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۱۳۸۳ ۶۲، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۲

                    

سازندگي و پژوهش

زراعت و باغباني در
۱۳۸۳ بهار ،۶۲ شماره

¿¿¿

پليمري پوششهاي اثر بررسي
گردو مغز بسته بندي در

 چكيده 
دسـتخوش تغييرات  خيلي زود نامناسـب، بندي جمله بسـته از مختلف داليل به گردو مغز كشـور، صادراتي خشـكبار ميان از  
آن، ماندگاري و كيفيت بر گردو مغز بسته بندي اثر به منظور بررسي دهد. مي از دست را خود كيفيت و شـيميايي شـده فيزيكي و
در فيلم گردو مغز آن بعد از شد. كن خشك خشـك دستگاه از استفاده و روش آفتابي به دو سپس و جدا پوسـت سـبز گردو ابتدا
(LDPE/PA/ LDPE) پايين دانسيته با اتيلن پلي شفاف ميكرون، ۲۵۰ ضخامت )با PVC) كلرايد وينيل پلي شـفاف پالسـتيكي هاي
با نظر مورد هاي فيلم گرفت. ميكرون قرار ۶۵ ضخامت در (PA/PP)پروپيلن آميد /پلي رنگ پلي اي نقره و ميكرون ۹۰ ضخامـت بـه
يك حدود مدت به و بندي Kg/ cm۲ ۷۲/ ۰بسته خالء ۰/۸۵ و ميزان با دو كشور داخل سـاخت خودكار نيمه بندي بسته دسـتگاه
كپك شمارش و كرايس يدي، انديس عدد پراكسـيد، عدد اسيدي، عدد مقادير مدت اين طي شـد. نگهداري محيط در دماي سـال
سه كه هر داد واريانس نشان تجزيه جدول نتايج شـدند. هم مقايسـه با دانكن هاي مقايسـه ميانگين روش با و مخمر اندازهگيري و
بندي) بسته (بدون شاهد به نسبت PA /PP LDPE/PA/ LDPE و فيلم دو شـده داشتند. گيري صفات اندازه داري بر معني اثر عامل
داشـت. ارجحيت PA /PP به LDPE /PA /LDPE فيلم كمي اختالف بسـيار بودند. با موثرتر گردو مغز كيفيت حفظ در ، PVC و فيلم
دستگاه از استفاده كمي اختالف با دادند. نشان داري معني بسيار اختالف شاهد نسبت به خالء تحت شـده بندي هاي بسـته نمونه

داشت. برتري آفتابي روش به كن خشك

گردو مغز فيلم(پوشش) پليمري، كليدي:بسته بندي، كلمات

Pajouhesh & Sazandegi No:62 pp: 2-8

The effect of polymer films on walnut packaging
By: B. Tajeddin, Agricultural Engineering Research Institute (AERT) Karaj - Iran

There are many factors that they are unsuitable for walnut kernel storage such as not or bad packaging. In order to 
effect of walnut kernel packaging on the its quality and shelf life, after walnut dehulling, they dried in expose of sun 
and by using an air-dryer machine till its moisture content was reduced to 6%. Walnut kernels packaged in plastic 
films including PVC, LDPE/PA/LDPE and PA/PP. Packaged samples were storage in ambient temperature. The 
quality characteristics such as acidity content, peroxide value, iodine value, kreis test and presence of microorganisms 
especially fungi were studied in storage time. The results of our analysis showed that: LDPE/PA/LDPE and PA/PP 
films were better than PVC film and control. LDPE/PA/LDPE was better than PA/PP with little difference. Use of 
vacuum packaging was better than control. Use of machine drying was better than sun drying with little difference.
Keywords: Packaging, Polymer Films,Walnut.
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۱۳۸۳ ۶۲، بهار شماره

و سازندگي ۳پژوهش

مقدمه
ميشود  شامل را وسيع گردو ــگاههاي رويش از ايران قسمتي ــور كش  
ــرقي، ش آذربايجان ــتانهاي كرمان، اس در ويژه به آن از در مناطق زيادي و
برداشت و داشت كاشت، … و كردستان ــان، خراس قزوين، همدان، فارس،
گردوي توليد ميزان دارد. رواج دايمي آنها محصوالت يكي از عنوان به گردو
توليد با وجود است(۳). شده برآورد تن ۱۶۸۰۷۲/۶ سال ۱۳۸۰، در كشور
از گردوي ايران هنوز ــفانه دارويي گردو، متاس غذايي و و ارزش توجه ــل قاب
بطور ــت اس الزم و ــت نيس برخوردار جهاني در بازارهاي واقعي خود جايگاه
بندي آن ــته بس به ويژه و عرضه گردو ــت برداش توليد، چگونگي به جدي

