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Foodconf-100103کد مقاله: 

ازاستخراج شدهعصارهمقایسه مقادیر ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی 
Ferulagoگیاه چویل (پودر برگ هاي  angulata(و روش مایکروویوامواجاب

خیساندن

، مسعود شفافی 1، محمدرضا سعیدي اصل2، فریده طباطبایی یزدي*2، سید علی مرتضوي1عبدالرضا آقاجانی
1زنوزیان

ایرانسبزوار،غذایی،صنایعوعلومگروهسبزوار،واحداسالمی،آزادهدانشگا.1
ایرانمشهد،فردوسیدانشگاهکشاورزي،دانشکدهغذایی،صنایعگروهاستاد.2

*Morteza1937@yahoo.com

چکیده
بهچویلگیاهندگیفعالیت رادیکال گیرو(فنول کل، فالونوئیدها) لیوفنترکیباتمقادیربررسیمنظوربهپژوهشاین

12(زمان عصاره گیري از پودر برگ هاي چویل با دو روش خیساندن .شدانجامهاي سنتزياکسیدانآنتیجایگزینعنوان
و)دو حاللاز هر 50: 50؛ 75: 25؛ 100: 0هاي نسبتبا آب (واتانولهاي حالل با کمکثانیه) و 60(و مایکروویوساعت) 
اکسیدانیآنتیفعالیتنهایتدروگرفتصورتاسپکتروفتومتريروشبهفالونوئیديوت فنولیمیزان کل ترکیباسنجش

شد. تجزیهگیري) اندازهDPPHپیکریل هیدرازین (-1ـ دي فنیل 2، 2آزاد رادیکالمهارروشازاستفادهباعصاره گیاه
بین عصاره هاي نتایج نشان داد که.گردیدواریانس انجام و روش آزمون آنالیز 24نسخه SPPSافزار نرمباهادادهتحلیلو

درصد، تفاوت کامالً معنی داري وجود داشت 5استخراج شده با دو روش مورد بررسی و حالل هاي اتانول و آب در سطح 
)p<0.05 .(عصاره هاي استخراج شده با تکنیک مایکروویو،) اسیدعادلمگرممیلی75/0±008/0باالترین میزان فالونوئید

04/1±1/0(فعالیت رادیکال گیرندگی باالترین و درصد 100: 0با نسبت اتانول به آب برابر با ) خشکنمونهگرمبهگالیک
در مقابل، باالترین میزان فنول داشتند.روش خیساندن در مقایسه بارا درصد 100: 0با نسبت اتانول به آب برابر با ) درصد
اي استخراج شده با روش خیساندن و در عصاره ه) خشکنمونهگرمبهگالیکاسیدمعادلگرممیلی665/3±09/0(کل 

استخراج، میزان استخراج تحت تأثیر نسبت حالل ها قرار در هر دو روشبه دست آمد. درصد)100: 0نسبت اتانول به آب (
کارامدتر از اتانول بود.،حالل آبداشت و 
فنول، مایکروویو.فالونوئید، ، چویلخیساندن، استخراج، ، آنتی اکسیدانکلیدي:کلمات

مقدمه-1
Ferulago angulataیبا نام علم1لیچو (Schlecht.) Boissر زبان د3یگارچ،2ریو موسوم به چو

،و بادوامپایا،علفی، چندسالهگیاهیچویل.]١٨[استFerulaو جنسانیاز خانواده کرفس،یفارس
طولیخطوطدارايمنفرد،ایستاده،ضخیم،ايساقهبا، مترسانتی60-150ارتفاعبهوبلند کرك،بدون

1. Chavil
2. Chavir
3. Garchi
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لیچو.]١٦[است کبودبهمتمایلوکم رنگهايبا برگطویلآذینگلدارايهايشاخهباشیارداریا
ي، وگسالویو ایعراق، استراله،یترکرینظییو کشورهارانیدر او معطرییدارواهانیگنیاز مهمتریکی

ریفنول نظیپلباتیترکفیتواسترول ها و یمنبع غناین گیاه.]١٧[می باشدیونان، صربستان و مقدونیه
، فالونوئیدها به 9منیـ اُسسیس، 8اُل-4ـ ترپِنن ، 7منیـ سیپ، 6استاتلیبورن،5ننیبتا ـ پ،4ننیآلفاـ پ

بر عالوه.]١٢[استیی ایو ضدباکتریضد التهاب، یندایاکسیآنتفعالیت هايداراي که استویژه فالونول
ـ گمایس،12کلوگرماکرِنیسی ب،11نبتا ـ گرماکرِ،10نگرماکرِازيمحدودریمذکور، مقادباتیترک
، 18نیسوفروس، 17، کامفن16مرسن، 15) ـ بتا ـ اوسیمنZگاما ـ ترپینن (،14منی، ترانس ـ بتا ـ اُس13ننیترپ

یاپـ13ـ ی دروکسیبتاـ ه، دي متوکسی ـ پی ـ سیمن- 5و2ـ تري متیل بنزآلدئید، 5،4،2، 19ترپینولن
8/46(23نآلفا ـ فالندرِ، 22استاتلیسانتریکرترانسنولن،یترپ،21کرولکاروالی، مت20دیاکسلیـ مانو

ات ضدباکتریایی، اثر.]١١[شده استییشناسالیدر عصاره چوزیندرصد) 5/24(درصد) و بتا ـ فالندرن
عصاره و اسانس حاصل از چویل گزارشات مختلفی آنتی اکسیدانیوضد الروي ،ضد انگلی، ضد قارچی
ترکیبات فنولی، گروهی از آنتی اکسیدان ها هستند که در بخش هاي مختلف گیاهان .]١٢[وجود دارد

رهاي مهم در مباحث مربوط به و یکی از معیا(پوست، ساقه، برگ ها، گل ها و دانه ها) یافت می شوند 
دررااساسیمرحلهاولین،24استخراج.]٣٨[استخراج عصاره یا اسانس از منابع گیاهی می باشند 

استخراج از باتوانمشخصات ترکیبات زیست فعال را می.]٣[دهد میتشکیلگیاهان داروییتحقیقات
استخراج به روش .]١٢[ها تعیین کردو میوههاها، ساقه، گلهاي مختلف گیاه نظیر برگبخش

