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  اهمیت موضوع
 و مـواد معـدنی   2 ، ب1 هـاي ب    ویتـامین  اي از پـروتئین، چربـی، کربوهیـدرات،        هاي کاج، منبع غنی تغدیه     دانه

دهد، زیرا بخش اعظم چربـی ایـن دانـه    هاي قلبی را کاهش میها خطر بیماري هستند که مصرف آن پتاسیم و فسفر  
حـضور اسـیدهاي چـرب غیـر اشـباع دانـه کـاج را بـه         . ارزشمند از اسیدهاي چرب غیر اشباع تـشکیل شـده اسـت          

ـ  در این مطالعه عصاره سنبل   . هاي اکسایش حساس نموده است     واکنش یدان و کربوکـسی  اکـس  عنـوان آنتـی   هالطیب ب
هـاي اکـسایش و افـزایش عمـر مانـدگاري دانـه کـاج         عنوان پوشش خوراکی براي جلوگیري از واکنش همتیل سلولز ب  

  . خوراکی از اهمیت باالیی برخوردار بودند

 

  )شرح مساله(مقدمه 
هـاي    اسـتفاده از پوشـش خـوراکی حـاوي مـواد ضداکـسایش بـر ویژگـی        اتاین مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثـر        

اي دانـه را چربـی تـشکیل     بخـش اعظـم مـواد تغذیـه       . فیزیکوشیمیایی و حسی دانه روغنی کاج خوراکی انجام شـد         
 عـصاره هیـدروالکی   ؛در ایـن پـژوهش دو ضداکـسایش طبیعـی و سـنتزي       . دهد که به اکـسایش حـساس اسـت         می

وزنـی   / درصـد وزنـی  1حجمی در محلـول     / درصد حجمی  1/0 و   5/0ترتیب به میزان     الطیب و آلفاتوکفرول به    سنبل
ایی و حـسی دانـه کـاج        یهـاي فیزیکوشـیم    ر ویژگـی  پوشش کربوکسی متیل سلولز استفاده شدند و تأثیر پوشـش بـ           

   .تمورد بررسی قرار گرف سانتیگراد درجه 35در دماي  نگهداري  روز91طی دهی شده  پوشش

  ها ترین یافته مهم
   بـراي افـزایش عمـر مانـدگاري دانـه کـاج            طبیعـی  عنوان یک پوشش خوراکی    تواند به   می لزکربوکسی متیل سلو 

  .استفاده شود

 تر از آلفا توکفرول استیشب پایداري دانه کاج برالطیب  اثرات ضداکسایشی عصاره سنبل. 

 کند تبدیل می یک محصول فراسودمند  آن را بهالطیب  همراه عصاره سنبلدانه کاج با دهی پوشش.  

 محیط زیست استو سازگار با پذیر، خوراکی یبزیست تخربندي  بسته  سلولزربوکسی متیلک .  
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
در . نه فاقد پوشش پایداري اکسایشی باالتري دارنددار نسبت به نمو پوششهايیج نشان داد که نمونهنتا
 طعم و رنگ تأثیر داشت و باعث هاي حسی، خصوصاًطعم خاص عصاره بر ویژگیالطیب  هاي حاوي عصاره سنبل نمونه

تر از سایر هاي حسی مطلوبدار فاقد ضداکسایش از نظر ویژگیاگرچه نمونه پوشش. کاهش کیفیت حسی گردید
دهی شده نسبت به نمونه هاي پوششگیري رطوبت نشان داد که نمونهنتایج آزمون اندازه. بررسی بودهاي مورد نمونه

بین عدد پراکسید و عدد اسیدتیوباربیتوریک اسید بین دو نمونه حاوي . فاقد پوشش جذب رطوبت کمتري دارند
هاي  در مجموع نمونه. شاهده گردیدم) P≥05/0(دار آماري  الطیب و آلفاتوکفرول در پوشش تفاوت معنیعصاره سنبل

هاي فیزیکوشیمیایی  دهی شده از واکنشهاي پوششدار با کاهش جذب رطوبت و اکسیژن به بافت دانهپوشش
 تغییرات اندیس پراکسید و 2 و 1هاي  در شکل. نامطلوب جلوگیري نمودند و عمر ماندگاري دانه کاج را افزایش دادند

  .  در طول دوره نگهداري نشان داده شده استهاي حسی بافتمیانگین ویژگی
  

  

 ها در دوره نگهداري نتایج آزمون حسی دانه-2  شکل      ها در دوره نگهداري تغییرات اندیس پراکسید دانه- 1شکل 

  


