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چکيده
رنگ يکي از فاکتورهاي مهم در ارزيابي کيفي فرآوردههاي غذائي محسوب ميشود .هدف از اين پژوهش مقايسه اثر
چهار نوع اليه پوششي اعمال شده روي انار ،بر تغيير رنگ آب انار و انتخاب بهترين نوع پوشش براي حفظ اين فاکتور
کيفي ميباشد .براي انجام آزمايش نمونههاي انار با چهار پوشش ژل آلوئهورا ،محلول کيتوزان  ،%1عصاره پوست انار
و پارافين مايع پوشش داده شدند و به مدت  105روز در دماي  4درجه سانتيگراد انبارگذاري شدند .سپس هر  35روز
يکبار آب انارها گرفته شده و پس از اخذ تصاوير ديجيتال مناسب ،پارامترهاي مربوط به رنگ تصاوير شامل روشنايي،
زاويه هيو  ،مقادير قرمزي ،زردي و آبي ،اشباعيت رنگ و شاخص قهوهاي شدن نمونهها تعيين شد .نتايج حاصل نشان
داد ،تيمارهاي پوششي اعمال شده بر روي انارها و مدت زمان نگهداري بر روي تمام پارامترهاي رنگي مورد بررسي به
جز شاخص قهوهاي شدن ،در سطح  %5تأثير معنيداري داشتهاند .نتايج همچنين نشان داد پس از طي  105روز
انبارداري نمونههايي با استفاده از پوشش ژل آلوئهورا با کاهش مقدار روشنايي آب انار تا  ،40.78زردي تا  150.26و
زاويه هيو تا  42.52درجه در مقايسه با ساير تيمارهاي پوششي از نظر حفظ ويژگيهاي رنگي آب انار داراي عملکرد
بهتري بوده است.
واژگان کليدي :آب انار ،انبارماني ،پردازش تصوير ،تغييرات رنگLab ،
مقدمه

کولکارني ( .)2004طبق آمار فائو )2009(1تخمين زده

انار از خانواده  punicaceaeو با نام علمي Punica

شده است که کل توليد جهاني محصول انار تقريبا 1/5

 granatum L.است که در کشورهاي گرمسيري و نيمه

ميليون تن ميباشد که  47درصد آن مربوط به ايران

گرمسيري مثل ايران ،ترکيه و آمريکا کشت ميشود

است .در سالهاي اخير تحقيقات متعددي در خصوص
FAo

1

310

خانیان نجف آبادي ،قنبریان و ...

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  26شماره  /2سال 1395

استفاده از پوششهاي مختلف براي افزايش قابليت

طول نگهداري استفاده کردند .پدرسچي و همکاران

انبارماني انار صورت گرفته است .سالحورزي و

( )2006براي اندازه گيري رنگ چيپس سيب زميني از

تهرانيفر ( )1392تأثير اسانس برخي گياهان دارويي و

پردازش تصوير در مدل * L*a*bاستفاده کردند.

پوشش پلياتيلني را بر عمر انبارماني و شاخصهاي

جويباري و فرحناکي ( )1388از نرم افزار فتوشاپ براي

درصد سرمازدگي و کاهش وزن ميوه انار را مورد

بررسي تغييرات رنگ خرماي مضافتي بم در طي

بررسي قرار دادند .رنجبر و همکاران ( )1386در

رساندن مصنوعي استفاده کردند.

پژوهشي اعالم نمودند که استفاده از پوشش پلياتيلن

مرور منابع نشان ميدهد که تاکنون گزارشي از کاربرد

روي عمر انبارماني و کيفيت ميوه انار رقم ملس ساوه

تکنيکهاي پردازش تصاوير ديجيتال براي ارزيابي کيفي

باعث جلوگيري از کاهش وزن پوست ميوه انار و

محصول آب انار منتشر نشده است .لذا هدف از اين

همچنين حفظ کيفيت ميوه در طول مدت انبارماني مي-

تحقيق استفاده از تکنيک پردازش تصاوير ديجيتال براي

گردد .طاليي و همکاران ( )1382درتحقيقي تاثير

بررسي اثر چهار نوع پوشش بر تغييرات رنگ آب انار

تيمارهاي مختلف پوشش پلياتيلن را برروي عمر

در طي انبارماني است.