از جمله تکنیک هایی است که به کمک حالل هایی با قطبیت هاي متفاوت انجام می گیرد و 1خیساندن
به طور معنی داري این روش استخراج با .]٣٥[موجب استخراج طیف وسیعی از مواد شیمیایی می شود 

مانند روش هاییار روش هاي معمول استخراج، در کنمروزه ا.]٣٦[تحت تأثیر حالل صورت می گیرد 
استخراج است که به تکنیک مایکروویو، نوعی از نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 3و فراصوت2ویومایکرو

باالکترومغناطیسیامواجمایکروویو،امواج.]٨[معرفی شده است»دوست دار محیط زیست«عنوان روش 
4. α-pinene
5. β-pinene
6. Bornyl acetate
7. ρ-cymene
8. Terpenen
9. Cis-ocimene
10. Germacrene
11. β-germacrene
12. Bicyclogermacrene
13. σ-terpinene
14. Trans-β-ocimene
15. γ-terpinene (Z)-β- ocimene
16. Myrcene
17. Camphene
18. Sophrosyne
19. Terpinolene
20. β-hydroxy-13-epi-manoyl oxide
21. Methyl carvacrol
22. Trans chrysanthenyl acetate
23. α-phellandrene
24. Extraction
1. Maceration
2. Microwave
3. Ultrasound
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مانندقطبیهايمولکولباوکردهنفوذگیاهیبافتداخلبهکهندهستهرتزگیگا3/0- 300فرکانس
انتخاب.]٢٣[می شوندتخریباین گرما، سلول ها نتیجهدرکه کنندمیگرماایجادودادهواکنشآب

طولاهشک.]١١[داردبستگیحاللالکتریکديثابتوحاللیتقدرتبهروشایندرمناسب4حالل
راگیريعصارهبازدهروشاین.]٢٦[استاستخراج با مایکروویومزایايمهمترینازگیريعصارهزمان

اما .]١٩[اتفاق نمی افتد بعضی از ترکیبات زیست فعال، اگرچه این مورد در استخراجدهدمیافزایشهم
روشنایهمچنین،.برساندآسیبحرارتبهحساسترکیباتبهتواندمیشدهایجادگرمايدر مقابل، 

به کارگیري ازبعدنیازموردانتهاییفیلتراسیونونیستمناسبینئپاقطبیتباترکیباتاستخراجبراي
موجود در مورد استخراج ترکیبات زیست فعال.]٤١،٢٢[شودمیمحسوبآنمعایبدیگرازروشاین
قره خانی و همکاران ان مثال، تحقیقاتی انجام شده است. به عنوبا تکنیک هاي مختلف، گیاهان داروئی در 

حالل هاي آب،و مایکروویو) و، فراصوت(خیساندناستخراجروش هايتأثیر،پژوهشی) طی 1389(
دربررسی کردند.5گزنهبرگ هايفالونوئیديوفنولیترکیباتبر میزانکلروفرم را ودرصد 80متانول
وفنولیاتترکیبمقداربیشترینتیبتربهکلروفرموآبحاللبا استفاده ازخیساندنروش

استخراج میزانبیشتریندقیقه9زمانوآبحاللفراصوت،تکنیکدرگردید. استخراج فالونوئیدي
استخراجمیزانبیشتریندقیقه90زمانوکلروفرمحاللرا نتیجه داد، در حالی که فنولیاتترکیب
قدرتباالترین، دقیقه9زمانوآبحاللباویومایکروروش. به دست دادرافالونوئیدياتترکیب

خشک) ونمونهگرمبهگالیکاسیدمعادلگرممیلی57/11±41/0ات فنولی (یبکنندگی ترکاستخراج
میلی64/13±533/0(فالونوئیديترکیباتمیزانبیشترین،کلروفرمحاللبا(ساعت)خیساندن روش
نیز ) 2008و همکاران (گزیاو نتایج مطالعه.]٤[داشتا خشک) رنمونهگرمبهکوئرستینمعادلگرم
استخراجمیزاندقیقه) بر30الی 5مایکروویو (امواجدهیاشعهمختلفهايزمانتأثیربررسیدر 

دهیاشعهزمانبا افزایشابتدادرفالونوئیدهابازدهکهدادنشان6آستراگالوسگیاهازفالونوئیدها
دقیقه 25در)گرمبهگرممیلی033/1(خودمقداربه بیشترینویافتیشافزامایکروویوامواج
با توجه به اهمیت ترکیبات فنولی با خاصیت آنتی اکسیدانی .]٤٥[یافتکاهشتدریجبهبعدورسید

در عصاره یا اسانس گیاهان دارویی و استخراج این اجزاء فراسودمند، تعیین مقادیر ترکیبات مذکور و نیز 
افزایش کارایی استخراج و دستیابی به سطوح در می تواند نقش مؤثري را آنها تخاب روش استخراج بهینه ان

ایران،دریاه چویل گبودنبومیبهاز طرفی، نظربیشتر و یا غلیظ تر ترکیبات زیست فعال ایفا نماید. 
تواندمیمطالعهاین،کشوررددورهايزمانازگیاهاینداروییوغذاییمصرفوارزانوآساندسترسی

دراکسیدانآنتیعنوانبه) لیوفنترکیباتمنبع(گیاهاینهايعصارهازعملیاستفادهجهتايمقدمه
صرفهبهمقرونوالوصولسهلمنبعیکازاستفادهامکانهمطریقبدینتاباشدداروییوغذاییصنایع
جهتگامینهایتدروشودجلوگیريآنازناشیهايتخسارومحصولرفتنهدرازهموگرددفراهم

پژوهش حاضر با هدفضوع، وبا توجه به این م.شودبرداشتهجامعهغذاییایمنیوبهداشتاعتالي
4. Solvent
5. Urtica dioica L.
6. Radix astragali
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پیکریل -1-دي فنیل-2،2مقایسه مقادیر فنول کل، فالونوئیدها و قدرت به دام انداختن رادیکال هاي آزاد
امواج مایکروویو و روش پودر برگ هاي گیاه چویل بااز استخراج شده عصارهDPPH(1(هیدرازیل

