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  زادزادبومبوم  گونهگونه  چهارچهار  گرهگره  استخراجیاستخراجی  موادمواد  ییفعالفعال  ستستییزز  هایهایویژگیویژگی  وو  شیمیاییشیمیایی  اتاتترکیبترکیب  بررسیبررسی

  هیرکانیهیرکانی  هایهای  جنگلجنگل

 

  

 چکیده

 هیای جنگی   مهی   و زادبیو   گونی   چهیا   ییالقیی،  یتوسکا و یلیانج یلکی،ل لرگ،
 هاآن د  فعال یستز یباتترک حضو  مو د د  ایی اول اطالعات ک  باشندیم یرکانیه

 یبیات ترک یین ا ییشناسیا  ین زم د  یجامع مطالع  تاکنون وجود بااین اما است، ودموج
 یاسیترراج  میواد  د  فعیال  یستز یباتترک ازآنجاک  است. یرفت نپذ صو ت یمیاییش

 میواد  ییاان م پیووه   یین ا د  باشند،یم د خت هایقسمت یرسا از یشترب گره بافت
 یاسیتون  هیای عصا ه اکسیدانییآنت یهایوگیو و یگنینل ها،ید اتکربوه ی،استرراج

 قطریی  از هیا عصا ه یبترک و گرفتند قرا  گیری مو داندازه هاگون  ینا گره بر  د 
 گیره  کی   دادند نشان یجنتا شدند. ییشناسا یجرم سنجیطیف–یگاز یکروماتوگراف

 و اسیت  یفنول یباتترک و هاید اتکربوه ی،استرراج مواد مقدا  یشترینب یدا ا لرگ
 کی   ید حال دا د، ید ازی ه-پیکری فنی ید هاییکال اد مها  د   ا ییتوانا شترینیب

 هیر  است. آهن یون کنندگییتکل یتظرف و لیگنین مقدا  یشترینب یدا ا یلکیل گره
 بی   نسیبت  هیا یکیال  اد برابیر  د  بیشیتری  العیاده فوق یمها کنندگ قد ت گون  چها 
 و یفنیول  یباتترک چنین،ه  داشتند. تولوئنسیید وکه یلیتدبوت یسنتا اکسیدانیآنت
 .شدند ییشناسا توج  جالب و متفاوت اکسیدانییآنت هاییوگیو با یفنول یرغ

 هیای یوگیی و ی،فنیول  یباتترک ی،استرراج مواد یمیایی،ش یباتترک :يکلید واژگان

 .اکسیدانییآنت
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 مقدمه
 هساتن   گیااه   ثانويه هایمتابولیت فعال يستز مواد

 ماواد  .باشان  ما   فیا  م كننا ه مصار   ساممت  بارای  كه

 ايا  فناول   تركیباا   شاام   بیشتر فعال يستز استخراج 

 مشاات  پروپااان فنیاا  اختارساا از كااه هسااتن  دوسااتآب

 اكسای ان  آنتا   فعالیات  دلی  به فنول  تركیبا  .شون  م 

 بافات  باین  بافات  ،گاره  هستن . تركیبا  ينتر مهم از خود

 طارا  ا در تناه  رشا   یجاه درنت كه است تنه بافت و شاخه

 تناه  باه  هاا شاخه بافت اين طري  از و شودم  ايجاد شاخه

 شاون ، ما   قطع درختان هایشاخه وقت  شون . م  متص 

 زيسات   مخارب  عواما   ساير و هاقارچ ها،باكتری حشرا ،

 و كننا   نفاو   درخات  از ناحیاه  ايان  در توانن م   آسان به

 بار  درخات  دلیا   هماین  باه  شاون    درخت بیماری باعث

 ترمیما   بافت يک  دارد كه خاص  دفاع  یسممکان اساس

 باعاث  كاه  كنا  ما   ايجااد  ش هقطع هایشاخه اطرا  در

 ايان  .شاود  زيست  مخرب عوام  برابر در درخت محافظت
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 هماین  باه  .شاود م  نامی ه چوب  گره همان ترمیم  بافت

