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 چکیده
 يانخانواده نعناعساله از علفی و یکو  معطر دارویی گياه یک  .Dracocephalum moldavica Lبادرشبی، با نام علمی       

(Lamiaceae) در این تحقيق، روغن و عصاره .است( های آبی و اتانولی بذر بادرشبیDracocephalum moldavica L. تهيه شد و )

های های فنلی و فالونوئيدی و درصد مهار رادیکالها، مقدار ترکيبيت و کيفيت اسيدهای چرب، ميزان فيتوسترولکمّصفاتی مانند 

. نتایج نشان داد که بيشترین مقدار پالمتيک اسيد شدند. روغن بذر به روش پرس سرد استخراج شدو مقایسه گيری اندازه DPPHآزاد 

( در عصاره اتانولی وجود داشت. این در حاليست که باالترین درصد اولئيک اسيد %55/3و  %4/9ترتيب و استئاریک اسيد )به

( از روغن حاصل از پرس سرد، استخراج شد. باالترین مقدار %01/59لينولنيک اسيد )-ا( و آلف%53/19(، لينولئيک اسيد )7/9%)

گيری شده بودند بدست آمد. عصاره گرم وزن خشک( از بذرهایی که با اتانول عصاره 100گرم بر ميلی 86/833فيتوسترول کل )

 گرم بر ميلی 21/39وزن خشک( و توکوفرول کل )گرم  100گرم بر ميلی 72/38توکوفرول )-اتانولی حاوی بيشترین مقدار گاما

گرم معادل اسيد گاليک بر گرم خشک نمونه( و فالونوئيدی ميلی 4/17محتوای تام فنلی )بيشترین  گرم وزن خشک( بود. 100

ک به صفر( در و کمترین مقدار آنها )نزدیبذر بادرشبی گرم معادل کوئرستين بر گرم خشک نمونه( در عصاره اتانولی ميلی 12/112)

بهترین عنوان بهاتانول  طورکلی،بهنيز در عصاره اتانولی دیده شد.  DPPHهای آزاد روغن دیده شد. باالترین درصد مهار رادیکال

 .شودپيشنهاد میاستخراج عصاره بذر بادرشبی جهت حفظ بيشتر صفات کيفی  حالل برای

 

 .توکوفرول، پرس سرد، 3اتانول، امگا : کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
 Dracocephalumبادرشبی، با نام علمی 

.L moldavica ساله از خانواده گياهی است علفی و یک
بومی مناطق معتدله  این گياه. (Lamiaceae) نعناع

نيمکره شمالی زمين بوده و در بسياری از نقاط ایران به 
اسانس بادرشبی مایعی به . شودمیترده کشت سصورت گ

رنگ زرد روشن، دارای بوی مطبوع و بسيار نافذ و 
و  اییکه دارای خاصيت ضد باکتری داردای بسيار تند مزه
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اکسيدانی بوده و برای معالجه دل درد، نفخ شکم، آنتی
et aligi aOmidb ,.) شودقلب و ... استفاده می ضعف

این گياه  اندام هواییاصلی اسانس  های. ترکيب(2010
شامل ژرانيال، نرال، ژرانيل استات و ژرانيول است که از 

اسانس  %90دار هستند و اکسيژنهای حلقوی مونوترپن
 (. et alMafakheri ,.2012) دهندرا تشکيل می

فيتوشيميایی باارزش،  هایوجود ترکيب دليلبادرشبی به 
های عنوان داروی گياهی در درمان بيماریهاست بهقرن

براین در عالوه ،شودمی تجویزکليوی و اختالالت کبدی 
-آرایشی عصنای ای درهای اخير کاربرد گستردهسال

(.  al etAhl ,.2015بهداشتی و غذایی پيدا کرده است )
 گرم، طول  2-5/2وزن هزاردانه با  این گياه،بذر 

 به رنگمتر ميلی 1-2/1متر و عرض ميلی 5-3/2
شکل سفيد  vدارای یک عالمت  انتهادر است که ای قهوه
بذر برداشت مقدار (. et al. Domokos ,1994) باشدمی

به روش  با توجهشده از هر هکتار مزرعه بادرشبی، 
 2800تا  2500های زراعی الزم، بين کشت و مراقبت

Wolski  &)کيلوگرم در هکتار متغير است 

2006, Kwiatkowski)روغن %18-29حاوی  ها،. بذر 
این  %90طور متوسط که به هستندزرد رنگ و معطر 

 لينولنيک-روغن از اسيدهای چرب غير اشباع شامل آلفا
(Linolenic acid-α) (%61لينولئيک ،) (Linoleic 

acid) (%20)، اولئيک (Oleic acid) (5/%8پالمتيک ،) 
(Palmitic acid) (5/%6و استئاریک ) (Stearic acid) 
 روغن (. et alSong ,.2020( تشکيل شده است )%5)

