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 چکیده 
گیاهی مورد استقبال محققین قرار  أي طبیعی با منشها اکسیدان امروزه یافتن آنتی

  در این پژوهش تالش .است بقوالت خانواده به متعلق انزروت ییدارو اهیگ. گرفته است
با حالل متانول بر  خیساندن بحرانی و استخراج سیال فوقدو روش  ریتأثشده است که 

 ،هعصاراکسیدانی  آنتیضمن ارزیابی فعالیت  وصمغ بررسی  ةعصار مؤثرترکیبات 
اکسیدانی نیز ارزیابی شود. نتایج این  آنتی همبستگی بین ترکیبات فنول و فعالیت

شده به روش سیال  استخراج ةو فالونوئید کل عصار فنولترکیبات پژوهش نشان داد که 
داشته  خیساندني حاصل از ها ي را نسبت به عصارهدار معنیبحرانی افزایش غیر فوق
- 1-لیفن يد-2,2، هاي با روش اکسیدانی آنتی فعالیت، بیشترین میزان )<05/0P( است

 دیاس کیسولفون-6-نیازلویبنزوت لیات-3سیب-نویآز -DPPH،( 2-2( لیدرازیه لیکریپ
)ABST(، کاپراك )CUPRUC( ،فسفومولیبدنم )PMB( آهن ونیکاهش  تیظرف و 
)FRAP( بحرانی مشاهده شد که این افزایش  حاصل از استخراج با سیال فوق ةدر عصار

، )≥05/0P( نشان داده است دار معنی، تفاوت خیساندن، در مقایسه با DPPHتنها براي 
 هاي یتلنتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که ضرایب برآوردشده بین فعا

بحرانی در سطح  صمغ انزروت به روش سیال فوق ةعصار یاکسیدانی و محتواي فنول آنتی
صمغ انزروت حاوي  ي این پژوهش،ها به یافته توجه بوده است. با دار معنی درصد 95

استفاده از سیال توجهی بوده است و  اکسیدانی قابل ترکیبات فنول و فعالیت آنتی
، درمقایسه ندقیقه زما 30و  گراد یسانت ۀدرج 35، دماي بار 100حرانی در فشار ب فوق

اکسیدانی تفاوت  فعالیت آنتی ترکیبات فنولی ورغم وجود  با روش خیساندن، علی
باالي این روش، استفاده از روش  ۀبه هزین توجه داري نشان نداده است که با معنی

  شود. صمغ انزروت پیشنهاد می ةخیساندن براي استخراج عصار

  29/08/1399تاریخ دریافت: 
  21/11/1399تاریخ بازنگري: 
  24/12/1399تاریخ پذیرش: 

 14/01/1400 انتشار برخط:تاریخ 
  

  ي کلیدي  ها  واژه
  بحرانی سیال فوقاستخراج با 

  انزروت
  اکسیدانی آنتی فعالیت

1  
  مقدمه 
هاي  داده است که استفاده از فراورده ها نشان تحقیق

ها مانند  گیاهی، با کاهش خطر ابتالبه برخی بیماري
 ,.Arasu et al( ها و تصلب شرائین همراه است سرطان

2015; Xia, Li, Zhang, & Jiang, 2021(  و در بیشتر
هاي گیاهی به  بخش فراورده موارد دالیل سالمتی

هاي ثانویه نسبت داده شده است که فعالیت  متابولیت
 Kim( دهند نشان میتوجهی را از خود  اکسیدانی قابل آنتی

et al., 2014; Lee et al., 2014( الزم به ذکر است که .
هاي آزاد در بروز  فعال اکسیژن و رادیکالهاي  گونه

هاي مزمن نقش مهمی را دارند و  بیماري
نقش Cو ویتامین  Eهایی مانند ویتامین  اکسیدان آنتی

https://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.257952.1201
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 Xia et( دني فعال دارها محافظتی باالیی در برابر اکسیژن

al., 2021( اکسیدانی گیاهان  بیشتر خواص آنتی و همچنین
دلیل ترکیبات فالونوئیدي و فنولیک اسیدها،  یی بهودار

ي اخیر ها رو، در سال ازاین باشد، می  ها و ویتامین کاروتن
طور گسترده موردبحث  اکسیدان به آنتی ۀي ثانویها متابولیت
 ;Al-Dhabi, Arasu, Park, & Park, 2014( اند قرارگرفته

Balachandran et al., 2014(.  
و  Astragalusمتعلق به جنس  1انزروت گیاه دارویی

هاي  در استان این گیاه است. پراکنش 2بقوالت ةخانواد
فارس و وبلوچستان،  کرمان، سیستان( جنوب ایران
 و نژاد يمهد ،یسلوک ،يفاخر ،ینصرت( باشد هرمزگان) می

اي مرتفع و پوشیده  گیاه انزروت درختچه. )1398 ،زاده یول
 هاي ساقهداراي هاي کوتاه با خارهاي بلند است،  از کرك

هاي بلند منتهی  به خوشه است کهمنشعب  و متعدد
 داروییهاي  ویژگی .)1398و همکاران،  ینصرت( شود می
متعدد بوده است و شامل  A. fasciculifolius ۀگون

 ,.Lu et al( ضدالتهاب ،)Huang et al., 2012( ضدسرطان

 )Huang et al., 2008( ضدباکتريضدویروس و ، )2013
نوع  140بیش از آستراگالوس است. در جنس گون 

ترپن  مانند سیکلوارتان تريهاي شیمیایی  ترکیب
هاي  ساکارید ها و پلی فالونوئیدترکیبات فنولی، ، 3گلیکوزید

توان  میامروزه  .)Li et al., 2014( اند مختلف شناسایی شده
 استخراج، بازده جهت افزایش استخراج نوین هاي  روش از

