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  چکیده

 کاهش ضایعات پس از برداشتهمچنین قارچی و  ،هاي باکتریایی کنترل آلودگی در هاي گیاهی اسانس کاربرد امروزه     
 داده را افزایش تازهضایعات پس از برداشت قارچ ، حمل و نقل نامطلوبو  نامناسب بسته بندي .اهمیت بسزایی یافته است

صمغ و ) ppm 500(زیره لیمو ترش، ترخون،  هاي اسانسدر ترکیب با  )MAP(بسته بندي با اتمسفر تعدیل یافته  اثر. است
 تجزیه و تحلیل داده ها. گرفتمورد بررسی قراري ا کمهتماندگاري قارچ  روي بر همبا در ترکیب به طور جداگانه یا%) 1( عربی

 ،انبارمانی طی دورهرا  و میزان بسته بودن کالهک یت رنگ قارچتوانست کیف هاسایر تیمار نسبت به س زیرهاسان که نشان داد
. شروع به باز شدن نمود روز دوم کالهکماید در حالی که در تیمار شاهد از در حد مطلوب حفظ ننسبت به سایر تیمارها 

ا تا پایان دوره ر در بسته بخار آبتجمع زیره و ترخون کمترین مقدار  اسانس هاينس لیمو ترش نسبت به شاهد و اسا
  ،زیرهاسانس  خصوصا ،اسانس هاي گیاهی وته اتمسفر تعدیل یاف بسته بندي با ترکیب با توجه به نتایج فوق. ندانبارداري داشت
بهترین  اسانس ترخون از حاويدر عین حال تیمار هاي  .اي می شود تکمه قارچو حفظ کیفیت در  عمر انباري  قادر به افزایش

  .عطر و طعم برخوردار بودند
  

  ، آنتی اکسیدانماندگاري ،ايکمهگیاهی، قارچ ت اسانس: هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 دربوده که  ها و مواد معدنی هاي گیاهی، کیتین، ویتامین سرشار از پروتئینکالري و چربی کم،  داراي هاي خوراکی قارچ    

 که )Agaricus bisporus(با نام علمی استاي  تکمههاي خوراکی، قارچ  ز قارچیکی ا. سالم جایگاه ارزشمندي دارندتغذیه 
 25/1در دنیا ساالنه اي  تکمهدر حال حاضر تولید جهانی قارچ . هاي پرورشی جهان قرار دارد تولید قارچ تولید آن در صدر

و نداشتن پوشش محافظتی اد تنفس سرعت زی ،ي رطوبتباالبه جهت محتوي قارچ تازه  .]10[شود میلیون تن تخمین زده می
بسته  .همبستگی دارد هاي تازه به طور مستقیم با سرعت تنفس رشد، رسیدگی و زوال قارچ. دارند عمر ماندگاري خیلی کوتاه

راهی است که سرعت تنفس محصول را از طریق کاهش سطوح اکسیژن و افزایش دي  1بندي با اتمسفر تعدیل یافته
بندي با اتمسفر تعدیل یافته، باعث حفظ بهتر اسید آسکوربیک،  ستفاده از سیستم بستها .]2[ندک نترل میکاکسیدکربن 

 .]4[گردیدگراد  وي مجاري در دماي صفر درجه سانتیبالو افزایش زمان نگهداري آل ]9[کلروفیل و رطوبت در کلم بروکلی
  اسانس .ی جدید در چند سال اخیر مطرح شده استهاي گیاهی در پس از برداشت محصوالت به عنوان روش استفاده از اسانس

اثرات جانبی بوده این ترکیبات نه تنها فاقد . اند موثر واقع شدهي در کنترل عوامل میکروبی پس از برداشت گیاها هاي و عصاره
ز اسانس ریحان در استفاده ا .دهند ها را افزایش می بلکه به علت خواص آنتی اکسیدانی، کیفیت و طول دوره انبار داري میوه

میزان  رنگ، اسیدیته قابل تیتراسیون،مانند میکرولیتر بر لیتر اثر مثبتی بر روي برخی پارامترهاي کیفی  250و  60هاي  غلظت

