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چکیده
ازگیل بهصورت خودرو در استان آذربایجان شرقی (ارسباران) رشد مینماید .اما به جز در موارد محدودی ،مطالعات
چندانی راجع به ازگیل در این منطقه انجام نشده است .این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایهی طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام گردید .در این پژوهش ،ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای متانولی  %85و
استونی  %80در دو بخش پوست و گوشت میوه ازگیل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصله نشان داد که عصاره
متانولی بیشترین مقدار فالونوئید کل پوست و گوشت به ترتیب  415/00و  327/83میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل
کاتچین و تانن کل پوست و گوشت به ترتیب  1132/67و  1575/33میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین را دارا
است .همچنین ظرفیت آنتیاکسیدانی پوست میوه براساس روش فرپ

()FRAP

با دو عصاره متانول و استون به ترتیب

 1/17و  1/13میلیگرم سولفات آهن در گرم وزن تر بود که اختالف معنیداری در سطح احتمال  %5بین آنها مشاهده
نشد .بیشترین میزان فنل کل پوست و گوشت به ترتیب  762/51و  526/12میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل اسید
گالیک ،ترکیبات غیر فالونوئیدی کل پوست و گوشت به ترتیب  427/01و  365/46میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل
کاتچین ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به دو روش دی پی پی اچ ) (DPPHو شالتینگ آهن ) (Fe2+chelatingدر پوست میوه به
ترتیب  %94/87و  %52/31و شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان در بخش پوست میوه  98/86در عصاره استونی بهدست آمد.
بهطور کلی نتایج نشان داد که میوه ازگیل منبع مناسبی از آنتیاکسیدانیهای طبیعی در بخش پوست وگوشت میوه است
و استون بهترین حالل برای استخراج ترکیبات حاوی فعالیت آنتیاکسیدانی در میوه ازگیل میباشد.
واژگان کلیدی :ارسباران ،ترکیبات فنلی ،حالل ،شاخص ترکیبی ،فالونوئید
مقدمه

کنس و کندس نیز نامیده میشود و گسترش آن عمدتاً

ازگیل با نام علمی  Mespilus germanica L.از خانواده

در استرالیا ،فرانسه و قفقاز شمالی بوده و مقدار

 ،Rosaceaeدرختچهای خاردار به ارتفاع سه تا پنج متر با

عملکرد ازگیل در این مناطق از یک تا شش تن در هکتار

شاخههای قهوهای رنگ محکم میباشد که در ایران

گزارش شده است (خوشبخت و هامر  .)2005میوه این
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گیاه قهوهای رنگ ،گالبی و سیب شکل بوده و حاوی

مختلف شده است که این مسئله باعث شده اصالحگران

پنج هسته است که در ابتدای رشد و قبل از رسیدن

و پرورشدهندگان شروع به انتخاب محصوالتی با

سفت است و به میزان زیادی نیز تانن دارد .گوشت

مقادیر آنتیاکسیدانی باالتر از حد معمول باشند .در

میوه زمانی قابل خوردن است که در اثر سرما نرم شده

سالهای اخیر توجه بسیار زیادی بر روی میوه ازگیل

باشد .زمان گلدهی این گیاه اردیبهشت و خرداد ماه

بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده آنتیاکسیدانها

است (خاتمساز  1371و قهرمان  .)1386رویشگاههای

معطوف شده است (گلچین و همکاران  .)2011در

اصلی آن در دنیا :ایران ،جنوب و جنوب شرقی اروپا،

مطالعهای که بر روی فعالیت آنتیاکسیدانی میوه ،پوست

آناتولی ،قفقاز ،عراق و ترکمنستان است .پراکنش

شاخه و برگ ازگیل وحشی در استان مازندران انجام

جغرافیایی آن در ایران :استانهای گلستان ،مازندران،

گردید ،مشخص شد که عصارههای حاصل از پوست

گیالن ،آذربایجان شرقی (ارسباران) ،اردبیل و تهران

شاخه (آبی و متانولی) بهترین فعالیت مهار کنندگی

است (مظفریان  .)1383براساس مطالعات مشخص شده

رادیکال آزاد دی پی پی اچ ) (DPPHرا به ترتیب با 10/7

است که برگ و میوه این گیاه استفاده دارویی دارد .از

و  10/4میکروگرم بر میلیلیتر دارند .همه عصارهها

خواص میوه آن میتوان به تقویت اعصاب ،درمان

توانایی ضعیفی را در کالت کردن آهن نشان دادند.

خونریزیهای داخلی ،یبوست ،التهاب روده و کاهش نفخ

عصاره متانولی میوه ،بهترین فعالیت را در مهار کردن

معده اشاره نمود (بی باالنی و موسی زاده .)2012

اکسید نیتریک نسبت به بقیه عصارهها نشان داد (247

ازگیل عمدتاً توسط مردمان ایران ،جنوب شرق اروپا و

میکروگرم بر میلیلیتر) .عصاره برگها و پوست

ترکیه بهصورت تازهخوری یا فرآوری شده مصرف

شاخهها قدرت احیاء کنندگی بهتری نسبت به میوهها

میشود و میوه آن عالوه بر تانن ،دارای موسیالژ

نشان دادند .همچنین مطالعه آنها نشان داد که عصاره

فراوان %75 ،آب %10 ،قند 7 ،تا  %13سلولز ،اسیدهای

پوست شاخه و برگ ،مقدار فالونوئید و فنل کل بیشتری

مالیک ،سیتریک ،تارتاریک و به مقدارجزئی اسید بوریک

نسبت به میوه داشتند (نبوی و همکاران .)2011

و ویتامینهای  B ،Eو  Cمیباشد (زرگری .)1375

در پژوهشی دیگر خصوصیات آنتیاکسیدانی و میزان

فعالیت آنتیاکسیدانی بهطور گسترده به عنوان پارامتری

ترکیبات فنلی کل میوه ازگیل با حاللهای استون،

برای غذا و ترکیبات فعال زیست دارویی استفاده

متانول ،اتانول  %80و آب مورد ارزیابی قرار گرفت و

کننده

مشاهده گردید که باالترین میزان ترکیبات فنلی در حالل

رادیکالهای آزاد اکسیژن در بدن هستند .رادیکالهای

استون  %80و پس از آن به ترتیب در متانول ،اتانول و

آزاد اکسیژن میل ترکیبی زیادی با مولکولهای حیاتی

آب حاصل شد .مقدار ترکیبات فنلی کل در عصارهی

بدن از جمله اسیدهای نوکلئیک و پروتئین دارند.

