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تأثیر پوششدهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو
جواد امینی راستابی *1و علی

میرزایی1

 -1دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت1931/1/11 :؛ تاریخ پذیرش1931/1/93 :

چکیده
مغز گردوی تازه در شرایط نگهداری طبیعی کامالً فسادپذیر است .این مصون

در دوره انبارمنانی ،اگنر شنرایط مصی نی

نامساعد باشد ،دچار کپکزدگی ،تغییر وزن در اثر جذب رط بت ،و واکنشهای اکسایشی میش د .در اثر ای تغییرات ،بافنت
مصو

تخریب میش د و کیفیت آن کاهش مییابد .هدف از ای پژوهش ،بررسی اثر پ شنش خن راکی صنغ فارسنی بنر

ماندگاری مغز گردو و پیدا کردن راهکاری برای جل گیری از جذب رط بت ،واکنشهای اکسایشی ،و فعالیتهای قارچی است.
بدی منظ ر ابتدا صغ فارسی جغعآوری ،خالصسازی (جداسازی فاز انصال پذیر از فاز انصال ناپذیر) و خشک شد .سن
مغز گردو با مصل های تهیه شده از جزء مصل

صغ فارسی در غلظتهای  1و  2درصد (وزنی/حجغی) پ شنش داده شند.

جذب رط بت ،فساد اکسایشی ،و آزم نهای میکروبی بررسی شد .نتایج بررسیها نشان داده است که غلظت  2درصد صنغ
فارسی مانع از جذب رط بت و تغییر وزن مغز گردو میش د و بهط ر معنیدار (در س
کاهش میدهد؛ اما ای پ شش تأثیر معنیداری بر جل گیری از رشد کپک در س

 )p<5/50واکنشهای اکسایشنی را

مصو

ندارد.

واژههای کلیدی
پ شش خ راکی ،تندی اکسایشی ،جذب رط بت

مقدمه

تویید ،برداشت ،و عرضه گردو و بهوی ه بستهبندی آن توجه

گردو باا ناام علیای Juglans regia L.گیاایی ا خاانواده

شود .پوشش خوراکی الیهای نا ک ا ماواد خاوراکی اسات

 Juglandaceaeاست که در بسیاری ا نقاط جهان خصوصاً

که برای دستیابی به ایدافی مانند کنتار انتقاا ر وبات،

در نییکرۀ شایایی ،ا اروپاای مرکا ی تاا افقاا و شایا

مودود کردن انتقا گا یا ،باه تعویا اناداختن مهااجر

آسیای صغیر یافت مایشاود ) .(Mate et al., 1996کشاور

روغن و چربی ،حیل اف ودنییای غذایی مانند عوامل ضاد

ایران یکی ا ب رگترین رویشگاهیای گردو در جهان اسات

میکروباای و آنتاایاکساایدانیااا ،بهبااود کیفیاات و اف ا ایش

یااادی ا آن بااه ویاا ه در

ماندگاری روی موصو غذایی اارار مایگیارد .فایل یاا و

اسااتانیااای چهارموااا و بختیاااری ،کرمااان ،آذربایجااان

پوششیای خوراکی ا پلیساکاریدیا ،پروتئینیا ،چربییاا

شرای ،فارس ،ییدان ،ا وین ،خراساان ،کردساتان کاشاته

یا مخلو ی ا آنها تویید میشوند .در سا یای اخیر توجاه

مایشاود ) .(Rezaee & Kasai, 2011باا توجاه باه توییاد

به فیل یا و پوششیای خاوراکی باهمنظاور کاایش ماواد

و ایاان موصااو در منااا

یسات مویطای ناشای ا

عیده گردو در کشور و ار ش غذایی و دارویی آن ،متأسفانه

سنت ی بستهبنادی و مشاکت

گردوی ایران ا جایگااه وااعای خاود در با اریاای جهاانی

مصرف پتستیکیاا افا ایش یافتاه اسات & (Javanmard

برخوردار نیست و ال م اسات باه اور جادی باه چگاونگی

).Ramezan, 2009
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یاشا نا اد و ییکااران )(Hashemnezhad et al., 2016