العاده و ترکيب خارق چنينداشتن  بادرشبی با بذر
عنوان یکی از پرکاربردترین تواند بهمی ،یباارزش
-ی گياهی در تهيه داروها و مواد آرایشیهاروغن

Kwiatkowski Wolski & ,بهداشتی استفاده شود )

پروتئين، حدود  %17-22 ها همچنين حاویبذر(. 2006
 %10-16نشاسته و  %25، خوراکی قابل حل فيبر %30

 et alZhao ,.؛  et al.Dziki ,2013) هستندموسيالژ 

بذر بادرشبی حاوی مقادیر (.  et alSong ,.2020؛ 2018
که  استفنلی و فالونوئيدی نيز  هایقابل توجهی ترکيب

عنوان ماده خام را به آنارزش قابل توجه  موضوعهمين 
  .کندهای غذایی، مشخص میتهيه مکمل

کاربرد وسيع و ارزش روزافزون بذر بادرشبی، توجه 
 ی افزایش کيفيت روغن،هاروشمحققان را به بررسی 

استخراج و نگهداری از  مقایسه و پيشنهاد بهترین روش
بر  مؤثربررسی عوامل مختلف  همچنين روغن بذر و

تحقيقات زیادی در است. ده کرکيفيت محصول جلب 
ی گياهی و هاعصارهه مؤثر هایشناسایی ترکيب مورد

ی، ضد التهابی، ضد اکسيدانآنتیهمچنين بررسی خواص 
ظرفيت که  طوریبه، ميکروبی و ... انجام شده است

 تأثيرشدت تحت ی گياهی بههاعصارهی اکسيدانآنتی
قرار  گيریعصارهفرایند قطبيت حالل استفاده شده در 

دارد. به همين دليل انتخاب حالل و روش استخراج 
با توجه  حالل مناسب معموالً .ناسب، بسيار مهم استم

مورد  های، ظرفيت قطبی ترکيبگيریعصارهبه هدف 
غير ضروری، هزینه کل و  هاینظر، قطبيت ترکيب

زیست انتخاب همچنين ایمنی و سازگاری با محيط
با حالل  گيریعصاره(.  et alWang ,.2008گردد )می

ترین سهولت اجرا، رایج دليل ارزان بودن وشيميایی، به
فيتوشيميایی است. به علت  هایروش استخراج ترکيب

ها، مانند متانول و يت باالی بسياری از حاللسمّ
فنلی  هایبيشتر محققان برای استخراج ترکيبکلروفرم، 

کنند خطر مانند اتانول و آب استفاده میهای بیاز حالل
(2020., et alSong  .)ده، پرس سرد یک روش سا

همين دليل، از نظر اکولوژیکی و کم مصرف است و به
فنی مقرون به صرفه است و به نيروی کار کمتری نسبت 

استخراج نياز دارد. عالوه بر این،  یهاروشبه سایر 
برای توليد روغن با کيفيت  هاروشیکی از بهترین 

در مقایسه با پرس گرم و پرس سرد حال، بااینباالست. 
 et Yilmaz) دارد یحالل، بازده روغن کمتراستخراج با 

2015., al)کنندگان بيشتر به های اخير، مصرف. در سال
 ،اندشدهمند سرد عالقه پرس حاصل از روش یهاروغن

 تر هستندتر و طبيعی، مغذیترسالم هاروغنزیرا این 
(2012., et alThanonkaew ) پرس یند افر. در طی
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برای تی و حالل آلی عمليات حرارهيچ سرد، از 
استخراج روغن از مواد خام اوليه و نگهداری روغن 

بنابراین، مواد شيميایی . شودمیناستخراج شده، استفاده 
 و ، اسيدهای چربهاتوکوفرول گياهی مهم مانند

حاصل از ی هاروغنها تا حد قابل توجهی در استرول
 .( 2016Gokyer, & Argon) شوندمی حفظ این روش،

سطح زیر کشت بادرشبی در کشور که طبق با توجه به 
گياهان امور گلخانه، شده از دفتر  اخذآخرین آمار 

 265حدود  ،وزارت جهاد کشاورزی و قارچ، دارویی
اهميت استفاده  همچنين؛ بوده است 1399در سال هکتار 

ارزش  عنوان محصولی بااز بذر این گياه دارویی به
ی مختلف استخراج بر هاروشمقایسه تجاری باال، 

ی و ترکيب فيتوشيميایی عصاره بذر اکسيدانآنتیفعاليت 
 بود.هدف این تحقيق بادرشبی 

 

 هاروشمواد و 
بذر بادرشبی از شرکت پاکان بذر اصفهان خریداری 

وسيله بهآسياب شده بادرشبی  گرم بذر کامالً 100. شد
 ساعت 6به مدت ، %96حالل اتانول  سوکسله با

