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  دهيكچ

ـ     ها و سبزي اي سرشار از مواد غذايي است ولي در مقايسه با ميوه مهكقارچ ت  ، يها سرعت تنفس باالتري دارد و بـدليل فقـدان پوشـش طبيع

ـ           كرسد استفاده از پوشش ناز      به نظر مي  . افتد  سرعت اتفاق مي  هزوال آن ب    روش مناسـب و     ك مناسب براي افزايش عمـر انبارمـاني قـارچ ي

در .  عمر انبارماني قارچ خوراكي انجـام گرفـت   براي افزايشكحاضر جهت يافتن بهترين پوشش ناز مقرون به صرفه مي باشد لذا پژوهش

 رومتـر، پوشـش  ك مي۶۵ و ۴۰اتيلن با دو ضـخامت   ، پوشش پلي)بسته بندي در سلفون( شاهد:  مورد استفاده شامليها پوشش اين پژوهش،

رومتر، پوشـش  ك مي۵۰ و ۲۵پروپيلن با دو ضخامت  پلي ستكرومتر، پوشش ك مي۴۰ و ۳۵، ۲۵با سه ضخامت  پروپيلن پلي ارينتت سيالريكا بي

 ۲۵ و ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۰هـا پـس از   نمونـه . رومتر بـود ك مي۳۰لرايد با ضخامت ك وينيل رومتر و پوشش پليك مي۲۴ و ۱۲استر با دو ضخامت    پلي

ع پوشـش   نتـايج نـشان داد بـين نـو        .  شـد  يرار ارزياب ك، در سه ت   %۹۰ و رطوبت    گراد  سانتي درجه   ك در انبار سرد در دماي ي      داري  نگهروز  

باالترين ميزان سفتي، مواد جامد محلول،       . وجود داشت % ۱ در سطح احتمال     ي مورد بررس  يها   از نظر شاخص   ي دار يپالستيكي اختالف معن  

 ،هـاي پوشـشي   بنـدي شـده بـا فـيلم    هـاي بـسته   هـا در قـارچ   اهش وزن و پوسيدگي در همه ضخامتكمترين كقابل تيتراسيون و  اسيديته 

ـ  يپروپيلن بـود در حـال       پلي  ستكپروپيلن و     پلي  تتارين  سيالريكا  بي  شـاهد،  كهـاي نـاز   بنـدي شـده بـا پوشـش      هـاي بـسته     ه در قـارچ   ك

گيري شده   اثر زمان بر تمامي صفات اندازه      چنين  هم آنها باالتر بود     يها پايين تر و پوسيدگ    يفيت قارچ كاستر    اتيلن و پلي    لرايد، پلي ك وينيل  پلي

  .اهش يافتكها  يفيت قارچكمان دار بود و به مرور ز معني
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۲۳۴  

  مقدمه

ه كـ   ميليـون نفـر جمعيـت دارد   ۷۰نون بـيش از  كشور ما هم اك

 ميليون نفـر    ۱۰۰ به   ۱۴۱۰شود اين جمعيت تا سال        بيني مي   پيش

با افزايش روز افزون جمعيت و تغيير الگوي مصرف، . )۶(برسد  

ـ  مسئله غذا در آي    شور كـ ين مـسائل    تـر   مهـم ي از   كـ  ي كنده نزدي

مبود كخواهد بود و آنچه بيش از همه بحراني خواهد بود مسئله 

اي بين المللي     اين موضوع باعث ايجاد انگيزه    . پروتئين مي باشد  

نـار  كي در   كهـاي خـورا    براي تحقيق در باره ارزش غذايي قارچ      

ند بهترين  توانها مي قارچ. ساير گياهان زراعي و باغي شده است      

 انـسان باشـند، زيـرا بـا        يانتخاب براي تـامين پـروتئين ضـرور       

 از پروتئين توليد يشاورزي، مواد غذايي غنكاستفاده از ضايعات 

  .)۶(نند ك مي

 گونـه   ۲۰۰۰ گونه قارچ در طبيعت در حدود        ۱۴۰۰۰از بين   

آنها مصرف خوراكي دارند كه در ايـن بـين نيـز سـه گونـه بـه                  

ــام ــه  نـ ــارچ تكمـ ــاي قـ ــارچ )Agaricus bisporus(يا هـ  قـ

 Lentinula(تاكـه  و قـارچ شـي  )Pleurotus ostreatus(صـدفي 

edodes(           در جهان مصرف تجـاري بيـشتري پيـدا كـرده اسـت  .

