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ABSTRACT
In this research, some methods such as chitosan coating, nanocomposite film and modified atmosphere
packaging were used to preserve button mushroom quality during storage time. Harvested mushrooms were
divided in 2 groups, with and without coating (1% chitosan coating), then packed in 3 types of packages
(common, Nano and Nano+MAP packages). Nano+MAP packages were contain 10% O2, 10% CO2 and 80%
N2. All samples were placed at 4 °C for 10 days. Physical (moisture and color indecies), chemical (pH and TSS)
and mechanical properties (Emod and Fmax) were measured and calculated every other days. In the other hand,
O2 and CO2 changes were also measured during storage time. The results showed that chitosan coating, type of
packaging, storage time and their mutual effects had significant effects on measured and calculated parameters.
Application of nanofilm due to low permeability to O2 and CO2, and also MAP condition had positive effect
on control of respiration and preservation of physical, mechanical and chemical properties of mushroom.
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بررسی اثر استفاده از پوشش کيتوزان ،بستهبندی نانو اکسيد سيليس و اتمسفر اصالح شده بر خواص قارچ
دکمهای در طول دوره نگهداری
رشيد غالمی ،1ابراهيم احمدی

*1

 .1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/21 :تاریخ بازنگری -1398/4/28 :تاریخ تصویب)1398/5/12 :

چکيده
در این تحقیق روش هایی همچون پوشش کیتوزان ،فیلم نانو کامپوزیت و اصالح اتمسفر درونی بستهبندی جهت حفظ
کیفیت قارچ سفید دکمه ای در طول دوره نگهداری مورد استفاده قرار گرفته است .قارچ برداشت شده در دو گروه بدون
پوشش و با پوشش (کیتوزان با غلظت یک درصد) تقسیم بندی شدند و در سه نوع بستهبندی (فیلم معمولی  ،PVCفیلم
حاوی ذرات نانو اکسید سیلیس و فیلم نانو به همراه مپ) قرار گرفتند .بستههای نانو  +مپ حاوی  10درصد اکسیژن10 ،
درصد دیاکسید کربن و  80درصد نیتروژن بودند .نمونهها به مدت  10روز و در دمای  4درجه سلسیوس قرار داده شدند.
پارامترهای فیزیکی (رطوبت و شاخصهای رنگ) ،پارامترهای شیمیایی ( pHو  )TSSو پارامترهای مکانیکی (مدول
االستیسیته و نیروی نفوذ) به صورت یک روز در میان اندازهگیری و محاسبه شدند .از طرفی تغییرات گازهای اکسیژن و
دی اکسید کربن نیز در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان دهنده تاثیر معنیدار (در سطح  1و 5
درصد) پوشش کیتوزان ،نوع بستهبندی ،دوره نگهداری و اثرات متقابل آنها بر پارامترهای اندازهگیری شده بودند .استفاده
از فیلم نانو به دلیل نفوذپذیری کم نسبت به گازهای اکسیژن و دیاکسید کربن و همچنین اتمسفر اصالح شده در کنترل
تنفس قارچ و حفظ خواص فیزیکی ،شیمایی و مکانیکی آن تاثیر مثبت داشت.
واژههای کليدی :قارچ دکمهای ،بستهبندی ،کیتوزان ،بستهبندی با اتمسفر اصالح شده ،فیلم نانو کامپوزیت.

مقدمه
در دنیا بیش از  14هزار نوع قارچ وجود دارد که  3هزار نوع آن
قابل مصرف است .قارچ سفید دکمهای ( )Agaricus bisporusبه
عنوان محبوبترین و پر مصرفترین قارچ در دنیا شناخته میشود
و بعد از آن قارچ شیتیک 1و استرا 2به ترتیب در رتبههای دوم و
سوم میزان مصرف قرار دارند ( .)Graham et al., 2004به دلیل
داشتن ویژگیهایی همچون ساختار سلولی منحصر به فرد ،رنگ،
مزه و ارزش غذایی باال قارچها به عنوان بخش مهمی از رژیم
غذایی انسانها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بر مبنای گزارشات فائو 3در سالهای  2015و  2016میزان
تولید قارچ خوراکی در ایران بیش از  150000تن تخمین زده
شده است ،که این میزان ایران را در بین کشورهای مطرح در
زمینه تولید قارچ خوراکی قرار میدهد .عمر تازهخوری قارچ
دکمهای بین  3الی  4روز است که در مقایسه با بسیاری از
محصوالت خوراکی و کشاورزی به شدت فساد پذیر میباشد،
همین امر موجب افزایش ضایعات این محصول پس از برداشت

میگردد .از عوامل اصلی کوتاه بودن عمر این محصول مهم
میتوان به مواردی همچون ،فعالیتهای آنزیمی ،تمایل شدید به
قهوهای شدن ،حساسیت باال به کاهش رطوبت ،حمالت میکروبی
و نرخ تنفس بسیار باالی آن اشاره کرد .با توجه به کوتاه بودن
عمر نگهداری قارچ که مانع بزرگی برای گسترش و بازاریابی آن
به شمار میآید ،این محصول به مراقبتهای ویژه در مراحل پس
از برداشت و بستهبندیهای خاص نیاز خواهد داشت ( Karimi et
)al., 2015; Taghizadeh et al., 2011; Simon et al., 2005
روشهای زیادی برای افزایش عمر ماندگاری محصوالت
کشاورزی همچون قارچ خوراکی و سایر سبزیجات ارائه شده است،
که از مهمترین و کارآمدترین این روشها میتوان به استفاده از
بسته بندیهای تولید شده با تکنولوژی نانو ،اصالح اتمسفر درون
بستههای حاوی محصول ،استفاده از پوششهای خوراکی و کنترل
دمای نگهداری محصوالت اشاره نمود (.)Kim et al., 2006
استفاده از پوششهای خوراکی طبیعی در محصوالت غذایی
مختلف به عنوان موادی با خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد
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میکروبی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند
( ;Hasanzadeh et al., 2012; Farhangfar et al., 2012
 .)Davidson & Zivanivic, 2003کیتوزان یک پلیمر طبیعی
است که از داستیالسیون کیتین به دست میآید .کیتین در پوسته
سختپوستان (خرچنگ و میگو) به وفور یافت میشود .کیتوزان
غیرسمی ،زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست بوده و
همچنین به دلیل داشتن خاصیت ضدمیکروبی رشد بسیاری از
باکتریها را محدود میسازد ،از طرفی به دلیل داشتن خواص
مکانیکی و بیوشیمیایی مناسب و غیر سمی بودن میتواند به
عنوان یک پوشش خوراکی در میوهها و سبزیجات مورد استفاده
قرار گیرد .از خواص عملکردی کیتوزان میتوان به توانایی تشکیل
فیلم ،خواص چسبندگی ،جاذب بودن و تصفیه کنندگی اشاره
نمود ( ;No et al., 2007; Shahidi & Abuzaytoun, 2005
& Vasconez et al., 2009; Moradi et al., 2011; Majeti

