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  چکیده
کننده از فساد میکروبی و افزایش ماندگاري قارچ عنوان عامل جلوگیريبه )Zataria multifloraپوشش خوراکی حاوي عصاره آویشن شیرازي (

هاي موجود در آویشن شیرازي شناسایی و ترکیب GC Mass) مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از دستگاه Agaricus bisporusاي (خوراکی دکمه
چنین شناسایی بار میکروبی در سطح کالهک قـارچ و اثـر   گیري شد. هماندازه HPLCستگاه عنوان ترکیب ضدمیکروبی با استفاده از دمقدار تیمول به

در محیط کشت غذایی بر روي باکتري و کپک بررسی گردید. بدین منظـور کالهـک    گرم بر لیترمیلی 105و 70هاي عصاره آویشن و تیمول با غلظت
گرم در لیتر پوشش داده و میلی 5/187و 125، 5/82مراه عصاره آویشن شیرازي با سه غلظت هدرصد به 1سلولز با کربوکسی متیل ايرسیده قارچ دکمه

ار میکروبی در روز اول، هفتم و چهاردهم مورد بررسی گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، و ب داري شدندمدت دو هفته نگهدرجه سلسیوس به 8در دماي 
کنند. همچنـین درسـطح   داري در سطح کالهک نمونه شاهد رشد میدر مراحل مختلف نگه .Aspergillus spو کپک  .Psudomonas spباکتري 

گرم میلی 5/187طوریکه در غلظت محیط غذایی و کالهک پوشش داده شده با افزایش غلظت آویشن و تیمول از تراکم  باکتري و کپک کاسته شد. به
 گرم بر لیتـر میلی 70عصاره آویشن و  گرم بر لیترمیلی 125راي جلوگیري از رشد کپک و غلظت تیمول ب گرم بر لیترمیلی 105عصاره آویشن و  بر لیتر

 باشد.تیمول براي جلوگیري از رشد باکتري مناسب می
  

  اي، آویشن شیرازي، تیمول، پوشش خوراکی، زمان ماندگاري قارچ دکمه هاي کلیدي:واژه
  

   1  مقدمه
 90داراي رطوبـت حـدود   ) Agaricus bisporus( ايقارچ دکمه

پذیرتر شدن در برابر درصد است. این مقدار باالي رطوبت باعث آسیب
 ,Hershko et. alشـود ( هـاي شـیمیایی مـی   ها و واکـنش میکروب

فعالیت آنزیماتیک و  با ها،ها و کپکباکتريدر چنین شرایطی ). 1998
فسـاد  داري موجـب  نگه مدتتوانند در طول تغییرات بیوشیمیایی می

کاهش سرعت فساد قارچ  براي. (Masson et. al, 2002)قارچ شوند 
دهـی تیمـار بـا    بندي اصالح شـده، پوشـش  هایی مانند بستهاز روش
اي شدن استفاده شده است (زاهدي و هاي ضدمیکروبی و قهوهمحلول

هاي از عصاره هایی جهت استفادهپژوهش چنینهم). 2010همکاران، 
هـا و  بود ماندگاري مواد غذایی، تاخیر رشـد قـارچ  به منظوربهگیاهی 
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 Durling et)جلوگیري از تولید سموم قارچی صورت گرفتـه اسـت (  
al,. 2007 ;Rasooli et al,. 2006;Thompson, 1989. 

بـوده و گیـاه    Laminaceaeآویشن شیرازي متعلق بـه خـانواده   
ترکیـب  ایـن گیـاه داراي   ). Ali et al,. 2000باشـد ( بومی ایران می

 ماننـد  فنلـی بوده کـه حـاوي مشـتقات    اسانس روغنی از نوع اصلی 
واکـنش   ).Aligiannis et al,. 2001د (باشـ می کارواکرول و تیمول

اجزاي اسانس با یکدیگر نقش مهمی در تعیین اثر ضدمیکروبی گیـاه  
 تشـدیدکنندگی تیمـول و کـارواکرول اثـرات     کهطوريبه کند.ایفا می

تیمـول نسـبت بـه     البتـه ). Didry et al,. 1994( ضدمیکروبی دارند
-تري در افزایش خاصیت ضدمیکروبی ایفا مـی کارواکرول نقش مهم

