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 ايران معطر و دارويي گياهان تحقيقات پژوهشي-علمي فصلنامة

 )1390 (419-430 صفحة ،3 شمارة ،27 جلد
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 1389 مرداد: رشيپذ خيتار     1389 مرداد: يينها اصالح خيتار          1388 اسفند: افتيدر خيتار
 

 دهيچك
 در LDL شياكسا از يريجلوگ ،يعروق -يقلب يهايماريب كاهش باعث كه باشد يم يفنول يها بيترك يحاو گردو زسب پوست

 عنوان به و دهيگرد دهايپيل شيكساا تيفعال از يريجلوگ ،ييزا جهش از يريجلوگ و مختلف يها سرطان از يريجلوگ سلول،
 ،برداشت زمان حالل، غلظت ،يبر ميآنز شامل عامل چند اثر پژوهش، نيا در .رديگ يم قرار استفاده مورد زين يكروبيضدم عوامل
 و % 60 و % 80 ،خالص متانول از استفاده با گردو، سبز پوست يفنول يها بيترك. ديگرد يبررس استخراج روش و استخراج زمان
 استخراج ورماهيشهر و مرداد ر،يت در شده برداشت يگردو سبز پوست از ويكروويما و فراصوت سوكسله، ساندن،يخ يهاروش به

. دارد ريتأث شده استخراج يفنول يها بيترك زانيم بر )p<0.05( يدار يمعن طور به يبر ميآنز ماريت كه داد نشان جينتا .ديگرد
 انولمت با و ويكروويما روش به استخراجبنابراين . بود ريت ماه در و گردو وهيم كامل دنيرس از شيپ برداشت زمان نيبهتر نيهمچن

 .است ترمؤثر گريد يروشها به نسبت يدار يمعن طور هب 60%
 
 .يفنل يها بيترك ،يبر ميآنز ،يساز نهيبه استخراج، گردو، سبز پوست :يديكل يها واژه

 
 مقدمه
 در كه باشد يم شمندارز و مهم اريبس درختان از گردو

 از اهيگ نيا رانيا در شود، يم افتي جهان نقاط از ياريبس
 ارتفاع تا ، ومازندران در ايدر سطح از تر نييپا متر 26 ارتفاع

 ياريبخت و چهارمحال در ايدر سطح از متر 2500 از شيب
 و فارس جيخل يساحل يها استان جزب و داشته شيرو
 .گردد يم كشت كشور يها استان ريسا در عمان يايدر

 ها، يا دولپه ي هرد ريز دانگان، نهان ي هرد به متعلق گردو

 جنس و Juglandaceae ي هخانواد ،Amentales ي هراست
Juglans تمام .باشد يم شفت آن وهيم و باشد يم 
 يحاو وهيم سبز پوست ازجمله گردو يها قسمت

 سالمت بر يديمف اثر و بوده ياديز ييدارو يها بيترك
 .)1371 همكاران، و ييباطباط( دارد انسان

 كيناميس يدروكسيه :شامل يفنول بيترك 13 تعداد
 و كيفرول دياس ك،يكافئ دياس ك،يكلروژن دياس( دهاياس
 ك،يگال دياس( دهاياس كيبنزوئ يدروكسيه ،)كيناپيس دياس
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 دياس و كينژيريس دياس ك،يپروتوكاتئ دياس ك،ياالژ دياس
 و )نرستيم ن،يكاتك ياپ ،نيكاتك( دهايفالونوئ ،)كيليوان

 ها بيترك نيا نيب در. است شده ييشناسا گردو در ژوگلون
 در موجود ياصل بيترك و دارد را زانيم نيشتريب ژوگلون
 .)Stampar et al., 2006( است گردو سبز پوست
 به يفنول يها بيترك همچون ياهيگ ييايميش مواد
 تيخاص مانند يسودمند خواص بودن دارا علت
 يسخت و LDL شياكسا از يريشگيپ تيقابل ،يكاليادضدر

 و شيضداكسا تيخاص ،يضدسرطان تيخاص ها، سرخرگ
 ديمف انسان سالمت يبرا دارند و يوبكريضدم تيفعال زين

؛ Pereira et al., 2008؛ Pereira et al., 2007( هستند
Oliveira et al., 2008(. 

