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 شكر وتقدير

 
أفضةل الصةالة  هالحمدهلل الذي يسر لي إتمام هذه االطروحة والصالة والسالم على رسول هللا محمد علية

 والسالم
يطيةةب لةةي بعةةد إن اكتملةةت اطروحتةةي ان أتقةةدم بجزيةةل شةةكري ألسةةتاذي الفاضةةل د.صةةباح محمةةد جميةةل  

 ى إعداد وتنفيذ هذة االطروحة. إلشرافه عل
 شكري وتقديري إلى الدكتور محمد قاسم الجبوري لتسهيالته المختبرية وتوجيهاته العلمية 
والةةدكتور  شةكري وتقةةدير إلةةى أسةةاتذتي األفاضةةل الةةدكتور عةدنان ناصةةر مطلةةوب والةةدكتور داود عبةةد هللا 

 االطروحة وتقييمها. ةاقشرسمي محمد حمد والدكتور مؤيد رجب العاني أعضاء لجنة المن
وأتقدم بفائق شكري إلى رئيس قسم البستنة والى جميع أساتذة ومنتسبي القسةم لمةا أبةدوه مةن تسةهيالت  

 عدات خالل فترة البحث اومس
تقدم إلى زمالئي طلبة الدراسات العليا بجزيل شكري لما أبدوه مةن مسةاعدة واخةن مةنهم أومن الوفاء إن 

 وعباس مهدي وصبيح وبيان وهيفاء عزيزمهدي وعثمان خالد 
 وتقديري الى زوجتي وأبنائي الذين قاسموني الصبر والجهد  ي شكر  
 الكمال فيما كتبت فالكمال هلل وحده. يوأخيرا إنني اخطأ وال ادع 
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 المستخلن
 

جامعةة بغةداد –أجريت الدراسة في وحدة المخازن المبةردة التابعةة لقسةم البسةتنة كليةة الزراعةة          
 15مةن أشةجار بعمةر  .Citrus sinensis. Lالبرتقال المحلي علىثمارصنف2004و 2003للموسمين

ة سنة مطعمة على أصل النارنج قرب مدينة بعقوبة, تم الجني باستعمال مقن يدوي لقن حامةل الثمةر 
 مع مستوى القشرة عند وصول الثمار الى مرحلة التلوين الكامل في األول من كانون الثاني.

, %40تركيةز   .Anethum graveolens L الشبنت نبات غطست الثمار بمستخلن كل من        
 Mentha longifolia L  , النعنةا  %4و Alliam sativum L. 2  ,الثةوم%5بةذور الشةبنت 

غم/لتةر ومعاملةة التغليةف الفةردي للثمةار فضةال عةن معاملةة Toposin 0.5الفطري ,المبيد %40و20
المقارنة , قسمت الثمار إلى مجموعتين المجموعة األولى خزنت في مخزن التبريد الميكانيكي في درجة 

 وخزنت ثمار المجموعة الثانيةة فةي مخةزن التبريةد التبخيةري  %85-80ورطوبة نسبية  م  1 ± 4حرارة 
 .ث اشهرلمدة ثال
كغةم للمكةرر  5بثالثةة مكةررات وبةوزن  .C.R.Dنفذت تجربة عاملية في تصةميم تةام التعشةية          

 . %5بمستوى احتمال  .L.S.Dالواحد , وتمت مقارنة المتوسطات على أساس اقل فرق معنوي  
 -:يوأوضحت نتائج الدراسة ما يأت 
كةل مةن فقةدان الةوزن ,األضةرار الفسةلجية,  فةي بخفض معنوي تميزت منها معاملة التغليف الفردي  -1

المواد الصلبة الذائبة الكلية,الكاروتين ,الكلوروفيل, معدل سرعة التنفس في موسةمي الدراسةة فةي حةين 
ج في الموسم األول فقط وسةم  الطبقةة الشةمعية , الفينةوالت , فةي الموسةم الثةاني. -قللت من فيتامين

 لية  في الموسم الثاني وحافظت على سم  القشرة . وأدت إلى زيادة نسبة السكريات الك
أدى اسةةتعمال مسةةتخلن النعنةةا  إلةةى خفةةض معنةةوي فةةي نسةةبة كةةل مةةن فقةةدان الةةوزن , اإلصةةابات  -2

