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  دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزي گرگان ،ارشد یکارشناس دانش آموخته .1
 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهانگروه تحقیقات مهندسی کشاورزي، استادیار  .2
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  چکیده
شوند و  غذا حسیهاي   تغییر ویژگی توانند سبب میمواد فعال بندي فعال،  در بسته

را تغییر دهند. هدف از این مطالعه تعیین شرایط بهینه جهت شرایط داخل بسته یا 
 است.بندي فعال و مواد جاذب رطوبت مختلف  اي در بسته نگهداري قارچ دکمه

بندي و  براي بسته شدهگیري  پروپیلن در دو طرف جهت پلیکشسان،  کلراید وینیل پلی
کلرید  گرم، سدیم 25/1گرم، ترکیب سیلیکاژل  5/2گرم، سیلیکاژل  25/1سیلیکاژل 

گرم، ابر اسفنجی به عنوان مواد جاذب رطوبت بر  25/1گرم، ترکیب سیلیکاژل  25/1
اي در زمان نگهداري مورد بررسی قرار گرفت.  خصوصیات کمی و کیفی قارچ دکمه

 گیري شده پروپیلن در دو طرف جهت پلی نتایج خصوصیات کمی نشان داد پوشش
کشسان داري افت وزن کمتري است. تیمارهاي شاهد و  کلراید وینیل پلینسبت به 
ج نتایگرم به عنوان مواد جاذب رطوبت داراي کمترین افت وزنی بودند.  25/1سیلیکاژل 

 گرم) با پوشش 5/2 و   25/1یلیکاژل (ساندیس رسیدگی نشان داد تیمارهاي 
داري  نسبت با سایر تیمارها تفاوت معنی شده گیري پروپیلن در دو طرف جهت پلی

روز کسب نمودند. کمترین امتیاز به پوشش  8داشته و بیشترین امتیاز را پس از 
  .ام تعلق داشت 16کلراید کشسان و تیمارهاي ترکیبی در روز  وینیل پلی

  05/12/92 تاریخ دریافت:
  14/08/93 تاریخ پذیرش:

  
  هاي کلیدي واژه
  بندي فعال  بسته

  جاذب رطوبت 
  خصوصیات کیفی 

  عمر نگهداري 
  اي قارچ دکمه

  مقدمه
به  1ي فعال واژه محصوالت باغبانی  در زمینه

 عواملکنترل  شود که جهت اطالق میسیستمی 
ترکیبات گازي اتمسفر  ومحیطی مانند میزان رطوبت 

رشد گیرد تا بدین وسیله  استفاده قرار میمورد 
و تاثیر عوامل  فیزیولوژي محصول ،ها میکروارگانیسم

. در بندي را کنترل نماید فعال فرار در اتمسفر بسته
بل ابندي فعال به علت مزایاي ق واقع سیستم بسته

توجه در جلوگیري از کاهش کیفیت محصوالت 

                                                
1.Active 

. طراحی تبسیار مورد توجه قرار گرفته اسباغبانی 
هاي فعال به علت وجود انواع مختلف  سیستم

ترکیبات و  بندي، نوع محصول، عوامل فعال بسته
هاي مهمی که  و در نهایت واکنش ها آن  کننده حمل

ممکن است بین این ترکیبات اتفاق افتد، بسیار 
طبق نظر . )Utto, 2008; Bhat, 2013( پیچیده است
یک  کنندگی (حذف جذبهاي  مکانیسم این محققان

 سازي ) و رهایا چند ترکیب از محیط داخلی
) سازي کنترل شده یک یا چند ترکیب فعال آزاد(

عمر نگهداري و کیفیت محصول  افزایش جهت
توانند  میاست. مواد و کاالهاي فعال  موثرپذیر  فساد
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یی شوند و یا غذا حسی موادهاي  تغییر ویژگی سبب
 که این مواد بایدند را تغییر دهشرایط داخل بسته 

