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ست یبات زی ترکیکی رئولوژيهایژگی و ویدانیاکسیت آنتی فعالیبررس
  شده از درخت به با استفاده از روش اولتراسوندفعال استخراج

  

                           ، 2یی حسن سرای، آزاده قربان*12يدید احمد شهی، س1ین فرقانیالدنیمع
  2یسی زاده رئیشهرام نق

  
، ی، دانشگاه آزاد اسالمیآمل... ت ای، واحد آییع غذای ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه علوم و صنای کارشناسي دانشجو- 1

  .رانیآمل، ا
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  دهیچک
 کل و ی فنلي و محتوایکی رئولوژيهایژگیو.  قرار گرفتیابیشده از شاخه درخت به توسط اولتراسوند مورد ارزست فعال استخراجیبات زیترک

شده از استخراجست فعال یبات زی ترکیدانیاکسیت آنتین قابلیهمچن.  شدندی استاندارد بررسيهاشده توسط روشبات استخراجیدها در ترکیفالونوئ
 موجود در یبات فنولیمقدار ترک. د موردسنجش قرار گرفتیکال سوپراکسی و رادDPPHکال یل، رادیدروکسیکال هی قدرت مهار راديریگق اندازهیطر

گرم یلی م78/13 ± 028/0 (يدیبات فالونوئیو مقدار ترک) د در گرم عصارهیک اسیگرم گالیلی م375/20 ±046/0( شاخه درخت به یعصاره استخراج
 یکنندگت مهاریشده از شاخه درخت به، فعالست فعال استخراجیبات زی اثبات کردند که ترکییایمی شيهاشیآزما. بود) ن در گرم عصارهیکوئرست

 و ییع غذایر صنا مناسب دیدانیاکسیب آنتیک ترکیعنوان تواند بهید را دارد و می سوپراکسيهاونیل و آنیدروکسیکال هی و رادDPPHکال یراد
 حاصل مورداستفاده قرار گرفتند و یشگاهی آزمايها برازش دادهي برای مستقل از زمان مختلفیکی رئولوژيها مدل.ردی مورداستفاده قرار گییدارو

  .باشدی میشگاهیج آزمای نتایانیف رفتار جری توصي براينگهام مدل بهتریمشخص شد که مدل ب
  
  .دی، فالونوئیبات فنلی، ترکیدانیاکسیت آنتیست فعال، فعالیبات زی، ترک شاخه درخت به:د واژگانیکل
  
  
  

 

                                                             
  a.shahidi@iauamol.ac.ir :سنده مسئولینو *



 ...یکی رئولوژيهایژگی و ویدانیاکسیت آنتی فعالیبررس و همکاران                                               ین فرقانین الدیمع

 2

   مقدمه- 1
با نام انگلیسی ) Cydonia oblonga Miller(» به«وه یم

Quince وه از خانواده یک درخت میRosaceae و از جنس 
Cydonia گونه با نام کی بوده که تنها ازVulgaris 

ن یکشت ا. باشدیبرخوردار است و بومی ایران و ترکمنستان م
 اروپا، ی و جنوبيا به مناطق مرکزیسرعت از آسدرخت به
ن یا]. 1[افته است یکا گسترش یه و آمریانوسیقا، اقیشمال آفر
 عالوه بر ياوهی ميهار درختیز همچون سایوه نیدرخت م

ر ی نظيگری دیاد جانب مويوه، داراید می توليجنبه اقتصاد
ها در هنگام هرس ژه شاخهیوها هستند که بهها و شاخهبرگ

 ياژهیها اغلب مورداستفاده ون شاخهیا. شوندیدرختان حذف م
بات ی از ترکيل برخورداریرند هرچند که به دلیگیقرار نم

  . هستندیی باالي ارزش اقتصاديست فعال دارایز
در بهبود » به«وه یدرخت و مران، شاخه، برگ ی ایدر طب سنت

ر، آسم و سرفه مؤثر دانسته شده ی، بواسی عروقی قلبيهايماریب
نکه مطالعات مختلف نشان یبا توجه به ا]. 4 و 3، 2[است 

 یعینه طبیهزک منبع خوب و کمی» به«اند شاخه درخت داده
ن ی، بنابرا]6 و 5، 2[دها است یک و فالونوئیبات فنولی ترکيبرا

 مطلوب ذکرشده در بهبود يهایژگی وییایمیشبه لحاظ 
در حال حاضر، . بات نسبت دادین ترکیتوان به ایها را ميماریب

انجام شده است که با » به«وه ی مي بر روی مختلفيهاپژوهش
ن ی، ایکروبی و خواص ضد میدانیاکسی آنتيهایژگیتوجه به و

 یابی مهم در ارتقاء سالمت ارزییک منبع غذایعنوان وه بهیم
  ].14 -7، 4، 3[شده است 

در » به« درخت یرخوراکی غيها در بخشی فنليوجود محتوا
ز ی شاخه، برگ و دانه نیعنی یرخوراکی غیی هوايهاقسمت

نه ی مختلف در زميهادر پژوهش]. 3 و 2[اشاره شده است 
ن عصاره یمشخص شد ا» به«استفاده از عصاره شاخه درخت 

