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چکیده
میوه یا مغز فندق ارزش غذایی و دارویی دارد و به صورت خام یا بوداده مصرف میشود .رقم فندق مورد استفاده در پژوهش حاضرر ،رقرم گررد اشراورات برود.
برای تعیین بهترین درجه حرارت خشککردن فندق ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور دمرای هروای خشرککرن در سره سر
( 01 ،01و  01درجه سانتیگراد) و نوع میوه در دو س (با پوست و بدون پوست) در سه تاررار اجررا شرد .خشرک کرردن میروههرا برا دسرتگاه خشرککرن
آزمایشگاهی به صورت الیه نازک انجام شد .برای محاسبه انرژی ویژه موردنیاز برای خشککردن فندق در هر تیمار از راب ه کار الاتریاری در خشرککرن (کرار
هیتر  +کار فن) استفاده شد .از روشهای استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای اندازهگیری پراکسید و اسیدیته روغن فندق اسرتفاده شرد.
نتایج نشان داد که اثر متقابل نوع میوه و دما بر درصد روغن میوه معنیدار نشد ولی سایر صفات تحتتأثیر اثر متقابرل تیمارهرا قررار گرفتنرد .براالترین درصرد
پروتئین ( 13/02درصد) ،در فندقهای برشتهشده در دمای  01درجه سانتیگراد و با پوست به دست آمد .باالترین و پایینترین درصد اسیدیته روغرن ( 1/22و
 1/11درصد) ،به ترتیب در فندقهای برشتهشده در دمای  01درجه سانتیگراد با و بدون پوست به ثبت گردیرد .مقردار درددی پراکسرید ( 2/20و  ،)1/31بره
ترتیب در فندقهای برشتهشده در دمای  01و  01درجه سانتیگراد با پوست به دست آمد .در مجموع ،دمای  01درجه سرانتیگرراد مناسربتررین دمرا بررای
خشککردن میوه فندق بود و بادث ارتقای اغلب ویژگیهای فیزیولوژیک و چشایی شد.

واژههای کلیدی:

خشابار ،فندق بوداده ،روغن فندق ،پروتئین فندق

مقدمه
فنردق یررا فنرردق معمررولی ( )Corylus avellanaاز
خانواده  ،Corylaceaeدرختچهای به ارتفاع تقریبی  2ترا 7
متر است و بومی اروپا ،آسیای صغیر ،قفقاز و ایران میباشرد.
فندق گیاهی یک پایه است و دارای میوه فندقه با دو نوع گل
نر و ماده با گلآذین سنبله میباشد که در پاییز ظراهر مری-
شوند ( .)1مهمتررین من قره تولیرد فنردق در ایرران ،ناحیره
اشاورات رحیمآبراد در اسرتان گریالن اسرت کره حردود 01
درصررد تولیررد فنرردق کشررور را شررامل مرریشررود .مهررمترررین
تولیدکننده فندق جهان (برا داشرتن  71درصرد سر زیرر
کشت و  01درصد تولید) ،ترکیه است و ایران در رتبه ششرم

