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  چکیده . 1
جهت قارچ خوراکی امروزه با توجه به گرایش مصرف کنندگان به سمت محصوالت آماده مصرف، تقاضاي بازار 

بسیار سریع رخ  اياي شدن و از دست دادن رطوبت در قارچ تکمهقهوه. برش خورده به سرعت در حال افزایش است
اي هدف از این مطالعه حفظ کیفیت قارچ تکمهبنابراین . تشدید خواهد شدها برش این عارضهاز طرفی با انجام . دهدمی

، )شاهد تر(قطر ، آب م)شاهد خشک(یمارها شامل بدون تیمار ت .دبرش خورده در دوره پس از برداشت بو
ها به مدت دو دقیقه در قارچ. و تلفیق اسیداگزالیک و کلریدکلسیم بود%  15/0، کلریدکلسیم %15/0اسیداگزالیک 
 اتیلنی باو در درون ظروف پلیشده ور شده و پس از خشک شدن، به صورت ورقه ورقه برش داده تیمارها غوطه

اي شدن و مقدار کاهش وزن، قهوه. بندي و به دماي چهار درجه سانتیگراد منتقل شدنداستفاده از پوشش سلوفان بسته
نتایج نشان داد هر دو تیمار اسید  .روز انبارداري مورد ارزیابی قرار گرفت 15هاي هفت و مواد جامد محلول، در زمان

- شدن و کاهش نقصان وزن به طور موثري درجه بازارپسندي قارچ تکمهاي اگزالیک و کلریدکلسیم با ممانعت از قهوه

ولی استفاده توام از تیمارهاي کلرید کلسیم و اسید اگزالیک موثرتر از استفاده . اي را در مقایسه با شاهد حفظ نمودند
بنابراین تیمارهاي  .قارچ خوراکی برش خورده بود اي شدنحفظ رطوبت و ممانعت از قهوههر یک از آنها به تنهایی در 

اي آماده اي قارچ تکمهتواند عمر قفسهمی موثرياسیداگزالیک و کلریدکلسیم و به خصوص تلفیق این دو تیمار به طور 
  .دنمصرف را افزایش ده

  اي شدن، کاهش وزن، برش خورده، بازارپسندي، قهوهايتکمه قارچ خوراکی:  کلمات کلیدي
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  مقدمه. 2
و در سطح جهان به سرعت در حال  ایراندر کشور  Agaricus bisporus اي قارچ تکمهبویژه چ خوراکی تولید و مصرف قار

 رابطه بااطالعات کمی در ولی  .شده است انجامقارچ تازه پس از برداشت کیفیت  در زمینهبسیاري هاي پژوهش .]1 [افزایش است
 در حال افزایشبه دلیل تقاضاي باالي مصرف کننده  برش خوردهرچ بازار قامنتهی  .وجود دارد برش خوردهقارچ پس از برداشت 

 .]2 [باشندبه طور کلی محصوالت برش خورده به دلیل سهولت مصرف از سوي مصرف کننده با تقاضاي باال روبرو می. است
موجب آسیب به  از طرفی فرایند برش .]3 [اي شدن استعامل عمده کاهش کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی عارضه قهوه

هاي مخرب و گسترش آلودگی باکتري در سطح آسیب دیده سلولی شده سلول، افزایش از دست دادن آب، افزایش فعالیت آنزیم
اي موجب بهبود با این حال شستن قارچ خوراکی با ترکیبات ضدقهوه. یابد اي شدن با برش افزایش میو در نتیجه سرعت قهوه

محصول  pHاسیداگزالیک یک اسید آلی است که با کاهش  .]2 [گرددگ و افزایش انبارداري میکیفیت، تأخیر در تغییر رن
اي شدن گزارش نقش مثبت تیمار اسیداگزلیک در کاهش قهوه. دهدفنل اکسیداز را کاهش میهاي پلیفعالیت باکتري و آنزیم

 مقدار اندازه هر. شوداي شدن میش میزان قهوههمچنین گزارش شده است کمبود کلسیم در بافت موجب افزای .]4 [شده است
  .]5 [شوداي شدن کنترل میتر و و پایداري غشا بهتر و عارضه قهوهکلسیم در بافت باال باشد دیواره سلولی محکم