 تقویت حالل، مصرف میزان کاهش استخراج، زمان کاهش
 هاي از آلودگی جلوگیري عصاره و درنتیجه اسانس و کیفیت
. )Wang & Weller, 2006( کرد استفاده محیطی زیست

تولید  نوین روش یک عنوان به بحرانی، روش سیال فوق
هاي  روش با مقایسه در باال کیفیت با اسانس و عصاره

 است شده معرفی مایع، هاي یا حالل آبی تقطیر استخراج با
)Capuzzo, Maffei, & Occhipinti, 2013(. Glišić  و

 ةاسانس و عصارکه  نددادگزارش  )2007همکاران (
 از مؤثرتر 4سرئوس باسیلوس برابر در هویج بحرانی فوق

به  باتوجه. است آبی تقطیر از حاصل ةاسانس و عصار
روي صمغ گیاه  اي مطالعهتاکنون شده،  انجام هاي همطالع

اکسیدانی انجام نشده  آنتی  راستاي تعیین فعالیت انزروت در
 )1398و همکاران ( ینصرتیی مشابه ها در پژوهش .است

                                                             
1 Astragalus fasciculifolius Boiss 
2 Fabaceae 
3 Cycloartane triterpene glycoside 
4 Bacillus cereus 

 ةکل، فالونوئید و آنتوسیانین عصار فنولمیزان 
ي گل، برگ و ها شده با حالل متانول را در نمونه استخراج

و  Sarikurkcu ،Sahinlerگیاه انزروت بررسی کردند و  ۀریش
Tepe )2020(  يها تیو فعال ییایمیتوشیخواص فنیز 

که نتایج  ندکرد یرا بررسآستراگالوس  ۀسه گون زیستی
آستراگالوس  هاي عصارهترتیب  نشان داده است که به

آستراگالوس و  6آستاراگالوس اونوبرچیس، 5ژیمنولوبوس
تر  یغن يدیو فالونوئ یفنول باتینظر ترکاز 7لپورینوس

یافتن منابع جدید گیاهی جهت  به اهمیت باتوجه هستند.
بهداشتی، هدف از انجام و کاربرد در صنایع غذایی، دارویی 

اکسیدانی و  این پژوهش بررسی محتواي فنول، خواص آنتی
فعالیت ارزیابی همبستگی بین محتواي فنول و 

شده به روش  صمغ انزروت استخراج ةاکسیدانی عصار آنتی
آزمون همبستگی  باشد بحرانی و خیساندن می سیال فوق

دار بین دو متغیر استفاده  یمعن طتبارپیرسون براي یافتن ا
شده تا زمان نگارش  انجام هاي همطالع. در راستاي شود می

صمغ انزروت و  ةوي عصارراي  این مقاله؛ تاکنون مطالعه
اکسیدانی آن و همبستگی با  هاي آنتی بررسی فعالیت

ترکیبات فنول آنها انجام نشده است، لذا نتایج این پژوهش 
تواند در ادبیات پژوهشی صمغ انزروت ارزش باالیی  می

  داشته باشد. 
  

   ها مواد و روش
  آوري صمغ گیاه انزروت  جمع

گیاهی توسط  ۀیید گونأصمغ گیاه انزروت، پس از ت
شناسی دانشگاه هرمزگان، از مناطق شمالی  متخصص گیاه

آوري، تمیز و خشک شد و با  جمع ،ایران - استان هرمزگان
گیري در  و تا زمان عصارهپودر  استفاده از آسیاب خانگی

  گراد نگهداري شد.  سانتی ۀدرج 6تا  4یخچال با دماي 
  

  بحرانی  صمغ انزروت با روش سیال فوق ةاستخراج عصار
لیتر  میلی 100گرم پودر صمغ انزروت با  20در این روش 

عنوان اصالحگر ترکیب شد، سپس  حالل اتانول به
 Suprex( بحرانی فوق اکسیدکربن ديگیري توسط  عصاره

MPS/225 Multipurpos 35در دماي  آمریکا)، ساخت 
دقیقه صورت  30بار به مدت  100گراد و فشار  سانتی ۀدرج

 ,Delfanian, Esmaeilzadeh Kenari, & Sahari( گرفت

                                                             
5 Astragalus gymnolobus 
6 Astragalus onobrychis 
7 Astragalus leporinus 
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. پس از پایان عمل استخراج محلول توسط دستگاه )2015
، ساخت Germany HERMLE- z200A( سانتریفیوژ مدل

 دور بر دقیقه 300 سرعت دقیقه با 10) به مدت آلمان
 با و آوري جمع محلول باالي لوله، سپس .سانتریفیوژ شد

 توسط ادامه در. شد صاف 1 ةشمار واتمن صافی کاغذ
ل حال گراد سانتی ۀدرج 50 دماي در خأل تحت اواپراتور

 ،شده صورت خشک به آمده دست به ةتبخیرشده و عصار
جلوگیري از نور، با فویل آلومینیوم پوشانده و تا منظور  به

 گراد سانتی ۀدرج -18دماي  با فریزر زمان آزمایش در
 و يکنار زاده لیاسماع ،ییچا یل   این يمهد( نگهداري شد

با استفاده از  خیساندناستخراج به روش  .)1396 ،پناه نید
 هاي یافتهو با استناد به متانول خالص حالل 

Benabderrahim ،Sarikurkcu ،Elfalleh  وOzer )2019( 
 100پودر صمغ، در  ۀگرم از نمون 5، براي این کار، انجام شد

ساعت و در دماي اتاق  24لیتر حالل متانول به مدت  میلی
 خأل خیسانده شد و در ادامه حالل متانول با اواپراتور تحت

