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 :چکیده

منجر دها فالونویی مانند اکسیدانیو آنتی اجزای فعال زیستیبا داشتن  گلیمانند مریم گیاهان دارویی

 شگاهیدر آزما 1361-69 هایسالطی مطالعه  نیاشوند. ها میهای حاصل از انواع بیماریبه بهبود آسیب

ز های متانولی اعصارهانجام شد.  یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یاصالح نباتات دانشکده کشاورز

ل از ک فالونوییدیترکیبات  گیریهجهت اندازسپس شدند. تهیه  یگلمیگونه مر 11خشک  ییهوا یهااندام

 نانومتر 115ها درطول موج واکنش یجذب نور زانیم تیو در نها سنجی کلراید آمونیوم استفادهروش رنگ

 زین مقدار نیو کمتر Salvia sclarea کل در گونه فالونویید زانیم نیشتریبنتایج نشان دادند که ثبت شد. 

گرم  155در هر  نیکاتچ واالنیگرم اکمیلی 1/6 و 26 حدود زانیبا مترتیب )به S. macrosiphonدر گونه 

 نداشت. یتفاوت چندان S. reuterana و S. nemorosa یهاگونه نیب زانیم نی. اشودمی مشاهده (خشکنمونه 
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 :مقدمه .1

 

های موجود در این گیاهان با ترکیبها بوده است. های غلبه بر بیماریترین روشاستفاده از گیاهان دارویی از قدیمی

ترین این اجزای فعال شوند که از مهمها میهای حاصل از انواع بیماریهای فیزیولوژیکی منجر به بهبود آسیبدخالت در رویه

فالونوییدها گروهی از ترکیبات  .]2[های فنلی اشاره نمود ها، فالونوییدها و ترکیبینتوان به آلکالوییدها، تانزیستی می

 .]4و  2[ های اکسایشی دارندهای آزاد و بازدارندگی آنزیممانند مهار رادیکال آنتی اکسیدانی فنل هستند که خصوصیاتیپلی

گونه از این جنس در  15است که  انیخانواده نعناع ترین اعضایگسترده از گونه 655-1555 دارا بودن با یگلمیجنس مر

های ضد سرطانی، ضد دیابتی و با دارا بودن ویژگیدر سراسر جهان  .]1و  3[اند گونه بومی شناسایی شده 11ایران شامل 

 عصاره متانولی و آّبی ای بینارزیابی مقایسه بیوشیمیایی، ایدر مطالعه .]4و  3[رود کار میدر طب سنتی به ضد باکتریایی

و نتایج نشان داد که محتوای فالونوییدی کل در عصاره متانولی این گیاه بیشتر بود  انجام شد Salvia virgata گونه گلیمریم

محتوای فنلی و فالونوییدی کل  اشاره نمود که S. aristataگونه  گلیمریم دردیگر  یتوان به آزمایشزمینه می این در. ]4[

دیگری نیز  بررسیدر  .]3[ بهتری نشان داد نتیجهو عصاره متانولی از این نظر  این گیاه بررسی شدند های متفاوتعصاره در

 با تأکید بر بازدهو  شد ارزیابی فالونوییدیاز نظر محتوای ترکیبات  S. chloroleucaترکیبات بیوشیمیایی عصاره هیدروالکلی 

شوند  عهمطال های قلبی و آلزایمرهایی مانند نارساییها در مهار بیماریاین نوع عصاره گردیدعصاره این گیاه، پیشنهاد  مناسب
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و  یلگمیجنس مر یهاگونه یهای متانولی برخارهعص در فالونوییدیبا هدف ارزیابی میزان کل ترکیبات  حاضر مطالعه. ]1[

 انجام شد. این صفت ها از نظرآن بین تفاوتارزیابی 

 

 :هاروشمواد و  .2

انجام  یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یاصالح نباتات دانشکده کشاورز شگاهیدر آزما1369سال  مطالعه در نیا

، Salvia aethiopis ،S. limbata، S. macrosiphon، S. nemorosa یهابه نام یگلمیگونه مر 11تعداد  ییهوا یهاشد. اندام

S. officinalis ،S. reuterana ،S. sclarea ،S. spinosa، S. syriaca ،S. verticillata ،S. virgata در قالب  یشیاز مزرعه آزما

خشک  ییهوا یهارشاخهگرم از س 21 ،یعصاره متانول هیمنظور تهسه تکرار برداشت شدند. به یدارا یکامل تصادف یهابلوک

دستگاه  یو رو ختهیر چیپ لیفو یدر آب شهیمتانول داخل ش تریلیلیم 115همراه حدود به یاهیگ گونههر از و خرد شده 

، 45واتمن  یکاغذ صافپس از عبور از  اتاق قرار داده شدند. سپس، محلول یساعت در دما 24مدت به rpm  121با دور کریش

 گیری ترکیباتجهت اندازه .بماند یقرار گرفت تا عصاره خشک در بالن باق یدستگاه روتاردر خأل  ریتبخ طیتحت شرا

نانومتر توسط  115درطول موج  هامیزان جذب نوری واکنشو سنجی کلراید آمونیوم استفاده از روش رنگ کل فالونویید

 هایمنحنی عنوانبه کاتچینمتفاوت  غلظتپنج . ]2[ شد ثبت )متانول خالص( دستگاه اسپکتوفوتومتر در مقابل بالنک

 فالونوییدمیزان  بر اساس معادله حاصل، (. در نهایت1)شکل ند کار رفتکالیبراسیون به رگرسیون استاندارد برای رسم منحنی

افزار محاسبات توسط نرمگزارش گردید.  ،خشک گیاهی نمونهگرم  155 واالن کاتچین در هراکیگرم میلیحسب بر  کل

انجام  SPSS16افزار ها توسط نرمواریانس داده تجزیه ها گزارش شدند.اکسل برای سه تکرار از آزمایشات انجام و میانگین داده

 شد.