یش اي شدن در اثر برش این پژوهش با هدف افزابا توجه تقاضاي باال مصرف کننده براي قارچ برش خورده و سرعت باالي قهوه
خورده با استفاده از تیمارهاي اسیداگزالیک، کلریدکلسیم و تلفیق اسیداگزالیک و کلریدکلسیم به عنوان ماندگاري قارچ برش

 .اي شدن اجرا گردیدتیمارهاي ضد قهوه

  هامواد و روش. 3
هاي قارچ با کالهک بسته داراي نمونه. در آزمایشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم اجرا گردید 1392این پژوهش در آذر ماه 

بدون اعمال (تیمارهاي مورد اعمال شامل شاهدخشک . متر از شرکت مالرد تهیه و به محل آزمایش منتقل شدمیلی 40قطر متوسط 
درصد و تلفیق کلریدکلسیم و اسیداگزالیک  15/0درصد و اسیداگزالیک  15/0، کلریدکلسیم )تیمار با آب مقطر(، شاهدتر )تیمار

ور، سپس در دماي آزمایشگاه خشک شده و به صورت ورقه ورقه برش هاي تهیه شده غوطهدقیقه در محلول 2ها به مدت قارچ. دبو
کاهش وزن، . بندي و به سردخانه با دماي چهار درجه سانتیگراد منتقل شدنداتیلنی با پوشش سلوفان بسته داده و در ظروف پلی

  .گیري شدندروز اندازه 15و  7هاي لول در زمانمواد جامد مح و اي شدندرجه قهوه
  .گیري وزن هر نمونه قبل و پس از دوره انبارداري و با استفاده از فرمول یک محاسبه گردیدها با اندازهکاهش وزن نمونه

1(                   



      
 

  3 

 

کمترین درجه بازارپسندي = 1. شد دهی رهنم پنج الی یک محدوده در و نفر پنج توسط ظاهري صورت به بازارپسندي درجه
 ها، مقدارگیري نمونهپس از عصاره .)اي شدنکمترین درجه قهوه(بیشترین درجه بازارپسندي  =5 ،)اي شدنبیشترین شدت قهوه(

  . اندازه گیري شد) ATC-leمدل  ATAGO(دستی کتومتر امواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفر
فاکتورهاي آزمایش شامل تیمارهاي اعمال . اکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شدآزمایش به صورت ف

صورت گرفته و براي مقایسه اختالف بین ) 2/9نسخه ( SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه داده. شده و زمان بررسی بودند
  .استفاده گردید) LSD=0.05(دار ها از حداقل تفاوت معنیمیانگین

  نتایج و بحث .4
دار بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر اصلی تیمار، اثر اصلی زمان و نیز اثر برهمکنش بین تیمار و زمان بر درصد کاهش وزن معنی

داري داراي درصد هاي شاهد خشک به طور معنیروز قارچ 7باشد در زمان بررسی مشخص می 1- همانگونه که از شکل. بود
اختالف  تراهش وزن بیشتري در مقایسه با سایر تیمارها بوده ولی بین تیمارهاي اسیداگزالیک، کلریدکلسیم، تلفیقی و شاهد ک

روز  15در زمان بررسی . ها افزایش یافتبا گذشت زمان کاهش وزن در تمامی نمونه. نظر کاهش وزن مشاهده نشد داري ازمعنی
تیمارهاي اسیداگزالیک . بود ترداري داراي درصد کاهش وزن کمتري در مقایسه با شاهد خشک و شاهد تیمار تلفیقی به طور معنی

داري از نظر کاهش ، هرچند با شاهد تر اختالف معنیقایسه با شاهد خشک بودندو کلریدکلسیم نیز داراي کاهش وزن کمتري در م
و کاهش وزن را کنترل  کندکلسیم با نفوذ در ماتریکس دیواره سلولی از تخریب دیواره جلوگیري می). 1شکل ( وزن نشان ندادند

اسیدهاي  .]6 [نمایدنیز کاهش وزن را کنترل میدهد و بدین طریق کلسیم همچنین پایداري غشاي سلولی را افزایش می. نمایدمی
شوند می واکوئل از جمله غشاي سلولی غشاي به آسیب از جلوگیري و اکسیداسیون موجب کاهش آزاد، هايآلی با مهار رادیکال