مانده تا زمان انجام آزمون در یخچال با  باقی ۀخارج و نمون
  گراد نگهداري شد. سانتی ۀدرج 6-4دماي 

  

  کل فنولگیري ترکیبات  اندازه
ي عصاره، از ها کل در نمونه فنولترکیبات  ۀبراي محاسب

 ,Cheung, Cheung( استفاده شد 1سیوکالتیو-فولینروش 

& Ooi, 2003(. شده با  صمغ استخراج ةمحلول آبی عصار
و  تهیه شد) آب رتلی میلی 1بر  عصاره گرم میلی( 1غلظت 

معرف  لیتر میلی 5/2از محلول عصاره با لیتر  میلی 5/0
محلول در  (حجمی/حجمی) درصد 10سیوکالتیو - فولین
(وزنی/حجمی)  درصد 5/7محلول آبی لیتر  میلی 5/2آب و 

 45مخلوط شد. مخلوط فوق به مدت سدیم بیکربنات 
گراد  سانتی ۀدرج 45 خانه با دماي ثابت گرمدقیقه در 
محلول با اسپکتوفتومتر  جذب هر نمونۀ ونگهداري 

 765و در طول موج ، ساخت آلمان) 2000(اسپکول مدل 
نوع گیري میزان جذب براي هر  اندازه نانومتر خوانده شد.

(براي هر در سه تکرار صورت گرفت  شده استخراج ةعصار
و میانگین سه روش استخراج سه عصاره استخراج شد) 

گالیک اسید عنوان نتیجه ثبت شد. از محلول   تکرار به
 5/2جذب براي  استاندارد استفاده و منحنی ۀعنوان نمون به

رسم شد، بر اسید گالیک  لیتر گرم بر میلی میلی 30تا 
اسید  هاي مختلف شده در غلظت خواندهمبناي جذب 

                                                             
1 Folin-Ciocalteu’s reagent 

 اسید گالیکگرم  میلی صورت کل به فنولگالیک، ترکیبات 
  .)Slinkard & Singleton, 1977( بیان شد بر گرم از عصاره

  
  گیري فالونوئید کل اندازه

لیتر از محلول  میلی 5/0براي بررسی محتواي فالونوئید 
نیوم کلراید یآلوملیتر  میلی 2/0 ،لیتر متانول میلی 3عصاره با 

 1استات پتاسیم لیتر  میلی 2/0، (وزنی/حجمی) درصد 10
به مدت  ها مقطر مخلوط شد. نمونه لیتر آب میلی 5 موالر و

با دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد. جذب هر نمونه  30
از  شد.گیري  نانومتر اندازه 415در طول موج اسپکتوفتومتر 

گرم بر  میلی 30تا  5/2 2نهاي مختلف کوئرستی غلظت
 استفاده شد و کوئرستین جذببراي رسم منحنی ، لیتر میلی

 گرم کوئرستین بر گرم عصاره میلی میزان فالونوئید برحسب
 .)Singh, Sharma, & Sharma, 2015( گزارش شد

  

آزاد  يها کالیتوسط راد یدانیاکس آنتی تیفعال یابیارز
  3لیدرازیه لیکریپ- 1- لیفن يد- 2,2
(سه  روتزگیاه ان شده هاي استخراج عصاره کدام از هر يبرا

بحرانی و سه عصاره به روش  عصاره به روش سیال فوق
تهیه و  متانول لیتر گرم بر میلی یمیل 1محلول  ،خیساندن)

لیتر محلول  میلی 1آزمایش منتقل شد، سپس  ۀبه لول
به آن  )DPPH( لیدرازهی لیکریپ- 1- لیفن يد- 2,2 متانولی

مخلوط طور کامل  بهاضافه شد، محتویات هر لوله با ورتکس 
غیراز  گر به واکنش ءاجزاتمام حاوي  ۀ(لولمحلول بالنک  .شد

اتاق  يدر دما نهایی يها محلولاستفاده شد و عصاره) نیز 
شدند. پس از  ينگهدار قهیدق 30به مدت  کیتار محیطدر 
 517در طول موج  اسپکتوفتومترتوسط  ينور جذب ،آن

هر  DPPHمهار رادیکال  درصد شد. سپس فینانومتر تعر
  شود: می محاسبه )1(ۀ رابطعصاره با استفاده از 

  )1رابطۀ (
= بازدارندگی درصد DPPH (درصد) (A-B)/A × 100 

  

 شاهد ۀنمون ينور جذب بیترت به Bو  A)، 1در رابطۀ (
  .)Jaradat et al., 2017( نمونه هستند ينور جذبو 
  

گرم  میلی( 4IC50صورت  به یدانیاکس آنتی تیفعال یابیارز
  )بر لیتر
 50به  DPPHکه الزم است تا میزان  یاکسیدان آنتیمیزان 

                                                             
2 Quercetin 
3 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
4 The antioxidant half maximal inhibitory concentration 

(IC50) 
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 )IC50(یا  (غلظت مهار میانه) برسد هاولی مقدار درصد
و همکاران  Jaradat روش براساس روتزة گیاه انعصار

 یمنحن از آمده دست به یخط ونیرگرس قیطرو از )2017(
صورت  بهمختلف  يها در غلظتی کنندگ ممانعت درصد
   .محاسبه شدگرم بر لیتر  میلی

  
 ونیکاهش  تیتوسط ظرف یدانیاکس آنتی تیفعال یابیارز

  1آهن
با  )2016و همکاران ( Kocakاز روش  ،منظور نیا يبرا

معرف  از محلول لیتر میلی 1استفاده شد.  رییتغ یاندک
 2FRAP (20( اکسیدانی و احیاکنندگی آهن قدرت آنتی

