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تاریخ دریافت 11/8/11 :؛ تاریخ پذیرش12/2/11 :

چكيده
چربیها و روغنها به اکسایش آسیبپذیر هستند و شیوههای تجزیهای برای سنجش پیشرفت
اکسایش آنها مورد نیاز است .روشهای طیفسنجی نوری ،یدسنجی و رنگسنجی میتوانند برای
اندازهگیری مراحل اولیه اکسایش چربی استفاده شوند .در این مطالعه نمونههای گردو جهت ارزیابی
همبستگی بین دو شاخص عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج انتخاب گردید و در دو حالت پوستهدار
یا فاقد پوسته سخت در دمای  12 ،22و  82درجه سانتیگراد قرار گرفت .برخی از مشخصات
شیمیائی و فیزیکی روغن گردو تعیین شد .اندازهگیری دیانهای مزدوج روغن گردو به روش
طیفسنجی نوری توسط خواندن جذب فرابنفش در طول موج  233نانومتر انجام شد .عدد پراکسید به
روش مرسوم تیترسنجی اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که عدد پراکسید ،عدد دیان مزدوج و
اسیدیته گردو تازه بهترتیب  0/3میلیاکیواالن اکسیژن بر کیلوگرم روغن گردو 3/353 ،میکرومول بر
گرم روغن گردو و  0/023درصد بر حسب اسید اولئیک بود .معادالت خطی درجه اول با ضریب
همبستگی  0/18و  0/11رابطه بین عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج در روغن استخراج شده از گردو
کامل و مغز گردو را طی نگهداری در دماهای متفاوت ( 12 ،22و  82درجه سانتیگراد) بیان نمودند.
یک معادله کلی برای بیان رابطه بین دو شاخص دیان مزدوج و پراکسید استفاده شد ،زیرا تفاوت
شیب و عرض از مبدا این معادالت در هر سه دما و برای هر دو حالت نمونه گردو معنیدار نشد.
واژههای کلیدی :گردو ،اکسایش روغن ،عدد پراکسید ،عدد دیان مزدوج
* مسئول مکاتبه hosseini_hamed63@yahoo.com :
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مقدمه
چربیها ماکروملکولهای مهم در مواد غذایی هستند .شاخص تغذیهای یک محصول غذایی عالوه
بر طعم ،بافت ،پذیرش کلی و عمر ماندگاری تحت تاثیر ترکیبات چربی موجود در ماده غذایی
میباشد (رولستاد و همکاران .)2005 ،ویژگیهای اساسی شامل عمر ماندگاری و کیفیت تغذیهای برای
مواد غذایی معین ،همانند روغنهای خوراکی ،به منبع آنها وابسته است .دانستن کیفیت چربی قبل از
ارسال محصول به بازار یا استفاده در تهیه مواد غذایی برای تولیدکننده اهمیت اقتصادی دارد .چربیها
به اکسایش آسیبپذیر هستند ،از این رو شیوههای تجزیهای برای اندازهگیری کیفیت آنها مورد نیاز
است .روشهای طیفسنجی (اسپکتروفوتومتری) ،یدسنجی (یدومتریک) و رنگ سنجی (کالرومتری)
میتواند برای اندازهگیری مراحل اولیه اکسایش چربی استفاده شود (شهیدی.)2005 ،
اکسایش چربی تنها عامل طعمهای نامطبوع در مواد غذایی نیست اما میتواند انواع اکسیژن فعال
مضر را تولید کند که ممکن است منجربه ایجاد سرطان و پیری در انسان شود (فراری و تورس،
 .)2003در طی واکنشهای اکسایش ،رادیکالهای آلکیل تشکیل شده بعلت تثبیت رزونانسی (تمایل
الکترونها برای قرار گرفتن در پایدارترین حالت فضایی) دچار یک تغییر در موقعیت باندهای دوگانه
میشوند و در نتیجه آن هیدروپراکسیدهای مشابه (ایزومری) که اغلب حاوی پیوندهای دوگانه مزدوج
هستند تشکیل میشوند (فننما .)1112 ،در شیمی آلی اصطالح دیان مزدوج مربوط به دو پیوند
دوگانه میباشد که توسط یک پیوند یگانه از هم مجزا شدهاند .این ساختار برای اسیدهای چرب چند
غیراشباعی غیر معمول است بطوریکه آنها دارای ساختار دی وینیل متان (غیر مزدوج) میباشند.
