
 

برای افزايش دوره  ای سفيد قارچ دکمهبندی  مختلف نگهداری و بستههای  بررسي روش
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  دهيچک

يتريک در طی دوره نگهداری در شرايط دماايی  تيمارشده با آب و اسيدس (Agaricus bisporus) سفيد ای دکمههای  در اين پژوهش، کيفيت قارچ
باا و ياا    (و بقيه گاز ازت در داخل بساته  CO2  ،1±6 %O2% 4±1با در نظرگرفتن )ه يافت تعديلبندی با اتمسفر  بستهو ( دمای محيط و يخچال)مختلف 

سنجی و ميزان تانف  طای دوره    ، رنگ(ت، رنگ و فسادباف)ها از نظر پارامترهای حسی  نمونه. مورد بررسی قرار گرفت( سيليکاژل)بدون جاذب رطوبت 
در داخال   ه کاه يافت تعديلبا اتمسفر شده  بندی بستههای تيمارشده با آب  نتايج نشان دادند که از بين کليه تيمارها، نمونه. شدند روزه ارزيابی 11نگهداری 

اين نمونه از نظر ترکيب . شده بودند باالترين امتيازهای حسی را کسب نمودندو نيز در دمای يخچال نگهداری  ها جاذب الرطوبه قرار گرفته بود ه آنبست
 .روز تعيين شد 8در نهايت مدت زمان نگهداری بهينه،  .گاز داخل بسته نيز سطح بهينه را حفظ نمود

 
  .، نگهداریای سفيد ه، سيليکاژل، قارچ دکمهيافت تعديلبندی با اتمسفر  بسته  :دیيهای کلواژه

 

   مهمقد

منبعی غنی ) ای قارچ با توجه به طعم مطلوب، آروما و ارزش تغذيه
، مصار   (ها و مواد معادنی  از اسيدهای آمينه ضروری متعدد، ويتامين

روزه دارناد،   3-4ها دوره ماندگاری کوتاه  قارچ. آن رو به افزايش است
زيرا فاقد کوتيکول محافظ در برابر حمالت فيزيکی يا ميکروبی يا افت 

بارای  (. Tao et al., 2007و  Tao et  al., 2006) باشند طوبت میر
شرايط نگهاداری  سازی  حصول بهترين کيفيت مصر ، کنترل و بهينه

افت کيفيت قارچ پ  از برداشت، . پ  از برداشت بسيار ضروری است
ناشی از رشاد فيزيولاوژيکی آن و ديگار تغييارات متابولياک پا  از       

 ,.Kuyper et al)است سادهای ميکروبی و ف( ای شدن قهوه)برداشت 

باياد   شاوند  می ها هايی که سبب افزايش ماندگاری قارچ روش(. 1993
شدن آنزيمی يا متابوليسام قاار ی را کااهش     ای رشد باکتريايی، قهوه

صورت ايجاد يک  از اسيدسيتريک به .(Brennan et al., 1998)دهند 
کليه اسيدهای . ه استچ استفاده شدمحلول اسيدی برای نگهداری قار

پايين و نيز ترکيب مولکول اسيد با سلول باکترياايی،   pHآلی به دليل 
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 (EDTA)آمين تترا استيک اسيد  از اتيلن دی. نقش ضدميکروبی دارند
در نگهداری قاارچ اساتفاده شاده     زی استلکننده ف نيز که يک  الت

نسابت باه    می، استفاده از اسيدسيتريکهای لل با توجه به يافته. است
EDTA    شاود  بيشاتر تارجيح داده مای (Brennan et al., 1998).  از

اساتيل   ، نايسين و دیسولفيت ترکيبات ضدميکروبی نظير سديم متابی
ن نگهدارنده و لامل لنوا به سولفيت سديم متابی .نيز استفاده شده است

 هاای گارو متبات    نايسين لامال ضادميکروبی بااکتری    سفيدکننده و
داری باا   معنای استيل، نتاايج هايت تفااوت     بکارگيری دیدر  .باشد می
از . شده بودناد نشاان ندادناد    ور های شاهد که فقط در آب غوطه قارچ

های رزماری نياز در نگهاداری قاارچ     و لصاره C، ويتامين Eويتامين 
يک از اين ترکيبات نتوانستند تاثير مفيادی   استفاده شده است، اما هيت
و  Brennan et al., 1998) ها داشته باشاند  بر سفيدی و کيفيت قارچ

Lopez-Briones et al., 1993). 
بندی نيز برای نگهداری قارچ ماورد بررسای قارار     تيمارهای بسته

تواند تاثير زياادی بار دوره    های قارچ می حرکت آب در بسته. اند گرفته
ها هيت مانعی در برابر افات رطوبات    قارچ. ماندگاری قارچ داشته باشد

بنادی باا    اماا بساته   .شاوند  بندی سريعا خشک می رند و بدون بستهندا
های پالستيکی نيز مشاکالتی ناشای از مرطاوب شادن اتمسافر       فيلم

