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 چکیده

قابلیت  باشد، در نتیجهرزش غذایی قابل توجهی بوده ولی فساد پذیری آن باال میا خوراکی دارای قارچ
دالیل تخریب سریع قارچ از دست دادن آب، فعالیت متابولیکی شدید و نگهداری آن پایین است. از 

از تیمارهای از برداشت قارچ  پس باشد. در این تحقیق برای افزایش عمرباکتریایی میآلودگی 
 1/0های صفر و کیتوسان )در غلظت ،(درصد 6/0و  3/0، 11/0های صفر، کلریدکلسیم )در غلظت

 مقدارای شدن و قهوه شدت، بافت کاهش وزن، سفتیدرصد . و تلفیق این دو تیمار استفاده شد( درصد
. نتایج نشان داد که تیمار ندبررسی شدانبار سرد  از روز 11و  7 زمانهایامد محلول در مواد ج

را  ای شدن قارچ خوراکیشدت قهوهبه طور موثری  درصد 3/0و  11/0های در غلظت کلسیمدکلری
تیمار کایتوسان با  و منجر به حفظ بهتر سفتی و مواد جامد محلول در مقایسه با شاهد شد. کاهش
کاهش نقصان وزن و حفظ بهتر سفتی تیمار موثری در حفظ بازارپسندی قارچ خوراکی نبوده و وجود 

کاهش داد. بنابراین تیمار در صورت استفاده همزمان حتی اثرات مثبت تیمار کلریدکلسیم را نیز 
  باشد.ای میهای متوسط به تنهایی تیماری موثر در پس از برداشت قارچ تکمهکلریدکلسیم در غلظت

 ایقارچ تکمه ،عمر پس از برداشتتیمار،  کلمات کلیدی:
 
 مقدمه-1

قارچ مطلوب از نظر  .باشدیم دنیا سراسر در تجاری خوراکیقارچ ترینمهم ایتکمه خوراکیقارچ
های پشت کالهک قابل مصرف کننده قارچی است که سفید بوده، کالهک آن بسته، پایه آن کوتاه و تیغه

همانند سایر  .[2و  1] نین بافتی ترد داشته و بوی مخصوص قارچ از آن ساطع شودرویت نباشد و همچ
های حیاتی همچون تنفس فعالیت ،پس از برداشت ها نیز برای مدت زیادیمحصوالت کشاورزی در قارچ

های رچدرصد از وزن قا 00ها و سبزیجات بیشترین تنفس را دارند. ها نسبت به سایر میوهیابد و قارچادامه می
ی نازک و بسیار ها فقط با یک الیهدهد و این در حالیست که سطح قارچتازه چیده شده را آب تشکیل می

تخریب سریع قارچ در اثر از دست دادن آب، فعالیت متابولیکی شدید و آلودگی متخلخل پوشیده شده است. 
 [. 1] ها بعد از برداشت استفیت قارچای شدن مهمترین عامل افت کیبا این وجود قهوهباشد. باکتریایی می

 که تا زمانی و دارد وجود کلسیم پکتات نام به ترکیبی در گیاهی هاسلول میانیتیغه ساختمان در کلسیم

 کم، کلسیم حاویمحصوالتی ورد. آمی عمل به ممانعت پکتینی دیوارة تخریب از باشد، کافی حد به آن مقدار

یلیپوسیس و همکاران با اضافه [. ف3] شوندمی فساد دچار رو سریعتر این از و دارند باالتری تنفس سرعت
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ای مشاهده نمودند که پس از طی یک هفته انبارداری سفتی کلسیم به آب آبیاری قارچ تکمهنمودن کلرید
 [. 1] های شاهد بودبهتر از قارچ  های تیمار شدهبافت و ظاهر قارچ

-می یافت به وفور طبیعت در که است و خوراکی زیستیپلیمر یک نکتی و شودمی مشتق کتین از کیتوسان
 نتیجه مقدار است. درسطح محصوالت باغبانی  روی نفوذپذیر نیمه پوششتشکیل  به قادر کیتوسان شود.

