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 مقدمه
از  Agraicus Bisporusبا نام علمي قارچ  خوراكي دكمه اي  

 محصوالت پروتئيني مهم  و فرآورده هاي ارزشمند كشاورزي

قسمتي از رژيم غذايي بشر بوده ي متمادي كه براي قرن ها است

 برداشت تحت تاثير عوامل مختلف لحظهاز  قارچكيفيت  [1]ست.ا

 يمباكتري ها، كپک ها، فعاليت آنزي .يابدو كاهش مي قرار گرفته

و تغييرات بيوشيميايي مي تواند در طول نگهداري موجب فساد 

تواند در جلوگيري از اين مشکالت بسته بندي مي [2]. قارچ شوند

 کي ييايسلولز باكترو افزايش ماندگاري محصول موثر باشد. 

نانو  اسيدر مقبا ابعادي است كه  يکروبيم ديساكار يپلاگزو 

. دهد ليکتش يسه بعد ياساختار شبکه کيتواند يمتوليد شده و 

بدليل ماهيت بلورين و قدرت  ،ييايسلولز باكتر افينانوال يغشا

م هاي بسته تواند در توليد فيلميتشکيل پيوند بين مولکولي زياد، 

 بندي مواد غذايي استفاده شود. 

 [4] يضدميکروبماده  و[3] اكسيدان آنتي عنوان به سبز چاي

ه اكسايشي چاي سبز بيشتر مربوط ب اثر ضدشناخته شده است. 

 آن در افزایش ماندگاریتأثیر و  سبزحاوی عصاره چای خواص فیلم  بررسی

ای قارچ دکمه 

 3هادي الماسي ،2سهراب معيني، 1*ساحل مراديان

 علوم و صنايع غدايي،تهران،ايران -گروه مهندسي كشاورزيدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال،  -1

 استاد گروه علوم و صنايع غدايي و فرآورده هاي شيالت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، ايران -2

 ي كشاورزي، دانشگاه اروميه، ايراناستاديارگروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده -3

وزن فيلم و سپس  %25و  22هدف از اين پژوهش، توليد فيلم نانوالياف سلولز باكتريايي حاوي عصاره چاي سبز در دو غلظت  چکیده:
استفاده از آن در نگهداري قارچ خوراكي بود. با افزودن عصاره، فيلم سلولزي خاصيت آنتي اكسيداني بسيار خوبي پيدا كرد و همچنين 

ها بر روي قارچ ير فيلمبررسي تأثاكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشرشيا كلي در حد مطلوبي بود. اثر ضدميکروبي آن در برابر ب
روز نگهداري در دماي يخچال نشان داد كه با استفاده از فيلم فعال سلولز، ميزان افت وزن نمونه ها بطور معناداري  12خوراكي در طول 

ت وزن در تمامي نمونه ها بيشتر شد. همچنين در حالت استفاده از فيلم هاي حاوي كاهش يافت. همچنين با گذشت زمان، درصد اف
عصاره چاي سبز، بار ميکروبي نمونه هاي قارچ كاهش يافت و در طي گذشت زمان نيز روند افزايشي بار ميکروبي قارچ ها كم شد. 

ايش سبز قادر است ماندگاري قارچ را بطور قابل توجهي افز نتايج اين پژوهش نشان داد كه فيلم فعال نانوالياف سلولز حاوي عصاره چاي
 دهد.

فيلم نانو الياف سلولز باكتريايي، عصاره چاي سبز، قارچ دكمه اي، ماندگاري واژه های کلیدی:

sahel.moradiyan@yahoo.com:نويسنده مسئول
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مولکول  [2].دفنولي، كه به نام كاتچين ميباشن تركيبات پلي