پوشاش خاوراکی صای چرخاک در جلاوگیری ا جاذب

تأثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آبپنیار را

ر وبت ،تغییر و ن ،تندی اکسایشای ،و فعاییات ااارچی در

به ییراه دارچین بر ماندگاری مغ گاردو بررسای کردناد و

بادام مینی بررسی و نشان داده شد که غلظت یک درصد ا

نشان دادند پوشش خوراکی حاوی اسانس دارچاین ساب

صی چرخک به ور معنیدار (در سط  )p<3/31مانع ا

کند شدن اکسیداسیون چربییای گردو میشاود و میا ان

جذب ر وبات و تغییار و ن مایشاود و باه اور معنایدار

ا دست رفتن ر وبت مغ گردو را به حداال میرسااند .در

واکنشیای اکسایشی را کایش میدید؛ اما ایان غلظات ا

پ ویشای دیگار ،رضاایی و کساایی (Rezaee & Kasai,

صی چرخک تأثیر معنیدار بار جلاوگیری ا رشاد کپاک

) 2011تااأثیر پوشااشدی ای بااا فاایل متیاال ساالوی را باار

آسپرژیلوس نادارد ) .(Mohammadzadeh et al., 2017در

ماندگاری مغ گردو در سه دمای موایط 4 ،و  -11درجاه

پ ویشی دیگر ،اثر ضاد ااارچی و ضاد اکسایشای پوشاش

سلسیوس بررسی و اعتم کردند در یر ساه دماا باگذشات

خوراکی کیتو ان و تأثیر آن بر وی گییای ارگانویپتیکی مغ

مان می ان عدد پراکسید اف ایش مییابد اماا ایان افا ایش

پساته بررسای و نشاان داده شاد کاه کیتاو ان باه اور

عدد پراکسید در نیونهیای پوشش داده شده بسایار کیتار

معنیداری (در سط  )p<3/31ماانع ا رشاد آساپرژیلوس

است تا در نیونه شاید .در پ ویشی ،تأثیر پوشش خوراکی

میشود و با اف ایش غلظات کیتاو ان اثار ضادمیکروبی آن

پروتئین آبپنیر حاوی عصاره آویشن شیرا ی بر جلوگیری

اف ایش مییابد ) .(Maghsoudloo et al., 2011بادامکویی

ا رشد آسپرژیلوس فتووس روی مغ پسته بررسی و نشان

بانااام علیاای  ،Amygdalus scoparia Spachدرخاات ی اا

داده شاد کاه پوشاشیاای حاصال ا پاروتئین آبپنیاار و

درختچه ای ا خانواده گل سارخیان ) (Rosaceaeو توییاد

عصاره آویشن توانایی جلوگیری ا آیودگی و رشد اارچیا را

کننده یکی ا ترکیبا پلی ساکاریدی بومی ایاران اسات و

روی ساط مغا پساته دارناد ) .(Coma et al., 2001در

می تواند در صنایع مختلف ا جیله صنایع غاذایی اساتفاده

پ ویشی دیگر ،تأثیر فیل یاای خاوراکی کربوکسای متیال

شود .درختان بادام کویی که بومی ایران موسوب میشوند

سلوی  ،پروتئین آبپنیر ،و کو ینا 1بر ماندگاری بادام مینای

در منا

وسیعی ا کشور (ناحیه ایرانی -تاورانی) باهویا ه

سرخ شده بررسی و می ان تندی اکسایشی در نیوناهیاا باا

استانیای مرک ی میرویند .ا تنه و شاخهیای این درخت

اندا هگیری پراکسید بهدست آمده تعیین شاد؛ نتاایج ایان

نوعی صی شفاف تراوش میشود که آن را صی فارسی یا

بررسی نشان داد که ا یواظ کاایش تنادی اکسایشای در

در مواردی صی شیرا ی و باهصاور مولای (روساتایای

نیونهیا ،کو ینا بیشترین و کربوکسی متیل سلوی کیتارین

دو 2ماینامناد .صای فارسای یاک

استان فاارس) صای

اثر را دارد ) .(Ballard et al., 2001ا پلییر بیعی بر پایه

ترکی

کنسانتره پروتئین آبپنیر ییراه با عصاره آویشن شایرا ی

