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  ه منابع طبيعي گرگان دانشيار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ، دانشگا-2
   دانشيار گروه شيمي، دانشگاه منابع طبيعي گرگان-3
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  چكيده
از پارسل يك سـري جنگـل        هاي پوست  ر پوست بلوط بلندمازو، نمونه     كمي و كيفي اسيد تانيك موجود د        شناسايي به منظور 

 در حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعـي اسـتان گلـستان قـرار                كه آوري شد  جمع) شصت كالته (ر بهرام نيا    آموزشي دكت 
 بـه عنـوان     بررسي نوع حالل به كار برده شده در اين           و شد گيري  بهرهها   تخراج تانن در آزمايشگاه از حالل     به منظور اس  . دارد

 بـراي   TAPPI(T264-om-88)اسـتاندارد    متنـوع پوسـت، روش       يهـا   به تركيـب  با توجه   . عامل متغير در نظر گرفته شد     
 ساعت با دستگاه سوكـسله      5 گرم ماده خشك اوليه به مدت        20 بر روي    استخراج. تعيين مواد استخراجي پوست به كار رفت      

 18 ±2 و   20±2 ،   25±2برابـر بـه ترتيـب     ) 1:1(متـانول -آب ، متـانول و    داغ هاي آب  عصاره استخراج شده با حالل     .انجام شد 
 از نظر كمـي بـا دسـتگاه كرومـاتوگرافي مـايع بـا عملكـرد بـاال         ياد شدههاي  ميزان اسيد تانيك موجود در عصاره     . بوددرصد  

متـانول  - نتـايج نـشان داد كـه حـالل آب    . مورد بررسي قـرار گرفـت     FT-IRسنج    با دستگاه طيف    و ساختار آن   شدمحاسبه  
 گيري  بهره نانومتر و    250 بيشينهيزان اسيد تانيك استخراج شده در طول موج         باشد و م   هترين حالل براي استخراج تانن مي     ب
بـود و ميـزان تـانن       درصـد    5±2و   30±2،  70±2متانول و آب به ترتيـب شـامل          متانول،-آبي  ها  گرادياني در حالل   نظامز  ا

   .شد دهدي درصد 14 و حدود ميزانبيشترين ) 1:1(متانول- از حالل آبگيري بهرهموجود در پوست با 
  

بلوط، اسيد تانيك، مواد استخراجي، تانن هيدروليز شدني، كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال، طيف سـنج                : هاي كليدي  واژه
  زير قرمز
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  مقدمه
 تا 10 ودپوست بسته به نوع گونه و شرايط رشد، در حد

دهد و اين نسبت   درصد ساقه درختان را تشكيل مي20
 درخت بيشتر و حدود باالييهاي   و قسمتها براي شاخه

آوري چوب در صنايع  لدر طي عم.  درصد است35 تا 20
پوست  براي توليد خمير و كاغذ و غيره، از جملهمختلف 

طور  بهقسمت عمده پوست حاصل . شود از چوب جدا مي
در مقايسه ]. 3[شودمي سوزانده گرما توليد براي معمول

 متفاوت بوده و با چوب، پوست داراي جذب آب
پوست . باشد  آنيزوتروپي آن از چوب كمتر ميهاي ويژگي

ها و  يب شيميايي به دليل وجود پلي فنلاز لحاظ ترك
ساكاريدها و درصد بيشتر مواد  پلي تر ها، درصد كم سوبرين

 مواد ميزاناستخراجي با چوب متفاوت است همچنين 
 پوست از .معدني در پوست خيلي بيشتر از چوب است

هاي  هاي سخت، الياف و سلول لحاظ ساختماني از سلول
هاي   سلولماننديف و نرمي و مواد ظراي  چوب پنبه

الياف پوست از لحاظ . پارانشيمي ساخته شده است
  الياف چوب است و محتوي سلولز،مانندشيميايي 

 پوست همچنين محتوي. سلولز و ليگنين است همي
از جمله مواد ]. 5[مقادير زيادي مواد استخراجي است

ها يك سري   تاننهمهاستخراجي چوب تانن است 
ن است كه توانايي انعقاد  دارند و آن ايهاي مشترك ويژگي

