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  چکيده
  

 قيتحق نيدر ا شود،يمانجام  يسخت بهدر انبارها  وهيم نيا يحساس به فشار بوده و نگهدار وهيم کيخرمالو  نکهيبا توجه به ا
 يبررسشامل پارامترها  نيا .شده استآن پرداخته  يکيزيف اتيو خصوص يرنگ راتييبر کاهش تغثر ؤم يپارامترها يبه بررس

) و سه نوع پوشش يمعمول يچوب ترفتاالت و جعبه لنيات ي، پلنياولف يپل لميبا ف يفوم يهاظرف( يبندبستهسه نوع اثر 
خرمالو  وهيم يرنگ يهايژگيومانند  ياتيخصوص ادامه . دراستبر محصول ، آب مقطر) موالر يليم ٢و  ١ يهاغلظتبا  نيآم ي(پل

 يبررس يدر مرحله قبل و بعد از انباردار راتييدرصد تغ صورت  بهرنگ  راتييو شاخص تغ ، شاخص کروماb*و  L* ،*aشامل 
درصد  يبرا راتييدرصد تغ نيشتريب آمده دست به جي. با توجه به نتاديها از روش سطح پاسخ استفاده گردداده ليتحل يبرا .شد

و  نياولف يپل لميبا ف يدر ظرف فوم زين راتييتغ نيبوده و کمتر چوب از يبا جعبه معمول يبندبستهدر استفاده از  L* راتييتغ
 .رنگ کل مشابه بود راتييو تغ ، شاخص کروماb* يها مؤلفه يبرا جينتا نيا .آمد دست به موالر يليم ١ نيپوترس دهي پوشش

 ١ نياستفاده از پوترس درمجموع .ترفتاالت استفاده شد لنيات يپل دهي پوششبود که از  يزمان ،راتييدرصد تغ نيشتريب a* يبرا
 را به خود اختصاص داد. يبررس مورد يپارامترها راتييدرصد تغ نيکمتر نياولف يپل لميبا ف يو ظرف فوم موالر يليم
  

  .خرمالورنگ،  راتييتغ ،دهي پوشش ،يبارگذار ،يبند بسته: يديكل يها واژه
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  قدمهم
است، اما  نيچ يبوم وهي) مDiospyros kakiLخرمالو (

 Plaza et( شود يمکشت ز ين اياکنون در مناطق گرم دن

al., 2012(. يريگرمس مهيگرم و ن يوهوا آبدر  وهيم نيا 
ژاپن و  ن،يمثل چ ييايآس يکند و در کشورهايمرشد 

 زين هيترک ازجمله ،يا ترانهيمد يکره و در کشورها
درباره  .)Doymaz, 2012دارد ( يت فراوانيمحبوب

کرد که رنگ  انيب توان يمخرمالو  يظاهر اتيخصوص
متفاوت  رهيو قرمز ت يو زرد روشن تا نارنج ياز نارنج ها آن

 ريمتغ متريسانت ٨تا  ٢ نيب گونه بر اساس ها آنو قطر 
  .)Jing et al., 2013.( است

توسط هاآناز  شده يفراورمحصوالت  ايو  ها وهيم تيفيک 
 مشخص ييايميو ش يکيزيف اتياز خصوص يا مجموعه

 قابلشتر يب کننده مصرف يو استفاده از آن را برا گردد يم
 ها وهيم ييجا جابهالزم است در  نيبنابرا؛ کند يم درک 

 يسبز و ها وهيم يبرا تقاضا چراکه ،ديتوجه الزم به عمل آ
 از يناش يکيمکان يها بيآس ،امر نيهم و بوده باال

 يبند درجهو  يبند بسته ،يساز مرتب، ونقل حمل برداشت،
قرار  يبررسمورد  ديباب ها ين آسياکه  دهد يم شيرا افزا

در  يکبود جادياباعث  يکيمکان يها بيآس. رديگ
 هاوهيم يرو يهايکبود يبرخاندازه شود. يممحصوالت 

ط يشرابرداشت، دما،  خيچون بلوغ، تار يبه عوامل متعدد
 يبستگ يمحل برداشت و نگهدار ييب و هواآو  ياريآب

 يبرا توان يم رو نيازا . )Stropek & Gołacki, 2015دارد (
دادن آب،  دست از ،يکبود و يکيمکان يها بيآسکاهش 

از انواع  ها وهيم يعمر انبارمان شيالخره افزاابراق شدن و ب
 منظور به ها پوشش. )Janick, 2003( کرد استفاده ها پوشش
 يها يماريب کنترل محصول، تنفس سرعت کنترل

