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 دهيچک

ثر سه اين پژوهش مقايشود. هدف از ايمحسوب م يغذائ يهافرآورده يفيک يابيمهم در ارز ياز فاکتورها يکيرنگ 

 فاکتور نيحفظ ا ين نوع پوشش برايبهترآب انار و انتخاب  ر رنگييبر تغانار،  ياعمال شده رو يه پوششيچهار نوع ال

پوست انار  ، عصاره%1توزان يورا، محلول کانار با چهار پوشش ژل آلوئه يهاش نمونهيانجام آزما يباشد. برايم يفيک

روز  35شدند. سپس هر  يگراد انبارگذاريدرجه سانت 4 يروز در دما 105ه شدند و به مدت ع پوشش دادين مايو پاراف

، ييشنار شامل رويمربوط به رنگ تصاو يتال مناسب، پارامترهايجير ديکبار آب انارها گرفته شده و پس از اخذ تصاوي

ل نشان ج حاصينتان شد. ييها تعنمونهشدن  يات رنگ و شاخص قهوهي، اشباعيو آب ي، زردير  قرمزيو ، مقاديه هيزاو

ه ب يرسمورد بر يرنگ يتمام پارامترها يبر رو يانارها و مدت زمان نگهدار ياعمال شده بر رو يپوشش يمارهايداد، ت

روز  105 يپس از طن نشان داد يج همچنياند. نتاداشته يدارير معنيتأث %5در سطح  شدن، ياجز شاخص قهوه

و  150.26ا ت ي، زرد40.78آب انار تا  ييورا با کاهش مقدار روشنابا استفاده از پوشش ژل آلوئه ييهانمونه يانباردار

ملکرد ع يآب انار دارا يرنگ يهايژگياز نظر حفظ و يپوشش يمارهاير تيسه با سايدر مقادرجه  42.52و تا يه هيزاو

 بوده است.  يبهتر

 

Labرات رنگ،ييتغ ر،يوپردازش تص ،يآب انار، انبارمان:يکليد واژگان

 مقدمه

 Punica يبا نام علم وpunicaceaeانار از خانواده

granatum L. کشورهاي گرمسيري و نيمه که در است

 شودثل ايران، ترکيه و آمريکا کشت ميگرمسيري م

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

 5/1يبا ول انار تقرجهاني محص شده است که کل توليد

درصد آن مربوط به ايران  47باشد که ميليون تن مي

در خصوص  ياخير تحقيقات متعدد يدر سالها است.

                                                           
1 FAo 
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افزايش قابليت  يمختلف برا يپوششهااستفاده از 

ورزي و سالح انار صورت گرفته است. يانبارمان

س برخي گياهان دارويي و ( تأثير اسان1392) فرتهراني

 يهاعمر انبارماني و شاخص اتيلني را برپوشش پلي

و کاهش وزن ميوه انار را مورد  يدرصد سرمازدگ

( در 1386رنجبر و همکاران ) بررسي قرار دادند.

اتيلن م نمودند که استفاده از پوشش پليپژوهشي اعال

ار رقم ملس ساوه روي عمر انبارماني و کيفيت ميوه ان

جلوگيري از کاهش وزن پوست ميوه انار و باعث 

-يت ميوه در طول مدت انبارماني مينين حفظ کيفهمچ

تاثير  يدرتحقيق( 1382طاليي و همکاران ) گردد.