فارسی ا  93درصد بخش انوت پذیر و  13درصاد بخاش

برای پوشش خوراکی مغ پسته را اکبری دامغان استفاده

انوت ناپذیر تشکیل شده و  pHآن اسایدی (حادود )4/4

شد و نتایج نشان داد که این پوشش خوراکی تأثیر یاادی

است .نتایج حاصل ا  HPLCو  NMRحااکی ا آن اسات

در جلوگیری ا رشد آساپرژیلوس فاتووس دارد و افا ایش

کااه سااتون فقاارا صاای فارساای ا نساابت تقریباای 1:2

غلظت عصاره آویشن شیرا ی در پوشش منجر باه کاایش

گاالکتو  :آرابینو ساختهشده است ).(Amini et al., 2016

معنااایدار رشاااد ااااارچ تلقا ای شاااده گردیاااده اسااات

صی فارسی و بهوی ه بخش انوت پذیر آن توانایی تشکیل

) .(Tavakolipour et al., 2010در توقیقای مشااابه ،اثاار

فیل خوراکی را دارد ،نتایج حاصل ا توقیقا نشاان داده

2- Zedo

1- Cozeena
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اندی است که مقدار کیی پروتئین نی دارد .صی

تأثیر پ ششدهی با صغ فارسی...

است که فیل حاصل ا  9درصد بخش انوت پاذیر صای

منجید شود .با استفاده ا خشاک کان انجیاادی (سااخت

فارساای و  4درصااد گلیساارو بهتاارین شاافافیت ،انعطاااف

شرکت دنا وکیوم ایران) نیونهیا کامتً خشک و سپس پودر

پااذیری ،و مقاوماات بااه کشااش را دارد & (Khalighi

شدند ) .(Amini & Nasirpour, 2016پودریای تهیه شاده

).Abbasi, 2011

پس ا حل شدن در آب ،مولو یایی با غلظتیاای  1و 2

در صور نامساعد بودن شرایط مویطی در دوره انبارماانی،

درصد ایجاد شد .گلیسرو بهعنوان پتستی ساای ر (بهباود

مغ گردو به تدریج مقدار یادی ر وبت جاذب مایکناد و

خواص مکاانیکی ،انعطاافپاذیری و غیاره) در غلظات 43

واکنشیای اکسایشی و فساد میکروبای باعا افات شادید

درصد و نی-و نی ( 3/4گارم گلیسارو باه ا ای یار گارم

کیفیت آن میشود در این پ ویش ساعی شاده اسات اثار

صی ) به مولو اضافه و مولو به ماد  93دایقاه روی

پوشش خوراکی بر پایه صی فارسی در جلوگیری ا جاذب

یی ن مغنا یسی ییگن شد .ا کاغذ واتین  9برای صااف

ر وبت ،فساد اکسایشی ،و فعاییت میکروبی در مغا گاردو

کردن مولو نهایی استفاده شد ).(Chien et al., 2007

بررسی شود.

پوشش دهی ،بستهبندی و نگهداری

پس ا انتقا گردویا به آ مایشگاه ،پوست سب آنها جادا و
مواد و روشها

با آب معیویی شستوشو داده شدند .گردویا با اساتفاده ا

برای این پ ویش ،گردوی خام و تا ه را مولای ساامان ا

خشککن کابینتی با دمای  43درجه سلسیوس تا رسایدن

یکی ا باغیای شهر سامان (استان چهارموا و بختیااری)

به ر وبت حداکثر  6درصد خشک شدند ).(AOAC, 2005

و صی فارسای ا درختاان باادامکاویی واااع در روساتای

حداکثر می ان ر وبت مغ گردو برای جلوگیری ا فساد در

راستاب (اساتان چهارمواا و بختیااری) جیاعآوری شاد.

دوره نگهداری را  1-6درصاد اعاتم کارده اسات .گردویاا

گلیسرو و مویط کشت  PCAساخت شرکت مرک آییان،

شکسته شدند و مغ آنها جدا گردید .مغا گردویاا پاس ا

ا جیله دیگر موادی بودند که در این کار پ ویشای ا آنهاا

و ن شادن ،درون ظارف مشابک اارار داده شادند .ظارف

استفاده شد.