 تر مهمو از همه  ها کروبيمو کاهش رشد  يکيولوژيزيف
قرار  مورداستفادهآب  يهد دست ازند يفرآ کاهش

واکس  يو نوع يسم ريغ ياماده ها پوشش ني. ارنديگ يم
و سالمت انسان  ستيز طيمحبر  يمنف ريتأثبدون  يخوراک

کرده و باعث حفظ  يريجلوگ هاکه از رشد قارچ بوده
. دنگرد يم يتر يطوالنبه مدت  هاوهيم يظاهر تيفيک

 ساده اريبس ها وهيم يبرا هاواکس نيا از استفاده نيهمچن
  ).Ardakani et al ., 2010( است

 ها نيآم يکاربرد قبل از برداشت پل ن ي، محققيدر پژوهش
رقم  يويک ۀويو عمر پس از برداشت م يفيک يها يژگيوبر 

 راتييتغنشان داد که  آنها جينتاکردند.  يرا بررس هاروارد

ث، مواد جامد محلول  نيتاميمختلف رنگ، و يها شاخص
نسبت به  شده ماريت يها وهيدر م pHکل و  ديکل، اس

  .)Mirdehghan et al., 2015( افتادند ريشاهد به تأخ
ن و آب سرد بر يپوترس ريتأثز ينگر، يد يدر پژوهش

که شد گزارش  وه انبهيم يو انبارمان يفيك يها يژگيو
رات رنگ کمتر در پوست و يين سبب تغياستفاده از پوترس

مار شده نسبت به يت يها نمونهوه انبه در يگوشت م
 ,.Azarkish & Shamili(د يگردبدون پوشش  يها نمونه

2014(  
 وهيم تيفيک يبر رو يدهپوششو  نيآم يپلکاربرد  ريثأت

 زانيم ،يانباردار زمان مدت شيکه با افزانشان داد  مانگو
 ني. همچناست داکردهيپ شيافزامحصول کاهش وزن 
 ماريت غلظت شيو افزا يدهپوشش مارياستفاده از ت

 .شده است وهيم وزن کاهش مقدار افتسبب  دهي پوشش
 ،استفاده از پوشش زين يسفت يژگيرات وييتغ يبرا

 شياستفاده از پوشش سبب افزا نيدار بود. همچن يمعن
 ,. Zahedi  et al( شد يانباردار يدر ط وهيم يشاخص رنگ

2019.(  
 نکهيا به توجه با و خرمالو يانباردار معضالت به توجه با

 يبررس قيتحق نيهدف از ا ،استحساس به فشار  خرمالو
 يها يبند بستهط يشرا نيفشار و همچن يروهاين اثر

چرا که در  است. خرمالو وهيم يماندگار شيافزا درمختلف 
به محصول وارد  يمختلف يفشار يروهاين ،ن برداشتيح

ت و يفيو کاهش ک يجاد کبودين امر سبب ايشده و هم
 يژگيموارد فوق، و يتمام .گردد يموه يمرات رنگ ييتغ

 ،قيتحق نيا ن رو درياز ا ودهد  يرا کاهش م يبازار پسند
 ريثأت نيچنهم .مد نظر قرار گرفته است ها مؤلفهن يا

 اتيخصوص راتييتغ يرو زين مختلف يها پوششمتقابل 
  قرار گرفت. يبررس مورد زين وهيم يرنگ
  

  هاروش و مواد
  نمونه يساز آماده

در منطقه هاشم آباد در  يخرمالوها از باغ قيتحق نيدر ا
شد. پس از  هيشهر گرگان و در استان گلستان ته يحوال

دچار  که ييخرمالوها يتمام ،محصول از باغ ميمستق هيته
 ي. پس از جداسازندجدا شد بودند يظاهر يها بيآس

 زيتم نيو نقص در ظاهر و همچن بيع يب يخرمالوها
 ازنظر خرمالوها يتمام ،با دستمال مرطوب ها آنکردن 

 از خرمالوها يساز کسانيشدند تا بتوان با  يبند دستهابعاد 
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را کاهش داد،  شيآزما يخطا زانيم ،ابعاد و وزن نظر
کوچک بودند  يليبزرگ و خ يليکه خ ييخرمالوها رو نيازا
  .خارج شدند شيآزماند يفرآاز 
  

  يده پوشش
) استفاده ١ني(پوترس نيآم يپل ي مادهاز  يدهپوشش يبرا

انتخاب شد که شامل  ماريت سه ،دهي پوشش يبرا .ديگرد
آب مقطر  و موالر يليم ٢ ،موالر يليم ١با غلظت  يمارهايت