انباري و برخي صفات کمي و کيفي انار رقم ملس ساوه
مورد مطالعه قرار دادند.

مواد و روشها

از طرف ديگر ،فرآوري انار و توليد محصوالت جانبي

جمع آوري ،تهيه و انبارگذاري آب انار

از آن مانند آب انار ،رب و کنستانتره يکي از راهکارهاي

در اين تحقيق از انارهاي رقم ميخوش استفاده شد.

اصلي در باال بردن ارزش افزوده اين محصول محسوب

نمونههاي مورد استفاده عاري از هر گونه آفتزدگي،

ميشود .آب انار تازه بسته به نوع رقم ،کدر و معموال

کامال سالم و رسيده از يکي از باغات شهرستان نجف

داراي رنگ قرمز تيره است .قرمزي رنگ آب انار

آباد ازتوابع استان اصفهان در اواخر پاييز سال 1392

مربوط به رنگدانه آنتوسيانين ميباشد .مطالعات نشان

جمع آوري شدند .انارهاي برداشت شده با پارافين

ميدهد که آنتوسيانينهاي آب انار پايداري کمي در طي

مايع ،محلول کيتوزان با غلظت  1درصد ،عصاره پوست

فرايند و نگهداري دارند و با گذشت زمان قرمزي رنگ

انار  +متانول  ،%80ژل آلوئهورا پوششدهي شدند.

آب انار بطور مشخصي کاهش مييابد مارتي و

پوشش اول (پارافين) از بازار تهيه شد .براي تهيهي

همکاران ( .)2002با توجه به اهميت رنگ در ارزيابي

پوشش دوم 10 ،گرم از پودر کيتوزان در اسيد استيک

کيفي آب انار حفظ رنگدانههاي انتوسيانين در طي فرايند

 1%به حجم  1000ميلي ليتر رسانده و سپس به عنوان

و زمان نگهداري از اهميت ويژهاي برخوردار است .در

پوشش استفاده شد .براي تهيه پوشش سوم (عصاره

توليد صنعتي آب انار شفافسازي به عنوان يکي از

پوست انار) ،از پوست انارهاي کوچک و ضايعاتي به

مراحل بسيار مهم که اثر مستقيم پذيرش محصول

عنوان ماده اصلي استفاده گرديد به طوري که ابتدا

توسط مصرف کننده دارد مطرح است.

پوست انارها با آب مقطر شست و شو داده شد و پس

در سالهاي اخير استفاده از فنون پردازش تصاوير

از خشک شدن ،در شرايط کنترل شدهي

ديجيتال در ارزيابي کيفيت محصوالت و فرآوردههاي

بسته بنديهاي تحت خأل نگهداري شدند ،سپس قسمت-

کشاورزي و غذايي رو به گسترش است .به عنوان

هاي  5گرمي از پودر پوست انار با حالل متانول %80

نمونه بريونس و آگايلرا ( )2005از پردازش تصوير

مخلوط شده و پس از اختالط ،در تاريکي به مدت يک

براي پيگيري تغييرات رنگ سطح شکالت شيري در

ساعت در دماي محيط نگهداري شد .سپس فيلتراسيون

 -20در
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و سانتريفوژ انجام و  25گرم بر ميلي ليتر عصارهي