بنابراین بطور کلی پذیرفته شده که وجود دیانهای مزدوج در چربیها نشان دهنده بروز اکسایش در
روغن است .تشخیص دیانهای مزدوج در چربیهای غیر اشباع یک آزمون حساس است ،اما مقدار
تغییرات در جذب به سادگی با مقدار اکسایش مرتبط نیست و تعداد اسیدهای چرب غیر اشباع بر
روی آن موثر است (گری .)1118 ،برای تشکیل دیانهای مزدوج ،نمونههای چربی حاوی اسیدهای
چرب غیر اشباع با حداقل دو باند دوگانه مورد نیاز است .مهمترین اسید چرب از این گروه در مواد
غذایی اسید لینولئیک است.
روش دیان مزدوج نسبت به تعیین شاخص پراکسید سریعتر ،سادهتر ،مستقل از واکنشهای
شیمیائی یا توسعه رنگ بوده و به مقدار نمونه کمتر نیاز دارد .روغنهای حاوی کاروتنوئید جذب بیش
از انتظار در طول موج  233نانومتر نشان میدهند که علت آن وجود باندهای دوگانه در ساختارهای
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مزدوج کاروتنوئیدها میباشد .تحقیقات نشان میدهد که هیدروژناسیون روغنها به علت
افزایش دیانهای مزدوج در طی این فرایند باعث افزایش جذب در طول موج  233نانومتر میشود
(رولستاد و همکاران .)2005 ،محققین مختلف به بررسی ارتباط بین میزان دیانهای مزدوج و
هیدروپراکسیدهای تشکیل شده در طی نگهداری نمونههای متفاوت در شرایط مختلف پرداختهاند .در
طی یک مطالعه جهت ارزیابی پایداری اکسایشی روغن نارگیل در حضور و عدم حضور آنتی اکسیدان
بهمدت  30روز در آون با دمای  23درجه سانتیگراد شاخصهای شیمیائی شامل عدد پراکسید ،قابلیت
جذب ویژه دیانهای مزدوج و تریانهای مزدوج اندازهگیری شد (رحمان و همکاران .)2011 ،تکین
و همکاران ( )2001در طی ارزیابی کارایی حرارتی روغن فندق ،روغن میوه زیتون ،روغن دانه انگور
و روغن آفتابگردان جهت سرخکردن نشان دادند که افزایش در مقدار دیانهای مزدوج با دریافت
اکسیژن و تشکیل پراکسیدها طی مراحل اولیه اکسایش و تشکیل حرارتی الیگومرها و پلیمرها متناسب
میباشد .نپوته و همکاران ( )2001پس از ارزیابی رابطه بین پذیرش نهایی و شاخصهای شیمیائی در
بادام زمینی آرژانتینی رابطه منفی را بین خواص حسی و افزایش شاخصهای پراکسید و دیان مزدوج
گزارش کردند .محققان همبستگی باالیی را بین دریافت اکسیژن ،شاخص پراکسید ،دیان مزدوج و
زمان نگهداری در روغن سویای حاوی آنتی اکسیدان و پراکسیدان و در شرایط نور و تاریکی گزارش
نمودند (چانگ و همکاران .)2003 ،عالوه بر این همبستگی بین ترکیبات قطبی و شاخص پراکسید در
روغن آفتابگردان در طی نگهداری در دماهای متفاوت مطرح شده بود (کراپیسته و همکاران.)1111 ،
فرهوش و موسوی ( )2001در طی بررسی کارایی دو شاخص شیمیائی در ارزیابی کیفیت روغنهای
سرخ کردنی اذعان داشتند که همبستگی مناسبی ( 18درصد) بین عدد دیان مزدوج و درصد ترکیبات
قطبی وجود دارد .گزارش شده که در طی سرخ کردن روغنها در دمای باال همبستگی کمی بین
شاخص پراکسید و دیان مزدوج وجود دارد زیرا در دمای باال مقداری از پراکسیدها تجزیه میشود و
با کاهش دما مقداری پراکسید تشکیل میشود (آگوستین و بری .)1183 ،محققین رابطه بین تغییرات
در شاخص پراکسید و دیان مزدوج را طی اکسایش روغن آفتابگردان با درجه متفاوت غیر اشباعی
بررسی نمودند و ضریب همبستگی باالیی بین شاخصهای پراکسید و دیان مزدوج برای درجههای
متفاوت اشباعیت مشاهده کردند (مارمسات و همکاران.)2001 ،
شرط تشکیل باندهای دیان مزدوج وجود اسیدهای چرب با دو باند دوگانه میباشد و روغن
گردو نیز حاوی مقدار باالیی ( 22-50درصد) اسید لینولئیک (مارتینز و همکاران2002 ،؛ مهران،
3

نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد ( ،)4شماره 1311 ،1

 )1113است ،بنابراین میتوان تعیین عدد دیان مزدوج را با روش تعیین عدد پراکسید ،که به مقدار
زیاد نمونه روغن و مواد شیمیائی مضر نیاز دارد ،جایگزین نمود .بنابراین هدف از این پژوهش بهدست
آوردن یک رابطه بین عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج میباشد که با استفاده از آن بتوان ،بدون تعیین
عدد پراکسید ،میزان کیفیت نمونه گردو را با یک روش ساده و با مصرف مقدار کمتر نمونه تعیین
نمود .قابل ذکر است که پژوهش مشابه برای گردو یافت نگردید.
مواد و روشها
مواد مورد استفاده :کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکتهای

مرک1

و

اپلیکم2

تهیه شدند.

نمونههای گردو پوست کاغذی در اواسط شهریور سال  1381به پیشنهاد جهاد کشاورزی استان
خراسان رضوی از یک باغ مشخص جمعآوری شد .رطوبت نمونهها به روش مرسوم خشک کردن در
سایه (دمای  22±1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  33تا  35درصد بهمدت  10روز) به حدود 3
درصد رسانده شد (لوپز و همکاران.)2005 ،
روش نگهداری گردو :جهت تسریع واکنشهای اکسایش و کاهش زمان نگهداری ،نمونههای گردو و
مغز گردو بر روی سینیهای استیل ضد زنگ در داخل آون (ممرت ،UFE 500 ،آلمان) در دمای ،22
 12و  82درجه سانتیگراد بهمدت  35روز نگهداری شد .نمونهبرداری تصادفی در دمای  22درجه
سانتیگراد هر سه روز ،در  12درجهسانتیگراد هر  2روز و در  82درجه سانتیگراد هر روز انجام
گرفت (لوپز -دوآرت و ویدال -کوئینتانر.)2001 ،
استخراج روغن مغز گردو :جهت استخراج روغن 30 ،گرم نمونه گردو توسط یک چاقوی استیل
خرد شده و به مدت  12ساعت در دمای محیط ( 25-20درجه سانتیگراد) ،داخل ارلن 250
میلیلیتری حاوی  200میلیلیتر حالل دیاتیلاتر قرار گرفت و پس از دربندی کامل با درپوشهای
پالستیکی مقاوم به حالل آلی ،در تاریکی نگهداری شد .بعد از  12ساعت ،مخلوط کنجاله و میسال
توسط کاغذ واتمن شماره  1صاف شده و جهت تغلیظ روغن از یک تبخیرکننده در خالء