  .بودند
 يور غوطهدر حالت  قهيدق ١٠به مدت  خرمالوها يتمام

سطح صاف  کي يبر رو ازآن پسو  قرارگرفته ظرف درون
قرار  وسيسلسدرجه  ٢٠ يبا دما شگاهيآزما طيو در مح
بر اساس مرحله  نيا از  پستا خشک شوند.  ندداده شد

قرار  ها ظرفخرمالو در  وهيعدد م ٨در هر مرحله  شيآزما
  .گرددحاصل  يور غوطه نظر از تيفيک نيداده شد تا بهتر

  
  يفشار يبارگذار

 دستگاهبا استفاده از  شده دادهپوشش  يخرمالو يها نمونه
 نوتين ٢٥٠و  ١٥٠ يدر دو مقدار بارگذار فشار آزمون

 نيفشار از ماش يکيانجام آزمون مکان يبرا. شدند يبارگذار
 ٥٠٠با لودسل  Santam-STM5چندکاره  مواد آزمون

از  يآزمون فشار ي. برااستفاده شد رانيساخت ا و يوتنين
سرعت  باو آزمون  ديگرداستفاده  يارهيداتخت  حهدو صف

 ي. براشداجرا  ها نمونه يبر رو قهيبر دق متر يليم ١٠
 يبرا کساني جهت  کياز  ها يبارگذار يتمام ،کاهش خطا

 يريحالت قرارگ ١صورت گرفت. در شکل  خرمالوها يتمام
  .است شده دادهنشان  يو نحوه انجام آزمون فشار

  
  يو انباردار يبند بسته
با  يظرف فوم :الف  با استفاده از سه بسته ياز بارگذار پس

  جعبه :ج ترفتاالت و لنيات يپلب: ، نياولف يپل لميف
شده  يدهو پوشش يبارگذار يخرمالوها ي،معمول
 يها يبند بسته ٢در شکل  کهشدند  يبند بسته

نوع  يها يبندبسته شده است. در  شده نشان داده استفاده
خرمالو قرار  ٤ترفتاالت تعداد  لنيات يو پل نياولف يپل لميف

 يتمام يريگ از اشتباه در اندازه يريداده شد. جهت جلوگ
ها پس از نمونه و شدندي گذار برچسب ها يبند بسته

                                                
1- Putrescine 

و منابع  يبه سردخانه دانشگاه علوم کشاورز يبند بسته
درجه  ٥ يماددر روز  ٢٥و به مدت منتقل گرگان  يعيطب

  .انبار شدند %٩٠و رطوبت  سلسيوس
  

  
   آن ياجرا و نحوه خرمالوها يبارگذار - ۱ شکل

  

  
  خرمالو ها يبند بسته - ۲ شکل
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  ريتصو پردازش
 يرنگ ياز فضا يرنگ يها شاخص يمنظور بررس به

L*a*b* فضا مؤلفه نياستفاده شد که در ا  *L دهنده  نشان
 ريمتغ ١٠٠ يال ٠از دامنه  وخرمالو  يها نمونه يروشن

 وهيم ن مؤلفه کمتر باشد رنگيمقدار اهرچه  کهاست 
تر خواهد  روشنوه يرنگ م شتر باشديب هرچه  و تررهيت

است  شده  ليرنگ قرمز و سبز تشک از دو زين a*شد. مؤلفه 
 مثبت نشان ري+ قرار دارد که مقاد١٢٠و  -١٢٠ نيو ب

 يدهنده سبز  نشان يمنف ريو مقاد شتريب يدهنده قرمز 
 يها مؤلفهمانند  زين b* ريمقاد .ها هستند در نمونه شتريب
*a و  شتريب يدهنده رنگ آب نشان يمنف رياست و مقاد

ها با استفاده از  مثبت معادل رنگ زرد است. نمونه ريدمقا
در  کسليمگاپ ١٦، با دقت Canon IXUS 132  نيدورب

قرار  يبردار مورد عکس يبردار مخصوص عکس  جعبه
ابعاد  باو  JPEG قالب درها  عکس ي. تمامندگرفت

شد و با  رهيذخ RGBحالت  درو کسل يپ ٣٤٥٦×٤٦٠٨
  ل شد.يتحل Image J 1.52 افزار  استفاده از نرم

 يخرمالوها يبرا ريمراحل پردازش تصو ،٣ شکل در
از  ين شکل ابتدا بخشيدر ا .است شده  دادهنشان  شيآزما