 و هستند يمختلف يعملكردها يدارا ياهيگ يها فنول يپل
 از يبعض. كنند عمل كاهنده عامل كي عنوان هب توانند يم
 مانند يفلز يها وني كردن يچنگال با توانند يم ها فنول يپل

 توان و هداد نشان خود از يشيضداكسا تيفعال مس و آهن
 سبز پوست .دهند كاهش آزاد يها انيبن ديتول يبرا را فلزها
 قدرت يفنول يها بيترك بودن دارا علت هب گردو

 خصوص به يكروبيضدم تيخاص زين و يقو يضداكسندگ
 .)Oliveira et al., 2008( دارد مثبت رمگ يهايباكتر هيعل بر

 درصـد  بر يمختلف عوامل كه دهد يم نشان مطالعات
 پوسـت  از ياستخراج عصاره يفنول يها بيترك انزيم و

 در يفنـول  يهـا  بيـ كتر مقـدار . هسـتند  مؤثر گردو سبز
 ،يكـ يژنت عوامل مانند يمختلف عوامل ريثأت تحت اهانيگ

 يحتـ  و گرفتـه  رقـرا  ينگهدار طيشرا و يطيمح طيشرا
 نيهمچنـ . هستند ريمتغ گونه كي يزراع يها تهيوار نيب
 ثرنـد مؤ يفنول يمحتوا بر برداشت زمان و دنيرس زانيم
)Jakopic et al., 2007(. 

 درصد بر مؤثر عوامل از يبعض ريتأث مطالعه نيا در
 در موجود يفنول يها بيترك زانيم و عصاره استخراج
 به قادر كه طيشرا نيبهتر و يبررس گردو سبز پوست

 نييتع باشد، يم يفنول يها بيترك زانيم نيشتريب استخراج
 بودند عبارت قيتحق نيا در يبررس مورد يارامترهاپ .ديگرد
 يبر ميآنز استخراج، ختلفم يها زمان برداشت، زمان :از

 گوناگون يروشها و لحال مختلف يها غلظت بافت،
 .)ويكروويما و فراصوت سوكسله، ساندن،يخ( استخراج

 
 روشها و مواد
 يبردار نمونه
 يكشاورز دانشكده يقاتيتحق باغ از گردو يها وهيم

 به. شد برداشت كرج محمدشهر در واقع تهران دانشگاه
 يها بيترك يمحتوا بر برداشت مانز اثر يبررس منظور
 و رحلهم سه در برداشت گردو، سبز پوست عصاره يفنول
انجام  سال وريشهر و مرداد ر،يت يماهها هفتم يروزها در
 .شدند برداشت آفتاب طلوع از شيپ ها نمونه همه. شد

. بودند كم ارتفاع يدارا و يا خوشه نوع از گردوها
 كردن هرس عمل و بود سال ده حدود ها درخت عمر

 از ضمن در. بود هانجام شد الزم مواقع در درختان
 .بود نشده استفاده ييايميش كش آفت گونه چيه

 صورت به سالم، كامالً يگردوها مراحل ههم در
 به و سبز پوست به يبيآس گونه چيه بدون ،نيچ دست

 از پس ها نمونه. شدند اشتبرد يتصادف كامالً صورت
 C°4 يدما در سبز، پوست يجداساز انيپا تا و برداشت
 .شدند ينگهدار

 
 يبر ميآنز

  C1 ± 90° يدما با آب در ييگرما ماريت ،يبر ميآنز يبرا
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 و كامل صورت به گردوها يرو بر قهيدق 5 زمان مدت و
 آزمون از پس آزمون زمان. شد انجام سبز پوست با همراه
 تيكفا شاخص عنوان به ،دازيپراكس ميآنز تيفعال كنترل
 FAO Agricultural Service Bulletin( يبر ميآنز

(NO.119), 1995( پس بالفاصله ها، نمونه. ديگرد نييتع 
 يدما( خي و آب يدارا ظرف كي به داغ، آب از خروج از
C°0( شدند منتقل. 

 
 دازيپراكس ميآنز تيفعال كنترل آزمون

 از كامالً چاقو كي توسط گردوها سبز يها پوست
 يشگاهيآزما ظرف كي در و شد دهيتراش گردو سطح
 نيانگيم نمونه از .شدند خرد نيانگيم نمونه نييتع يبرا

 ختهير متوسط شيآزما هلول كي در گرم 20تا 10 حدود
 كي مقطر، آب تريل يليم 20 نمونه نيا يرو سپس شد،

 محلول تريل يليم 6/1 و 1% اكوليگا محلول تريل يليم
 خوب شيآزما لوله يمحتوا و شد ختهير ديپروكس
 كمرنگ يصورت رنگ يجيتدر شيدايپ. ديگرد مخلوط
 و بود دازيپروكس يساز رفعاليغ بودن ناكامل ي دهنده نشان