لیتر  گرم بر میلی میلی 1(  عصاره لیتر میلی 1موالر به  میلی
 ۀدرج 37 يدر دما قهیدق 5اضافه شد و به مدت متانول) 

 دربا اسپکتوفتومتر جذب  زانیقرار گرفت. م گراد یسانت
با  ونیبراسیکال یشد. منحن خواندهنانومتر  593 طول موج
  شد.  رسمسولفات آهن استفاده از 

  
  3فسفومولیبدنم روشبا  یدانیاکس آنتی تیفعال یابیارز
لیتر حالل  گرم بر میلی میلی 1( عصاره لیتر میلی 2/0

 دیاس گرم میلی 6/0( محلول معرف لیتر میلی 2به متانول) 
موالر  یلیم 4و  میموالر فسفات سد یلیم 28 ،کیسولفور

 90 پس ازحاصل،  ۀنمون) اضافه شد. بداتیمول ومیآمون
با  ،گراد سانتی ۀدرج 95در دماي نگهداري  دقیقه

. نانومتر خوانده شد 695در طول موج اسپکتوفتومتر 
 انیب 4عنوان معادل ترولوکس کل به یدانیاکس آنتی تیظرف
  شد.

  
-نویآز 2- 2 ايه ونیکات کالیرادمهار  تیفعال یابیارز

   5دیاس کیسولفون- 6- نیازلویبنزوت لیات- 3سیب
-6- نیازلویبنزوت لیات-3سیب- نویآز 2- 2 کالیرادبراي تولید 

 موالر میلی 7واکنش محلول  از )ABTS( دیاس کیسولفون
ABTS  شد استفاده میسولفات پتاس موالر میلی 45/2با ،

 يو در دما یکیدر تار قهیدق 16-12مدت  به محلول حاصل
با  ABTS محلول ،. قبل از شروع سنجشقرار گرفت اتاق

) به محلول لیتر میلی 1( سپس محلول نمونهو  قیمتانول رق

                                                             
1 Ferric ion reduction capacity 
2 Ferric Reducing Antioxidant Power  
3 Phospho molybdenum 
4 Trolox 
5 2,2 Azino-bis 3-ethyl benzothiazoline-6-sulfonic acid 
ABTS 

ABTS )2 ورتکس یکنواخت ۀوسیل به) اضافه و لیتر میلی 
به مدت  ونینانومتر پس از انکوباس 734شد. جذب نمونه در 

 کالیمهار راد تیشد. فعال هخوانداتاق  يدر دما قهیدق 30
 شد انیب ترولوکس عنوان معادل به ABTS کاتیونی

)Zengin et al., 2015(.   
  

 ونی ةکاهند تیتوسط فعال یدانیاکس آنتی تیفعال یابیارز
   6مس

لیتر حالل  گرم بر میلی میلی 1( عصاره لیتر میلی 5/0
 7نینئوکوپرو ،کلرید مس يبه مخلوط واکنش حاومتانول) 

 نگهداري قهیدق 30اضافه شد. پس از آمونیوم  استاتو بافر 
 نانومتر 450در طول موج  ها جذب نمونهاتاق  يدر دما
 انیب ترولوکس عنوان معادل به 8کاپراك تیشد. فعال خوانده

 & ,Apak, Güçlü, Özyürek, Esin Karademir( شد

Erçağ, 2006( .  
  

  وتحلیل آماري تجزیه
صمغ  ةي عصارها ل و فالونوئید کل نمونهونفمحتواي 

 خیساندنبحرانی و  شده به روش سیال فوق انزروت استخراج
(سه بار استخراج براي هر روش  تکرار 3با حالل متانول در 

بین  ، براي بررسی اختالفدن، بررسی شدصورت گرفت)
استفاده شد. بررسی  tمختلف از آزمون   يها عصاره

 يها کل و فعالیت فنولهمبستگی بین ترکیبات 
لیتر از  میکرو 300و  200، 100هاي  در حجماکسیدانی  آنتی

با لیتر متانول)  گرم بر میلی میلی 1هاي صمغ انزروت ( عصاره
 درصد 1و  5انجام آزمون پیرسون بررسی و نتایج با خطاي 

 SPSSافزار  آماري از نرمي ها شد. براي انجام آزمون گزارش
 Microsoft افزار نرم و براي رسم نمودارها از 25 ۀنسخ

Excel استفاده شده است. 2016 ۀنسخ  
  

  نتایج و بحث
بررسی ترکیبات فنول، فالونوئید کل و فعالیت 

  اکسیدانی عصاره آنتی
 خصوصیات دلیل بهترکیبات، اکسیدانی  آنتی فعالیت

 کاهنده، عوامل نوانع هب ست کهآنها کاهش- اکسایش
 9ةکنند و چالته اکسیژن هاي کننده اطفا ،هیدروژن هاي دهنده

 & ,Rice-Evans, Miller( کنند عناصر فلزي عمل می

                                                             
6 Cupric ion reducing activity (CUPRAC) 
7 Neocuproine 
8 CUPRAC: Cupric ion reducing activity 
9 Chelating 
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Paganga, 1997(.  عصاره  ۀو فالونوئید کل نمون فنولمحتواي
بحرانی و  شده به روش سیال فوق گیاه انزروت استخراج

به  ارائه شده است. باتوجه )1( جدولبا حالل در  خیساندن
انزروت  ةعصار کل فنولمشخص شد که میزان  )1( جدول

گرم  میلی( 1/39 بحرانی برابر با شده با سیال فوق استخراج
فالونوئید کل  تو میزان ترکیبااسید گالیک بر گرم عصاره) 

بوده است گرم کوئرستین بر گرم عصاره)  میلی( 9/18 برابر با
شده به  جاستخرا ةبراي عصار و فالونوئید کل فنولمیزان و 