اين مواد .  را دارندها، فلزات سنگين و آلكالوئيدها آلبومين
 قابض بودن از خود نشان ويژگي شوند و در آب حل مي

كات و دردها يتوان در كاهش تحر ها مي لذا از آن. دهند مي
هاي دهاني،  توان براي رفع تورم و از جوشانده آن مي

ها  هاي موضعي و سوختگي ها، خونريزي ونشيتها، بر زكام
كه در العاده اين ماده باعث شده  خواص فوق .استفاده كرد

از تانن با . دا كنداي پي صنعت نيز كاربردهاي گسترده
 كه ه گرفتبهرتوان براي توليد نوعي چسب  فرمالدهيد مي

 درجه 90 آب تا دماي برابر توانايي دارد با مقاومت در
هاي آبي،  براي توليد رنگ. را نيز تحمل كند سلسيوس

  .بهره گرفتتوان از تانن  سبز، قرمز و بنفش مي
اوم كاربرد اصلي تانن در صنايع دباغي است كه باعث مق

شود و همچنين در  شدن چرم در مقابل پوسيدگي مي

اكي، توليد پالستيك و حفاري چاه هم كاربرد صنايع خور
  .شود مي ديده) 1( در شكل ساختار اسيد تانيك. دارد
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   ساختار اسيد تانيك- 1شكل 

  
 با محلول آب و الكل انار، از پوست ريشه) 1323(خلخالي 

 گرم پودر پوست 200نشان داد گيري نمود و  و اتر عصاره
 )1359( متوسليان]. 2[ انن دارد گرم ت16 خشك،
 بر روي درختان بلوط انجام داد و گزارش داد هايي بررسي

بين پوست و برگ درختان بلوط از نظر تركيب شيميايي 
وان جهاي  ت چنداني وجود ندارد و پوست شاخهتفاو

ي  شدنهيدروليز) آبكافت( درصد تانن 15-20داراي 
درخت داراي كند كه پوست  او همچنين عنوان مي .است
 در تانن كوكسي فرآ ميزان درصد تانن است و 14-13

 ) درصد14-18حدود  (هاي ديگر يشتر از گونهببلوط 
پوست درختان ) 1382(تركمن و همكاران  ].4 [است

 90 دمايدرصد و  1كارگيري سود  هتوسكا و بلوط را با ب
 ساعت استخراج كردند و 1 به مدت سلسيوسدرجه 
 به روشم مواد استخراجي را  تانن متراكميزان

 3/6 به ترتيب LH-20سفادكس  كروماتوگرافي ستوني با
 با  درصد به دست آوردند و تانن هيدروليز شدني را2/4و 

گيري نمودند و اعالم كردند  اسپكتروفتومتري اندازهروش 
 و 12تيب داراي كه پوست درختان بلوط و توسكا به تر

) 1979 (1و و داديكبيل]. 1[باشند  درصد تانن مي6/9
 را تعيين كردند و 2مقدار تانيك اسيد موجود در آب جو

  راTLC از بدست آمده نتايج HPLCاظهار داشتند كه 
                                                 

1. Belleau, and Dadic  
2. Beer  
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 گاليك اسيد  دي درصد87كند و آب جو داراي  تائيد مي
 280اليك اسيد در جذب  درصد مونومريك گ13و 

بر ) 1986( و همكاران 1نيشمورا]. 8 [باشد نانومتر مي
 آزمايش )Q.Stenophylla Makino( وي پوست بلوطر

داراي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه پوست بلوط 
هاي  تانن ها است كه شامل فنل  پلياي از مخلوط پيچيده

ها  ترين آن باشند و مهم هيدروليز شدني و متراكم مي
 و همكاران 2اسكالبرت]. 10[ است تانن و االژي تانن گالو

مواد استخراجي پوست، برگ و ريشه بلوط ) 1988(
 كروماتوگرافي با متانول استخراج نمودند و باپدونكوالتا را 

  نمودند و به وجودتجزيه قندها را HPLCكاغذي و 
 3اونيفاد]. 12 [پي بردندمتراكم االژيك اسيد و تانن هاي 

 آب  بابه استخراج تانن از پوست اكاليپتوس) 2001(
شت بازده تانن استخراجي با اندازه پرداخت و اظهار دا