 .)Kumar, 2000استفاده از محلول کیتوزان با غلظتهای مختلف
در پوششدهی خیار رقم زمرد توسط )Tavalaei et al. (2016
گزارش شده است .طبق نتایج آنها مشخص شد که پوششدهی
با کیتوزان به غلظت  1درصد تاثیر معنیداری بر حفظ وزن و
سفتی محصول در طول دوره نگهداری داشته است.
امروزه در صنعت بستهبندی مواد غذایی بستهبندیهای
پالستیکی استفاده میشود که در تولید آنها فناوری نانو ذرات به
کار گرفته شده است .چگونگی پراکندگی پرکنندههای نانویی در
بستر پلیمری ،بر خواص حفاظتی الیه پلیمری همگن تاثیر می-
گذارد .نانو کامپوزیتهای پلیمری ذراتی با هدف حل مشکالت در
فیلمهای بستهبندی معمولی و مواد پلیمری هستند که از
پراکندگی یک پر کننده در مقیاس نانو در طول یک ماتریس
پلیمری ایجاد میشوند .انواع مواد پرکننده که در تولید فیلمهای
نانویی بیشترین کاربرد را دارند عبارتاند از :نانو رس ،نانو ذرات
فلز و نانو ذرات سیلیس ( .)Morlat et al., 2007نانو ذرات اکسید
سیلیس ( )SiO2و اکسید تیتانیوم ( )TiO2دو دسته مهم از نانو
ذرات کروی هستند و هر دوی این ذرات در کاربردهای غشایی
مورد استفاده قرار میگیرند و برای افزایش مقاومت فیلم در برابر
عبور گازهای مختلف به کار میروند .از این ذرات برای پوشش-
دهی سطح فیلمهای بستهبندی در برابر گازها نیز استفاده می-
شود .میانگین قطر این ذرات  50تا  150نانومتر میباشد
( .)Fujishima et al., 2000; Rafiq et al., 2012استفاده از فیلم
حاوی ذرات نانو سیلیس و کیتوزان و بررسی اثر آن بر کیفیت
ماندگاری میوه لونگان 1توسط ) Shi et al. (2013مورد بررسی
1. Longan Fruits

قرار گرفته است .نتایج آنها نشان داد که استفاده از این نوع فیلم
تاثیر مثبتی بر افزایش عمر تازه خوری ،کاهش شاخص قهوهای
شدن و تاخیر در افت وزن این میوه داشته است .همچنین استفاده
از پلی اتلین سبک حاوی ذرات نانو رس به منظور بهبود و افزایش
عمر محصوالت گوشتی مورد بررسی قرار گرفته است

( Tornuk

 .)et al., 2015نتایج نشان دهنده تاثیر فیلم حاوی نانو ذرات رس
بر حفظ رنگ گوشت تا  4روز بوده است .بررسی اثر استفاده از
فیلم بستهبندی نانو کامپوزیت نقره و دیاکسید تیتانیوم بر
تغییرات میکروبی خرما طی دوره انبارداری نیز توسط

et al.

) Binesh (2010بررسی گردیده است.
اصالح اتمسفر داخل بستهبندی ( )MAPمحصوالت غذایی
و کشاورزی به عنوان روشی به منظور افزایش عمر ماندگاری
محصوالت ،مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش کاربردی
ترکیبات هوای موجود پیرامون محصول (داخل بستهبندی) تغییر
داده میشود ( .)Ares et al., 2007طراحی و تعیین اتمسفر داخل
بسته به خواص محصول وابسته است .ترکیب گازهای داخل بسته
و نرخ تنفس محصول تحت تاثیر دمای نگهداری و اتمسفر داخل
بسته خواهد بود ( .)Tabatabaeiklour et al., 2017اصالح اتمسفر
داخل بسته به منظور بستهبندی قارچ خرد شده توسط

Oliviera

) et al. (2012انجام شده است .خواصی همچون کاهش وزن،
رنگ pH ،و سفتی در طول دوره نگهداری بررسی شد .نتایج نشان
دهنده تاثیر معنیدار استفاده از شرایط اتمسفر اصالح شده در
حفظ خواص قارچ خرد شده در طول دوره نگهداری داشت.
با توجه به مطالعات گستردهای که بر روی قارچ سفید
دکمهای انجام شده است ،اثرات پوششدهی کیتوزان ،نانو فیلم و
اتمسفر اصالح شده به صورت جداگانه بر این محصول مشخص
شده است ( ،)Jiang et al., 2011; Oliviera et al., 2012ولی
تحقیقات مبنی بر استفاده تواما این روشها و بررسی اثرات آنها
بر خواص این محصول در طول دوره نگهداری بسیار محدود بوده
است .هدف از انجام این پژوهش تعیین شرایطی مناسب برای
بستهبندی قارچ سفید دکمهای با ترکیب روشهای گفته شده و
بررسی خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی این محصول در طول
دوره نگهداری میباشد .نوآوری موجود در این تحقیق در مرحله
اول ترکیب روشهای موجود به منظور حفظ کیفیت قارچ سفید
در طول دور ه نگهداری و در مرحله دوم استفاده از فیلم بسته
بندی حاوی نانوذرات اکسید سیلیس ( )SiO2و درصد مشخصی
از ترکیب گازهای اکسیژن و دیاکسید کربن متناسب با رفتار
قارچ سفید برای بسته بندی این محصول میباشد.
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مواد و روشها
تهيه نمونهها و آماده سازی محلول کيتوزان