 رييتغ قهيدق 5 از پس اگر. رفت يم شمار هب مثبت واكنش
 نشانگر كه بود يمنف واكنش شد، ينم دهيد بافت در يرنگ
 .بود دازيپروكس ميآنز شدن رفعاليغ

 
 يفنول يها بيترك استخراج يبرا ها نمونه يساز آماده

 يبر ميآنز و شده يبر ميآنز( دسته دو هر يگردوها
 در شده جدا سبز يها تپوس. شدند يريگ پوست )دهنش
 طيمح يدما در و نور از دور طيمح كي در پنكه، ريز

 .شدند خشك
 كمك به كامل، شدن خشك از پس سبز يها پوست

 كنواختي يبرا و شدند خرد دقت به يبرق كنخرد كي

 گرد. شدند الك 20 مش الك با ذرات، اندازه كردن
 يا هقهو يا شهيش ظروف در ها شيآزما انيپا تا آمده دستب

 .شد ينگهدار )C4° حدود( خچالي يدما در و رنگ
 

 يفنول يها بيترك استخراج
 روش به استخراج ،ها نمونه يساز آماده از پس

 و 6 ،3 ،1 قه،يدق 20 يها زمان در )ونيپركوالس( ساندنيخ
 و اول برداشت نمونه( ثابت نهنمو كي يرو بر ساعت 24
 استخراج رصدد نييتع از پس و انجام شد )شده يبر ميآنز
 روش به استخراج نهيبه زمان ،يفنول يها بيترك زانيم و
 .دگردي نييعت ساندنيخ

 زانيم بر يبر ميآنز ريثأت يبررس منظور به سپس
 روش به استخراج ،يفنول يها بيترك و استخراج

 يروبر  شده، نييتع نهيبه زمان مدت در و ساندنيخ
 .ديدگرانجام  نشده يبر ميآنز و شده يبر ميآنز يها نمونه
 سهيمقا و استخراج برداشت، زمان اثر يبررس منظور به
 يها زمان در شده برداشت يها نمونه از يفنول يها بيترك

 )شده يبر ميآنز يهمگ و ورماهيشهر و مرداد ر،يت( مختلف
 صورت )نهيبه زمان در ساندنيخ( شده انيب روش طبق

 از دهفااست با حالل مختلف يها غلظت اثر نيهمچن. گرفت
 نمونه از سپس .ديگرد نييتع درصد 60 و 80 خالص، متانول
 نيبهتر كمك به و يفنول يها بيترك زانيم نيشتريب يدارا

 ويكروويما و فراصوت سوكسله، روش به استخراج حالل،
 شده استخراج تام فنول زانيم سهيمقا با تيدرنها و انجام شد

 .ديگرد تخابان استخراج روش نيبهتر گوناگون، يروشها در
 هب استخراج، روش و حالل غلظت اثر نييتع مورد در
 شدن خشك از نانياطم عدم و حالل در آب وجود علت
 زانيم تنها )C°40 از كمتر يدما در( عصاره كامل
 .ديگرد يبررس يفنول يها بيترك
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 ساندنيخ روش به استخراج
 گرم كي بر متانول تريل يليم 20 افزودن با استخراج عمل

 پس. شد انجام يسيمغناط همزن دستگاه از استفاده با هنمون
 يدارا ارلن كي در ارلن يمحتو شده، نييتع زمان انيپا از

 يصاف كاغذ توسط )عصاره درصد نييتع يبرا( ثابت وزن
S&S بر يصاف يرو ماندهيباق. ديگرد صاف 5891 شماره 
 به متانول تريل يليم 20 توسط و شد برگردانده هياول ظرف
 عصاره به يصاف كاغذ همان توسط و مخلوط هيثان 30 مدت
 تكرار بار دو شستشو عمل. شد افزوده يقبل شده صاف
 به C40° از كمتر يدما در شده صاف عصاره سپس. ديگرد

. ديگرد خشك خأل تحت چرخان ركنندهيتبخ دستگاه كمك
 عصاره يفنول يها بيترك زانيم و جاستخرا درصد ادامه در

 .شد يريگ اندازه
 

 سوكسله روش به استخراج
 كارتوش درون نمونه، گرم 5/7 حدود روش نيا در
 از پس و ديگرد متصل سوكسله دستگاه به و شد داده قرار

 حالل )تريل يليم 150 حدود( مناسب مقدار نمودن اضافه
 حالل سپس .انجام شد ساعت 6 يط استخراج ،نمونه به
 و ريتبخ كامالً ،خأل تحت چرخان ركنندهيتبخ دستگاه در