دست آمده با استفاده باتانولی شد. عصاره  گيریعصاره
خشک گردید. عصاره بعد از دستگاه روتاری تغليظ و 

گراد سانتی درجه 20خشک شده در فریزر منفی 
 کامالًگرم بذر  100برای تهيه عصاره آبی . شدنگهداری 

آب دو بار تقطير در دمای  ليترميلی 200آسياب شده با 
شد.  گيریعصارهساعت  3د به مدت گرادرجه سانتی 90

 rpm3000دقيقه با دور  10محلول حاصل به مدت 
درجه  40وژ گردید و با روتاری در دمای يسانتریف
نمونه حاصل در فریزر  .شدو خشک گراد تغليظ سانتی
. شدداری هگراد تا زمان آناليز نگسانتی درجه 20منفی 
گيری بذر بادرشبی به روش پرس سرد روغنگرم  100
ها، روغن استخراج شده به حذف ناخالصیبرای شد، 

در شيشه تيره بعد گيری شد و رسوب دو روزمدت 
 بندی و در فریزر نگهداری گردید.بسته

 

 هافیتوسترولاسیدهای چرب و  گیریاندازه

ی موجود در هافيتوسترولاسيدهای چرب و 
و همکاران  Islam گزارش شده با روش هاعصاره

مورد  هایبرای آناليز ترکيب شد. گيریاندازه( 2017)
ساخت  (GCدستگاه گاز کروماتوگرافی ) نظر از
 DB-5ستون  مجهز به کشور آمریکا، Agilentکمپانی 
 هضخامت الی و رمتميلی 25/0متر و قطر  30به طول 

ستون  یدما استفاده شد. مترميکرو 25/0فاز ساکن 
مدت به بود که گرادیدرجه سانت 120 در ابتدای آناليز

  با افزایشبعد در این دما ثابت ماند و  قهيدق 5
گراد یدرجه سانت 240به  قهيدر دق گرادیدرجه سانت 4

دما نگه  نیدر ا قهيدق 25مدت و به افتهی شیافزا
درجه  260با دمای  FID ،نوع آشکارساز داشته شد.

  شدت جریانهليم با  ،گاز حاملو گراد سانتی
 .بود ليتر در دقيقهميلی 5/0

روش پيشنهاد شده  از هاتوکوفرول گيریاندازهبرای 
شد و به این  ( استفاده2006)و همکاران  Chunتوسط 
 Knauer D-14163مدل  HPLCدستگاه از  منظور

به این منظور ستون . گردیداستفاده ساخت کشور آلمان 
60-5 SI  5متر و اندازه ذرات ميلی 6/4×250با ابعاد 

 RF-551 دتکتور فلورسنسو  1000ميکرومتر، پمپ 
. فاز متحرک مورد استفاده در مورد استفاده قرار گرفت

 %9/0حاوی  (hexane-N) هگزان-n این آناليز
 جریان  شدتبا  ود کهب (Isopropanole) ایزوپروپانول

 ليتر در دقيقه استفاده شد.ميلی 1
 

 یدیی( و فالونوTPC) یفنل یمحتوا زانیم گیریاندازه
 (TFCتام )

-نياز روش فول یولتام فن یمحتوا نييتع یبرا
 نی(. به ا et alAsghari ,.2020استفاده شد ) کالتويس

 5/2با  یاهياز عصاره گ ليترميلی 5/0که  بيترت
 کالتويس-نيواکنشگر فول 10:1از محلول  ترليیليم

 یدر دما قهيدق 6به مدت  نکهیمخلوط شد و پس از ا
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از محلول  ليترميلی 2قرار گرفت  یکیاتاق و در تار
( به آن اضافه شد. محلول w/v) میکربنات سد %7/5

شد و در  ینگهدار یکیدر تار قهيدق 90حاصل به مدت 
 گيریاندازهنانومتر  740جذب محلول در  تینها

 هایبا استفاده از غلظت ونيبراسيکال ی. منحندیگرد
بر حسب  جیرسم و نتا دياس کيگال بيمختلف ترک

 انيخشک بوزن  مبر گر دياس کيگال برابر گرمميلی
 شده است. 

با استفاده از روش  هانمونهتام  ديفالونوئ یمحتوا
 Bahadoriشد ) گيریاندازه ومينيآلوم دیکلر یسنجرنگ

2016., et alاز عصاره  ليترميلی 5/0طور خالصه (. به
 %5 ومينيآلوم دیاز محلول کلر ليترميلی کیبا بذر 

محلول استات  ليترميلی کیسپس  ،دیمخلوط گرد
موالر به نمونه اضافه شد. حجم کل با  5/0 ميپتاس

رسانده شد. پس از  ليترميلی 10مقطر به استفاده از آب
شد.  گيریاندازهنانومتر  415جذب نمونه در  قهيدق 30

 حسب بر هانمونهکل  یديفالونوئ یمقدار محتوا
گزارش  وزن خشکبر گرم  نيکوئرست برابر گرمميلی
 شد.