توجه شود.
حدود  از (پس جدا شود شاخه از طبيعي حالت به اينكه گردو از قبل  
مي به زمين و جدا درخت از ها ميوه ــود خود به خ ميوه، ــيدن رس از ماه ۲
باعث برداشت در تاخير ميوه صورت گيرد چون ــت برداش ــتي بايس ريزند)
پوست هنگام، زود ــت برداش در صورت ــود. ميش گردو مغز كاهش كيفيت
سخت ــت روي پوس آن ــمتي از ــود و قس نمي ش جدا راحتي به گردو ــبز س
خشك شدن از پس ــوند، ميش ــت برداش نارس كه ميوه هايي باقي ميماند.
از ــت قبل برداش چنانچه مغز، باالي كيفيت وجود با ــد. مي گردن چروكيده
كه يابد كاهش مي خشك وزن گيرد انجام ــخت س پوست ــدن قهوه اي ش
پوست برداشت، از پس بازدهي ميشود. بالفاصله سبب كاهش خود نوبه به

طي كيفيت كاهش است. بيشتر بسيار مهم دانه ها كردن ــك خش و كندن
وقتي خصوص به اين موضوع ميدهد. رخ ــت برداش از اوليه بعد ــاعت ۹ س
درجه ۳۲ يعني ــتانه آس دماي از بيش دماي و آفتاب مقابل در كه گردوها
از ۳۷/۷۷ درجه بيش هوا دماي دارد. اگر حقيقت قرار بگيرند، ــانتي گراد س
خود مغز رنگ سرعت به سايه نيز در گردوهاي باقيمانده باشد، ــانتيگراد س
يابد، ادامه گرماي روز سرتاسر در برداشت چنانچه خواهند داد. ــت دس را از
كيفيت ميكند. اهميت پيدا بيشتر كردن و خشك پوستگيري در ــرعت س
پايين تر سخت ميچسبد، پوست سبز به ــت پوس كه بعضي گردوها در مغز

ميشود(۱۱،۵). جدا به راحتي آنها پوست سبز كه است گردوهايي از
عوامل  اثر در ــريع س كه خيلي ــت اس ــكباري خش از جمله گردو مغز
مقدار وجود به ــيميايي ش مي شود. عامل فساد ــد فاس ميكربي و ــيميايي ش
از نشده ــباع اش ــيدهاي چرب اس با (٪۷۱ تا ۶۴ چربي(حدود قابل توجهي
در و مربوط شده لينولنيك ــيد لينولييك و اس ــيد اس ــيد اولئيك، اس جمله
با وجود ميكند. ــد تهدي آن را چربي همواره ــيون اكسيداس ــئله مس نتيجه
نقش خود كه ــد وC ميباش A ، E هاي داراي ويتامين ــه مغز گردو ك ــن اي
در آن، آهن و مس قبيل از فلزاتي وجود دليل به اما دارند ــيدان اكس آنتي
وجود مدت طوالني براي نگهداري و ــديد مييابد فعاليت اكسيداسيون تش
اكسيداسيون طرف ديگر از بود. نخواهد كافي هاي طبيعي ــيدان اكس آنتي
پراكسيدهايي است توسط ممكن خود كاروتنوئيدها E و و A هاي ويتامين

پليمري ساعت)فيلم ۲۴ در سانتيگراد (در۲۵درجه پليمري فيلم خصوصيات

(LDPE) دانسيته كم اتيلن با پلي
كمتر آب جذب درصد ،۱۰۰ cm2در ليتر ميلي ۵۰۰،۱۸۰،۲۷۰۰ ترتيب ،O۲ به N۲، CO۲ گاز انتقال