 در موجاود  سم  و فنول  تركیبا  كه رودم  انتظار خاطر

 هاای قسامت  سااير  از بیشاتر  گاره  بافات  استخراج  مواد

 كاه  كارده  ثابات  تحقیقاا   راساتا،  همین در باش . درخت

 هاا گاره  در موجاود  اكسای ان  آنت  استخراج  مواد میزان

 هساتن   تركیباات   هااكسی انآنت  .[1] است تنه از بیشتر

 توسا   اكسايش از و آزادش ه هایراديکال فعالیت مانع كه

 از را ب ن هایسلول ترتیب ينا به و كنن م  یجلوگیر هاآن

 شا  ك دارنا . ما   نگااه  مصاون  تركیبا  اين مخرب اثرا 

 مورداساتفاده  سارطان  درماان  در درختاان  از كه داروهاي 

 زمیناه  در تحقیا   جهت را مضاعف  انگیزه ،گیرن م  قرار

 كارده  ايجاد گیاه  منشأ با ض سرطان داروهای جستجوی

 باه  مصانوع   هایسی اناكآنت  از استفاده طرف ، از .است

 اسات.  شا ه  محا ود  باودن  زا سارطان  و سم  امکان علت

 هااایاكساای انآنتاا  از اسااتفاده باارای مطالعااا  بنااابراين

 هااایاكساای ان آنتاا باارای جااايگزين  عنااوان بااه طبیعاا 

 .[2] است برخوردار ایويژه اهمیت از مصنوع 

 زيباا  درختان از ک ي (Pterocarya fraxinifolia) لرگ

 كاه  گوناه  يان ا بارگ  .اسات  هیركاان   هایجنگ  زادمبو و

 در اياران  از خاار   در دارد، شاهر   دارويا   گیاه عنوان به

 دارای كاه  شا ه  اثباا   و داشته كاربرد ماه  كردنبیهوش

 جل ى، امراض و سر طاس  درمان در آساي معجزه خواص

 رشاا  از جلااوگیری ساارطان ، تومورهاااى كااردن كوچااک

 )مخصوصاااً هاااساارطان شاارفتپی و  ساارطان هااایساالول

 امراض درمان روده، هایكرم بردن بین از حنجره(، سرطان

 ديابات  درماان  و پوسات  سوختگ  و التهاب ترمیم قارچ ،

 هاای گوناه  از ،(Gleditsia caspica) لیلکا   [.4 و 3] است

 ايان  چاوب  اسات.  هیركاان   هاای جنگا   زادبوم و باارزش

 خیل  لیلک  چوب .دارد خاص  بوی و بادوام بسیار درخت

 )انباار  كن و  پايه برای روستاي  مصار  در و است سخت

 [.3] رودما   كار به رطوبت جذب منظور به بنا پايه و برنج(

 و ينتار  مهام  از يک  عنوان به (Parrotia persica) انجیل 

 اسات.  هیركاان   هاای جنگا   زادبوم هایگونه ترينفراوان

 مصار   باه  كشور شمال در و است سخت بسیار آن چوب

 چاوب  ،سخت  علت به رس .م  تونل  مصار  و زغال تهیه

 نامنا . ما   آهان  چاوب  خارج  هایزبان در را درخت اين

 دارويا   خاواص  دارای آن ريشاه  و بارگ  كه ش ه گزارش

 ديگار  (Alnus subcordata) يیمقا   توساکای  .[3] اسات 

 طاب  در .اسات  هیركاان   هایجنگ  زادبوم و باارزش گونه

 هاای خاونريزی  درمان در گیاه اين برگ و پوست از  سنت

 التهاب دهان، جو  ورم لوزتین، ورم مزمن، اسهال داخل ،

 دردهااای تساکین  ،هااا دما   و سااینه خاوردگ  تاار  لثاه، 

 علات  [.3 و 5] شاود ما   اساتفاده  تاب  رفع و روماتیسم 

 اياران  انحصاری و زادبوم گونه چهار اين در  خواص چنین

 آن اساتخراج   ماواد  و شایمیاي   تركیباا   نوع در باي  را

 هاا گوناه  اين اهمیت و خاص هایويژگ  وجود با .ش  جويا

 مطالعاه  تااكنون  ،سنت  طب چنینهم و مختل  صنايع در

 ياژه و باه  شیمیاي  تركیبا  دقی  شناساي  روی بر جامع 

 تجزياه  هاای روش باا  زادباوم  هاای گونه اين گره بخش در

 اكسای ان  آنتا   خاصیت ،گرفتهن انجام پیشرفته دستگاه 

 شناسااي   هاا آن مؤثر مواد و نش ه واقع موردپژوهش هاآن

 در هاا گوناه  ساير مورد در فراوان  مطالعا  اما  است نش ه

 Veysi اسات.  توساعه  درحال نیز روز روزبه و ش ه انجام دنیا

 چاوب  استخراج  مواد در موجود فنول  با تركی (2114)

 -گااازی كروماااتوگراف  از اسااتفاده بااا را لیلکاا  و اقاقیااا

 در كاه  دادنا   نشان نتايج كرد. بررس  جرم  سنج طی 

 151 حا ود  اقاقیا چوب استون در محلول استخراج  مواد

  ال،دیبنازن -2 و 1 رزورساینول،  كاه  داشت وجود تركیب

 از تارپن -گاماا  و سیتوساترول -گاماا  اسی ،اكتادكانوئیک-1

 در محلاول  اساتخراج   ادماو  در بودن . تركیبا  ينتر مهم

 كااه شاا  شناساااي  تركیااب 33 ،لیلکاا  چااوب اسااتون

 و جیبرلین ،رزورسینول اسی ،كربوكسیلیکدیبنزن-2 و 1

  نتااايج بودناا . تركیبااا  ينتاار مهاام عنااوان بااه فناا 

  اقاقیاااا در رزورساااینول باااا ی مقاااادير كاااه داد نشاااان

 عواما   از لیلکا   در اسای  كربوكسایلیک دیبنزن-2 و 1 و

 .[6] باشاان ماا  هاااچااوب اياان مصاار  و دوام در مهاام

Sedaghat (2112)  بافات  در فعاال  يستز فنول  تركیبا 

 افراپلاات، راش، نوئاا ، زربااین، ساارو ساایمین، ساارو گااره

 دادنا   نشان نتايج كرد. بررس  را ممرز و قشمق  توسکای

 نوئا   و داشاته  وجاود  برگاان سوزن  در فق  هالیگنان كه

 چناین هام  است. داده اختصاص خود به را مق ار بیشترين

 مااواد اكساای ان آنتاا  خااواص بررساا  از حاصاا  نتااايج

 ناوع  و مقا ار  باه  خاصایت  ايان  كاه  داد نشان استخراج 

 و Pietarinen .[3] دارد بسااتگ  آن در موجااود تركیبااا 
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 ماواد   اكسای ان  آنتا   خاواص  و ها ويژگ  (2116) همکاران

 هاای  جنس از گونه چن ين چوب  گره دوستآب استخراج 

 ،صانوبر  ،كاا   ،نوئا    ريکس، ،راش اكالیپتوس، ،نراد ،اقاقیا

 هاای آزماون  یلهوس به را سرخ ار و توس ،شوكران كا  ،سرو

 انا اختن  دام به تواناي  و لیپی ها پراكسی ش ن از جلوگیری

 خاواص  كاه  نا  داد نشاان  نتاايج  كردنا .  ارزيااب   پراكسی 

 .است پوست از تر قوی ها گره استخراج  مواد  اكسی ان آنت 

 های اكسی ان آنت  از غن  منبع يک چوب  های گره ،یجهدرنت

 پاژوهش  ايان  اصال   ها    ،یجهدرنت .[1] باشن  م  طبیع 

 هاای ويژگا   بررسا   چنین هم و شیمیاي  تركیب شناساي 

 گره در هاويژگ  اين در مؤثر مواد شناساي  و اكسی ان آنت 

 توساکای  و انجیلا   لیلکا ،  لارگ،  زادباوم  گونه چهار چوب 

 .است هیركان  هایجنگ  يیمق 

 

 هاروش و مواد
 هانمونه سازیآماده و بردارینمونه

 مقا  يی توسکای و انجیل  ،لیلک  لرگ، زادبوم درختان

 هاای جنگا   در متا اول  بارداری بهاره  ه   قطر اساس بر

 خیرودكنااار پژوهشاا -آموزشاا  جنگاا  از كشااور شاامال

 قطاع  درخات  يک هرگونه از و ش ه نتخابا تهران دانشگاه

 در زنا ه  گاره  حاوی ديسک چن  درخت هر از سپس ش .

 صاور   باه  هاا ديسک زا زن ه گره سپس و تهیه ساقه طول

 بسایار   را  باه  گره ،شیمیاي  آنالیز برای ش . ج ا دست 

 آسایاب  cm253T -55 شاماره  تااپ   اساتان ارد  طب  ريز

 هرگوناه  گاره  بافات  از نيکسا و ان ازههم نمونه يک و ش ه

 .[5] ش  تهیه ج اگانه صور  به

 و مونوساااارددها  استخراجی، مواد مقدار تعیین

 لیگنین

 باه  گاره  آرد هاای نموناه  ،هاا  يشآزماا  انجاام  منظور به

 منتقا   چاوب،  شایم   فنااوری  گاروه  هاامبورگ،  دانشگاه

 روش باه  درپا    پا  استخرا  از استفاده با هانمونه گردي .

