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 اهیس یکول ۀمیو ۀعصار از فعال زیست ترکیبات استخراج یندآفر سازیینهبه

 (Crataegus elbursensis) پاسخ سطح روش با 
 

 4قویدل زادهاحمد ریحانه و 3شریفی محمدرضا ،2بصیری علیرضا ،*1شریفی اکرم

 

  استتیم  آزاا اانشتتهی  قتتی ر    احتتد مهینیتت     صتتنیر  مهندستت  اانشتتهد  غتتیار   صتتنیر    علتت   مهندستت  گتته   استتدیاری   -1

      ارهان قی ر  

 تهتهان   ارتهان   صتنتد     علیت   هتی  پتژ ه   ستیزمین  شتییییر    هتی  فنتی     پژ هشتهد   تبتدرل      غتیار   صتنیر   گته    اسدیاری  -2

 ارهان

  استتیم   آزاا اانشتتهی  ق چتتین   احتتد غتتیار   صتتنیر    علتت   گتته   استتدیاری    ؛ا شتتد کی شنیستت  آم خدتت اانتت  تهتیتت  بتت  -4   3

 ارهان ق چین 

 22/11/29پیرهش  تی رخ ؛ 22/3/29ا ریفت  تی رخ

 

 چکیده

 اثرهیهی  کی   سی  ههیهنینآنتوسی  و ییاهه نوئوفالو ییه  وبی   یعیی طب هیهی اکسییاا  یآنتی  از یسرشیه   منبی   سییه   ولیک ۀمیو

 بیه  اسیتخرا   زمیه   و دمیه  اثیر  ،تحقیی   ایین  د  .دا د قیی عرو – یقلبی  هیهی یمیه ی ب از یشیییری پ د  ییه  وب  بخشسالم 

 آنتوسیییهنینی و فنییولی ترکیبییه  کیی  ییینا م و اکسیییاانییآنتیی ه ترکیبیی قییا   اسییتخرا ،  انییامه  بییر فراصییو  فرآینییا

 یهیه زمیه   و (سلسییو   د جی   54 و 44 ،54) متفیهو   یهیه دمه د  عصیه    .اسی   شیا   بر سیی  سییه   ولیک ۀمیو ۀعصه 

 امییوا  ثهبیی  شییا  و (8 بیی  0) حلّییه   بیی  نمونیی  ثهبیی  نسییب  د  فراصییو  کمییک بییه دقیقیی (  01 و 01 ،01) مختلیی 

 و اسیکتتروفتومتری   وش بی   عصیه    یآنتوسییهنین  و یفنیول  ترکیبیه   کی   میینا   شیا.  اسیتخرا   کیلیوهرتن(  04) فراصو 

 -0 - فنیی  دی 0 و 0) آزاد هیهی یتیه   اد مهیه   د صیا  مبنیهی  بیر   وش دو از اسیتفهد   بیه  هیه عصیه    اکسییاانی یآنت فعهلی 

 شییرای  یردییا.  تعییین  ظرفیتیی  سی   آهین  هیهی ییو   احیهکننیایی  قیا    و 50EC حسی   بیر  (DPPH هییا ازی   پیتریی  

 آزاد  ادیتیه   مهیه   قیا    آنتوسییهنینی،  و فنیولی  ترکیبیه   کی   مقیاا   و اسیتخرا    انیامه   یسیهز ن یشی یب هیا   به بهین 

DPPH مییا ) بهینیی  شییرای  د  کیی  داد نشییه  آمییه ی آنییهلین از حهصیی  هیجنتیی .شییا تعیییین عصییه   آهیین احیهکننییایی و 

 و فنییولی ترکیبییه  کیی  مقییاا  ،د صییا 05/05 بییه اسییتخرا   انییامه  (،سلسیییو  د جیی  48/55 یدمییه و دقیقیی  85/02

 قییا   و تییریلیلیییم بییر یییر یلیییم  50EC=127/1 ،تییریلیلیییم بییر یییر یلیییم 04/7 و 08/0 ترتییی بیی  آنتوسیییهنینی

 ۀعصیه   د  موجیود  فعیه  زیسی   ترکیبیه   بیهیی  مقیاا   بی   توجی   بیه  .اسی   لیتیر  بیر  میترومو  00/057 آهن کنناییاحیه

 توجی   غیاایی  میواد  د  کیه برد  بیرای  عملییر  و طبیعیی  افنودنیی  ییک  عنیوا  بی   مییو   ایین  ۀعصیه   ب  توا یم سیه  ولیک

 کها.

 

 کلیدی هایواژه

   یاانیاکسیآنت فعهلی  فراصو ، ،ترکیبه  فنولی آنتوسیهنین،

 

 مقدمه

 (Crataegus elbursensis) ستتتتتیی   لیتتتتت         

 مدتته 5/9 حتتداک ه ا تفتتی  بتتی ختتی اا  استتت  اا خدچتت 

 .درت    مت  ارتهان  نت اح   بهخت   ا  خت ا    صت    بت   ک 

 ز ا  آنهتتی  نتت    شتته  بیضتت تتتی گتتها آن  هتتی  یتتم

 .(Sabeti, 1997) استتتتت ستتتتیی    ن اا غتتتت  قهمتتتتی 
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004-001/ ص 0028/ بهه  و تهبسته  55/ شمه   08تحقیقه  مهناسی صنهی  غاایی/جلا   

 تتیز   میت     ه زرتد یگل اا ا  آن ستبی    جت ان   هتی سیق 

  1گ سیکهاتتت تی رتت  تی    ستتیدهر  هی استتید حتتی  

   استتت فه کدتت ز   گلتت کی   چتته   هتتی  غتت  پهدتتی  

 آن  هتتتیگتتت  ا    2آمیهتتتدالی  متتتیا  آن ۀهستتتد ا 

 ریفتتت 4ستتدی هک ئ   3ستتیدهر هک ئ   یآمتت یتتمد تتته

 ا رتژ    جیرهتی   ستیی    لیت   .(Fatemi, 2004) شت ا  مت 

 از  بهختتت  اا  آن الیتتت  کتتت  اا ا اا  رتتت  صتتتنیر  ا 

   هتی یینی آند ست    ن ئیتدهی  فی   رتژ  بت   فنت ل   تهکیبی 

 ا  حفیظتتت میننتتد  متتین ا مفیتتد هتتی اثه آن  انبتتیلبتت 

 خت ن  فشتی   از ستد  کی عه قت   -قلبت   هتی  ییتی   ب بهابه

 هتتی رهتتیل اا مهتتی    اکستتیدان  آندتت اثتته کلستتده ل    

 هتتتی  نتتتی احد  فتتت  ضتتتدالدهیب   ضد ره ستتت   آزاا 

  .است اسهیل   هیضی ءس  گ ا ش  

 هتتتی اکستتتیدان آندتتت نتتتیمبل   جتتتینب  هتتتی اثه      

   زافی نتت  هتتی رتمحتتد ا بتتی  ا آنتتین کتتی بها ستتندی 

 افتتتیار  ارهتتته  ستتت   از .استتتت ستتتیخد       بتتت

 غتتیار   هتتیفتتهآ  ا  بتتها  کننتتدگینمصتته  ا خ استتت

 طبیتت   تهکیبتی   بت   نیتیز   شتییییر   هتی   افی انت  فیقد

 استتت. ااا  افتتیار   ا اکستتیدان  آندتت هتتی رژگتت   بتتی

 فتیلیتتتت   فنلتتت  پلتتت تهکیبتتتی  گییهتتتین از بستتتیی  

 بتته عتتی   ت اننتتد متت   اا نتتد منیستتب  اکستتیدان  آندتت

 هتتی اثه  ی ستتند هتتی اکستتیدان آندتت بتتی جتتیرهیرن 

 بیشتتند ااشتتد  غتتیار  ۀمتتیا ا  نیتتی  بخشتتستتیمت

(Sharif et al., 2009).  مهیتت  نقتت  فنتت ل  تهکیبتتی 

    نتتداا غتتیار  متت اا حستت    کیفتت   هتتی ژگتتر  بتته

 هییننتتد  فییر لتت کره  هتتیتیتتفتیل اا ا  آن  بتته افتتی ن

 میهه بتت  ضتتد رتتی جهتت  ضتتد   دانیاکستت آندتت اثههتتی 

 ۀعصتتی  شتتییییر  تهکیبتتی  محققتتین  از بهختت  .هستتدند

 تهکیبتتی   جتت ا   انتتدکتتها  به ستت   ا ستتیی   لیتت 

   عصتتی   ا  هتتی یینیپه آند ستت   5  تتتی  ک ئهستتدی  

 انتتتتد ااا نشتتتتین  ا آن  دانیاکستتتت آندتتتت فتیلیتتتتت

(Askari et al., 2003).  