عمر  برروي رااتيلن تيمارهاي مختلف پوشش پلي

انباري و برخي صفات کمي و کيفي انار رقم ملس ساوه 

 .دادندمورد مطالعه قرار 

 يانار و توليد محصوالت جانب يگر، فرآورياز طرف د

 يراهکارهااز يانند آب انار، رب و کنستانتره يکاز آن م

در باال بردن ارزش افزوده اين محصول محسوب  ياصل

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

رنگ قرمز تيره است. قرمزي رنگ آب انار  يدارا

باشد. مطالعات نشان مربوط به رنگدانه آنتوسيانين مي

هاي آب انار پايداري کمي در طي دهد که آنتوسيانينمي

رنگ  فرايند و نگهداري دارند و با گذشت زمان قرمزي

يابد مارتي و آب انار بطور مشخصي کاهش مي

 يتوجه به اهميت رنگ در ارزياب با (.2002)همکاران 

ند طي فراي ن دريانيانتوس يهاآب انار حفظ رنگدانه يکيف

در . است رداراي برخوو زمان نگهداري از اهميت ويژه

از  يبه عنوان يک يسازآب انار شفاف يد صنعتيتول

رش محصول يم پذيار مهم که اثر مستقيمراحل بس

 توسط مصرف کننده دارد مطرح است.

ر ير استفاده از فنون پردازش تصاوياخ يهادر سال

 يهامحصوالت و فرآوردهت يفيک يابيتال در ارزيجيد

. به عنوان رو به گسترش است ييو غذا يکشاورز

پردازش تصوير  از (2005) الريونس و آگايبر نمونه

براي پيگيري تغييرات رنگ سطح شکالت شيري در 

پدرسچي و همکاران  طول نگهداري استفاده کردند.

( براي اندازه گيري رنگ چيپس سيب زميني از 2006)

 استفاده کردند. *L*a*bپردازش تصوير در مدل
از نرم افزار فتوشاپ براي ( 1388رحناکي )ف وجويباري 

بررسي تغييرات رنگ خرماي مضافتي بم در طي 

 رساندن مصنوعي استفاده کردند.

از کاربرد  يدهد که تاکنون گزارشيمرور منابع نشان م

 يکيف يارزياب يپردازش تصاوير ديجيتال برا يهاتکنيک

ن يلذا هدف از ا محصول آب انار منتشر نشده است.

 يبراتال يجيدوير اپردازش تصک يتکناستفاده از ق يتحق

بررسي اثر چهار نوع پوشش بر تغييرات رنگ آب انار 

است. در طي انبارماني

 

 هامواد و روش

 آب انار يه و انبارگذاري، تهيجمع آور

شد.  در اين تحقيق از انارهاي رقم ميخوش استفاده

زدگي، ورد استفاده عاري از هر گونه آفتم يهانمونه

م و رسيده از يکي از باغات شهرستان نجف کامال سال

 1392استان اصفهان در اواخر پاييز سال  آباد ازتوابع

جمع آوري شدند. انارهاي برداشت شده با پارافين 

درصد، عصاره پوست  1مايع، محلول کيتوزان با غلظت 

دهي شدند. پوشش اورژل آلوئه، %80متانول  انار +

ي هيه شد. براي تهيهين( از بازار تپوشش اول )پاراف

گرم از پودر کيتوزان در اسيد استيک  10پوشش دوم، 

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

پوشش استفاده شد. براي تهيه پوشش سوم )عصاره 

انارهاي کوچک و ضايعاتي به پوست انار(، از پوست

عنوان ماده اصلي استفاده گرديد به طوري که ابتدا 

 مقطر شست و شو داده شد و پس آبنارها با پوست ا

در  -20ي از خشک شدن، در شرايط کنترل شده

-تحت خأل نگهداري شدند، سپس قسمت هايبسته بندي

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

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

شد. سپس فيلتراسيون  ساعت در دماي محيط نگهداري
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ي عصاره گرم بر ميلي ليتر 25انجام و و سانتريفوژ 

مورد  ميلي ليتر رسانده و 1000صاف شده به حجم 

 ي(. برا1390عليمحمدي و همکاران ) استفاده قرار گرفت

-نمونه ورا استفاده شد.نيز از ژل آلوئه رمپوشش چها

 4روز در دماي  105هاي پوشش داده شده به مدت 

روزه چهار  35 ينگهداري شدند. سپس در فواصل زمان

ها به انتخاب و آب نمونه يپوشش مارينمونه از هر ت

له ياستخراج و به وس يدست يريوه گيدقت توسط آب م

مورد نظر از  تاليجير ديتصاوشده،  يسامانه طراح

ه شديته( 1)شکل  مطابقآب انار  يهانمونه

 

