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 دانه های انار بسته بندی ضده با روش  و هواد جاهد هحلولpHبزرسی تغییزات وسى، 

 سطح پاسخ

 

 :چکیده

دس ایي تیي اًاس هیَُ ؿاخق ایشاى هی . تاصاس هیَُ آهادُ هلشف دس حال حاضش تیـتش هَسد تَخِ هلشف کٌٌذگاى قشاس گشفتِ اػت

تاؿذ کِ تثذیل آى تِ كَست داًِ ّای اًاس تاصُ ٍ آهادُ هلشف هی تَاًذ ػْن تضسگی سا دس تَػؼِ تداست ایفا ًوایذ، ّوچٌیي تِ 

تا ایي ٍخَد حفع کیفیت . ػلت ػَْلت هلشف ٍ ٍیظگی ّای تغزیِ ای ػالی دس هیاى هلشف کٌٌذگاى هحثَتیت تیـتشی داسد

تؼتِ تٌذی دس اتوؼفش اكالح ؿذُ تِ طَس گؼتشدُ ای خْت افضایؾ . تغزیِ ای ٍ هاًذگاسی داًِ ّای اًاس هؼالِ هْوی هی تاؿذ

دس ایي پظٍّؾ داًِ ّای اًاس سقن تدؼتاًی دس پَؿؾ ّای پالػتیکی . هذت هاًذگاسی داًِ ّای اًاس هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت

سٍص دس دهاّای 16ٍکیَم ٍ اتوؼفش هؼوَلی تؼتِ تٌذی ٍ تِ هذت  ،%(O210%،N290)تحت ؿشایط اتوؼفش اكالح ؿذُ

. هَسد آصهایؾ قشاس گشفت، هَاد خاهذ هحلَل pH تغییشات ٍصى، دسخِ ػاًتی گشاد ًگِ داسی ؿذًذ ٍ خلَكیاتی چَى4،12،20

 دها ًگِ داسی تاثیش ػوذُ ای تش ًتایح ًـاى داد کِ. طشاحی آصهایؾ تا سٍؽ سٍیِ ػطح پاػخ ٍ طشح هشکة هشکضی اًدام گشدیذ

 pHهیضاى .  افت ٍصى داًِ ّای اًاس تا افضایؾ صهاى ٍ دها ًگِ داسی افضایؾ یافتکاّؾ ٍصى داًِ ّای اًاس داؿتِ اػت تِ گًَِ ای کِ

دس سٍصّای اٍل ًگِ داسی تغییش قاتل تَخْی ًذاؿتِ اها اص سٍص دّن تا ؿاًضدّن سًٍذ کاّـی ًـاى داد، هحتَای هَاد خاهذ هحلَل 

ّوچٌیي تِ دلیل افضایؾ ؿذت تٌفغ داًِ ّای اًاس، تْتشیي دها تشای ًگِ . ًیض تِ دلیل تخشیة قٌذّا تا گزؿت صهاى کاّؾ یافت

 .داسی دهای ػشد هی تاؿذ ٍ تِ دًثال آى هی تَاى هذت هاًذگاسی داًِ ّای اًاس تؼتِ تٌذی ؿذُ سا افضایؾ داد
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 :هقدهه- 1

خولِ اکثش کـَسّای  اص گشهؼیشی ٍ ًیوِ گشهؼیشی کـَسّای ؿاخق تؼیاسی اص  هیَُ (Punica granatum, Punicaceae)اًاس

 ّضاس تي اٍلیي 600ایشاى تا تَلیذ تیؾ اص  (.8ٍ10)هی تاؿذ ٍ هٌاطق اطشاف تَهی ایشاى هحثَب هیَُ هذیتشاًِ ای اػت ٍ

، هیضاى كادسات اًاس 1391تشاػاع آخشیي آهاس اخز ؿذُ اص گوشک ایشاى دس ػال . تَلیذکٌٌذُ ایي هیَُ پاییضُ هحؼَب هی ؿَد

 دسكذی تِ 1.6 دسكذی تِ لحاظ ٍصًی ٍ 98 هیلیَى دالس تَدُ اػت کِ ًؼثت تِ ػال قثل سؿذ 24 ّضاس تي تا اسصؽ 15.5حذٍد 

 تؼیاس هٌحلش تِ فشد خَد، اسصؽ اػتثٌایی ٍ تغزیِ ای ٍ حؼی تِ ػلت خَاف ػوذتا هیَُایي . (1)لحاظ اسصؿی سا ًـاى هی دّذ

