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 چکیده
 دارویی -مرتعی گونه هوایی یها اندام و ریشه التهابی ضد و اییباکتری ضد ی،اکسيدان آنتی خواص و شيميایی پروفایل بررسی برای     

 و گلدهی ،یرویش )رشد فنولوژیک مرحله سه در گياه هوایی یها اندام و ریشه از برداری نمونه ،(.Artemisia absinthium L) افسنطين
 قدرت ،یاکسيدان آنتی فعاليت فنولوژی، مختلف مراحل در اتانولی عصاره زیستی فعاليت ،فالونوئيد و فنل ميزان .شد انجام دهی( بذر
 فعاليت و (MBC) کشندگی غلظت حداقل و (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل ایی،باکتری ضد فعاليت ،(FRAP) آهن کنندگیءاحيا
 کل فالونوئيد و (گياه خشک وزن گرم بر گاليک اسيدبرابر  گرم ميلی 8/38 ± 2) کل فنل ميزان بيشترین .ندشد بررسی التهابی ضد

 فعاليت بررسی داشت. وجود گياه گلدهی مرحله در و ریشه در (گياه خشک وزن گرم بر کوئرستينبرابر  گرم ميلی 2/88 ± 8/1)
  IC50 مقدار حداقل .بود برخوردار باالتری یاکسيدان آنتی فعاليت از گياه گلدهی مرحله که داد نشان ها عصاره یاکسيدان آنتی

 بر ميکروگرم IC50 (81/271 ميزان باالترین و بود گياه گلدهی مرحله در ریشه عصاره به مربوط (ليتر ميلی بر ميکروگرم 8/11)
 به مربوط ریشه عصاره ،ها عصاره باکتریایی آنتی فعاليت بررسی در .بود رویشی مرحله در هوایی یها اندام عصاره برای (ليتر ميلی

 در عصاره این برای (متر ميلی 22) رشد عدم هاله قطر بيشترین و بود برخوردار اییباکتری ضد فعاليت باالترین از گياه گلدهی مرحله
 کشندگی غلظت حداقل و (ليتر ميلی بر گرم ميلی 7/13) مهار غلظت حداقل .گردید مشاهده اورئوس استافيلوکوکوس باکتری برابر

 یها باکتری .شد ثبت سرئوس باسيلوس و اورئوس استافيلوکوکوس یها باکتری برابر در عصاره این (ليتر ميلی بر گرم ميلی 1/87)
 )حداقل اشریشياکلی و (ليتر ميلی بر گرم ميلی 71 کشندگی غلظت حداقل و ليتر ميلی بر گرم ميلی 1/87 مهار غلظت )حداقل ویبریوکلرا

 حساسيت مذکور عصاره برابر در (ليتر ميلی بر گرم ميلی 110 کشندگی غلظت حداقل و ليتر ميلی بر گرم ميلی 71 کشندگی غلظت
 عصاره و استی التهاب ضد تيفعال نیشتريبی دارای گلده مرحله در مطالعه مورد گونه که داد نشان جینتا همچنين .دادند نشان کمتری

 است. برخوردار اهيگیی هوای ها اندام به نسبتی باالتری التهاب ضد تيفعال ازی فنولوژ مراحل تمام در اهيگ شهیر از آمده دستب
 مناسبیی التهاب ضد و اییباکتری ضد ی،اکسيدان آنتی فعاليت دارای آن گلدهی مرحله خاص طور به و افسنطين گياه براساس این نتایج،

 داد. قرار نظر مد مصنوعی های التهاب ضد و ها بيوتيک آنتی و ها اکسيدان آنتی برای مناسب جایگزینی عنوان به را آن توان می و است
 

 فنولتوژی،  مرحلته  التهتابی،  ضتد  فعاليتت  ،اییباکتریت  ضتد  فعاليتت  ،یاکسيدان آنتی فعاليت شيميایی، های ترکيب :کلیدی های واژه

Artemisia absinthium L.. 
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 مقدمه
 جغرافياییخاص  شرایط و زیاد وسعت به توجه با ایران

 انتشار سببموضوع  این ،است متنوعی اقليمی شرایطی دارا
 قابل تعداد که استشده  آن در زیادی گياهیی ها گونه

 با دهند.  می تشکيل دارویی گياهان را گياهان این از توجهی 
 که کرد مشاهده توان می علمی تحوالت يرس بررسی

 دارویی موادکردن  جایگزینبرای  متعددی های پژوهش
 در که طوری به ،است انجام شده طبيعی مواد با شيميایی
 اجزای از طبيعی های ترکيب این هاکشور از بسياری
  آیند می حساب به درمانی و دارویی سيستم ناپذیر جدایی

(Ji et al., 2009). توليد در دارویی گياهان سهم به توجه با 
 مواد همه روزی بتوان است غيرممکن مصرفی، داروهای

 مواد نقش و اهميت از و آورد دستب صنعت از را دارویی
 Sofowora et)کرد  پوشی چشم داروها این تهيه در طبيعی

al., 2013). غنی گاه ذخيره مراتع، در موجود دارویی گياهان 
 Active) مؤثره مواد که هستند ثانویه های متابوليت از

substance) مؤثره مواد .باشند می داروها از زیادی تعداد 
 ایجاد ژنتيکی فرایندهای هدایت اثر در دارویی گياهان

 آنها ساخت در آشکاری طور به محيطی عوامل و شوند می
 سبب اینکه بر عالوه محيطی عوامل هستند. گذار تأثير

و  يتکمّ بر ندتوان می شوند می گياهان نمو و رشد در تغييرات
 گياه مختلف یها اندام بين در آنها توزیع و مؤثره مواد کيفيت

 گذار تأثير عوامل (.Maina et al., 2021) باشند اثرگذار نيز
 گياهان ثانویه های متابوليت و کيفيت يتکمّ دتوان می که دیگر

 استفاده مورد اندام شامل دهد قرار تأثير تحت را دارویی
 زیستی ایه تنش فنولوژیکی، مراحل گياهی، گونه نوع گياه،

 پس عمليات گياهی، گونه برداشت زمان دام، چرای اثر در
 Feduraev) است مؤثره ماده استخراج روش و برداشت از

et al., 2019). و فنولوژی مختلف مراحل اثرکردن  تعيين 
 گياهان شيميایی های ترکيب بر زیستی و محيطی های تنش
 برداشت( مناسب )زمان برداری بهره های برنامه تنظيم برای

 های ترکيب شناسایی بر عالوه زیرا ،است اهميت حائز بسيار
 در گياهان، رویش مختلف مراحل در موجود شيميایی
 زیستی فعاليت حداکثر به رسيدن و گياهان از درست استفاده

 مواد ميزان .(Jimoh et al., 2019) باشد مؤثر دتوان می نيز
 گياه رشد ميزان با متناسب و نبوده ثابت گياهان در مؤثره
 طول در گياه مؤثره مواد ميزان در که تغييراتی است. متغير
 اهميت آید می وجود به روز یک ساعات حتی و سال
 دارای گياه کهزمانی  در را دارویی گياهان آوری جمع

 & Routray)کند  می نمایاناست  مؤثره مواد ميزان حداکثر

Orsat, 2014). 
 کهی ا دهيچيپ ساختار ليدل بهی اهيگیی دارو های بيترک

 به ،افتد یم اتفاق کمتر آنها برابر دری کروبيم مقاومت دارند
ی عفونی ها یماريب درمانی برایی دارو اهانيگ دليل همين