قرار دارد .مغز فندق در حدود  21درصد پروتئین (حاوی هرر
 21اسید آمینه ضروری) و  01درصد روغن دارد کره برا برو و
طعم م لوب به دلیل حضور مقادیر بسیار باالی اسید اولئیک
و اسید لینولئیک به مصرف تغذیه ،د رسازی و نقاشی مری-
رسد .مغز فندق همچنین سرشار از دناصرر معردنی بره ویرژه
فسفر ،آهن ،کلسیم ،روی ،منیزیم ،منگنرز و پتاسریم و مرواد
آلی از جمله کربوهیدراتها ،پروتئینها ،چربیهای غیراشرباع
و ویتامینها (به ویژه گروه  Bو ویترامینهرای  C ،Aو  )Eو
آنتیاکسیدانهای فنولیک است ( .)1میروه فنردق در حالرت
تازه از پوشش سبز رنگی پوشیده شده اسرت کره بره تردریج
پس از خشکشدن از آن جردا مریشرود .هسرته برذر فنردق
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خوراکی است و میتوان آن را به صورت خام یا پخته مصررف
کرد .بذر میوه ،پوستی بسیار نازک و بره رنرق قهروهای تیرره
دارد که پیش از مصرف یا پخت و پز ،آن را جدا میکنند.
ددم وجود صنایع تبدیلی برای فرآوری محصوالت براغی
بادث میشود که کشاورزان محصول خود را به صورت خام و
با نازلترین قیمت بفروشند .فرآیند خشرککرردن بره دلیرل
افزایش دمر ،کاهش وزن و حجرم و سرهولت حمرل و نقرل و
انبارداری محصوالت باغی مرورد توجره اسرت .در گذشرته از
انرژیهای غیرکنترلشده طبیعی همچون آفتراب و براد و در
حال حاضر از دستگاههای جدید قابل کنترل بررای خشرک-
کردن محصوالت استفاده میشود .فرآیند خشککردن دلری-
رغم ظاهر ساده ،به دلیل ددم کاهش کیفیت محصول نیاز به
دانش و کنترل دقیق دارد .هدف نهایی فرآیند خشرککرردن
محصوالت کشاورزی ،کراهش ضرایعات و افرزایش مانردگاری
محصول است (.)2
آجیلیهای درختی حاوی میزان باالیی از روغن و اسرید
چرب هستند که آنها را مسرتعد فسراد اکسریداتیو و تخریرب
سریع میکنند .دلیرغم اهمیت جهرانی آجیرلهرا ،اطالدرات
محدودی راجع به شرایط نگهداری آنهرا وجرود دارد .شررایط
نگهررداری ،تررأثیر بسرریار زیررادی روی کیفیررت و مانرردگاری
آجیلی های درختی دارد .شرایط نگهداری هرر گونره آجیلری
درختی به دلیل تفراوت در میرزان و ترکیرب روغرن و اسرید
چرب متفاوت اسرت .دمومراً آجیلریهرای برا سر وح براالی
اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند اشباعنشده باثباتتر از
آجیلی های با س وح باالی اسیدهای چرب غیراشباع با چنرد
پیوند اشباعنشده هستند ( .)3میزان رطوبرت ،میرزان روغرن،
ترکیب اسید چرب و فسادپذیری ،به دنوان پارامترهای اصلی
تعیین کیفیت آجیلیهای درختی در نظر گرفته میشوند (،3
 .)0طیف دمایی برین  0ترا  10درجره سرانتیگرراد ،غلظرت
اکسیژن کمتر از  2/0درصد ،میزان رطوبت پوسته حدود 2/0
درصررد ،رطوبررت نسرربی حرردود  01تررا  01درصررد و شرررایط
تاریای ،شرایط بهینه برای نگهداری آجیلیهای درختی است
( .)3زمان برداشت ،نوع رقم و نوع نگهداری آنها به صورت برا

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

پوست و بدون پوست نیز در این ارتباط مؤثر هستند .استفاده
از ارقام مناسب برای اصالح نیز حائز اهمیت است (.)0
همانند سایر آجیلیها ،برشتهکردن یاری از شرالهرای
دمومی پردازش فندق است .میوه فندق به دلیل داشرتن آب
زیاد بره سرردت بعرد از برداشرت فاسرد مریشرود ،بنرابراین
بالفاصله بعد از برداشت باید خشک شود .برشتهکردن به طور
قابلتوجهی طعم ،رنق ،بافت و ظاهر آجیلیها را تغییر مری-
دهد .محصول منتجشده در مقایسه با آجیلی خام ،خوشرمزه،
منحصر به فرد و لذتبخش است .برشرتهکرردن یرا برودادن،
همچنین بادث از بین رفتن هسته مغز فندق میشود و بادث
غیرفعال کردن آنزیمهایی که سردت آسیب به مواد مغذی را
تسریع میکنند و میاروارگانیسمهای نام لوب و آلودگیهای
غذایی میگردد .به دلیل اصالح کیفیت محصوالت برشتهشده
فندق ،درک این تغییرات فیزیای ،بیوشیمیایی و میاروبی در
طی برشتهکردن ضروری اسرت .خشرککرردن یاری از ایرن
مراحل است که در طی دملیات برشتهکردن اتفاق میافترد و
با تغییر بافت میوه همراه است .خشککرردن  /برشرتهکرردن
غذاها به حرارت و خصوصیات انتقال جررم محصرولی کره در
حال خشکشردن اسرت بسرتگی دارد ( .)0آگراهی از دمرا و
توزیع رطوبت در محصول برای طراحی تجهیرزات و مراحرل،
کنترل کیفیت و انتخاب ذخیره مناسب و دملیات فررآوری و
جابجایی ،حیاتی است .خشرککرردن الیره نرازک بره دلیرل
آسرانی اسررتفاده و فقردان دادههررای موردنیراز در مرردلهررای
پیچیده تئوریک کاربرد گستردهای دارد .مردلهرای خشرک-
کردن الیه نازک در سره طبقره تئوریرک ،نیمره -تئوریرک و
تجربی قرار میگیرند .طبقات تئوریک و نیمره -تئوریرک برر
اساس قانون دوم انتشار فیک 1طراحی شدهاند .مدل تجربری،
ارتباطی مستقیم بین میزان متوسط رطوبت و زمان خشرک-
کردن برقرار میکند (.)7
استفاده از شش دما ( 71 ،01 ،01 ،01 ،31و  21درجه
سانتیگراد) برای خشککردن ارقام نگرت 2و پائوترت 3فنردق
به دو شال با پوست و بدون پوست نشان داد که دمای بهینه
1

