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 ٢و١بررسي تانن پوست درختان توسكا و بلوط به روش اسپكتروفتومتري

 

 ٥                 سيداحمد ميرشكرايي٤حسيني           كاظم دوست٣جواد تركمن

 

 چكيده

درصد ١كارگيري سود   با به(Quercus castanifolia) و بلوط (Alnus subcordata)در اين بررسي پوست درختان توسكا 

)10:1v/w ( و درجه حرارت°C٠٧/٢٤ و٤٤/٢١ترتيب  بازده خالص استخراج به.  در مدت يك ساعت استخراج گرديدند٩٠ 

براي دو ) ٢٨/٩٠(و توسكا ) ٠٢/٧٠(دست آمده بلوط  مقدار تركيبات فنولي فعال با توجه به عدد استياسني به. دست آمد درصد به

مقدار تانن متراكم مواد استخراجي از طريق كروماتوگرافي . آورد گرديد درصد بر٨٥/١٦ و٣٥/١٩ترتيب  گونه توسكا و بلوط به

 درصد بيشتر از بلوط ٥٠دهد تانن متراكم توسكا  دست آمد كه نشان مي  درصد به٢/٤و ٣/٦ترتيب   بهLH-20ستوني با سفادكس 

مقدار زياد االژيك اسيد . گيري شد  اندازهنيز از طريق روش اسپكتروفتومتري) گالوتاننها واالژي تاننها(تانن هيدروليزشدني . است

طور كلي  به. دهد كه تانن اين دو گونه از نوع هيدروليزشدني است نشان مي)  درصد٣/٣٥ و ٤٣(مواد استخراجي بلوط و توسكا 

 .باشند  درصد تانن مي٦/٩ و ١٢تريب داراي  پوست درختان بلوط و توسكا به

 
 ، LH-20شدني، عدد استياني، االژيك اسيد، گاليك اسيد، سفادكس  يدروليزتانن متراكم، تانن ه :هاي كليدي واژه

 .ريتاسپكتروفتوم

                                                 
١
 ٣٠/١٠/٨١:، تاريخ تصويب نهايي٢٤/٤/٨١: تاريخ دريافت‐

 . اين پژوهش با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است‐ ٢
 ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانآموخته دوره دكتري علوم و صنايع چوب و كاغذ  دانش‐٣

 شگاه تهرانداندانشكده منابع طبيعي  استاد ‐٤

  دانشيار دانشگاه پيام نور‐٥
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 مقدمه

هاي طبيعي با وزن ملكولي زياد  هاي گياهي فرآورده تانن
ها  ها و پروتئين هستند كه قادرند با كربوهيدرات

بر همين اساس از نظر . هايي را تشكيل دهند كمپلكس
هاي طبيعي مهمي به شمار  كاربرد صنعتي، فرآورده

مخصوصا در فرآيند دباغي پوست و در ساخت . روند مي
فرم آلدئيد  عنوان ماده جايگزيني رزين فنل چسب چوب به 

: هاي گياهي به دو گروه بزرگ تانن. شوند مصرف مي
بندي  هاي هيدروليزشدني طبقه هاي متراكم و تانن تانن
 .شوند مي

ها در طبيعت به  انيدينهاي متراكم يا پروآنتوسي تانن
اي از واحدهاي  فالونوئيدهايي هستند با زنجيره صورت پلي

ها،  ترين گروه پروآنتوسيانيدين مهم. اول فالوان تري
اي از كاتشين يا اپي كاتشين  ها با زنجيره پروسيانيدين

 به هم 8-4 يا 6-4كه از طريق اتصال ) ١شكل . (هستند
هاي  هيدروليز شدني، تاننهاي  برخالف تانن. اند متصل شده

صورت  كنند و به  متراكم شرايط اسيدي را تحمل مي
 ).٣(شوند  هاي قرمز پلي مريزه مي شكل يا تانن فلوبافن بي
هاي هيدروليزشدني مخلوطي هستند از قندهاي  تانن

نظير (و اسيدهاي پلي هيدريك فنولي ) نظير گلوكز(ساده 
يد يا االژيك گاليك اسيد، هگزاهيدروكسي دي فنيك اس

اند  و موادي كه از اتصال استري آنها تشكيل شده) اسيد
 ).٢شكل (

گاليك اسيد  براي مثال در اثر حرارت، گروه كربوكسيل 
شود كه در  دهد و به پيروگالول تبديل مي را از دست مي