در  مورد تایید اداره نظارت بر مواد غذایی کشور باشند.
هاي  جاذب توان از می بندي فعال بطه با بستهار

اتمسفر تغییر  اکسیژن و رطوبت به همراه سیستم
. )Utto, 2008( نمودفعال استفاده  فعال یا غیر 1یافته

 3تا  1اي در دماي محیط  عمر نگهداري قارچ دکمه
 Ares, et( روز است 10تا  8روز و در دماي یخچال 

al., 2007; Kim et al., 2006(  از علل اصلی فساد
توان به فعالیت متابولیکی، شدت  ها می سریع قارچ

اي شدن و تغییرات بافت اشاره  تنفس، تبخیر آب، قهوه
افزایش رطوبت محیط . )Ares, et al., 2007(نمود 

ها و بد رنگی سطح  یسمسبب تشدید رشد میکروارگان
کالهک شده و کاهش رطوبت منجر به کاهش وزن، 
کاهش ارزش اقتصادي و تغییرات نامطلوب بافت قارچ 

 ,.Mahajan, et al., 2008; Simon, et al(گردد  می

بنابراین کوتاه بودن عمر نگهداري قارچ مانع  .)2005
آید  بزرگی براي گسترش و بازاریابی آن به شمار می

)Taghizadeh, et al., 2010; Aguirre, et al., 2008( .
Mahajan  گزارش کردند پوشش  )2008( همکارانو

اگرچه سبب تأخیر در  2کشسان کلراید وینیل پلی
شود اما به دلیل تجمع  می 3اندیس رسیدگی

کربن ناشی از تنفس در این پوشش افزایش  اکسید دي
شود. نتایج  اي شدن سطح کالهک را نیز باعث می قهوه

روز  48ها پس از  نشان داد رطوبت نسبی داخل بسته
گراد براي سوربیتول،  درجه سانتی 20در دماي 

کلرید به ترتیب در  کلرید، کلسیم زایلیتول، سدیم
درصد بود. جهت بررسی  35و  75، 80، 75حدود 

مواد جاذب نسبت به مواد جاذب رطوبت تاثیر مخلوط 
 5اي از  هاي دکمه قارچ يبر عمر نگهدارخالص رطوبت 

(بنتونیت، سوربیتول مخلوط مواد جاذب رطوبت گرم 
 ,.Mahajan, et al(استفاده گردید کلرید)  وکلسیم

ها حاکی از آن بود که مخلوط  تایج بررسین. )2008
نسبت به تیمارهاي بدون جاذب مواد جاذب رطوبت 

روز نگهداري در دماي  5( تیمار شاهد) پس از  رطوبت
ي کمترین میزان اندیس اگراد دار درجه سانتی 10

                                                
1.Modified atmosphere  
2.Poly vinyl chloride stretch film 
3.Maturity index 

هاي  رسیدگی بودند و بهترین امتیاز را از لحاظ ویژگی
ظاهري توسط داوران کسب نمودند. این پژوهش نشان 

با توجه به نوع مواد جاذب رطوبت داد که مقدار 
بندي و میزان محصول متغیر است و انتخاب  بسته

میزان  کاهش موجبتواند  صحیح این مقدار می
و افزایش  ،اي شدن سطح کالهک، حفظ کیفیت قهوه

 )2004( همکارانو  Singhعمر نگهداري قارچ شود. 
اي از  بندي فعال بر فلفل دلمه جهت تاثیر بسته

هاي سیلیکاژل به عنوان مواد جاذب رطوبت  کریستال
استفاده نمودند. این محققان گزارش کردند عمر 

اي نگهداري شده با پوشش  هاي دلمه نگهداري فلفل
پروپیلن به همراه مواد جاذب رطوبت سیلیکاژل  پلی

بندي با  ز، بستهرو 49بندي فعال)  (به عنوان بسته
بندي با پوشش  روز و بسته 42اتمسفر تغییر یافته 

 همکارانو Jiang روز بود.  21پروپیلن در یخچال  پلی
پروپیلن در دو طرف  پلیتاثیر پوشش  )2011(

