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 چکیده

ن این بنابرای؛ ها سرعت تنفس باالتری داردها و سبزیای سرشار از مواد غذایی است. ولی در مقایسه با سایر میوهقارچ تکمه
ای است که در تغییرات عمده ای شدن، کاهش وزن و آلودگی میکروبی ازمحصول از عمر انبارمانی کمی برخوردار بوده و قهوه

دهد. در پژوهش حاضر اثر تیمارهای اسید آسکوربیک )در چهار سطح بدون اعمال ای رخ میمرحله پس از برداشت قارچ تکمه
کیلوژول بر مترمربع( و تلفیق این تیمارها  5/1و  1)در سه سطح صفر،  UV-Cدرصد( و  2/0و  1/0تیمار و تیمار با سطوح صفر، 

وربیک ها به مدت پنج دقیقه در تیمار اسید آسکای مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا قارچیش ماندگاری پس از برداشت قارچ تکمهبر افزا
 7ی هازمانگراد نگهداری و در درجه سانتی 4ها در دمای اعمال شد. قارچ UV-Cور شدند و پس از خشک شدن تیمار نور غوطه

ای شدن (، کاهش قهوه11/23با کاهش جمعیت میکروبی )% UV-Cدند. نتایج نشان داد که تیمار روز بعد از تیمار، بررسی ش 14و 
روز شد. ولی تیمار اسید آسکوربیک  14ای به مدت ( باعث افزایش ماندگاری قارچ تکمه%15( و افزایش مواد جامد محلول )32/11)%

برای افزایش  UV-Cبنابراین استفاده از تیمار ؛ نشان نداد تأثیر مثبتی در کاهش جمعیت میکروبی و عمر پس از برداشت قارچ
 .استای مناسب ماندگاری قارچ تکمه

 ی شدن.اقهوهای، آلودگی باکتریایی، پس از برداشت، سفتی، قارچ تکمه: دواژهیکل
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 مقدمه
 استدر سراسر دنیا ترین قارچ خوراکی رایج به دلیل طعم خوب و ارزش غذایی باال (Agaricus bisporus)ای قارچ تکمه

و  Pseudomon mesophilic هایهای مختلف ازجمله باکتریتوسط میکروارگانیسم یآسانقارچ به(. ولی 2و  1)
psychrotrophic ل هایی مثپاتوژن، همچنینCampylobacer jejuni, Listeria monocytogenes, Salmonella  و

Escherichia coli O157:H7 پرتودهی (4و  3) شودآلوده می .UV-C یک تیمار پس از برداشت روی محصوالت تازه،  عنوانبه
ف داشته های مختلها و سبزیی در کاهش میزان تنفس، کنترل فساد و به تأخیر انداختن پیری و رسیدن در میوهاشدهاثباتفواید 
ای گردد. در پژوهشی روی تواند با کاهش جمعیت باکتری باعث افزایش ماندگاری قارچ تکمهمی UV. پرتوتابی (5و  3)است 
ر اهش سفتی میوه را با تأثیی شده و مخصوصاً فساد و کفرنگگوجهای باعث افزایش عمر قفسه UV-Cفرنگی نشان داده شد گوجه

و همکاران  گوآن. (1)ی مخرب دیواره سلولی مثل پلی گاالکتروناز، پکتین متیل استراز، سلوالز و پروتئاز به تأخیر انداخت هامیآنزبر 
 Escherichia coli یباکتر یکاهش تعداد کلن ،یکروبیم تیموجب کاهش جمع دارییصورت معنبه UV-Cگزارش کردند نور 

O157:H7 بافت  طبیعی یک اسید آلی ضعیف و جزء (. اسید آسکوربیک4) در پس از برداشت شد ایقارچ تکمه تیفیو حفظ ک
شود اده میهای غذایی استفیک کاهنده فعالیت باکتریایی در برنامه عنوانبهاست. از اسیدهای آلی  تازه یهایسبز و هامیوه بسیاری از

