
 

    

 

 
 َای اوار بستٍ بىدی شدٌ طی مدت زمان وگٍ داری داوٍبررسی مًلفٍ َای روگی 
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 e_milani81@yahoo.com . استادیار پژٍّطکذُ ػلَم ٍ فٌاٍری هَاد غذایی. خْاد داًطگاّی هطْذ -3
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 چکیدٌ:

 داًِ ّا خارج کزدى سخت ػوذتا تِ دلیل اًارتؼالٍُ هػزف  است، کَتاُ ًسثتاً اًار هاًٌذ تاسُ هیَُ ّای هػزف ٍ رسیذى ُ یدٍر
هٌحػز تِ  ، ارسش تغذیِ ای تاال ٍ خػَغیات حسیاًار آهادُ هػزف تؼلت سَْلت هػزف ّای داًِ اس ایي رٍ .ًوی تاضذ چٌذاى هتذاٍل

 افشایص هذت هاًذگاری هیشاى تٌفس ٍاًذاختي  تاخیز تِ اهکاى اغالح ضذُ تستِ تٌذی در اتوسفز یآٍر. في فزد ػاهِ پسٌذ ضذًذ
ّذف اس ایي پژٍّص تزرسی تاثیز ضزایط ًگْذاری تز اس آًدا کِ رًگ پاراهتز کیفی هْوی هی تاضذ،  هحػَالت تاسُ  را فزاّن هی کٌذ.

تزای ایي هٌظَر ًوًَِ ّا در تستِ تٌذی ّای ٍکیَم، اتوسفز اغالح  ّای اًار تستِ تٌذی ضذُ هی تاضذ. داًِخػَغیات رًگی 
ٍ هحتَی  رٍس تغییزات هَلفِ ّای رًگی 06قزار گزفتٌذ ٍ تِ هذت  c˚4102121ٍ اتوسفز هؼوَلی در دهاّای  %(O201،%N291)ضذُ

اًدام ضذ. ًتایح ًطاى داد کِ طی هذت  هَرد تزرسی قزار گزفت. طزاحی آسهایص تا رٍیِ سطح پاسخ ٍ طزح هزکة هزکشی آًتَسیاًیي کل
ّا کاّص ٍ ضاخع سردی افشایص یافت. ّن چٌیي ًتایح ًطاى داد کِ ضاخع قزهشی ارتثاط  داًِ سهاى ًگِ داری فاکتَر رٍضٌایی ٍ قزهشی

 ّای اًار داضتِ است. داًِهستقیوی تا تغییزات آًتَسیاًیي 

 
 گداًِ اًار، رً تستِ تٌذی، سطح پاسخ، آًتَسیاًیي، کلمات کلیدی:

 

 مقدمٍ:-1
کطَرّای  ضاخع تسیاری اس هیَُ  (Punica granatum, Punicaceae)اًار

 هیَُ خولِ اکثز کطَرّای هذیتزاًِ ای است ٍ اس گزهسیزی ٍ ًیوِ گزهسیزی

هیَُ، داًِ  خَراکیتخص . (3ٍ6هی تاضذ)ٍ هٌاطق اطزاف  تَهی ایزاى هحثَب

آتذار داًِ ّا است.  هیَُ% 71 تا 51در حذٍدتا ًسثت  تیزًٍی پَست داخل در ّا

 اًار، هػزف حال ایيتا  (.3هی تاضٌذ) تزکیثات فٌلیدیگز  ٍ آًتَسیاًیي غٌی اس ٍ

. تِ ّویي دلیل، ًیست گستزدُ ٍ ضایغ داًِ ّا خارج کزدى سخت ػوذتا تِ دلیل

تا  آهادُ هػزف خْت تِ دست آٍردى داًِ ّای فزآیٌذ حذاقل اًارّای تاسُ تا

اًار را  ٍ هػزف تزای افشایص تَلیذ ٍاقؼی اهکاى، سالن تغذیِ ای حسی ٍ َاظخ

 ّواًٌذ را هػزف آهادُ اًار کِ کیفیت هطکلی هْوتزیي. (6)فزاّن هی کٌذ

 قَُْ  هیکزٍتی، رضذ قزار هی دّذ تأثیز تحت هػزف آهادُ هحػَالت سایز

 

 

 