Fick's laws
Negret
3
Pauetet
2
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بین  01تا  01درجه سانتیگراد مریباشرد و دماهرای براالتر،
اکسیداسیون روغن فنردق را افرزایش داد ( .)2برشرتهکرردن
فندق در دمای باال همراه با زمان بیشتر ،مانع از اکسیداسیون
زیاد روغن شد ( .)9استفاده از دمای باال بررای برشرتهکرردن
پسته بادث کاهش کیفیت آن و ددم پذیرش مصرفکنندههرا
گردید ( .)11در دو رقم پسته (کلهقوچی و فنردقی) افرزایش
دمای خشککردن تا  91درجه سانتیگرراد ،زمران موردنیراز
برای خشککردن را  37درصد کاهش و ددد پراکسرید را ترا
 1/00میلیاکیواالن بر کیلروگرم افرزایش داد .نترایج آزمرون
حسی نشان داد که مصرفکنندگان ،پستههرای خشرکشرده
در دمای  70درجه سرانتیگرراد را تررجی مریدهنرد (.)11
خشککردن برادام زمینری سربب کراهش چمشرگیر میرزان
اکسیداسیون روغن آن شد ( .)12روشهای غیرتخریبی مانند
استفاده از اسپاتروساوپی مرئی ،رزونانس مغناطیسی و اشعه
ایاس جایگزین های مناسبی برای بررسی پارامترهای کیفری
درونی به دلیل سریعتر بودن ،سادهتر بودن و ارزانتر بودن از
روشهای تخریبی هستند (.)0
اگرچه برشتهکردن یک مرحله ضروری پردازش آجیلی-
ها و دانههرای روغنری اسرت ،گرزارشهرای کمری راجرع بره
تغییرات فیزیای و بیوشیمیایی که در طی برشتهکردن یعنی
خشک کرردن ،تشرایل بروی خروش ،توسرعه رنرق و بافرت،
اکسیداسیون لیپید و کاهش مواد مغذی اتفاق میافتد ،وجود
دارد ( .)13 ،7 ،0از آنجایی که خشککردن احتماالً مهمترین
تغییر در طی برشتهکردن است ،از این رو ،هردف از پرژوهش
حاضر ،تعیین بهترین دمای خشککرردن فنردق بره منظرور
دستیابی به رطوبت مناسب در محدوده  0تا  0درصد بر پایه
وزن خشک و ویژگیهای کیفی فندق خشکشده در دماهای
مختلف میباشد.

مواد و روشها
 )0نمونه گیاهی :فندق ( )Corylus avellanaرقرم گررد
اشاورات مورد استفاده قررار گرفرت .میروه فنردق از من قره
رحیمآباد اشاورات استان گیالن در مرداد ماه (زمان رسریدن
میوه) تهیه شد .پس از جرداکردن میروههرای پروک ،تررک-
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خورده ،دارای نشانههای آفت و بیماری و پوست سبز ،فندق-
های سالم در پالستیک دربسته قرار گرفتند و بره آزمایشرگاه
منتقل شدند.
 )2محل انجام آزمایش :خشککردن فنردقهرا بره وسریله
دستگاه خشککرن آزمایشرگاهی مؤسسره فنری و مهندسری
کشاورزی کشور ،انردازهگیرری درصرد روغرن و پرروتئین در
آزمایشگاه مؤسسه برنج کشور ،اندازهگیری درصد اسریدیته و
ددد پراکسید در آزمایشگاه روغنکشی کارخانه لویه رودبار و
آزمون چشایی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منرابع طبیعری
استان گیالن انجام شد.
 )3طرح آزمایشیی و تیمارهیا :ایرن پرژوهش بره صرورت
فاکتوریل با دو فاکتور؛ دمای هوای خشککن در سره سر
 01 ،01و  01درجه سانتیگراد و نوع میروه در دو سر برا
پوست و بدون پوست ،در قالب طرح پایه کامالً تصادفی برا 0
تیمار ( )2 × 3و سه تارار انجام شد.
 )0صفات اندازهگیریشیده :زمران خشرکشردن ،انررژی
موردنیاز برای خشکشدن ،درصد اسیدیته ،درصرد پرروتئین،
درصد روغن ،درصد پراکسید ،ظاهر پوست ،سفتی ،شریرینی،
طعم برشتهشدن ،تغییر طعم (ترشریدگی) و مقبولیرت کلری
مورد ارزیابی قرار گرفت.
خشککردن میوهها با دستگاه خشککرن آزمایشرگاهی
به صورت الیه نازک انجام شد .سردت جابجرایی هروای گررم
در این دستگاه ،یک متر بر ثانیه است .تغییرات دمای ورودی
به وسیله دماسنج دیجیتال آتبین مدل  AT400-Kبا دقت
یک درجه سانتیگراد تنظیم و ثبت شد .همچنرین تغییررات
وزن با دقت یک گرم و دمرای خروجری برا دقرت  1/1درجره
سانتیگراد به صورت خودکار توسط سیستم جمعآوری داده-
ها ،در بازههای زمانی  31دقیقهای از خشککن به کرامپیوتر
منتقل شد .ثبت وزن تا وقتی ادامه داشت که رقم ثبرتشرده
سه بار پی در پی ثابت گردید .با استفاده از یک بادسنج سیم
داغ ساخت شرکت  TESTOآلمان ،سردت جابجایی هروای
گرم در خروجری هروای خشرککرنهرا انردازهگیرری شرد و
تنظیمات الزم به وسیله کاهنده دورفن ادمال گردیرد .بررای
هر تیمار آزمایشی 1011 ،گرم فندق در نظر گرفته شد.
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برای محاسبه انرژی ویژه موردنیاز برای خشککردن هر
کیلوگرم فندق در هر تیمار از راب ه کار الاتریای در خشک-
کن (کار هیتر  +کار فن) استفاده شد .ابتدا با استفاده از یرک
آمپرمتر مقدار جریان دبوری از سیستم در زمان روشنبرودن
هیتر اندازهگیری شد و با در نظر گرفتن زمانهای فعالبرودن
هیتر در محدوده زمانی خشککردن ،مقدار کار الاتریای برر
حسب کیلووات سادت از راب ه زیر به دست آمد.
راب ه ()1