این تحقیق با همکاری شرکت دانش بنیان کشت و صنعت قارچ
صدرا در آزمایشگاه رئولوژی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه
بوعلی سینا همدان انجام شد .قارچ سفید دکمهای کامال با احتیاط
و به صورت دستی از واحد کشت و صنعت قارچ صدرا در شهر
همدان تهیه گردید .قارچهایی که در مرحله رسیدگی و بسته
بودن کامل کالهک قرار داشتند و دارای شکل تقریبا یکسان بودند
انتخاب گردیدند .نمونهها به آزمایشگاه منتقل شدند و به منظور
توقف رشد قبل از شروع آزمایشات به مدت  24ساعت در دمای
 4 ± 1درجه سلسیوس و رطوبت  75 ± 2درصد نگهداری شدند.
پودر کیتوزان (درجه داستیالسیون ≥  75درصد) از شرکت
سیگما آلدریچ آلمان تهیه گردید .محلول  1درصد کیتوزان با حل
کردن  5گرم از پودر کیتوزان در آب مقطر  +اسید استیک در 4
=  pHآماده گردید .برای پوششدهی به نمونهها از روش غوطه-
وری استفاده شد بدین نحو که قارچها یکی یکی به مدت  2دقیقه
درون محلول کیتوزان قرار داده میشدند و سپس به مدت 2
ساعت در هوای آزاد به منظور از دست دادن رطوبت و آب اضافی
گذاشته میشدند .بعد از پوششدهی نمونههای مورد نظر ،قارچها
درون بستهبندی گذاشته شدند .مقدار  100گرم قارچ (نمونههای
با پوشش و بدون پوشش به صورت مجزا) در ظروفی از جنس پلی
اتیلن قرار داده شد و به سه روش بستهبندی صورت پذیرفت.1 :
استفاده از فیلم بستهبندی معمولی موجود در بازار (فیلم ،)PVC
 .2بستهبندی با استفاده از فیلم پلی اتیلن سبک حاوی ذرات نانو
اکسید سیلیس و  .3بستهبندی با فیلم پلی اتیلن سبک حاوی
ذرات نانو اکسید سیلیس تحت شرایط اتمسفر اصالح شده .بعد از
بستهبندی ،بستهها در دمای  4و  25درجه سلسیوس نگهداری
شدند .تمام آزمایشات در طول دورهای  10روزه به صورت یک روز
در میان انجام پذیرفت.
ترکيبات گاز درون بستهها و آناليز آن

بستهبندیهای تهیه شده با فیلم نانو با استفاده از سیستم تزریق
گاز با درصد مشخصی از گازها ( 10درصد اکسیژن 10 ،درصد
دی اکسید کربن و  80درصد نیتروژن) پر شدند .گازهای اکسیژن،
دی اکسید کربن داخل بستهها هر دو روز یکبار با استفاده از
دستگاه گاز سنجی()WTT-GASTECHNIK, Oxybaby 6i
ساخت کشور آلمان اندازهگیری شدند.
بررسی تغييرات رطوبت و رنگ نمونهها

درصد رطوبت نمونهها با توزین نمونهها قبل و بعد از قرارگیری در
آون هر یک روز در میان و با استفاده از رابطه  1تعیین گردید.

توزین بستهها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم
انجام شد.
𝑊1 − 𝑊2
= )MO (w. b
× 100
𝑊1
رابطه  𝑊1وزن اولیه نمونهها قبل از قرارگیری

که در این
در آون و  𝑊2وزن نمونه بعد از قرارگیری در آون میباشد.
مدلی که به منظور اندازهگیری رنگ مواد غذایی بیشتر
مرسوم میباشد مدل * CIE L*a*bاست که یک استاندارد جهانی
برای رنگ است و در سال  1967توسط کمیسیون روشنایی
پذیرفته شد .رنگ سطح کالهک قارچ (به عنوان مهمترین قسمت
قارچ) با استفاده از دستگاه رنگسنج دیجیتالی مدل hp-200
ساخت کشور چین موجود در آزمایشگاه بررسی شد .برای این کار
تعداد  3عدد نمونه از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب و سپس
شمارهگذاری شد .یک ناحیه مشخص روی محصول به وسیله
ماژیک عالمت گذاری و تغییرات رنگ همان ناحیه در طول دوره
انبارداری یادداشت شد .تمام نمونهها در شرایط یکسان زیر
دستگاه رنگسنج قرار گرفت و مقادیر * L*, a*, bبدست آماده
ثبت شد .مقدار  ΕΔکه تغییرات رنگ را نشان میدهد با استفاده
از رابطه زیر محاسبه گردید:
∆𝐸 = √∆𝐿∗2 + ∆𝑎∗2 + ∆𝑏 ∗2
* ΔLتغییرات شاخص روشناییΔa* ،

که در این رابطه
تغییرات شاخص قرمز/سبز و * Δbتغییرات شاخص زرد/آبی نسبت
به روز اول ( )𝐿∗0 = 94.78 , 𝑎0∗ = 2.48, 𝑏0∗ = 8.44میباشند.
همچنین شاخص قهوهای شدن به عنوان یک پارامتر مهم
در محصوالتی که فعالیتهای آنزیمی دارند با استفاده از رابطه
زیر اندازهگیری شد(:)Jiang, 2013
)100(𝑥 − 0.31
0.172
𝐿𝑎 + 1.75
=𝑥
𝑏5.645𝐿 + 𝑎 − 3.012