 توجه با .(Mazutti et al., 2008) هستند توجه مورد اريبس
 و انسان بدن طبيعت با گياهی های ترکيب بيشتر سازگاری به

 مواد توليد برای تحقيقات انجام ،آنها کمتر جانبی عوارض
 .دارد ضرورت طبيعی منبع این از جدید باکتریایی ضد

 در فالونوئيدها و ها فنل قبيل از گياهان شيميایی های ترکيب
 توليد هستند. یاکسيدان آنتی خاصيت دارای گياهان

 زنده موجودات بدن در طبيعی طور به آزاد های رادیکال
 از بيش آزاد های رادیکال این که هنگامی اماشود  می انجام

 و لئيکنوک اسيدهای ها، پروتئين اکسيداسيون شوند توليد حد
 تخریب آن نتيجه در ،شوند می موجب را سلولی غشاهای

DNA های ترکيبکه  طوری به افتد. می اتفاق ها پروتئين و 
 برابر در را ها سلول آزاد های رادیکال مهار با یاکسيدان آنتی

  .(Oke et al., 2009) کنند می محافظت آنها بار زیاناثرهای 
 هر یا و گرما شيميایی، مواد ضربه، ،ها باکتری ورود

 به منجر شود بافت دیدن آسيب باعث که دیگری پدیده
 این که شود می بافت در شدید ثانویه تغييرات آمدن وجودب

 & Rock) شود می بيان التهاب عنوان تحت بافتی تغييرات

Kono, 2008.) کردن حذف هدف با شده ایجاد تغييرات 
 آسيب محل در بافت تکثير روند تسریع و زا التهاب عوامل

 هر از بعد التهابی پاسخ از هدف .شود می انجام بافت دیده
 است بافت عملکرد و ساختار بازگرداندن بافتی آسيب

(Wang, 2018.) نقص باعث دتوان می اسبنامن التهابی پاسخ 
سوی  از شود. بيشتر آلودگی ساز زمينه و شده ایمنی سيستم

 بسياری به منجر است ممکن مدت طوالنی آلودگی ،دیگر



 ... اثر مراحل مختلف فنولوژی بر  892

 

 & Greten) گردد سرطان مانند دیگر های بيماری

Grivennikov, 2019.) حائز ميان این در آنچه بنابراین 
 است. التهاب دوره مدت طول از کاستن است فراوان اهميت

 ای و مخدر مواد از حاصل داروهای حاضر حال در
 کاهش یا درمان برای دهايکوستروئيکورت و التيسيسال

 و هستند یسمّ خاصيت دارای که شوند می استفاده التهاب
 امروزه ،بنابراین دارند. زیادی جانبی عوارض همچنين

 دليل به گياهی های وردهآفر ازجمله طبيعی های وردهآفر
 مورد التهاب درمانبرای  دارند که کمتری جانبی عوارض

  (.Nunes et al., 2020) هستند ویژه توجه
 های جنس ترین گسترده از یکی Artemisia جنس

 از گونه 88 از بيش است. Asteraceae خانواده به مربوط
 ,.Farghadan et al) است شده گزارش رانیا در جنس نیا

 منابع به توجه با دنيا در جنس این یها گونه تعداد .(2016
 آسيا، در بيشتر کهشده  برآورد گونه 800 بين حدوداً مختلف
 از آن متنوعی ها گونه است. پراکنده اروپا و آمریکا شمال
 ارتفاعات تا خزری ایدر هيحاش از رانیا نقاط نیتر پست

 از یکی .(Emami et al., 2012) دارند شیروی متر 8000
 (A. absinthium) افسنطين گونه جنس این مهم یها گونه
 نقرس، مزمن،ی هاددر نيتسکبرای  سنتی طب در که است
 قلب، و معده سوزش ت،يبرونش سرفه، اهيس رقان،ی ا،یماالر
 التهاب، سرخک، ،یعصبی دردها دهان، و لثهی ها زخم
 چند هر. است گرفته یم قرار استفاده مورد تب و راش

 ت،يهپات ابت،ید ،یمر رفلکس درمانبرای  آن از زين امروزه
 ،ییایباکتری ها عفونت ا،یماالر ،یقلبی دردها سم،يرمات

 شود یم استفاده وزيشمانيل و نفسی تنگ ،یروسیو وی قارچ
(Rustaiyan & Masoudi, 2011.) بر کهی متعدد مطالعات 

 شده انجام افسنطين ازجمله درمنه مختلفی ها گونهی رو
 ،(Mohammadi et al., 2015) ها فنل وجود است

 Batiha et) ترپنوئيدها ،(Hbika et al., 2022) دهايفالونوئ

al., 2020)، ها تانن (Szopa et al., 2020)، استروئيدها 
(Sultan et al., 2020)، ها ساپونين (Mravčáková et al., 

 آنها در را (Jiang et al., 2021) ارفرّی ها روغن و (2021
 فعال ستیز های بيترکوجود  به توجه با کنند. یم دیيتأ

 که اند کرده گزارشی متعدد مطالعات ،گونه این درذکرشده 
  ویی ایباکتر ضد ،یاکسيدان آنتی تيخاصی دارا اهيگ نیا

 جایگزین عنوان به دتوان می که استی مناسبی قارچ ضد
ی مصنوع های بيوتيک آنتی و ها اکسيدان آنتیی برای مناسب
 با (2022) همکاران و Mohammed .رديگ قرار توجه مورد

 که کردند بيان افسنطين گونه شيميایی های ترکيب بررسی
 (،%11/7) گورجونن-آلفا (،%11/12) داوانون سيس

 اصلی های ترکيب (%27/8) کامفن و (%83/8) کامازولن
 بررسی از حاصل نتایج همچنين هستند. گياه این در موجود
 آزاد رادیکال مهار یها روش به یاکسيدان آنتی فعاليت

DPPH آهن کنندگیءاحيا قدرت بررسی و (FRAP) نشان 
 باالیی یاکسيدان آنتی فعاليت از افسنطين گونه که داد

 کاربردهای ای مطالعه در Ahamad (2019) است. برخوردار
 از گونه این که کرد بيان و بررسی را افسنطين گونه دارویی

 دارویی های خاصيت دارای که است گياهانی مهمترین
 ضد ویروسی، ضد ميکروبی، ضد خواص ازجمله متعددی

 دهنده کاهش کشی، حشره سرطانی، ضد قارچی، ضد ،یالتهاب
 های بيماری درمان و زخم التيام کبد، از محافظت خون، قند

 کردند بيان (2007) همکاران و Omer است. عروقی و قلبی
 قبيل از شيميایی های ترکيب دارای افسنطين گونه که

 ميرسن، ترپينن،-گاما توجون،-)ترانس ترپنوئيدها ها، الکتون
 گوایازولن، استات، سابينيل ترانس کامفن، استات، بورنيل

 آلی، اسيدهای ،ارفرّ مواد لينالول(، و کافور کامازولن،
 فالونوئيدها حاوی همچنين ست.ها فنل و ها تانن ها، رزین

 فالونوئيدی، گليکوزیدهای و کوئرستين( ،نمونهبرای )
 و وانيليک کلروژنيک، )کوماریک، فنوليک اسيدهای

 و آزاد های رادیکال حذف فرایند در که است سيرینجيک(
 Kordali et) هستند مؤثر بسيار گياه این زیستی های فعاليت

al., 2005). بهداشتی و آرایشی صنایع در افسنطين گونه 
 صورت شستشوی های سرم و شامپو ها، ماسک تهيه برای
 در (.Ivanov et al., 2021) گيرد می قرار استفاده مورد