هاي واكنش با فرمالدئيد در شرايط  نتيجه آن داراي محل
هاي متيلول  دئيد و فنولقندها نيز با فرم آل. قليايي است

فرم  هاي رزين دهند در نتيجه در واكنش واكنش انجام مي
 .كننند آلدئيد شركت مي

هاي  از طريق روش) ١٩٩٧(گروگالوز و همكاران 
هاي   مقدار تاننHPLCاسپكتروفتومتري و كروماتوگرافي 

 Caesalpinia)هيدروليزشدني پوست ميوه درخت تارا 
spinosa)باشد را قبل و بعد از  مينوز مي كه يك نوع لگو

هيدروليز مورد بررسي قرار دادند آنها مقدار اسيد گاليك را 

 درصد برآورد ٩/٦ درصد و مقدار االژي اسيد را ١/٥٣
 .نمودند

از طريق كروماتوگرافي ) ١٩٩٣(يازاكي و همكاران 
HPLC مواد استخراجي محلول در آب داغ چوب 

 را مورد بررسي قرار (Eucalyptus pilularis)اكاليپتوس 
دادند و دريافتند كه مواد استخراجي چوب اكاليپتوس 

 D‐١٣ و D‐٦، D‐٤، D‐١داراي چهار نوع االژي تانن 
دهند و   درصد مواد را تشكيل مي٣/٦٤است كه مجموعا 

 .باشد  ميD‐١٣ درصد از نوع ٣/٢٨قسمت عمده آنها با 
انجام بر روي درخت بلوط مطالعاتي ) ١٣٥٩(متوسليان 

 ١٣‐١٤داده است كه مقدار تانن پوست درخت بلوط را 
 . درصد عنوان نموده است٦/١درصد و مقدار گاليك اسيد را 
گيري مقادير تانن متراكم و تانن  هدف اين بررسي اندازه

و تركيبات ) ها ها واالژي تانن گالوتانن(هيدروليزشدني 
 با فنوليك فعال موجود در پوست دو گونه توسكا و بلوط
 .استفاده از روش اسپكتروفتومتري وكروماتوگرافي است

 

 ها مواد و روش

 Alnus)هاي توسكا  برداري از پوست درختان گونه نمونه
subcordata) و بلوط (Quercus castanifolia) واقع در 
 ٩سري .  حوزه آبخيز شفارود صورت گرفت٩منطقه سري 

 متر ٢٠٠٠  تا٨٠٠به علت قرارگرفتن در حد ارتفاعي بين 
از سطح دريا از نظر كلي و شرايط اكولوژيكي حاكم بر سري 

آيد و تيپ اصلي آن راشستان  رويشگاه راش به شمار مي
هايي مانند توسكا، ممرز، پلت، شيردار، بلوط،  همراه با گونه

 ٣٠‐٦٠درختاني با گروه قطري . بارانك و گردو است
ده متر انتخاب و در فاصله يك متري از كن سانتي
هاي تهيه شده ابتدا در  برداري صورت گرفت پوست نمونه

هواي آزاد خشك و سپس بدون جداسازي پوست داخلي و 
خارجي بوسيله دستگاه خردكن و آسياب موجود در 

به آرد پوست تبديل ) چوكا( چوب و كاغذ ايران  كارخانه
هاي پوست، آرد پوست از  گرديد به منظور جداسازي كرك

 . داده شد مش عبور٤٠الك 
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 هاي متراكم تركيب تانن  پيش‐١شكل 
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 )ها ها، االژي تانن گالوتانن(هاي هيدروليزشدني   تانن‐٢شكل 
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گيري درصد تركيبات فنولي فعال ابتدا مواد  براي اندازه
 و دماي ) ١٠:v/w%) (١سود(استخراجي در شرايط قليايي 

گراد به مدت يك ساعت استخراج و سپس   درجه سانتي٩٠
 ,Hillis and urbach 1959)مطابق روش استياسني

Hillis and yazaki 1980, Voulgaridis 1985, 
Galvez and Riedl 1997)در اين روش . گيري شد  اندازه

mlدرصد و ٣٧ محلول فرمالين ١٠ml٥ 
راجي با  محلول استخ٥٠ mlدرصد را به ٣٨اسيدكلريدريك

 دقيقه در ٣٠ درصد اضافه كرده و به مدت ٤/٠غلظت 
وسيله  مواد جامد به. شرايط رفالكس قرار داده شده است