الجرثومية ,األضرار الفسلجية ,الكاروتين في كال الموسمين  ونسبة المةواد الصةلبة الذائبةة الكليةة , فةي 
 %40كل من نسبة وزن القشرة والحموضة الكلية , وتميز التركيز الموسم الثاني فقط والمحافظة على 

مقارنةةة بمعاملةةة  %8.36وزيةةادة نسةةبة السةةكريات الكليةةة إلةةى  %48.6فةةي خفةةض نسةةبة العصةةير إلةةى 
فةي الموسةم الثةاني علةى التةوالي ,  %8.18و 48.47المقارنة التي انخفضت فيها النسبة معنويا إلةى 

واإلصةابات الفطريةة  غم100ملغم/64.2القشرة من الفينوالت إلى  بخفض محتوى  %20وتميز التركيز 
بمعاملةةةةة المقارنةةةةة التةةةةي ارتفعةةةةت فيهةةةةا الفينةةةةوالت إلةةةةى  وازنةةةةةم ²سةةةةم 8.21إلةةةةى  صةةةةناعيا المحدثةةةةة
 على التوالي. ²سم 16.28واإلصابات الفطرية المحدثة  غم100ملغم/71.2



حافظةةة علةةى الثمةةار سةةليمة مةةن اإلصةةابات امتةةازت معاملتةةا مسةةتخلن الثةةوم والمبيةةد الفطةةري بالم -3 
لموسةةةمي  %4.21و 3.43الفطريةةةة لموسةةةمي الدراسةةةة فةةةي حةةةين ارتفعةةةت فةةةي معاملةةةة المقارنةةةة إلةةةى 

 الدراسة.
 62.1      بخفةةةض محتةةةوى القشةةةرة مةةةن الفينةةةوالت إلةةةى  %40تميةةةزت معاملةةةة الشةةةبنت بتركيةةةز  -4

 .غم100ملغم/
معةدل  الةوزن , التلةف الجرثةومي ,األضةرار الفسةلجية, أعطت معاملة المقارنة أعلى نسبة فقدان في-5

, الكاروتين فيما أدت إلى الكلية وأعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة سرعة التنفس, الفينوالت في القشرة,
 نسبة السكريات المختزلة, الحموضة الكلية . سم  القشرة, خفض كل من وزن القشرة,

, العصةير ,الحموضةة  عنةوي فةي معةدل وزن القشةرة وسةمكهاأدت إطالة مدة الخزن إلى انخفاض م -6
ج , الكلوروفيل في موسمي الدراسة وسم  الطبقة الشةمعية فةي الموسةم الثةاني والةى -الكلية , فيتامين

زيادة معنوية في كةل مةن فقةدان الةوزن, السةكريات الكليةة, الكةاروتين فةي موسةمي الدراسةة والسةكريات 
 ارتفا  في معدل سرعة التنفس .المختزلة في الموسم الثاني و 

تميةةزت الثمةةار المخزونةةة فةةي المخةةزن التبخيةةري معنويةةا بالمحافظةةة علةةى نسةةبة الحموضةةة الكليةةة  -7
والكةةاروتين فةةي موسةةمي الدراسةةة ومةةدة التكييةةف ونسةةبة وزن القشةةرة والسةةكريات الكليةةة فةةي موسةةمي 

موسم الثاني ومدة التكييف , وأدت إلةى الدراسة وسم  القشرة في الموسم األول والسكريات الكلية في ال
زيادة فةي كةل مةن السةكريات المختزلةة فةي الموسةم األول , سةم  الطبقةة الشةمعية فةي الموسةم الثةاني, 
وزن وسةةم  القشةةرة , السةةكريات الكليةةة , سةةم  الطبقةةة الشةةمعية فةةي مةةدة التكييةةف, كمةةا أدى المخةةزن 

لفسلجية لموسمي الدراسة ومدة التكييف , نسبة التبخيري إلى خفض معنوي في معدل كل من األضرار ا
 ةالعصير في الموسم األول , نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في الموسم الثاني ومةدة التكييةف وزيةاد

في الموسم الثاني ومدة التكييف ,نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في الموسم  رفي معدل نسبة العصي
 مار المخزنة تحت التبريد الميكانيكي .الثاني فقط مقارنة بالث
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 الخزن      
 

 

 Introduction   المقدمة                            

المنةةاطق االسةةتوائية فةةي نشةةات   Citrusن جميةةع أنةةوا  الحمضةةيات التابعةةة لجةةنسايعتقةةد           
شةةرت إلةةى منةةاطق أخةةرى مةةن العةةالم وان أصةةناف والتحةةت اسةةتوائية ب سةةيا وجةةزر الماليةةو ومةةن هنةةا  انت