استونی و متانولی به ترتیب برابر با  7/437و 5/086

بنابراین رادیکالهای آزاد از طریق ترکیب با این

گرم معادل اسید گالیک در  100گرم ماده خشک بود

مولکولها باعث تخریب آنها و در نتیجه موجب ایجاد

(ممشلو و همکاران  .)1390همچنین نتایج پژوهش

بیماریهای مختلف از جمله سرطانها ،بیماریهای

دیگری نشان داد که مقدار ترکیبات فنلی کل میوه رسیده

قلبی -عروقی ،التهابی و تضعیف سیستم ایمنی بدن

ازگیل نسبت به فالونوئیدهای کل آن بیشتر و در حدود

میشوند (گوهری و همکاران .)1397

 167/37میلیگرم در  100گرم وزن تر معادل اسید

اخیراً توجه بیشتری روی بررسی ترکیبات فنولیکی و

گالیک بود .همچنین این مقدار برای فالونوئید کل به

آنتیاکسیدانی موجود در میان ارقام و ژنوتیپهای

میزان  46/33میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل

میشود.

آنتیاکسیدانها،

ترکیبات

خنثی
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کاتچین بهدست آمد .ترکیبات فنلی کل با حالل متانول و

قابل ذکر است که هیچ روش مورد آزمایشی به تنهایی

فالونوئیدهای کل با اتانول بهتر استخراج شدند (قربانلی

جهت بررسی آنتیاکسیدانها کافی نیست و ترکیب چند

و همکاران  .)1388مطالعهی با هدف ارزیابی برخی

روش متفاوت انتخاب خوبی جهت ارزیابی فعالیت

ترکیبات ثانویه بذر و گوشت ازگیل وحشی و اهلی و

آنتیاکسیدان عصارههای مختلف میباشد .هر روش

مقایسهی آنها بین میوههای نارس و رسیده انجام شد

آنتیاکسیدانی دارای مکانیسم عمل خاصی میباشد .در

که براساس نتایج بهدست آمده ،بیشترین میزان فنل کل

روش  FRAPاز یک واکنش اکسیداسیون -احیاء استفاده

( 2/914میلی گرم بر گرم وزن خشک) و فالونوئید کل

میشود که با تغییر رنگ همراه است .اساس روش

( 129/61میلی گرم بر گرم وزن خشک) در گوشت میوه

 DPPHبر مبنای احیاء رادیکال آزاد  DPPHبهوسیله

نارس وحشی و بیشترین میزان آنتیاکسیدانی کل در

آنتیاکسیدانها در غیاب سایر رادیکالهای آزاد در

بذر نسبت به گوشت میوه وجود داشت (نیکجو و همتی

محیط میباشد که نتیجه این عمل باعث ایجاد رنگ در

.)1392

محیط میشود .همچنین تشکیل رادیکالهای آزاد ممکن

طی مطالعهای در ترکیه ،مشخص گردید که مقدار

است بهوسیله توقیف یونهای فلزی از طریق

ترکیبات فنلی در عصاره میوه ازگیل  25/08میلیگرم بر

واکنشهای شالتینگ بازداشته شود .در روش شالتینگ

گرم معادل اسید گالیک و مقدار فالونوئید کل آن 2/39

آهن ،فروزین میتواند با آهن شالته شود و یک کمپلکس

میلیگرم بر گرم معادل کوئرستین است (گلچین و

قرمز رنگ را ایجاد نماید که این واکنش در حضور

همکاران  .)2011ترکیبات فنلی یکی از مکانیسمهای

عوامل شالتینگ دیگر محدود شده و منجر به کاهش

دفاعی سلولها در مقابل عوامل نامساعد هستند که با

رنگ قرمزی میگردد .بهطور کلی ،برای استخراج پلی

پیشرفت پیری به تدریج کاهش مییابند .غلظت فنل کل

فنل ها از گیاهان ،از آب و حاللهای آلی مانند اتانول،

استخراجی با  4حالل استون  ،%80متانول  ،%80اتانول

متانول ،استون و دی اتیل اتر استفاده می گردد (هایونی

 80%و آب در سه دوره متفاوت پس از گلدهی در میوه

و همکاران  .)2007در این میان تفاوتهای آشکاری بین

ازگیل توسط آیاز و همکاران ( ،)2008مورد بررسی

مقادیر ترکیبات فنلی در عصارههای مختلف مشاهده

قرار گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که محتوی فنل

میشود که ناشی از نوع آماده سازی نمونه ،روش و

کل با حاللهای استون ،متانول ،اتانول و آب در ،193

مدت زمان استخراج و خواص فیزیکوشیمیایی حاللهای

 207و  214روز بعد از تمام گل به ترتیب ،564/7

بهکار رفته می باشد .با توجه به اینکه ازگیل دارای

 436/5و  351/7میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل

کاربردهای دارویی مهمی همچون اثرات ضد میکروبی،

کاتچین 197/3 ،239/6 ،و  48/7میلیگرم بر  100گرم

فعالیتهای ضد توموری ،تحریک سیستم ایمنی و

وزن تر معادل کاتچین 126/7 ،156/4 ،و  38/4میلیگرم

همچنین دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد و نظر به

بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین و  32/4 ،45/1و

اینکه

ترکیبات

 16/2میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین

فیتوشیمیایی متفاوت میباشند و همچنین به خاطر اینکه

میباشد .در بین حاللها ،استون و آب به ترتیب

حاللهای مختلف تأثیر متفاوتی در استخراج ترکیبات

بیشترین و کمترین مقدار فنل کل استخراجی به میزان

فیتوشیمیایی دارند .بنابراین بررسی ترکیبات فنلی و

 351/7و  16/2میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل

آنتیاکسیدانی در بخشهای مختلف میوه ازگیل منطقه

کاتچین را در  214روز بعد از تمام گل نشان دادند.

