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  ها ترین یافته مهم
 مـاه نگهـداري شـدند و پارامترهـاي کیفـی      12 تـا  10مـدت   ن پژوهش گردو و بادام در شرایط مختلف بـه       در ای 

تخمـین عمـر مانـدگاري    همچنین با کمک آزمایشات . گیري شدند مقاومت به اکسایش در طول دوره نگهداري اندازه  
براي سـنجش اکـسایش در دو   هاي مختلفی  آزمون. بینی گردید اکثر مدت نگهداري در هرکدام پیش    تسریع شده حد  

د با میـانگین   مزدوج و عدد پراکسید توانستن   ان  در نهایت، اعداد دي و تري     . نمونه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند      
. هاي نگهداري شده در شرایط عادي فراهم نماینـد  مناسبی از پایداري اکسایشی گردو تخمین% 9/12خطاي تقریبی   

یافتـه در   ترین شاخص اسـتفاده شـده در آزمـون عمرمانـدگاري تـسریع           زدوج مناسب ان م  همچنین اعداد دي و تري    
  .بینی عمرماندگاري بادام بودند پیش

 پایداري اکسیداتیو، عمر ماندگاري، تسریع شده، نگهداري، ، گردوبادام : کلیديهاي واژه

 91-306-15طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته
 

 آبادي  و مرضیه رئیسی عیسیحسینی  حامد،قربانی محمد ):گان(نویسنده
 

  هاي تسریع شده تفاده از آزمایشبینی پایداري اکسیداتیو گردو و بادام با اس پیش :عنوان
  

  91-306-15 :شماره

 20/11/1393 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات  شکلمشتمل بر(اطالعات تکمیلی 
ان مزدوج و شاخص تیوباربیتوریـک اسـید از دقـت خـوبی      توسط عدد ديبینی عمر ماندگاري بادام و گردو         پیش

توانـد عمـر مانـدگاري را در دماهـاي مختلـف       هـا مـی   برخوردار بود و معادله آرنیوسی بدست آمـده از ایـن شـاخص            
ان مزدوج نسبت به شاخص تیوباربیتوریک اسید، دقت بـاالتري   عدد دي. زندانبارداري و نگهداري در محیط تخمین ب 

علت آسان بودن و راحتر بودن مراحـل آزمـایش    بینی عمر ماندگاري بادام داشت و استفاده از این شاخص به         در پیش 
  . شود ترجیح داده می

  

  اهمیت موضوع
تواند منجر به کاهش کیفیت آنهـا بـه واسـطه     مدت میشک از جمله بادام و گردو در درازنگهداري مواد غذایی خ 

 یا جلوگیري از پیـدایش و پیـشرفت ایـن    در ایجاد اکسایش و کنترلمل موثر یافتن عوا .هاي آنها شود  اکسایش چربی 
از طرف دیگر بـراي ارزیـابی اثـر تیمارهـاي     . گردد ها می  پدیده نقش مهمی در نگهداري مطلوب این دسته از فراورده         

ه ورده در شـرایط توصـیه شـد   بندي یا گازهاي جایگزین هوا و درجه حرارت نیاز اسـت تـا فـرا       مختلف مثل نوع بسته   
آزمایشات تسریع شده مطالعـه عمـر مانـدگاري        . پرهزینه خواهد بود   مدت زمان طوالنی نگهداري شود که زمانبر و        به

ها بررسی و نتایج نیمارهـاي نگهـداري مـورد      تر اثرات تیمار    آورد تا در مدت زمان بسیار کوتاه       این شرایط را فراهم می    
  . مقایسه قرار گیرند

 

  )شرح مساله(مقدمه 
فـساد و  . اند و نقش حیاتی در بهبود سالمت انسان دارند ها حاوي مواد زیست فعال هاي درختی و روغن آن    آجیل

در ایـن پـژوهش   . باشـد  ها از جمله بادام و گردو با مقدار بـاالي چربـی، ناشـی از اکـسایش مـی        کاهش کیفیت آجیل  
اثر دمـا، نـوع اتمـسفر و    .  ماه در شرایط واقعی بررسی شد   12 و   10مدت   ترتیب به  پایداري اکسایشی بادام و گردو، به     

 مـزدوج،  ان ي پراکـسید، دي  هـا  بر پایداري اکسایشی توسـط شـاخص      ) پودر شده / مغز کامل (شکل فیزیکی محصول    
  .دهنده با اسید تیوباربیتوریک مورد ارزیابی قرار گرفت  مزدوج و مواد واکنشان تري

 


