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عصاره اندامهای مختلف گیاه دارویی Melilotus officinalis L.در
رویشگاه کوهستانی چهارباغ  -استان سمنان
گالره برهاني ،1معصومه مازندراني ،*2حسين عباسپور

3

1گروه زيست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دامغان ،دامغان ،ايران
2دانشيار گروه زيست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرگان ،گرگان ،ايران
3دانشيار گروه زيستشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دامغان ،دامغان ،ايران
تاريخ دريافت 1331/11/11 :؛ تاريخ پذيرش1337/3/7 :

چکيده
گياه دارويي يونجه زرد با نام علمي  M.elilotus officinalis L.متعلق به تيره باقال )  )Fabaceaeاست که در طب سنتي بهه
عنوان مقوی ،ضد عفوني کننده و تنظيم کننده قند خون ،ضد نفخ و مرحم در التيهام زخهمههای ووسهتي و وهای ديهابتي مصهر
ميشود .در اين تحقيق ضمن عمليات صحرايي فراوان ،مهمترين اطالعات دارويي در مورد مصار

سنتي گيهاه از درمهانگهران

محلي اخذ گرديد؛ سپس مهمترين نيازهای اکولوژيکي و انهدامههای متتلهگ گيهاه سرشهاخهههای گلهدار ،سهاقه و ريشهه) در
ارديبهشت ماه  1331از رويشگاه  2322متری کوهستان باغ جمع آوری گرديد؛ عصارههای آبهي و اتهانولي بها اسهتفاده از رو
خيساندن استتراج و بهمنظور انجام تستهای فيتوشيميايي از رو های اسپکتروفوتومتری و برای ارزيابي عملکرد آنتياکسيداني
از رو های  DPPH, TAC, RPاستفاده شد .عملکرد ضدباکتريايي عصاره اتانولي اندامها با استفاده از رو

ديسک ديفيهوژن و

 MICبررسي گرديد .نتايج بررسي ميداني نشان داد که مردم اين منطقه بيشتر از سرشاخههای گلدار گياه به عنهوان مقهوی ،ضهد
التهاب و ضدعفوني کننده در درمان التهاب مفاصل  ،زخمهای ديابتي و رقيهق کننهده خهون اسهتفاده مهيکننهد .عصهاره اتهانولي
سرشاخههای گلدار گياه ضمن اينکه از بيشترين ميزان فنول کل  30/20 ± 2/13ميليگرم معادل گاليک اسيد در ههر گهرم وزن
خشک گياه) ،فالونوييد کل  22/4± 2/21ميلي گرم معهادل کوررسهتين در ههر گهرم وزن خشهک گيهاه) برخهوردار بودنهد ،در
تست  DPPHنيز از بيشترين ميزان عملکرد آنتي اکسهيداني در مههار راديکهالههای آزاد بها ميهزان  IC50=12/21برخوردارنهد و
بهترتيب باکتریهای گرم مثبت  Bacilus cereus ،Staphylococus epidermidis ،Staphylococus aureusو

Entrococus faecalis

از بيشترين حساسيت نسبت به عصاره اتانولي گلها نشان داد .تحليل دادهها نشان از آن اسهت کهه عمهال يهک رابطهه مسهتقيم و
معنيدار بين نوع اندام گياه ،نوع حالل ،متابوليتهای ثانويه و عملکرد دارويي آن وجود

دارد.

واژههاي کليدي :آنتياکسيدان ،آنتي باکتريال ،اتنوفارماکولوژی ،اندامهای متتلگ ،چهارباغ ،فنول ،فالونوييد ،يونجه زرد

*نويسنده مسئولmazandarani.m@gorganiau.ac.ir :
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ماننههد اسههطوخدوس از آنههها در مقابههل بيههدزدگي

مقدمه

محافظت کند  .)Chorepsima et al., 2013قاسمي و

امروزه فرهنگ استفاده از فراوردههای طبيعي موثر

همکهاران و چايهب و همکهاران

و کم خطر از منابع گياهي آنتي اکسيدان به عنوان يک

Ghasemi et al.,

استراتژی و اقتصادی

 )2011; Chaeieb et al., 2011در تحقيقات متتلهگ

در سطح جهان است ،اهميت خاصي ويدا کرده است.

