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تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط ( Quercus castaneifolia C.A.Mey.و
 )Quercus persica Jaub & Spach.در شمال و غرب کشور و اثر روشهاي آغشتگی با
محلول قلیایی و آب بر کاهش میزان ترکیبات فنلی
ابراهیم غالمعلیپور علمداری* ،1مرضیه کرامتلو 2و جواد بیات کوهسار
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 1استادیار ،گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد
 2کارشناسارشد ،دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد
 3استادیار ،گروه تولیدات دامی ،دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد
تاریخ پذیرش33/6/6 :

تاریخ دریافت33/1/11 :

چکیده
یکی از مهمترین ترکیبات ضد تغذیهای در میوه بلوط ،ترکیبات فنلی است .روشهای مختلفی برای کاهش اینن
ترکیبات از منابع غذایی وجود دارد .در این پژوهش تاثیر روش های آغشتگی با محلول قلیایی هیدروکسید سدیم
 0/5و  1نرمال و آب در زمان های مختلف صفر (شاهد) 12 ،6 ،2 ،و  22ساعت بر کاهش میزان ترکیبات فنلی
میوه دو گونه بلوط  Quercus castaneifoliaو  Quercus persicaجمعآوری شده بهترتیب از منناط شنمال و
غرب کشور و نیز برخی ترکیبات آلی در آنها مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه دو گوننه منورد بررسنی
تنها از نظنر مینزان کربوهیندرات کن ،،اخنتف

معننیداری داشنتند .مینوه بلنوط گوننه  Q. persicaبیشنترین

کربوهیدرات ک ،را نسبت به گونه  Q. castaneifoliaبه خود اختصاص داد .دو گوننه تحنت مطالعنه از لحنا
درصد پروتئین خام ،درصد چربی خام ،درصد ماده خشک ،درصد خاکستر و میزان فن ،ک ،اختف

معنیداری

نداشتند .تجزیه واریانس داده ها نشان داد که گونه ها ،کاربرد تیمارهای مختلف حفل و مندت زمنان آغشنتگی
آن ها در سطح یک درصد اختف

معنی داری داشتند .در صورتی که اختف

معنی داری بین اثر متقاب ،گوننه و

حفل  ،گونه و مدت زمان آغشتگی ،حفل و مدت زمان آغشتگی و گونه ،حفل و مدت زمان آغشتگی مشاهده
نشد .در این مطالعه حفل هیدروکسید سدیم  1نرمال بیشترین تاثیر را در کاهش ترکیبات فنلی دو گونه داشت.
تیمارهای مختلف آغشتگی در زمان در حفلهای منورد بررسنی بنه جنزد هیدروکسنید سندیم  0/5نرمنال در
زمانهای پایین ،سبب کاهش معنیدار میزان فن ،ک ،نمونهها نسبت به زمان شاهد شدند.
واژگان کلیدی :آغشتگی ،ترکیبات فنلی ،کربوهیدرات ک ،،مواد آلی ،میوه بلوط ،هیدروکسید سدیم.

مقدمه

1

گسننتردهای اسنننت .آنالیز میوه بلوط نشان میدهد که

درخت بلوط متعل به خانواده  Fagaceaeو جنس

ترکیب شیمیایی مینننوه بلننوط مشننابه غننفت اسننت

 Quercusمی باشد که در جنگ ،هنای ننواحی غنرب،

( .)Ozcan, 2006طب بررسننننیهننننای انجننننام

جنوب غرب ،شمال و شمال غرب ایران دارای توزیع

شده روی گونههای مختلف بلوط مشخﺺ شد کننننه
کربوهیندراتهنا ( 25-55درصند) بخنش اعظم میوه
بلوط را تشکی ،میدهند .یکنن نی دیگنن نر از ترکیبات

*نویسنده مسئولebrahim_19730@yahoo.com :
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شیمیایی میوه بلوط ،روغن آن میباشد .مهمتننننننرین