 در ايران بـوده و از تيـره         يكين قارچ خورا  تر  مهماي    قارچ تكمه 

Agaricaceae قارچ در مقايسه بـا بيـشتر محـصوالت    . باشد مي

ـ      سرعت تنفس    يباغبان دليـل فقـدان پوشـش    ه بـاالتري دارد و ب

يفيــت ك بــراي جلــوگيري از هــدر رفــتن آب، يمحــافظ طبيعــ

لذا نقصان سـريع پـس از       . رودي آن بسرعت از دست م     يكخورا

برداشت در توزيع و عرضه قارچ محدوديت ايجاد كـرده اسـت            

توان به سفيد  هاي كيفيت قارچ ميين شاخصتر مهماز . )۱۶ و۲(

هـاي  براق، ساقه راست، فقـدان لكـه      وهك گرد بودن، داشتن كال  

فاسد شدن قارچ يـك     . )۲(اي و بيرنگ روي آن اشاره كرد        قهوه

شود كه با تغيير رنگ قـارچ شـروع   روز بعد از برداشت آغاز مي     

شـود كـه ناشـي از    اي متمايـل مـي    شده و از رنگ سفيد به قهوه      

ر عمـ  .)۱۴( مـي باشـد   )Tyrosinase(تيروزينـاز  فعاليـت آنـزيم  

 ۴ روز و در دمـاي  ۱-۳انباري قارچ تازه دردماي معمـولي بـين      

 قارچ بـا كـاهش      .)۲( روز متغيراست    ۴-۷ بين   گراد  سانتيدرجه  

 شروع به پالسيده شـدن كـرده و غيـر قابـل       ۵-۱۰%وزن حدود   

لذا به علت مشكالت در توزيـع و عرضـه          . )۲(شود  استفاده مي 

لـوژي آن در پـس از       قارچ به صورت تازه در بازار، رفتـار فيزيو        

هاي زيـادي جهـت       بررسي. برداشت نياز به مطالعه بيشتري دارد     

افزايش عمر انبارماني قارچ انجام شده كه مي توان به تعدادي از            

هـاي تيروزينـاز كـه از ريـشه         آنها ازجمله اسـتفاده از بازدارنـده      

 ،  )۱۴(شـود   شيرين بيان و بـرگ و ميـوه انجيـر اسـتخراج مـي             

خير در باز شـدن كالهـك   تأمون سيتوكينين براي   استفاده از هور  

 بـا اتمـسفر     ي استفاده از بـسته بنـد      چنين  هم و   )۳(قارچ در انبار  

 بـا اتمـسفر كنتـرل شـده اشـاره نمـود             يتغيير يافتـه و انبارهـاي     

 .)۲۱ و۲،۱۱،۱۶(

 مناسـب  ك قـارچ در پوشـش نـاز   يبندرسد بسته به نظر مي 

 آن بهتـرين گزينـه      براي افزايش پس از برداشت قارچ و تجارت       

 مختلف با توجه بـه      كهاي ناز  قارچ در پوشش   يبندبسته. باشد

. شرايط كشت و رقم قارچ بايـد بـه طـور دقيـق طراحـي شـود                

اثر باشد و يا حتـي عمرانبـاري          انتخاب نامناسب ممكن است بي    

را در محصول به دليل صدمه به بافـت كـاهش دهـد و شـرايط                

و موجب كاهش عطـر و طعـم        تنفس غير هوازي را ايجاد كرده       

 بـسته بنـدي     كهـاي نـاز   استفاده از پوشـش   . )۲(محصول شود   

ه بهتـرين نـوع     كـ گزارش شده   . بسته به نوع قارچ متفاوت است     

، گـراد   سانتي درجه   ۴ه در دماي    كتا   براي قارچ شي   كپوشش ناز 

   .)۲۱(مي باشد  پروپيلنيپلارينتد يسيالركاي بكپوشش ناز

 ايران از سلوفان به عنـوان پوشـش          در يچون در اشل صنعت   

 شود در اين آزمـايش نيـز از ايـن پوشـش بـه               يقارچ استفاده م  

 كـه در مـورد تـاثير        ياز آنجـاي  . عنوان شاهد استفاده شده است    

اي  هاي تكمه  بسته بندي بر عمر انبارماني قارچ      ك ناز يهاپوشش

شور وجود دارد، اين تحقيق با هدف       ك در سطح    يمكگزارشات  

 بسته بندي بر عمر انبارماني      كهاي ناز اثير انواع پوشش  بررسي ت 

  .اي طراحي و انجام گرفتقارچ تكمه

  

  ها مواد و روش

هـاي  ثير فـيلم  تـأ  و به منظور بررسي      ۱۳۹۰اين پژوهش در سال     

ي كپوششي مختلف بر افزايش عمر پس از برداشت قارچ خـورا          
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  اي بندي بر عمر انبار ماني قارچ خوراكي تكمه هاي بسته تأثير انواع فيلم

۲۳۵  

جـام  اي در دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصـفهان ان        مهكت

