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 1مبسؿٌبع اسؿذ فلَم ٍكٌبيـ غزايي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػبسي ،ػبسي،ايشاى

 2اػتبديبس گشٍُ فلَم ٍ كٌبيـ غزايي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػجضٍاس ،ػجضٍاس،ايشاى

تبسيخ دسيبفت99/1/5 :

تبسيخ پزيشؽ99/12/15 :

چنيذُ
دس ايي هغبلقِ ،تبثيش خٌغّبي هختلف ثؼتِثٌذي (ػلَفبىً ،بيلَى ٍ قَعي فلضي) ٍ ًيزض اػزتفبدُ اص ثؼزتِثٌزذي
تحت ؿشايظ خالء ثش سٍي ؿبخقّبي ميفي پؼتِ ،هَسد ثشسػي قشاس گشفتً .وًَِّبي 259گشهي پؼزتِ دس
ثؼتِثٌذيّبي هختلف ؿبهل ػلَفبىً ،بيلَى(يزل پَؿزؾ تشميجزي پزٌح يزِ) ٍ قزَعي فلزضي تحزت ّزَاي
هقوَلي ٍ دس ًزبيلَى ٍ قزَعي فلزضي تحزت ؿزشايظ خزالء ثؼزتِثٌزذي ؿزذًذ ٍ ثزِ هزذ  6هزبُ دس دٍ دهزبي
هحيظ(حذٍد  25دسخِي ػبًتيگشاد) ٍ ً 49˚Cگِ داسي ؿذًذ .دس عَل هذ اًجبسداسي 6هبِّ ّش هبُ يل
ًوًَِ اص ّش يل اص اًَاؿ ثؼتِثٌذيّب اًتخبة هي ؿذ ٍ اص ًؾزش هيزضاى سعَثزت ،فزذد پشامؼزيذ ٍ فزذد اػزيذي
هَسد آصهبيؾ قشاس هيگشفت .دسهدوَؿ دس ثيي پٌح ًَؿ ثؼتِثٌزذي هختلزف هزَسد اػزتفبدُ دس ايزي ثشسػزي،
ًبيلَى ثَيظُ ًبيلَى تحت خالء ثِ فٌَاى ثْتشيي ًَؿ ثؼتِثٌذي ثشاي پؼتِ ؿٌبػبيي ؿذ .آًبليض اػزيذّبي چزشة
تـنيلدٌّذُي پؼتِ دس پبيبى اًجبسداسي دس دهبي هحيظ ًـبى داد مِ هيضاى افت اػزيذّبي چزشة ليٌَلٌيزل ٍ
ليٌَلئيل دس ًوًَِي ثؼتِثٌذي ؿذُ دس ػلَفبى(ثِ فٌَاى ًبهٌبػتتشيي ًَؿ ثؼتِثٌذي) ثيؾتش اص ًزبيلَى تحزت
خالء(ثِ فٌَاى هٌبػتتشيي ًَؿ ثؼتِثٌذي) ثَدُ اػت.
ٍاطُّبي مليذي :پؼتِ ،خٌغ ثؼتِثٌذي ،اًجبسداسي.

* مسوول مکاتبه ghaneit@yahoo.com :
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ًيبفت( .)14اثزش خزٌغّزبي هختلزف ثؼزتِثٌزذي ،ؿزشايظ اتوؼزفش