= 𝐼𝐵

درصد بازشدن کالهک

از معیارهای بررسی کیفیت قارچ سفید دکمهای ،توسعه و
بازشدگی کالهک یا همان چتری شدن میباشد .بازشدگی
کالهک یکی از عوامل تعیین کننده پیری و افت کیفیت قارچ
میباشد که همراه با رنگ قارچ مستقیما بر بازار پسندی این
محصول تاثیر خواهد گذاشت ( .)Jiang, 2013که در این تحقیق
در ابتدای دوره نمونههایی که کالهک آنها کامال بسته بود و در
مرحله رسیدگی بودند انتخاب شدند و درصد بازشدگی در طول
دوره نگهداری با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
× 100

𝑂𝑁
𝑡𝑁

= ) (%کالهک باز شده

که در این رابطه 𝑡𝑁 تعداد کل نمونههای موجود در هر بسته
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و 𝑂𝑁 تعداد کالهکهای باز شده در همان بسته میباشد.

درجه سلسیوس میباشد که به مدت  10روز در این دما حفظ
شدند.

بررسی خصوصیات شیمیایی همچون  pHو مواد جامد محلول کل
( )TSS1در مواد خوراکی از اهمیت باالیی برخوردار است .به منظور
اندازهگیری خواص شیمیایی ابتدا قارچها با استفاده از دستگاه
خردکن خرد و هموژن شدند و سپس با استفاده از فشار دست و
کاغذ صافی  40میکرون عصاره نمونهها تهیه گردید pH .با استفاده
از دستگاه  pHمتر مدل  PHS3-W3Bساخت کشور ایتالیا با دقت
 0/01و  TSSبا استفاده از دستگاه رفراکتومتر آتاگو مدل PAL-2
ساخت کشور ژاپن با دقت  ،0/01در دمای  25درجه سلیسیوس
اندازهگیری شدند.

تغييرات گاز درون بستهبندی در طول دوره نگهداری

خواص شيميايی

خواص مکانيکی

آزمون نفوذ (پانچری) به منظور بررسی خواص مکانیکی و با
استفاده از دستگاه تست مواد غذایی ( )Zowick/roellمدل
( )Bbt1-Fro.5th.D14مجهز به لودسل ( X Force Hp nominal
 )Force: 500 N Capacityساخت کشور آلمان صورت پذیرفت.
بدین صورت که پروب مربوط با قطر  5میلیمتر و سرعت 10
میلیمتر بر دقیقه برای انجام این تست استفاده گردید .در این
تست پروب تا عمق معین به درون نمونهها نفوذ کرده و مدول
االستیسیته و ماکزیمم نیروی الزم برای نفوذ به داخل بافت
محصول مورد نظر توسط نرمافزار دستگاه ثبت میگردد .این
آزمون برای هر تیمار در سه تکرار انجام گرفت.
آناليز آماری

تاثیر پوشش کیتوزان ،روش بستهبندی و دوره نگهداری به عنوان
پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی و شیمیایی قارچ دکمهای مورد
بررسی قرار گرفتند .آنالیز آماری دادهها با استفاده از آزمون
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و با استفاده از تست آنووا2
صورت گرفت .همچنین آزمون مقایسه میانگینها با استفاده از
روش دانکن 3در نرم افزار  SPSS 19و ترسیم نمودارها در نرم افزار
 Excel 2013انجام شدهاند.

بحث و نتيجهگيری
بررسی شرايط بستهبندی و خصوصيات قارچ

تمامی بستهها به دو گروه تقسیم شدند و در دمای  4و  25درجه
سلسیوس نگهداری شدند .نمونههای نگهداری شده در دمای 25
درجه سلسیوس بعد از  4روز به طور کامل فاسد شده و غیر قابل
استفاده گردیدند ،به همین دلیل نتایج و تجزیه و تحلیلهای ارائه
شده در این مقاله مربوط به نمونههای نگهداری شده در دمای 4
1. Total soluble solid
2. ANOVA

بررسی دادهها در پایان دوره نگهداری نشان داد که با گذشت زمان
برای تمامی شرایط بستهبندی و همزمان با تنفس نمونهها میزان
دیاکسید کربن درون بستهها روندی افزایشی و میزان اکسیژن
روندی کاهشی داشته است (شکل  1و  .)2نتایج حاصل از تجزیه
واریانس دادهها (جدول  )1مشخص کرد که تغییرات دوره
نگهداری (روز) تاثیر معنیداری در سطح  1درصد هم بر تغییرات
(افزایش) دیاکسید کربن و هم بر تغییرات (کاهش) اکسیژن در
بستههای مختلف داشته است.
کمترین مقدار اکسیژن و بیشترین مقدار دیاکسید کربن
در پایان دوره نگهداری در بستهبندیهای نانو  +مپ مشاهده
گردید که مقادیر آنها به ترتیب  3/11و  17/58درصد بود.
تغییرات اکسیژن در داخل بستهبندیهای با فیلم معمولی در
نمونههای با پوشش و بدون پوشش در محدوده 23/76-27/77
درصد بود در حالی که میزان تغییرات این گاز در بستهبندیهای
نانو و نانو  +مپ به مراتب باالتر ( 59/68-76/83درصد) مشاهده
گردید .نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشاندهنده آن بود
که نوع بستهبندی تاثیر معنیداری در سطح  1درصد بر تغییرات
گاز درون بستهها در طول دوره نگهداری داشته است .همچنین
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگینهای اثرات اصلی مشخص
کرد که بین هر سه نوع بستهبندی اختالف معنیداری وجود
داشته است به نحوی که میزان تجمع دیاکسید کربن و مصرف
اکسیژن در بستههای نانویی بیش از بستههای معمولی مشاهده
گردید .دلیل این موضوع نفوذپذیری فیلم معمولی ) (PVCدر
مقابل اکسیژن و دیاکسید کربن میباشد که سبب میشود تبادل
گاز داخل و خارج بسته اتفاق بیافتد ،در حالی که با توجه به قرار
گیری ذرات نانو به عنوان پرکننده یا پوشش در ساختار یا سطح
فیلمهای نانویی نفوذپذیری فیلمهای نانو نسبت به تبادل گاز با
محیط کمتر خواهد بود .نتایج مشابه از تغییرات ترکیبات گاز
درون بستهها توسط ) Gholami et al. (2017و Oliviera et al.
) (2012گزارش گردیده است .در مجموع نتایج حاصل از تجزیه
واریانس (جدول  )1دادهها نشان دهنده تاثیر معنیدار دوره
نگهداری ،نوع پوشش ،نوع بستهبندی ،اثر متقابل دوگانه
دوره*بستهبندی و پوشش*بستهبندی هم برتغییرات دیاکسید
کربن و هم تغییرات اکسیژن بود ،اثر متقابل سه گانه
دوره*پوشش*بستهبندی فقط بر تغییرات اکسیژن تاثیر معنیدار
داشت که نتایج معنیداری آن در شکل  2نشان داده شده است.
3. Duncan