 

 هاهنمون یاکسیدانآنتی قابلیت گیریاندازه

از  یمورد بررس یهانمونه یاکسيدانآنتی قابليت
آزاد  هایکالیمهار راد ییتوانا گيریاندازه قیطر

DPPH 2016) شد یابیارز., et alBahadori  ؛
2019., alet Asghari قدرت  گيریاندازه ی(. برا

 تريکروليم 20حدود  DPPHآزاد  هایکالیمهار راد
 هایبا غلظت ی مختلف،هاعصاره نمونه محلولاز 

با  DPPHاز محلول  تريکروليم 180متفاوت، با 
 30. پس از دیمخلوط گرد موالرميلی 1/0غلظت 

 گيریاندازهنانومتر  517کاهش رنگ محلول در  قهيدق
بود که  یمحلول آزمایش نیشد. محلول کنترل در ا

و فقط به  شتداذکر شده را  گرهایواکنش یتمام
از  ،در عصاره اتانولی خالص اتانولنمونه از  یجا
 استفاده شده است. در عصاره آبی مقطر آب

با استفاده از فرمول  DPPH هایکالرادی مهار درصد
 .محاسبه شد ریز

Inhibition (%) = (A_control- A_sample)/A_control × 100 

 

Inhibition (%)؛ آزاد هایکالی: درصد مهار راد

Acontrol؛: جذب محلول کنترل 

Asampleجذب محلول نمونه : 
 

 نتایج
ها، نشان داد که بين نتایج آناليز واریانس داده

ی در همه دارمعنیتفاوت  گيریعصارهی مختلف هاروش
وجود داشت  %1شده در سطح احتمال  گيریاندازهصفات 

 (. 2و  1های جدول)
 

 های بذر بادرشبیاسیدهای چرب و فیتوسترول

شود، بيشترین مقدار دیده می 1طور که در شکل همان

( از 3%/55( و استئاریک اسيد )9%/4پالمتيک اسيد )
گيری شده بودند استخراج بذرهایی که با اتانول عصاره

ميزان شد. کمترین درصد پالمتيک اسيد از عصاره آبی و به
ترین مقدار استئاریک اسيد از روش پرس و پایين %5/3

حاصل گردید. باالترین درصد  %47/2مقدار سرد و به
 ( و 19%/53(، لينولئيک اسيد )9%/7د )اولئيک اسي

( از روغن حاصل از پرس 59%/01لينولنيک اسيد )-آلفا
سرد استخراج شد و این در حاليست که کمترین مقدار 

ترین درصد (، پایين7%/4اولئيک اسيد در عصاره اتانولی )
( از 45%لينولنيک اسيد )-( و آلفا16%/24لينولئيک اسيد )

 گردید. های آبی حاصل عصاره



 

 

 

  های بذر بادرشبیب و فیتواسترولگیری بر اسیدهای چری مختلف عصارههاروشآنالیز واریانس تأثیر  -1جدول 

Table 1. ANOVA of different extraction methods effects on fatty acids and phytosterols of Dracocephalum moldavica seeds 

Total sterol avenasterol 
β-

sitosterol+fucoste

rol 
Stigmasterol 

α-linolenic 

acid 
Linoleic 

acid 
Oleic acid 

Stearic 

acid 
Palmitic 

acid 
d.f. Source of 

variation 
**259297.2921 **.5141132 **151309.38 **7590.126 **196.805 **10.879 **5.535 **1.307 **17.831 2 Treatment 

ns45.647 ns0.4598 ns34.739 ns2.0141 ns0.606 ns0.375 ns0.364 ns0.024 ns0.145 3 Replication 
45.852 2.358 46.168 1.449 1.298 0.053 0.053 0.055 0.0486 6 Error 

         11 Total 

1.18 2.72 1.65 1.16 2.19 1.29 2.99 8.11 3.12  C.V. (%) 
ns, *, and **: non-significant and significant at 5% and 1 % probability levels, respectively. 

 
 

  فنول و فالونوئید کل بذر بادرشبی و هاولتوکوفربر  گیریعصارهی مختلف هاروشآنالیز واریانس تأثیر  -2جدول 

Table 2. ANOVA of different extraction methods effects on tocopherols and total phenolics and flavonoids of Dracocephalum moldavica seeds 
Total flavonoids Total phenol Total tocopherol γ- tocopherol α-tocopherol d.f. Source of variation 

**12676.446 **325.683 **311.633 **320.1595 **0.682 2 Treatment 
ns1.694 ns 0.0188 ns2.864 ns2.2903 ns0.0011 3 Replication 

0.709 0.385 0.923 0.8467 0.00078 6 Error 
     11 Total 

1.43 6.16 3.17 3.08 5.49  C.V. (%) 
ns, *, and **: non-significant and significant at 5% and 1 % probability levels, respectively. 
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  گیری بر درصد اسیدهای چرب بذر بادرشبیی مختلف عصارههاروشتأثیر  -1شکل 