 -1هقذهِ
1

پؼتِ ثب ًبم فلوي  Pistacia Vera L.اص خبًَادُي آًبمبسديبػزِ ،

اكالح ؿذُ( ٍ )MAPدسخِ حزشاس اًجزبس ثزش سٍي ٍيظگزيّزبي

تٌْب گًَِي تدبسي ٍ قبثل خزَسدى اػزت مزِ دس ثزيي  11گًَزِي

فيضينَؿيويبيي پؼزتِ ثزَ دادُ ،هزَسد هغبلقزِ قزشاس گشفزت .دس ايزي

ديگش ؿٌبػبيي ؿزذُ اػزت ٍ هـخلزِي فوزذُي آى تَليزذ ػزقض

ثشسػي ،اثش هَاد هختلف ثؼتِثٌذي ؿبهل پٌح يِ پَؿؾ تشميجزي،

هي ثبؿزذ .دسخزت پؼزتِ ثزب تَاًزبيي ػزبصگبسي ثزب ؿزشايظ ًبهؼزبفذ

پلي پشٍپيلي اكالح ؿذُ ٍ پالػزتيل هتزبليضُ ٍ اتوؼزفش ثؼزتِثٌزذي

هحيغي(ؿَسي آة ٍ خبك ،خـزني ،مزنآثزي ،گشهزب ٍ ػزشهبي

سٍي ميفيزت پؼزتِ ثزَ دادُ ثشسػزي ؿزذ .ؿزشايظ اتوؼزفشي ؿززبهل

ؿذيذ) هٌبػزت ؿزشايظ هحيغزي خـزل ٍ مزَيشي ثزَدُ ٍ اهنزبى

ًيتزززززشٍطى/ديامؼزززززيذمشثي ،خزززززالء ٍ ّزززززَاي هحزززززيظ دس

تَػقِ ٍ گؼتشؽ صيبدي داسد( .)8پؼتِ دس هٌبعقي مِ صهؼتبىّزبي

دسخِحشاس ّبي  49 ˚C ٍ 29ثَدً .تبيحً ،ـبى داد مِ ثؼتِثٌزذي

ػشد ٍ ػشهبي مبفي ٍ تبثؼزتبىّزبي داك ٍ عزَ ًي ثزشاي ؿنؼزتي

پؼززتِ دس پَؿززؾ هتززبليضُ ٍ پَؿززؾ پززٌح يززِاي ثززب گبصّززبي

خَاة خَاًِ داسًذ ،سًٍز هزييبثزذ .دسخزت پؼزتِ ،ثزَهي آػزيبي

ًيتشٍطى/ديامؼيذمشثي ٍ ؿشايظ خالء ،ميفيت پؼتِ سا ثْتش حفزؼ

ؿشقي ٍ آػيبي كغيش اػت ٍ گًَِّبي ٍحـي آى دس هٌزبع گزشم

هي مٌذ ٍ صهبى هبًذگبسي سا عزَ ًي هزيمٌزذ( .)12دس هغبلقزِاي

ٍ خـل ايي ًَاحي ٌَّص يبفت هيؿًَذ .اهشٍصُ مـت ٍ پزشٍسؽ

ديگززش ،اثززش ثؼززتِثٌززذيّززبي هختلززف ٍ ؿززشايظ اًجززبس ثززش هيززضاى

هتحذُ ،تشميزِ ،يًَزبى ٍ

آفالتَمؼيي پؼتِ تبصُ هَسد ثشسػي قزشاس گشفزت .دس ايزي تحقيز ،

پؼتِ دس هٌبع هختلف دًيب ثِ ٍيظُ ايب

ايتبليب گؼتشؽ يبفتِ اػزت .ثزذيْي اػزت ثزب ٍسٍد ايزي مـزَسّب ثزِ

خْت تقييي ؿشايظ هٌبػت اًجبسهبًي تبثيش فَاهل سعَثت ،حزشاس

فشكِ تدبس ثييالوللي ،مـَس هب ٌّگبهي هيتَاًذ دس ايي ثبصاس ثِ

ٍ ثؼززتِثٌززذي دس عززَل هززذ اًجبسهززبًي ثززش هقززذاس تَليززذ اًززَاؿ

سقبثت ثپشداصد مِ ثتَاًذ هحلَلي ثب ميفيت هٌبػزت ٍ ّوخزَاى ثزب

آفالتَمؼززيي دس پؼززتِي تززبصُ ثشسػززي ؿززذ  .ثززذيي هٌؾززَس فبهززل

اػتبًذاسدّبي خْبًي فشضِ ًوبيذ(.)7

حززشاس دس دٍ ػززغ  4دسخززِي ػززبًتيگززشاد ٍ  25دسخززِي

دس صهيٌِي خٌجِّزبي هختلزف ثؼزتِثٌزذي ٍ اًجزبسداسي پؼزتِي

ػبًتيگشاد ّوشاُ ثب فبهل سعَثت دس دٍ ػغ سعَثت ًؼجي هحيظ

خـل ،تبمٌَى تحقيقزبتي اًدزبم ؿزذُ اػزت .اثزش ثؼزتِثٌزذيّزبي

ٍ سعَثت اؿجبؿ ،فبهل ثؼزتِثٌزذي دس چْزبس ًزَؿ گزًَي پزشٍپيلي،

هختلف سٍي ميفيت اسگبًَلپتيزل پؼزتِي ًوزلصدُ تَػزظ تٌزي

ًبيلَى ،مبستي هقَايي ٍ ػجذ پالػتني ٍ دس ًْبيت فبهزل صهزبى دس

چٌذ اص هحققيي هَسد ثشسػي قشاس گشفت ٍ ًتيدِگيشي ؿزذ مزِ دس

پٌح ّفتِ ثب فَاكل صهبًي يل ّفتزِ ثزشسٍي پؼزتِي سقزن اٍحزذي