 هاای حامل  باا  ترتیاب  باه  1شا ه تساريع  لحام  استخرا 

 و (v/v 2:5) آب :اتاانول  ،(v/v 1:1) آب :اساتون  اتر، پترول

 فشاار  و 11 و C° 31، 31، 11 دماهای در ترتیب به و آب

bar 111  تبخیار  از پاس  اساتخرا   باازده  . ش ن استخرا  

ml 11 دماای  در آن كاردن خشک و نمونه هر از C° 115 

-نموناه  سپس ش . گیریان ازه ساعت 24 م   به آون در

  آسایاب  از اساتفاده  باا  اساتخراج ،  مواد از عاری گره های

 باا  قنا ها  تركیاب  .شا ن   آسایاب  2آزمايشاگاه  1ديسک 

 هیا رولیز  از پاس  3ياون   تباادل  كروماتوگراف  از استفاده

 cm 241T-55 تااپ   اساتان ارد  طبا   یا دومرحله اسی ی

 و )كاامزون( حاا  یرقاباا غ لیگنااین .[1] شاا  شناساااي 

 و om 222T-55 تااپ   اساتان ارد  طبا   اسی  در ح  قاب 

251UM [11 و 11] ش ن  تعیین. 

 ااسیدانیآنتی هایفعالیت ارزدابی

 باارای آب و اسااتون از مخلااوط  معمااو ً ازآنجاكااه

 اساتفاده  گره بافت از دوستآب استخراج  مواد ج اسازی

 ماواد   كا  فناول   تركیبا  مق ار خاطر، همین به ،شودم 

 از كاه  (v/v 1:1) آب :اساتون  حامل  از حاص  استخراج 

 طريا   از ،بودنا   شا ه  زدايا  چرب  اترپترول حمل با قب 

 همکااران  و Gao روش اسااس  بار  4سیوكالتیو فولین روش

 معاادل  صاور   باه  نتايج .[12] ش ن  گیریان ازه (2113)

 را فنااول  تركیبااا  مقاا ار كااه شاا  بیااان 5گالیااک اساای 

 گره خشک استون  عصاره در گالیک اسی  درص  ر صو به

 باا  (ml 5) استون  هایعصاره روش، اين در ده .م  نشان

 ،(ml 25) سایوكالتیو  فولین واكنشگر با مختل  هایغلظت

 اتااا  دمااای در دقیقااه 5 و مخلااو  ،شاا ه یاا رق براباار ده

 (ml 21، 5/3%) سا يم  كربناا   محلول سپس و نگه اری

 محای   در سااعت  2 گذشات  از پس .ن  ش اضافه هاآن به

 دساتگاه  توس  هامحلول جذب میزان ،اتا  دمای و تاريک

 nm 361 مااو  طااول در 6باانفش ماااورای ساانجطیاا 

 (ml 5) گالیک اسی  هایمحلول چنینهم ش . گیری ان ازه

  ناامنح تهیااه باارای mg/ml 115/1-1/1 هااایغلظاات بااا

 .ن ش  استفاده كالیبراسیون

 در گاره  بافات  استون   استخراج وادم فعالیت بررس 

  ابيااارز از اسااتفاده بااا آزاد یهاااراديکااال یاناا از دام بااه

  هیا رازي پیکريا  فنیا  دی کاليراد یان از دام به تیظرف

(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl، DPPH) اسااااس بااار 

 ايان  برای .[12] ش  انجام (2113) همکاران و Gao روش

                                                                        

1 Accelerated Solvent Extractor, Dionex ASE
®
 200 

2 Laboratory disc mill-Siebtechnik GmbH (T-1000 model) 
3 Borat anion exchange chromatography ،Borat-HPAEC 
4 Folin-Ciocalteu 
5 Gallic Acid Equivalent (GAE) 
6 Perkin Elmer, lambda 650, UV-Vis spectrophotometer 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjsgJeQmerJAhUE0RQKHRcvAaoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.siebtechnik-gmbh.de%2Findex.php%3Fid%3D178%26L%3D1&usg=AFQjCNEZLrNySgzcKLeH3uwIQB13R7gWug&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjsgJeQmerJAhUE0RQKHRcvAaoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.siebtechnik-gmbh.de%2Findex.php%3Fid%3D178%26L%3D1&usg=AFQjCNEZLrNySgzcKLeH3uwIQB13R7gWug&bvm=bv.110151844,d.ZWU&cad=rja
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 تبخیركننا ه  دساتگاه  توسا   استون  هایعصاره آزمايش،

 با هاي محلول اتانول حمل از استفاده با و ش ه خشک دوار

 از ml 1/1 سااپس ،ن شاا  تهیااه مختلاا  هااایغلظاات

 از ml 1/3 باه  مختلا   هاای غلظات  باا  اتانول  های محلول

 غلظات  با  هی رازيپیکري فنی دی راديکال اتانول  محلول

mg/L 25 داده تکان  خوب به حاص  مخلو  و ش ن  اضافه 

 اتاا   دماای  و تارياک  محی  در دقیقه 31 م   به و ش ه

 دسااتگاه توساا  مخلااو  جاذب  سااپس شاا ن . داده قارار 

 مقابا   در nm 513 ماو   طول در بنفش ماورای سنج طی 

 شاام   ،شااه   محلاول  شا .  خوانا ه  اتاانول  1شاه  نمونه

 درص  يتدرنها بود. عصاره افزودن ب ون با  مراح  تمام 

 1 فرماول  كماک  با  هی رازيپیکري فنی دی راديکال رمها

   ش : محاسبه

(1) 