البرتقةةال منهةةا و الحمضةةيات الموجةةودة حاليةةا هةةي نةةاتج تغييةةرات وراثيةةة طفيفةةة حةةدثت للطةةرز البدائيةةة, 
ثمارهةا عنبةة  ,Rutaceaeالعائلةة السةذبية الةذي يتبةع  Citrus sinensis. L. Osbeck     المحلةي

يةةةة ذات رائحةةةة عطريةةةة مميةةةزة )إبةةةراهيم ز بوجةةةود غةةةدد زيتاتةةةتم  Hesperdum مةةةن نةةةو  خةةةان 
 (.1997وخليف,

يمثةةل إنتةةاج الحمضةةيات المرتبةةة الثانيةةة بعةةد العنةةب عالميةةا حيةةث يقةةدر إنتةةاج الحمضةةيات فةةي           
  منهةةا بحةةدود(% 70.73ويشةةكل إنتةةاج البرتقةةال ) ( FAO ,1999طةةن ) (72,310,000العةةالم )

ويقةةةدر إنتةةةاج الحمضةةةيات فةةةي . (  1990 ,وآخةةةرون الخفةةةاجي  , FAO ,2002طةةةن )64,128,523
نتةةاجطةةن  (243013العةةراق ) مةةن  %87.2طةةن الةةذي يشةةكل حةةوالي  ( 211944البرتقةةال منهةةا ) وا 

 (.2003,المعلومات اوتكنولوجي نتاج في العراق )الجهاز المركزي لإلحصاءإل 
تةامين أ    وفيتةامين في و مثل فيتامين ج  تمصدر للفيتامينافهي  غذائيةالثمار ذات قيمة  دتع        

ونسبة عالية من السكريات والمواد الصلبة الذائبة وحامض الستري  ونسبة قليلة   2ب  فيتامين و  1ب
مةةن الحةةوامض األخةةرى مثةةل حةةامض الماليةة  واالوكزاليةة  والتارتاريةة  وتحتةةوي علةةى البكتةةين والعناصةةر 

         Cu.و  S و K و  Mgو P و Na و Ca المعدنية مثل 
تعةةاني ثمةةار الحمضةةيات كبقيةةة ثمةةار الفاكهةةة مةةن الضةةعف فةةي مواجهةةة األحيةةاء الجرثوميةةة فةةي         

ها وتخزينها في المخةازن المبةردة والمخةازن البديلةة ظفحاألجواء التي ترتفع فيها درجات الحرارة لذا يتم 
اسةةتوائية األصةةل وبمةةا ان هةةذه الثمةةار لهةةا علةةى الصةةفات النوعيةةة  ظلتقليةةل اإلصةةابات الجرثوميةةة والحفةةا

 وصلت فقدمما يزيد من نسبة التلف,  تتأثر فسلجيا عند تعرضها إلى الدرجات الحرارية المنخفضة فإنها
الفاكهةةةة  ثمةةةار فةةةي الفقةةةدنسةةةبة ( و 1995اشةةةهر مةةةن الخةةةزن )الجبةةةوري والهيتةةةي,  4بعةةةد  %44إلةةةى 

حتةى %40لفقةد إلةى عنةد الجنةي ويةزداد ا%10إلةى تصةل  في الباكستان Sindhاالستوائية في منطقة 
وصةةةةةول الثمةةةةةار إلةةةةةى المسةةةةةتهل  ممةةةةةا يظهةةةةةر نسةةةةةبة التلةةةةةف المرتفعةةةةةة فةةةةةي ثمةةةةةار هةةةةةذه الفاكهةةةةةة 

(Farzana,2005.) 
الجرثوميةة فيةه الكثيةر مةن المخةاطر  المسةبباتعلى  ةالسيطر بقصد  ان استخدام المواد الكيماوية       

الصةحة العالميةة ومراكةز األبحةاث تحةذر ان منظمةة بة علمةا الن الكثير منها يفتقر إلى معلومةات وافيةة ,



التي لها آثار جانبية على اإلنسان معظمها و  ةالكيميائي المنتجاتتلعبه  يمكن ان من الدور الخفي الذي
الطبيعةة مةن خةالل  ضرورة العودة إلى يؤكدون علىخطر على الصحة لذا بدا الكثير من االختصاصيين 