 آن در موجود يفنول يها بيترك زانيم و استخراج درصد
 .ديگرد نييتع

 
 فراصوت روش به استخراج

 بعد و شد افزوده نمونه گرم كي به حالل تريل يليم 20
 دستگاه توان. گرفت قرار صوت فرا دستگاه حمام در
 قهيدق 20 استخراج زمان و لوهرتزيك 130 فركانس ،20%
 عمل انيپا از سپ. )Zhang et al., 2009( ديگرد ميتنظ

 S&S يصاف كاغذ توسط آمده، دستب عصاره استخراج
 و ديگرد صاف ثابت وزن يدارا ارلن كي در 5891 شماره

 كامالً خأل تحت چرخان ركنندهيتبخ دستگاه در حالل بعد
 يفنول يها بيترك زانيم و استخراج درصد و ريتبخ

 .ديگرد نييتع آن در موجود
 

 ويكروويما روش به استخراج
 پس و شد ختهير كوچك ارلن كي در نمونه گرم كي
 قهيدق 90 مدت به مناسب، حالل تريل يليم 20 افزودن از
 استخراج مدت نيا از پس. شد داده قرار كيتار طيمح در
  %10 دستگاه توان. شد انجام ويكروويما دستگاه كمك به
 هر از پس البته. شد ميتنظ قهيدق 4 استخراج زمان مدت و
 از نمونه دما، شيافزا از يريجلوگ منظور به قهيدق 1

 كمتر به دما تا شد داده قرار خچالي درون و خارج دستگاه
 .)Pan et al., 2003( سدبر C30° از

 
 عصاره استخراج درصد نييتع

 عصاره سپس د،يگرد نيتوز ثابت وزن يدارا ارلن كي
 ،خأل تتح ركنندهيتبخ كمك به و صاف آن در يمتانول
 خشك و حالل كامل ريتبخ از نانياطم از پس. شد ريتبخ

 استخراج درصد و شد نيتوز ارلن دوباره عصاره، شدن
 .ديگرد محاسبه

 
 پوست يمتانول عصاره در موجود تام فنول يكم زيآنال
 وكالتويس نيفول يسنج رنگ روش به گردو سبز

 عصاره، در موجود تام يها فنول يپل يكم زيآنال يبرا
 معرف تريل يليم كي با شده قيرق عصاره تريل يليم كي

 تريل يليم كي قهيدق 3 از پس. شد مخلوط وكالتويس نيفول
 و شد ودهافز مخلوط به شده ريس ميسد كربنات محلول

 در واكنش. شد رسانده تريل يليم 10 حجم به مقطر آب با
 سپس و ديگرد انجام قهيدق 90 مدت به كيتار طيمح

 نانومتر 725 در جذب ،اسپكتروفتومتر دستگاه توسط
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 Oliveira et؛ Singleton & Rossi, 1965( شد خوانده

al., 2008(. در كيلاگ دياس از استاندارد يمنحن رسم يبرا 
. شد استفاده تريل يليم در گرم يليم 075/0 تا 0 يها غلظت

 نمونه گرم 100 در كيالگ دياس گرم يليم براساس جينتا
 .شد انيب شده خشك

 
 يآمار هيتجز

 كامالً طرح قالب در انسيوار هيتجز روش به جينتا
 كمك به و ها شيآزما جداگانه تكرار سه از يتصادف
 سطح. آمدند بدست SAS )1/9-2004( يآمار افزار نرم

 جيانت تمام. شد گرفته نظر در P < 0.05 در يدار يمعن
 .شدند گزارش )SE( استاندارد يخطا ± نيانگيم براساس

 

  جيانت
 زانيم و استخراج درصد بر استخراج زمان ريتأث
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك

 به يفنول يها بيترك استخراج نهيبه زمان نييتع يبرا
 6 ،3 ،1 قه،يدق 20 يها زمان در استخراج اندن،سيخ روش

 زانيم و استخراج درصد و انجام شد ساعت 24 و
 در جينتا( شد يريگ ازهاند شده استخراج يفنول يها بيترك

 .)است شده داده نشان 1 جدول
 

 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم و استخراج درصد بر استخراج زمان ريثتأ -1 جدول
 استخراج زمان

 ساندنيخ روش در
 درصد
 استخراج

 تام فنول زانيم
 )گرم 100 در گرم يليم(

 c 3/0 ± 3/33 b 2/21 ± 33/700 قهيدق 20
 b 0± 36 b 2/20 ± 66/711 ساعت 1
 a 5/0 ± 39 a 2/55 ± 50/2097 ساعت 3

 a 3/0 ± 6/38 a 0/48 ± 13/2102 ساعت 6

 a 6/0 ± 6/39 a 6/58 ± 63/2178 ساعت 24
 .اند شده داده نشان و محاسبه كيگال دياس با يارز هم براساس و شيآزما جداگانه تكرار بار سه به مربوط )SE( استاندارد يخطا ± نيانگيم براساس جينتا