كاتچين همچنين عامل اصلي خواص ضدميکربي عصاره چاي 

در تحقيق حاضر عصاره ي برگ چاي سبز استخراج [6] .سبز است

همچنين  ولز باكتريايي گرديد و تاثير آن بر روي خواص فيلم سلو

نگهداري مدت زمان طي بر ماندگاري قارچ خوراكي دكمه اي 

 بررسي شد.در يخچال 

 بخش تجربی
از ماده  2به  1 توسط حالل آب با نسبتچاي سبز گيري عصاره

سانتيگراد درجه  05ماري شيکردار در دمايجامد به حالل در بن

  شمارهدقيقه انجام شد و سپس توسط كاغذ صافي  ده به مدت

ز لياف سلولفعال نانوا ي فيلمبراي تهيهسپس [3]. صاف شد1

مقطر  ها توسط آبز ابتدا فيلمسبي چايباكتريايي حاوي عصاره

هاي احتمالي حذف گردد. پس از خشک شسته شد تا ناخالصي

تهيه شد. سپس  %25و  %22در دو غلظت ها، از عصارهشدن فيلم

به  فيلم ها به روش غوطه وري در داخل بطري هاي حاوي عصاره

ساعت غوطه ور شد. سپس بر روي پيلت در دماي محيط  6مدت 

براي بسته   .عصاره هاي اضافي آن خشک شود ت تاقرار گرف

بندي قارچ ها از ظروف پالستيکي رنگي مرسوم و همچنين لفاف 

چاي  يهاي فعال حاوي عصارهفيلمپلي اتيلني شفاف استفاده شد. 

ابعاد كف ظرف بريده شد و در  در %25و  %22هاي سبز در غلظت

سته هاي بها قرار گرفت. سپس قار چكف ظرف در تماس با قارچ

 12سانتيگراد درون يخچال به مدت درجه 4بندي شده در دماي 

 روز نگهداري شد.

براي تعيين خواص آنتي اكسيداني فيلم ها از روش تعيين مهار 

 (DPPH)دي فنيل پکريل هيدرازيلكنندگي راديکال آزاد 

 [7]استفاده شد.

از روش انتشار بر  ها،هت بررسي خواص ضد ميکروبي فيلمج

دو سوش  . جهت اين كار از[0] روي ديسک استفاده گرديد

و ثبت( ) گرم ماستاندارد باكتريايي استافيلوكوكوس آرئوس 

ه ي عدم قطر هال و شداستفاده في( گرم من)باكتري اشرشياكالي 

رشدايجاد شده توسط ديسک ها به كمک كوليس ديجيتال اندازه 

 [0].گيري شد و به ميلي متر گزارش گرديد

جهت شمارش بار ميکروبي هاي ميکروبي قارچ،  در مورد آزمون

كل ابتدا يگ گرم از هر نمونه به كمک ترازوي سه صفر توزين 

تهيه  15-0شد و از نمونه ي توزين شده رقت هاي سريال، تا رقت 

شد. سپس هر يک از رقت هاي تهيه شده برروي دو پيلت حاوي 

محيط كشت پليت كانت آگار به روش پورپيلت كشت داده شد. 

ساعت در دماي  40تا  24كلني ها به مدت پليت ها جهت كشت 

درجه ي سلسيوس در داخل انکوباتر يخچال دار قرار داده  2±32

شد. پس از رشد كلني هاي باكتريايي اقدام به شمارش باكتري ها 

 . [9] شد

افت وزن محصوالت در هر بسته به وسيله انتقال قارچ به داخل 

ميزان به صورت سيني جديد و وزن روي ترازو تعيين شد. اين 

               .وزن اوليه گزارش شدافت نسبت به درصد 

صورت گرفت.  SPSS 21تحليل آماري پژوهش با استفاده از نرم 

نتايج آزمون هاي فيلم با طرح كامالً تصادفي و آزمون دانکن در 

و نتايج آزمون هاي قارچ با طرح فاكتوريل تجزيه و  %2سطح 

  تحليل شدند.  

 بحثنتایج و 
به طور كلي با افزايش مدت زمان نگهداري ميزان افت وزن قارچ 

كه  مي شودمشاهده  1با توجه به جدولنيز افزاش پيدا مي كند. 

ا چنين با گذشت زمان افزايش يافته است همميزان افت وزن ب

مشاهده  با شاهد درصد 25و 22ي عصاره ي چاي سبزمقايسه

به طور %22با افزودن عصاره چاي سبز ميزان افت وزن شود كه مي

 %25ز ي چاي سبمعني داري تغيير نيافته است اما باافزودن عصاره

يج اين يافته ها مطابق با نتابه طور معني داري كاهش يافته است.

بود. در پژوهش آنها نيز با بررسي اثر  [15]سياهرودي و همکاران 

رفت ميزان زمان بر ميزان كاهش وزن همانطور كه انتظار مي

طور معني داري افزايش كاهش وزن قارچ ها با گذشت زمان به 

  يافت.
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( نمونه های قارچ نگهداری شده در زمان %میزان افت وزن ) -1جدول 

 های مختلف

 

د. بار ميکروبي افزايش مي ياببه طور كلي با گذشت زمان ميزان 

ي چاي مشاهده مي شود با افزودن عصاره  2با توجه به جدول

درصد ميزان بار ميکروبي به طور معني داري كاهش  25و  22سبز

درصد 25و  22ي چاي سبزمي يابد.با مقايسه ي ميانگين عصاره

درصد به طور معني  25شود كه عصاره ي چاي سبزمشاهده مي

روز شده است.  12اهش بار ميکروبي قارچ ها طي داري باعث ك

گالوكاتشين و همکاران  بر روي آثار اپي Parkمطالعه ي پارک

موجود در چاي سبز  نشان دهنده ي تاثيرات ضد ميکروبي و 

 گفته شده است كه پلـي [11]قارچي  اين تركيبات است.

