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 اله(مقدمه )شرح مس

 ارزش نظور از محصوول سوممت ایجواد در مووثر و مهم اقدامات جمله از برداشت از پسباغبانی  محصوالت صحیح نگهداری

 روش انتخوا  لوذا. باشودموی فروشنده یا و تولیدکننده شکست از جلوگیری و هاهزینه در جوییصرفه فساد، از جلوگیری غذایی،

کوه  بنودیبسوته عوموه به. است موثر فوق اهداف به نیل در محصوالت بهتر نگهداری جهت راهکاری عنوانبه بندیبسته مناسب

 نیز بسیار موثر است.  محصول بازاریابی در، است برداشت از پس دوره در کشاورزی محصوالت ضایعات کاهش راهکارهای از یکی

 

 اهمیت موضوع

 دلیولبوه ارزشومند، بسیار کشاورزی محصوالت از و کیخورا هایقارچ ترینمهم از (Agaricus bisporus) ایدکمه قارچ

 راهکارها با باید که دارد باالیی فسادپذیری برداشت، از پس محصول این. است عمومی محبوبیت و باال غذایی ارزش بودن دارا

 مناسب زمان مدت و صحیح بندیبسته. گردد ارائه بازار در قبولقابل کیفیت با تا شود کنترل برداشت از پس هایتکنولوژی و

 و هواهزینوه در جووییصورفه ضوایعات، کواهش کیفیوت، و سوممت حفظ در تاثیرگذار و مهم عوامل جمله از انبارداری جهت

 باالتری تنفس سرعت باغبانی محصوالت بیشتر با مقایسه در . قارچهستند ایدکمه قارچ نظیر محصوالتی عمومی بازارپسندی

. رودموی دست از سرعت به آن خوراکی کیفیت آ ، رفتن هدر از جلوگیری برای طبیعی محافظ پوشش فقدان دلیلبه و دارد

 ضخامت داشتن با مختلف هایبندیبسته. است کرده ایجاد محدودیت قارچ عرضه و توزیع در برداشت از پس سریع نقصان لذا

 .گردنودموی قارچ کیفیت و فساد تنفس، در ییرتغ سبب خود نوبه به که شوندمی گازی تبادالت میزان در تغییر سبب متفاوت

 .شد انجام ایدکمه قارچ برداشت از پس کیفیت و ماندگاری بر بندیبسته فیلم انواع اثر بررسیهدف  با پژوهش بنابراین، این

 هاترين يافتهمهم

فیزیکوشیمیایی )شامل درصد کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته  خصوصیات بر انبارداری زمانو  بندیبسته فیلم *

اکسیدانی( بیوشیمیایی )شامل فنل کل، فمونوئید کل و ظرفیت آنتی خصوصیاتقابل تیتر، شاخص طعم و ویتامین ث( و 

 .داشت یدارمعنیاثر  ایدکمه قارچ

 و ظاهری کیفیت جلوگیری نمود و وزن اهشاز ک قارچ رطوبت حفظ دلیلبه میکرون 02 ضخامت با اتیلنیپلی فیلم *

 حفظ کرد.های دیگر تری نسبت به تیمار بدون پوشش و فیلمبرای مدت طوالنیرا  آن بازارپسندی

با  ث ویتامین و فمونوئیدیو  فنلی ترکیبات، اکسیدانیآنتی ظرفیت چونهم ایدکمه قارچ بیوشیمیایی خصوصیات* 

 .بهتر حفظ شد میکرون 02 ضخامت با اتیلنیپلی بندی با فیلماستفاده از بسته

 کیفیت با روز39 نهایتاً و 3 مدتبه برداشت از پس را ایدکمه قارچ توانمی کیفی مهم پارامترهای گرفتن نظر در با *

 .نمود نگهداری مناسب
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های نگهوداری بندی و زمانتیمارهای مختلف بسته تاثیرای تحتدکمهارزیابی صفات فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی قارچ 

میوزان موواد جامود محلوول، فنول کول و ظرفیوت  ،نشان داد، تیمار بدون پوشش )شاهد( با توجه به آ  از دست دادن زیواد

دلیول ای شودن بوهدهی رطوبت و قهوهدلیل کاهش وزن شدید و چروکیدگی ناشی از دستاکسیدانی باالیی داشت اما بهآنتی

صوورت بودون پوشوش پسندی مناسبی نداشوت. بنوابراین نگهوداری قوارچ بوهشدن مواد فنلی، کیفیت ظاهری و بازاراکسیده

 .گرددرسد( اثر نامطلوبی بر این محصول ارزشمند داشته و توصیه نمیصورت فله در ایران به فروش میچنان که به)آن

اتیلنی نقوش مووثرتری در حفوظ و افوزایش صوفات مهوم فیزیکوشویمیایی و های پلیمهای مورد بررسی، فیلدر بین فیلم

های مختلف ایون فویلم تواثیرات متفواوتی را در صوفات موورد ای داشتند. ضخامتبیوشیمیایی در پس از برداشت قارچ دکمه

دلیل حفظ رطوبوت )کمتورین یکرون بهم 02اتیلن با ضخامت توان اظهار نمود فیلم پلیکلی میطوربررسی ایجاد نمودند اما به

کاهش وزن(، مواد جامد محلول باال، اسیدیته کم، باالترین شاخص طعوم، بهتورین کیفیوت ظواهری و بازارپسوندی، بواالترین 

بنودی قبول ترکیبات فنلی، فمونوئیدی و ویتامین ث تیمار مناسبی جهت بسوتهاکسیدانی و دارا بودن میزان قابلظرفیت آنتی

 .باشدای میکمهقارچ د

قبولی ارائه نداد. در نتیجه با توجه دست آمده نتایج قابلوینیل کلراید( نیز با توجه به نتایج بهپوشش متداول سلوفان )پلی

وینیول کلرایود توان این نوع پوشش را جایگزین بسیار مناسوبی بورای پوشوش پلویاتیلنی، میبه اثرات مثبت و موثر فیلم پلی

 .متداول دانست

مدت زمان نگهداری قارچ پس از برداشت نیز عامل مهمی در کیفیت و حفظ صفات فیزیکوشویمیایی و بیوشویمیایی ایون 

بیشترین مواد جامد محلوول، ویتوامین ث و فنول  ای پس از برداشت،های نگهداری قارچ دکمهباشد. در بین زمانمحصول می

دهی رطوبت( و داشتن کمترین کیفیت و طعوم، د )بیشترین از دستدلیل کاهش وزن شدیاما بهمشاهده شد،  03 در روزکل 

ای را پوس از تووان قوارچ دکموهبا در نظر گرفتن پارامترهای اصلی و مهوم کیفوی موی در کل. داشتمقبولیت و بازارپسندی ن

 .روز با کیفیت مناسب نگهداری نمود 39و نهایتاً  3مدت برداشت به