 بتت  فهاصتت   کیتت  بتت  طبیتتت  تهکیبتتی  استتدخها       

 پتیری     انتهک  مصته   بتی،    انتدمین  میننتد  میاریر  الی 

   فهآرنتتد ستتیاگ  بتتی،  ستتهعت  حلّتتیل  بتت  کیدتته نیتتیز

  ارتتت   هتتتی  ش بتتتی مقیرستتت  ا  پتتتیری   هتتتینتتت رهی

 مخدلتت   هتتیبختت  ا  اخیتته ستتیلیین ا    هیتتگعصتتی  

 ت جتت  متت  ا اا  رتت    غتتیار  بختت  جیلتت  از صتتنتت

 امتت ا  بتتی استتدخها  اصتتل  مهینیستت  استتت. گهفدتت  قتتها 

 عبت    .شت ا  مت  مهبت    6رت  زاحبتی   ۀپدرتد  بت   فهاص  

 انبتیل بت     ذ ا   طت ل  ر جتی جیبت   بیعت   فهاص   ام ا 

 محتتتتی  ا  انبستتتتی    انقبتتتتی   تتتتت ال ارجتتتتیا آن

 ۀفیصتتل عبتت     جنبشتت  انتتهک  افتتیار  بتتی .شتت ا متت 

 متتیر  ا  رتت زاحبتتی  ۀپدرتتد بحهانتت   حتتد از م لهتت ل 

   انبستی   مهاحت   ا   شتد  بت   قتیا   کت   گیتها مت   شه 

 .هستتتدند انقبتتتی  هتتتی یه ستتت ا  انتتتداز  کتتتیه 

  بحهانتت ۀنقبتت بتت  هتتیحبتتی  ارتت  ۀانتتداز کتت  هنهتتیم

   شتت ندمتت   مدیشتت انقبتتی  ۀچهختت ا  ینهتتآ   ستتد متت

 ارجتتتیا بیعتتت  شتتتد  آزاا  بتتتی، حتتتها     فشتتتی 

 بتت  هتتییهه جتتتم ارتت  اصتتیبت .شتت ا متت هتتییهه جتتتم

 هتتی رتت ا  ا تخهرتت    شهستتده  ستتیر   بیعتت  ستتب 

 ا  ینهتتآ  محدتت ا آزااستتیز     گیتتیه  غشتتی  ستتل ل

  ا لیتت   ط بتتت میتتیان میننتتد عتت امل  .شتت ا متت محتتی  

 زمتتین   امتتی فشتتی   فهکتتین    حلّتتیل  نتت    ذ ا  ۀانتتداز 

 قتها   یهتتثث  تحتت   ا  صت  فها امت ا   بتی   استدخها  فهآرند 

  .(Fernandes et al., 2008) اهند م

 تهکیبتتتی  استتتدخها  ا  فهاصتتت   امتتت ا  هیتتتتثث      

 چت   استت.  شتد   به ست   مدتتدا   تحقیقتی   ا  طبیت 

 ۀاانتت نتت  استتدخها  (Chen et al., 2006) هیهتتی ان  

 بتتی   به ستت   ا فهاصتت   بتتی قهمتتی تیشتت  از آند ستتیینی 

 گتته  111 بتته آند ستتیینی  گتته  لتتیم 5/34  انتتدمین

 نتد ااا نشتین  گیره زرتد -3-ستیینیدر   ۀپیرت  بته  تیز  ۀمی 

 ارهتته  هتتی  ش بتتی مقیرستت  ا  استتدخها    ش ارتت  کتت 

  بتتی،ته   انتتدمین  میتت   بیفتتت ستتهر  تخهرتت  الیتت بتت 

1- Crataegus 2- Amygdalin 

3- Quercitrin 4- Quercetin 

5- Rutin 6- Cavitation 
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...فعه  زیس  ترکیبه  استخرا  فرآینا سهزیبهین   

 (Pedramnia et al., 2010) هیهتتی ان   نیتتیپتتد ا  . ااا

 فهاصتت   امتت ا  بتی  ز شتت  آند ستیینی   استتدخها  فهآرنتد 

 ۀتفیلتت   عصتتی    هتتی یینیآند ستت غلظتتت   به ستت   ا

 حستتتت  بتتتته   افدهاقتتتت  pH   ش بتتتت   ا ز شتتتت 

 گیره زرتتد -3-)ستتیینیدر  ز شتت  غیلتت  آند ستتیینی 

  ااا نشتتتین آمتتتد  استتتتبتتت  ندتتتیر  .کهانتتتد محیستتتب 

 261/191 میتتتیانبتتت   آند ستتتیینی  مقتتتدا  بیشتتتدهر 

   عصتتی   ا   محلتت ل دتتهیل لتتیم 111 بتته گتته  لتتیم

 ا  فهاصتت   امتت ا  از استتدفیا  بتتی کتت  استتت  اتفیلتت 

 اقیقتتت  21 زمتتتین   سلستتتی س ا جتتتۀ 51 امتتتی 

 امتت ا  کتتی بها بتتی  ارنهتت  نیتتی   ؛بتت ا شتتد  استتدخها 

 فهآرنتتد زمتتین  هتتی یینیآند ستت استتدخها  بتتها  فهاصتت  

   .ریفت افیار  آن سهعت   کیه 

 جنهلتت  منتتیط  ا  ستتیی   لیتت    رتت  گ گستتدها      

 ا  تحقیتت  ا عیلهتته تهکیبتتی  بتت ان اا ا   ارتتهان شتتییل

  آن ۀمیتت  ۀعصتتی  استتدخها  نتت ر   هتتی  ش خصتت  

 حفتت  هیتتها بتت  استتدخها   انتتدمین افتتیار  منظتت  بتت 

 ارتت  از هتتد  .ستتیزا متت الیامتت   ا م بتتت  هتتی ژگتتر 

 فهآرنتتتد  زمتتتین) متتتد    امتتتی اثتتته به ستتت   تحقیتتت 

 استتدخها    انتتدمین بتته فهاصتت   کیتت  بتتی استتدخها 

 تهکیبتتی  کتت  مقتتدا    اکستتیدان  آندتت هتتی رژگتت  

   ستتتیی   لیتتت  ۀمیتتت  ۀعصتتتی  آند ستتتیینین    فنتتت ل 

  انتتدمین  ستتیزن یشتتیب هتتد  بتتی بهینتت  شتتهار  تتیتتی 

 آند ستتیینین     فنتت ل  تهکیبتتی  کتت  مقتتدا    استتدخها 

 آهتت  احییکننتتدگ    آزاا  اارهتتیل کننتتدگ مهی  قتتد  

 .است عصی  

 

 هاروش و مواد

 ا  Crataegus elbursensis  ستتتیی   لیتتت  ۀمیتتت       

  میزنتتد ان  )ن شتتهه  کجتت   ۀمنبقتت از متتی مهه ا ارتت 

  شنیستتی یتتگ بتتی  ا  گ نتت  دریتتتث از پتت     آ  جیتت 

 

 ستتتیز اجد   پیکستتتیز     شتتتهه ن) کشتتت   شتتتییل

 امتتی  ا    پیستتدیه   هتتیپ شتت  ا   هتتی نیخیلصتت

 فهرتتی  ا   رآزمتتی  م قتت  تتتی   سلستتی س ا جتتۀ -11

  تهکیبتتی .(Abotalebian et al., 2006) شتتد  ا هتتدنه

 ۀا جتت هیهتت  هتتیآزمتتیر  ا  استتدفیا  متت  ا شتتییییر 

 تهیتت  )آلیتتین  متته  شتتهکت از   ااشتتدند بتتی، خلتت  

   شدند.