.انجام گردیدخیساندن 
مواد و روش ها- 2
مواد-2-1

هاي متـانول و و حالل2معرف فولین ـ سیوکالتیو گیاه چویل از بازار محلی استان کرمانشاه خریداري شد.
تهیه گردید.شرکت سیگمااز DPPHد رادیکال آزا، اسید گالیک و اتانول از شرکت مرك آلمان

روش ها-2-2
نمونهسازيآماده-2-2-1

مؤسسه جنگل ها و مراتع ایران (استان البرز، هرباریومتوسط محققین بخش گیاه چویلگونهپس از تأیید
ده و بـه بخـش عصـاره گیـري    آسـیاب شـ  ،سـایه درشدنخشکازپسگیاههواییهايسرشاخه، کرج)

انتقال یافت.ارك علم و فناوري دانشگاه تهران، واقع در کرج)(آزمایشگاه پ
روش خیساندن (غرقابی)-2-2-2
بـرگ ازگـرم 100منظور ایندرصد استفاده شد. براي96از حالل هاي آب و اتانول ،روش خیساندندر

، یآبـ عصـاره هـاي  هیـ سپس جهت ته.شدوزنتالیجیترازوي دتوسط دقتبهچویلگیاهشدهپودرهاي
درجـه  96آب مقطر و اتانول تریلیلیم500هرکدام به طور جداگانه به ارلن حاوي یاتانولاتانولی و آبی ـ 

دسـتگاه هـم زن   رويدر دمـاي اتـاق  سـاعت 72بسـته و بـه مـدت    لمیها با پارافارلنسرودیاضافه گرد
گیاهوحالل. سپس مخلوطردیگصورت به طور کامل و مطلوب عصارهقرار گرفت تا استخراجیسیمغناط
تخلیه به طور کامل انجام گردد.تا شد تفاله ها فشرده در ادامه،.از هم جدا شدصافی (واتمن) کاغذتوسط
دور 3000سرعت در قهیدق10حاصل به مدت هی. عصاره هاي اولدیبه دست آهیاولعصاره هايتیدر نها

يعصـاره هـا  ،حاللریجمع آوري و به منظور تبخرویی محلولسپس.گردیدفیوژ) سانترrpm(در دقیقه 
کیگراد حالل آنها به مدت یسانتدرجه80(روتاري) شده و در دماي در خالءریتقطدستگاهحاصل وارد
توسـط  آنهـا  خشک شدن کامـل عصـاره هـا،   شده به دست آمد. پس از ظیهاي تغلعصارهوریساعت تبخ

لیاستررهیدر ظرف تاتشیهاي حاصل تا زمان انجام آزماعصارهشدند.دهیتراشکامالًیشگاهیآزماکاردك
.]٣[شدندگراد نگهداريیدرجه سانت4و در دماي شده ختهیر
روش مایکرویو -2-2-3
کنترل دما تحت مایکروویوامواجباگرمی5نمونه هاي آزمایشگاهی استفاده شد. مایکروویوازروشایندر
بـه نمونـه ،مـایکروویو امواجتوسطبهتراستخراجبرايگرفت. وات صورت150و توان هثانی60زمان درو 

استفادهباآمدهدستشده و در نهایت، عصاره بهزدن خیساندههمبدونمربوطهدر حاللدقیقه90مدت
.]٣٣[گردیدجداگیاهیموادازصافیکاغذاز

1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
2. Folin-Ciocalteu
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اندازه گیري میزان فنول کل- 2-4- 2
اندازه گیري سیوکالتوـ فولینروشبهسنجیرنگطریقازهاعصارهدرموجودلیوفنترکیباتکلمقدار

اساس.باشدمیفنولیترکیباتگیرياندازههايروشترینمتداولازسیوکالتوـ فولینروش.]٣٠[شد
رنگآبیلکسکمپایجادوقلیاییمحیطدرفنولیترکیباتتوسطفولینمعرفاحیاءروش،ایندرکار

20این روش، درخالصهطوربه.]٢[دهدمینشاننانومتر760موجطولدرراجذبحداکثرکهاست
میکرولیتر معرف 100میلی لیتر آب مقطر و 160/1میکرولیتر از محلول عصاره درون لوله آزمایش با 

20لیتر محلول کربنات سدیم (میکرو300دقیقه، 8فولین ـ سیوکالتو مخلوط شد. بعد از گذشت حداکثر 
حمامدروندادن،تکانازبعدآزمایشهايلوله.شدافزودهآزمایشدرصد وزنی ـ حجمی) به محتوي لوله 

دستگاهباآنهاجذب، میزان دقیقه30گذشتازپسوگرفتقرارگرادسانتیدرجه40دمايباآب
محلولگالیک،اسیداستانداردمنحنیرسمبرايد.ت گردیئقرانانومتر760موجطولدراسپکتروفتومتر

هايغلظتپایهمحلولاینازسپس. شدتهیهلیترمیلیبرمیکروگرم100غلظتبامادهاینازايپایه
هانمونهجذبمقدارباالدرشدهذکرروشمطابقمختلفمراحلانجامازپسوگردیدآمادهمختلف
خطیمعادلهدرعصارهجذبمقداردادنقرارباگالیک،اسید کالیبراسیونمنحنیرسمازبعد .شدخوانده
برهادادهنهایت،در.]١[گردید محاسبهعصارهدرموجودلوفنکلمقداراستاندارد،منحنیبهمربوط
Y=677.68 X(عصارهگرمبرگالیکاسید گرممیلیمعادلاساس - بیان) R2=0.9968و 4.0713

مقدار ترکیبات فنولی است.Xزان جذب و میYکه شد
کلدیفالونوئزانیميریگاندازه-2-2-5
یلیم1/0باعصارهتریلیلیم5/0. شدانجامدیکلرومینیآلومیرنگروشازاستفادهباکلدیفالونوئزانیم
وشـده مخلوطمقطرآبتریلیلیم8/2ومیپتاساستاتتریلیلیم1/0درصد،10دیکلراومینیآلومتریل

. گردیـد قرائـت نانومتر415موجطولدرمخلوطجذباتاق،يدمادرقهیدق30مدتبهينگهدارازپس
کوئرستین به . گردیدگزارش»عصارهگرمدرکوئرستینگرممیلی«معادلمیزاناساسبرفالونوئیدمیزان