رطوبات موجاود در ساطح    . را در پای دارد شدن  داخل بسته و کندان 
و دوره ماناادگاری را کوتاااه  هااا را تسااريع کاارده قاارچ، رشااد باااکتری 

 نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

 72-72. ، ص1314، بهار 1، شماره 11جلد 

Iranian Food Science and Technology 

Research Journal  

Vol. 11, No. 1, Spring 2015, p. 20-27 

 

mailto:sedaghat@ferdowsi.um.ac.ir


 12     ...قارچبندی  مختلف نگهداری و بستههای  بررسی روش

 بارای هاای جااذب رطوبات      از کيساه برای رفع اين مشکل . نمايد می
 .شااداسااتفاده کاااهش فساااد باکتريااايی و افاازايش دوره ماناادگاری  

در  O2و  CO2های  که در آن نسبت 1هيافت تعديلبندی با اتمسفر  بسته
هايی است که  يکی از روش ،شود اتمسفر اطرا  فرآورده تغيير داده می

 شاود  استفاده مای  های فسادپذير فرآوردهکردن ماندگاری  برای طوالنی
(Illeperuma et al., 2004  ،Roy et al., 1995  وVillaescusa 

et al. 2003). 
ه بارای بررسای   يافت تعديلبندی با اتمسفر  در اين پژوهش از بسته

بندی تحات تيماار    ها قبل از بسته ها استفاده شد و قارچ ماندگاری قارچ
  نهايات باا نموناه    محلول اسيدسيتريک و آب معمولی قرار گرفته و در

 مقايسه شدند شاهد

 

  هامواد و روش

 ای ساافيد ی دکمااههااا باارای انجاااو اياان پااژوهش، ابتاادا قااارچ 
(Agaricus bisporus) محلی خريداری و سپ  های  تاز سوپر مارک

 31دقيقه در محلاول   11گروه اول به مدت . به سه گروه تقسيم شدند
يقاه در آب معماولی قارار    دق 11گرو در ليتر اسيدسيتريک وگروه دوو 

لنوان گروه شااهد انتخااب    گرفتند و گروه سوو بدون هيت تيماری به
در ظارو  يکباار مصار  از جان      هاا   ، قاارچ بندی برای بسته. شدند
های تيمارشده با آب و  قرار گرفتند و در نمونه 1اتيلن با دانسيته باال پلی

گرو سيليکاژل  5وی های حا   ها از کيسه اسيدسيتريک، در نيمی از بسته
ساپ  ظارو  حااوی نموناه در     . لنوان جاذب رطوبت استفاده شد به

و  آمياد  پلای  اتيلن، دوالياه  دو اليه پلی)اليه  پنجهای پالستيکی   کيسه
شده از مرکز تحقيقات  ميکرون تامين 81به ضخامت ( يک اليه  سب

تفاده قرار گرفته و با اس 3بندی موادغذايی دانشگاه فردوسی مشهد بسته
بندی باا   بستهتحت روش  200Aمدل  4هنکلمنبندی  از دستگاه بسته
( و بقيااه گاااز ازت CO2 ،1±6 %O2% 4±1) يافتااه  اتمساافر تعااديل

هاای پالساتيکی    های شاهد، با استفاده از فيلم نمونه .بندی شدند بسته
شارايط  . بنادی شادند   بسته 5تيلن با دانسيته پايينا از جن  پلی استرچ

ها، به دو صورت نگهداری در يخچاال و نگهاداری در    تهنگهداری بس
ها در روز اول،  هاارو، هشاتم و دوازدهام     ونتعريف شد و آزممحيط 

 .نگهداری انجاو شدند
هاای حسای    هاا شاامل آزماون    های انجاو شده روی نمونه آزمون

باه روش هادونيک پانج    ( بافت، رنگ ظاهری، فساد و باوی تخميار  )
يابی تغييرات ميزان گازهای موجود در بسته سنجی و ارز ، رنگای نقطه

                                                           
1- Modified Atmosphere Packaging (MAP) 

2- High Density Poly Ethylene (HDPE) 

3 - Reasearch Center of Food Packaging (RCFP) 

4- Henkelman 
5- LowDensity Poly Ethylene (LDPE) 

نقطه رد انتخااب  . بودند و در سه تکرار انجاو شدند O2و  CO2شامل 
بود که امتيازهای کمتر از اين  5/4، امتياز های حسی شده برای آزمون

بارای ارزياابی پارامترهاای    . شادند  مقدار منجر به ردشدن نموناه مای  
L*a*b*، تفاده از اسکنرها با اس سطح نمونه ابتداHP مدلG 4010  با

اسکن شدند و در مرحله بعد با کارا  کاردن    dpi 311وضوح تصوير 
 ImageJ 1.40gافازار   سطح مورد نظار از نموناه، باا اساتفاده از نارو     