و همچنين اعالم كرد بازده ذرات پوست رابطه عكس دارد 
آمده با آب مقطر و روش همزدن در مقايسه با  به دست

وست اكاليپتوس  پآب شير و روش خيساندن باالتر بود و
ابايي و همكاران ب]. 15 [ درصد تانن است12 تا 5داراي 

دولنسيس لرگ اكاليپتوس كامگيري از ب با عصاره) 2004(
ها پي بردند و  و ترمينالياكاتاپا به عملكرد ضد ميكروبي آن

ا، ه  شيميايي مانند سابنينهاي ركيباظهار داشتند كه ت
ها  هاي فرار و فنل ها، روغن استروئيدها، گليكوزيدها، تانن

شود و اين  ميكروبي مي  باعث خاصيت ضد،در عصاره
زا كه  هاي بيماري ميكروارگانيسم در برابر برخي ها عصاره

هاي پوستي وجود دارد  ها و عفونت ها، سوختگي در زخم
به استخراج ) 2004( و همكاران 4پانزرا]. 7 [مؤثر هستند

 . سياالت فوق بحراني پرداختندباتانن از آكاسيا مرنسي 
دماي پائين، زمان كوتاه استخراج و نبودن حالل آلي 

هاي استخراج با سياالت فوق  يبرترغليظ در عصاره را از 
گيري  ند و بهترين شرايط را براي عصارهبحراني اعالم كرد

 درجه 60دماي ) TLC(تانن با كروماتوگرافي اليه نازك 
 با توجه به ].11 [ بار اعالم كردند200 و فشار سلسيوس

 را گونه هاي شمال كشور  درصد حجم جنگل17 اينكه
                                                 

1. Nishmoura  
2. Scalbert  
3. Onifade  
4. Pansera  

از اين گونه در صنعت دهد و  بلوط بلندمازو تشكيل مي
شود بنابراين با   ميگيري بهرهوكش و تخته اليه زياد ر

توان آن را  مي حجم قابل توجهي پوست روبرو هستيم كه
وارد چرخه توليد كرد و به عنوان ماده اوليه يك واحد 

 بررسي هدف از اين . قرار دادگيري بهرهصنعتي مورد 
 لوط بلندتعيين ميزان اسيد تانيك موجود در پوست ب

  .مازو است
  

   مواد و روش ها
 پـس از    مـازو   تهيه شـده از بلـوط بلنـد        هاي پوست  نمونه
 در هواي آزاد خشك شـده و سـپس بـدون            در آغاز تهيه،  

 دســتگاه بــا بيرونــي و پوســت درونــيجداســازي پوســت 
سـپس بـه     .خردكن و آسياب به آرد پوسـت تبـديل شـد          

شده و  هاي پوست، آرد پوست الك       منظور جداسازي كرك  
ور داده شـد و بـر روي الـك           مش عب  40ذراتي كه از الك     

  . مانده مورد استفاده قرار گرفت  باقي60
در مرحله بعد، پس از مـشخص نمـودن درصـد رطوبـت،             

 ميـزان   تعيين درصد كلي مواد اسـتخراجي پوسـت،          براي
مــورد ) بــر حــسب وزن خــشك( گــرم از آرد پوســت 20
تانن در شـرايط    تخراج  به منظور اس   . قرار گرفت  گيري  بهره

بـا توجـه بـه      . شـود   مـي  گيـري   بهرهها   آزمايشگاه از حالل  
 متنوع پوست و نيـز انحـالل پـذيري مختلـف            هاي  تركيب

 كه براي TAPPI (T264-om-88)استاندارد ها، روش آن
طـور    بـه رود،   يين مواد اسـتخراجي چـوب بـه كـار مـي           تع

يـن  شود در ا    مي گيري  بهره پوست نيز    تجزيهبراي   معمول
متـانول بـراي    -آب و   متانول،  هاي آب داغ    از حالل  بررسي

گيـري بـا دسـتگاه     پس از عـصاره  شد گيري بهرهاستخراج  
 حـالل  از دستگاه تقطيـر چرخـان        گيري  بهرهبا   سوكسله،