ها از سالن قارچ سالمت اصفهان در مرحله چـين دوم           قارچ. شد

ارخانه آفام زريـن نقـش در       ك نيز از    ك ناز يهاپوشش. تهيه شد 

رار كـ  ت ۳پژوهش بـا    .  شهر اصفهان تهيه شد    ي ج ي صنعت كشهر

 Poly(اتـيلن ي، پل) سلفونكپوشش ناز( تيمار شامل شاهد ۱۱،

Ethylene() PE (  ــخامت ــا دو ضــ ــر، كي م۶۵ و ۴۰بــ رومتــ

ــ ــا يب ــديسيالرك ــ اورينت ــروپيلنيپل  Biaxially Oriented(پ

Polypropylen() BOPP (   ــخامت ــه ضـ ــا سـ  ۴۰ و ۳۵، ۲۵بـ

بـا  ) Cast Polypropylen() CPP(پـروپيلن يپلـ ستكرومتر، كمي

) Poly Ester() PET(اسـتر يرومتر، پلك مي۵۰ و ۲۵دو ضخامت 

ــخامت  ــا دو ضــ ــك مي۲۴ و ۱۲بــ ــر و پلــ ــل يرومتــ وينيــ

رومتر ك مي۳۰با ضخامت ) Polyvinyl Chloride() PVC(رايدلك

. انجــام شــد)  روز۲۵ و ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۰ (ي زمــان بررســ۵و در 

% ۹۰ ي و رطوبـت نـسب     C°۱هـا در انبـار سـرد بـا دمـاي            نمونه

بـا  (ي و شيميايي شامل سـفتي       كهاي فيزي   شاخص.  شد داري  نگه

 Penetrometer (Fruit Hardness(استفاه از دستگاه سفتي سـنج 

Tester(      10576: مـدل  متـر، ي ميلـ  ۱۱ با قطر پيـستون-OSK-I( ،

بـا اسـتفاده از دسـتگاه قنـد سـنج           (مقدار مواد جامد محلـول      

ــتي ــدل )Refractometer(دس ــن-K ۰۰۳۲، م ــاخت ژاپ ، ) س

بــر اســاس روش تيتراســيون  بــا (قابــل تيتراســيون اســيديته 

بـه  (اهش وزن   كـ ،  ) pH ۲/۸ نرمال و تا رسـيدن بـه         ۱/۰سود

و ) با استفاده از دستگاه پ هاش متـر       (، اسيديته   ) ترازو كمك

مـورد ارزيـابي قـرار      ) يبه صـورت چـشم    (درصد پوسيدگي   

   .گرفت

پژوهش به صورت طـرح خـرد شـده در زمـان و در قالـب                

 واحد آزمايـشي  ۱۶۵در مجموع  . انجام شدي تصادفامالًكطرح 

 عـدد   ۶ه در هر بـسته تعـداد        كبه اين پژوهش اختصاص يافت      

افـزار    براي انجام محاسـبات آمـاري از نـرم        . قارچ قرار داده شد   

و براي محاسبات اثرات متقابل عوامل      ) ۱/۹نسخه   (SASآماري  

مقايـسه اخـتالف    .  استفاده شد  MSTATCآزمايشي از نرم افزار     

 LSDدار، يها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معن   بين ميانگين 

  .  شدانجام% ۱، در سطح احتمال 

  نتايج 

 زمان و پوشش نوع اثر هك داد نشان هاداده واريانس تجزيه نتايج

 احتمـال  سـطح  در يبررسـ  مورد يهاشاخص يتمام در يبررس

 زمان و پوشش نوع بين نشكبرهم اثر چنين  هم. بود داريمعن% ۱

 جـز  بـه  شـده  يگيـر انـدازه  يهـا شاخص درهمه يبردار نمونه

 دار يمعن% ۱ احتمال سطح در هاش پ و تيتراسيون قابل اسيديته

  ). ۱ جدول (بود

  

  سفتي بافت

 مختلف كهاي ناز قارچ در پوششيبندمقايسه ميانگين اثر بسته

 در انبار سـرد     داري  نگهمه اي طي مدت     كبر سفتي بافت قارچ ت    

هـاي بـسته     ، نشان داد، بيشترين ميزان سفتي در قارچ       )۲ جدول(

بـوده  ) نيـوتن    mµBOPP-35) ۷۳/۷ كبندي شده با پوشش ناز    

 كهاي نـاز   شده با پوشش   ي بسته بند  يها قارچ يه البته با سفت   ك

mµm ,CPP-50µm ,CPP-25µm ,BOPP-40µm , BOPP-

25µ PVC-30متـرين ميـزان   ك. داري نـشان نـداد   اختالف معني

با ( شاهد   ك شده با پوشش ناز    يبند بسته يهاسفتي نيز در قارچ   

هـاي  يبنـد ه بـا سـاير بـسته      ك دمشاهده ش )  نيوتن   ۲۲/۶متوسط

رونـد  . داري نـشان داد    تفاوت معنـي   كهاي ناز قارچ در پوشش  

بـا گذشـت زمـان     هكـ نشان داد ) ۱ لكش( بافت يتغييرات سفت

 يداري تيمارهـا بـه طـور معنـ        ي سفتي بافت در تمـام     يانباردار

اهش در پوشش شاهد به مراتب بيـشتر از  كه اين  كاهش يافت   ك

 اما در پايان انبـار بيـشترين ميـزان سـفتي             ديگر بود  يهاپوشش

و mµ BOPP-25 ك نـاز  قـارچ در پوشـش  يبنـد  بسته مربوط به

 ك نـاز   قارچ در پوشش   يبندمترين ميزان سفتي مربوط به بسته     ك

PET-24µm بود .  

