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 چکیده
در باای  لاااا نداشاات   ،ای بااه دلیااش داشاات  سااربت تاانتو بااا ، مدتااوای آ   یااادکمااهتقااار  

ظاارم مااد  هااا ی باااکتریو لملاهای کننااده هااای قهااوهظعالیاات آنا ی  ،پوشاش مداظتاات کننااده
هاای دهاد  در ایا  پاشوهش تااتیر تیماارا  دسات مایدر پاو ا  برداشات یات خاود را کوتاهی کیت

هااای رااتر، دررااد، ماورارااو  درمااد   مااان 3/0و  11/0هااای رااتر، کلریدکلساای  در غلتاات
، ای شاادندقیقااه و تلتیاان ایاا  دو تیمااار باار روی مقاادار کاااهش و ن، میاا ان قهااوه 12و  شااش

رو  نگهااداری در انبااار ساارد  11و  هتااتمااد   و مقاادار مااواد  امااد مدلااوا در طااواسااتتی 
تیمااری ماوتر در  باه خواود در غلتات باا  بررسی شاد  نتااین نشاان داد تیماار باا کلریدکلسای 

  تیمااار بااودای لتااک کیتیاات ظاااهری، سااتتی باظاات و ار ر غاارایی قااار  خااوراکی تکمااه
ای نشاان قاار  تکماهای در اظا ایش بمار پاو ا  برداشات ماورارو  به تنهاایی اتار قاباش مهلتاه

قاار   کااهش تیییار رناگ و لتاک کیتیاتماوتر در  آن باا کلریدکلسای ، تیماارینداد ولی تلتیان 
 ای بود تکمه

 ای شدنای، قهوهای، قار  تکمهتیمار، بمر قتسهکلمات کلیدی:
 

 مقدمه-1
یدا کرده است  های خوراکی در دنیا اظ ایش قابش تو هی پهای اخیر می ان تولید و مورم قار در ساا

ها در ارتقا سهمت خواد متید و دارویی آن و ار ر غرایی به دلیش باظت خاد و دلیش ای  امر بهوه بر طع 
تری دارند و ای کوتاهنسبت به سایر سب یجا  بمر قتسه، 1ایا   مله قار  تکمهها قار   [1انسان است ]
رو  ا   مان  3تا  1د  یک قار  تا ه بعد ا  گرشت دهنخود را در مد   مان کمی ا  دست می با ارپسندی

گراد، دچار تیییر در ه سانتی 1رو  در دمای  7تا  1برداشت با نگهداری در دمای اتاق و بعد ا  گرشت 
ها به دلیش سربت با ی شروع ظساد و اظت کیتیت در قار گردد  شکش، باظت و رنگ شده و سرانجام ظاسد می

 هاهای ظی یکی و ا  دست دادن آ  در آنها، آسیبی میکرو ننده در برابر لملهظقدان پوشش مداظتت ک
ها را آن ها،های درونی و تنتو در کنار مقدار با ی آ  در قار همچنی  با  بودن می ان ظعالیت  ستا

ای شدن هی قهوبمده لیشد  [2] ساخته استای کننده های قهوههای میکروبی و ظعالیت آن ی مستعد لمله
باکتری  البته ظعالیت  است (ی پلی ظنوا اکسیدا ا  خانواده)تیرو ینا    ها ظعاا شدن آن یدر قار 

                                                           

1Agaricusbisporus 
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Psodomonas Tolasii رد ذکر شده هر ابهوه بر مو  [3] ای شدن قار  خوراکی استنی  ا  بوامش ارلی قهوه
ها آندر کیتیت  یقار  تاتیر نامطلوب رشد پو ا  برداشت کههک برای مثاا، در ظاهر یگونه تیییر دیگر

های ویشه در مد  بنابرای  برای تا ه و سال  ماندن و لتک ار ر ای  ظرآورده، نیا  به مراقبت  [1دارد ]
رو  در ظرآوری و در خوود تاتیر امواج ماوراهای متعددی گ ارر  [1] رسدنگهداری ضروری به نتر می

 سببها  معیت میکروارگانیس دادن کاهش  با توانندمیامواج ی  انگهداری مواد غرایی مو ود است  
کلرید تیمار  تاتیر مثبت  [6] اظ ایش مد   مان نگهداری و لتک کیتیت مدووا در مد  نگهداری شوند