 

 :نتایج و بحث.3

 یومکلراید آلومینتحت اثر  بررسیگلی مورد های مریممختلف از گونه های متانولیعصاره نوری بر اساس مقادیر جذب

شکل ) کل هر گونه محاسبه شد فالونوییدمیزان محتوای   محلول کاتچینهای استاندارد محلولمقادیر جذب و در مقایسه با 

1). 

دار وجود داشت. یک درصد اختالف معنی لکل در سطح احتما فالونوییدهای مورد مطالعه از نظر میزان بین گونه

گرم میلی 6/21 و 3/29، 26)حدود  S. officinalis و S. sclarea، S. limbata  هایکل در گونه فالونوییدبیشترین میزان 

گرم میلی 1/6حدود با میزان  S. macrosiphonگونه و کمترین آن نیز در خشک( گرم نمونه  155در هر  نیکاتچ واالنیاک

توان اظهار داشت میزان ترکیبات بنابراین، می (.2 شکلمحاسبه شدند )خشک گرم نمونه  155در هر  نیکاتچ واالنیاک

 S. nemorosaو  S. reuteranaتفاوت بین دو گونه  دهد.ای را نشان میای قابل مالحظهتنوع بین گونه ،در این جنس یفنل

به برخی مطالعات دیگر در این  S. officinalis گونه نتایج مطالعه حاضر در مورد دار نبود.حتوای فالونوییدی معنیاز نظر م

 .]2[گرم نمونه خشک گیاهی شباهت داشت  155در  نیکاتچ واالنیاکگرم میلی 1/21گیاه با میزان فالونویید کل 
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گرم در لیتر )محور افقی( در برابر میزان جذب نوری های مختلف کاتچین بر حسب میلی: نمودار رگرسیون غلظت1شکل 

 )محور عمودی(

 
 

 واالنیگرم اکمیلی( مورد مطالعه )اعداد روی محور عمودی بر اساس .Salvia Lگلی )گونه مریم 11: محتوای فالونویید کل 2شکل

 باشند(.نمونه خشک میگرم  111در هر  نیکاتچ

 

 عیهای طبیاکسیداندر بین آنتی و دارای خواص مهم درمانی های فنلیک گیاهیترین گروهعمومیاجزای فالونوییدی 

گرم میلی 92توسط استاندارد روتین، میزان فالونویید کل  S. virgataدر بررسی محققان روی عصاره متانولی گونه  هستند.

 ای از محتوایتجزیه مقایسه، S. amplexicaulisگلی گونه روی مریم دیگری مطالعهدر  .]4[در گرم عصاره برآورد شد 

ه کل بوتاز های مختلف انجام و این میزان در عصاره متانولی و اجزای آن در حالل کل بوته الکلیفالونویید کل در عصاره 

گلی گونه در ارزیابی روی اجزای بیوشیمیایی مریم. ]1[کویرستین در گرم عصاره خشک برآورد شد گرم میلی 35اندازه به

S. aristata عصاره آبی و  نسبت به %15با غلظت واالن کویرستین مشخص شد که عصاره متانولی بر اساس استاندارد اکی

ارا دگرم در گرم گیاه خشک اندازه حدود یک میلیز فالونوییدها را در این گونه بهمحتوای بیشتری ا ،ولی خالصنعصاره متا

های آزاد باکتریایی و مهار کنندگی رادیکال های ضددر واقع اجزای فیتوشیمیایی مانند فالونوییدها دارای فعالیت. ]3[ است

 مطلوبی هستند.

 

 :گیرینتیجه. 4

ه ک را نشان داد فالونوییدهاگلی مورد آزمایش محتوای کلی متفاوتی از گونه مریم 11های هوایی عصاره متانولی اندام

 اهمزمان باز اطالعات بررسی حاضر  را داشتند. میزانو کمترین  بیشترینترتیب به S. macrosiphonو  S. sclareaدو گونه 

بر اساس  استفاده کرد.گیاهی تولید داروهای مناسب مسیر توان در گزینش بهترین گیاهان در می بیوشیمیایی سایر مطالعات
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الترین ابه مصرف کنندگان گیاهان دارویی در زمینه اهمیت گزینش گیاهان دارای بهای مناسبی توصیهتوان چنین نتایجی می
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Abstract 
Medicinal plants like Salvia L. can lead to remedy of various diseases bacause of their bioactive and 

antioxidant constituents such as flavonoids. This study was conducted to study of total flavonoid content 

of 11 Salvia species during 2016- 2017 at laboratory of plant breeding, faculty of agriculture and natural 

resources, University of Mohaghegh Ardabil. So, methanolic extracts of dried areal parts of plants were 

prepared and the evaluation of aluminum chloride colorimetric method was performed. Finally, the 

absorbance rate of the reactions was recorded at 510 nm. The results indicated that the highest values of 

total flavonoid are related for Salvia sclarea and the lowest data were determined for S. macrosiphon (29 

and 9.5 mg CE/100 g DW, respectively). On the other hand, total flavonoid content did not have significant 

difference between S. nemorosa and S. reuteana. 
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