مشبک حاوی مغ گردویا به ماد  43ثانیاه درون ظارف

تهیه محلول پوشش دهنده

حاوی مولو

تکهیای خشک شده صی با آسیاب کامتً خرد و نارم و در

بهخوبی سط گردویا را بپوشاند .پس ا پوششدیی ،برای

آب حل شدند .بهمنظور جادا کاردن ناخایصاییاا (خااک،

حذفی ر وبت اضافی ،گردویا به مد  4ساعت در آون 43

برگیای خشکیده و خاشااک موجاود در صای ) ،مولاو

درجاه سلسایوس خشاک شادند ).(Dong et al., 2003

صی ا فیلتر پارچهای (پارچه نخای معیاویی) عباور داده

گردویای آماده شده به ور کامتً تصادفی ،به کیک ترا و با

شد و برای جداسا ی فا انوت پذیر صای فارسای ا فاا

دات ( 3/331مد  ،1233ساخت شرکت شاییاد و ژاپان)

انوت ناپذیر آن ،مولو تهیه شده به مد  24سااعت در

به واحدیای  13گرمی تقسی و درون کیسهیای پلیاتیلنی

دمای مویط نگهداری شد تاا ذرا صای کاامتً ییدراتاه

باا ضاخامت  133میکارون و ابعااد  23در  6ساانتیمتار

شاوند .مولاو باه ماد  11دایقاه در دماای  23درجااه

بستهبندی شدند .گردویای بستهبندی شده به مد  9مااه

سلساایوس در  14333دور در دایقااه سااانتریفیوژ شااد

در دمای اتاق ( 21-21درجه سلسیوس) نگهداری شادند و

) .(Khalighi & Abbasi, 2011فا انوت پذیر جادا شاده

در فاصله یای مانی یفت رو ه آ مون یای فی یکوشیییایی

به مد  24سااعت درون فریا ر نگهاداری شاد تاا کاامتً

و میکروبی روی آنها اجرا شد.
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صی فارسی ارار داده شد تا مولاو صای
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تجزیه شیمیایی مغز گردو

 :Sمی ان تیوسویفا سادی مصارفی در نیوناه :B ،میا ان

مقدار ر وبت ،خاکستر ،پاروتئین و چربای نیوناهیاا با

تیوسااویفا ساادی مصاارفی در شاااید :N ،نرماییتااه

استاندارد  AOACار یابی شد .ضاری  1/93بارای تبادیل

تیوسویفا سدی مصرفی :W ،و ن نیونه روغان برحسا

درصد نیتروژن به درصد پروتئین در نظر گرفته شد .درصاد

گرم.

کربوییدرا نی ا اختتف مجیوع ر وبت ،خاکستر ،چربی

تعیین عدد تیوباربیتوریک اسید)TBA( 1

و پروتئین با  133مواسبه شد ).(AOAC, 2005

 13میلایگاارم ا روغاان اسااتخراجی در داخاال یااک باااین

رطوبت

حجیی  21میلیییتری در مقادار کیای بوتانال حال و باا

ر وبات با روش  AOACاناادا هگیااری و ا رابطااه ()1

ییین حت به حج رسانده شد 1 .میلایییتار ا مولاو

مواسبه شد ):(AOAC, 2005

نیونه به یک یویهٔ آ ماایش خشاک انتقاا داده شاد و 1
میلیییتر ا مولو واکنشگر نی باه آن اضاافه شاد (بارای
تهیه مولو واکنشگر  233میلیگرم تیوباربیتوریک اساید

()1

در  133میلیییتر بوتانل حال شاد و بعاد ا گذشات یاک
که در آن :M0 ،و ن نیونه :M1 ،و ن نیونه و ظرف ابال ا

ش  ،مولو پس ا عبور ا صافی به حج  133میلیییتار

آون گذاری :M2 ،و ن نیونه و ظرف بعد ا آون گذاری

رسانده شد) .بعد ا اینکه موتویا یویه کامتً مخلوط شاد،

تعیین عدد پراکسید

یویه درون حیام آب گارم  31درجاه سلسایوس اارار داده

روغن دانهیا به روش سرد ،در تاریکی و با استفاده ا حت

شد .بعد ا  123دایقه ،یویه ا حیام خاارج و یار جریاان

نرما یگ ان استخراج شد ).(Vanhanen & Savag, 2006

شیر آب ارار داده شد تا دمای آن به دمای موایط برساد.