، بهبود ]17 و 16، 15، 2[ مختلف پوست يهايماریر درمان بد
ز غشاء گلبول قرمز ی، محافظت از همول]17[کبد چرب موش 

 روده بزرگ ی سرطانيهاو مهار گسترش سلول] 1[انسان 
ن یها، ادر اغلب پژوهش. مؤثر بوده است] 18- 21[انسان 

 یبات فنلی ترکي را به سطح باالی سالمت بخشيهایژگیو
. دهندینسبت م» به«ها و شاخه درخت ها، برگوهیوجود در مم

ست فعال یبات زیزان ترکی ميریگن مبنا اندازهیبر هم
ن یهمچن. د خواهد بودیمف» به«شده از شاخه درخت استخراج

 يهایژگی و ویدانیاکسیت آنتی فعالیابین پژوهش به ارزیدر ا

  استخراج»به«بات که از شاخه درخت ین ترکی ایکیرئولوژ
  .اند، پرداخته شده استشده

  

  ها مواد و روش- 2
   نمونهيساز آماده- 2-1

 دانشگاه ییع غذایاین پژوهش در آزمایشگاه گروه علوم و صنا
آملی و آزمایشگاه مرکز رشد ... آزاد اسالمی واحد آیت ا

شاخه درخت به از .  انجام گرفتي فناور ساريواحدها
در ) آبادجنگل عباس( شهرستان بهشهر ی مناطق جنگلیحواش

طبق روش سان و همکاران .  شديآورز جمعییاواخر فصل پا
 ي و جداسازيآورشاخه درخت به، پس از جمع) 2010(

ها پس از شاخه]. 22[ز شدند یها شسته و تمیناخالص
اب یکن خرد شد و با آسک مخلوطیکردن، در خشک

  .دل شدنی تبدی به پودر نرمیشگاهیآزما
ست فعال از شاخه یبات زی استخراج ترک- 2-2

  درخت به
ست فعال از پودر شاخه درخت به، به یبات زیاستخراج ترک

و با استفاده از امواج ] 22[کمک روش سان و همکاران 
بات تحت یند استخراج ترکیفرآ. ک انجام گرفتیاولتراسون

 ي، دما) درصد7(ع یط مختلف نسبت جامد به مایشرا
 40(ک یاولتراسون، زمان)گرادی درجه سانت70(ک یاولتراسون

محلول حاصل از . دی انجام گرد6 برابر با pHو ) قهیدق
بوخنر و ارلن خأل فی مختلف استخراج، توسط قيمارهایت

آمده توسط دستگاه تبخیرکننده دستصاف گردید، حالل به
 عصاره .ظ شدیعصاره تغلحذف گردید و ) يروتار(چرخان 

گراد خشک ی درجه سانت60 ي آون تحت دماظ سپس دریغل
ست فعال جدا شده و جمع یبات زی، ترکيگذاربعد از آون. شد
  .دیگرد
 یدانیاکسیات آنتی خصوصی بررس- 2-3

 شدهست فعال استخراجیبات زیترک
ست فعال یبات زی آزمون سنجش قدرت ترک-2-3-1

  DPPHکال یدر مهار راد
 يهاست فعال در غلظتیبات زیتر از محلول ترکیلیلی م3

 1 يبه لوله محتو) تریلیلیم/کروگرمی م300- 50(مختلف 
اضافه )  موالر در اتانولیلی مDPPH) 1/0تر محلول یلیلیم
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 30خوبی تکان داده شد و به مدت شد و مخلوط حاصل به
 یکیگراد در حمام آب در تاری درجه سانت37 يقه در دمایدق

وسط دستگاه سپس جذب مخلوط ت. داشته شدنگه
 70( نانومتر با بالنک اتانول 517 در UVاسپکتروفوتومتر 

 ي باال حاويها طبق گفتهیمخلوط مشابه. قرائت شد) درصد
BHTه یعنوان نمونه شاهد تهست فعال بهیبات زی و بدون ترک

طبق  DPPH اندازي رادیکالت درصد به دام یدرنها. دیگرد
  ].23[ محاسبه شد 1معادله 
  1معادله 

   
 A0 :ست فعال در یبات زیزان جذب مخلوط بدون ترکیم
   نانومتر517موج طول
A1 :ست فعال در یبات زی ترکيزان جذب مخلوط حاویم

   نانومتر517موج طول
ست فعال یبات زی آزمون سنجش قدرت ترک-2-3-2

  OHکال یدر مهار راد
به روش سان و همکاران ل یدروکسیکال هی مهار رادییتوانا

 435/0(ن یانت گریلیتر معرف بریلیلی م1. ]22[انجام گرفت 
، ) موالریلی م9(آ فروس . یت. يد. يتر ایلیلی م1، ) موالریلیم
تر یلیلی م1و ) موالریلی م8/8 (دیدروژن پروکسیهتر یلیلی م1

 300- 50(ست فعال یبات زیترک  مختلفيهاغلظت
قه در ی دق20باهم مخلوط شدند و به مدت ) تریلیلیم/کروگرمیم

قرار گرفت، ) گرادی درجه سانت25( اتاق يانکوباتور در دما
 توسط  نانومتر624موج سپس جذب مخلوط واکنش، در طول