و تانن عصاره متانولی مینوه بلنوط گوننه کوورکنوس

وینننژگی روغن این میوه ،وجود مقنننادیر زینننادی از

روبننور بننهترتیننب  0/223و  0/202و بننرای گونننه

اسیدهای چرب غیر اشباع نظیراولئیکاسید و لینولئیک

کوورکوس سوبور  0/229و  0/215میلنیگنرم معنادل

اسید است .از این رو ،این روغن در زمنره روغنهای

اسید گالیک در میلیگرم عصاره بدست آمند .قنادری

گیاهی با ارزش غذایی قرار میگینرد .پنروتیین ،فیبنر،

قهفرخننی و همکنناران ( )1390میننانگین مقنندار کنن،

مواد معدنی و ویتامینهایی نظیر  C ،Aو ویتامینهنای

ترکیبهای فنلی عصارههای فنلی حاص ،از حفلهای

خنانواده  Bسایر ترکیبات تشکی،دهنده میننوه بلننوط

متانول ،اتنانول و آب در گوننه کوورکنوس برانتنی را

منیبناشنند .عنفوه بنر ترکیبننات مغذی ،میوه بلوط

بهترتیب  135/29 ،153/96و  19/25میلیگرم معنادل

حناوی مقنادیر قابنن ،تننوجهی از ترکیبننات ثانوینه

تانیک اسید در گرم عصاره گزارش کردند .روشهنای

نظیر فنن،هنا و تانن میبنناشد ( Saffarzadeh et al.,

مختلفی برای کاهش اینن ترکیبنات از مننابع غنذایی

 Chinici .)1999و همکاران (Van der Sluis ،)2002

مختلننف وجننود دارد کننه از آن جملننه مننیتننوان بننه

و همکاران ( )2001بیان نمودند که فعالیت و غلظنت

پوستگیری ،آغشتگی در محلولهنای مختلنف و ینا

ترکیبات فنلی باتوجه به شرایط محیطی ،رقم ،مرحلنه

روشهای حرارتی نظیر بننرشته کنردن ،جوشناندن و

بلوغ و بخشهای مختلف میوه متفاوت است .تانن نیز

اتننوکفو کننردن اشنناره کننرد (.)Deshpande, 2002

یکی از ترکیبات فنلی میباشند ()Dunn et al., 1990

محلولهایی که عمن ،آغشتگی درآنان انجنام میشود،

که درگیاهان آوندی یافت میشنود و آثنار سنمی روی

شنام ،آب ،محلنولهای نمکننی یننا مخلنننوطی از

گیاه خواران مختلف داشته و فاقد ارزش غذایی اسنت

حلنولهنای رقین قلینناینی و اسینندی میبنناشند.

( .)Feeny, 1970; Reese et al., 1982بنا توجنه بنه

میزان حذ

مشاهدات )1991( Heldtگونههای درختی برگرینز در

محلول ،مدت زمان آغشنننتگی ،نوع مادهغذایی ،نسبت

مقایسه با دیگنر گونن بلنوط ،بطنور وینژهای غلظنت

فناز جنامد بننه مننایننع ،دمننا و قدرت حفلیت این

باالتری از تانن را دارند .بلنوط حناوی مقنادیر بناالی

ترکیبات درمحلولهن نای من نورد اسن نتفاده مننیباشنند

تانن قابن ،هیندرولیز اسنت .تشنکی ،ترکیبنات قنوی

( .)Laurena et al., 1986; Deshpande, 2002طنی

تاننها با پروتئین ها که باعث کاهش هضنم و تنداخ،

تحقیقی گزارش شده است که کربنات و بنی کربننات

بننا فعالیننت آنزیمننی مننیگننردد ،یکننی از مهننمتننرین

سدیم ،قادر به کاهش تانن در سورگنوم به مینزان 20

ویژگیهای تغذیه ای و سمیت این ترکیبات منیباشند

تننا  50درصنند مننیباشننند (سننحری و شننریعتمداری،

( .)Bae et al., 1993عوام ،محیطی در تولید و تجمع

.)1351

این ترکیبات تحت تاثیر عوام ،نننننننوع

متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویی نقش مهمی دارند.

جنگ،های بلوط در نواحی غرب ،جننوب غنرب،

عواملی چون درجه حنرارت ،مینزان بنارندگی ،شدت

شمال و شمال غرب اینران دارای توزینع گسنترده ای

نور و ارتفناع از سطح دریا که تعیین کننده اقلینم یک

میباشند .میوههنای حاصن ،از اینن درختنان بنهطنور

منطقه هستنند ،از جمله مهمنتنرین عنوامن ،محینطی

محدودی جهنت خنوراد دام ،صننایع تولیند تنانن و

تاثیرگذار در تجمع متابولیتهای ثانویه است ( Davise

چرم سازی و جهت تغذیه حیواننات جنگلنی اسنتفاده

 .)and Albrigo, 1994در تحقی انجنام شنده توسنط

می شود .به جزد این موارد کاربرد دیگری نداشته و در

 Racikو همکاران ( )2001مقدار ترکیبهای فنلی ک،

جنگ ،بف استفاده میماند .در حالی کنه اینن مینوه از
2
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لحننا برخننی از ترکیبننات مانننند کربوهینندراتهننا،

محنن ،جمننعآوری نمونننه  Q. persicaدر غننرب

اسیدهای چرب غیر اشنباع ،برخنی ویتنامینهنا غننی

کشور جنگ ،های قفرنگ از شهرستان ایفم بنا طنول

است .همچنین ترکیبات فنلی و تاننها که فاقد ارزش

شننرقی  26درجننه و  20دقیقننه و عننرض شننمالی 33

غذایی میباشند ممکن است به وسیله برخی روشهنا

درجه و  39دقیقه ،با دامنه ارتفناعی  1300النی 2200

از اینن تحقین تجزینه

متر از سطح دریا ،متوسط بارندگی و درجنه حنرارت

برخی ترکیبنات آلنی مینوه دو گوننه بلنوط Quercus

سنالیانه بنهترتینب برابنر  590میلنیمتنر و  11درجنه

 castaneifoliaو  Quercus persicaدر دو منطقنننه

سانتیگراد ،میزان بارندگی ماهیاننه در مردادمناه 0/05

شمال و غرب کشنور و اثنر روشهنای آغشنتگی بنا

میلیمتر و بیشترین در اسنفندماه  123میلنیمتنر بنود.