عدد پراکساید باه روش یادومتری و مطااب باا اساتاندارد

می ا ان جااذب مولااو در یااک ساال  13میلاایییتااری در

کییته ملای روغان آمریکاا 1انادا هگیاری شاد (AOCS,

و موج  193نانومتر باا اساتفاده ا آب مقطار باهعناوان

) .2003برای این کار  1گرم ا روغن استخراجی باه ییاراه

شاید اندا هگیری شاد .ا رابطاه ( )9عادد تیوباربیتوریاک

 93میلیییتر مخلوط استیک اسید  -کلروفرم (نسابت 2:9

اسید مواسبه شد ).(Pokorny & Diffenbacher, 1989

حجیی/حجیی) و  3/1میلیییتر پتاسی یدید اشباع درون

()9

ارین ریخته و به مد  1دایقه در تااریکی اارار داده شاد.

 = 13×)A-B(/Mعدد تیوباربیتوریک

پس ا آن 93 ،میلیییتر آب مقطر و  2میلایییتار چسا

که در آن :A ،میا ان جاذب مولاو آ ماایش :B ،میا ان

نشاسته به آن اضافه و مخلوط حاصل با تیوسویفا سادی

جذب شاید واکنشگر :M ،و ن نیونه برحس

میلیگرم در

 3/31نرما تا بیرنگ شدن تیتر شد .برای نیونه شاید نی

صورتی که حجا بااین  21میلایییتار و پهناای سال 13

ییین فرایند تکرار شد ،با این تفاو که ایان باار دیگار ا

میلیمتر باشد ،عدد  13یک ضری

روغن در مخلوط استفاده نشد .در پایاان نیا ا رابطاه ()2

شمارش کلی کپک و مخمر

برای تعیین عدد پراکسید بر حس

میلیاکیواالن اکسی ن

برای شیارش کلی کپک و مخیار 13 ،گارم مغا گاردو در

در کیلوگرم نیونه روغن استفاده شد.
()2

معتبر است.

کنار شعله و در یر یود میکروبی ،با یاون اساتریل کوبیاده
شاد .ناود میلایییتار مولاو سادی کلریاد  3/11درصاد

 = (S-B) ×N×1000/Wعدد پراکسید

استریل شده به پودر گردویا اضاافه و کاامتً باای مخلاوط

)2- Tio barbituric acid (TBA
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شدند .ا رات ،13-1راتیای  13-2و  13-9نی تهیه گردید.

 2316انجام شد.

مقدار  3/1میلی ییتر ا یر راات باه موایط کشات جاماد

میانگین دادهیا باا ساط ا ییناان  31درصاد و باا روش

( )PCAاضافه و با استفاده ا میله شیشهای مخصاوص ،در

آ مون دانکن مقایسه شد.

سط مویط کشت کامتً پخش شاد .پاس ا چناد دایقاه،
پلیتیا بهصور وارونه در دمای  23-21گرمخاناه گاذاری

نتایج و بحث

شادند و پاس ا  1رو تعاداد کپاک و مخیار رشاد یافتاه

مقدار ر وبت ،خاکستر ،کربوییدرا  ،پروتئین و چربی مغ

شیارش شد ).(Mohammadzadeh Milani et al., 2017

گردو اندا هگیری و در جدو ( )1ارائاه شاده اسات .برابار

تجزیهوتحلیل آماری

دادهیای جدو  ،بایش ا  63درصاد ا مغا گاردو چربای

آ مایشیا در سه تکرار در اای

است ،بنابراین در صور نامناس باودن شارایط نگهاداری

رح کامتً تصاادفی دنباا

شد .آنایی واریانس یک رفه با استفاده ا نارمافا ار SPSS

این موصو  ،چربی آن سریعاً اکسید میشود و گردو عا

نسخه  23و رس نیوداریا با نرماف ار میکروسافت اکسل

نامناسبی پیدا میکند.

جدو  -1تجزیه شیغیایی مغز گردو
خاکستر (درصد)

کربوهیدرات (درصد)

چربی (درصد)

پروتئین (درصد)

رطوبت (درصد)

2/21 ± 3/1

14/21 ± 3/24

69/31 ± 3/11

14/12 ± 3/94

1/21 ± 3/33

تأثیر پوشش دهی بر مقدار رطوبت

فارسی است ،اما اختتف معنایداری (در ساط )p< 3/31

ر وبت یکی ا فاکتوریای مه و تأثیرگذار بر اف ایش عیار

بین میا ان جاذب ر وبات ایان نیوناهیاا مشاایده نشاد.