التفاعل مةع المةواد  علىالجسم البشري  مع إمكانية مصدر امن النباتات الطبية والعطرية ألنها استعمال
الفعالةة فيهةا و بصةورتها الطبيعيةة فضةال عةن إن النبةات الواحةد يحةوي العديةد مةن المةواد الفعالةة )سةةعد 

التي تةنجم عةن اسةتخدام منها  الصحية ةرا للمشاكل الكبيرة خاصظون               .( 1988وآخرون , 
هذه األضةرار  من الخزن ولتقليل وأثناءلتجنب اإلصابات الجرثومية لثمار الفاكهة قبل و  المواد الكيماوية
واعةد فةي السةيطرة علةى الكثيةر مةن األحيةاء وربمةةا  أثةرالمستخلصةات النباتيةة لمةا لهةا مةن تةم اسةتخدام 

 باتةةاتلنلثنةةاء الخةزن  وقةد اسةةتخدمت المستخلصةات المائيةة أفةي الحالةة الفسةةلجية لهةذه الثمةار  التةأثير
العطرية التي تحوي زيةوت لهةا رائحةة عطريةة تضةفي علةى المةأكوالت والمشةروبات نكهةة مسةتحبة ولهةا 

ومةن الضةةروري إن تنةال معةةامالت الثمةةار بعةد الحصةةاد ثقةةة خةوان مطهةةرة واسةتعماالت صةةحية عديةةدة .
 (.Peter ,2001و  Nancyالمستهل  وتحافظ على الصحة العامة )

الةةذي  زيةةت الشةةبنت الةةذي يحتةةوي علةةى ات المائيةةة مسةةتخلن الشةةبنتومةةن هةةذه المستخلصةة        
 تةأثيرات لمةا لةه مةن مسةتخلن الثةومو  ( . 1993,  وآخةرون   El-Lakwabكمبيةد حشةري ) اسةتخدم
و  Ankri ,  2001كما ان له فاعلية قوية في تثبيط البكتريا السالبة والموجبة ) العةامري , ,هرمونية

Mirelman   ,1999) وله فعالي( ة في خفض اإلصابات الفطرية بنسةبة كبيةرةBang  ,1997 ) . 
زيت طيةار )زيةت النعنةا  ( ومةواد دابغةة لهةا  الخضري لنبات البطنج الذي يحوي على ءمستخلن الجز و 

 خوان طبية مطهره ومضادة لاللتهابات .
سةلبي فةي الصةحة  مةن اثةر وال تخلةالتي  الكيماويةان التوجهات العالمية نحو تجنب كل المواد         
 ظالبرودة والحفا وأضرارالفطرية  اإلصاباتعلى ثمار البرتقال المحلي من  ظوسيلة للحفا وإليجادوالبيئة 

ممكنةةة وتقبةةل المسةةتهل  لهةةا ولقلةةة الدراسةةات فةةي بلةةدنا فةةي  ألطةةول مةةدةعلةةى صةةفات الثمةةار النوعيةةة 
بعض هذه المستخلصات فةي القابليةة  ثيرتأقد تم التوجه الى دراسة فاستخدام المستخلصات النباتية لذا 

 لثمار البرتقال المحلي . ةالخزني
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 الصفات في بعض استخدام المستخلصات النباتية والتغليف الفردي للثمارتأثير :  2-1
 يات.الحمضالخز نية لثمار          

تؤكد الدراسات ان استخدام المستخلصات النباتية والتغليف الفردي للثمار لةه األثةر الواضةح فةي         
تحسين القابلية الخزنيةة لةبعض الثمةار فقةد اكةد البةاحثون ان المركبةات  الكيمياويةة التةي تنتجهةا بعةض 

يةة والفالفونيةةدات تةؤثر فةةي تكةةوين الفينةوالت والكاليكوسةةيدات والقلويةدات واألحمةةاض االمين مثةةلالنباتةات 
المةةادة العضةةوية او فةةي نفاذيةةة األغشةةية او فةةي سلسةةلة الفسةةفرة التاكسةةدية وفةةي إذابةةة الراتنجةةات التةةي 
تؤدي إلى التئام الجروح وتةؤثر فةي عمةل االنزيمةات وتةؤثر علةى اإلصةابات الفطريةة وتقلةل مةن األضةرار 

