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چکیده
زرشکتازه و خشک آنتی اکسیدانی عصاره هاي میوهپنج حالل مختلف بر خاصیت هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 

)Berberis oreintalis( به روشDPPH .به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی با ایشیاز این رو آزمبود
پنج حالل متانول، هگزان، از میان نشان داد که زرشک. بررسی بازده عصاره گیري در میوه هاي تازه و خشکانجام شدسه تکرار 

نیز IC50نتایج حاصل از بررسی هاي اتیل استات داراي باالترین بازده استخراج بوده است. ، اتیل استات ، نرمال بوتانول و آب
تفاده از حالل اتیل استات نسبت به سایر حالل ها بود. همچنین از سحاکی از اثر مهار کنندگی بیشتر رادیکال هاي آزاد به هنگام ا

% مشاهده شد به5احتمالدر سطحزرشک تازه و خشک شده عصاره هاينظر اثرات آنتی اکسیدانی تفاوت معنی داري میان 
. بودتب باالتر از انواع خشک شده آن به مرازرشک طوري که اثر آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی میوه هاي تازه 

زرشک، انتی اکسیدان، خواص دارویی زرشک، حالل هاي آنتی اکسیدان هاکلمات کلیدي: 

مقدمه
به عنوان محصول باغی پرورش می گونه است که فقط یک نوع آن یعنی زرشک بی دانه 660جنس زرشک داراي بیش از 

به طور ). ترکیبات زرشک 1377). زرشک از تیره زرشکیان و از رده دو لپه اي هاست (سی و سه مرده، 1374یابد (بالندري، 
سنتزي مطالعات بسیاري در مورد ترکیبات آنتی اکسیدان).Beltagi, 2008گسترده اي در صنایع غذایی و پزشکی کاربرد دارند (

سمیت، مصرف آنها محدود گردیده است. به همین دلیل یافتن آنتی اکسیدان هاي طبیعی به ویژه از که به دلیلگرفته صورت 
گیاهان و استفاده از آنها بخصوص در صنایع غذایی و دارویی بسیار مطلوب است تا عالوه بر داشتن اثرات بیولوژیک وسیع، احتمال 

براي بررسی اثرات گیاهان از عصاره هاي مختلف ).Milos et al., 2000(کاهش بیابدایجاد اثرات جانبی و مسمومیت با آنها
). به همین دلیل در این تحقیق بر آن شدیم تا فعالیت آنتی Eloff, 1998استفاده می شود تا متابولیت هاي گیاهی را استخراج کنند(

متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. اکسیدانی زرشک تازه و خشک را با استفاده از حالل هاي با قطبیت 

هامواد و روش
عصاره گیري. ندجمع آوري شددر بیرجند واقع در خراسان جنوبیباغاتاز )Berberis oreintalis(زرشکمیوه هاي تازه 

آب انجام تات، نرمال بوتانول وبه روش پرکوالسیون و با استفاده از حالل هاي متانول، هگزان، اتیل اسو خشک میوه هاي تازه
عصاره هایی که تا حدي حالل مختلف به تفکیک  به نمونه ها اضافه گردید، 5براي عصاره گیري میوه هاي تازه و خشک . گرفت

ساعت نگه 72درجه سانتی گراد به مدت 40در زیر هود آزمایشگاه تغلیظ شده بودند به پتري دیش منتقل شده و در آون با دماي 
در این ساخت کشور دانمارك انجام گردید. Hetoحذف کامل حالل توسط دستگاه فریز درایینگ مدل داري شدند و از آن پس 

(خیلی قطبی) استفاده شد. بررسی از پنج حالل متانول، هگزان (غیر قطبی)، اتیل استات (نسبتا قطبی)، نرمال بوتانول (قطبی) و آب
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5/2، 5، 10،  20، 40، 60، 80، 100هاي مختلف نمونه (براي تهیه محلولابتدا DPPHارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی به روشبراي 
به غلظت DPPHمیلی لیتر محلول متانولی 1میلی لیتر از محلول نمونه با 2ها در متانول حل شدند. میکروگرم در میلی لیتر) عصاره

,.Liu et  al)مخلوط شد و این مخلوط به شدت تکان داده شد(میلی موالر 2/0 ها در دماي اتاق و تاریکی . سپس همه نمونه2008
,.Saha et al)قرائت گردیدUVنانو متربا استفاده از اسپکتروفتومتر 517دقیقه انکوبه و جذب آنها در طول موج 30به مدت 

2004) .

نتایج 
ولی و آبی میوه هاي تازه و خشک تانبواتیل استاتی، هگزانی،غلظت هاي مختلف عصاره هاي متانولی،یاثر آنتی اکسیدان

و VitC. اثر آنتی اکسیدانی گیري مشخص شده است. بار اندازه3به صورت میانگین )AI(%اکسیدان با شاخص آنتیزرشک
BHT و خشک میوه هاي تازهدر نتایج حاصل از بررسی اثر آنتی اکسیدانینشان داده شده است. 1( به عنوان کنترل) در جدول