900

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،4زمستان 1398

شکل  -1تغييرات دیاکسيد کربن درون بستهها در طول دوره نگهداری

شکل  -2تغييرات اکسيژن درون بستهها در طول دوره نگهداری

تغيير سفتی بافت محصول در طول دوره نگهداری

بافت قارچ به عنوان یک فاکتور مهم و اصلی در تعیین کیفیت آن
میباشد و بر روی متابولیسم و محتوای آب این محصول تاثیر
مستقیم خواهد داشت .افزایش عمر قارچ بر خاصیت اسفنجی و
نرمی بافت آن تاثیر میگذارد ( Rux et al., 2015; Islam et al.,
 .)2014نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان
داد که دوره نگهداری ،نوع بستهبندی ،پوشش و اثر متقابل دوگانه
دوره*پوشش تاثیر معنیداری در سطح  1و  5درصد هم بر
تغییرات مدول االستیسیته و هم بر تغییرات نیروی نفوذ داشتهاند.
از طرفی اثر متقابل دوره*بستهبندی و اثر متقابل سهگانه
دوره*پوشش*بستهبندی فقط بر روی تغییرات مدول االستیسیته
تاثیر معنیداری در سطح  1درصد داشتهاند .بررسی نتایج نشان
دهنده روند کاهشی مدول االستیسیته ( )Emodو نیروی نفوذی
بافت ( )Fmaxبرای تمام تیمارها در طول دوره نگهداری بود
(شکل  3و  )4که دلیل آن کاهش محتوای رطوبت داخلی و پیری
محصول در طول دوره نگهداری میباشد .نتایج مشابهی از

تغییرات سفتی بافت محصوالت در طول دوره نگهداری نیز توسط
تعدادی از پژوهشگران گزارش شده است ( Tavalaei et al.,
 .)2016استفاده از اتمسفر اصالح شده در کنترل نرخ تنفس
محصوالت کشاورزی تاثیر بسزایی دارد ،همین موضوع در حفظ
سفتی بافت در طول دوره نگهداری محصول بسیار موثر خواهد
بود ( .)Tabatabaeiklour et al., 2017به نحوی که در پایان دوره
نگهداری بیشترین مقدار مدول االستیسیته و نیروی نفوذ در
نمونههای نگهداری شده در بستههای نانو  +مپ به ترتیب 0/042
گیگاپاسکال و  6/65نیوتن و کمترین مقدار در نمونههای با پوشش
بستهبندی شده با فیلم معمولی به ترتیب  0/014گیگاپاسکال و
 6/01نیوتن مشاهده گردید .از تفاوت بافت قارچ با سایر محصوالت
کشاورزی میتوان به خاصیت اسفنجی بودن و جاذب رطوبت
بودن آن اشاره کرد .به همین دلیل استفاده از محلولهایی
همچون کیتوزان به منظور پوششدهی این محصول سبب جذب
رطوبت بیش از حد توسط بافت آن شده و این جذب رطوبت باعث
تسریع در نرمی بافت میگردد .در صورت جذب رطوبت از محیط

غالمی و احمدی :بررسی اثر استفاده از پوشش کيتوزان... ،

پیرامون بافت محصول دچار نرمیای خواهد شد که از نظر مصرف
کننده نامطلوب و نامناسب خواهد بود (.)Belgheisi et al., 2009
در این تحقیق نیز ،در پایان دوره نگهداری مشخص شد که مدول
االستیسیته و نیروی نفوذ در نمونههای پوششدار کمتر از
نمونههای بدون پوشش بوده است .نتایج به دست آمده از تاثیر
پوشش کیتوزان بر سفتی بافت در این پژوهش مخالف با نتایج به
دست آمده توسط ) Tavalaei et al. (2016بود که بر روی خیار
صورت گرفته است .علت اختالف مشاهده شده در نتایج حاصل از
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آزمایشات بر خیار در مقایسه با قارچ سفید ،بافت متفاوت دو
محصول و رفتار متفاوت آنها در شرایط تماس با محلول پوشش
دهنده میباشند .به نحوی که پوست خیار رطوبت زیادی (برعکس
قارچ سفید) به خود جذب نخواهد کرد و پوشش به عنوان الیهای
حفاظتی سبب تقویت دیواره بیرونی آن خواهد شد در حالی که
محلول کیتوزان سریعا توسط بافت قارچ جذب شده و سبب افت
مدول االستیسیته و نیروی نفوذ خواهد شد.