Figure 1. Effects of different extraction methods on fatty acids percentage of Dracocephalum moldavica seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 

 

 

 
  های بذر بادرشبیگیری بر مقدار فیتوسترولهای مختلف عصارهتأثیر روش -2شکل 

Figure 2. Effects of different extraction methods on phytosterols content of Dracocephalum moldavica seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 

 

b
b

a

a

a

a

a
c

b

b

c
b

b

c

c

0

10

20

30

40

50

60

70

Palmitic Stearic Oleic Linoleic α-linolenic

P
er

ce
n
t 

(%
)

Fatty acids

Cold press Ethanol Aqueous

b

b

b

b

a

a

a

a

c

c

c

c

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Stigmasterol β-sitosterol+fucosterol avenasterol Total sterol

m
g
/1

0
0

 g
 D

W

Phytosterol

Cold press Ethanol Aqueous



 بررسی مشخصات فیتوشیمیایی و...  182

های موجود در عصاره مقایسه ميانگين مقدار فيتوسترول
ابل قآمده است. همانگونه که در شکل  2بذر باردشبی در شکل 

(، lStigmasteroرؤیت است، بيشترین مقدار استيگما استرول )
( Fucosterolوکوسترول )ف( + Sitosterol-βسيتوسترول )-بتا

ترتيب با مقادیر به (Avenasterol-5Δ)اونااسترول  -5-و دلتا
گرم وزن  100گرم بر ميلی 03/73و  37/612، 45/149

 86/833ل )تبع آن، باالترین مقدار فيتوسترول کخشک و به
گرم وزن خشک( از بذرهایی که با اتانول  100گرم بر ميلی

گيری شده بودند استخراج گردید و کمترین مقدار عصاره
 35/325های مذکور و همچنين فيتواسترول کل )فيتوسترول

گرم وزن خشک( نيز در عصاره آبی دیده  100گرم بر ميلی
 شد.

 

 شبیبذر بادری هاعصارهدر مقدار توکوفرول 

 3همانگونه که در شکل  هاتوکوفرولميزان مورد در 

 توکوفرول -آلفا، بيشترین مقدار شودمیمشاهده 
(Tocopherol-α) (93/0 گرم وزن  100بر  گرمميلی

حاصل از روش پرس سرد و کمترین  روغنخشک( در 
گرم وزن خشک( در  100بر  گرمميلی 11/0مقدار آن )

γ-) توکوفرول-گامامورد عصاره آبی دیده شد. در 

Tocopherol) عصاره اتانولی حاوی بيشترین مقدار این ،
گرم وزن خشک( و  100بر  گرمميلی 72/38ترکيب بود )

توکوفرول -حاصل از پرس سرد کمترین مقدار گاما روغن
 گرم  100بر  گرمميلی 82/20را در خود داشت )

  ميزان توکوفرول کلدر نهایت وزن خشک(. 
(herolTotal tocop)  در عصاره اتانولی بيشترین 
روغن گرم وزن خشک( و در  100بر  گرمميلی 21/39)

گرم وزن  100بر  گرمميلی 56/21پرس سرد ) حاصل از
 خشک( کمترین مقدار بود. 

 

 

 
  گیری بر مقدار توکوفرول بذر بادرشبیهای مختلف عصارهتأثیر روش -3شکل 

Figure 3. Effects of different extraction methods on tocopherol content of Dracocephalum moldavica seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 
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ی بذر هاعصارهدر و فالونوئیدی محتوای تام فنلی 

 بادرشبی

 ، محتوای شودمیمشاهده  4همانگونه که در شکل 
 تام فنلی در عصاره اتانولی بذر بادرشبی با مقدار 

خشک نمونه وزن گاليک اسيد بر گرم  برابر گرمميلی 4/17
پرس سرد )نزدیک به صفر(  روشو کمترین مقدار آن در 

نيز در  هانمونهدیده شد. بيشترین محتوای فالونوئيدی 
 ميزان ل اتانول و بهشرایط استخراج عصاره با حال

خشک نمونه وزن کوئرستين بر گرم  برابرگرم ميلی 12/112
 حاصل گردید و روش پرس سرد با مقداری نزدیک به صفر،

 . (5)شکل  کمترین ميزان فالونوئيد را دارا بود

 

 
 فنلی بذر بادرشبی هایبر مقدار کل ترکیب گیریعصارهی مختلف هاروش تأثیر -4شکل 

Figure 4. Effects of different extraction methods on total phenolic compounds of Dracocephalum moldavica seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 

 

