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  ها ترین یافته مهم
زمینـی در   هـاي بـادام         گهـداري دانـه   دوره نمیایی در ابتدا، حین و انتهاي      شی هاي فیزیکی و    ویژگی گیري   اندازهبا  

تـرین سـرعت اکـسایش     بـاالترین و پـایین  . دسـت آمـد   شرح زیـر بـه   شرایط با فعالیت آبی مختلف مهمترین نتایج به       
ش مقـدار رطوبـت     با افـزای  .  ثبت شد  43/0 -32/0 و   11/0هاي آبی    هاي نگهداري شده در فعالیت     دانهترتیب براي    به

 اما بـا گذشـت زمـان تغییـر     دار کاهش یافت،   طور معنی   درصد کرنش به   25 رسیدن به    ها، تنش مورد نیاز براي     نمونه
هـاي   ترتیب براي نمونـه    سفتی به )  مگا پاسکال  047/0(ترین   و پایین )  مگا پاسکال  118/0(که باالترین    طوري نکرد به 

   .ید تعیین گرد43/0 و 11/0نگهداري شده در 

  اکسایش، سختی، قابلیت جویدن، صمغیتمتناظر،  آبی زمینی، فعالیت بادام : کلیديهاي واژه

 92-314-31  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 حسینی قربانی و حامد محمد ):گان(نویسنده
 

  زمینی بادام در سیداتیواک مقاومت بهترین با متناظر آبی فعالیت تعیین :عنوان

  92-314-31 :شماره

 20/11/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  ) و سایر مستنداتهاجدولها،  مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
تـر بـراي    هاي تـازه و پیـشرفت اکـسایش آهـسته        تر به مغز  طور خالصه، سختی کمتر، خصوصیات رنگ نزدیک       به
شـود   بنـابراین، پیـشنهاد مـی   . حاصل شـد ) 43/0 و 32/0صوص خ به(هاي نگهداري شده در فعالیت آبی باالتر        نمونه

صـنعتی، مقـدار    گونـه اسـتفاده صـنعتی و غیر        زمینی طی نگهداري قبل از هـر       منظور جلوگیري از افت کیفی بادام      به
نمـودار مربـوط بـه همـدماي      اي از نتایج عنوان نمونه در زیر به.  درصد حفظ شود8/3 تا 2/3رطوبت آنها در محدوده  

   .گراد آورده شده است نتی در جه سا40بادام در  رطوبتی جذب

  

  اهمیت موضوع
دانـه    آبـی میـزان رطوبـت و فعالیـت     بـه مینی وابـستگی زیـادي  ز یایی و فیزیکی بادام  هاي شیم  از آنجا که ویژگی   

هاي مطلوب در دانه را حفط یا افـزایش   فعالیت آبی که بتواند ویژگی  اي از    ی دارند، یافتن یک میزان یا دمنه      زمین بادام
پـس  اگر میزان رطوبت دانه کنترل نشود حتی یک محصول با خصوصیات اولیه مطلوب نیز     . دهد اهمیت زیادي دارد   

  . گردد میارزش   محصول کمیکاز گذشت مدت زمانی تبدیل به 

   )شرح مساله(مقدمه 
 ایـن  در. گـردد  می تولید آمریکا و هند چین، ویژه به جهان سرتاسر در و داشته تعلق بقوالت خانواد به زمینی بادام
 جویـدن  قابلیـت  و صـمغیت  پیوسـتگی،  جهنـدگی،  سـختی،  شامل دستگاهی پروفایل تحلیل هاي مشخصه پژوهش

 طـول  در فرابنفش جذب و پارا آنیزیدین  عدد پراکسید، عدد شامل اکسایش هاي شاخص و رنگی هاي شاخص بر عالوه
 دوره طـی  زمینـی  بـادام  کیفیـت  حـداکثر  بـا  متنـاظر  مناسب آبی فعالیت یافتن جهت نانومتر 268 و 232 هاي موج

  .گرفت قرار ارزیابی مورد معین نگهداري

   1        8/0      6/0       4/0      2/0       0  
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