ارسباران ضروری به نظر میرسد ،چرا که تاکنون

بخشهای

مختلف

میوه

دارای

چنین مطالعهای روی این میوه در ارسباران انجام
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نگردیده است .لذا هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی

شده ،به داخل ویال ریخته شد و بعد  90میکرولیتر آب

ترکیبات حاوی فعالیت آنتیاکسیدانی با حاللهای

مقطر 600 ،میکرولیتر فولین  %10اضافه گردید و بعد از

متفاوت در دو بخش پوست و گوشت میوه ازگیل

گذشت شش دقیقه  480میکرولیتر کربنات سدیم به آن

میباشد.

اضافه شد و حجم نهایی به  1200میکرولیتر رسانده
شد .نمونهها به مدت  1/5الی دو ساعت در محل تاریکی

مواد و روشها

در دمای اتاق نگهداری شدند .سپس جذب نمونهها در

تهیه عصاره

طول موج  765نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر

میوههای تازه در آبان ماه  1394از ژنوتیپهای وحشی

قرائت گردید .مقدار فنل کل با رسم منحنی استاندارد

ازگیل جنگلهای ارسباران استان آذربایجان شرقی

اسید گالیک و براساس میلیگرم بر  100گرم معادل

(شهرستان کلیبر ،روستای مکیدی) با موقعیت

اسید گالیک بیان گردید.

جغرافیایی  46درجه و  54دقیقه طول جغرافیایی و 38

تعیین میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی کل

درجه و  50دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح

برای تعیین میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی از سه روش

دریای  1436متر به تعداد  20میوه از هر درخت سالم و

دی پی پی اچ 1،فرپ2و شالتینگ آهن استفاده شد.

جوان جمعآوری گردید و تعداد روز بعد از گلدهی (180
روز بعد از تمام گل) بهعنوان شاخص برداشت در نظر
گرفته شد .ابتدا پوست میوه ازگیل با تیغ تیز جدا شده و
سپس گوشت و بذر آن از هم تفکیک گردید.
عصارهگیری از پوست و گوشت میوه بدین صورت
انجام شد که  0/5گرم از نمونه پودر شده پوست و
گوشت بهصورت جداگانه با پنج میلیلیتر از حالل
متانول  %85و استون  %80مخلوط و به مدت یک دقیقه
ورتکس شد .سپس نمونهها به مدت یک ساعت در دمای

روش دی پی پی اچ )(DPPH

اندازهگیری توانایی عصارهها در مهار رادیکالهای آزاد
دی پی پی اچ به این صورت انجام شد که  50میکرولیتر
از عصاره آماده شده را با  1000میکرولیتر محلول دی
پی پی اچ مخلوط کرده و بعد از قرار دادن نمونهها به
مدت  30دقیقه در تاریکی در دمای اتاق جذب نمونهها
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 515
نانومتر قرائت و بر اساس رابطه  1درصد بازدارندگی
محاسبه گردید (ناکاجیما و همکاران .)2004

اتاق نگهداری و دوباره به مدت یک دقیقه ورتکس و

[]1

سانتریفیوژ شدند .بعد از آن قسمت روشناور نمونهها

در این رابطه  Acو  Asبه ترتیب جذب شاهد و جذب

سپس به مدت پنج دقیقه در دور 10000در دمای °4

C

به آرامی برداشته شده و در لولههای دربدار و در
دمای  -C°20نگهداری شدند و برای سنجش صفات
بیوشیمیایی از قبیل فنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی به
سه روش دی پی پی اچ ) ،(DPPHفرپ ) (FRAPو
شالتینگ آهن ) (Fe2+chelatingمورد استفاده قرار گرفت
(حسن پور و علیزاده .)2016
اندازهگیری میزان فنل کل
برای ارزیابی فنل کل از روش دو و همکاران ( )2009با
کمی تغییر استفاده شد .ابتدا  30میکرولیتر عصاره تهیه

 = Ac-As/Ac×100بازدارندگی )%( DPPH
نمونه میباشد.
روش فرپ )(FRAP

برای اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی کل براساس این
روش  2/85میلیلیتر محلول فرپ برداشته شد و با 150
میکرولیتر از عصاره بهدست آمده مخلوط گردید و بعد
از گذشت حدود ًا  10دقیقه جذب نمونهها توسط دستگاه
اسپکتوفتومتر در طول موج  593نانومتر قرائت شد
)1. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH
)2. Ferric reducing antioxidant power (FRAP
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(بنزیک و استراین  .)1996ظرفیت آنتیاکسیدانی

استون  %80مخلوط و به مدت یک دقیقه ورتکس شد.

بهصورت میلیگرم سولفات آهن در گرم وزن تر

بعد از نگهداری نمونهها به مدت  24ساعت در دمای

عصاره بیان گردید.