چرخان3

1- Merck
2- Applichem
3- Rotary vacuum Evaporator
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( ،IKA، RV05 Basicآلمان) تحت خال مجهز به حمام آب الکتریکی ( ،IKA, HB 3 Basicآلمان)
استفاده گردید .نمونه روغن حاصل فورا جهت انجام آزمایشهای شیمیائی مورد استفاده قرار گرفت.
تجزیه شیمیائی :بالفاصله بعد از انتقال نمونههای گردو به آزمایشگاه ،مقدار رطوبت ،پروتئین خام،
چربی کل ،فیبر خام و مقدار خاکستر نمونههای گردو بر طبق روشهای استاندارد ()2005 ،AOAC
تعیین شد و مقدار کربوهیدرات به روش محاسبهای تعیین گردید .برای تعیین نسبت مغز به گردو،
پوسته سخت  5کیلوگرم گردو کامل توسط گردو شکن جدا گردید سپس پوستهها و مغزها به طور
جداگانه وزن شدند .عدد پراکسید به روش تیترسنجی با استفاده از اسید استیک و کلروفرم با نسبت 3
به  2به عنوان حالل و در حضور محلول  0/01نرمال تیوسولفات سدیم مطابق روش استاندارد جامعه
متخصصان شیمی روغن آمریکا )2003( 1تعیین شد .شاخص اسید تیوباربیتوریک براساس روش
استاندارد جامعه متخصصان شیمی روغن آمریکا ( )2001توسط طیفسنج نوری با استفاده از بوتانول
بهعنوان حالل نمونه روغن و خواندن مقدار جذب در طول موج  530نانومتر ،تعیین شد .ضریب
شکست و اسیدیته روغن گردو بر اساس روشهای مرجع جامعه متخصصان شیمی روغن آمریکا
( )1118و شاخصهای دی و تریان مزدوج براساس روش اتحادیه بین المللی شیمی محض و
کاربردی )1181 ،IUPAC( 2بهترتیب در طول موج  233و  228نانومتر با استفاده از ایزواکتان بهعنوان
حالل روغن تعیین شد .بر طبق این روش مقدار  0/1تا  0/3گرم روغن با حالل ایزواکتان مخلوط
گردید و مقدار جذب محلول حاصل در طول موج  233و  228نانومتر بهترتیب بهمنظور تعیین مقدار
باندهای دی و تریان مزدوج قرائت گردید.
تجزیه و تحلیل آماری
کلیه مراحل این پژوهش ،از ابتدا تا انتها ،در سه تکرار انجام گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در
قالب طرح کامالً تصادفی با دو متغیر شامل وجود پوسته گردو و دما انجام شد و مقایسه  LSDتوسط
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد بوسیله نگارش  1نرمافزار سیستم تجزیه و تحلیل
آماری 3و رسم نمودار توسط نرمافزار اکسل 3صورت گرفت.
1- American Oil Chemists Society
2- International Union of Pure and Applied Chemistry
)3- Statistical Analyses System (SAS
4- Excel
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نتايج و بحث
ترکیب شیمیائی گردو :ترکیب شیمیائی و بازدهی مغز گردو در جدول  1قابل مشاهده میباشد .برخی
از ویژگیهای شیمیائی و فیزیکی روغن استخراج شده از گردو تازه در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -1برخی مشخصات شیمیائی و فیزیکی گردو.
رطوبت

روغن

پروتئین

(درصد)

(درصد)

(درصد)

2/1±0/3

28/2±2

13/1±0/3

خاکستر (درصد)
1/13±0/011

فیبر

کربوهیدرات

گردو/مغز

(درصد)

(درصد)

(درصد)

1/18±0/53

1/21

38/25±3

رطوبت باالی گردو در زمان برداشت باعث رشد کپکها و فعالیت آنزیمها میشود .فعالیت آنزیم
پلی فنل اکسیداز سبب تیرگی پوسته نازک خارجی گردو و فعالیت آنزیم لیپاز سبب آزاد شدن
اسیدهای چرب آزاد میشود .بنابراین رطوبت گردو پس از برداشت باید توسط خشک کردن آن
کاهش داده شود .میزان کاهش رطوبت به کشور تولید کننده آن بستگی دارد ،بهعنوان مثال گردوها در
آمریکا تا  8درصد رطوبت و در فرانسه تا  12درصد رطوبت خشک میشوند .بهطور کلی بهتر است
برای حفظ کیفیت گردو در طی نگهداری این مقدار به کمتر از  3درصد نرسد (لوپز و همکاران،
.)1115
مقادیر مربوط به ترکیب شیمیائی مغز گردو تازه (جدول  )1با برخی نتایج گزارش شده مشابه
میباشد .بهعنوان مثال براساس اسناد سازمان مواد غذایی و کشاورزی ملل متحد (فائو) 1ترکیب
شیمیایی گردوی ایرانی ( )Juglans regiaشامل  2/2درصد رطوبت 13/8 ،درصد پروتئین25/2 ،
درصد روغن 15/5 ،درصد کربوهیدرات 2/1 ،درصد فیبر و  1/1درصد خاکستر میباشد .مهران
( )1113بعد از مطالعه ترکیب شیمیائی  5نوع مختلف گردوی ایرانی اذعان داشت که مقدار رطوبت
آن ها بین  2تا  3/2درصد و ضریب شکست روغن آنها بین  1/321تا  1/321در دمای  30درجه
سانتیگراد (معادل  1/31225تا  1/31325در دمای  25درجه سانتیگراد) تغییر میکند .بهطور کلی
مقدار ضریب شکست برای روغنهای متفاوت بین  1/331تا  1/382تغییر میکند (شهیدی.)2005 ،