اي  را بر عمر نگهداري قارچ دکمه 4شدهگیري  جهت
بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که این پوشش از 

ایی در سطح کالهک جلوگیري هاي هو انتشار هیف
شود.  کند و سبب تاخیر در نرم شدن بافت قارچ می می

بندي شده با این پوشش  هاي بسته همچنین قارچ
آلدهید  دي داراي میزان پروتئین محلول، قند و مالون

  بیشتري در طی عمر نگهداري بودند .
هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر نوع پوشش 

و مدت زمان د جاذب رطوبت موا بندي، نوع بسته
اي  هاي کمی و کیفی قارچ دکمه نگهداري بر ویژگی

  است.
  

  ها مواد و روش
مواد مورد استفاده در این تحقیق شامل سیلیکاژل 

سدیم  کلرید خریداري شده از شرکت مرك آلمان)،(
و ابر اسفنجی (خریداري شده از شرکت مرك آلمان) 

پروپیلن در  پلی بندي هاي بسته . همچنین پوششندبود
کلرید کشسان و  وینیل شده، پلی  گیري دو طرف جهت

از شرکت شبنم اصفهان خریداري شد. این  استیرن پلی
پژوهش به منظور بررسی تاثیر نوع پوشش نایلونی، 

بر عمر نگهداري مواد جاذب رطوبت نوع و مقدار 

                                                
4.Biaxially oriented polypropylene 
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تکرار در قالب  6تیمار و  10اي شامل  هاي دکمه قارچ
تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام گرفت. طرح کامال 

هاي  ها به صورت تصادفی از یکی از گلخانه قارچ
اصفهان برداشت گردید و به مرکز تحقیقات کشاورزي 

ها جهت بازیابی از  اصفهان انتقال یافت. سپس نمونه
درجه  صفر دماي ساعت در 12استرس به مدت 

 ابتدا از بین محصول گراد نگهداري شدند. سانتی
هایی با کالهک کامال سفید و غشا  برداشت شده نمونه

 از همچنین عاري و متر میلی 40تا  30سالم با قطر 
 100حدود شدند.  انتخاب پوسیدگی و گونه آلودگی هر

 1استیرن بندي در سبدهاي پلی جهت بسته گرم قارچ
 17 متر و طول سانتی 12، عرض  2/5به عمق 

مواد جاذب متر قرار گرفته و پس از افزودن  سانتی
گرم،  25/1سطح شامل سیلیکاژل ( 4در رطوبت 

گرم به  25/1گرم، ترکیب سیلیکاژل  5/2سیلیکاژل 
 25/1گرم، ترکیب سیلیکاژل  25/1کلرید  همراه سدیم

بندي در دو سطح  گرم) به همراه ابر اسفنجی و بسته
و  2کشسان کلرید وینیل لیهاي پ شامل: پوشش

گیري شده، انجام  پروپیلن در دو طرف جهت پلی
روز در محیط یخچال  16ها به مدت  گرفت. نمونه

 5درجه سلسیوس) نگهداري و زمان نگهداري  2±5(
  روز در نظر گرفته شد.  16و  12، 8، 4، 0سطح شامل: 

  
  ارزیابی کمی 

ها قبل  گیري میزان کاهش وزن، نمونه جهت اندازه
روز  16و  12، 8، 4بندي (روز صفر) و پس از  از بسته

کاهش وزن اولیه قارچ صفر در نظر توزین شدند. 
گرفته شد و کاهش وزن قارچ در هریک از تیمارهاي 

  ن محاسبه گردید.آزمانی بر اساس 
 

وزن	قارچ	در	روز	صفر وزن	قارچ	در	روز	
وزن	قارچ	در	روز	صفر	

× ퟏퟎퟎ  درصد کاھش =
  وزن

x روز 16و  12، 8، 4= پس از  
  

  ارزیابی حسی
ارزیابی حسی شامل بافت، رنگ، فساد و بدبویی و 

داور و با استفاده از روش  10پذیرش کلی با حضور 

                                                
1.Poly styrene 
2 polyvinyl chloride  

(مقایسه تیمارها بین یکدیگر)  3آماري مقایسه چندگانه
در . )Kramer et al., 1966(یکدیگر) صورت گرفت 

براي  4این روش امتیاز یک براي بهترین و امتیاز 
بدترین کیفیت ارزیابی شد. مجموع امتیازات به دست 

ها جهت  آمده براي هر نمونه مالك تجزیه آماري نمونه
 تعیین بهترین تیمارها قرار گرفت. 