محلول قلیایی و آب بر کاهش مینزان ترکیبنات فنلنی

خاد منطقه شنام 0/322 ،درصند ازت کن0/313 ،،

آنها بود.

درصد ماده آلنی و  pH 1/3و رطوبنت اشنباع 0/253

فرآوری گردد ،بنابراین هند

درصد بود (حیدری و همکاران.)1391 ،
جمعآوری و آمادهسازی نمونههاا :در اینن آزمنایش

مواد و روشها
آزمایشی بهمنظور تعیین برخی ترکیبات آلی نظینر

میننوه درخننت بلننوط گونننه  Q. castaneifoliaو

درصنند پننروتئین خننام ،درصنند چربننی خننام ،میننران

 Q. persicaدر مرحله رسیدگی کام ،جمعآوری شد.

کربوهیدرات ک ،و فن ،کن ،،درصند مناده خشنک و

سپس جهت زودودن گرد و غبنار در مندت کوتناهی

درصنند خاکسننتر میننوه بلننوط دو گونننه Quercus

(برای جلوگیری از آبشویی آللوکمیکالها) با اسنتفاده

 castaneifoliaو  Quercus persicaدر آزمایشننگاه

از آب مقطر مورد شستشنو قنرار گرفتنند ( Narwal,

علوم علنف هنای هنرز دانشنکده کشناورزی و مننابع

 .)2004نمونهها در دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت

طبیعی دانشگاه گنبد کاووس در سال  1392بنه اجنرا

 12ساعت در آون خشک شدند و پنس از آن توسنط

درآمد.

آسیاب به قطعات بسنیار رینز (جهنت بدسنت آوردن

موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی منااق ماورد

محلول همگن) تبدی ،و در کیسههنای پفسنتیکی تنا

بررسی :نموننه بلنوط گوننه  Q. castaneifoliaمنورد

زمان استفاده نگهداری شدند.

بررسی در شمال ایران از پارد جنگلنی تنگنه چهن،

تجزیه ترکیبات شایمیایی :تجزینه تقریبنی برخنی از

چای واقع در جنوب شهرستان مینودشت از  55درجه

ترکیبنات شیمینایی نظیر درصد ماده خشنک ،درصند

و  25دقیقه طول شرقی و  31درجه و  10دقیقه عرض

پروتئین خام (به روش کجلدال) ،درصد چربی خام (به

شمالی از دامنه با ارتفاعی حدود  230الی  1320متنر

روش سوکسله) مطاب با توصیههای )2005( AOAC

از سطح دریا ،حنداق ،و حنداک ر درجنه حنرارت بنه

انجام شد .درصد خاکستر توسط کنوره الکتریکنی بنا

ترتیب  13و  25درجه سانتیگراد ،مینانگین بارنندگی

دمای 550درجه سانتیگراد اندازهگیری شد.

حدود  521میلنیمتنر ،جمنعآوری گردیند .برخنی از

جهت تعیین کربوهیندرات کن ،از روش  Hedgو

مشخصات خاد شام 0/09 ،درصد ازت کن0-59 ،،

 )1962( Hofreiterاستفاده شد .بدین طری کنه 100

درصد کربن آلی pH5/5 ،و بافت خاد سنیلتی لنومی

میلیگرم نمونه با  5میلی لیتنر از هیندروکلریک اسنید

بود (مقدسی.)1355 ،

 2/5نرمال بهمدت  3ساعت در حمام جوش قرار داده
شد .سپس به هر نمونه چند قطره کربننات سندیم 20
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درصد اضافه شد 25 .میلیلیتر آب مقطنر بنه محلنول

توجه به منحنی استاندارد اسید گالیک ،میزان فن ،کن،

حاص ،اضافه تا بنه حجنم  50میلنیلیتنر برسند0/1 .

نمونه بر حسب میلی گرم بر گرم وزن نموننه خشنک

میلیلیتر از محلول حاص ،را برداشته و با آب مقطر به

محاسبه شد (.)Malik and Singh, 1980

حجم  10میلنیلیتنر رسنانده شند .در مرحلنه بعند 2

اثر روشهای آغشتگی در زماانهاای متتلاب بار

آنتنرون بنه محلنول اضنافه کنرده و

کاهش میزان ترکیبات فنلی در میوه بلوط دو گوناه

بهمدت  1دقیقه در حمام آب جنوش قنرار داده شند.

 Q. castaneifoliaو  :Q. persicaبننرای تعیننین اثننر

سپس محلول حاص ،در دمای آزمایشگاه سرد گردیند

روشهای آغشتگی در زمانهای مختلنف بنر کناهش

و میزان جذب نوری آن در طنول منو  630ننانومتر

میننزان ترکیبننات فنلننی در میننوه بلننوط دو گونننه

میلیلیتر معنر

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Biochrom libera-

 Q.castaneifoliaو  Q.persicaاز حننننفلهننننای

 S22قراوت شد .میزان کربوهیندرات در نموننه منورد

هیدروکسید سندیم  0/5و  1نرمنال و آب در شنرایط

بررسی بر حسب میلیگرم بر گرم وزن نمونه خشنک

دمای طبیعی استفاده شد .نمونههنا به مدت ( 0شاهد)،

با استفاده از منحنی استاندارد برآورد شد.