غٌی  آتذاس ٍداًِ ّا . اػت هیَُ% 70  تا50دس حذٍد تا ًؼثت تیشًٍی پَػت داخل دس هیَُ، داًِ ّا خَساکیتخؾ  (.10)داسدتاالیی 

 گؼتشدُ ٍ ؿایغ داًِ ّا خاسج کشدى ػخت ػوذتا تِ دلیل اًاس، هلشف حال ایي تا (.8)هی تاؿٌذ تشکیثات فٌلی دیگش ٍ آًتَػیاًیي اص

، ػالن تغزیِ ای حؼی ٍ تا خَاف آهادُ هلشف خْت تِ دػت آٍسدى داًِ ّای فشآیٌذ حذاقل اًاسّای تاصُ تاتِ ّویي دلیل، . ًیؼت

تشؽ ، تشک خَسدگی، آفتاب ػَختگی تِ اص ػَی دیگش هیَُ اًاس .اًاس سا فشاّن هی کٌذ ٍ هلشف تشای افضایؾ تَلیذ ٍاقؼی اهکاى

دهاّای  دس کٌِّگاهی (ػَختگی ػطحی پَػتِ ٍ ؿکافهاًٌذ ) ّای ػشها صدگی آػیة تِ ّوچٌیي، پَػتِ ضشتِ دیذى خَسدى یا

 کیفیت تا ٍخَد خاسخی ّای گًَاگَى ًقق هؼوَال ایي .تؼیاس حؼاع هی تاؿذ ؿَد، هی اًثاس  دسخِ ػاًتی گشاد5اص  پاییي تش

 كٌؼتی ٍ یا اػتفادُ تِ طَس هتذاٍل تشای کِ تاصُ سا تاػث هی ؿَد ٍ هلشف تشای تاصاسیاتی ًاهٌاػة آػیة دیذُ هیَُ داخلی ػالی،

تشای تِ  یک ساُ ػالی هی تَاًذ اص خاسج تا حذاقل فشآیٌذ، اًاسّای تاصُ آػیة دیذُتٌاتشایي . قثل اًتخاب هی ؿًَذ اص دام هلشف

 هلشف اًاس آهادُ داًِ ّای. (10)تاصُ تاؿذ تشای فشٍؽ ٍ هلشف قثَل قاتل غیش ٍ اًاسّای دٍس اًذاختِ اص تداسی ػَد دػت آٍسدى

 کیفیت، حفع حال ایيتا  .(3)ٍ خَاف دسهاًی ػاهِ پؼٌذ ؿذًذ هٌحلش تِ فشد حؼی، ٍیظگی ّای تاال، اسصؽ تؼلت ػَْلت آى

 تؼتِ (.4) تٌضل هی یاتٌذکیفیت کلی، ٍ سًگ تافت، تِ ساحتی دس، صیشا اػت یک چالؾ ػوذُ اًاس داًِ ّای هیکشٍتی ٍ تغزیِ ای

داًِ ّای اًاس تاصُ تا حذاقل فشآیٌذ  هذت هاًذگاسی خْت گؼتشؽ آهیضی تِ طَس هَفقیت (MAP)ؿذُ اكالحتٌذی دس اتوؼفش 

ؿذُ ؿاهل کاّؾ تٌفغ، کاّؾ تَلیذ  هْوتشیي هٌافغ تؼتِ تٌذی تحت ؿشایط اتوؼفش اكالح. (10)گشفتِ اػت قشاس اػتفادُ هَسد

هلشف  تغییش ًگشؽ تِ تَخِ تا (.2)ٍ حؼاػیت تِ اتیلي،کٌذ ؿذى سًٍذ ًشم ؿذى هیَُ ٍ تغییش تشکیثات داخل هیَُ هی تاؿذ

اص آًدا کِ ایشاى یکی اص هٌاطق اكلی تَلیذ اًاس . (6)سؿذ یافتِ اػت دس ػال ّای اخیش تِ ػشػت هلشف آهادُ تاصاس هیَُ، کٌٌذگاى

دس ایي پظٍّؾ . هی تاؿذ، تَخِ تِ كٌایغ تثذیلی ایي هیَُ تِ ؿکل داًِ اًاس تاصُ ٍ تؼتِ تٌذی ؿذُ اّویت ٍیظُ ای پیذا کشدُ اػت