 تغذیِ ای ارسش ٍ کاّص فٌلی تزکیثات اکسیذاسیَى اثز در آًشیوی ضذى ای

  ایي تغذیِ ای ارسش ٍ تافت رًگ، هَخة تغییز داخلی تغییزات است.  ایي آى

تِ طَر  (MAP)ضذُ اغالحتستِ تٌذی در اتوسفز (. 1هی ضَد) هحػَالت

داًِ ّای اًار تاسُ تا حذاقل  هذت هاًذگاری خْت گستزشآهیشی  هَفقیت

هػزف  تغییز ًگزش ِت تَخِتا (. 6گزفتِ است) قزار استفادُ فزآیٌذ هَرد

رضذ یافتِ است.  در سال ّای اخیز تِ سزػت هػزفآهادُ  تاسار هیَُ، کٌٌذگاى

اس آًدا کِ ایزاى یکی اس هٌاطق اغلی تَلیذ اًار هی تاضذ، تَخِ تِ غٌایغ تثذیلی 

ایي هیَُ تِ ضکل داًِ اًار تاسُ ٍ تستِ تٌذی ضذُ اّویت ٍیژُ ای پیذا کزدُ است. 

یکی  خذاب آب اًار قزهش رًگ. کیفی هْوی هی تاضذ یژگیٍرًگ هَاد غذایی 

کیفیت آى  را در راتطِ تا تداری اًار طثقِ تٌذی کِ تزای پاراهتزّایی است اس

قزار هی  تحت تاثیزرا  رفتار هػزف کٌٌذُقزار هی گیزد کِ  هَرد تزرسی
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تاثیز ضزایط ًگِ داری تز ٍیژگی ّای  در ایي پژٍّص تِ تزرسی .(11)دّذ

 رٍش سطح پاسخ هی پزداسین. تستِ تٌذی ضذُ تِ داًِ ّای اًار رًگی

 

 مًاد ي ريش َا:-2

 
 آمادٌ سازی ومًوٍ َا-1-2

دٍرُ تزداضت اس تاغی ٍاقغ در ضْزستاى  در طَلهیَُ ّای اًار رقن تدستاًی 

سپس تِ آسهایطگاُ تستِ تٌذی هٌتقل ٍ تا رٍس تؼذ در تدستاى خوغ آٍری ضذ، 

گزاد ًگِ داری ضذًذ. هیَُ ّا ضستِ ٍ خطک ضذًذ، سپس درخِ ساًتی  5دهای 

داًِ ّای اًار تِ غَرت دستی تحت ضزایط تْذاضتی اس پَستِ خذا ًوَدُ ٍ تزای 

اطویٌاى اس یکٌَاختی ًوًَِ ّا داًِ ّا تا یکذیگز هخلَط گزدیذًذ. خْت تستِ 

تیلي هیکزٍى اس ًَع چٌذ الیِ پلی ا 81تٌذی اس پَضطْای پالستیکی تِ ضخاهت 

َّای  تحت درغذ هطخع گاس ضاهلٍ پلی آهیذ استفادُ ًوَدین. سپس 

ٍ در دهاّای تستِ تٌذی  %MAP(O201 ،%N291)هؼوَلی)ضاّذ(، ٍکیَم، 

، 01، 4درخِ ساًتی گزاد ًگِ داری ضذًذ، آًگاُ در تاسُ ّای سهاًی  4102121

 .گزفت قزار تزرسیسیز هَرد تا رٍش  هَلفِ ّای رًگی داًِ ّای اًاررٍس 06

 

 آوتًسیاویه کل:محتًی  -2-2

کلزیذ  تافز، پتاسین سیستن 2اس  استفادُ تا pHاختالف  رٍش تِآًتَسیاًیي کل 

0.025 M)  (pH 1,ٍ استات سذین  (pH 4.5, 0.4 M)(4)گزدیذ تؼییي. 

 
Total anthocyanins (mg L−1) = [(A×MW×DF×1000)/ε×1] 
A= (A520 – A700) pH1.0 - (A520 – A700) pH4.5 

 

 gگلَکَسیذ( -3-غالة )سیاًیذیي آًتَسیاًیي هَلکَلی ٍسى  MWآى، در کِ

mol−1 ..942 ،df  )  ٍ فاکتَر رقت ε )3 -سیاًیذیي هَلی خذب ضزیة- 

 . ( هی تاضذ 00922گلَکَسایذ)

 