 .است دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف
 

 درصد استخراج، زمان شيافزا با آمده بدست جينتا طبق
 از پـس . افتي شيافزا يفنول يها بيترك زانيم و استخراج

 اسـتخراج  زمان شيافزا كه شد مشخص ،يآمار يزهايآنال
 در يولــ د،يــگرد يفنــول يهــا بيــترك شيافــزا بــه منجــر
 درصـد  در يدار يمعنـ  تفاوت ساعت 24 و 6 ،3 يها زمان

 شـده  اسـتخراج  يفنـول  يهـا  بيترك زانيم زين و استخراج
ــنگرد مشــاهده ــ. دي  و قــهيدق 20 يهــا زمــان در ن،يهمچن

ــورد در ســاعت 1 ــول م ــام فن ــاوت شــده اســتخراج ت  تف
 قهيدق 20 نزما در استخراج البته. شتندا وجود يدار يمعن

 عصـاره  درصـد  يدار يمعنـ  طـور  به ساعت، كي به نسبت
 زمـان  آمـده  بدسـت  جينتا به توجه با. شد استخراج يكمتر
 انتخـاب  سـاعت  3 ،يبعـد  مراحـل  يبـرا  اسـتخراج  نهيبه

 از حاصـل  يهـا  داده انسيوار زيآنال جدول ريز در. ديگرد
 .)2جدول  (است شده آورده استخراج زمان ماريت
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 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر استخراج زمان اثر انسيوار زينالآ -2 جدول
 يدار يمعن سطح F مربعات نيانگيم مربعات مجموع يآزاد درجه راتييتغ منبع
 000/0 5/313 4/1818149 8/7272597 4 ماريت

   6/5798 4/57986 10 خطا
    3/7330584 14 مجموع

 
 زانيم و استخراج درصد بر يبر ميآنز عمل ريتأث
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك

گردد، درصد  ي مشاهده م3طوركه در جدول  همان
  شدهيبر مي آنزيها نمونهزان فنول تام در ياستخراج و م

 يدار يطور معن  نشده بهيبر مي آنزيها نمونهنسبت به 
 حاصل يها انس دادهيز واريآنال 4جدول در . شتر استيب
 .است آورده شدهي بر ميمار آنزي تاز

 
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم و استخراج درصد بر يبر ميآنز اثر -3 جدول

 استخراج درصد نمونه
 تام فنول زانيم

 )گرم 100 در گرم يليم(
 a 5/0 ± 39 a 2/55 ± 5/2097 شده يبر ميآنز
 b0 ± 36 b 4/50 ± 5/1871 نشده يبر ميآنز

 .اند شده داده نشان و محاسبه كيگال دياس با يارز هم براساس و شيآزما جداگانه تكرار بار سه به مربوط )SE( استاندارد يخطا ± نيانگيم براساس جيتان
 .است دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف

 
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر يبر ميآنز اثر انسيوار زيآنال -4 ولجد

 منبع
 راتييتغ

 درجه
 يآزاد

 مجموع
 مربعات

 نيانگيم
 F مربعات

 سطح
 يدار يمعن

 03/0 13/9 0/76614 0/76614 1 ماريت
   2/8395 09/33581 4 خطا

    09/110195 5 مجموع
 
 زانيم و استخراج درصد بر برداشت زمان ريتأث
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك

ي ها بيترك زانيم بر گردو وهيم برداشت زمان اثر
 داده نشان 5 جدول در گردو سبز پوست در موجودي فنول

 طور به برداشت زمان كه دهند يم نشان جينتا. است شده
 در موجود تام فنول زانيم و استخراج درصد بري دار يمعن

 .است مؤثر گردو سبز پوست
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  عصاره پوست سبز گردوي فنوليها بيزان تركي درصد استخراج و مر زمان برداشت بري تأث-5 جدول

 نمونه
 درصد
 استخراج

 تام فنول زانيم
 )گرم 100 در گرم يليم(

 a 5/0 ± 39 a 2/55 ± 5/2097 )رماهيت( اول برداشت
 b 6/0 ± 33/34 b 2/47 ± 538/1552 )ماه مرداد( دوم برداشت

 c 3/0 ± 66/25 b 1/109 ± 04/1379 )ماه وريشهر( سوم برداشت

 .اند شده داده نشان و محاسبه كيگال دياس با يارز هم براساس و شيآزما جداگانه تكرار بار سه به مربوط )SE( استاندارد يخطا ± نيانگيم براساس جينتا
 .است دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف

 
 سبز پوست در موجود يها بيترك استخراج درصد

 وهيم دنيرس زانيم شيافزا با و وريشهر تاماه ريت از گردو
 زانيم بر برداشت زمان. ابدي يم كاهش يدار يمعن طور به
 نيا مقدار نيشتريب و داشته ريثأت زين يفنول يها بيترك
 درطوري كه  به. بود )ريت( برداشت زمان نياول در ها بيترك
 يچوب پوست و دهينرس كامل طور به گردو وهيم زمان نيا

 به نسبت )مرداد( دوم برداشت. است شدن سفت حال در
 در را يباالتر يفنول يها بيترك )وريشهر( سوم برداشت
 نيب يدار يمعن اختالف يول ،داد نشان گردو سبز پوست

 ريز در .شتندا وجود برداشت دو نيا يفنول يها بيترك
 انزم ماريت از حاصل يها داده انسيوار زيآنال جدول

 .)6جدول  (است شده آورده برداشت
 

 وگرد سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر برداشت زمان اثر انسيوار زيآنال -6 جدول
 منبع

 راتييتغ
 درجه

 يزادآ
 مجموع
 مربعات

 نيانگيم
 F ربعاتم

 سطح
 يدار يمعن

 0013/0 52/24 2/421633 5/843266 2 ماريت
   7/17194 5/103168 6 خطا

    1/946435 8 جموعم
 

 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر حالل غلظت ريتأث -7 جدول

 حالل غلظت
 تام فنول زانيم

 )گرم 100 در گرم يليم(
 a 1/35 ± 66/2781 %60 متانول
 b 5/39 ± 26/2313 %80 متانول
 c 2/55 ± 5/2097 %100 متانول

 .اند شده داده نشان و محاسبه كيگال دياس با يارز هم براساس و شيآزما جداگانه تكرار بار سه به مربوط )SE( اندارداست يخطا ± نيانگيم براساس جينتا
 .است دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف
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 عصاره ي فنوليها بيزان تركير غلظت حالل بر ميتأث
 پوست سبز گردو

 يها غلظتتفاده از متانول با مار اسيج حاصل از تينتا
 استخراج شده از ي فنوليها بيزان تركيمتفاوت بر م

 .است  نشان داده شده7شماره پوست سبز گردو در جدول 
 يفنول يها بيترك زانيم نيب كه هدد يم نشان جينتا نيا

 ،%100 متانول توسط گردو سبز پوست از شده استخراج

 كاهش با و ددار وجود يدار يمعن اختالف %60و 80%
 يفنول يها بيترك زانيم %60 به %100 از متانول تغلظ

 زيآنال جدول ريز در. ابدي يم شيافزا شده استخراج
 آورده حالل غلظت ماريت از حاصل يها داده انسيوار
 .)8جدول  (است شده

 
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر حالل غلظت اثر انسيوار زيآنال -8 ولجد

 يمعنادار حسط F مربعات نيانگيم ربعاتم مجموع يآزاد درجه راتييتغ منبع

 000/0 67/62 4/367020 8/734040 2 ماريت
   4/5856 8/35138 6 خطا

    6/769179 8 مجموع
 

 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر استخراج روش ريتأث -9 جدول

 استخراج روش
 تام فنول زانيم

 )گرم 100 در گرم يليم(
 a 8/135 ± 11/3428 )قهيدق 4( ويكروويما

 b 0/79 ± 28/3008 )قهيدق 15( فراصوت
 b 1/60 ± 3/2997 )ساعت 6( سوكسله

 b 3/35 ± 66/2781 )ساعت 3( ساندنيخ
 .اند شده داده نشان و محاسبه كيگال دياس با يارز هم براساس و شيآزما جداگانه تكرار بار سه به مربوط )SE( استاندارد يخطا ± نيانگيم براساس جينتا

 .است دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف
 
 عصاره ي فنوليها بيزان تركير روش استخراج بر ميتأث

 پوست سبز گردو
زان استخراج يبه منظور بررسي اثر روش استخراج بر م

 گردو، از روشهاي هاي فنولي موجود در پوست سبز بيترك
. و استفاده شديكروويساندن، سوكسله، فراصوت و مايخ
 .اند  نشان داده شده9 ج بدست آمده در جدولينتا