است.  موثر هاآن انباری دوره افزایش درداده و  کاهش را و از دست دادن رطوبت محصوالت باغبانی تنفس
محصوالت  کیفیت و کرده محدود را زاعوامل بیماری رشد، دارد میکروبی ضد فعالیت همچنین کیتوسان

 [. 7و  1بخشد ]می بهبود را باغبانی

آنزیمی،  ای شدنبا توجه به نقصان سریع قارچ خوراکی در پس از برداشت ناشی از از دست دهی آب، قهوه
و  ای شدنو ممانعت از قهوهدر حفظ سفتی کاهش سریع سفتی و تاثیر مثبت تیمار کلسیم حمله باکتری و 

کیتوسان اثر این تیمارها بر عمر مفید قارچ خوراکی مورد بررسی قرار  دهیپوششاثرات ضد میکروبی و 
 گرفت. 

 

 هامواد و روش-2

قارچ به عنوان  30ها از شرکت کشت و صنعت قارچ ایران، واقع در صفادشت کرج تهیه شد. تعداد قارچ
کلریدکلسیم در چهار تیمار ها در زمان برداشت اختصاص یافت. گیری شاخصخاب و برای اندازهسه تکرار انت

 یککیتوسان در دو سطح صفر )به عنوان شاهد( و و  درصد 6/0و  3/0، 11/0غلظت صفر )به عنوان شاهد(، 
شده و سپس ها در دمای اتاق خشک پس از اعمال تیمار قارچ اعمال شد. تلفیق سطوح دو تیمار و درصد
اتیلنی قارچ تقسیم بندی شده و درون ظروف پلی 6های هر یک از تیمارها به شش گروه هر گروه دارای قارچ

 7با استفاده از پوشش سلوفان بسته بندی شدند. سه بسته از هر تیمار به عنوان سه تکرار در زمان بررسی 
ای شدن، قهوههای درصد کاهش وزن، خصشاروز بررسی شدند.  11روز و سه بسته دیگر در زمان بررسی 

 . ندروز بررسی شد 11و  7در زمانهای  مقدار مواد جامد محلولسفتی بافت و 
گیری درصد کاهش وزن، هر یک از واحدهای آزمایشی قبل و پس از انبار وزن شدند و با استفاده برای اندازه

        از فرمول زیر درصد کاهش وزن محاسبه شد.
 = درصد کاهش وزن] (وزن اولیه -اولیه( / )وزن ثانویه  ) وزن[×100

ای ای شدن، یک: قهوهای با نمره دهی به صورت صفر: بدون قهوهای شدن قارچها به صورت مشاهدهقهوه
با استفاده از ای شدن شاخص قهوهای شدن شدید؛ مشخص و ای شدن متوسط، سه: قهوهشدن کم، دو: قهوه

 فرمول زیر محاسبه شد: 
ای شدنشاخص قهوه =  ∑[( ای شدنقهوه درجه )×( ای شدنقهوه درجهدر هر  قارچتعداد  )]/(3× تیمار هر در قارچتعداد کل  )  

گیری و بر اساس ( در قسمت کالهک قارچ اندازهFT327مدل (سفتی بافت با استفاده از دستگاه سفتی سنج 
گیری ستفاده از دستگاه رفراکتومتر دستی اندازهمقدار مواد جامد محلول با او  متر مربعکیلوگرم بر سانتی

 شد.
شامل تیمار کلریدکلسیم، تیمار کیتوسان و زمان  عامله که فاکتورهای آناین آزمایش به صورت فاکتوریل سه

)نسخه  SASها توسط نرم افزار آماری بررسی بود، در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد. داده
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درسطح ( LSD) دارها از آزمون حداقل تفاوت معنیو برای مقایسه اختالف بین میانگینتجزیه شد  (2/0
 .استفاده شد %1 احتمال

 
 بحث و نتیجه گیری-3

های در تمامی شاخصکلسیم  تیمار و اثر اصلی بررسی، اثر اصلی زمان تجزیه واریانس نتایج بر اساس
ای شدن فتی بافت، درصدکاهش وزن و شاخص قهوهاثر اصلی کیتوسان در سمعنی دار بود. مورد بررسی 

ای شدن اثر برهمکنش بین تنها در شاخص قهوه دار شد.دار ولی در مواد جامد محلول غیر معنیمعنی
 دار بود.کیتوسان و کلسیم معنی

بررسی ها افزایش یافت. ای شدن قارچبا گذشت زمان آزمایش درجه قهوهمقایسه میانگین،  اساس نتایج بر
برهمکنش بین تیمارهای کیتوسان و کلریدکلسیم نشان داد که در عدم تیمار کیتوسان، کلریدکلسیم در 