 دهنده طعم و معطر ماده عنوان به گونه این از غذایی صنایع
 آن از همچنين .(Szopa et al., 2020) شود می استفاده
 نوشيدنی )نوعی آبسنت قبيل از الکلی های نوشيدنی برخی
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 ,.Bhat et al) شود می تهيه الکل( باالی درصد با تقطيری

 درمانی عنوان به آبسنت از استفاده یونانی طب در (.2019
 یرقان و رماتيسم قاعدگی، دردهای زایمان، دردهای برای

 کشورهای در (.Padosch et al., 2006) است شده توصيه
 عفونی، های بيماری درمان برای افسنطين گياه از آفریقایی

 Yineger et) شود می استفاده حيوانات جراحات و ماالریا

al., 2007.) در درمان یک عنوان به وسطی قرون از گونه این 
 بوده این بر اعتقاد و است شده می استفاده معده های ناراحتی

 اثرهای  دارای معطر تلخ ماده یک عنوان به که است

 و معده اسيد ترشح تحریک باعث همچنين و است نفخی ضد
 را غذایی مواد جذب و هضم نتيجه در ،شود می صفرا توليد
 گذشته های قرن طول در گونه این همچنين بخشد. می بهبود
 یک عنوان به همچنين و کبد التهاب مزمن، تب درمان برای
  .(Ahamad, 2019) است شده می استفاده مقوی ماده

 مراحل اثر بررسی به بار نخستين برای تحقيق این
 فعاليت و شيميایی های ترکيب ميزان بر فنولوژی مختلف
 و ریشه (التهابی ضد ویی ایباکتر ضد ،یاکسيدان آنتی) زیستی

 پردازد می (A. absinthium) افسنطين گونه هوایی یها اندام
 ميزان به توجه با را گونه این برداشت زمان بهترین و

 مراحل در گونه زیستی فعاليت و شيميایی های ترکيب
 .کند می مشخص فنولوژی مختلف

 
 ها روش و مواد

 گیاهی نمونه تهیه

 مطالعه مورد گونه هوایی یها اندام و ریشه از گيری نمونه
 بذردهی( و گلدهی رویشی، )رشد فنولوژیک مرحله سه در
 شد. انجام جنوبی خراسان استان سربيشه، شهرستان مراتع در

 از پایه 80 تعداد فنولوژیک مرحله هر در که ترتيب بدین
 نمونه برداشتبرای  تصادفی صورت  به مطالعه مورد گونه

 گياهان آزمایشگاه به شده برداشت یها نمونه شد. انتخاب
 از پس و شد منتقل زابل دانشگاه مرتعی تکثير و کشت

 یافت. اختصاص آن به 1082 یهرباریوم کد شناسایی
 و ترکيب هم با گياه پایه 10 هر از شده برداشت یها نمونه

 برداشت، از پس شد. گرفته نظر در تکرار یک عنوان به
 خورشيد نور از دور  به سایه در جداگانه طور به ها نمونه

 جداگانه طور به شده  خشک یها نمونه سپس .شدند خشک
  ميزاندر نهایت  و شدند پودر آسياب دستگاه توسط

 الزم های آزمایشبرای  شده آسياب نمونه هر از گرم 800
 شد. داده انتقال آزمایشگاه به آنها روی بر
 

 عصاره تهیه

 در شده پودر گياهی یها نمونه از گرم 10 منظور بدین
به  %98 اتانول از ليتر ميلی 100 ميزان شد. ریخته لنار یک
 روی بر ساعت 28 مدت به حاصل مخلوط شد. اضافه آن

 کاعذ توسط آمده دستب عصاره سپس گرفت. قرار همزن
 عصاره جداسازی بعد مرحله در شد. صاف 1 شماره واتمن

  از کمتر یدما در و روتاری دستگاه توسط حالل از

برای  .(Weli et al., 2018) شد انجام گراد سانتی درجه 80
 ازت جریان زیر در حاصل یها عصاره حالل، کامل تبخير
 انجام زمان تا حاصل شکل قيری عصاره شدند. داده قرار

 .شد نگهداری (گراد سانتی درجه 8 )دمای یخچال درآزمایش 
 

 کل فنل تعیین

 روش براساس ها عصاره فنلی های ترکيب ميزان
 تعيين (Folin-Ciocalteu) سيوکالتيو -نيفولی سنج رنگ
 مورد گونه یها عصاره از ميکروليتر 100 منظور بدین شد.

 کربنات ليتر ميلی 2 ،ليتر ميلی بر گرم ميلی 1 غلظت با مطالعه
 ميکروليتر 100 و مقطر آب ليتر ميلی 3/2 (،%2) سدیم
 مدت به و شدند ترکيب هم با (%10) سيوکالتيو -فولين معرف

 مدت، این از پس گرفتند. قرار تاریکی شرایط در دقيقه 80
 دستگاه لهيوس به نانومتر 720 موج طول در ها نمونه جذب

 گاليک اسيد مختلف یها غلظت شد. تعيين اسپکتروفتومتر
 + y= 0.0095x) شد استفاده استانداردمنحنی  رسمبرای 

0.0012, R²= 0.9961.) براساس ها عصاره کل فنل مقدار 
 بيان گياه خشک وزن گرم بر گاليک اسيدبرابر  گرم ميلی

 (.Meda et al., 2005) گردید
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 کل فالونوئید تعیین

 آلومينيوم یسنج رنگ روش براساس کل ديفالونوئ زانيم
ی ها عصاره زا تريکروليم 100 منظور نیبد شد. نييتع کلرید
 زانيم با (ليتر ميلی بر گرم ميلی 1 غلظت) مطالعه مورد گونه

 پتاسيم استات محلول از ميکروليتر 100 اتانول، ليتر ميلی 1/1
 و %10 کلراید آلومينيوم محلول از ميکروليتر 100 موالر، 1
 به حاصل مخلوط .شدند مخلوط مقطر آب ليتر ميلی 3/2

 گذشت از پس .گردیدی نگهدار اتاقی دما در قهيدق 80 مدت
 لهيوس به نانومتر 811 موج طول در ها نمونه جذب مدت، نیا

 مختلفی ها غلظت شد. نييتع اسپکتروفتومتر دستگاه
 قرار استفاده مورد استانداردی منحن رسمبرای  نيکوئرست
 زانيم (.y= 0.0096x  0.0384, R²= 0.9931) گرفت
 وزن گرم بر کوئرستينبرابر  گرم ميلی براساس کل ديفالونوئ
  .(Chang et al., 2002) شد انيب گياه خشک

 

 یاکسیدان آنتی فعالیت تعیین

 DPPH آزاد کالیراد مهار

 ميزان روش بهی اکسيدان آنتی تيفعال گيری اندازهبرای 
 گونهی ها عصاره زا ليتر ميلی DPPH، 2 آزاد رادیکال مهار
 ليتر ميلی 2 با (ليتر ميلی بر گرم ميلی 1 غلظت) مطالعه مورد

 .شد مخلوط کروموالر(يم 800) DPPH اتانولی محلول
 اتاقی دما وی کیتار در قهيدق 80 مدت به حاصل مخلوط

 در ها نمونه جذب مدت، نیا گذشت از پس گرفت. قرار
 هيدروکسی بوتيل شد. گيری اندازه نانومتر 117 موج طول

 در استاندارد اکسيدان آنتی کی عنوان به (BHT) تولوئن
ی اکسيدان آنتی فعاليت مقایسه برای ها عصاره با مشابه غلظت

