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 بررسي ميزان آنتوسيانين و تانن هاي محلول و نامحلول در دو رقم پسته

Pistacia vera L)(  
  

  3، عذرا صبورا 2، پريچهرحناچي1شيما آزاده دل

  

   دانشجوي ارشد بيوشيمي، گروه بيوتكنولوژي، بخش بيوشيمي، دانشكده ي علوم زيستي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران-1
  تكنولوژي، بخش بيوشيمي، دانشكده ي علوم زيستي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران دانشيار گروه بيو-2
   دانشيار گروه فيزيولوژي، بخش علوم گياهي، دانشكده ي علوم زيستي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران-3

)12/3/95: رشيپذ خيتار  28/11/94: افتيدر خيتار(   
 

  چكيده
اين ماده . با وزن مولكولي زياد هستند و قادرند با كربوهيدرات ها و پروتئين ها كمپلكس هايي را تشكيل دهندتانن هاي گياهي فرآورده هاي طبيعي 

 پوست پسته، انبوه توليد به توجه با هدف از انجام آزمايش اين است كه . مهم گياهي داراي خواصي مانند ضد ميكروبي و رسوب دادن پروتئين ها است

و چهار حالل  استفاده از امواج فراصوتدر اين مطالعه استخراج تانن  با دو روش خيساندن و . بات تانن از آن بررسي گرددتوليد صنعتي تركي امكان
 .P.vera cv) و اوحدي )P. vera cv. Kallehghuchi(در دو رقم پسته، كله قوچي ) درصد و آب50 درصد، متانول 50درصد، اتانول 70استون (

Ohadi)بيشترين و كمترين ميزان تانن نامحلول  آزمايش نشان داد كهنتايج . انجام شد mg/ gDW 18/13 به ترتيب مربوط به روش 99/11و 
 به 46/34 و mg/g DW 32/55اما بيشترين و كمترين ميزان تانن محلول. خيساندن در رقم كله قوچي در حالل هاي استون و متانول اندازه گيري شد

ميزان آنتوسيانين در پوست پسته كله . ر رقم اوحدي در حالل اتانول و رقم كله قوچي در حالل آب بدست آمدترتيب مربوط به روش خيساندن د
 نتايج اين.  بدست آمد19/4 و μmol/g DW 12/4  و در مغز پسته كله قوچي و اوحدي به ترتيب71/10 و μmol/g DW 09/9 قوچي و اوحدي

  .شود گرفته نظر در زيستي فعال تركيبات دسترس قابل و ارزان منبع يك عنوان به دمي توان پسته پوست كه داد نشان
  

  پوست پسته، تانن، آنتوسيانين: كليدواژگان
  
  
  

 

                                                            
 مسئول مكاتبات : com.yahoo@wrc_hanachi  
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   مقدمه-1
 فرانسوي به معناي تركيبات مهم در چرم سازي نام تانن از واژه

ي قديم از اين تركيبات به دليل هاان گرفته شده است و از زم
 و ساخت ات در دباغي كردن پوست حيوانهاآنخصوصيات 
وزن مولكولي تانن ها بيش از . ]1[شده است مي  چرم استفاده

از نظر ساختارهاي شيميايي با يكديگر  دالتون است و 20000
اين تركيبات مي توانند در تمام قسمت هاي گياه . تفاوت دارند

. مانند ساقه، چوب، برگ، ميوه، دانه و ريشه وجود داشته باشد
همچنين افزايش در توليد تانن مي تواند در ارتباط با بيماري 

بنابراين به نظر مي رسد نقش زيستي اين تركيبات .  باشدگياه
در گياه در ارتباط با دفاع گياه در مقابل آلودگي حشرات و 

تانن ها از متابوليت هاي ثانويه . ]2[جانوران گياه خوار باشد 
.  ديده مي شودعاليبا خاصيت پلي فنولي هستند كه در گياهان 

به دليل تنوع گسترده ساختارتانن ها، يك سيستم طبقه بندي 
ساختاري و شيميايي آنها مورد استفاده براساس خصوصيات 

  . ]1[قرار گرفته است كه به صورت زير است 
اين گروه از ساده ترين تركيبات هستند كه قابل : گالوتانن ها 