 يتمام يشد برا يو سع انتخاب شدل يخرمالو جهت تحل
کسان ير برش خورده با ابعاد يتصو ،نمونه ها از همان بخش

 ها يبنددر بستههر خرمالو که  ريتصاو شود. سپس انتخاب
جهت  ،Lab يفضا به RGB يرنگ ياز فضاقرار داشت 

هر  يبرا نکهيبه ا ه. با توجديگرد منتقلپردازش 
هر  رو نيازا ،عدد خرمالو در نظر گرفته شد ٤ يبند بسته

 *L* a زانيم يقرار گرفت و برا ليچهار خرمالو مورد تحل

b* در ادامه در نظر گرفته شد.  خرمالو ٤ هر نيانگيم
استخراج شد و با  افزار نرمبا استفاده از  *L* a* b ريمقاد

و  کروماشاخص  مانند، گريد اتيخصوص يروابطاستفاده از 
  آمد. به دست زين رنگ کل راتييتغ
  

  
  خرمالو ريپردازش تصو يندهايفرا - ۳شکل 

  

و اختالف  )= شاخص کروماC(کروما يها شاخص يريگ اندازه
 ينگهدار يط يرات رنگييف تغيرنگ کل جهت توص

 دادهنشان  ٢و  ١ط مختلف در معادالت يتحت شرا خرمالو
 & Abdelmotaleb et al., 2009)(Montazer; است شده 

 Niakousari, 2012).  

(3)  
 = √ ∗ +  ∗                                                       )۱(  

  
(4)     =  (  ∗− ∗) + (  ∗− ∗) + (  ∗− ∗)       )۲(  

از نمونه  شده خوانده ريصفر مربوط به مقاد يها سياند
  .است نشده يفراور تازهشاهده خرمالو 

  
  روش سطح پاسخ يبررس
 ياضيو ر يآمار يها از روش يا مجموعهسطح پاسخ  روش

 کاربرد دارد يتجرب جينتا ليوتحل هيتجز ياست که برا
)Han et al., 2015(. جاد يابهبود و  ،يروش در طراح نيا

 زين ديجد ک محصوليات يخصوص يبرا ياضيروابط ر
سطح کاربرد روش  نيتر گسترده است. يکاربرد اريبس

در  سطح پاسخ روشاز  است. يصنعت يها نهيپاسخ در زم
به عملکرد و  ياديز يورود يرهايکه متغ يطيشرا

دارند، استفاده  ريتأث نديمحصول در فرآ تيفيک يها يژگيو
 يبرا ٢مدل درجه  ).Raymond et al., 2009( شود يم

 يادينقاط قوت ز يو دارا بودهمناسب  يصنعت يندهايفرآ
، ANOVA انسيوار لياز تحل تفادهبا اس نيهمچن .است
قرار گرفت و  يابيها مورد ارز پاسخ يشده برا ارائه يها مدل
کنش و برهم ،يخط يها جمله يبرا ونيرگرس بيضرا

 ييهمگرا بيزده شد و با استفاده از ضر نيتخم ٢درجه 
)R2نييتع بيضر شد. انيها ب برازش معادله مدل تيفي) ک 
در  استفاده مورد يها از آزمون يکيبرازش  اي

مدل برتر است  ييشناسا يبرا انسيوار ليوتحل هيتجز
)Raymond et al., 2009(. و  ها يژگيو يمنظور بررس  به

از روش سطح پاسخ، خرمالو  ينگهدار نديفرا يساز نهيبه
افزار  و با نرم ينقطه مرکز ٥) با CCD( يطرح مرکب مرکز

Design Expert 11 .پژوهش  نيا در استفاده شد
 يرهايو متغ يبند بستهو  دهي پوششمستقل  يرهايمتغ

 راتييو تغ ، شاخص کروماL* ،a* ،*b يها مؤلفهوابسته 
عنوان پاسخ در نظر گرفته شدند تا روند  رنگ کل به

 يبررس مستقل مورد يرهايموردنظر با سطوح متغ راتييتغ
با استفاده  ينگهدار طيشرا نيبهتر تيدرنها و دنريبگ رقرا
  .ديآروش به دست  نياز ا
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  و بحث جينتا
حاصل از  يها ليو تحل انسيوار هيحاصل از تجز جينتا

، *L* ،aيها مؤلفه ريمقاد بيضر يروش سطح پاسخ برا
b*نشان  ١رنگ کل در جدول  راتييو تغ ، شاخص کروما