گرم اسید  میلی( 5/38 ترتیب برابر با نیز به خیساندنروش 
گرم کوئرستین بر گرم  میلی( 5/17و  گالیک بر گرم عصاره)

، بین میزان )1( جدولبه  بیان شده است. باتوجهعصاره) 
ي سیال ها در عصاره، به روش موجود فنولترکیبات 

 مشاهده نشدي دار معنیتفاوت آماري  خیساندنبحرانی و  فوق
و میزان ترکیبات فنول موجود از میزان ترکیبات فالونوئید 

  بیشتر بوده است. 
، فعالیت )1(جدول شده در  به نتایج ارائه باتوجه

بحرانی  شده به روش سیال فوق اکسیدانی عصارة استخراج آنتی
شده به  هاي آزمون بیشتر از عصارة استخراج در تمام روش

 شده داده نشان )1( جدول درروش خیساندن بوده است. 
 ةعصار يها نمونه يبرا DPPH بازدارندگی زانیم که است

 بیترت به یبحران فوق الیس و خیساندن روش به شده استخراج
 بازدارندگی تیفعال است، بوده( درصد)  9/59 و 6/36 با برابر

DPPH در یبحران فوق الیس روش به شده استخراج ةعصار 
 یدانیاکس آنتی تیفعال از باالتردرصد  95 نانیاطم سطح
 است بوده خیساندن روش به شده استخراج انزروت ةعصار

)05/0P≤(. میزان احیاي یون آهن )FRAP (هاي  عصاره
بحرانی و خیساندن نیز  شده به روش سیال فوق استخراج

بررسی شد و نتایج حاکی از باالبودن توان احیاکنندگی عصارة 
شده براي سیال  بحرانی بوده است، مقادیر بیان سیال فوق

 3/28و  8/29ترتیب برابر با  بحرانی و خیساندن به فوق
موالر آهن بر گرم عصاره) بوده است، که فاقد اختالف  (میلی

 ۀوسیل هارزیابی فعالیت ضداکسیدان بباشد.  دار می آماري معنی
اکسیدانی اتیل تیازولین  یا پتانسیل آنتی رادیکال آزینو بیس

(واحد ظرفیت  کسومعادل ترول )+ABTS( سولفونیک
) نیز نشان داد که تفاوت بین +ABTSاکسیدانی براساس  آنتی

بحرانی و  شده به روش سیال فوق دو عصارة استخراج
دار نبوده است  درصد معنی 95خیساندن در سطح اطمینان 

)05/0>P(.  
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سیال  ةهاي عصار شده براي نمونه مقادیر گزارش
 50/8و  40/7 ترتیب برابر به خیساندنبحرانی و  فوق

بوده است. ترولوکس بر گرم عصاره) موالر  میلی(
 طریق فسفومولیبدنم به یگیري فعالیت ضداکسیدان اندازه

)PMB( مبنا  ایناکسیدانی بر آنتی نیز نشان داد که فعالیت
بحرانی برابر  شده به روش سیال فوق استخراج براي عصارة

و براي ترولوکس بر گرم عصاره)  موالر میلی( 80/8 با
 8 برابر با خیساندنشده به روش  استخراج ةعصار

بوده است که این ترولوکس بر گرم عصاره)  موالر میلی(
 نبود دار معنی درصد 95اختالف نیز در سطح اطمینان 

)05/0>P(اکسیدانی به روش  تین. در بررسی فعالیت آ
سیال  ةنیز مشخص شد که عصار )CUPRUC( کاپراك

ترولوکس بر گرم  موالر میلی( 90/4 بحرانی با مقدار فوق
 40/4 با مقدار خیساندنحاصل از  ةنسبت به عصارعصاره) 

فزایش موالر ترولوکس بر گرم عصاره) ا (میلی
 IC50. میزان )P<05/0( ي را نشان داده استدار معنیغیر

 IC50 بیشتر از مقدار خیساندناستخراج حاصل از  ةعصار
 10/5و  80/5ترتیب  بحرانی، با مقادیر به سیال فوق ةعصار

 نبود دار معنی هشد بوده است که اختالف مشاهده
)05/0>P(.  
  

اکسیدانی و ترکیبات فنول  بررسی همبستگی فعالیت آنتی
  کل

اکسیدانی  هاي آنتی براي بررسی همبستگی بین ظرفیت
بحرانی و محتواي  سیال فوقشده به روش  عصارة استخراج

فنول آنها، با استفاده از آزمون پیرسون انجام و نتایج 
گزارش شده است. با  )1(شکل و  )2(جدول صورت  به

با افزایش غلظت  )1(شکل شده در  استناد به نتایج ارائه
بحرانی، میزان  شده به روش سیال فوق تخراجعصارة اس

ترکیبات فنول افزایش یافته است و میزان فعالیت 
نیز افزایش  DPPHاکسیدانی بر مبناي بازدارندگی  آنتی

یافته است که نشان از وجود همبستگی بین مقادیر 
 )2(جدول است، در  DPPHترکیبات فنول و بازدارندگی 

ضریب همبستگی بین ترکیبات فنول و پارامتر بازدارندگی 
DPPH  ذکر شده است. بین محتواي فنول  872/0برابر با

کل و خاصیت احیاکنندگی یون آهن نیز ارتباط مستقیمی 
شده براي این  وجود داشته است که ضریب همبستگی بیان

درصد  95بوده که در سطح اطمینان  706/0دو متغیر نیز 
با افزایش میزان ترکیبات فنول  ر بوده است.دا معنی
شده به روش سیال  هاي عصارة انزروت استخراج نمونه