  
  ارزیابی اندیس رسیدگی

جهت ارزیابی اندیس رسیدگی از روش 
Guillaume  استفاده شد. در این  )2010(همکاران و

سطح توسط داوران مورد  4ها در  آزمون غشا قارچ
) غشا خارجی کامل و 1ارزیایی قرار گرفت که شامل: 

) غشا 3) غشا خارجی نسبتا شکسته، 2کشسان، 
) رویت قسمت داخلی 4خارجی کامال شکسته، 

 ,.Guillaume, et al(کالهک و صاف بودن سطح آن 

امتیازات به دست آمده براي هر مجموع . سپس )2010
ها براي تعیین بهترین  نمونه مالك تجزیه آماري نمونه

  .)Kramer et al., 1966(تیمارها قرار گرفت
  

  نتایج و بحث
با افزایش مدت زمان نگهداري،  1 شکلبر اساس 

به علت افزایش تبخیر در تمام تیمارها افت وزن 
با توجه به این نمودار بیشترین مقدار  مشاهده شد.

کاهش وزن مربوط به روز شانزدهم نگهداري است 
و  Taghizadehنتایج با مشاهدات  درصد). این 87/15(

  مطابقت داشت. )2010( همکاران
بندي بر  هاي اثر پوشش بسته مقایسه میانگین

روز نگهداري در  16اي در طی  کاهش وزن قارچ دکمه
داده شده است. ستون اول این نمودار نشان  2نمودار 

بندي شده با  میانگین افت وزنی تیمارهاي بسته
را  شده گیري پروپیلن در دو طرف جهت پلیپوشش 

تکرار انجام شده است و ستون  6دهد که در  نشان می
بندي شده با پوشش  دوم مربوط به تیمارهاي بسته

  تکرار مربوط است.  6کلرید کشسان در  وینیل پلی

                                                
3.Multiple comparison test 
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 داري در سطح احتمال مشترك تفاوت معنی اي. حروف غیر اثر زمان نگهداري بر میانگین میزان کاهش وزن قارچ دکمه - 1 شکل
درصد دارند. 5

بندي بر  هاي اثر پوشش بسته مقایسه میانگین
روز نگهداري در  16اي در طی  کاهش وزن قارچ دکمه

نشان داده شده است. ستون اول این نمودار  2 شکل
بندي شده با  میانگین افت وزنی تیمارهاي بسته

را  شده گیري پروپیلن در دو طرف جهت پلیپوشش 
ار انجام شده است و ستون تکر 6دهد که در  نشان می

بندي شده با پوشش  دوم مربوط به تیمارهاي بسته
تکرار مربوط است.  6کلرید کشسان در  وینیل پلی

بندي شده با پوشش  هاي بسته میزان کاهش وزن قارچ
 نسبت به گیري شده پروپیلن در دو طرف جهت پلی

کشسان کمتر است. علت این امر  کلراید وینیل پلی
پروپیلن در دو طرف  پلیکم پوشش نفوذپذیري 

نسبت به بخارآب است. در این رابطه  گیري شده جهت
Roy  نشان دادند نفوذپذیري  )1995( همکارانو

بندي نسبت به بخارآب با کاهش وزن  پوشش بسته
اي که با  ي مستقیم دارد به گونه اي رابطه قارچ دکمه