 . ٍ هَاد خاهذ هحلَل داًِ ّای اًاس تؼتِ تٌذی ؿذُ تا سٍؽ ػطح پاػخ هی پشداصینpHتِ تشسػی تغییشات ٍصى، 

 

 

                                                           
1 -Modified Atmosphere Packaging 
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 :هواد و روش ها-2

آهاده ساسی نوونه ها -1-2

دٍسُ تشداؿت اص تاغی ٍاقغ دس ؿْشػتاى تدؼتاى خوغ آٍسی ؿذ، ػپغ تِ  دس طَلهیَُ ّای اًاس سقن تدؼتاًی دس ایي پظٍّؾ 

هیَُ ّا ؿؼتِ ٍ خـک ؿذًذ، ػپغ داًِ .  دسخِ ػاًتی گشاد ًگِ داسی ؿذًذ5آصهایـگاُ تؼتِ تٌذی هٌتقل ٍ تا سٍص تؼذ دس دهای 

ّای اًاس تِ كَست دػتی تحت ؿشایط تْذاؿتی اص پَػتِ خذا ًوَدُ ٍ تشای اطویٌاى اص یکٌَاختی ًوًَِ ّا داًِ ّا تا یکذیگش 

 هیکشٍى اص ًَع چٌذ الیِ پلی اتیلي ٍ پلی آهیذ اػتفادُ 80خْت تؼتِ تٌذی اص پَؿـْای پالػتیکی تِ ضخاهت . هخلَط گشدیذًذ

ٍ دس دهاّای تؼتِ تٌذی  %MAP(O210% ،N290)، ٍکیَم، (ؿاّذ) َّای هؼوَلیتحت دسكذ هـخق گاص ؿاهلػپغ . ًوَدین

، هَاد pH، افت ٍصىسٍص خلَكیات کیفی چَى 16، 10، 4 دسخِ ػاًتی گشاد ًگِ داسی ؿذًذ، آًگاُ دس تاصُ ّای صهاًی 4،12،20

 . تا سٍؽ ّای صیش هَسد آصهایؾ قشاس گشفتخاهذ هحلَل

آسهوى ها -2-2

: افت وسى

. ٍصى اٍلیِ ٍ ًْایی داًِ ّای اًاس ّش تؼتِ اًذاصُ گیشی ٍ کاّؾ ٍصى تا تَخِ تِ هؼادلِ صیش هحاػثِ گشدیذ

 

(. 5)قثل اص آًالیض تؼتِ اػت (گشم)ٍصى ًْایی Wf ٍ (گشم)ٍصى اٍلیWoِ دسكذ کاّؾ ٍصى،  WLکِ دس آى 

pHهواد جاهد هحلول ،:  

تِ طَس هؼتقین  هیَُ آب هیَُ گیشی دػتی، آتگیشی ٍ آب یک اص اػتفادُ تا خذاگاًِ دس سٍص آصهَى تِ كَست تؼتِ ّش تشای ّا داًِ

 ( .5)هَسد اػتفادُ قشاس گشفت (سفشاکتَهتش دیدیتال )هحلَل کل خاهذ هَاد ٍ (هتش pH) pH تشای اًذاصُ گیشی

 :تجشیه و تحلیل آهاری-3-2

یٌذّایی تکاس هی سٍد کِ پاػخ هَسد آهدوَػِ ای اص تکٌیک ّای آهاسی اػت کِ دس تْیٌِ ػاصی فش( RSM)هتذٍلَطی سٍیة پاػخ 

 تا ػِ هتغیش (FCCD)هشکضی هتوشکض ؿذُ هشکة طشح اص تحقیق ایي دس .ًظش تَػط تؼذادی اص هتغیشّا تحت تاثیش قشاس هی گیشد

تش تشخی ٍیظگی ّای  (دهای ًگِ داسی ٍ صهاى غلظت گاص،)طشح خْت یافتي اثشّای هؼتقل  ًقطِ هشکضی دس تکشاس ؿؾ  ٍهؼتقل

                                                           
2- Response surface methodology  
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 تؼذاد. ػطَح هتغیشّای هؼتقل تِ كَست حقیقی ٍ کذ ؿذُ دس خذٍل یک اسایِ ؿذُ اػت .هَسد اػتفادُ قشاس گشفت داًِ ّای اًاس