فيتوشيميايي بيشتر خهوا

دارويهي ايهن گيهاه را بهه

از آنجايي که گياهان دارويي بومي در رويشهگاهههای

ترکيبات ثهانوی فنهولي ،فالونوييهد و کومهارين گيهاه

طبيعي از تنوع باالی متابوليتهای دارويي برخوردارند

نسبت داده اند .لذا از آنجايي که اين گياه از مهمتهرين

و سابقه ديرينه در درمان دارنهد ،يکهي از منهابع ینهي

گونههای دارويي شمال ايران اسهت و مهردم بهومي

دارويههي در کشههور محسههوب مههيشههوند کههه انجههام

منطقههه از آن بههه عنههوان يههک داروی ضههد التهههاب،

مطالعات فيتوشيميايي ،اکولوژيکي و اتنوفارمهاکولوژی

ضدعفوني کننده در درمان زخم و التهاب وای ديابتي،

آنها بهمنظور دستيابي به فراوردههای دارويي طبيعهي

التهاب مفاصل و زخمها استفاده ميکنند ،اين تحقيهق

در بحث ويشگيری و درمان را صهد چنهدان ضهروری

به بررسي و مقايسهه اثهرات متتلهگ عصهاره آبهي و

ميسازد .)Mazandarani et al., 2013

اتانولي اين گياه ورداخته شده است.

راه سيستماتيک که دارای ارز

گياه دارويي يونجه زردMelilotus officinalis.

مواد و روشها

بهصورت خودرو در ایلب مناطق مديترانه ای و ايران
و توراني ارووا ،آسيا يافت ميشود

شناسايي و جمعآوري :در عمليات صحرايي فهراوان

Ghasemi et al.,

 )2013; Hirakawa et al., 2000اين گياه در بردارنده

در منطقه کوهستاني چهارباغ واقهع دز جنهوب شهرق

ترکيبههات شههيميايي کومههارين ،آلکالوريههد ،ترونوريههد،

اسههتان سههمنان در سههال  1331ضههمن شناسههايي

گليکوزيد ،فنل ،فالونوريد و اسيدهای چرب است کهه

رويشههگاههههای طبيعههي گيههاه مهمتههرين نيازهههای

در ريشه ،ساقه و سرشاخه گلدار گياه يافت مهيشهود

اکولوژيکي ،گونههای همراه و فنولهوژی گيهاه بهمهراه

 .)Stefanovic et al., 2015در طههب سههنتي ایلههب

اخذ اطالعات محلي در مورد نحهوه اسهتفاده دارويهي

آن بهه عنهوان

گياه ثبت گرديد .اندامهای متتلگ گياه ريشه ،سهاقه،

ضد التهاب و ضد انگل يا بهصهورت ومهاد در درمهان

سرشاخه) از منطقه کوهسهتاني چهاربهاغ 2322 -متهر

ميشد ،هم اکنون

استان گلستان) جمع آوری ،در شهراي آزمايشهگاهي

نيههز در انگلسههتان و آلمههان اسههتفاده از فههراوردههههای

خشک و سپس وودر آن برای انجام عمليهات عصهاره

دارويي اين گياه در درمان مشکالت عروقهي و لتتهه

گيری آماده شد.