ای شدن کمتری در مقایسه با داری دارای درجه قهوهدرصد به طور معنی 3/0و  11/0های متوسط غلظت
ای شدن ر درجه قهوهاز نظ درصد 6/0داری بین شاهد و تیمار کلریدکلسیم . هر چند اختالف معنیبودشاهد 

 ها¬نمونه تمامی در شدن ای¬قهوه درجه دار¬معنی افزایش به منجر کیتوسان تیمار اعمال مشاهده نشد.
 نشد مشاهده شدن ای¬قهوه درجه نظر از داری¬معنی اختالف شاهد و کلریدکلسیم تیمارهای بین و شد

  (.1 شکل)
د که با گذشت زمان آزمایش درصد کاهش وزن بررسی نتایج مقایسه میانگین درصد کاهش وزن نشان دا

های تیمار نشده با کیتوسان های تیمار شده با کیتوسان در مقایسه با قارچ(. قارچ1افزایش یافت )جدول 
و  11/0داری بین تیمارهای کلریدکلسیم (. اختالف معنی2دارای درصد کاهش وزن کمتری بودند )جدول 

-درصد به طور معنی 6/0هش وزن مشاهده نشد ولی تیمار کلریدکلسیم درصد با شاهد از نظر درصد کا 3/0
 (. 3داری دارای درصد کاهش وزن بیشتری در مقایسه با شاهد بود )جدول 

داری ها با گذشت زمان آزمایش به طور معنینتایج بررسی سفتی بافت نشان داد که سفتی تمامی نمونه
های تیمار نشده با کیتوسان با کیتوسان در مقایسه با نمونههای تیمار شده (. نمونه1کاهش یافت )جدول 

(. اعمال تیمار کلسیم در هر سه غلظت استفاده شده منجر به 2دارای سفتی بافت بیشتری بودند )جدول 
 (. 3حفظ بهتر سفتی بافت در مقایسه با شاهد شد )جدول 

ها در مقایسه با زمان بر اساس نتایج مقایسه میانگین با گذشت زمان آزمایش مقدار مواد جامد محلول نمونه
های تیمار شده با کیتوسان داری بین نمونهاختالف معنی(. 1 جدولداری کاهش یافت )برداشت به طور معنی

(. تیمارهای کلریدکلسیم 2د )جدول و تیمار نشده با کیتوسان از نظر مقدار مواد جامد محلول مشاهده نش
درصد در مقایسه با شاهد مقدار مواد جامد محلول را بهتر حفظ نمودند. در این بین مقدار مواد  6/0و  3/0

های تیمار درصد بیشتر از مقدار مواد جامد محلول نمونه 3/0های تیمار کلریدکلسیم جامد محلول نمونه
 شاهدهای داری با نمونهدرصد اختالف معنی 11/0ی تیمار کلریدکلسیم هانهودرصد بود. نم 6/0کلریدکلسیم 

 (. 3)جدول  نشان ندادنداز نظر مقدار مواد جامد محلول 
بنابراین بر اساس بازارپسندی، حفظ بهتر سفتی و حفظ مواد جامد محلول تیمار با کلریدکلسیم در غلظت 

هایی موثر در حفظ کیفیت پس از برداشت قارچ درصد تیمار 11/0درصد و در درجه بعدی در غلظت  3/0
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ولی در تلفیق با کیتوسان اثر مثبتی نشان نداند. غلظت باالتر تیمار کلریدکلسیم تاثیر ای بودند. خوراکی تکمه
کلسیم یکی از  .ای نشان نداداز نظر حفظ کیفیت پس از برداشت قارچ تکمهای چندان قابل مالحظه

 افزایش را محصوالت باغبانی نگهداریباشد، که عمر عیین کیفیت محصول میمهمترین عناصر معدنی در ت

در  پکتیک اسید با واکنش با کلسیم گردد. انباری کیفیت بر عوامل موثر سایر جایگزین تواندمی و دهدمی
 و پایداری غشا دارد سلولی دیواره حفظ ساختمان در بخصوصی نقش کلسیم پکتات تشکیل و سلولی دیواره

شود چرا که نفوذپذیری انتخابی غشا ای شدن میکمبود کلسیم در بافت موجب افزایش میزان قهوه [.7]
اکسیداز به فنلشود و طی فعالیت آنزیم پلیهای سلولی وارد میفنلی به اندامکسلولی کاهش و ترکیبات 