ماندگاری و کیفیت موصاوال آجیلای اسات .باا افا ایش

ییان ور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،به تدریج

ر وبت ،واکنش یای فساد در مغ گاردو تساریع مایشاود

در ماه سوم نگهاداری باین جاذب ر وبات در نیوناهیاای

) .(Dong & Manjeets, 2004ر وبت مناسا مغا گاردو

پوشش داده شده با غلظتیای  2درصد و  1درصاد صای

برای جلوگیری ا رشد کپک و مخیر و ماندگاری مناسا ،

فارسی اختتف معنیدار ایجاد شده اسات .ایان امار نشاان

در مودوده  4-6درصد است ) .(Mate et al., 1996شاکل

میدید که با اف ایش غلظات صای فارسای اثار میانعات

( )1تغییرا ر وبت مغ گاردو را توات تاأثیر تییاریاای

کنندگی آن در مقابل انتقا ر وبت اف ایش مییابد کاه باا

پوششاای مختلااف در دوره نگهااداری نشااان ماایدیااد.

نتایج پا ویشیاای پیشاین ) (Ballard et al., 2001نیا

ییان ور که مشایده میشود در دوره نگهاداری ،در ییاه

مطابقت دارد .پوششیای خوراکی باهصاور یاک ساد در

نیونهیا به تدریج می ان ر وبات افا ایش یافتاه اسات ،اماا

برابر انتقا آب به بافات مغا گاردو عیال مایکنناد و باا

می ان جذب ر وبت در نیونهیای پوشش داده شده نسبت

جلوگیری ا ورود ر وبت به بافت مااده غاذایی ،ا تساریع

به نیونه شاید بسیار کیتر است .در  2مااه او نگهاداری،

واکنش ییدرویی ییپیدیا جلوگیری میکنند .پوشش دیای

اگرچه می ان جذب ر وبت در نیونهیای پوشش داده شده

سطوی موصو باع کایش عبور مویکو یای آب ا ایان

بااا غلظاات  2درصااد کیتاار ا می ا ان جااذب ر وباات در

شبکه متراک میشود و عیر مانادگاری موصاو را بهباود

نیونهیاای پوشاش داده شاده باا غلظات  1درصاد صای

میبخشد ).(Razavi et al., 2016
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شکل  -1تغییرات رط بت مغز گردوهای مختلف در دوره نگهداری ،شاهد (
با غلظت  1درصد صغ فارسی(

) ،نغ نه پ شش داده شده

) ،نغ نه پ شش داده شده با غلظت  2درصد صغ فارسی (

)

تأثیر پوشش دهی بر عدد پراکسید

سط ( )p<3/31معنی دار نبود اما در مااه ساوم نگهاداری

اکسیداسیون ییپیدیا در مواد غذایی با تأثیرا نامطلوب بار

این اختتف معنیدار شد .بنابراین ،میتوان گفت با اف ایش

عطر ،رنگ ،ار ش غذایی و نی تویید ترکیبا سیی یکای ا

غلظت صی فارسی اثر با دارنادگی آن در مقابال اکسای ن

مه ترین عوامل تخری مواد غذایی در فرآوری ،انبارمانی ،و

اف ایش مییابد که ایان یافتاه باا نتاایج توقیقاا پیشاین

پخش به شیار میرود .مغ گردو بیش ا  63درصد چربای

) (Yen & Yang, 2008نیا مطابقات دارد .در پ ویشای

دارد که بخش یادی ا این چربییا ا نوع اسیدیای چرب

مشابه ،صباغی و ییکااران ) (Sabaghi et al., 2014تاأثیر

غیراشباع مانند اویئیک اسید و یینویئیاک اساید یساتند و

پوشش کیتو ان به ییاراه عصااره چاای ساب روی کاایش

بنااابراین در صااور نامناساا بااودن شاارایط نگهااداری

اکسیداسیون گاردو را بررسای کردناد و نشاان دادناد کاه

واکنشیای اکسیداسیونی ساریعاً باعا فسااد مغا گاردو

اف ودن عصاره چای سب در اای پوشش خوراکی مایتواناد

میشوند .تغییرا عدد پراکساید مغا گاردو در شاکل ()2

تأثیر اابل توجهی در کایش عدد پراکسید داشته باشد کاه

نشان داده شده است .ییان ور کاه مشاایده مایشاود در

با نتایج پ ویش حاضر ییخوانی دارد.