ثيي ثؼتِثٌذيّبي هختلف هَسد اػتفبدُ دس هغبلقِ(ػلَفبى ،پَؿؾ

افوبل ؿذً .تبيح ،حبمي اص آى ثَد مزِ سعَثزت ٍ حزشاس اص هْزن

دٍ يِاي ،پَؿؾ ػِ يِاي ٍ قَعي) پَؿؾ ػِ يِ ثِ عزَس ملزي

تشيي فَاهل تَليذ آفالتَمؼيي ّؼزتٌذ ٍ ثْتزشيي ؿزشايظ اًجبسهزبًي

ثش ثقيِي اًَاؿ ثؼتِثٌذي اسخحيت داسد( .)2دس يل ثشسػي ديگزش،

پؼتِي تبصًُ ،گِ داسي دس ثؼتِثٌذي گًَي پليپشٍپيلي دس دهزبي 4

ثزش سٍي خزَاف ميفزي

دسخِي ػبًتيگشاد ٍ سعَثت ًؼجي هحيظ هيثبؿذ( . )5خزَاًوشد،

پؼتِي خبم ٍ ثَ دادُ ٍ هغض پؼتِ هَسد ثشسػي قشاس گشفزت .دس ايزي

صهبى هبًذگبسي هغض پؼتِي خـل پَؿؾ دادُ ؿذُ ثب ٍي پشٍتئيي

تحقي  ،پؼتِ ٍ هغض آى ثِ كَس خزبم ٍ ثزَدادُ دس داخزل پَؿزؾ

سا هَسد ثشسػي قشاس داد ٍ ًتيدِگيشي مشد مِ ثب تَخِ ثزِ ايزي مزِ

پليپشٍپيلي خْتداسؿذُ( )OPPدس ؿشايظ حضَس َّاً ،يتشٍطى ٍ

ٍي پشٍتئيي خَاف ضذ ًفَرپزيشي خَثي دس ثشاثزش امؼزيظى داسد،

تحت خالء ثؼتِثٌذي ؿذً .وًَِّبي ثؼتِثٌذي ؿذُ دس دهبّبي ٍ 5

ًوًَِّبي پَؿزؾ دادُ ؿزذُ ثزب ٍي پزشٍتئيي ثزِ عزَس هقٌزيداس ثزب

 ٍ 19˚Cدهبي هحيظ ثب سعَثت ًؼزجي  %65اًجزبس ؿزذًذ .دس پبيزبى

ػشفت من تشي امؼزيذُ ؿزذًذ( .)6پبيزذاسي اًجزبسي پؼزتِي سقزن

دٍسُي اًجبسداسي 28هبِّ ،فذد پشامؼيذ دس  19˚Cٍ 5ثشاثش ثب 18

قبضي اًتز

تشميزِ تَػزظ هحققزيي هزَسد ثشسػزي قزشاس گشفزت ٍ

هيلززيامززيٍا ى دس ميلززَگشم ٍ هيززضاى اػززيذّبي چززشة آصاد دس

ًتيدِگيشي ؿزذ مزِ تـزنيل پشامؼزيذ دس ؿزشايظ هحيغزي تؼزشيـ

ثيؾتش ًوًَِّب 9/4-9/8گضاسؽ ؿزذ .دس پبيزبى دٍسُي اًجزبسداسي

هيؿَد ٍ اًجبسداسي دس هيضاى آة تل يِ ٍ تحت ديامؼيذمشثي

توبم ًوًَِّب ثِ اػتثٌبي ًوًَِي ثؼتِثٌذي ؿزذُ تحزت خزالء پزش اص

پبيذاسي پؼتِ سا ثْجَد هيثخـذ ٍ هـخق ؿذ مزِ دس ثزيي ؿزشايظ

حـززشُ ؿزززذُ ثَدًزززذ ٍ دس ضززوي هيزززضاى آفالتَمؼزززيي افزززضايؾ

اػززتفبدُ ؿززذُ دس تحقي ز  ،اًجززبسداسي پؼززتِ تحززت ديامؼززيذمشثي

اثش اتوؼزفش ثؼزتِثٌزذي ٍ دسخزِ حزشاس

1 - Anacardiace

ثب تشيي پبيذاسي سا دس هقبثل اتالف اػيذ چشة ،تـزنيل پشامؼزيذ

ثشسػي تبثيش خٌغ ثؼتِثٌذي ٍ ؿشايظ خالء ثش خَاف ميفي پؼتِي خبم خـل ؿذُ دس عي اًجبسداسي
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ٍ اػيذّبي چشة آصاد ايدبد هيمٌذ ( .)11اثش پبساهتشّبي هحيغزي

هقوَلي ثؼتِثٌذي ؿذًذً .يوي اص ًوًَِّبي قشاس گشفتِ دس ًزبيلَى ٍ

اًجبس ؿبهل دهب دس داهٌِي ٍ 5-35˚Cسعَثت ًؼجي َّا دس داهٌزِي

قززَعي فلززضي تحززت ّززَاي هقوززَلي ٍ ًيوززي ديگززش تحززت خززالء

 %11-87ثززش سٍي ؿززبخقّززبي ميفززي پؼززتِ ًيززض هززَسد هغبلقززِ

ثؼتِثٌذي ؿذًذ .تقذاد مبفي اص ّش يل اص ثؼتِثٌذيّب دس دٍ دسخِ

قشاسگشفت ٍ ايي ًتيدِ حبكل ؿذ مِ ثْتزش اػزت ثزشاي اًجزبسداسي

حشاس  49دسخِي ػبًتيگشاد ٍ دهزبي هحيظ(حزذٍد 25دسخزِ)

