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چکیده
دانههای انار آماده مصرف عالوه بر خواص حسی و تغذیهای ویژه ،امکان افزایش مصرف انار را فراهم مینماید .از آنجا
که انار میوه بومی ایران میباشد ،توجه به صنایع تبدیلی انار اهمیت دارد .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بستهبندی
اتمسفر اصالح شده ( )MAPو وکیوم بر برخی ویژگیهای کیفی دانههای انار به روش سطح پاسخ میباشد .روش کار:
بدین منظور دانههای انار جداسازی شده را تحت سه غلظت گاز اکسیژن شامل بستهبندی وکیوم ( )10%( MAP ،)0%و
اتمسفر معمولی ( )21%بستهبندی نموده و در دماهای ( )°4،12،20cبه مدت 16روز نگهداری شدند .اندازهگیری مواد جامد
محلول،اسیدیته،آنتوسیانین کل،فعالیت آنتیاکسیدانی و بار میکروبی در فواصل 4،10و16روز پس از بستهبندی بر روی
نمونهها انجام گردید .فعالیت آنتی اکسیدانی با افزایش دما و زمان نگهداری کاهش یافت که ارتباط مستقیمی با کاهش
آنتوسیانین طی دوره نگهداری داشت .باالترین سطح آنتوسیانین کل و مواد جامد محلول در بستهبندی  MAPحاصل
گردید .با افزایش اسیدیته در اتمسفر معمولی (شاهد) نیز فعالیت آنتیاکسیدانی افزایش معنیداری نشان داد .کیفیت
میکروبی پارامتر مهمی در ماندگاری مواد غذایی می باشد ،کمترین و بیشترین بار میکروبی به ترتیب در بستهبندی
وکیوم و اتمسفر معمولی (شاهد) بدست آمد که با افزایش فعالیت میکروبی در اتمسفر معمولی میزان اسیدیته افزایش و
مواد جامد محلول کاهش یافت .پس از بهینهیابی نهایی ،بهترین غلظت گاز اکسیژن و دما و زمان جهت نگهداری دانههای
انار به ترتیب 5˚C ،%7و11روز بدست آمد .در این نقطه بهینه مقدار اسیدیته ،حداکثر مواد جامد محلول ،حداکثر فعالیت
آنتیاکسیدانی و محتوای آنتوسیانین کل ،حداقل شمارش کلی و کپک-مخمر به ترتیب (،17/6 °Brix ،1/13 )gr/100ml
 2/98 Log cfu/g ،224)mgL−1( ،56%/7و 2/95 Log cfu/gتعیین شد.
واژگان کلیدی :بارمیکروبی ،بستهبندی  ،MAPبستهبندی وکیوم ،دانه انار ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،متدولوژی سطح پاسخ
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مقدمه