 يریگاندازه) آب مقطر( در برابر بالنک يدستگاه اسپکتروفتومتر
د یک اسیآسکورب ي باال حاويها طبق گفتهیمخلوط مشابه. شد

  .دیه گردیعنوان نمونه شاهد تهبه) Cن یتامیو(
   2معادله 

  
A0در ) ست فعالیبات زیبدون نمونه ترک(زان جذب کنترل ی م

   نانومتر517موج طول
A1517موج ست فعال در طولیبات زیزان جذب نمونه ترکی م 

  نانومتر
 يهاونی جذب آنیی توانایابی آزمون ارز-2-3-3

 دیسوپراکس

نز و ید توسط روش مارتی سوپراکسيهاونی جذب آنییتوانا
تر مخلوط یلیلی م3هر ]. 24[انجام گرفت ) 2001(همکاران 

 pH(م فسفات یموالر بافر سدیلی م50شده از لیواکنش، تشک
- 50( مختلف يهان، غلظتیونیموالر متیلی م13، )8/7برابر با 

 100ست فعال، یبات زیعصاره ترک) تریلیلیم/کروگرمی م300
وم یبلو تترازول- ترویکرو موالر نی مEDTA ،75کرو موالر یم
)NBT ( جذب نمونه در . ن بودیبوفالویکرو موالر ری م2و

الت یبوت.  شديریگقه اندازهی دق10 نانومتر پس از 560
. ل مثبت استفاده شدعنوان کنتربه) BHA(زول ی آنیدروکسیه

  : محاسبه شد3 توسط معادله یدرصد مهارکنندگ
   3معادله 

  
 A :در ) ست فعالیبات زیبدون نمونه ترک(زان جذب شاهد یم

  نانومتر560موج طول

B: 560موج ست فعال در طولیبات زیزان جذب نمونه ترکیم 
  نانومتر

 ی فنوليهابی مقدار ترکيریگ آزمون اندازه-2-3-4
 کل

ري یگوکالتو اندازهین سی با روش فولی فنوليهابیزان تام ترکیم
ان یک در گرم عصاره بید گالیگرم اسیلیج برحسب میشد و نتا

هاي ن روشیتروکالتو از متداولیس-نیروش فول]. 25[شد 
ن روش، یاساس کار در ا. باشدی میبات فنولیري ترکیگاندازه

 و ییایط قلی در محی فنوليهابین توسط ترکیاء معرف فولیاح
موج رنگ است که حداکثر جذب را در طولیجاد کمپلکس آبیا

کروگرم بر ی م300عصاره با غلظت . دهدی نانومتر نشان م760
 160/1تر از محلول عصاره با یکرولی م20. ه شدیتر تهیلیلیم
وکالتو یس-نیتر معرف فولیکرولی م100تر آب مقطر و یلیلیم

تر یکرولی م300قه، ی دق8 تا 1 بعد از گذشت .مخلوط شدند
به آن افزوده ) یحجم/ی درصد وزن20(م یمحلول کربنات سد

ش بعد از تکان دادن، درون حمام آب با یهاي آزمالوله. شد
 30گراد قرار گرفت و پس از گذشت ی درجه سانت40دماي 

 760موج ها با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولقه جذب آنیدق
ک، ید گالی استاندارد اسیبراي رسم منحن. نانومتر خوانده شد

تر یلیلی مکروگرم بری م300ن ماده با غلظت یاي از اهیمحلول پا
، 50(هاي مختلف ه غلظتین محلول پایسپس از ا. دیه گردیته

آماده ) تریلیلیکروگرم بر می م300 و 250، 200، 150، 100
د، با قرار یک اسیون گالیبراسی کالیپس از رسم منحن. دیگرد
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 ی مربوط به منحنیدادن مقدار جذب عصاره در معادله خط
، مقدار فنول تام موجود در )R2=99.71 با 4معادله (استاندارد 

  .عصاره محاسبه شد
  4معادله 

y=0.0057x+0.0054 
 يهابی مقدار ترکيریگ آزمون اندازه-2-3-5

  کليدیفالونوئ

د یوم کلرینی آلومید تام به روش رنگ سنجیزان فالونوئیم
وم ینی آلومیاصول روش رنگ سنج]. 26[ري شد یگاندازه

د با گروه یوم کلرینیدي آلومیهاي اسل کمپلکسید، تشکیکلر
بات ین ترکیدها است که ایل فالونوئیدروکسیا گروه هیکتو و 

عصاره با .  نانومتر دارند415موج ن جذب را در طولیشتریب
تر از یلیلی م5/0. ه شدیتر تهیلیلیکروگرم بر می م300غلظت 

تر یلیلی م1/0 درصد، 95تر اتانول یلیلی م5/1محلول عصاره به 
ک یم یتر استات پتاسیلیلی م1/0  درصد،10د یوم کلرینیآلوم

بعد از نگهداري . دیتر آب مقطر مخلوط گردیلیلی م8/2موالر و 
قه، جذب مخلوط در ی دق30ها در دماي اتاق به مدت نمونه
 یمنظور رسم منحنن بهیاز کوئرست.  نانومتر خوانده شد415