 و فـشار    سلـسيوس  درجه   50 دمايگاه در    دست شدخارج  
 پـس از  گرديـد م يوه تنظـ يـ متـر ج   ليي م 10افته  يكاهش  

 آنچه در بالن     شد رياعت حالل تبخ  ك س يگذشت حداكثر   
 كـه بـا     بـود ه مواد استخراج شده از پوسـت        يباقي ماند كل  

ر درصد ماده استخراج شده از پوست به        يتوجه به فرمول ز   
  : ديدست مي آ
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= Eدرصد ماده استخراج شده   
= WEODوزن خشك ماده استخراجي  

= WFODوزن خشك آرد پوست   
، انحـالل ين ميزان تانن موجـود در عـصاره روش          براي تعي 

 و كروماتوگرافي مورد    FT-IR رسوب دادن، طيف سنجي   
 تانن با امالح آهن   در روش حالليت     . قرار گرفت  گيري  بهره

در روش رسـوب     .دهد  تشكيل مي   رنگي  كمپلكس محلول
دادن مقداري عصاره را در حالل متانول حـل كـرده و بـه              

ك مـاده قطبـي   يـ ي كـه تـانن      يجااز آن آن اتر اضافه كرده     
 بـه شـكل     شـود تـانن    ر قطبي حل نمي   ياست و در مواد غ    
 سرريز كردن تانن را     راه از   .شود  مي ديدهرسوب زرد رنگي    
   .كنيم مي خشك دسيكاتور خالءجدا نموده و در 

ــتگاه  ــدل FT-IRدس  PerkinElmer FT-IR  م
Spectrometer Spectrum RXIــور ــا دتكت تري  ب

ــولفا ــسرين س ــين ) DTGS(ت گلي ــوجي ب ــول م ــه ط   ك
4000-400  cm-1نمونـه  دهد استفاده شد،  را نمايش مي

 را به صورت كامالً پودر در آورده و آن          تانن استخراج شده  
را  نمونـه    IR طيـف و   كنـيم  تبديل مـي   KBr قرص   بهرا  

ــي ــريم م ــدر ا. گي ــين ي ــتگاه   بررس ــا دس ــار ب ــراي ك  ب
از هيتـاچي   -كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال مدل مرك      

             از نــوع آناني اســتفاده شــد كــه ســتونيــستم گراديــس
 100 (RP-8. 250-4, 5µm)C18  Lichrospherباشـد   مي

د ي ميلـي ليتراسـ    A  ،25حالل   : شامل دو نوع حالل بود     و
 B ،%8/99حـالل   ر و   آب مقطـ   ليتـر   ميلي 975+ ك  ياست

ــا اســتفاده از در آغــاز ]14[. آب مقطــر2/0+ %متــانول   ب
) S2000 UV/VIS( مــدل دســتگاه اســپكتروفتومتري

 بـه  nm  324–200 تـانن اسـتاندارد  بيـشينه طول مـوج  
 شـده بـه دسـتگاه     گراديـاني اعمـال      برنامـه     و دست آمـد  

  . آمده است1در جدول  كروماتوگرافي
   برنامه اعمال شده به دستگاه كروماتوگرافي-1جدول 

  
  
  
  
  
 

        1 نانومتر250: طول موج ماكزيمم 
    2 ميكروليت20: مقدار تزريق 

      3 متر بر دقيقهيلي م1: سرعت جريان 
 از نـرم افـزار آمـاري        گيـري   بهرهها با    تجزيه و تحليل داده   

SPSS            هايـت   در قالب طرح كـامالً تـصادفي انجـام و در ن
ها بـه روش دانكـن صـورت         يانگينمقايسه و گروه بندي م    

  .گرفت
  نتايج

مقداري عصاره استخراج شـده را در حـالل متـانول حـل             
ــد   ــك كلري ــرده فري ــافه  ) 7H2O-FeCl3(ك ــه آن اض ب

به رنگ آبي متمايل بـه سـياه در         كنيم محلول حاصله     مي
. دهـد در عـصاره تـانن وجـود دارد           كه نـشان مـي     آيد مي

ـ   FT-IRطيف ه وسـيله اتـر از    تانني كه با رسـوب دادن ب
  . مي شودديده) 2(عصاره استخراج شده بود در شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )cm−1(     عدد موجي 