همکاران  .)2000مکانیسم آن بر تعامل بین سرعت

انار) (Punica granatum,Punicaceaeمیوه شاخص

تنفس محصول و انتقال گازها توسط مواد بستهبندی

بسیاری از کشورهای نیمهگرمسیری و گرمسیری از

متکی است (کالب و همکاران  .)2012bهنگام طراحی یک

جمله اکثر کشورهای مدیترانهای و میوه محبوب بومی

سیستم ،MAPهدف رسیدن به تعادل در داخل بسته-

ایران و مناطق اطراف میباشد .امروزه تولید انار در

بندی است که در آن کاالی خاص با اتمسفر مطلوب و

جهان حدود  2/5میلیون تن با تولید تحت سلطه هند و

رطوبت نسبی مخصوص خود احاطه خواهد شد .چنین

ایران تخمین زده میشود (قاسم نژاد و همکاران 2012

تعادلی توسط سرعت تنفس محصول ،دمای نگهداری و

و لوپز-روبیرا و همکاران  .)2005ایران با تولید بیش از

نوع فیلم با توجه به ضخامت و نفوذپذیری آن

 600هزار تن اولین تولیدکننده این میوه پاییزه محسوب

به CO2،O2و بخار آب تعیین میشود (ا-بیرن .)1991

میشود (اداره گمرک ایران  .)1391این میوه عمدتا به

سرعت تنفس محصول و خواص نفوذپذیری فیلم

علت خواص حسی و تغذیهای استثنایی و منحصر به

وابسته به عوامل بیرونی مانند دما هستند .بنابراین،

فرد خود ،ارزش بسیار باالیی دارد (لوپز-روبیرا و

هدف استفاده از MAPحفظ اتمسفر مطلوب در یک

همکاران  .)2005بخش خوراکی میوه ،دانهها در داخل

محدوده دمایی خاص میباشد .اگر دما بیش از چند

پوست بیرونی با نسبتی حدود  %50-70میوه است .دانه

درجه تغییر کند ،اتمسفر بسته نیز تغییر خواهد کرد و

ها آبدار ،غنی از آنتوسیانین و دیگر ترکیبات فنلی

ممکن است نامناسب و یا حتی برای محصول مضر

میباشند (قاسم نژاد و همکاران .)2012

باشد (کالب و همکاران  .)2012bدر حال حاضر با توجه

مصرف انار عمدتا به دلیل خارج کردن سخت دانهها

به تغییر نگرش مصرفکنندگان ،بازار میوه آماده

متداول نیست ،بنابراین انارهای تازه با حداقل فرآوری

مصرف به سرعت رشد یافته است (کنت  .)2009در

جهت به دست آوردن دانههای آماده مصرف با خواص

سالهای اخیر توجه زیادی به بستهبندی میوههای تازه

حسی و تغذیهای سالم ،امکان واقعی برای افزایش تولید

شده است؛ بررسی تاثیر MAPبر نگهداری توتفرنگی

و مصرف انار را فراهم میکند .دانههای انار آماده برای

(ژانگ و همکاران  ،)2003تاثیر سیستم های مختلف

خوردن (با حداقل فرآوری) به علت سهولت مصرف،

بسته بندی بر گیالس های آماده مصرف (کنت ،)2009

ارزش باال ،ویژگیهای حسی منحصر به فرد و خواص

بررسی اثر بستهبندی وکیوم و MAPبر ماندگاری و

درمانی عامّه پسند شدند (آیهان و استورک  .)2009با

پایداری ترکیبات شیمیایی مواد غذایی آماده مصرف

این حال ،حفظ کیفیت تغذیهای و میکروبی دانههای انار

(مورسیا و همکاران  )2003و همچنین تاثیر MAPبر

یک چالش عمده است ،زیرا به راحتی از نظر بافت ،رنگ

ویژگیهای شیمیایی ،آنتوسیانین ،فعالیت آنتیاکسیدانی

و کیفیت تنزل می یابند (کالب و همکاران .)2012 a

و محتوای فنلی کل در گیالس (خورشیدی و همکاران

بسته بندی در اتمسفر اصالح شده ( )MAP1به طور

 )2011از جملهی این پژوهشها است .به صورت

موفقیتآمیزی جهت گسترش ماندگاری میوههای تازه

محدود نیز تعدادی مطالعات به بررسی ماندگاری و

مورد استفاده قرار گرفته است (لوپز-روبیرا و همکاران

کیفیت کلی دانههای انار بستهبندی شده تحت MAPبه

 .)2005مهمترین مزایای بستهبندی MAPشامل کاهش

تنهایی (آیهان و استورک  )2009و ترکیب با تیمارUV-

تنفس ،کاهش تولید و حساسیت به اتیلن ،کند شدن نرم

(Cلوپز-روبیرا و همکاران  )2005و بررسی اثر دما و

شدن میوه و تغییر ترکیبات داخل میوه میباشد (آرتز و

تیمارهای گازی مختلف بر رنگ دانههای انار (گیل و
همکاران  )1996پرداخته شده است.

Modified atmosphere packaging

1
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انار رقم بجستانی یکی از ارقام تجاری ایران محسوب

پالستیکی قرار گرفته و تحت شرایط مختلف از نظر

میگردد ،در این پژوهش تاثیر شرایط نگهداری و بسته-

ترکیب گاز شامل اتمسفر معمولی(شاهد) ،خالء و MAP

بندی تحت MAPو وکیوم و مقایسه با اتمسفر معمولی

( )%90N2،%10O2بستهبندی شدند .جهت بستهبندی

(شاهد) بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،فعالیت

نمونهها از دستگاه بستهبندی خالء 5مدل  200Aساخت

آنتیاکسیدانی و بار میکروبی دانههای انار آماده

شرکت هنکلمن هلند استفاده گردید .نمونهها بعد از

مصرف طی مدت زمان نگهداری بررسی شد.

کدزنی در دماهای  4،12،20˚Cبه مدت 16روز نگهداری
شدند و آزمونهای مربوط در فواصل  10 ،4و  16روز

مواد و روشها

پس از بسته بندی انجام گرفت.

مواد اولیه :انار رقم بجستانی ،سود ،پتاسیم کلرید،

آزمایشها

سدیم استات و متانول (از شرکت مرک آلمان)2 ،و-2

اندازهگیری مواد جامد محلول :برای تعیین مواد جامد

دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل(1تهیه شده از شرکت

محلول کل ( )TSS6از رفراکتومتر دیجیتالی (مدل PR-

سیگما آلدریچ ،آمریکا) ،محیط کشت  PCA2و YGCA3

 )101استفاده شد .ابتدا دستگاه با استفاده از آب مقطر

(هر دو از شرکت مرک آلمان) ،پالستیک سه

کالیبره و سپس دو قطره از آب انار در عدسی دستگاه

الیه PE/PA/PE 4به ضخامت( 80µتهیه شده از کلینیک

قرار داده شد ،آنگاه میزان مواد جامد محلول به عنوان

بسته بندی مواد غذایی ایران).

درجه بریکس بیان گردید (.)2002 ،AOAC

آمادهسازی نمونهها

اسیدیته قابل تیتر( :)TAبه روش تیتراسیون با سود

در این پژوهش میوههای انار رقم بجستانی در هفته

 0/1نرمال تا رسیدن به  pHبرابر 8/1با استفاده از 5

سوم آبان ماه1392در مرحله برداشت از باغی واقع در

میلی لیتر نمونه آب انار رقیق شده با  50میلی لیتر آب

شهرستان بجستان به صورت تصادفی جمعآوری

مقطر تعیین شد .مقدار اسیدیته کل بر حسب درصد

گردید ،سپس در حداقل زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل

اسید سیتریک محاسبه گردید (.)2002 ،AOAC

و تا روز بعد در دمای  5˚Cنگهداری شدند .انارهای

محتوای آنتوسیانین کل :به روش اختالف  pHبا

سالم ،عاری از هرگونه آلودگی و ترکخوردگی جهت

استفاده

کلرید

اعمال تیمارهای مختلف انتخاب گردیدند .انارها را با آب

( )pH1/0،0/025Mو سدیم استات ()pH4/0،5/4M

شستشو داده و خشک نمودیم ،سپس دانههای انار را به

تعیین گردید0/1 .میلی لیتر آب انار با 5میلی لیتر بافر

صورت دستی تحت شرایط استریل از پوسته جدا

مخلوط شده ،جذب در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول

نموده و برای اطمینان از یکنواختی نمونهها ،دانهها با

موج های  520و 700نانومتر اندازهگیری و آنتوسیانین

از

2

سیستم

بافر

پتاسیم

یکدیگر مخلوط گردیدند.

کل

بستهبندی و شرایط نگهداری نمونهها

آنتوسیانین غالب انار با استفاده از رابطه  1و 2محاسبه

بعد از جداسازی دانههای انار ،جهت بستهبندی از

گردید (آیهان و استورک .)2009

کیسههای پالستیکی سهالیه  PE/PA/PEبه ضخامت 80

رابطه []1

میکرون استفاده شد 200.گرم دانه انار داخل کیسه
1

DPPH
Plate count agar
3
Yeast glucose chloramphinical agar
4
Polyethylene /Polyamide /Polyethylene

بصورت

رابطه []2

سیانیدین-3-گلوکوزید

A  MW  DF  1000

به

عنوان

T . A(mgL1 ) 


))A  ( A520nm  A700nm ( pH  1

) ( A520nm  A700nm ( pH  4.5))(3

2

Vacuum henkelman
Total soluble solids

5
6
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سیانیدین-3-گلوکوزیدg

آماری در سطح  %95معنی دار نبودند حذف شده و در

 )DF ،449/2mol−1فاکتور رقت و  26900)εضریب

نتیجه تعداد جمالت مدل کاهش داده شدند .با توجه به

جذب مولی سیانیدین-3-گلوکوزید می باشد.