سعي و خطا به دست آمد و در نهايت دوربين با

صاف شده به حجم  1000ميلي ليتر رسانده و مورد

استفاده از پايه نگه دارنده طوري نصب شد که لنز

استفاده قرار گرفت عليمحمدي و همکاران ( .)1390براي

دوربين در فاصله  13سانتيمتري از نمونهها قرار

پوشش چهارم نيز از ژل آلوئهورا استفاده شد .نمونه-

گرفت .به منظور انجام عمليات نورپردازي روي سطح

4

فوقاني نمونهها ازالمپ هاي پاور ال اي دي ،يک وات

نگهداري شدند .سپس در فواصل زماني  35روزه چهار

( )Power LEDاستفاده شد ( 9المپ سفيد و سه المپ

نمونه از هر تيمار پوششي انتخاب و آب نمونهها به

زرد رنگ) ،که با استفاده از مدار الکتريکي شدت نور

دقت توسط آب ميوه گيري دستي استخراج و به وسيله

ساطع شده از آن کنترل گرديد تا بتوان بهترين ميزان

سامانه طراحي شده ،تصاوير ديجيتال مورد نظر از

لوکس نور و نورپردازي را هنگام عکس برداري به

نمونههاي آب انار مطابق (شکل  )1تهيه شد

دست آورد .به منظور ايجاد محيطي با نور ثابت و

هاي پوشش داده شده به مدت  105روز در دماي

جلوگيري از خطاي ايجاد شده توسط انعکاس نور از
بدنه اتاق محفظه تصوير برداري با استفاده از يک
پارچه برزنتي پوشانده شد .بهترين نور براي تصوير
برداري بعد از سعي و خطا در سطح  10درصد نور
سفيد و  20درصد نور زرد به دست آمد.
قسمت نرمافزار تحليل دادهها
به منظور اصالح و پردازش تصاوير اخذ شده توسط
دوربين ،از جعبه ابزار پردازش تصوير نرمافزار
 MATLAB, R2013aاستفاده و برنامه مناسب در آن
نوشته شد.
استخراج ويژگيهاي رنگي
با توجه ب ه اينکه در حال حاضر استفاده از فضاي رنگي
 Labجهت اندازهگيري رنگ مواد غذايي بيشتر مرسوم
شکل  -1تصاوير نمونههاي آب انار به ترتيب با گذشت
الف) 35ب) 70و ج) 105روز

ميباشد براي تبديل فضاي رنگي  RGBتصاوير گرفته
شده از نمونههاي آب انار به ،Labاز روش دو مرحلهاي
ارائه شده توسط لئون ( )2006استفاده شد .در مرحله

سامانه تهيه و پردازش تصاوير

اول پارامترهاي  RGBدر دامنه [ ]1 ,0به فضاي رنگي

بخش سخت افزار

 XYZتبديل ميشوند و در مرحله دوم ،تصوير موجود

بخش سخت افزار ماشين بينايي خود شامل سه واحد

در فضاي  XYZبه فضاي  Labمطابق با معادالت زير

رايانه شخصي ،دوربين ديجيتال  Sonyمدل DSC-

تبديل ميشود.

 W530و اتاقک نور بود .اين اتاقک از محفظهاي به ابعاد
 50×50×30ساخته شد .محل نصب دوربين با توجه به

][1

ميدان ديد دوربين ،عدم استفاده از بزرگ نمايي و

][2

قابليت حرکت عمودي بر روي قسمت فوقاني اتاق نور با

][3
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و

در رابطه ( BI )10شاخص قهوهاي شدن را نشان مي-

][4

دهد بهطوري که در رابطه فوق مقدار  Xاز رابطه زير
تعيين شد:
][11

][5
آناليز آماري
تجزيه و تحليل نتايج ،توسط نرم افزار آماري  SASدر

][6

قالب طرح آماري کامال تصادفي به صورت فاکتوريل
و

براي بررسي معنيدار بودن اثر تيمارهاي پوششي و
مدت زمان انبارماني بر روي رنگ نمونههاي آب انار در

,

][7

سطح اطمينان  %5انجام و مقايسه بين ميانگينها با
استفاده از آزمون  LSDصورت گرفت.