آفتاب نور نسبت به خوب تا متوسط از ۰۱/ ۰، مقاومت

(PVC) كلرايد وينيل پلي
جذب درصد ،۱۰۰ cm2در ليتر ۱۹۰۰-۲۰ ميلي ،۱-۷۰ ترتيب ۸-۱۶۰، به O۲، N۲، CO۲ گاز انتقال

آفتاب نور به نسبت خوب مقاومت صفر، برابر آب

(PA) آميد پلي
آب برابر۵/ جذب ۱۰۰،درصد cm2در ليتر ۱۲-۱۰ميلي ،۰/۹ ترتيب ۲/۶، به O۲، N۲، CO۲ گاز انتقال

آفتاب نور به نسبت خوب تا متوسط مقاومت ،۹

(PP) پروپيلن پلي
۱۰۰،درصد cm2در ليتر ميلي ۵۰۰-۸۰۰ ،۴۰-۴۸ ،۱۵۰-۲۴۰ ترتيب به O۲، N۲، CO۲ گاز انتقال

آفتاب نور به نسبت متوسط مقاومت از ۰/۰۰۵، كمتر آب جذب

شده پليمري استفاده فيلم هاي از خصوصيات اي ۱- پاره شماره جدول

اسيدي تاثير عوامل مختلف بر عدد بررسي براي مختلف زمانهاي در واريانس تجزيه خالصه نتايج جدول -۲ شماره جدول

دار معني n.s. عدم اختالف در سطح ٪۵  دار معني ٭ اختالف سطح ٪۱   دار در معني اختالف ٭٭

تغييرات منبع

عوامل

زمان اول
زمان سومزمان دوم

آزادي احتمالدرجه آزاديسطح احتمالدرجه آزاديسطح احتمالدرجه سطح
(A) ٭٭۳نوع فيلم ٭٭۰/۰۰۰۱۳ ٭٭۰/۰۰۰۱۳ ۰/۰۰۰۱

(B) خالء ٭٭۲مقدار ٭٭۰/۰۰۱۵۲ ٭٭۰/۰۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۱
(C) ٭۲خشك شدن ٭٭۰/۰۱۴۹۲ ٭٭۰/۰۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۱

AB۲n.s. ۰/۰۶۹۱۲n.s. ٭٭۰/۷۶۵۹۲ ۰/۰۰۰۱
Bc۳n.s. ٭٭۰/۱۱۸۹۳ ٭٭۰/۰۰۰۱۳ ۰/۰۰۰۱
AC۴٭٭ ٭۰/۰۰۰۱۳ ٭٭۰/۰۳۸۹۳ ۰/۰۰۰۱

ABC۲n.s. ۰/۱۶۸۹۳n.s. ٭٭۰/۴۰۰۹۳  ۰/۰۰۰۱
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۱۳۸۳ ۶۲، بهار شماره اثر پوششهاي پليمري... بررسي

سازندگي و پژوهش ۴

گيرد(۷). ــورت ص ميآيند وجود به ــده نش ــباع اش چرب ــيدهاي اس از كه
عناصر معدني مناسب پروتئين، كيفيت ،(٪۶۰ بيش از چربي باال( همچنين
شده ــك خش تازه يا كه ــت ــده اس ش باعث در گردو موجود هاي ويتامين و
كه نشان ميدهد اخير تحقيقات ــود. ش زيادي برخوردار تجاري آن از ارزش
چرب امگا ــيدهاي اس نظر از بودن غني دليل به گردو مغز ــه روزان ــوردن خ
در بدن حفاظت به و داشته را پايين نگه ــترول كلس ميزان (Omega-۳)۳-

كمك ميكند(۱۶). سرطان و امراض قلبي برابر
ميزان  شده در گيري پوست ايراني گردوهاي ــيوني اكسيداس تندي  
۲۱ و متوسط ( پايين و نسبي رطوبت از ۲/۵٪) در كمتر كم(۲۱ و O۲ زياد و
خوراكي از پوشش هاي استفاده كه داد نشان نتايج اندازه گيري شد. (٪۵۳
اكسيژن به نفوذ قابل غير بسته بندي با O۲ يا به نسبت پايين نفوذپذيري با