مقادیر R2و  R2-Adjمربوط به مدل درجه دوم کاسته که

فعالیت آنتیاکسیدانی100 :میکرولیتر آب انار رقیق

در جدول 1نشان داده شده است ،مشاهده میشود که

شده به نسبت100:1با متانول:آب ( )6:4را با 2میلی لیتر

مدل چند جملهای درجه دوم کاسته دارای مقادیر باال و

محلول 0/1میلی موالر  DPPHدر متانول مخلوط

قابل قبولی است ،بنابراین در برازش دادهها توان

نمودیم .سپس این مخلوط به مدت 30دقیقه در تاریکی

بیشتری را دارا میباشد .جدول 2نیز نتایج حاصل از

قرار داده شد و در نهایت ،جذب محلول در دستگاه

آنالیز واریانس مدل درجه دوم کاسته را نشان میدهد.

اسپکتروفتومتر (مدل  )UV-160Aدر طول موج 517

رابطه  ،4مدل تعریف شده برای هر پاسخ میباشد .در

نانومتر اندازهگیری و فعالیت آنتیاکسیدانی با استفاده

این فرمولYپاسخ پیش بینی شده b0،ضریب ثابت،

از رابطه  3محاسبه گردید (تهرانی فر و همکاران .)2010

biاثرات خطی bii،اثر مربعات و bijاثرات متقابل و ،xj

Acontrol  ASample

I% 

رابطه []3
 100
)4(Acontrol
رابطه
آزمون میکروبی :شمارش کلی میکروارگانیسمها بر
روی محیط کشت  PCAو شمارش کپک و مخمر بر
روی محیط کشت  YGCAبود که هر یک به ترتیب
مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  5484و استاندارد
شماره  10899-3انجام شد.

رابطه []4

bij xi x j



bii xi 
2



bi xi 



Y  b0 

معنیداری ضرایب مدل با استفاده از آنالیز واریانس
برای هر پاسخ تعیین شد .کفایت مدل با استفاده از ،R2
 R2اصالح شده و آزمون  Lack of fitمورد بررسی
قرار گرفت .در یک مدل مناسب  R2 ،R2اصالح شده
بایستی باال ( )<0/80و آزمون عدم برازش غیر معنیدار

تجزیه و تحلیل طرح آماری
در این تحقیق طرح مرکب مرکزی متمرکزشده ()FCCD
با سه متغیر مستقل و شش تکرار در نقطه مرکزی طرح،
جهت یافتن اثر متغیرهای مستقل (زمان نگهداری ،x1
دمای نگهداری  ،x2غلظت گاز اکسیژن  )x3بر برخی
خصوصیات کیفی دانههای انار بسته بندی شده مورد
استفاده قرار گرفت .داده های به دست آمده در این طرح
با استفاده از نرم افزار  Design Expertمدل6.0.2

(میناپولیس آمریکا )1مدلسازی شده و شکلهای سه
بعدی (منحنیهای سطح پاسخ) جهت بررسی رابطه
میان پاسخها و متغیرهای مستقل رسم شد .بر دادههای
حاصل از آزمایشها مدل چند جملهای درجه دوم
برازش داده شد .پس از برازش مدل ،رابطههای به
دست آمده در معرض الگوریتم  Stepwiseقرار گرفتند.
با استفاده از الگوریتم مذکور ،جمالت مدل که از نظر
Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA

xiمتغیرهای مستقل کدبندی شده هستند.

1

باشد.
نتایج و بحث
مواد جامد محلول
تاثیر متغیرهای مستقل بر میزان مواد جامد محلول
( )TSSدانههای انار در شکلهای رویه پاسخ نشان داده
شده است (شکل .)1همانطور که مشاهده میشود با
افزایش زمان نگهداری از  4تا  16روز و افزایش دمای
نگهداری از  4°Cتا  ،20°Cمیزان مواد جامد محلول
دانههای انار کاهش یافته است و شیب این کاهش در
روزهای انتهای نگهداری بویژه در دماهای باالتر بیشتر
است .بر اساس جدول آنالیز واریانس اثرات خطی و
همچنین اثر متقابل این دو متغیر مستقل در سطح بسیار
باالیی معنیدار است (جدول .)2نتایج نشان داد که اثر
خطی نوع بستهبندی بر پارامتر  TSSمعنیدار نبود
( )p<0/05ولی اثر توان دوم و همچنین اثر متقابل آن با
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دمای نگهداری معنیدار میباشد ،بنابراین نسبت به دما