 15 ،12 ،6و  22ساعت در حفلهای تحنت مطالعنه

جهت تعیین فن ،ک ،نموننه منورد بررسنی ،روش

بهصورت جداگانه خیسانده شدند .پس از اتمام زمنان

فولین سیوکالتو استفاده شد .برای انجام اینکنار100 ،

مورد نظر ،حفل های تحت مطالعنه دور ریختنه شند.

میلیگرم از نمونه توسنط تنرازو تنوزین شند ،سنپس

سپس نمونهها برای چندین مرتبه با آب مقطنر جهنت

توسط  10میلنیلیتنر اتنانول داغ  50درصند درهناون

برداشتن باقی ماننده حنفل هنا ،منورد شستشنو قنرار

چینی ساییده شد .به منظور جداسازی فناز محلنول از

گرفتند .نمونهها به مدت معینی تا رسیدن به وزن ثابت

فاز جامد و جهت جلوگیری از اصطکاد و شکسنتن

در آون خشک شدند و توسنطهناون بنه صنورت آرد

ساختار ترکیبات در دورهای باال ،محلنول تهینه شنده

درآمدند .سپس براساس روش فولین سنیوکالته مینزان

بهمدت  10دقیقه با سنرعت کنم  1000دور در دقیقنه

فن ،ک ،نمونهها مورد بررسی قرار گرفت (Malik and

سانتریفیوژ گردید .محلول جدا شده در حمام آب گرم

.)Singh, 1980

قرار داده شد  .گرمادهی تا غلیظ شندن محلنول ادامنه

محاسبه درصد کاهش ترکیبات فنلی با استفاده از

داشته و پس از آن یک میلیلیتر از عصاره غلیظ شنده

رابطه زیر برآورد شد (.)Amoo et al., 2008

به بالن حجمنی  50میلنیلیتنری منتقن ،و بنه حجنم

رابطه ()1

PLI = [(R2 – R1) / R1] × 100

رسانده شد .در مرحله بعد به  0/5میلیلیتر از عصناره

 PLIدرصد بازدارندگی

به حجم رسانده 2/5 ،میلی لیتر آب مقطر دو بار تقطیر

 R1شاهد و  R2تیمار میباشد.

فننولین

آنالیز دادهها با استفاده از نرم افزار  SASبا نسخه 9/1

اضنافه گردیند .سنپس  0/5میلننیلیتنر معنر

سیوکالتو  50درصد بهنسبت  1:1به آن اضافه شد .پس

انجام شد .مقایسه میانگین دادهها با کمک آزمون حنداق،

از گذشت  3دقیقه ،به لوله آزمایش  2میلیلیتر کربنات

اختف

معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و رسنم

سدیم  20درصد اضافه شد و بنه مندت  10دقیقنه در

نمودارها توسط نرمافزار  EXCELانجام شد.

حمام آب گرم قرار داده شد .پس از آن لوله آزمنایش
سرد گردید .جهت تعیین فن ،ک ،،محلول سنرد شنده

نتایج

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Biochrom libera-

تجزیه ترکیبات شیمیایی :تجزینه ترکیبنات شنیمیایی

 S22در طول مو  650ننانومتر قراونت گردیند و بنا

نشنان داد کنه بنین مینوه دو گوننه Q. castaneifolia

4
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و  Q. persicaاز لحننا میننزان کربوهینندرات کنن،

نسبت به گوننه  Q. castaneifoliaداشنت .دو گوننه

معنیداری در سطح یک درصد وجود داشت.

تحت مطالعه از لحا درصند پنروتئین خنام ،درصند

میوه بلوط گونه  Q. persicaبنا  629/1میلنیگنرم در

چربی خام ،درصد خاکسنتر ،درصند مناده خشنک و

یک گرم از ماده خشک بیشترین کربوهیدرات کن ،را

معنیداری نداشتند (جندول.)1

اختف

جدول  :1تجزیه ترکیبات شیمیایی میوه
پروتئین

ثانویه فن ،ک ،اختف

بلوط گونههای  Q. Castaneifoliaو Q. persica

کربوهیدرات ک،

فن ،ک،

(میلیگرم بر گرم ماده

(میلیگرم بر گرم

خشک)

ماده خشک)

چربی

خاکستر

مادهخشک

(درصد)

(درصد)

(درصد)

Q. persica
(جنگ ،بلوط قفرنگ ایفم)

2/9

11/5

1/5

59

629/1

Q. castaneifolia
(جنگ ،بلوط چه ،چای مینودشت)

2/2

10

2/5

90

601/5

33/2

P-value

0/29

0/25

0/29

0/29

0/005

0/99

خام

ترکیبات شیمیایی

(درصد)