مي شود(۱۰). آن ماندگاري افزايش سبب گردو براي
بسته  اوليه مواد ۶٪ باشد. از بيش نبايد مغز گردو در موجود رطوبت  
آن منظور نگهداري باشد. به نور و اكسيژن به قابل نفوذ ــتي غير بايس بندي
بندي، بسيار در بسته آب پذيري بخار بايستي نفوذ چند ماه از مدت بيش به
نور به ــتند چربي هس حاوي كه غذايي مواد ديگر طرف . از ــد(۶) باش ناچيز
الزم دليل همين به جذب كنند. اكسيژن خيلي سريع ميتوانند و حساسند
كننده مصرف براي كرد كه نگهداري آن مشكلي بندي ــته طوري بس است
اكسيژن داخل سطحي بايستي حتي االمكان فشار نكند. بدين منظور ايجاد
از ــت. تخليه اكسيژن نگه داش صفر نزديك و يا ــاند رس حداقل ــته را به بس
يا ماندگاري زمان خالء، بندي بسته از استفاده يعني موادغذايي هاي بسته
الزم استحكام بايد تحت خالء ــته هاي بس ميدهد. افزايش را آن مفيد عمر
ممانعت بسته داخل به دوخت محل از ــيژن اكس مجدد نفوذ از و ــته داش را
پليمري هاي فيلم از خصوصيات بعضي ــماره ۱ ــود(۹،۷،۴،۱). جدول ش ش

را نشان مي دهد(۶،۴،۱). شده استفاده
گاما اشعه فلورسنت، تاثير نور و همكاران Sattar ــط توس طي تحقيقي
هاي دانه به اكسيداسيون مربوط نامطلوب روي تغييرات بندي بسته ماده و
محيط(۴۰ دماي ــرايط ش تحت و گردو بلوط ــي، زمين بادام بادام، ــك خش
بندي بسته شد. مواد ــي مدت ۲۰۰ روز بررس به گراد ــانتي -۲۵) درجه س
رنگ، پلي اي پلي اتيلن نقره شفاف، اتيلن پلي عبارت بودند از مورد مطالعه
كهربايي رنگ. اي شيشه هاي و بطري ــتري خاكس رنگ، كاغذ ــياه س اتيلن
تاريك نگهداري در شرايط يا گرفته قرار ــنت فلورس معرض نور در ها نمونه
ها دانه ــيون پراكسيداس بر داري معني بطور آزمون مورد ــدند. تيمارهاي ش
انبارداري طي شاهد خشك هاي اكسيداسيون دانه ميزان ــتند. گذاش تاثير
زميني ۲۵/۵ بادام ، ۲۹/۱ ۳۵/۵ ، گردو ــد: بلوط ش ــاهده مش زير به ترتيب
فلورسنت نور ــيله مقدار بوس كيلوگرم. اين واالن بر اكي ميلي و بادام ۳/ ۲۱
رنگ كهربايي هاي بطري ــت. ياف افزايش به طور معني داري ــعه گاما اش و
از انواع ديگر را بهتر ــك خش هاي دانه كيفيت ــده ش هاي رنگ اتيلن پلي و

كردند(۱۵،۱۴،۱۳). حفظ
گردو  و بادام زميني با همكاران غالت پوشش داده شده و Escobar
نگهداري اتاق دماي روز در ۹۰ مدت به پروپيلن سلوفان و هاي بسته در را
و ــي حس خواص ــيد، آب، پراكس فعاليت ميزان رطوبت، نظر از روز هر ۳۰ و
تا ميشود باعث بندي بسته كه گرفت نتيجه او كرد. كنترل پذيرش قابليت

گردد(۸). ها حفظ نمونه حسي و خصوصيات فيزيكوشيميايي كليه
فروش  و بندي بسته هاي بزرگ ــركت ش از يكي دايموندكه ــركت ش

مواد و روشها
الف: مواد

اطراف  باغات از از يكي آن ــبز س ــت پوس با ضياء آباد   گردوي رقم
LDPE/PA/ شفاف پليمري پوششهاي شد. تهيه ــت) ماهدش (جاده كرج
ــته بندي بيستون بس ــركت ش از PA/ PP رنگ نقرهاي و  LDPE ، PVC
كيفيت تعيين ــاي آزمايشه انجام براي ــيميايي الزم ش مواد گرديد. ــه تهي
از تحت خالء نيز خودكار نيمه بندي ــته بس دستگاه خريد ــد. ش خريداري