 یابد. افزایش نفوذپذیري، کاهش وزن نیز افزایش می
حداکثر کاهش ) 1995( همکارانو  Royطبق نظر 
قابل % 10بندي شده تا میزان  ي بستهها وزن قارچ

بندي شده با  هاي بسته بنابراین قارچ .قبول است
با  گیري شده پروپیلن در دو طرف جهت پلیپوشش 
درصد کاهش وزن قابل قبول است اما  1/7میزان 
کشسان به دلیل کاهش وزن  کلراید وینیل پلیپوشش 
  . % مورد پذیرش قرار نگرفت10باالتر از 

  

مشترك تفاوت  روز، حروف غیر 16اي نگهداري شده به مدت  اثر نوع پوشش بر میانگین درصد کاهش وزن قارچ دکمه -2 شکل
دارند.درصد 5داري در سطح احتمال  معنی

در بین مواد جاذب رطوبت، کمترین میزان کاهش 
 25/1وزن مربوط به تیمارهاي شاهد و سیلیکاژل (

 )2008(  همکارانو  Mahajan). 3 شکلگرم) بود (

نشان دادند کمترین میزان کاهش وزن مربوط به 
تیمار شاهد است اما نتایج این پژوهش نشان داد تیمار 

گرم) با تیمار شاهد تفاوت  25/1سیلیکاژل (

d
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ش
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زن 
و

)
صد

در
(

نوع پوشش

پلی وینیل کلرید کشسان
پلی پروپیلن در دو طرف جهت گیري شده 

1
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داري ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که  معنی
بیشترین کاهش وزن مربوط به تیمارهاي سیلیکاژل 

گرم)  5/2ژل (+ ابر اسفنجی و سیلیکا گرم) 25/1(

الذکر به علت جذب بیش از حد  است. دو تیمار فوق
بخارآب و در نتیجه افزایش تنفس قارچ سبب افت 

  اي گردیدند. وزن باالیی در قارچ دکمه

  

 . سیلیکاژل g25/1،(2) . سیلیکاژل (1اي.  اثر نوع و میزان مواد جاذب رطوبت بر میانگین میزان کاهش وزن قارچ دکمه - 3 شکل
g5/2 ،(3سیلیکاژل . ) g25/1سدیم ( ) + کلریدg 25/1 ،(4سیلیکاژل . ) g25/1 ،مشترك  . شاهد. حروف غیر5) + ابر اسفنجی

  د دارند.درص 5داري در سطح احتمال  تفاوت معنی
تاثیر متقابل پوشش و مواد جاذب رطوبت بر 

اي نگهداري شده به مدت  هاي کمی قارچ دکمه ویژگی
آمده است. نتایج حاصل از  1در جدول روز  16

ها نشان داد تیمار شاهد به همراه  مقایسه میانگین
به  گیري شده دو طرف جهت پروپیلن در پلی پوشش
پروپیلن در دو طرف  پلینفوذپذیري کم پوشش علت 
عدم وجود مواد نسبت به بخارآب و  گیري شده جهت

جاذب رطوبت در داخل بسته کمترین میزان کاهش 
درصد) را دارا بوده و نسبت به سایر تیمارها  3/4وزن (

هاي  داري داشت. این مشاهدات با یافته تفاوت معنی
Mahajan  مطابقت داشت )2008( همکارانو .

بیشترین میزان افت  1همچنین مطابق نتایج جدول 
) به همراه گرم 5/2( وزن مربوط یک تیمار سیلیکاژل

است که این امر کشسان  کلراید وینیل پلیپوشش 
تواند به علت افت بسیار شدید بخارآب محیط در  می

ري باالي پذی اثر جذب رطوبت توسط سیلیکاژل و نفوذ
.کشسان نسبت به بخارآب باشد کلراید وینیل پلی

 کاهش وزندرصد بر مواد جاذب رطوبت اثر نوع پوشش و  میانگین مقایسه - 1 جدول
پروپیلن در دو طرف  پلی