111 × 
 جذب شاه  –جذب نمونه 

= 
درص  مهار راديکال 

 جذب شاه  فنی  پیکري  هی رازي  دی

 اسات  اكسای ان آنت  يک از غلظت  2%51 مهار غلظت

 را  هی رازيپیکري فنی دی هایراديکال %51 توان م  كه

 نماودار  توسا   پاارامتر  اين كن . مهار آزمايش   شراي در

 از اساتفاده  باا  و عصاره غلظت برابر در مهاركنن گ  درص 

 بیاانگر  كمIC50 مق ار .است گیری ان ازه قاب  اكس  افزارنرم

 آزاد هاای راديکاال  مهار در اكسی انآنت  يک با ی تواناي 

 تااارينمتااا اول از  يکااا از پاااژوهش، ايااان در .اسااات

 غاذاي ،  صانايع  در مورداستفاده سنتزی هایاكسی ان آنت 

 كنترل عنوان به (،BHT) تولوئنهی روكس  بوتیلیت  نام به

 ش . استفاده مثبت

 مااواد 3فلاازی يااون  كنناا گتیااكل تیااظرف  ابياارزا

 و Gao روش اساااس باار گااره بافاات اسااتون   اسااتخراج

 خمصااه، طااور بااه .[12] شاا  انجااام (2113) همکاااران

 هاای  غلظت با هاگونه از يک هر عصاره از تانول ا های محلول

 ماو ر( میلا   2) (FeCl2) آهان  كلريا   ml 15/1 باا  مختل 

 5 فاروزين  محلاول  ml 2/1 ساپس  و شا   مخلاو    خوب به

 تکاان   خاوب  باه  حاص  لو مخ ش . اضافه آن به مو رمیل 

 ساپس  و مان  محی  دمای در دقیقه 11 م   به و ش  داده

 در بانفش  مااورای  سانج  طی  دستگاه س تو هانمونه جذب

 از شا .  خوانا ه  اتاانول  شااه   مقاب  در nm 562 مو  طول

 هیا را  دی سا يم دی اسای  تترااستیکآمیندیاتیلن نمک

(EDTANa2·2H2O) نموناه  ياک  از و مثبت كنترل عنوان به 

 اساتفاده  شاه  يا منف  كنترل عنوان به نمک و هعصار ب ون

 طب  فروزين-آهن كمپلکس تشکی  مهار درص  سپس ش .

 ش . محاسبه 1 فرمول

123جرمی سنجیطیف-گازی اروماتوگرافی
 

 گاره،  بافات  استون   استخراج مواد تفسیر و ي شناسا

-یگاااز  كروماااتوگراف دسااتگاه بااه هااانمونااه تزرياا  بااا

 :ش  انجام مشخصا  اين با (GC-MS) جرم  سنج  طی 

 سانج طی  اساگرشن به مجهز یگاز  كروماتوگراف دستگاه

 mm قطار  و m 61 طاول  به VF 1701-MS ستون .جرم 

 باا  ،ml/min 3/1 جرياان  سارعت  ،هلیاوم  حام  گاز ،25/1

 ،C/min° 3 دماااي  شاایب و C° 251-45 دماااي  برنامااه

 طريا   از جرما   هاای طیا   شناساي  .µl 1 تزري  حجم

 راياناه  اطمعاات   باناک  در موجود پايه هایطی  با مقايسه

 ش . انجام 5نیست و 4وايل  اطمعات  هایپايگاه و دستگاه

 

 بحث و نتادج
 لیگنین و مونوسااارددها استخراجی، مواد

 اساتخرا   زدهبا بیشترين رفت،م  انتظار كه طورهمان

 دوسات آب تركیباا   و (1:1) آب اساتون:  حمل به مربو 

 .(1 )ج ول بود دارا لرگ گره در را حضور بیشترين كه بود

 مقا ار  كمترين انجیل  گره و بیشترين لرگ گره چنین، هم

 هایگره اتانول  عصاره .داشتن  را گريزآب استخراج  مواد

 بیشاترين  يیمقا   توسکای گره آب  عصاره و لرگ و لیلک 

 گاره  و مقا ار  بیشاترين  %1/1 با لرگ گره .داشتن  را بازده

 دارا را كا   استخراج  مواد مق ار كمترين %2/6 با انجیل 

 .ن بود

 و مقاا ار بیشااترين گلااوكز مونوساااكاري ها، میااان در

 )جا ول  دادنا   اختصااص  خود به را مق ار ترينكم رامنوز

 ،%3/1-2 مانوز ،%15-15 زايلوز ،%42-43 گلوكز مق ار .(1

 %3/1-4/1 رامنوز ،%3/1-5/1 آرابینوز ،%3/1-1/1 گا كتوز

                                                                        

1 Blank 
2 IC5050، % Inhibition Concentration 
3 Metal-chelating activity assay 
4 Wiley 
5 NIST 
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 لرگ گره ش . گزارش %63-65 هاكربوهی را  ك  مق ار و

 كا   مقا ار  بیشاترين  و (%4/43) گلاوكز  مقا ار  یشترينب

 زايلاوز  مق ار بیشترين يیمق  توسکای گره ،مونوساكاري ها

 رامناااوز و (12/1) گاااا كتوز (،%63/1) ماااانوز (،1/13%)

 را (%36/1) آرابینوز مق ار بیشترين انجیل  گره و (41/1%)