  

  اهش وزنكدرصد

 مختلـف   كهاي ناز  قارچ در پوشش   يبند بسته ياثر اصل  يبررس

  اهش كـ متـرين   كن داد كـه     طـي ايـن آزمـايش نـشا       ) ۲جدول  (

ــاز قـــارچ در پوشـــشيبنـــدوزن مربـــوط بـــه بـــسته   ك نـ

mµ CPP-25%)۹۳/۰(  داري بــا  ه البتــه اخــتالف معنــيكــبــود  
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۲۳۶  

   های مختلف ثير پوششأاي تحت ت جدول تجزيه واريانس خصوصيات فيزيکوشيميايي قارچ خوراکي تکمه.۱جدول

 )گرادنتي درجه سا۱(بندی و طي نگهداري در انبار سرد  بسته

* ns باشد مي۰۱/۰و ۰۵/۰بودن منابع تغييرات در سطوح احتمال  داردار بودن و معنييبه ترتيب نشان دهنده عدم معن :  ***و.  

  

. نداشــتm,µ BOPP-25ك قــارچ در پوشــش نــازيبنــد بــسته

 قـارچ در    يبنـد اهش وزن نيز مربوط بـه بـسته       كبيشترين مقدار   

 قـارچ   يبنـد ه با ساير بسته   كبود  ) ۷۴/۱۳(% شاهد   ك ناز پوشش

ــازدر پوشــش ــاي ن ــي اخــتالكه ــشان داد ف معن ــين . داري ن ب

ــسته ــد ب ــش يبن ــارچ در پوش ــاز  ق ــاي ن  mµ ,CPP-50 كه

mµ,BOPP-40 mµ PE-40و m µ PE-65 ــم و ــين ه ــين چن  ب

-mµ24 و mµ PVC-30 كهاي نـاز  قارچ در پوششيبندبسته

PET  بـا  . اهش وزن مـشاهده نـشد     كداري از نظر       اختالف معني

ه انتظـار  كان طور  ، هم )۳جدول(اهش وزن   كبررسي اثر زمان بر     

داري   طـور معنـي     ها با گذشت زمان به      رفت كاهش وزن قارچ     مي

ها در    ه ميانگين كاي بود   اهش وزن به گونه   كافزايش يافت و اين     

دار داشتند به طوري كـه        ديگر اختالف معني  كها با ي    تمامي زمان 

اهش وزن  كـ  روز انبارماني تفاوت زيـادي در ميـزان          ۲۰پس از   

ديـده  ) به جز شـاهد    ( كهاي ناز ارچ در پوشش   ق يبندبين بسته 

داري در ميـزان       ام انبارمـاني تفـاوت معنـي       ۲۵نشد امـا در روز      

 مـشاهده   كهاي نـاز   قارچ در پوشش   يبنداهش وزن بين بسته   ك

  ).۲ شكل(گرديد 

  

  هاش عصارهپ

 pH بـر    كهاي ناز  قارچ در پوشش   يبندمقايسه ميانگين اثر بسته   

عصاره pH ه بيشترين ميزان كشان داد ن) ۲جدول (عصاره قارچ 

 قـارچ در    يبنـد  در انبار سرد مربوط به بسته      داري  نگهطي مدت   

داري بـا     ه تفاوت معني  كبود  ) mµPET-24) ۴۸/۶ كپوشش ناز 

 بــه جــز كهــاي نــازهــاي قــارچ در پوشــش يبنــدســاير بــسته

mµ,BOPP-40 mµBOPP-25 و mµ CPP-50مترين ك. نداشت

ــزان  ــسpH مي ــصاره در ب ــدتهع ــارچ در پوشــشيبن ــاز ق    ك ن

 ميانگين مربعات 

درصد 

 پوسيدگي

  

مواد جامد  مقدار

  محلول

 

 
قابل اسيديته

  تيتراسيون

 

 
 pHعصاره

 
  کاهش وزن درصد

 

 
سفتي بافت

 

درجه 

 آزادي

 

