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 مقدمه

اسرت. ایرران برا سر        2پونیکاسره  و از خرانواده  8پونیکرا گرانترو   انار، میروه درخرت         

هکترار و تولیرد سراالنه دردود یری میلیرون ترن انرار، یکری از           07777زیر کشت بیش از 

کیفیررت و  دلیررلبرره ایررران آیررد. انررارشررمار مرریبزرگترررین تولیدکننرردگان انررار در دنیررا برره

دارای  از لحرراا اقتصررادی و برروده صررادرات نظررر از رقیرر برری محصررولی مرغوبیررت برراال،

 روز افرزایش  و در کشرور  انرار  براالی  کشرت  زیرر  سر    بره  توجره  با. است فراوان تاهمی

و ضرایعات   کیفیرت  کراهش  در مرؤثر  کنتررل عوامرل   و نگهرداری  مسرأله  آن، تولید افزون

زیررادی دارد مآمارنامرره جهرراد کشرراورزی،  برداشررت اهمیررت از در مردلرره پررس انررار میرروه

8935 .) 

و  یبنرد ظراهری اسرت کره بایرد در درجره      یهرا یژگر یواز اندازه و پوست میوه انرار        

قابرل صرادرات    9و  2. از طررف دیگرر، انارهرای درجره     توجه قررار گیررد   بندی موردبسته

یررا وضررعیت   یخرروردگدلیررل تررر  هررا نیررز برره  زمرران مانرردگاری آن و مرردت نبرروده

  (.8938؛ جوکار و همکاران، 8918ممیرجلیلی،  فیزیولوژیکی این میوه محدود است

بررا دانرره  هرراانار یخرروردگو تررر  خرروردگیکررر ریررز بررودن، و همچنررین  ن مشررک تایرر

بره دسرت آوردن سرود     بررای  روش مناسر   یها رفرع شرده و یر   دانه یبندبستهکردن و 

درصرد اسرت کره در     97ایجاد خواهد شد. مقردار ضرایعات انرار در کشرور درداقل      تجاری 

هرزار ترن انرار در     077الری   077رسرد. در واقرع   درصرد نیرز مری    57هرا بره   برخی از سال

شررود. فرررآوری ایررن ضررایعات و ارا رره سررال ضررایع شررده و از چرخرره مصرررف خررار  مرری

هررای ملتلررن ایررن محصررول برره بررازار و دترری صررادرات آن منجررر برره کرراهش   دالررت

کرردن انارهررای   عنروان مارال، برا دانره    ضرایعات و ارزش افرزوده زیرادی خواهرد شرد. بره      

قیمرت هرر کیلرو انرار از دردود       ،صرورت معمرولی و منجمرد   ر بره ضایعاتی و ارا ه دانره انرا  

                                                 
1- Punica granatum L. 

2- Punicacea 
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 یبررسرر ناریگررزارش سررمم تومرران افررزایش خواهررد یافررت 0777دررداقل  تومرران برره 577

(. بنررابراین ارا رره هررر محصررول 8938جوکررار و همکرراران،  ؛8900، رانیررمسررا ل انررار در ا

گرر کیفیرت براالیی    جدیدی از انرار بره برازار دتری بررای برار اول درا ز اهمیرت بروده و ا         

 داشته باشد، ق عا جایگاه خوبی پیدا خواهد کرد. 

 

 های انار آماده به مصرفدانه

ای هررای تیذیررهدلیررل تیییررر عررادتهررای تررازه بررههررا و سرربزیاخیرررام مصرررف میرروه      

کننرردگان و اسررتفاده گسررترده از سرراالدهای آمرراده، افررزایش یافترره اسررت.       مصرررف

کی میروه( منبرع غنری از قنردها، پکترین، آسرکوربیی اسرید،        های انرار مقسرمت خرورا   دانه

فیتواسررتروژن و ف ونو یرردها هررا، آنتوسرریانینهررای آمینرره، امرر ی معرردنی، فیبرهررا، اسررید

دلیررل برره انررار دهررد کرره مصرررفم العررات کلینیکرری و اپیرردیمولوژی نشرران مرری  .اسررت

هرای  ری از بیمراری در جلروگی  هرا و غیرره  ، آنتوسریانین فنلری  ترکیبرات داشتن مقدار زیراد  