 در زايلاوز  مقا ار  رفات، م  انتظار كه طور همان بودن . دارا

 عناوان  باه  يیمقا ،  توساکای  و انجیلا   لیلکا ،  لرگ، گره

 گااره در شاا ه گاازارش مقاا ار از باارگ،پهاان هاااینمونااه

 چناین هام  و بیشاتر  (%6/6) اساکاتلن ی  كاا   برگ سوزن 

 )باه  اساکاتلن ی  كاا   با مقايسه در گا كتوز و مانوز میزان

 [.13] بود كمتر نیز (%1/4 و 1/11 ترتیب

 انجیل  گره در (%3/3) اسی  در  ح قاب  لیگنین میزان

 گاره  در (%5/26) ك  لیگنین و (%6/24) كمزون لیگنین و

 بارای  كا   لیگنین مق ار داشتن . را مق ار بیشترين لیلک 

 در يیمقا   توسکای و انجیل  لیلک ، لرگ، گونه چهار گره

 با مقايسه در انتظار طب  كه ش  گزارش %24-23 مح وده

 برخاوردار  یكمتار  مقا ار  از (%5/31) اسکاتلن ی كا  گره

 [.13] بود

 ااسیدانیآنتی هایودژگی

 لرگ گره بافت خشک استون  عصاره در ك  فنول مق ار

 توساکای  و %3/34 باا  انجیلا   ،%1/35 باا  لیلکا   ،%2/43 با

 گاره  و بیشاترين  لرگ گره كه ش  گزارش %5/23 با يیمق 

 خاود  باه  را فناول   ماواد  مقا ار  كمتارين  يیمقا   توسکای

 از  توجه قاب  طور به مقادير اين (.1 )ج ول دادن  اختصاص

 (،%4/1) زربین سرو گره در ش ه گیریان ازه ك  فنول مق ار

 و (%5/11) قشامق   توساکای  ،(%5/13) افرا ،(%2/11) راش

 پاااارامتر مقااا ار .باشااان مااا  بیشاااتر (%1/16) ممااارز

 اين  ارمق از چشمگیری طور به لرگ گره در ش ه گیری ان ازه

 میازان  اين حت  و است بیشتر (%5/31) نوئ  گره در پارامتر

 كاا  فنااول مقاا ار از بیشااتر نیااز يیمقاا  توسااکای گاره  در

 [.3] است (%3/25) سیمین سرو گره در ش ه گیری ان ازه

 كاه  دها  ما   نشان IC50 میزان بررس  از حاص  نتايج

 درواقاع  و IC50 (mg/ml 21/1) مقا ار  كمتارين  لارگ  گره

-پیکرياا فنیاا دی راديکااال مهااار در فعالیاات بیشااترين

 دادنا   نشاان  مطالعه چن ين .(1 )ج ول دارد را  هی رازي

 فناول   تركیباا   مقا ار  باا  مستقیم ارتبا  فعالیت اين كه

 مهام  هام  تركیبا  نوع مانن  عوام  ساير چنین،هم و دارد

 باا تر  مقاادير  رسا  ما   نظار  به ،یجهدرنت [.12] باشن م 

 لارگ  گاره  عصاره در ش ه گیریان ازه ك   فنول با تركی

 اسات.  شا ه  آن اكسای ان  آنتا   فعالیات  افزايش به منجر

 گیاری انا ازه  قرار اين به هاگونه ساير در پارامتر اين مق ار

 mg/ml 31/1 يیمقا   توسکای ،mg/ml 24/1 انجیل  :ش 

 مقا ار  از لیلکا   گاره  ينکهباوجودا .mg/ml 34/1 لیلک  و

 بیشاترين  اماا  ،باود  برخاوردار  با ي  نسبتاً فنول  ا تركیب

 و انجیل  گره بافت و ش  گزارش گونه ينا برای IC50 میزان

 فعالیات  كمتار،  فناول   ماواد  داشاتن  باا  يیمقا   توسکای

 مسالله  اين توجیه در دادن . نشان را بهتری اكسی ان  آنت 

 نیاز  فنول  تركیبا  نوع مق ار، بر عموه كه كرد عنوان باي 

 عصاره در موجود تركیبا  ساير و بوده مؤثر ويژگ  اين در

 در ايان  باشان .  داشته را فعالیت اين وانن تم  نیز استون 

 بوتیلیت  سنتزی، اكسی انآنت  IC50 میزان كه است حال 

 بررساا  شاا . محاساابه mg/ml 65/1 ،تولااوئنهی روكساا 

 زادباوم  گوناه  چهاار  هار  گاره  بافت كه ده م  نشان نتايج

 تارين معارو   از يکا   باا  مقايساه  در هیركان  هایجنگ 

 ،تولاوئن هی روكسا   بوتیلیتا   سانتزی،  هایاكسی انآنت 

 نظار  باه  هستن . ایالعادهفو  اكسی ان آنت  فعالیت دارای

 گاره  بافات  استون  عصاره اكسی ان آنت  یسممکان رس م 

 موجاود  فنول  تركیبا  زياد تواناي  دلی  به گونه چهار هر

 كااهش  موجاب  كاه  باشا   هیا رونن  اه ای در عصاره در

 اسات  گشاته   هیا رازي پیکريا  فنی دی آزاد هایراديکال

 از mg/ml 5/1 كااه دادناا  نشااان قبلاا  مطالعااا  [.12]

 آنیاازول هی روكساا  بوتیلیتیاا  ساانتزی اكساای ان آنتاا 

(BHA) زربین، سرو سیمین، روس گره اتانول  هایعصاره و 

  مماااارز و قشاااامق  توسااااکای فاااارا،ا راش، نوئاااا ،

 ،63/34 ،63/66 ،11/41 ،11/43 ،16/53 ترتیااااب بااااه

 هااایراديکااال مهااار قابلیاات %53/25 و 15/34 ،51/33

 فعالیات  راش گاره  كاه  داشتن  را  هی رازي پیکري  فنی  دی

 كاه  اسات  گفتنا   لاذا  .[3] داد نشان بهتری اكسی ان آنت 

 راديکااال ناا ازیادام بااه ظرفیاات ارزياااب  از حاصاا  نتااايج

 انجیل  لیلک ، لرگ، هایگونه گره  هی رازيپیکري فنی  دی

 طااور بااه قبلاا ، مطالعااه بااا مقايسااه در يیمقاا ، توسااکای و

 هاای  جنگا   زادباوم  هاای گوناه  اين و بوده بهتر  توجه قاب 

 .داشتن  چشمگیری راديکال  ض  فعالیت هیركان 

 خصمشا  فلزی يون كنن گ كلیت خاصیت ارزياب  در

 و IC50 (mg/ml 36/5) مقا ار  كمتارين  لیلک  گره كه ش 
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 كااه دارد را (mg/ml 13/31) مقاا ار بیشااترين لاارگ گااره

 در لیلکاا  گااره بااا ی العااادهفااو  قابلیاات دهناا هنشااان

 برای IC50 مق ار (.1 )ج ول است آهن يون كنن گ  كلیت

 انجیلا   گاره  بارای  و mg/ml 33/21 يیمق  توسکای گره

mg/ml 55/25 مقا ار  چناین هام  شا .  گیاری ان ازه IC50 

 هیا را  دی س يمدی اسی تترااستیکآمیندیاتیلن نمک

mg/ml 115/1 هار  توانااي   اينکه به توجه با ش . محاسبه 

 و ناوع  چناین هم و بوده متفاو  فلزی يون مهار در تركیب

 ،[3] اساات متفاااو  عصاااره در موجااود تركیبااا  ويژگاا 

 باه  لارگ  و لیلکا   گاره  بافت كه س رم  نظر به ،یجهدرنت

 كننا ه كلیات  تركیباا   كمتارين  و بیشترين دارای ترتیب

 اتاانول   هایعصاره از mg/ml 2 قبل ، مطالعه در  .باشنم 

 توساکای  افارا،  راش، نوئا ،  زربین، سرو سیمین، سرو گره

 ،51/11 ،111 ،111 میازان  باه  ترتیاب  به ممرز و قشمق 

 آهان  يون كنن گ كلیت ابلیتق %3/15 و 1 ،31/16 ،111

 توسکای و انجیل  لیلک ، لرگ، گره .دادن  نشان خود از را

 و قشامق   توساکای  افارا،  نوئا ،  گره با مقايسه در يیمق 

 گاره  باا  مقايساه  در و بیشاتر  كنن گ كلیت قابلیت ممرز،

 كننا گ  كلیات  قابلیات  راش و زرباین  سارو  سیمین، سرو

 .[3]  داشتن آهن يون برابر در كمتری

 دیالقی. توسکای و انجیلی لیلکی، لرگ، گره شیمیادی هایودژگی -1 جدول

 شیمیادی ترایب  لرگ لیلکی انجیلی دیالقی توسکای

5/0 

92/5 

5/0 

15/1 

5/5 

12/1 

44/4 

55/1 

55/1 

2/6 

35/1 

41/6 

14/1 

35/1 

6/5 

51/1 

6/3 

13/1 

41/1 

1/1 

 اتر پترول

 (1:1) آب استون:

 (5:2) آب اتانول:

 آب

 ك  استخراج  مواد

 )%( استخرا  بازده

9/59 

2/15 

55/1 

29/0 

55/0 

51/0 

5/55 

5/1 

5/95 

1/95 

3/42 

5/13 

4/1 

52/1 

36/1 

35/1 

2/63 

3/3 

4/21 

1/25 

3/43 

6/13 

35/1 

61/1 

5/1 

35/1 

1/62 

1/1 

6/24 

5/26 

4/43 

6/15 

52/1 

31/1 

44/1 

36/1 

3/65 

2/2 

3/22 

5/24 

 گلوكز

 زايلوز

 مانوز

 كتوزگا 

 آرابینوز

 رامنوز

 ك  یمونوساكاري ها

 ح  قاب  لیگنین

 كمزون لیگنین

 ك  لیگنین

 )%( لیگنین و مونوساكاري ها مق ار

 )%( خشک عصاره در ك  فنول مق ار استون  عصاره 2/43 1/35 3/34 3/95

(mg/ml)DPPHراديکال مهار ظرفیت از حاص IC50 استون  عصاره 21/1 34/1 24/1 51/0

 (mg/ml)آهن يون كنن گ كلیت ظرفیت از حاص IC50 استون  عصاره 13/31 36/5 55/25 55/90

 

 جرمی سنجیطیف-گازی اروماتوگرافی

 ترتیب به يیمق  توسکای و انجیل  لیلک ، لرگ، گره در

 و آروماتیااک  تركیبااا   شااام   تركیااب  1 و 14 ،24 ،11

 شناساي  فنول  تركیبا  و هاآن  مشتقا و قن ها آلیفاتیک،

-آن باین  در فنول  تركیب 4 و 3 ،13 ،6 ترتیب به هك ش ن 

 .(1 شااک  و 2 )جاا ول ناا گرفت قاارار شناساااي  مااورد هااا

 گوناه  چهاار  هار  گره در مانوزان و استول اكريم ، دودسی 

 اساتیک  اسای   لیلک ، و لرگ گره در آنوزول بودن . مشتر 

 در پیونااا مركپتوپرو دودساای  انجیلاا ، و لیلکاا  لارگ،  در

 و انجیل  و لرگ در بوتنولی  يیمق ، توسکای و لیلک  لرگ،

 و انجیلاا  لاارگ، در بوتیرو كتااون-گامااا-هی روكساا -آلفااا

 ش ن . شناساي  يیمق  توسکای
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 دیالقی توسکای و انجیلی لیلکی، لرگ، گره استونی استخراجی مواد در اصلی شیمیادی ترایبات -9جدول

 يیمق  توسکای انجیل  لیلک  لرگ تركیب )دقیقه( مان گاری زمان پیک شماره

       آروماتیک تركیبا 
     اكريم  دودسی  1/51 16
     آنوزول 3/52 15

       آلیفاتیک تركیبا 

     استیک اسی  11 1

     استول 1/11 2

     مركپتوپروپیونا -3-دودسی  2/64 31

     آلمی او 3/33 34

       قن ها

     آرابینوفورانوز-دی-بتا-انی رو-5 ،1 3/41 1

     زايلوزان 5/46 13

     مانوزان 1/56 22

       قن ها مشتقا 

     فورفورال 5/16 3

     بوتنولی  4/25 4

     فورانلول 3/21 6

     بوتیرو كتون-گاما-هی روكس -آلفا 32 5

     تابانون 3/53 21

     گلوكزمتی  5/62 31

       فنول  تركیبا 

     فنول 2/21 5

     اكولگواي 3/21 3

     ياكولگواوينی -4 5/41 11

     سیرينگول 1/43 11

     ايزواوننول 4/46 12

     فنولبوتی -تر -دی-4 ،2 4/45 14

     رزورسینول 41 15

     سیرينگولوينی -4 52 13

     سیرينگول آلی-4 6/52 11

     رزورسینولفورمی -4 1/55 21

     سیرينگولپروپنی -4-ترانس 5/56 23

     الک  هی روكانیفري دی 53 24

     آنتیارول 4/53 25

     آل هی سیرينج 5/53 26

     سیرينگولپروپنی -4 4/51 23

     الک  كانیفري  61 25

     الک  سیناپی  6/61 21

     الک  هی روسیناپی دی 1/65 32

     آال هی سیناپی  31 33
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(1) (2) 

  

(3) (4) 

 

 ی.دیالق توسکای (5 و انجیلی (5 لیلکی؛ (9 لرگ؛ (1 گره جرمی سنجیطیف-گازی اروماتوگرافی از حاصل هایاروماتوگرام -1 شکل

 

 فورفورال، آرابینوفورانوز،-دی-بتا-انی رو-5 ،1 زايلوزان،

 گلوكزمتی  و اوآلمی  و لرگ گره در تنها تابانون و فورانلول

 تركیباا   میاان  در شا ن .  شناسااي   لیلکا   گاره  در تنها

  و سااایرينگول فناااول،بوتیااا -تااار -دی-4 ،2 فناااول ،

 گونااه چهااار هاار گااره در ساایرينگولپروپنیاا -4-تاارانس

 و لیلکا   لارگ،  گاره  در گواياكولوينی -4 بودن . تر مش

  انجیلا ،  و لیلکا   لارگ،  در ايزواونناول  يیمقا ،  توسکای

 لیلکا   در آنتیارول و لیلک  و لرگ در سیرينگولوينی -4

 4 رزورسااینول، گواياااكول، شاا ن . شناساااي  انجیلاا  و

 الکاااا ، هیاااا روكانیفري دی رزورسااااینول،فورمیاااا -

 الکا ،  كانیفريا   سایرينگول، پروپنیا  -4 آل هیا ،  سیرينج

 آال هیا  سیناپی  و الک  هی روسیناپی دی الک ، سیناپی 

 گاره  در تنها سیرينگولآل -4 و فنول و لیلک  گره در تنها

 نشااان نتااايج كااه طااور همااان شاا ن . شناساااي  انجیلاا 

 فناول   تركیباا   تناوع  و تع اد ازنظر لیلک  گره دهن ، م 

 دارد. هاا نموناه  ساير با مقايسه در را اول بهرت فرد منحصربه

 در رزورساینول  گذشاته  مطالعه در اينکه، توجه جالب نکته

 [.6] بود ش ه شناساي  نیز لیلک  چوب استون  عصاره

 شدههای مواد استخراجی شناسادیودژگی

 فناول   تركیباا   اگرچاه  كاه  دها  م  نشان هابررس 

 تركیباا   از برخا   اماا  دارنا ،  مفیا ی  بیولاونيک   اثرا 

 .هساتن   جاالب   فعاال  زيسات  خواص دارای نیز غیرفنول 

 عاما   ياک  عناوان  باه  اكاريم   دودسای   از ،مثال عنوان به
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 شاود ما   اساتفاده  ق رتمن   میکروبآنت  و  اكسی انآنت 

  تاوجه  قابا   آوریخاواب  فعالیات  و خواص اوآلمی  [.14]

 ،یوخاو  خل   اختم  درمان برای ماده اين پتانسی  دارد.