 منابع تغييرات

۴۸/۳ ** ۷۳/۱ ** ** ۷۴/۰ ۰۸۸/۰ ** ۱۹۵ ** ۸۴/۲  پوشش ۱۰ **

۰۸/۰  ۱۵۸/۰  ۲۱/۰  ۵۵/۰  ۳۵/۰  ۲۱/۰  ۲۲ 
 یخطا

 پوشش

۳۲۹** ۳۸/۳۳ ** ۰۵/۱۸ ** ۰۹/۲ ** ۲۸۲** ۱۱/۳۷ ** ۴ 
-زمان

 برداری نمونه

۴۸/۳ ** ۳۵۳/۰ ** ns ۱۹/۰ ۰۴/۰ ns ۶۱/۲۲ ** ۷۵/۰  پوشش*زمان ۴۰ **

۰۸/۰  ۱۱/۰  ۲۳/۰  ۰۴۵/۰  ۳۸/۰  ۲۱/۰ ۸۸ 
 یخطا

 باقيمانده

۱۷/۱۳  ۴۴/۸  ۴۹/۱۳  ۳۲/۳  ۹۱/۱۸  ۲۶/۶  
ضريب 

 تغييرات
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  اي بندي بر عمر انبار ماني قارچ خوراكي تكمه هاي بسته تأثير انواع فيلم

۲۳۷  

   ايتکمه خوراکي قارچ شيميايي فيزيکو برخصوصيات مختلف نازک هايپوشش اثر ميانگين مقايسه .۲ جدول

  گرادسانتي درجه ۱ دماي در انبارماني مدت از پس

  

 ۵%دار در سـطح  باشند تفاوت معني داري نسبت به يکديگر از نظر آزمون حداقل تفـاوت معنـی             در هر ستون اعدادي که داراي حروف مشترک می        

  .ندارند

 
mµBOPP-40) ۲۶/۶ (   داري بـا     ه تفـاوت معنـي    كـ مشاهده شد

 بـه اسـتثناء     كهـاي نـاز   هـاي قـارچ در پوشـش        يبندستهساير ب 

-mµ,PET-24 mµ  ,PE كهـاي نـاز   قارچ در پوششيبند بسته

65 mµBOPP-35   هاي جـدول اثـر زمـان       داده.  و شاهد نداشت

عصاره قـارچ طـي   pH دار  نشان دهنده افزايش معني) ۳جدول (

 ثر افـزايش  كه حداكبه طوري .  در انبار سرد بودداري نگهزمان 

pH دش ديده روز از زمان شروع پژوهش ۲۵عصاره پس.  

 
  قابل تيتراسيوناسيديته 

 مختلـف بـر ميـزان       كهـاي نـاز    قارچ در پوشـش    يبنداثر بسته 

 در انبار سـرد     داري  نگهقابل تيتراسيون قارچ، طي مدت      اسيديته  

 ك نـاز   قـارچ در پوشـش     يبنـد ه بـسته  كـ نـشان داد    ) ۱جدول  (

mµCPP-25 گرم در صد ميلي ليتر عصاره، بيشترين اثـر          ۱۱/۴ با 

ه اخـتالف   كـ را در حفظ اسيديته قابل تيتراسـيون داشـته اسـت            

 mµ BOPP-25 ك قارچ در پوشش نـاز     يبندمعني داري با بسته   

در مقابـل   . نـشان نـداد   )  گرم در صد ميلي ليتر عـصاره         ۷۸/۳( 

 قـارچ در پوشـش      يبنـد مترين مقدار اسيديته مربوط به بـسته      ك

ليتر عصاره بـو     گرم در صد ميلي    ۳۷/۳ با ميزان    mµPE-40 كازن

 قـارچ درپوشـش   يبنـد هاي پوششي به جز بسته ه با ساير فيلم  ك

ــاز ــاوت mµPET-12و mµ m,BOPP25µ CPP-25 كنـ    تفـ

  پوسيدگي

(%) 

TSS) مواد جامد

 (%) )محلول
  قابل تيتراسيوناسيديته

(g/100ml) 