حاصل گردید و با افزایش غلظت گاز اکسیژن تا حدود

و زمان نگهداری تاثیر کمتری بر این پارامتر داشته

اتمسفر معمولی (شاهد) میزان  TSSمحصول با شیب

است .بیشترین مقدار  TSSدر شرایط بستهبندی MAP

بیشتری کاهش نشان داد (شکل.)1

جدول -1نتایج آنالیز آماری مدل برازش یافته درجه دوم کاسته بر دادههای پاسخ
آزمون

میانگین

مدل

انحراف

2

R

2

R -adj

معیار
مواد جامد محلول

y  16 .08  0.24 x1  0.027 x2  0.135 x3

()°Brix

 0.013 x12  0.0043 x32  0.0054 x1 x2  0.0025 x2 x3

اسیدیته قابل

y  1.56  0.021 x1  0.027 x2  0.04 x3  0.0009 x32

تیتر()gr/100ml
فعالیت آنتی
اکسیدانی()%

 0.115 x1x2  0.083 x1x3  0.061 x2 x3
y  158 .5  57 .17 x1  0.99 x12  0.325 x32

()mg L−1
شمارش کلی

1/14

0/044

0/89

0/83

 0.0013 x1 x2  0.0009 x1 x3  0.001 x2 x3

y  35.47  0.277 x1  0.7 x2  1.84 x3

آنتوسیانین کل

17/02

0/22

0/95

0/91

40/49
158/5

3/6
19/71

0/82
0/87

0/78
0/82

 0.163 x2 x3

y  1.13  0.108 x1  0.55 x2  0.072 x3

3/61

0/3

0/93

0/88

()Log cfu/g
کپک-مخمر
()Log cfu/g

y  0.674  0.083 x1  0.056 x2  0.198 x3

2/57

0/52

0/93

0/87

 6.87 x32  0.0105 x1 x3

در تحقیقی مشابه آیهان و استورک ( )2009محتوای

فرنگیهای نگهداری شده در  10°Cرا به دلیل افزایش

مواد جامد محلول دانههای انار بستهبندی شده

فعالیت تنفسی میوه در دمای باال دانستند .یک توضیح

تحت MAPرا طی  18روز در دمای  5°Cبررسی

احتمالی برای کاهش مشاهده شده در محتوای TSS

نمودند و نتایج نشان داد که بریکس دانههای انار

میتواند به عنوان نتیجهای از تخریب قندها طی نگهداری

نگهداری شده به مدت  9روز بدون تغییر باقیمانده و

طوالنی مدت باشد (فائول و همکاران  .)2013کاهش

در انتهای دوره کاهش یافت ( .)3کاهش مقدار TSSدر

مواد جامد محلول در نمونه شاهد (اتمسفر معمولی) به

مطالعات کنت و همکاران ( )2009بر روی گیالس ،ژانگ

دلیل افزایش رشد میکروبی طی زمان میباشد که قندها

و همکاران ( )2007بر روی توت فرنگی ،فائول و

به میزان زیادی تخریب شده و اسیدهای آلی افزایش

همکاران ( )2013نیز بر انار گزارش شده است .کاهش

مییابند که قندها به عنوان منابع کربن مورد استفاده

 TSSمشاهده شده در دماهای باال به احتمال زیاد به

قرار میگیرند (پسیز و همکاران  .)1991خورشیدی و

دلیل استفاده از قندها برای فعالیت میکروبی و تنفس

همکاران ( )2011باالبودن مقدار  TSSدر گیالسهای

میباشد .بن ( )1991نشان داد که میزان تنفس میکروبی

بستهبندی شده تحت ،MAPگیاکالون و چیابراندو

در دمای  20°Cبیش از  3برابر در دمای  2°Cدر

( )2013افزایش  TSSدر گیالسهای شیرین بستهبندی

گیالسهای ترش طی دوره نگهداری بوده است .آیاال-

شده با فیلمهای زیست تخریبپذیر تحت MAPرا نسبت

زاواال و همکاران ( )2004نیز کاهش مقدار  TSSدر توت

به میوه کنترلی مشاهده کردند؛ در واقع بسته-
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بندی ،MAPمتابولیسم میوه مانند میزان تنفس را کاهش

گاز و زمان نگهداری ،در دمای ثابت ( ) ˚C12هر دو

میدهد که منجر به حفظ و نگهداری سوبستراهای تنفس

متغیر منجر به افزایش اسیدیته میشود بدین معنی که

شده و به نوبه خود فرآیند رسیدن پس از برداشت را به

در دمای ثابت بیشترین مقدار اسیدیته در شرایط

تاخیر میاندازد (دیاز -موال و همکاران .)2011

اتمسفر معمولی (نمونه شاهد) و زمان  16روز نگهداری
میباشد.

17.95
17.41

1.32
16.88

1.20
1.15
1.09

)TA (g/100ml

15.80

)TSS (brix

16.34

1.26

4.00
4.00
8.00

7.00

21.00

12.00

10.00

16.00

)Storag e Time (day

16.00
)Storag e Temperature (C

13.00

15.75

13.00
16.00

20.00

10.50

10.00

)Storag e Time (day

Gas Concentration (%) 5.25

7.00
4.00

0.00

17.98
17.61
17.25

16.51

)TSS (brix

16.88

1.15
1.10
1.05

)TA (g/100ml

1.00
4.00

0.95

8.00
21.00
12.00

15.75

)Storag e Temperature (C

10.50

16.00
5.25

)Gas Concentration (%

0.00

20.00

20.00

16.00
16.00

13.00
12.00

10.00

شکل -1نمودار رویه پاسخ (الف) تاثیر زمان و دمای

)Storag e Time (day

Storag e Temperature (C)8.00

7.00
4.00

4.00

نگهداری ( )GC=10.5 %و (ب) تاثیر دمای نگهداری و
غلظت گاز اکسیژن ( )t=10 daysبر مواد جامد محلول

شکل -2نمودار رویه پاسخ(الف) تاثیر زمان نگهداری و

دانههای انار

غلظت گاز اکسیژن( )T=12˚Cو (ب) تاثیر زمان و دمای
نگهداری ( )T=12˚Cبر اسیدیته دانههای انار

اسیدیته قابل تیتر
با افزایش زمان و دمای نگهداری در غلظت ثابتی از گاز

بر اساس جدول آنالیز واریانس اثرات خطی هیچکدام از

اکسیژن ( )10%/5میزان اسیدیته دانههای انار افزایش

متغیرهای مستقل در مدل درجه دوم کاسته معنیدار

یافت .با افزایش غلظت گاز اکسیژن در بسته بندیها از

نشد و عبارتهای مدل که معنی دار بودند شامل عبارت

صفر (بستهبندی وکیوم) تا  10/5درصد (بستهبندی

درجه دوم غلظت گاز و همچنین اثرات متقابل هر سه

 )MAPمیزان  TAکاهش یافته است ولی افزایش بیشتر

تیمار بودند (جدول.)2

گاز اکسیژن در بستهبندیها تا حدود اتمسفر معمولی

دینگ و دیانا ( )2013نوع بستهبندی را بر میزان اسیدیته

(شاهد) منجر به افزایش معنیداری در مقدار  TAشد

میوه دابایی 1بیتاثیر گزارش کردند و افزایش اسیدیته

(شکل .)2با توجه به معنیدار بودن اثرات متقابل غلظت
Dabai

1
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را طی نگهداری غیرمعمول دانستند .معموال اسیدیته
میوهها به علت اکسیداسیون اسیدهای آلی کاهش

255.21
224.10

161.87

آلی در میوه و عدم مصرف آنها در فرآیند متابولیسم

130.76

بیان کردند .توسلی ( )1392افزایش اسیدیته قابل تیتر را

)Total Antocyanin (mg/l

مییابد ،اما افزایش اسیدیته دابایی را تجمع اسیدهای

192.98

4.00

به ایجاد تنش در بافت میوه و ساخته شدن و تجمع
برخی اسیدهای آلی ،به دلیل کاهش تنفس و سرعت