اتاق با سرعت  15000دور در دقیقه در دمای  C°4به

روش شالتینگ آهن )(Fe2+chelating

مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس قسمت

برای اندازهگیری درصد شالتینگ از روش دنیز و

روشناور نمونهها به آرامی برداشته شد و در لولههای

همکاران ( )1994استفاده شد که ابتدا یک میلیلیتر از

دربدار در دمای  -C°20نگهداری شدند (حسن پور و

عصاره تهیه شده با  3/7میلیلیتر آب مقطر مخلوط شد.

علیزاده  .)2016برای اندازهگیری فالونوئید کل از روش

سپس  0/1میلیلیتر کلرید آهن دو ظرفیتی دو میلیموالر

شین و همکاران ( )2014با کمی تغییر استفاده شد .ابتدا

به آن اضافه شد .بعد از نگهداری نمونهها به مدت 70

 500میکرولیتر عصاره تهیه شده را با  150میکرولیتر

دقیقه در تاریکی در دمای اتاق 0/2 ،میلیلیتر

فروزین1

نیتریت سدیم  %5مخلوط کرده و بعد از پنج دقیقه300 ،

پنج میلیموالر به آن اضافه شد و نمونهها در روی

میکرولیتر کلرید آلومینیوم  %10به آن اضافه شد و بعد

شیکر به مدت  10دقیقه قرار داده شدند .سپس جذب

از طی پنج دقیقه ،یک میلیلیتر سود یک موالر اضافه

نمونهها با دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج 562

گردید و در نهایت حجم محلول به پنج میلیلیتر رسانده

نانومتر قرائت گردید و درصد شالتینگ آهن نمونهها

شد و جذب نمونهها توسط دستگاه اسپکتوفتومتر در

براساس رابطه  2محاسبه شد.

طول موج  510نانومتر قرائت گردید .مقدار فالونوئید کل

[]2

برحسب میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین
 = (1-(As/Ac))×100فعالیت شالتینگ ()%

بیان شد .همچنین ترکیبات غیر فالونوئیدی کل نیز از

در این رابطه  Acو  Asبه ترتیب جذب شاهد و جذب

اختالف بین میزان فنل کل و فالونوئید کل محاسبه

نمونه میباشد.

گردید (یوزالک و همکاران .)2009

تعیین میزان شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان

اندازهگیری میزان تانن کل

شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان براساس روش سرام و

برای استخراج عصاره پوست و گوشت ،یک گرم از

همکاران ( )2008با استفاده از رابطه  3محاسبه شد.

نمونههای پودر شده با  10میلیلیتر حالل متانول  %85و

[]3

استون  %80مخلوط و به مدت دو دقیقه ورتکس شدند.

( ×100میانگین بهترین نمونه /میانگین نمونه)= شاخص

بعد از نگهداری نمونهها به مدت  30دقیقه در دمای اتاق
C

ترکیبی

در دور  15000به مدت  25دقیقه در دمای °4

سپس میانگین اعداد بهدست آمده در هر سه روش

سانتریفیوژ شدند .سپس قسمت روشناور نمونهها به

تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی ،به عنوان شاخص ترکیبی

آرامی برداشته شده و در لولههای دربدار در دمای

آنتیاکسیدان بیان گردید.

 -C°20جهت اندازهگیری تانن کل نگهداری شدند (ارکان

اندازهگیری میزان ترکیبات فالونوئید کل و غیر

و سلجوک  .)2015برای اندازهگیری تانن کل از روش

فالونوئیدی کل

بردهارست و جانز ( )1978با کمی تغییر استفاده شد.

برای استخراج عصاره پوست و گوشت میوه ،یک گرم

ابتدا  0/5میلیلیتر از عصاره تهیه شده به سه میلیلیتر

از نمونه پودر شده با  10میلیلیتر حالل متانول  %85و

وانیلین  %4اضافه شد و کامالً با هم مخلوط گردید.
سپس به محلول حاصله  1/5میلیلیتر اسید

1. ((3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p, P)disulfonic acid)) (Ferrozine

هیدروکلریک اضافه گردید و به مدت دو دقیقه ورتکس
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شد .محلول حاصل به مدت  15دقیقه در تاریکی در

دادهها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده گردید.

دمای اتاق نگهداری شد سپس در طول موج 500

برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excel 2010استفاده

نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت گردید.

شد.

مقدار تانن کل بر حسب میلیگرم بر  100گرم وزن تر
معادل کاتچین بیان شد.

نتایج و بحث

تجزیه و تحلیل آماری دادهها و نرمافزارهای مورد

میزان ترکیبات فنلی کل پوست و گوشت

استفاده

نتایج تجزیه واریانس جدول  1بیانگر تفاوت معنیدار اثر
سادهی حالل ،بخش و اثر متقابل حالل و بخش بر

این پژوهش بصورت فاکتوریل (دو فاکتور هر کدام در

میزان فنل کل ،فالونوئید کل ،ترکیبات غیر فالونوئیدی

دو سطح) در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار (هر

کل ،تانن کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در سطح

تکرار شامل  20میوه) انجام شد .دادههای حاصل با

احتمال  %1میباشد.

استفاده از نرم افزار آماری  SASنسخه  9/4مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و جهت مقایسه میانگین

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
میانگین مربعات
ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
منابع تغییر