 از شده استخراج يفنول يها بيترك زانيم نظر از
 ويكروويما كمك با استخراج روش نيب گردو، سبز پوست
 وجود يدار يمعن تفاوت استخراج يروشها گريد به نسبت
 يشتريب زانيم استخراج باعث ويكروويما از استفاده .دارد
 از پس. شود يم گردو سبز پوست از يفنول يها بيترك از
  فراصوت، دستگاه ككم به استخراج بيترت به ويكروويما
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 را يباالتر يفنول يها بيترك ساندنيخ روش و سوكسله
 تفاوت روش سه نيا نيب يول ،كنند يم استخراج

 انسيوار زيآنال جدول ريز در .اردند وجود يدار يمعن

 است شده آورده استخراج روش ماريت از حاصل يها داده
 .)10جدول (

 
 گردو سبز پوست عصاره يفنول يها بيترك زانيم بر استخراج روش اثر انسيوار زيآنال -10 جدول

 منبع
 راتييتغ

 درجه
 يآزاد

 مجموع
 مربعات

 نيانگيم
 F مربعات

 حسط
 يمعنادار

 004/0 9/9 2/219432 6/658296 3 ماريت
   3/22157 4/177258 8 خطا

    0/835555 11 مجموع
 
 بحث

 زمان شيافزا كه داد نشان جينتا شد، انيب كه گونه همان
 دگرد يم يفنول يها بيترك زانيم شيافزا به منجر استخراج

 استخراج نهيبه زمان يآمار يزهايآنال به توجه با يول
 .ديگرد نييتع ساعت 3

 ماريت از پس گردو، سبز پوست يبر ميآنز عمل در
 از و شد انجام دازيپراكس تيفعال كنترل آزمون ،ييگرما

 به توجه با .دش حاصل نانياطم دازيپراكس بودن رفعاليغ
 رفعاليغ با دارد، ييباال يحرارت مقاومت ميآنز نيا نكهيا

 در موجود يها ميآنز كه شد مطمئن توان يم آن شدن
 ها ميآنز نيا از ياريبس. اند شده رفعاليغ گردو سبز پوست

 يسوبسترا و داشته نقش يميآنز شدن يا قهوه عمل در
 نيا حضور صورت در و هستند يلفنو يها بيترك آنها
 .روند يم نيب از و شده هيتجز يفنول يها بيترك ها، ميآنز
 درصد و يفنول يها بيترك باالتر زانيم دادن نشان با جينتا

 يها نمونه به نسبت شده يبر ميآنز يها نمونه رد استخراج
 در ييگرما ماريت كه كند يم مشخص نشده، يبر ميآنز
 و گردو سبز پوست در موجود يها ميآنز كردن رفعاليغ

 بردن نيب از و يفنول يها بيترك بر آنها ريثأت از يريجلوگ

طول  در بافت شدن نرم علت به نيهمچن .است مؤثر آن
 .ابدي يم شيافزا زين استخراج درصد ،يبر ميآنز زمان
 قيتحق از آمده بدست جينتا برداشت، زمان اثر مورد در
هاي ديگر در اين  قيتحق از حاصل جينتا با گرفته صورت
 ,Alampres & Pompei ؛Alamprese et al., 2005( زمينه

 و Jakopicمطالعات  زين و )Stampar et al., 2006 ؛2005
 زانيم بر برداشت زمان راث كه )2007(همكاران 

 نيهمچن و گردو سبز پوست در موجود يفنول يها بيترك
 پوست شدن سفت از قبل( گردو وهيم از صلحا يدنينوش
 تطابق اند، كرده يبررسرا  )سبز پوست با همراه يچوب
 داشتن يبرا كه است شده انيب ها پژوهش نيا همه در. دارد
 است بهتر يفنول يها بيترك زانيم نيباالتر با يدنينوش
 نياول. شود برداشت ژوئن ماه اواخر در گردو وهيم

 ادفمص كه بود رماهيت هفتم رد يكنون قيتحق در برداشت
  وStampar قيتحق نيهمچن. است ژوئن ماه اواخر با

 يبعد يها برداشت در كه دهد يم نشان )2006 (همكاران
 مدو يها برداشت با مانهمز باًيتقر كه )تسوگا و يجوال(
 نيب يدار يمعن تفاوت بود، حاضر قيتحق سوم و

 .دشن يدهد گردو سبز پوست در موجود يفنول يها بيترك
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 زانيم نيباالتر داشتن يبراكه  دهد يم اننش يخوب به جينتا
 شيپ ديبا برداشت گردو، سبز پوست در يولفن يها بيترك
 زانيم شيافزا با و رديگ صورت وهيم كامل دنيرس از
 عصاره درصد زين و يفنول يها بيترك نزايم دن،يرس