 توسط آزاد کالیراد مهار درصد ت،ینها در .شد استفاده آنها
 .شد محاسبه ریز فرمول از استفاده با ها عصاره

 

 درصد مهار رادیکال آزاد =

 جذب کنترل(  -جذب کنترل / )جذب نمونه ×  100
 

 یاکسيدان آنتی فعاليت ميزان بهتر بررسی برای همچنين

 دهنده نشان که گردید استفاده IC50 شاخص از ها عصاره
 رادیکال غلظت کاهش توانایی که است ها عصاره از غلظتی

 آن کمتر مقادیر و دارد %10 ميزان به را اوليه DPPH آزاد
  است. باالتر یاکسيدان آنتی فعاليت دهنده نشان

 

 (FRAP) آهن کنندگیءاحیا قدرت بررسی

  عصاره توسط (FRAP) آهن کنندگیءاحيا قدرت
 روش به فنولوژی مختلف مراحل در مطالعه مورد گونه

Benzie و Strain (1998) معرف شد. انجام FRAP  
-فریک ،=pH 8/8 با موالر ميلی 800 سدیم استات )بافر
 تازه صورت به کلرید( فریک و تریازین -اس -پریيدیل تری
  به سپس شد. گرم گراد سانتی درجه 87 دمای در و تهيه

 گياه عصاره از ميکروليتر FRAP، 71 معرف از ليتر ميلی 2
 حاصل مخلوط شد. اضافه ليتر ميلی بر گرم ميلی 1 غلظت با

 در آن جذب و نگهداری دقيقه 80 مدت به اتاق دمای در
 اسکوربيک اسيد از شد. گيری اندازه نانومتر 198 موج طول

 + y= 0.0096x) شد استفاده استانداردی منحن رسمبرای 

0.0038, R²= 0.9799.) تولوئن هيدروکسی بوتيل (BHT) 
 با مشابه غلظت در استاندارد اکسيدان آنتی کی عنوان به

 استفاده آنهای اکسيدان آنتی فعاليت مقایسه برای ها عصاره
 صورت به (FRAP) آهن کنندگیءاحيا قدرت نتایج .گردید
 وزن گرم هر در (AAE) اسکوربيک اسيدبرابر  گرم ميلی

 شد. بيان گياه خشک
 

 ییایباکتر ضد تیفعالی ابیارز

 دیسک انتشار روش

 در مطالعه مورد گونهی ها عصارهیی ایباکتر ضد تيفعال
 اورئوس استافيلوکوکوس) مثبت گرمی ها باکتری مقابل

(ATCC1189) سرئوس باسيلوس و (ATCC1015)) گرم و 
 ویبریوکلرا و (ATCC2359) )اشریشياکلیی منف

(ATCC1611)) غلظت ابتدا ،منظور نیبد .گردیدی بررس  
 مطالعه مورد گونهی ها عصاره از ليتر ميلی بر گرم ميلی 1
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 شد. هيته (DMSO) سولفوکساید متيل دی محلول توسط
 81/0ی لترهايف از عبور لهيوس به حاصل محلولآنگاه 

ی دما در شیآزما انجام هنگام تا و دیگرد لیاستر کرومتريم
 (.Das et al., 2010) شدی نگهدار گراد سانتی درجه -13

 شرکت )محصول قطر متر ميلی 8ی دارای کاغذی ها دیسک
 در ساعت 10 مدت به و ازين مورد تعداد به ران(یا طب پادتن

 کامل طور به ها عصاره تا شدند داده قرار گونهی ها عصاره
 درجه 80ی دما در ها دیسک سسپ .شود ها دیسک جذب
ی مقدار بعد، مرحله در شدند. خشک آون توسط گراد سانتی

 هر (CFU/ml103× 1/1)ی فارلند مک نيم ونيسوسپانس از
ی رو لیاستر سواپ لهيوس به مطالعه مورد یها باکتری ازیک 

ی حاوی ها دیسک شد. کشت آگار هينتون مولر کشت طيمح
 بر (متر سانتی 1/1) گریکدی از مناسب فاصله با اهيگ عصاره

ی حاو سکید شدند. داده قرار کشت طيمحی رو
 کنترل عنوان به کروگرم(يم 10) نيسیجنتاما کيوتيب یآنت

 عنوان به DMSOی خنث حالل به شده آغشته سکید و مثبت
ی رو بر تکرار سه در ها سکید د.یگرد لحاظی منف کنترل

 به ها شید یپتر ،یبعد گام در شدند. داده قرار کشت طيمح
 از پس شدند. منتقل گراد سانتی درجه 87ی دما با انکوباتور

 متر ميلی حسب بر رشد عدم هاله قطر ساعت 28 گذشت
 هاله قطر نيانگيم تینها در و شد گيری اندازه سيکول توسط

 (.Ranković et al., 2011) دیگرد گزارش رشد عدم
 

 (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل نییتع

 روش از (MIC) مهارکننده غلظت حداقل تعيينبرای 
 از استفاده با (Broth Microdilution) ميکرودایلوشن براث

 ,Sen & Batra) شد استفاده گرد تهی ا خانه 98 ميکروپليت

 ها عصاره از مختلفی یها غلظت از روش این در .(2012
 گرم ميلی 8/9 و 7/13 ،1/87 ،71 ،110 ،800 ،800 شامل

  ها غلظت این ازیک  هر از شد. استفاده ليتر ميلی بر
 اضافه ميکروپليت های خانه ازیک  هر به ميکروليتر 10

 مولرهينتون کشت محيط از ميکروليتر 10 آن از پس گردید.
 از یک هر به ادامه در شد. اضافه چاهک هر به براث

 نيم ونيسوسپانس از ميکروليتر 10 ميزان ها چاهک
 ساعت 28 مدت برای ها ميکروپليت و اضافهی فارلند مک
 این از پس شدند. انکوبه گراد سانتی درجه 87 دمای در

 وسيله به نانومتر 820 موج طول در جذب مقدار مدت
 حداقل شد. تعيين Start fax 2100 مدل االیزا دستگاه
 به کرد جلوگيری ها باکتری رشد از که ها عصارهاز  غلظتی
 شد. گرفته نظر در MIC عنوان
 

 (MBC) کشندگی غلظت حداقل نییتع

 همه از کشی باکتری غلظت حداقل تعيين برای
 وسيله به MIC آزمایش به مربوط کدورت فاقد های چاهک
 شد. داده کشت آگار هينتون مولر کشت محيط روی سواپ
 گراد سانتی درجه 87 دمای در ساعت 28 مدت به ها محيط
 رشد از که ها عصاره از غلظتی کمترین .شدند انکوبه
 گردید گزارش MBC عنوان به بود کرده ممانعت ها باکتری

(Okoh et al., 2010). 
 