کشورهای باستان مثل مصر ،از دمنو
مفاصل ملتهب و التيام زخم مصر

Grossberg

ارزيابي ميزان فالونوئيد کل :بهه يهک گهرم از وهودر

and Fox, 2007; Ran et al., 2008; Plesca-Manea
 .)et al., 2002در ارووا نيهز عهالوه بهر اسهتفادهههای

خشک گياه ،مقدار  12ميليليتر اتانول  02درصهد 02

شدن خون و زخمها تاييد کهرده اسهت

ميليليتر اتانول به حجم  122با آب مقطهر) افهزوده و

دارويي فوق ،بهعنهوان مقهوی ،مسهکن ،ضهدالتهاب و

بهمدت  24ساعت بر روی  shakerتکان مهيدههيم و

ضدعفوني کننده قوی در التيام زخمههای سهوختگي و

سپس عصاره را از کایذ صافي عبور ميدهيم .بهه 2/1

زخهم وهای ديهابتي از گيهاه از خشهک شهده گيهاه در

ميليليتر از عصاره هيهدروالکلي اتهانولي  02درصهد)

حفاظت از لباسها و وارچههای کتان قرار ميدادند تها

گياه 1/1 ،ميلهيليتهر اتهانول  02درصهد و سهپس 2/1
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ميليليتر کلريد آلومينيوم  2/1درصد) 2/1 ،ميلهيليتهر

آب مقطر 2 ،ميلي ليتر اسيد استيک خالص)افزوده بعد

استات وتاسيم  2/1درصد) و  2/0ميليليتر آب مقطر

از مدت  12دقيقه صا

و دوباره  12ميليليتر حهالل

افزوده و آنها را بتوبي هم ميزنيم .سهپس جهذب آن

به آن افزوده و مجددا صها

مهيکنهيم .محلهولههای

در طول موج  411 nmقرارت گرديد .منحني استاندارد

صا

بر اساس محلول با یلظتهای متفاوت - 112 mg/ml

حالل مي رسانيم 2/1 .ميلي ليتر عصاره اتانولي را با 4

 )12-112-212-312-412کوررسههتين رسههم شههده و

ميليليتر بهافر  122 Tris-Hclميلهي مهوالر کهه بها 1

ميزان فالونوريد معادل ميلي گرم کوررستين در هر گرم

ميلههيليتههر 2/122 DPPH ،ميکرومههوالر در اتههانول)

وودر خشک گياه محاسبه و تعيين گرديد .)mgQuEg-1

متلوط کرديم اضافه مي کنيم و سپس با بافر به حجم

ضمنا بالنک محلول نيهز بهه همهين صهورت و بهدون

 12ميليليتر ميرسانيم .نمونه کنترل با رو

مشابه بها

عصاره آماده شد .)Pourmorad et al., 2006

اضافه کردن  2/1ميليليتر آب مقطر به جای عصاره به

A=0/001X+0/068

شده را روی هم ريتته به حجم  21ميليليتر با

همراه  2ميليليتر  4/1 ،DPPHميليليتر بهافر متلهوط

جذب A:

کرده و با اتانول به حجهم  12ميلهيليتهر مهيرسهانيم.

یلظت X:

محلول را خوب تکان داده 32 ،دقيقه ميگذاريم بماند.

ارزيابي ميزان فنول کل :طبهق عصهارهگيهری رو

جذب محلول بدست آمده  )Aرا در طول مهوج 115

توتال فنل از عصاره هيهدروالکلي بهاال بهرای ارزيهابي

نانومتر بها دسهتگاه اسهپکتروفتومتر خوانهده مهيشهود

مقادير از  Folin ciocalteاستفاده گرديد .ابتدا بهه 2/1

.)Meena et al.,2012

ميليليتر از ههر يهک از اسهتانداردها و عصهارههها1 ،

بالنک ،محلول با  1ميليليتر عصاره و  3ميليليتهر

ميليليتر فولين سيکاتو  )1:12و  4ميلهيليتهر Na2Co3

بافر و بدون  DPPHو با اتانول به حجم  12ميليليتهر

يک موالر اضافه گرديد سپس بعد از  11دقيقه جهذب

استفاده ميشود.بالنک کنترل نيز به همين صورت و به

در  521نانومتر اندازهگيری شد و منحني استاندارد بهر

جای عصاره از آب مقطر استفاده شهد .فعاليهت آنتهي

حسب گاليک اسيد با یلظتهای ،112 ،122 ،12 ،12

اکسيداني با استفاده از فرمول زير بدست ميآيد:

 212 ،222ميلهيگهرم بهر ميلهيليتهر ترسهيم و ميهزان

)× 𝐴𝐴(%

ترکيبات فنل گياه معادل گاليک اسيد در هر يک گهرم
وهودر خشهک گيهاه انهدازهگيهری شههد )mgGAEg-1

نمونه 𝐴)𝑚𝑛(517
کنترل 𝐴)𝑚𝑛(517

ارزيابي عملکرد آنتياکسيداني عصارهها با اسوتااده

.)Pourmorad et al., 2006

از روش  :TACيک گرم از وودر خشک شهده گيهاه،

A=0/004X+0/1
جذب A:

با  12ميلهي ليتهر اتهانول  02درصهد متلهوط شهده و

یلظت X:

بهمدت  24ساعت روی شيکر قرار گرفته و سهپس از

تهيه عصارههاي آبي و هيدروالکلي با اتانول به منظوور

کایذ صافي عبور ميکند .در مرحله بعد یلظهتههای

انجام تست آنتياکسيدان به سوه روش  RP ،DPPHو

متتلههگ از عصههاره -122-212-122-12-21-12/1

TAC

 1222-512آمههاده شههدند .سههپس  1سههيسههي از

ارزيابي عملکرد آنتياکسيداني عصارهها با اسوتااده

عصارههای اندامهای متتلگ برداشته و به هرکهدام 3

از روش  :DPPHبه يک گرم از وودر خشک گياه بها

سيسي معر

 12ميليليتر حالل  22ميلي ليتر اتانول  42 +ميلي ليتر

 TACاضافه شدند و سر لولههها را بها

فويل بسته و به مدت  1ساعت و نيم در بن ماری 31
51
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درجه سانتي گراد قهرار گرفتنهد .بعهد از سهرد شهدن،

و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS

جذب نمونهها را در طول موج  231نانومتر نسبت بهه

نسته  3،1و  Excelانجام گرفت.

شاهد  2/3سي سي متانول 3 ،سيسي معهر

)TAC

توس دستگاه خوانده شد 11/301 .سيسهي از اسهيد

نتايج

سولفوريک  2/2مهوالر بها آب مقطهر بهه حجهم 122

يافته های بررسيهای ميداني در اين تحقيق نشهان

سيسي رسانده و هم زده شد .در مرحلهه دوم 1/231

داد که رشد رويشي گيهاه در رويشهگاه چههار بهاغ از

گرم ،آمونيهوم موليبهدات را بهه  122سهي سهي اسهيد

اواس ارديبهشت جوانهزني گيهاه شهروع و تها اوايهل

سوافوريک  2/2موالر در بشر اضافه کهرده و در بشهر

خرداد و در اواس خرداد وارد فاز گلدهي و در اوايل

ديگر 2/22 ،گرم از تری فسفات سديم ريتته و 122

مرداد ماه به ميوه و سپس خزان ميکنهد .تيهغ یالهب

سيسي اسيد سولفوريک  2/2موالر اضافه کهرده و در

گونههههههای همههراه بهههترتيههب متعلههق بههه تيههرههههای

انتها با متلوط کردن محتويهات ايهن دو بشهر معهر

 Fabaceae ،Asteraceaeو  Lamiaceaeاست.

 TACبه دست ميآيد .)Prieto et al., 1999

عمليههات صههحرايي در رويشههگاه کوهسههتاني و

ارزيابي فعاليوت آنتوي باکتريوالي عصواره اتوانولي

خشک منطقه چهارباغ نشان ميدهد که اين گياه بسيار

نمونووههووا :بههرای بررسههي خاصههيت ضههد باکتريههايي

مقاوم به تنشهای متتلگ است و درخاکهای شني و

عصهارههها از رو

ديسهک کایهذی

رسي و الی ،رشد ميکند.