𝑊 =𝑉 ×𝐼 ×ℎ

که در آن؛  :Wکرار الاتریاری :V ،ولتراژ بررق شرهر:I ،
شدت جریان الاتریای و  :hزمان است .برای اندازهگیری کار
الاتریای فن در خشککن نیز از راب ره فروق اسرتفاده شرد.
ابتدا شدت جریان مصرفی اندازهگیری شد .زمان ،مدت زمران
روشنبودن فن (زمان خشکشدن هر تیمار) در نظرر گرفتره
شد .کار الاتریای برای هر تیمار از مجموع دو کار ذکر شرده
برره دسررت آمررد .بررا توجرره برره وزن اولیرره فنرردق و وزن آب
تبخیرشده در تیمار ،مقدار انرژی ویژه موردنیاز برای خشک-
کردن یک کیلوگرم فندق بر حسب کیلرووات سرادت برر هرر
کیلوگرم آب در هر تیمار به دست آمد.
برای استخراج و تعیین درصد روغن میوههرا از دسرتگاه
سوکسله 1با حالل هگزان استفاده شد .به این منظور ،بعرد از
خشکشدن نمونهها مقردار  2گررم از هرر نمونره بره وسریله
دستگاه خردکن آزمایشگاهی خرد گردیرد و در کاغرذ صرافی
گذاشته شد .سپس با قرار دادن کاغرذ صرافی حراوی فنردق
خردشده در داخل دستگاه سوکسله ،روغن آن با حرارتدادن
حالل هگزان جدا گردید و پس از آن با انردازهگیرری مجردد
وزن نمونه ،مقدار روغن نمونه تعیین شد.
برررای انرردازهگیررری مقرردار پررروتئین نمونررههررا از روش
کجلدال( 2کلدال) استفاده شد .در ایرن روش ،هرر نمونره بره
وسیله اسید سولفوریک غلیظ و به کمک برخری کاتالیزورهرا
مانند سولفات مس و سولفات پتاسیم سوزانده شد تا نیتروژن
آن به سولفات آمونیوم تبدیل شود ،سپس سرولفات آمونیروم
Soxhlet
Kjeldahl
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به آمونیاک آزاد تبدیل شد و در نهایت میزان نیتروژن در آن
بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید.
راب ه ()2

حجم اسید مصرفی× نرمالیته اسید 14 ×100
 ×1000وزن نمونه بر حسب گرم

= میزان نیتروژن

از روش استاندارد شرماره  0179مؤسسره اسرتاندارد 3و
تحقیقات صنعتی ایران بررای انردازهگیرری پراکسرید روغرن
فندق استفاده شد .ابتدا  0گررم نمونره روغرن در ارلرن مرایر
 201میلیلیتری ریخته شد و  31میلیلیتر حرالل پراکسرید
(محلول اسید استیک کلروفرم) به آن افزوده گردید و به هرم
زده شد تا روغن در حالل حل شود .سرپس 1/0 ،میلریلیترر
محلول یدید پتاسیم اشباع به آن اضافه شد و به خوبی به هم
زده شد و در تاریای نگهرداری گردیرد .بعرد از گذشرت یرک
دقیقرره 31 ،میلرریلیتررر آب مق ررر و  1/0میلرریلیتررر چسررب
نشاسته به محلول افرزوده شرد .اگرر محلرول بعرد از افرزودن
چسب نشاسته تغییر رنق نداد ددد پراکسید صفر است و اگر
تغییر رنق داد ،محلول تا از بین رفتن رنرق تیرره و رسریدن
به رنق زرد با تیوسولفات سدیم  1/1نرمال تیتر میشرود ترا
بیرنق گردد .ددد پراکسید توسط راب ه زیر محاسبه گردید.
راب ه ()3

