاتمام فنل

 هایفنل از مخلوطی استخراج طول در استفاده مورد حالل

 دارای است ممکن ینشوند و ایم استخراج حالل در محلول

 هاچربی و آلی اسیدهای قندها، شامل فنلیغیر مواد بعضی

 حذف برای اضافی مرحله یک است ممکن ینباشند و بنابرا

 آب،ها مانند حالل انواع. شود افزوده ناخواسته ترکیبات

 یها برااز آن یبیترک یااستات و  یلمتانل، اتانل، استون و ات

 های نسبت با اغلب و یاهیاز مواد گ یفنل یباتاستخراج ترک

 در درست حالل انتخاب. شودمی استفاده آب از متفاوت

مطالعه  در(. 22)گذارد  می تاثیر هافنلپلی مقدار و یزانم

Kajdzanoska  استونیو همکاران مشخص شد که حالل 

مناسب  یاربس یفرنگنرم توتها از بافتاستخراج فنل یبرا

و همکاران  Gouri Dharدر مطالعه  ینهمچن  (.23) است

 یهایدها و فالونوئفنل یمختلف رو یهاحالل یابیجهت ارز

 Artocarpus chaplasha ، Carissa یبنگال یاهدو گ

carandas ،در  یدیفالونوئ یباتکه ترک یدمشخص گرد

 شودیم یبهتر استخراج و جداساز Aو  EM یهاحالل

داشته و  یحاضر همخوان العهمطالعات با مط ینا یج(. نتا24)