 ریتأث یسرلک و همکاران در بررس. (9و  1و  7) استدر سطح سلول  هایباکترمناسب فعالیت  pHکه بیشتر به دلیل کاهش 
ا گزارش کردند که اسید آسکوربیک ب ایقارچ تکمه یبر ماندگار میدکلسیو کلر دروژنیدهیپراکس ک،یربآسکو دیاس یمارهایت

 عمر پس از برداشت شیمؤثر در افزا یماریت یباکتر تیو کاهش جمع یحفظ سفت ،یونیشدن، کاهش نشت  ایممانعت از قهوه
که  مشاهده کردند ،ایقارچ تکمه یپوره یمختلف بر رو یمارهایت ریتأث یبا بررسنیز  پاسبان و همکاران .(10) است ایقارچ تکمه

 .(11) شاهد شد هاینمونه به نسبت هاتیمار با سطوح مختلف اسید آسکوربیک سبب حفظ کیفیت رنگ نمونه
ای در افزایش ماندگاری و کاهش جمعیت میکروبی قارچ تکمه و اسید آسکوربیک UV-Cدر این تحقیق، برهمکنش تیمار 

 بررسی شد.
 

 هامواد و روش
 تهیه نمونه

متر از شرکت قارچ پارس واقع در میلی 40( با کالهک بسته و قطر متوسط Buttonای سفید )رقم در این پژوهش قارچ تکمه
ای هاستان تهران، شهرستان شهریار خریداری و بالفاصله به آزمایشگاه محل آزمایش منتقل گردید. برای انجام این آزمایش، از قارچ

درصد  2/0و  1/0ها به مدت پنج دقیقه در محلول اسید آسکوربیک با سه سطح صفر، قارچ تقریباً یکنواخت و سالم استفاده شد.
درصد و  2/0و  1/0های تیمار شده با اسید آسکوربیک صفر، ، قارچUV-Cمنظور اعمال تیمار ور شدند. به)وزنی/ حجمی( غوطه

 بندی شدند. گروه اول به مدتل تیمار اسید آسکوربیک( به سه گروه با تعداد مساوی تقسیمخشک )بدون اعما هایهمچنین قارچ
قرار داده شدند. پس از اعمال  UV-Cثانیه در معرض نور  100و گروه سوم به مدت  50شاهد(، گروه دوم به مدت  عنوانبهصفر )

بندی و در دمای چهار درجه قارچ( توسط پوشش سلوفان بسته 7اتیلنی )هر یک دارای ظرف پلی 1های هر تیمار در تیمارها، نمونه
های یک و دو هفته پس از اعمال تیمار تعداد سه بسته از هر تیمار نگهداری شدند. در زمان %10گراد با رطوبت نسبی باالی سانتی



 

، درصد کاهش وزن و جمعیت خصوصیات؛ سفتی بافت، مقدار مواد جامد محلول ازنظرعنوان سه تکرار از سردخانه خارج و به
 باکتری بررسی شدند.

 
 درصد کاهش وزنسفتی بافت، مواد جامد محلول و 

و برای تعیین میزان مواد جامد محلول  متریلیم 4با قطر پروپ  سنجیسفتگیری میزان سفتی بافت نمونه از دستگاه جهت اندازه
ها قبل از انبارداری با ترازوی محاسبه افت وزن در دوره انبارداری، نمونهبرای ( استفاده شد. VBR80از دستگاه رفرکتومتر )مدل 

ها با همان ترازو دوباره توزین شدند و میزان افت وزن گرم وزن شدند. پس از پایان دوره انبارداری نمونه 01/0دیجیتالی با دقت 
 درصد محاسبه گردید. برحسبها نمونه

 = درصد کاهش وزن
وزن ثانویه محصول−وزن اولیه محصول

وزن اولیه محصول × 100      (1)  

 ای شدنشاخص قهوه
ساخت کشور تایوان( استفاده شد. چندین  135A TESمدل ) سنجاز دستگاه رنگ a*و  L*های رنگ گیری شاخصبرای اندازه