)1- Food and Agriculture Organization (FAO
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جدول  -2برخی شاخصهای شیمیائی و فیزیکی روغن استخراجشده از مغز گردو تازه.
عدد پراکسید

عدد دیان مزدوج

عدد تریان

(میلیاکی واالن

(میکرو مول بر

مزدوج (میکرو

بر کیلوگرم)

گرم)

مول بر گرم)

0/3

3/353±0/03

0/332±0/01

عدد اسید
تیوباربیتورک
0/032±0/001

اسیدیته

ضریب شکست

(درصد اسید

در ( 25درجه

اولئیک)

سانتیگراد)

0/023

1/3133±0/0003

درصد مغز آجیلها یکی از مهمترین معیارهای تعیین کیفیت آنها میباشد .بهعنوان مثال در مورد
پسته مقادیر مختلف  53/5 ،31و  33/1درصد (ماسکان و کاراتاس )1111 ،گزارش شده است و این
اختالف نیز مربوط به تفاوتهای ترکیبی بین واریتهها میباشد .عالوه براین در مورد درصد مغز
واریتههای مختلف گردوی ایران مقادیر  32تا  58درصد گزارش شده است (مهران.)1113 ،
اوستربرگ و همکاران ( )2001میانگین عدد پراکسید  1رقم مختلف گردو تازه را 0/21
میلیاکیواالن پراکسید بر کیلوگرم روغن گردوگزارش نمودند .ساویج ( )2001گزارش نمود عدد
پراکسید گردو تازه از  0/15تا  0/21میلیاکیواالن اکسیژن بر کیلوگرم تغییر میکند .در مطالعه دیگر
مقادیر  0/01و  0/01بهترتیب برای عدد اسید تیوباربیتوریک (معیاری از افزایش جذب در  530نانومتر
و بدون واحد) و درصد اسیدهای چرب آزاد گردو گزارش گردید (بورانسومپاب و همکاران.)2003 ،
همبستگی عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج روغن استخراج شده از شکلهای متفاوت گردو :طی
مراحل اولیه اکسایش افزایش در جذب فرابنفش بهعلت تشکیل دیانهای مزدوج و تریانهای
مزدوج با جذب اکسیژن و تولید پراکسیدها متناسب است .بنابراین مقدار این دو میتواند بهعنوان یک
معیار نسبی از اکسایش بهکار رود (رولستاد و همکاران.)2005 ،
مطابق مقادیر پراکسید در مقابل عدد دیان مزدوج روغن استخراج شده از مغز گردو دارای پوسته
و فاقد پوسته در طی نگهداری در دماهای متفاوت (دمای  12 ،22و  82درجه سانتیگراد) رسم شد
(شکل  .)1اطالعات مربوط به همبستگی نقاط موجود در شکل  1به همراه تجزیه و تحلیل آماری آن
در جدول  3قابل مشاهده میباشد.
معادالت خطی درجه اول در هر سه دمای  12 ،22و  82درجه سانتیگراد و برای هر دو حالت
نگهداری مغز گردو و گردو کامل در شرایط تسریعیافته توانستند با ضریب همبستگی مناسبی ( 18و
 11درصد) رابطه بین تشکیل هیدروپراکسیدها و دیانهای مزدوج را برای نمونههای گردو در طی
اکسایش نشان دهند.
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شکل  -1همبستگی عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج روغن استخراج شده از مغز گردو و گردو کامل در طی
نگهداری  53 ،22و  53روزه بهترتیب در دمای  22 ،22و  22درجه سانتیگراد.
جدول  -5تجزیه و تحلیل همبستگی خطی بین عدد دیان مزدوج (میکرومول بر گرم) و عدد پراکسید (میلیاکیواالن
اکسیژن بر کیلوگرم) در گردو و مغز گردو طی نگهداری در دماهای متفاوت.
دما (درجه سانتیگراد)
22
12
82