 *L مقدار يبرا توان يشده است. با توجه به جدول م داده

 دهي پوشش مؤلفهشده و  کرد که مدل استفاده انيب
 ٠٠٦٣/٠و  ٠١١٧/٠ در سطح يآمار در سطح ترتيب به

را  يدار يمعنتفاوت  يبند بسته مؤلفه يلوشده  دار يمعن
و  يبند بسته يها مؤلفه اثر متقابل نيهمچن .نداشته است

 *a مقدار يبرا .نددار نبوديمعن همنسبت به  دهي پوشش

 دهي پوششاما مقدار  ؛نشد دار يمعن يبند بستهمدل و  زين
 يها شاخص ي. براشد دار يمعن ٠٤٨٣/٠ يسطح آماردر 

مدل  يبرا يدار يمعناز نظر  يمشابه جينتا زين *b و کروما
 ليتحل نيبر اساس ا .آمد  دست  به دهي پوشش مؤلفهو 

با مقدار  ترتيب به دهي پوشش يدار يمعنسطوح  ريمقاد
 و شده است دار يمعن ها مؤلفه يبرا ٠٠٦٦/٠و ٠٠١٣/٠

نشده  دار يمعناز موارد  کدام چيهشاخص رنگ کل  يبرا
  است.

  

 رنگ کل راتييو تغ ، شاخص کروما*L* ،a* ،bعملکرد  بيمقدار ضر ييشگويپ بيو ضرا انسيوار هيتجز -۱جدول 

Source L* value 
Sum of Squares Coefficient Estimate df Mean Square F-value 

Model  2 20/60  20/6  **0177/0  

A  1 11/25  59/2  1388/0  

B 32/115  1 32/115  89/11  **0063/0  

Residual 40/120  10    
Lack of Fit 11/25  5    

R² 5537/0      
Adjusted R² 6645/0      
Predicted R² 5190/0      

Adeq Precision 6213/7      
 a* value 

Model 36/4515  5 67/903  68/2  1154/0  

A 69/302  1 69/302  8984/0  3748/0  

B 53/1921  1 53/1921  70/5  *0483/0  

Residual 36/2358  7    
Lack of Fit 02/426  2    

R² 6571/0      
Adjusted R² 6121/0      
Predicted R² 7676/0-      

Adeq Precision 6745/5      
 b* value 

Model 79/320  2 39/160  85/5  *0208/0  

A 10/16  1 10/16  5871/0  4612/0  

B 24/320  1 24/320  68/11  0066/0  

Residual 23/274  10    
Lack of Fit 05/89  5    
Pure Error 15/185  5    
Cor Total 02/595  12    

R² 5391/0      
Adjusted R² 6469/0      
Predicted R² 2101/0      

Adeq Precision 1954/6      
A :يبند بسته         B :5دار در سطح  %          *: معنی1دار در سطح  **:معنی       دهيپوشش%  
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 رنگ کل راتيي، شاخص کروما و تغ*L* ،a* ،bعملکرد  بيمقدار ضر ييشگويپ بيو ضرا انسيوار هيتجز - ۱جدول ادامه 

Source L* value 
Sum of Squares Coefficient Estimate df Mean Square F-value 

 Chroma index 
Model 47/614  2 23/307  92/9  **0042/0  

A 61/11  1 61/11  3749/0  5540/0  

B 21/604  1 21/604  51/19  0013/0  

Residual 71/309  10    
Lack of Fit 56/169  5    

R² 8649/0      
Adjusted R² 5979/0      
Predicted R² 4820/0      

Adeq Precision 3874/7      
 Hue angle 

Model 77/3430  2 56/21  09/2  1712/0  
A 00/51  1 24/6  6057/0  4564/0  

B 95/3358  1 69/25  50/2  1487/0  

Residual 91/2894  10 38/35  44/3  0968/0  

Lack of Fit 16/1150  5    
R² 5424/0      

Adjusted R² 4508/0      
Predicted R² 2881/0      

Adeq Precision 6111/5      
 Total different colot 

Model 69/64  3 56/21  09/2  1712/0  

A 24/6  1 24/6  6057/0  4564/0  

B 69/25  1 69/25  50/2  1487/0  

AB 38/35  1 38/35  44/3  0968/0  

Residual 66/92  9    
Lack of Fit 13/34  4    

R² 4111/0      
Adjusted R² 2148/0      
Predicted R² 6189/0      

Adeq Precision 7812/4      
A :يبند بسته         B :5دار در سطح  %          *: معنی1دار در سطح  **:معنی       دهيپوشش%  
  