که در اين روابط ( )Zr،Yr ،Xrمربوط به نقاط سفيد و
مرجع است K .و

ثابتهاي پيشنهاد شده توسط

بحث و نتايج

استاندارد  CIEاست.

بررسي تغييرات ميزان روشنايي آب انار

مقدار کروما به عنوان پارامتري که ميزان اشباع شدگي

با توجه به جدول  1مشاهده ميشود که اثر پوشش و

و خلوص شدت رنگ را نشان ميدهد و مقدار زاويه هيو

زمان بر مقدار روشنايي آب انار در سطح احتمال %1

که نشانهاي از طول موج رنگي است به ترتيب با روابط

معنيدار شده است اما اثر متقابل پوشش و زمان معني-

 8و  9محاسبه شدند .الزم به ذکر است که مقادبر  0و

دار نشده است .همانطور که در شکل  2مشاهده مي-

 360درجه براي هيو نشاندهنده رنگ قرمز و مقادير

شود در تمامي تيمارها با گذشت زمان از ميزان

 180 ،90و  270درجه به ترتيب نشاندهنده رنگهاي

روشنايي تصاوير کاسته ميشود .در شکل  3مشاهده

زرد ،سبز و آبي ميباشند .در ضمن شاخص قهوهاي

ميشود که تيمار پوششي پارافين و ژل آلوئهورا با

شدن که از مهمترين پارامترهاي مورد استفاده در

مقادير  57.30و  40.78به ترتيب بيشترين و کمترين

ارزيابي کيفيت رنگ تصاوير ديجيتال محسوب ميشود

ميزان روشنايي رنگ را نسبت به نمونه شاهد نشان

طبق رابطه  10تعيين شد (ساري و همکاران 1995و

دادند .تجزيه آسکوربيک اسيد و دهيدرو آسکوربيک

اوهتا و رابرتسون :)2005

اسيد و شرکت آنها در قهوهاي شدن غير آنزيمي و
توليد ترکيبات کربونيلي واکنشپذير نظير هيدروکسي

][8

متيل فورفورال در طي بر همکنشهايي منجر به تشکيل
رنگدانههاي قهوهاي و کمتر شدن ميزان روشنايي آب

][9

مرکبات ميگردد (منتظر و نياکوثري  .)1391بنابراين
= BI

کاهش اهميت تغذيهاي مرکبات طي نگهداري نه تنها به
علت از دست رفتن ويتامين ث است ،بلکه در ارتباط با
تغيير طعم ،مشکل تيره تر شدن رنگ آب مرکبات را نيز
به همراه دارد .نتايج مشابهي نيز توسط منتظر و
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نياکوثري ( )1391در خصوص کاهش مقدار روشنائي
آب نارنج با گذشت زمان طي انبارداري با افزايش دماي
نگهداري گزارش شده است.
جدول  -1تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و
برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي
ميزان روشنايي (* )Lآب انار
منابع
تغييرات

مجموع

درجه

مربعات آزادي

ميانگين آزمونF

روشنايي )*(L

مربعات
**

پوشش
زمان

شکل- 3مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار

**

پوشش×زمان

حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

ns

خطا

بررسي تغييرات ميزان قرمزي آب انار

کل

در جدول  2مشاهده ميشود که اثر پوشش و زمان بر

** و  nsبه ترتيب سطح معنيداري  %5و عدم معنيداري را نشان

روي ميزان قرمزي رنگ آب انار در سطح احتمال%1

ميدهد.