 التهابی ضد فعالیت تعیین

 مورد گونه عصارهی التهاب ضد تيخاصی بررسبرای 
ی غشای داریپا روش از فنولوژی مختلف مراحل در مطالعه
 (.Vane & Botting, 1995) شد استفاده قرمز گلبول

 با ،شد هيته سالم داوطلب 11 از خونی ها نمونه منظور نیبد
ی ريگ نمونه از قبل هفته دو در داوطلبان که شرط شيپ نیا

 باشند. کرده مصرفی التهاب ضدی دارو گونه چيهنباید 
 مدت به و منتقل نهیارهپی ها لوله به آمده دستبی ها نمونه

ی ها سلول .شد فوژیسانتر قهيدق بر دور 1000 در قهيدق 11
برای  و شد شسته نيسال نرمال سرم توسط حاصلی خون

 نرمال در قرمزی ها گلبول ازی حجم %10 ونيسوسپانس هيته
ی بررسبرای  آمده بدست ونيسوسپانس .گردید استفاده نيسال
  مقداررو  ازاین .شد استفاده ها عصارهی التهاب ضد تيفعال

 در گرم ميلی 1) مطالعه مورد گونهی ها عصاره از ليتر ميلی 1
 بر موالر 11/0 از ليتر ميلی 1 با جداگانه صورت به (ليتر ميلی
 نيسال نرمال ليتر ميلی 2 ،8/7 اسيدیته با فسفات بافر ليتر
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 قرمزی ها گلبول ونيسوسپانس از ليتر ميلی 1/0 و 88/0%
 با کسانی غلظت در میسد کلوفناکید از د.یگرد مخلوط
ی ها عصارهی التهاب ضد تيفعال سهیمقابرای  ها عصاره
 نیگزیجا نيسال نرمال شاهد گروه در .شد استفاده مختلف
 حمام در آمده دستب مخلوط د.یگرد مختلفی ها عصاره

 به گراد سانتی درجه 87ی دما بای مار بن دستگاه در گرم آب

 مدت، نیا گذشت از پس شد. داده قرار قهيدق 80 مدت
 قهيدق بر دور 1000 در قهيدق 11 مدت به حاصل مخلوط

 جذب و شد برداشتهیی رو عیما آن از پس شد. فوژیسانتر
 نانومتر 180 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه توسط آنها

 ای یدارکنندگیپا تيخاص درصد محاسبهبرای  شد. نييتع
 .شد استفاده ریز فرمول از ها گلبولی غشا تيتثب

 

 )%( ءغشا کننده پایدار خاصيت = کنترل( جذب - نمونه )جذب / کنترل جذب × 100

 

 آماری وتحلیل تجزیه

 18 نسخه (SPSS) افزار نرم وسيله به حاصل های داده
 در ها گيری اندازه تمامی گرفت. قرار وتحليل تجزیه مورد

 انحراف ± ميانگين صورت به اطالعات تمامی و تکرار 8
 طرفه یک واریانس آناليز شد. گزارش استاندارد

(ANOVA) در و شد استفاده ها ميانگين مقایسه برای 
 سطح با دانکن ميانگين مقایسه آزمون یدار معنی صورت
 .گردید انجام %91 اطمينان

 

 نتایج

 کل فنل میزان

 مختلف مراحل اثر انسیوار هیتجز به مربوط جینتا

 در کل فنل زانيم بر اهيگ استفاده مورد اندام وی فنولوژ
 مراحل که داد نشان جینتا است. شده ارائه 1 جدول
 کل فنل زانيم بر اهيگ استفاده مورد اندام نوع وی فنولوژ

 نيب کل فنل زانيم و (P<01/0) داردی دار معنی اثر
 متفاوتی فنولوژ مختلف مراحل و اهيگ مختلفی ها اندام
برابر  گرم ميلی 8/38 ± 2) کل فنل زانيم نیشتريب بود.
 عصاره به مربوط (گياه خشک وزن گرم بر گاليک اسيد
 زانيم نیکمتر و شد مشاهده اهيگ گلدهی مرحله در ریشه

 گرم بر گاليک اسيدبرابر  گرم ميلی 8/23 ± 2/1) آن
 در هوایی یها اندام عصاره به مربوط (گياه خشک وزن

 .(1 )شکل بود رویشی مرحله
 

 

اکسیدانی، فعالیت ضد التهابی و فعالیت  تجزیه واریانس تأثیر مراحل فنولوژی بر میزان فنل کل و فالونوئید کل، فعالیت آنتی -1جدول 

 (Artemisia absinthium) افسنطینضد باکتریایی 
Table 1. ANOVA of phenological stages effects on total phenol and flavonoids amounts, antioxidant, anti-

inflammatory, and antibacterial activities of Artemisia absinthium 

Source of variance df Sum of squares Mean squares F 

Total phenol content 5 7500.640 1500.128 264.728* 
Total flavonoids content 5 1210.065 242.013 161.342* 

Antioxidant activity (DPPH) 5 8012.500 1602.500 80125.000* 
Antioxidant activity (FRAP) 5 960.000 192.000 255.432* 
Anti-inflammatory activity 5 10188.000 2037.600 679.200* 

Antibacterial activity 23 1144.000 50.765 49.739* 
* Statistically significant differences (P<0.05) 
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 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  تغییرات میزان فنل کل در عصاره -1شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 1. Total phenol content changes in different Artemisia absinthium extracts at different phenological stages 

(Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 

 

 
 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  تغییرات میزان فالونوئید کل در اندام -2شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 2. Total flavonoids content changes in different Artemisia absinthium extracts at different phenological 

stages (Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 
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 یاکسیدان آنتی فعالیت

 DPPH آزاد کالیراد مهار

 مختلف مراحل اثر انسیوار هیتجز به مربوط جینتا
 رادیکال مهار زانيم بر اهيگ استفاده مورد اندام وی فنولوژ

 داد نشان جینتا است. شده ارائه 1 جدول در DPPH آزاد
 به مربوط (%78)ی اکسيدان آنتی تيفعال زانيم نیشتريب که

بود  مطالعه مورد گونه گلدهی مرحله در ریشه عصاره
 فنولوژی مختلف مراحل گرفتن نظر در با .(8 )شکل

 مرحله در مطالعه مورد گونه که گرفت نتيجه توان می
 به نسبت باالتری یاکسيدان آنتی فعاليت دارای گلدهی
 ریشه به مربوط عصاره ،دیگرسوی  از است. دیگر مراحل

 باالتری یاکسيدان آنتی فعاليت از فنولوژی مراحل تمام در
 جینتا .باشد می برخوردار هوایی یها اندام با قياس در

ی اکسيدان آنتی تيفعال زانيم در دار معنی تفاوت دهنده نشان

 مختلفی فنولوژ مراحل نيب وی بررس موردی ها اندام نيب
 بر ميکروگرم IC50 (8/11 مقدار حداقل .(P<01/0) بود

 گياه گلدهی مرحله در ریشه عصاره به مربوط (ليتر ميلی
 بر ميکروگرم IC50 (81/271 ميزان باالترین و بود

 رویشی مرحله در هوایی یها اندام عصاره برای (ليتر ميلی
 یها عصاره برای IC50 مقادیر .(8 )شکل شد مشاهده
 ترتيب به بذردهی و گلدهی رویشی، در ریشه به مربوط

 در .بود ليتر ميلی بر ميکروگرم 7/81 و 8/11 ،78/132
 یها اندام به مربوط یها عصاره برای IC50 مقادیر که حالی
 ،81/271 ترتيب به فنولوژیک مرحله سه این در هوایی

 نتایج این که بود ليتر ميلی بر ميکروگرم 88/91 و 31/22
 ریشه یها عصاره باالتر یاکسيدان آنتی توان دهنده نشان نيز

 مراحل در هوایی یها اندام یها عصاره با قياس در گياه
 بود. فنولوژی مختلف

 

 

 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  عصاره DPPHمیزان مهار رادیکال  -3شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 3. DPPH radical scavenging activity of different Artemisia absinthium extracts at different phenological 

stages (Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 
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 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  عصاره IC50میزان  -4شکل 

 است( %1دار در سطح  تفاوت معنیدهنده  ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 4. IC50 value of different Artemisia absinthium extracts at different phenological stages  

(Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 

 

 (FRAP) آهن کنندگیءاحیا قدرت

 مختلف مراحل اثر انسیوار هیتجز به مربوط جینتا
 کنندگیءاحيا قدرت بر اهيگ استفاده مورد اندام وی فنولوژ

 داد نشان جینتا است. شده ارائه 1 جدول در (FRAP) آهن
 اسيدبرابر  گرم ميلی 27) کنندگیءاحيا زانيم نیشتريب که

 عصاره به مربوط (گياه خشک وزن گرم هر در اسکوربيک
 حداقل و است مطالعه مورد گونه گلدهی مرحله در ریشه
 وزن گرم هر در اسکوربيک اسيدبرابر  گرم ميلی 1) آن ميزان

 مرحله در هوایی یها اندام عصاره به مربوط (گياه خشک
 گلدهی مرحله ،نتایج براساس .(1 )شکل بود گياه رویشی

 دیگر مراحل به نسبت باالتری کنندگیءاحيا قدرت از گياه
 در ریشه به مربوط عصاره ،دیگرسوی  از است. برخوردار

 در باالتری کنندگیءاحيا قدرت از فنولوژی مراحل تمام
 دهنده نشان جینتا .دبو برخوردار هوایی یها اندام با قياس

ی ها اندام نيب احياءکنندگی قدرت زانيم در دار معنی تفاوت
 .(P<01/0) بود مختلفی فنولوژ مراحل نيب وی بررس مورد

 

 فعالیت ضد باکتریایی

 روش انتشار دیسک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مراحل مختلف 
فنولوژی و اندام مورد استفاده گياه بر ميزان فعاليت ضد 

(. 1( )جدول P<01/0داری دارد ) باکتریایی آن اثر معنی
های هوایی در تمامی  های ریشه و اندام نتایج بررسی عصاره

مراحل فنولوژی نشان داد که قطر هاله عدم رشد برای 
های گرم مثبت )استافيلوکوکوس اورئوس و باسيلوس  باکتری

های  سرئوس( بزرگتر از قطر هاله عدم رشد برای باکتری
 گرم منفی )اشریشياکلی و ویبریوکلرا( است. 
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 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  قدرت احیاکنندگی آهن عصاره -5شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 5. Ferric reducing antioxidant power of different Artemisia absinthium extracts at different phenological 

stages (Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 

 

از فعاليت ضد  افسنطينبراساس نتایج ریشه گياه 
هوایی آن برخوردار  های باکتریایی باالتری نسبت به اندام

است و عصاره مربوط به ریشه در مرحله گلدهی گياه دارای 
های مورد مطالعه است. نتایج  بيشترین اثرگذاری بر باکتری

ها با  حاصل از مقایسه فعاليت ضد باکتریایی عصاره
بيوتيک جنتامایسين نشان داد که عصاره ریشه در  آنتی

ليت ضد باکتریایی داری از فعا طور معنی مرحله گلدهی به
ميکروگرم در دیسک(  10باالتری نسبت به جنتامایسين )

(. همچنين بين فعاليت P<01/0برخوردار است )
های هوایی در مرحله گلدهی با  باکتریایی عصاره اندام آنتی

طور کلی با  داری وجود نداشت. به جنتامایسين تفاوت معنی
ی هوایی و ها در نظر گرفتن نتایج حاصل از بررسی اندام

توان بيان کرد که گونه مورد مطالعه در مرحله  ریشه گياه، می
گلدهی از فعاليت ضد باکتریایی باالتری نسبت به دیگر 
مراحل فنولوژی برخوردار است. بيشترین قطر هاله عدم 

متر( متعلق به باکتری استافيلوکوکوس  ميلی 22رشد )
کمترین اورئوس و برای عصاره ریشه در مرحله گلدهی و 

متر( برای باکتری اشریشياکلی و  ميلی 7قطر هاله عدم رشد )
های هوایی در مرحله رویشی مشاهده شد  برای عصاره اندام

 (.8)شکل 
 

f 

g 

a 

b 

c 

d 

e 

0

10

20

30

40

50

60

Root  Aerial parts Butylated hydroxytoluene

(BHT)

F
er

ri
c 

re
d

u
ci

n
g

 a
n

ti
o
x

id
a
n

t 
p

o
w

er
 (

m
g

 A
A

E
/ 

g
 D

ry
 w

ei
g

h
t)

 

 Vegetative

 Flowering

 Seeding



 801    8، شماره 83تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد  فصلنامه

 

 
 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف  قطر هاله عدم رشد عصاره -6شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان )حروف مختلف روی ستون
Figure 6. Inhibition zone of different Artemisia absinthium extracts at different phenological stages  

(Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 

 

 غلظت حداقل و (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل

 (MBC) کشندگی

 حداقل و (MIC) مهار غلظت حداقل به مربوط جینتا
 است. شده ارائه 2 جدول در (MBC) کشندگی غلظت
 از مطالعه مورد گونه شهیر عصاره که داد نشان نتایج

 عصاره با قياس در کمتری MBC و MIC مقادیر
 غلظت حداقل است. برخوردار آن هوایی یها اندام

 رویشی مرحله در ریشه عصاره به مربوط مهارکنندگی
 اشریشياکلی، یها باکتری برابر در مطالعه مورد گونه

 سرئوس باسيلوس و اورئوس استافيلوکوکوس ویبریوکلرا،
 بر گرم ميلی 71 و 1/87 ،110 ،800 با برابر ترتيب به

 این کشندگی غلظت حداقل که  حالی در بود. ليتر ميلی
 ،800 با برابر ترتيب به مذکور یها باکتری برای عصاره

 حداقل است. بوده ليتر ميلی بر گرم ميلی 800 و 71 ،800
 مرحله در گياه ریشه عصاره به مربوط مهارکنندگی غلظت

 ویبریوکلرا، اشریشياکلی، یها باکتری برابر در گياه گلدهی
 ترتيب به سرئوس باسيلوس و اورئوس استافيلوکوکوس

 ليتر ميلی بر گرم ميلی 7/13 و 7/13 ،1/87 ،71 با برابر
 برای عصاره این کشندگی غلظت حداقل و بود

 و 1/87 ،71 ،110 با برابر ترتيب به مذکور یها باکتری
 عصاره به مربوط مهارکنندگی غلظت حداقل بود. 1/87

 یها باکتری برابر در گياه بذردهی مرحله در گياه ریشه
 و اورئوس استافيلوکوکوس ویبریوکلرا، اشریشياکلی،

 و 7/13 ،71 ،110 با برابر ترتيب به سرئوس باسيلوس
 این کشندگی غلظت حداقل و ليتر ميلی بر گرم ميلی 1/87

 ،800 با برابر ترتيب به مذکور یها باکتری برابر در عصاره
 شود می مشاهده که همانطور بود. 71 و 1/87 ،110

 دارای گياه گلدهی مرحله در ریشه به مربوط عصاره
 حداقل و کنندگی مهار غلظت حداقل مقادیر کمترین
 است. مطالعه مورد یها باکتری برابر در کشندگی غلظت
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 ( Artemisia absinthium) افسنطین( عصاره MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MICحداقل غلظت مهارکنندگی ) -2جدول 

 طی مراحل مختلف فنولوژی
Table 2. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of  

Artemisia absinthium extract at different phenological stages 

Phenological 

stages 
Plant part 

Escherichia coli Vibrio cholerae Staphylococcus aureus Bacillus cereus 
MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