 ABSTاکسیدانی به روش  بحرانی، میزان فعالیت آنتی فوق
نیز افزایش یافته است، ضریب همبستگی بین دو پارامتر 

بوده است که در  845/0برابر با  ABSTترکیبات فنول و 
دار است. ضریب همبستگی  درصد معنی 99سطح اطمینان 

 721/0فسفومولیبدنم نیز برابر با بین ترکیبات فنول کل و 
است  809/0است و این ضریب براي تست کاپراك معادل با 

دار بوده است. با  درصد معنی 99که در سطح اطمینان 
ندي معکوسی رو IC50افزایش میزان ترکیبات فنول، مقادیر 

به نتایج  را نشان داده است که ضریب همبستگی باتوجه
بوده است و این همبستگی  - 677/0نیز برابر با  )2(جدول 

  . دار معرفی شده است درصد معنی 95در سطح 
نیز گزارش شده است،  )2(جدول که در  گونه همان

بر ترکیبات فنول، ترکیبات فالونوئیدي نیز داراي  عالوه
اکسیدانی  هاي آنتی داري با فعالیت همبستگی معنی

DPPH،FRAP  ،ABST ،PMB  وCUPRAC  بوده است و
درصد براي  95شده در سطوح  ضرایب همبستگی بیان

FRAP  درصد براي  99و در سطحDPPH، ABST ،PMB 
عصاره  IC50دار بوده است و بر میزان  معنی CUPRACو 

دار نداشته است. همبستگی  تأثیر معنی 608/0با ضریب 
اکسیدانی نیز  هاي مختلف بررسی فعالیت آنتی بین روش

، ضریب )2(جدول بررسی شد و مطابق با نتایج مندرج در 
شده درصد بازدارندگی  همبستگی بین مقادیر گزارش

DPPH ،شده براي  با مقادیر گزارشFRAP  معادل با
دار در سطح  بوده است که بیانگر همبستگی معنی 772/0
 درصد است. ضرایب همبستگی بین مقادیر بازدارندگی 95

DPPH  وABST ،PMB  وCUPRAC ترتیب  نیز به
بوده است که بیانگر همبستگی  928/0و  912/0، 918/0
درصد است. نتایج آزمون پیرسون  99ار در سطح د معنی

و  ABSTبا  FRAP نشان داد که همبستگی بین متغیرهاي
PMB ،بوده است و در سطح  778/0و  774/0ترتیب  به

داري وجود داشته است و با  درصد همبستگی معنی 95
بوده است  854/0شده  نیز ضریب ارائه CUPRACپارامتر 

درصد همبستگی باالیی را نشان  99که در سطح اطمینان 
هاي  با نتایج حاصل از روش ABSTداده است. بین نتایج 

PMB  وCUPRAC شده در سطح  نیز همبستگی مشاهده
و  PMBدار بوده است و ارتباط بین  درصد معنی 99

CUPRAC  در  952/0نیز با ضریب همبستگی برابر با
  دار بوده است.  درصد معنی 99سطح 
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 هاي حجمبحرانی در  شده به روش سیال فوق استخراج ةاکسیدانی عصار آنتی يها کل و فعالیت فنولترکیبات  همبستگیبررسی  -1شکل 

  لیتر) گرم بر میلی میلی 1( میکرولیتر از عصاره 300و  200، 100
  

  اکسیدانی آنتیهاي  ضرایب همبستگی حاصل از آزمون پیرسون بین محتواي ترکیبات فنول و فعالیت - 2جدول 
CUPRAC  PMB  ABST  FRAP  DPPH  IC50  فنول  فالونوئید    

  فنول  1  745/0*  - 677/0**  872/0**  760/0*  845/0**  721/0*  809/0**
  فالونوئید    1  - 553/0  887/0**  723/0*  913/0**  873/0**  899/0**

438/0 -  487/0 -  647/0-  114/0 -  608/0-  1      IC50 
**928/0  **912/0  **918/0  *772/0  1        DPPH 
**854/0  *778/0  *774/0  1          FRAP 
**952/0  **938/0  1            ABST 
**952/0  1              PMB 

1                CUPRAC 
 دار است. معنی 05/0همبستگی در سطح  *

  دار است.  معنی 001/0همبستگی در سطح  **
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استخراج وهش نشان داد که ژنتایج حاصل از این پ
بحرانی توانسته است،  انزروت با روش سیال فوق ةعصار

و فالونوئید باالتري را نسبت به  فنولمقادیر ترکیبات 
، باشدداشته  خیساندنشده به روش  استخراج ةعصار
استخراج نبوده است.  دار معنیوجود این افزایش  بااین

به عوامل  هاي گیاهی، موجود در ماتریکس ترکیبات
 روش و حالل آنها ترین متعددي بستگی دارد که مهم

 بستگی استخراج روش و حالل انتخاب. باشند می استخراج
 آن ۀمتشکل مواد نیز و گیاه یک مختلف هاي قسمت به

بود که براي هر دسته از  خواهد مشکل بسیار و دارد
زیرا همراه  ،حالل مخصوصی انتخاب شود ،ترکیبات گیاهی

 ۀبا این ترکیبات، مواد دیگري نیز وجود دارد که روي درج
 ,Weizhen & Lahu( باشند ثیرگذار میأحاللیت این مواد ت

ی شامل گروه وسیعی از ترکیبات فنولترکیبات . )2011
دارند ولی  قطبیهستند که ساختارهاي متفاوت و اغلب 

ي غیرقطبی به مولکول ها ممکن است به علت اتصال گروه
یی با ها آنها، داراي ساختمان غیرقطبی و محلول در حالل

 ،)Weizhen & Lahu, 2011( کمتر نیز شده باشند قطبیت
از  ياریبس ریتأث تحت نیاستخراج همچن ن،یبر ا عالوه