                                                             
1-Modified Atmosphere Packaging(MAP) 
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اسانس هاي مرزه، آویشن شیرازي  .]3[میوه توت فرنگی رقم سلوا داشتدر مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث و سفتی بافت
. ]5[برداشت توت فرنگی بوده است  اصیت ضد قارچی بوده و به طور موثري قادر به مهار بیماري هاي پس ازو زنیان داراي خ

روي میوه توت فرنگی موثرتر  Rhizopus stolonifer و Botrytis cinereaزیره سبز نسبت به رازیانه در کنترل قارچهاي
کنترل پوسیدگی و ثبات کیفیت میوه نارنگی کینو تأثیر بسزایی هاي گیاهان دارویی به کار رفته بر  اسانس. ]5و3[بوده است

در همین راستا به منظور بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی بر ثبات کیفیت و مدیریت پس از برداشت قارچ .]1[ه استداشت
  .این تحقیق صورت گرفت ،اي تکمه
  
  ها و روشمواد 
 .مورد بررسی قرار گرفتتکرار  4تیمار و  7با ر قالب طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل د آزمایشیدري تازه ا تکمهقارچ 

عدد قارچ در هر  4حاوي  گرم 120±10یکسان دسته بندي شده و در بسته هاي  ندازه هايدر اها  براي اعمال تیمار قارچ
و ) Citrus aurantifolia(، لیموترش شیرازي )Artemesia drancunculus(هاي ترخون  اسانس. ندتوزین شد بسته،

صمغ . مورد استفاده قرار گرفتند ppm500در غلظت شرکت باریج اسانس متعلق به)Cuminum cyminum(زیره سبز 
تیمارهاي اسانس از . مخلوط شد لیموترش شیرازي و زیره سبز، ترخونشامل هاي گیاهی  اسانس درصد با10در غلظت  ربیع

اعمال شد و در مورد تیمار ترکیبی   بسته قرارگیري در و متر مربع نیم سانتی صافی به مساحتهاي  کاغذ طریق آغشته سازي
 4دماي  باسردخانه  روز به 24به مدت با پوشش پلی اتیلنیپس بسته بندي  .صمغ و اسانس از شیوه غوطه وري استفاده شد

تجمع بخار آب، ارزش رنگ و میزان درصد کاهش وزن، میزان در ادامه صفات  .داده شدندانتقال % 85-90درجه و رطوبت نسبی
ثر اسانس ها روي عطر و طعم ه و براي سنجش اگیري شد اندازهبه صورت یک روز در میان تا پایان دوره بازشدگی کالهک 

آزمون دانکن انجام % 5ها در سطح  و مقایسه میانگین SASي نرم افزار ها به وسیله داده لتجزیه و تحلی .نل انجام شدتست پ
  .  شد

  
  نتایج و بحث

، افت منجر به افزایش عمر ماندگاري و به تأخیر انداختن بازشدن کالهک بندي با اتمسفر تعدیل یافته  نتایج نشان داد که بسته
زن قارچ به دلیل ازدست دادن افت و .)1جدول( هاي شاهد شد با نمونه در مقایسه ي تیمارها کلیهدر وزن و کاهش شدت رنگ 

بررسی نتایج . باشد اکسیدکربن در طول تنفس می ، و همچنین از دست دادن کربن به جهت تولید ديآب به اتمسفر اطراف
در بسته بندي با  .دار شد معنی% 5ي تأثیر مدت زمان نگهداري بر میزان افت وزن در سطح  نشان دهندهها  مقایسه میانگین

در تمامی تیمارها وزن تر کاهش زمان با گذشت  . بود هدپوشش پلی اتیلنی و تیمارهاي اسانس میزان افت وزن کمتر از شا
تیمار شاهد نسبت به تیمارهاي اسانس بیشترین کاهش وزن  .مشاهده شداز روز دهم به بعد یافت اما بیشترین میزان افت وزن 

ف فشار بخار و از طریق پوشش افت وزن  محصول به سبب خروج آب از بسته به اتمسفر اطراف در راستاي اختال .را داشت
هاي با توان حفظ رطوبت نسبی در اطراف محصول و همچنین کاهش سرعت جریان هوا  پوشش. شود بسته بندي ایجاد می