هيدروليز بوده و داراي يك باقي مانده ي پلي فنول و يك باقي 

با وجود اينكه تنوع زيادي در .  پلي الكل مي باشندمانده
ساختار پلي الكلي وجو دارد اما بيشترين گالوتانن ها از گياهاني 

 D-Glucose  اول هاي حاويمنشا گرفته اند كه داراي پلي

  . هستند
بزرگترين گروه تانن ها در اين گروه مشاهده : االجي تانن ها 

االجي تانن ها نيز از گالوتانن ها از جفت شدن دو . مي شوند
  . گروه پلي اول ايجاد مي شوند

يده از يك گروه ساختمان تانن هاي پيچ: تانن هاي مركب 
 يك گروه كاتچين تشكيل شده گالوتانن يا االجي تانن به همراه

  . است
اين تركيبات در واقع پروآنتوسيانين هاي : تانن هاي متراكم 

مري هستند كه از واحدهاي كاتچين ساخته شده اليگومري و پلي
بيوسنتز اين تانن ها با متراكم شدن واحدهاي ساختماني با . اند

د  واحد ساختماني ايجا5 تا 2درجه اي از پلي مريزه شدن بين 
اهميت اين گروه از تانن ها در ارتباط با واكنش آنها . مي شود

پروتئين ها مي باشد كه اين امر نيز بستگي به درحه پلي  با
  . مريزاسيون آنها دارد

  
Fig 1 Classification of the tannins: (1) Gallotannins, (2) Ellagitannins, (3) Complex Tannins, (4) Condensed 

Tannins [1]. 
 

در صنايع غذايي از تانن ها به عنوان تركيبات آنتي اكسيداني و 
همچنين به عنوان شفاف سازي نوشيدني ها و آب ميوه ها و در 
صنايع الستيك سازي از اين تركيبات به عنوان منعقدكننده 

اخيرا كاربرد اين تركيبات به دليل اثرات مثبت . استفاده مي شود
ري هاي كشنده عصر حاضراثبات شده بر روي تعدادي از بيما

 سبب مهار همانند سازي HIVاست به طوريكه در ويروس 
مي شود خاصيت ضد ويروسي، ضد باكتريايي و ضد توموري 

  .]1[از نقش هاي ديگر آنها در بدن انسان است 

 هيدروكسي سيناميك ها، تانن ها، آنتوسيانين  فالونوئيدها، 

 هاي جزو متابوليت و فنولي تركيبات از ها ليگنين و استرها

 هاي بافت در هستند كه پروپانوئيد فنيل مسير از حاصل ثانويه

  .شوند مي يافت وفور به گياهي
 گياهي هاي فنول ي گسترده گروه شش از يكي ها آنتوسيانين

 رنگ مسئول و اند شده شناخته ها فالونوئيد عنوان به و هستند
 ها ميوه از دربسياري بنفش و آبي قرمز، نارنجي، هاي

هستند شش  پياز و چغندر سيب،توت، وسبزيجات
 رنگدانه 540آنتوسيانيدين رايج وجود دارد و بيش از 

  .]3[آنتوسيانين در طبيعت شناسايي شده است 
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 تن پوست پسته بعد از پوست 400000ازدر ايران ساالنه بيش 
زدايي محصول پسته بدست مي آيد كه مي تواند به عنوان يك 
منبع مناسب براي خوراك نشخوار كنندگان مورد استفاده قرار 

 با اين حال استفاده از اين محصوالت توسط نشخوار .]4[گيرد
 يا به علت تعامل با ]5[كنندگان به سبب سميت باالي تانن 

كربوهيدرات ها، مواد معدني و ميكروارگانيسم  پروتئين ها،
 و گلي .]6[ محدود شده است دستگاه گوارشهاي موجود در 

پسته  سبز پوست كه دادند نشان) 2005 (سال در مكارانه
 منابع با مقايسه آن در مقدار كه باشد مي فنولي تركيبات حاوي

 سبز پوست به اينكه، توجه با. ]7[  است توجه قابل ديگر

 دهد مي را تشكيل ميوه  درصد وزن40 حدود پسته، خارجي

 پوست مقدار مي شود، توليد ايران در انبوه طور به پسته و 

 هدف از اين تحقيق،  بنابراينبود خواهد زياد آن، از حاصل
تعيين ميزان آنتوسيانين و تانن هاي محلول و نامحلول در ارقام 

