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چکیده
( Quercus brantiiبلوط ایرانی)؛ گیاهی از خانواده فاگاسه (راش) است .بیش از  45گونه
بلوط در سراسر جهان وجود دارد که گونه غالب بلوط در زاگرس ،گونههای مختلف
quercusاست quercus .به طور گسترده در جنگلهای ایالم ،فارس ،کردستان ،لرستان و
کهکیلویه و بویر احمد یافت میشود .گونه بلوط ایرانی یه دلیل حضور ترکیبات فیتوشیمیایی،
دارای خواص متعدد میباشد .گیاهان عالوه بر تولید مواد غذایی ضروری خود ،ترکیبات
فیتوشیمیایی دارای فعالیتهای زیستی یا ( )bioactiveتولید میکنند که به این ترکیبات
اغلب متابولیتهای ثانویه گفته میشود .متابولیتهای ثانویه میتوانند به بهبود سالمت و
پیشگیری از بیماریها در گیاهان و موجودات مصرفکننده آنها کمک کنند .در این مطالعه
عصارههای متانولی ،متانولی–آبی و اتیل استاتی بلوط ایرانی از نظر وجود تعدادی از ترکیبات
فیتوشیمیایی بررسی شدند .در عصارههای به دست آمده از این گیاه ترکیباتی چون
فالوونوئیدها ،تانن ،فلوباتان وقندهای کاهشی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در عصارههای متانولی
و متانولی_آبی ،تانن و قند کاهشی مشاهده شدند .در عصاره اتیل استاتی هیچ یک از چهار
ترکیب مورد بررسی دیده نشد.
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مقدمه
مقدمه
Quercus brantiiگیاهی از خانواده فاگاسه (راش) است .بیش از  45گونه بلوط در سراسر
جهان وجود دارد که گونه غالب بلوط در زاگرس ،گونههای مختلف  quercusاستquercus .
به طورگسترده در جنگلهای ایالم ،فارس ،کردستان ،لرستان و کهکیلویه و بویر احمد یافت
میشود( Quercus brantii .بلوط ایرانی) یا Persian oakیکی از شایعترین گونهها در
این مناطق است .میوه این نوع بلوط acronنامیده میشود که در یک کاپ قرار گرفته و به آن
 glandمیگویند .این میوه کشیده و بیضی شکل با یک پوشش مخملی و مخروطی شکل
پوشیده شده است .بلوط ،به دلیل حضور تانن و ترکیبات فنولی میتواند از پراکسیداسیون
لیپید جلوگیری کند و همچنین به دلیل میزان باالی سدیم و منیزیم میتواند فشار خون را
کنترل کند .)et al.,2015) Bahmani
گیاهان عالوه بر تولید مواد غذایی ضروری خود ،ترکیبات فیتوشیمیایی دارای فعالیتهای
زیستی یا ( )bioactiveتولید میکنند که به این ترکیبات اغلب متابولیتهای ثانویه گفته
میشود .موادی نظیر اسانس ،عصاره ،گام (صمغ) و رزین از جمله ترکیبات حاصل از گیاهان
هستند که غنی از ترکیبات فیتوشیمیایی اند(.)2020Karimian

مواد و روش ها
آماده سازی گیاه :در این طرح ابتدا بلوط ها ( )Quercus brantiiاز رویشگاه طبیعی
جمعآوری شدند و پس از شناسایی و تأیید توسط متخصص در دمای اتاق نگهداری شدند .در
ابتدا پوسته چوبی بلوطها جدا شده و بلوطها جهت خشک کردن ،به قطعات کوچکتر برش داده
شدند .سپس در فضای آزاد قرار گرفتند .پس از خشک شدن ،بلوطها در هاون کوبیده شدند و از
الک عبور داده شدند .به منظور انجام بررسیهای فیتوشیمیایی این گیاه عصارههای مختلفی از
آن تهیه شد.
برای تهیه عصاره متانولی میوه بلوط ،به روش خیساندن؛ میزان  35گرم از پودر میوه بلوط
خشک شده وزن شد و در یک ارلن ریخته شد .متانول تا جایی که سطح روی ماده پوشانده شود
اضافه شد .درب ارلن با پارافیلم و آلومینیوم بسته شد .بعد از  72ساعت محتویات ارلن از توری و
کاغذ صافی گذرانده شد .مایع زیر کاغذ را به منظور جداسازی حالل ،با دستگاه ،روتاری کرده و
مایع باقی مانده جهت خشک شدن ،در کریستالیزور ریخته شد و روی بن ماری با دمای -90
 100درجه قرار داده شد تا خشک شود .وزن عصاره به دست آمده  0.394گرم محاسبه شد .با
همین روش عصاره متانولی -آبی نیز از  35گرم بلوط و با نسبت مشابه آب و متانول گرفته
شد.وزن عصاره به دست آمده  4.735گرم محاسبه شد .برای تهیه عصاره اتیل استاتی میوه
بلوط ،میزان  35گرم از پودر میوه بلوط به روش مشابه گفته شده عصاره گیری شد .وزن عصاره
روغنی به دست آمده  0.615گرم محاسبه شد .تست های فیتوشیمیایی شامل تست فالوونوئید،
تانن  ،فلوباتان و قند کاهشی مطابق مقاالت انجام شد( .)Yoo et al.,2018بر این اساس،
جهت آماده سازی نمونه ،ابتدا محلول  0.1( %1گرم عصاره را به حجم  10سی سی برسانید) از
هر عصاره تهیه شد( .عصاره متانولی ،هیدروالکلی یا اتیل استاتی با آب به حجم رسانده شد.

نتایج و تحلیل
در هیچ یک از سه عصاره مورد بررسی ،فلوباتان مشاهده نشد .با توجه به مشاهده قند های
کاهشی و تانن در عصاره های متانولی و متانولی-آبی و عدم مشاهده این ترکیبات در عصاره
اتیل استاتی میتوان به قطبی بودن این ترکیبات اشاره کرد .در مطالعه حیدری و همکاران
( ،)1395در اجزا مختلف بلوط ایرانی غلظتهای مختلفی از تانن مشاهده شد که به دلیل
تداخل با غشاء دو الیه فسفولیپیدی اثرات آنتی باکتریال از خود نشان داد .در مطالعه کریمی
و همکاران ( ،)1391نیز وجود قندهای کاهشی نیز در سرشاخه های گل دار گیاه بلوط
ایرانی به اثبات رسید .فالوونوئیید در عصاره متانولی-آبی بلوط مشاهده شدند ،بنابراین می-
توان از عصاره آبی به دست آمده از بلوط در غلظتهای باال به عنوان آنتی اکسیدان استفاده
کرد چرا که در مطالعه انجام شده توسط امانپور و همکاران ،اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی،
ضدتومور ،ضد پیری ،ضدباکتری و ویروس ،حمایت کننده عصبی و محافظتکننده پرتویی
فالوونوئیدها به اثبات رسید (غزنوی و همکاران1397،؛ امانپور و همکاران .)1398

نتیجه گیری
در هیچ یک از عصارهها فلوباتان مشاهده نشد .در عصاره متانولی ،قندهای کاهشی و تانن
مشاهده گردید .هم چنین در عصاره متانولی-آبی عالوه بر تانن و قندهای کاهشی ،فالوونوئید
دیده شد .در عصاره اتیل استاتی هیچ یک از ترکیبات مورد بررسی دیده نشدند.
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