. اػت  ٍ هَاد خاهذ هحلَل داًِ ّای اًاسpHافت ٍصًی، ٍاتؼتِ ؿاهل  ّای هتغیش هی تاؿذ 2ٍ خذٍل هطاتق آًْا ػطَح ٍ فاکتَسّا

 اص ًشم .هذل ّای هختلفی تش دادُ ّای حاكل اص آصهَى تشاصؽ دادُ ؿذ ٍ تْتشیي هذل تا تَخِ تِ ًتایح آًالیض ٍاسیاًغ اًتخاب گشدیذ

(.   11)ؿذ خْت تدضیِ ٍ تحلیل اطالػات ٍ سػن ًوَداسّای هشتَط تِ سٍؽ ػطح پاػخ اػتفادُ Design Expert  6.1.7افضاس
 

 آنها هقادیز و فزآیند هستقل هتغیزهای نوایص -1جدول

 -1 0 +1 هتغیش هؼتقل ػالهت

A 4 10 16 (سٍص)صهاى 

B 4 12 20 (دسخِ ػاًتی گشاد)دها 

C 0 10.5 21  (دسكذ) گاصغلظت 

 

 ضده گزفته کار به تیوارهای- 2جدول

 (%)گاص اکؼیظى( ˚C)دها  (سٍص)صهاىتیواس  (%)گاص اکؼیظى( ˚C)دها (سٍص)صهاىتیواس 
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: نتایج و بحث-3

خْت تؼییي ٍ تشسػی سًٍذ تغییشات هتغیشّای پاػخ تا هتغیشّای هؼتقل هذل ّای هختلفی تش دادُ ّای حاكل اص آصهَى ّای 

تایذ  تاؿذ داؿتِ تشاصؽ دادُ ّا تشای خَتی تَاًایی هذل ایٌکِ تشای. طشاحی ؿذُ تشاصؽ دادُ ؿذ ٍ هَسد آًالیض آهاسی قشاس گشفتٌذ

 دس یافتِ تشاصؽ هذل قذست ؿَد، تش ًضدیک یک تِ R2 هقذاس ّشچِ تٌاتشایي .تاؿذ R adjusted ٍ R-Square هقادیش داسای تاالتشیي

تاؿذ، ّوچٌیي ػذم هؼٌی داسی آصهَى ضؼف تشاصؽ هَیذ  هی تیـتش هؼتقل هتغیشّای اص تاتؼی ػٌَاى تِ پاػخ تغییشات تَكیف

 .قذست تاالی هذل دس تشاصؽ دادُ ّای آصهَى هی تاؿذ

 

: افت وسى-1-3

 

 (Quadratic) دٍم دسخِ ای خولِ چٌذ هذلافت ٍصى داًِ ّای اًاس،  تشای یافتِ تشاصؽ هذل تْتشیي ٍاسیاًغ آًالیض ًتایح تِ تَخِ تا

 ٍ هتقاتل هؼتقل، اثش ٍ آهاسی تدضیِ اص حاكل ًتایح 3خذٍل ٍ  تَد0.063 تشاتش Lack of Fit ٍ 0.9304تشاتش R-Square   تا

 .دّذ هی ًـاى افت ٍصًی داًِ ّای اًاس تؼتِ تٌذی ؿذُپاساهتش  تش سا ّا فاکتَس ّوضهاى

بزای افت وسنی دانه های انار  دوم درجه ای جوله چند پاسخ سطح هدل ( ANOVA) واریانس آنالیش نتایج- 3جدول

 Pاحتوال  Fاحتوال  هشتؼات هیاًگیي آصادی دسخِ هشتؼات هدوَع هٌثغ

 <0.0001 14.85 33.31 9 299.77 هذل

 A 23.49 1 23.49 10.47 0.0089 صهاى

 B 62.13 1 62.13 27.70 0.0004 دها

 C 35.27 1 35.27 15.73 0.0027غلظت گاص 

A
2

 2.57 1 2.57 1.15  0.3096 

B
2

 66.52 1 66.52 29.66 0.0003 

C
2

 3.32 1 3.32 1.48 0.2515 

AB 35.05 1 35.05 15.63 0.0027 

AC 29.63 1 29.63 13.21 0.0046 

BC 37.13 1 37.13 16.56 0.0023 

 

 تِ كَست خطی ٍ ًیض (P<0.05)ًـاى هی دّذ کِ فاکتَس صهاى، دها ٍ غلظت گاص تِ طَس هؼتقل تاثیش هؼٌی داسی ANOVA خذٍل