حجم مصرفی تیو سولفات سدیم× 1000 ×0.1
وزن روغن

= میزان پراکسید روغن

برای تعیین درصد اسریدیته روغرن فنردق از اسرتاندارد
شماره  0172مؤسسه اسرتاندارد و تحقیقرات صرنعتی ایرران
استفاده شد .از یک ارلن مایر  201میلیلیتری 21 ،میلیلیتر
الال و  21میلیلیتر کلروفرم ریخته شرد و برا معررف فنرل-
فتالئین خنثی گردید .مقدار  11گرم روغن فندق وزن شرد و
به این محلول افزوده گردید و تاان داده شد ترا روغرن حرل
گردد .سپس ،با سود  1/1نرمال تیتر شد تا رنق صورتی کم-
رنق نمایان شود .درصد اسیدیته از فرمول زیر به دست آمد.
راب ه ()0

𝑉× 0.0282 ×100
𝑊

= درصد اسیدیته روغن

کرره در آن؛  :Vحجررم سررود مصرررفی و  :Wوزن نمونرره
است.

1
2

http://standard.isiri.gov.ir/

3
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برای تعیین درصد م لوبیت طعرم نمونرههرای فنردق و
وضعیت ظاهری آنها ،آزمون چشرایی (جردول  )1برا حضرور

دوره اول/شماره دوم/پاییز 1011

مصرفکنندگان فندق بر اساس آزمون سنجش دالقرهمنردی
پنج مرحلهای انجام شد.

جدول  -1ویژگیهای حسی مورد استفاده برای تعیین درصد م لوبیت میوههای فندق ()Corylus avellana
Table 1- Sensory Characters used for determination of hazelnut (Corylus avellana) fruits
suitability
ویژگی

دالی

ظاهر پوست ،سفتی ،شیرینی،
طعم برشتهشدن ،ترشیدگی و
مقبولیت کلی

0

خوب متوسط نام لوب
0

3

2

بسیار نام لوب
1

میانگینهای دادهشده از  11میباشند.

 )5تجزیه و تحلییل آمیاری :تجزیره و تحلیرل دادههرا برا
استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگین دادهها با استفاده
از روش دانان 1در س معنیداری  1/10انجرام شرد .بررای
تجزیه و تحلیل آماری دادههای آزمرون چشرایی از نررمافرزار
 SPSSاستفاده شد.

نتایج و بحث
 )0اثر دمای خشککردن فندق با پوست و بدون پوست
روی صفات فیزیولوژیک :در پرژوهش حاضرر ،اثرر متقابرل
نوع میوه و دما روی درصد روغن میروه معنریدار نشرد ولری
سایر صفات تحرتترأثیر اثرر متقابرل تیمارهرا قررار گرفتنرد
(جدول  .)1بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1زمران
و انرژی خشکشدن ،اسریدیته ،پراکسرید و درصرد پرروتیین
میوه فندق به طور معنیداری ( )P < 0.01تحرتترأثیر اثرر
متقابل نوع میوه و دمای برشتهکردن قرار گرفت.
بر اساس نتایج تجزیه مقایسه میرانگین (جردول  ،)2برا
افزایش دما ،زمان خشکشدن فندق کاهش یافت ،به طروری
که فندقهرای خشرکشرده برا پوسرت در دمرای  01درجره
سانتیگراد بیشترین زمان و فنردقهرای خشرکشرده بردون
پوست در دمای  01درجه سانتیگراد کمترین زمان را بررای
خشکشدن نیاز داشتند .فرآیند کاهش رطوبت زمانی متوقف
شد که محتوای رطوبت نمونه در فندقهای با پوست به  0ترا
Duncan