 يراتييتغ علت به تواند يم كه ابدي يم كاهش ياستخراج
 .دهد يم رخ اهيگ در رشد طول دوره در كه باشد
 كاهش با كه شد مشخص ،حالل غلظت اثر يبررس در
 يفنل يها بيترك زانيم % 60 به %100 از متانول غلظت

 ليدل به تواند يم موضوع نيا. ابدي يم شيافزا ياستخراج
 دو بيترك باطوري كه  به. باشد حالل تيقطب زانيم رييتغ

 %60 به متانول غلظت كه ييجا در متانول و آب حالل
 يفنول يها بيترك يكنندگ حل توان نهيشيب ،حالل رسد يم
 طيشرا نيا در گفت توان يم كه يا نهگو به. كند يم دايپ را
 به قادر ييتنها به خالص متانول اي آب در كه ييها بيترك
 متانول از مطالعه نيا در. شدند يم حل نبودند، شدن حل

 به ،نشد استفاده يگريد يآل يها حالل از و شد استفاده
 ,.Goli et al( گرفته صورت يها پژوهش در كه ليدل نيا

 داده نشان )Lai et al., 2009؛ Zhang et al., 2009؛ 2005
 اتانول، آب، نندما ها حالل گريد از متانول  كههشد

 يها بيترك استخراج در استات ليات و هگزان ل،يترياستون
تحقيق  از آمده بدست جينتا با ما جهينت. است مؤثرتر يفنول

Zhangاز محققان نيا. دارد تطابق )2005( همكاران  و 
 يبرا  درصد60 و 50 ،40 ،30 يها ظتغل با متانول

 ندا هكرد انيب و هكرد استفاده يفنول يها بيترك استخراج
 .است مؤثرتر گريد يها حالل از %60 متانول كه

 ،استخراج جهت روش نيبهتركه  داد نشان جينتا
 بيترت به ويكروويما از پس. باشد يم ويكروويما از استفاده

 روش و سوكسله فراصوت، دستگاه ككم به استخراج
 ،كنند يم استخراج را يباالتر يفنول يها بيترك ساندنيخ

 در .ندارد وجود يدار يمعن تفاوت روش سه نيا نيب يول
 نشان )2005( و همكاران Zhang توسط شده انجام قيتحق
 مدت در ويكروويما كمك به استخراج كه است هشد داده

 و ساندنيخ يروشها به استخراج به نسبت قهيدق 5
 يها بيترك استخراج در يباالتر ييكارا فراصوت
 ديگري شده انجام قيقتح در نيهمچن. دارد يديآلكالوئ

)Goli et al., 2005( زانيم نيب كه است هشد داده نشان 
 به استخراج روش در شده استخراج يفنول يها بيترك

 و ساعت 6 زمان مدت در )ساندنيخ( حالل كمك
 قهيدق 45 زمان مدت در فراصوت كمك به استخراج
 ما جينتا قاتيتحق نيا كه ؛ندارد وجود يدار يمعن تفاوت

 .كند يم دييأت را
 نيشتريب استخراج يبرا كه ندداد نشان جينتا يطوركل به

 برداشت رماهيت در گردو ديبا گردو، سبز پوست از زانيم
 %60 متانول با يفنل يها بيترك بعد و دوش يبر ميآنز ه،شد
 .شود استخراج ويكروويما روش به و

 و استخراج گريد يروشها كه شود يم شنهاديپبنابراين 
 .رديگ قرار يبررس مورد دنكر خشك
 
 استفاده مورد منابع
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Abstract 
Walnut green husk contains phenolic compounds which reduce cardiovascular diseases, 

prevent the risk of many cancers and LDL oxidation. Also they have antimutagenic, antioxidant 
and antimicrobial properties. In this research, effects of different parameters including 
blanching, solvent concentration, harvest time, extraction time and method were examined on 
amount of extraction and phenolic compound of walnut green husk. Walnuts were picked at 
three times (June, July and August) and half of them were blanched. Phenolic compounds of 
this sample were extracted with different concentrations of methanol (100%, 80%, and 60%) 
and different extraction methods (maceration, soxhlet, ultrasound, and microwave). Results 
showed that blanching treatments significantly affected the total phenolics (p < 0.05), and the 
blanched samples obtained in June and were extracted with 60% methanol in microwave had the 
highest phenolics. 

 
Key words: Walnut green husk, blanching, optimization, phenolic compounds. 
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