 

 

 

 

 

 

هاي آب انار به ترتيب با گذشت ر نمونهتصاوي -1شکل 

 روز 105و ج( 70ب( 35الف(
 

 ر يه و پردازش تصاويسامانه ته

 بخش سخت افزار

ر ماشين بينايي خود شامل سه واحد بخش سخت افزا

-DSCمدل  Sony ، دوربين ديجيتاليرايانه شخص

W530  به ابعاد  يامحفظهاتاقک از  نياتاقک نور بود. او

ن با توجه به يمحل نصب دورب ساخته شد. 50×50×30

و  يين، عدم استفاده از بزرگ نمايد دوربيدان ديم

اتاق نور با  يقسمت فوقان يبر رو يت حرکت عموديقابل

ن با يت دوربيو خطا به دست آمد و در نها يسع

نصب شد که لنز  يطور ه نگه دارندهياستفاده از پا

ها قرار نمونه از يمتريسانت 13ن در فاصله يدورب

سطح  يرو يات نورپردازيگرفت. به منظور انجام عمل

 واتک ي، يد يپاور ال ا يها ها ازالمپنمونه يفوقان

(Power LED )( د و سه المپ يالمپ سف 9استفاده شد

شدت نور  يکيبا استفاده از مدار الکتر رنگ(، که زرد

 زانين ميد تا بتوان بهتريکنترل گردساطع شده از آن

به  يرا هنگام عکس بردار يلوکس نور و نورپرداز

با نور ثابت و  يطيجاد محيبه منظور ا دست آورد.

جاد شده توسط انعکاس نور از يا ياز خطا يريجلوگ

ک يبا استفاده از  ير برداريبدنه اتاق محفظه تصو

 ريتصو ين نور برايبهتر پوشانده شد. يپارچه برزنت

درصد نور  10طح و خطا در س يبعد از سع يبردار

 درصد نور زرد به دست آمد. 20د و يسف

 هاافزار تحليل دادهقسمت نرم

تصاوير اخذ شده توسط  پردازش به منظور اصالح و

 افزارر نرميازش تصون، از جعبه ابزار پرديدورب

R2013a MATLAB,  برنامه مناسب در آن  واستفاده

 نوشته شد. 

 يرنگ يهايژگياستخراج و

ه اينکه در حال حاضر استفاده از فضاي رنگي با توجه ب

Lab مواد غذايي بيشتر مرسوم  گيري رنگجهت اندازه

تصاوير گرفته  RGBبراي تبديل فضاي رنگي  باشدمي

اي از روش دو مرحله ،Labهاي آب انار بهشده از نمونه

( استفاده شد. در مرحله 2006ارائه شده توسط لئون )

[ به فضاي رنگي 1 ,0امنه ]در د RGBاول پارامترهاي 

XYZ و در مرحله دوم، تصوير موجود  شونديتبديل م

مطابق با معادالت زير  Labبه فضاي  XYZدر فضاي 

 .شودتبديل مي

 [1] 

[2] 

[3] 
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 و

[4] 

 

[5] 

 

[6] 

 و
 

, [7] 

 

و  ديسفمربوط به نقاط  (Xr ،Yr،Zrکه در اين روابط )

شده توسط  هاي پيشنهادثابت  و Kمرجع است. 