 یریگعصاره

 متتد بتت  فهرتتی   از آ  ان بیتته ن زا پتت  هتتینی نتت       

 گ شتتت   شتتدند ااا  قتتها  محتتی  امتتی  ا  اقیقتت  31

 ۀمهحلتت ا  شتتد. ک بیتتد  چینتت  هتتی ن ا  هستتد  + میتت  

 26 اتتتین ل مخلتت   بتتی شتتد  ک بیتتد  هتتی نی نتت   بتتتد

   15   15) ا صتتتتد 24 کلهرتتتتد ر  استتتتید -ا صتتتتد

 ا  ن   مخلتت    حلّتتیل  بتت  )نی نتت   1 بتت  1 نستتبت بتت 

  510H  DT متتتتدل  Bandelin) ا لدهاستتتت نی  حیتتتتی 

  تهتیتت بتت  به ستت  تحتتت  هتتیزمتتین   امیهتتی ا  آلیتتین 

 65   55  45)    سلستتتتتی س ا جتتتتتۀ 31   21  11)

 ثیبتتت فهکتتین  ا  فهاصتت   امتت ا  متتته  ا  اقیقتت  

 قتتها   مهبتت  مدتته بتته  ا  111 تتت ان بتتی   کیلتت ههتی 35

 از استتدفیا  بتتی شتتد  استتدخها   هتتیعصتتی   .شتتدند ااا 

 متت اا از 5 ۀشتتیی   اتیتت  صتتیف  کیغتتی   هنبتت خ قیتت 

  حلّتیل   جداستیز   منظت   بت   .گهارتد  جتدا  گیتیه   جیمد

 چهخشتت  ۀتبخیهکننتتد استتدهی  ا  حیصتت   هتتیعصتتی  

  Laborota 4002 متتتتدل  Heidolph) ختتتتأ تحتتتتت

   شتتد ااا  قتتها  سلستتی س ا جتتۀ 45 امتتی  ا  آلیتتین 

  VD23 متتدل Binder) ختتأ تحتتت آ ن ا  آن از پتت 

 .شتتدند خشتت  سلستتی س ا جتتۀ 45 امتتی  ا   آلیتتین

  بستد   ا   هتی تیت پل ا  ستس   شتد   خشت    هتی نی ن 

 هنهتتی  تتتی سلستتی س ا جتتۀ -11 امتتی  ا    فهرتتی  ا 

 ,.Pedramnia et al) نتتدگهارد نههتتدا   هتتیآزمتتیر 

2010). 
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004-001/ ص 0028/ بهه  و تهبسته  55/ شمه   08تحقیقه  مهناسی صنهی  غاایی/جلا   

 استخراج راندمان تعیین

 صتت   بتت    تتیتتی  1  اببتتۀ از استتدخها   انتتدمین      

 .(Bahmanabadi, 2011) گهارد بیین ا صد

 

)ا صد  اسدخها   اندمین =  1) (
𝑊2

𝑊1
)x100 

 

         آن  ا  ک 

1W = 2   ؛گتتته  ) شتتتد  خشتتت  عصتتتی ۀ  زنW = زن  

  .)گه   هینی ن  ا لی 

 یانینیآنتوس ترکیبات کل میزان تعیین

   ش  بتت عصتتی   کتت  آند ستتیینین  تهکیبتتی  میتتیان      

 یتته گانتتداز  pH اختتدی  مبنتتی  بتته  استتسهده فد مده

  هیتتگانتتداز  منظتت  بتت  عصتتی    ستتیزآمتتیا   بتتها شتتد.

 125 شتتتتتیم   =1pH بتتتتتیفه ابدتتتتتدا   یینیآند ستتتتت

 لیدتتهمیلتت  335   متت ،  2/1   یپدیستت درتتلهکلیدهمیلتت 

 شتتتیم  pH =5/4 بتتتیفه    متتت ،  2/1 ر د رلهکدیاستتت

 241   متتتت ،  1  رستتتد  استتتدی   لیدتتته میلتتت   411

 لیدتتهمیلتت  361   متت ،  1 ر د رلهکدیاستت لیدتتهمیلتت 

  شد.  یته مقبه آ 

 بت     = pH 1 بتیفه  بتی  عصتی    لیدته میلت   5/1 آن  از پت  

 15 گیشتتت از پتت    یند  ستت لیدتتهمیلتت  25 حجتت 

 لیدته میلت   5/1  ستس   .شتد  قهائتت  ی جت  یانیت م ق یاق

 دتتهیل لتتیم 25 حجتت  بتت  pH =5/4 بتتیفه بتتی عصتتی   از

 بتتتتی جتتتتی  میتتتتیان قتتتت یاق 5 از بتتتتتد    ستتتتیند 

  6305 متتتتدل JENWAY uv/vis) استتتتسهده فد مده

 تهکیبتتتی  کتتت  میتتتیان شتتتد. تتیتتتی  انهلستتتدین 

 جتتی  میتتیان .گهارتتد تتیتتی  2 ۀ اببتت بتتی آند ستتیینین 

  ستیی    لیت   ۀمیت   غیلت   آند ستیینی   استیس به میکیری 

 نتتین مده 511 متت   طتت ل ا   یه زرتتدگل-3-ستتیینیدر 

 .(Fuleki & Francis, 1968) آمد است ب
 

   دهیل لی/مگه  لیم) ک  آند سیینی  مییان  2)

=∆a × M × D / Ɛ × L 

 

 آن  ا  ک 

M=  2/442) گلیه زرتتتد-3-ستتتیینیدر  م لهتتت ل  جتتته 

 متت ل  جتتی  = Ɛ ؛ قتتت فتتیکد   = D ؛متت ل  بتته گتته 

 متتتتت ل لیدتتتتته/ 22611) گلیه زرتتتتتد-3-ستتتتیینیدر  

 . مده سیند) س  ط ل=   L   ؛ مده سیند

 لیفن ترکیبات کل میزان تعیین

 متتته  از استتدفیا  بتتی لتت فن تهکیبتتی  کتت  میتتیان      

 گتته یلتت م حستت  بتته   یتته گانتتداز   ییلدک یستت  یفتت ل

  ینتتت بتتت  شتتتد. بیتتتین عصتتتی   گتتته  ا  استتتیدگیلی 

 فتت لی   متتته   لیدتته یلتت  م 5/2  عصتتی    لیدتته یلتت م 

 فتت لی  لیدتتهمیلتت 1) شتتد   قیتت  بتتی  ا  دی ستتی کیل

  ستتید  مقبتته آ  لیدتتهمیلتت  11 حجتت  بتت  ستتی کیلدی  

 حیلتتت ا  اقیقتت  3 متتد بتت  اختتدی  از پتت    اضتتیف 

 از پت   پتیرها.  صت      اکتن   تتی  شتد  ااا  قتها   سه ن

 آبت   فتیز  بت   ا صتد  5/9 ستدر   کهبنتی   لیدته یل م 5 آن 

 51 حجتت  بتت  مقبتته آ  بتتی اقیقتت  رتت  از بتتتد   اضتتیف 

   نههتتدا   ستتیعت 24 نی نتت  شتتد.  ستتیند  لیدتتهیلتت م

 بتتتی نتتتین مده 965 متتت   طتتت ل ا  آن جتتتی  ستتتس 

  6305 متتتتدل JENWAY uv/vis) استتتتسهده فد مده

 3 هتتیمتتیر آز شتتد. خ انتتد  بینتت  مقیبتت  ا  انهلستتدین 

 گیلیت   استید  از .شتد  گتیا ش  ینهت آ  یینهیت م    ها هت بی  

  ست    بتها   لیدته میلت   بته  میهه گته   111 تی 1 غلظت)