دوره نگهاداری ،روناد تغییارا عادد پراکساید در تیاامی

تأثیر پوششدهی بر عدد تیوباربیتوریک اسید

تییاریا اف ایشی بوده است ویی نیونهیای پوشش داده شده

اندا هگیری عدد تیوباربیتوریک اسید روشی برای تشاخیص

ییاواره اعاداد پراکساید کیتاری نسابت باه تییاار شااید

موصااوال ثانویااه اکسیداساایون چرباییااا در موصااوال

داشتهاند؛ ایان نتیجاهگیاری باا نتاایج توقیقاا پیشاین

غذایی چرب است ) .(Rui et al., 2001موصوال ثانویه باا

) (Abdul Haq et al., 2013ییخوانی دارد .با گذشت مان

تغییر در ع و م ه موصو باع ایجاد فساد میشاوند و

مشخص گردید که تییاریای پوشش داده شده با غلظات 2

اثر نامطلوب بر ار ش تغذیهای موصو خوایند داشت کاه

درصاد صای فارسای عادد پراکساید کیتاری نسابت باه

برو این پدیده استفاده ا مغ یا را در موصاوال دیگار باا

نیونهیای پوشش داده شده با غلظت  1درصد صی فارسی

مشکل مواجه میکند ) .(Alasalvar et al.,2003شکل ()9

دارند .این اختتف در دو ماه نخست نگهداری ک باود و در

تغییرا عدد تیوباربیتوریک اسید را در نیونهیای مختلاف
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پوشش داده شده در دوره نگهداری نشان مایدیاد .نتاایج

اکسیداسیون تقریباً مشاابه روناد تشاکیل ترکیباا اوییاه

بررسییا نشان میدید عدد تیوباربیتوریک اساید در ییاه

حاصل ا اکسیداسیون است ،به وریکه نیونهیای پوشش

نیونه یای مورد بررسی در دوره نگهداری اف ایش ماییاباد

داده شده با صی فارسای ،نسابت باه نیوناه شااید ،عادد

اما نیونهیای پوشش داده شده با صی فارسای نسابت باه

تیوباربیتوریااک اسااید کیتااری داشااتهانااد امااا بااین عاادد

نیونهیای بدون پوشش ،میانگین عدد تیوباربیتوریک اساید

تیوباربیتوریک اسید نیونه یای پوشش داده شده با غلظات

کیتری را در دوره نگهداری داشتهاند .اندا هگیری تغییرا

 1درصد صی فارسی و نیوناهیاای پوشاش داده شاده باا

تشکیل مایون آیدییدیا در نیونهیای مورد بررسی در دوره

غلظت  2درصد صی فارسی در سط ( )p<3/31اخاتتف

نگهداری نشاان مای دیاد روناد تشاکیل ترکیباا ثانویاه

معنیداری وجود ندارد.

شکل  -2تغییرات عدد پراکسید مغز گردوهای مختلف در دوره نگهداری ،شاهد (
با غلظت  1درصد صغ فارسی (

) ،نغ نه پ شش داده شده

) ،نغ نه پ شش داده شده با غلظت  2درصد صغ فارسی (

شکل  -9تغییرات عدد تی باربیت ریک اسید مغز گردوهای مختلف در دوره نگهداری ،شاهد (
داده شده با غلظت  1درصد صغ فارسی (

) ،نغ نه پ شش

) ،نغ نه پ شش داده شده با غلظت  2درصد صغ فارسی (
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آزمون میکروبی

باشد .ییان ور که در شکل ( )4نشان داده شده اسات ،در

نتایج شیارش کلی کپک و مخیر در مغا گاردو در شاکل

دوره نگهداری باین میا ان کپاک و مخیار نیوناه شااید و

( )4نشان داده شده است .مشاایده مایشاود کاه در دوره

نیونهیای پوشش داده شده با غلظاتیاای مختلاف صای

نگهداری ،رشد کپک و مخیر در ییه تییاریا روند اف ایشی

فارسی اختتف معنیدار وجود ندارد که نشان میدید صی

دارد .اف ایش نسبی ر وبت گردو در دوره نگهاداری ،وجاود

فارساای باارختف صاای یااایی ماننااد کیت او ان ،بااهرغ ا

اکسای ن در یاوای درون بساتهبنادی ،و دماای مناسا ا

با دارنادگی خاوب در برابار اکسای ن و ر وبات ،در برابار

عوامل مؤثر بر رشد کپک و مخیر در دوره نگهداری بودناد.