 آزمًن روگ-3-2

 ٍ تِ کوک ًزم افشار کاهپیَتزی تػَیز پزداسش رٍش اس پژٍّص ایي در

Photoshop CS6 تا  ًوًَِ رًگ گیزی اًذاسُ ضذ. استفادُ رًگ تزرسی تزای

 لَهیٌاًس*L گزفت. غَرت *CIE L*a*b (CIE LAB)هذل اس استفادُ

 011 ٍ سیاُ رًگ غفز *Lکٌذ،  هی تیاى را رًگ یک رٍضٌایی( یا )ضفافیت

 ّستٌذ. سثش ٍ قزهش تیي ّای رًگ ٍ هقادیز *aدّذ.  هی ًطاى را سفیذ رًگ

 رًگ کٌٌذُ تَغیف هثثت هقادیز ٍ سثش رًگ کٌٌذُ یفهٌفی تَغ هقادیز

 ًطاى هٌفی هقادیز .است آتی ٍ سرد تیي هقادیز *bًْایت  در ٍ ّستٌذ قزهش

 (.  2ٍ9) ّستٌذ سرد رًگ دٌّذُ ًطاى هثثت هقادیز ٍ آتی رًگ دٌّذُ

 

 

 تجسیٍ ي تحلیل آماری:-4-2

ِ هتغیز تا س (FCCD)هزکشی هتوزکش ضذُ هزکة طزح اس تحقیق ایي در

)غلظت طزح خْت یافتي اثزّای هستقل ًقطِ هزکشی در تکزار ضص ٍ هستقل

هَرد استفادُ  داًِ ّای اًار هَلفِ ّای رًگیدهای ًگِ داری( تز  ٍ سهاى گاس،

سطَح هتغیزّای هستقل تِ غَرت حقیقی ٍ کذ ضذُ در خذٍل  قزار گزفت.

ْت تدشیِ ٍ تحلیل خ Design Expert 6.0.2اس ًزم افشاریک ارایِ ضذُ است. 

 (.  7ضذ)اطالػات ٍ رسن ًوَدارّای هزتَط تِ رٍش سطح پاسخ استفادُ 

 

 آًْا هقادیز ٍ فزآیٌذ هستقل هتغیزّای ًوایص -0خذٍل

 -0 1 +0 هتغیز هستقل ػالهت

A )4 01 06 سهاى)رٍس 

B دها(c)˚ 21 02 4 

C (غلظت گاس% ) 1 01.5 20 

 

 وتایج ي بحث:-3

 
ی رًٍذ تغییزات هتغیزّای پاسخ تا هتغیزّای هستقل هذل ّای خْت تؼییي ٍ تزرس

هختلفی تز دادُ ّای حاغل اس آسهَى ّای طزاحی ضذُ تزاسش دادُ ضذ ٍ هَرد 

 تزاسش دادُ ّا تزای خَتی تَاًایی هذل ایٌکِ آًالیش آهاری قزار گزفتٌذ. تزای

 تاضذ. R adjusted ٍ R-Square هقادیز تایذ دارای تاالتزیي تاضذ داضتِ

 در یافتِ تزاسش هذل قذرت ضَد، تز ًشدیک یک تِ R2 هقذار ّزچِ تٌاتزایي

تاضذ، هی  تیطتز هستقل اس هتغیزّای تاتؼی ػٌَاى تِ پاسخ تغییزات تَغیف

ّوچٌیي ػذم هؼٌی داری آسهَى ضؼف تزاسش هَیذ قذرت تاالی هذل در 

  تزاسش دادُ ّای آسهَى هی تاضذ.

 

 بر محتًی آوتًسیاویه کل بررسی اثر متغیرَای مستقل
 

Rهقادیز 
2 ٍR

تزاتز هذل کاستِ تزای هقذار آًتَسیاًیي تِ تزتیة غالح ضذُ در ا 2

کِ قذرت تاالی ثَدآسهَى ضؼف تزاسش آى هؼٌی دار ًٍ تَدًذ  82/1ٍ 87/1

هطاّذُ هی ضَد سهاى ًگْذاری  0در ضکل . ّواى طَر کِهذل را تاییذ هی کٌذ

(. ًتایح p<110/1ًتَسیاًیي ًوًَِ ّا داضتِ است )تاثیز ػوذُ ای تز هقذار آ

کِ تا افشایص سهاى اًثارداری اس  دادآًالیش ٍاریاًس ٍ ضکل ّای رٍیِ پاسخ ًطاى 

 243رٍس در غلظت ثاتتی اس گاس اکسیژى، هقذار آًتَسیاًیي ًوًَِ ّا اس  06تا  4

ار تَدى اثز هیلی گزم در لیتز کاّص ًطاى داد. ّوچٌیي تِ دلیل هؼٌی د 8/75تِ 

تَاى دٍم سهاى در رٍیِ پاسخ آى اًحٌا ٍخَد دارد. دهای ًگْذاری اثز هؼٌی 

(. p>15/1داری تز تغییزات هقذار آًتَسیاًیي هحػَل تستِ تٌذی ضذُ ًذاضت )

ّواًطَر کِ هطاّذُ هی ضَد تیطتزیي هقذار حفظ آًتَسیاًیي ًوًَِ ّا هزتَط تِ 

تَد ٍ  تحت تستِ تٌذی خال ٍ اتوسفز هقذار ایي تزکیة تذلیل  MAPتستِ تٌذی 



 

    

هؼٌی دار تَدى اثز کَادراتیک آى تػَرت سْوی کاّص ًطاى داد. 