، pHحالل، زمان استخراج، دما،  بیمانند ترک گر،یعوامل د
-Escribano( ذرات قرار دارد ةو انداز عینسبت جامد به ما

Bailon, 2003(. بحرانی، از  در استخراج به روش سیال فوق
استفاده شده است و حالل  عنوان اصالحگر به حالل اتانول

متانول بوده است که  خیساندنمورداستفاده در روش 
و همچنین قطبیت  ها بودن این حالل به قطبی باتوجه

توانسته است، مقادیر زیادي از ترکیبات  فنولترکیبات 
و فالونوئید کل  فنولثر را استخراج کند. محتواي ؤم

بحرانی  شده با سیال فوق استخراجي ها در عصاره ها نمونه
ثر بر ؤترین دالیل م از مهم ،بوده است خیساندنبیشتر از 

، فشار، دما و بحرانی با سیال فوقاستخراج ترکیبات فنولی 
که در  اي گونه به، بحرانی است زمان استخراج با سیال فوق
بار که در این پژوهش  100فشارهاي پایین، مانند فشار 

اکسید،  سیال کربن دي ۀاست، دانسیتاستفاده شده 
بوده و اتصال بین سیال و ترکیبات فنولی کمتر  پایین

 شود و همین امر منجربه استخراج ترکیبات کمتري نیز می
تواند از دالیل میزان ترکیبات فنول و  می که ،شود  می
دما  مورددر ،شده در این پژوهش باشد نوئید استخراجوفال

افزایش  نیز بیان شده است که دماي باال، منجربه
اکسید و درنتیجه کاهش  سیال کربن دي ۀویسکوزیت

یابد و  شود، سرعت انتقال جرم کاهش می نفوذپذیري می
اگر در مدت زمان باالتر در دماي نامناسب و باال قرار 

 ,Paes, Dotta( بگیرد، امکان تخریب ترکیب وجود دارد

Barbero, & Martínez, 2014(. شده در  دماي استفاده
 گراد سانتی ۀدرج 35 بحرانی، با سیال فوق فرایند استخراج

فشار و  دقیقه بوده است 30 ،و مدت زمان فرایند
بوده است، که ) بار 100( نیز شده در این فرایند استفاده

کاهش   ممکن است منجربهفشار پایین مورداستفاده، 
الزم  و در این پژوهش شده باشد فنولترکیبات استخراج 

است در این مورد، شرایط استخراج عصاره از صمغ انزروت 
 مشابه سازي شود. در پژوهشی بحرانی، بهینه ل فوقاسی با

Herzi ،Bouajila ،Camy ،Romdhane وCondoret 
ي ها روشرا با  1سندروس استخراج عصاره از گیاه )2013(

 بحرانی موردمطالعه قرار یر آبی و سیال فوقطسوکسله، تق
اکسیدانی  آنتی و گزارش کردند که بهترین فعالیتدادند 

انی ربح شده به روش سیال فوق استخراج ةمربوط به عصار
اکسیدانی  آنتی دلیل افزایش فعالیتآنها بوده است، 

بحرانی را زمان  شده با سیال فوق ي استخراجها عصاره
. داشته است بیانو عدم تخریب حرارتی کم استخراج 

و  با بررسی )1398( یانبلور و ییسرگلزا، مقدم نه فرزا
عناب با سیال  ةولی میونسازي استخراج ترکیبات ف بهینه
اکسیدانی آن بیان  گیري قدرت آنتی بحرانی و اندازه فوق

تا  100بحرانی از  داشتند که با افزایش فشار سیال فوق
بار میزان استخراج ترکیبات فنولی افزایش یافته  250

ثر ؤمیزان ترکیبات م 250است و در فشارهاي باالتر از 
ده کاهش یافته است، بیشترین ترکیبات ش استخراج
بار بوده است و با افزایش  250شده در فشار  استخراج

ی نیز افزایش یافته اکسیدان آنتیترکیبات فنولی، فعالیت 
حاصل از  ةنتایج این پژوهش نشان داد که عصاراست. 

باالتر و  DPPH ، فعالیت بازدارندگیبحرانی  سیال فوق
شده به روش  استخراج ةعصاري را نسبت به دار معنی

، )1شکل ( عصاره حجمداشته است و با افزایش  خیساندن
نیز افزایش یافته است،  DPPH اکسیدانی آنتی فعالیت

 ةعصار فنولترکیبات ضریب همبستگی موردمطالعه بین 
. بوده است دار معنینیز  DPPHبحرانی و فاکتور  سیال فوق

چه بین  گرابیان کردند که  )1395( دهقان و ییرزایم
مستقیمی  ۀاکسیدانی رابط آنتیترکیبات فنولی و فعالیت 

                                                             
1 Tetraclinis articulata 
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گیاهی فقط  ةاکسیدانی عصار وجود دارد، اما فعالیت آنتی
ها شامل  براساس محتواي ترکیبات فنولی نیست، عصاره

ترکیبات خیلی پیچیده و متنوعی از ترکیبات مختلف با 
لیت اتوان فع فعالیت مشخص و متفاوت هستند و نمی

ول موجود در عصاره ربط اکسیدانی را تنها به میزان فن  آنتی
  داد.

