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 )دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكی کاشان( کارشناس صنایع غذایی )مهندس مریم محلوجی  03155473025 شماره تماس واحد:

میلیارد دالر در سال به سرعت در حال رشد  32با تجارت بیش از گردو/پسته/بادام/فندق (مانند )درختی  مغزهایجهانی بازار  

 است.

)تند اکسیداتیو فساد  که می تواند آنها را مستعدهستند مختلفباال و اسیدهای چرب  یدارای محتوای روغن این نوع آجیل

کند.علیرغم اهمیت جهانی آنها، اطالعات محدودی در مورد شرایط نگهداری بهینه و ماندگاری بسیاری از گونه های  شدگی(

عوامل پس از برداشت درختی تحت تأثیر هر دو مرحله قبل از برداشت و های  مغزکیفیت و در نتیجه ماندگاری آجیل وجود دارد.

 در واقع نژاد میباشد. طول فصل رشدو نحوه  باغداری در آجیل ویژگی های ذاتی  شاملعوامل پیش از برداشت  قرار می گیرد.

اقدامات اصالحی باغ زمان برداشت و همچنین ،صل رشد در طول ف محیطی عواملو  در حین تولید شیوه های باغداری ،آجیل

 میوه کردنجدا  ت ها شاملکود موثر شناخته شده است. فاکتورهای پس از برداشت شامل تمامی عملیانوع و زمان مصرف مثل 

و حمل و نقل  میباشد.روش های مناسب  )انبارش( ، بسته بندی، ذخیره سازیمغز کردن، خشک کردن، از درخت ، پوست گیری

کاهش کیفیت می شود ،ضروری است . روش های پس از برداشت جهت جلوگیری از آسیب های فیزیکی و شیمیایی که باعث 

هر دو تا حد زیادی می تواند بر کیفیت محصول و سودآوری در بازار تأثیر  مغزهای درختیبرداشت و حمل پس از برداشت 

 بگذارد.

رو شرایط از این . یکی از بحرانی ترین عوامل پس از برداشت که بر ماندگاری آجیل تاثیر می گذارد شرایط نگهداری است    

برای تعیین ماندگاری  به عنوان مثال پارامترهای کیفی پسته مورد استفاده ذخیره سازی تمرکز اصلی این بررسی خواهد بود.

وشدت طعم کلی .تغییرات در این پارامترهارا می توان با تجزیه و تحلیل  ندیشیرینی، روغنی، تلخی، تعبارتند ازمیزان تردی ،

 .حسی تعیین کرد

امترهای شیمیایی  آجیل می تواند بر کیفیت، پایداری روغن و عمر مفید آنها تأثیر بگذارد. زمان ماندگاری آجیل نیز بسته پار    

به شرایط نگهداری آنها متفاوت است .کیفیت ممکن است به دلیل واکنش های اکسیداتیو از بین برود.که بیشتر تحت تاثیر 

 .استا در انبار ترکیب اولیه آجیل و شرایط نگهداری آنه

درختی به  مغزهایهای درختی تأثیر می گذارد. گونه مغزهایشرایط نگهداری تا حد زیادی بر کیفیت و ماندگاری به طور کلی     

 .سازی متفاوت هستندذخیره الزامات مورد نیاز برایدلیل ترکیب روغن و اسیدهای چرب متفاوت، از نظر 

به طور کلی، آجیل هایی با سطوح باالیی از اسیدهای چرب تک غیراشباع نسبت به آجیل های حاوی سطوح باالیی از اسیدهای 

 هستند فساد و تندشدگیچرب غیر اشباع، پایدارتر و کمتر مستعد 

 60-40حدود یین محیط پا، رطوبت بافت مغز درختی درصد 2.5پایین حدود درجه سانتیگراد، رطوبت  15تا  4دماهای بین     

درختی  مغزهایشرایط ایده آل برای نگهداری بیشتر  بودن محل نگهداری، و تاریکدرصد  2.5، غلظت اکسیژن کمتر از درصد

 هستند.

                    کیفیت و ماندگاری آجیل تاثیرشده  و چه با پوسته برنگهداری آجیل چه به صورت مغزنژ اد اجیل و نحوه زمان برداشت، 

 می کند  غذایی و مزایای سالمتی آجیل درختی را برای مصرف کنندگان فراهم باالی کیفیت ،نگهداری بهینه می گذارد. شرایط