شکل  -3تغييرات مدول االستيسيته نمونهها در طول دوره نگهداری

شکل  -4تغييرات نيرون نفوذ در نمونهها در طول دوره نگهداری

تغييرات رطوبت و شاخصهای رنگ در طول دوره نگهداری

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در زمینه بررسی محصوالت
کشاورزی و غذایی میباشد .تغییرات رطوبت در طول دوره
نگهداری در شکل  5نشان داده شده است .نتایج حاصل از تجزیه
واریانس (جدول  )2نمونهها نشان داد که دوره نگهداری ،نوع
بستهبندی ،اثر متقابل دوره*بستهبندی ،پوشش*بستهبندی،

دوره* پوشش و اثر متقابل سه گانه دوره*پوشش*بستهبندی
تاثیر معنیداری در سطح  1و  5درصد بر تغییرات رطوبت نمونهها
داشتهاند.
تمامی نمونههای قارچ مورد آزمایش در روز اول دارای
رطوبتی باالی  90درصد بودند که نشان دهنده حجم باالی آب
درون بافت این محصول میباشد ،همین موضوع سبب حساسیت
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باالی آن نسبت به تغییرات دما و شرایط نگهداری در مراحل پس
از برداشت خواهد شد .نتایج نشان داد که رطوبت در تمامی
تیمارها در طول دوره نگهداری روند کاهشی داشته است چرا که
قارچ محصولی با رطوبت باال میباشد و در طول دوره نگهداری
این رطوبت به تدریج از بافت محصول خارج میگردد و کاهش
رطوبت منجر به افت وزن ،کاهش کیفیت و بازار پسندی محصول
خواهد شد .در پایان دوره نگهداری بیشترین افت رطوبت (11/54

درصد) در نمونههای بدون پوشش نگهداری شده در بستهبندی با
فیلم معمولی بود در حالیکه کمترین میزان افت رطوبت (7/36
درصد) در نمونههای بدون پوشش نگهداری شده در بستههای نانو
 +مپ مشاهده گردید .نتایج مشابه از تاثیر معنیدار نوع بستهبندی
و اتمسفر اصالح شده بر کنترل رطوبت خرمای برحی در طول
دوره نگهداری توسط )Mohammahpour & Tajoddin (2017
گزارش گردیده است.

شکل  -5تغيير رطوبت نمونهها در طول دوره نگهداری

شاخص روشنایی (* ،)Lتغییر رنگ ( )ΔEو شاخص قهوهای
شدن ( )BIبه عنوان اولین و اصلیترین پارامترهای موثر بر بازار
پسندی قارچ سفید میباشند چرا که بیشترین تاثیر را بر انتخاب
این محصول توسط مشتری خواهند داشت ( ;Khan et al., 2014
 .)Liu & Wang, 2012همچنین شاخص* aو * bنیز به عنوان
شاخصهای سبزی و قرمزی میباشند ،که در این پژهش تمام
شاخصها اندازهگیری و محاسبه گردید.
ال
مشخص شد که استفاده از پوشش کیتوزان تاثیر کام ً
منفی در شاخص روشنایی و شاخص قهوهای شدن قارچ سفید
دارد .نتایج نشان داد در تمامی بستهها و در تمام دوره نگهداری
* Lدر نمونههای با پوشش کمتر از نمونههای بدون پوشش و
شاخص قهوهای شدن در نمونههای با پوشش بیشتر از نمونههای
بدون پوشش بوده است .ولی تغییرات رنگ در نمونههای با پوشش
کمتر از نمونههای بدون پوشش مشاهده شد (شکل  .)6نتایج
حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نیز نشان دهنده تاثیر
معنیدار ( )p > 1استفاده از پوشش کیتوزان بر تمامی
شاخصهای رنگی بود.
نتایج نشان دهنده روند کاهشی شاخص روشنایی و
افزایشی تغییر رنگ و شاخص قهوهای شدن (شکل  )7در طول
دوره نگهداری برای هر سه نوع بستهبندی در هر دو حالت با

پوشش و بدون پوشش میباشد .تاثیر دوره نگهداری بر تمامی
پارامترهای رنگ نیز در سطح  1درصد معنیدار بود و نوع بسته-
بندی بر * BI ، Lو  ΔEتاثیر معنیدار در سطح  1درصد داشت.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابل
دوگانه دوره*پوشش بر تمامی شاخصهای رنگ تاثیر معنیدار
داشته در حالی که دوره*بسته بندی فقط بر * ، Lپوشش*بسته-
بندی بر * Lو  BIتاثیر معنیدار در سطح  1درصد داشته و اثر
سه گانه دوره*پوشش*بستهبندی بر هیچکدام از شاخصها
معنیدار نبوده است (جدول  .)2نتایج حاصل از تاثیر اثر متقابل
دوگانه دوره*بستهبندی بر تغییرات * Lدر شکل  8نشان داده
شده است .مشخص شد که در طول دوره نگهداری شاخص *L
در نمونههای نگهداری شده در بستهبندیهای نانو  +مپ بیشتر
از شرایط دیگر بستهبندی بوده است .در پایان دوره نگهداری
بیشترین مقدار شاخص روشنایی در نمونههای بدون پوشش
نگهداری شده در نانو+مپ و کمترین مقدار در نمونههای با پوشش
نگهداری شده در بستههای معمولی به ترتیب  89/45و 51/15
بوده است .از طرفی بیشترین تغییرات (کاهش) * Lدر نمونههای
با پوشش بستهبندی شده با فیلم معمولی به میزان  31/04درصد
و کمترین تغییرات (کاهش) در نمونههای بدون پوشش
بستهبندی شده با نانو  +مپ  5/95درصد مشاهده گردید .در هر

غالمی و احمدی :بررسی اثر استفاده از پوشش کيتوزان... ،

سه نوع بستهبندی میزان افت * Lدر نمونههای با پوشش بیش از
نمونههای بدون پوشش بود .در پایان دوره نگهداری مشخص شد
که بیشترین افزایش شاخص قهوهای شدن ( 42/08درصد) در
نمونههای بدون پوشش قرار داده شده در بستهبندی معمولی و
کمترین افزایش ( 23/02درصد) در نمونههای با پوشش قرار داده
شده در بستههای نانو  +مپ بوده است .کنترل تغییرات شاخص
روشنایی و قهوهای شدن در بستهبندیهای نانو+مپ به دلیل
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وجود دیاکسید کربن با درصد باال (بیش از دیاکسید کربن
موجود در محیط) میباشد ،چرا که حضور دیاکسید کربن
پیرامون محصول سبب کنترل و کاهش سرعت فعالیت آنزیمی
محصول میگردد ( .)Lin et al., 2017نتایج مشابه توسط لین و
همکاران از تاثیر مثبت دیاکسید کربن بر کنترل فعالیتهای
آنزیمی نیز گزارش شده است.