كاغذ صافي از محلول جداسازي شده و پس از شستشو با 
گراد اتوخشك   درجه سانتي١٠٥آب مقطر در درجه حرارت 

پذيري مواد از طريق فرمول ذيل  واكنش. و توزين گرديد
 .به گرديده استمحاس

Sy%=A/B*100 
Sy =  ؛(%)عدد استياسني 
A =  ؛)گرم(وزن خشك ماده جامد 
B =  وزن خشك ماده استخراجي موجود درml٥٠ 

 ).گرم( درصد ٤/٠محلول با غلظت 
با توجه به اينكه در ماده استخراجي سود وجود دارد 
براي تصحيح و برآورد صحيح تركيبات فنولي فعال از 

 .تفاده شده استفرمول زير اس
S′y=Sy*Ys/Y 

 
Ys =؛(%)بازده مواد استخراجي داراي سود 
Y =  ؛(%)بازده مواد استخراجي بدون سود 
′yٍS =  استياسني تصحيح شده.(%) 
 
 گيري تانن متراكم اندازه

در اين روش از كروماتوگرافي ستوني با ماده سفادكس 
LH-20 مطابق روش (Hagerman 1998) استفاده شده 
 اصول كلي مبتني بر اين واقعيت است كه سفادكس .است

LH-20كند و آن را در محلول   تانن را در الكل جذب مي
سازد؛ كروماتوگرافي با سفادكس براي  استون رها مي

هاي  جداسازي تانن از تركيبات فنوليك غيرتانني يا تانن

گيري مقدار تانن  براي اندازه. هيدروليزشدني مفيد است
هاي توسكا و بلوط،  استخراجي پوست گونهمتراكم مواد 

ها را در  مقدار يك گرم از مواد استخراجي هر يك از گونه
ml درصد ريخته و آنقدر همزده شد تا ماده ٨٠ الكل ١٠ 

سپس به . اي در ته ظرف باقي نماند جامد و به هم چسبيده
زدن در داخل يخچال گذاشته شد  مدت يك شب بدون هم

 گرم سفادكس مقداري اتانل ٢٥ه ب. نشين گردد تا ته
ذرات .  برسد١٠٠ mlدرصد اضافه گرديد تا حجم آن به ٨٠

نشين  زده تا به راحي خيس بخورد پس از ته را به آرامي هم
شدن به آرامي ذرات از محلول جداسازي و جهت استفاده  

 .بعدي در يخچال ذخيره گرديد
 در مرحله بعد سوسپانسيون مواد استخراجي هر يك از

 ٣ها با استفاده از كاغذ صافي صاف شد و به مدت  گونه
اي  دقيقه به وسيله مگنت همزده شد و از يك صافي شيشه

اگر تانن به مدت طوالني با سفادكس . زبر عبور داده شد
LH-20توان  اي حاصل را مشكل مي  مخلوط شود، قير قهوه

 ٩٥ با اتانل LH-20سفادكس . از سفادكس جداسازي كرد
 به صفر ٢٨٠ nmداده شد تا جذب در طول موجشستشو 
براي جداكردن تانن متراكم سفادكس را با محلول . برسد

 درصد شستشو داديم و محلول را ذخيره نموده ٥٠استون 
عمل شستشو را ادامه داديم تا سفادكس سفيد شود و 

 ٣٠استون را در درجه حرارت . رنگ گردد محلول تقريبا بي
ريق تبخير در فشار كم خارج گراد از ط درجه سانتي

كنيم و سپس تانن متراكم را به وسيله اتيل استات  مي
 .كنيم استخراج مي

 گيري گاليك اسيد اندازه

 Hagerman and)گيري گاليك اسيدمطابق روش  اندازه
Inoue 1988) و با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مدل 

رم از مواد گ  ميلي٥٠در اين روش مقدار .  انجام گرفت٦٩٠
 ٥هاي بلوط و توسكا را با  استخراجي پوست هر يك از گونه

 نرمال در داخل لوله آزمايش ٢ليتر اسيد سولفوريك  ميلي
ها را در خال  لوله. ريخته و در داخل يخچال منجمد كرديم

 درجه ١٠٠ ساعت در درجه حرارت ٢٤بسته و به مدت 
 را سرد كرده هاي آزمايش سپس لوله. گراد قرار داديم سانتي
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 ٥/١.  رسانديمml٥٠محتويات آنها را با آب مقطر به 
 ١٠٠ ml گرم ردانين در ٦٦٧/٠(ليتر محلول ردانين  ميلي
ليتر از نمونه را با هم مخلوط كرده و  و يك ميلي) متانل