 فنت ل   تهکیبتی   مقتدا   شتد.  استدفیا   استدیندا ا  منحنت  

 3 ۀ اببت  ابته به نی نت   لیدته یلت  م بته  گته  یلت  م حس  به

            .(Bahmanabadi, 2011) شد محیسب 
 

(3  P=Y / W × 1000 
0.0099 + x 0.2644 + 2x 1.0776 Y= 

 

 آن  ا  ک 

 P=  یت گیل دیاست  گته   لت یم) فنلت   تهکیبتی   ک  مقدا  

- نی نتت  جتتی  = x ؛نی نتت   زن =W ؛عصتتی    گتته  ا 

   .شیهد جی 
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 DPPH 1آزاد رادیکال مهارکنندگی قدرت

 )بتتی DPPH مدتتین ل  محلتت ل از لیدتتهیلتت م رتت       

 )بتتی عصتتی   از لیدتتهیلتت م 3 بتت   متت ، یلتت م 1/1 غلظتتت

 مخلت      افتی ا    لیدته یلت  م بته  میهه گته   211 غلظت

 آزمتیر    هتی ل لت   .شتد  زا  هت   شتد  بت   آمد  استب 

 .شتتدند ااا  قتتها  تی رتت  محتت  ا  اقیقتت  31 متتد بتت 

 519 متت   طتت ل ا  جتتی  میتتیان  متتد  ارتت  از بتتتد

 آزاا  اارهتتیل مهی کننتتدگ  قتتد   .شتتد خ انتتد  نتتین مده

DPPH شد. محیسب  4 ۀ ابب از 

 

(4  (A0−A1)

𝐴0
 100 x  =  %(   اارهیل مهی کنندگ  قد  

 DPPH آزاا

 

  آن ا  ک 

0A = 1   ؛شیهد جیA =  نی ن  جی. 

  اارهتتیل مهی کننتتدگ  ا صتتد نیتت اا   ستت  از پتت       

 منحنتت   دانیاکستت آندتت تهکیتت  غلظتتت بهابتته ا  آزاا

 غلظدتت  ستتس    شتتد ااا  بتتهازش هتتیااا      منیستت 

 مهتی کهان  بت   قتیا    دانیاکست  آندت  تهکیت   آن ا  ک   ا

 50EC عنتت ان تحتتت استتت آزاا  هتتیهتتیلر اا ا صتتد 51

 .(Zarban et al., 2004) گهارد محیسب 

 (FRAP) 2ظرفیتی سه آهن احیاکنندگی توانایی

 آهتتت  کتتتیتی ن استتتدیندا ا منحنتتت   ستتت  بتتتها       

 ستت لفی  فتته س آم نیتت   از ا رتت پی محلتت ل ا ظهفیدتت  

  61  41  21  11  آن از پتت  شتتد. آمتتیا  متت ، یلتت م 1

  هتتتیل لتت   ا  محلتت ل   ارتت   از میهه لیدتته  111    11

 111 بتت  مقبتته آ  بتتی ههرتت  حجتت     رخدتت  آزمتتیر 

 3 هتی ل لت   از رت   هته  بت   ستس   شتد.   ستیند   میهه لیده

 حیصتت  مخلتت   شتتد. اضتتیف  FRAP متتته  لیدتتهیلتت م

  امتتی ا  اقیقتت  4 متتد بتت    گهارتتد   تهتت  ختت ب بت  

 متتد   ارتت  از پتت  شتتد. انه بتت  سلستتی س ا جتتۀ 31

 بت   نستبت  نتین مده  523 مت    طت ل  ا  هتی محلت ل  جی 

 آم نیتت   فیقتتد آزمتتیر  ۀل لتت از شتتد. یتته گانتتداز  شتتیهد

  بتتها گهارتتد. استتدفیا  شتتیهد عنتت انبتت  ستت لفی  فتته س

 111 بتت   عصتتی   اکستتیدان  آندتت  فتیلیتتت یتته گانتتداز 

 متته   لیدته یلت  م 3 آمتد   استت بت   اسین  از میهه لیده

FRAP   آزمتتیر   مهاحتت   طتت   از پتت     شتتد  اضتتیف 

 ا  هتتیمحلتت ل جتتی  استتدیندا ا   هتتیمحلتت ل مبتتیب 

 111 )شتتیم  شتتیهد بتت  نستتبت نتتین مده 525 متت   طتت ل

 متتته  لیدتتهیلتت م 3 بتتی هیتتها  مقبتته آ  میهه لیدتته

FRAP    جتتی  مقتتدا  قتتها ااان بتتی شتتد. یتته گانتتداز 

 عصتتی   احییکننتتدگ  ت انتتیر   5 ۀ اببتت ا  هتتینی نتت 

  .(Fan et al., 2008) شد محیسب 

 

(5  Y= 1782 X – 9.211 

  ک  ا  آن

  X =  ؛شتتیهد جتتی  – نی نتت  جتتی Y = میهه متت ل 

 مت    طت ل  ا  شتد   خ انتد   جتی   = X   ؛لیدته  بته  آه 

 .نین مده 525

 آماری آنالیز

ی  مهکتت مهکتت  طتته   پیستتخ ستتب  آمتتی     ش از      

 بتتی )1  رتتهار   Design Expert (Statease  افتتیا نتته   

 نقبتت  پتتن    استتدخها  فهآرنتتد زمتتین   امتتی مدغیتته ا 

   فهآرنتتد مدغیههتتی  ا تبتتی  به ستت  بتتها   مهکتتی 

 فهآرنتد   شتهار    ستیز نت  یبه   به ست   تحتت   هتی پیسخ

 مدغیههتی  اثته  بت ان  اا  متنت  به ست   بتها   شتد.  اسدفیا 

 شتتد. بتتها  کتتی  بتت  ا رتتین  ۀتجیرتت  ا صتتد 5 ستتب  ا 

 ۀنقشتت   1 جتتد ل ا  مستتدق  مدغیههتتی  عتتدا  مقتتیاره

 شتتد  آ  ا  2 جتتد ل ا  هتتیپیستتخ مقتتیاره   هتتی رآزمتتی

 است.

 

 

 

1- 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl 2- Ferric Reducing Antioxidant Power 
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 آنه  سطوح و بر سی تح  متغیرههی -0 جاو 

 مربوطه سطوح و کد
 مستقل متغیرهای

1+ 1 1- 

 (سلسیوس درجة)  A دما 45 55 65

 )دقیقه( B  زمان 11 21 31

 
ههپهسخ مقهدیر و آزمو  طراحی نمهیش -0 جاو   

 آزمایش
 درجة) دما

(سلسیوس  
(دقیقه) زمان  

 راندمان

 استخراج

(درصد)  

 کل میزان

 ترکیبات

 آنتوسیانینی

 بر گرمیلی)م

(تریلیلیم  

 کل میزان

 فنلی ترکیبات

 بر گرمیلی)م

(تریلیلیم  

50EC 

 بر گرمیلی)م

(تریلیلیم  

 قدرت

 احیاکنندگی

 آهن

 )میکرومول

لیتر( بر آهن  

1 65 31 69/13  29/1  32/9  11/1  91/236  

2 55 21 69/11  13/1  62/3  24/1  14/144  

3 45 31 19/2  19/1  39/3  43/1  95/123  

4 55 21 33/11  33/1  51/3  22/1  26/132  

5 55 31 33/13  3/1  11/6  21/1  11/211  

6 55 21 33/11  22/1  11/3  22/1  45/151  

9 45 21 5/1  14/1  12/2  52/1  29/111  

1 65 21 29/13  36/1  65/4  31/1  12/192  

2 55 21 69/2  12/1  12/4  23/1  15/162  

11 45 11 33/9  11/1  11/3  32/1  12/199  

11 55 21 5/11  36/1  31/3  34/1  14/169  

12 65 11 69/1  35/1  11/3  51/1  25/142  

13 55 11 11/2  12/1  62/3  31/1  91/122  

 