 مواد جاذب رطوبت کشسان کلراید وینیل پلی  شده گیري  جهت

n90/4 d2/8 سیلیکاژل )g 25/1(  
  )g5/2یلیکاژل (س

  )g25/1 سدیم ( ) به همراه کلرید g 25/1( سیلیکاژل
  اسفنجی ابربه همراه  )g 25/1( سیلیکاژل

  شاهد

g00/5 a5/15 
e80/7 b4/12 
g20/5 c4/8 
h30/4 f10/7 

داري ندارند. اختالف معنی 05/0اي دانکن در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشترك در یک ستون از نظر آزمون چند دامنه میانگین
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و نوع پوشش بر  زمان نگهداريتاثیر متقابل مدت 
میزان افت وزن  اهش وزن قارچ نشان دادمیانگین ک

پروپیلن در دو  پلیبندي شده با پوشش  هاي بسته قارچ
 کلراید وینیل پلینسبت به  شده گیري طرف جهت

کشسان از روز چهارم تا روز شانزدهم بسیار کمتر 

گونه که قبال بیان شد علت  همان ).2دول است.(ج
پروپیلن در دو طرف  پلیکاهش وزن کمتر در پوشش 

ها به میزان  نسبت به سایر پوشش شدهگیري  جهت
  .آب مربوط است نفوذپذیري کم به بخار

  کاهش وزن درصد اثر مدت زمان نگهداري و نوع پوشش بر  میانگین مقایسه - 2 جدول
 روز کشسان کلراید وینیل پلی  کاهش وزن

  صفر  0 0
4 f8/4 e75/7 

d8/8 c6/11  8  
12 b1/10 b1/15 

b3/11 a1/17  16 

درصد دارند. 5 داري در سطح احتمال مشترك در هر ستون تفاوت معنی عداد داراي حروف غیرا

اثر متقابل مدت زمان نگهداري و مواد جاذب 
رطوبت بر میزان کاهش وزن قارچ مورد بررسی قرار 

آورده شده است.  3گرفت که نتایج در جدول 
 16گرم) پس از  4/16بیشترین میزان کاهش وزن (

گرم)  5/2روز نگهداري با استفاده از تیمار سیلیکاژل (
گرم)  25/1حاصل گردید و نتایج با تیمار سیلیکاژل (

درصد آزمون  5گرم) در سطح  25/1سدیم ( + کلرید
گونه که انتظار  همان داري نداشت. دانکن تفاوت معنی

رفت کمترین میزان کاهش وزن نیز به تیمار شاهد  می
و  Mahajanهاي  تعلق داشت. این نتایج با یافته

  .مطابقت داشت )2008( همکاران

  بر کاهش وزنمواد جاذب رطوبت اثر مدت زمان نگهداري و نوع  میانگین مقایسه - 3جدول    

  )g 25/1( سیلیکاژل  شاهد
 اسفنجی ابربه همراه 

  )g 25/1( سیلیکاژل
  )g25/1 سدیم ( به همراه کلرید

  یلیکاژلس
) g5/2(  

  سیلیکاژل
)g 25/1(  روز  

 صفر  0  0  0  0  0

l6/4  l7/5  j0/8  g5/9  l2/5  4 
i3/8  h8/8  f2/12  g3/10  k6/7 8 
i4/8  e7/12  a3/16  c14  g3/10  12 

d7/13  b7/14  a7/15  a4/16  c3/14 16 

درصد دارند.5 داري در سطح احتمال مشترك در هر ستون تفاوت معنی عداد داراي حروف غیرا

کلی با افزایش مدت زمان نگهداري به  ر به طو
ها و کمبود  علت افزایش جمعیت میکروارگانیسم

افتد و این  ها تخمیر اتفاق می اکسیژن در داخل بسته
گردد. اثر  بدبویی می و عوامل سبب افزایش فساد

بر مواد جاذب رطوبت بندي و  متقابل پوشش بسته
در میان اي نشان داد  میزان فساد و بدبویی قارچ دکمه