افت عالوه از پایداری غشا شود. با اضافه شدن کلسیم به بای میکینون تبدیل که به دنبال آن بافت قهوه
تیمار با . ]8[یابد ای شدن کاهش مییاید و بدین طریق قهوهفعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز نیز کاهش می

ای شد بلکه اثر مثبت تیمار ای شدن قارچ خوراکی تکمهکیتوسان نه تنها منجر به افزایش سطح قهوه
ها حفظ شادابی قارچاعمال تیمار کیتوسان با وجود اد. ای شدن را نیز کاهش دکلریدکلسیم در کاهش قهوه

ولی احتماال به دلیل ایجاد حالت غیرهوازی منجر به ایجاد رنگ نامطلوب )کنترل کاهش وزن( و سفتی بافت، 
  ت. شده اس

های متوسط تیماری بسیار عنوان داشت که تیمار با کلرید کلسیم در غلظتتوان گیری کلی میدر نتیجه
باشد. ولی توصیه استفاده از پوشش ر حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت قارچ خوراکی میموثر د

 خوراکی کیتوسان نیاز به بررسی بیشتری دارد. 
 

 اختالف دارای مشترک غیر حروف با هاداده. در طی زمان ایهای مهم قارچ خوراکی تکمهبرخی شاخص تغییرات -1جدول 
 .باشندمی( LSD) دارمعنی تفاوت حداقل آزمون %5 احتمال سطح در ریکدیگ به نسبت دارمعنی

 (%) موادجامدمحلول سفتی بافت )نیوتن( کاهش وزن )%( ای شدندرجه قهوه شاخص      زمان
1/2 -- -- در برداشت  7/1  

13/0 روز 7 b 01/2 b 80/1 a 2/1 a 

77/0 روز  11 a 0/1 a 63/1 b 3/3 b 

 
 اختالف دارای مشترک غیر حروف با هادادهای. های مهم قارچ خوراکی تکمهبر برخی شاخص اثر تیمار کیتوسان -2جدول 

 .باشندمی( LSD) دارمعنی تفاوت حداقل آزمون %5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت دارمعنی

 
 

 

 
 

 دارای مشترک غیر حروف با هادادهای. های مهم قارچ خوراکی تکمهاثر تیمار کلریدکلسیم بر برخی شاخص -3جدول 
 .باشندمی( LSD) دارمعنی تفاوت حداقل آزمون %5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت دارمعنی اختالف

 موادجامدمحلول )%( سفتی بافت )نیوتن( کاهش وزن )%( دنای شدرجه قهوه شاخص      کلسیم
71/0 شاهد a 16/3 bc 11/1 b 31/3 c 

15/0 % 18/0 b 7/3 bab 78/1 a 18/3 bc 

 سفتی بافت )نیوتن( کاهش وزن )%( ای شدندرجه قهوه شاخص      کیتوسان
18/0 شاهد b 76/3 a 6/0 b 

73/0 کیتوسان a 11/3 b 72/0 a 
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3/0 % 16/0 b 11/3 c 02/1 a 21/1 a 

6/0 % 72/0 a 80/1 a 01/1 a 03/1 b 

 

 
 حروف با هاداده. ایتکمه قارچ خوراکی شدن ایقهوه درجه بر کیتوسان و کلریدکلسیم برهمکنش بین تیمارهای اثر -1 شکل
 .باشندمی( LSD) دارمعنی تفاوت حداقل آزمون %5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت دارمعنی اختالف دارای مشترک غیر
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Abstract:  
Edible mushroom has high nutritional value but it is very perishable produce, and in result, its 

storability is low. The limiting factors of mushrooms postharvest are; weight loss, high 

metabolic activity and bacterial attack. In this study, for increase postharvest life of button 

mushroom, CaCl2 (in concentration of 0.0, 0.15, 0.3 and 0.6 %) and chitosan (in concentration 

of 0.0 and 0.5 %) and their combination were used. Weight loss, firmness, browning intensity 

and total soluble solid after 7 and 14 days of cold storage were measured. Results showed 

that, 0.15 and 0.3 % CaCl2 as compared to control effectively reduced browning intensity and 

maintained firmness and total soluble solid of mushrooms. Chitosan treatment in spite of 

reducing weight loss, and maintaining firmness, was not effective treatment on marketability 

of mushroom and even reduced positive effects of CaCl2 in combined treatments. Therefore, 

CaCl2 solitary, in medium concentration is effective treatment in postharvest of button 

mushroom.  
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