گرفت. انجام (حداديان) داخلي شركتهاي از يكي

ب:روشها
تحقيق انجام روش -۱

براي  كه زمان مناسبي شد( قهوهاي گردو ــخت س ــت پوس زماني كه

۵۰۰ هاي ۴۰۰، بسته در را گردو مغز امريكاست، در كاليفرنياي ــكبار خش
به و داده قرار جعبه را در آنها سپس و بسته بندي ــلوفان س گرمي ۱۰۰۰ و
استفاده خالء از بندي بسته براي شركت اين ميكند. صادر مختلف مناطق
ممكن گردو مغز اينكه به دليل تجاري اين شركت تجربيات طبق مينمايد.
ظروف در نگهداري ــي ط ــتي بايس كند، جذب را ديگر غذاهاي بوي ــت اس
باعث يخچال در نگهداري ــود. ش نگهداري هوا به نفوذ غير قابل بو و ــدون ب

ميگردد(۱۶). محصول بودن تازه و مدت طوالني حفظ
بندي  بسته افتخار ۱۹۶۲ ــال تاريخچه خود از س در Wpi ــركت  ش
جمله اين از دارد. ــي باالي ــت كيفي ــتيكي با پالس هاي ــه در كيس را گردو
بسته در پلي اتيلن از استفاده ــت. اس پروپيلن پلي اتيلن و ــتيكها، پلي پالس
مي كند. آلودگي دور از محصول را و كاهش ميدهد را احتمال فساد بندي،
ــتفاده، اس نوع رنگ و اندازه، پذيري از نظر انعطاف ــت از عبارتس آن مزاياي
روي چاپ قابليت ــريع، س ــاخت هزينه كم، س با بندي ــته بس كيفيت باالي
با هر محصوالتي براي ــب مناس ،FDA & USDA ــط توس قبول آن، قابل
ــت اس ارزان پروپيلن پلي محصول. رطوبت حفظ براي عالي و اندازه و مقدار
براي كمي فضاي و به است سبك ميشود. مختلف استفاده ــكلهاي ش در و

انبارداري نياز دارد(۱۷).
پلياتيلن بر  ــدي بن ــته بس و اثر بي گاز ــيدانها، اكس ــي ــر آنت تاثي  
ــده ش ــي بررس Hemavathy و Prabhakar ــط توس گردو مغز ماندگاري
بوتيل هيدروكسي آنيزول، بوتيل هيدروكسي مانند ها آنتي اكسيدان ــت. اس
ــطوح  ۰/۰۲- س در تركيب صورت به يا تنهايي ــه پروپيل ب گاليت و ــن تولوئ
برابر در مناسبي محافظ كه كل) استفاده شدند چربي (براساس درصد ۰ /۰۱ 
و نازك كاغذ كه چوبي جعبه هاي در ــده ش بندي ــته بس گردوي تندي مغز
(glassine-lined wooden boxes)است شده آن مصرف داخل هم شفاف
كاغذ جاي به پلي اتيلن، از ــتفاده اس ميروند. ــمار ش ، به OTS قوطيهاي و
براي ميشود. تندي تسريع موجب ها جعبه دادن پوشش براي نازك و شفاف
كنسرو از موثرتر خيلي CO۲ كردن با گاز ــرو كنس مدت، نگهداري طوالني
(تقريبًا۱ باقيمانده سطح اكسيژن است. يا خالء  N۲ از گاز ــتفاده اس با كردن
را ايجاد تندي شرايط خالء بندي شده با N۲ يا بسته قوطي هاي در درصد)
زياد چربي حالليت نتيجه در ــت اس ممكن  CO۲ موثر بودن ميكند. فراهم

باشد(۱۲).  pH كاهش در آن يا توانايي و آن در
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۱۳۸۳ ۶۲، بهار شماره

