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  اهمیت موضوع
استفاده و تولید این قارچ . گردد طور سنتی در جهان تولید می  بوده که بههاي مورد عالقه اي یکی از قارچ قارچ دکمه

 ساختار علت این امر. باشند ها محصوالتی بسیار فسادپذیر می قارچ. هاي اخیر بسیار رشد کرده است خوراکی در سال
 عمر. شود برداشت می از بعد بالفاصله فساد آنها موجب است که باال تنفس نرخ نتیجه در و آنها متخلخل و نازك اپیدرمی

 برداشت از پس زمان نگهداري افزایش بنابراین،. باشد می زهتا محصول بازاریابی و توزیع براي مانعی قارچ ماندگاري کوتاه
 قارچ ماندگاري افزایش براي مختلفی هاي روش .کنندگان مفید باشد تواند براي صنعت و مصرف آن می کیفیت حفظ با

 .طی نگهداري شود در قارچ بهتر کیفیت موجب حفظ رطوبت جذب از استفاده. دارد وجود

 )شرح مساله(مقدمه 

هاي رطوبت  استفاده از جاذب. باشند ، نیاسین، فوالت و مواد معدنی میB2 خوبی از ویتامین عنوان منبع هقارچ ها ب
همچنین نحوه قرار گرفتن  .شود ها می تواند رطوبت اضافی داخل بسته را حذف نموده که باعث جلوگیري از فساد قارچ می

هدف از این مطالعه . نگهداري قارچ داشته باشدتواند داراي اثر بسیار زیادي در  هاي حاوي جاذب درون بسته می بالشتک
هاي رطوبت سیلیکاژل، کلسیم کلرید و سوربیتول با توجه به خصوصیات کیفی نظیر افت وزن،  سازي مقادیر جاذب بهینه

هاي روش سطح  توان به ترکیب روش از دیگر اهداف می. باشد هاي رنگی محصول می اندازه کالهک، طول ساقه و شاخص
   .کننده تغییرات کیفی طی نگهداري اشاره کرد بینی هاي پیش منظور ارتقاء مدل لگوریتم ژنتیک بهپاسخ و ا

  ها ترین یافته مهم
 شود ب رطوبت اضافی درون بسته میجذ موجب رطوبت هاي جاذب از هاستفاد.  
 ،اندازد می تعویق به را شده بندي بسته محصول کیفیت افت و فساد کاهش رطوبت درون بسته قارچ.   
 انـدازه  تغییـرات  میـزان  و افـزایش  وزنـی  افـت  میـزان  بـر  اي مالحظـه  قابل تاثیر کلرید کلسیم و سیلیکاژل هاي جاذب 

  . دارند ها کیفی قارچ محصول رنگ و اقهس کالهک،
 نداشت کیفی هاي شاخص تغییرات بر اي مالحظه قابل تاثیر سوربیتول رطوبت جاذب .  
 شد پیشنهاد قارچ گرمی 200 هاي بسته براي کلرید کلسیم گرم 5 و سیلیکاژل گرم 5 از استفاده .  
 گردد می محصول کیفیت کاهش از گیريجلو موجب نیز نگهداري حین در مایل صورت به ها بسته دادن قرار.  
 روش از اسـتفاده  بـا  آمـده  بدسـت  رگرسـیونی  هاي مدل صحت و دقت افزایش جهت قدرتمند روشی ژنتیک الگوریتم 

  . باشد می پاسخ سطح
 باشد می غذایی مواد سنجی رنگ جهت هزینه کم و مناسب روشی تصویر پردازش.   
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلبمشتمل (اطالعات تکمیلی 
 هاي بسته درون رطوبت محتواي کاهش موجب رطوبت هاي جاذب از استفاده که دادند نشان آمده بدست نتایج

 میان در. اندازد می تعویق به را شده بندي بسته محصول کیفیت افت و فساد طریق این از و گردد می قارچ حاوي
 کیفی تغییرات بر اي مالحظه قابل تاثیر کلرید کلسیم و سیلیکاژل که شد هدهمشا مطالعه مورد رطوبت هاي جاذب
 و ساقه کالهک، اندازه تغییرات میزان و افزایش وزنی افت میزان جاذب، دو این مقادیر افزایش با). >05/0P( دارند
 هاي شاخص راتتغیی بر اي مالحظه قابل تاثیر سوربیتول رطوبت جاذب). >05/0P( یابد می کاهش محصول رنگ

 نشان  سیلیکاژل و کلسیم کارید در اثر مقادیر مختلف جاذبخصوصیات کیفی تغییرات 1در شکل . نداشت کیفی
 کلسیم گرم 5 و سیلیکاژل گرم 5 از استفاده رطوبت هاي جاذب مقادیر سازي بهینه خصوص در. داده شده است

 دادن قرار.  مقادیر بهینه نشان داده شده است2شکل در . کرد پیشنهاد قارچ گرمی 200 هاي بسته براي را کلرید
 همچنین. گردد می محصول کیفی افت سرعت کاهش موجب بندي بسته سمت دو در رطوبت جاذب هاي بالشتک

. گردد می محصول کیفیت کاهش از جلوگیري موجب نیز نگهداري حین در مایل صورت به ها بسته دادن قرار
 روش از استفاده با آمده بدست رگرسیونی هاي مدل صحت و دقت افزایش جهت قدرتمند روشی ژنتیک الگوریتم

   .باشد می غذایی مواد سنجی رنگ جهت هزینه کم و مناسب روشی تصویر پردازش و باشد می پاسخ سطح

  

  
  . هاي سیلیکاژل و کلسیم کلرید  تغییرات خصوصیات کیفی تحت مقادیر مختلف جاذب- 1شکل 
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

  
  

   بهترین و مطالعه مورد فاکتورهاي براي شده انتخاب  مقادیر-2شکل 
 . پاسخ سطح روش سازي بهینه فرآیند طی آمده دست به نتایج

  