   اسيد تانيكFT-IR طيف - 2شكل 
  

شود اين طيف حداقل دو       مي ديده شكل   درهمان طور كه    
 را  33/1203و   cm3400−1قله جذب قـوي در حـدود        

) C-O(و  ) O-H(به ترتيب براي فركانس هـاي كشـشي         
 مربـوط  كه cm 3400−1كه جذب قوي در. دهد نشان مي

اسـت طيـف قـوي و پهـن         ) O-H(به گروه هيدروكسيل    
ــت ــذب . اس ــل  cm 1750-1730−1در ج ــروه كربوني  گ

ن طيف به دليل پيوند     را داريم ولي در اي    ) C=O(استري  

                                                 
1. Detection wavlenght : 250 nm  
2. Injection volume : 20 µl  
3. Flow : 1 ml/min  

 A B  )دقيقه(زمان 
0  100  0  
12  70  30  
20  50  50  
22  30  70  
30  0  100  

 %
بور

ع
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رزونانس قوي با حلقه آروماتيك، اين گروه عاملي در طول          
.  ظـاهر شـده اسـت      cm 09/1718−1موج كوتاه تـري در    

      گــروهcm 1300-1000−1عــالوه بــر آن در فركــانس  
)C-O (كــه در ايــن طيــف در ناحيــه . اســتري را داريــم  
1−cm 33/1203-57/1033 ــت ــده اس ــاهر ش ــروه .  ظ گ

)عاملي متيل    )3CH  1 در طيف−cm 1450-1375  ظاهر 
-cm 46/1448−1شـود كـه در ايـن طيـف در ناحيـه            مي
گـروه آرومـاتيكي در ناحيـه       .  ظاهر شده اسـت    38/1325

شود كـه در ايـن طيـف بـا            ظاهر مي  cm 3000−1تقريباً  
 نيـست ولـي     ديدنتلفيق شده و قابل     ) OH(گروه عاملي   

ــاتيكي در ناحيـــه) C-C(بانـــد كشـــشي   حلقـــه آرومـ
1−cm65/1617 ــده   از آنجــايي كــه در.]6[شــود  مــيدي

 جـذب خوانـده شـده       ميزانهاي مختلف،    هاي گونه   عصاره
كند، لي والن    مي روي كششي متفاوت فرق   ز به دليل ني   ني
 FT-IR خود با اسـتفاده از طيـف   هاي  بررسيدر  ) 2006(

     اتـصال  cm-1 2933 در گونه آكاسـيا و زيتـون در جـذب      
)C-H (و در جذبcm-1  1420-1330  گـروه )O-H(  را

زان تـانن موجـود     يري م يگ براي اندازه . ]9[مشاهده كردند 
 را داشـته    )ونيبراسـ يكال(  واسنجي د منحني يدر عصاره با  

 )كيـ پ(نقطـه اوج  ر  ي از آن و سطح ز     گيري  بهرهم تا با    يباش
بـا داشـتن    . ميها درصد تانن موجود را به دست آور        عصاره

ك بـه   يـ ر پ يـ و سـطح ز   ي تانن اسـتاندارد     ها غلظت نمونه 
 رسم واسنجي منحني  با دستگاه كروماتوگرافيدست آمده

روماتوگرام مربوط ك.شود  ميديده )3(كه در شكل  شود مي
به اسيد تانيك حاصل از دستگاه كرومـاتوگرافي مـايع بـا            

   .شود مي نشان داده) 4 (عملكرد باال درشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  متانول- با حالل آب  كروماتوگرام اسيد تانيك- 4شكل

 مربـوط بـه     هـاي   نقطـه اوج   همه به تقريب  بررسيدر اين   
ل  دقيقه ظاهر شـده اسـت و شـك         2 اسيد تانيك در زمان   

 انجام شده هاي  بررسي منطبق با    به طور كامل   ها  نقطه اوج 
ــا ) 1990(تــورلي و همكــاران  .]17[باشــد پيــشين مــي ب

هاي اسيد فـسفريك و    گرادياني و حالل  نظام از   گيري  بهره
 نانومتر كرومـاتوگرام اسـيد      275استونيتريل و طول موج     