 
 

 
ٍ )ب( تاثیز دهای  ًوَدار رٍیِ پاسخ )الف( تاثیز سهاى ٍدهای ًگْذاری-0ضکل

 ًگْذاری ٍ ًَع تستِ تٌذی تز هحتَی آًتَسیاًیي کل

 

 مستقل بر خًاص روگی بررسی اثر متغیرَای 

 

فقط ػثارت ّای سهاى ًگْذاری ٍ  *Lطثق ًتایح، در هذل کاستِ تزای هَلفِ 

دهای ًگْذاری هؼٌی داری ضذُ است. در حالیکِ ػثارت ّای هؼٌی دار در هذل 

Bضاهل اثز تَاى دٍم دهای ًگْذاری ) *aکاستِ هَلفِ 
2 ،110/1>P ٍ )

( ٍ سهاى AB، 10/1>Pٍ سهاى ) ّوچٌیي ػثارت ّای هزتَط تِ تز ّوکٌص دها

ػثارت  *b( تَدًذ. در هذل ارائِ ضذُ تزای هَلفِ AC، 10/1>Pٍ غلظت گاس )

ّای خطی تدش سهاى ًگْذاری ٍ ّوِ ػثارات درخِ دٍم ٍ ّوچٌیي ػثارت ّای 

 ،BC( ٍ دها ٍ غلظت گاس )AB، 10/1>Pهزتَط تِ تز ّوکٌص دها ٍ سهاى )

10/1>P.هؼٌی دار تَدًذ ) 