و سازندگي ۵پژوهش

آزمايشگاه منتقل به محل شده و بالفاصله برداشت است)، گردو آن برداشت
شستشو انجام و با آب معمولي جدا سبز آن با دست پوست ــپس س گرديد.
كابينتي آون از وبا استفاده آفتابي روش به دو ــده ش ــته شس گردوي گرفت.
نهايت بطوري كه در شد ــانتيگراد خشك س ۳۸ درجه دماي با  Heraeus
شده شكسته دست با از آن گردو بعد حداكثر ۶٪ رسيد. به گردوها رطوبت
به ــش هايي پوش مغز گردو داخل گرم گرديد. حدود ۵۰ ــارج خ آن ــز مغ و
۲۵۰ ــخت با ضخامت س PVC جنس از مربع ــانتيمتر س ۱۲ × ۲۰ ــاد ابع
(۰/۰۶۵ mm) ميكرون ۶۵ به ضخامت  (mm ۰ /۲۵) ، PA/PP ميكرون،
ضخامت كه (۰/۰۹ mm) ميكرون ۹۰ ضخامت ــا ب LDPE/PA /LDPE و
ــطح س دو در تحت خالء و گرفت قرار بود ميكرون آن ۲۰ پلي آميد ــه الي
محيط ــاي در دم و بندي ــته بس معمولي ــواي ه و ۰/۷۲cm2 ۰/ ۸۵/ cm2

نشان را خالء بندي تحت ــته بس ــتگاه دس ۱ تصوير شماره ــد. ش ــته گذاش
ميدهد.

ميزان  نظر از تيمارها نگهداري، ماه نه و ــش ش ــه، س حدود از  بعد
به توجه با ــدند. ارزيابي ش ميكربي هاي فعاليت گردو و ــيون مغز اكسيداس
روش خشك و نسبي خالء يا هوا وجود بندي، ــته نوع بس عامل ــه س وجود
۳ (در فاكتوريل ــاري آم طرح با عاملي ــه يك آزمون س با تيمارها ــردن، ك
بدون گردوي مغز گرفتند. بررسي قرار تصادفي مورد صورت كامًال به تكرار)

شد. استفاده شاهد عنوان به بندي بسته
شيميايي و ميكربي آزمونهاي - ۲

ميكربي آزمونهاي
شماره ۹۹۷  استاندارد روش طبق مخمر و كپك كلي شمارش آزمون   
ها بسته گرفت. همچنين انجام ايران صنعتي تحقيقات استاندارد و موسسه
مطابق استاندارد شماره Clostridium butulinum به باكتري نظر آلودگي از

شد. بررسي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ۲۳۲۳
شيميايي آزمونهاي

روغن ها، ــيون ــي از مواد حاصل از اكسيداس يك كرايس: الـف- آزمايش
با ميكند. قرمز توليد رنگ ــين فلوروگلوس كه با ــت اس اپيهيدرين آلدييد
نشان اسيدي اليه در قرمز يا رنگ ارغواني وجود اسيد، و اتر فاز دو جداشدن

است. اپيهيدرين آلدييد وجود دهنده
است چرب مواد اكسيداسيون اوليه محصول پراكسيد پراكسيد: ب-عدد
يا و باشد روغن بيشتر ها ــباعي روغن اش غير درجه قدر كه هر كلي بطور و
ميزان كه وقتي ميباشد. دارا اكسيداسيون براي بيشتري آمادگي چرب ماده
فرار و مواد ميگيرد صورت تغييرات مختلفي برسد معيني به حد ــيد پراكس
ايجاد ميشود كوتاه زنجير با چرب اسيدهاي همچنين و ــتني و س آلدييدي
شده پراكسيد ايجاد هستند. موثر چرب مواد نامطبوع طعم و بروز بو در كه
درجه معرف نيست، مواد چرب نامطبوع طعم بو و ــبب س ــتقيمًا مس گرچه
روغن شيميايي فساد و پراكسيد عدد بين مي باشد. اكسيداسيون ــرفت پيش
دارند، بااليي عدد يدي هايي كه روغن معموًال و دارد ــتقيم وجود مس رابطه
بر حسب ميلي غالبًا پراكسيد عدد ــتند. هس بزرگتري ــيد پراكس عدد داراي

ميشود. بيان گرم روغن ۱۰۰۰ پراكسيد در واالن اكي

كشو داخل خالء ساخت تحت بندي بسته دستگاه – ۱ شماره تصوير

پراكسيد عدد بر مختلف عوامل تاثير بررسي براي مختلف زمانهاي در واريانس تجزيه جدول نتايج شماره ۳- خالصه جدول

دار معني n.s. عدم اختالف سطح ٪۱          معني دار در اختالف ٭٭
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سازندگي و پژوهش ۶