هاي  در بین اسانس. ]9و6[شوند درسطح محصول، به دنبال کاهش تبخیر و از دست دادن آب سبب کاهش افت وزن می
بر طبق این نتایج  .کمترین افت وزن را نسبت به شاهد داشتندلیموترش  و اسانسصمغ + به ترتیب تیمار زیرهاستفاده شده 

آب از قارچ را  رفتبا کنترل تنفس داخل بسته هدر ، به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی،هاي گیاهی رود اسانس این احتمال می
  .]8[اند کاهش داده
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طی زمان بر صفات اسانس و صمغ در تجزیه واریانس اثر تیمارهاي  -1جدول
  مورد ارزیابی

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

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
درصد تغییر 

  رنگ
درصد باز شدن 

  کالهک
 43/6٭٭ 16/15٭٭ 3 اسانس
 25/5٭٭ 81/11٭٭ 1 صمغ

 63/2٭٭ 81/13٭٭  2  صمغ ×اسانس
 68/25٭٭ 42/110٭٭  12  مانز

 68/0٭٭ 63/1٭٭  36  زمان×اسانس
 32/1٭٭ ns43/0 12 زمان×  صمغ

 ns735/0 ns42/0  24  زمان×صمغ×اسانس
 38/0 48/0 818 خطا

   68/13 26/16 ــ ضریب تغییرات

 میانگین مربعات
 منابع تغییر درجه آزادي

 افت وزن درصد

ns0002/0 3 اسانس 
ns001/0 1 صمغ 

  صمغ ×اسانس  2 0046/0٭٭
  زمان  11 0007/0٭٭
  زمان×اسانس  33 0011/0٭٭
 زمان×  صمغ 11 0011/0٭٭

  زمان×صمغ×اسانس  22 0016/0٭٭
 خطا 168 0004/0

   ضریب تغییرات ــ 07/2
  

سادهتیمار صمغ بر درصد تغییر رنگ مقایسه میانگین اثر  نمودار - 1شکل
  قارچ تکمه اي

اسانس بر درصد  ×متقابل تیمار صمغ ه میانگین اثر مقایس نمودار - 2شکل
  بازشدن کالهک قارچ تکمه اي

  

هاي  بین اسانس. صمغ وجود داشت+ ها نشان داد کمترین میزان تجمع بخار آب در تیمار ترخون و زیره مقایسه میانگین   
زمان نگهداري در تمامی تیمارها  ارزش رنگ به طور پیوسته در طول. داري مشاهده نشد صمغ اختالف معنی+ زیره و ترخون

تیمار زیره در ترکیب با صمغ بهترین تأثیر را در . باشد ي افت کیفیت محصول با گذشت زمان می کاهش یافت که نشانه
ها به جهت تنفس  رسد کاهش ارزش رنگ در اثر تخریب سلول به نظر می. نگهداري کیفیت رنگ در بین سایر تیمارها داشت

بازشدگی کالهک از جمله صفات مؤثر بر ). 1شکل(اي شدن بافت در نمونه شاهد باشد  ه ون مواد فنلی و قهوزیاد و اکسیداسی
باشد که با گذشت زمان در تیمار شاهد نسبت به تیمارهاي اسانس بیشترین میزان را به خود اختصاص  کیفیت ظاهري قاچ می

صمغ +صمغ و تا روز دهم دوره انبار داري تیمار لیمو ترش+زیرهبستگی کالهک را تا روز شانزدهم در تیمار ). 3و2شکل(داد 
  . حفظ شد
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  زمان بر درصد بازشدن کالهک قارچ تکمه اي ×تیمار اسانس مقایسه میانگین اثر متقابل نمودار   - 3شکل
  

بسته  ترکیب بدست آمدهیج با توجه به نتا. صمغ نسبت به بقیه از نظر حفظ خصوصیات کیفی قارچ بهتر بودند+ و زیره تیمار زیره
با توجه به  .باشدتازه می قارچو حفظ کیفیت  عمر انباري  ته با اسانس هاي گیاهی، قادر به افزایشاتمسفر تعدیل یاف بندي با

اسانس هاي حاوي رتیما توان گفت نل میطعم محصول و نتایج حاصل از تست پتأثیر بسته بندي و اسانس بر روي عطر و 
  .ندین عطر و طعم برخوردار بودترخون از بهتر
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