براي تخمین  +ABST، از رادیکال ABSTدر تست 
اکسیدانی استفاده شده است، این رادیکال هم  آنتی فعالیت

صورت محلول  ي آبی بهها آلی و هم حالل يها در حالل
اکسیدانی لیپوفیلی و  آنتی تواند ظرفیت می است و

را نشان دهد، در این پژوهش بیان  ها هیدروفیلی عصاره
در  PMBو  ABSTاکسیدانی  آنتی شد که فعالیت

بحرانی  شده به روش سیال فوق ي استخراجها عصاره
ي حاصل از ها باالتر از عصاره دار معنیصورت غیر به

با  ها درت احیاکنندگی عصارهقبوده است.  خیساندن
 شدبررسی نیز ، FRAPو  CUPRACاستفاده از دو روش 
شده براي  ، مقادیر بیان)1( جدولو مطابق با نتایج 

CUPRAC  وFRAP بحرانی و  بین دو روش سیال فوق
 P(. IC50<05/0( نبوده است دار معنی خیساندن

شده به روش سیال  استخراج ةشده براي عصار گزارش
شده به روش  استخراج ةبحرانی کمتر از عصار فوق

اکسیدانی  آنتی بوده است که باالبودن فعالیت خیساندن
یید أرا ت IC50بودن  بحرانی، پایین ي سیال فوقها عصاره

   کند. می
نیز استخراج  )1396و همکاران ( ییچا یل   این يمهد

بحرانی را  و سیال فوق فراصوتبا روش  1یاه متکاگ ةعصار
یک فنولبررسی کردند و گزارش دادند که محتواي 

بحرانی و  شده در روش سیال فوق ترکیبات استخراج
ي با هم نداشته است، اما در دار معنی، اختالف فراصوت
 ةمشخص شده است که عصار DPPH بازدارندگی بررسی

 به نسبت داري یمعن افزایشبحرانی،   حاصل از سیال فوق
و  Ferrentino. داشته است فراصوتحاصل از  ةعصار

نیز بیان داشتند که استخراج اسانس  )2020همکاران (
انی، میزان ربح ي سیب به روش سیال فوقها روغنی از دانه

باالتري را نسبت به روش سوکسله نشان  فنولترکیبات 
خوانی ندارد،  این پژوهش هم هاي داده است که با تحقیق

از فشارهاي  )2020و همکاران ( Ferrentino در پژوهش
                                                             
1 Ferula persica 

استفاده شده است که در مقایسه با  لمگاپاسکا 30تا  10
شده در این  فشار استفاده بار) 100( مگاپاسکال 10

تري را ایجاد کرده است.  پژوهش، شرایط متعادل
بیان داشته  )2020و همکاران ( Ferrentino که اي گونه به

 يهمراه دما مگاپاسکال به 24است استفاده از فشار حدود 
و  استخراج بوده است، بهترین شرایط گراد سانتی ۀدرج 40

بحرانی، راندمان استخراج کاهش  با افزایش فشار سیال فوق
   یافته است.

  
 گیري نتیجه

انزروت با  ةنتایج این پژوهش نشان داد که استخراج عصار
 35، بار 100ط فشار یبحرانی، در شرا روش سیال فوق

دقیقه، میزان  30گراد و زمان استخراج  سانتی ۀدرج
 ةو فالونوئید باالتري را نسبت به عصار فنولترکیبات 
داشته است که این تفاوت  خیساندنشده با  استخراج

 ةاکسیدانی عصار آنتی يها نبوده است، فعالیت دار معنی
بیشتر بوده است که  خیساندنبحرانی نسبت به  سیال فوق

حاصل  ةنسبت به عصار، DPPH در بررسی میزان فعالیت
راندمان  ي را داشته است.دار معنیافزایش  خیساندناز 

و براي  91/15بحرانی  استخراج در روش سیال فوق
و  درصد بوده است 31/26استخراج به روش خیساندن 

اکسیدانی  آنتی يها و فعالیت فنولترکیبات همبستگی بین 
DPPH ،FRAP ،ABST ،PMB ،CUPRUC  وIC50  در
بوده است. با استناد به  دار معنی درصد 99و  95 سطوح

توان بیان کرد، صمغ انزروت ترکیبی  می نتایج این پژوهش
ثیر أو فالونوئید است که ت فنولترکیبات غنی از 

اکسیدانی داشته است و  آنتی يها ي بر فعالیتدار معنی
 ۀبه هزین توجها. برا کاهش دهداکسیداسیون  توانسته است

بحرانی،  ل فوقسیا ثر با روشؤباالي استخراج ترکیبات م
در این پژوهش  بحرانی موجود شرایط استخراج سیال فوق

سازي  هاي صنعتی مناسب نیست و نیاز به بهینه در مقیاس
 .باشد شرایط می
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Abstract  

According to consumers trend for using natural conservator compounds, the efforts for finding new 
herbal resources replaced with synthetic antioxidant has increased. Anzarut is a medicinal plant with 
Astragalus fasciculifolius Boiss and belongs to the Astragalus genus and Fabaceae family. This 
research aimed to study the effect of two methods of extraction (supercritical fluid and maceration by 
methanol as solvent) on impressive composition in Astragalus fasciculifolius Boiss, also examining 
antioxidant activities and finding correlation coefficient between phenol and flavonoid content and 
capacity of antioxidant. The result showed phenol and flavonoid content in gum extract by 
supercritical fluid was more than extracts by maceration, and this difference was significant (P>0.05). 
Most of the antioxidant activity in all methods include 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2 
Azino-bis (3-ethylbenzothiazloine-6-sulfonic acid) (ABST), Cupric ion reducing activity (CUPRAC), 
Phospho molybdenum (PMB), ferric ion reduction capacity (FRAP) was observed in gum extract by 
supercritical fluid, but only the increase in the DPPH method was found significant. Correlation 
findings that resulted  in coefficients were significant (P≤0.05), and there was a good relation between 
antioxidant capacity and phenolic compounds. Citing our findings, using supercritical fluid at 100Mp, 
35 C, and 30 min did not significantly affect antioxidant activity compared with maceration. 
According to the high cost of extraction by supercritical fluid, this method must be optimized. 
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