  . ي باشدپوست پسته م
  

   مواد و روش ها -2
  اوليه مواد -1-2

و P. vera cv. Kallehghuchi (ارقام پسته مورد آزمايش، 
P.vera cv. Ohadi  ( سيرجان   از شهرستان1393، در سال

 و با شد خشك سايه در پسته ها پوست تهيه شدند و ابتدا

 براي استفاده مورد  نمونه هاي. گرديد خرد آسياب از استفاده

 مرحله ي استخراج داراي اندازه ذرات بين صفر زمايش هايآ

  درآزمايش زمان تا شده الك نمونه هاي . بودندmm2تا 

 همگي استفاده شيميايي مورد مواد .نگهداري شد 0C 4 يخچال

  . گرديد سيگما تهيه و مرك هاي شركت از باال خلوص با
   استخراج -2-2
 ultrasound-assisted(روش استفاده از امواج فراصوت  دو

extraction procedure (UAE) ( و خيساندن
)maceration (در روش . براي عصاره گيري استفاده شد

(UAE) ،ml550، متانول درصد70استون(الل از چهار ح 
نمونه افزوده و  mg 100به )  و آب درصد50، اتانول درصد

 دقيقه استخراج 20مخلوط حاصل در اولتراسونيكاتور به مدت 
د اين عمل دو بار در دماي اتاق انجام و سپس نمونه ها براي ش

 سانتريفيوژ شدند و روشناور جمع آوري g  3000 دقيقه در 10

 در يخچال نگهداري 4�و تا زمان انجام آزمايش در دماي 
  .]4[شدند 

از چهار  ml 5 از نمونه با mg 100در روش خيساندن، 
 و  درصد50، اتانول  درصد50، متانول درصد70استون(حالل
ساعت در دماي اتاق روي شيكر خيسانده و  2 به مدت ) آب

 g دقيقه در 10سپس نمونه ها براي . عصاره گيري كامل شد
سانتريفيوژ و از محلول رويي براي سنجش تركيبات  3000
  .]8[يميايي استفاده شد بيوش

   اندازه گيري تانن نامحلول-3-2
پلي ونيل mg100به منظور جداسازي تانن در عصاره خام ابتدا 

آب دوبار ml1دريك اپندروف ريخته شد )PVPP( پيروليدون
خام حاوي تانن به آن اضافه و ورتكس عصاره ml1تقطير و 

.  دقيقه نگهداري شدند15به مدت  و 0C 4 يند و در دماشد
 دقيقه 10نمونه به مدت  پس از ورتكس مجدد اپندروف ها،

روشناور جمع  .انتريفيوژ شدندس 0C 4  دماي وg3000باسرعت
آوري شده محتوي تركيبات فنولي به جز تانن بود كه دليل آن 

الت نيز محتواي در اين ح. بود )PVPP (رسوب تانن توسط
تفاوت جذب تركيبات فنولي  . شدفنولي روشناور اندازه گيري

عصاره خام و عصاره بدون تانن، محتواي تانن عصاره را نشان 
  :مي دهد

Tannins=TP-NTP 
 

 آب ml25يداس تانيك mg25براي تهيه محلول پايه تانيك اسيد
سپس با آب دوبار تقطير به ميزان . دوبار تقطير حل شد

قيق و غلظت هاي مختلف آن ساخته شد ومنحني ر10:1
استاندارد را بااستفاده از محلول تانيك اسيد درمحدوده ي 

mg/ml0-0,14[ رسم شد[.  
  اندازه گيري تانن محلول  -4-2

 mgو سديم تنگستات mg100دنيز فولين معرف ساخت براي

 شده حل دي يونيزه آب ml 750در موليبديك فسفو اسيد 20

 به حاصل  محلول.شد اضافه نيز فسفريك اورتو اسيد ml 50و

 پس .شد هم زده و شده داده حرارت همزمان ساعت، 2 مدت

 دي آب با آن حجم رنگ طاليي محلول اين شدن سرد از

  .شد رسانيده ليتر يك به يونيزه
ml5 با  تانني عصاره ازml20 رقيق شد يونيزه دي آب ml .5 

 ml 5/2دقيقه 5 گذشت از پس( آن پي در و دنيز فولين معرف
 ساعت2-1. اضافه شدند آن  به )اشباع سديم كربنات محلول
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 فوق  نوري محلول جذب ميزان آبي رنگ كامل نمود با و بعد