 كـه نـشان      دقيقه مـشاهده كردنـد     4/8تانيك را در زمان     
هـا بـر زمـان        شرايط تنظيم دستگاه و نوع حـالل       دده مي

  .]16[گذارد ميماندگاري تاثير 
 رابطه رگرسيوني بين مقادير تانيك اسيد اسـتاندارد         راهاز  

 حاصل از دستگاه كرومـاتوگرافي در       نقطه اوج و سطح زير    
 نانومتر معادله رگرسـيوني مطـابق شـكل         250طول موج   

 سطح زيـر    ميزانن  به دست آمده است كه با قرار داد       ) 3(
 اسيد تانيك   ميزانها در معادله،      هر يك از نمونه    نقطه اوج 

  )3شكل. (ها محاسبه شد آن
  
  
  
  
  
  
  
  

  تانن استانداردواسنجي منحني -3شكل
  

 از تجزيــه واريــانس تــاثير بدســت آمــده نتــايج 2 جــدول
 بر روي ميزان عصاره استخراج شـده از         هاي مختلف  حالل

   .دهد پوست را نشان مي
هاي مختلف   تعيين تاثير حاللبراي واريانس تجزيه - 2جدول

  گيري در ميزان عصاره
منبع 
  تغييرات

درجه 
  آزادي

مجموع 
  مربعات

ميانگين 
  مربعات

F 
  محاسباتي

  تيمار
  خطا
  كل

2  
6  
8  

909/86  
62/8  
529/95  

454/43  
437/1  

**247/30  

  .باشددار مي درصد معني5  و1داري در هر دو سطح معني    ** 
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شـود كـه بـين        مي ديدهبه جدول تجزيه واريانس     با توجه   
گيـري از پوسـت در هـر دو سـطح             عصاره براينوع حالل   

داري وجـود     درصد اختالف معني   5 درصد و    1اري  د معني
هـا   آناي دانكن،  ايسه ميانگين چند دامنه آزمون مق   و دارد

) 5(كند كه در شكل     بندي مي   را در دو گروه جداگانه طبقه     
 ايـن  سه نوع حالل به كار برده شده در     بين  . شود  يم ديده

ي در دو گروه جداگانـه      دار ، از لحاظ اختالف معني    بررسي
اقع شده   و  جداگانه  گروه يكاند و حالل آب در       قرار گرفته 

شد كـه آب بهتـرين حـالل        با است كه اين بدان معني مي     
از پوسـت نـسبت بـه دو حـالل ديگـر            گيـري    براي عصاره 

رين بازده استخراجي را دارد كه بـه دليـل      باشد و بيشت   مي
قابـل اسـتخراج از قبيـل        هـاي    تركيب بيشترآن است كه    
هـاي قابـل حـل و        ها، همي سلولزها، ليگنين    كربوهيدرات

 به صورت گليكوزيد امالح معدني و غيره موجود در پوست    
شـود كـه     موجود است و به خوبي در آب حل مي        در گياه   

 ولي شود  ميآبكافتيكوزيدي راج پيوند گلدر جريان استخ
 يازاكي  .كنند مي هاي ديگر به صورت گزينشي عمل      حالل

 خـود بـر روي پوسـت        هاي  بررسيدر  ) 1993(و همكاران   
 دست يافتند و اعالم كردنـد       همانندياكاليپتوس به نتايج    

 كننـد    عصاره را استخراج مـي     ميزان كه آب گرم بيشترين   
 موجود در عصارهمواد استخراجي ميزان ) 5(شكل  .]١٨[

  آزمون دانكن  پايهبندي آن بر      و گروه  هاي مختلف  با حالل 
   .دهد را نشان مي

  

25 a
20 b 18 b
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هاي مختلف و  ميزان استخراج عصاره با حالل-5شكل
  گروه بندي آن بر اساس آزمون دانكن

گيري تانيك اسـيد موجـود در         از اندازه  بدست آمده نتايج  
ــ عــصاره اســتخراج شــده از پوســت بلــوط بلنــد  ــا م ازو ب

 كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال      راههاي مختلف از     حالل
 از تجزيـه    بدسـت آمـده    نتايج   3 جدول .تعيين شده است  