Y=0.0057+ 0.0195ه به صـورت  ک]٩[عنوان استاندارد براي رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد
X 0.9862وR2=.بود
اندازه گیري فعالیت آنتی اکسیدانی-2-2-6

وترکیبـات درالکتـرون یـا هیـدروژن اتمدادنتواناییو DPPHروشبهرادیکالیضدخاصیتبررسی
نجش در متانول مورد سـ DPPHبنفشمحلولکردنرنگبیمیزانباتستایندرمختلفهايعصاره

نـانومتر دارد.  517رادیکال چربی دوستی است که ماکزیمم جذب را در طول موج DPPHقرار می گیرد. 
در این آزمون، گروه هاي هیدروکسیل ترکیبات آنتی اکسیدانی بـا دادن هیـدروژن بـه رادیکـال هـاي آزاد      

DPPH منجر به کاهش مولکول هايDPPH بـنفش رنگازواکنشمی شوند که با تغییر رنگ محلول
در .]٤٠[د یابـ مـی کـاهش نـانومتر 517مـوج طـول درجذبنتیجهدر.استهمراهروشنزردبهتیره

2/0یک میلی لیتـر از محلـول   وشدهمنتقلآزمایشلولهبهچویلعصارهازمیکرولیتر40پژوهش حاضر، 
برايدقیقه 30بعد از نانومتر517کاهش جذب در در ادامه،به آن اضافه گردید.DPPHمیلی موالر 
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جمـع درصـد . شـد گرفتهنظردرکنترلعنوانه بعصارهبدونDPPHرادیکالجذبشد. تقرائهانمونه
گردید:محاسبهزیرفرمولمطابقرادیکالآوري

DPPH درصد مهار = ((A0-A1)/A0)×100 )1معادله (
A0و (بالنک)عصارهحضوربدونکنترلجذبA1الزم. استعصارهحضوردراکسایندهضدعصارهجذب
مقطـر آبمیکرولیتر40عصاره،جايبهکهتفاوتبا اینشدتهیهنمونهمانندنیزبالنککهاستذکربه

.شدریختهآزمایشدرون لوله
تیمارهاي مورد بررسی:-2-2-7

:ارائه شده است1مشخصات تیمارهاي مورد بررسی در استخراج به روش خیساندن و مایکروویو در جدول
مشخصات تیمارهاي مورد بررسی در استخراج به روش خیساندن و مایکروویو-1جدول 

روش خیساندنروش مایکروویو
استخراجزمانتیمارها

)ثانیه(
استخراجزمانتیمارهااتانول: آب

)ساعت(
اتانول: آب

T1

60

0-100T6

12

0-100
T225-75T725-75
T350-50T850-50
T475-25T975-25
T5100-0T10100-0

تجزیه و تحلیل آماري-2-2-8
مقایسه میانگین داده ها با آزمون چند دامنه اي دانکن و24نسخه SPSSآنالیز آماري داده ها با نرم افزار

˂pدرصد (5در سطح احتمال  .گردیدرسم 2013Excelار) انجام شد. تمامی نمودارها با نرم افز0.05
انجام شد و تمـام  24نسخه SPSSبا نرم افزار1تست نرمال بودن داده ها به روش کمولوگروف اسمیرنوف

داده ها نرمال بود. 
نتایج و بحث-3
بر میزان فنول کل عصاره گیريتأثیر روش هاي -3-1

زمانبوده وعصارهاکسیدانیآنتیاتخصوصیتعییندرمهمفاکتوریکفنولیترکیباتاستخراجروند
خواصدارايکهگیاهیترکیباتبیناز.]٤٣[داردعصارهمحتویاتدرمعنی داريثیرأتگیريعصاره

هايویژگیدارند.گیاهانازدر بسیاريايگستردهتوزیعفنولیترکیباتهستند،آنتی اکسیدانی
راآنهاکهاستشیمیاییو ساختارکنندگیاحیاءرتقدازناشیآنتی اکسیدانی این ترکیبات عمدتاً

مولکولکردنو خاموشفلزيهايیونباکمپلکستشکیلآزاد،هايکردن رادیکالخنثیبهقادر
، آزادهايبه رادیکالالکتروناهداءطریقازفنولیترکیبات.سازدمیگانهسهویگانهاکسیژنهاي

اثر تیمارهاي مختلف بر مقادیر فنول ، 2مطابق جدول.]٦[کنند میمهارراچربیاکسایشهايواکنش

1. Kolmogorov–Smirnov test
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مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر 1شکل معنی دار نیست. روش مایکروویوکل عصاره چویل به
فنول کل عصاره چویل با روش مایکروویو را نشان می دهد که بر این اساس، تیمار استخراج شده با روش 

) باالترین میزان فنول کل را T1درصد) (100: 0ثانیه و نسبت اتانول : آب برابر با 60مایکروویو (زمان
، مقادیر فنول کل، افزایش آب(نسبت)جز این تیمار، در مورد سایر تیمارها با افزایش میزاننشان داد. 

درصد) 100(). در نتیجه، حالل آبp<0.05کامالً معنی دار بود (T1یافت که تفاوت آنها با تیمار 
100باالترین میزان فنول را داشت و بعد از آن حالل هاي با نسبت بیشتر اتانول نسبت به مقادیر کمتر از 

افزایش بازده استخراج احتماالً به دلیل نفوذ بیشتر آب و دادند.نتیجهدرصد آب، بیشترین فنول کل را 
یش داده و در نتیجه میزان فنول بیشتري خارج افزایش پدیده اُسمز است که قابلیت حل شدن فنول را افزا

در تضاد است.]٣٢[) 2012و همکاران (نیرمال این نتیجه با نتایج تحقیقات گردیده است. 
روش مایکروویوتجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فنول کل عصاره چویل به-2جدول

SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 0.52 4 0.13**
خطا 0.0003 10 0.00003

Total 0.52 14 0.04
CV(%):0.3

) می باشد. p˂0.01درصد (1** معنی داري در سطح 

حاصل از استخراج با اتانول 1در مطالعه این محققین، میزان ترکیبات فنولی موجود در عصاره گیاه تاجریزي
مورد استفاده در پژوهش حاضر، برخی از پژوهش ها در مورد حالل آببیش از آب و پترولیوم اتر بود. 