پؼتِ دس دهبّبي پبييي (من تش اص  )19 ˚Cاص سعَثزت ًؼزجي حزذٍد

اًجززبس ؿززذًذ .دس فَاكززل صهززبًي يززل هبّززِ ينززي اص ّززش ًززَؿ اص

 ٍ %65-79ثشاي اًجبسداسي دس دهبّبي ثزب تش (ثزيؾتزش اص )19 ˚C

ثؼتِثٌذيّب اًتخبة ؿذُ ٍ پؼتِي داخل آى پزغ اص پَػزتگيزشي

اص سعَثت ًؼجي حذٍد  %32-33مِ هغبث ثب هيضاى آة تزل يزِ

آػيبة هيؿذً .خؼت ،هيضاى سعَثت ًوًَِّزب ثزب اػزتفبدُ اص سٍؽ

اػت اػتفبدُ ؿَد( .)1دس هغبلقِاي ديگش مِ ثش سٍي اسصيبثي صهبى

اػتبًذاسد( )AOACتقييي هيؿذ ٍ ػپغ سٍغزي ًوًَزِّزبي پؼزتِ

هبًذگبسي پؼزتِ ثزب اػزتفبدُ اص سٍؽ سًؼزيوت اًدزبم ؿزذ ،ثْتزشيي

تحت ؿزشايظ تزبسيني ٍ ّوزشاُ ثزب ّزن صدى هزذاٍم ،ثزب اػزتفبدُ اص

ؿشايظ ثشاي اًجبسمشدى پؼتِي خـل ٍ خبم ثش اػبع صهزبى القزبء،

حاللّبي ملشٍفشم -هتبًَل(ثِ ًؼجت حدوي 2ثزِ )1ؽزشف هزذ

دهبي  ٍ 29غلؾت امؼيظى من تش اص  %2تقييي ؿذ(.)4

 3-3/5ػبفت اػتخشاج هيؿذ .سٍغي ثب اػزتفبدُ اص مبغزز كزبفي

تحقيقززب پيـززيي ًـززبى هززيدٌّ زذ مززِ ًفززَر گبصّززب ٍ ًززَس دس

دس داخززل يززل قيززف ثززَخٌش اص هززَاد خبهززذ خذاػززبصي ؿزذُ ٍ دس

ثؼززتِثٌززذي ،ثبفززا ايدززبد تغييززشا ؽززبّشي ًززبهغلَة ٍ تؼززشيـ

ًْبيت حاللّب دس يل اٍاپشاتَس چشخـي تحت خزالء ٍ دس دهزبي

ٍامٌؾّبي ؿيويبيي ٍ ٍخَد امؼيظى دس داخل ثؼزتِثٌزذي ثبفزا

پززبييي( )39-35 ˚Cتجخيززش هززيؿززذًذ .سٍغززي اػززتخشاج ؿززذُ اص

تؼشيـ ٍامٌؾ امؼيذاػيَى هيؿزَد ،لززا خزٌغ ثؼزتِثٌزذي ٍ ًيزض

ًوًَِّب خْت تقييي فذد پشامؼيذ ٍ فذد اػيذي هَسداػتفبدُ قزشاس

اتوؼفش داخل آى دٍ فبهل تقيييمٌٌزذُ دس هبًزذگبسي پؼزتِ ّؼزتٌذ

هيگشفت.

مِ ثبيذ هغبلقب ثيؾتزشي سٍي آى ّزب اًدزبم گيزشد .اّزذاف ايزي
تحقي  ،فجبستٌذ اص :ثشسػزي تزبثيش اػزتفبدُ اص هزَاد اٍليزِي هختلزف

-2-2-2اًذاصُگيشي فذد پشامؼيذ ٍ فذد اػيذي

خْت ثؼتِثٌذي ٍ ًيض تبثيش اػتفبدُ اص ؿشايظ خالء دس ثؼتِثٌذي ثزش

فذد پشامؼيذ سٍغي ثِ سٍؽ تيتشاػيَى يذٍهتشي ٍ فذد اػزيذي ثزب

سٍي خَاف ميفي پؼتِي خـل دس عي دٍسُي اًجبسداسي.

سٍؽ تيتشاػيَى ثِ كَس دسكذ اػيذ اٍلئيل تقييي ؿذ.

 -2هَاد ٍ سٍؽّب

 -3-2-2آًبليض اػيذّبي چشة تَػظ دػتگبُ مشٍهبتَگشافي گبصي

 -1-2هَاد

ثزشاي آًزبليض اػزيذّبي چزشة اص دػزتگبُ  GCهزذلVarian CP-

پؼتِي خـل ؿذُ ٍ خبم سقن اٍحذي ثشاي ايي پظٍّؾ هَسد

 3800اػتفبدُ ؿذ .اثتذا ًوًَِي سٍغزي خْزت تضسيز ثزِ دػزتگبُ

اػتفبدُ قشاس گشفت.هَاد اٍليِي ثؼتِثٌذي ؿبهل ػلَفبى،

 GCثب اػتفبدُ اص سٍؽ  AOCSهتيلِ ؿذ .ثشاي آًبليض ميفزي ،اثتزذا

ًبيلَى(پَؿؾ تشميجي پٌح يِ)ٍ قَعي فلضي ثِ ٍػيلِي ؿشمت

ًوًَِ ّبي اػتبًذاسد اػيذّبي چشة هتيلِ ؿذُ تحت ؿشايظ ينؼبى

پؼتِي سفؼٌدبى تبهيي ؿذ.هَاد ؿيويبيي هَسد اػتفبدُ دس آصهبيؾ

ثززِ دػززتگبُ تضسي ز ؿززذًذ .ثززب هقبيؼ زِي صهززبى ثززبصداسي ًوًَ زِي

ّب اص ؿشمت هشك آلوبى تْيِ ؿذًذ.

اػتبًذاسد ٍ مشٍهبتَگشام حبكل اص ًوًَِ  ،اًزَاؿ اػزيذّبي چزشة
هَخَد دس ًوًَِ هـخق هي ؿَد .ثِ هٌؾَس تقييي هقزذاس ّزش يزل

 -2-2سٍؽّب

اص اػيذّبي چشة هَخَد دس ًوًَِ ،ػغ صيش پيل ثشاي ّزش يزل

-1-2-2آهبدُػبصي ٍ ثؼتِثٌذي ًوًَِّبي پؼتِ

اص اػيذّبي چشة تَػظ دػتگبُ هحبػجِ ؿذُ ٍ غلؾزت اػزيذّبي

اثتززذا هيززضاى سعَثت(دسكززذ سعَثززت ثززش هجٌززبي ٍصى هشعززَة)

چشة هختلف تقييي گشديذ.

ًوًَِّبي پؼتِ اًذاصُگيشي ؿذ .ػپغ سٍغي ًوًَِ اػتخشاج ؿزذ ٍ
فذد پشامؼيذ ٍ فذد اػيذي سٍغي حبكزل اص ًوًَزِي اٍليزِ تقيزيي
ؿذ 259 .گشم ًوًَِ دس داخل ّزش يزل اص ثؼزتِثٌزذيّزب پزش ؿزذ.
ًوًَِّبي ثؼتِثٌذي ؿزذُ دس داخزل پَؿزؾ ػزلَفبى تحزت ّزَاي

 -4-2تحليل آهبسي

اثش ثؼتِثٌذيّبي هختلف ٍ دهبي اًجبس سٍي خَاف ميفي پؼتِ ثب
اػتفبدُ اص يل عشح مبهالً تلبدفي دس ػِ تنشاس هَسد ثشسػي قشاس
گشفت .ثشاي ػٌدؾ اختالف هقٌيداس ثيي ًوًَِّب اص سٍؽ تدضيِ

 68هدلِّي فلوي پظٍّـي فلَم ٍ فٌّبٍسي غزايي /ػبل چْبسم /ؿوبسُي اٍل /ثْبس 11

ٍ تحليل ٍاسيبًغ ( ٍ )ANOVAخْت هقبيؼِي هيبًگييّب اص

صهبًي اػت مِ پؼتِ دس دهبي  5دسخزِي ػزبًتيگزشاد ٍ دس ّوزيي

آصهَى چٌذ داهٌِاي داًني اػتفبدُ ؿذ .ايي تدضيِ ٍ تحليلّب ثب

سعَثتّبي ًؼجي اًجبس هيؿَد( .)1كذاقت صهبى هبًذگبسي پؼتِي

اػتفبدُ اص ًشمافضاس آهبسي ػغ 1اًدبم ٍ ًوَداسّب دس ثشًبهِ

ًگِ داسي ؿذُ دس اتوؼفش داساي %21امؼيظى ٍ دهبي  45دسخزِي

ًشمافضاسي امؼل سػن ؿذًذ.