23/2

جدول تجزیه واریانس دادههنا نشنان داد کنه اثنرات

جدول  :3مقایسه میانگین کاهش میزان فن ،ک ،مینوههنای

اصلی گونههای تحت مطالعه ،کاربرد تیمارهنای مختلنف

گونههنای منورد بررسنی بنا آغشنتگی در محلنول قلینایی

حفلها و مدت زمان آغشتگی آنها در سطح یک درصد

هیدروکسید سدیم  0/5و  1نرمال و آب

اختف معنیداری داشتند .در صورتی که اختف معننی

حفلها

داری بین اثر متقاب ،گونه و حفل ،گوننه و مندت زمنان
آغشتگی ،حفل و مدت زمان آغشتگی و گونه ،حنفل و

بر گرم ماده خشک)

آب

11/521 b

هیدروکسید سدیم  0/5نرمال

16/160 a

هیدروکسید سدیم  1نرمال

6/599 c

مدت زمان آغشتگی مشاهده نشد (جدول .)2
حرو

جدول  :2تجزیه واریانس داده های اثر روشهای آغشتگی

میزان فن ،ک( ،میلیگرم

مختلف در ستون نشاندهنده اختف

معنیدار در سطح 1

درصد

با محلول قلیایی هیدروکسید سدیم  0/5و  1نرمنال و آب
در زمانهای مختلف بر کاهش میزان ترکیبات فنلی میوه دو
گونه بلوط  Q. castaneifoliaو
تیمارها

آغشتگی باا آب :شنک ،1 ،مقایسنه مینانگین مقندار

Q.persica

آزمون F

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

گونه

1

653/513

** 21/26

حفل

2

130/260

** 22/91

زمان

2

1662/625

**52/16

گونه× حفل

2

51/399

2/55 ns

گونه×زمان

2

21/536

1/29 ns

حفل×زمان

5

55/910

گونه×حفل×زمان

5

16/112

ns
ns

ترکیبات فنلی  Q. castaneifoliaپنس از آغشنتگی در
آب را نشان میدهند .نتنای نشنان داد کنه تیمارهنای
مختلف زمان به جزد زمان  2ساعت آغشتگی بهطنور
معنیداری میزان فن ،ک ،را در گونه مذکور بنهترتینب
 50/52 ،65/11و  52/23درصنند نسننبت بننه شنناهد
کاهش دادند .اگر چه اختف

1/55

 12 ،6و  22سنناعت وجننود نداشننت .میننزان کنناهش

0/52

** نشاندهنده اختف

معنیدار در سطح احتمال  1درصد

نشاندهنده عدم اختف

معنیدار

معنیداری بین زمانهای

فنن ،کنن ،گونننه  Q. persicaدر زمننانهننای مختلننف

و ns

آغشننتگی بننه جننزد زمننان  2سنناعت مشننابه گونننه
5

تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط...

 Q. castaneifoliaبود (شک .)2 ،در این مطالعه میزان
حذ

ترکیبات فنلی در تمامی زمانهای آغشنتگی در

گونه  Q. persicaنسنبت بنه گوننه Q. castaneifolia

باالتر بود.
شکل  :3اثر آغشتگی با هیدروکسید سدیم  0/5نرمال در
زمانهای مختلف بر فن ،ک ،بلوط

گونه Q. castaneifolia

شکل  :1اثر آغشتگی با آب در زمانهای مختلف بر میزان
فن ،ک،

بلوط گونه Q. castaneifolia

شکل :4اثر آغشتگی با هیدروکسید سدیم  0/5نرمال در
زمانهای مختلف بر میزان فن ،ک ،بلوط

گونه Q. persica

میانگین مقدار ک ،ترکیبات فنلی برای دو گونه Q.

شکل  :2اثر آغشتگی با آب در زمانهای مختلف بر میزان
فن ،ک،

 castaneifoliaو  Q. persicaدر هیدروکسید سدیم 1

بلوط گونه Q. persica

نرمال در شک 5 ،و  6آورده شده اسنت .نتنای نشنان
داد که اختف

آغشتگی با حاللهای قلیایی :مقایسه میانگین مقدار

معنیداری بین مقدار ترکیبات فنلی در

زمان های  12 ،6 ،2و  22ساعت نسبت بنه شناهد در

ترکیبات فنلی باقی مانده در  Q. castaneifoliaپس از

هر دو گونه وجود داشت .درصد کاهش ترکیبات فنلی

آغشتگی در زمانهای مختلف در حفل هیدروکسید

در گونننه  Q. castaneifoliaدر زمننانهننای مختلننف

سدیم  0/5نرمال نشان داد که تنها زمانهای  12و 22

بهترتینب  95/11 ،92/02 ،55/62و  95/92درصند و

ساعت به طور معنیداری میزان فن ،ک ،را بهترتیب

 95/12 ،95/25 ،56/15و  91/92درصنند نسننبت بننه

 65/69و  53/23درصد نسبت به شاهد کاهش دادند.

شاهد در گونه  Q. persicaبود.