ن در یرم کوئرستگیلیج برحسب میاستاندارد استفاده شد و نتا
ن ماده با غلظت یاي از اهیمحلول پا. ان شدیهر گرم عصاره ب

ن محلول یسپس از ا. دیه گردیتر تهیلیلیکروگرم بر می م300
 300 و 250، 200، 150، 100، 50(هاي مختلف ه غلظتیپا

 یپس از رسم منحن. آماده شد) تریلیلیکروگرم بر میم
ادن مقدار جذب عصاره در ن، با قرار دیون کوئرستیبراسیکال

 با 5معادله ( استاندارد ی مربوط به منحنیمعادله خط
R2=99.38(د تام موجود در عصاره محاسبه ی، مقدار فالونوئ

  .شد
  5معادله 

 y=0.0032x+0.0228 
بات ی ترکیکی رئولوژيهایژگی وی بررس- 2-4
 شدهست فعال استخراجیز
 از یست فعال استخراجیبات زی ترکیکی رئولوژيهایژگیو

 ساخت  301MCRله دستگاه رئومتر یوسشاخه درخت به، به
 مجهز به کنترل يزیر آلمان قابل برنامه1شرکت آنتون پار

 یکی رئولوژيپارامترها.  قرار گرفتی موردبررسیسرعت برش

                                                             
1. Anton par 

افزار اکسل و نمودارها با نرم )01/7 (2دیت اسالیافزار رابا نرم
بات یون ترکیسپرسی دیانیرفتار جر.  رسم شدند2007نسخه 

، 50( مختلف يها از شاخه درخت به، در غلظتیاستخراج
 یتوسط تنش برش) تریلیلیکروگرم بر می م300 و 250

شده  در حالت کرنش کنترلیآمده در مقابل سرعت برشدستبه
 از سرعت یعیدر محدوده وس)  (یتنش برش.  شدیابیارز
. افتیش ی افزایتمیصورت لگار به1/0-500  یبرش

ق یشده از طر دادهی در سرعت برشيته ظاهریسکوزیسپس و
ر یمقاد. دست آمد بهیسرعت برش بهینسبت تنش برش

 يهای و منحنی، سرعت برشیته، تنش برشیسکوزیو
 در مقابل ی و تنش برشیته در مقابل سرعت برشیسکوزیو

  ].27[افزار به دست آمد ن نرمی توسط ایسرعت برش
  جیل نتایوتحلهی تجز- 2-5
طرفه کیانس یارز ویها با استفاده از آنالشیج حاصل از آزماینتا

ها با سه تکرار تمام آزمون. ل قرار گرفتیتحل و هیمورد تجز
 رسم 2007افزار اکسل نسخه نمودارها با نرم. انجام شدند

  .شدند
  

  ج و بحثی نتا- 3
بات یاکسیدانی ترک ارزیابی ظرفیت آنتی- 3-1
  شده از شاخه درخت بهست فعال استخراجیز
  DPPH  تعیین توانایی جذب رادیکال -3-1-1

 ییهاسمین مکانیترشده از شناختهیکی آزاد يهاکالیمهار راد
توانند ی میدانیاکسی آنتيهابیاست که توسط آن ترک

ج ین روش نتایدر ا. ندیها را مهار نمایون چربیداسیاکس
 در DPPHزان جذب محلول یبرحسب درصد کاهش در م

ان ی فاقد عصاره بDPPHه نسبت به محلول حضور عصار
ساکارید براي ارزیابی هاي مختلف پلیاثر غلظت. گرددیم

 DPPHق آزمایش فعالیت جذب ی از طریدانیاکسیتوانایی آنت
 یج درصد مهارکنندگینتا ).1شکل ( بررسی و کنترل شد

هاى آزاد  نشان داد که توانایى مهار رادیکالDPPHکال یراد
 مختلف يهاست فعال در غلظتیبات زیهاى ترکتوسط عصاره

ها بستگى به غلظت عصاره) تریلیلیکروگرم بر می م300تا  50(
ها افزایش  آنیکالیدارد و با افزایش غلظت فعالیت ضد راد

                                                             
2. Write Slide 
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 تأثیر یدانیاکسینتایج نشان دادند که ظرفیت آنت]. 28[یابد یم
ویژه در  بهDPPHهاي آزاد توجهی بر روي رادیکال قابل

تر یلیلیکروگرم در می م300در غلظت . هاي باال داشتغلظت
دان یاکسی عصاره نمونه نسبت به آنتیکالیت ضد رادیفعال

ن لحاظ عملکرد بهتري را نشان ی باالتر بود و از اBHTسنتزي 

 یدانیاکسیت آنتیدهد که فعالیهاي آماري نشان میبررس. داد
 در سطح BHTان سنتزي دیاکسیسه با آنتیعصاره در مقا

؛ )=0001/0p(داري دارد ی درصد اختالف معن5نان یاطم
ت یست فعال داراي خاصیبات زین، نمونه ترکیبنابرا

  . استي قویدانیاکسیآنت

  
Fig 1 Inhibition effects of the quince bough extract and BHT on DPPH radical. Data are mean for three 

measurements. 
  