میکروبیا بهتنهایی با دارنده نیست و برای عیلکارد بهتار

پوشش صی فارسی بهرغا با دارنادگی خاوب نسابت باه

باید ییراه با ترکیبا ضد میکروبی بیعی یا مصنوعی باه

اکسی ن ،نتوانسته است در برابر میکربیا مواافظی خاوب

کار رود ).(Alasalvar et al., 2003

شکل  -4تغییرات بار میکروبی نغ نههای مختلف در دوره نگهداری

نتیجهگیری

غلظت  1درصد ،سرعت رشاد ااارچی را باه میا ان نااچی

استفاده ا صی فارسی باه عناوان پوشاش خاوراکی روی

کایش داده است .پوشاش صای فارسای ا افا ایش عادد

خشکبار و بهخصوص مغ گردو ،تاکنون بررسی نشده است.

پراکسید و عدد تیوباربیتوریک اسید در مغ گردو به میا ان

انتظار میرود با استفاده ا نتایج این توقی  ،با کیک یاک

یادی جلوگیری کرده است .به دییل اثر میانعات کننادگی

بیعی ،بتوان تا حد یادی مشکت افات کیفیات

پوشاش صای فارسای در مقابال انتقاا ر وبات ،درصاد

ناشی ا واکنشیای اکسایشای و رشاد گوناهیاای مختلاف

ر وبت نیونهیای حااوی پوشاش ییاواره کیتار ا درصاد

کپک و مخیار را در ایان موصاو ار شایند کاایش داد و

ر وبت نیونهیای فااد پوشاش باوده و باا افا ایش غلظات

موصاو غاذایی ساودمندی توییاد و تاا حادودی مشاکل

تأثیر آن بیشتر شده است .صی فارسی بدون عا  ،بادون

آیودگی مغ گردو را در شرایط مختلف انبار ،حیل و نقل ،و

رنگ و بدون بو است و بناابراین باهمنظاور بهباود خاواص

صادرا آن بر رف کرد .در ایان توقیا نشاان داده شاده

میانعتکننادگی و افا ایش مانادگاری موصاو مایتاوان

است که صی فارسی باا غلظات  2درصاد ،در مقایساه باا

غلظت آن را در پوشش موصو اف ایش داد بیآنکه خواص

ترکی
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میتواند باه خاوبی باهعناوان موااف در برابار اکسای ن و

 اماا بایاد.ارگانویپتیکی و با ارپسندی موصو کایش یاباد

ر وبت عیال کناد و مانناد اکثار صای یاا (اماا بارختف

توجااه کاارد کااه غلظااتیااای باااالی صاای میکاان اساات

کیتو ان) به خودی خود دارای فعاییت ضدمیکروبی نیسات

2  بنابراین غلظات،ا یواظ ااتصادی مقرون به صرفه نباشد

بلکه باید در ترکی با اسانسیای گیایی یا نگهدارندهیاای

درصد صی فارسی میتواناد غلظتای بهیناه و مقارون باه

.سنت ی به کار رود

 ایان پوشاش، بر اساس یافتهیای این پا ویش.صرفه باشد
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Fresh walnut kernel is very spoilable in natural storage conditions. Storage under unfavorable conditions,
leads to weight change due to moisture absorption, oxidative reactions and molding. Due to these changes,
the texture of the product is destroyed and quality loss. The aim of this study is to evaluate the effect of
Farsi gum as an edible coating on shelf-life of walnut (prevents moisture absorption, oxidative reactions,
and mold activity). For this purpose, firstly, the gum was collected, fractionation (separation of soluble
phase from insoluble phase), and dried. Then the solutions were prepared in concentrations of 1% and 2%
V/W from soluble phase of Farsi gum and coated on walnuts. Moisture absorption, oxidative corruption and
microbial tests were studied. The results showed that Farsi gum at 2% concentration prevents moisture
absorption and weight change and it had a significant effect (p<0.05) on reduction rate of oxidation. But it
had no significant effect (p<0.05) on inhibition the growth of mold.
Keywords: Edible films, Moisture absorption, Oxidative rancidity
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