 است. CIEاستاندارد 

 ياشباع شدگزان يکه م يپارامتربه عنوان  کرومادار مق

 ويه هيزاوو مقدار  دهديو خلوص شدت رنگ را نشان م

ب با روابط ياست به ترت يرنگموج  از طول ياکه نشانه

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

ر يدهنده رنگ قرمز و مقادو نشانيه يدرجه برا 360

 يدهنده رنگهاب نشانيدرجه به ترت 270و  180، 90

 ياشاخص قهوه باشند. در ضمنيم يزرد، سبز و آب

فاده در مورد است ين پارامترهايشدن که از مهمتر

شود يتال محسوب ميجير ديت رنگ تصاويفيک يابيارز

 و 1995ن شد )ساري و همکارانييتع 10ابطه طبق ر

 (:2005اوهتا و رابرتسون 

 

[8]  

 

[9]  

 

BI =  

-يشدن را نشان م ياشاخص قهوه BI( 10در رابطه )

ر ياز رابطه ز Xار که در رابطه فوق مقد يطوردهد به

 ن شد:ييتع

[11] 

 

 يز آماريآنال

در  SAS يج، توسط نرم افزار آماريل نتايه و تحليتجز

ل يبه صورت فاکتور يکامال تصادف يقالب طرح آمار

و  يپوشش يمارهايدار بودن اثر تيمعن يبررس يبرا

آب انار در  يهارنگ نمونه يبر رو يمدت زمان انبارمان

ها با نيانگين ميسه بيانجام و مقا %5نان يطمسطح ا

 صورت گرفت. LSDاستفاده از آزمون 

 

 جيبحث و نتا

 آب انار ييزان روشنايرات مييتغ يبررس

که اثر پوشش و شود مشاهده مي 1با توجه به جدول 

 %1ي آب انار در سطح احتمال مقدار روشنايزمان بر 

-زمان معنياثر متقابل پوشش و  امادار شده است معني

-يمشاهده م 2طور که در شکل دار نشده است. همان

شود در تمامي تيمارها با گذشت زمان از ميزان 

مشاهده  3در شکل شود. کاسته مي ريروشنايي تصاو

 با وراآلوئه که تيمار پوششي پارافين و ژل شودمي
ن ين و کمتريشتريب بيبه ترت 40.78و  57.30 ريمقاد

نشان را نسبت به نمونه شاهد رنگ  ييزان روشنايم

تجزيه آسکوربيک اسيد و دهيدرو آسکوربيک  دادند.

و  اي شدن غير آنزيميشرکت آنها در قهوهاسيد و 

پذير نظير هيدروکسي توليد ترکيبات کربونيلي واکنش

هايي منجر به تشکيل مکنشه متيل فورفورال در طي بر

يي آب و کمتر شدن ميزان روشنا ايهاي قهوهدانهرنگ

بنابراين  .(1391 )منتظر و نياکوثري گرددمي مرکبات

طي نگهداري نه تنها به  اي مرکباتکاهش اهميت تغذيه

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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( در خصوص کاهش مقدار روشنائي 1391) نياکوثري

آب نارنج با گذشت زمان طي انبارداري با افزايش دماي 

 نگهداري گزارش شده است.
 

تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و  -1جدول 

 يرو برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر

 ( آب انارL*) ييزان روشنايم

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

رجه د

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

 Fآزمون

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

 کل

** 

** 

ns 

را نشان  يداريو عدم معن %5 يداريب سطح معنيبه ترت ns و **

 دهد.يم

ر مقدار روشنايي مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان ب -2شکل
(L*) 

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي LSD  بر اساس آزمون %5دار در سطح 

 

 

 

 

ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار مقايسه - 3شکل

 (*L) روشنايي

-حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي 

 باشد.مي LSD  بر اساس آزمون %5دار در سطح 

 