از طريق ( Tanin)ها گيـاهي يـا اصـطالحاً تاننهـاي فنـل

اتواكسيداسيون و توليد پراكسيد هيدروژن، اثرات مهاري خـود را 

 [.12] دكننهاي ميکروبي( اعمال مي بـر رشـد ياختـه )شـامل ياخته

 
يدان اكسيک راديکال آزاد پايدار با آنتيبه عنوان  DPPHمحلول

-DPPHوبه شکل مولکول  تركيب و اتم هيدروژن از آن گرفته

H فعاليت آنتي اكسيداني  1با توجه به شکل شود.پايدار تبديل مي

باشد. مي %22بيشتراز عصاره چاي سبز %25عصاره ي چاي سبز

همچنين  [13]اين نتايج مطابق با يافته هاي نوري و همکاران است.

مطابق با نتايج حاصل از يافته هاي سمناني و همکاران خواص 

دان هايي اكسيي چاي سبزبيشتر از آنتياكسيداني عصارهآنتي

ز ي چاي سبو عصاره سولفيت استمتابيو سىيم  BHTهمچون 

به عنوان يک آنتي اكسيدان با عملکرد دوگانه)محلول در آب و 

 [14]روغن( مطرح مي باشد.

 
 قدرت آنتی اکسیدانی عصاره ها– 1شکل 

براي توليد فيلم هاي ضد ميکروبي نانوالياف سلولز باكتريايي چاي 

درصد اضافه شد و تاثير آن بر باكتري 25و  22سبز با غلظت هاي 

مورد بررسي قرار گرفت. با توجه ئوس اشرشيا كالي و استاف ار

مشاهده مي شود كه فيلم ضد ميکروبي نانو الياف  2به شکل شماره 

ي چاي سبز اثر درصد عصاره25سلولز باكتريايي حاوي 

درصد دارد. 22بازدارندگي بيشتري نسبت به عصاره ي چاي سبز 

 [12]و همکاران مطابقت دارد. Gachkarاين نتيجه با نتايج 

 
فیلم های حاوی عصاره چای سبز در  رشدی عدم قطر هاله -2شکل 

  ئوسبرابر باکتری اشرشیا کوالی و استاف آر
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 نتیجه گیری
نتيجه پژوهش حاضر نشان داد كه افزودن عصاره چاي سبز به فيلم 

سلولز باكتريايي باعث ايجاد خاصيت آنتي اكسيداني و 

ضدميکروبي قوي در فيلم مي شود. استفاده از اين نوع فيلم فعال 

وانست ماندگاري قارچ خوراكي را افزايش داده و افت وزن و ت

رشد ميکروبي آن را در طول نگهداري كنترل كند. بنابراين 

توان فيلم فعال سلولز حاوي عصاره چاي سبز را بعنوان يک مي

بسته بندي جديد جهت افزايش ماندگاري ميوه ها و سبزيجات 

 معرفي نمود. 
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Investigation of the properties of green tea extract loaded film and its effect on 

increasing shelf life of bottom mushroom  

 

Sahel Moradiana*, Sohrab Moinib, Hadi Almasi3 
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Abstract:  

The aim of this research was to prepare bacterial cellulose nanofiber film containing green tea 

extract at two concentrations of 25 and 50% wt. and to use it for packaging of edible mushroom. 

Prepared film had good antioxidant activity and also showed antimicrobial effect on S.aureus 

and E.coli. Investigation of the effect of films on quality of edible mushroom during 15 days 

storage in refrigerator temperature revealed that the using of active cellulose film caused to 

decrease of weight loss. Also, by increasing storage time, the weight loss was increased. 

Microbial count of mushroom samples was decreased by using active films and it increased by 

increasing time o storage. Results of this research revealed that the using of cellulose active 

film containing green tea extract is able to significant increase of shelf life of mushroom.      

 

Keywords: Bacterial cellulose nanofiber; green tea extract; button mushroom; shelf life 
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