 CIE XYZتصاوير باه   Color_Space_Converterوسيله برنامه  به
 *Lدر ايان فااای رنگای مولفاه      .تبديل گرديد*L*a*bو سپ  به 

معادل روشنايی تصوير است که دامنه آن بين صفر معاادل مشاکی و   
نامحدود است و  *aمعادل انعکاس کامل نور است؛ مقادير مولفه  111

مقادير متبت معادل رنگ قرمز و مقادير منفی معادل رنگ سبز اسات؛  
نيز نامحدود است و مقادير متبت معادل رنگ زرد و مقاادير   *bمقادير 

ايان سيساتم رنگای، لملکاردی مشاابه      . آبی است منفی معادل رنگ
متااثر از وسايله    HSIو  RGB شم انسان دارد و برخال  فاااهای  

غاذايی از   هاای صانايع   در اکتر موارد، در پاژوهش . لکسبرداری نيست
برای بررسای  (. 1386محبی، )شود  استفاده می *L*a*bفاای رنگی 

گيری ديجيتاال باا    هموجود در بسته از دستگاه انداز O2و  CO2ميزان 
استفاده شد که اين سيساتم مقاادير گازهاا را     Oxy Babyی راناو تج
 .داد صورت درصد نشان می به

هاای کاامال    نتايج در قالب آزمون فاکتوريل در قالب طارح بلاو   
آناليز شاده   MINITABو  Mstat Cافزار  و با استفاده از نروتصادفی 

ها با آزمون  مقايسه ميانگين. دندرسم ش Excelافزار  و نمودارها در نرو

LSD  15/1در سطح  =α انجاو شد

کاررفتاه باه ايان مفهاوو      ها، نمادهاای باه   در جدول و کليه شکل
 :هستند

 Acid -  :فاقد جاذب الرطوبه؛ تيمارشده با اسيدسيتريک   نمونهAcid 

:  - Waterدارای جاذب الرطوباه؛  تيمارشده با اسيدسيتريک  نمونه:  +
تيمارشده   نمونه:  + Waterفاقد جاذب الرطوبه؛  آبتيمارشده با  نمونه
بنادی شاده    نمونه شاهد بسته: Control دارای جاذب الرطوبه؛  آببا 

 .با استفاده از فيلم استرچ
 

 ج و بحثينتا

 .نشان داده شده است 1نتايج آناليز واريان  در جدول 
 

 های حسی آزمون

 بافت

هاا خواساته شاد تاا قاارچ را باين        يسات برای ارزيابی بافت از پانل
 ای از تسات هادونيک پانج نقطاه    انگشت شست و اشاره فشار داده و 

و بسايار   3 =، نرو5 =، نسبتا سفت7 =سفت، 9 =بسيار سفت و متورو)
 .برای امتيازدهی استفاده گرديد( 1 =نرو
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 های حسی و دستگاهی قارچ نتايج آناليز واريانس آزمون - جدول 

 بعاتميانگين مر
 منابع تغيير درجه آزادی

O2 CO2 b* a* L* بافت رنگ ظاهری فساد 

 شرايط نگهداری 1 34/41 16/86 76/38 36/1 16/1 18/38 85/685 17/11
 روز 3 36/797 45/699 61/191 68/1138 16/1 9/1777 94/1144 11/336

 تيمار 5 83/81 33/41 1/51 45/148 77/8 19/715 33/195 13/71

 روز ×شرايط نگهداری  3 13/37 45/35 61/145 39/3 11/1 15/15 5/474 51/13

 تيمار ×شرايط نگهداری  5 5/33 33/11 33/13 34/114 51/3 46/131 48/811 16/14

 تيمار ×روز  15 17/51 33/37 67/71 34/355 45/11 61/495 71/175 15/59

 تيمار ×روز  ×شرايط نگهداری  15 5/36 33/17 67/14 15/41 34/1 16/53 98/379 15/11

 

، در شرايط نگهداری شود الف ديده می -1طور که در شکل  همان
ها به استتناء نموناه تيمارشاده باا     محيط، کليه نمونهدمای ها در  نمونه

آب دارای جاذب الرطوبه، روند کاهشی شديدی از خود نشان دادند اما 
سب نماود کاه نمااد سافتی     را ک 5، امتياز 8نمونه مذکور حتی در روز 

ها بسيار نرو باود   در روز دوازدهم، بافت کليه نمونه. نسبی نمونه است
جاذب الرطوبه امتياز نرو را به خاود  اما نمونه تيمارشده با آب همراه با 

 . اختصاص داد
 

 الف

 
 ب

 
 -الف: ای در تاثير زمان نگهداری بر کيفيت بافت قارچ دکمه - شکل 

 مای يخچالد -دمای محيط و ب

های تيمارشده  در شرايط نگهداری در يخچال، تا روز هشتم، نمونه
و آب  فاقد جاذب الرطوباه  همراه با جاذب الرطوبه، آب با اسيدسيتريک