 بحث و نتایج

   مدل برازش

 آزمتت ن بتت ان اا متنتت  بتت  ت جتت  بتتی منیستت  متتدل      

F  (11/1≥p       بتتتهازش فقتتتدان نبتتت ان اا متنتتت  

(15/1≥P      2 مقتتیاره هیچنتتیR   2R  شتتد  تتتتدر 

 هتی  جتد ل  بت   ت جت   بتی  شتد.  اندختی   تغییها  ضهر   

 ااا  بتهازش  متدل  کت   ا ریفتت  تت ان مت    ا رتین   ۀتجیر

 کتتیمیً به ستت  متت  ا پی امدههتتی  تیتتی  بتتها  شتتد 

 پی امدههتتی  به ستت  بتتها  . p≤11/1) استتت اا متنتت 

  ا رتین    ۀتجیرت  جتد ل  بت   ت جت   بتی  مبیلتت   ا  اثهگیا 

 از  P≤15/1) اا متنتتت   F آزمتتت ن فیقتتتد هتتتی جیلتتت 

 اا متنت   اختدی   اا ا  هتی  جیلت   ستیره    حتی   مدل

   .Noshad et al., 2011) شدند حف  مدل ا 

   استخراج راندمان بر بررسی تحت متغیرهای اثر

 بتتته  B) استتتدخها  زمتتتین    A) استتتدخها  امتتتی       

 اا  متنتتت اثتتته  خبتتت  متتتدل ا  استتتدخها   انتتتدمین

(p<0.05  بتته زمتتین   امتتی اثتته  .3 )جتتد ل ااشتتدند 

 شتتد  ااا  نشتتین نیتتی 1 شتته  ا  استتدخها   انتتدمین

  امتتی   زمتتین افتتیار  بتتی کتت  شتت ا متت مشتتیهد  .استتت

  آبتیا بهیت   .یبتد ر مت  افتیار   عصتی    استدخها    اندمین

(Bahmanabadi, 2011) شتتتهار   ستتتیزنتتت یبه بتتتی 

 نشتتین ا لدهاستت ند فنتتی    بتتی ز شتت  ۀعصتتی  استتدخها 
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 عصتتی   استتدخها   انتتدمین زمتتین  افتتیار  بتتی کتت  ااا

 متتد  افتتیار   ا آن الیتت  کتت  کنتتد متت پیتتدا افتتیار 

 (Lieu & Le, 2010) لتت    لئتت  .اانتتدمتت  جتته  اندقتتیل

  ا فهاصتت   امتت ا  بتتی انهتت   از عصتتی   استتدخها   انتتدمین

  انتدمین  زمتین     امتی  افتیار   بتی  نتد کها اعتی     به س 

 فهآرنتتد  ۀبهینتت شتتهار    یبتتدر متت افتتیار  استتدخها 

 .استتت اقیقتت  13 زمتتین   سلستتی س ا جتتۀ 94 امتتی 

 به ستت  بتتی (Sheng et al., 2012) هیهتتی ان   شتتن 

  کیتت  بتتی Forsythia suspensa  هیتتگعصتتی   فهآرنتتد

 

 زمتین    امتی  افتیار   بتی  کت   نتد ااا نشتین  فهاصت    ام ا 

 شتتهار    ریبتتدمتت  افتتیار  استتدخها   انتتدمین فهآرنتتد 

   سلستتی س ا جتتۀ 11/66 امتتی    هیتتگعصتتی   ۀبهینتت

 .است اقیق  43/15 زمین

 اثتتته اا ا  پی امدههتتتی  بتتت  ت جتتت  بتتتی  بنتتتیبهار       

 پیستخ  ارت   مت  ا  ا  شتد   ااا  بتهازش  ۀمتیالت  اا  متن 

 : 6) اببۀ  است گ ن  ار 
 

(6  Y= + 63/11  + 12/1  A + 16/1 B 

 

 )د صا( استخرا  بهزد  -خطی ما  وا یهنس  تجنی- 0 جاو 

Prob > F   F   مقدار 
 میانگین

 مربعات

 ةدرج

 آزادی
 تغییر منابع ضریب مربعات مجموع

1/1119* 24/16  16/21  2 11/42  - Model 

- - - - - 63/11  Intercept 

1/1123 44/16  32/21  1 32/21  12/1  A 

1/1125 13/16  92/21  1 92/21  16/1  B 

1/2295ns 24/2  69/1  6 22/2  - Lack of Fit 

- - - - 96/1  - R-Squared 

- - - - 1/92 - Adj R-Squared 

 اا   نب ا اخدی  متن nsاا  ا  سب  احدییل ر  ا صد   *  اخدی  متن 
 

 
 استخرا   انامه  بر زمه  و دمه متغیرههی اثر -0 شت 
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 ترکیبرات  کرل  میرزان  برر  بررسی تحت متغیرهای اثر

 یآنتوسیانین

 زمتتتین    A) استتتدخها  امتتتی  شتتتد مشتتتخ       

 اثتته آند ستتیینین  تهکیبتتی  کتت  میتتیان بتته  B) استتدخها 

 زمتتین   امتی  اثتته  .4 )جتد ل   نتتداا  p< 0.05) اا  متنت 

 2 شتتته  ا  آند ستتتیینین  تهکیبتتتی  کتتت  میتتتیان    

  شت ا  مت  مشتیهد   کت   طت   هیتین  .است شد  ااا  نشین

ا جتتۀ  65 تتتی یامتت   اقیقتت  31 تتتی زمتتین افتتیار  بتتی

 آند ستتیینین  تهکیبتتی  استتدخها   انتتدمین  سلستتی س

 از استتدفیا  بتی  گیتته عصتی    ا  .ریبتتد مت  افتتیار  عصتی   

 م جت   امت ا   اثته  ا  کی ردیستی ن  ارجتیا  فهاصت    ام ا 

 گتهاا مت   نی نت     حلّتیل   م لهت ل   جتیر   جیب   حهکت

(Chen et al., 2006)   هیهتتتتتی ان   مهتضتتتتت 

(Mortazavi et al., 2014)  استتدخها  ستتیز ینتت به ا 

 کتت  ااانتتد نشتتین اانتت  بتت ز شتت  ۀمیتت  از آند ستتیینی 

 بتتتیزا  افتتتیار  بتتت  منجتتته استتتدخها  زمتتتین افتتتیار 

 بته  کیدته   یهتتثث  امتی  امتی  .شت ا مت   آند سینی  اسدخها 

)Tang-  نهیهتی ا    بتی   -تینت   . ااا نظته  مت  ا  پیستخ 

)2011 .,al et Bin تتتی 21) استتدخها  زمتتین مدغیتته اثتته 

 تهکیبتی   کت   میتیان  بته  فهاصت    امت ا   بتی  اقیق   111

 ااانتتد نشتتین   کهانتتد به ستت   ا تتت  شتتی  آند ستتیینین 

 اقیقتت   41 تتتی 21 از استتدخها  زمتتین افتتیار  بتتی کتت 

 امتتی ریبتتد متت افتتیار  آند ستتیینین  تهکیبتتی  کتت  میتتیان

 زمتتین افتتیار  بتتی  اقیقتت  111 تتتی 41 زمتتین  ۀبتتیز ا 

 ربتتیًتقه آند ستتیینین  تهکیبتتی  کتت  میتتیان استتدخها  

 شتهار   ارجتیا  آن احدیتیل   الیت   کت   مینتد  م بیق  ثیبت

   استتت شتتد  استتدخها  متت اا   حلّتتیل بتتی  تتتتیال 

 41 زمتتین ا   آند ستتیینین تهکیبتتی  کتت  میتتیان بیشتتین 

   رینت   .استت  گته   بته  گته  یلت  م 14/56 بتی  بهابه اقیق  

 فهآرنتتتد به ستتت  بتتتی (Yang & Zhai, 2010) کا 

 ذ    هتتتیاانتتت  از آند ستتتیینین  تهکیبتتتی  استتتدخها 

 زمتتین افتتیار  بتتی کتت  ااانتتد نشتتین فهاصتت   بتتی ا غتت ان 

 افتتیار  آند ستتیینین  تهکیبتتی  کتت  میتتیان  استتدخها 

 بتتی (Fan et al., 2008) هیهتتی ان   فتتین .ریبتتد متت

 زمینتت ی ست  از  آند ستتیینین تهکیبتی   استتدخها  به ست  

   زمتین  بتی   خبت   ا  اببت   گ رنتد مت   ا غت ان   شیهر 

 آند ستتیینین  تهکیبتتی  کتت  میتتیان بتتی استتدخها  امتتی 

 میتتیان استتدخها   زمتتین   امتتی افتتیار  بتتی   اا ا  جتت ا

 .ریبد م افیار  آند سیینین  تهکیبی  ک 

 صت     بت  پیستخ  ارت   مت  ا  ا  شتد   ااا  بتهازش  ۀمتیال

  است 9 اببۀ 

(9  Y= + 22/1  + 11/1  A + 151/1 B 

 