یادداشت  *CIE L*, a*, bگیری قرار گرفت و خصوصیات رنگ سنج مورد اندازهتصادفی توسط رنگ صورتبهنقطه از هر قارچ 
 .(12)محاسبه شد  (BIای شدن )گردید. سپس از روی خصوصیات رنگی، شاخص قهوه

BI=
𝟏𝟎𝟎(𝑿−𝟎.𝟑𝟏)𝑶.𝟏𝟕           (2)  

X=
(𝟏.𝟕𝟓 ×𝑳∗)+𝒂∗(𝟓.𝟔𝟒𝟓×𝑳∗)+𝒂∗−(𝟎.𝟑𝟎𝟏𝟐×𝒃∗)         (3)  

 
 جمعیت باکتری

 نتینوتر( و با استفاده از محیط کشت مخصوص باکتری 5توسط گوآن و همکاران ) ذکرشدهجمعیت باکتری بر اساس روش 
 کنمخلوطآب مقطر استریل مخلوط شد و توسط دستگاه  تریلیلیم 200آگار ارزیابی شد. مقدار بیست گرم نمونه از سطح قارچ با 

های ثانیه همگن گردید. پس از تهیه رقت 10برای مدت  باالسرعتوات و  100با توان  (Mideaاز شرکت  BL-F016ABS)مدل 
( 1/2ی حاوی محیط کشت نوترینت آگار )%هاشیدیپترصد میکرولیتر از هر رقت، درون  ،( از این عصاره10-1 – 10-5متوالی )

، تیدرنهادر انکوباتور نگهداری شدند.  C  ْ27 ساعت در دمای 41ها به مدت پتری و همگن پخش شد طوربهبا روش کشت چمنی، 
 آمد: به دست CFUدیش با استفاده از تکنیک شمارش کلونی شمارش گردید و میزان تعداد کلونی موجود در هر پتری

CFU=
𝑵𝟏+𝑵𝟐[(𝒏𝟏×𝟏)+(𝒏𝟐×𝟎.𝟏)]×𝒅×𝒗         (4)  

1N  2  شمارشقابل= تعداد کلنی در اولین رقتN  شمارشقابل= تعداد کلنی در دومین رقت 
1n  2  شمارشقابل= تعداد تکرار از اولین رقتn  شمارشقابل= تعداد تکرار از دومین رقت 
d  شدهشمارشرقت  نیترکوچک= ضریب  v  هااز رقت شدهکشت= حجم 
 



 

 نتایج و بحث
 درصد کاهش وزن

ی تیمارها مشاهده گردید. همچنین تیمار مدت نگهداری برای همهدر اثر تنفس، کاهش وزن در طی  1با توجه به نمودار 
داری بین سطوح داری درصد افت وزن را کاهش داده است. در هفته اول بررسی، تفاوت معنیمعنی صورتبهآسکوربیک اسید 

داری نسبت به یمعن طوربهدرصد  1/0مختلف آسکوربیک اسید و شاهد وجود نداشت. در هفته دوم بررسی، آسکوربیک اسید 
نشان  UV-Cتیمار اسید آسکوربیک و تیمار درصد، باعث کنترل درصد کاهش وزن شد. تلفیق پیش 2/0آسکوربیک اسید صفر و 
در  C-UVداری بین سطوح مختلف اسید آسکوربیک وجود ندارد و تیمار تفاوت معنی C-UV 2-KJ.m 1داده است که در شدت 

ترین میزان درصد به همراه شاهد، کم 1/0ی اسید آسکوربیک طورکلبهدهد. میزان درصد کاهش وزن را نشان می نیترکماین شدت 
 (.2)نمودار  اندداشته UV-Cی مختلف تیمار هاشدتکاهش وزن را در 