هـاي  پـذیري کانـال  کارواکرول از طریق تغییـر در نفوذ هر چند کند. 
+/K+H  غشاي سـلولی منجـر بـه توقـف و اخـتالل       درشیب یونی و

محبـوبی و  ). Ultee et al,. 1999شـود ( عملکرد سلول و مرگ مـی 
بـه  هـا  بـاکتري هـا نسـبت   قـارچ  ،) نشان دادنـد 1388فیض آبادي (

باشند، ولی نسبت تر میهاي مرزه، مرزنجوش و آویشن حساساسانس
تر بودند. تیمول و ها حساسهاي از قارچبه اسانس اکالیپتوس باکتري

عنـوان اجـزاي اصـلی اسـانس مرزنجـوش، آویشـن و       کارواکرول بـه 
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ان جزء عمده در اسانس مرزه نقش مهمی در این اثر عنوکارواکرول به
هـا اثـر   هـاي گیـاهی روي قـارچ   بخشی داشـت. بطـورکلی اسـانس   

کشی باکترياثر  لیو ،ها داشتهمهارکنندگی بیشتري نسبت به باکتري
   (Kraft and Hobbs, 2004).د باشمیکشی قارچ آنها بیشتر از
هاي اد که پوششنشان د ،)1388هاي جوانمرد و رمضان (بررسی

 بـوده و  حاصل از پروتئین آب پنیر حاوي مواد ضـدمیکروبی طبیعـی  
ها را بر روي سطح مغز توانایی جلوگیري از آلودگی و رشد ثانویه قارچ

افزایش میزان عصاره الکلـی در ترکیـب فـیلم    و  پسته خواهند داشت
 Aspergillusخوراکی پروتئین آب پنیر باعـث کـاهش رشـد قـارچ     

flavus  هـا  د عالوه بر این چنین پوشـش شومیبر روي محیط کشت
توانند از تغییرات انبارمانی مغزهاي خـوراکی ماننـد کـاهش وزن،    می

فساد میکروبی و جذب رطوبت کاسته، منجر به افزایش مانـدگاري و  
 Doster( سالمت مغزهاي خوراکی در طی مدت ذخیره سازي شـوند 

et al,. 1994 .( 
کننـدگان  داراي اثرات سوء بـراي مصـرف   هاي غیرطبیعیترکیب

کنندگان را به و ضمن تخریب محیط زیست، سالمت استفاده باشندمی
هاي طبیعی که زمینـه مـواد اولیـه و    اسانسطرفی از  .نداندازخطر می
تواننـد  موجود اسـت، مـی  قابلیت بسیار باالیی  با ها در کشورتولید آن

بـدین منظـور    یی باشـند. جایگزین مناسبی براي نگهـداري موادغـذا  
عصاره آویشن شیرازي و تیمول بر  تأثیر پوشش خوراکی حاويبررسی 

 .اي مورد مطالعه قرار گرفتقارچ خوراکی دکمهماندگاري  زمان
  

  هامواد و روش
)  Agaricus bisporusي (اقـارچ خـوراکی دکمـه   کالهک ابتدا 

شـد و بـه   تهیـه   قالآقشهرستان مرکز پرورش قارچ از  93در مهر را
(زاهدي و همکاران،  درجه سلسیوس منتقل گردید 8دماي  با یخچال
دهی و استفاده از عصاره آویشـن  پوشش ،سپس مراحل تیمار. )1390

  .شدشیرازي به شرح ذیل انجام 
  

  دهیهیه محلول پوششت
حجمـی پـودر    -وزنـی  درصـد  1دهی با افزودن محلول پوشش 

) و CMCوزنی /وزنی %50( و گلیسرول(مرك) سلولز کربوکسی متیل
  ). 1390زدن انجام شد (زاهدي و همکاران، دهی تحت همحرارت
  

   آویشن شیرازي گیريروش عصاره
) انجـام  2007گیري بر اساس روش دورلینگ و همکاران (عصاره

کـه از شـرکت    آویشـن شـیرازي  گـرم   20مقـدار   کـار  براي این شد.
و پـودر   را آسیاب نمـوده داروسازي گیاه اسانس گرگان تهیه شده بود 

قسمت  75آب ( ل/ولیتر حالل اتانمیلی 120داخل بشر  بدست آمده را
شیکردار در دماي  نکوباتوراآب) اضافه شده و داخل  قسمت 25 –الکل