 دستگاه اسپكتروفتومتر از هاستفاد با nm 760موج طول در

 منحني استاندارد اساس بر محلول تانن غلظت .شد خوانده

 تهيه با همزمان كه خالص تانيك اسيد مختلف هاي غلظت

  .]9[گرديد  محاسبه بود شده آماده آنها مشابه و ها نمونه
   اندازه گيري آنتوسيانين-5-2
g1/0 با چيني هاون در را گياه تازه بافت ml10 متانول 

 نسبته ب خالص كلريدريك اسيد و ول خالص متان(اسيدي

پيچ  سر آزمايش لوله در عصاره و سائيده كامالً) 1:99حجمي
 0C 25دماي  و تاريكي در  ساعت24بمدت و ريخته شد دار

 در  دور4000سرعت با  دقيقه10بمدت  سپس.گرفت قرار

 nm550موج در طول روئي محلول جذب و سانتريفيوژ دقيقه

 با  و A=εbcزير از فرمول استفاده با ظتغل .شد گيري اندازه

مول  بر متر  سانتي33000(ε) خاموشي ضريب گرفتن نظر در
 A .ارائه شد تر وزن گرم بر حسب ميكرومول بر و نتايج
 مي نظر مورد محلول  غلظتc و كوت عرض b ،جذب

  .]8[باشد
  روش آماري -2-6

 SPSSو   Excelجزيه و تحليل داده ها از نرم افزاربراي ت
همچنين براي مقايسه ميانگين ها از .  استفاده شد20ورژن 

  .  استفاده شدDuncan آزمون چند دامنه اي 
  

  بحث و نتايج -3
  ولل ميزان تانن نامح-1-3

 ميزان در روش استفاده از امواج فراصوت بيشترين و كمترين
 به ترتيب مربوط 15/12 و mg/g DW 96/12تانن نامحلول 

 رقم اوحدي در حالل استون و رقم كله  عصاره حاصل ازبه
و تفاوت بين بيشترين و  قوچي در حالل متانول بدست آمد

 درصد 2/6 در اين روش تانن نامحلولكمترين ميزان تركيبات 
اما .  نشان دادP >05/0است كه تفاوت معني داري را در سطح 

 نامحلول  ميزان تاننشترين و كمتريندر روش خيساندن بي
mg/gDW 18/13 عصاره  به ترتيب مربوط به99/11 و 

 رقم كله قوچي در حالل هاي استون و متانول اندازه حاصل از
 تانن تركيبات ميزان كمترين و بيشترين بين  تفاوتگيري شد و

 داري معني تفاوت كه است درصد 1/9 روش اين در نامحلول
  ) . 2شكل ( داد نشان P >05/0 سطح در را

  
Fig 2 Insoluble tannin content in different extracts. 

Values with different letters in the same column 
represents the difference significant. ( P<0.05) 

Duncan's multiple range test). W:Water, M: 
Methanol, E: Ethanol, A: Acetone. 

گزارش كردند ميزان تانن ) 2012(مختارپور و همكاران
 درصد 2/5 درصد، 70محصوالت پسته تازه در حالل استون 

انجام ) 2012(و همكاراندر تحقيقي كه قاسمي . ]4[است 
درصد 16/3دادند ميزان تانن در محصوالت پسته خشك شده را

) 1387(در تحقيقي كه تركمن و همكاران .]10[گزارش كردند 
گونه  از يك هر پوست استخراجي مواد كلي انجام دادند درصد

طريق  از و شدند گيري اندازه TAPPIاستاندارد  برطبق ها
 تركيبات كورث و كالبرگ طرح مطابق جزء به جزء رسوب

 نيز تانن محاسبه براي همچنين. شدند استخراج پوست فنولي

 مواد كل كه داد نشان نتايج است شده استفاده روش تانوفرم از
 راش و ممرز توسكا، بلوط، گردو، درختان پوست استخراجي