را باه خاود اختصااص    ( سفتی نسبی) 7همراه با جاذب الرطوبه امتياز 
کلياه   ، بافت11در روز . ها کمتر بود دادند اما امتياز بافت در بقيه نمونه

ها بسيار نرو ارزيابی شد به استتناء نمونه تيمارشده با آب هماراه   نمونه
ايان نتاايج باا     (.ب -1شکل )با جاذب الرطوبه که بافت نرمی داشت 

کاامال  ( 1113)و همکااران   Villascusaحاصل از پژوهش  های يافته
روز نگهداری، بافات   11؛ آنان نيز دريافتند که پ  از خوانی داشت هم
. ياباد  تغييار مای   های قارچ از حالت سفت اولياه تاا حالات نارو     ونهنم

Lopez-Briones  شدگی و  روکيادگی   للت نرو( 1991)و همکاران
طی دوره نگهداری را ناشی از رشد سلولی و نيز خارو  آب  بافت قارچ 
باالبودن کيفيت بافت نمونه تيمارشده با آب همراه  .دانستند ها از سلول

شاده توساط    جذب رطوبت خاار  توان ناشی از  را می با جاذب الرطوبه
دانست که اين امر مانع از تجمع رطوبت اضافه روی ساطح  سيليکاژل 

و بالطبع لدو ورود آن به بافت داخلی قارچ شده و حفظ کيفيت بافات  
دماای  )نتايج نشان دادند که شرايط نگهداری  .محصول را در پی دارد
ی با امتياز دار مان رابطه کامال معنی، نوع تيمار و ز(محيط و يا يخچال

تواناد دارای نقاش    اسيدسايتريک مای  (. P<15/1)ها دارند بافت نمونه
جااذب الرطوباه   تخريبی در بافت قارچ باشد که ايان تااثير در حااور    

جذب سايليکاژل شاده و تااثير    ی از رطوبت ششود  راکه بخ کمتر می
 .يابد منفی آن بر بافت کاهش می

 
 رنگ ظاهری

ها خواسته شاد بار اسااس     ارزيابی رنگ ظاهری از پانليست برای
، نسبتا 9 =رنگ معمول يکنواخت و قوی) ای تست هدونيک پنج نقطه

هاا را ارزياابی    نموناه ( 1 =و خيلای باد   3 =، بد 5 =، متوسط7 =قوی
 .نمايند

 هاای تيمارشاده باا    نموناه ها در محيط،  اری نمونهددر شرايط نگه
به کمترين حد امتياز دست ( 4روز )بررسی  اسيدسيتريک از همان آغاز
روناد  . باود ( باد ) 3هاا در روز  هاارو برابار     يافتند و امتياز ديگر نمونه
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کاهشی تا پايان دوره نگهداری ادامه داشت که باالترين امتياز مرباو   
 (.الف -1شکل )به نمونه تيمارشده با آب همراه با جاذب الرطوبه بود 

 
 الف

 
 ب

 
ای  زمان نگهداری بر کيفيت رنگ ظاهری قارچ دکمه تاثير -2شکل 

 لدمای يخچا -دمای محيط و ب -الف: در

 
، در شرايط نگهاداری  شود ب ديده می -1طور که در شکل  همان
هاای تيمارشاده باا آب،     در روز  هاارو، نموناه  هاا در يخچاال،    نمونه

هاا   ديگر نموناه . باالترين امتياز را از نظر رنگ به خود اختصاص دادند
هوا امتياز متوسط را کسب کرده و نمونه شاهدی که در معرض تبادل 

توان هوا و فعاليت  که در اين مورد می دست آورد را به( بد) 3بود امتياز 
هاا   را لامل بدرنگ شدن و تيرگی رنگ قاارچ  اکسيداتيو حاصل از آن

 در پايان دوره نگهداری، نمونه تيمارشده با آب همراه با جاذب .دانست
در نمونه ماورد نظار،   . الرطوبه، باالترين امتياز را به خود اختصاص داد

هاا شاده و در    سيليکاژل با جذب رطوبت مانع از نشست آب روی قارچ
با توجاه   .دقارچ ممانعت نمو نتيجه از لز  شدن و تغيير رنگ کالهک

شرايط نگهداری، نوع تيمار و زماان رابطاه   توان گفت که  به نتايج می
 (.P<15/1)هاا دارناد   ی با امتياز رناگ ظااهری نموناه   دار عنیکامال م

Villascusa  های قارچ  دما را در تغيير رنگ نمونه( 1113)و همکاران
موثر دانستند؛ يعنی افزايش دما منجر به تغيير رنگ نموناه باه سامت    

 .شود زردی می

 فساد و بوی نامطلوب تخمير

بر اساس تست ه شد ها خواست برای ارزيابی اين صفات از پانليست
 =، تغييار متوساط  3 =،تغيير کام 1 =لدو تغيير) ای هدونيک پنج نقطه