ساعت تکان داده، سپس توسط روتاري  3درجه سلسیوس به مدت  40
روتاري  زا . ماده خشک حاصلگردید اواپراتور حالل کامال از تفاله جدا

در ظـرف   بدست آمده راعصاره آویشن درصد تهیه و  48با غلظت را 
  ). 1391د (اجنوردي و همکاران، یاري گرددتیره، داخل یخچال نگه

  
  شناسایی ترکیبات آویشن شیرازي 

 GC Massبراي شناسایی ترکیبات آویشن شـیرازي از دسـتگاه   
ــد.  VF5MSو ســتون   VARIAV CP3800مــدل  اســتفاده گردی

هـاي  و ترکیـب  گردیـد تزریق بدست آمده به دستگاه عصاره آویشن 
  مشخص گردید. شیمیایی مرتبط با اهداف آزمایش 

 HPLCمقـدار تیمـول در آویشـن از دسـتگاه      گیـري جهت اندازه
 Diodeمدل هیتاچی دتکتور  HPLCاستفاده شد. مشخصات دستگاه 

Array  و  60/40بت نانومتر فاز استونیتریل/ آب به نس 210طول موج
بکار گرفته  ml/min 1 جریانو  RP18 (250×4mm, 5μm)ستون 

آویشـن در   از عصـاره  میکرولیتـر  20. براي انجام آزمایش مقـدار  شد
هـاي  و تیمـول در غلظـت   گـرم بـر لیتـر   میلی 5/187و  125 غلظت

 تزریق شد و منحنی گرم بر لیترمیلی 110و  50، 35، 10، 5استاندارد 
براي محاسبه مقدار تیمول در عصـاره آویشـن    پسآن رسم گردید. س

  گردید.استفاده منحنی استاندارد تیمول  شیرازي از
  

  چتیمار قار
 اي شـدن اسـید اسـکوربیک   قارچ بـا محلـول ضـدقهوه   کالهک 

تـا   شـد  دادهشستشـو  بـا آب  دقیقه تیمار، سـپس   3به مدت  درصد1
غذ جاذب قارچ روي کا کالهکبقایاي اسید از روي قارچ زدوده شود. 

هـا را  در ادامه کالهکتا رطوبت اضافی آن گرفته شود. داده شد قرار 
متیل سـلولز حـاوي   محلول پوشش کربوکسی اخلدقیقه د 3به مدت 

گـرم  میلی 5/187و 125، 5/82 هايبا غلظتعصاره آویشن شیرازي 
سپس قارچ گردد. کالهک ه تا ماده پوشش جذب سطح دادقرار  بر لیتر

دقیقه بـر   5از محلول پوشش خارج و به مدت زمان  دهش نمونه تیمار
. مواد اضافی خارج گرددروي سبد مشبک در دماي اتاق قرار گرفته تا 

صورت انفرادي وزن و درون ظرف به هاي تیمار شدهدر انتها کالهک
 گردیـد  درجه سلسیوس منتقـل  8بندي قرار گرفته و به یخچال بسته

 ). 1390(زاهدي و همکاران، 
  

  رسی میکروبیبر
هـاي تیمـار شـده در سـه     براي این هدف از سطح کالهک قارچ

 ابتـدا بـرداري صـورت گرفـت.    زمان روز اول، هفتم و چهاردهم نمونه
متر از پوست کالهک را برداشته و در لوله سانتی 3×3ابعاد قطعاتی به

 2زدن به مدت هم آب قرار داده و بعد از به-لیتر پپتونمیلی 25حاوي 
لیتر از سوسپانسیون بدست آمـده را بـر محـیط کشـت     میلی 5ه دقیق

ــت ــذایی نوترین ــار -غ ــراي آ) -(نآگ ــودگیب ــی آل ــاکتري و  بررس ب
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کپک کشـت داده  بررسی  ا) جهت-د-(پآگار -دکستروز-زمینیسیب
درجه سیلسـیوس   25-28هاي کشت داده شده در دماي شدند. نمونه

هـاي میکروبـی و   زمونداري شدند. سپس با آروز نگه 5تا  3مدت به
 شناسـایی شـدند   ،اي رشـد یافتـه  رهشناسی خردسـازوا بررسی ریخت

 . )2013(ژیانگ، 
  

 MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی
آ تهیـه و در پتـردیش   -د-پآ و -ابتدا محـیط کشـت غـذایی ن   

بر اساس آزمایش اولیه به عمل آمده حدود غلظت مناسب ریخته شد. 
در قسمت وسط محیط کشت غذایی سپس  عصاره آویشن تعیین شد.