 وزن  درصد7/16 و 16/ 8 ، 9/17، 2/23، 8/29 ترتيب به
 و 25/8، 5/7، 5/10، 14ترتيب به مقادير اين از است كه پوست

  .]11[است  غيرتانني مواد آن مابقي و تانن  درصد7
انجام دادند ميزان ) 2014(در تحقيقي كه مختارپور و همكاران

 ساعت 12تانن حاصل از اندازه ذرات درشت و زمان استخراج 
 درصد و آب 50درصد، اتانول 50 درصد، متانول70در استون 
رش كردند در  درصد گزا73/5 و 74/7، 61/7، 97/7به ترتيب 

، 69/6، 91/7 ساعت به ترتيب 24صورتي كه در مدت زمان 
ايج حاصل از اين  بدست آوردند كه نت درصد97/4 و 26/7

زمايش ما مطابقت داشت كه بيشترين ميزان تحقيق با نتايج آ
همچنين در .  درصد بدست آمد70در استون نامحلول تانن 

وت در حالل صورت استفاده و عدم استفاده از امواج فراص
 و 01/6، 48/8، 44/7، 64/7هاي باال ميزان تانن به ترتيب 

   .]4[گزارش كردند درصد  04/6، 67/8، 38/7، 61/7
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رده در استخراج  استفاده از امواج فراصوت به طور گستاخيرا
تركيبات فنولي از بخش هاي مختلف گياه استفاده مي شود 

 باعث تخريب UAEيك مطالعه مقايسه اي نشان داد كه . ]12[
نگي در كمتر و استخراج سريع تر تركيبات فنولي از توت فر

مايع، آب فوق - مقايسه با ديگر روش هاي استخراج مثل جامد
 ت استفاده از امواج فراصو.بحراني و روش مايكروويو مي شود

يك تكنولوژي مفيدي است كه نيازمند ابزار پيچيده نيست و كم 
 در اين آزمايش ميزان تانن در روش .]14, 13[هزينه است

دست ه خيساندن بيشتر از روش استفاده از امواج فراصوت ب
اما روش عصاره گيري هيچ تفاوت معني داري در سطح  آمد
05/0< Pنداشت  .  

راج پلي فنول ها با وزن مولكولي به طور كلي متانول در استخ
 كه تركيبات با وزن مولكولي اليپايين كارامدتر است و در ح

بازده استخراج .  ]15[باال با استون آبي بهتر استخراج مي شوند 
 هاي يتشيميايي به نوع حالل هاي مورد استفاده با قطب

، نسبت نمونه به حالل، تركيب مختلف، زمان استخراج، دما
تركيبات . )3(شميايي و ويژگي هاي فيزيكي نمونه بستگي دارد

ساختارهاي مختلف و فنول ها گستره ي وسيعي از تركيبات با 
 با مولكول هاي آنهااغلب قطبي هستند اگرچه به دليل اتصال 

غير قطبي، ممكن است با حالل هايي با قطبيت كمتر بهتر 
 .استخراج شوند

استخراج تركيبات فنولي از پسته با افزايش قطبيت حالل كاهش 
  شاخص قطبيت ]16[براساس ماركوم و همكاران . پيدا مي كند

snyders درصد ، متانول 50 درصد ، اتانول 70 استون براي 
بنابراين .  است9 و 8/7 ، 1/7 ، 5/6 درصد و آب به ترتيب 50

تركيبات فنولي پسته اغلب قطبي با گروه هاي غير قطبي هستند 
 درصد 70از اين رو بيشترين ميزان تانن نامحلول در استون 

  . مشاهده شد
   ميزان تانن محلول-2-3

 ميزان از امواج فراصوت بيشترين و كمتريندر روش استفاده 
  به ترتيب مربوط97/36 و mg/g DW 69/53تانن نامحلول 

 رقم اوحدي در حالل اتانول و رقم كله به عصاره حاصل از
تفاوت بين بيشترين و  و قوچي در حالل آب بدست آمد

 درصد 31كمترين ميزان تركيبات تانن محلول در اين روش 
اما .  نشان دادP >05/0 داري را در سطح است كه تفاوت معني