1

 0درصد و در فندقهای بدون پوست به  2تا  3درصد رسرید.
به دلیل وجود پوسته سخت در فندق ،تبخیر آب دیرتر اتفاق
افتاد .در نتیجه ،فندقهای با پوست در مدت زمران طروالنی-
تری نسبت به فندقهای بدون پوست خشک میشوند.
در پژوهش حاضر از دمای ثابت برای خشککردن فندق
با پوست و بدون پوست استفاده شرد .بسریاری از محققران از
دمای هوای خشککردن ثابت استفاده کردهاند و معتقدند که
میزان خشککردن ،مهمترین فاکتور در این ارتباط است (،0
 10و  .)17برخی م العات نشان داد که افرزایش دمرا ،زمران
خشکشدن را کراهش مریدهرد ( .)12 ،11م العره روی دو
رقم پسته (کلهقوچی و فندقی) نشان داد که با افزایش دما از
 01به  91درجه سانتیگراد ،زمران خشرکشردن حردود 37
درصد کاهش مییابد ( .)11دمای  71درجه سانتیگراد طری
 10سادت و دمای  01درجره سرانتیگرراد طری  39سرادت
بادث خشکشدن میوه سبز زیتون میشود (.)19
فندقهای با پوستی که در دمای  01درجه سرانتیگرراد
خشک شدند ،بیشترین انرژی و فندقهای بدون پوسرتی کره
در دمای  01درجه سانتیگراد خشک شدند ،کمترین انررژی
را برای خشکشدن مصرف کردند (جدول  .)2انرژی موردنیاز
برای خشککردن فندقهای بدون پوست در دمای  01درجه
سانتیگراد نیز کم بود .در یرک م العره ،انررژی فعرالسرازی
برای انتشار رطوبت برای میزان رطوبت اولیه  0/10 ،12/31و
 2/21بررر اسرراس وزن خشررک ،برره ترتیررب  2229 ،2713و
 2131کیلوژول در هر کیلوگرم بود (.)7
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بر اساس نتایج مقایسه میانگین (جدول  ،)2بیشرترین و
کمترین درصد اسیدیته روغن فندق ،بره ترتیرب مربروط بره
فندقهای با پوست و بدون پوست خشکشرده در دمرای 01
درجه سانتیگراد بود .هر چه درصرد اسریدیته روغرن فنردق
پایینتر باشد ،کیفیت فنردق براالتر اسرت .نروع رقرم ،زمران
برداشت میروه و طریقره خشرککرردن از دوامرل مرؤثر روی
درصد اسریدیتهی روغرن هسرتند .برا افرزایش دمرای هروای
خشککن ،درصد اسیدیته روغن فندق رقم پائوتت با پوسرت
ثابت میماند ،در حالی که در رقم نگرت با پوست این درصرد
در دمای باالتر از  01درجه سانتیگراد افزایش مییابد (.)2
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در فندقهای
خشکشده با پوست ،ددد پراکسرید برا افرزایش دمرا کراهش
یافت .در فندقهای بدون پوست ،ددد پراکسید با افزایش دما
تغییر قابلتوجهی نارد .بیشترین و کمترین ددد پراکسید ،به
ترتیب مربوط به فندقهای با پوست خشکشده در دمای 01
و  01درجه سانتیگرراد برود (جردول  .)2بره طرور کلری ،برا
افزایش زمان حرارتدهی ،ددد پراکسید افزایش مییابد و برا
افزایش دما بر سردت شاست پراکسیدها افرزوده مریشرود و
دلیرغم اکسیداسیون شدیدتر ،ادرداد پراکسرید کمترری بره
دست میآید .اکسیداسیون چربریهرا مربروط بره اسریدهای
چرب غیراشباع نیز میباشد ،به طروری کره هرر چره میرزان
غیراشبادی اسیدهای چرب بیشتر باشد میزان اکسیداسریون
لیپید بیشتر است و مقدار ددد پراکسید کره محصرول اولیره
اکسیداسیون است ،بیشتر خواهد بود .از آنجایی که دمای باال
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موجب کاهش اسید چرب غیراشباع میشود ( ،)21با افزایش
دما مقدار ددد پراکسید فندقهای خشکشرده کراهش مری-
یابد .نمونههرای گیراهی کره دارای اسرید پالمتیرک و اسرید
اولئیررک بیشررتری هسررتند در برابررر اکسیداسرریون پایررداری
باالتری دارند ،در حالی کره نمونرههرای برا اسرید لینولئیرک
حساسرریت بیشررتری برره اکسیداسرریون دارنررد ( .)21در بررین
اسیدهای چرب موجود ،اسید اولئیک فراوانترین اسید چرب
در روغن فندق است (.)22 ،10
در فندقهای برا پوسرت ،برا افرزایش دمرا از  01بره 01
درجه سانتیگرراد ،میرزان پرروتئین افرزایش یافرت ولری در
فندقهای بردون پوسرت از نظرر آمراری تفراوت معنریداری
مشرراهده نشررد .بررا ایررن وصررف ،بیشررترین و کمترررین مقرردار
پروتئین ،به ترتیب در فندقهای با پوست و بدون پوستی که
در دمای  01درجه سانتیگراد خشک شده بودند ،ثبرت شرد،
اگرچه تفاوتها بسیار ناچیز بود (جدول  .)2میرزان پرروتئین
با ددد پراکسید نسبت داس داشت .برخی اسریدهای آمینره
تشایلدهنده پروتئینها خاصیت آنتیاکسریدانی نیرز دارنرد.
بنابراین ،با حضور این اسیدهای آمینه ،اکسیداسریون و دردد
پراکسید کاهش مییابد ( .)9تغییرات دمای خشککرردن در
محدوده  01تا  71درجه سانتیگرراد در ذرت ( )23و  01ترا
 71درجه سانتیگرراد در پسرته رقرم دبراسدلری ( ،)20اثرر
معنیداری روی تغییر پروتئین میوه نداشت .تغییرات دمرا در
طی خشککردن ،اثر معنریداری روی میروه پسرته نداشرت
(.)11
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جدول  -2تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف (نوع میوه و دما) روی ویژگیهای فیزیولوژیک و چشایی میوه فندق ()Corylus avellana
)Table 2- Analysis of variance of the effect of different treatments (fruit type and temperature
on physiological and taste parameters of hazelnut (Corylus avellana) fruit
میانگین
مربعات
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