ػززبًتيگززشاد سا  127سٍص ثززشآٍسد مززشد( .)4لئَفززَى ٍ ّونززبساى
گضاسؽ مشدًذ مِ هيزضاى ّگضاًبل(يزل تشميزت فزشاس مزِ دس اثزش

ً -3تبيح ٍ ثحا
 -1-3اثش ًَؿ ثؼتِثٌذي سٍي هيضاى فذد پشامؼيذ

فذد پشامؼزيذ دس ثؼزتِّزبي هختلزف دس عزي هزذ اًجزبسداسي ثزِ
كززَس هززذاٍم افززضايؾ ًـززبى داد ٍ هقززذاس آى دس پبيززبى هززذ
اًجبسداسي ؿؾهبِّ دس دهبي هحيظ دس ّوزِ ًوًَزِّزب مزن تزش اص 5

امؼيذاػيَى اػيذ ليٌَلئيزل تَليزذ هزيؿزَد) دس ًوًَزِّزبي پؼزتِ
ثؼتِثٌذي ؿذُ ٍ اًجبس ؿذُ دس دهبي  59دسخِ ثِ عزَس هقٌزي داسي
ثيؾتش اص هيضاى آى دس پؼتِ ثؼتِثٌذي ؿزذُ ٍ اًجزبس ؿزذُ دس دهزبي
 29دسخِي ػبًتيگشاد هيثبؿذ(.)9

ثَد .يقٌي فذد پشامؼيذ دس ايي ثؼتِّب دس پبيبى اًجبسداسي پبيييتش اص

جدول-1تجسيهی واريبنس اثرات دمب( )Aوجنس

حذ هدبص ايوي پيـٌْبد ؿذُ هيثبؿذ .ثب تشيي هيضاى فذد پشامؼزيذ

بستهبندی()Bروی عدد پراكسيد پسته

هشثَط ثِ ػلَفبى ثَد مِ تحت اتوؼفش هقوَلي ثؼتِثٌذي ؿذُ ثزَد
ٍ من تشيي هيضاى آى هشثَط ثزِ ًزبيلَى تحزت خزالء ثزَد .ػزلَفبى،

هٌجـ

دسخِي

هدوَؿ

هيبًگيي

تغييشا

آصادي

هشثقب

هشثقب

پَؿـي اػت مِ خَاف ضذًفَرپزيشي ضقيفي دس ثشاثزش گبصّزب ٍ

()SV

()DF

()SS

()MS

سعَثت َّا داسد ٍ فزالٍُ ثزش ٍخزَد ؿزشايظ اتوؼزفش هقوزَلي مزِ

فبمتَسA

4

2/317

9/579

** 98/6628

داخل ثؼتِ حنوفشهبػت ٍ هٌدش ثِ تـذيذ فؼبد امؼزيذاتيَ ًؼزجت

فبمتَسB

1

1/465

1/465

**249/6134

ثِ ثؼتِثٌذيّبي تحت خالء هيؿَدً ،فَر ػشيـتش امؼزيظى اص ايزي

AB

4

9/583

9/146

**24/8433

ًَؿ پَؿؾ ًيض ثبفا افضايؾ ػشفت فؼبد هيؿَدً .وًَِّبي قزشاس

خغبي

29

9/117

9/996

گشفتززِ دس ًززبيلَى تحززت خززالء ٍ قززَعي تحززت خززالء اخززتالف

آصهبيؾ

هقٌززيداسي ثززب ّوززذيگش ًذاؿززتٌذٍ ،لززي ّززش دٍ ثززب ؿززشايظ اتوؼززفش
هقوَلي اختالف هقٌيداسي ًـبى دادًذ .ثيـتش ثَدى فزذد پشامؼزيذ
دس ثؼتِ ّزبي تحزت اتوؼزفش هقوزَلي ثزِ حضزَس امؼزيظى دس ثؼزتِ
هشثَط هيؿَد مِ هٌدش ثِ تـذيذ امؼيذاػيَى چشثي ٍ آصاد ؿزذى
ّيذسٍپشامؼيذّب هيؿَد .اص آًدب مِ هؼبلِ اًتقبل حشاس ثِ داخل
ثؼتِثٌذي فبهل هْوي دس تـنيل پشامؼزيذ هزيثبؿزذ ،ثزب تش ثزَدى
فذد پشامؼيذ دس ًوًَِّبي داخل قَعي ًؼجت ثِ ًبيلَى هيتَاًذ ثِ
ثيـتش ثَدى ضشيت ّذايت حشاستي قَعي هشثَط ثبؿذً .وًَزِّزبيي
مِ دس دهبي  49دسخِ ػبًتيگشاد ًگْذاسي ؿذُ ثَدًزذ ،دس پبيزبى
هززذ اًجززبسداسي داساي فززذد پشامؼززيذ ثززب تش اص  5ثَدًززذ ٍ ايززي
ًوًَِّب ًؼجت ثِ ًوًَِّبي ًگْزذاسي ؿزذُ دس دهزبي هحزيظ فزذد
پشامؼيذ ثب تشي سا ًـبى دادًذ .هحققبى هختلف گضاسؽ مزشدُاًزذ
مِ افضايؾ دهبي اًجزبس ثبفزا افزضايؾ هيزضاى فزذد پشامؼزيذ پؼزتِ
هيؿَد .تَملي پَس گضاسؽ مشد مِ هيضاى فذد پشامؼزيذ دس عزَل
اًجبسداسي دس دهبي 35دسخِ ٍ سعَثتّبي ًؼجي هختلف ثزب تش اص