7.00

20.00
16.00

10.00
12.00

Storag e Time (day) 13.00

8.00

)Storag e Temperature (C

فرایندهای متابولیکی سلول ،نسبت داد .پترسن و پل

4.00

16.00

( )1999افزایش اسیدیته گیالسهای نگهداری شده به

167.98

مدت  7روز در دماهای  20 ،10°Cو  30نسبت به دمای

153.58

 2°Cرا به دلیل فعالیت میکروارگانیسم های تولید کننده

124.77
110.36

اسید (باکتریهای استیک/الکتیک اسید و کپک ها) در اثر
مصرف قندها و الکلها عنوان کردند .در این پژوهش،
افزایش اسیدیته در اتمسفر معمولی (شاهد) می تواند به
افزایش بار میکروبی آن نسبت داده شود .کاهش

)Total Antocyanin (mg/l

139.17

4.00
8.00

21.00
15.75

12.00
10.50

)Storag e Temperature (C
16.00

5.25

)Gas Concentration (%

0.00

20.00

اکسیژن در بستهبندی وکیوم نیز عالوه بر کاهش تنفس،
مانع اکسایش اسیدهای آلی طی دوره نگهداری می شود

شکل -3نمودار رویه پاسخ (الف) تاثیر زمان و دمای

و بنابراین اسیدیته بیشتری نسبت به بستهبندیMAP

نگهداری( )GC=10.5 %و (ب) تاثیر دمای نگهداری و غلظت

دارد (توسلی .)1392

گاز اکسیژن ( )t=10 daysبر محتوای آنتوسیانین کل

محتوای آنتوسیانین کل
نتایج آنالیز واریانس و شکلهای رویه پاسخ نشان

نتایج کروپا و توماال ( )2007نشان داد که محتوای

میدهد که با افزایش زمان انبارداری از  4تا  16روز در

آنتوسیانین در زغال اخته نگهداری شده تحت اتمسفر

غلظت ثابتی از گاز اکسیژن ( ،)10%/5مقدار آنتوسیانین

کنترل شده ،به ویژه در اتمسفر با غلظت پایین اکسیژن

نمونهها از  243به  75/8میلی گرم در لیتر کاهش نشان

نسبت به نگهداری معمولی بیشتر بوده است ،همچنین

داد (شکل .)3طبق نتایج در زمان نگهداری ثابت (10

مقدار آنتوسیانین طی مدت نگهداری بعد از  2هفته ابتدا

روز) با تغییر دادن غلظت گاز موجود در بستهبندی و

افزایش و به دنبال آن کاهش یافت که این کاهش در

دمای نگهداری ،بیشترین مقدار حفظ آنتوسیانین نمونه-

هوای معمولی سریعتر بود .ژانگ و همکاران ( )2003نیز

ها مربوط به بستهبندی  MAPبود و تحت بستهبندی

گزارش دادند محتوای آنتوسیانین توت فرنگی به طور

وکیوم و اتمسفر معمولی (شاهد) بصورت سهمی کاهش

مداوم طی نگهداری کاهش یافت و تیمار  MAPتوانست

نشان داد.

این کاهش را به تاخیر اندازد .دیاز -موالز و همکاران
( )2011نیز تاخیر کاهش آنتوسیانین در آلوهای بسته-
بندی شده تحت  MAPرا نسبت به هوای معمولی
گزارش کردند.
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ارتباط فعالیت آنتیاکسیدانی با محتوای آنتوسیانین

اکسیدانی دانههای انار کاهش یافت ،بنابراین بیشترین

و اسیدیته

میزان فعالیت آنتیاکسیدانی در روزهای اول نگهداری و

طبق نتایج جدول آنالیز واریانس ،اثرات خطی هیچکدام

بستهبندی معمولی (شاهد) حاصل گردید .نتایج آنالیز

از متغیرهای مستقل در مدل درجه دوم کاسته برای

واریانس و شکلهای رویه پاسخ نشان میدهد که در

فعالیت آنتیاکسیدانی در شرایط مختلف معنی دار نبود

زمان ثابت نگهداری ( 10روز) با افزایش دمای

اما اثرات متقابل هر سه متغیر مستقل در سطح باالیی

انبارداری از  4 °Cتا  20°Cمیزان فعالیت آنتیاکسیدانی

معنیدار ( )p>0/01شد (جدول .)2از طرفی دیگر اثرات

نمونهها از  60/6به 30/28درصد کاهش نشان داد

توان دوم این متغیرها نیز به دلیل غیر معنیدار بودن در

(شکل.)4

مرحله  Stepwiseاز مدل حذف شدند و مدل کاسته

ظرفیت آنتیاکسیدانی پارامتر مهمی در رابطه با کیفیت

سادهتری حاصل گردید .همانطور که از شکلهای رویه

میوهها و سبزیجات می باشد .عوامل مختلفی (زراعی،

پاسخ مشخص است در دمای ثابت نگهداری

ژنوم ،شرایط قبل و بعد از برداشت و فرآیند) ممکن
است ترکیب شیمیایی غذاهای گیاهی را تحت تاثیر قرار
دهد و نقش مهمی در تعیین ترکیبات فنولی و زیست

52.78
48.38

39.60
35.21

)Antioxidant activity (%

43.99

فعالی داشته باشند (خورشیدی و همکاران .)2011
کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی طی نگهداری به کاهش
محتوای آنتوسیانین نسبت داده می شود .یوسنیک و

4.00

همکاران ( )2008ارتباط قوی بین فعالیت آنتیاکسیدانی

7.00

21.00
15.75

10.00
10.50
13.00

5.25

)Gas Concentration (%

0.00

با محتوای آنتوسیانین کل را گزارش کردند .این کاهش

)Storag e Time (day

با گذشت زمان می تواند به اکسیداسیون آنتیاکسیدان-

16.00

های اصلی مانند آنتوسیانینها و دیگر ترکیبات فنلی
44.78
40.62

32.32
28.16

)Antioxidant activity (%

36.47

4.00
8.00

21.00
15.75

12.00
10.50

)Storag e Temperature (C

16.00

5.25

)Gas Concentration (%

0.00

20.00

مرتبط باشد (خورشیدی و همکاران  .)2011ریمبرگ و
همکاران ( ،)2003کنر و همکاران ( )2002نیز کاهش
فعالیت آنتیاکسیدانی را در ارقام مختلف زغال اخته طی
مدت زمان نگهداری گزارش نمودند .واکنش بافت گیاهی
با نگهداری تحت MAPبه ماهیت بافت گیاهی و ترکیب
گازی که به عنوان تیمار استفاده شده است ،بستگی
دارد .هم چنین تغییرات فنل در طول نگهداری پس از