زمان
خشکشدن

انرژی
خشکشدن

درصد
اسیدیته
روغن

پراکسید

نوع میوه

1

**0701/27

**9121271

**70/01

**02/99** 31/12

**11/19

دما

2

*103/10

**131111

*0/17

*10/09

1/22ns

1/10ns

**1/313

دما × نوع
میوه

2

**02/10

**01901

**21/22

**11/00

**2/07

3/03ns

**1/1002

**1/000

خ ا

12

1/31

3171/37

1/1110

1/02

1/10

10/33

1/1120

1/1190

ضریب
تغییرات
()%

-

0/11

30/02

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در س

12/97

33/00

احتمال  0و  1درصد

درصد
پروتئین

1/90

شیرینی

طعم
برشته-
شدن

تغییر طعم
(ترشیدگی)

مقبولیت
کلی

*1/020

1/122ns

**1/000

1/129ns

**0/11

*1/012

1/112ns

*1/290

*1/120

**1/090

*1/1009

1/170

1/121

1/100

1/113

درصد
روغن

ظاهر
پوست

سفتی

**1/100

**1/111

1/11127ns 1/1109ns

0/22

1/03

1/91

2/00

1/00

2/20

1/11

01
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف (نوع میوه و دما) روی ویژگیهای فیزیولوژیک و چشایی میوه فندق ()Corylus avellana

دما (درجه
سانتیگراد)

نوع میوه

01
01
01
01
01
01

با پوست
با پوست
با پوست
بدون پوست
بدون پوست
بدون پوست

)Table 3- Mean comparison of the effect of different treatments (fruit type and temperature
on physiological and taste parameters of hazelnut (Corylus avellana) fruit
طعم
ظاهر
درصد
درصد اسیدیته
سفتی شیرینی برشته-
پراکسید
زمان خشکشدن انرژی خشکشدن
پوست
پروتئین
روغن
شدن
()h
)(mEq/Kg
)(Kj/Kg
29/70a
20/11b
21/20c
0/31d
3/11e
2/12e

110001a
91001a
72030c
10191d
11192e
2930e

حروف مشترک هر ستون ،ددم وجود اختالف معنیدار در س

1/23b
1/22a
1/10c
1/12c
1/11c
1/10c

2/20a
0/20a
1/31b
1/31b
3/00b
1/01b

13/10b
12/23bc
13/02a
12/20d
12/02dc
12/12d

0/12b
3/92c
0/10a
3/93c
3/23d
3/20d

احتمال  0درصد توسط آزمون دانان را نشان میدهد.

0/11a
3/07c
0/10a
3/01d
0/11a
0/17a

3/07b
3/70b
3/22b
3/01b
3/01b
0/11a

3/20b
3/12b
3/20b
3/70a
3/91a
3/91a

تغییر طعم
(ترشیدگی)
2/00cd
2/23cd
2/93bc
3/10ab
2/02d
3/33a

مقبولیت
کلی
3/03b
3/00b
3/70ab
3/00b
3/23a
3/00b

01

تأثیر شرایط و دمای خشککردن...

 )2اثر دمای خشککیردن فنیدق بیا پوسیت و بیدون
پوست روی صفات چشایی :بر اساس نتایج تجزیه واریانس
(جدول  ،)1ظاهر پوست ،سفتی و تغییر طعم میوه فندق ( P
 )< 0.01و نیز شیرینی ،طعم برشتهشدن و مقبولیرت ( < P