   ليتر محلول پتاس  دقيقه مقدار يك ميلي٥درست بعد از 
 دقيقه محلول ٥/٢ نرمال به آن اضافه كرديم و بعد از ٥/٠

 دقيقه ١٠ تا ٥ليتر رسانده شد و   ميلي٢٥با آب مقطر به 
 nm٥٢٠وسيله اسپكتروفتومتر مقدار جذب در طول موج  به

مقدار جذب را در داخل معادله رگرسيوني      . خوانده شد
)٠٢٥٢/٠‐x٢٩٥/٠y= ( حاصل از گاليك اسيد استاندارد و

د مواد استخراجي  مقدار جذب قرار داده و مقدار گاليك اسي
 .نمونه را محاسبه كرديم

 
 گيري االژيك اسيد اندازه

 Hagerman and)گيري االژيك اسيد مطابق روش  اندازه
Wilson 1990)در اين روش مقدار .  صورت گرفته است

هاي  گرم از مواد استخراجي پوست هر يك از گونه  ميلي١٠
 نرمال را ٢ليتر اسيد سولفوريك  بلوط و توسكا رابا يك ميلي

در داخل لوله آزمايش ريخته و در داخل يخچال منجمد 
 ساعت ٢٤لوله آزمايش را در خال بسته و به مدت . كنيم مي

گراد قرار داديم پس از   درجه سانتي١٠٠در حرارت 
ها را باز كرده و محتويات را با پيريدين به  سردشدن لوله

ml١و ليتر از پيريدين   ميلي١/١سپس  .  رسانديم١٠ 
ليتر از نمونه را مخلوط كرده و در داخل لوله آزمايش  ميلي

ليتر اسيد كلريدريك غليظ   ميلي١/٠سپس به آن . ريختيم
ليتر   ميلي١/٠كردن نمونه با    پس از مخلوط. اضافه شد

فورا جذب آن در ) نيتريت سديم در آب(محلول يك درصد 
 پس براي بار دوم.  خواند و ثبت گرديدnm٥٣٨طول موج 

گراد دوباره جذب   درجه سانتي٣٠ دقيقه نگهداري در ٣٦از 
اختالف بين شدت دو . در همان طول موج خوانده شد

با . باشد نسبتي از غلظت االژيك اسيد مي) A∆(جذب 
استفاده از معادله رگرسيوني حاصل از االژيك اسيد 

مقدار  ) A∆٥٣٨=x٠٣/٠‐٠٤/٠(استاندارد واختالف جذب 
 .نمونه محاسبه گرديداالژيك اسيد 

 

 نتايج

گيري درصد مواد استخراجي در  نتايج حاصل از اندازه
شرايط قليايي و مقدار تركيبات فنولي فعال كه براساس 

 درج گرديده ١عدد استياسني برآورد شده است در جدول 
 .است

 مقايسه ميانگين استخراج قليايي و تركيبات فنولي ‐١جدول 

 طبين دو گونه توسكا و بلو

راندمان  گونه
باسود 

Ys 

استياسني 
Sy 

راندمان 
بدون 
 Yسود

استياسني 
 اصالح
S′y 

تركيبات 
فنولي 

 %فعال 
 ٣٥/١٩ ٢٨/٩٠ ٤٤/٢١ ٩٠/٥٩ ٢٥/٣٢ توسكا
 ٨٥/١٦ ٠٢/٧٠ ٠٧/٢٤ ٥/٤٨ ٧٥/٣٤ بلوط

 
هاي  براي تعيين غلظت تانن در مواد استخراجي روش

وما به دو ها عم اين روش. اي گوناگوني وجود دارد تجزيه
هايي كه  دسته اول روش. شوند بندي مي دسته بزرگ تقسيم

درك آنها براساس درصد رسوب مواد استخراجي درفرآيند 
ها براساس اتصال  عملكرد اين روش. دباغي چرم است

محدوديت آنها در تشخيص . باشد ها به پروتئين مي تانن
رتانني فالونوئيدها يا مواد فنوليك غي ها، بي مونوفالونوئيد

روش پذيرفته . است كه در مواد استخراجي موجود است
دسته دوم . شده در اين مورد روش گرد پوست است

هايي هستند كه تشخيص آنها براساس درصد مواد  روش
آلدئيد واكنش انجام  توانند با فرم استخراجي است كه مي