مل

29

F

48483
*اثش هقٌيداس دس ػغ %5

**اثش هقٌيداس دس ػغ  ns %1ثيهقٌي

 -2-3اثش ًَؿ ثؼتِثٌذي سٍي فذد اػيذي
فذد اػيذي ًوًَِّبي پؼتِ دس ّوِ اًزَاؿ ثؼزتِثٌزذيّزب ٍ دس توزبم
عَل هذ اًجبسداسي دس دٍ دهبي هحيظ ٍ  49 ˚Cافزضايؾ يبفزت.
فلت ثب سفتي فذد اػزيذي افزضايؾ ّيزذسٍليض تزشي گليؼزشيذّبي
هَخَد دس پؼتِ دس اثزش فقبليزت آًزضين ليپزبص اػزت .اگزش چزِ امثزش
آًضينّب دس فقبليت آثي من تش اص  9/85غيشفقبل هيثبؿٌذ اهب آًضين
ليپبص دس فقبليت آثي  ٍ 9/3حتي ً 9/1يض قبدس ثِ فقبليزت اػزت(.)3
سعَثت ًؼجي هحيظ اعشاف هبدُي غزايي يني اص فَاهزل هزرثش دس
ّيذسٍليض چشثي ٍ ثب سفتي اػيذيتِ هيثبؿذ .دهب ًيض فبهزل ديگزشي
اػت مِ سٍي هيضاى فذد اػيذي هرثش اػت .اختالف فزذد اػزيذي
دس ًوًَززِ ّززبي قززشاس گشفتززِ دس دٍ دهززبي هحززيظ ٍ  49دسخززِي
ػبًتيگشاد هقٌي داس ثَدً .وًَِّبي ًگزِ داسي ؿزذُ دس دهزبي 49
دسخِ هقبديش فذد اػيذي ثب تشي سا ًؼجت ثِ ًوًَِّزبي ًگزِ داسي

)1 - SAS(Statistical Analysis Software

ثشسػي تبثيش خٌغ ثؼتِثٌذي ٍ ؿشايظ خالء ثش خَاف ميفي پؼتِي خبم خـل ؿذُ دس عي اًجبسداسي

69

ؿذُ دس دهبي هحيظ ًـبى دادًذ .تَمليپَس دسكذ اػيذّبي چشة

ؿشايظ فقبليت ًوَدُ ٍ ثب تَليذ آًضين ليپزبص هٌدزش ثزِ افزضايؾ فزذد

آصاد ثب تشي سا ثشاي پؼتِي ًگِ داسي ؿذُ دس دهزبي  35دسخزِي

اػيذي هي ؿًَذ .فالٍُ ثش ايي ،ثزب تَخزِ ثزِ ايزي مزِ قزَعي فلزضي

ػبًتيگشاد ٍ سعَثت ًؼزجي هحيغزي ً % 82ؼزجت ثزِ پؼزتِي ًگزِ

ًؼجت ثِ ًبيلَى اص خَاف ضذًفَرپزيشي ثْتشي دس ثشاثش ًفزَر ّزَا

داسي ؿذُ دس دهبي  5دسخِي ػبًتيگشاد ٍ ّوزيي هيزضاى سعَثزت

ٍ گبصّب ثشخزَسداس اػزت ثٌزبثشايي ،دس قزَعي خزالء ؿزشايظ خزالء

ًؼجي هحيظ گضاسؽ مشد( .)1كذاقت ًيض گزضاسؽ مزشد مزِ فزذد

پبيذاستش ثَدُ ٍ ًفَر امؼيظى ثِ داخل ثؼتِ من تش هزيثبؿزذ لززا دس

اػيذي پؼتِ ثب افضايؾ دهب ٍ صهبى اًجبسداسي ٍ ًيض ثب افضايؾ غلؾزت

داخل قَعي ؿشايظ ثي َّاصي مبهلتشي ثشقشاس ثَدُ ٍ اهنبى سؿذ

امؼيظى افضايؾ هييبثذ(ً .)13تبيح تدضيِ ٍ تحليل ٍاسيزبًغ فزذد

هينشٍةّبي ثيَّاصي ٍ تَليذ آًضين ليپزبص تَػزظ آى ّزب ثزيؾتزش

اػززيذي پؼززتِ دس ثؼززتِثٌززذيّززبي هختلززف ًـززبى داد مززِ اخززتالف

اػت .ثٌبثشايي ،فذد اػزيذي دس ًوًَزِّزبي پؼزتِي قزشاس گشفتزِ دس

هقٌيداسي دس فزذد اػزيذي ًوًَزِّزبي ثؼزتِثٌزذي ؿزذُ دس اًزَاؿ

قَعي(قَعي هقوَلي ٍ خالء) ًؼجت ثِ ثؼتِثٌذيّبي ديگش ثيؾتش

هختلف ثؼتِثٌذي ٍخَد داسد .ثِ عَس ملي ،هقذاس فذد اػزيذي دس

هيثبؿذ.