تواند تبدیل به یکی از دهد، میها، از دست دادن آب که طی فرآیند تعرق رخ میبا توجه به نبود کوتیکول ضخیم در قارچ
اکسیدانی . داشتن خاصیت آنتی(2)آورد شدت پایین میترین مشکالت پس از برداشت قارچ شود که انبارمانی این محصول را بهمهم

ون های مرتبط با پیری و اکسیداسیباال باعث شده است اسید آسکوربیک نیز همانند سایر اسیدهای آلی با کاهش سرعت واکنش
 با UV-C .(1)شود ازحد وزن میو مانع از افت بیشلیپیدی، پایداری غشا را باال برده و از این طریق خروج آب از سلول را کنترل 

. که در این آزمایش، تلفیق (13)آوردیم به عملهای لیگنینی کننده از کاهش وزن در زمان انبارداری ممانعت لیت آنزیمتحریک فعا

بر درصد کاهش وزن قارچ خوراکی تکمه   . اثر برهمکنش پیش تیمار اسیدآسکوربیک و زمان بررسی1 نمودار
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح معنیهای با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف ای. داده

بر درصد کاهش وزن قارچ خوراکی تکمه   UV-C. اثر برهمکنش پیش تیمار اسیدآسکوربیک و تیمار 2نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح الف معنیهای با حروف مشابه در نمودار فاقد اختای. داده



 

های ها و قارچترین درصد کاهش وزن را نشان داد. درواقع باکتریمنیز ک C-UV 2-KJ.m 1تیمار اسید آسکوربیک و تیمار پیش
برند و میوه در حال پیری رشد یافته بر روی قارچ، از مواد غذایی موجود در محصول استفاده کرده و قارچ را به سمت نابودی می

 دهد.و نابودی نیز متابولیسم باالیی داشته و کاهش وزن بیشتری را نشان می
 

 فتسفتی با
(. 3 نمودارداری کاهش یافت )طور معنیها بهمقایسه میانگین نتایج، نشان داد که با گذشت زمان مقدار سفتی بافت نمونه

تالف که اخها را نشان دادند. درحالیهای شاهد با حفظ تقریبی استحکام بافت خود بیشترین مقدار سفتی در بین نمونهنمونه
(؛ بنابراین اسید آسکوربیک 4درصد اسید آسکوربیک در سفتی بافت مشاهده نشد )نمودار  2/0 و 1/0داری بین سطوح صفر، معنی

 تأثیر منفی در سفتی بافت نشان داد.
یله فعالیت وسها، بهیدگی ترکیبات دیواره سلولی، مخصوصاً پکتینپاشازهماز ها ناشی شدن میوه، نرمطبق تحقیقات مانینگ

های آزاد اکسیدانی خود، باعث حذف رادیکالاسید آسکوربیک با نقش آنتی(. 14گاالکتروناز، است )ای، ازجمله پلیهای ویژهآنزیم
تی قارچ رفت تیماری مؤثر در حفظ سفنابراین انتظار میکند؛ بشود و از پراکسیداسیون غشای سلولی ممانعت میو تأخیر پیری می

داری در سفتی بافت قارچ خوراکی نشان اثر معنی UV-Cباشد که در این آزمایش چنین اثری مشاهده نشد. در این آزمایش تیمار 
تین سلولی )همانند پلی گاالکتروناز، پککننده دیواره های تجزیهشده بود فعالیت آنزیمهای قبلی نشان دادهکه در پژوهشنداد. درحالی

کند، بنابراین این اشعه از این طریق باعث حفظ کاهش پیدا می UV-Cهای مناسب متیل استراز، سلوالز، پروتئاز و ...( در شدت
درجه  10در دمای  انبارشدههای بر فلفل UV-C. ویسنت و همکاران نیز گزارش کردند که تأثیر (1)شود. سفتی بافت محصول می

تواند به دلیل . عدم تأثیر تیمار در این آزمایش می(15)بوده و این پرتو از کاهش سفتی بافت جلوگیری کرد گراد بسیار مثبت سانتی
 عنوان پیش تیمار در سفتی بافت باشد.تأثیر منفی اسید آسکوربیک به