لیتر از عصاره آویشـن  میلی 125/0مقدار ایجاد و داخل آن به یچاهک
تیمول و  گرم بر لیترمیلی 5/187و 125، 5/82 هايشیرازي با غلظت

در اطراف  سپس .ریخته شد گرم بر لیترمیلی 105و  70هايغلظتبا 

در سه تکرار ه متري باکتري و کپک جدا شدسانتی 3چاهک با فاصله 
درجـه سیلسـیوس    25-28هـا در دمـاي   کشت داده شـدند و نمونـه  

میزان ناحیه ممانعت از  براي تعیین میزان بازدارندگی،نگهداري شدند. 
 شـد گیـري  انـدازه رشد باکتري و کپک در روز اول، هفتم و چهاردهم 

 .)1388(جوانمرد و رمضان، 
  
  و بحث نتایج

عصـاره   مقدار تیمول دردست آمده ببا توجه به منحنی استاندارد 
گرم بر لیتر به ترتیب میلی 105و  70ترتیب به 5/187و  125آویشن 

هاي بدست آمده براي تیمول ). از این غلظت3و 2، 1تعیین شد (شکل 
  در بررسی میزان بازدارندگی میکروبی استفاده گردید.

  

  
 HPLC، دستگاه دقیقه) 2/10(زمان  رگرم بر لیتمیلی 50پیک استاندارد تیمول غلظت  - 1شکل 

  

  
  HPLC، دستگاه دقیقه) 12/10(زمان  گرم بر لیترمیلی 125 پیک عصاره آویشن غلظت - 2شکل 
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  دقیقه) 6/20(پیک تیمول در زمان  GC Massدستگاه  ،هاي مربوط به عصاره آویشن شیرازيپیک - 3شکل 

  
  GC Massسط دستگاه توگیري شده اندازه شیرازيآویشن  عصاره - 1جدول 

 درصد ترکیب نام ترکیب
3-Carene 
Ø-pinene 

O-Terpelene 
p-Cymene 
P-Cineole 

p- Terpinen 
R-Pluegone 

Thymol 
Carvacrol 

Caryophyllene 
Ledene 

Spathulenol 

2.093 
0.404 
1.970 

34.939 
0.382 

13.628 
0.326 
2.962 
5.430 
0.313 
0.824 
1.475 

  
 .sp( بـاکتري هـاي انجــام شـده   ز کشـت نتـایج بدسـت آمــده ا  

Psudomonas) ــک ــک  )sp. Aspergillus) و کپ ــطح کاله ــا س ه
). نتـایج بدسـت آمـده از اثـر     5و 4جداسازي و شناسایی شدند (شکل

عصاره آویشن شیرازي بر رشد باکتري و کپـک مشـخص نمـود کـه     
غلظت آویشن شیرازي بـر جمعیـت بـاکتري و کپـک تـأثیر       افزایش

میـزان رشـد   بر روي محیط کشت غـذایی  که طوريبهمستقیم دارد، 
 1 گـرم بـر لیتـر   میلی 5/82) در غلظت sp. Psudomonasباکتري (

به  گرم بر لیترمیلی 125متر ناحیه بازدارنده از رشد و در غلظت سانتی
). 6ب، ج و شکل  -4رسید (شکل متر ناحیه بازدارنده از رشد سانتی 2

گونه باکتري رشد نکـرد.  هیچ رم بر لیترگمیلی 5/187در غلظت  البته
 125در غلظـت   ) sp. Aspergillusولی میزان رشد در مورد کپـک ( 

متـر ناحیـه بازدارنـده از رشـد و در     سانتی 1به مقدار گرم بر لیترمیلی

 متر ناحیه بازدارنده از رشد رسـید سانتی 2به  گرم بر لیترمیلی 5/187
  ). 6ج، د و شکل -5(شکل

 sp. Aspergillus) و کپک (sp. Psudomonasاکتري (فراوانی ب
روز اول در تمـام   هاي کالهک قارچ تیمـار شـده و شـاهد   ) در نمونه