با تو ه به اظت کیتیت قار  در   [7] گ ارر شده است ایبا ارپسندی قار  تکمهباظت و در لتک کلسی  نی  
ای   پو ا  برداشت پسندیلتک با ار دررو  و کلرید کلسی  ی تاتیر دو تیمار امواج ماورا مان نگهدار

 گردید  بررسیمدووا 
 

 مواد و روش ها -2
های نمونه  نجام شدا شاهددر آ مایشگاه دانشکده کشاور ی دانشگاه  1313 ظروردی  ای  پشوهش در

مان برداشت مقدار مواد  امد مدلوا و ستتی مورد در   قار  ا  شرکت کشت و رنعت قار  ایران تهیه شد 
و  دررد 3/0و  11/0های رتر، تیمارهای ابماا شده شامش کلریدکلسی  در غلتت  بررسی قرار گرظت

ها دقیقه و تلتین ای  تیمارها بود  پو ا  ابماا تیمارها قار  12های رتر، شش و ماورارو  در مد   مان
بندی و خشک شده و درون ظروم پلی اتیلنی با پوشش سلوظان بسته مدیطبر روی کاغر راظی و در دمای 

مواد  و ستتی باظتای شدن، قهوههای کاهش و ن، شدند   شاخص انبارگراد ی سانتیدر دمای چهار در ه
گیری مقدار کاهش و ن، هر یک ا  برای اندا ه رو  بررسی شد  11 و هتتهای در  مان  امد مدلوا
 یشی قبش و پو ا  انبار و ن شدند و با استتاده ا  ظرموا  یر دررد کاهش و ن مداسبه شد والدهای آ ما

 = دررد کاهش و ن] و ن اولیه( -) و ن اولیه( / )و ن تانویه [×100 (1)
 

ای ای شدن، یک: قهوهرتر: بدون قهوه  شددهی نمرهای ها به رور  مشاهدهای شدن قار در ه قهوه
سنن ستتی باظت با استتاده ا  دستگاه ستتی  ای شدن شدیدای شدن متوسط، سه: قهوهشدن ک ، دو: قهوه

 گیری شد  و مقدار مواد  امد مدلوا با استتاده ا  دستگاه رظراکتومتر دستی اندا ه FT327مدا 

شامش تیمار کلریدکلسی ، تیمار ماورارو   که ظاکتورهای آن باملهای  آ مایش به رور  ظاکتوریش سه
 SASها توسط نرم اظ ار آماری دادهشد  در قالب طرح کامه توادظی با سه تکرار ا را و  مان بررسی بود، 

( LSD) دارها ا  آ مون لداقش تتاو  معنیتج یه شد و برای مقایسه اختهم بی  میانگی  (2/1)نسخه 
  استتاده شد %1 درسطح التماا

 
 گیریبحث و نتیجه-3

واریانو اتر ارلی  مان و برهمکنش تیمار ماورارو  و  مان بر دررد کاهش  بر اساس نتاین تج یه
ها اظ ایش دار بود  با گرشت  مان آ مایش، کاهش و ن تمامی نمونهدار و سایر موارد غیر معنیو ن معنی

 یاظت  بررسی برهمکنش بی  تیمار ماورارو  و  مان نی  نشان داد که در  مان هتت رو  اختهظی بی  سه
دقیقه دارای کاهش و ن  12رو ، تیمار  11تیمار ماورارو  ا  نتر کاهش و ن مشاهده نشد ولی در  مان 
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مو ب تواند استتاده ا  امواج ماورارو  میها بر اساس نتاین سایر پشوهش ( 1کمتری ا  شاهد بود )شکش 
   [8]کاهش نقوان و ن قار  خوراکی گردد 

ر ارلی  مان، اتر ارلی تیمار کلسی  و برهمکنش بی  تیمار بر اساس نتاین تج یه واریانو ات
با گرشت  مان نتاین مقایسه میانگی  نشان داد  دار بود معنی ای شدندر ه قهوهماورارو  و کلسی  بر 

  منتهی بررسی برهمکنش بی  تیمارهای ماورارو  و کلسی  نشان یاظتها اظ ایش ای شدن قار در ه قهوه
در ماورارو   ولیای شدن موتر بود مار ماورارو  ظقط غلتت با ی کلسی  در کاهش قهوهداد که دربدم تی

دقیقه اختهظی بی   12ای شدن کمتری ا  شاهد نشان دادند  در ماورارو  دقیقه هر دو تیمار کلسی  قهوه 6
در ساختار دیواره تیمار کلسی  با نتوذ  ( 2ای شدن مشاهده نشد )شکشتیمارهای کلسی  و شاهد ا  نتر قهوه