Disc fusion

 )assayبا اسهتفاده از انهدازهگيهری هالهه عهدم رشهد،

بنا به اظهار مردم محلي اين گياه بهه همهراه مهوره

استفاده شد 122 .ميکروليتر از سوسپانسيون باکتری ها

 ،)Artemisia anuuaدرمنه )Artemisia herba alba

NAS )Nutrient Agar Socrurose

و برازمبل  )Proveskia abrotanoidesبه عنوان ضهد

روی محههي

کشت داده شد .ديسکها به قطر  2ميلهيمتهر) بها42

التهههاب و مسههکن درد اسههتفاده مههيشههود .نتههايج

ميکروليتر از هر کدام از عصهارههها آیشهته گرديهد و

فيتوشيميايي نيز نشان داد که عصاره اتهانولي سرشهاخه

روی محي مورد نظر قهرار داده شهدند .آنتهيبيوتيهک

گلدار گياه بيشترين ميزان فنول کهل 30/20 ± 2/13

استاندارد مثل تتراسايکلين به صورت ديسک آماده با

ميليگرم معادل گاليک اسيد در هر گهرم وزن خشهک

دز )32به عنوان کنترل مثبهت بهرای تعيهين ههر گونهه

گياه) ،فالونوييد کل  22/4±2/21ميلهيگهرم معهادل

ميکروب مورد آزمايش ،قرار گرفته شدند؛ و همچنهين

کوررستين در هر گهرم وزن خشهک گيهاه) برخهوردار

ديسکهای آیشته به حالل به عنوان کنترل منفي روی

بودند ،در تست  DPPHنيز از بيشترين ميزان عملکهرد

محي قرار داده شدند .وس از  24ساعت انکوباسهيون

آنتياکسهيداني در مههار راديکهالههای آزاد بها ميهزان

در  25درجه سانتيگهراد قطهر هالهه عهدم رشهد را از

 IC50=12/21برخوردارند.

وشت وليت باکوليس ديجيتال اندازهگيری کرده و نتايج

نسبت به عصهاره آبهي شهکلههای  1و  )2ايهن

حاصله به منظهور مقايسهه رقهتههای متتلهگ ثبهت

يافتهها در تاييد مصهار

سهنتي گيهاه بهه عنهوان ض

گرديد .آزمايشها با سه تکرار انجام شهد و نتهايج بها

التهاب ،آنتي اکسيدان ،مرحم و ضدعفوني زخمها قابل

مقايسه ميانگين آزمونها با استفاده از آزمون دانکن در

بحث است

سطح احتمال  1درصد  )P< 2/21انجام شد .تجزيه

.)2015
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شکل  :1مقايسه مقادير فالونوريد کل در عصارهها و اندامهای متتلگ گياه دارويي يونجه زرد در رويشگاه چهارباغ

نتايج بررسي فيتوشيميايي فالونوريدی گياه طبق

 43/23و ريشه  32/21ميليگرم معادل کوررسيتين در

شکل  ،1نشان داده شده است که ميزان فالونوريد

هر گرم وزن خشک گياه ،از باالترين مقدار خود

عصاره اتانولي اندامها بهترتيب در گل  ،22/4ساقه

برخوردار است.

38.08

عصاره اتانولی

40

عصاره آبی

25.32
21.16
16.82

20
12.11

9.13

10

فنل کل)(mgEGA/gr

30

0

گل

ریشه

ساقه

شکل  :2مقايسه مقادير فنل کل در عصاره ها و اندامهای متتلگ گياه دارويي يونجه زرد در رويشگاه چهارباغ

همانطور که در شهکل  2مشهتص اسهت ،ميهزان

مقدار برخوردار است .طبق اين بررسي ،مقادير فنل و

ترکيبات فنلي عصاره اتانولي اندامها بهترتيهب در گهل

فالونوريد کل عصارههای اتانولي ،بيشتر از عصاره آبي

 ،30/20ساقه  21/32و ريشه  12/11ميليگرم معهادل

بوده است؛ زيرا اتانول حهالل بهتهری بهرای ترکيبهات

گاليک اسيد در هر گرم وزن خشک گيهاه از بهاالترين

ثانويه است.