شکل  -6تغييرات رنگ نمونهها در طول دوره نگهداری

شکل  -7تغييرات شاخص قهوهای شدن در طول دوره نگهداری

شکل  -8تاثير اثر متقابل دوره*بستهبندی بر تغييرات شاخص روشنايی
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درصد باز شدن کالهک در طول دوره نگهداری

بازشدگی کالهک در طول دوره نگهداری نشان دهنده پیری
محصول بوده و سبب کاهش کیفیت و افت رطوبت محصول
خواهد شد .در تمامی تیمارها در طول دوره نگهداری افزایش
میزان باز شدگی کالهک مشاهده گردید و بیشترین میزان
بازشدگی در نمونههای پوششدار و بدون پوشش بستهبندی شده
با فیلم معمولی مشاهده شد .در پایان دوره نگهداری میزان
بازشدگی کالهک در بستهبندی معمولی  80درصد و در
بستهبندی نانو و نانو  +مپ در محدوده  55تا  70درصد بود .نتایج
نشان داد که بازشدگی کالهک نیز همانند کاهش رطوبت در
بستهبندی معمولی بیشتر از سایر بستهبندیها میباشد .دلیل این
موضوع عایق بودن نسبی فیلم نانویی نسبت به خروج بخار آب از
درون بسته بوده است .کمترین میزان بازشدگی در بستهبندیهای
نانو  +مپ مشاهده شد ،همانطور که برخی محققان گزارش دادهاند
( )Lopez et al., 1992عالوه بر حفظ رطوبت در داخل بسته،
میزان دیاکسید کربن باال و اکسیژن پائین تاثیر مثبتی در کاهش
بازشدگی کالهک و جلوگیری از پیری محصول خواهد داشت.
تغيير خصوصيات شيميايی در طول دوره نگهداری

تغییرات  pHدر طول دوره نگهداری در شکل  9نشان داده شده
است .نتایج در طول دوره نگهداری برای تمامی بستهها و پوششها
نشان دهنده افزایش مقدار  pHبود ،نتایج مشابهی توسط Jiang
) Tao et al. (2006) ،(2013نیز از تغییرات خواص شیمیایی در
طول دوره نگهداری گزارش شده است .نتایج حاصل از تجزیه
واریانس دادهها نشان داد که دوره نگهداری ،پوشش کیتوزان ،نوع
بستهبندی ،اثر متقابل دوره*پوشش و دوره*بستهبندی تاثیر
معنیداری در سطح  1درصد بر تغییرات  pHو  TSSداشتهاند
(جدول  .)2تغییرات  pHو تاثیر اثر متقابل سه گانه
دوره*پوشش*بستهبندی بر مقادیر میانگین این پارامتر برای
تمامی نمونهها در شکل  9نشان داده شده است .همچنین نتایج
حاصل از تاثیر اثر متقابل دوگانه دوره*بستهبندی بر تغییرات
 TSSدر شکل  10نشان داده شده است .نتایج مقایسه میانگنهای
اثر اصلی بستهبندی نشان داد که بستهبندی نانو+مپ تاثیر معنی-
داری در سطح  1درصد بر کنترل  pHمحصول در طول دوره
نگهداری داشته است.
مشخص شد که در پایان دوره نگهداری میزان تغییر pH
در نمونههای بدون پوشش در هر سه نوع بستهبندی کمتر از
نمونههای با پوشش بوده است .نتایج مشابه توسط برخی محققان
برای میوه انگور گزارش گردیده است .گزارش ارائه شده برای انگور
نیز حاکی از افزایش  pHانگور در طول دوره نگهداری و تاثیر

معنیدار (در سطح  1درصد) استفاده از پوشش کیتوزان بر این
پارامتر بوده است ( .)Hasanzadeh et al., 2012بیشترین تغییرات
(افزایش) در نمونههای با پوشش قرار داده شده در بستهبندی
معمولی با  16/52درصد مشاهده شد .استفاده از پوشش کیتوزان
در تماس مستقیم با قارچ به دلیل بافت اسفنجی قارچ جذب بافت
این محصول شده و همین موضوع سبب تسریع در فعالیتهای
آنزیمی و تغییرات بیشتر  pHدر طول دوره نگهداری شده است.
از طرفی در مقایسه بین انواع بستهبندی ،استفاده از بستهبندی
نانو  +مپ سبب کنترل افزایش  pHتا پایان دوره نگهداری شده
است به نحوی که کمترین تغییرات در نمونههای بدون پوشش
موجود در این بستهها ( 7/90درصد) بود ،استفاده از این نوع
بستهبندی سبب حفظ شرایط محصول تا پایان دوره گردید ،نتایج
مشابه از تاثیر مثبت اتمسفر اصالح شده بر کنترل تغییرات pH
در محصول خرما نیز گزارش شده است ( & Mohammadpour
 .)Tajoddin, 2017افزایش  pHدر طول دوره نگهداری سبب تغییر
ماهیت محصول از حالت اسیدی به حالت بازی میگردد که همین
موضوع فساد پذیری را تسریع میکند .استفاده از بستهبندی نانو
و نانو  +مپ موجب کاهش نرخ تنفس محصوالت کشاورزی می-
گردد که همین کاهش نرخ تنفس سبب کنترل  pHدر دوره
انبارداری میگردد ( )Kader & Watkins, 2000و کنترل pH
سبب حفظ شرایط اولیه و تازگی محصول در دوره پس از برداشت
خواهد شد .نتایج مشابهی توسط Tabatabaeiklour et al.
) (2017از تاثیر نوع بستهبندی و کنترل نرخ تنفس بر حفظ pH
گوجه فرنگی نیز گزارش گردیده است.
تغییرات  TSSدر طول دوره نگهداری روند منظمی نداشت،
ولی در پایان دوره نگهداری میزان مواد جامد محلول نسبت به
روز اول در نمونههای بدون پوشش کاهش و در نمونههای با
پوشش افزایش داشت .کمترین میزان تغییرات در نمونههای
نگهداری شده در بستهبندیهای نانو و نانو  +مپ به میزان 2/11
–  3/29درصد و بیشترین تغییرات ( 34/52درصد) در
بستهبندیهای معمولی رخ داد .گزارش مشابهی مبنی بر تاثیر
مثبت استفاده از فیلم نانویی بر کنترل و حفظ مواد جامد محلول
در طول دوره نگهداری برای محصول شلیل بریده شده ارائه شده
است ( .)Asghari et al., 2015همچنین نتایج مشابهی از تاثیر
اصالح اتمسفر داخل بسته بر حفظ مواد جامد محلول در گالبی
در طول دوره نگهداری توسط ) Xiao et al. (2012نیز ارائه شده
است .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در پایان دوره
نگهداری در تمامی بستهها تغییرات  TSSدر نمونههای پوشش-
دهی شده کمتر از نمونههای بدون پوشش بوده است ،که این
کاهش تغییرات میتواند به دلیل کاهش تنفس در نمونههای با
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پوشش بوده باشد ( .)Jiang et al., 2012تغییرات  TSSدر طول دوره
نگهداری سبب تخریب دیوارههای سلولی و پیشروی پیری در