واريانس تاثير نوع حالل را بر روي ميزان تانن موجـود در            
  .دهد عصاره پوست را نشان مي

  
هاي   واريانس جهت تعيين تاثير حاللتجزيه -3جدول 

   موجود در عصارهمختلف در ميزان تانن
منبع 
  تغييرات

درجه 
  آزادي

مجموع 
  مربعات

ميانگين 
  مربعات

F 
  محاسباتي

  تيمار
  خطا
  كل

2  
6  
8  

9/6390  
23/5  

14/6396  

453/3195  
872/0  

**57/3663  
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شـود كـه بـين        مي ديدهبه جدول تجزيه واريانس     با توجه   
   استخراج تانن از پوست در هـر دو سـطح          برايل  نوع حال 
داري وجـود     درصد اختالف معني   5 درصد و    1اري  د معني
اي دانكـن     آزمون مقايـسه ميـانگين چنـد دامنـه         لذا دارد

نـشان  ) 6(شـكل   هـاي مختلـف را در        اختالف بين حـالل   
 .دهد مي

شود سه نـوع حـالل        مي ديده )6(در شكل   همان طور كه    
ــرده شــده   از لحــاظ اخــتالف بررســير ايــن دبــه كــار ب

انـد و مخلـوط     گروه جداگانه قرار گرفتـه   دو داري در  معني
هتـرين حـالل بـراي      ب) 1:1(متانول بـا نـسبت برابـر        -آب

باشد و بيشترين بازده اسـتخراج را دارد         استخراج تانن مي  
كند و اين نشان       ميزان تانن را استخراج مي     و آب كمترين  

 فنـولي را بـه خـوبي      هاي  ركيب ت تواند  نميكه آب   دهد   مي
ميزان تانن استخراجي با كمك     ) 6( شكل   .استخراج نمايد 

 را  بنـدي آن بـا آزمـون دانكـن         و گـروه   هاي مختلف  حالل
  .دهد نشان مي
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  نوع حالل
و  هاي مختلف  ميزان استخراج تانن با حالل-6شكل

  بندي آن با آزمون دانكن گروه
  

  گيري بحث و نتيجه
 شـيميايي پوسـت، شـامل       يهـا   با توجه به اينكه تركيـب     

تركيبات چربي دوسـت و آبدوسـت مـي باشـند و درجـه              
سـت، در   هـاي مختلـف متفـاوت ا       ها در حـالل    انحالل آن 
هاي با درجه قطبيت مختلف،       از حالل  گيري  بهرهنتيجه با   

درصد كل عصاره استخراج شده با هر كـدام از حـالل هـا              
  عـصاره را اسـتخراج  ميـزان شترين متفاوت است و آب بيـ    

ها بيشتر است و   حاللديگرد زيرا هم قطبيت آب از  كن مي
ها بيشتر است كـه       ديگر حالل   واكشيدگي آب از   توانهم  

داسازي بهتر انجـام    ها از هم باز و ج      شود مولكول  باعث مي 
ميــزان عــصاره كمتــري را هــاي ديگـر   گيـرد ولــي حــالل 

كنند ولي در استخراج تانن از عصاره مخلوط         استخراج مي 
بيشترين تانن را استخراج    ) 1:1(نول با نسبت برابر   متا-آب
 .باشـد  مـي  كند و بهترين حالل بـراي اسـتخراج تـانن          مي

 از كروماتوگرافي مايع بـا عملكـرد بـاال          بدست آمده نتايج  
 14بلنـدمازو داراي حـدود      دهد كه پوست بلوط       نشان مي 

باشـد    مـي   متانول -درصد تانن قابل استخراج با حالل آب      
ن قابـل تـوجهي اسـت و مـي تـوان از آن در               كه اين ميزا  

نيـز  ) 1382(تركمن و همكـاران     .  نمود گيري  بهرهصنعت  
در بررسي پوست بلوط بلندمازو با اسپكتروفتومتر و مدت         

 ساعت استخراج با سود اعالم كردنـد كـه پوسـت            1زمان  
  .]١ [ شدني استآبكافت درصد تانن 12بلوط داراي 
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