 اثر فورانلول [.15] است مطالعه حال در افسردگ  و خواب

 برابار  در باا ي   العااده فو  مهاركنن گ  و ي مروار آب ض 

 [.16] دارد انساان  خون پمسمای در لیپی  پراكسی اسیون

 و خاواب  ،ورزش کارد عمل بهبود برای و كتونبوتیر گاما از

 و افساردگ   ساکین ت برای چنینهم .شودم  استفاده لذ 

 ايجااد  روشان،  تفکار  تارويج  عمار،  كردن  طو ن استرس،

 .شااودماا  اسااتفاده رشاا  هورمااون كااردن آزاد و آرامااش

 یسااز  با ن  و چربا   تنظیم در بوتیرو كتون گاما ،عموه به

 لاارگ گااره در تنهااا كااه تابااانون [.13] دارد كاااربرد نیااز

 شا ه  شناسااي   نیاز  قرماز  شاب ر  روغن در ش ، شناساي 

 از [.15] اسات  باالقوه  طبیعا   اكسای ان آنتا   يک و ستا

 ماو،  و پوسات  كننا ه نارم  عناوان  باه  گلاوكز متی  مشتقا 

 محصااو   در و ويسااکوزيته افاازايش عاماا  سااورفکتانت،

 اثاار ماااده اياان شااود.ماا  اسااتفاده به اشاات  و آرايشاا 

 [.11] دارد نن ( سمیت )ض  ننوتوكسیک آنت 

 هاای ويژگا   دارای هش شناساي  فنول  تركیبا  تمام

 خاصاایت دارای فنااول بودناا   مفیاا ی فعااال زيساات

 شا ه  گازارش  [.12] اسات  اكسی ان آنت  و باكتريال  آنت 

 سمیت فعالیت و بوده قوی سرطان ض  يک سیرينگول كه

 اساکوربیک،  اسای   باا  مقايساه  در سیرينگول .دارد سلول 

 ئنتولوهی روكس  بوتیلیتی  ول،نیزآ هی روكس  بوتیلیتی 

 و داشاته  بیشاتری  اكسی ان آنت  رفیتظ توكوفرول آلفا و

  هااایراديکااال اناا ازیدام بااه در اكساای ان آنتاا  فعالیاات

 داده نشاان  آهان  ياون  كاهش و  هی رازيپیکري فنی دی

 و قلااب كنناا همحافظاات خااواص تحقیقااا  حتاا  .اساات

  [.2] اسات  كارده  ثابات  را هاآن شیمیاي  كنن هپیشگیری

 موتاانن آنتا   و قوی اكسی انآنت  يک رينگولسیوينی -4

 كاه  داده نشاان  تحقیقا  [.21] است ننتیک ( جهش )ض 

 و سرطان  ض  اكسی ان ،آنت  هایفعالیت دارای ياكولگوا

 عناوان  باه  پزشاک   در چناین هام  و اسات  قوی  ض التهاب

 استفاده موضع  كنن هحسب  و كنن ه  ض عفون آور،خل 

 هااااایراديکااااال براباااار رد گواياااااكول .شااااودماااا 

  .دارد اكسای ان  آنتا   فعالیات   هیا رازي  پیکريا   فنی  دی

 .دارد  ض التهاب و اكسی ان آنت  خواص ياكولگواوينی -4

 اكساای ان آنتاا  فعالیاات اكولگوايااوينیاا  و ياااكولگوا

- تار -دی-4 ،2 [.22] دارن  توكوفرول-آلفا با يسهمقا قاب 

 [.23] دارد  اكسای ان آنتا   و قارچ ض  خواص فنولبوتی 

 درد، ضاا  ،میکروباا  ضاا  ، ضاا التهاب اثاارا  ايزواوننااول

 [.24] دارد اكسای ان  آنتا   و فلازی  ياون  كننا گ  كلیات 

  و الکاااا  كانیفرياااا  كااااه داده نشااااان مطالعااااا 

 و داشاته  اكسای ان  آنتا   فعالیات  لک  هی روكانیفري دی

 اينکاه  جالاب  .اسات  مفیا   و قاوی   ضا التهاب  عاما   يک

 در الکا   هیا روكانیفري  ید فناول   تقا مش ش ه گزارش

 و ث ويتاامین  چنینهم و هااستیلبن و هالیگنان با مقايسه

 اكساای ان آنتاا  فعالیاات تولااوئنهی روكساا  بوتیلیتاا 

 هااایفعالیاات دارای آنتیااارول [.25] دارناا  ایالعاااده فااو 

 رزورسااینول [.26] اساات  ضاا التهاب و اكساای ان  آنتاا 

 هااااكساای انآنتاا  بهتاارين از يکاا  نااوانع بااه تواناا  ماا 

 انا ازی دام باه  ظرفیت فنول  تركیب اين شود. یبن  طبقه

 گاا   گالوكااتیین اپ -(-) با معادل سطح  در هاراديکال

 زورسااینولر .اساات داده نشااان را ساابز چااای در موجااود

 هاای بريا گ   از ناشا   خاارش  و درد درمان برای موضع 

 هاای نااراحت   ديگار  يا و گزش سوختگ ، خراش، و جزئ 

 و گناا زدا ماااده يااک عنااوان بااه چنااینهاام و پوساات 

 مازمن  پوسات   اخاتم    درماان  بارای  كننا ه   ض عفون

 و يونجه تب در مشخص اثر با رزورسینول .شودم  استفاده

 در رزورساینول  چنینهم است.  هش استفاده سرفه یاهس در

 كاه  شاود ما   گفته و است ش ه استفاده مع ه زخم درمان

 (ازح  یشب یخونريز از یجلوگیر) هموستاتیک و درد ض 

 آل هیاا ساایرينج كااه داده نشااان مطالعااا  [.23] اساات

 هاااای راديکاااال برابااار در اكسااای ان آنتااا  خاصااایت

 فعاال   اناكسای   آنتا   و دارد را  هیا رازي پیکري  فنی  دی

 .دارد ترولاوكس  از بهتار  اكسای ان  آنتا   خاواص  كه است

 نظیار  دارويا   خاواص  كاه  است آل هی ی آل هی  سیرينج

 میکروبا   ض  ،آلرنی ض  ، باكتريالآنت  ، ض التهاب اثرا 

 خاون(  گلاوكز  ساط   افازايش  )ض  هیپرگلیسمیکآنت  و

 اثارا   كاه  اسات  آلا    تركیبا  الکا  سیناپی  [.25] دارد

 يک كه یطور به دارد، درد ض  و  ض التهاب اكسی ان ، آنت 

 آال هیا  سایناپی   [.21] اسات  قاوی  بسایار  مسکن داروی

 هاااایراديکاااال مهاااار در باااا ي  نسااابتاً ظرفیااات

  [.31] دارد سرطان  هایسلول و  هی رازيپیکري  فنی  دی

 اسات  هی روكسی  گروه دو دارای رزورسینول براين،عموه

  .(2 )شااک  دارد قاارار 3 موقعیاات رد آن گااروه يااک كااه
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 كانیفريا   الک ، هی روكانیفري دی رزورسینول،فورمی -4