درجه

فنل کل

فالونوئید کل

غیر فالونوئیدی

آزادی

تانن کل

دی پی پی اچ

فرپ

شالتینگ آهن

کل

حالل

1

**100986/17

**45633/33

**282388/95

**2446227/00

**561/72

**0/015

**184/50

بخش

1

**17825/52

**51483/00

**8721/02

**127720/33

**969/52

**0/073

**2892/61

حالل × بخش

1

**64982/16

**34293/47

**110370/49

**913835/89

**732/80

**0/031

**1217/49

خطا

8

1478/41

359/98

1303/91

4887/67

0/31

0/001

31/91

ضریب تغییرات

-

6/96

6/12

14/87

7/75

0/65

3/33

16/72

** معنیداری در سطح احتمال %1

فنل کل

ترتیب برابر با  7/437و  5/086گرم در  100گرم ماده

شکل  1مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخشهای

خشک معادل اسید گالیک بود .همچنین در طی مطالعهی

مختلف میوه را بر میزان فنل کل حاصل از عصارههای

دیگری روی میوه ازگیل رقم استانبول محتوی فنل کل

متانولی و استونی در دو بخش پوست و گوشت میوه

عصاره استخراجی با حالل استون  %80به میزان

نشان میدهد .بیشترین میزان فنل کل در عصارههای

 985/03میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل اسید

استونی پوست به میزان  762/51میلیگرم بر  100گرم

گالیک بهدست آمد (ارکان و سلجوک  .)2015در مطالعه

وزن تر معادل اسید گالیک مشاهده گردید .در حالیکه

انجام شده توسط آیاز و همکاران ( )2008نیز غلظت فنل

پایینترین مقدار فنل کل در عصاره حاصل از پوست

کل استخراجی با چهار حالل استون ،متانول و اتانول

میوه با حالل متانول بهدست آمد .در بررسی انجام

 80%و آب در سه دوره متفاوت پس از گلدهی مورد

شده توسط ممشلو و همکاران ( )1390مقدار ترکیبات

بررسی قرار گرفت .در بین حاللها ،استون بیشترین

فنلی کل در دو عصارهی استونی و متانولی  %80به

مقدار غلظت فنل کل عصاره استخراجی به میزان 351/7
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میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین را در 214

میوه ازگیل باالتر بود .این نشان میدهد که ازگیلهای

روز بعد از تمام گل نشان داد .محتوی ترکیبات فنلی در

موجود در جنگلهای ارسباران ،از ارزش آنتیاکسیدانی

ارقام مختلف متفاوت است و میزان ترکیبات فنلی کل به

باالیی برخوردار هستند .بطور کلی نتایج نشان داد که

ژنوتیپ ،شرایط محیطی و شرایط پس از برداشت

پوست میوه ازگیل نسبت به گوشت آن از فنل کل

بستگی دارد (کادیر و همکاران  .)2009در مقایسه با

بیشتری برخوردار بوده و حالل استون برای استخراج

مطالعات قبلی ،در پژوهش حاضر میزان ترکیبات فنلی

این ترکیب مناسبتر میباشد.
ت

(میلی گرم بر  100گرم وزن تر معادل اسید گالیک)

فنل کل

شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش بر مقدار فنل کل میوه ازگیل
حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5

ترکیبات فالونوئیدی کل و غیر فالونوئیدی کل

وحشی در استان مازندران انجام گردید ،مشخص شد

شکل  2مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخشهای

که عصاره پوست شاخه و برگ ،مقدار فالونوئید و فنل

مختلف میوه را بر محتوی فالونوئید کل حاصل از

کل بیشتری نسبت به میوه داشتند که مقدار فالونوئید و

عصارههای متانولی و استونی در دو بخش پوست و

فنل بهدست آمده از میوه ازگیل به ترتیب  14/88و

گوشت نشان میدهد .باالترین میزان فالونوئید کل در

 29/35میلیگرم بر  100گرم وزن تر بود (نبوی و

عصاره متانولی پوست ،به میزان  415/00میلیگرم بر

همکاران  .)2011در مطالعهای دیگر انجام شده در

 100گرم وزن تر معادل کاتچین بهدست آمد و عصاره

ترکیه ،مشخص گردید که مقدار فالونوئید کل میوه

حاصل از گوشت میوه با استفاده از حالل استون

ازگیل  2/39میلیگرم بر گرم معادل کوئرستین است

محتوی فالونوئیدی پایینتری را نشان داد .نتایج یک

(گلچین و همکاران  .)2011همچنین در مطالعه دیگری بر

مطالعه نشان داد که مقدار فالونوئیدهای کل میوه

روی میوه ازگیل رقم استانبول ،محتوای فالونوئید کل

رسیده ازگیل نسبت به ترکیبات فنلی کل آن کمتر و در

عصاره استونی  1085/65میلیگرم بر  100گرم وزن تر

حدود  46/33میلیگرم بر  100گرم وزن تر کاتچین

معادل کاتچین بهدست آمد (ارکان و سلجوک .)2015

میباشد .در این مطالعه ترکیبات فنلی کل با حالل

فالونوئیدها از طریق مهار عناصر کاتالیز شده از

متانول و فالونوئیدهای کل با اتانول بهتر استخراج

اکسیداسیون جلوگیری میکنند .از دیگر خواص این

شدند (قربانلی و همکاران  .)1388در مطالعهی که روی

ترکیبات میتوان به خاصیت جاروب کنندگی 1آنها

فعالیت آنتیاکسیدانی میوه ،پوست شاخه و برگ ازگیل

1. Scavenging
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اشاره نمود (دو و همکاران  .)2009با توجه به نتایج

هیدرولیز یا االژی تاننها تقسیم میشوند .تاننها از

حاصل از پژوهش حاضر مشخص گردید که پوست

رشد سلولهای سرطانی در شرایط درون شیشهای و

میوه ازگیل نسبت به گوشت آن از فالوئید کل بیشتری

برون شیشهای جلوگیری میکنند (سرام و همکاران

برخوردار بوده و حالل متانول برای استخراج این

.)2005

ترکیب مناسبتر میباشد.

استونی حاصل از هر دو بخش میوه کمترین میزان تانن

شکل  3مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخشهای

کل را داشتند .ارکان و سلجوک ( )2015میزان تانن کل

مختلف میوه را بر محتوی ترکیبات غیر فالونوئیدی کل

عصاره استونی میوه ازگیل رقم استانبول را 1385/87

حاصل از عصارههای متانولی و استونی نشان میدهد.

میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین گزارش

باالترین میزان ترکیبات غیر فالونوئیدی کل در عصاره

کردهاند .میزان تانن کل به عوامل مختلفی از جمله

استونی پوست ،به میزان  427/01میلیگرم بر  100گرم

شرایط آب و هوایی ،شرایط تغذیهای ،گونه ،رقم و

وزن تر معادل کاتچین بهدست آمد و عصاره حاصل از

روش استخراج بستگی دارد .شواهد نشان میدهد

پوست میوه با استفاده از حالل متانول محتوی ترکیبات

تاننها و پلیفنلها دارای اثرات ضد دیابتی ،ضد

غیر فالونوئیدی کل پایینتری ( 4/74میلیگرم بر 100

موتاژنی و آنتیاکسیدانی نیز هستند (کینگ و همکاران

گرم وزن تر معادل کاتچین) را نشان داد .در تمامی

 .)1998بهطور کلی گوشت میوه ازگیل نسبت به پوست

عصارهها محتوی فنل کل در مقایسه با ترکیبات غیر

آن از تانن کل بیشتری برخوردار بوده و حالل متانول

فالونوئیدی کل غالبتر بود .ترکیبات غیر فالونوئیدی در

برای استخراج این ترکیب مناسبتر میباشد.

حالل استون نسبت به حالل متانول در در هر دو بخش
پوست و گوشت در غلظتهای باالتری بهدست آمدند.
ترکیبات غیر فالونوئیدی از قبیل اسید کلروژنیک ،اسید
کافئیک و غیره دارای خواص ضد سرطانی ،ضد التهابی
و ضد توموری میباشند و همچنین گزارش شده است
که این ترکیبات دارای فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی بوده
و به عنوان یک آنتیاکسیدان غیرآنزیمی نقش مهمی در
سمیتزدایی گونههای فعال اکسیژن دارند .عالوه بر این
ترکیبات غیر فالونوئیدی از اکسیداسیون  LDLهم
جلوگیری میکنند (باسییلو و زاوالوس  .)2009میزان
ترکیبات غیر فالونوئیدی کل در چهار میوه پرتقال،
سیب ،زردآلو و توتفرنگی به ترتیب  246 ،178 ،519و
 160میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر معادل اسید گالیک
توسط یوزالک و همکاران ( )2009گزارش شده است.
تانن کل
تاننها پلیفنلهای گیاهی دارای وزن مولکولی باال
میباشند که از لحاظ بیولوژیکی و شیمیایی به دو گروه
تاننهای متراکم یا پروآنتوسیانیدینها و تاننهای قابل
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(میلی گرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین)

فالونوئید کل

شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش بر مقدار فالونوئید کل میوه ازگیل
حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5

(میلی گرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین)

غیر فالونوئید کل

شکل  -3مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش بر مقدار غیر فالونوئید کل میوه ازگیل
حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5
(میلی گرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین)

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5

تانن کل

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش بر مقدار تانن کل میوه ازگیل
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شکل  4مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخشهای

ژنوتیپهای وحشی ازگیل مورد بررسی قرار گرفت،

مختلف میوه را بر میزان تانن کل حاصل از عصارههای

نتایج نشان داد که محدوده ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه

متانولی و استونی در دو بخش پوست و گوشت نشان

ازگیل بین  22/3تا  57/7میکروگرم بر میلیلیتر وزن تر

میدهد .نتایج حاصله نشان داد که عصاره متانولی

متغیر بود (ارسیس لی و همکاران  .)2012همچنین در

گوشت میوه بیشترین میزان تانن کل  1575/33میلیگرم

مطالعهی دیگر روی میوه ازگیل مشخص شد که میزان

بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین و عصارههای

ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش دی پی پی اچ100 ،

استونی حاصل از هر دو بخش میوه کمترین میزان تانن

میکروگرم بر میلیلیتر میباشد (راپ و همکاران .)2011

کل را داشتند .ارکان و سلجوک ( )2015میزان تانن کل

در پژوهشی دیگر ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره استونی

عصاره استونی میوه ازگیل رقم استانبول را 1385/87

میوه ازگیل به روش دی پی پی اچ براساس مقدار ،EC50

میلیگرم بر  100گرم وزن تر معادل کاتچین گزارش

 4/33میلیگرم عصاره در میلیگرم وزن تر مشاهده شد

کردهاند .میزان تانن کل به عوامل مختلفی از جمله

(ارکان و سلجوک  .)2015وجود این تفاوتها بین

شرایط آب و هوایی ،شرایط تغذیهای ،گونه ،رقم و

پوست و گوشت از نظر ظرفیت آنتیاکسیدانی نشان

روش استخراج بستگی دارد .شواهد نشان میدهد

دهنده تأثیر ژنتیک و محیط در سنتز این ترکیبات

تاننها و پلیفنلها دارای اثرات ضد دیابتی ،ضد

میباشد و در واقع میتوان گفت که سنتز و تجمع این

موتاژنی و آنتیاکسیدانی نیز هستند (کینگ و همکاران

ترکیبات در بافتهای مختلف میوه متفاوت است .دلیل

 .)1998بهطور کلی گوشت میوه ازگیل نسبت به پوست

مغایر بودن برخی از نتایج ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه

آن از تانن کل بیشتری برخوردار بوده و حالل متانول

ازگیل در پژوهش حاضر با مطالعات ذکر شده ،میتواند

برای استخراج این ترکیب مناسبتر میباشد.