 يبر رو يبند بستهو نوع  دهي پوششمدل  بيضرا ريمقاد
با توجه به شده است که   داده نشان ۱در جدول  *Lمقدار 

 ۵حدود  يزيچ دهي پوشش ريتأث يها مؤلفهن يب ايضرا
 مؤلفه دو نياب يضرا. بوده است يبند بستهشتر از يبرابر ب

و  يبند بسته يبرا ترتيب به ۳۲/۱۱۵و  ۱۱/۲۵برابر با 
شده   نشان داده ۴در شکل  ني. همچنبود يدهپوشش

 لنيات يپللم يفبه ظرف  يکه از ظرف فوم يزمان که است
 نشانن تفاوت رنگ يشتر شده و ايب *Lرات ييدرصد تغ

از  استفاده. دهديرا نشان م يبند بستهنوع  ريتأث دهنده 

را  يکمتر راتييدرصد تغ ،موالر يليم ۱ نيپوشش پوترس
 و پوشش با آب موالر يليم ۲ نيپوترس يبرا باًيتقرداشته و 

را ن مشاهده يل ايدل .است آمده دست به يتفاوت رنگ مقطر
ستن کابا  وهيم يهاپوششکه  ان کرديب گونه نيا توان يم

 ياواکنش قهوه توانند يم ،هاوهيژن با بافت ميتماس اکس از
. )Akbarian et al., 2014( ندازنديبر يشدن را به تأخ

وه يم يبندبسته درمختلف  يهازودن پوششن با افيمحقق
رنگ پوست و دم  يريپذ ريير در تغيس سبب تأخاليگ
را  يج مشابهيشدند و نتا شاهد يهاهنمونوه نسبت به يم
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 يپل نيهمچن. )Serrano et al., 2005(آوردند  به دست
 يظاهر حفظ سبب توانند يمغشا،  تيتثب ليبه دل ها نيآم

 شوند. يانبارمان يط ها آن يريدر پ ريو تأخ ها فرآورده
 يدگيچروک زانيم شوند يم کينزد يريبه پ ها وهيمهرچه 

 يپل ي. از طرفابدي يم شيافزا ها آنو کاهش وزن در 
و  هستند يا شده شناخته يريپ ضد باتي، ترکها نيآم

 توان يم جهينت در، دارند را غشا تيحفظ تمام ييتوانا
 زانيم ها نيآم يپل با شده ماريت يها وهيمگفت که 

 درداشت و  خواهند يو کاهش وزن کمتر يدگيچروک
فرآورده و  ظاهر موضوع سبب حفظ نيا تينها

ن بودن درصد کاهش ييپا خواهد شد. ها آن يدرخشندگ
وه يسطح م يبا کاربرد پوشش بر رو يدرخشندگشاخص 

 يفرنگ توت يبر رو يقاتيج تحقين پژوهش با نتايدر ا
  .دارد يهمخوان

 )Amal et al., 2010Asghari et al., 2009;(.  

  
و  دهي پوششدر  *L مؤلفهپاسخ مقدار  نمودار سطح - ۴شکل 

  مختلف يها يبند بسته
  

: ه نیاولف یپل لمیف با یفوم ظرف: ج ترفتاالت لنیات یب:پل یمعمول:جعبه الف
  موالر یلیم 1 نیپوترس: ز موالر میلی 2 نیپوترس: و آب با پوشش

  
وه يم يبند بستهو  دهي پوشش ريمدل تأث بيضرا ريمقاد

 نشان ۱در جدول   *aرات مقدار ييدرصد تغ يبرا خرمالو

 دهي پوششمقدار  ريتأثبا توجه به آن شده است که   داده
ب يشتر بوده و مقدار ضرايشش برابر ب يبند بستهنسبت به 

ن يهمچن. بوده است ۵۳/۱۹۲۱و  ۶۹/۳۰۲ ترتيب به ها آن
با  يان کرد که ظرف فوميب توان يم ۵با توجه به شکل 

ن توانسته يپوترس يها پوششدر  باًيتقرن يآم يلم پليف
  .رات را داشته باشديين تغيکمتر

 يترفتاالت و جعبه معمول لنيات يها ظرفبا استفاده از 
و مقدار دا کرده يش پيرات رنگ قرمز افزاييمقدار درصد تغ

a* کسان بوده است.ي باًيتقر ين دو نوع بسته بنديدر ا  
ن در هر يز استفاده از پوترسين دهي پوشش ين برايهمچن

