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  چکیده
اي در رژیم غذایی انسان جایگاه ویژهاي باالیش، با توجه به ارزش تغذیهاز دسته محصوالت فساد پذیر بوده که امروزه تازه قارچ 

کیفیت و  درحفظ ان داروییگیاه عصارهو اسانس،خواص ضد میکروبی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانیامروزه . کسب نموده است
هاي  غلظت با ،رازیانه و آویشن ايه ساسان تاثیر در این راستا .قرار گرفته است، بسیار مورد توجه محصوالت افزایش انبارمانی

در ) MAP( اتمسفر تعدیل یافته با بسته بنديدر صمغ عربی) %1(به طور جداگانه و در ترکیب با ) میکرولیتر بر لیتر 500(
، عطر کیفیتبه منظور بررسی روز انبارمانی  24 پس از. ندمورد ارزیابی قرار گرفتدرجه سانتی گراد بر روي قارچ تازه،  4دماي 
ولی از  رنگ مطلوب تري داشت ،آکاسیا در ترکیب با صمغ رازیانه تیمار اسانس. مورد ارزیابی قرار گرفتند و بازارپسندي و طعم

ترکیب با صمغ یا در  نتایج نشان داد اسانس آویشن به صورت جداگانه و. لحاظ کیفیت خوراکی و عطر و طعم مطلوب نبود
، بخارآبهمچون وزن تر و خشک، رنگ، تجمع صفاتی قابلیت بهتري در حفظ کمی و کیفی ، عربی در مقایسه با اسانس رازیانه

  .بهبود بخشید تازهکاربرد اسانس آویشن خصوصیات عطر و طعم را در قارچ  .ه استاشتبافت د سفتی و بازشدن کالهک
  

 ، اتمسفر تعدیل یافتهآکاسیا ي گیاهی، صمغها ساساناي،  تکمهقارچ  :واژه هاي کلیدي
 

 

  مقدمه
ضایعات میوه و سبزي در اثر آلودگی میکروبی هر ضایعات کشاورزي نقش مهمی در اقتصاد کشاورزي بسیاري از کشورها دارد 

دور  ،ها فساد ناشی از آلوگیکند و مقادیر قایل توجهی از محصوالت در اثر  ساله خسارات فرآوانی را به تولیدکنندگان وارد می
طبق . ]3[شور از لحاظ تنوع تولید در دنیاستایران هفتمین کشور تولیدکننده محصوالت باغبانی و سومین ک. شوند ریخته می

  .]8[برابر میزان متوسط ضایعات جهانی است 6گزارشات رسمی مقدار ضایعات در ایران 
سرعت . از دیگر محصوالتی است که ضایعات پس از برداشتی بسیاري دارد Agaricus bisporusاي با نام علمی  تکمهقارچ 

 .باشد اي در شرایط مناسب، حداکثر یک هفته می تکمهتنفس در قارچ هاي تازه برداشت شده بسیار باالست و ماندگاري قارچ 
روز  5الی  3گراد درجه سانتی  2روز و در دماي  9الی  7، %96درجه  با رطوبت نسبی  1ماندگاري قارچ در دماي

تیروزین، بر  شدن در نتیجه اکسید و قهوه اي شدن قارچ عامل اصلی محدود کننده ماندگاري آن است کهتغییر رنگ .]1[است
براي جلوگیري از . شود و رنگ قارچ تیره می تشکیل شدهاي رنگی به نام مالنین  مواد قهوهاثر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز 

  .]7[از برداشت الزامی است پسها، کاهش تنفس و کاهش تولید اتیلن، نگهداري قارچ در سردخانه  فعالیت آنزیم
شوند که در بیشتر حاالت داراي خاصیت ضد میکروبی،  را شامل می1هاي ثانویه هاي گیاهی گستره وسیعی از متابولیت اسانس
اي هستند که انواع مختلف مواد شیمیایی  ها ترکیبات پیچیده نظر شیمیایی اسانس از .]9[اکسیدانی هستند ی و آنتیآللوپات

نها فاقد اثرات جانبی بوده این ترکیبات نه ت. ]6[ها وجود دارد ها، آلدئیدها در ترکیب آن ها، کتون ها، الکل شامل هیدروکربن
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گیاهان متعلق  اغلب .دهند را افزایش  محصوالتکیفیت و طول دوره انبارداري  توانسته اند اکسیدانی، خواص آنتی خاطربلکه به 
ها و  در همین راستااستفاده از اسانس.]2[اکسیدانی هستند به خانواده نعناعیان و چتریان غنی از ترکیبات ضد میکروبی و آنتی

هدف تحقیق . ]4[پس از برداشت رو به پیشرفت نهاده استهاي گیاهی در کنترل عوامل میکروبی و افزایش ماندگاري  عصاره
 Thymus(آویشن ، ).Foeniculumvulgare Mill(شامل رازیانه  گیاهی شامل هاي  بررسی پتانسیل اسانس ،حاضر

capitatus ( صمغ آکاسیا و از خانواده چتریان)Acacia gum (قارچ تکمه اي حفظ و نگهداري  افزایش ماندگاري و در راستاي
  .بوده است

 
  ها مواد و روش

تهیه از کارخانه قارچ جلگه دز واقع در شهرستان دزفول در اندازه متوسط، بالفاصله پس از برداشت ي مورد استفاده ا تکمهقارچ 
گرم  100±10در بسته هاي عدد قارچ با اندازه یکسان  4سپس  .تا هنگام تیماردهی نگهداري شد درجه 4در دماي و شد 

صمغ در ترکیب با و ها به طور جداگانه  هر کدام از آنآویشن شامل رازیانه، هاي گیاهی  اسانسراي اعمال تیمار ب. توزین شدند
به صورت غوطه وري انجام شد و پس از خشک سازي  %)1( تیمار با صمغ عربی. تهیه شد ppm500 هاي  در غلظت ،عربی