 .ها را ارزيابی نمايند نمونه( 9 =و تغييرشديد7 =،تغيير نسبتا شديد5
 

 الف

 
 ب

 
 -الف: ای در تاثير زمان نگهداری بر ميزان فساد قارچ دکمه -3شکل 

 دمای يخچال -دمای محيط و ب

 
ها در محيط،  الف، در شرايط نگهداری نمونه -3با توجه به شکل 

روند تغييرات فساد شديدا افزايشی بود و در روز دوازدهم، تنهاا نموناه   
يعنای فسااد نسابتا     4تيمارشده با آب همراه با جاذب الرطوباه امتيااز   

ها هماه متحمال فسااد شاديد شاده       شديد را کسب کرد و بقيه نمونه
ماای محايط را بارای فعاليات و رشاد      ها د اکتر ميکروارگانيسم. بودند

دهند و همچنين در شرايط محيطی، خود ترکيباات داخلای    ترجيح می
نمونه در اثر گذشت زمان د اار تغييارات شاديد باه سامت غيرقابال       

 .شوند مصر  شدن نمونه می
هاا   تا روز  هاارو، نموناه  ها در يخچال،  در شرايط نگهداری نمونه

تلقی شود نشده بودناد باه اساتتناء    تغييری که فساد گونه  متحمل هيت
. نمونه شاهدی که در معرض هوا بود که د ار فساد جزئای شاده باود   
فساد در بقيه دوره روند افزايشی داشت و در روز دوازدهم، تنها نموناه  
تيمارشده با آب همراه با سيليکاژل هيت فسادی را متحمل نشاده باود   
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فسااد، باوی تخميار و    فاساد شاده و ياا نماادی از     هاا   اما بقيه نمونه
در ايان حالات نياز    (. ب -3شکل )شد  ها مشاهده می ليزشدگی در آن

وجود سايليکاژل را لااملی بارای ممانعات از باروز فسااد در       توان  می
 اارا کااه بااا جااذب رطوباات، مااانع از دسترساای    هااا دانساات قااارچ

فاکتور موثر برای رشد آنهاست ترين  به آب که لمده ها ميکروارگانيسم
در مورد نمونه تيمارشده با اسايد  . افتد الطبع فساد به تاخير میو ب شده

همراه با سيليکاژل که در روز هشتم نگهداری متحمال فسااد باااليی    
گونه تفسير نمود کاه در اثار جاذب آب     توان نتيجه را اين شده بود می
هاای قاارچ    غلظت اسيد سيتريک در سطح نمونه الرطوبه توسط جاذب

سالولی کالهاک و    هامر منجر باه تخرياب دياوار    افزايش يافته و اين
اين يافتاه باا نتاايج حاصال از     . شدن سطح محصول گرديده است لز 

آنان دريافتند  .خوانی دارد هم( 1111)و همکاران  Zivanovicپژوهش 
هاا و   که افت کيفيت قارچ طی نگهداری ناشی از تغيير ساختار پروتئين

 و نيز تخريب واکوئل مرکزی ساکاريدها،  روکيدگی کالهک قارچ پلی
دماای بسايار    (گاراد  درجاه ساانتی   4)همچنين دماای يخچاال   . است

مناسبی برای نگهداری محصوالت کشااورزی اسات و ماانع از باروز     
تاوان بياان    با درنظر گارفتن نتاايج مای    .شود ها می فساد سريع در آن

ی دار شرايط نگهداری، نوع تيمار و زمان رابطه کامال معنای  داشت که
 (.P<15/1) ها دارند با ميزان فساد نمونه

 

 سنجی آزمون رنگ

غذايی، رنگ ياک ويژگای تاثيرگاذار و     در آناليز تصاوير در صنايع
کننده قوی است که جهت تسهيل استخرا  اجساو و شناسايی  توصيف
بنادی اناواع    از اين پارامتر در درجه. رود ها در يک تصوير به کار می آن

رناگ ياک صافت مهام موادغاذايی باوده و       . استميوه استفاده شده 
کننده را تحات تااثير قارار     شديدا پذيرش کلی محصول توسط مصر 

سنجی محصوالت مختلف طيف وسيعی از تحقيقاات را   رنگ. دهد می
نمادی  *Lشاخص  (.Briones, 2005و  1386محبی، )گيرد  در برمی

تار باشاد،    نزدياک  111از روشنايی تصوير است و هر  ه مقدار آن به 
با گذشت  *Lها ميزان پارامتر  در کليه نمونه. تر است انعکاس نور کامل

 .تر شده است ها تيره زمان کاهش يافته و رنگ نمونه
هاا در محايط، در کال دوره نگهاداری      در شرايط نگهداری نمونه

نمونه : ها اختصاص داشتند به ترتيب به اين نمونه *Lباالترين مقادير 
شاهد، نمونه تيمارشده با آب فاقد جاذب الرطوبه و نمونه تيمارشده باا  

در ها در يخچاال،   در شرايط نگهداری نمونه. آب دارای جاذب الرطوبه

هاا   به ترتياب باه ايان نموناه     *Lباالترين مقادير کل دوره نگهداری 
آب دارای جااذب  نمونه شاهد، نموناه تيمارشاده باا    : اختصاص داشتند