و موك و ] 29[و همکاران  سان جیق حاضر با نتایج تحقینتا
ن گزارش نمودند ین محققیا.  داشتیخوانهم] 30[همکاران 

هاي  عصارهDPPHکال آزاد ی رادیت مهارکنندگیکه فعال
ش غلظت اثر ی وابسته به غلظت است و با افزایاهیگ

ان و ی که توسط سلمانیدر پژوهش. افتی شدت یمهارکنندگ
 سبزي زولنگ ی و متانولیهاي اتانول عصارهيرو] 31[همکاران 

 در آزمون زان ی قرار گرفت، میران، موردبررسی ایبوم
 زولنگ ی براي عصاره متانولDPPHکال ی رادیمهارکنندگ

دان سنتزي یاکسیتر و براي آنتیلیلیکروگرم بر می م66/119
BHT 13/4232[وو و همکاران . تر بودیلیلیکروگرم بر می م [

 يدهایساکاری پلیدانیاکسیت آنتیج حاصل از فعالینتا
ط ی در شرا. کردندی بررس1سیدیشده از ماکرانتوئاستخراج

د یل و سوپراکسیدروکسی، هDPPHکال آزاد ی رادیشگاهیآزما
دان یاکسیک آنتیعنوان ن بهیهمچن. کندی مهار ميطور قوبه
 یابیشتر نشان داد که ارزی بالقوه کشف شد و مطالعات بیعیطب

 و مشخص یشگاهیط آزمایدان در شرایاکسی آنتيهاتیفعال
  . استي، ضروریدانیاکسیسم آنتیشدن مکان

                                                             
1.  Macranthoides  

هاي هیدروکسیل  تعیین توانایی جذب رادیکال-3-1-2
)OH(  

دهنده، رادیکال هیدروکسیل هاي واکنشدر بین انواع اکسیژن
هاي زیستی با ترین رادیکال آزاد است که به همه مولکولفعال

]. 33[کند اي رادیکال آزاد حمله میهاي زنجیرهشروع واکنش
 يهابراي دفاع از سامانه) OH(حذف رادیکال هیدروکسیل 

با توجه . ار مهم استیغذایی یا سلولی در برابر اکسیداسیون بس
هاي هیدروکسیل وابسته به ، توانایی جذب رادیکال2به شکل 

ش ی با افزالیدروکسی هيهاکالیاثر مهار در راد. باشدغلظت می
 300 به 50ست فعال از یبات زی نمونه ترکيهاغلظت عصاره

درصد مهارکنندگی . افته استیش یتر افزایلیلیکروگرم بر میم
 درصد 9/82، حدود ppm 300اسید آسکوربیک در غلظت 

شده در ست فعال حاصلیبات زیباشد که این میزان براي ترکمی
هاى در غلظت. استدرصد  4/94این تحقیق در غلظت مشابه، 

هاى  فنولى به سبب افزایش تعداد گروهيهابیشتر، ترکیب
هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، احتمال انتقال هیدروژن 

هاى آزاد و به دنبال آن قدرت مهارکنندگى عصاره به رادیکال
ست یبات زیجه گرفت که ترکیتوان نتیم]. 28[یابد یافزایش م
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 یت مهارکنندگیشده از شاخه درخت به، فعالفعال استخراج
 يهادر پژوهش. ل دارندیدروکسی هيهاکالی راديتر رويقو

  ].34[گر مشاهده شد یاهان دی گين حالت برایز ای نيگرید

  
Fig 2 Hydroxyl radical-scavenging activity of quince bough extract and vitamin C at different concentrations. 

Data are mean for three measurements. 
  هاي سوپراکسید توانایی جذب رادیکال-3-1-3

ار مضر شناخته ی بسیب سلولیعنوان ترکد بهیکال سوپراکسیراد
گر ی ديها واکنشيریگ در شکليامدهشده است و نقش ع

فا یدروژن اید هیل و پراکسیدروکسیکال هیدار مانند رادژنیاکس
ل جذب یشده پتانسست فعال استخراجیبات زیترک]. 35[کند یم

. دهدی را از خود نشان مید خوبی سوپراکسیونیکال آنیراد
 50ش غلظت از یشود با افزایده می د3شکل  طور که درهمان

ون یت جذب آنیتر، خاصیلیلیکروگرم بر می م300تا 
بات ی ترکیین توانایهمچن. ابدییش میافزا) O2(د یسوپراکس

د از نمونه یکال سوپراکسی در جذب رادیست فعال استخراجیز
بات یج نشان داد که ترکینتا. باشدی کمتر مBHA یعنیشاهد 

کال یون رادیبر آنیشده اثر مهارکنندگست فعال استخراجیز
 يریگشیتواند به پیش گذاشته است که مید به نمایسوپراکس

  ].36[و کمک کند یداتیب اکسیا بهبود آسی

  
Fig 3 Superoxide radical-scavenging activity of quince bough extract and BHA at different concentrations. Data 

are mean for three measurements. 
 تام و یبات فنولی مقدار ترکیابی ارز-3-1-4

   تاميدیفالونوئ
یري کننده در پیشرفت سرطان و گعنوان پیشترکیبات فنولی به

اکسیدانی ترکیبات فعالیت آنتی. هاي قلبی شناخته شدندبیماري



 1397 مرداد ،15 دوره ،87 شماره                                                                                      ییغذا عیصنا و علوم
 