 محلول  ميزان تانندر روش خيساندن بيشترين و كمترين
mg/gDW 32/55 به ترتيب مربوط به رقم اوحدي 46/34 و 

در حالل اتانول و رقم كله قوچي در حالل آب اندازه گيري 
 تانن تركيبات ميزان كمترين و بيشترين بين تفاوت  وشد

 را داري معني تفاوت كه است درصد 38 روش اين در محلول
  ). 3شكل  (داد نشان P >05/0سطح  در

  
Fig 3 soluble tannin content in different extracts. 
Values with different letters in the same column 
represents the difference significant. ( P<0.05) 

Duncan's multiple range test). W:Water, M: 
Methanol, E: Ethanol, A: Acetone. 

  
) نظيرگلوكز (ساده قندهاي از هستند مخلوطي محلول هاي تانن

 اسيد، هگزا گاليك نظير(فنولي هيدريك پلي و اسيدهاي
 از كه موادي  و)اسيد االژيك يا اسيد فنيك دي هيدروكسي

تركيبات تانن محلول چون  .اند شده تشكيل آنها استري اتصال
قطبي تر از تانن هاي نامحلول است بنابراين بيشرين ميزان تانن 

در تحقيقي كه .  درصد مشاهده شد50محلول در اتانول 
 تانن ميزان گيري روي اندازه بر) 1387(مستوفي و همكاران

 رفع تيمارهاي پس از كرج خرمالو، رقم ميوه محلول هاي

 تيمارهاي آزمايش اين  نشان داد كه درگسي انجام دادند نتايج

 در ها ميوه دادن قرار يا و  درصد36 اتانول با پاشي محلول

 هاي تانن غلظت توانستند كه اكسيدكربن دي از اشباع اتمسفر
 ايجاد بحراني حد زير به را كرج رقم خرمالو، ميوه محلول

دهند به طوريكه  كاهش ام، پي  پي1000  گس طعم كننده
 ساعت 48ميلي ليتر  5/7نن محلول درتيمارهاي اتانولميزان تا

 پي 42 و 312به روش فولن دنيز و رسوب پروتئين به ترتيب 
 54 و 455 ساعت 36پي ام بود و در تيمار دي اكسيد كربن 

 روش دنيز فولين روش برخالف پروتئين رسوب. بدست آمد

 هنبود خرمالو ميوه محلول تانن غلظت اندازه گيري در مناسبي
 از مقداري موضوع اين علت منظور مشخص نمودن هب. است
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 روش توسط و شد برداشته پروتئين-رسوب تانن روئي محلول

 نشان بررسي اين نتايج .گرفت بررسي قرار مورد دنيز فولين

 رويي محلول در محلول اي تانن مالحظه قابل مقدار كه داد

 ]9 [ستا نشده وارد پروتئين- تانن تركيب در كه داشت وجود
 پكتين مقادير مختلف افزودن با )1997( همكاران و تايرا.

 با كه نشان دادند خرمالو خالص تانن ثابت غلظت به محلول

 اندازه گيري محلول تانن غلظت محلول پكتين مقدار افزايش

كه اليح در.يافت كاهش پروتئين رسوب روش توسط شده
دنيز  ينفول روش توسط شده گيري اندازه محلول تانن غلظت
 علت. نگرفت قرار محلول پكتين مختلف مقادير تاثير تحت

 روش در كه گرديد بيان چنين روش دو اين تفاوت بين

 تانن دادن رسوب به قادر گاوي سرم پروتئين، آلبومن رسوب

 محلول تانن فقط و نبوده محلول پكتين شده با تركيب محلول

 تانن نيزد فولين روش كه اليح  در.دهد مي رسوب را آزاد

 تانن همانند نيز را محلول با پكتين شده تركيب محلول هاي

 .]17[نمايد  مي گيري اندازه آزاد هاي

  سيانين  ميزان آنتو-3-3
ميزان آنتوسيانين  در پوست دو رقم كله قوچي و اوحدي به 

 به دست آمد در 71/10 وμmol/g DW 09/9 به ميزان ترتيب
حاليكه ميزان آنتوسيانين در مغز دو رقم كله قوچي و اوحدي 

 اندازه گيري 19/4 و μmol/g DW  12/4به ترتيب به ميزان 
وست و مغز دو رقم كله شد و تفاوت بين ميزان آنتوسيانين در پ

 بود كه  درصد60 و درصد55قوچي و اوحدي در حدود 
 داشتند اما ميزان P >05/0تفاوت معني داري در سطح 

آنتوسيانين در مغز دو رقم پسته تفاوت معني داري را از خود 
  ).4شكل  (نشان ندادند

                                 

Fig 4 Anthocyanin content in the hull and nuts two 
cultivar pistachio Kalleghuchi and Ohadi.   