 آب انار يزان قرمزيرات مييتغ يبررس 

شود که اثر پوشش و زمان بر مشاهده مي 2در جدول 

 %1نگ آب انار در سطح احتمالروي ميزان قرمزي ر

زمان نيز  دار شده در حالي که اثر متقابل پوشش ومعني

 4 دار شده است. نتايج شکلمعني %5در سطح احتمال 

تمامي تيمارهاي پوششي با گذشت دهد که در نشان مي

شود به استه ميزمان از ميزان قرمزي رنگ آب انار ک

کمترين مقدار قرمزي  بيشترين و 5 که در شکل طوري

رنگ در تيمارهاي پوششي نسبت به نمونه شاهد به 

 و کيتوزان در عصاره پوست انار 162 و 168.93 ترتيب

 ايش قرمزيافز لياز دال يکي بنابراينمشاهده است قابل 

 هايحفظ رنگدانهون و يگمنتاسيده کوپيپد توانديم

صبحي و ) باشد در آب انارها موجود وسيانينآنت

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

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر روي 

 آب انار (a*)ميزان ميزان قرمزي 
منابع 

 راتتغيي

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

آزمون 
F 

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

 کل

** 

** 

* 

 دهد.را نشان مي %1و  %5 داريبه ترتيب سطوح معني **و* 

 

 

 يمقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار قرمز- 4شکل

)*a( 

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي LSD بر اساس آزمون  %5دار در سطح 

 

اثر تيمار پوششي بر مقدار مقايسه ميانگين - 5شکل

 )a*( يقرمز

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح 

 آب انار يزان زرديرات مييتغ يبررس

دهد که اثر پوشش و زمان بر نشان مي 3نتايج جدول 

 %1گ آب انار در سطح احتمال روي ميزان زردي رن

که اثر متقابل پوشش و  دار شده است در حاليمعني

در تمامي  6توجه به شکل  است. با دار نشدهزمان معني

 تيمارهاي پوششي با گذشت زمان مقدار زردي رنگ آب

 نيشتريب 7 کلانار کاهش يافته است به طوري که در ش

مقدار زردي رنگ نسبت به نمونه شاهد به  نيو کمتر

-و آلوئه 157.15 نيترتيب در تيمارهاي پوششي پاراف

ش يل افزاياز دال يکي قابل مشاهده است. 150.26 ورا

پوشش  يحاصل از انارها يدر نمونه آب انارها يزرد

-ن رفتن رنگدانهياز ب يانباردار يطن يداده شده با پاراف

يز با ن صبحي و همکاران. موجود در آب انار است يها

هاي آب انار اين نتيجه را آزمايشات خود بر روي نمونه

 کنند.تأييد مي

 

تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و  -3جدول 

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر روي 

 آب انار (b*) يزرد ميزان

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

آزمون 
F 

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

 کل

** 

** 

ns 

داري را عيدم معنيي nsو  %1و  5 داريبه ترتيب سطوح معني**و*

 دهد.نشان مي
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 يگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زردمقايسه ميان -6شکل

)*b( 

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در

 باشد.مي LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح 

 

 يميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زردمقايسه  -7شکل

)*b( 

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي LSDساس آزمون بر ا %5دار در سطح 

 

 و يه هيرات زاوييتغ يبررس

پوششي بر هاي شود که تيمارمشاهده مي 4 در جدول

دار معني %1سطح احتمال روي مقدار زاويه هيو در 

متقابل و اثر  يکه مدت زمان نگهدار ياست در حال

 دار نشده است.معني يپوشش و مدت زمان نگهدار

ر ييدرجه متغ 360تا  0تواند از يو ميه هيمقدار زاو

رنگ  يه صفر نشان دهندهيکه زاو يباشد، به طور

 يزرد يدرجه  نشان دهنده 90ه ي، زاويقرمز ارغوان

به ل يرنگ ما يدرجه نشان دهنده 180ه يرنگ، زاو

ه يو زاو يرنگ آب يدرجه نشان دهنده 270ه يسبز، زاو

 اه بودن رنگ نمونه استيس يدرجه نشان دهنده 360

 8(. حال با توجه به شکل 1984) تم و همکاراناليا

ورا و در آلوئهيه هيشود که کاهش زاويمشاهده م

 يرنگ نمونه را به قرمز ارغوانها نسبت به ساير نمونه

  کند.يتر مکينزد

تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و  4جدول 

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر روي 

 ويه هيوميزان زا

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

آزمون 
F 

 