نمونه متفاوت و شرایط محیطی متفاوت منطقه مورد

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل

مطالعه باشد .مطالعهای دیگری روی خصوصیات

روش دی پی پی اچ ()DPPH

آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی کل میوه ازگیل

افزایش توجه به غذا درمانی و غذاهای با خواص

انجام گردید ،نتایج مطالعه آنها نشان داد که ظرفیت

درمانی و دارویی منجر به شروع اصالح گیاهان برای

آنتیاکسیدانی کل تعیین شده به روش ( DPPHدر

انتخاب و استفاده از حاللهای استخراج جهت تولید

عصارههای متانولی ،استونی و اتانولی  )%80میوه

محصوالت با میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی بیشتر شده

ازگیل براساس مقادیر  ،EC50به ترتیب ،205/965

است (کاوالوس و همکاران  .)2006مقایسه میانگین اثر

 146/439و  347/437میکروگرم عصاره در میلیلیتر

متقابل حالل و بخشهای مختلف میوه بر میزان فعالیت

میباشد (ممشلو و همکاران .)1390 ،هر چقدر عدد

آنتیاکسیدانی حاصل از عصارههای متانولی و استونی

بهدست آمده براساس مقادیر  EC50کوچکتر باشد یعنی

در دو بخش پوست و گوشت به روش دی پی پی اچ

آن عصاره فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری دارد .بهطور

) (DPPHدر شکل  5نشان داده شده است .بر اساس

کلی در پژوهش حاضر ،میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی به

نتایج حاصله ،میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در

روش دی پی پی اچ ) (DPPHدر بخش پوست میوه

عصارههای استونی پوست ،متانولی پوست ،متانولی

نسبت به گوشت آن بیشتر بوده و حالل استون برای

گوشت و استونی گوشت به ترتیب به میزان ،%94/87

برآورد ظرفیت آنتیاکسیدانی بهوسیله این روش

 90%/58 ،93%/64و  %61/98بهدست آمد .در مطالعهی

مناسبتر میباشد.

فعالیت آنتیاکسیدانی به روش دی پی پی اچ در
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درصد مهار رادیکال های آزاد DPPH

شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش به روش  DPPHدر میوه ازگیل
حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5
روش فرپ )(FRAP

شالتینگ آهن در پنج بخش ریشه ،ساقه ،برگ ،گل و

شکل  6مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخشهای

غالف میوه گیاه  Adenocarpus complicatusنشان داد که

مختلف میوه را بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی حاصل

عصاره متانولی غالف میوه باالترین مقدار ظرفیت

از عصارههای متانولی و استونی در دو بخش پوست و

آنتیاکسیدانی به ترتیب به میزان  871/25میکروگرم

گوشت به روش فرپ ) (FRAPنشان میدهد .باالترین

سولفات آهن در میلیلیتر و  %83/60را دارا میباشد

میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به روش فرپ در

(بربر و همکاران  .)2014همچنین جووانا و همکاران

عصاره متانولی پوست به میزان  1/17میلیگرم

( )2013میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی را به روش فرپ در

سولفات آهن در گرم وزن تر مشاهده گردید .بخش

عصاره متانولی چای سبز ،چای سیاه ،برگ و میوه

پوست نسبت به گوشت میوه از میزان ظرفیت

چای به ترتیب  1/725 ،0/788 ،1/825و  1/121مول بر

آنتیاکسیدانی باالتری بر اساس روش فرپ برخوردار

کیلوگرم گزارش کردهاند .محدوده ظرفیت آنتیاکسیدانی

بود ولی اختالف معنیداری بین دوحالل متانول و

به روش فرپ بین  5/29تا  10/80میلیموالر آسکوربیک

استون در سطح احتمال  %5در پوست میوه مشاهده

اسید در عصاره متانولی میوه انگور توسط آنیس و

نشد .تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی به دو روش فرپ و

همکاران ( )2002نیز گزارش شده است.
فرپ(میلی گرم سولفات آهن در گرم وزن تر)

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5

FRAP

شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش به روش  FRAPدر میوه ازگیل
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روش شالتینگ آهن )(Fe2+chelating

انبه ،پاپایا و کیویفروت در سه بخش پوست ،گوشت و

براساس نتایج مقایسه میانگین در شکل  7باالترین

بذر با حالل اتانول  %50مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج

میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی کل بر اساس روش

نشان داد که در بخش پوست همه میوهها درصد

شالتینگ آهن مربوط به عصاره استونی پوست

شالتینگ آهن نسبت به بخش گوشت و بذر باالتر بود.

 52%/31و پایینترین مقدار آن مربوط به عصاره

باالترین میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش شالتینگ

استونی گوشت میوه  %7/41میباشد .محتوی پلیفنل و

آهن در پوست میوه پاپایا به میزان  %48بهدست آمد

خواص آنتیاکسیدانی میوه ازگیل با سه روش دی پی

(ماتسوساکا و کاواباتا  .)2010با توجه به نتایج بهدست

پی اچ ،فرپ و شالتینگ آهن توسط گلچین و همکاران

آمده از پژوهش حاضر به نظر میرسد که روشهای

( )2011با حالل اتانول  %50مورد ارزیابی قرار گرفت

دی پی پی اچ و شالتینگ آهن جهت برآورد ظرفیت و

که نتایج آنها در این سه روش به ترتیب برابر با ،0/62

توانایی آنتیاکسیدانی در بخش پوست میوه ازگیل

 0/36و  2/76میکرومول در گرم وزن تر معادل

روشهای مناسبتری باشند .همچنین بر اساس این

ظرفیت

مطالعه حالل استون ،حالل مناسبی برای استخراج

ترولوکس

بهدست

تعیین

آمد.

میزان

آنتیاکسیدانی به روش شالتینگ آهن در میوه آواکادو،

ترکیبات آنتیاکسیدانی میباشد.