Vegetative 
Aerial parts 600 - 300 600 75 150 150 300 

Root 300 600 150 300 37.5 75 75 150 

Flowering 
Aerial parts 150 300 75 150 37.5 75 37.5 75 

Root 75 150 37.5 75 18.7 37.5 18.7 37.5 

Seeding 
Aerial parts 300 600 150 300 37.5 75 75 150 

Root 150 300 75 150 18.7 37.5 37.5 75 

 
 

 
 ( طی مراحل مختلف فنولوژی Artemisia absinthium) افسنطینهای مختلف   فعالیت ضد التهابی عصاره -7شکل 

 است( %1دار در سطح  دهنده تفاوت معنی ها نشان ستون)حروف مختلف روی 
Figure 7. Anti-inflammatory activity of different Artemisia absinthium extracts at different phenological stages 

(Various letters on columns indicate statistically significant differences at P<0.05) 

 

 فعالیت ضد التهابی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مراحل مختلف 
فنولوژی و اندام مورد استفاده گياه بر ميزان فعاليت ضد 

(. 1( )جدول P<01/0داری دارد ) التهابی آن اثر معنی
های  دهنده ميزان فعاليت ضد التهابی عصاره نشان 7شکل 

مختلف گونه مورد مطالعه است. براساس نتایج بيشترین 
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%( مربوط به عصاره ریشه 38ميزان فعاليت ضد التهابی )
گونه مورد مطالعه در مرحله گلدهی است و کمترین 

در های هوایی  فعاليت ضد التهابی مربوط به عصاره اندام
باشد. با در نظر گرفتن مراحل  مرحله رویشی گياه می

توان بيان کرد که گونه مورد مطالعه  مختلف فنولوژی می
در مرحله گلدهی دارای فعاليت ضدالتهابی باالتری است. 
از سوی دیگر، عصاره بدست آمده از ریشه گياه در تمام 
مراحل فنولوژی از فعاليت ضدالتهابی باالتری نسبت به 

دهنده  های هوایی گياه برخوردار است. نتایج نشان اماند
های  دار در ميزان فعاليت ضد التهابی بين اندام تفاوت معنی

مورد بررسی و بين مراحل فنولوژی مختلف بود 
(01/0>P.) 

 

 بحث

 سنتز بيوشيميایی مسيرهای در ثانویه های متابوليت

 اهميت دارای اما نيستند ضروری گياه رشد برای که شوند می

 که رسد می نظر به هستند. دارویی و اکولوژیکی بيولوژیکی،

 با آنها سازگاریبرای  عمدتاً گياهان در ثانویه های ترکيب

 عوامل دفع شکارچيان، برابر در گياه دفاع محيطی، های تنش

 از برخی .شود می توليد ها افشان گرده کننده جذب و زا بيماری

 عمل مانند دیگری مهم عملکردهای دارایها  ترکيب این

 حمایت ایجاد یا ها آنتوسيانين مانند رنگدانه عنوان به کردن

؛ Kabera et al., 2014) هستند ها ليگنين مانند ساختاری

Kennedy & Wightman, 2011.) دتوان می متعددی عوامل 

 را گياهان از آمده دستب ثانویه های متابوليت کيفيت و يتکمّ

 مورد اندام به توان می آنها ازجمله ،دهد قرار تأثير تحت

 زمان فنولوژیکی، مراحل گياهی، گونه نوع گياه، استفاده

 روش و برداشت از پس عمليات گياهی، گونه برداشت

 (.Feduraev et al., 2019)کرد  اشاره مؤثره ماده استخراج

 های متابوليت مهمترین از فالونوئيدی و فنلیهای  ترکيب

 تحقيقات هستند. متنوع بيولوژیکی خواص با گياهی ثانویه

های  ترکيب مقدار بر رشد مراحل که است داده نشان قبلی

 است تأثيرگذار گياهان یها اندام در فالونوئيدی و فنلی

(Yao et al., 2016 ؛Ribeiro et al., 2019.) مطالعهاین  در 

 فنولوژی مختلف مراحل در فنلیهای  ترکيب ميزان نيز

 مرحله در آن مقدار بيشترین که طوری به ،بود متفاوت

 بذردهی مراحل ترتيب به آن از پس و شد ثبت گياه گلدهی

 ميزان کهبر این است  تصورالبته  داشتند. قرار گياه رویشی و

 مقدار به تر جوان گياهان یها اندام در فنلیهای  ترکيب پایين

 خود که شود می مربوط آنها سلولی دیواره در ليگنين کم

 است جوان گياهان در ها بافت کم شدن ليگنينی نتيجه

(Ncube & Van Staden, 2015.) است داده نشان تحقيقات 

 با و یابند می تجمع جوان گياهان در عمدتاً فالونوئيدها که

 ,.Riipi et al) شود می کاسته آن ميزان از گياه سن افزایش

 مقادیر از گلدهی و رویشی مراحل نيز مطالعهاین  در (.2002

 بذردهی مرحله با قياس در بيشتری فالونوئيدیهای  ترکيب

 با فالونوئيدیهای  ترکيب ميزان شدن کاسته بودند. برخوردار

 این گياه که باشد دليل این به تواند می گياه سن افزایش

 قرار استفاده مورد توليدمثل و افشانی گرده برای راها  ترکيب

  (.Samanta et al., 2011) است داده
 فنلیهای  ترکيب ميزان بين مستقيمی رابطه تحقيقاین  در

 .شد مشاهده یاکسيدان آنتی فعاليت ميزان با فالونوئيدی و
 را امکان اینها  ترکيب این در هيدروکسيل های گروه وجود
 های رادیکال به را وژنرهيد های اتم بتوانند تاکند  می فراهم
 نمایند غيرفعال را آنها مؤثری طور به و کنند اهدا آزاد

(Tungmunnithum et al., 2018.) توان می لیک طور به 
 معموالً گياهان درها  ترکيب اینوجود  که کرد بيان

 ,.Aryal et al) است آنها یاکسيدان آنتیقابليت  دهنده نشان

 عصاره در ها ترکيب این بيشتر مقادیر وجود و (2019
 شود می آنها یاکسيدان آنتی فعاليت افزایش سبب گياهان
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(Ghasemzadeh et al., 2016). نشان نيز تحقيق این نتایج 
 الگوی از یاکسيدان آنتی فعاليت ميزان تغييرات الگوی که داد

 کند می پيروی فالونوئيدی و فنلی های ترکيب ميزان تغييرات
 فعاليت افزایش به منجر ها ترکيب این ميزان افزایش و

  .شود می ها عصاره یاکسيدان آنتی
 گریزی آب خاصيت بودن دارا دليل به گياهی یها عصاره

 ها باکتری سلولی غشای ليپيدی الیه با پيوند برقراری به قادر
 و سلولی غشای شدن پاره به منجر موضوع این که هستند
 از خارج به ها باکتری مهم های مولکول و ها یون خروج
 & Joshi) شوند می باکتری مرگ سبب و شده سلول

Lekhak, 2009.) افزایش که است داده نشان مطالعات 
 به منجر فالونوئيدها و ها فنل قبيل از ثانویه های ترکيب

 گردد می گياهی یها عصاره اییباکتری ضد فعاليت افزایش
(Nayan & Shukla, 2011.) حداکثر نيز تحقيقاین  در 

 ميزان حداکثر با همزمان اییباکتری ضد فعاليت ميزان
 عصاره همچنين شد. مشاهده فالونوئيدی و فنلی های ترکيب