در صورتی که زمانهای کمتر آغشتگی ،تاثیر
معنیداری بر کاهش میزان فن ،ک ،نداشتند (شک.)3 ،
میزان حذ

ترکیبات فنلی در گونه  Q. persicaدر

شک 2 ،بیانگر اختف

معنیداری بین مقدار ترکیبات

فنلی نمونه خیسانده شده در زمانهای مختلف به جزد
زمان  2ساعت نسبت به شاهد بود .میزان حذ

این

ترکیبات طی  12 ،6و  22ساعت بهترتیب ،21/26

شکل :5اثر آغشنتگی بنا هیدروکسنید سندیم  1نرمنال در

 56/01و  62/65درصد نسبت به شاهد بود (شک.)2 ،

زمانهای مختلف بر میزان فن ،کن ،مینوه بلنوط گوننه
castaneifolia

6
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( 91/1میلیگرم در یک گرم ماده خشک) و  2/33گرم
( 23/3میلیگرم در یک گرم ماده خشک) معادل اسید
تانیک در  100گرم ماده خشک گزارش نمودند کنه از
نتای بدست آمده در این مطالعه بیشتر بنود .همچننین
ابننوتراب ( )1351مقنندار ترکیبننات فنلننی میننوه خننام
 Quercus brantiواریتنننه پرسنننیکا را  2/01درصننند

شکل  :6اثر آغشتگی با هیدروکسید سدیم  1نرمال در
زمانهای مختلف بر میزان فن ،ک ،بلوط

گونه Q. persica

گزارش کرد که از نتای بدست آمده در اینن بررسنی
کمتنننر بنننود .مقننندار ترکیبنننات فنلنننی در گوننننه
 33/2( Q. castaneifoliaمیلیگرم بر گرم ماده خشک

بحث
بررسی ترکیبات آلی میوه بلنوط نشنان داد کنه دو

برابر 3/32درصد) و 23/2( Q. persicaمیلنیگنرم بنر

گونه مورد بررسی تنها از لحنا مینزان کربوهیندرات

گرم ماده خشک برابر  2/32درصد) منورد بررسنی از

معنننیداری داشننتند .در ایننن مطالعننه

مقادیر گزارش شده بنرای لگنومی نظینر Canavalia

 Q. persicaدارای بیشترین مینزان کربوهیندرات کن،

 1/29( catharticaدرصند) ) (Seena et al., 2005و

( 629/1میلیگرم بر گرم ماده خشک) نسبت به گوننه

غفتی نظیر سورگوم ( 1-2/3درصند) و گنندم (-1/2

کنن ،اخننتف

 Q. castaneifoliaبننود .ایننن اخننتف

 0/01درصد) ( )Fardet et al., 2008بیشتر بود.

در میننزان

کربوهیدرات ک ،را میتوان به تأثیر برخنی از شنرایط

همچنین نتای نشان داد که اختف

معنیداری بین

اقلیمی و خاکی و تفاوتهای ژنتیکی دو گونه نسنبت

میزان حذ

داد .با توجه به برخی از اطفعات اقلیمی ،خاد منطقه

در زمان های مختلف به جزد هیدروکسید سندیم ننیم

تنگه چه ،چای مینودشت دارای  pH 5/5و ازت کن،

نرمال در زمانهای پایین در هر دو گونه مورد بررسنی

به میزان  0/09درصد بود که این مقادیر بسیار کمتر از

نسننبت بننه شنناهد وجننود داشننت Vijayakumari .و

مقادیر گزارش شده برای منطقه قفرنگ ایفم میباشد.

همکنناران ( )1995کنناهش در ترکیبننات فنلننی را بننه

طب گزارشات متعدد ،درخت بلوط جهت رشد و نمو

برهمکنش بین ترکیبات پلیفنلی با سایر ترکیبات نظیر

مطلوب ،نیازمند  pHقلینایی اسنت .مقندار چربنی دو

پروتئین ها ،کربوهیدرات ها و تشنکی ،کمنپلکس هنای

گونه  Q.castaneifoliaو Q. persicaبنهترتینب  10و

نامحلول نسبت دادند Boateng .و همکناران ()2005

 11/5درصد بود .گرچه مقدار چربی میوه بلوط باندازه

نشان دادند ترکیبات فن ،ک ،دانه های سویا پس از 22

دانه های روغنی نیست اما محتوی چربی هر دو گوننه

ساعت آغشتگی در آب و در دمای محیط بهطور قاب،

نسبت به بسیاری از غفت مانند گندم ،برن  ،سنورگم

مفحظننهای کنناهش یافننت .در تحقی ن دیگننری کننه

و جو بیشتر است .لذا می تواند بهعنوان منبع جدیندی

توسط  Towoو همکاران ( )2003نشان داده شند کنه

از روغن های خوراکی مورد توجه قرار گینرد .قنادری

دانه هنای سنورگوم قرمنز و ارزن پنس از  22سناعت

قهفرخی و همکاران ( )1390طی مطالعنه ای گنزارش

آغشتگی در آب بهترتیب  23و  19درصد از ترکیبات

ننمنننننودند کننننه مقنننندار ترکیبننننات فنلننننی دو

فنلی خود را از دست دادنند .در اینن مطالعنه کناهش

واریته  Quercus castaneifoliaواریته کاسنتانیفولیا و

میزان فن ،کن ،در آغشنتگی بنا حنفلهنای مختلنف

 Quercus brantiواریتننه پرسننیکا را بننهترتیننب 9/11

بهترتیب شنام ،هیدروکسنید سندیم  1نرمنال ،آب و
7

ترکیبات فنلی در حفلهای مورد بررسی

تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط...