محصول میگردد که استفاده از فیلمهای نانویی میتواند این روند را
کند کرده و موجب تاخیر در پیری و فساد محصول مورد نظر گردد.

شکل  -9تغييرات  pHنمونهها در طول دوره نگهداری

شکل  -10تاثير اثر متقابل دوره*بستهبندی بر تغييرات TSS
جدول  -1تجزيه واريانس تاثير دوره نگهداری ،پوشش کيتوزان و نوع بستهبندی بر خواص مکانيکی قارچ دکمهای و تغييرات گاز درون بستهبندی

درجه آزادی

Emod

Fmax

O2

CO2

منابع تغييرات
5

دوره

**

0/003

**

**

13/84

*

پوشش

1

بسته بندی

2

**

0/001

**

دوره * پوشش

5

**0/000

**

دوره * بسته بندی

10

**

ns

2/03

ns

3/62

ns

4/05

0/021

0/000

پوشش * بسته بندی

2

ns

دوره * پوشش * بسته بندی

10

**

خطا

72
 nsعدم معنی داری

0/001
0/000

0/000
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7/06
9/35

7/73

1/28

** معنیدار در سطح1درصد

**

43/01

**

12/62

**

1655

ns
**

0/09

3/77

**

12/93

ns

0/09

0/05
*معنیدار در سطح  5درصد

**

35/68

**

8/24

**

2431

ns

0/03

**

4/06

**

13/30

**

0/42

0/06
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 پوشش کيتوزان و نوع بستهبندی بر خواص فيزيکی و شيميايی قارچ دکمهای، تجزيه واريانس تاثير دوره نگهداری-2 جدول
TSS

pH

ΔE

BI

b*

L*

a*

درصد

افت وزن

آزای

رطوبت
**

**

**

4/24

5

دوره

0/24 ns

1

پوشش

7/77**

141/44**

2268**

2684**

35353**

0 ns

0/52**

3/63**

107/98**

7/80**

0/46 ns

1/09 ns

80/60**

90/97**

**

**

46/23

**

12/63

9/74

1/22

منابع تغييرات

201/71

**

45033**

1/72

339/10

**

9/57**

**

14/26

**

5/29**

**

25/23

**

2/56

**

87/32

**

2/11

**

549/04

**

درجه

1/67

*

0/02

2

بسته بندی

ns

0/21

123/80

5

دوره * پوشش

0/36**

0/25**

8/55 ns

0/92 ns

0/28 ns

0/24 ns

5/11**

8/25**

0/58**

10

دوره * بسته

0/07 ns

0/93**

64/24**

2/78 ns

0/20 ns

0/19 ns

41/93**

5/28**

0 ns

2

پوشش * بسته

0/18 ns

0/14**

5/82 ns

0/34 ns

0/29 ns

0/29 ns

3/39 ns

4/14**

0/01 ns

10

* دوره * پوشش

0/10

0/01

10/98

1/35

2/08

0/37

5/28

0/70

0/13

72

بندی
بندی
بسته بندی
 درصد5 *معنیدار در سطح

درصد1** معنیدار در سطح

 در پایان دوره.بر شاخصهای رنگ و ساختار قارچ داشته است
 شیمیایی و مکانیکی قارچ،نگهداری نتایج بررسی خواص فیزیکی
سفید نشان داد که استفاده از فیلم بستهبندی مجهز به ذرات نانو
-سیلیس همراه با اصالح اتمسفر درونی بسته که با عنوان بسته
 بهترین شرایط را برای حفظ، مپ به آن اشاره شده+ بندی نانو
.خصوصیات قارچ در طول دوره نگهداری از خود نشان داده است

خطا

 عدم معنی داریns

نتيجه گيری
 شیمیایی و مکانیکی قارچ سفید،حفظ کیفیت و خواص فیزیکی
 به نحوی،در طول دوره نگهداری هدف اصلی تحقیق بوده است
 نانو فیلم و اتمسفر اصالح شده برای دستیابی،که پوشش کیتوزان
 مشخص شد که استفاده.به این موضوع مورد استفاده قرار گرفتند
از پوشش کیتوزان به دلیل بافت ویژه و اسفنجی قارچ تاثیر منفی
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