پروپیلن در دو طرف  پلیرفته پوشش  کار تیمارهاي به
گرم) نسبت  5/2به همراه سیلیکاژل ( شدهگیري  جهت

به سایر تیمارها در روز شانزدهم بهترین امتیاز را 
کسب نموده و سایر تیمارها اختالف معناداري با 

). نتایج تحقیقات 4یگدیگر ندارند (جدول 
Villaescusa  نشان داد چنین به  )2003( همکارانو

رسد کاهش میزان رطوبت محیط توسط  نظر می
پروپیلن  پوشش پلی پذیري نفوذو  گرم) 5/2سیلیکاژل (

شده نسبت به اکسیژن و  گیري در دو طرف جهت
است  یشتربکلراید  وینیل کربن از پوشش پلی اکسید دي

ها و در  سبب کاهش رشد میکروارگانیسمو این عامل 
اتانول)  ترکیبات حاصل از تخمیر (مانندهش نتیجه کا

مواد جاذب تاثیر نوع پوشش و  5جدول  گردد. می
  دهد. را بر بافت قارچ نشان میرطوبت 
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به  گرم) 5/2( بر اساس این نتایج تیمار سیلیکاژل
با  شده گیري پروپیلن در دو طرف جهت پلیهمراه 

داري داشته و بهترین  سایر تیمارها اختالف معنی
و  Lopezروز نگهداري است.  16تیمار پس از 

کلی در  طور نشان دادند بافت قارچ به )1992( همکاران
ها و  طی مدت نگهداري به علت رسیدگی سلول

شود و هرچه  مهاجرت آب از بافت ، نرم و اسفنجی می
ز رشد سلول جلوگیري شود این پدیده دیرتر اتفاق ا

گرم) به همراه  5/2افتد. در تیمار سیلیکاژل ( می
به دلیل  شده گیري پروپیلن در دو طرف جهت پلی
کربن و در نتیجه  اکسید پذیري باال نسبت به دي نفوذ

 ها حتی تا روز شانزدهم کاهش میزان رسیدگی، قارچ
نتایج ارزیابی  نند.ک نیز استحکام خود را حفظ می

داد تیمار حسی در رابطه با اندیس رسیدگی نشان 
پروپیلن در  پلی با پوشش) گرم 5/2 و   25/1یلیکاژل (س

نسبت با سایر تیمارها  شده گیري دو طرف جهت
 8داري داشته و بیشترین امتیاز را پس از  تفاوت معنی

). کمترین امتیاز به 6روز کسب نمودند (جدول 
کلراید کشسان و تیمارهاي ترکیبی  وینیل پوشش پلی

جذب ها به علت  در این تیمارام تعلق دارد. 16در روز 
 توسط سیلیکاژل، مقدار آب بافت قارچ بیش از حد آب

در  )2011( همکارانو  Taghizadehیابد.  کاهش می
این رابطه بیان نمودند اندیس رسیدگی با میزان 

ي عکس دارد و هرچه میزان رطوبت  رطوبت رابطه
یابد. این  کمتر باشد میزان اندیس رسیدگی افزایش می

محققان گزارش کردند کاهش میزان رطوبت هم به 
هاي  ولدلیل کاهش نیروي چسبندگی میان مولک

هایی که مسئول  فعال شدن پروتئین هیدروفیل و غیر
حفظ غشا کالهک هستند سبب افزایش اندیس 

اي شدن قارچ یکی از علل مهم  قهوه شود. رسیدگی می
کاهش کیفیت در طی نگهداري پس از برداشت است. 