ای شدن و غشای سلولی ا  تخریب آنها در شرایط تنش ممانعت نموده و در نتیجه ا  برو  واکنش قهوه
و  PPOتیمار ماورارو  در تلتین با تیمارهای شیمیایی سبب کاهش ظعالیت آن ی  ( 10کاهد )آن یمی می

امواج ماورارو  نتوذ مواد شیمیایی به   [8] گرددای شدن میاست و سبب کاهش قهوه هامیکروارگانیس 
رو  ظقط غلتت با ی کلسی  در بر همی  اساس در بدم تیمار ماورا .بخشنددرون سلوا را بهبود می

دقیقه هر  6رو  به مد  های تیمار شده با امواج ماورادر لالی که در نمونه  ای شدن موتر بودکاهش قهوه
 ا  گروه شاهد نشان دادند   ای شدن کمتریدو تیمار کلسی ، قهوه

دار بود  اتر ارلی تیمار کلسی  بر ستتی باظت معنیو بر اساس نتاین تج یه واریانو اتر ارلی  مان 
  داری کاهش یاظتی ها به طور معنستتی باظت تمامی نمونهبا گرشت  مان نتاین مقایسه میانگی  نشان داد 

-دررد به طور معنی 3/0های تیمار شده با کلریدکلسی  بر اساس اتر ارلی تیمار کلسی ، ستتی باظت قار 
دررد و شاهد اختهم  11/0ولی بی  تیمار کلریدکلسی    بود های شاهدداری بیشتر ا  ستتی باظت قار 

های کیتیت قار  ری  مولتهتستتی باظت یکی ا  مه (  3داری ا  نتر ستتی باظت مشاهده نشد )شکش معنی
و در ی میانی و استدکام تییهپارچگی غشا تواند به لتک یکباشد  استتاده ا  تیمار کلسی  میای میتکمه

مرتبط است  کلسی گیری پکتا شکش در کلسی  مه  نقش امر به ای   نمایدکمک باظت ستتی  نتیجه لتک
[1]   

اتر ارلی تیمار کلسی  بر مقدار مواد  امد مدلوا و  مان، بر اساس نتاین تج یه واریانو اتر ارلی 
-یها به طور معندار بود  با گرشت  مان مقدار مواد  امد مدلوا نمونهدار ولی سایر موارد غیر معنیمعنی

دار دارای مقدار مواد  امد مدلوا دررد به طور معنی 3/0داری کاهش یاظت  منتهی تیمار کلرید کلسی  
و شاهد و نی  بی   دررد 11/0قایسه با شاهد بود در لالی که بی  تیمارهای کلرید کلسی  بیشتری در م

داری ا  نتر مقدار مواد  امد مدلوا مشاهده دررد اختهم معنی 3/0دررد و  11/0تیمارهای کلریدکلسی  
شدن روند (  بر اساس نتاین ای  پشوهش تیمار کلسی  در هر دو غلتت مورد بررسی در کند 1 نشد )شکش

ی سلولی بهوه بر لتک ستتی  امد مدلوا اترگرار بوده است  تجمع کلسی  در دیوارهکاهشی می ان مواد 
  [ 1] مدلوا موتر باشدتواند در تاخیر ظرآیند پیری و  لوگیری ا  کاهش مواد  امد باظت می

اهری، ستتی باظت و ای  پشوهش نشان داد تیمار با کلریدکلسی  روشی موتر در لتک کیتیت ظنتاین 
ای تیمار ماورارو  به تنهایی اتر قابش مهلته پشوهشای  باشد  در ای میار ر غرایی قار  خوراکی تکمه
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تلتین تیمار کلریدکلسی  با غلتت متوسط  ولیای نشان نداد، در اظ ایش بمر پو ا  برداشت قار  تکمه
  ای بود اکی تکمهای شدن قار  خورماورارو  تیماری موتر در کاهش قهوه

 
. حروف غیر مشابه نشان ایقارچ تکمه کاهش وزندرصد زمان بر و ماوراصوت تیمار اثر بر همکنش بین -1شکل 

 باشد.( میLSD=0.05دار )ها بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار بین میانگیندهنده اختالف معنی

 
. حروف غیر مشابه نشان ایای شدن قارچ تکمهدرجه قهوهبر  و کلسیمماوراصوت تیمار اثر بر همکنش بین -2شکل 