(لیترمیلی بر یر میلی) آنتوسیهنینی ترکیبه  ک  مینا  -خطی ما  وا یهنس  تجنی -5 جاو   

 اا   نب ا اخدی  متن nsاا  ا  سب  احدییل ر  ا صد   *  اخدی  متن 

Prob > F F  مربعات میانگین  مقدار
 ةدرج

 آزادی
 تغییر منابع ضریب مربعات مجموع

1/1266* 33/5  145/1  2 121/1  - Model 

- - - - - 22/1  Intercept 

1/1131 11/1  195/1  1 195/1  11/1  A 

2111/1  91/1  115/1  1 115/1  151/1  B 

1/1311 ns 43/1  1154/1  6 33/1  - Lack of Fit 

- - - - 9152/1  - R-Squared 

- - - - 9121/1  - Adj R-Squared 
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...فعه  زیس  ترکیبه  استخرا  فرآینا سهزیبهین   

 
 آنتوسیهنینی ترکیبه  ک  مینا  بر زمه  و دمه متغیرههی اثر  -0 شت 

 

 فنولی ترکیبات کل میزان بر دما و زمان ریتأث

 استتدخها  امتتی  اهتتدمتت  نشتتین هتتیبه ستت  ندتتیر       

(A   استتدخها  زمتتین (B   2) زمتتین ا   ا جتت  اثتتهB    

 کتت  میتتیان بتته  A-B) زمتتین   امتتی مدقیبتت  اثتته جیلتت 

 اثتته  .5 )جتتد ل  نتتداا اا  متنتت اثتته  فنتت ل  تهکیبتتی 

2) امتتی ا   ا جتت 
A)  حتتی  متتدل از   نیستتت اا متنتت 

 ا   فنت ل   تهکیبتی   کت   میتیان  بته  زمتین    امتی  اثه د.ش

 امتی     زمتین  افتیار   بتی  استت   شتد   ااا  نشین 3 شه 

 تهکیبتی   کت   میتیان  شت ا   مت  مشتیهد   کت   طت   هیین

 طت   شتد   مشتیهد   اثته  .ریبتد  مت  افتیار   عصتی    فن ل 

 نستبت  جته   اندقتیل  متد   افتیار   بت   تت ان مت    ا زمین

 استتتدخها  میتتتیان افتتتیار  ا  امتتتی م بتتتت اثتتته ااا.

 نیمحققت  از تت   چنتد   تحقیقتی   ا  نیتی  فنت ل   تهکیبی 

 بتتتی،ته امیهتتتی    اقتتت  ا  استتتت.  ستتتید  اثبتتتی  بتتت 

 گیتتیه   بیفتتت شتتدننتته  بتت  منجتته ت انتتدمتت  استتدخها 

 پلتت    هتی پته تئی   بتی  فنتت ل  تهکیبتی   اتصتی،   تخهرت  

 فنتت ل  تهکیبتتی  حلّتتیل ان قیبلیتتت افتتیار    ستتیکی ردهی

 اهتد.  بهبت ا   ا جته   اندقتیل  ت انتد مت   اثته  ارت   کت   ش ا

  ا فتت   تهکیبتتی  استدخها   میتتیان افتتیار  نیتی  امتته ارت  

 & Gan) اا ا انبتتیل بتت استتدخها  بتتی،ته امیهتتی  ا 

Latiff, 2011).  آبتتیابهیتت  (Bahmanabadi, 2011) 

 امتت ا  بتتی ز شتت  از عصتتی   استتدخها  فهآرنتتد به ستت  بتتی

 21تتتی فهآرنتتد زمتتین افتتیار  یبتت کتت  ااا نشتتین فهاصتت  

 صتت   بتت  عصتتی   فنتت ل  تهکیبتتی  کتت  میتتیان  اقیقتت 

  بیشتتده اقیقتت  21 از امتتی ریبتتد متت افتتیار  پی ستتد 

 فنتتت ل  تهکیبتتی   کتت   میتتتیان ا  اا   متنتت  تفتتی   

 Chen et) هیهتی ان    چت   .گتیا ا  نیت  بهجتی   عصتی    

al., 2006) بت   نی نت   نستبت  افتیار   بتی  کت   اااند نشین 

 کتتت  میتتتیان  استتدخها   ک تتتتی   هتتی زمتتتین ا  حلّتتیل 

  هتی زمتین  ا  تغییته  هیتی   امتی  افتیار   فنت ل   تهکیبی 

 تهکیبتتی  کتت  میتتیان کتتیه  استتدخها   تتته طتت ،ن

 ت انتد  مت  امته  ارت   الیت   .ااشتت  خ اهد بدنبیل  ا فن ل 

 طت ،ن   تیتیس   هتی زمتین  ا  حلّتیل  بت   هی نیخیلص    ا

 تهکیبتتی  ا استتدخه فهآرنتتد ا  زمتتین اثتته به ستت  .بیشتتد

 کت   ااا نشتین  فهاصت    امت ا   بتی  گنتد   سب س از فن ل 

 کتت  میتتیان  اقیقتت  31 تتتی 11 از زمتتین افتتیار  بتتی

 افتتیار  اا   متنتت طتت  بتت  عصتتی   فنتت ل  تهکیبتتی 

 51 تتتی 31 ۀمحتتد ا ا  زمتتین افتتیار  بتتی امتتی ریبتتد متت
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004-001/ ص 0028/ بهه  و تهبسته  55/ شمه   08تحقیقه  مهناسی صنهی  غاایی/جلا   

 ثیبتت  ربتیً تقه عصتی     فنت ل   تهکیبتی   کت   مییان  اقیق 

   مهتضتتت   .(Wang et al., 2008) مینتتتد بتتتیق 

   زمتتین یهتتتثث )al et Mortazavi,. 2014( هیهتتی ان

 از شتتد  استتدخها  فنتت ل  تهکیبتتی  کتت  میتتیان بتته امتتی

 کت   ااانتد  نشتین    کهانتد  به ست    ا بیدانت   ز ش  ۀمی 

  استتدخها  بتتیزا  افتتیار  بتت  منجتته زمتتین   امتتی افتتیار 

 

 بته  زمتین    امتی  مدقیبت   اثته   لت   ش ام  فن ل  تهکیبی 

 ااا  بتتهازش ۀمتیالتت .نیستتت اا  متنتت  استتدخها  میتتیان

  است 1 اببۀ  ص    ب پیسخ ار  م  ا ا  شد 

 

(1  
Y= + 3/63+ 1/26A + 1/13 B+ 1/24 B

2 

+ 22/1  AB 

 

 (لیترمیلی بر یر میلی) فنولی ترکیبه  مینا  - دو   د ج یاجمل  چنا ما  وا یهنس  تجنی -4 جاو 

Prob > F F  مربعات میانگین  مقدار
 ةدرج

 آزادی
 تغییر منابع ضریب مربعات مجموع

1/1113* 22/23  25/3  5 12/93 - Model 

- - - - - 63/3  Intercept 

1/1119 16/33  59/5  1 59/5  26/1  A 

1112/1  93/46  61/9  1 61/9  13/1  B 

5151/1  42/1  111/1  1 111/1  19/1-  A2 

1/1162 26/14  46/2  1 46/2  24/1  B2 

1111/1  92/23  21/3  1 21/3  22/1  AB 

1/4223ns 26/1  16/1  3 41/1  - Lack of Fit 

- - - - 1/2442 - R-Squared 

- - - - 1/2155 - Adj R-Squared 

 اا   نب ا اخدی  متن nsاا  ا  سب  احدییل ر  ا صد   *  اخدی  متن 

 