اثش هتقاتل دها ٍ صهاى، صهاى ٍ . تش افت ٍصًی داًِ ّای اًاس داؿتِ اػتتِ كَست دسخِ دٍم  (P<0.05)فاکتَس دها تاثیش هؼٌی داسی

صهاى ٍ دها  تاثیش 1ّواًطَس کِ دس ؿکل. ًـاى دادُ اًذ( P<0.05)غلظت گاص ٍ ّوچٌیي اثش هتقاتل غلظت گاص ٍ دها تاثیش هؼٌی داسی

دها ًگِ داسی تاثیش ػوذُ ای تش کاّؾ ٍصى داًِ ّای اًاس داؿتِ ، هـاّذُ هی ؿَد10.5%ًگِ داسی دس غلظت گاص ثاتت اکؼیظى 

 تا دها افضایؾ تا کِ حالی دس ًذاؿتِ ٍصى کاّؾ تش صیادی تاثیش گشاد، ػاًتی دسخِ 12 حذٍد تِ 4 اص ًگْذاسی دهای افضایؾ. اػت
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کِ هی تَاًذ تِ دلیل تٌفغ تیـتش داًِ ّای اًاس  دّذ هی ًـاى افضایؾ چـوگیشی طَس تِ ٍصى کاّؾ دسكذ گشاد ػاًتی دسخِ 20

 سٍیِ دس گاص، غلظت ٍ ًگْذاسی صهاى تا آى هتقاتل اثش ّوچٌیي ٍ دها دٍم تَاى اثش تَدى داس هؼٌی دلیل تِ. دس دهاّای تاال تاؿذ

 تِ داد ًـاى دها تاثیش هـاتِ سًٍذی ًیض ًْایی هحلَل ٍصى کاّؾ دسكذ تش ًگْذاسی صهاى تاثیش تشسػی. داسد ٍخَد اًحٌا آى پاػخ

 .هقذاس سػیذ کوتشیي تِ ؿاًضدّن سٍص دس ایٌکِ تا یافت کاّؾ هحلَل ٍصى سٍص، 10 تا 4 اص ًگْذاسی صهاى افضایؾ تا طَسیکِ

 دسخِ 15 ٍ 10، 5ًتیدِ گشفتٌذ کِ ٍصى داًِ ّای اًاس تِ طَس هذاٍم تا صهاى ٍ دس ّوِ دهاّای ًگِ داسی  (2013)کالة ٍ ّوکاساى 

افضایؾ  یخچال، دهای اص تاالتش دهاّای دس تَیظُ صهاى طَل دس ٍصى کاّؾ ایي دلیل. ػاًتی گشاد پغ اص سٍص ػَم کاّؾ یافتِ اػت

  .( 5)تاؿذ هی تیـتش سطَتت دادى دػت اص ًتیدِ دس ٍ هحلَل تؼشیق ٍ تٌفغ ؿذت
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تاثیز سهاى و دها نگه داری بز افت وسنی دانه های انار - 1ضکل

 

  ( TSS )هواد جاهد هحلول-2-3

 دٍم دسخِ ای خولِ چٌذ هذلهَاد خاهذ هحلَل داًِ ّای اًاس،  تشای یافتِ تشاصؽ هذل تْتشیي ٍاسیاًغ آًالیض ًتایح تِ تَخِ تا

(Quadratic) تا   R-Square 0.9429تشاتش ٍ Lack of Fit هؼتقل، اثش ٍ آهاسی تدضیِ اص حاكل ًتایح 4خذٍل ٍ  تَد0.1229 تشاتش 

 .دّذ هی ًـاى سا هَاد خاهذ هحلَلپاساهتش  تش ّا فاکتَس ّوضهاى ٍ هتقاتل

 

 

                                                           
3total soluble solids 
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 بزای هواد جاهد هحلول دوم درجه ای جوله چند پاسخ سطح هدل ( ANOVA) واریانس آنالیش نتایج- 4جدول