 



 

 مواد جامد محلول
.( نشان داد که بیشترین مقدار مواد جامد محلول در 5های تیمار شده با اسید آسکوربیک )نمودار مقایسه میانگین قارچنتایج 

های تیمار شده با اسید بود. نمونه 2/0های تیمار شده با اسید آسکوربیک های تیمار نشده )شاهد( و کمترین مقدار آن در نمونهقارچ
مقدار مواد  ازنظرداری بین این دو تیمار دار متوسطی مواد جامد محلول داشتند و اختالف معنیدرصد مق 1/0آسکوربیک صفر و 

 UV-Cهای مختلف نور داری بین شدتنشان داد تفاوت معنی UV-Cجامد محلول مشاهده نشد. نتایج برهمکنش زمان و تیمار 
در هفته دوم بررسی ضمن کاهش درصد مواد جامد محلول مقدار مواد جامد محلول مشاهده نشد. ولی  ازنظردر هفته اول بررسی 

دارای مقدار مواد جامد محلول بیشتری از  C-UV 2-KJ.m 1های تیمار شده با نور های مورد آزمایش، قارچموجود در نمونه
در غلظت کم در حفظ مواد جامد محلول مؤثر  UV-C(. در یک عبارت کلی نور 1بودند )نمودار  UV-Cهای تیمار نشده با نمونه
 بود.

. (11)ها وابسته است آید و به میزان تنفس قارچحساب میهای مهم بلوغ بهها یکی از شاخصمحتوای مواد جامد محلول نمونه
واسطه کاهش مصرف قندها، از کاهش مواد جامد شوند، بهمطالعات نشان داده است، عواملی که باعث کاهش تنفس و تولید اتیلن می

بنابراین به نظر ؛ شودعنوان تیماری مؤثر در کاهش تولید اتیلن شناخته میبه UV-C(. تیمار 11و  17کنند )محلول جلوگیری می
ارچ اکسیدانی و کاهش اکسیداسیون سلولی، منجر به تأخیر افتادن پیری در قرسد این تیمار در شدت پایین با تحریک سیستم آنتیمی

عنوان تنش شدید بوده های باال به. ولی این تیمار در شدت(19)موده است خوراکی شده و مقدار مواد جامد محلول را بهتر حفظ ن
 UV-Cهای تیمار نشده با . در نمونه(21و  20مثبتی در حفظ مواد جامد محلول نداشته است ) و با تسریع در فرآیند پیری تأثیر

  ای باهاثر پیش تیمار اسید آسکوربیک بر میزان سفتی بافت قارچ خوراکی تکمه ای. داده .4 نمودار
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنی

های با حروف مشابه در  اثر زمان بررسی بر میزان سفتی بافت قارچ خوراکی تکمه ای. داده .3نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح نمودار فاقد اختالف معنی

-بر مقدار مواد جامد محلول قارچ خوراکی تکمه ای. داده UV-Cاثر برهمکنش زمان بررسی و تیمار  .1نمودار 

 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح های با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنی

های با  قارچ خوراکی تکمه ای. داده مقدار مواد جامد محلولتیمار اسید آسکوربیک بر  اثر پیش. 5نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنی



 

ها وجود دارند فرآیند پیری و مصرف قندها تسریع شده و به این طریق هایی که بر روی سطح قارچاحتماالً به دلیل وجود باکتری
ا همقدار کاهش مواد جامد محلول بیشتر است. مشابه با نتایج این پژوهش وانگ و همکاران روی قارچ صدفی نشان دادند تیمار قارچ

های استونز و همکاران بر روی . برخالف این نتایج، یافته(11)باعث حفظ مقدار مواد جامد محلول نسبت به شاهد شد  UV-Cبا 
-UVی مختلف قرار داشتند حاکی از آن بود که با افزایش شدت نور هابا شدت UV-Cهلوهای لورینگ و آلبرتا که تحت تابش 

Cهای اکسیدان، با کاهش واکنشای آنتیعنوان ماده. اسید آسکوربیک به(21کند )ها کاهش پیدا می، میزان مواد جامد محلول نمونه
. ولی در این آزمایش میزان مواد جامد محلول در (22)کند اکسیداسیونی، از کاهش در مقدار مواد جامد محلول جلوگیری می

ید آسکوربیک طورکلی اثر مثبتی از تیمار اسهای شاهد بود که بهبودند کمتر از نمونه وسیله اسید آسکوربیک تیمار شدههایی که بهنمونه
 در این آزمایش مشاهده نشد.