در  یدهاو فالونوئ Wو Aها در حالل که فنل شدمشاهده 

 شوند.یم یبهتر جداساز Aو  EM یهاحالل

 یاهدو گ یانینآنتوس یباتترک میزان ،مطالعه حاضر در

نشان داد  یجقرار گرفت و نتا یزمورد آنال یهگل حنا و بادرنجبو

 یاهدر گل و برگ گ یانینیآنتوس یباتترک یزانکه م

Impatiens walleriana یاهاز برگ گ یشترب یببه ترت 

ها مسئول رنگ در گل حنا یانینآنتوس .باشدیم یهبادرنجبو

 یاهدر گل گ یباتترک ینا یزانم یلدل ینهمباشند بهیم

Impatiens walleriana ها بود. عصاره یراز سا یشترب

و همکاران که به  Tatsuzawaمطالعه  نتایج ینهمچن

 10 یرو یدیفالونوئ یباترنگ گل و ترک ینرابطه ب یبررس

نشان شد،  پرداخته Impatiens walleriana یاهگونه گ

 یاهانگ یندر ا یانینیآنتوس یبنوع ترک 13از  یشکه ب داد

-Peonidinبه نام  یدجد یانیننوع آنتوس یکوجود دارد و 

3-O-glucoside در برگ گونه  یزنImpatiens 

walleriana که  یادر مطالعه چنینهم(. 25) کشف شد

 یزانم یو همکاران جهت بررس Aslanipourتوسط 

انجام شد، مشخص  یهبادرنجبو یاهگ یدیو فالونوئ یانینآنتوس

باال بوده و به آن  یاهدر برگ گ یباتترک ینا یزانکه م یدگرد

-یافته با نتایج این(. 26) دهندیم یزن یدانیاکسیآنت یتخاص

 میزان دهندهنشان و داشته همخوانی حاضر مطالعه های

 بررسی در. باشدمی گیاهان این در آنتوسیانین ترکیبات باالی

 داد نشان نتایج کارتنوئیدی، ترکیبات میزان روی شدهانجام

 گل از بیشتر بادرنجبویه برگ در ترتیببه ترکیبات این که

و همکاران که  Dengمطالعه  در. باشدمی آن برگ و حنا

 یکانجام شد،  یهبادرنجبو یدهایترپنوئیتر یابیجهت ارز

-2α,3α-dihydroxyعنوان تحت یدجد یدترپنوئیتر

11α,12α-epoxy-urs-28,13β-olide یتبا خاص 

دو مطالعه  در(. 27)ید کشف گرد یقو یضدالتهاب

Yousefzadeh  وMohtashami  و همکاران جهت

 یکشت رو یطمختلف و شرا یهایماثرات اقل یابیارز

 میزان که داد نشان بادرنجبویه بیوشیمیایی صوصیاتخ

-می کشت شرایط و اقلیم تاثیرتحت کارتنوئیدی ترکیبات

و همکاران  Smithدر مطالعه  ین(. همچن29و28)باشد 

 یاتترک یبر رو یطیمح یطاثرات شرا یابیجهت ارز

 یاهکشت گ یطگل حنا، مشخص شد که شرا یاهگ کارتنوئیدی

است  موثر ترکیبات این میزان روی محیطی هاییمغذیزو ر

(30 .) 

 

 گیری نتیجه
 یریگعصاره روش مجموع در که داد نشان یجنتا

 یاهانگ مواد دراستخراج اولتراسونیک به نسبت خیساندن
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 درصد با متانل /اتانل یبو ترک رددا یتمورد مطالعه ارجع

 ینترعنوان مناسبهدرصد ب 70( 1به  1)نسبت  خلوص

 یمحتوا بیشترین یدارا یه. بادرنجبویدحالل انتخاب گرد

. است یفنل یمحتوا یشترینب دارایو برگ حنا   ییدیفالونو

 یشترب یانینآنتوس یخود حاو یرنگ یباتخاطر ترکهگل حنا ب

 میزان یشترینب یهو بادرنجبو است یگرد یبنسبت به دو ترک

 به نیازمورد مطالعه  یاهان. عصاره گاست دارا را یدکاروتنوئ

 دارای یباتکامل ترک ییشناسا ینهدر زم یشتریب یقاتتحق

 .دارند یدانیاکسیآنت یتخاص

 

 حمایت مالی 
این پژوهش از سوی دانشگاه الزهرا حمایت مالی شده 

  ت.اس

 

 مالحظات اخالقی 
 .در این پژوهش تمام اصول اخالقی رعایت شده است

  

 تضاد منافع
تضاد منافعی گونه نمایند که هیچنویسندگان اعالم می

  .در پژوهش حاضر وجود ندارد

 

 تشکر و قدردانی
نامه  کارشناسی ارشد رشته این مقاله  برگرفته  از  پایان 

. باشدبیوشیمی دانشکده  علوم  زیستی دانشگاه  الزهرا  می

تمامی اساتید و پژوهشگرانی که در انجام این  وسیله ازبدین

  .گرددی میقدردان مطالعه یاری رساندند، تشکر و
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Abstract 

Introduction: Plant extracts and their phenolic and flavonoid compounds have known anti-microbial 

and anti-cancer properties, but extraction methods and solvents can affect their properties. The aim of 

this study was to evaluate and comparison of the biological properties of Impatiens walleriana and 

Melissa officinalis.  

Materials and Methods: Plants were prepared from Tehran local flower market in 2018, isolated, 

dried in shade (less than 1% moisture) and milled. After preparation of various extracts including 

ethanol / methanol, aqueous and acetone by maceration and ultrasonic methods, the compounds were 

examined. The biochemical compounds were compared. Compounds include total phenolic content 

determined by Folin-Ciocalteu method, total flavonoid content by aluminum chloride method, 

anthocyanin and total carotenoids by colorimeter methods. The results showed that the maceration 

extract method was superior to the ultrasonic extraction in studied plants and ethanol / methanol with 

purity (1: 1 ratio) of 70% was selected as the most suitable solvent. 

Results: Melissa officinalis had higher flavonoid content of  8.75±1.01 mg / g DW and Impatiens 

walleriana leaf had more phenolic content of 12.66 ± 0.2 mg / g DW than the other two compounds. 

Impatiens walleriana flowers had more anthocyanins due to their color composition (2.09 ± 0.02 µmol 

/ g DW) than the other two compounds and Melissa officinalis contained the most carotenoid (5.07 ± 

0.06 mg / g DW). 

Conclusion: Extracts of the studied plants contain significant (P<0.05)  amount of antioxidant 

compounds. Therefore, further research is recommended to fully identify these compounds and their 

antioxidant potency. 
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