pH  
 

  کاهش وزن

(%) 
  سفتي

(N) 
  نازکهايپوشش

۳۶/۲ b ۱/۴ g ۵۵/۳ bcd ۴۶/۶ a ۷۴/۱۳ a ۲۲/۶ e  سلفون(شاهد( 

۵۷/۲ a ۵۷/۴ cdef ۳۷/۳ d ۳۴/۶ abc ۱/۲ d ۹۵/۶ d ) ميکرومتر۴۰پلي اتيلن  

۵۷/۲ a ۳۹/۴ f ۴۳/۳ cd ۴۴/۶ ab ۸۱/۱ de ۲۸/۷ cd  ميکرومتر۶۵پلي اتيلن  

۴۵/۱ e 

۱۱/۵ ab ۷۸/۳  ab ۲۷/۶ c ۱۶/۱  fg ۶۶/۷ a 

بي اکسيالري اريئنتت پلي 

  ميکرومتر۲۵پروپيلن 

۴۵/۱ e 

۲۱/۵ a ۶۱/۳ bcd ۴۵/۶ a ۴۹/۱ ef ۷۳/۷ a 

بي اکسيالري اريئنتت پلي 

  ميکرومتر۳۵پروپيلن 

۸۳/۱ d 

۸۵/۴ bc ۵۸/۳ bcd ۲۶/۶ c ۰۲/۲ d ۵۵/۷ ab 

بي اکسيالري اريئنتت پلي 

  ميکرومتر۴۰پروپيلن 

۴۵/۱ e 

۱۱/۵ ab ۱۱/۴  a ۴/۶ abc ۹۳/۰ g ۶/۷  ab 

 ۲۵کست پلي پروپيلن 

 ميکرومتر

۱۲/۲ c 

۶۸/۴ cde ۴۲/۳ cd ۳/۶ bc ۱۷/۲ d ۴/۷ abc 

 ۵۰کست پلي پروپيلن 

 ميکرومتر

۳۶/۲ b 

۵۶/۴ def ۴۳/۳ cd ۳۶/۶  abc ۱۱/۳ c ۴۸/۷  ab 

 ۳۰پلي ونيل کلرايد 

 ميکرومتر

۵۷/۲ a ۷۹/۴ cd ۷۵/۳  bc ۳۵/۶  abc ۴۷/۴ b ۳/۷ bc  ر ميکرومت۱۲پلي استر 

۵۷/۲ a ۴۹/۴ ef ۴۱/۳ cd ۴۸/۶ a ۸۳/۲ c ۰۷/۷ cd  ميکرومتر۲۴پلي استر  
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۲۳۸  

  شيميايي قارچ  هاي مختلف نگهداري در انبار سرد بر خصوصيات فيزيکو  مقايسه ميانگين اثر زمان.۳جدول

  گراد درجه سانتي۱ماني در دماي  اي پس از مدت انبار مهخوراکي تک

 پوسيدگي

(%) 

TSS)مواد جامد محلول(

(%) 
  اسيد آلي

(g/100ml)

pH  
 

  کاهش وزن

(%) 
  سفتي

(N) 

مراحل انبارماني 

 )روز(

۰ b ۶a ۸/۴ a ۶ c ۰ e ۶۲/۸ a ۰ 

۰ b ۳۶/۵  b ۶۸/۳  b ۳/۶  b ۹۶/۱ d ۰۹/۸ b ۱۰ 

۰ b ۷۴/۴ c ۴۲/۳ c ۳۷/۶ b ۸۲/۲ c ۰۳/۷ c ۱۵ 

۰ b ۹/۳  d ۱۱/۳ d ۵۶/۶ a ۶۱/۳ b ۶/۶ d ۲۰ 

۴۵/۶۵ a ۵۷/۳ e ۹۲/۲ d ۶۴/۶  a ۹۱/۷ a ۰۴/۶ e ۲۵ 

  دار در سطحداري نسبت به يکديگر از نظر آزمون حداقل تفاوت معنی باشند تفاوت معنيدر هر ستون اعدادي که داراي حروف مشترک می      

  . ندارند ۵ %   

  

 

 های بررسی های مختلف در طی زمانای بسته بندی شده در پوششقارچ خوراکی تکمه) نيوتن(غييرات سفتی بافت ت. ۱شکل

  

  

 های بررسی های مختلف در طی زمانقارچ خوراکي تکمه اي بسته بندی شده در پوشش) درصد(تغييرات کاهش وزن .۲شکل

ی
فت
س

)
ن
وت
ني

( 
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  اي بندي بر عمر انبار ماني قارچ خوراكي تكمه هاي بسته تأثير انواع فيلم

۲۳۹  

ه ميزان  كبيانگر اين بود    ) ۳جدول  ( اثر زمان    .داري نداشت   معني

 قـارچ  يبنداسيديته قابل تيتراسيون با گذشت زمان در تمام بسته 

اهش كـ اهش يافته و ميزان اين      ك به تدريج    كهاي ناز در پوشش 

  .دار بود معني

  