53

فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ،شماره پیاپی  ،12سال ششم ،شماره  ،2بهار  /2931صفحات 55-39 :

140
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شکل  :3مقليسه عملکرد آنتي اکسيدان عصارههای اتانولي اندامهای متتلگ گياه دارويي يونجه زرد در رو های متتلگ
تستهای فتوشيميايي در رويشگاه چهارباغ

اندازه گيهری عملکهرد

و ريشه مطابق با مقياس  IC50بيشتر بهوده اسهت کهه

آنچه که از نتايج سه رو

آنتياکسيداني بر ميآيد اين است کهه عملکهرد آنتهي

علت اين امر وجود ترکيبات بيشتر فنلي و فالونوريدی

اکسيداني عصاره اتانولي اندام گل گياه نسبت به سهاقه

است.

جدول  :1فعاليت آنتيباکتريالي و مقادير  MICعصاره اتانولي گلهای گياه يونجه زرد در رويشگاه چهارباغ
Gentamycin

)inhibition zone(IZ
(mm) ±SD

)MIC (µg/mL

16.7
14.7
16.5
9.6
11
9
-11
11

24.5
31.3
63.2
78.1
102.9
106.1
119.7
258.6
260.2

Microorganisms

Staphylococus aureus
19.1±0.01
Staphylococus epidermidis
15.8±0.2
Bacillus cereus
14.4 ± 1.12
Entrococcus faecalis
12.1±0.76
Escherichia coli
11.1 ± 0.5
Pseudomonas .aeroginosa
11.8±1.3
Klebsiella pneumonia
12.7±0.2
Salmonella typhymorium
10.5 ± 0.17
Shigella dysentria
9.5±0.1
MIC: Minimum inhibition concentration

نتايج اين جهدول نشهان مهيدههد کهه بههترتيهب

ريشه ،از بيشترين ميزان فنل و فالونوريد کل برخوردار

بهاکتریههای گههرم مثبهت اسهتافيلوکوکوس اوررههوس

است؛ بنابراين عملکرد آنتياکسهيداني بيشهتری دارد و

 ،)19.1mmاسههههههتافيلوکوکوس اويدرمايههههههديس

اين موضوع يک رابطه منطقي ميان نهوع انهدام  ،نهوع

 ،)15.8 mmباسيلوس سرروس  )14.4 mmبيشترين

حالل ،کميت و کيفيت مواد مهوثره بها عملکهرد آنتهي

را حساسيت نسهبت بهه عصهاره گيهاه نشهان دادنهد و

اکيسيداني نمونه ها نشان ميدهد در تحقيقهات مشهابه

باکتریهای گرم منفهي عمهال یيهر حسهاس و بع ها

نيز که در مورد گياه خرفه و يونجهه زرد انجهام شهد،

باکتریهای شيگال و سالمونال مقاوم بودند.

نشان داده شده که رابطه مثبت ميهان ميهزان ترکيبهات
فنلههي و عملکههرد آنتههياکسههيداني آنههها وجههود دارد

بحث

بهطوریکه در محي های خشهک و شهور بيابهاني ،بها

بررسي نتايج در اين تحقيق نشان داد کهه عصهاره

افزايش ميزان فنل کل ،بر عملکرد آنتياکسيداني گيهاه

اتانولي سرشاخه های گلدار ،نسبت بهه انهدام سهاقه و

خرفه افزوده شده اسهت .يعنهي ترکيبهات شهيميايي و
36
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فعال گياه و از همه مهمتر خوا