شکل -4نمودار رویه پاسخ (الف) تاثیر زمان و غلظت گاز

برداشت

در بین گونهها

حتی

ارقام

متفاوت

اکسیژن ( )T=12 ˚Cو (ب) تاثیر دمای نگهداری و غلظت

است(خورشیدی و همکاران  ،)2011بنابراین نتایج

گاز اکسیژن ( )t=10 daysبر فعالیت آنتیاکسیدانی

بدستآمده مانند محتوای آنتوسیانین ،فعالیت آنتی-

( )12˚Cبا کاهش غلظت گاز اکسیژن از  21درصد
(بستهبندی معمولی) تا صفر (بستهبندی وکیوم) و
افزایش زمان نگهداری از  4تا  16روز ،فعالیت آنتی-

اکسیدانی و ...بسته به رقم انار و شرایط نگهداری
میتواند متفاوت باشد.
افزایش دمای نگهداری تاثیر منفی بر فعالیت آنتی-
اکسیدانی داشته است ،کائو و همکاران ( )2007نیز تاثیر
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دما را بر فعالیت آنتیاکسیدانی میوه  loquatبررسی

نگهداری ( 10روز) با افزایش دمای انبارداری از  4°Cتا

نموده و عنوان کردند که نگهداری  loquatدر دمای

 20°Cبار میکروبی نمونهها نسبت به نمونه روز نخست

پایین ،محتوای باالی فنل کل و سطوح باالتری از فعالیت

( 2/86لگاریتم) حدود  2سیکل لگاریتمی افزایش نشان

رادیکال جاذب  DPPHرا حفظ می نماید.

داد (شکل.)5

باالبودن فعالیت آنتیاکسیدانی در بستهبندیMAP

آنتوسیانین کل آن مربوط میشود .در این بررسی،

4.81
4.10

دانههای انار بستهبندی شده تحت اتمسفر معمولی

3.39
2.68

(شاهد) باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی را داشتهاند.
همانطور که گفتهشد این تغییرات میتواند در ارتباط با

21.00
16.00

ترکیبات فنولی باشد ،به گونهای که نتایج مطالعات اخیر
نشان دادهاست که افزایش ترکیبات فنلی کل میتواند در

)Total Mesophilic aerobic count (Log CFU/g

نسبت به بستهبندی وکیوم به باال بودن محتوای

5.52

15.75
13.00
10.50

10.00

)Storag e Time (day

Gas Concentration (%) 5.25

7.00
4.00

0.00

پاسخ به استرس اکسیداتیو ناشی از غلظت باالی
3.98

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در نمونه شاهد علیرغم

3.37
2.77

پایین بودن محتوای آنتوسیانین ممکن است به دلیل

2.17

افزایش اسیدیته ناشی از فعالیت میکروبی باشد
(هانسواسدی و همکاران .)2006
شمارش کلی میکروارگانیسمها
با توجه به جدول آنالیز واریانس فقط اثرات خطی

21.00
20.00

)Total Mesophilic aerobic count (Log cfu/g

اکسیژن باشد (خورشیدی و همکاران  ،)2011همچنین

4.58

15.75
16.00
10.50

12.00

)Storag e Temperature (C

Gas Concentration (%) 5.25

8.00
4.00

0.00

متغیرهای مستقل در مدل درجه دوم کاسته در شرایط
مختلف معنیدار بود ( )p>0/01در حالیکه اثرات توان
دوم و اثرات برهمکنش این متغیرها به دلیل غیرمعنیدار
بودن در مرحله  Stepwiseاز مدل حذف شدند و مدل
کاسته سادهتری حاصل گردید (جدول .)2در دمای ثابت
نگهداری ( )12 ˚Cبا افزایش غلظت گاز اکسیژن از صفر
درصد (بستهبندی وکیوم) تا  21درصد (بستهبندی
معمولی یا نمونه شاهد) و افزایش زمان نگهداری از  4تا
 16روز ،شمارش کلی در دانههای انار بستهبندی شده
به صورت لگاریتمی افزایش یافت ،بنابراین بیشترین بار
میکروبی در نمونه شاهد و روزهای آخر نگهداری
حاصل گردید و کمترین آن در شرایط بستهبندی وکیوم
و روزهای اول نگهداری بود .نتایج آنالیز واریانس و
شکلهای رویه پاسخ نشان میدهد که در زمان ثابت

شکل -5نمودار رویه پاسخ (الف) تاثیر زمان و غلظت گاز
اکسیژن ( )T=12 ˚Cو (ب) تاثیر دمای نگهداری و غلظت گاز
اکسیژن ( )t=10 daysبر شمارش کلی میکروارگانیسمها

دانههای انار بستهبندی شده تحت اتمسفر معمولی
(شاهد) باالترین شمارش کلی را نشان دادند .مورسیا و
همکاران ( )2003نیز گزارش کردند که مواد غذایی آماده
مصرف بستهبندی شده در اتمسفر معمولی نسبت به
بستهبندی وکیوم و MAPمحتوای رطوبتی و بار
میکروبی باالتر و از این رو مدت ماندگاری کمتری را
داشتهاند .بستهبندی میوه تحت MAPموجب کاهش
فعالیت تنفسی ،تاخیر در رسیدن و نرمشدن میگردد و
بروز اختالالت فیزیولوژیکی و پاتوژنهایی که منجر به
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پوسیدگی میشود را به تاخیر میاندازد (آرتز و

برای رشد به اکسیژن نیاز دارند .بنابراین برای افزایش

همکاران  .)2000بایگانسکا و همکاران ( )2004نیز

مدت ماندگاری مواد غذایی ،اتمسفر داخل بسته باید

بستهبندی MAPبا ترکیب گازی  %98نیتروژن و %2
اکسیژن را در ممانعت از رشد میکروبی در برشهای
4.47

2.35

حذف اکسیژن از بستهبندی و وارد شدن غلظتهای

1.28
0.22

مختلف کربن دی اکسید و نیتروژن همراه با سردسازی
مناسب مانع رشد میکروارگانیسمهای هوازی ،باکتری-
های پروتئولیتیک ،مخمرها و قارچها میگردد .در واقع
حضور نیتروژن از رشد باکتریهای هوازی جلوگیری

)yeast and mold count (Log cfu/g

سیب نگهداری شده به مدت  15روز موثر دانستند.