درصد شالتینگ آهن

شکل  -7مقایسه میانگین اثر متقابل حالل و بخش به روش  Chelatingدر میوه ازگیل
حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال %5

شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان

حفظ سیستمهای بیولوژیکی در برابر اثرات مضر گونه

شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان همراه با نتایج حاصل از

های فعال اکسیژن و نیتروژن هستند .در واقع

آنالیز ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به سه روش در جدول

آنتیاکسیدانها نقش مهمی درمهار گونه های فعال

 2آورده شده است .باالترین میزان شاخص ترکیبی

اکسیژن و نیتروژن و جلوگیری از تشکیل آنها ایفا

آنتیاکسیدان به ترتیب در عصاره استونی پوست

میکنند .اهمیت زیاد آنتیاکسیدانها در علوم مختلف

 98/86و متانولی پوست  95/74مشاهده شد که مطابق

بیولوژی ،پزشکی ،تغذیه و کشاورزی نیاز به وجود یک

با محتویات باالی فنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به

روش ساده ،آسان و معتبر برای اندازه گیری شاخص

روش دی پی پی اچ ) (DPPHو شالتینگ آهن

ترکیبی آنتیاکسیدانی را ایجاد کرده است .مزیت بزرگ

) (Fe2+chelatingدر عصاره استونی پوست میباشد.

شاخص ترکیبی ،برآورد ظرفیت آنتیاکسیدانی تمامی

آنتیاکسیدان به ترکیباتی اطالق می شود که قادر به

آنتیاکسیدان های موجود در یک نمونه بیولوژیکی

ارزیابي ترکیبات حاوي فعالیت آنتياکسیداني پوست و گوشت میوه ازگیل توسط عصاره متانولي و استوني

میباشد.

جووانا

و

همکاران

()2013
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ظرفیت

به ترتیب به میزان  3/70 ،10/49 ،18/38و 11/17

آنتیاکسیدانی با پنج روش  RP ،FRAP ،ABTS ،DPPHو

گزارش شده است (میل تیک و همکاران  .)2014شاخص

 Q600در چای سبز ،چای سیاه ،برگ و میوه چای رشد

ترکیبی آنتیاکسیدان بهدست آمده با دو حالل متانول و

یافته در صربستان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج

استون در پژوهش حاضر نسبت به مطالعات صورت

آنها نشان داد باالترین میزان شاخص ترکیبی

گرفته بیشتر میباشد .بنابراین میتوان گفت که

آنتیاکسیدان حاصل از پنج روش فوق ذکر در میوه

ژنوتیپهای ازگیل موجود در جنگلهای ارسباران

چای و به میزان  92/00بهدست آمد .همچنین شاخص

بهعنوان منبع غنی از ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدانی به

ترکیبی آنتیاکسیدان حاصل از دو روش  DPPHو

شمارمیروند.

 ABTSدر میوههای خشک آلو ،زردآلو ،انجیر و انگور
جدول  -2شاخص ترکیبی حاصل از ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به سه روش
نوع عصاره

دی پی پی اچ

فرپ (میلیگرم

شالتینگ آهن

()%

سولفات آهن درگرم

()%

شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان

وزن تر)
متانولی پوست

98/70

100

88/51

95/74

متانولی گوشت

95/48

89/74

55/63

80/28

استونی پوست

100

96/58

100

98/86

استونی گوشت

65/33

80/34

14/16

53/28

نتیجهگیری

میوه بیشتر بود .گیاهان حاوی ترکیبات متعددی هستند

نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان داد که میوه

که ساختارهای متفاوتی دارند .استخراج این ترکیبات به

ازگیل به واسطهی داشتن مقادیر زیادی از ترکیبات فنلی

عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها حالل و

دارای پتانسیل آنتیاکسیدانی باالیی میباشد که میزان

روش استخراج میباشند .انتخاب حالل و روش

این ترکیبات بسته به نوع بخش میوه و حالل مورد

استخراج بستگی به قسمت های مختلف یک گیاه و نیز

استفاده متفاوت میباشد .در رابطه با بخشهای مورد

مواد متشکله آن دارد .در این پژوهش ،فنل کل با حالل

مطالعه میوه در حاللهای متفاوت ،عصاره حاصل از

استون ،فالونوئید کل و تانن کل نیز با حالل متانول بهتر

پوست میوه با حالل استون ظرفیت آنتیاکسیدانی

استخراج شدند که اختالف بین دوحالل متانول و استون

بیشتری را دارا میباشد و بهطور کلی مقدار ترکیبات

در استخراج ترکیبات صورت گرفته میتواند متأثر از

فنلی و فالونوئیدی در بخش پوست نسبت به گوشت

موارد ذکر شده باشد.
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Abstract
Medlar (Mespilus germanica L) grows wildly in East Azerbaijan province (Arasbaran).
Unfortunately, a few studies have been done on medlar in this area, except in limited cases. This
research was conducted based on factorial experiment in completely randomized design with three
replications. In this research, the phenolic compounds and antioxidant activity of the peel and pulp
of medlar fruit were measured. Also, the extraction solvents were methanol (85%) and acetone
(80%). The results showed that the methanolic extracts had the highest total flavonoid (415.00 and
327.83 mg CE.100g FW) and total tannin (1132.67 and 1575.33 mg CE.100g FW) in the both of
peel and pulp, respectively. Also, the peel antioxidant activity using FRAP method in methanol and
acetone solvents was 1.17 and 1.13 mg Fe2(SO4)g FW, respectively, which showed no significant
difference at 5% probability level. The highest total phenol (762.51 and 526.12 mg GAE.100g FW)
total non-flavonoid (427.01 and 365.46 mg CE.100g FW) in the both of peel and pulp and
antioxidant activity based on DPPH and Fe2+chelating methods (94.87% and 52.31%) and
antioxidant composite index in the peel of fruit (98.86) was obtained in acetonic extracts. In
general, the results indicated that medlar fruit are a potential source of natural antioxidants in the
part of peel and pulp, and acetone is the best solvent for the extraction of compounds containing
antioxidant activity.
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