 Pاحتوال  Fاحتوال  هشتؼات هیاًگیي آصادی دسخِ هشتؼات هدوَع هٌثغ

 <0.0001 18.34 1.04 9 9.37 هذل

 <A 2.70 1 2.70 47.63 0.0001 صهاى

 B 1.85 1 1.85 32.57 0.0002 دها

 C 0.20 1 0.20 3.45 0.0928غلظت گاص 

A
2

 0.61 1 0.61 10.83  0.0081 

B
2

 1.420 E -   003 1 1.420 E -   003 0.025 0.8775 

C
2

 0.61 1 0.61 10.83 0.0081 

AB 0.55 1 0.55 9.71 0.0109 

AC 1.250 E -   003 1 1.250 E -   003 0.022 0.8850 

BC 0.36 1 0.36 6.36 0.0303 

 

 تِ كَست خطی ٍ ًیض تاثیش هؼٌی داسی دس (P<0.0001)ًـاى هی دّذ کِ فاکتَس صهاى تاثیش تؼیاس هؼٌی داسی ANOVA خذٍل

فاکتَس دها ًیض تاثیش .  تِ كَست دسخِ دٍم ٍ ّوضهاى تا فاکتَس دها تش پاساهتش هحتَی هَاد خاهذ هحلَل داؿتِ اػت(P<0.05)ػطح

ّن چٌیي .  تش هحتَی هَاد خاهذ هحلَل داؿتِ اػت، اها غلظت گاص تاثیش هؼٌی داس ًذاؿت(P<0.05)هؼٌی داسی تِ كَست خطی

صهاى ٍ دها دس غلظت گاص  تاثیش 2ّواًطَس کِ دس ؿکل.  تاثیش هؼٌی داسی داؿتِ اًذ(P<0.05)دٍفاکتَس دها ٍ غلظت گاص ًیض دس ػطح 

 سٍص ٍ افضایؾ دها هقذاس هادُ خاهذ هحلَل داًِ اًاس کاّؾ هی 16 هـاّذُ هی ؿَد، تا افضایؾ صهاى تِ هذت 10.5%ثاتت اکؼیظى 

 دسخِ تشیکغ 15 دسخِ تشیکغ تِ حذٍد 18یاتذ تِ گًَِ ای کِ دس سٍصّای اًتْایی ٍ دها تاال سًٍذ کاّـی ؿذیذا افضایؾ یافتِ ٍ اص 

اکثش هطالؼات افضایؾ هحتَی هَاد خاهذ هحلَل طی دٍسُ ًگِ داسی سا گضاسؽ کشدًذ کِ تِ دلیل افت سطَتت ٍ تِ دًثال . هی سػذ

هحتَای هَاد خاهذ هحلَل داًِ ّای اًاس تحت اتوؼفش اكالح ؿذُ طی  (2009)آیْاى ٍ اػتَسک . آى تغلیع قٌذّا دس هیَُ هی تاؿذ

سٍص تشیکغ داًِ ّای اًاس تذٍى تغییش تاقی هاًذ ٍ 9 دسخِ ػاًتی گشاد سا تشسػی ًوَدًذ ٍ ًتایح ًـاى داد کِ تِ هذت 5 سٍص دس 18

ّوچٌیي ایي ًتیدِ هَافق تا . سا گضاسؽ کشدًذ TSSًیض کاّؾ دس هقذاس  (2013)فائَل ٍ ّوکاساى. (3)دس اًتْای دٍسُ کاّؾ یافت

یک تَضیح . کاّؾ یافت تا افضایؾ دها ٍ هذت صهاى ًگِ داسی ‟Wonderful„دس اًاس سقن  TSS تَد کِ هقذاس (1984)الیاتن ٍ کادس 

هی تَاًذ تِ ػٌَاى ًتیدِ ای اص تخشیة قٌذ ّا طی ًگِ داسی طَالًی هذت  TSS احتوالی تشای کاّؾ هـاّذُ ؿذُ دس هحتَای

  .(7)تاؿذ
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 هواد جاهد هحلول دها و سهاى نگه داری بز اثز -2ضکل

 
                     

3-3- pH: 

   تا (Quadratic) دٍم دسخِ ای خولِ چٌذ هذلداًِ ّای اًاس،  pH تشای یافتِ تشاصؽ هذل تْتشیي ٍاسیاًغ آًالیض ًتایح تِ تَخِ تا

R-Square 0.9101 تشاتش ٍ Lack of Fit ّوضهاى ٍ هتقاتل هؼتقل، اثش ٍ آهاسی تدضیِ اص حاكل ًتایح 5 خذٍل ٍ  تَد0.1683 تشاتش 