 ,.Martínez-Romero et al) اسررت مررؤثر هرراقلبرری و بعضرری از انرروان سرررطان  

2013; Oz & Ulukanli, 2012; Schulman et al., 2006) .میرروه  ،بنررابراین

 محبوبیررت زیررادی پیرردا کرررده اسررت    ،در سرر متی مررؤثر دارا بررودن مررواد بررا انررار 

(Schulman et al., 2006).   علرت سرهولت    هرای انرار آمراده مصررف بره     امرروزه دانره

پسررند عامرره ،فرررد برره ای برراال و خصوصرریات دسرری منحصررر  مصرررف، ارزش تیذیرره 

هرایی دارد کره   رغر  خروام مفیرد فرراوان، مصررف انرار هنروز محردودیت        علری اند. شده

باشرد،  هرا از میروه و اثرر مترابولیکی ترکیبرات فنلری مری       ناشی از مشک ت جداسازی دانره 

گیررد. درذف پوسرت انرار و مصررف      هرا رنرم مری   سازی دانره زیرا پوست دست طی آماده

هررای آمرراده مصرررف( یرری روش جدیررد ارا رره  ی مدانررههررای آن بررا دررداقل فرررآوردانرره

محصول در بازار انرار اسرت کره امکران اسرتفاده از انارهرای ضرایعاتی بررای تولیرد یری           

جیررل و همکرراران،  ؛ و8939دهررد مقربررانی و همکرراران،فرررآورده جررذا  را افررزایش مرری 
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ردن جرردا کرربرررای  مناسرر هررای اخیررر اسررتفاده از روش هررایسررال ، دررونیررا از. (8330

منظرور عرضره بره برازار بسریار      بره  هرا در شررایم م لرو    آن نگهرداری و  ی انرار هرا دانه

هرای انرار آمراده    زمران نگهرداری دانره    مردت بره هرر درال،    توجه قرارگرفته اسرت.   مورد

ای و میکروبری  دفر  کیفیرت تیذیره   و  باشرد مصرف نسبت به میوه کامل انرار کوتراه مری   

بافررت، رنررم و کیفیررت کلرری  یرادتررزیرررا برره .هررای انررار یرری چررالش عمررده اسررتدانرره

  .(8937روشن ضمیر و میردهقان، م یابدمی های انار کاهشدانه

-دلیل داشتن فعالیرت آبری براال و مرواد میرذی، مرورد تهراج  ک ری        های انار بهدانه      

هررای انرار بره سررعت رشررد    هرا روی سر   دانره   هرا قررار گرفتره و ایرن میکروارگانیسرر     

هرا پرس از   هرای انرار در دمرای محریم، رشرد ک ری      صرورت نگهرداری دانره   کنند. در می

 (. 8ساعت قابل مشاهده است مشکل  20

 

 
 ساعت نگهداری در دمای محیط 24های انار پس از ها روی سطح دانهرشد کپک  -8شکل 
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 های انارکارهای افزایش زمان نگهداری دانهراه

بازارهرای داخلری و خرارجی فسراد میکروبری،      یکی از مشرک ت ارا ره دانره انرار بره            

هررای انررار در دررین دفرر  خرروام شرریمیایی و فیزیکرری و نیررز کیفیررت بهداشررتی دانرره  

هررای علمرری قررادر باشرری  کیفیررت و    نگهررداری اسررت. از ایررن رو مررا بایررد بررا روش   

المللری دفر  کررده و جایگراه     استانداردهای ایرن محصرول را م رابس اسرتانداردهای برین     

هرای انرار در دماهرای پرایین،     المللری پیردا نمرایی . نگهرداری دانره     رهای بینخوبی در بازا

هررای مناسرر  برررای افررزایش عمررر هررا از جملرره روشدهرری و اسررتفاده از اسررانسپوشررش

 آیند. ماندگاری این محصول به شمار می

هرای مناسر  نگهرداری ماننرد     های آماده بره مصررف انرار و اسرتفاده از روش    با ارا ه دانه

ترروان ایررن محصررول را بررا ارزش افررزوده  دهرری و اسررتفاده از دمررای پررایین مرری پوشررش

باالتر به برازار عرضره نمرود و در نهایرت میرزان ضرایعات آنررا کراهش داد. برا ایرن کرار            