 گرم یها باکتری بر بيشتری اثرگذاری مطالعه مورد گونه
 داشت. مطالعه مورد منفی گرم یها باکتری به نسبت مثبت
 با قياس در مثبت گرم یها باکتری بودن حساس علت

 تفاوت ،افسنطين گونه عصاره برابر در منفی گرم یها باکتری
 دارای مثبت گرم یها باکتری آنهاست. دیواره ساختمان در

 در که صورتی در ،هستند خود سلولی دیواره در موکوپپتيد
 وجود موکوپپتيد از نازکی الیه تنها منفی گرم یها باکتری

 و ساکارید ليپوپلی را آنها دیواره ساختمان اعظم بخش و دارد
 و بزرگ های مولکول عبور از که دهد می تشکيل ليپوپروتئين

 های ترکيببيشتر  اینکه دليل به و کند می ممانعت گریز آب
 ،هستند گریز آب ماهيت دارای گياهی یها عصاره ثرؤم

 درون فعال نقاط به دسترسی و نفوذ به قادر مواد اینرو  ازاین
 بيشتر مقاومت به منجرموضوع  این و نيستند باکتری
 در مثبت گرم یها باکتری به نسبت منفی گرم یها باکتری

 ,.Mckeegan et al) شود می گياهی های ترکيب برابر

2002).  
 شود یمی التهاب طیشرا شیافزا باعث کهی عوامل ازی کی
 داریپا (.Jardim, 2005) است ها زوزوميلی غشای داریناپا

ی لينوتروف محصوالت شدن آزاد از ها زوزوميلی غشا بودن
 .کند می ممانعت پروتئينازی و باکتریایی های آنزیم مانند فعال

 های آنزیم مهاردليل  به التهاب ضد استروئيدیی داروها
 هستند رگذاريتأث ليزوزومی غشای پایداری یا و ليزوزومی

(Heimer & Alheid, 1991.) تشابه نکهیا به توجه با 
ی زوزوميلی غشا و مزقری ها گلبولی غشا انيمی ادیز

 روش از مطالعهاین  در ،(Bag et al., 2013) دارد وجود
 تيفعال ارزیابی برای قرمزی ها گلبولی غشای داریپای بررس
 استفاده مطالعه مورد گونه مختلفی ها عصارهی التهاب ضد
 عوامل کاربرد با توان یم هيپوتونيک استرس هنگام در .شد

 از نيهموگلوب انتشار از ءغشا کننده تيثبت و ضدالتهاب
 ,.Shailesh et al) آورد بعمل ممانعت قرمزی ها گلبول

 مختلف مراحل نيب در که داد نشان مطالعهاین  جینتا (.2011
 مختلفی ها اندام نيب در و اهيگی گلده مرحله ،یفنولوژ

ی حفاظت اثر ازی فنولوژ حلامر تمام در اهيگ شهیر اه،يگ
وجود  به توان یم را موضوع نیا که بودند برخورداری باالتر
 داد. نسبت مذکوری ها عصاره در شتريبی ضدالتهاب مواد

ی ديفالونوئ وی فنل های بيترک که است داده نشان مطالعات
 ,.Nunes et al) هستندیی باالی ضدالتهاب تيفعالی دارا

 همزمانی ضدالتهاب تيفعال حداکثر زين مطالعهاین  در (.2020
 عصاره دری ديفالونوئ وی فنل های بيترک زانيم حداکثر با
  .شد مشاهده اهيگ

 که مطالعه این درباید گفت  گيری نتيجهعنوان  به
 افسنطين گونه هوایی یها اندام و ریشه یها عصاره

(Artemisia absinthium) از فنولوژی مختلف مراحل در 
  ،یاکسيدان آنتی فعاليت فالونوئيدی، و فنلی محتوای نظر
 که داد نشان نتایج ،شد بررسیی التهاب ضد و اییباکتری ضد

 و فنلی های ترکيب از سرشار مطالعه مورد گونه یها عصاره
 مهار توانایی ها عصاره تمامی همچنين .هستند فالونوئيدی

 رو ازاین ،دارند را آهن احياءکنندگی و DPPH آزاد رادیکال
 نتایج هستند. برخوردار مناسبی یاکسيدان آنتی فعاليت از

 یاکسيدان آنتی فعاليت بين مستقيم رابطه وجود دهنده نشان
 بود. آنها فالونوئيدی و فنلی محتوای با مختلف یها عصاره
 بودن دارا با گياه گلدهی مرحله به مربوط ریشه عصاره
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 فعاليت باالترین از فالونوئيدی و فنلی محتوای باالترین
 از آمده بدست نتایج براساس بود. برخوردار یاکسيدان آنتی

 مطالعه مورد گونه یها عصاره ،اییباکتری ضد فعاليت بررسی
 و منفی گرم یها باکتری برابر در خوبی بازدارندگی اثر دارای

 بيشترین ،ها عصاره تمامی گرفتن نظر در با بودند. مثبت گرم
 مطالعه مورد گونه گلدهی مرحله در اییباکتری ضد فعاليت

 باالترین گلدهی مرحله در ریشه عصاره و شد مشاهده
 نيهمچن داشت. مطالعه مورد یها باکتری بر را اثرگذاری

ی مناسبی ضدالتهاب تيفعال از مطالعه مورد گونه عصاره
 مرحله در آنی ضدالتهاب تيفعال نیباالتر و بود برخوردار

 تحقيق، این نتایج به توجه با .شد مشاهده اهيگی گلده
 طبيعی منبع یک عنوان به دتوان می افسنطين گونه یها عصاره

ی التهاب ضد و اییباکتری ضد ی،اکسيدان آنتی های ترکيب از
 قرار توجه مورد دارویی و غذایی صنایع در استفادهبرای 
 گيرد.
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Abstract 
    Due to the importance of rangeland medicinal plants, the present study was conducted to 

assess the chemical profile and antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory activities of 

rangeland-medicinal plant Artemisia absinthium L. root and aerial parts extracts at different 

phenological stages (vegetative, flowering, and seeding). Folin-Ciocalteu and aluminum 

chloride colorimetric methods were used for determination of total phenol and flavonoids 

contents, respectively. The ethanol extract biological activities were investigated at different 

phenological stages: the antioxidant activity by DPPH free radical scavenging activity and ferric 

reducing antioxidant power (FRAP) methods; the antibacterial activity by disk diffusion, 

minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) 

methods; and the anti-inflammatory activity using human red blood cell stabilization. The 

results showed that the highest amount of total phenol (86.4 ± 2 mg gallic acid equivalents 

(GAE)/g dry weight) and total flavonoids (36.2 ± 1.3 mg quercetin equivalents (QE)/g dry 

weight) was recorded for the root at flowering stage. Also, the root extract at flowering stage 

had the highest antioxidant (IC50 = 15.4 μg.mL-1) and antibacterial activities. The largest 

inhibition zone (22 mm) was observed for this extract against Staphylococcus aureus. This 

extract MIC and MBC were recorded 18.7 mg.mL-1 and 37.5 mg.mL-1 against S. aureus and 

Bacillus cereus, respectively. The bacteria Vibrio cholerae and Escherichia coli showed less 

sensitivity to the mentioned extract. Also, the results showed that the flowering stage had the 

highest anti-inflammatory activity compared to the other phenological stages. The root extract at 

the all phenological stages showed higher anti-inflammatory activity than the aerial parts. 

Overall, it could be concluded that A. absinthium, particularly at flowering stage, can be 

considered as a suitable alternative source for synthetic antioxidants, antibiotics, and anti-

inflammatory agents. 
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