روش استياسني روش پذيرفته شده در اين مورد . دهند
واكنش ساختمان فالونوئيدي تانن متراكم است كه براساس 

ها براي تشخيص ميزان  با فرم آلدئيد است هر يك از روش
 .تانن در شرايط خاصي كاربرد دارند 

هاي هيدروليزشدني  در اينجا براي تشخيص تانن
از روش اسپكتوفتومتري و در ) ها  ها واالژي تانن گالوتانن(

 ستوني استفاده مورد تانن متراكم از روش كروماتوگرافي
 .شده است
 ها گالوتانن

ها كاربرد ردانين  روش معتبر براي تجزيه كمي گالوتانن
هاي هيدروكسيل گاليك اسيد واكنش  ردانين با گروه. است
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 انجام داده و كمپلكس قرمزرنگي را در بيشترين جذب
nmردانين فقط با گاليك اسيد آزاد . دهد  تشكيل مي٥٢٠

رهاي گاليك اسيد واالژيك اسيد يا دهد و با است واكنش مي

ديگر مواد فنوليك موجود در مواد استخراجي واكنش انجام 
 و nm٥٢٠معادله رگرسيون بين مقدار جذب در . دهد نمي

 .دست آمده است  به٣گاليك اسيد استاندارد مطابق شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nm٥٢٠ رابطه رگرسيوني بين گاليك اسيد ومقدار جذب در ‐٣شكل 

 
 ها الژي تاننا

روش اسپكتروفتومتري براي تعيين مقدار االژيك اسيد 
ماده رنگي از طريق . براساس تشكيل ماده رنگي است

 ٣٠واكنش نمونه محلول در پيريدين بانيتريت سديم در 
عنوان  گراد در حضور اسيد كلريدريك به درجه سانتي

صورت انتخابي فقط با  شود واكنش به كاتاليزور تشكيل مي

گيرد و با ديگر مواد فنوليك  الژيك اسيد آزاد صورت ميا
متداول نظير گاليك اسيد، استرهاي االژيك اسيد و 

 .گيرد پروآنتوسيانيدين و فالونوئيدها صورت نمي
 nm٥٣٨معادله رگرسيون بين مقدار اختالف جذب در 

 .دست آمده است  به٤و االژيك اسيد استاندارد مطابق شكل 
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 ۲۷۹    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 
 
 
 
 
 

 nm٥٣٨ رابطه رگرسيون بين االژيك اسيد و اختالف جذب در ‐٤شكل 

 
ها متراكم و  گيري تانن نتايج حاصل از اندازه

 ٢در جدول ) االژيك اسيد و گاليك اسيد(هيدروليزشدني 
 . درج شده است

 

هاي هيدروليزشدني و   مقايسه ميانگين درصد تانن‐٢جدول 

 متراكم بين گونه توسكا و بلوط

 تانن
 گونه

 جمع تراكمم اسيد گاليك اسيد االژيك

 ٨/٤٤ ٣/٦ ٢/٣ ٣/٣٥ توسكا
 ٢/٥٠ ٢/٤ ٣ ٤٣ بلوط

 

 گيري بحث و نتيجه

تركيبات فنولي فعال تركيباتي هستند كه در شرايط 
. نمايند آلدئيد واكنش انجام داده و رسوب مي اسيدي با فرم

عدد استياسني . شود  مشاهده مي١همانطور كه در جدول 
 ي مواد استخراجي پوست توسكا و بلوط به ترتيب برا
كردن عدد   درصد است در نتيجه با ضرب٠٢/٧٠ و ٢٨/٩٠

استياسني در راندمان، مقدار تركيبات فنولي فعال در 
)  درصد٨٥/١٦(و بلوط ) درصد٣٥/١٩(پوست توسكا 

 .دست آمده است به
شود مقدار   مشاهده مي٢كه در جدول  طوري همان

مواد استخراجي پوست بلوط و توسكا به االژيك اسيد 
دهنده باالبودن   درصد است كه نشان٣/٣٥ و ٤٣ترتيب 

. خصوص بلوط است مقدار االژيك اسيد درهر دو گونه به
گيري گاليك اسيد مواد استخراجي بلوط و توسكا به  اندازه

 درصد حاكي از آن است كه تفاوتي از نظر ٢/٣ و ٣ترتيب 

دست  مقدار به. بين آنها وجود نداردمقدار گاليك اسيد در 
 آمده در مورد تانن متراكم مواد استخراجي بلوط و توسكا