نشان داده اند که این حالل توانایی باالتري نسبت به بسیاري از حالل هاي دیگر در استخراج ترکیبات 
.]٤٢[فنولی دارد 

مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر فنول کل عصاره چویل با روش مایکروویو-1شکل

1. Solanum nigrum L.
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باهامولکولرويمایکروویوامواجمستقیماثربهمایکروویوانرژيازستفادهابادهیحرارتاصول
وها)لوفنپلیمانند(قطبی مولکول هاي.استوابستهیونیانتقالودوقطبیچرخشهايمکانیسم

جذبزیاديمیزانبهدائمیدوقطبیگشتاورداشتندلیلبهرامایکروویوانرژيیونی،محلول هاي
سریعانتقالموجبامراینوشودمیواکنشسریعتکمیلودماافزایشبهمنجرکهکنندمی

مایکروویوامواجمستقیمکنشبرهمبنابراین.شودمیخامگیاهیموادواستخراجیحاللبهانرژي
شود.میحاللبهسلولیدرونموادسریعآزادسازيوسلولیهايدیوارهشکستبهمنجرحاللبا

ترین عوامل مؤثر بر فرآیندهاي استخراج، ویژگی هاي ماتریس گیاه، حالل، دما، فشار و زمان هستند رایج 
، احتمال کاهش میزان استخراج مایکروویوامواجبادهیاشعهباالترزمان هايدراز آنجا که .]٢٠[

ام آزمایشات در در پژوهش حاضر، پس از انج،]٣٦[ترکیبات فنولی به دلیل تخریب حرارتی وجود دارد
بررسیدرثانیه انتخاب گردید.60زمان هاي مختلف، زمان مورد استفاده جهت استخراج با این روش، 

و کافئینهافنولپلیاستخراجبرايدقیقه)10تا1(امواج مایکروویودهیاشعهمختلفزمان هاي
به.داشتترکیبدوهربرايرامیزان استخراجبیشتریندقیقه4زمانسبز،چايبرگ هاياز

میزانولیبود،ثابتها تقریباًفنولپلیاستخراجمیزاندقیقه10تا4اززمانبا افزایشکهطوري
استخراجبراي) از روش مایکروویو 2003و همکاران (ماریسیو.]٣٤[یافتکاهشچايکافئیناستخراج
20درجه سانتی گراد و زمان 60ینه شامل دماي شرایط بهوکردنداستفادهسویادانهازهاایزوفالون

تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر ، 2جدولمطابق .]٢٩[دقیقه را براي استخراج به دست آوردند
مقایسه 2شکل).p>0.01درصد معنی دار نیست (1روش خیساندن در سطح فنول کل عصاره چویل به

خیساندن را نشان می دهد.عصاره چویل با روشمیانگین اثر تیمارهاي مختلف  بر فنول کل

روش خیساندنواریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فنول کل عصاره چویل بهه تجزی-3جدول
SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 13.67 4 3.42**
خطا 0.001 10 0.0001

Total 13.68 14 0.98
CV(%):0.62

) می باشد. p˂0.01درصد (1ر سطح ** معنی داري د
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خیساندنمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر فنول کل عصاره چویل با روش-2شکل
، بین مقادیر فنول کل تمام تیمارهاي مورد بررسی در روش خیساندن تفاوت معنی داري 2مطابق با شکل
(اتانول: آب برابر T7) متعلق به تیمار 66/3±09/0میانگین فنول کل (باالترین).p<0.05وجود داشت (

درصد) کمترین میزان فنول کل 25: 75(اتانول: آب برابر با T9درصد) بود. ضمن اینکه تیمار 75: 25با 
) را داشت. به عبارت بهتر، در روش خیساندن نیز نسبت باالي آب به اتانول توانست باالترین 01/0±91/0(
یزان فنول کل را استخراج نماید. یکی از دالیل می تواند مربوط به زمان طوالنی روش خیساندن با حفظ م

روش خیساندن دربازدهیمیزانبرزمانافزایشمثبتتأثیرترکیبات مؤثره نمونه ها حین استخراج باشد.
نفوذپدیدهاساسبرگیاهیايهبافتازمؤثرهمواداستخراج،روشایندر. استتوجیهقابلکاملطوربه

داخلبهگیاهیبافتازآندرشدهحلموادهمراهبهحاللانتشاروگیاهیهايبافتداخلبهحالل
میاستخراجقدیمیومتداولهايروشازروشایناگرچهبنابراین.]١٦، ٧[گیردمیصورتحالل

زمانبهخوببازدهییکبهرسیدنبرايکهدرومیانتظار،استخراجمکانیسمبهتوجهباولید،باش
اینکنندهتأییدپژوهش حاضر در مورد استخراج ترکیبات فنولی نتایجوباشدنیازباالدمايوطوالنی
استخراج به روش خیساندن در مقایسه با روش مایکروویو به طور کلی نتیجه گیري شد که.بودمطلب

حالل آب در ترین میزان فنول کل موجود در عصاره چویل داشت.توانایی بیشتري در دستیابی به باال
میزاندراختالفتوانست مقادیر فنول کل بیشتري را به دست دهد.نیز نسبت هاي بیشتر از اتانول 

زمان مثالً عصارهاستخراجشرایطتفاوتعلتبههاي حاصل از دو روش می تواندعصارهترکیبات فنولی
هم راستا با نتایج این پژوهش، چی آنگ و کروویو در مقایسه با روش خیساندن باشد.بسیار کوتاه روش مای

متانول،حالل (آب،نوع4ازبا استفادهخوراکیقارچازفنولیترکیباتاستخراج) در 2003همکاران (
راجاستخرافنولیترکیباتبیشترین مقدارآبیعصارهگزارش کردند کهاتر)و پترولیوماستاتاتیل
.]١٠[کرد

فالونوئیدبر میزان عصاره گیريتأثیر روش هاي -3-2
ازاستفادهبا.]٢٤[دهندمیتشکیلرافالونوئیدهاباشند،فنولیبخشدودارايکهفنولیپلیترکیبات