 2 دارای نیز الک  هی روسیناپی دی و الک  سیناپی  الک ،

 يااكول، گواوينی -4 چنین،هم باشن .م  هی روكسی  گروه

  فناااااول،بوتیااااا -تااااار -دی-4 ،2 ايزواونناااااول،

  یرينگول،سااااا آلیااااا-4 سااااایرينگول،وينیااااا -4

 نیاز  سیرينگول پروپنی -4 و سیرينگولپروپنی -4-ترانس

 هساتن .  راديکاال  دارای فناول   حلقاه  در پارا موقعیت در

 اكسای ان  آنتا   فعالیات  كه كردن  ثابت مطالعا  ازآنجاكه

 است بیشتر مذكور ساختاری های ويژگ  با فنول  تركیبا 

 عصااره  در هاا آن متفاو  حضور به توجه با بنابراين ،[31]

 اكسای ان  آنتا   خاواص  گوناه،  چهاار  گاره  بافات  استون 

 باه  توجه با طرف  از است. توجیه قاب  نیز ها نمونه متفاو 

 و شا ن   شناسااي   لیلکا   گره در تركیبا  اين اكثر اينکه

 يون كنن گ كلیت برابر در ایالعاده فو  تواناي  لیلک  گره

 ايان  باه  تاوان  ما  ،هداد نشاان  هاگونه ساير به نسبت آهن

 ياون   هاای كننا ه لیات ك تركیباا   ايان  كاه  رسی  نتیجه

 عما   اكسای ان آنتا   ياک  عناوان  به و هستن  ق رتمن ی

 كنن . م 

 

 .دیالقی توسکای و انجیلی لیلکی، لرگ، گره بافت در شده دیشناسا فنولی ترایبات شیمیادی ساختار -9 شکل

 

 گیری نتیجه
 گوناه  چهاار  هار  گره بافت كه داد نشان حاضر مطالعه

 تركیباا   يیمق  توسکای و انجیل  لیلک ، لرگ، برگپهن

 استخراج  مواد %6-11 حاوی و داشته بیشتری دوستآب

 و %63-65 محا وده  در ك  هایكربوهی را  مق ار بودن .

 مقا ار  شا .  گیریان ازه %24-23 مح وده در ك  لیگنین

 از اصا  ح IC50 میزان گردي . محاسبه %23-43 ك  فنول

 و  هیاا رازيپیکرياا فنیاا دی راديکااال مهااار ظرفیاات

  محاا وده در ترتیااب بااه آهاان يااون كنناا گ  كلیاات

mg/ml 34/1-21/1 و mg/ml 13/31-36/5 شاا . باارآورد 
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 مق ار بیشترين دارای لرگ گره كه است آن از حاك  نتايج

 بیشاترين  و فنول  تركیبا  كربوهی را ، استخراج ، مواد

  راديکاااااال برابااااار در ی ان اكساااااآنتااااا  فعالیااااات

 لیلکا   گاره  كاه   درحاال  اسات،   هی رازيپیکري فنی دی

 كننا گ  كلیات  فعالیت بیشترين و لیگنین مق ار بیشترين

 باا ي   توانااي   هاگونه همه .است دارا را آهن يون برابر در

 از بیشتر حت  و  هی رازيپیکري فنی دی راديکال مهار در

 داشاتن .  تولوئنهی روكس  تیلیت بو سنتزی اكسی ان آنت 

 سانج  طیا  –گاازی  كرومااتوگراف   از حاص  هایبررس 

 غیار  چناین هم و فنول  تركیبا  شناساي  به منجر جرم 

 اساتون   عصااره  در مفی  بیولونيک  اثرا  با باارزش فنول 

 واضا   طاور  باه  بررس  اين گردي . گونه چهار هر گره بافت

 خاواص  دارای شا ه شناساي  فنول  تركیبا  كه كرد ثابت

 مختلا   نتايج توانن م  كه باشن م  متفاوت  فعال زيست

 كنا .  توجیه را اكسی ان آنت  هایويژگ  ارزياب  از حاص 

 مااواد از غناا  منبااع نیااز درونچااوب و پوساات ازآنجاكااه

 در پاژوهش  رس ،م  نظر به لذا هستن ، فنول  استخراج 

 ايان  درونچاوب  و وسات پ شیمیاي  تركیبا  بررس  مورد

 باش . توجه جالب بسیار نیز هاگونه
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SSttuuddyy  ooff  cchheemmiiccaall  ccoommppoonneennttss  aanndd  bbiiooaaccttiivvee  pprrooppeerrttiieess  ooff  kknnoott  wwoooodd  eexxttrraaccttiivveess  

ffrroomm  ffoouurr  eennddeemmiicc  ssppeecciieess  ooff  hhyyrrccaanniiaann  ffoorreessttss  

  

  
Abstract 

Persian wingnut, Persian honeylocust, Persian ironwood and 

Persian alder are of four endemic and important species of 

Hyrcanian forests that the presence of bioactive components in 

them are initially been proven; however no comprehensive 

study has yet been done about their chemical components. 

Furthermore, bioactive phenolics are more in knot wood 

extractives than other parts of a tree. Hence, in this study, the 

amounts of extractives, carbohydrates, lignin, as well as 

antioxidant properties of acetonic extractives were calculated 

and the extractives components were identified via Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry. The results demonstrated 

that the knot wood of Persian wingnut contains the most 

amounts of extractives, carbohydrates and phenolics and 

showed the highest ability against Diphenylpicrylhydrazyl 

radicals, while the knot wood of Persian honeylocust contains 

the most amounts of lignin and capability against chelating of 

iron ion. All of these four species presented superior 

scavenging capability against radicals compared with the 

synthetic antioxidant and butylated hydroxytoluene. Besides, 

phenolic and non-phenolic materials with different and 

interesting antioxidant properties were identified.  

Key words: chemical components, extractives, phenolics, 

antioxidant properties. 
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