 
 یفالونوئیدی بذر بادرشب هایبر مقدار کل ترکیب گیریعصارهی مختلف هاروش تأثیر -5شکل 

Figure 5. Effects of different extraction methods on total flavonoid compounds of Dracocephalum moldavica 

seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 
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 DPPHهای آزاد رادیکالدرصد مهار 

از  یکی DPPHآزاد  کالیاندازی رادبه دام تيفعال یبررس
 نی. در ااست یاکسيدانآنتیخواص  زانيم نتعيي یهاروش

در اثر  DPPHآزاد  هایکالیراد یروش رنگ ارغوان
 رنگیشده و ب یموجود در عصاره خنث هایاکسيدانآنتی

قدرت  انگريب بيترک نیشدن ا رنگیدرجه ب رو،ازاین .گرددیم
 موجود هایاکسيدانآنتیآزاد توسط  هایکالیاندازی راددامبه 

 شیبا افزا ،شودمیمشاهده  6است. همانگونه که در شکل 

 شیافزا DPPHآزاد  هایکالیغلظت عصاره، درصد مهار راد
 در غلظت  یدرصد بازدارندگ نیشتريکه ب یطوربه ،افتی

شد و  دهی( د83%/64) اتانولیعصاره  ليترميلیبر  گرمميلی 10
در ( 50%/42) پرس سردو  (78%/84) عصاره آبی بيترتبه

و  2های عصاره اتانولی در غلظت قرار گرفتند. یبعد هایرده
بازدارندگی خوبی از خود نشان داد نيز  ليترميلیبر  گرمميلی 5

 (.6)شکل 

 

 
  یگیری بذر بادرشبهای مختلف عصارهروش DPPHهای آزاد مهار رادیکال درصد -6شکل 

Figure 6. Percentage of DPPH radical scavenging activity in different extraction methods of (Dracocephalum 

moldavica L.) seeds  
The same letter within each column indicates no significant difference among treatments (P ≤0.05) using Duncan test. 

 

 بحث
بذر بادرشبی با سه روش ه مؤثرمواد تحقيق، این در 

، هافيتوسترولو اسيدهای چرب،  استخراجمختلف 
بررسی و  آنها محتوای تام فنلی و فالونوئيدیو  هاتوکوفرول

 گيریعصاره. انتخاب روش و حالل مناسب برای شدمقایسه 
در بسياری  .گياهان دارویی از اهميت باالیی برخوردار است

استخراج روغن بذر استفاده  برایموارد از حالل هگزان 
های آلی موجود، اتانول در بين حالل اینباوجود ،شودمی

ها از منابع گياهی دارد فنلاستخراج پلی برایکاربرد زیادی 

(2010., et alDai هر چند حالل .) های آلی بسيار پرکاربرد
تواند سبب کاهش مقدار می آنهاهستند اما قطبيت زیاد 

شده گردد. به فنلی غير قطبی در عصاره استخراج هایترکيب
، گياهان دارویی گيریعصارههمين دليل استفاده از آب در 

قان های خوب و پيشنهاد شده توسط محقهميشه از گزینه
مروزه با ااز سوی دیگر، (.  et alSultana ,.2009) استبوده 
از مواد  استفاده به شیکنندگان و گرامصرف یآگاه شیافزا
و  هاروغنی نشده تقاضا برا وریآو فر یعيطب ییغذا

، بدون نياز به استخراج شده با روش پرس سرد یهاعصاره
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 et Prescha) است افتهی شیافزا حالل شيميایی و دمای باال

2014., al).  
 ءمتابوليسم بدن ایفا های کليدی درچرب نقش اسيدهای

مانند  مهمی هایکنند و در ساخت ترکيبمی
دارند.  ها نقشها و ترومبوکسينها، لوکوترینپروستاگالندین

گياهی  یهاروغنمهمترین منابع غذایی اسيدهای چرب، 
نتایج حاصل از بررسی گياهان مختلف نشان داده  .هستند

  اسيد لينولنيک-آلفا، (6)امگا  اسيد لينولئيک است که
بيشترین مقدار اسيدهای چرب  و اولئيک اسيد (3)امگا 

دهند که موجود در بذر گياهان خانواده نعناع را تشکيل می
تحقيق مطابقت دارد این با نتيجه حاصل از  کامالً

(2015., et alrida Moazzami Fa ؛., et alYousefi 

-باال بودن مقدار آلفاالبته،  .( 2009Gai,  &Peiretti؛ 2012
لينولئيک اسيد در روغن استخراج شده از بذر گياهان 
دارویی خانواده نعناع شامل ریحان، نعناع، آویش و رزماری 

و  Matthaus(.  et alDaga ,.2021نيز گزارش شده است )
گزارش کردند که لينولئيک اسيد یکی از  (2018)همکاران 

 اریگانومجنس های اسيدهای چرب مهم بذر گونه
(Origanum) ( 2018است., et alMatthaus  .) در پژوهشی