هدادواکنشآلومینیومیونباتوانندمیساختاريهايویژگیبرخیبافالونوئیدهاکلراید،آلومینیومروش
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بر .]١٣[داردنانومتر510درايبیشینهجذبکمپلکساین.دهندتشکیلرارنگیقرمزکمپلکسو
معنی دار درصد 1در سطح بر مقادیر فالونوئید عصاره چویلتیمارهاي مختلف ، اثر روش 4اساس جدول 

.بودن
ش مایکروویوروتجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فالونوئید عصاره چویل به-4جدول

SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 0.12 4 0.03**
خطا 0.0004 10 0.00

Total 0.12 14 0.01
CV(%):1

) می باشد. p˂0.01درصد (1** معنی داري در سطح 

اشت ، بین تمام تیمارهاي مورد بررسی در روش مایکروویو تفاوت معنی داري وجود د3مطابق شکل
)p<0.05 درصد، 100تا 50درصد، میزان فالونوئید کاهش و از 50). با افزایش نسبت اتانول از صفر تا

در عصاره چویل استخراج شده با )75/0±008/0(افزایش یافت. به عبارت بهتر، باالترین میزان فالونوئید 
) 0: 100اتانول : آب (درصد حاصل شد و بعد از آن، نسبت 100: 0نسبت اتانول: آب برابر با

قرار داشت. )009/0±66/0(

مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر فالونوئید عصاره چویل با روش مایکروویو-3شکل
این نتیجه، اهمیت تعیین نسبت هاي دقیق حالل ها در عصاره گیري ها را نشان می دهد که با نتایج 

وهدایتطریقازگرماانتقالمایکروویو،روشدرمطابقت دارد.]9[) 2007چِن و همکاران (پژوهش هاي 
.شودمیدادهانتقالآنبهمادهازالکترومغناطیسامواجعبورطریقازبلکهگیرد،نمیصورتهمرفتیا

اعمال امواجباد، دانشاننتایجکهطورهمانواستباالبسیارشیوهایندرشدنگرمسرعتبنابراین
امواجمکانیسمبهتوجهبایافت. افزایشفالونوئیديترکیباتاستخراجدربازدهیمیزانمایکروویو
حاللدرخیساندنزمانمدتچههر،روشایندراستخراجفرایندبهبخشیدنسرعتدرمایکروویو

درواندکردهجذبخوددرراآبممکنمقدارحداکثرگیاهیهايسلولازريتبیشتعدادباشد،بیشتر
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تبخیرومایکروویوامواججذباثردرهاسلولازبیشتريتعدادمایکروویوامواجبادهیتابشفرایندضمن
ناکافیزمانمدتاثردراگرکهحالیدر.شوندمیسلولیدیوارهشکستگیدچارآنهادرموجودحالل
زمانمدتافزایشباحتی،باشدنکردهنفوذکافیمیزانبههاسلولهمهدرحاللخیساندن،مرحله
نتیجهدروشوندنمیدیوارهشکستگیدچارگیاهیهايسلولتماممایکروویوامواجبانمونهدهیتابش
این روند در پژوهش حاضر انجام گردید و سعی شد زمان .یابدمیکاهشاستخراجبازدهیمیزان

مایکروویو به حدي باشد که ضمن حفظ ترکیبات مؤثره و ممانعت از تجزیه قرارگیري نمونه تحت امواج 
موادسلولیغشاءشکستنمیزانکهاستشدهگزارشحرارتی، راندمان استخراج نیز مطلوب باشد. 

تجزیهبهمنجرامواجمعرضدرتربیشگرفتنقرارمی یابد. البتهافزایشحاللافزایشباجامد
، اثر تیمارهاي مختلف بر 5بر اساس اطالعات موجود در جدول.]42[می گرددرهمؤثترکیباتحرارتی

روش خیساندن معنی دار نبود.فالونوئید عصاره چویل به
روش خیساندنتجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فالونوئید عصاره چویل به-5جدول

SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 0.39 4 0.10**
خطا 0.0001 10 0.00001

Total 0.39 14 0.03
CV(%):1.02

) می باشد. p˂0.01درصد (1** معنی داري در سطح 
، بین تمامی تیمارهاي مورد ارزیابی در روش خیساندن، تفاوت معنی داري وجود داشت 4با توجه به شکل

)p<0.05ئیدهاي حاصل کاهش یافت. ) و با کاهش نسبت آب به اتانول، مقادیر فالونو
a
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خیساندنمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر فالونوئید عصاره چویل با روش-4شکل
) و کمترین T6درصد (100: 0باالترین میزان فالونوئید مربوط به تیمار با نسبت اتانول : آب برابر با 

) بود. بنابراین، حالل آب در روش T9(درصد25: 75تانول : آب برابر با میزان نیز به تیمار با نسبت ا
نتایج حاصل خیساندن در مقایسه با اتانول کارایی بیشتري در استخراج فالونوئیدهاي عصاره چویل داشت. 
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از بررسی مقادیر فنول کل و فالونوئید در دو روش خیساندن و مایکروویو در پژوهش حاضر نشان داد که 
ش خیساندن در استخراج فنول کل و روش مایکروویو در استخراج فالونوئیدها توانایی بهتر و باالتري رو

وابراهیم زادهدارند، اگرچه در هر دو مورد استخراج، حالل آب کارایی باالتري را نشان داد. در این راستا، 
محتويوين و فراصوت) بر ر(خیساندگیريعصارهمختلفهايروشاثرات) در ارزیابی2009(همکاران

عصارهدرل کلفنومحتويکهدادندنشانLythrum salicariaفنول کل و فالونوئیدهاي گیاه 
حاصل از روشعصارهدردهاي کلفالونوئیمیزان اما،بودخیساندنحاصل از روشعصارهازشبیفراصوت 
ان نتیجه گیري در این بخش، می توان به عنو.]١٢[بود حاصل از روش فراصوتعصارهبیش ازخیساندن

گفت که عصاره هاي حاصل از روش مایکروویو مقادیر فالونوئید بیشتري در مقایسه با روش خیساندن 
استخراج) مطابقت دارد. این محققین در بررسی 2002. این نتایج با نتایج پژوهش پان و همکاران (داشتند

وش هاي سوکسله، مایکروویو و فراصوت بیان کردند که با رSalvia miltiorrhizaاز هاتانشینون
ثانیه باالترین میزان استخراج را بین سه روش مورد ارزیابی به دست داد60تکنیک مایکرویو طی زمان 

، نسبت باالي حالل آب توانست فالونوئیدهاي باالتري مورد بررسی در این پژوهشدر هر دو روش.]٣٤[
مختلفروش هايمقایسه) در 1389ر تحقیق قره خانی و همکاران (داستا، در این ررا به دست دهد.