تیمارها یکسان و به مقدار کم بود. این فراوانـی در نمونـه شـاهد بـا     
که در پایـان روز  طوريبه .شدداري بیشتر میافزایش مدت زمان نگه

ــه حــداکثر  ــی رســید. چهــاردهم ب ــاکتري (ول ــزان جمعیــت ب  .spمی
Psudomonas( و کپک )sp. Aspergillus (  در تیمارهاي با پوشش

بـا افـزایش مـدت     هرچندو عصاره آویشن نسبت به شاهد کمتر بود. 
دیـده  رابطـه مسـتقیم   و کپک  افزایش جمعیت باکتري روندداري نگه
اوانی دهی به تنهایی بر فر). نتایج نشان داد که پوشش7(شکلشد می

)  sp. Aspergillus) و کپـک ( sp. Psudomonasجمعیت باکتري (
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تأثیر دارد و نسبت به شاهد از فراوانی کمتر و نسبت به عصاره آویشن 
کـه تیمارهـاي حـاوي     طـوري باشد، بهاز فراوانی بیشتر برخوردار می

) و کپک sp. Psudomonasپوشش و آویشن از نظر فراوانی باکتري (
)sp. Aspergillus (       نسبت به پوشش تنهـا تفـاوت قابـل تـوجهی

هاي مختلف آویشن شـیرازي و جمعیـت   چنین بین غلظتداشتند. هم
شد و بـا افـزایش غلظـت از میـزان     باکتري رابطه مستقیمی دیده می

  ).7شد (شکل میاي کاسته طور قابل مالحظهها بهآن

  الف

  
  ج

  

  ب

  
  شن شیرازي از رشد باکتريمیزان بازدارندگی عصاره آوی - 4شکل 

  ج) گرم بر لیترمیلی 125، (ب) گرم بر لیترمیلی 5/82غلظت ، شاهد (الف)
  ب

  

  الف

  
  د

  

  ج

  
  میزان بازدارندگی عصاره آویشن شیرازي از رشد کپک  - 5شکل 

 (د) رم بر لیترگمیلی 5/187 غلظت ج) گرم بر لیترمیلی 125(ب) غلظت  گرم بر لیترمیلی 5/82شاهد (الف)، غلظت 
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) در روي Aspergillus) و کپک (Psudomonasهمراه آویشن شیرازي بر بازدارندگی از رشد باکتري (دهی و پوشش بهمیزان تأثیر پوشش - 6شکل 

  محیط کشت 
  

  
  داري در مدت نگه Agaricus bisporusروند رشد جمعیت باکتري بر روي کالهک قارچ  - 7شکل 

 )P.0  =پوشش ،P.50 = گرم بر لیترمیلی 5/82پوشش و عصاره آویشن ، P.100 =و  گرم بر لیترمیلی 125و عصاره آویشن  پوششP.150 = 5/187پوشش و عصاره آویشن 
 ).رم بر لیترگمیلی

  
تیمول در محیط کشت غذایی نشان استفاده نتایج بدست آمده از 

باکتري  شدمانع از ر گرم بر لیترمیلی 105و  70هر دو غلظت که داد 
کشت باکتري در غلظت که بعد از سه روز از گردیدند. بطوريو کپک 

متر ایجاد سانتی 2کنندگی به شعاع ناحیه ممانعت گرم بر لیترمیلی 70
گرم بر لیتر تیمول باکتري هیچ پیش روي میلی 105و غلظت  گردید

رشـد  نتایج مربوط بـه  ). 8(شکلبه طرف مرکز حاوي تیمول نداشت 

کپک در محیط حاوي تیمول نشان داد که بعد از سه روز در غلظـت  
 2گـرم بـر لیتـر    میلی 105متر و غلظت سانتی 1گرم بر لیتر میلی 70

 70بین دو غلظت کنندگی ایجاد شد. هر چند انعتممتر ناحیه مسانتی
دار در سطح یک درصـد  اختالف معنیتیمول  گرم بر لیترمیلی 105و 

 .دیده نشد

  

  
  الف

  
  ب

  (ب) گرم بر لیترمیلی 105و  )الف( گرم بر لیترمیلی 70تیمول از رشد باکتري:  میزان بازدارندگی - 8شکل 
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کـاري سـودمند بـراي توسـعه مانـدگاري      ها راهدهی قارچپوشش
دهی شده افت رطوبت کمتر، سفتی هاي پوششباشد. قارچها میقارچ