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

 کل

** 

ns 

ns

 

داري را عدم معني nsو  %1داري به ترتيب سطوح معني nsو **

 دهد.نشان مي

 

سه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار زاويه مقاي- 8شکل 

 هيو

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در

 باشد.مي LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح 

 

 ت )کروما(يزان اشباعيرات مييتغ يبررس

شود که اثر پوشش و زمان بر يمشاهده م 5در جدول 

 دار استمعني %1دار کروما در سطح احتمال روي مق
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دار نشده است. ولي اثر متقابل پوشش و زمان معني

مان دهد که با افزايش مدت زنشان مي 9در شکل نتايج

مچنين با توجه به يابد هنگهداري مقدار کروما کاهش مي

ن مقدار کروما نسبت به نمونه يو کمتر نيشتريب 10کلش

در تيمارهاي  221.66و  230.72 شاهد به ترتيب

 %1ره پوست انار و محلول کيتوزان پوششي عصا

( نيز به اين 1391منتظر و نياکوثري ) شود.مشاهده مي

نتيجه رسيدند که با افزايش دماي نگهداري و زمان 

انبارداري آب نارنج از مقدار روشنايي و زردي آن 

در طي  شود و مقدار کروما يا اشباعيت رنگکاسته مي

يابدنگهداري به آهستگي کاهش مي

تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار  -5جدول 

اصلي و برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، 

 زمان بر روي مقدار کروما

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

 Fآزمون

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

کل

** 

** 

sn 

-عدم معني nsو  %1به ترتيب سطوح معني داري  nsو  **

 دهد.داري را نشان مي

 

 .ن اثر تيمار زمان بر مقدار کرومامقايسه ميانگي- 9شکل 

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در

 باشد.ميLSD بر اساس آزمون  %5دار در سطح 

ر پوششي بر مقدار مقايسه ميانگين اثر تيما- 10شکل 

 کروما

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح 

 شدن يارات شاخص قهوهييتغ يبررس

دهد که اثر پوشش، زمان و اثر نشان مي 6نتايج جدول 

اي ش و زمان بر روي ميزان شاخص قهوهمتقابل پوش

دار ار ندارد. با توجه به غير معنيدشدن تأثير معني

پوشش در زمان بر اثر متقابل  شدن اثر پوشش، زمان و

اي روند تغييرات قهوه، اي شدنشاخص قهوهمقدار 

شدن و زياد شدن اين شاخص در آب انارهاي حاصل 

تواند مي %1شيده شده با محلول کيتوزان از انارهاي پو

د يک اسيوربه آسکيتجزشامل  يمير آنزيغ يهاواکنش

 يهاد رنگدانهيمنجر به تولکه  ير هوازيند غيفرآ يط

 اين (1391) ياکوثريمنتظر و ن شوديرنگ م ياقهوه

 يهان واکنشيترياز اصل يکيعنوان  به ها راواکنش

که نه تنها به  دانستندمرکبات  ينگهدار يمخرب در ط

ه خود را از يت تغذين اهميتاميعلت از دست رفتن و

ره شدن رنگ يت ،د بلکه عالوه بر طعمندهيدست م

 .دنز به همراه داريمرکبات را ن
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تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و  -6جدول 