خیساندنروش ترکیبات فالونوئیدياستخراجمیزانبودنباالدلیلگیاه گزنه، فالونوئیدها ازاستخراج
بامقایسهبرابر دردوازبیشداده شد کهنسبتکلروفرمحاللبابیشتر این ترکیباتاستخراجبه

شفافحالتحالل کلروفرماینکهدلیلبههمچنین.نظیر مایکروویو و فراصوت بوددیگرروش هاي
روشبراياین حاللهايعصارهفالونوئیدياتترکیباستخراجدارد، میزانمایکروویوامواجبه(گذرا)

.]٤[کمتر بودبسیارمایکروویوکمکبهاستخراج
DPPHبه دام انداختن رادیکال هاي ی توانایبر عصاره گیريتأثیر روش هاي -3- 3

بیان می شود که بیان کننده IC50توانایی یک ماده به منظور خنثی سازي رادیکال هاي آزاد با فاکتور 
کمتر نشان IC50درصدي رادیکال هاي آزاد است. بنابراین،50میزان نمونه مورد نیاز براي بازدارندگی 

(غلظت کمی از نمونه قادر به جلوگیري میزان زیادي از رادیکال هاي دهنده پتانسیل آنتی اکسیدانی بیشتر 
ارزیابیبرايگستردهطوربهDPPHرادیکالاندازيدامبهمدل.]٤٤، ٤١[آزاد است) می باشد 

یکترکیباین.گیردمیقراراستفادهموردمختلفهاينمونهدرآزادرادیکالاندازيدامبهتوانایی
ارغوانیازکهکندمیپایداريمولکولتولیدوشدناحیاءباکهاستنیتروژنمرکزياتمباآزادرادیکال

روشازاستفادهبا.]٢٤[داردجذبنانومتر528تا 515دررادیکالاین.دهدمیرنگتغییرزردبه
است،هماندباقیDPPHمقدار بیانگرکهنانومتر517موج طولدرجذباسپکتروفتومتري، میزان

رادیکال آزادحذفآنتی اکسیدان ها درفعالیتباشد،بیشتراین مقدارشود. هرچهمیگیرياندازه
ضدرادیکالکنندگیحذففعالیتبامعکوسطورباقی مانده به DPPHمیزانبنابراین،است.کمتر

یکال گیرندگی و به اثر تیمارهاي مختلف بر فعالیت راد6مطابق جدول.]٣١[اکسایشی در ارتباط است 
درصد معنی دار نبود.1روش مایکروویو در سطح عصاره چویل باIC50عبارت دقیق تر میزان 
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روش مایکروویوعصاره چویل بارادیکال گیرندگیتجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فعالیت -6جدول
SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 52.96 4 13.24**
خطا 0.0002 10 0.00002

Total 52.96 14 3.78
CV(%):0.2

) می باشد.p˂0.01درصد (1** معنی داري در سطح 
عصاره چویل با روش مایکروویو فعالیت رادیکال گیرندگی مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر 5شکل

را نشان می دهد. 

عصاره چویل با روش مایکروویوفعالیت رادیکال گیرندگی ختلف بر مقایسه میانگین اثر تیمارهاي م-5شکل
)، فعالیت رادیکال T4درصد (25) به T1(100، با کاهش نسبت آب به اتانول از 5بر اساس شکل

) باالترین فعالیت T1(0:100تیمار استخراج شده با نسبت اتانول به آب گیرندگی کاهش می یابد.
درصد) را داشت که تفاوت آن با سایر IC50)1/0±04/1ارتی پائین ترین میزان رادیکال گیرندگی و به عب

درصد، 25: 75تیمار با نسبت اتانول : آب برابر با ).p<0.05تیمارها از نظر آماري کامالً معنی دار بود (
ن و درصد) را داشت و به عبارت دیگر، این نسبت کمتری13/6±12/0کمترین فعالیت رادیکال گیرندگی (

پائین ترین اثر را بر قدرت رادیکال گیرندگی داشت که تفاوت آن نیز با تمام تیمارها معنی دار بود 
)p<0.05 .(اثر تیمارهاي مختلف بر فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره چویل با7بر اساس اطالعات جدول ،

.)p>0.01(روش خیساندن معنی دار نبود
روش خیساندنهاي مختلف بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چویل باتجزیه واریانس اثر تیمار-7جدول

SOV مجموع مربعات درجه آزادي سطح معنی داري
تیمار 32.95 4 8.24**
خطا 0.0004 10 0.00004

Total 32.95 14 2.35
CV(%):0.17

) می باشد. p˂0.01درصد (1** معنی داري در سطح 
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ر تیمارهاي مختلف بر فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره چویل با روش نیز مقایسه میانگین اث6شکل
درصد، فعالیت 25خیساندن را نشان می دهد که مطابق آن، با کاهش نسبت آب به اتانول تا میزان 

رادیکال گیرندگی کاهش یافت. 