 باشد.( میLSD=0.05دار )ها بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار بین میانگیندهنده اختالف معنی

  
دار بین ای. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیسفتی بافت قارچ تکمه اثر تیمار کلریدکلسیم بر-3 شکل

 باشد.( میLSD=0.05دار )ها بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین
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ای. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف قارچ تکمه مقدار مواد جامد محلول اثر تیمار کلریدکلسیم بر-4 شکل

 باشد.( میLSD=0.05دار )ها بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار بین میانگینمعنی
 

 منابع
[1] Wichers, H. J., Solar-Rivas, C., Danai, O., Nerya, O., & Levanon, D. 2000. Postharvest 

quality of Agaricus bisporus mushrooms. Fifth International Congress on Mushroom 

Biology and Mushroom Products, 12, 475-481 

[2] Ares, G., Lareo, C., & Lema, P. 2007. Modified atmosphere packing for postharvest of 

mushroom, a review. Fresh Produce, 1, 32-40. 

[3] Joliveti, S., Arpin, N., Wichers, H. J., & Pellon, G. 1998. Agaricus bisporus browning, a 

review. Mycological Research, 102, 1459-1483 

[4] Braaksma, A., Schaap, D. J., & Schipper, C. M. A. 1999. Time of harvest determine the 

postharvest quality of the common mushroom. Agaricus bisporus. Postharvest Biology & 

Technology, 16, 195-198. 

[5] Brennan, M., Port, G. L., & Gormley, R. 2000. Post-harvest treatment with citric acid or 

hydrogen peroxide to extend the shelf life of fresh sliced mushrooms. LWT- Food Science 

and Technology, 33, 285-289. 

[6] Cao, S., Hu, Z., & Pang, B. 2010. Optimization of postharvest ultrasonic treatment of 

strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 55, 150–153. 

[7] Jafri, J., Jha, A., Bunkar, D. S., & Ram., R. C. 2013. Quality retention of Oyster 

mushrooms (Pleurotusflorida) by a combination of chemical treatments and modified 
atmosphere packaging. Postharvest Biology and Technology, 76, 112-118. 

 [8] Lagnika, C., Zhang, M., Nsor-Atindana, J., & Bashari, M. 2012. Effect of ultrasound and 

chemical treatment on white mushroom prior to modified atmosphere packing in 

extending shelf-life. Association Food Scientists & Technology, 51, 3749–3757. 

[9] Irfan, P. K., Vanjakshi, V., Keshava Prakasha, M. N., Ravi, R., & Kudachikara, V. B. 

2013. Calcium chloride extends the keeping quality of fig fruit (Ficus carica L.) during 

storage and shelf-life. Postharvest Biology and Technology, 82, 70–75 

[10] Philippoussis, A., Diamantopoulou, P., & Zervakis, G. 2001. Calcium chloride irrigation 

influence on yield, calcium content, quality and shelf-life of the white mushroom Agaricus 

bisporus. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81, 1447–1454. 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09537562


 

 

6 

 

1232اردیبهشت  32و  32 –های پژوهشی کشاورزی هشتمین همایش ملی یافته  

 

Study the interaction between Ultrasound and CaCl2 treatments on 

increasing postharvest life of bottom mushroom 

 
Parniyan Talebi1, Samaneh Kavoosi2, Orang khademi3* 

1MS Student of Department of Horticulture, Tarbiat Modares University, 2Former Bachelor Student of 
Department of Horticulture, Shahed University, 3Assistant Professor of Department of Horticulture, 

Shahed University  
(o.khademi@shahed.ac.ir) 

 

Abstract:  
Button mushroom, due to high respiration rate, high water content as well as lacking of 

protective cuticle, activity of browning enzymes and bacterial attack, loses its quality in a 

short time. In this study, the effects of calcium chloride treatment (at concentrations of zero, 

0.15 and 0.3 percent), ultrasound treatment (at times of zero, six and 12 minutes), and 

combination of these treatments were investigated on the weight loss, firmness, browning and 

soluble solids content during 7 and 14 days of cold storage. The results showed that treatment 

with calcium chloride was an effective treatment on maintaining appearance quality, firmness 

and nutritional value of the button mushroom. Ultrasound treatment did not have significant 

effect on increasing postharvest life of button mushrooms alone, but its combination with 

calcium chloride, was effective treatment in reducing color change and maintaining 

mushroom quality in postharvest period. 

Key Words: Browning, button mushroom, shelf life, treatment 
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