 1993وآخرون ,  Hartmans و  Putnams  ,1987و Muller ,1964و Mullerالفسلجية )
 ( . 1995,  وآخرون  والهيتي
تحتةوي علةى  والتةيتعود إلى النباتات العطريةة  في هذه الدراسة عملةالمست يةمستخلصات النباتال       

زيوت طيارة أو عطرية تتميةز بأنهةا تتبخةر أو تتطةاير عنةد تعرضةها للهةواء ولهةا طعةم مستسةا  ورائحةة 
إن لهةذه الزيةوت  , ن يتغيةر تركيبهةا الكيميةائياصةها مةن األنسةجة النباتيةة دون كةن استخالمعطرية وي

فةي خاليةا  موجةودة تفرز هةذه الزيةوت مةن شةعيرات غديةة لها خوان مطهرة ان فوائد صحية عديدة كما
 داخلية أو في قنوات زيتية أو في غةدد وقةد توجةد متحةدة مةع الصةمو  والراتنجةات كمةا وجةد إن التركيةب

للزيوت الطيارة في العضو النباتي يختلف تبعا لتغير األحوال الجوية المحيطةة بالنبةات ويعتقةد  يالكيميائ
ان لةةبعض الزيةةوت الطيةةارة فوائةةد منهةةا القابليةةة علةةى تقليةةل النةةتح  ,أنهةةا مةةواد إخراجيةةة وليسةةت ايضةةية 

 سةعد)لجةروح جةات فةي حالةة التئةام انكمةذيب للرات عملبعةاد الحشةرات وبعضةها تسةتاوالبعض يعمل علةى 
.  كما استخدم الصينيون مستخلصات النباتات الطبية في خةزن ثمةار البرتقةال فقةد  (1988 وآخرون ,

فةي تبخيةر مخةازن وثمةار  (Alpinia pfficinale) Lesser galangalاستخدموا مستخلن نبات 
 .(Xi, 1996و Wangالبرتقال عند الخزن للمحافظة على الثمار وتحسين صفاتها الخزنية )

 
  

.تأثير مستخلن الشبنت : 2-1-1  
 Dill  (Anethumمن المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة مستخلن نبات الشةبنت        

graveolens L. (   التابع للعائلةة الخيميةةUmbelliferae,  نبةات حةولي صةغير أو ثنةائي  الشةبنتو
ويحتةةوي زيةةت  .ور منضةةغطة لونهةةا بنةةيصةةفراء والبةةذ هرفيعةةة وأزهةةار  ةالحةةول ذو أوراق خضةةراء خيطيةة

% ( ومةةادة  53-63) Carvone علةةى مكونةةات عديةةدة منهةةا مةةادة الكةةارفون  Dill oilالشةةبنت  
تحسةين نكهةة يسةتخدم فةي وله فوائد طبيةة و  Phellandreneوالفالندرين    Limoneneالليمونين 



كسابها طعم ورائحة مقبولة و   Jorgeكمةا ذكةر .( 1988 ,وآخةرون سةعد )  وطعم العقاقير واألطعمة وا 
Eldaroncal  (1995  )أكثةرم ضةن أهمية الشبنت جاءت من احتوائه علةى الزيةت الطيةار الةذي يبأ 

يحتةةوي زيتةةه علةةى التربينةةات  اذمركبةةا زيتيةةا ولةةه اسةةتخدامات طبيةةة وعطريةةة وغذائيةةة عديةةدة  50مةةن  
والتربينةات   α–Phellandreneفالنةدرين -ومركةب آلفةا  Limoneneأحادية الحلقة منها الليمونين 

لفةا camphenوالكةامفين   α -pineneبةاينين -منها آلفةا ةثنائية الحلق  ,  α -thujoneذوجةون – وا 
 %24.9  ( نسب بعض المركبات في زيت الشةبنت منهةا1995)  Eldaroncolو   Jorgeكما ذكر 

α -Phellandrene  14.4و% β -Cymene   كارفون  %14.5وCarvone  مركةب %14.9و 
-Epoxy-B-Cymene93- . 