  مواد جامد محلول

 مختلف بر مـواد جامـد   كهاي ناز قارچ در پوشش  يبنداثر بسته 

د محلول ه بيشترين ميزان مواد جام  كنشان داد   ) ۲جدول(محلول  

 mµ ك نـاز   قـارچ در پوشـش     يبنـد به ترتيب مربوط بـه بـسته      

BOPP-35    يبنـد ه بـا سـاير بـسته      كـ  درصد بوده    ۲۱/۵ با مقدار 

-mµ CPP و mµ BOPP25 به جزء  كهاي نازقارچ در پوشش

مترين ميزان مواد جامد محلول     ك. داري داشتند    اختالف معني  25

 شـاهد بـا مقـدار       كاز قارچ در پوشش ن    يبندنيز مربوط به بسته   

 كهاي ناز  قارچ در پوشش   يبنده با ساير بسته   ك درصد بود    ۱/۴

 قـارچ در    يبنـد يعني همـه بـسته    . اختالف معني داري نشان داد    

 ي نسبت به شاهد مـواد جامـد محلـول بـاالتر     كهاي ناز پوشش

ه بـا   كـ ي از آن اسـت      كحـا ) ۳جـدول (نتايج اثـر زمـان      . داشتند

 در انبار سـرد، ميـزان مـواد         داري  گهنگذشت زمان در طي دوره      

. اهش يافتـه اسـت    كداري    ها به طور معني     جامد محلول در قارچ   

ه بـه مـرور زمـان و طـي          كـ  نـشان داد     ۳لكشروند تغييرات در    

اهش كـ متـرين   كاهش يافـت امـا      كانبارماني مواد جامد محلول     

 mµ,BOPP-35 كهاي نـاز   قارچ در پوشش   يبندمربوط به بسته  

mµ BOPP-25 وmµ CPP-25  يبنـد اهش در بستهكو بيشترين 

 روز ۲۰پس از .  مشاهده شدPET-24µm ك نازقارچ در پوشش

-انبارماني تفاوت زيادي در ميزان مواد جامد محلول بـين بـسته           

 ام  ۲۵ ديـده نـشد امـا در روز          كهاي نـاز   قارچ در پوشش   يبند

هـاي   قـارچ در پوشـش     يبنـد انبارماني افـت شـديدي در بـسته       

  . و شاهد مشاهده گرديدmm,PE-65µ  PET-24µكناز

  

  پوسيدگي

 مختلـف بـر     كهـاي نـاز    قارچ در پوشـش    يبندبررسي اثر بسته  

متـرين مقـدار    كه  كـ مشخص نمـود    ) ۲جدول(ميزان پوسيدگي   

 , mµm كهـاي نـاز   قـارچ در پوشـش  يبندپوسيدگي در بسته

BOPP-25µ BOPP-35 و mµ CPP-25) ۴۵/۱ديــده )  درصــد

 تفـاوت   كهـاي نـاز    قارچ در پوشـش    يبندير بسته ه با سا  كشد  

 يبنـد بيشترين مقدار اين شـاخص در بـسته       . معني داري داشت  

ه كـ  مـشاهده گرديـد      PET و   PE كهـاي نـاز   قارچ در پوشـش   

هـاي   قارچ در پوشـش    يبنداختالف معني داري را با ديگر بسته      

 قـارچ   يبندبه هر حال ميزان پوسيدگي براي بسته      .  داشت كناز

متـر  ك در همه ضخامت ها      CPP و   BOPP كهاي ناز پوششدر  

ه كــنــشان داد ) ۳جــدول(تغييــرات پوســيدگي . از شــاهد بــود

 در انبار سرد مشاهده نشد      داري  نگه روز پس از     ۲۰پوسيدگي تا   

. و پس از آن افزايش معني داري در ميزان پوسيدگي ديـده شـد             

  .  آمده است۴لكشروند تغييرات در 

  

 بحث

هاي  قارچ در پوشش   يبنده استفاده از بسته   كت  گزارش شده اس  

 و  ۱۳(شـود    باعث افزايش عمر انباري ايـن محـصول مـي          كناز

. تــه اســتكه نتــايج تحقيــق حاضــر نيــز مويــد همــين نكــ )۲۱

 پلـي  ك نـاز از پوشـش  ه اسـتفاده كـ رد كـ  گـزارش  )۱(كبوداكا

اي در طول انبار اثر بهتري در مقايسه    پروپيلن بر روي فلفل دلمه    

 )۱۰(اران  كـ هان و هم  . لرايد داشت ك پلي وينيل    ك ناز ا پوشش ب

 كچهار ضـخامت مختلـف پوشـش نـاز     ه بينكردند كگزارش 

 ميليمتـر  ۰۵/۰اتيلن بـه همـراه اتمـسفر تغييـر يافتـه، تيمـار          پلي

يفيت انباري و پس از برداشت      كاتيلن بهترين اثر را در حفظ         پلي

ـ   ك. ي صدفي داشت  كقارچ خورا  اينـد مهـم     فر كاهش وزن ي

يفيت كين شاخص هاي    تر  مهمي از   كي است و ي   كفيزيولوژي

اهش وزن محـصوالت در طـي       ك. آيدقارچ تازه به شمار مي    

دوره انبارمــاني، بــه دليــل از دســت دادن آب ناشــي از     

 بـر ايـن     .)۱۹(پيوندد    فرآيندهاي تنفس و تعرق به وقوع مي      

ه سبب حفظ آب محصول بـه مقـدار         ك ك ناز اساس پوشش 

 شود، تـاثير مثبتـي      كهاي ناز تري نسبت به ساير پوشش    بيش

بـر ايـن اسـاس در       . در افزايش عمر انبارماني محصول دارد     

   مختلـف روي قـارچ      ك نـاز  هايه روي پوشش  كاين آزمايش   
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  های مختلف در پوشش بندی شدهاي بستهقارچ خوراکي تکمه) درصد(تغييرات مواد جامد محلول  .۳شکل