را در هر سه  يمقدار ثابت رنگ موالر يليم ۲و  ۱دو غلظت 
که  يرات رنگيينوع جعبه داشته است و تنها تغ

پوشش با  يبرا بوده دهي پوششن ياختالف ب دهنده نشان
  .شده است آب مشاهده

ش يان کرد که افزايب گونه  نيا توان يمن امر را يل ايدل
ها شده و نمونه pHش ي، باعث افزاو پوشش يزمان انبارمان

 ل دهندهيکه تشک نيانيآنتوس يها دانه رنگ جهينت در
ب کرده و يتخردر محصوالت است را  زـقرم يها رنگ

ش ين افزايهمچن. شده استوه يسبب کاهش رنگ م
از عمل تنفس و حفظ  يريسبب جلوگ ،غلظت پوشش

 & Jiang( ده استيگرد pHو کاهش  يآل يدهاير اسيمقاد

Li, 2001(را  يريدوره پ نيمآ ياستفاده از پلن ي. همچن
با غلظت پوشش  نيرو استفاده از ا نيو از هم دادهکاهش 
آمده  دسته ج بينتا .شد  رنگکمتر  راتييسبب تغباالتر 

انار با  وهيم يبر رون يشيقات مشابه پيتحق جيمشابه نتا
 Meighani et) است بوده نيآم يپل دهي پوششاستفاده از 

al., 2015).  
 بيمقدار ضرا ١با توجه به جدول  *b راتييدرصد تغ يبرا
برابر  ٢٠ يبند بسته يو برا ٢٤/٣٢٠دهي  پوشش يبرا

  .بود ١٠/١٦ يعنيکمتر از آن 
 يدهي بر رو پوشش شتريب ريدهنده تأث تفاوت نشان نيا

 ٦طور که در شکل  است. همان *b راتييمقدار درصد تغ
 ني، پوترسموالر يليم ١ نيپوترس يشده است برا نشان داده

 يتفاوت رنگ کي باًيدهي با آب تقر و پوشش موالر يليم ٢
تفاوت  يتفاوت رنگ نيااست؛  شده جداگانه مشاهده

نشان داده دهي  هر سه سطح پوشش يبرا يدار يمعن
  .است
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و  دهي پوشش در *a مؤلفهمقدار  پاسخ سطح نمودار - ۵ شکل

  مختلف يها يبند بسته
 یلم پلیبا ف یلن ترفتاالت ج: ظرف فومیات یب:پل یالف:جعبه معمول

 1ن یز: پوترس موالر میلی 2ن یپوترسن ه: پوشش با آب و: یاولف
  موالر میلی

  
مقدار  کي باًيتقرمختلف  يها يبند بسته يبرا نيهمچن

 ياست. در ط آمده دست به دهي پوششدر هر  يثابت رنگ
و  ييو از مقدار روشناتر رهيتها وهيمرنگ  يانباردار نديفرا

 ,.Hernandez-Munoz et al( شود يم کم ها آن تيشفاف

 يها نمونهدر  *bدرصد کاهش مقدار  شيافزا). 2008
 ونيدراسيده ليبه دل توان يمرا  يموجود در جعبه معمول

). در Serrano et al., 2005( دانست ها نمونهدر  شتريب
 وهيم يبندمشابه، افزودن پوشش در بسته يها شيآزما

 وهيرنگ پوست و دم م رييدر تغ ريسبب تأخ السيگ
 ,.Serrano et alشاهد شده است ( يها نمونهنسبت به 

ج ينتاخربزه  يرو يبرا يقيدر تحقن يهمچن )2005
شده بودند گزارش  دهي پوششکه  ييمارهايدر ت يمشابه
  .(Vanoli et al., 2015)شد 

خرمالو  وهيشاخص کروما م راتييدرصد تغ زين ٧در شکل 
 ري، مقاد١شده است که با توجه به جدول  نشان داده

 يبند بسته يو برا ٢١/٦٠٤دهي برابر  پوشش بيضرا
کرد که  انيب توان يم زين ٨است. با توجه به شکل  ٦١/١١

 نيتوانسته کمتر نياولف يپل لميبا ف ياستفاده از ظرف فوم
درصد شاخص کروما در هر سه نوع  راتييتغ يمقدار را برا

 گريد يبند پوشش داشته باشد و استفاده از دو نوع بسته
داده است. با  نشانرا  ييا مشابه جيدر هر پوشش نتا باًيتقر

 راتييدرصد تغ نيشتريآمده ب دست به جيتوجه به نتا
 نيبا پوشش آب و کمتر يشاخص کروما در جعبه معمول

