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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 آریلود. بنابراین، تجاریشمی

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی کاربرد یک ماده پوشش  جایگزین مناسبی برای مصرف انار در بازارهای داخلی و خارجی باشد.
 10و  5، 5/2های صمغ عربی )صفر، انار بود. در آزمایش حاضر اثر غلظت های تازهدهنده خوراکی با منشأ طبیعی برای آریل

روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش حاضر نشان  15و  10، 5های های تازه انار در مدت زماندرصد( بر کیفیت آریل
ین ای، نسبت آنتوسیانننده رنگ قهوهدرصد صمغ عربی میزان ویتامین ث، آنتوسیانین، مواد ایجاد ک 10و  5، 5/2های داد غلظت

ها را تحت تأثیر قرار داد. کیفیت ای شدن سطحی آریلای، شدت رنگ، کیفیت رنگ ومیزان قهوهبه مواد ایجاد کننده رنگ قهوه
اده درصد پوشش د 10و  5هایی بود که با درصد صمغ عربی تیمار شدند به نسبت بهتر از آریل 5/2های اناری که با غلظت آریل

ای هشده بودند. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که صمغ عربی بعنوان پوششی خوراکی بر خصوصیات بیوشیمیایی آریل
 داری داشت.  روزه اثر معنی 15تازه انار در یک دوره انبارداری 

 
صمغ عربی، محصوالت تازه بریده شدهانبارمانی، های انار، آریل: کلمات کلیدی  
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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 objective of this research was to evaluate the 

application of a natural and edible coating material to pomegranate fresh arils. The effect of 
different concentrations of arabic gum (0, 2.5, 5 or 10 percent) on the quality of pomegranate 

fresh arils was evaluated during storage period 5, 10 or 15 days. The results of this experiment 

showed that the concentrations of 2.5, 5 and 10 percent of acacia gum have influenced the rate 

of vitamin C, anthocyanin, the creating brown color materials, the ratio of anthocyanin to 

creating brown color materials, color intensity, color quality and the rate browning of surface 

of arils. The quality of pomegranate arils treated by acacia gum of 2.5 percent concentration 

was better than the arils which have coated by 5 and 10 percent. In sum, the results of this 

experiment showed that acacia gum as an edible coating had a significant effect on biochemical 

features of pomegranate fresh arils during 15 days of storage time. 
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