دهنده اين است كه مقدار   درصد است كه نشان٣/٦ و ٢/٤
كه مقدرا  درصورتي. تانن متراكم توسكا بيشتر از بلوط است

 نسبت به توسكا) درصد٤٦(تانن هيدروليز شدني بلوط 
شود  كه مشاهده مي طوري همان. ستبيشتر ا)  درصد٥/٣٨(

درصد كلي تانن مواداستخراجي پوست بلوط و توسكا 
 درصد است كه با توجه به بازده ٨/٤٤ و ٢/٥٠ترتيب  به

اين درصد براي پوست بلوط و توسكا ) ١جدول (استخراج 
با توجه به مقدار تانن .  درصد است٦/٩ و ١٢ترتيب  به

شود كه تانن  ص ميهيدروليز شدني و تانن متراكم مشخ
 .باشد غالب در هر دو گونه از نوع هيدروليزشدني مي

گيري كرد كه  توان نتيجه طوركلي از اين بررسي مي به
 پوست درختان بلوط و توسكا در شرايط  درصد تانن

با نسبت حالل به ماده جامد ) درصد١سود(استخراج قليايي 
)v/wه  درج٩٠به مدت يك ساعت در درجه حرارت ) ١٠:١

در . باشد  درصد مي٦/٩ و ١٢گراد به ترتيب  سانتي
كه نتايج منتشره در مورد پوست درخت بلوط  صورتي
Q.ilex درصد و ١٣‐١٤ مقدار Q.cocciferaمقدار  

هاي ديگر  دهد كه بيشتر از گونه  درصد را نشان مي١٤‐١٨
در . شود است و به همين دليل از آنها در دباغي استفاده مي

 درصد گزارش شده ١١ مقدار Q.Ilbaخت مورد پوست در
طور كلي پوست درختان بلوط با كيفيت باالي  است  اما به

در مورد توسكا، نتايج . باشد  درصد تانن مي١٢‐١٤داراي 
 مقدار Alnus nepalensisمنتشره شده براي تانن پوست 

 درصد  ٩‐١٦ مقدار Alnus glutinosa درصد و در مورد ٧
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دهند پوست  طور كه نتايج نشان مي نهما. دهد را نشان مي
هاي متراكم و  هر دو گونه بلوط و توسكا داراي تانن

كه مقدار تانن  هاي هيدروليزشدني هستند در صورتي تانن
هاي  خيلي بيشتر از تانن) ها االژي تانن(هيدروليزشدني 

ديگر است كه اين نتيجه كارهاي انجام شده توسط 
و ) ١٦ (Q.roburوي بر ر) ١٩٨٨(آگوستين اسكالبرت 

) ١٥(Q.stenophyllaَبر روي ) ١٩٨٦(هيروكي نيشيموراد 
 .كند را تائيد مي

بنابراين تانن موجود در پوست بلوط و توسكا، همانند 
از نوع تانن هيدروليزشدني ) ١٨(و اكاليپتوس ) ٣(تارا 

 .هستند) ها االژي تانن(
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Spectrophotometrical Study on Bark s Tannin of Alder and Oak 
Trees 

 
J. Torkaman1           K. Doos Hosseini2                 S.A. Mirshokraie3 

 
 
Abstract 
In this study, bark of alder (Alnus subcordata) and oak (Quercus castanifolia) were extracted by 1% 
alkali (1:10 w/v) at 90°C for one hour. Net yield of extractions were 21.44% for alder and 24.07% for 
oak. According to Stiasny number obtained for alder (90.28) and oak (70.02), the value of active 
polyphenolic compounds for the two species were estimated to be 19.35 and 16.85%, respectively. The 
amounts of condensed tannin were determined by column chromatography packed with sephadex LH-
20 and found to be 6.3% and 4.2%, respectively. The results showed that condensed tannin in alder is 
50% more than that in oak. The hydrolysable tannins (gallotannin and ellagitannin) were also 
estimated by spectrophotometry method. The high amount of ellagic acid in oak and alder extractives 
(respectively 43% and 35.3%), indicates that most of the tannin in these species are hydrolysable. 
In general, the bark of oak and alder contained 21% and 6.9% tannin, respectively. 
 
Keywords: Condensed tannin, Hydrolysable tannin, Stiasny number, Ellagic acid, Gallic acid, 
Sephadex LH-20, Spectropotometry. 
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