2016; Stefanovic et al., 2015; Chaeieb et al.,
.)2011

آنتياکسيداني آنهها

تحت تاثير عوامهل متتلهگ محهي متغيهر مهيگهردد

در مطالعهای مشابه در بررسي ضد قارچي و ضهد

.)Mladonevic et al., 2016

ميکروبي مشتص گرديهد کهه عصهارع اتهانولي گيهاه

فالونوريدها ترکيباتي هستند که مسئول ايجاد رنگ

يونجه زرد در التيام زخم ،ضد قارچ و شد التههاب در

در گلهها و ميهوههها هسهتند .بهه عنهوان محصهوالت

التيام زخمهای ديابتي مهوثر اسهت

متابوليسم ثانويه در گياههان ،ايهن ترکيبهات بهه علهت

al., 2015; Feng et al., 2008; Mladenovic et al.,
 )2016و اين که در مدل کلينيکال اثر تزريقي  4 mlاز

فعاليت آنتي اکسهيداني در صهنايع دارويهي و یهذايي
مهورد توجهه هسهتند

Mascaraque et

;Safaripour et al., 2015

عصههاره گيههاه در روز بههرای  20روز روی  12بيمههار

 .)Chaeieb et al., 2011مکانيسم عمل فالونوريدها از

دارای زخم وای ديابتي مزمن بهاز را مهورد ارزيهابي و

به دام اندازی راديکالهای آزاد يا شالنه کردن يونهها

مقايسه قرار داده است کهه در طهول  2هفتهه بهبهودی

Braga et al., 2012; Kazemipour et al.,

نشان دادند حهالي کهه روال کهاهش سهطح زخهمهها

 .)2014شواهد اويدميولوژی حاکي از آن است که بين

همچنان مشاهده شد .عالوه بر اين اثرات جهانبي نيهز

اسهت
مصههر

یههذايي فالونوريههدها و ريسههک ابههتال بههه

گزار

نشد.)Safaripour et al., 2015

بيماریهای قلبي -عروقي رابطه معکوس وجود دارد.