جدول )الرطوبه و نمونه تيمارشده با اسيدسيتريک دارای جاذب الرطوبه 
ی باا  دار شرايط نگهداری، نوع تيمار و زماان رابطاه کاامال معنای    (. 1

 (. P<15/1) ها دارند نمونه *Lميزان پارامتر 
هر ه به سمت منفی باشد نماد سبزی بيشاتر اسات و    *aپارامتر 
ها  در شرايط نگهداری نمونه. رمزی بيشتری داردق تر باشد هر ه متبت

به نموناه تيمارشاده باا آب دارای     *aدر محيط، باالترين مقدار منفی 
جاذب الرطوبه اختصاص داشت و پ  از آن نمونه تيمارشاده باا آب و   
نيز اسيدسيتريک فاقد جاذب الرطوباه، هار دو دارای مقاادير يکساانی     

 *aدر يخچال، باالترين مقدار منفی  ها در شرايط نگهداری نمونه.بودند
به نمونه تيمارشده با اسيدسايتريک فاقاد جااذب الرطوباه اختصااص      
داشت و پ  از آن به ترتيب نمونه تيمارشده باا اسيدسايتريک دارای   
جاذب الرطوبه و نموناه تيمارشاده باا آب فاقاد جااذب الرطوباه قارار        

ی با مقادار پاارامتر   نتايج نشان دادند که رابطه شرايط نگهدار .داشتند
a* ی باا  دار نوع تيمار و زمان رابطاه کاامال معنای    دار نيست اما معنی

 (.P<15/1) ها دارند نمونه *aميزان پارامتر 
گر ميزان زرد يا آبی بودن نمونه است و هر اه باه    بيان *bپارامتر

در شارايط   .تر باشاد، زردی نموناه بيشاتر اسات     مقادير متبت نزديک
باه نموناه    *bهاا در محايط، بااالترين مقادار متبات       نگهداری نمونه

اختصاص داشت و پا    تيمارشده با اسيدسيتريک فاقد جاذب الرطوبه
از آن به ترتيب نمونه تيمارشده با آب فاقاد جااذب الرطوباه و نموناه     

در شرايط  .تيمارشده با اسيدسيتريک دارای جاذب الرطوبه قرار داشتند
باه نموناه    *bمتبات   االترين مقادار ها در يخچاال، با   نگهداری نمونه

تيمارشده با اسيدسيتريک فاقد جاذب الرطوبه اختصاص داشت و پا   
از آن به ترتيب نمونه تيمارشده با آب دارای جااذب الرطوباه و نموناه    

با توجه به  .تيمارشده با اسيدسيتريک دارای جاذب الرطوبه قرار داشتند
ی، ناوع تيماار و زماان،    شرايط نگهدارتوان گفت که  نتايج حاصل می
 (.P<15/1) ها دارند نمونه *bی با ميزان پارامتر دار رابطه کامال معنی

کاامال مطاابب باا نتاايج حاصال از      سانجی   نتايج حاصل از رناگ 
آنان دريافتناد کاه    .باشد می( 1113)و همکاران  Villascusa پژوهش

ر پاارامتر  شود که اين زردی د ده میوها افز با گذر زمان به زردی نمونه
b*  ديگرد نمايان. 

 

 به تفکيک شرايط دمايی ای در کل دوره نگهداری قارچ دکمه *L*a*bمقادير متوسط پارامترهای  -2جدول 

 پارامتر
Acid - Acid + Water - Water + Control  

 يخچال محيط يخچال محيط يخچال محيط يخچال محيط يخچال محيط

L* 11/71 53/71 15/71 97/71 51/74 69/71 13/73 64/73 19/76 15/74 

a* 145/1- 485/1- 99/1- 16/1- 145/1- 86/1- 19/1- 51/1- 49/1- 58/1- 

b* 61/14 11/11 47/17 14/15 51/17 31/14 96/13 51/15 91/16 14/14 
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 ارزيابی تغييرات ميزان گازهای موجود در بسته

ای تيمارشده باا  ه ها در محيط، در نمونه در شرايط نگهداری نمونه
اسيدسيتريک و نيز نمونه تيمارشده با آب همراه با جاذب الرطوباه، تاا   

گر  بوديم که بيان اکسيدکربن روز  هارو شاهد روند افزايشی ميزان دی
هاست و پ  از آن، تا پايان دوره نگهداری، ميازان   تنف  باالی نمونه

CO2  ارشده با در نمونه تيم(. الف -4شکل )در حد کمی کاهش يافت
ها مانع از  آب فاقد جاذب الرطوبه، رطوبت تجمع يافته روی سطح قارچ

هاای   در مورد نمونه. در حد کمی است CO2انجاو تنف  شده و توليد 
شود که ميازان بااالی    ين احتمال داده میاتيمارشده با اسيدسيتريک، 