  7

زان یم. ها است آنیاکنندگیفنولی وابسته به خصوصیات اح
شده ست فعال استخراجیبات زی تام عصاره ترکیبات فنولیترک

 از واکنش یر جذب ناشیاز شاخه درخت به، بر مبناي مقاد
سه آن با یو و بر اساس مقایوکالتیس- نی فولعصاره با معرف

د و بر طبق معادله خط یک اسیهاي استاندارد گالمحلول
 .دیمحاسبه گرد دیک اسی استاندارد گالیآمده از منحندستبه
 046/0375/20 (یبات فنولیزان ترکیج نشان داد مینتا
 یطبق معادله منحن) د در گرم عصارهیک اسیگرم گالیلیم

  .دی استخراج گردیاهید از عصاره گیک اسیاستاندارد گال
ها به دام اندازي رادیکال آزاد و یا سم عمل فالونوئیدیمکان

دي یبات فالونوئیزان تام ترکیم]. 37[باشد ها میکردن یونشالته
شده از شاخه درخت به، ست فعال استخراجیبات زیعصاره ترک

ري شد و بر اساس یگد اندازهیوم کلرینی آلومیسنجروش رنگبه
ن و بر طبق معادله یهاي استاندارد کوئرستسه آن با محلولیمقا

 .ن محاسبه شدی استاندارد کوئرستیآمده از منحندستخط به
 028/078/13(دي یبات فالونوئیزان ترکیج نشان داد مینتا
 یطبق معادله منحن) ن در گرم عصارهیگرم کوئرستیلیم

ن یا. دی استخراج گردیاهین از عصاره گیاستاندارد کوئرست
نتایج . دي بودیبات فالونوئی از ترکیر فراوانیعصاره حاوي مقاد

ن گیاه زولنگ یآذان داد که عصاره گلیک مقاله پژوهشی نش
گرم معادل  میلی5/105 و 8/58،1/60داراي محتوي تام فنولی 

ب براي سه روش یگالیک اسید در گرم عصاره به ترت
نتایج حاکی . استخراجی اولتراسونیک، خیساندن و سوکسله بود

از وجود مواد فنولی بیشتر در عصاره حاصل از روش سوکسله 

گر، اثرات یاي ددر مطالعه]. 38[بود  ش دیگررو نسبت به دو
گیري روي محتواي تام فنولی و هاي مختلف عصارهروش

 موردبررسی قرار Lythrum salicariaفالونوییدي گیاه 
ها اکسیدانی خوبی در همه آزمونها فعالیت آنتیعصاره. گرفت

این پژوهش نشان داد که در این گیاه، محتواي تام . نشان دادند
فنولی در عصاره اولتراسونیک بیشتر از عصاره ماسیراسیون بوده 
اما محتواي تام فالونوئیدي در عصاره ماسیراسیون بیشتر از 

  ]. 37[عصاره اولتراسونیک بوده است 
 محلول یکی رئولوژيهایژگی ویابی ارز- 3-2

  شدهستخراجبات ایترک
 در برابر سرعت یرات تنش برشیی تغی بررس-3-2-1

  یکی در مدل رئولوژیبرش
 محلول ی در مقابل نرخ برشیرات تنش برشیی تغ4شکل 

 300 و 250، 50(شده در سه غلظت بات استخراجیترک
گراد را نشان ی درجه سانت25 يو در دما) تریلیلیکروگرم بر میم
، تنش یش نرخ برشیشود با افزایده میطور که دهمان. دهدیم

ب یت شیابد و درنهاییش میافتن افزایان ی جري الزم برایبرش
شود که نشان از رفتار یاد می زیش نرخ برشی با افزایمنحن
طور که عالوه، همانبه. ها دارد محلولیوتنیر نی غیانیجر

 یش غلظت تنش برشی ثابت با افزایک نرخ برشیداست در یپ
 یخط مماس در هر نقطه از سرعت برشبیش. ابدییش میافزا

  .باشدیته ظاهري در آن کرنش میسکوزیزان ویدهنده منشان

  
Fig 4 Shear stress vs. shear rate rheogram for quince bough extract at different concentrations. 
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 يمناسب بران مدلییمنظور تعشده بههاي انجامیبر اساس بررس
بات ی محلول ترکیکیات رئولوژی خصوصیانیرفتار جر

 ی هرشل باکليهاشده از شاخه درخت به، مدلاستخراج
 برازش داده ی تجربيها بر داده)8معادله (نگهام یو ب) 7معادله (

ن و مدل ییها تعه نمونهی کلي مدل مذکور برايشد و پارامترها
ن مدل براي یاز ا. دین مدل انتخاب گردیعنوان بهترنگهام بهیب

  .دیات مستقل از زمان استفاده گردی خصوصیبررس
   7معادله 
   8معادله 

ش یدهند، با افزایان نشان میطور که نمودارهاي جرهمان
خط مماس بر نمودار در هر نقطه از کرنش بی شیسرعت برش

نگهام را براي محلول یه وجود رفتار بین رویابد که اییش میافزا
 مهم یژگیو. دهدیش نشان میشده مورد آزمابات استخراجیترک