شیب

نوع نمونه
a

گردو کامل

a

مغز گردو

*

1/0013
0/1282

0/12212a

گردو کامل

a

مغز گردو
گردو کامل
مغز گردو

0/1353

عرض از مبدا
ab

3/1881

b

0/11

3/21

0/11

3/112ab

0/11

ab

3/128

0/18

0/1521a

5/001ab

0/11

a

a

0/1312

5/312

اثر دما بر مشخصات معادله همبستگی ()Pr>F

0/2003

0/0511

اثر پوسته گردو بر مشخصات معادله همبستگی ()Pr>F

0/8555

0/312

اثر متقابل دما و پوسته بر معادله همبستگی ()Pr>F

0/2385

0/0588

میانگینهای دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای تفاوت معنیدار میباشند (.)P> 0/05
* معادله خطی :عدد دیان مزدوج= (شیب خط همبستگی × عدد پراکسید)  +عرض از مبدأ.
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معادالت خطی درجه اول در هر سه دمای  12 ،22و  82درجه سانتیگراد و برای هر دو حالت
نگهداری مغز گردو و گردوی کامل در شرایط تسریعیافته توانستند با ضریب همبستگی مناسبی ( 18و
 11درصد) رابطه بین تشکیل هیدروپراکسیدها و دیانهای مزدوج را برای نمونههای گردو در طی
اکسایش نشان دهند (جدول  .)3اطالعات موجود در جدول  3نشان میدهد که شیب و عرض از مبدا
معادله همبستگی حاصل در هر سه دما و برای هر دو حالت گردو ،تحت اثر دما ،وجود پوسته و اثر
متقابل این دو ،مشابه میباشد و از نظر آماری تفاوت معنیداری ندارند .بنابراین میتوان از میانگین
اطالعات موجود در جدول  3بهعنوان یک معادله واحد برای بیان رابطه بین عدد پراکسید و عدد دیان
مزدوج گردو استفاده کرد .این معادله کلی بهشکل زیر قابل بیان میباشد.
رابطه .1