کمرری زیررادی برره باغررداران، رونررس اقتصررادی و دترری صررادارت هررر چرره بیشررتر ایررن    

عرره نیرز بیشرتر شررده و   محصرول خواهرد شررد. عر وه برر ایررن، مروارد مصررف آن در جام      

 (. 8930شود مجوکار و همکاران، موج  ارتقاء س مت افراد جامعه می

 

 های انار در دمای پاییننگهداری دانه -

هرای نگهرداری مرواد غرذایی، اسرتفاده از دمرای پرایین یرا         تررین روش یکی از رایرج       

ادهای نگهررداری در یلچررال اسررت. کرراهش دمررا تررا دررد زیررادی منجررر برره کنترررل فسرر 

شرود. کراهش دمرا موجر  توقرن      شیمیایی، میکروبی و فیزیکی با توجه به نرون غرذا مری   

هررا هررای شرریمیایی، بیوشرریمیایی و همچنررین رشررد میکرررو و کرراهش سرررعت واکررنش

 ,Fellows)انردازد  شده و در نهایرت انروان فسرادها را متوقرن کررده یرا بره تعویرس مری         

دمرای یلچرال قابرل نگهرداری هسرتند.       های انرار بررای مردت سره روز در    . دانه(2016
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هررا روی محصررول رشررد کرررده و سررب  ایجرراد فسرراد در    پررس از ایررن مرردت، ک رری  

 (.2شوند مشکل محصول می

 

 
 دهیپوشش های انار  پس از سه روز نگهداری در دمای یخچالدانه -2شکل 

 

   دهیپوشش -

نگهرداری و   هرای دهری بره همرراه یری مراده ضرد میکروبری یکری از روش        پوشش      

هررای تررازه، امکرران بررروز انرروان دهرری دانررههررای انررار اسررت. پوشررشکرراهش فسرراد دانرره

دهرررد هرررای میکروبررری را کررراهش مررری هرررای فیزیولررروژیکی و آلرررودگینابسرررامانی

 اکسرریژن، رطوبررت، انتقررال بررا کنترررل  خرروراکی هررایپوشررش. (Villafañe, 2017م

 محصروالت  مانردگاری  زمران  و کیفیرت  دفر   بره  زاو مرواد ع رر و طعر     اکسیدکربندی

هررای فیزیولرروژیکی و  کننررد و امکرران بررروز انرروان نابسررامانی    مرری کمرری غررذایی
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 & Kunte et al., 1997Sothornvitم دهنرد هرای میکروبری را کراهش مری    آلرودگی 

Krotcha, 2005)مرواد خروراکی   از نرازکی  هرای الیره  رتصرو بره  خروراکی  های. پوشش 

 هرا مرورد  آن خروام  بهبرود  یرا  دفر   کره  مروادی  سر    روی مسرتقی   طوربه که هستند

 شروند تلقری مری   غرذایی  مراده  جز ری از  خروراکی  هرای پوشش. شوندمی ایجاد است، نظر

. (Gennadios, 2002مگردنررد مرری مصرررف آن بررا و مانررده برراقی محصررول و روی

 و هرراربوهیرردراتک ماننررد طبیعرری مرهررایپلرری از شررده تهیرره خرروراکی هررایپوشررش

 سرب   زیسرت،  محریم  برا  سرازگاری  و برودن  پرذیر تلریر  برر زیسرت    عر وه  هاپروتئین

 فررار  ترکیبرات  و آ  افرت  رسراندن  درداقل  بره  و انبارمرانی  عمرر  افرزایش  و کیفیت دف 

 تروان مری  کره  هرایی کربوهیردرات  جملره  از .(Villafañe, 2017مگردنرد  مری  آرومراتیکی 

 جنبرره از صررم  هسررتند. اصرر  ی هرراصررم  کرررد، اسررتفاده پوشررش عنرروانبرره هرراآن از

 اطر    هرا آن مشرتقات  و میکروبری  یرا  گیراهی  سراکاریدهای پلری  بره  صنعت، در تکنیکی

 گرانررو  هرای یرا محلرول   هرا مللرو   و شرده  پلرش  داغ یا سرد آ  در قادرند که شودمی

 .(Nussinovitch, 2008منمایند  تولید

بررداری شرده اسرت. یکری از     هرا بهرره  های متفراوتی شناسرایی و از آن  تاکنون صم       