 
 فنولی ترکیبه  ک  مینا  بر زمه  و دمه متغیرههی اثر  -0 شت 
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...فعه  زیس  ترکیبه  استخرا  فرآینا سهزیبهین   

 50EC میزان بر دما و زمان ریتأث

  B) استتدخها  زمتتین    A) استتدخها  امتتی  اثتته      

2) امتتی ا   ا جتت  اثتته 
A)    امتتی مدقیبتت  اثتته جیلتت   

 ا   استتت  >p 0.05) اا  متنتت  50EC بتته  B-A) زمتتین

   نیستت  اا  متنت     2B) زمتین  ا   ا جت   اثته  کت  حیل 

   امتتی اثتته  .6 )جتتد ل شتتد حتتی  متتدل از    ارتت  از

 4 شتته  ا   آزاا  اارهتتیل مهی کننتتدگ  قتتد   بتته زمتتین

 مشتتیهد  کتت  طتت  هیتتین .استتت شتتد  ااا  نشتتین نیتتی

 مهی کننتتدگ  قتتد   امتتی    زمتتین افتتیار  بتتی شتت ا متت

 پتتی امده ارتت  .یبتتدر متت افتتیار  عصتتی   آزاا  اارهتتیل

 امتتی    زمتتین افتتیار  بتتی رتنتت  استتت 50EC عهتت 

   .دکن م پیدا کیه  50EC مقدا  اسدخها  

 میتتیان کتت  انتتدکتتها  گتتیا ش بستتیی   محققتتین      

 آندتتت  فتیلیتتتت بتتته بستتتیار  هیتتتتثث فنتتت ل  تهکیبتتتی 

 قیبلیتتتت الیتتت  بتتت امتتته ارتتت  کتتت  اا ا اکستتتیدان 

 ااان ت انتتیر  نیتتی   تهکیبتتی  ارتت  بتتی،  احییکننتتدگ 

 .استتت DPPH نظیتته فتتتیل   هتتیهتتیلر اا بتت  هیتتد  کن

 ا   ا استدخها   امتی     زمتین  افتیار   اثته  تت ان  م پ 

 کتها  ت جیت    احدت   بت  اکستیدان   آندت   فتیلیتت  افیار 

(Mortazavi et al., 2014). 

  (Shaddel et al., 2011) هیهتتتی ان   شتتتیاال      

 قتتد   بتته استتدخها  زمتتین   امتتی کتت  ااانتتد نشتتین

  اا  متنتت اثتته DPPH آزاا  هتتیهتتیلر اا کننتتدگ مهی 

 میتتیان زمتتین    امتتی افتتیار  بتتی کتت   اگ نتت  بتت  دنتتاا 

 افتتیار  DPPH آزاا  هتتیهتتیلر اا کننتتدگ مهی  قتتد  

  .کیده  50EC) اهد م نشین

 (Dong-rui et al., 2011) هیهتتی ان      ا نتت      

  مهی کننتتدگ  قتتد   بتته  ا استتدخها  زمتتین   امتتی اثتته

 

  گتتتییس ۀمیتتت  ۀعصتتتی  DPPH آزاا  هتتتیهتتتیلر اا

 31 از امتی  افتیار   بتی  کت   ااانتد  نشتین     کهانتد  به س 

 کننتتتتدگ مهی  قتتتتد    سلستتتتی س ا جتتتتۀ  61 تتتتتی

 ۀااامتت بتتی .یبتتدر متت افتتیار  DPPH آزاا  هتتیهتتیلر اا

 تهکیبتتتی  ۀتجیرتتت افتتتیار  الیتتت  بتتت امتتتی  افتتتیار 

 آزاا  هتتیهتتیلر اا کننتتدگ مهی  قتتد     دانیاکستت آندتت

DPPH  شتد  ااا  نشتین   ارهته  ست    از .یبتد ر مت  کیه 

 قتد    اقیقت   31 تتی  5 زا استدخها   زمتین  افتیار   بتی  ک 

 از   افتتتیار  DPPH آزاا  هتتتیهتتتیلر اا کننتتتدگ مهی 

 .یبدر م کیه  پ  آن

 قتتتتد    Lai et al., 2013) هیهتتتتی ان   ،       

 ل بیتتی  ۀعصتتی  DPPH آزاا  هتتیهتتیلر اا مهی کننتتدگ 

   سلستتتی س ا جتتتۀ 95 تتتتی 21  امیهتتتی ا   ا ستتت ری

 گتتیا ش   کهانتتد به ستت  اقیقتت  51 تتتی 11  هتتیزمتتین

 سلستتی س ا جتتۀ 31 تتتی استتدخها  امتتی  افتتیار  ااانتتد

 آزاا  هتتی هتتیل ر اا مهی کننتتدگ   قتتد    افتتیار   بتت 

DPPH  مقتتدا   ارتت  از بتتی  امتتی افتتیار    انجیمتتدمتت 

 زمتین  افتیار    ارهته  ست    از .شت ا  مت  آن کیه  بیع 

 مهی کننتتدگ  قتتد   افتتیار  اقیقتت   31 تتتی استتدخها 

 امتی  ااشتت  خ اهتد  انبتیل  بت   ا DPPH آزاا  هتی هیلر اا

 مهی کننتتدگ  قتتد   ارتت   تتته طتت ،ن  هتتیزمتتین ا 

   .ریبدم  کیه 

  اثتتته اا ا  پی امدههتتتی  بتتت  ت جتتت  بتتتی  بنتتتیبهار       

 هیتتتثث متت  ا ا  شتتد  ااا  بتتهازش متیالتت  اا  متنتت 

 :است 2 اببۀ  ص    ب 50EC مییان به امی   زمین

 

(2  
Y= + -1/191 1/22A 1/165 - B+ 1/13 A

 2 

113/1-  AB 
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004-001/ ص 0028/ بهه  و تهبسته  55/ شمه   08تحقیقه  مهناسی صنهی  غاایی/جلا   

 (50EC mg/ml) اکسیاانی آنتی فعهلی  په امتر - دو  د ج  یاجمل  چنا ما  وا یهنس  تجنی- 5 جاو 

Prob > F F   مقدار
 میانگین

ربعاتم  

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مربعات
تغییر منابع ضریب  

1/1199* 1/21 1/133 5 1/16 - Model 

- - - - - 22/1  Intercept 

1/1314 9/32 1/122 1 1/122 191/1-  A 

1/1314 6/31 1/125 1 1/125 165/1-  B 

1/1113 11/63 1/149 1 1/149 13/1  A2 

1/1321 2/21 1/112 1 1/112 165/1-  B2 

1/1156 15/59 1/162 1 1/162 13/1-  AB 

1/1321ns 3/42 1/116 3 1/121 - Lack of Fit 

- - - - 1/1543 - R-Squared 

- - - - 1/9511 - Adj R-Squared 

 اا   نب ا اخدی  متن nsاا  ا  سب  احدییل ر  ا صد   *  اخدی  متن 
 

 
 50EC بر زمه  و دمه متغیرههی اثر -5 شت 

 