3.41

21.00
20.00
15.75
16.00
10.50

12.00

)Storag e Temperature (C

Gas Concentration (%) 5.25

8.00
4.00

0.00

مینماید .تاثیر کربندیاکسید احتماال با کاهش pH

داخل سلولی و مهار مستقیم فرآیندهای آنزیمی مربوط

4.64

میشود .این اثر به طور کلی در دمای کمتر افزایش

2.30
1.13

یافتهاست به دلیل آنکه حاللیت کربندیاکسید افزایش

-0.04

مییابد و فساد توسط باکتریهای سرمادوست ،هوازی
و گرم منفی را به تاخیر میاندازد (مورسیا و همکاران
.)2003
شمارش کپک و مخمر

)yeast and mold count (Log cfu/g

3.47

21.00
15.75

16.00
13.00

10.50
10.00
5.25

7.00

)Storag e Time (day

4.00

)Gas Concentration (%

0.00

طبق نتایج در زمان ثابت نگهداری ( 10روز) با افزایش

شکل -6نمودار رویه پاسخ (الف) تاثیر دمای نگهداری

دمای نگهداری از  4°Cتا  20°Cو افزایش غلظت گاز

وغلظت گاز اکسیژن ( )t=10 daysو (ب) تاثیر زمان نگهداری

اکسیژن از صفر درصد (بستهبندی خال) تا  21درصد
(بستهبندی معمولی یا شاهد) ،میزان کپک و مخمر در
محصول بستهبندی شده نسبت به نمونه روز نخست
( 2/73لگاریتم) به صورت لگاریتمی افزایش معنیداری
نشان داد ( ،)p>0/05بنابراین بهترین شرایط نگهداری
دانههای انار با کمترین شمارش کپک و مخمر در
شرایط بستهبندی خالء و دمای نگهداری در یخچال
حاصل شد (شکل .)6نتایج آنالیز واریانس و شکلهای
رویه پاسخ نشان میدهد اگرچه اثر خطی زمان بر روی
این پارامتر معنیدار نبود ولی در دمای ثابت نگهداری
( )12˚Cبا افزایش زمان انبارداری از  4تا 16روز میزان
کپک و مخمر نمونهها روند افزایشی نشان داد (شکل.)6
بسیاری از باکتریها و قارچهای متداول عامل فساد

و غلظت گاز اکسیژن ( )T=12 ˚Cبر میزان کپک و مخمر

غلظت کمی از اکسیژن باقیمانده داشته باشد (سندهیا و
همکاران  .)2010نتایج آزمون کپک مخمر مشابه
شمارش کلی میکروارگانیسمها در نمونههای بستهبندی
شده بود ،چرا که قارچها هوازی بوده و در شرایط
اکسیژن و دمای باال بیشتر رشد میکنند .افزایش بار
میکروبی و شمار کپک-مخمر با افزایش زمان و دمای
نگهداری ،مشابه با مطالعه گیل و همکاران ( )2002بر
روی گوجههای برشزده میباشد .بعالوه در این
پژوهش دانههای انار بستهبندی شده در هوای معمولی
(شاهد) بیشترین آباندازی را در روزهای انتهایی و
دماهای باال داشتهاند که میتواند محیط مناسبی را جهت
رشد کپکها فراهم نماید .باالترین میزان کپک و مخمر
در تمام انواع بستهبندیها در دمای  4درجه سانتیگراد
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کمتر از  5Log cfu/gبود که حداکثر حد مجاز برای

نتیجهگیری

مخمرها و کپکها در میوههای خام و تازه برشزده

باالبودن مواد جامد محلول ،اسیدیته ،محتوای باالی

میباشد که توسط قانون آفریقای جنوبی تعیین شده

آنتوسیانین و فعالیت آنتیاکسیدانی مهمترین فاکتورهای

است (کالب و همکاران .)2013

کیفی در پذیرش و مقبولیت دانههای انار توسط مصرف

بهینهیابی

کننده میباشند .به منظور تعیین بهترین شرایط بسته-

شرایط عملیاتی بهینه برای بستهبندی دانههای انار با

بندی جهت ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی دانههای

استفاده از متغیرهای مستقل غلظت گاز اکسیژن داخل

انار از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده

بستهبندی ،دمای نگهداری و زمان انبارداری بر ویژگی-

گردید .نتایج نشان داد که پاسخ دانههای انار تازه طی

های کیفی مورد مطالعه با استفاده از تکنیک بهینه

مدت ماندگاری ،بسته به روش بستهبندی و دماهای

سازی عددی 1نرم افزار  Design Expertجستجو شد.

نگهداری متفاوت میباشد .کنترل دما نیز نقش مهمی در

بدین منظور ،در ابتدا اهداف بهینهسازی را مشخص

کارایی بستهبندی MAPداشتهاست ،بطوریکه عملکرد

کرده و سپس سطوح پاسخها و متغیرهای مستقل تنظیم

بستهبندی MAPبا افزایش دمای نگهداری کاهش یافت.