ن مدل است که یم در اینگهام وجود تنش تسلیمدل ب
باشد، یال میافتن سیان ی جري براییک تنش ابتدایدهنده نشان

افتن یان یال قادر به جریم، سیر کمتر از تنش تسلیچون در مقاد
ن موضوع در ادامه یا]. 39[مد دارد ه جای شبيست و رفتارین

 یان برشی رفتار جریکیهاي رئولوژسازيج مدلیتوسط نتا
ان یشده شاخه درخت به، ببات استخراجیاي محلول ترکیپا

 يهاتوان گفت که نمونهی م4با توجه به شکل . ده استیگرد
شده از شاخه درخت به ست فعال استخراجیبات زی ترکيحاو

 تنش ي دارایوتنیر نی رفتار غ300 و 250، 50 يهادر غلظت
ن یدر ا. دهندی عرض از مبدأ از خود نشان ميم و دارایتسل
 يها محلولیانیف رفتار جرینگهام جهت توصیق از مدل بیتحق
  .دیشده استفاده گردبات استخراجیترک
 يهاافته بر دادهی برازش ي پارامترهای بررس-3-2-2

  یکیان در مدل رئولوژیرفتار جر
ب یل ضرینگهام به دلیداست، مدل بی پ1طور که از جدول همان

 یانیف رفتار جری کمتر جهت توصين باالتر و خطاییتع
عالوه از جدول به. رودیکار م بهيدیساکاری پليهامحلول

ک است یها نمونه) n(ان یس جریزان اندیمشخص است که م
س یزان اندین میهمچن. باشدینگهام میک رفتار بیکه نشان از 

دهنده باشد و نشانیستم می سیافتگیقوام نشان از ساختار
ست یبات زیش غلظت ترکیش ساختار و اتصاالت با افزایافزا

 و یوتنیال نیدر س) n (یانیس جریشاخص اند. باشدیفعال م
م ینگهام تنش تسلیال بین تفاوت که سی است با ا1نگهام برابر یب

نگهام یال بیک سی و یوتنیال نیک سیگر یاز تفاوت د. دارد

 ی در تمام2 به کرنش1 تنشیب منحنیتوان به ثابت بودن شیم
نگهام در یال بیب در سی و متفاوت بودن شیوتنیال نینقاط س

  .]40[نقاط مختلف اشاره کرد 
ست فعال یبات زیم براي محلول ترکین مقدار تنش تسلیشتریب

.  بود50م در غلظت یار تنش تسلن مقدی و کمتر300در غلظت 
نگهام تناسب یآمده مدل بدستنان بهیب اطمیبا توجه به ضرا

ها در  نمونهیکیف رفتار رئولوژی توصي را برايشتریب
 ي براین روند مشخصیهمچن.  مختلف نشان داديهاغلظت

  .نگهام مشاهده شدیب قوام بیت ضریکم
ته در برابر سرعت یسکوزیرات ویی تغی بررس-3-2-3

  یکی در مدل رئولوژیبرش
ن تنش ی بیک رابطه خطی است که یالی سیوتنیال نیک سی

ته یسکوزی و نرخ برش در رفتار آن وجود دارد و مقدار ویبرش
نگهام یال بی نخواهد کرد، اما در سيرییر نرخ برش تغییبا تغ

 است ياگونه بهی و سرعت برشيته ظاهریسکوزین ویرابطه ب
 کاهش يته ظاهریسکوزی، مقدار ویش سرعت برشیا افزاکه ب

باً یها تقر نمونهي برایانیل رفتار جری پروف5در شکل . ابدییم
 در یوتنیه نی ناحين صورت که دارایبه ا. باشدیمشابه م

ست فعال یبات زیش غلظت ترکیافزا. باشندی می برشيهانرخ
شود و ی ميمری پليهارهین زنجی اتصال بیش نواحیباعث افزا

ته یسکوزیافته و کاهش ویشیر تنش آستانه افزایجه مقادیدرنت
ته یسکوزیو. شودی ميب تندی شي دارایانی رفتار جریدر منحن

ن، یک مقدار معیش غلظت ذرات به ی با افزایآرام بهيظاهر
 یکیابد و بعدازآن به سبب تجمع ذرات به نزدییش میافزا

  . دابییش میسرعت افزاگر، بهیکدی
اندازه ذرات ن دو محدوده که بهین اید بیته بایسکوزیدر عمل، و

بات یته ترکیسکوزیو. ابدی دارد کاهش ی بستگیو تنش برش
 یراتییابد و تغییش می افزایش جزء حجمیست فعال با افزایز

 رابطه یوتنیال نیدر س. دهدیال رخ می سیکیدر رفتار رئولوژ
، 3ادیته زیسکوزیالت و، سه حیته و سرعت برشیسکوزین ویب

نگهام رابطه یال بیدر س. باشدی م5ته کمیسکوزی و و4حد واسط
ن صورت است که با ی به ایته و سرعت برشیسکوزیون یب

ج کاهش یرتد بهيته ظاهریسکوزی ویش سرعت برشیافزا
  ].40[ابد ییم

                                                             
1 .Stress 
2 .Strain 
3. Viscous 
4. Intermediate 
5. Mobile 
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Table 1 Rheological parameters Bingham model 
model rheological parameters Concentration 

k (Pas.s) n τ0 R2 
300 0.0098879 1 0.00063343 0.9987 
250 0.00097275 1 0.00054103 0.9972 
50 0.0010036 1 0.00017141 0.9956 

  

  
Fig 5 Viscosity vs. shear rate rheogram for quince bough extract at different concentrations. 