 
 ای شدنشاخص قهوه

دهد ها افزایش یافت. همچنین این نمودار نشان میای شدن نمونه. با گذشت زمان آزمایش، شاخص قهوه7با توجه به نمودار 
ای شدن وجود شاخص قهوه ازنظراز تیمارهای اسید آسکوربیک و شاهد  کدامچیهداری بین روز اختالف معنی 7که در زمان بررسی 

ر از داری بیشتمعنی طوربههای تیمار اسید آسکوربیک صفر درصد ای شدن نمونهنداشت. ولی در زمان بررسی دوم شاخص قهوه
 ازنظرنسبت به یکدیگر و نسبت به شاهد  2/0و  1/0های اسید آسکوربیک ونهداری بین نمکه تفاوت معنیسایر تیمارها بود، درحالی

نشان داد که بیشترین شاخص  UV-Cتیمار اسید آسکوربیک و تیمار ای شدن مشاهده نشد. بررسی برهمکنش بین پیششاخص قهوه
 C-UVمشاهده شد. در هر دو تیمار  C-UVهای تیمار شده با اسید آسکوربیک صفر درصد و تیمار نشده با ای شدن در نمونهقهوه

2-KJ.m 1 1/0های اسید آسکوربیک صفر، که بین نمونهای شدن کمتری بودند. درحالیهای شاهد دارای شاخص قهوهنمونه 5/1 و 
 (.1ای شدن مشاهده نشد )نمودار شاخص قهوه ازنظرداری درصد اختالف معنی 2/0و 



 

ای شدن در قارچ تحت دو عامل حمله میکروبی و نیز فعالیت توجه به اینکه قهوهیابد. با با گذشت زمان فعالیت آنزیمی افزایش می
 جیدرتبهها تواند با تشدید فعالیت آنزیمی و حمله میکروبی، باعث شود رنگ قارچگذشت زمان می جهیدرنت، (23) استآنزیمی 

بافت موجب کاهش  pHای شدن نقش دارد. با کاهش تر گردد. اسید آسکوربیک به چند روش در کنترل قهوهایو قهوه تررهیت
یونی ی از فرآیندهای اکسیداسدانیاکسیآنتشود. از طرفی به علت داشتن خاصیت اکسیداز میفنلخانواده پلی هایفعالیت آنزیم

بنابراین اسید آسکوربیک با جلوگیری از تولید ؛ (22اندازد )ای شدن را به تأخیر میقهوهشده و  هالنفجلوگیری و مانع اکسیداسیون 
ی شدن اتواند بازارپسندی را حفظ کند. ولی در این آزمایش اسید آسکوربیک تأثیر مثبتی بر کنترل قهوهمالنین می رنگرهیتترکیبات 

یشتر بنابراین ب؛ ای شدن باالیی بودصفر درصد نیز دارای قهوه کیآسکورب دیاسهای شاهد نشان نداد. منتهی قایسه با نمونهدر م
ای شدن آن در این آزمایش شده است و تأثیر ناشی از تیمار اسید آسکوربیک نبوده است. البته شستشوی قارچ موجب افزایش قهوه