 هرای طرور طبیعری از تنره و شراخه    های برومی ایرران، صرم  فارسری اسرت کره بره       صم 

 شررود. صررم مرری تررراوش 8آمیگرردالوا اسررکوپاریاعلمرری  نررا  بررا کرروهی بررادا  درخررت

 کره  شرود مری  یافرت  ایقهروه  و قرمرز  نبراتی،  زرد روشرن،  زرد سفید، هایرنم در فارسی

 و غرذایی  دارویری،  کاربردهرای  فارسری  صرم  . نماینرد مری  بنردی درجه آن را لحاا این از

و  کننرردهتعلیررس عامررل عنرروانبرره آن از امررروزه کرره طرروریبرره دارد بسرریاری صررنعتی

دهرری مررواد در پوشررش. (8937شررود معباسرری و ردیمرری اسررتفاده مرری کننرردهامولسرریون

 ها نیز استفاده کرد. ها با صم کی  اسانستوان از ترغذایی می

 

                                                 
1- Amygdalus scoparia  
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 هااسانس -

 بررای  هرا انگیرزه  زیسرت،  محریم  و انسران  سر متی  بره  ویرژه  توجره  دلیلبه امروزه،      

 تقویرت  بنرابراین، . اسرت  شرده  بیشرتر  هرای طبیعری بره جرای سرنتزی     استفاده از افزودنی

 ضررد خاصرریت کرره یگیرراه هررایفرررآورده از اسررتفاده و طبیعرری هررایبیشررتر روش هرچرره

مرورد توجره اسرت. یکری از ایرن ترکیبرات طبیعری و بسریار مرؤثر،           بسیار نیز دارند قارچی

مع رر و طبیعری هسرتند کره     پیچیرده،  هرای فررار،   هرا ترکیر   اسرانس ها هسرتند.  اسانس

هررای ثانویرره برررای دفرران در برابررر فسرراد عنرروان متابولیررتتوسررم گیاهرران آروماتیرری برره

هرا  تررین و مرؤثرترین اسرانس   اسرانس دارچرین یکری از رایرج     .شروند تولیرد مری  میکروبی 

سررینامیی ، یررد بنزو یرری اسررید، بنزآلد ترکیبرراتی نظیررر درراویاسررت. اسررانس دارچررین 

کشری بره اسرانس دارچرین     باشرد کره خاصریت قرار     اوژنول و استات سرینامیل مری  ، اسید

وجررود  هررا برراکننررد. ایررن ترکیرر ا تقویررت مررین رمیکروبرری آ دهنررد و خاصرریت ضرردمرری

. برا اضرافه   ندهسرت اینکه ظرفیت اندکی برای دل شردن در آ  دارنرد ولری شردیدام فعرال      

تروان قردرت ضرد میکروبری و ضرد      هرای انرار مری   کردن اسانس دارچین به پوشرش دانره  

 ;Burt, 2004; Jayasena & Jo, 2013) قررررارچی آن را افررررزایش داد

Sivropoulou et al., 1996; Valero & Salmeron, 2003; Wendakoon 

& Sakaguchi, 1995) روی  خرروراکی پوشررش و ایجرراد فارسرری صررم  از بررا اسررتفاده

 نگهرداری  زمران  مردت  پوشرش،  بره  اسرانس دارچرین   های انرار و همچنرین افرزودن   دانه

بررای ایرن منظرور، ابتردا      .بره میرزان قابرل تروجهی افرزایش خواهرد یافرت        های انرار دانه

صرم   هرای داخلری در محلرول    های انرار پرس از جردا شردن پوسرت و بقیره قسرمت       دانه

 مدجمی/وزنرری( برره همررراه اسررانس دارچررین بررا غلظررتیرری درصررد  فارسرری بررا غلظررت

ور شرده و  دقیقره غوطره   87بره مردت   دهری  درصد مدجمی/دجمی( بررای پوشرش   05/7

های فلرزی تمیرز، پهرن شرده و ترا درذف کامرل رطوبرت سر حی، در          س س روی توری

ن رطوبررت گیرنررد. الز  برره اکررر اسررت کرره خشرری شررد معررره هرروای آزاد قرررار مرری
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کشرد. در  سراعت طرول مری    5الری   0هرای انرار در هروای معمرولی، دردود      س حی دانره 

