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هایی همراه خوری دارد، اما از آنجاییکه پوست کندن آن سخت است مصرف میوه با محدودیتمعموالً میوه انار مصرف تازه
تواند های حداقل فرآوری میهای تازه و آماده خوردن همراه با تکنیکسازی روش مصرف آریلشود. بنابراین، تجاریمی

استفاده از مواد طبیعی و خوراکی یکی از روشهای  جایگزین مناسبی برای مصرف انار در بازارهای داخلی و خارجی باشد.
درصد( در  1و  2، 1های )صفر، این آزمایش اثر اسید سیتریک با غلظت های تازه انار است. درافزایش عمر نگهداری آریل

روز( مورد مطالعه قرار  15و  10، 5های )صفر، های تازه انار در مدت زمانافزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت آریل
ن ویتامین ث، آنتوسیانین، مواد ایجاد درصد اسید استیک میزا 1و  2، 1های گرفته است. نتایج آزمایش حاضر نشان داد غلظت

ای، شدت رنگ، کیفیت رنگ، مواد جامد محلول، اسیدیته ای، نسبت آنتوسیانین به مواد ایجاد کننده رنگ قهوهکننده رنگ قهوه
دن منجر شای استیک با جلوگیری از قهوهها را تحت تأثیر قرار داد. در نهایت تیمار اسید ای شدن سطحی آریلکل و میزان قهوه

 های تازه انار در طی دوره انبارداری شده است.ای آریلبه حفظ کیفیت ظاهری و تغذیه
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Pomegranate is usually eaten fresh, but since peeling its skin is difficult, consuming of the 

pomegranate has some limitations. So, commercializing the way of consuming the fresh and 

ready to be eaten arils with minimally processed can be a suitable alternative for consuming 

pomegranate in the inner and outer market. The use of natural an edible materials is one of the 

methods of increasing the lifetime of pomegranate fresh arils. In this experiment, the effect of 

acetic acid (with concentrations of 0, 1, 2 and 3 percent) have been studied in the increasing the 

storage time and quality after harvesting the pomegranate fresh arils during 0, 5, 10 and 15 days. 

The results of the present experiment showed that the acetic acid concentrations of 1, 2 and 3 

percent have influenced the rate of vitamin C, anthocyanin, the creating brown color materials, 

ratio of anthocyanin to creating brown color materials, color intensity, color quality, total 

soluble solid, total acidity and the rate browning of surface of arils. Finally, acetic acid treatment 

has resulted in keeping the surface and nutritional quality of pomegranate fresh arils by 

preventing from browning during the storage time. 
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