 کهییازآنجاای شدن کمتری بود ولی درصد در مقایسه با اسید آسکوربیک صفر درصد دارای قهوه 2/0حتی تیمار اسید آسکوربیک 
ای شدن هوهدر کنترل ق کیآسکورب دیاسای شدن در این آزمایش را داشتند بنابراین تیمار های شستشو داده نشده کمترین قهوهقارچ
ای شد. این تیمار با رار داشتند بالفاصله پس از تیمار متمایل به قهوهق UV-Cهایی که تحت تیمار نور نبوده است. رنگ قارچ مؤثر

مکاران های گوآن و های، اثر نامطلوبی بر ظاهر محصول داشت. نتیجه این آزمایش با یافتهای در کالهک قارچ تکمهافزایش رنگ قهوه
 بالفاصلهروی بافت سطح کالهک قارچ بود که بر  UV-C( مطابقت داشت. علت این امر احتماالً ایجاد یک خسارت توسط 2012)

آسکوربیک و زمان بررسی بر شاخص قهوه ای شدن قارچ خوراکی تکمه ای.   اثر برهمکنش تیمار اسید. 7نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح های با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنیداده

 

بر شاخص قهوه ای شدن قارچ خوراکی تکمه ای.   UV-Cاثر برهمکنش پیش تیمار اسید آسکوربیک و تیمار  .1نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح های با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنیداده



 

با کاهش  KJ.m 45/0-2در شدت  C-UVو همکاران همچنین نشان دادند که نور  گوآن. (5)آمده است  به وجودپس از تابش 
که ترکیب این ها در مقایسه با شاهد شد درحالیهای خوراکی همراه بود ولی موجب تیره شدن قارچجمعیت میکروبی در قارچ

در افزایش عمر پس  UV-Cمطلوب تیمار با حفظ رنگ سفید قارچ همراه بود و ضمن حفظ اثر  %3تیمار با تیمار پراکسیدهیدروژن 
 (.4از برداشت قارچ اثرات نامطلوب این تیمار از بین رفت )

 
 جمعیت باکتری

 دیسارسی برهمکنش تیمار اسید آسکوربیک و زمان نشان داد که در روز هفتم، بیشترین جمعیت باکتری مربوط به تیمار بر
داری مشاهده نشد. در هفته دوم درصد اختالف معنی 2/0های شاهد و تیمار اسید آسکوربیک درصد بود. بین نمونه 1/0 کیآسکورب

داری بین سایر سطوح اسید تفاوت معنی کهیدرحالترین جمعیت باکتری را نشان داد کمدرصد  2/0بررسی، تیمار اسید آسکوربیک 
. با گذشت زمان آزمایش جمعیت باکتری 10با توجه به نمودار  (.9نمودار جمعیت باکتری مشاهده نشد ) ازنظرآسکوربیک و شاهد 

داد که تأثیر مشخصی از پیش تیمار اسید آسکوربیک گانه همچنین نشان ها افزایش یافت. بررسی برهمکنش سهدر تمامی نمونه
 نیبنیدراکاهش دادند.  UV-Cطور مؤثری جمعیت باکتری را در مقایسه با بدون اعمال تیمار به UV-Cوجود نداشت ولی تیمارهای 

 در کاهش جمعیت باکتری بود. KJ.m 1-2بیشتر از اثر شدت  KJ.m 5/1-2اثر شدت 

و زمان بررسی بر جمعیت باکتری قارچ خوراکی  UV-Cاثر برهمکنش پیش تیمار اسید آسکوربیک و تیمار . 10نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح اختالف معنیهای با حروف مشابه در نمودار فاقد تکمه ای. داده

اثر برهمکنش پیش تیمار اسیدآسکوربیک و زمان بررسی بر جمعیت باکتری  قارچ خوراکی تکمه ای.  .9نمودار 
 باشند.آزمون دانکن می %5دار نسبت به هم در سطح های با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنیداده



 

-UV. (19)کنند مؤثر در رشد آن، نقش مهمی را در کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی ایفا می جمعیت باکتری و فاکتورهای