گرم) به  5/2( نتایج نشان داد تیمارهاي سیلیکاژل
 گیري جهتپروپیلن در دو طرف  پلی همراه پوشش

به همراه  )گرم 25/1( سیلیکاژلو  شده
کشسان از نظر رنگ سطح کالهک  کلراید وینیل پلی

توسط داوران بهترین امتیاز را کسب نمودند. (جدول 
 همکارانو  Jolivet). بر اساس نتایج تحقیقات 7
رسد که کاهش میزان  چنین به نظر می )1998(

هاي  یري از ایجاد لکهرطوبت محیط سبب جلوگ

اي باکتریایی بر سطح کالهک شده و رنگ  قهوه
 در حد بسیار مطلوب حفظ 16تا روز کالهک حتی 

 25/1( از نظر پذیرش کلی تیمار سیلیکاژل گردد. می
پروپیلن در دو طرف  پلیگرم) به همراه پوشش 

 5/2( سیلیکاژلو در روز شانزدهم  شده گیري جهت
پروپیلن در دو طرف  پلی گرم) به همراه پوشش

بیشترین امتیاز را  در روز هشتم شده گیري جهت
توسط داوران کسب نموده و با سایر تیمارها اختالف 

لظت ). نتایج نشان داد غ8داري دارد (جدول  معنی
ها و کاهش  کربن در بسته اکسید باالي اکسیژن و دي

شدن کالهک و  میزان رطوبت سبب تاخیر در باز
روز  16پس از  ها شده و کروارگانیسمکاهش رشد می
زاریابی بسیار ها هنوز هم از قابلیت با نگهداري قارچ

  خوبی برخورداراند.
  

  گیري نتیجه
پروپیلن در دو  بندي شده با پوشش پلی قارچ بسته

 کلراید وینیل پلینسبت به  شده گیري جهتطرف 
بندي قارچ  کشسان که امروزه پوشش رایج بسته

رود افت وزن کمتري داشت و در  شمار میاي به  دکمه
باشد. همچنین  نتیجه قابل رقابت با این پوشش می

بر  مواد جاذب رطوبتهاي اثر نوع  مقایسه میانگین
اي نشان داد تیمارهاي شاهد و  کاهش وزن قارچ دکمه

گرم) داراي کمترین افت وزنی بوده  25/1سیلیکاژل (
مراه ابر گرم) به ه 25/1و تیمارهاي سیلیکاژل (

گرم) موجب بیشترین افت  5/2اسفنجی و سیلیکاژل (
اي هستند. از نظر ارزیابی حسی  وزنی در قارچ دکمه

پروپیلن در  پلیرفته پوشش  کار در میان تیمارهاي به
 25/1به همراه سیلیکاژل ( شده گیري جهتدو طرف 

داري داشته  گرم) با تیمارهاي دیگر تفاوت معنی 5/2و 
، فساد و بدبویی، استحکام و سفتی بافتو از نظر 

ها  این تیماراندیس رسیدگی و رنگ سطح کالهک 
 25/1( تیمار سیلیکاژلند. بهترین امتیاز را کسب نمود
پروپیلن در دو طرف  پلیگرم) به همراه پوشش 

از نظر پذیرش کلی بهترین امتیاز را  شدهگیري  جهت
پروپیلن در دو طرف  پلیپوشش  کسب نمود.

گرم) و  5/2( و تیمارهاي سیلیکاژل گیري شده جهت
روز نگهداري بهترین تیمار  8گرم) و  25/1( سیلیکاژل

  .انتخاب گردید
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Abstract 

In active packaging, active agent can change organoleptic properties of food or package 
condition. Objective of this study was to determine effect of active packaging and absorber 
agent on optimum shelf life condition of button mushroom (Agaricus Bosporus). Two type of 
packaging, stretch Polyvinyl Chloride and Biaxially oriented polypropylene, and four type 
absorbers, silica gel 1.25 g, silica gel 2.5 g, silica gel 1.25 g with sodium chloride 1.25 g, silica 
gel 1.25 g with foam, on quantitative and qualitative properties of button mushroom were 
considered. The qualitative result showed that Biaxially oriented polypropylene and control and 
silicagel 1.25g had lowest loses weigh. The maturity index results  showed that silica gel 1.25 g 
and 2.5 g with Biaxially oriented polypropylene had significantly higher score than all other 
samples and they had best rating after 8 days.  The lowest rating was for polyvinyl cholorid film 
and mix treatments after 16 days 
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