روش خیساندنمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چویل با-6شکل
درصد بود که 100: 0باالترین فعالیت رادیکال گیرندگی مربوط به تیمار با نسبت اتانول : آب برابر با 

، DPPHمطابق نتایج پژوهش حاضر، در آزمون ). p<0.05تفاوت معنی داري با سایر تیمارها داشت (
ادیکال گیرندگی بیشتري در مقایسه با روش مایکروویو توانایی بیشتري در استخراج عصاره هاي با فعالیت ر

روشثیرأت) در ارزیابی1394این پژوهش با نتایج تحقیقات مزدستان و همکاران (روش خیساندن داشت.
ترکیبات،ترکیبات فنولی کلمحتوي(سوکسله، خیساندن و فراصوت) با حالل متانول بر استخراج

مطابقت دارد که اعالم کردند باالترین میزان » موردگیاه«برگاکسیدانیآنتیفعالیتمیزانوفالونوئیدي
میکروگرم3/173برابر با IC50مهار رادیکال آزاد به عصاره حاصل از روش خیساندن مربوط می شود که 

و 9/402به ترتیب براي روش سوکسله و فراصوت برابر با IC50داشت، در حالی که مقادیر لیترمیلیبر
عصاره ) در بررسی تأثیر2009(همکارانوابراهیم زاده همچنین، .]٥[بود لیترمیلیبرمیکروگرم1/355

Lythrumفنول کل و فالونوئیدهاي گیاه محتويويگیري با روش هاي خیساندن و مایکروویو بر ر

salicariaآزادرادیکالاندازيدامبهآزموندراستخراجی با روش مایکروویوگزارش کردند که عصاره
DPPHگاشی و در مقابل، با نتایج گزارشات .]١٢[روش خیساندن استبهتر از عصاره حاصل از

طوالنی بودن زمان استخراج در روش خیساندن با فراهم ) در تضاد است که بیان نمودند 2009همکاران (
سیدانی از نمودن فرصت کافی براي انتشار حجم مناسبی از حالل به داخل سلول ها و خروج مواد آنتی اک

نکته دیگر در نتایج .]٢١،١٤[جایگاههاي استقرارشان کارایی روش عصاره گیري را افزایش می دهد
در هر دو نوع بررسی فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره هاي مورد بررسی در پژوهش حاضر، این بود که 

نتیجه بهتري داد و اتانول ل ، نسبت هاي باالي حالل آب به اتانوبا مایکروویو و خیساندناستخراجتکنیک 
را داشت که تفاوت آن با سایر تیمارهاي مورد بررسی کامالً معنی دار IC50درصد، باالترین 100با میزان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


15

) همخوانی دارد که اعالم نمودند در روش 2007این نتیجه با گزارشات ماندال و همکاران ().p<0.05بود (
دلیلبهراتريکمهاياست بازیابیممکندر برابر آب،باالترحالل اتانولنسبت هايمایکروویو، 

آمده از استخراج دستتایج بهن.]٢٨[باشد داشتهمایکروویوتوسطحاللناکافیونامناسبهمزنی
حالل،خام، قطبیتموادترکیبنظیرمتعدديعواملترکیبات آنتی اکسیدانی با تکنیک هاي مختلف به

درحاللبهجامد مادهنسبتوگیريعصارهحرارت، روشدرجهن،زمافنولی،ترکیباتقطبیت
تفاوت بین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي مختلف، به دلیل تفاوت در .]٢٧[عصاره گیري بستگی دارد 

فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات موجود در آن ها می باشد که با حالل هاي مختلف داراي قطبیت متفاوت 
اینحاللیتبهگیاهیموادازاکسیدانیترکیبات آنتیاستخراجبه عبارت دیگر، . انداستخراج شده

راکلیدينقشاستفادهموردحالل هايبه عالوه قطبیت.داردبستگیمختلفحالل هايدرترکیبات
گزارش شده است که عصاره هاي قطبی نسبت به .]٣٩[می کندترکیبات ایفااینحاللیتافزایشدر
واع غیرقطبی، داراي فعالیت آنتی اکسیدانی باالتري هستند که این امر در ارتباط با حضور اسیدهاي ان

.]٢٥[فنولیک و فالونوئیدها در آنها می باشد
نتیجه گیري-4

پژوهش حاضر داد که روش مایکروویو در استخراج عصاره هاي چویل با باالترین میزان فالونوئید و نتایج
ت رادیکال گیرندگی در مقایسه با روش استخراج، کارامد تر است. در مقابل، روش خیساندن بیشترین فعالی

کمکبهاستخراجروشکارایی نتایج بهتري را در استخراج عصاره هاي با میزان باالتر فنول به دست داد.
بسیار شند،بافرارآنهاکهزمانییاوباشندقطبیغیریا حاللهدفترکیباتکهزمانیمایکروویو

مایکروویوکمکبهاستخراجروشکهگفتبایدفالونوئیدي نیزاتترکیبمورددربنابراین.استپائین
بیشترياستخراجمیزانوعمل کردروش خیساندنازبهترتانول)اوقطبی (آببین حالل هايدر

ل عملکرد بهتري را نشان در هر دو روش طی آزمایشات مورد نظر، حالل آب نسبت به حالل اتانوداشت.
داد و با افزایش میزان اتانول در ترکیب با آب، مقادیر فنول کل، فالونوئید و فعالیت رادیکال گیرندگی 

کاهش یافت.
منابع- 5
آنتیخواصارزیابی.1393ل.،پوراکبرم. و خالدآباد،علیزادهم.، باري،رضازاد،ر.، یورقانلواشرفی1

سطحروشبهاولتراسوندتیمارپیشبااریزهآسپرژیلوسباشدهتخمیرورانگتفالهعصارهاکسیدانی
.55- 68، صفحات4،شماره4. مجله بهداشت مواد غذایی،دورهپاسخ

فنولی،تامترکیباتارزیابی. 1393سلمانیان،ش.، صادقی ماهونک،ع.ر.، اعلمی،م. و قربانی،م. 2
. مجله دانشگاه ولیکمیوهاستونیعصارهاکسیدانیآنتیوضدباکتریاییفعالیتوآنتوسیانینیفالونوئیدي،

.53-66، صفحات1،شماره13علوم پزشکی رفسنجان،دوره
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عصارهضدمیکروبیاثر. مقایسه1393طباطبایی یزدي،ف.، علیزاده بهبهانی،ب. و حیدري سورشجانی،م.3
Ferulagoچویل (گیاه angulata طیشرادر یدرمانجیهاي راکیوتیبیانواع آنت) با
.35-46، سال هفدهم، شماره سوم، صفحاتاراكیدانشگاه علوم پزشکیپژوهشیمجله علمی.شگاهیآزما

روش هايمقایسه. 1389ماهونک،ع.صادقیوجعفري،س.م.ابراهیم زاده،م.ع.،قربانی،م.،خانی،م.،قره4
علمی ـ فصلنامۀ). .Urtica dioica Lگیاه گزنه(ازفالونوئیديوفنولیهايترکیباستخراجمختلف
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