به طور در این آزمایش استفاده توام از تیمارهاي کلسیم و اسیدآلی  .]7 [دنگردمی وزن کاهش کنترل موجبو بدین طریق 
  . افزایشی کاهش وزن را بهتر کنترل نمود

اي در بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر اصلی تیمار، اثر اصلی زمان و نیز اثر برهمکنش بین آنها بر درجه بازارپسندي قارچ تکمه
بیشترین درجه بازارپسندي  هاي تیمار تلفیقی دارايروز قارچ 15و  7در هر دو زمان بررسی . دار شدسطح احتمال یک درصد معنی

دار نسبت به یکدیگر داراي درجه هاي تیمارهاي اسیداگزالیک و کلریدکلسیم بدون اختالف معنیبودند و پس از آن نیز نمونه
خوراکی حفظ ترین عامل در حفظ درجه بازارپسندي قارچ مهم. بودند خشک و شاهد تر بازارپسندي بیشتري در مقایسه با شاهد

که پس از تخریب غشاهاي درون سلولی سوبستراي  فنل اکسیداز استاي شدن پلیآنزیم مؤثر در فرایند قهوه. است آنرنگ سفید 
را افزایش داده و با کنترل  سلولی غشا پایداريکلسیم یون . شوداي میهاي قهوهفنلی را اکسیده نموده و موجب ایجاد رنگدانه
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 pHاسیداگزالیک نیز با کاهش . ]8[گردد اي شدن میخوراکی و کاهش درجه قهوه فعالیت آنزیمی موجب حفظ بهتر ظاهر قارچ
   .]9[شود اکسیداز میفنلپلی سطح بافت موجب کاهش فعالیت آنزیم
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ابه داراي حروف مشهایی با میانگین. اي برش خوردهاثر تیمار در طول زمان بر درصد کاهش وزن قارچ تکمه - 1شکل 

 .باشندنمی LSD آزمون درصد 5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت داراختالف معنی
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حروف مشابه داراي هایی با میانگین. اي برش خوردهاثر تیمار در طول زمان بر درجه بازارپسندي قارچ تکمه - 2شکل 

  .باشندنمی LSD آزمون درصد 5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت داراختالف معنی
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بر مقدار  بررسیدار ولی اثر برهمکنش بین تیمار و زمان بر مقدار مواد جامد محلول معنی زمان بررسی اصلی اثر تیمار و اصلی اثر
. ها افزایش یافتنهها نشان داد که با گذشت زمان آزمایش مقدار مواد جامد محلول نموبررسی. دار بودمواد جامد محلول غیر معنی

بین . هاي مورد آزمایش بودندداري داراي بیشترین مقدار مواد جامد محلول در بین نمونههاي شاهد خشک به طور معنیقارچ
). 2شکل (اي از نظر مقدار مواد جامد محلول مشاهده نشد تیمارهاي کلریدکلسیم، اسیداگزالیک و تلفیقی اختالف قابل مالحظه

 افزایش وزن کاهش کنترل با کلسیم تیمار. ار مواد جامد محلول به دلیل کاهش وزن و تلغیظ شیره سلولی بوده استافزایش در مقد
 هايواکنش کاهش با اکسیدانبه عنوان تیماري آنتی اگزالیک نیزتیمار اسید. ]6[ انداخت تأخیر به را محلول جامد مواد مقدار

  .]9[ یق از افزایش مقدار مواد جامد محلول ممانعت نموده استکاهش وزن را کنترل و بدین طر اکسیداسیونی
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حروف مشابه هایی با میانگین. اي برش خوردهاثر تیمار در طول زمان بر مقدار مواد جامد محلول قارچ تکمه - 3شکل 

  .باشندنمی LSD آزمون درصد 5 احتمال سطح در یکدیگر به نسبت دارداراي اختالف معنی
  

  جمع بندي. 5
به طور موثري در مقایسه با شاهد عمر مفید پس از برداشت قارچ خوراکی  کلریدکلسیم و اسید اگزالیکبنابراین هر دو تیمار 

اي شدن و درصد کاهش وزن افزایش دادند و استفاده همزمان از دو تیمار اثر افزایشی اي برش خورده را از طریق کاهش قهوهتکمه
  . شان دادن
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