. دّذ هی ًـاى  pH تش فاکتَسّا سا 

 
 pHبزای  دوم درجه ای جوله چند پاسخ سطح هدل ( ANOVA) واریانس آنالیش نتایج- 5جدول

 

 Pاحتوال  Fاحتوال  هشتؼات هیاًگیي آصادی دسخِ هشتؼات هدوَع هٌثغ
 0.0004 11.24 0.011 9 0.097 هذل

 A 0.018 1 0.018 18.42 0.0016 صهاى

B 2.560 E دها -   003 1 2.560E -   003 2.67 0.1331 

C 8.100 Eغلظت گاص  -   004 1 8.100 E -   004 0.85 0.3794 

A
2

 0.025 1 0.025 26.16 0.0005 

B
2

 0.015 1 0.015 15.95 0.0025 

C
2

 7.001 E -   003 1 7.001 E -   003 7.31 0.0222 

AB 2.000E -   004 1 2.000 E -   004 0.21 0.6575 

AC 0.016 1 0.016 16.91 0.0021 

BC 9.800E -   003 1 9.800 E -   003 10.23 0.0095 
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داؿتِ اها دٍ فاکتَس دها ٍ  pH تِ كَست خطی تش (P<0.05)ًـاى هی دّذ کِ فاکتَس صهاى تاثیش هؼٌی داسی ANOVA خذٍل

هحلَل تغییش قاتل تَخْی پیذا  pHسٍص 10تا گزؿت صهاى ًگِ داسی تا  3تا تَخِ تِ ؿکل. دسكذ گاص تاثیش هؼٌی داسی ًذاؿتِ اًذ

ّواًطَس کِ دس ؿکل سٍیِ پاػخ هـاّذُ .  سٍص تِ كَست ػْوی کاّؾ هؼٌی داس داؿت16ًکشد ٍلی تا افضایؾ صهاى ًگْذاسی تا 

ًذاؿتِ ٍلی سًٍذ کاّـی اػت تذیي هؼٌی کِ تا افضایؾ دها ًگِ داسی تا  pHهی ؿَد تغییشات دها ًگْذاسی تاثیش قاتل تَخْی تش 

تا افضایؾ صهاى ًگِ داسی سا هی تَاى تِ ػلت افضایؾ ؿذت تٌفغ دس  pHکاّؾ  .کاّؾ یافتِ اػت pH دسخِ ػاًتی گشاد 20

 هی pHهذت ًگِ داسی ٍ افضایؾ غلظت کشتي دی اکؼیذ ٍ حل ؿذى آى تَكیف ًوَد کِ تاػث افضایؾ اػیذیتِ ٍ کاّؾ 

 . (12)گشدد
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                                        pH بز سهاى و دها نگه داری تاثیز - 4ضکل

 

 :نتیجه گیزی

دس ػال ّای اخیش هلشف کٌٌذگاى گشایؾ صیادی تِ هیَُ ّای آهادُ هلشف داؿتِ اًذ، اص خولِ داًِ ّای اًاس آهادُ هلشف کِ تِ 

حفع خلَكیات کیفی ایي دػتِ . دلیل ػَْلت هلشف ٍ خَاف تغزیِ ای هٌحلش تِ فشد، تَخِ صیادی سا تِ خَد خلة کشدُ اػت

هحلَالت تاصُ تِ دلیلی تٌفؼی کِ دس هذت ًگِ داسی داسًذ، تؼیاس هْن هی تاؿذ کِ دس ایي ساػتا تَخِ تِ ؿشایط هٌاػة ًگِ داسی 

ًتایح ایي تحقیق ًـاى داد کِ تْتشیي دها تشای ًگِ داسی داًِ ّای اًاس . تِ کوک تکٌیک ّای كحیح تؼتِ تٌذی ضشٍسی هی تاؿذ

 دسخِ ػاًتی گشاد ؿذت تٌفغ ٍ ًفَرپزیشی فیلن تؼتِ تٌذی افضایؾ یافتِ ٍ تاػث 20 ٍ 12دها ػشد هی تاؿذ ٍ تا افضایؾ دها تِ 

ّوچٌیي دها ػشد تْتشیي حالت تشای ًگِ داسی داًِ ّای اًاس تِ . افت خلَكیات کیفی داًِ ّای اًاس تؼتِ تٌذی ؿذُ هی گشدد

.  سٍص دس تؼتِ تٌذی اتوؼفش اكالح ؿذُ خَاّذ تَد16هذت 
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