معنيدار شده در حالي که اثر متقابل پوشش و زمان نيز
در سطح احتمال  %5معنيدار شده است .نتايج شکل 4
نشان ميدهد که در تمامي تيمارهاي پوششي با گذشت
زمان از ميزان قرمزي رنگ آب انار کاسته ميشود به
طوري که در شکل  5بيشترين و کمترين مقدار قرمزي
رنگ در تيمارهاي پوششي نسبت به نمونه شاهد به
ترتيب  168.93و  162در عصاره پوست انار و کيتوزان

شکل -2مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار روشنايي

قابل مشاهده است بنابراين يکي از داليل افزايش قرمزي
ميتواند پديده کوپيگمنتاسيون و حفظ رنگدانههاي

)*(L
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-

آنتوسيانين موجود در آب انارها باشد (صبحي و

دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

همکاران .)1389
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جدول  -2تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و

بررسي تغييرات ميزان زردي آب انار

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي

نتايج جدول  3نشان ميدهد که اثر پوشش و زمان بر

ميزان ميزان قرمزي (* )aآب انار
منابع
تغييرات

مجموع

روي ميزان زردي رنگ آب انار در سطح احتمال %1

درجه

ميانگين

آزمون

مربعات آزادي

مربعات

F

معنيدار شده است در حالي که اثر متقابل پوشش و
زمان معنيدار نشده است .با توجه به شکل  6در تمامي

پوشش

**

زمان

**

تيمارهاي پوششي با گذشت زمان مقدار زردي رنگ آب

*

انار کاهش يافته است به طوري که در شکل  7بيشترين

پوشش×زمان

و کمترين مقدار زردي رنگ نسبت به نمونه شاهد به

خطا

ترتيب در تيمارهاي پوششي پارافين  157.15و آلوئه-

کل
* و** به ترتيب سطوح معنيداري  %5و  %1را نشان ميدهد.

ورا  150.26قابل مشاهده است .يکي از داليل افزايش
زردي در نمونه آب انارهاي حاصل از انارهاي پوشش
داده شده با پارافين طي انبارداري از بين رفتن رنگدانه-
هاي موجود در آب انار است .صبحي و همکاران نيز با
آزمايشات خود بر روي نمونههاي آب انار اين نتيجه را
تأييد ميکنند.
جدول  -3تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و
برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي
ميزان زردي (* )bآب انار

شکل- 4مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار قرمزي
)*(a
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

منابع
تغييرات

مجموع

درجه

مربعات آزادي

ميانگين آزمون
F

مربعات

پوشش

**

زمان

**

پوشش×زمان

ns

خطا
کل
*و**به ترتيب سطوح معنيداري  5و  %1و  nsعيدم معنييداري را
نشان ميدهد.

شکل- 5مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار
قرمزي )*(a
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.
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 360درجه نشان دهندهي سياه بودن رنگ نمونه است
الياتم و همکاران ( .)1984حال با توجه به شکل 8
مشاهده ميشود که کاهش زاويه هيو در آلوئهورا
نسبت به ساير نمونهها رنگ نمونه را به قرمز ارغواني
نزديکتر ميکند.

شکل -6مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زردي
)*(b
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

جدول  4تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و
برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي
ميزان زاويه هيو
منابع
تغييرات

مجموع

درجه

مربعات آزادي

ميانگين آزمون
مربعات

F

پوشش

**

زمان

ns

پوشش×زمان

ns

خطا
کل
**و  nsبه ترتيب سطوح معنيداري  %1و  nsعدم معنيداري را
نشان ميدهد.

شکل -7مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زردي
)*(b
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

بررسي تغييرات زاويه هيو
در جدول  4مشاهده ميشود که تيمارهاي پوششي بر
روي مقدار زاويه هيو در سطح احتمال  %1معنيدار
است در حالي که مدت زمان نگهداري و اثر متقابل

شکل - 8مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زاويه
هيو

پوشش و مدت زمان نگهداري معنيدار نشده است.

حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-

مقدار زاويه هيو ميتواند از  0تا  360درجه متغيير

دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

باشد ،به طوري که زاويه صفر نشان دهندهي رنگ
قرمز ارغواني ،زاويه  90درجه نشان دهندهي زردي

بررسي تغييرات ميزان اشباعيت (کروما)

رنگ ،زاويه  180درجه نشان دهندهي رنگ مايل به

در جدول  5مشاهده ميشود که اثر پوشش و زمان بر

سبز ،زاويه  270درجه نشان دهندهي رنگ آبي و زاويه

روي مقدار کروما در سطح احتمال  %1معنيدار است
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ولي اثر متقابل پوشش و زمان معنيدار نشده است.
نتايج در شکل  9نشان ميدهد که با افزايش مدت زمان
نگهداري مقدار کروما کاهش مييابد همچنين با توجه به
شکل 10بيشترين و کمترين مقدار کروما نسبت به نمونه
شاهد به ترتيب  230.72و  221.66در تيمارهاي
پوششي عصاره پوست انار و محلول کيتوزان %1
مشاهده ميشود .منتظر و نياکوثري ( )1391نيز به اين
نتيجه رسيدند که با افزايش دماي نگهداري و زمان
انبارداري آب نارنج از مقدار روشنايي و زردي آن
کاسته ميشود و مقدار کروما يا اشباعيت رنگ در طي
نگهداري به آهستگي کاهش مييابد

شکل - 10مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار
کروما
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

جدول  -5تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار

بررسي تغييرات شاخص قهوهاي شدن

اصلي و برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش،

نتايج جدول  6نشان ميدهد که اثر پوشش ،زمان و اثر

زمان بر روي مقدار کروما

متقابل پوش ش و زمان بر روي ميزان شاخص قهوهاي

منابع
تغييرات

مجموع

درجه

ميانگين آزمونF

مربعات آزادي مربعات

پوشش

**

زمان

**

پوشش×زمان

ns

شدن تأثير معنيدار ندارد .با توجه به غير معنيدار
شدن اثر پوشش ،زمان و اثر متقابل پوشش در زمان بر
مقدار شاخص قهوهاي شدن ،روند تغييرات قهوهاي
شدن و زياد شدن اين شاخص در آب انارهاي حاصل
از انارهاي پوشيده شده با محلول کيتوزان  %1ميتواند

خطا

واکنشهاي غير آنزيمي شامل تجزيه آسکوربيک اسيد

کل
** و  nsبه ترتيب سطوح معني داري  %1و  nsعدم معني-
داري را نشان ميدهد.

طي فرآيند غير هوازي که منجر به توليد رنگدانههاي
قهوهاي رنگ ميشود منتظر و نياکوثري ( )1391اين
واکنشها را به عنوان يکي از اصليترين واکنشهاي
مخرب در طي نگهداري مرکبات دانستند که نه تنها به
علت از دست رفتن ويتامين اهميت تغذيه خود را از
دست ميدهند بلکه عالوه بر طعم ،تيره شدن رنگ
مرکبات را نيز به همراه دارند.

شکل - 9مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار کروما.
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

317

استفاده از پردازش تصاویر براي بررسي اثر چهار نوع پوشش بر تغییرات رنگ آب انار در طي انبارماني

جدول  -6تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و

جدول  7تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش ،زمان بر روي

ميزان شاخص قهوهاي شدن

ميزان تغييرات رنگ آب انار

منابع
تغييرات

درجه

ميانگين

آزمون

منابع

مجموع

درجه

ميانگين

آزمون

مجموع

مربعات آزادي

مربعات

F

تغييرات

مربعات

آزادي

مربعات

F

پوشش

**

**

زمان

**

زمان

**

پوشش×زمان

ns

پوشش×زمان

**

پوشش

خطا

خطا

کل

کل

**و  nsبه ترتيب سطوح معنيداري  %1و  nsعدم معنيداري را

** سطح معنيداري  %1را نشان ميدهد.

نشان ميدهد.