C  ول آورد: مکانیسم امی به عملبا استفاده از دو مکانیسم از افزایش جمعیت میکروبی موجود بر روی سطح محصول جلوگیری
ها، مانع از افزایش جمعیت ها و غیرفعال کردن آنمیکروارگانیسم DNAکشی مستقیم آن است که با صدمه به خاصیت میکروب

شده است، قرار دارد. و نیز سطحی از محصول که تحت تابش واقع UV-Cت تأثیر شدت شود که البته این موضوع خود تحها میآن
های ثانویه گیاه بوده و در کنترل فساد ها )که متابولیتاز طریق فیتوالکسین UV-Cمکانیسم پیشنهادی دوم به این شکل است که 

شود یها مث القای مقاومت نسبت به میکروارگانیسمکنند( مکانیسم دفاعی را فعال کرده و باعمحصوالت نقش مهمی را بازی می
موجب کاهش جمعیت باکتری قارچ خوراکی  UV-C( تیمار 5و  4. در این آزمایش نیز مشابه با نتایج گوآن و همکاران )(24)

 ای شد.تکمه
مثبتی در کاهش جمعیت باکتری  ریتأثدر هفته اول نگهداری  کیآسکورب دیاس( در این آزمایش 9و  1و  7برخالف نتایج قبلی )

ر بوده است و این بیانگر اثنشان نداد ولی با گذشت زمان اثر مثبت اسید آسکوربیک در کاهش جمعیت باکتری کامالً مشهود 
 ای است.درازمدت این تیمار در کاهش بار میکروبی قارچ خوراکی تکمه

 
 گیرینتیجه

در  کیآسکورب دیاسنبود. ولی  مؤثر هاجمعیت باکتری و حفظ رنگ قارچ کنترل در ییتنهابه اسید آسکوربیک نتایج، اساس بر
اسید  و UV-C تیمارهای داشت. برهمکنش باکتری کنترل جمعیت در UV-C اثر تیبر تقو یامالحظهقابل تأثیر درصد 2/0سطح 

 یاتکمه خوراکی قارچ ماندگاری افزایش و کیفی یهاشاخص برخی و حفظجمعیت میکروبی  کنترل موجب حدودی تا آسکوربیک
 شود.نمی توصیه ییتنهابه تیمار اسید آسکوربیک از استفاده گردید. ولی برداشت از پس مرحله در

افزایش مواد جامد محلول و  جمعیت باکتری، با کنترل UV-C ماریت که داد از این آزمایش نشان آمدهدستبهطورکلی نتایج به
برای افزایش ماندگاری قارچ  UV-Cبنابراین استفاده از تیمار  ؛ای شدقارچ تکمه نگهداری مدت افزایش ای شدن باعثکاهش قهوه
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Impact of UV-C treatment and ascorbic acid on postharvest quality of button mushrooms 
 

Narges Hassani, Orang Khademi, Ayatolah Saeidizadeh and Mohsen Roodpeyma 
 

Abstract 
Button mushroom is full of nutrients, but in compared to other fruits and vegetables, it has higher 

respiration rate. Therefore this produce has limited storability and browning, weight loss and microbial 

attacks are the main postharvest changes of button mushrooms. In this study, the effects of ascorbic acids 

(at four level of without treatments and treatment with 0, 0.1 and 0.2 ascorbic acid) and UV-C (at three level 

of 0, 1 and 1.5 KJ/m2) and their combinations on the improve of postharvest life of  button mushrooms was 

studied. First the mushrooms treated with ascorbic acid for 5 min and after drying treated with UV-C. The 

treated mushrooms were stored at 4°C and were assessed in 7 and 14 days of storage. Results showed that 

UV-C treatment by reduce the microbial load (23.18%), and increase the TSS (15%) led to reduce of 

browning (16.32%) and increase of mushrooms storability for 14 days. However ascorbic acid treatment 

did not show any positive effect on the browning control and postharvest life of the mushrooms. Hence, use 

of UV-C treatment is suitable for increase the storability of mushrooms. 

Keywords: browning, button mushroom, firmness, microbial attack, postharvest  

 

 