انجام دادند ميزان ) 2013(ر تحقيقي كه نادر نژاد و همكاران د
 نتايج نشان داد كه  وآنتوسيانين در گياه پسته را بدست آوردند

، )تيرماه اوايل (بيشترين ميزان آنتوسيانين در پوست سبز پسته
، و دانه در پايه اهلي رقم اوحدي با )مردادماه(پوست قرمز پسته
 بدست μmol/g DW 66/7 ،24/20 ،66/7 مقادير به ترتيب

بيشترين ميزان ) اوايل شهريور ماه(آمد اما در پوست قرمز پسته
 μmol/g DW آنتوسيانين در پايه موتيكا و رقم اوحدي

  . ]8[ بدست آمد 87/35
  

  كلي نتيجه گيري -4
پسته مي  پوست كه داد نشان تحقيق اين از آمده دست به نتايج
فعال  تركيبات دسترس قابل و ارزان منبع يك عنوان به تواند

تمام عصاره هاي بدست آمده از دو روش . شود استفاده زيستي
ر حالل استون، استفاده از امواج فراصوت و خيساندن، چها

متانول، اتانول و آب و دو رقم پسته كله قوچي و اوحدي 
بيشترين ميزان تانن . داراي تركيبات تانني و آنتوسيانين بود
 مقايسه  آمد امادسته محلول و نامحلول در روش خيساندن ب

 با محلول تانن و نامحلول تانن تركيبات محتواي هاي ميانگين
 >05/0 سطح در را داري عنيم تفاوت گيري عصاره روش دو
P  01/0نداد در صورتيكه حالل ها در سطح  نشان< P  اثر

و ميزان آنتوسيانين معني داري در ميزان تركيبات تانني داشتند 
 بنابراين مطالعه. از مغز آن بوددر پوست دو رقم پسته بيشتر 

ي خاصيت آنها بيشتر به منظور شناسايي تركيبات تانني و بررس
ت و در صورتيكه از تانن ها در صنايع غذايي و ضروري اس

دارويي استفاده مي شود الزم است ميزان سم آفالتوكسين كه از 
قارچ هاي انگلي در روي درخت پسته به وجود مي آيد بررسي 

 اما در مصارفي غير از موارد باال مانند استفاده از تانن در گردد
ت و ساخت صنايع الستيك سازي، دباغي كردن پوست حيوانا
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Tannins are plant natural products with a high molecular weight and can form a complex with the 
protein and carbohydrates.This plant important material  have properties such as anti-microbial and 
proteins precipitation. The aim of this study was to investigate the feasibility of industrial mass 
production of tannins from pistachio hull. Two extraction methods, i.e.  shaker and ultrasonic 
Extraction and four solvents (acetone 70% ,ethanol 50% , methanol 50% and water) were performed 
in two species kalleghuchi (P. vera cv. Kallehghuchi) and Ohadi (P.vera cv . Ohadi). The results 
showed that the highest and the lowest insoluble tannin was measured 13.18 and 11.99 mg/g DW 
respectively related to maceration method  in the ohadi, Acetone and methanol. But the highest and the 
lowest soluble tannin was measured 55.32 and 34.46 mg/g DW respectively related to maceration 
method  in the ohadi, ethanol and kalleghuchi, water. Anthocyanin in Pistachio hull kalleghuchi  and 
ohadi was measured 9.09 and 10.71  μmol/g DW and Pistachio nute kalleghuchi  and ohadi 4.12 and 
4.19  μmol/g DW . The results suggest the application of pistachio green hull as a cheap and easily 
accessible source for production of natural bioactive compounds. 
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