هیدروکسید سدیم  0/5نرمال بنود .یکنی از مهمتنرین

آغشننتگی در آب ممکننن اسننت بننه آغشننتگی در

دالی ،این نتنای از دسنت رفنتن یکپنارچگی دینواره

محلولهای قلینای ی تنرجیح داده شنود و اینن بندلی،

سلولی در محیط قلیایی و در نتیجنه افنزایش قندرت

صدمات وارد شده بنه برخنی از ترکیبنات مغنذی در

انحفل و سرعت انتشار اینن ترکیبنات از بافنتهنای

شرایط قلیاوی است.

گیاهی به محیط اطرا

است ( Vijayakumari et al.,

 .)1998این نتای برخف

نتای  Laurenaو همکاران

سپاسگزاری

( )1956میباشد .بهطوریکه بیان نمودند که غلظتهای

نویسننندگان از ریاسننت و کارشناساسننان محتننرم

 0/5موالر هیدروکسید سدیم و هیدروکسنید پتاسنیم،

آزمایشگاه علوم علف هایهرز و علوم دامی دانشنکده

بیشترین تاثیر را در کاهش ترکیبات فنلی اعمال کردند

کشاورزی و منابع طبیعی دانشنگاه گنبند کناووس بنه

و در غلظت های بیشتر ،میزان خنرو ترکیبنات فنلنی

واسطه فراهم نمودن امکانات و شرایط اجرای آزمایش

کمتر بود Yasmin .و همکاران ( )2005برای کناهش

تقدیر و تشکر مینمایند.

ترکیبات ضند تغذینهای بنر

اقاقینا از محلنولهنای

منابع

هیدروکسید سدیم ،اسید و آب استفاده نمودند .نتنای

ابااوتراب  ،ن ( .)1331بررسی خواص و ترکیب آرد

آنها نشان داد که بیشترین میزان کاهش پلیفن ،و تانن

بلوط و امکان بهبود کیفیت نان حاص ،از آن.

بهترتیب مربوط به حفلهای هیدروکسید سدیم ،آب و

پایاننامه کارشناسیارشد علوم و صنایع غذاوی.

اسید بود .این تیمارها بهترتیب مقدار پلنی فنن،هنا را

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

 96 ،12/6و  20/9درصد و مقدار تانن را 10/9 ،12/9

حیاادری ، ،،پوربابااابی ،ح و عطااار روشاا،.

و  20/9درصد کاهش دادند.

( )1331وضعیت زادآوری بلنوط ایراننی در بنین
گروه های بوم شناختی در ناحیه رویشی مله گنون

نتیجهگیری نهایی

شهر ایفم .مجله زیستشناسنی اینران .جلند ،22

دو گونه تحنت مطالعنه از لحنا پنروتئین خنام،

شماره  .2صفحات .512-592

درصد چربی خام ،درصد خاکستر ،درصد ماده خشک
و فن ،ک ،اختف

سحری ، ،و شریعتمداری ،ف ( )1331ترکیبات ضند

معنیداری نداشتند در اینن مطالعنه

مغذی (در خوراد انسان ،دام ،طیور و آبزیان) .چاپ

 Q. persicaدارای مینزان کربوهیندرات کن ،بیشنتری

اول .انتشارات اندیشمند .صفحه .205

نسبت به گونه  Q. castaneifoliaبنود .کناهش مینزان

قادری قهفرخی ، ، ،صادقی ماهونا ، . ،،اعلمای،

فننن ،کنن ،در حننفلهننای مختلننف بننهترتیننب شننام،

 ، ،قربانی ، ،و عزیزی )1331( ، ،تأثیر شرایط

هیدروکسید سدیم  1نرمال،آب و هیدروکسنید سندیم

اسیدی ،قلیاوی و نمک بر مینزان حنذ

 0/5نرمنال بنود .درایننن مطالعنه زمننانهنای مختلننف

ترکیبنات

فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایراننی .نشنریه

آغشتگی گونههای مورد بررسی در حفلهای مختلف

پژوهشی .شماره  .1صفحات .50-59

بننه جننزد حننفل هیدروکسننید سنندیم نننیم نرمننال در

مقدساای ،د ( )1333کتابچننه دو طننرگ جنگلننداری

زمان های پایین موجب کاهش ترکیبات فنلی نسبت به

چه ،چای ،موسسه اداره ک ،منابع طبیعنی اسنتان

شناهد شندند .امننا تفناوت معنننیداری بنین آنهننا در

گلستان.

زمانهای مختلف آغشتگی نبنود .از دیندگاه تغذینهای
8

9- 90 : صفحات/ 9414  تابستان،2  شماره، سال نهم،43  شماره پیاپی،نشریه پژوهشهاي اکوفیزیولوژي گیاهی ایران

AOAC. (2005). Official methods of analysis.
Vol. 1. No. 1. 18th ed. Association of
Official Analytical chemists Washing Town,
D.C.