شاخص کروما  راتييدرصد تغ يشده برا  مشاهده راتييتغ
با  يو ظرف فوم موالر يليم ١ نيدهي با پوترس در پوشش

کم بودن درصد کاهش  ليدل بوده است. نياولف يپل لميف
 ليبه دل تواند يپوشش م يدارا يها شاخص کروما در نمونه

دانست.  وهيم ونيدراسدهي ازها  پوشش يريجلوگ
 Serrano etاست ( وهيشدن م يا عامل قهوه ونيدراسيده

al., 2005يبنددر بسته مختلف يها ). افزودن پوشش 
رنگ پوست و دم  يريپذ رييدر تغ ريسبب تأخ السيگ
 Serrano etشاهد شده است ( يها نسبت به نمونه وهيم

al., 2005با کاربرد پوشش  يشاخص درخشندگ شي). افزا
 يقاتيتحق جيبا نتا زيپژوهش ن نيدر ا وهيسطح م يبر رو
 ;Amal et al., 2010(  دارد يهمخوان يفرنگ توت يبر رو

Asghari et al., 2009.(  
  

  
  *b راتييدرصد تغ مؤلفهپاسخ مقدار  نمودار سطح - ۶شکل 

 یلم پلیبا ف یلن ترفتاالت ج: ظرف فومیات یب:پل یالف:جعبه معمول
 1ن یز: پوترس موالر میلی 2ن ین ه: پوشش با آب و: پوترسیاولف

  موالر میلی
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دهي  پوشش بيکرد ضرا انيب توان يم ۱با توجه به جدول 
برابر با  ترتيب بهمقدار  نيکه ا است بوده يبند برابر بسته ۴
درصد  ،۸با توجه به شکل  نياست. همچن ۰۴/۶و  ۶۱/۲۵

و  نياولف يپل لميبا ف يظرف فوم يرنگ کل برا راتييتغ
 يکي يدهدر هر سه نوع پوشش االتترفت لنيات يظرف پل
. جعبه معمولي با اين دو جعبه تفاوت داشته استبوده اما 

نگ کل در ر راتييمقدار تغ نيشتريبا توجه به شکل ب
با جعبه  يبند دهي با آب مقطر و بسته حالت پوشش

 انيب گونه نيا توان يامر را م نيا ليبوده است. دل يمعمول
 تيفعال وهيم يها موجود در پوشش نهيآم يکرد که پل

 دهند يرا کاهش م ديالکوئيت يغشا يها ميآنز يکيدروليه
)Lester, 2000هيدر تجز ريسبب تأخ جهينت ) و در 

 رييکاهش تغ نيو همچن دهايکاروتنوئ ديو تول ليکلروف
 Malik( شوند يم يساز رهيذخ نيوه در حيرنگ پوست م

& Zora, 2005; Martinez‐Romero et al., 2002 .(  
  

  
 راتييدرصد تغ مؤلفهپاسخ مقدار  نمودار سطح - ۷ شکل

  شاخص کروما
 یلم پلیبا ف یلن ترفتاالت ج: ظرف فومیات یب:پل یالف:جعبه معمول

 1ن یز: پوترس موالر میلی 2ن ین ه: پوشش با آب و: پوترسیاولف
  موالر میلی

  
 رييتغ راتييتغ درصد مؤلفه مقدار پاسخ نمودار سطح -۸ شکل

  کل رنگ
 یلم پلیبا ف یلن ترفتاالت ج: ظرف فومیات یب:پل یالف:جعبه معمول

 1ن یز: پوترس موالر میلی 2ن ین ه: پوشش با آب و: پوترسیاولف
  موالر میلی

  
  يريگ جهينت

 راتييدرصد تغ نيشتريب ،آمده  دست  به جيبا توجه به نتا
 يبوده که برا يبا آب و جعبه معمول ،دهي پوششدر 

رنگ کل  راتييو تغ ، شاخص کروماL* ،a* ،*b يها مؤلفه
 ،رنگ کل راتييدرصد تغ ياست. در بررسشده  حاصل

و  موالر يليم ۲و  ۱ در هر دو غلظت نياستفاده از پوترس
 لميبا ف يظرف فوم جعبهاستفاده از دو  نيهمچن

شده  يکساني جيسبب نتا تترفتاال لنيات يپلو  نياولف يپل
ر در ين مقاديان کرد که بهتريتوان بيمدر مجموع  است.

 لميبا ف يفومموالر و ظرف يليم ۱با غلظت  دهي پوشش
  است.دست آمده ه ب نياولفيپل
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