شد .برای این منظور مواد جامد محلول ،فعالیت آنتی-

با افزایش زمان و دمای نگهداری به ویژه در روز

اکسیدانی ،مقدار آنتوسیانین در حداکثر ،بار میکروبی

شانزدهم و دمای  20°Cافت شدیدی در ویژگیهای

حداقل و مقدار اسیدیته و متغیرهای مستقل نیز در حالت

کیفی مشاهده شد و بار میکروبی و میزان اسیدیته

 in rangeانتخاب شدند .در حالت بهینه بستهبندی

افزایش یافت .نتایج آزمونهای میکروبی نشان داد که

بیشترین مقدار برای مواد جامد محلول ،فعالیت آنتی-

شمارش کلی میکروارگانیسمها و کپک و مخمر تحت

اکسیدانی و مقدار آنتوسیانین به ترتیب 17/6درجه

تأثیر ترکیب گاز داخل بسته و دماهای نگهداری قرار

بریکس %56/7 ،و  224mgL−1و کمترین مقدار برای

گرفته است .نمونههای بستهبندی شده در اتمسفر

شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کپک-مخمر به ترتیب

معمولی (شاهد) علیرغم باال بودن فعالیت آنتیاکسیدانی،

 2/98 Log cfu/gو 2/95 Log cfu/gو همچنین مقدار

به دلیل افزایش بار میکروبی بستهبندی مناسبی

اسیدیته  1/13 gr/100mlبدست آمد .مقادیر متغیرهای

نمیباشد .از آنجا که بار میکروبی مهمترین پارامتر در

مستقل در شرایط بهینه بستهبندی دانههای انار برای

تعیین ماندگاری محصوالت تازه میباشد؛ بستهبندی

دمای نگهداری ،غلظت گاز اکسیژن داخل بسته و زمان

دانههای انار تحت 90%( MAPنیتروژن %10 ،اکسیژن) و

نگهداری به ترتیب  7 ،5˚Cدرصد و 11روز حاصل شد

وکیوم در دمای یخچال تا روز شانزدهم از نظر

(جدول .)3

میکروبی کامال قابل قبول بوده و مناسب جهت مصرف
میباشند .به طور کلی بستهبندی  MAPبه دلیل محتوای

جدول -3نتایج به دست آمده از فرآیند بهینه سازی در

باالی آنتوسیانین و مواد جامد محلول و همچنین کیفیت

شرایط مختلف بسته بندی

میکروبی مناسب بهترین نوع بستهبندی بود و بر اساس

متغیر مستقل

حداقل

حداکثر

مقدار بهینه

زمان (روز)

4

16

11

دما() C

4

20

5

غلظت گاز اکسیژن ()%

0

21

7

نتایج بهینهیابی تمامی آزمونهای مورد مطالعه ،این
نتیجه حاصل شد که بستهبندی دانههای انار آماده
مصرف با غلظت گاز  %7اکسیژن در دمای  5°Cبه مدت
 11روز باالترین سطح ویژگیهای کیفی را حفظ نموده

Numerical optimization

1
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ماندگاری را خواهد داشت.

و به عبارتی دیگر در این شرایط نگهداری ،بهترین

جدول -2نتایج جدول آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ درجه دوم کاسته برای دادههای پاسخ

منبع تغییرات

مواد جامد

اسیدیته

فعالیت آنتی-

محول

قابل تیتر

اکسیدانی

مجموع

اندیس p

مربعات

مجموع

اندیس p

مربعات

مجموع

آنتوسیانین
اندیس p

مربعات

مجموع

اندیس p

مربعات

Model

9/37

>0/0001

0/18

>0/0001

788/64

>0/0001

40359/5

0/0003

(Aزمان)

2/7

>0/0001

0/0035

0/19

12/34

0/19

32680/9

>0/0001

(Bدما)

1/85

>0/0001

0/0071

0/076

34/32

0/076

-

-

( Cغلظت گاز)

0/2

0/065

0/0015

0/38

79/84

0/38

-

-

A2

0/74

0/0019

-

-

-

-

3494/3

0/013

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

C2

0/74

0/019

0/054

0/0002

-

-

3542/5

0/012

AB

0/55

0/0052

0/031

0/0016

228/7

0/0016

-

-

AC

-

-

0/025

0/0034

220/04

0/0034

-

-

BC

0/36

0/017

0/06

0/0001

213/4

0/0001

1502/7

0/077

Lack of fit

0/43

0/201

0/018

0/149

162/25

0/0673

363/15

0/0658

Pure error

0/14

-

0/0048

-

6/37

-

720/08

-

ادامه جدول -2نتایج جدول آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ درجه دوم کاسته برای دادههای پاسخ
شمارش کلی
منبع تغییرات

مجموع

کپک-مخمر
اندیس p

مربعات

مجموع

اندیس p

مربعات

Model

11/81

>0/0001

36/7

>0/0001

( Aزمان)

4/25

>0/0001

0/28

0/302

( Bدما)

1/95

0/0013

2/03

0/012

( Cغلظت گاز)

5/61

>0/0001

27/96

>0/0001

A2

-

-

-

-

B2

-

-

-

-

C2

-

-

2/87

0/0042

AB

-

-

-

-

AC

-

-

3/55

0/0020

BC

-

-

-

-

Lack of fit

1/62

0/307

1/62

0/154

Pure error

0/45

-

0/45

-
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منابع مورد استفاده
 درجاه30 روش شمارش کلی پرگنههاای میکروارگانیسامهاا در-  شیر و فرآوردههای آن،5484  استاندارد ملی ایران.1381 ،بینام
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Abstract
“Ready to eat” pomegranate arils in addition to unique sensory and nutritional properties, provides
the possibility of increasing the pomegranate consumption. The pomegranate fruit is native to Iran,
so it is important pay attention to the pomegranate processing industry. The present study
investigated the effect of modified atmosphere packaging and vacuum packaging on some quality
properties of pomegranate arils with response surface methodology. The extracted pomegranate
arils packed with three gas concentrations of oxygen includes vacuum packaging (%0), modified
atmosphere (%10) and normal atmosphere packaging (%21) and kept them in storage temperatures
(4, 12 and 20˚C( for 16 days. Measurement of total soluble solids, titratable acidity, total
anthocyanin, antioxidant activity and microbial load was performed on samples in intervals of 4,10
and 16 days after packaging. Antioxidant activity decreased with storage temperature and time
increasing that had direct relation with anthocyanin decreasing during storage period. The highest of
total anthocyanin content and soluble solids was in modified atmosphere packaging. Also,
antioxidant activity by acidity increasing in normal atmosphere packaging (control) showed a
significant increase. Microbial quality is an important parameter in determining the shelf life of
foods. The lowest and highest of microbial load was, respectively, in vaccum and normal
atmosphere packaging (control) that titratable acidity increasing and soluble solids decreasing was
due to microbial activity increasing in normal atmosphere packaging. After final optimization, the
best of gas oxygen concentration, storage temperature and time for maintaining of pomegranate
arils was, respectively, %7, 5°C and 11days. At the optimal point, acidity, maximum total soluble
solids, maximum antioxidant activity and total anthocyanin content, minimum total count and yeastmold was determined 1.13 (gr/100ml), 17.6 (°Brix), %56.7, 224 (mgL-1), 2.98 Log cfu/g and 2.95
Log cfu/g respectively.
Keywords: Microbial load, Modified atmosphere Packaging, Vacuum packaging, Pomegranate
arils, Antioxidant activity, Response Surface Methodology