هـاي  بهتري در مقایسه با قـارچ هاي ظاهري و رنگ بیشتر و ویژگی
هاي ). استفاده از پوشش1390بدون پوشش دارند (زاهدي و همکاران، 

منظور افزایش طول عمر اي بهطور گستردهفعال مواد غذایی امروزه به
گیرد. در تحقیق اجنوردي و همکاران مواد غذایی مورد استفاده قرار می

ئین آب پنیـر و عصـاره   نشان داد که با افزایش غلظت پـروت  )1390(
آویشن شیرازي و کاهش غلظت گلیسرول، میزان تغییرات رنگ میوه 

در ایـن پـژوهش نیـز     رسـد. هلو انجیري به حداقل مقـدار خـود مـی   
مشخص شد تیمارهاي داراي پوشش و پوشش با عصاره آویشن دوره 
ماندگاري بیشتري نسبت به شاهد دارند. بنابراین نتایج بدسـت آمـده   

  باشد.کارهاي سایر محققان می منطبق با
هـا و  هـاي طبیعـی و اسـانس   بیوتیکامروزه در خصوص اثر آنتی

دهنـده  گیرد که نشـان هاي گیاهی مطالعات زیادي صورت میعصاره
هـاي شـیمیایی و همچنـین    تالش براي کاهش استفاده از نگهدارنده

یعی هاي طبکنندگان براي استفاده از افزودنیتمایل روز افزون مصرف
هـاي گیـاهی از منـابع مفیـد ترکیبـات      ها و عصـاره باشد. اسانسمی

باشند و معموال تحت تاثیر مناطق مختلف جغرافیایی، ضدمیکروبی می
باشـند  گیري مـی سن گیاه، قسمت مورد استفاده گیاه و روش اسانس

در این پژوهش نیز مشـخص شـد کـه    ). 2012(گواهیان و همکاران، 
کتریایی و کپکـی دارد و بـا افـزایش غلظـت     عصاره آویشن اثر ضدبا

  یابد. عصاره میزان بازدارندگی افزایش می
هاي گیاهی وجود ها و عصارهبسیار زیادي در اسانس هايترکیب

 داد نشان ،)2001نتایح حاصل از بررسی آلیژیانس و همکاران ( دارند
هر چه میزان مواد فنولی اسانس باالتر باشد اثـرات ضـدمیکروبی آن   

عصاره آویشن شیرازي داراي ترکیـب فنلـی   همچنین  .شودبیشتر می
کـه بیشـترین نقـش در ایجـاد خاصـیت       اسـت؛  تیمول و کارواکرول

در این پژوهش مشخص شـد، آویشـن   باشد. اکسیدانی را دارا میآنتی
ها شیرازي داراي ترکیب شیمیایی مختلف است که یکی از این ترکیب

دهد و میزان ها را تشکیل میترکیب درصد کل 96/2تیمول به میزان 
  باشد.  مناسبی در جهت کنترل عوامل میکروبی می

هـاي  که پوشش ندنشان داد ،)1388(بررسی جوانمرد و همکاران 
حاصل از پروتئین آب پنیر بر روي مغز پسـته حـاوي عصـاره الکلـی     

 .Aداري باعث جلـوگیري از رشـد قـارچ    آویشن شیرازي بطور معنی
flavus ویودي و همکاران  چنیندرصد شدند. هم 75رطوبت نسبی  در

 لیومنشان دادند که اسانس آویشن باعث کاهش رشـد میسـ   )2007(
چنین مهار رشد در لیتر و هممیلی 6و  4، 2در مقادیر  A. flavus.قارچ

ش نیـز مشـخص شـد کـه عصـاره      در این پژوهشود. لیتر میمیلی 8
یایی و کپکی داشته و با افـزایش  همراه پوشش اثر ضدباکترآویشن به

  یابد. غلظت عصاره میزان بازدارندگی افزایش می
ــیب ــاران (  ررس ــوجی و همک ــاي اله ــه  1389ه ــان داد ک ) نش

، لیترمیلی 100میکرولیتر در 16هاي آویشن شیرازي با غلظت اسانس
 70، تیمول با غلظت لیترمیلی 100میکرولیتر در  5/31مرزه با غلظت 