.آمده است2در جدول یز نزرشک
DPPHبه روش BHTو Cشاخص آنتی اکسیدانی ویتامین -1جدول 

g/mLµ100g/mLµ80g/mLµ60g/mLµ40g/mLµ20g/mLµ10g/mLµ5g/mLµ5/2

43/9810/9745/943/9676/9443/9565/9527/52Vit C

54/913/8458/732/6018/4438/3051/2545/17BHT

DPPHشاخص آنتی اکسیدان عصاره هاي متانولی، هگزانی، اتیل استاتی، بوتانولی و آبی میوه هاي تازه و خشک زرشک به روش -2ولجد

g/mLµ5/2g/mLµ5g/mLµ10g/mLµ20g/mLµ40g/mLµ60g/mLµ80g/mLµ100حاللمیوه

709/2gh49/10i04/17i88/29h03/40f98/55e44/67d87/72cمتانول

98/0k65/3j32/11i87/17i99/26h66/34g22/45f01/64dهگزان

71/8j87/13i22h8/37g59/74c5/94a42/95a16/96aاتیل استاتتازه

78/2j9j07/16i22/23h45/41f34/66d72/85b32/95aنرمال بوتانول

6/2j98/9j6/17i84/18i32/19i84/24h71/26h59/33gآب

87/1i33/10h97/26g04/39f21/55d49/68c19/77b36/83aمتانول

33/0j54/5i30/10h18/15h76/20g57/29g72/39f48/59dهگزان

07/6i44/9i76/13h15/30f38/50d02/69c96/74b27/68cاتیل استاتخشک

54/0j32/7i44/7i87/13h06/22g76/39f19/70b45/88aنرمال بوتانول

37/0j28/4i42/4i34/10h98/12h76/22g21/59d74/62cآب

)n=3در غلظت هاي مختلف (%AIغلظت ها مربوط به
نیستند.) P<0.05داراي اختالف معنی دار (جدولاعداد با حروف مشترك در 
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وجود زرشک یوه تازه و خشک طبق نتایج به دست آمده تفاوت معنی داري میان سیستم هاي مختلف حالل در عصاره هاي م
دارد، به طوري که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی به هنگام استفاده از عصاره اتیل استات گزارش شده است، و کمترین میزان اثر 

در میوه تازه و خشک زرشکهاي مذکور اکسیدان عصارهدر عصاره هاي آبی و هگزانی بوده است.  جهت مقایسه اثرات آنتی
% فعالیت روبشگري 50باشد که باعث عصاره، غلظتی از عصاره میIC50استفاده شد. IC50از پارامتر دیگري به نام DPPHروش 

حداکثر .آمده استDPPHدر روش BHTو Cهاي مختلف، ویتامین عصارهIC50نتایج حاصل از محاسبه 2می شود. در جدول 
IC50بیشترین مقادیر 3ه در عصاره هاي اتیل استاتی اتفاق افتاده است. طبق  جدول فعالیت آنتی اکسیدانی نیز در هر دو حالت میو

حاوي طیف وسیعی از ترکیبات متانولی عصاره در عصاره هاي میوه هاي تازه و خشک شده در عصاره هاي آبی گزارش است.
ها، فالونوئید ها، کربوهیدرات ها و کومارین ها در قطبی و نسبتا غیر قطبی می باشد. به طوریکه آلکالوئیدها، استرول ها، تري ترپن 

).Leite, 2006این عصاره یافت می شوند(
در روش BHTو Cعصاره هاي متانولی، هگزانی، اتیل استاتی، بوتانولی و آبی میوه هاي تازه و خشک زرشک،  ویتامینIC50-3جدول

DPPH

به دلیل وجود ترکیبات فنولی و فالونوئیدي(به طور کلی زرشکدر این مطالعه، به نظر می رسد که فعالیت آنتی اکسیدانی 
,Dorman and Hiltunenترکیبات پلی فنول) موجود در این گیاه می باشد. مطالعات دیگر نیز مؤید این مطلب می باشند( 2002.(

ستم هاي مختلف حالل و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی آن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حالل در مطالعه اي که به روي سی
اتیل استات .)1387ساالري و همکاران( درصد)17کند (بیشترین بازده استخراج را ایجاد می 10: 30: 60اتیل استات: متانول: آب 

اره هاي میوه هاي نتایج حاصل از آزمایش به روي عص. )2003Jayaprakasha ,(ج ترکیبات فنلی بسیار کارآمد است در استخرا
نشان داد که تفاوت معنی داري میان سیستم هاي حالل هاي مختلف در بازده استخراج وجود دارد و حالل تازه و خشک زرشک

خراج را در این آزمایش تندمان اساتیل استات بیشترین بازده استخراج را ایجاد کرده است، حالل هاي آب و هگزان هم کمترین را
دارا بودند. 

IC50نمونه مورد بررسی (µg/ml)

C33/2ویتامین 
BHT03/15

44/50عصاره متانولی
02/85عصاره هگزانی (تازه)

99/25عصاره اتیل استاتی 

34/49عصاره بوتانولی 
76/252عصاره آبی 

90/60عصاره متانولی
9/96عصاره هگزانی (خشک)

3/39عصاره اتیل استاتی 

01/50عصاره بوتانولی 
9/394عصاره آبی 
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Abstract

The aim of this study was to determine and compare the antioxidant activities of different extrects
in fresh and dry fruits of Berberis oreintalis, by DPPH method, as a factorial complete randomized
design (RCD) with three  replications. The evaluation of extraction yield in fresh and dry fruits was
showed that among five extracts (methanol, ethylacetate, water, n-butanol and hexane) ethylacetate,
had the maximum efficiency. The obtained results revealed that, IC50 showed the highest activity in
both case of fruits in ethyl acetate extraction. There was a very significant different (at the 0.05 level)
between fresh and dry fruits, hence, the antioxidant and antiradical activity of fresh fruits were more
than dry ones.
Key words: Antioxidant, Different Silvents, Fresh and Dry Berberis, eintalis Fruit Extracts
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