CO2اشد های ثانويه در نمونه ب ، غير از تنف ، ناشی از توليد متابوليت
 .ساز فساد محصول هستند که خود زمينه

 
 الف

 
 ب

 
موجود در بسته قارچ  CO2تاثير زمان نگهداری بر ميزان  -4شکل 

 دمای يخچال -دمای محيط و ب -الف: ای در دکمه

 
های تيمارشده  ها در يخچال، کليه نمونه در شرايط نگهداری نمونه

. توليد نمودناد  CO2ی با اسيدسيتريک و آب تا روز  هارو، ميزان باالي
، پ  از روز  هاارو  هايی که با اسيدسيتريک تيمار شده بودند در نمونه

هاای   تا پايان دوره، روند کاهشی شديدی را شاهد بوديم اما در نموناه 

-4شکل ) تا پايان دوره تقريبا ثابت ماند CO2آب، ميزان تيمارشده با 
شان دادند باا افازايش   که نها با نتايج ديگر پژوهشگران  اين يافته(. ب

ب يابد منطبا  افزايش می CO2دما، سرلت تنف  و بالطبع ميزان توليد 
نتاايج نشاان داد کاه شارايط      (.Cliffe-Byrnes et al., 2008)است 

 CO2ی باا ميازان   دار نگهداری، نوع تيمار و زمان رابطه کاامال معنای  
 (.P<15/1) بندی دارند موجود در بسته

 
 الف

 
 ب

 
موجود در بسته قارچ  O2ير زمان نگهداری بر ميزان تاث -5شکل 

 دمای يخچال -دمای محيط و ب -الف: ای در دکمه

شاده در   در مورد ميازان اکسايژن، در کلياه تيمارهاای نگهاداری     
به استتناء نمونه تيمارشده با آب بدون جااذب الرطوباه، در روز    محيط

ين حاد بااقی   به صفر رسيد و تا پاياان دوره در هما   O2 هارو، ميزان 
های انجاو شده توساط ديگار محققاان، اگار      با توجه به پژوهش. ماند

در  ميزان اکسيژن بسته به صفر برساد شارايط غيرهاوازی ايجادشاده    
هوازی  های بی بسته، شرايط را برای ايجاد فساد و رشد ميکروارگانيسم

در نمونه تيمارشاده باا    .يابد و کيفيت محصول کاهش می فراهم کرده
قد جاذب الرطوبه، حتی تا پايان دوره ميازان اکسايژن باه صافر     آب فا

نرسيده و در همان حد کم خود باقی ماناد و باالطبع در ايان شارايط،     
شود  هوازی رخ نداده و کيفيت بهينه محصول حفظ می فساد و رشد بی

داخل بسته کامال با هم  O2و  CO2روند تغيير ميزان  .(الف -5شکل )
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ی متاال در نموناه تيمارشاده باا آب فاقاد جااذب       برا. دارندخوانی  هم
باه صافر    O2کمتر است و هم تا پايان دوره،  CO2الرطوبه، هم مقدار 

تر بودن ميزان تانف  در ايان    گر پايين نرسيده است و اين حالت بيان
( 1117)و همکااران   Tano .هاسات  نمونه در مقايسه باا ديگار نموناه   

تار از حاد بحرانای خاود برساد،      دريافتند که اگر ميزان اکسيژن به کم
اکسيد کربن به باالتر  تنف  هوازی مختل شده و با افزايش ميزان دی

 .دهند فيزيولوژيکی در محصول رخ میاز حد بحرانی، اختالالت 
شده در يخچال، در کلياه تيمارهاا در    های نگهداری در مورد نمونه
فات و  کاهش يا( درصد 6)نسبت به سطح اوليه  O2روز  هارو ميزان 

روند کاهشی تا پايان  در نمونه تيمارشده با آب همراه با جاذب الرطوبه
در نموناه تيمارشاده باا آب فاقاد     . دوره ادامه داشت اما به صفر نرسيد

جاذب الرطوبه و نيز نمونه تيمارشده با اسيدسيتريک همراه باا جااذب   
الرطوبه، پ  از روز  هارو شااهد روناد افزايشای ميازان اکسايژن در      

سته بوديم که نشان از ادامه شارايط هاوازی در داخال بساته اسات      ب
شارايط نگهاداری،   توان گفت که  با توجه به نتايج می (.ب -5شکل )

موجاود در   O2ی باا ميازان   دار نوع تيمار و زمان رابطه کاامال معنای  
 (.P<15/1) بندی دارند بسته

اکسايدکربن طای دوره    روند اوليه کاهش اکسايژن و افازايش دی  
 شااده اساات ی گاازارش ددهااداری توسااط پژوهشااگران متعاا   نگ
 (Ares et al., 2006 ،Kim et al., 2006 ،Parentelli et al., 

2007 ،Antmann et al., 2008  وSimón et al., 2010.) 
از نظر تئوری، برای افزايش دوره ماندگاری قارچ، ترکيب گازی در 