بررسي ميزان تغييرات رنگ آب انار (

)

در جدول  7مشاهده ميشود که اثر پوشش ،زمان و اثر
متقابل پوشش و زمان بر روي ميزان تغييرات رنگ در
سطح احتمال  %1معنيدار شدهاند .در شکل  11نيز
مشاهده ميشود که با افزايش مدت زمان نگهداري
تغييرات کلي رنگ افزايش مييابد .شکل  12نيز نشان
ميدهد که تيمار پوششي عصاره پوست انار و پارافين
نسبت به ساير تيمارهاي پوششي تغييرات رنگ کمتري
دارند همچنين بيشترين و کمترين مقدار تغييرات رنگ به
ترتيب  27و  5.11نسبت به نمونه شاهد براي تيمارهاي

شکل  -11مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار
تغييرات رنگ (

)

حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.

پوششي محلول کيتوزان  %1و عصاره پوست انار
مشاهده ميشود .طبق گزارش رشيديان و همکاران
( )1390ميزان تغييرات رنگ نميتواند تنها مالك ارزيابي
رنگ باشد ،و براي انتخاب بهترين نمونه از نظر رنگ
بهتر است شاخصههاي * a* ،Lو * bنيز در نظر گرفته
شود.

شکل  -12مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار
تغييرات کلي رنگ
حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي-
دار در سطح  %5بر اساس آزمون  LSDميباشد.
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نتيجه گيري

لحاظ حفظ اين فاکتور کيفي از اهميت بيشتري

نتايج بدست آمده از اين تحقيق ،نشان داد پردازش

برخوردار است .بنابر اين به طور کلي تيمار پوششي

تصاوير ديجيتال ميتواند به عنوان راهکار مناسبي

ژل آوئهورا اثرات بهتري را نشان داد به طوري که براي

براي ارزيابي کيفي ت آب انار مورد استفاده قرار گيرد.

پوشش ژل آلوئهورا کاهش زاويه هيو ،و کاهش

طبق نتايج اين تحقيق ،استفاده از تيمارهاي پوششي

شاخص قهوهاي شدن را داريم که به ترتيب حاکي از

موجب حفظ خصوصيات رنگ در نمونههاي پوششي

نزديک شدن رنگ نمونه به قرمز ارغواني و حفظ

آلوئهورا و عصاره پوست انار شده است .در بين

آنتوسيانينها (رنگدانههاي آب انار) و در نهايت کاهش

پوشش هاي به کار رفته ،تيمار پوششي عصاره پوست

قهوهاي شدن رنگ نمونهها است .با توجه به اينکه در

انار ،رنگ آب انار را نسبت به حالت اوليه بهتر حفظ

صنعت ،جهت حفظ کيفيت و رنگ آب ميوهها از مواد

کرده ولي با توجه به اينکه رنگ قرمز ارغواني روشن

افزودني که خود مضراتي را به همراه دارد استفاده مي-

آب انار ،پذيرش بيشتري براي صنعت و مشتري دارد

شود انبارداري محصول و استفاده از پوشش ژل

لذا پوشش ژل آلوئهورا نسبت به عصاره پوست انار از

آلوئهورا ميتواند مورد توجه ويژه قرار گيرد.
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Application of image processing for investigation of the effect of four type
of cover on the color changes of pomegranate juice during storage
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Abstract
Color is one of the most important factors considered as an in quality evaluation of food
products. The aim of this study was to compare the effect of four coating layers of
pomegranate fruit on the color changes of juice fruit and choosing the best type of coting
layer to save this quality factor. The samples were coated by four types of coating layers
including of Aloevera gel, chitosan solvent 1%, pomegranate peel extract, and liquid paraffin.
Then the samples were storage for 105 days at 4 °C. Four samples of each treatment were
taken every 35 days and their color parameters including lightness, hue angle, redness,
yellowness, blueness, saturation, and browning indices were determined. The results showed
that the coating layers and storage time had a significant effect at level of 5% on all studied
color parameters except browning index. The results also showed that, after 105 days of
storage, samples coated with Aloevera gel showing a decrease to 40.78 in lightness, 150.26 in
yellowness and 42.52 in hue angle had better performance. So, Aloevera gel is preferred for
saving color parameters of pomegranate juice.
Key words: Pomegranate juice, storage, image processing, color changes, Lab