ــانتي س يـدي: عـدد ج-
ــط توس ــده ش جذب يد گرم
يدي عدد ــي را يك گرم چرب
چربي ــاد فس بين ــد. ميگوين
عدد ــيدن و ــر اكسيداس اث در
دارد، به وجود ــدي رابطه اي ي
روغن هايي كه كه اين صورت
پيوند ــتري بيش ــداد تع داراي
ــرايط ش در ــتند، هس دوگانه
شده اكسيد ــريعتر يكسان، س
اكسيژني ــاد فس به ــبت نس و
ــدازه ان ــراي  ب ــترند. حساس
از روش ــدي ي ــدد ــري ع گي

شد. استفاده هانوس
شاخص يا اسـيدي عدد د-
خوراكي چرب مواد اسـيديته:
نباتي داراي و ــي حيوان از اعم

اثر در ــت اس ممكن ــند ولي ميباش آزاد چرب ــيد جزيي اس معين و مقدار
بنابراين كند. تجاوز حد معين از مقدار ــدن اين ش ئيدروليز و ــاد فس عوامل
نشان را فساد آن است كه ــيلهاي وس خود روغن يك ــيديته اس گيري اندازه

ميدهد(۲).

يافتهها
واريانس از تجزيه حاصل نتايج

ــيدي، عدد  اس عدد يدي، ــدد ع مغز گردو، ــدي بن ــته بس از ــس پ  
مدت نگهداري مخمر طي و ــك كپ كل تعداد و كرايس آزمايش ــيد، پراكس
تصادفي، كامًال قالب در عاملي سه فاكتوريل طرح از استفاده با ــد. ش تعيين
۵ سطح در دانكن روش ها به ميانگين مقايسه واريانس و آناليز ــبات محاس
جداول از مربعات حاصل ميانگين ــبه محاس نتايج گرفت. ــد انجام درص ۱ و
۴ ۲ تا ــماره ش جداول در اندازهگيري، مختلف زمان هاي در واريانس تجزيه

است. شده خالصه

جدول ــه در ك ــور همان ط
ــود ميش ــاهده مش ۲ ــماره ش
ميزان ــتهبندي، ــاده بس م نوع
ــك كردن و روش خش ــالء خ
نگهداري مختلف زمانهاي در
معني ــالف اخت ــاد ايج ــث باع
گردو مغز اسيدي عدد بر داري

ميشود.
،۳ ــماره ش ــدول ج ــق طب
ميزان ــدي، بن ــته بس ماده نوع
در كردن ــك روش خش و خالء
ــداري نگه مختلف ــاي زمان ه
عدد ــر ب ــيداري معن ــالف اخت

ميگذارد. پراكسيد
ــان  نش ۴ ــماره ش جدول
مورد ــل ــه عام كه س ــد ميده
در ــرح ط ــن اي در ــي بررس

دارند. گردو مغز يدي عدد اثر معنيداري بر نگهداري مختلف زمانهاي
ــوم  س زمان در ولي بود منفي نمونهها كليه مورد در كرايس انديس  
روغن در كرايس انديس ــداري پس از نگه ماه ۹ يعني حدود ــري اندازهگي

مثبت بود. شاهد نمونههاي حاصل از
تقريبًا  يعني گرما شروع اوايل و سرما فصل گذاشتن سر پشت از پس
از شد. در هيچيك آفت زدگي دچار شاهد نمونههاي بعد از نگهداري، ماه ۴
مورد كليه در هم هوازي بي كشت نشد و مشاهده مخمري و كپك نمونه ها

بود. منفي Cl.butulinum وجود نظر از نمونه ها

روش به ميانگينها مقايسه از حاصل نتايج
٪۵ دانكن در سطح

ميزان ــش پليمري، پوش نوع تاثير ترتيب به ۷ ۶ و ،۵ ــماره ش ــداول ج
نشان اندازه گيري شده صفات ــككردن را بر خش روش و بسته داخل خالء

ميدهد.