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر روي 

 شدن يازان شاخص قهوهيم

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

آزمون 

F 

 پوشش

 انزم

 زمان×پوشش

 خطا

کل

** 

** 

ns 

داري را يعدم معن nsو  %1داري به ترتيب سطوح معني nsو **

 دهد.نشان مي

 () رات رنگ آب انارييزان تغيم يبررس

و اثر  شود که اثر پوشش، زمانيمشاهده م 7 در جدول

گ در متقابل پوشش و زمان بر روي ميزان تغييرات رن

نيز  11اند. در شکل دار شدهمعني %1سطح احتمال 

هداري شود که با افزايش مدت زمان نگمشاهده مي

نيز نشان  12يابد. شکل تغييرات کلي رنگ افزايش مي

دهد که تيمار پوششي عصاره پوست انار و پارافين مي

ارهاي پوششي تغييرات رنگ کمتري نسبت به ساير تيم

رنگ به  راتيتغي ن مقدارين و کمتريشتريب دارند همچنين

 يمارهايت ينسبت به نمونه شاهد برا 5.11و  27ب يترت

و عصاره پوست انار  %1توزان يمحلول ک يپوشش

رشيديان و همکاران  طبق گزارش شود.يمشاهده م

 الك ارزيابيتواند تنها م( ميزان تغييرات رنگ نمي1390)

رنگ باشد، و براي انتخاب بهترين نمونه از نظر رنگ 

نيز در نظر گرفته  *bو  *L* ،aهاي است شاخصه بهتر

شود.

تجزيه واريانس ميانگين مربعات آثار اصلي و  7جدول 

برهمکنش سطوح مختلف عوامل پوشش، زمان بر روي 

 رات رنگ آب انارييزان تغيم

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 ربعاتم

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

آزمون 

F 

 پوشش

 زمان

 زمان×پوشش

 خطا

کل

** 

** 

** 

 دهد.را نشان مي %1داري سطح معني **

 

مقايسه ميانگين اثر تيمار زمان بر مقدار   -11شکل 

 ()ت رنگ راييتغ

-حروف غير يکسان در هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي

 باشد.مي  LSDبر اساس آزمون %5دار در سطح 

 

مقايسه ميانگين اثر تيمار پوششي بر مقدار   -12شکل 

 تغييرات کلي رنگ

-هر ستون بيانگر وجود تفاوت معنيي حروف غير يکسان در 

 باشد.مي  LSDنبر اساس آزمو %5دار در سطح 
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  يريجه گينت

پردازش  ق، نشان دادين تحقيج بدست آمده از اينتا

 يتواند به عنوان راهکار مناسبيتال ميجير ديتصاو

رد. يت آب انار مورد استفاده قرار گيفيک يابيارز يبرا

 يپوشش يمارهايق، استفاده از تين تحقيج ايطبق نتا

ي پوشش يهاات رنگ در نمونهيموجب حفظ خصوص

ن يدر ب شده است.پوست انار  عصارهورا و آلوئه

به کار رفته، تيمار پوششي عصاره پوست  يپوشش ها

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

کرده ولي با توجه به اينکه رنگ قرمز ارغواني روشن 

آب انار، پذيرش بيشتري براي صنعت و مشتري دارد 

از به عصاره پوست انار سبت ورا نآلوئه لذا پوشش ژل

لحاظ حفظ اين فاکتور کيفي از اهميت بيشتري 

 يپوشش ماريبرخوردار است. بنابر اين به طور کلي ت

 يکه برا يرا نشان داد به طور ياثرات بهتر وراژل آوئه

و، و کاهش يه هيورا کاهش زاوپوشش ژل آلوئه

از  يب حاکيم که به ترتيشدن را دار ياشاخص قهوه

حفظ  و يک شدن رنگ نمونه به قرمز ارغوانينزد

ت کاهش يآب انار( و در نها يهاها )رنگدانهنيانيآنتوس

ها است. با توجه به اينکه در شدن رنگ نمونه ياقهوه

ها از مواد عت، جهت حفظ کيفيت و رنگ آب ميوهصن

-اتي را به همراه دارد استفاده ميافزودني که خود مضر

ژل  و استفاده از پوششمحصول  يشود انباردار

رد.يژه قرار گيتواند مورد توجه ويم وراوئهلآ

 مورد استفاده منابع
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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.  
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