 )0.05به طور معنیداری تحتتأثیر اثر متقابرل نروع میروه و
دما قرار گرفتند .در مقایسه کلی بین صفات کیفی فندقهای
با پوست و بدون پوست در آزمون چشایی ،فندقهرای بردون
پوست امتیاز بیشتری نسبت به فندقهای برا پوسرت کسرب
کردند که این موضوع میتواند به دلیل دریافت بهتر و بیشتر
انرژی گرمایی فندقهرای بردون پوسرت در نتیجره از دسرت
رفتن آب بیشتر از این فندقها و خشکشدن بهتر نسبت بره
فندقهای با پوست باشد.
بر اسراس نترایج تجزیره مقایسره میرانگین (جردول )2
آزمون چشایی ،فندقهای با پوستی که در دمرای  01درجره
سانتیگرراد خشرک شردند از نظرر ظراهر پوسرت ،سرفتی و
مقبولیت کلری امتیراز بیشرتری کسرب کردنرد امرا در مرورد
شیرینی و ترشیدگی فندقهرای بردون پوسرت در دمرای 01
درجه سانتیگراد از نظر طعم برشتهشدن فنردقهرای بردون
پوست در همه دماها برتری معنیداری داشرتند .اثرر متقابرل
مقدار دما و نوع میروه برر میرانگین امتیرازات صرفات حسری
آشاار کرد که فندقهرای خشرکشرده در دمرای  01درجره
سانتیگراد در چهار صفت ترشیدگی ،برشتهشدن ،شیرینی و
سفتی امتیاز بیشتری نسبت به سایرین کسب کردند ،اگرچره
سفتی فندقهای خشکشده در دمای  01درجه سانتیگرراد
تقریباً مشرابه فنردقهرای خشرکشرده در دمرای  01درجره
سانتیگراد بود .فندقهای خشرکشرده در دمرای  01درجره
سانتیگراد ظاهر پوست بهتری نسبت به فندقهای خشرک-
شده در دمای  01و  01درجه سانتیگراد داشرتند .مقبولیرت
کلی فندقهای بدون پوست خشکشده در دمرای  01درجره
سانتیگراد بیشتر از مقبولیت کلی فندقهای خشکشرده در
دمای  01و  01درجه سانتیگراد بود.
در دمررای برراالی برشررتهکررردن ،واکررنش قهرروهایشرردن
غیرآنزیمی که بین گروه کربونیل یک قنرد احیرایی برا گرروه
آمین بدون بار آزاد اسید آمینه یا پروتئین با از دسرت رفرتن
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یک مول آب اتفاق میافتد ،م لوب است ( .)0این واکنش برا
تشایل رنق و بوی خوش همراه اسرت ( .)20از آنجراییکره
ترکیرربهررای دامررل برروی خرروش ،فرررار هسررتند و در طرری
برشته شدن از دست میروند ،برخی از این مواد خشک مری-
توانند با واکنش قهوهایشدن غیرآنزیمی بره ویرژه در دمرای
باال مشارکت کنند ( .)0م العه روی پسته رقم اوحدی نشران
داد که درجه حرارت بر میزان خندانبودن ،سفتی و پرذیرش
کلی آنها اثر معنیداری داشت ،اما بر میزان شیرینی ،وضعیت
ظاهری ،تندی و برشتهبودن اثر معنیداری نداشت .با افزایش
درجه حرارت ،میزان خندانبودن افزایش یافت و پستههرایی
که در دماهای  20و  01درجه سانتیگراد خشک شده بودند
سفتتر از پستههای خشکشده در دماهای  01و  71درجره
سانتیگراد بودند .پذیرش کلری پسرتههرای خشرکشرده در
دمای  01درجه سانتیگراد بیشتر از بقیه بود ( .)20دماهرای
باالی برشتهکردن ،کیفیت روغن پسته و پذیرش کلی آنهرا را
کاهش داد ( .)11برگههای سیب گالبری کره در دمرای 121
درجه سانتیگراد خشرک شرده بودنرد ،تردترر از برگرههرای
خشکشده در دماهای  21و  111درجه سرانتیگرراد بودنرد
( .)2بیش از  21درصد از مصرفکنندگان ،زیترونهرای سربز
خشکشده در دمای  01درجه سانتیگراد را به زیترونهرای
خشکشده در دمای  01درجره سرانتیگرراد تررجی دادنرد
(.)19
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Abstract
Hazelnut fruit or kernel has nutritional and medicinal value and is consumed raw or roasted. Used hazelnut was
Gerd-e-Eshkevarat. To determine the best drying temperature for hazelnuts, a factorial experiment in a completely
randomized design with two factors; dryer air temperature in three levels (40, 50 and 60˚C) and fruit type in two
levels (with and without skin) in three replications was applied. Fruits were dried in a thin layer with a laboratory
dryer. To determine the specialized energy required for drying hazelnut in each treatment, an electrical work
equation in the dryer (heater work + fan work) was used. Peroxide and acidity of hazelnut oil were measured by the
standard institute and Iran industrial research methods. The results showed that the interaction effect of fruit type and
the temperature was not significant on fruit oil percentage, but other traits were influenced by the interaction effect of
treatments. The highest percentage of protein (13.62%) was obtained in roasted hazelnuts with 60˚C and with skin.
The highest and lowest percentages of oil acidity (0.28 and 0.11%) were recorded in roasted hazelnuts with 50˚C
with and without skin, respectively. Peroxide numeral value (8.25 and 1.30) was obtained in roasted hazelnuts with
40 and 60˚C with skin, respectively. Overall, 60˚C was the most suitable temperature for drying hazelnut fruit which
resulted to enhance most physiologic and taste traits.
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