( + 3/832عدد پراکسید ×  = )0/158عدد دیان مزدوج

در این رابطه عدد دیان مزدوج بر حسب میکرومول بر گرم روغن گردو و عدد پراکسید بر حسب
میلیاکیواالن پراکسید بر کیلوگرم روغن گردو است.
بهطور کلی تشکیل پراکسیدها هم زمان با تشکیل باندهای دوگانه مزدوج در اسیدهای چرب چند
غیر اشباعی میباشد ،که میتواند با استفاده از قابلیت جذب ویژه دیانهای مزدوج و تریانهای
مزدوج در طیف فرابنفش اندازهگیری شود (واناسوندارا و همکاران .)1115 ،عالوه براین جذب
فرابنفش در  228نانومتر به عنوان معیاری از تریانهای مزدوج و محصوالت ثانویه اکسایش همانند
کتو دیانها و دیانالهای مزدوج میباشد (اوستربرگ و همکاران .)2001 ،اگرچه بهطور معمول
جذب در طول موج  232نانومتر بهعنوان معیاری از مقدار هیدروپراکسید است ،بعضی محصوالت
حاصل از تجزیه هیدروپراکسیدها همانند  -1هیدروکسی اکتا دکا –  -12 ،10دی انوئیک اسید و -13
هیدروکسی اکتا دکا –  11 ،1دی انوئیک اسید این ساختار مزدوج را حفظ کرده و در جذب شرکت
خواهند کرد .بنابراین اختصاصی بودن این روش نسبت به شاخص پراکسید کمتر است (پوکورنی و
همکاران.)2001 ،
عالوه براین گزارش شده که هنگام آمادهسازی نمونههای چربی استخراج شده برای انجام
آزمایشهای شیمیائی ،هیدروپراکسیدهای اسید چرب تشکیل شده به سرعت به ترکیبات هیدروکسی
پایدارتر تبدیل میشوند .ترکیبات هیدروکسی اسید چرب تشکیل شده در طی اکسایش چربی حداکثر
جذب فرابنفش مشابه با هیدروپراکسیدهای متناظر آنها نشان میدهند ،اما این ترکیبات در شاخص
پراکسید تاثیر ندارند (کوالس و آکمن .)2001 ،مقدار شاخص دیان مزدوج به ترکیب اسیدهای چرب
1
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نمونه بستگی دارد ،بنابراین این روش نمیتواند برای مقایسه مستقیم وضعیت اکسایش انواع متفاوت
چربیها و روغنها استفاده شود .با این حال طی مراحل اولیه اکسایش افزایش در جذب فرابنفش،
بهعلت تشکیل دی و تریانهای مزدوج ،متناسب با دریافت اکسیژن و تولید هیدروپراکسیدها میباشد.
به این دلیل مقدار دی و تریانهای مزدوج میتواند بهعنوان یک معیار نسبی از اکسایش بهکار رود
(فارمر.)1132 ،
بنابراین با توجه به هزینه پایینتر و سرعت باالتر تعیین عدد دیان مزدوج نسبت به تعیین عدد
پراکسید ،پیشنهاد میشود در مواردی که هدف تعیین میزان پیشرفت اکسایش در مراحل اولیه فساد
گردو میباشد ،از این روش بهعنوان جایگزین شاخص پراکسید استفاده شود.
نتيجهگيري
معادلههای خطی درجه اول توانستند رابطه بین عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج روغن گردو را
در طی نگهداری تسریعیافته بیان کنند .تفاوت معنیداری بین شیب و عرض از مبدا معادالت خطی
تحت اثر دما ،وجود پوسته سخت گردو و اثر متقابل دما و پوسته سخت گردو مشاهده نشد .طی
مراحل اولیه اکسایش افزایش جذب فرابنفش در طول موج  233نانومتر ،بهعلت تشکیل دیانهای
مزدوج ،متناسب با دریافت اکسیژن و تولید هیدروپراکسیدها میباشد .پیشنهاد میشود با توجه به هزینه
پایینتر تعیین عدد دیان مزدوج و همبستگی مناسب بین عدد پراکسید و عدد دیان مزدوج از رابطه
یک جهت جایگزینی روش تیترسنجی با روش طیفسنجی نوری در محدوده فرابنفش استفاده شود.
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Abstract
Lipids and oils are susceptible to oxidation. Analytical protocols are required
for measuring their oxidation progress. Spectrophotometric, iodometric, and
colorimetric methods may apply for measuring the early stages of lipid oxidation.
In this study, walnut samples were selected and were kept shelled or unshelled at
62, 72 and 82˚С to evaluate the relationship between peroxide value and
conjugated diene value. A number of chemical and physical characteristics of
walnut kernel oil were determined. Measuring walnut oil conjugated dienes was
carried out spectrophotometrically by reading UV absorption at 233 nm. Peroxide
value was measured by conventional titration method. The results showed that
peroxide value, conjugated diene value and acidity (by oleic acid) of fresh walnut
were 0.3 meqO2/kg, 4.354 µmol/g and 0.064 %, respectively. First order linear
equations were found to correlate peroxide and conjugated diene values in
extracted oil from whole walnut and in walnut kernel, during storage at different
temperatures (62, 72 and 82˚С), with a regression coefficient of 0.98 and 0.99. A
generalized equation was used for expressing the relationship between peroxide
and conjugated diene values in walnut, because there was no significant difference
between the equations slopes and intercepts for three temperature conditions and
two walnut forms.
Keywords: Walnut, Oil oxidation, Peroxide value, Conjugated diene value.1
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