اماا هرگاز باه     بندی بايد حاوی غلظت پايينی اکسيژن باشد يک بسته
، منجار باه   بنادی  لادو حااور اکسايژن در داخال بساته     . صفر نرسد

که بدطعمی يا ايجاد آرومای نامطلوب را  شود متابوليسم غيرهوازی می
همچنين اين شرايط خطر توليد بوتولين که ياک ترکياب   . در پی دارد

سمی حاصل از بااکتری کلساتريديوو بوتوليناوو اسات را در صاورت      
 ,.Brennan et al) دهاد  در دمای يخچال افزايش مینگهداری بسته 

به دليل ساختار اپيدرمی  ها با توجه به سرلت تنف  زياد قارچ(. 1998
 اکسايدکربن  دیگرو در سالت  ميلی 511توليد ) ناز  و متخلخل آنها

 کند ، اکسيژن موجود در بسته سريعا افت می(به ازای هر کيلوگرو قارچ
(Koushki et al., 2011). بندی مناسب سيستمی است  سيستم بسته

خاود   پ  از رسيدن غلظت اکسيژن در بسته به حد بحرانی، خودبهکه 
 (.Brennan et al., 1998) اکسيژن آزاد کند

 

 ریيجه گينت

مادت آن بالاب باروز     فسادپذيری سريع قارچ و مانادگاری کوتااه  
نادی  ب استفاده از بسته. مشکالتی برای توزيع و فروش قارچ شده است

هايی  با اتمسفر تغييريافته و نيز نگهداری سرد محصول به لنوان روش
بنادی باا    شرايط بساته . مفيد در افزايش ماندگاری قارچ مطرح هستند

اتمسفر تغييريافته بايد به دقت طراحی شود  را که شرايط نامناسب نه 
تنها غير موثر بوده بلکه ممکن است حتی دوره نگهداری محصاول را  

ساال اسات مطالعااتی روی     35لليارغم اينکاه بايش از    . نمايدکوتاه 
ای با اتمسفر اصالح شده انجاو شاده اسات اماا     بندی قارچ دکمه بسته

طاور   ترکيب اتمسفری بهينه برای نگهداری اين ناوع قاارچ هناوز باه    
 (. Ares et al., 2007) دقيب بيان نشده است

در داشات کاه   توان بيان  با درنظر گرفتن نتايج پژوهش حاضر می
های تيمارشده با آب دارای جاذب الرطوباه در   بين کليه تيمارها، نمونه
باالترين امتيااز را  داری   طور معنی بههای حسی  داخل بسته، در ارزيابی

نيز نمونه ماورد   *L*a*bاز نظر پارامترهای (. P<15/1) کسب کردند
ييارات  توان گفت که ميازان تغ  نظر در سطح مطلوبی قرار داشت و می

هاا،   با ديگار نموناه   نسبت به روز اول در مقايسه ،اين پارامترها در آن
ميزان اکسيژن که بندی،  از نظر ترکيب گاز داخل بسته. بسيار کمتر بود

لامل موثری در حفظ کيفيت محصول و ادامه شرايط هوازی در بسته 
است تا پايان دوره به صفر نرسيد و در حد بسيار کم کاه بارای حفاظ    

با لنايت باه در نظار گارفتن    . فيت قابل قبول الزو است، باقی ماندکي
، تنهاا نموناه   هاای حسای   بارای آزماون  لنوان نقطاه رد   به 5/4نقطه 

ايان امتيااز را حفاظ     11تيمارشده با آب دارای جاذب الرطوبه تاا روز  
نمود؛ اما با در نظر گرفتن کليه پارامترها، حداکتر زمان بهينه نگهداری 

 .روز لنوان کرد 8توان  یقارچ را م
حاضار، روش   فت که با توجه به نتايج پاژوهش گتوان  در کل می

بندی باا   بستهاستفاده از روش ای،  بندی مطلوب برای قارچ دکمه بسته
و بقيه گاز  CO2  ،16 %O2% 14با ترکيب گاز  يافته  اتمسفر تعديل

بنادی   ز بستهقبل اها  و بهتر است که قارچ باشد ازت در داخل بسته می
بنادی   ور شده و در داخل بسته دقيقه در آب معمولی غوطه 11به مدت 

و در  لنوان جاذب رطوبت قرار بگيارد  ها، کيسه حاوی سيليکاژل به نآ
بار اسااس    .طول زنجيره توزياع در دماای يخچاال نگهاداری شاوند     

تواند رسيدن قاارچ را   درصد می 5تا حداکتر  CO2های محققان،  يافته
باا ايان   . شدن و افت بافت شاود  ای ير بيندازد و نيز مانع از قهوهبه تاخ

ممکن است بالاب زردشادن    CO2درصد  5های باالتر از  حال غلظت
 ,.Lopez-Briones et al)داخلای و خاارجی کالهاک قاارچ شاود      

1992.) 
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