در تاييد يافتههای اين تحقيق و بررسيهای ديگهران،

آنتي اکسيدانها مولکولهايي هستند که قهادر بهه کنهد

مشتص گرديد که عصاره گيهاه دارای توانهايي تحريهک

کردن اکسهيد شهدن و يها جلهوگيری از آن در ديگهر

سلولهای ووستي جهت ارتقای احيا بافت ،جلهوگيری از

مولکولها ميشوند .کاربردهای آنتهي اکسهيدانهها در

ويرووستي و کاهش انباشتگي چربهي را دارد Pastorino

فارمههاکولوژی بسههيار زيههاد اسههت .آنتههياکسههيدانههها

 .)et al., 2017; Plesco – Maneo et al., 2002در

بهصورت گسترده در مکملهای رژيمي برای سالمتي

بررسيهای متتلگ ،بيشترين عملکرد دارويي اين گونهه

و همچنين جلوگيری از بيماریههايي مثهل سهرطان و

را به مواد موثره تانن ،کومارين ،فنل ،فالونوييد ،مليلهوتين

بيمههاریهههای قلبههي انسههداد شههريان قلبههي) اسههتفاده

و ولي فنلهای گيهاه نسهبت دادهانهد کهه دارای خهوا

مهيشهوند

Braga et al., 2013; Hirakawa etal.,

آنتياکسيداني ،ضدالتهابي ،و ضد باکتريال ميباشهند و در

.)2000; Bjelakovic et al., 2007

مهار راديکالههای آزاد عملکهرد بهينههای از خهود نشهان

نتيجه اين تحقيهق بهر مبنهای مطالعهات متتلهگ،

دادهاند  )Hirakawa et al., 2000به طوريکه کومارين و

مشتص ميسازد که عصاره اتهانولي بهيش از عصهاره

فالونوييدهای مستترج از اين گياه در تستهای باليني و

آبي توانايي استتراج ترکيبات ثانويه را دارد .احتمهاال

حيواني از عملکرد بهينه آنتي اکسهيداني ،ضهد التههابي و

بسياری از ترکيبات موجود در گيهاه در حهاللههای

ضد باکتريال برخوردار بوده اسهت Mladenović et al.,

آبي ،حل نميگردد .در تحقيق مشابه نشهان دادنهد کهه

.)2016; Karakas et al., 2012

يک ارتباط مستقيم بين ترکيبات فنلهي و فالونوييهدی
نتيجهگيري نهايي

عصاره های متتلگ گياهان متتلگ مثهل يونجهه زرد،
سياه دانه با عملکرد ضد التههابي و ضهد ميکروبهي و

نتايج اين وژوهش نشان ميدهد که گياه شاه افسهر

آنتي اکسيداني گياه و جود دارد Mladenovic et al.,

بهعنوان يک گياه علفي که در رويشهگاه چهاربهاغ بها
ارتفاع  2342متری ميرويد .عصاره اتانولي اندامههای
32
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باکتریهای گرم مثبت نسبت به عصاره اتهانولي انهدام

 ساقه و ريشه از باالترين ميزان ترکيبات،به ترتيب گل

 شناسايي مهمترين مهواد.گل بيش از ساير اندامهاست

 فالونوريد و آنتياکسهيداني برخهوردار اسهت؛ و،فنلي

 در اندامها،موثره ثانويه اين گياه و مقايسه عملکرد آن

 نسهبت،عملکرد آنتهي اکسهيدان انهدامههای متتلهگ

و رويشگاههای متتلگ در مدلهای حيواني و بهاليني

مستقيم با ترکيبات فنل و فالونوريد دارد کهه ايهن امهر

.ويشنهاد ميگردد

 تاثيروهذيری.ميتواند در تاييد کاربرد سهنتي آن باشهد
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Abstract
Melilotus officinalis L. is belongs to Fabaceae family, which has been used as a tonic, anti
carminative, anti infection, anti diabetes and externally as a poultice for pains and ulcer wound.
In many field observation the most ecological requirenments of M.officinalis L. and important
experiences about traditional uses of this plant were obtained from rural healers. Different parts
of plant (aerial parts in flowering stage, stem and root ) were collected from Charbagh Mountain
(2300 msl) in May 2016. The ethanol and water extracts of plant parts were obtained by
maceration method, Total phenol (TP) and flavonoid (TF) were estimated by
spectrophotometry. The antioxidant capacity was evaluated in vitro by the method of trapping
the free radical DPPH, TAC and RP assay. The antibacterial activity were obtained in vitro
by using disc diffusion and the minimum inhibitory concentration (MIC) assay . According to
the results aerial parts of this plant which has been used in this region as an anti infection, anti
inflammation and tonic to treat of diabetes and arthritis. phytochemical tests were showed that
the ethanole extract of flowers had the highest total phenols concentration(38.08±o.13
mgGA/g), total flavonoids (62.04 ±0.01 mgQU/g) and antioxidant activity especially in DPPH
radical scavenging with IC50=10.61±0.81µg/ml, in compare of BHA and BHT. The ethanole
extract of flowers in 2300 m were showed the highest antimicrobial activity, especially against
Staphylococus aureus, S.epidermaidis , Bacillus cereus and Entrococus faecalis L., respectively.
In conclusion, there is the strong positive correlation between influence of extraction, plant
parts on phytochemistry, antibacterial and antioxidant activity of M. officinalis L. and indicated
that the ethanol exctract of flowers exhibited the highest antioxidant and antibacterial activity.
So it can be used potentially as a good source of natural antioxidant .
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TF:Total flavonoide; TP:Total phenols; TAC: Total antioxidant capacity, (DPPH) 1, 1-diphenyl-2-picryl
hydrazyl.(RP) reducing power; BHA: butylated hydroxyanisole; BHT: butylated hydroxytoluene
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