Laurena, A.C., Garcia, V.V. and Mendoza,
E.T. (1986). Effects of soaking in aqueous
acidic and alkali solutions on removal of
polyphenols and in vitro digestibility of
cowpea. Qual. Plant foods Human
Nutrition. 36: 107-118.

Amoo, S.O., Ojo, A.U. and Van Staden, J.
)2008(. Allelopathic potential of Tetrapleura
tetraptera leaf extracts on early seedling
growth of five agricultural crops. South
African Journal of Botany. 74: 149-152.

Malick, C.P. and Singh, M.B. (1980). In plant
enzymology and histo enzymologhy,
Kalyani Publishers, New Dehli.

Bae, H.D., McAllister, T.A., Yanke, J.,
Cheng, K.J. and Muir, A.D. (1993).
Effects
of
condensed
tannins
on
endoglucanase activity and filter paper
digestion by Fibrobacter succinogenes S85.
Appllied and Environmental Microbiology.
59: 2132-2138.

Narwal, S.S., Sing, R. and Walia, R.K. (2004).
Research method in plant sciences:
Allelopathy. plant protection scientific
Publisher. (India). 2:37.
Ozcan, T. (2006). Total protein and amino acid
compositions in the acorns of Turkish
Quercus. Genetic Research and Crop
Evolution. 53: 419-429.

Boateng, J., Verghese, M., Walker, L. and
Ogutu, S. (2008). Effect of processing on
antioxidant contents in selected drybeans
(Phaseolus vulgaris L.). LWT- Food
Science and Technology. 41: 1541-1547.

Rakic, S., Petrovic, S., Kukic, J., Jadranin,
M., Tesevic, V., Povrenovic, D. and SilerMarinkovic, S. (2007). Influence of thermal
treatment on phenolic compounds and
antioxidant properties of oak acorns from
Serbia. Food Chemistry. 104: 830-834.

Chinici, F., Bendini, A., Gaiani, A. and
Riponi, C. (2004). Radical scavenging
activities of peels and pulps from cv. Golden
Delicious apples as related to their phenolic
composition. Agricultural and Food
Chemistry. 52: 4684-4689.

Reese, J.C., Chan, B.C. and Waiss, A.C.
(1982). Effects of cotton condensed tannin,
(maysin corn) and pinitol (soybeans) on zea
growth and development. Journal of
Chemical Ecology. 8: 1429-1436.

Davise, F.S. and Albrigo, L.G. (1994). Citrus.
CAB. International Press, Wallington, UK, P
9814.

Saffarzadeh, A., Vincze, L. and Csap, J.
(1999). Determination of the chemical
composition of acorn, Pistacia atlantica and
Pistacia khinjuk seed as non- conventional
feedstuff. Journal of Acta Agraria
Kaposvariensis. 3:59-69.

Deshpande, S.S. (2002). Handbook of food
toxicology. Toxicants and antinutrient in
plant foods. Marcel Dekkel, New York.
Dunn, J.P., Potter, D.A. and Kimmerer,
T.W. (1990). Carbohydrate reserves, radial
growth and mechanisms of resistance of oak
trees to phloemboring insects. Oecologia.
83: 458-468.

Seena, S., Sridhar, K.A. and Jung, K. (2005).
Nutritional and antinutritional evaluation of
raw and processed seeds of a wild legume,
Canavalia cathartica of coastal sand dunes
of India. Food Chemistry. 92: 465-472.

Fardet, A., Rock, E. and Remesy, C. (2008).
Is the in vitro antioxidant potential of wholegrain cereals and cereal products well
reflected in vivo. Journal of Cereal Science.
48: 258-276.

Towo, E.E., Svanberg, U. and Ndossi, G.D.
(2003). Effect of grain pre-treatment on
different extractable phenolic groups in
cereals and legumes commonly consumed in
Tanzania. Journal of Science of Food and
Agriculture. 83:980-986.

Feeny, P. (1970). Seasonal changes in Oak leaf
tannins and nutrients as a cause of spring
feeding by winter moth caterpillars.
Ecology. 51: 565-580.
Hedge, J.E. and Hofreiter, B.T. (1962). In:
carbohydrate chemistry 17(Eds Whistle RL
and Be Miller, JN) Acadmic Press, New
York .

Van der Sluis, A., Dekker, M., De Jager, A.
and Jongen, W. (2001). Activity and
concentration of polyphenolic antioxidants
in apple: effect of cultivar, harvest year and
storage conditions. Agricultural and Food
Chemistry. 49:3606-3613.

Heldt, W. (1997). Plant biochemistry and
molecular biology. Oxford University. Press,
New York.

Vijayakumari,
K.,
Siddhuraju,
P.,
Pugalenthi, M. and Janardhanan, K.
(1998). Effect of soaking and heat

9

...تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط

processing on the levels of antinutrients and
digestible proteins in seeds of Vigna
aconitifolia and Vigna sinensis. Food
Chemistry. 63:259-264.

Yasmin, A., Zeb, A., Khalil, A.W., Paracha,
G.M. and Khattak, A.M. (2008). Effect of
processing on anti-nutritional factors of red
kidney Bean (Phaseolus vulgaris) Grains.
Food Bioprocessing and Technology. 1:
415-419.

11