میکرولیتـر در   15کارواکرول با غلظت  و لیترمیلی 100ر میکرولیتر د
 .F قارچ هاي، سبب بازداري کامل از رشد تمامی جدایهلیترمیلی 100

graminearum  انـد. مسـکوکی و مرتضـوي    شده آ-د-پدر محیط
 لیتر از اسانس آویشن را برمیلی 20میکرولیتر در  200) غلظت 1383(

   اند.نستهموثر دا A. parasiticus قارچ
غلظـت عصـاره   در ایـن پـژوهش   با توجه به نتایج بدست آمـده  

مناسـب   گرم بر لیتـر میلی 70و تیمول  گرم بر لیترمیلی 125آویشن 
ولـی در مـورد   باشند. دهی و ممانعت از رشد باکتري میبراي پوشش

 105و تیمـول   گرم بـر لیتـر  میلی 5/187کپک غلظت عصاره آویشن
 کپـک دهی و ممانعـت از رشـد   براي پوششاسب من گرم بر لیترمیلی
تیمول نقـش مـوثري در    توان نتیجه گرفت کهمی راینباشند. بنابمی

 ممانعت از رشد باکتري و کپک دارد.
  

  گیري نتیجه
تواند آویشن شیرازي با دارا بودن ترکیبات موثري مانند تیمول می

خـوراکی   ویـژه قـارچ  عنوان پوشش مناسبی بر روي مواد غذایی بهبه
 استفاده نمود تا زمان ماندگاري آن را بعد از برداشت افزایش داد. 
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1Introduction: White button mushroom (Agaricus bisporus) has a high moisture content (~90%) which 

makes it more vulnerable to the germs and chemical reactions. The contents of fungus coating are beneficial for 
shelf-life extension of mushroom. Coated mushrooms loss less moisture and have firmness, better appearance 
and color features than uncoated mushrooms (Zahedi et al., 1390). Application of food coatings is widely used in 
order to extend the shelf-life of foods including mushrooms. These methods include improved packaging 
methods, coated treatment with a solution of anti-microbial, plant extracts and anti-browning agents. The 
essential oil of thyme plant (Zataria multiflora) contains derivatives of phenol such as carvacrol and thymol 
(Aligiannis et. al, 2001). The interaction of essential components with each other plays an important role in 
determining antimicrobial effect. Therefore, the synergistic antimicrobial effects of thymol and carvacrol are 
enhanced (Didry et. al, 1994). It is worth noting that carvacrol through changes in permeability of H+/K+ ion 
channel in the cell membrane leads to the suppression of cell dysfunction and ultimately death (Ultee et al, 
1999). 

 
Materials and methods: Cap of button mushroom was coated by carboxymethyl cellulose, glycerol and 

thyme extract. In order to identify the thyme components, GC Mass model VARIAV CP3800 and VF5MS 
column was used. Also to measure the amount of thymol in thyme extract, HPLC method was used. The cap of 
button mushroom was sampled in three days (first day, seventh and fourteenth) and cultured in the food culture 
of PDA and NA. 

 
Results and discussion: The results showed that the bacteria Psudomonas sp. and the mold Aspergillus sp. in 

various stages of maintenance of the control samples are observed in the warheads. The coating with thyme 
extract reduced the population of bacteria and mold. The results also showed that the medium level of microbial 
density was reduced with increasing concentrations of thyme extract. Therefore, the bacteria and mold did not 
grow in the extract concentration of 5.187 mgL-1.  Thymol in a concentration of 70 and 105 ppm inhibited the 
growth of bacteria and mold, respectively. According to the results, 5.187 ppm thyme extract and 105 ppm 
thymol are suitable for coating and prevent the growth of bacteria and mold. The population of bacteria and mold 
in the treated and untreated samples of mushroom cap were identical. It was much more in the control sample 
with increasing storage time and was maximum at the end of the fourteenth day. The population of bacteria and 
mold in the coated samples and thyme extracts was lower than control samples. The direct relationship was 
observed with increasing storage time in the population growth of bacteria and mold. Lyzhyans et al. (2001) 
showed that the amount of phenolic oil is higher, the more antibacterial activity. The extract of thyme also 
contain phenolic compounds of thymol and carvacrol which have the most important role in creating antioxidant 
properties. 

 
Key Words: Agaricus bisporus, carboxymethyl cellulose, Pseudomonas, Zataria multiflora.  
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