 2شرود بلکره زمران ترا     صورت استفاده از یی دمنده، نه تنهرا شررایم بهترری ایجراد مری     

 257اتیلنری  شردن در ظرروف پلری   هرا پرس از خشری    یابرد. دانره  ساعت نیز کراهش مری  

 Co 5بنرردی شررده و در دمررای  هگرمرری، یررا هررر نررون ظرررف بررا دجرر  مناسرر ، بسررت   

داده شررده توسررم هررای انررار پوشررشهررای دانررهشرروند.  ویژگرریمیلچررال( نگهررداری مرری

درصرد و تیییررات    05/7 درصرد و اسرانس دارچرین برا غلظرت      8صم  فارسی برا غلظرت   

 ها در طی زمان نگهداری به شری زیر است:آن

 

 های میکروبی  ویژگی -

 انار در دمای محیط هایهای میکروبی دانهویژگی 

هررای پوشررش ( دانرره8930طبررس گررزارش منتشررر شررده توسررم جوکررار و همکرراران م      

درصرد اسرانس دارچرین ترا      05/7درصرد و   8داده شده توسرم صرم  فارسری برا غلظرت      

سرره روز در دمررای محرریم سررال  مانررده امررا در روز چهررار  کررام  دچررار ک رری زدگرری    

 شوند می

هرا، دو و سره روز   و رطوبرت براالی دانره انرار درون بسرته      Cº 25با توجه بره دمرای         

. امرا برا   ایری اسرت  نگهداری بدون فساد در دمرای محریم نتیجره خرو  و قابرل م دظره      

هررا را در دمررای یلچررال نگهررداری و هررای انررار بایررد آنتوجرره برره دسرراا بررودن دانرره

ال ایرن روش  عرضه کرد. در صورت بروز شرایم ویرژه ماننرد برر  رفرتن و غیرره برا اعمر       

 مشکل چندانی به وجود نلواهد آمد. 

 

 های انار در یخچالهای میکروبی دانهویژگی 

یرا   Cº 5هرای شراهد یرا معمرولی دانره انرار در روز سرو  نگهرداری در دمرای          نمونه      

هررای انررار شررود امررا دانررههررا مشرراهده مرریزدگرری در آنیلچررال، فاسررد شررده و ک رری
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مراه   9درصرد اسرانس دارچرین ترا      05/7م  فارسری و  داده شده با یی درصرد صر  پوشش

 (. 9ها مشاهده نلواهد شد مشکل زدگی در آننیز ک ی

 

 
درصد اسانس دارچین  55/1درصد صمغ فارسی و  8داده شده با های انار پوششدانه -9شکل 

 سه هفته پس از نگهداری در یخچال
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 های انار  های شیمیایی دانهویژگی -

 سیدآسکوربیک ا 

هرای انرار   زمان نگهداری، ثراثیر بسریار زیرادی برر مقردار آسرکوربیی اسرید در دانره              

برود و   mg/L 012در هفتره اول نگهرداری دردود    کره مقردار ایرن اسرید     طروری داشت به

 کاهش یافت.  mg/L 807در هفته سو  به 

 

 ترکیبات آنتوسیانینی 

هرای انرار نسربت بره روز اول     انره مقدار آنتوسریانین پرس از یری هفتره نگهرداری د           

شرردیدا کرراهش یافترره و ایررن رونررد تررا هفترره سررو  نیررز ادامرره یافررت. در روز اول، مقرردار  

. رسررید  mg/L 55/00بررود و در هفترره سررو  تقریبررا برره      mg/L 1/883آنتوسرریانین 

هرای انرار   گذشت زمران و اکسرایش موجر  کراهش قابرل م دظره آنتوسریانین در دانره        

و سرراختار میرروه و سرربزی نقررش مهمرری در   pHبررر ایررن مرروارد، گردیررده اسررت. عرر وه

هررا دارنررد و صرردمه برره سرراختار موجرر  کرراهش    هررا و پایررداری آنمقرردار آنتوسرریانین

 . (Bhatia et al., 2015مشود ها در دوره نگهداری میآنتوسیانین

 

 مقدار رطوبت 

هررای انررار نسرربت برره روز اول و مقرردار رطوبررت پررس از یرری هفترره نگهررداری دانرره      

ایری کراهش   طرور قابرل م دظره   هرای بردون پوشرش بره    همچنین در مقایسره برا نمونره   

هررا و محرریم برررای برقررراری تعررادل یافررت. بررا گذشررت زمرران، تبررادل رطوبررت بررین دانرره

هرا خرار    شود؛ بنابراین بردیهی اسرت کره رطوبرت از سر   دانره      می رطوبت نسبی انجا 

 00درصررد و در هفترره سررو  تقریبررا برره  05/00هررای انررار در روز اول رطوبررت دانررهشررود. 