 .(4)هی تاضذ اًار  ضاخع خَتی تزای تغییزات در رٍضٌایی آب داًِ *Lهَلفِ 

Rهقادیز  ًطاى داد کِ *Lًتایح آًالیش آهاری هذل کاستِ تزای هَلفِ 
2 ٍR

2 

آسهَى ضؼف تزاسش آى هؼٌی ٍ تَدًذ  79/1ٍ 82/1تزاتز تِ تزتیة غالح ضذُ ا

آًالیش ٍاریاًس هَلفِ . ًتایح را تاییذ هی کٌذکاستِ کِ قذرت تاالی هذل ثَد دار ً

L*  ٍ ًطاى داد کِ در تیي هتغیزّای هستقل اثز غلظت گاس اکسیژى هؼٌی دار ًثَد

هذل درخِ دٍم کاستِ فقط ضاهل اثزات خطی سهاى ٍ دهای ًگْذاری هی تاضذ 

کِ در سطح تاالیی اس ًظز آهاری هؼٌی دار تَدًذ. تٌاتزایي راتطِ تیي دها ٍ سهاى 

زی هحػَل ًْایی در ضزایط ثاتتی اس غلظت گاس ًگْذاری تا رٍضٌی ظاّ

اکسیژى، تػَرت خطی تَد تِ طَری کِ تا افشایص سهاى ًگْذاری هیشاى هَلفِ 

L*  ًَِداًِ ّای اًار کاّص یافت ٍلی افشایص دها تاثیز هثثتی تز رًگ ظاّزی ًو

 الف(.  -2ّا داضت )ضکل

Rهقادیز  کِ ًطاى داد *aًتایح آًالیش آهاری هذل کاستِ تزای هَلفِ 
2 ٍR

2 

آسهَى ضؼف تزاسش آى ٍ تَدًذ  1.907ٍ  1.94تزاتز تِ تزتیة غالح ضذُ ا

ذ. ًتایح ًطاى داد را تاییذ هی کٌکاستِ کِ قذرت تاالی هذل ثَد هؼٌی دار ً

اگزچِ اثزات خطی هتغیزّای هستقل در هذل درخِ دٍم تزاسش ضذُ تز دادُ ّای 

تا تَخِ تِ هؼٌی دار ضذى اثزات هتقاتل  ( ٍلیp>15/1هؼٌی دار ًثَد) *aهَلفِ 

سهاى ٍ دهای ًگْذاری ایي ًتیدِ حاغل ضذ کِ در غلظت ثاتت گاس اکسیژى 

( گذضت سهاى تاثیز هٌفی تز هَلفِ قزهشی داًِ ّای اًار دارد MAP)تستِ تٌذی 

ٍلی دهای ًگْذاری تزخالف سهاى تاثیز هٌفی ًطاى ًذاد تلکِ رًٍذ افشایطی تَد 

تذیي تزتیة تاالتزیي هیشاى هَلفِ قزهشی در رٍسّای اٍل  ب(. -2)ضکل

ًگْذاری ٍ دهاّای تاال تذست آهذ. تا تَخِ تِ هؼٌی دار تَدى اثزکَادراتیک دها 

تا دها اًحٌا هطاّذُ هی ضَد.  *aٍ اثز هتقاتل آى تا سهاى ًگْذاری در تغییز هَلفِ 

اضتِ است اها در هطالؼِ در ایٌدا غلظت گاس تاثیز هؼٌی داری تز هَلفِ قزهشی ًذ

(2003) Hess-Pierce and Kader   ُضذت رًگ قزهش اًارّای ًگِ داری ضذ

در َّای هؼوَلی تِ دلیل سٌتش تیطتز آًتَسیاًیي در َّا ًسثت تِ اتوسفز کٌتزل 

تِ ّوثستگی  Pe´rez-Vicente (2004)در هطالؼِ (. ّوچٌیي5ضذُ تاالتز تَد)

ًیي تا ضذت رًگ قزهش طی دٍرُ ًگِ داری اضارُ تاالی تغیییزات هحتَی آًتَسیا

 .(8)ضذُ است

 در هحػَل ًْایی ًطاى داد کِ *bًتایح آًالیش آهاری هذل کاستِ تزای هَلفِ 

Rهقادیز 
2 ٍR

آسهَى ضؼف ٍ تَدًذ  87/1ٍ 92/1تزاتز تِ تزتیة غالح ضذُ ا 2

طثق ًتایح  .را تاییذ هی کٌذکاستِ کِ قذرت تاالی هذل ثَد تزاسش آى هؼٌی دار ً

در هذل درخِ دٍم هؼٌی دار ًثَد ٍلی اثز  *bاثز خطی سهاى ًگْذاری تز هَلفِ 

تَاى دٍم ٍ تزّوکٌص آى تا غلظت گاس اکسیژى هؼٌی دار تَد. دها تیطتزیي تاثیز 

درخِ  02درخِ تا  4را تز ایي هَلفِ رًگی داضت تِ طَری کِ تا افشایص دها اس 

یص هؼٌی دار ًطاى داد ٍ سپس تا افشایص دها تا افشا *bساًتیگزاد هیشاى هَلفِ 

درخِ ساًتیگزاد هقذار ایي پاراهتز تا ضیة کوی کاّص یافت. تا تَخِ تِ  21

 *bهؼٌی دار تَدى اثز کَادراتیک ٍ تزّوکٌص دها تا غلظت گاس اکسیژى، هَلفِ 

تػَرت سْوی تا افشایص دها تغییز پیذا کزدُ است. افشایص گاس اکسیژى ًیش در 

 .ج( -2)ضکلضذ *bستِ تٌذی هٌدز تِ افشایص هَلفِ ت

 



 

    

 

 

 
  

 

                                    
 

ًوَدار رٍیِ پاسخ تاثیز هتغیزّای هستقل تز خَاظ رًگی ضاهل )الف( هَلفِ -2ضکل

L* ِب( هَلف(a*  ِهَلف)ج( b*طی هذت سهاى ًگِ داری 

 

 

 وتیجٍ گیری: -4

در هحػَالت تداری ٍ پذیزش هػزف کٌٌذُ  رًگ اس فاکتَرّای کیفی هْن

هی تاضذ ٍ در هیَُ ّای غٌی اس آًتَسیاًیي هاًٌذ اًار تِ طَر ػوذُ تحت تاثیز 

قزار هی گیزد. تا تَخِ تِ هقایسِ فاکتَر  )رًگذاًِ اغلی(غلظت آًتَسیاًیي

حاغل هی گزدد کِ  قزهشی ٍ هحتَای آًتَسیاًیي کل داًِ ّای اًار ایي ًتیدِ

ی کاّص هحتَتا  ارتثاط هستقیویّای اًار ( داًِ*aرًگ قزهش) کاّص ضذت

تا افشایص سهاى ًگِ داری  اس طزفیآًتَسیاًیي کل طی دٍرُ ًگِ داری دارد. 

کاّص هَلفِ قزهشی داًِ ّای اًار طی  افشایص یافت کِ تِ ًیش ضاخع سردی

اػث ّن چٌیي تستِ تٌذی اتوسفز اغالح ضذُ ت دٍرُ ًگِ داری هزتَط هی ضَد.

 رٍس ًگِ داری گزدیذ.06حفظ رًگذاًِ آًتَسیاًیي طی 
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