توززبم تيوبسّززب اص حززذامثش هدززبص تقيززييؿززذُ ثززشاي هلززشف اًؼززبًي
( )FFA=%5من تش ثَدُ اػت .ثٌبثشاييً ،وًَِّبي پؼتِ ثؼزتِثٌزذي

 -3-3اثش ًَؿ ثؼتِثٌذي سٍي هيضاى سعَثت

ؿذُ دس توبم اًَاؿ ثؼتِثٌذيّب اص ًؾش فذد اػيذي قبثل قجَل ّؼتٌذ.

ثب تَخِ ثِ اييمِ ًوًَِ ّزب تحزت سعَثزت ًؼزجي هحزيظ اًجزبس ؿزذُ
ثَدًذ ،هيزضاى سعَثزت دس ثؼزتِثٌزذيّزبي هختلزف دس عزي هزذ

جدول-2تجسيهی واريبنس اثرات دمب( )Aوجنس

اًجبسداسي ثب تَخِ ثِ تغييشا سعَثت ًؼجي هحيظ اًجبس ٍ ثب تَخِ ثزِ

بستهبندی()Bروی عدد اسيدی پسته

خَاف ضذًفَرپزيشي ثؼتِثٌذيّب ًَػبًبتي سا ًـبى داد .اص آى خب
مززِ قززَعي فلززضي داساي خززَاف ضززذ ًفَرپزززيشي خززَثي اػززت،

هٌجـ

دسخِي

هدوَؿ

هيبًگيي

تغييشا

آصادي

هشثقب

هشثقب

()SV

()DF

()SS

()MS

فبمتَسA

4

9/575

9/144

** 74/9962

فبمتَسB

1

6/797

6/797

**3549/2499

AB

4

9/939

9/998

3/9219Ns

خغبي

29

9/938

9/992

F

آصهبيؾ
مل

29

سعَثززت سا دس عززَل دٍسُي اًجززبسداسي ًـززبى دادًززذً .وًَززِّززبي
ثؼتِثٌذي ؿذُ دس ػزلَفبى ،ثزيؾتزشيي تغييزشا هيزضاى سعَثزت سا
ًـبى دادًزذ ٍ ايزي هؼزبلِ ثزِ ٍيظگزيّزبي ًفَرپززيشي ػزلَفبى ثزش
هيگشدد مِ اص ايي ًؾش يل پَؿؾ ضزقيف هزيثبؿزذً .وًَزِّزبي
ثؼتِثٌذي ؿذُ دس ًبيلَى تغييشا موي سا دس هيزضاى سعَثزت ًـزبى
دادًذ .سافي ٍ ّونبساى گضاسؽ مشدًذ مِ ًگِ داسي پؼتِ دس فيلن

4/483
*اثش هقٌيداس دس ػغ %5

**اثش هقٌيداس دس ػغ %1

ًوًَِّزبي ثؼزتِثٌزذي ؿزذُ دس قزَعي مزن تزشيي ًَػزبًب هقزذاس

 nsثيهقٌي

ّبي هتبليضُ ثِ فلت خَاف ضذًفَرپزيشي ايي ًَؿ پَؿؾ ،ثبفزا
تغييشا من تزش دس هيزضاى سعَثزت پؼزتِ ثشؿزتِ هزيؿزَد ٍ اص ايزي
لحبػ ،پَؿؾ هتبليضُ ثش فيلن پٌح يِ اسخحيت داسد(.)12

ّوبىعَس مِ گفتين هْن تشيي فبهلي مزِ ثبفزا افزضايؾ فزذد

ًتبيح تدضيِ ٍ تحليل ٍاسيبًغ هقذاس سعَثت دس ثؼتِثٌذيّزبي

اػيذي دس هَاد غزايي هيؿَد حضَس آًضين ليپبص دس هحيظ هزبدُي

هختلف دس پبيبى دٍسُي اًجزبسداسي دس دهزبي هحزيظ دس خزذٍل 3

غزايي هيثبؿذ مِ ايي آًضين هيتَاًذ ثِ كَس عجيقي دس هزبدُي

ًـبى هيدّذ مِ ثيي ثؼتِثٌذيّبي هختلف اص ًؾزش هقزذاس سعَثزت

غزززايي حضززَس داؿززتِ ثبؿززذ ٍ يززب ايززي مززِ ًبؿززي اص فقبليززتّززبي

اخزتالف هقٌزيداسي ٍخزَد داسدً .وًَزِّزبي اًجزبس ؿزذُ دس دهززبي

هينشٍثي ثبؿذ .هيزضاى فزذد اػزيذي دس ًوًَزِّزبي قزشاس گشفتزِ دس

ً 49˚Cؼززجت ثززِ ًوًَززِّززبي قززشاس گشفتززِ دس دهززبي هحززيظ هيززضاى

خالء(ًبيلَى ٍ قَعي تحت ؿشايظ خالء) ثب تش اص ًوًَزِّزبي قزشاس

سعَثت پبيييتشي داؿتٌذ .سافي ٍ ّونبساى ًيض گضاسؽ مشدًذ مزِ

گشفتِ دس ؿشايظ اتوؼزفش هقوَلي(ػزلَفبىً ،زبيلَى ٍ قزَعي تحزت

افضايؾ دهبي هحيظ اًجبس اص  29ثِ  49دسخِي ػبًتيگشاد هَخزت

َّاي هقوَلي) ثَد .فلت ايي اهش هيتَاًذ ثزِ فزشاّن ثزَدى ؿزشايظ

مبّؾ هيزضاى سعَثزت پؼزتِ ثشؿزتِ هزيؿزَد( .)12ايزي هحققزيي،

ثشاي سؿذ هينشٍاسگبًيؼنّبي ثيَّاصي هشثَط ثبؿذ مِ تحت ايي

ّوچٌيي گضاسؽ مشدًذ مِ افضايؾ دهبي هحيظ اًجبس اص  29ثزِ 49
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دسخِي ػبًتيگشاد ثبفا مبّؾ هيضاى سعَثت پؼتِ ؿَس هيؿزَد