، درصد شدانجام  (2020)و همکاران  Songکه توسط 
ی اتانولی بذر هاعصارهپالمتيک اسيد و استئاریک اسيد در 

آبی و عصاره حاصل از حالل بادرشبی بيشتر از عصاره 
(، این دو  et alSong ,.2020بحرانی گزارش شده است )

اسيد چرب، از نوع اسيدهای چرب اشباع هستند و 
های آلی مانند اتانول و یا هگزان، توانایی بيشتری در حالل

استخراج این گروه از اسيدهای چرب دارند و پرس سرد 
انند لينولئيک، برای استخراج اسيدهای چرب غيراشباع م

 نشان دادعملکرد بهتری  لينولنيک-آلفااولئيک و 
(1994., et alDomokos  2019؛., et alNaz  ؛et Song 

2020., al .) با توجه به باال بودن قابل توجه اسيدهای چرب
که بدن در روغن بذر بادرشبی،  6و امگا  3ضروری امگا 

ای مصرفی و باید از طریق غذاه نيستقادر به سنتز آنها 
 خواص ویژههای دارویی بهویژگیو همچنين  مين شوندأت

رسد کاربرد بذر نظر می، بهضدسرطانی این اسيدهای چرب

استخراج روغن و تهيه  برایدر صنایع داروسازی  بادرشبی
 . استبسيار باارزش  3های امگا مکمل

ترپنوئيدی هستند که تری های، از ترکيبهافيتوسترول
نوع مختلف از آنها در طبيعت شناسایی شده بيش از صد 

دهنده دیواره ها اجزای ضروری تشکيلاست. این متابوليت
های گياهی و با فراوانی که در تمام بافت هستندسلولی 

های گياهی دارای شوند. استرولبيشتر در بذرها دیده می
باکتریایی و ضد التهابی و ی، آنتیاکسيدانآنتیخواص 

 Fernandes& ؛  et alPhillips ,.2005هستند )کننده ترميم

2007Cabral,  .) نتایج حاصل از یک پژوهش در گياه
، نشان داده است (Mentha piperita) دارویی نعناع فلفلی

موجود در عصاره اتانولی  هایکه یکی از باالترین ترکيب
در بين (.  et alHarke ,.2021است ) هافيتوسترولاین گياه، 

ی بذر بادرشبی مطالعه شده در این تحقيق، عصاره هاعصاره
اتانولی حاوی بيشترین مقدار فيتوسترول و باالترین مقدار 

های دیگر نيز بر باال بودن این توکوفرول کل بود. پژوهش
کيد أتدر عصاره اتانولی حاصل از گياهان مختلف  هاترکيب
از مهمترین  هاتوکوفرول (. et alSong. ,2020اند )داشته
های محلول در چربی هستند که باعث افزایش اکسيدانآنتی

. در کل، باال بودن شوندمیمقاومت اکسيداتيو روغن 
دهنده کيفيت روغن و شرایط استخراج آن نشان هاتوکوفرول

های ویتامين . توکوفرول، در واقع یکی از زیرمجموعهاست
E حيح بدن و است و ارتباط مستقيمی نيز با عملکرد ص

 et alWagner ,.سالمت انسان در سنين مختلف دارد )

دارای  ،(. روغن تهيه شده به روش استخراج با حالل2004
ی و اکسيدانآنتیتبع آن خاصيت ميزان توکوفرول بيشتر و به

پایداری اکسيداتيو باالتری نسبت به روش پرس سرد بود. 
ر موجود دول تحقيق نشان داد که بيشترین توکوفراین نتایج 

های منتشر شده گزارشتوکوفرول بود. -گامابذر بادرشبی، 
و چای  (Salvia) گلیهای مختلف جنس مریمگونه مورددر 

 شدند، گيریعصارهکه با حالل الکلی  (Stachys) کوهی
توکوفرول در بذر -و بتا توکوفرول-نشان داد که آلفا

توکوفرول در -و دلتا توکوفرول-اماگلی و گهای مریمگونه
بيشترین مقدار توکوفرول دارای های چای کوهی بذر گونه
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 (. et al azkanÖ ,.2018ند )دبو

فنولی بستگی مستقيم به پلی هایکارایی استخراج ترکيب
مطالعات نشان  ميزان قطبيت حالل مورد استفاده و دما دارد.