گریررز در آن دهرری برره ویررژه زمررانی کرره از مررواد روغنرری و آ    درصررد رسررید. پوشررش 
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فررت وزن شررود موجرر  ایجرراد سرردی در برابررر خرررو  رطوبررت و کرراهش ا اسررتفاده مرری

 .(Oz & Ulukanli, 2012مشود می

رونررد  نیرر، اخواهررد کرررد یریاز کرراهش رطوبررت جلرروگو افررزایش آن نیررز اسررانس       

رو  رطوبرت  کره دارد از خر   یروغنر  تیر ماه لیر دلچرون اسرانس بره    است ینیبشیقابل پ

 .دینمایم یریجلوگ

 

 ترکیبات فنلی کل 

دهری موجر  دفر  مرواد فنلری بره عنروان یکری از مرواد          اسانس دارچین و پوشرش       

 مقرردار فنررل کررل دانرره انررار سررال  در روز اول ضررد اکسرریدانی و مفیررد دانرره انررار شررد. 

ml877/mg 28/80 لیتررر آ  انررار بررر اسرراا گالیرری اسررید میلرری 877گررر  در ممیلرری )

دهرری همررراه بررا اسررانس نیررز بررود و در طررول نگهررداری و همچنررین بررا اعمررال پوشررش

 تقریبام ثابت ماند.

 

 اسیدیته قابل تیتراسیون 

افزایش زمران نگهرداری موجر  کراهش اسریدیته قابرل تیتراسریون نسربت بره روز                

اول و هفترره اول گردیررد. علررت کرراهش اسرریدیته قابررل تیتراسرریون برره متابولیسرر  و      

کرره اسرریدهای موجررود در انررار در   شررود طرروری هررای انررار مربررو  مرری  دانرره تررنفس

 شوند.های بیوشیمیایی شرکت کرده و به مواد دیگری تبدیل میواکنش

 

 مواد جامد محلول 

درصررد بررود و در  0/80هررای انررار سررال  در روز اول  مررواد جامررد محلررول در دانرره       

د. در هرر صرورت زمران نگهرداری     درصرد رسری   83داده شرده بره دردود    های پوشرش دانه

موجرر  افررزایش میررزان مررواد جامررد محلررول شررد. مقررداری از ایررن افررزایش برره کرراهش 
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 ,.Ghasemnezhad et al) شررود.رطوبررت و وزن در طرری نگهررداری مربررو  مرری   

2013; Jiang & Li, 2001; Oz & Ulukanli, 2012;  eña-Estévez et 

al., 2016) 

   

 های انارهای فیزیکی دانهویژگی -

 استحکام بافت 

شرد.  هرا  موجر  افرزایش اسرتحکا  بافرت آن     هرای انرار  افزایش زمان نگهداری دانره       

هررای انررار در یلچررال قابررل ویررژه پررس از سرره هفترره نگهررداری دانرره ایررن افررزایش برره

هررای انررار در روز اول م دظرره بررود. نیررروی الز  جهررت مت شرری کررردن بافررت دانرره   

نیروتن رسرید. جلروگیری از     15/8نیوتن برود امرا پرس از سره هفتره نگهرداری بره         53/7

هرای انرار توسرم پوشرش و همچنرین کراهش ترنفس و متابولیسر          ت دانره کاهش رطوبر 

هررا و در نهایررت تعویررس رسرریدگی، علررت اصررلی دفرر  تررازگی و افررزایش اسررتحکا  دانرره

 Ali et al., 2011; Ayhan & Eştürk, 2009; Chauhan et)اسرت بافرت بروده   

al., 2011; Duan et al., 2011; Ergun & Ergun, 2009; Martínez-

Romero et al., 2013;  Oz & Ulukanli, 2012) 

  

 ( قرمزی رنگa*) 

داشررت، امررا هررای انررار نداری بررر قرمررزی رنررم دانرره گذشررت زمرران ترراثیر معنرری       

 افزایش غلظت اسانس موج  افزایش قرمزی رنم گردید. 