آلذئيذّب ،متَىّب ٍ اػيذّبيي ثزب صًديزشُ مَتزبُتزش هزيؿزًَذ مزِ

ٍ تغييززشا هيززضاى سعَثززت تحززت فبمتَسّززبي دهززب(،)49 ٍ 29

فَاهل اكلي هَلذ ثَ ٍ عقزن ًزبهغلَة دس چشثزيّزبي امؼيذؿزذُ

صهبى(12هبُ) ٍ خٌغ ثؼتِ(فيلنّبي پالػتيل هشمت  5يِ  ،پلزي

هيثبؿٌذ .هبػنبى ٍ مبساتبع مبّؾ اػيذّبي چشة ليٌَلئيزل دس

پزززشٍپيلي اكزززالح ؿزززذُ ٍ پالػزززتيل هتزززبليضُ) هقٌزززيداس اػزززت

دهبي  39دسخِي ػبًتيگشاد دس حضَس ّزَا سا  ٍ %7/5دس هحزيظ

(ّ ٍ )P<9/91وچٌيي تحت فبمتَس اثش هتقبثل خٌغ ثؼتِ ٍ دهب ًيض

اتوؼفش مٌتشل ؿذُ ثزب  %98دي امؼزيذ مزشثي سا  %9/17گزضاسؽ

هقٌيداس اػت(.)2

مشدًذ .ايي هحققيي ،مبّؾ اػيذ ليٌَلٌيل سا تحزت ؿزشايظ رمزش
ؿذُ ثِ تشتيت  %59/11 ٍ 44/34ثيبى مشدًذ(.)19

جدول -3تجسيهی واريبنس اثرات دمب( )Aوجنس
بستهبندی()Bروی مقدار رطوبت پسته
تغييشا

آصادي

هشثقب

هشثقب

()SV

()DF

()SS

()MS

فبمتَسA

4

1/122

9/281

** 14/1251

فبمتَسB

1

7/928

7/928

**353/8916

AB

4

3/962

9/765

**28/5377

خغبي

29

9/397

9/929

F

37
36
35

34

اسيد لينولئيك (درصد)

هٌجـ

دسخِي

هدوَؿ

هيبًگيي

33

آصهبيؾ
مل

29

118699
*اثش هقٌيداس دس ػغ %5

**اثش هقٌيداس دس ػغ %1

 nsثيهقٌي

شکل  -1مقدار اسيد لينولئيك در نمونهی بستهبندی شده در
سلوفبن و نبيلون خالء پس از 6مبه انببرداری در دمبی محيط

 -4-3اثش ًَؿ ثؼتِثٌذي سٍي مبّؾ دسكذ اػيذّبي ليٌَلئيل ٍ

0.6

آًبليض اػيذّبي چشة تـنيلدٌّذُي پؼتِ دس ًبيلَى تحت خالء ثِ
فٌَاى هٌبػتتشيي ًَؿ ثؼتِثٌذي ٍ ػلَفبى تحزت اتوؼزفش هقوزَلي

0.2

ثِ فٌَاى ًبهٌبػتتشيي ًَؿ ثؼتِثٌذي ٍ هقبيؼِي آى ثزب هقزذاس ايزي

0

اسيد لينولئيك (درصد)

ليٌَلٌيل

0.4

دٍ اػيذ دس ًوًَِي اٍليِ ًـبى داد مِ دس پبيبى هزذ اًجزبسداسي دس
دهبي هحيظ ،دسكذ افت اػيذ ليٌَلئيل دس ػلَفبى  ٍ %5دس ًبيلَى
تحززت خززالء  ٍ %1/9دسكززذ افززت اػززيذ ليٌَلٌيززل دس ثؼززتِثٌززذي
ػلَفبى ٍ %23/5دس ًزبيلَى تحزت خزالء  %15/6هزيثبؿزذ .اػزيذ
ليٌَلئيل ٍ اػيذ ليٌَلٌيزل دٍ اػزيذ چشثزي ّؼزتٌذ مزِ ثزِ تشتيزت
داساي دٍ ٍ ػززِ پيًَززذ غيشاؿززجبؿ ّؼززتٌذ ٍ ٍخززَد ايززي اتلززب
غيشاؿجبؿ هٌدش ثِ ًبپبيذاسي ايي دٍ اػيذ ٍ حؼبػيت آى ّب دس ثشاثش
امؼيذاػيَى هيؿَد .دس حضَس امؼيظى هيضاى امؼيذاػيَى ايي دٍ
اػيذ ثَيظُ اػيذ ليٌَلٌيل افضايؾ هييبثذ ٍ فلت افت ثيؾتزش ايزي
دٍ اػيذ دس ثؼتِثٌذي ػلَفبى ًؼجت ثزِ ًزبيلَى تحزت خزالء ًيزض ثزِ
حضَس امؼيظى ثيؾتش دس ثؼتِثٌذي ػلَفبى ثزش هزيگزشدد .ايزي دٍ
اػيذ چشة دس اثش امؼيذاػزيَى تجزذيل يزِ تشميجزب فزشاسي چزَى

شکل -2مقدار اسيد لينولنيك در نمونهی بستهبندی شده در
سلوفبن و نبيلون خالء پس از 6مبه انببرداری در دمبی محيط

 -4ػپبع گضاسي
اص هؼٍَ ى هحتشم ؿشمت تقبًٍي پؼتِي سفؼٌدبى مِ اهنبى اًدبم
ايي پظٍّؾ سا ثب حوبيتّبي خَد فشاّن آٍسدًذ ،ػپبػگضاسين.
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