 
 احتماالً یکینامیدرودی هيروهاین، نیی پای برشيهادر نرخ

دارنده  نگهيوندهایستند که بتوانند پی بزرگ نیاندازه کافبه
توانند یشده مگر را بشکنند و ذرات فلوکهیکدیذرات در کنار 

جه یکسان عمل کنند و درنتیمانند ذرات با اندازه و شکل 
ش ی افزایکه تنش برشیدرحال. ماندی میته ثابت باقیسکوزیو
شوند ی بزرگ میاندازه کاف بهیکینامیدرودی هيروهایابد، نییم

ها ر شکل فلوکهییتغ.  موجود را بشکننديهاکهتوانند فلویو م
دان ی ذرات و همسو شدن با می طولیدگیتواند باعث کشیم

حال، در نیباا]. 41[شود یستم میته سیسکوزیبرش و کاهش و
ک مقدار ثابت ی به يته ظاهریسکوزی باال وی برشيهاتنش

طور کامل شده بهکه همه ذرات فلوکهنیل ایرسد که به دلیم
ل یدل. ماندی میکه فقط ذرات مجزا باقنیشوند تا ایکسته مش
ماند ی میشده ثابت باقگر آن است که تعداد ذرات فلوکهید

ب ذرات یشده برابر تخرل ذرات فلوکهیکه تشکیدرحال
تواند یون نمیسپرسی دير در رئولوژییتغ. شودیشده مفلوکه

ستم باشد، بلکه ممکن یر در اندازه ذرات سییفقط به سبب تغ
  ].42[دارکننده باشد ی پايهاات مولکولیل خصوصیاست به دل

  
  

  يریگجهی نت- 4
 از یکیعنوان د بهیست فعال از منابع جدیبات زیاستخراج ترک

سازي آماده. باشدین میاري از محققیروز بسموضوعات به
ها از گیاهان، نقطه شروعی براي جداسازي و عصاره
 در .باشدزاي شیمیایی موجود در گیاهان میسازي اجخالص

ست فعال یبات زی ترکیدانیاکسیت آنتین پژوهش، فعالیا
نتایج . شده از شاخه درخت به موردمطالعه قرار گرفتاستخراج

ست فعال استخراجی داراي ظرفیت یبات زینشان دادند که ترک
 و DPPH ،OHهاي آزاد باالیی براي جذب رادیکال

ت یفعالنتایج آنالیز شیمیایی نشان داد که . باشدسوپراکسید می
 سوپراکسیدل و یدروکسیه، DPPH آزاد يهاکالیمهار راد

ابد ییش میش غلظت، افزایبه غلظت است و با افزاوابسته
شده از ست فعال استخراجیبات زیترکتوان گفت که یجه میدرنت

تن با در نظر گرف. باشدشاخه به، داراي درجه خلوص خوبی می
 و یبات فنولیر ترکی بالقوه و مقادیدانیاکسیت آنتیفعال

توان از عصاره آن در یدها در شاخه درخت به، میفالونوئ
  ریهاي سنتزي و سادانیاکسیجاي آنتصنعت دارو و غذا به
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ون یداسیر انداختن پراکسی جهت به تأخییایمی شيهادارنده نگه
ج ینتا.  استفاده نمودییهاي غذاري از رشد پاتوژنید و جلوگیپیل

بات ی ترکي حاويها نشان داد که محلولیکی رئولوژيهاآزمون
 رفتار يشده از شاخه درخت به، داراست فعال استخراجیز
م و مستقل از زمان هستند و مدل ی تنش تسلي دارایوتنین

. باشدینگهام می، مدل بیانین رفتار جریف ای توصيمناسب برا
ه یان در کلیس جرید، اندیساکاریزان پلیش میعالوه، با افزابه

دهنده ان نشانیک است و شاخص رفتار جرینمونه برابر با 
  .ستم استی سیافتگیس قوام و ساختاریاند
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Ultrasound assisted Quince (Cydonia oblonga Miller) bough aqueous extracts were evaluated. The 
rheological properties and the content of total phenol and flavonoids were determined in the extracted 
bioactive compounds by standard methods. Antioxidant activity of extracted bioactive compounds was 
evaluated by Superoxide radical scavenging activity, hydroxyl radical scavenging activity and DPPH 
scavenging activity. The total amounts of phenolics and flavonoids were 20.375±0.046 mg GAE/g and 
13.78±0.028 mg quercetin/g dry weight of bioactive compounds. The results of chemical analysis 
showed that the extracted bioactive compounds had high capacity to absorb the free super oxide 
radical, hydroxyl radical and DPPH and can be used as a suitable antioxidant compound in food and 
drug industries. Different time independent rheological models were used to fit the experimental data 
and Bingham was found the best model to describe flow behavior for all of the experimental results. 
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