سانتی متر با غلظت  2*1بعادصافی در اهاي  کاغذ از آغشته سازي در تیمارهاي بدون صمغ. مقدماتی بسته بندي صورت گرفت
درجه و  4در دماي روز،  24به مدت  سپس .و قرار دادن کاغذ ها در بسته بندي به طور مجزا استفاده شد هاي مورد نظر
 میزان بازشدگی کالهک میزان تجمع بخار آب، ارزش رنگ و وزن، صفات .در سردخانه نگهداري شدند %85-90رطوبت نسبی

به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار صورت  وهشپژ این. ندگیري شد اندازهبه صورت یکروز درمیان 
  .گرفت

  :بحث و نتیجه گیري
در بین هاي شاهد با گذشت زمان کیفیت رنگ قارچ کاهش یافت اما  و نمونه ي تیمارها  در کلیهنتایج تجزیه واریانس نشان داد 

و  توانست خصوصیات ظاهري بسته بندي شده تحت اتمسفر تعدیل یافته، صمغ- تیمارهاي استفاده شده تیمار آویشن و آویشن
فعالیت  انبارمانیدر تغییرات نامطلوب حین  عامل مهم .)2و1شکل  - 2و1جدول ( نمایدحفظ تیمار شاهد قارچ را بهتر از  رنگ
تغییرات این آنزیم منجر به  .اي شدن آنزیمی را بر عهده دارد ل اکسیداز است که واکنش قهوهفن پلی آنزیم ها بخصوص آنزیم

  .]5[شود تغییر رنگ قارچ می
  

تیمار صمغ بر  سادهمقایسه میانگین اثر  نمودار  - 1 شکل
  درصد تغییر رنگ قارچ تکمه اي

اسانس بر  ×متقابل تیمار صمغ مقایسه میانگین اثر  نمودار  -2 شکل
  درصد بازشدن کالهک قارچ تکمه اي
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صمغ در طی زمان بر  اسانس وتجزیه واریانس اثر تیمارهاي  - 1جدول
 صفات مورد ارزیابی

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

درصد باز شدن   درصد تغییر رنگ
  کالهک

 44/5٭٭ 34/8٭٭ 2 اسانس
 47/2٭٭ 98/7٭٭ 1 صمغ

 ns 01/1 ns 35/1  2  صمغ ×اسانس
 58/14٭٭ 98/108٭٭  12  زمان

 801/0٭٭ 63/1٭٭  24  زمان×اسانس
 97/0٭٭ ns 31/0 12 زمان×  صمغ

 ns 97/0 ns 097/0  24  زمان×صمغ×اسانس
 363/0 617/0 701 خطا

   06/13 17/19 ــ ضریب تغییرات

اسانس و صمغ در تجزیه واریانس اثر تیمارهاي  - 2جدول
  طی زمان بر درصد افت وزن

 افت وزن درصد منابع تغییر درجه آزادي میانگین مربعات
 اسانس 2 0014/0٭
ns 0004/0 1 صمغ 
ns 0001/0 2  صمغ ×اسانس  
  زمان  11 0047/0٭٭
  زمان×اسانس  22 0015/0٭٭
ns 0007/0 11 زمان×  صمغ 
ns 0006/0 22  زمان×صمغ×اسانس  

 خطا 144 0004/0
   ضریب تغییرات ــ 07/2

  دار یعدم اختالف معن ns     درصد  1اختالف در سطح احتمال  **     درصد 5اختالف در سطح احتمال  *
  

  
از آب  ،دهد و با مصرف اکسیژن و دفع دي اکسیدکربن می  ادامه هاي تازه در طول دوره پس از برداشت به متابولیسم خود قارچ

ي تیمارها کاهش یافت  ها در کلیه نتایج نشان داد با گذشت زمان وزن قارچ. می شود هاآنکه منجر به کاهش وزن  دست داده
بسته تحت شرایط  در اثر تنفس محصول در. بکاهد افت وزن از میزان اسانس توانست در طی طی هفته اول کاربرداما 
. هاي نامطبوع و شکست بافت می شود ایجاد طعم هاي تولید کننده ترکیبات سمی منجر به هوازي رشد میکروارگانیسم بی

 نتایج حاصل از تست پانل نشان داد تیمار آویشن در پایان دوره آزمایش، از نظر عطر و طعم نسبت به بقیه تیمارها بهتر بود
  .)3شکل (
  
 

 
  قارچ تکمه اي افت وزنزمان بر درصد  ×تیمار اسانس مقایسه میانگین اثر متقابل نمودار   - 3 شکل
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  زمان بر درصد بازشدن کالهک قارچ تکمه اي ×تیمار اسانس مقایسه میانگین اثر متقابل نمودار   -4 شکل

 
نشان داد در بین  تیمار و زمان انبارمانیاثرات متقابل . باز شدن کالهک مهمترین پارامتر ظاهري کیفیت قارچ خوراکی است

ها نیمه باز بودن اما با گذشت زمان و در انتهاي مدت آزمایش تقریبا  تا روز ششم کالهکتیمارهاي بکار برده شده تیمار شاهد 
ها باز  رچصمغ و آویشن به تنهایی تا روز شانزدهم انبارداري کالهک قا +آویشن در تیمار. )4شکل(ها باز شدند تمامی کالهک

ها با اسانس آویشن به طور جداگانه  نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد تیمار قارچ .نشده و داراي کیفیت مناسب بودند
  .قابل توصیه استبیشترین تأثیر را داشته است و صفات کیفی ماندگاري حفظ ب با صمغ عربی در کیو یا در تر
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