های بسيار مناسبی برای های الکلی گزینهداده است که حالل
et aliuk nHami ,.) هستندها از گياهان فنلتخراج پلیاس

تحقيق نيز عصاره حاصل از استخراج با این (. در 2014
اتانول باالترین مقدار محتوای تام فنل و فالونوئيد را نشان 
داد که با نتایج گزارش شده توسط سایر محققان مطابقت 

(.  et alWang ,.2008؛  et alSong ,.2020دارد )
 هایترین ترکيبفنلی مهمترین و اصلی هایترکيب

ی موجود در گياهان هستند و محتوای کل آنها اکسيدانآنتی
 et Ehsaniی دارد )اکسيدانآنتیرابطه مستقيمی با فعاليت 

2017., al در تحقيقی که توسط .)Nguyen  و همکاران
انجام شد، از  Annona muricata(، روی بذر گياه 2020)

ی آلی مانند اتانول، اتيل استات و کلروفرم استفاده هاحالل
فنلی و  هایگردید و گزارش شد که بيشترین مقدار ترکيب

ی هاعصارهی از اکسيدانآنتیهمچنين باالترین خاصيت 
های بسياری دست آمد. گزارشحاصل از حالل اتانول ب

ها برای استخراج اینکه اتانول یکی از بهترین حاللمبنی بر 
؛  et alSong ,.2020) ستها است، منتشر شده افنلیپلی

2020., et alNguyen  2007؛., et alTabart .)  در
( روی مقایسه 1202و همکاران ) eđOalای که توسط مطالعه
ی مختلف استخراج شده از شش گونه گياه دارویی هاعصاره

ی هاعصارهاز خانواده نعناع انجام شد، مشخص گردید که 
 هایبيشترین مقدار ترکيب ،این گياهان حاصل از اتانولی

همچنين باالترین مقدار  داشتند،فنلی و فالونوئيدی را 
را نشان  DPPHهای آزاد بازدارندگی در برابر رادیکال

ای که روی بذر کرفس انجام شده، مشخص در مطالعهدادند. 
بر  گرمميلی 10شده است که عصاره اتانولی با غلظت 

های بازدارندگی در برابر رادیکال %91بيش از  ،ليترميلی
این از خود نشان داد که با نتایج حاصل از  DPPHآزاد 

همچنين  (.et alguo -Zhan ,.2011مطالعه تطابق دارد )
عصاره اتانولی استخراج شده از  گزارش حاصل از بررسی

در  تعدادی گياه دارویی خانواده نعناع، از نظر مقدار فعاليت

تحقيق ما، ، با نتایج حاصل از DPPH های آزادرادیکالبرابر 
 (.  et alStankovic ,.2011)تطابق دارد 

با توجه به نتایج کلی باید گفت  گيرینتيجهعنوان به
رسد در صورتی که هدف به نظر می ،حاصل از این تحقيق

بيشتر از اسيدهای چرب ضروری مانند لينولئيک  استفاده
(، در تهيه 3اسيد )امگا  لينولنيک-اآلف( و 6اسيد )امگا 

های غذایی و یا داروهای گياهی باشد، بهترین روش مکمل
استخراج، روش پرس سرد است که باالترین مقدار این 
 ،اسيدهای چرب غير اشباع را در خود دارد. از سوی دیگر

های بسيار مناسبی برای های الکلی گزینهاز آنجا که حالل
، عصاره اتانولی بذر هستندها از گياهان فنلاستخراج پلی

فنلی و  هایترکيبای مملو از عنوان عصارهبادرشبی به
تواند ماده اوليه باارزشی برای صنایع فالونوئيدی، می

بذر  .محسوب شودبهداشتی -سازی، غذایی و آرایشیدارو
 هایترکيببادرشبی غنی از مجموعه ارزشمندی از 

به کاربرد، امکانات موجود و  جهبا توفيتوشيميایی است که 
با حالل الکلی و یا  گيریعصارهتوان از سود اقتصادی، می

 برایزیست مانند پرس سرد دار محيطی دوستهاروش
 رویی و غذایی باارزش بهره برد.استخراج این ترکيبات دا
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Abstract 
     Dragonhead with the scientific name of Dracocephalum moldavica L., is an annual 

medicinal and aromatic herbaceous plant from Lamiaceae family. In this research, D. moldavica 

seed oil, aqueous, and ethanol extracts were prepared and quantity and quality of fatty acids, 

phytosterols amount, phenolic and flavonoid compounds contents, and DPPH radicals 

scavenging activity were measured. The seed oil was extracted by cold press method. The 

results showed that the highest amount of palmitic and stearic acids (9.4 and 3.55%, 

respectively) was obtained in the ethanol extract. While, the highest amount of oleic (9.7%), 

linoleic (19.53%), and α-linolenic (59.01%) acids were found in the oil. The ethanol extract 

exhibited the highest amount of total phytosterol (833.86 mg.100 g-1 DW), γ-tocopherol (38.72 

mg.100 g-1 DW), and total tocopherol (39.21 mg.100 g-1 DW). The highest total phenolic (17.4 

mg GAE.g-1 DW) and flavonoid (112.12 mg QE.g-1 DW) contents were found in the ethanol 

extract of seeds and lowest of them (near to zero) was found in the seed oil. Also, the ethanol 

extract showed the highest DPPH radicals scavenging activity. Overall, ethanol is recommended 

as the best solvent for extracting dragonhead seed extract to maintain more qualitative 

properties. 
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