    آهن احیاکنندگی قدرت

 جیلتت     B) استتدخها  زمتتین   A) استتدخها  امتتی       

 احییکننتتدگ  قتتد   بتته  A-B) زمتتین   امتتی مدقیبتت  اثتته

 کتت حتتیل  ا    نتتداا  p< 0.05) اا   متنتت اثتته آهتت 

 از   هستتدند اا  متنتت اثتته فیقتتد ا   ا جتت  هتتی جیلتت 

   امتتی اثتته  .9 )جتتد ل شتتدند حتتی  متتدل از    ارتت 

 نشتتین 5 شتته  ا  آهتت  احییکننتتدگ  قتتد   بتته زمتتین

 زمتین  افتیار   بتی  کت   شت ا  مت  مشتیهد   .است شد  ااا 

 افتتتیار  عصتتتی   آهتتت  احییکننتتتدگ  قتتتد   امتتتی   

   .ریبد م

  (Shaddel et al., 2011) هیهتتتتی ان   شتتتتیاال

 آ  بتتی  ا بنت   پ ستت  از فتتیل  زرستت  تهکیبتی   استدخها  

 بتتی ااانتتد گتتیا ش   کهانتتد به ستت  زرهبحهانتت  امتتی 

 احییکننتتدگ  قتتد   استتدخها   زمتتین   امتتی افتتیار 

     استته  حستتیس .اهتتد متت نشتتین افتتیار  آهتت 

 ا  اثتتته (Hassas-Roudsari et al., 2009) هیهتتتی ان

 استتتدخها  ا   ا سلستتتی س ا جتتتۀ 161   111 امتتتی 

 به ستت  زرهبحهانتت  امتتی  آ  بتتی کلتتیا ۀکنجیلتت ۀعصتتی 

 اا   متنت  اختدی   کت    ستیدند  ندیجت   ارت   ب    کهاند

 نتتدا ا.  جتت ا امتتی ا  ارتت  ا  احییکننتتدگ  قتتد   بتتی 
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...فعه  زیس  ترکیبه  استخرا  فرآینا سهزیبهین   

  صت     بت  پیستخ  ارت   مت  ا  ا  شتد   ااا  بتهازش  ۀمتیال

  است 11 اببۀ 

 

(11  
Y= + 12/151 + 16/25  A + 12/21  B+ 

15/39  AB 

 لیتر( بر آهن )میترومو  آهن احیهکننایی قا   په امتر - دو  ٔ  د ج  یاجمل  چنا ما  وا یهنس  تجنی- 7 جاو 

Prob > F Fمقدار 
 میانگین

 مربعات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مربعات
تغییر منابع ضریب  

1/1116* 9/11 2626/21 5 13492/42 - Model 

- - - - - 12/151  Intercept 

1/1111 11/93 4111/12 1 4111/12 25/16 A 

1/1322 9/11 2421/41 1 2421/41 21/12 B 

1/5915 1/34 116/14 1 116/14 6- /41 A2 

1/1944 4/32 1511/94 1 1511/94 32/23  B2 

1/1151 16/14 5512/95 1 5512/95 15/39  AB 

1/1231ns 4/31 611/91 3 1135/12 - Lack of Fit 

- - - - 1/1422 - R-Squared 

- - - - 1/9415 - Adj R-Squared 

 اا   نب ا اخدی  متن nsاا  ا  سب  احدییل ر  ا صد   *  اخدی  متن 
 

 
 آهن احیهکننایی قا   بر زمه  و دمه متغیرههی اثر -4 شت 

 

   استخراج بهینه شرایط تعیین

 استتدییب    لیتت  ۀمیتت  ۀعصتتی  استتدخها  فهآرنتتد ا 

 نیتتی   آند ستتیینی  فنتت ل   تهکیبتتی  میتتیان بیشتتدهر  بتت 

  استتتدخها  بتتتیزا    اکستتتیدان آندتتت  فتیلیتتتت حتتداک ه 

   تجیرت   ا  هتی آزمتیر   نظته  مت  ا  هتی  هتد   عنت ان ب 

 شتتهار  گهفتتت. قتتها  نظتته متت  ا آمتتی   هتتی تحلیتت 

  ستتیزبهینتت  تهنیتت  از استتدفیا  بتتی بهینتت   عیلیتتیت 

    .شد تتیی  1عدا 

 ستتب     ستتیزبهینتت  هتتی هتتد  منظتت    بتتدر  

 بتتتتی .شتتتتد تنظتتتتی  مستتتتدق   مدغیههتتتتی   پیستتتتخ
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004-001/ ص 0028/ بهه  و تهبسته  55/ شمه   08تحقیقه  مهناسی صنهی  غاایی/جلا   

 هتتیپیستتخ بهدتتهر   2مبل بیتتت تتتیب  تهنیتت  از استتدفیا 

 ا  آمتتد  استتت بتت مبل بیتتت  .1 )جتتد ل آمتتد استتت بتت

 آنتتیلیی  متت  ا هتتی پیستتخ   مدغیههتتی بتتها  بهینتت  شتتهار 

 .ب ا 1

 

 استخرا   بهین شرای  -8 جاو 

 درجة) دما

 (سلسیوس
 (دقیقه) زمان

 استخراج راندمان

 (درصد)

 ترکیبات کل میزان

 آنتوسیانینی

 بر گرمیلیم)

 (تریلیلیم

 کل میزان

 فنلی ترکیبات

 بر گرمیلیم)

 (تریلیلیم

50EC 

 بر گرمیلیم)

 (تریلیلیم

 قدرت

 آهن احیاکنندگی

 آهن )میکرومول

 لیتر( بر

14/22 51/64 26/14 31/1 35/9 129/1 31/249 

 

  یریگجهینت

 ا  کتت  ااا نشتتین آمتتی   آنتتیلیی از حیصتت  ندتتیر       

 51/64  امتتی   اقیقتت  14/22 )زمتتین بهینتت  شتتهار 

 ا صتتد  26/14 بتتی استتدخها   انتتدمین   سلستتی س ا جتتۀ

 تهتیتت بتت  آند ستتیینین    فنتت ل  تهکیبتتی  کتت  مقتتدا 

 50EC = 129/1  لیدتتهیلتت م بتته گتته یلتت م 35/9   31/1

 آهتت  احییکننتتدگ  قتتد      لیدتتهیلتت م بتته گتته یلتت م

  ندتتیر  به ستت  بتتی .استتت لیدتته بتته میهه متت ل 31/249

   هتی یت   م     مشتیب   تحقیقتی   ارهته  از آمتد   استت ب 

 ۀعصتتی  ا  م جتت ا فتتتیلزرستتت تهکیبتتی  بتتی،  مقتتدا 

 رت   عنت ان بت   میت    ارت   ۀعصتی   بت   ت ان م سیی   لی 

 غتتیار  متت اا ا  کتتی بها بتتها  عیلهتته   طبیتتت  افی انتت 

 ستت امند ابتتیا   نیتتی پیستتخ ستتب    ش .کتتها ت جتت 

 استتتدخها  فهارنتتتد یههتتتی مدغ ستتتیز  بهینتتت  بتتتها 

 ارت   از بدت ان  تتی  استت   لیت   ۀمیت   فتیل زرست تهکیبی 

  جست. بهه  صنتت ا  بهین  شهار 
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Abstract 

Black hawthorn fruit (Crataegus elbursensis) is a source of natural antioxidants, especially 

flavonoids and anthocyanins, which have health effects, especially in the prevention of 

cardiovascular disease. This study was conducted to determine the effect of temperature and 

time of ultrasonic-assisted extraction process on extraction efficiency, free radical-scavenging 

activity and total phenolic and anthocyanin contents of hawthorn fruit. Ultrasonic-assisted 

extraction process was done at different temperatures (45, 55 and 65 °C) and times (10, 20 and 

30 min) and constant sample-to-solvent ratio (1 to 8) and ultrasound frequency (35 KHz). Total 

phenolic and anthocyanin contents were measured spectrophotometrically and the antioxidant 

activity of extract was assessed by measuring DPPH radical-scavenging activity (EC50) and Fe3+ 

reducing power. Statistical data analysis showed that at optimal conditions (extraction time 

28.85 min and extraction temperature (64.86°C), extraction efficiency, total phenolic and 

anthocyanin contents, free radical-scavenging activity and Fe3+reducing power were 14.31%, 

1.38 mg/ml, 7.41 mg/ml, 0.102 mg/ml and 248.79 µmol/l, respectively. Due to the high amount 

of bioactive compounds in the black hawthorn extract, the extract of this fruit can be considered 

as a natural additive and an agent for use in food. 

 

Keywords: Anthocyanin, Antioxidant activity, Phenolic compounds, Ultrasound  
 

 

 Food Engineering Research/Vol.18/No.66/Spring & Summer 2019/P: 115-130 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkIWp5ezUAhUsJ5oKHblmA-wQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FReihaneh_Ahmadzadeh_Ghavidel&usg=AFQjCNF0GHCrIE1Jh_27mHLDgFLuknesIg
mailto:asharifi@qiau.ac.ir