   بررسیهایدر طی زمان

  

  

  های بررسیهای مختلف در طی زماندر پوشش بندی شدهقارچ خوراکي تکمه اي بسته) درصد(تغييرات پوسيدگي  .۴شکل

  

هـاي  ه پوشـش  كـ اي انجـام شـد مـشخص شـد            مهكي ت كخورا

در مقايـسه  mµ CPP-25و mµ,BOPP-35 mµ BOPP-25كناز

. با سايرين بيشترين اثر را در حفـظ آب محـصول نـشان دادنـد              

ه كـ يد بر اين موضوع دارد      ك تا )۲۱(اران  كتحقيقات زينگ و هم   

 ديگـر،   كهـاي نـاز    در مقايسه بـا پوشـش      BOPPفيلم پوششي   

 .ه شـد كـ تاي شـي كباعث افـزايش عمـر انبارمـاني قـارچ خـورا      

 بـر حفـظ     كهاي ناز هايي نيز مبني بر تاثير ساير پوشش        پژوهش

. )۲۰ و ۱۵(سفتي قارچ در طـول دوره انبارمـاني موجـود اسـت             

ميـزان   در اهشكـ ه كـ  بـر ايـن اعتقادنـد    ) ۵(اران كدوآن و هم

ها تغييـرات   پوشش .است آن زوال و رسيدن بيانگر ميوه اسيديته

 بـه  را آنهـا  زوال و رسيدن مؤثري طور به و ردهك ندك اسيديته را

 و داده تغييـر  را درونـي   اتمسفرك ناز پوشش.اندازند مي تعويق

 رسـيدن  بنابراين دهد، مي تغيير را ف قارچ اطراO2 و CO2 ميزان

وآن و كـ ه با نتايج ارائه شده توسط كاندازد  مي تعويق به را قارچ

ی
دگ
سي
پو

(%
)
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اران كـ زاده و هم  در تحقيقات تقـي   .  مطابقت دارد  )۱۲(ارانكهم

اتـيلن در مقايـسه بـا      پلـي ك نـاز ه پوشـش ك مشخص شد    )۱۷(

وشـيميايي  كلرايـد خـصوصيات فيزي    ك وينيـل    پلـي  ك نـاز  پوشش

اي را در طـي مـدت         مـه كي ت كگيـري شـده قـارچ خـورا         ندازها

اهش سـفتي در    كـ نرم شدن و يا     . )۲۰(رد  كانبارماني بهتر حفظ    

طول پس از برداشت ميوه ها نيز به دليل ايجاد تغييراتي در غشا             

از طرف ديگر تغييرات بافت وابسته بـه تخريـب          . اتفاق مي افتد  

هـا و گـسترش در       وئـل كستن وا كـ اريدها، ش كسـا   پروتئين و پلي  

 افـزايش پوسـيدگي در طـول        .)۹ و   ۸(فضاي بين سلولي است     

ن است به دليل تجمع رطوبت در سطح ميـوه، شـرايط         كانبار مم 

 نتـايج حاصـل از      .)۱۸ و   ۷(ها باشد     غيرهوازي و تخريب آنزيم   

 باعث بهبود كه استفاده از پوشش نازكپژوهش حاضر نشان داد  

 كهاي نـاز   در تمامي پوشش   گيري شده   هاي اندازه   تمام شاخص 

 كبررسي گرديد و ميزان اين بهبود بـسته بـه نـوع پوشـش نـاز               

ه باالترين ميزان سفتي، مواد جامد محلول،       كمتغير بود به طوري     

اهش وزن و پوسـيدگي در قـارچ     كمترين  كاسيد آلي، اسيديته و     

 mµ ,BOPP35 mµ كهـاي نـاز  بنـدي شـده بـا پوشـش    بـسته 

BOPP25 وmµ CPP25 رين ميــزان آن در قــارچ بــسته متــك و

 ديـده   PE وPVC، PET شـاهد،  كهاي نازبندي شده با پوشش

 اثر زمـان بـر تمـامي صـفات انـدازه گيـري شـده             چنين  هم. دش

بنـابراين بـا توجـه     . دار بود    در انبار، معني   داري  نگهدرطول دوره   

 كهاي ناز دست آمده از اين تحقيق استفاده از پوشش       هبه نتايج ب  

ر شده جهت افزايش عمر انبارمـاني قـارچ خـوراكي           مناسب ذك 

  .شوداي توصيه مي  تكمه
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