گردو مغز عدد اسيدي بر بندي بسته فيلم نوع ۱- تاثير شماره نمودار

نگهداري مختلف زمان هاي در

گردو مغز عدد پراكسيد بر بندي بسته فيلم ۲- تاثير شماره گردونمودار مغز عدد يدي بر بندي بسته فيلم تاثير شماره ۳- نمودار

اثر پوششهاي پليمري... بررسي
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كاوش
مورد ــل عوام ــيدي- اس ــدد ع
عدد ــر ــي داري ب معن ــر اث ــي بررس
داشتند. ــتحصالي اس روغن  اسيدي
LDPE /PA/LDPE هاي ــش پوش
ــدازه ان ــه يك ب ــا تقريب PA /PP و
ــد موثرن ــيدي ــدد اس ع ــش كاه در
ــمار ش ــبي به مناس هاي ــش پوش و
نظر ۱). از ــماره ش (نمودار ــد ميرون
به شاهد ــبت نس دو خالء هر ميزان
دخالت دارند. اسيدي كاهش عدد در
ــك خش ــتفاده از اس كمي اختالف با
تر مناسب آفتابي روش به نسبت كن
را گردو مغز كيفي خصوصيات و بوده

كرده است. بهتر حفظ
پراكسيد ــاهد داراي عدد ش نسبت به پوشش ــه س ــيد- هر پراكس عدد
بدترين PVC فيلم و  ــن بهتري LDPE/ PA/LDPE فيلم بودند. ــري كمت
بودند. ــاهد ش از تحت خالء بهتر هاي ــته بس .(۲ ــماره ش (نمودار بود ــا آنه

نظر ميرسد. به روش آفتابي از تر مناسب خشك كن دستگاه استفاده از
زيادي اختالف با  PA/Pp و LDPE/ PA/LDPE فيلم دو يدي- عدد
داشتند(نمودار نقش گردو مغز يدي عدد كاهش در PVC فيلم به ــبت نس
اختالف بودند. با خالء نمونه هاي تحت از شاهد بهتر نمونه هاي ــماره ۳). ش

بود. آفتابي از بهتر كن خشك از استفاده اغماض قابل
ــته بس از ــتفاده داد اس ــان نش و همكاران Escobar كه  ــور ط ــان هم
خصوصيات كليه تا باعث ميشود و پروپيلن) ــلوفان س (پوشش هاي بندي

طرف از بماند. محفوظ ها نمونه حسي و فيزيكوشيميايي
بندي ــته بس كه دادند ــخيص تش همكاران ديگر Mate و
گردو ماندگاري افزايش سبب ــيژن، به اكس نفوذ قابل غير
بندي بسته در موفقي طور به نيز دايموند شركت ميشود.
را با خود محصوالت و ميكند ــتفاده اس خالء از مغز گردو
۹ ،۷ ،۴ شماره ۱، منابع ــي بررس مينمايد. صادر موفقيت
استفاده يعني از بسته هاي مواد غذايي اكسيژن تخليه نيز
عمر ماندگاري يا زمان افزايش در را خالء بندي ــته بس از

ميداند. موثر محصول مفيد
بودن  ــي دار معن خوبي به ــم ه ــن طرح اي ــج نتاي  
بندي در بسته را خالء و پليمري پوشش هاي از ــتفاده اس
رنگ اي نقره پوشش بودن موثر ميدهد. نشان گردو مغز
ميتوان ــردو را گ مغز ــيون اكسيداس كاهش در PA/Ppِ
بيان نيز همكاران Sattar و ــبت داد. نس بودن آن به مات
ميشود. روغني دانههاي ــيون اكسيداس نور باعث كه كرد
كه نشان دادند طي تحقيقيSattar و همكاران همچنين
شفاف، شيشههاي به ــبت رنگ نس هاي كهربايي ــه شيش
طوالني مدت نگهداري مناسبتري براي بندي ــته بس ماده

ميروند. به شمار هاي خشك ميوه روغن

و پيشنهاد توصيه
كاربرد آنها  امكان پليمري و پوششهاي افزون افزايش روز به با توجه  
تري جامع و تحقيقات گسترده تر بايستي نظر ميرسد غذايي به صنايع در
صادرات مهميدر نقش ميتواند ــه ك گيرد ــكبار صورت خش زمينه در بويژه
گردو مغز كيفي مربوط به نگهداري باشند. در انجام آزمونهاي داشته كشور
مطالعات در حتمًا است الزم كه ــت مهمياس موارد از رطوبت اندازه گيري ،

گيرد. قرار توجه مورد بعدي

استفاده مورد منابع
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