 

 میزان زردی رنگ 

بررود امررا  در طرری زمرران    5/28هررای انررار در روز اول  میررزان زردی رنررم دانرره        

 در هفته دو  و سو  رسید.  81نگهداری روند کاهشی داشت و به ددود 
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 های حسیویژگی -

شرده برا صرم  فارسری و اسرانس دارچرین تفراوت         دهداهرای انرار پوشرش   طع  دانره       

هرای  هرای انرار معمرولی نداشرتند. البتره طعر  و بروی دارچرین در نمونره         زیادی برا دانره  

هرا  داده شرده کرام  مشرهود برود، امرا از نظرر ارزیابران منفری نبروده و امتیراز آن          پوشش 

  دهنده مقبولیت طع  انار دارچینی است.برابر بود. این نتیجه نشان

 

 گیری نتیجه -4

هررای انررار بررا صررم  فارسرری و اسررانس دارچررین موجرر  کنترررل دهرری دانررهپوشررش      

هرا دتری در دمرای محریم شرده و در ایرن برین تراثیر اسرانس بیشرتر از           شدید ریزسازواره

ایری  صم  فارسری اسرت. گذشرت زمران موجر  کراهش برخری از مرواد برا ارزش تیذیره          

شرود هرر چنرد کره مقردار مرواد       هرا در دانره انرار مری    ینمانند آسکوربیی اسید و آنتوسریان 

هرای ملتلرن اسرانس و زمران نگهرداری تراثیرات       فنلی تقریبا ثابت خواهد مانرد. غلظرت  

هرای انرار ندارنرد. اعمرال     هرای دسری دانره   داری برر رنرم، بافرت و ویژگری    منفی معنری 

درصررد از اسررانس  05/7دهرری یرری درصررد از صررم  فارسرری ترروا  بررا غلظررت   پوشررش

باشرد؛ و موجر    هرا جهرت نگهرداری مری    های انار یکری از بهتررین دالرت   رچین بر دانهدا

درصرد خواهرد شرد. برا      37افزایش زمان ماندگاری در دمرای یلچرال درداقل بره میرزان      

هرای انرار و انتلرا  غلظرت مناسر  اسرانس دارچرین یرا مرواد مشرابه           دهی دانره پوشش

انررار را برره میررزان  ای دانرره یذیررهترروان زمرران مانرردگاری، بازارپسررندی و کیفیررت ت مرری

 مناس  و قابل توجهی دف  کرد.

 

 منابع -5

ریررزی و اقتصررادی، . وزارت جهرراد کشرراورزی، معاونررت برنامرره8935آمارنامرره کشرراورزی. 

 مرکز فناوری اط عات و ارتباطات، تهران. 
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  پوشررش صررم  ری. تررأث8930.  ، زارن وآزاد، ن. مفتررون  .، ،شرراه امیریرران  .،جوکررار، ا

گررزارش نهررایی طررری آمرراده برره مصرررف انررار ربررا .  یهررادانرره تیررفیبررر ک یفارسرر

 صفحه.  00تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

 نررهیبه میشرررا نیرری. تع8938جوکررار، ل.  وآزاد، ن. مفتررون .،ن ان،یررزمرد .،جوکررار، ا

پاسر..   برا اسرتفاده از روش سر      یدیکرن خورشر  خشی کردن دانه انرار در خشری  

 . 50-52 ،(8م89 ،یکشاورز یمهندس قاتیمجله تحق

 یدانشررکدهها ی. جهرراد دانشررگاه8900. رانیررمسررا ل انررار در ا یبررسرر ناریگررزارش سررم

 م.229دانشگاه تهران، کر ،  یعیو منابع طب یکشاورز

 صفحه. 295کر .  .نشرآموزش کشاورزیشناخت انار.  .8918 .ن.میرجلیلی، ا

 و میکروبری  فعالیرت  برر  کیتروزان  تراثیر تیمرار   .8937 .ی قران، ده میرر  ن، ضرمیر،  روشن
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