بتجفيةف البةذور وطحنهةا ثةم نقعهةا  زيةت %4والتي تحتوي علةى  يحضر مستخلن بذور الشبنت      
لمسةتخلن بةذور  مئوية ةلمدة ثالثة أيام ثم يرشح الخليط ويكون نسب ْ  م 40بالماء على درجة حرارة 

(  2002, وآخةةرون   Hossein) أو يحضةةر مةةع االيثةةانول  aqueous extractsالشةةبنت المةةائي  
الةةذي يسةةتخدم  سةةتخدم النمةةوات الحديثةةة وأزهةةار نبةةات الشةةبنت لتحضةةير مستخلصةةه المةةائيتان  ويمكةةن

  Mohammadكمةا ذكةةر   المتكونةة فةي المعةدة , ethanolوااليثةانول  HCLلخفةظ نسةبة الحةامض 
مةةن مستخلصةةه  فعاليةةة أكثةةرن المسةةتخلن المةةائي لبةةذور الشةةبنت  يكةةون اAburjai, (2004  )و

الكحولي الذي يستخدم كمضاد للمواد المؤكسدة فةي الغةذاء ويخفةف  حموضةة المعةدة كمةا يسةتخدم ضةد 
 . ( 2002 وآخرون, (Delaquisكروبات وحده أو مخلوطا مع مواد أخرى مثل اليوكالبتوس يالم
  

          
.تأثير مستخلن الثوم : 2-1-2  

  Amyralidaceae  النرجسةةية ة( تةةابع للعائلةة.Allium sativum L)  Garlicالثةةوم             
ويختلةف عنةه فةي ان بصةلته مركبةة تتكةون مةن عةدة فصةون كةل منهةا بصةله  وهو نبات يشةبه البصةل

 ةت طيةار و زية فيةه المةادة الفعالةة ,امعمةر  انباتة يعةدو ة صغيرة وتعرف البصيالت بالفصون ومغطاة بقشر 
للعفونةةة تتركةةز فةةي فصةةون الثةةوم وتةةزداد  مضةةادةومةةواد  مةةع مركبةةات كبريتيةةة وفيتامينةةات وهرمونةةات

هةةي المةةادة األساسةةية التةةي عزلةةت عةةام  Allicin ان مةةادة االلسةةين . أشةةهر 6بعةةد تخزينةةه  افعاليتهةة
عنةد  Allicin التي تكمن وراء الصفات العالجية والرائحة الخاصةة لنبةات الثةوم وينةتج االلسةين 1944

الةةذي و  Alliin علةةى الحةةامض األمينةةي ألةةين Alliinaseااللينيةةز قطةةع أو جةةرح الثةةوم نتيجةةة فعةةل إنةةزيم
ولمسةتخلن الثةةوم الكثيةر مةةن الفوائةد منهةا الوقايةةة مةن أمةةراض السةرطان وشةةلل  . يتلةف بحةرارة الطهةةي

ر األمعةةةاء وقتةةةل الديةةةدان المعويةةةة ) سةةةعد يةةةطهتاألطفةةةال ومعالجةةةة الالم والجةةةروح وتصةةةلب الشةةةرايين و 
من مستخلن الثوم الذي   ppm 77( التركيز  Bang) ,1997دمت  وقد استخ. ( 1988 وآخرون,



يحتةوي  , علةى محصةول البطاطةا المعامةل بةه والمخةزن  كبيةرةأدى إلى خفض اإلصابات الفطريةة بنسةبة 
و   Cysteinالتي تحتوي على الكبريت مثل   ةينمستخلن الثوم على نسبة عالية من األحماض االمي

Methionin   . ينلةاأل ان مةادة Alliin   عةن تحةرر المركبةات الفعالةة فةي الثةوم حيةث  ألمسةئولةهةي
إلةى   Allicin    االلسةينثةم يتحةول   Alliinase بفعةل إنةزيم     Allicin إلةى   Alliin   يتحول  

,   Diallyl Trisulphide  ,Saniewska) 1992 و   Diallyl disulphide مركبات أخرى مثل  
 Krest وKeusgen ,  1999). 

  مركبةات  ة( فةي أول تقريةر يشةير إلةى فصةل ثالثة 1999) وآخةرون,  Yoshida كمةا أضةاف        

Thiosulfinates   من مستخلن الثوم وهذه المركبات هي 
  2-propene-1- sulfinothioic acid –1-propenyl ester  

 2-propene-1- sulfinothioic acid-s-methyl ester       

Methane sulfinothioic acid-1- propenel ester        

ة بات والبكتريا السالبة والموجبةة والخميةر يكرولنشاط الم مضادةهذه المركبات الثالثة في مستخلن الثوم 
هةي المةادة الفعالةة   Allicin ن مةادة االلسةين  اMirelman, (1999  )و    Ankri    أضةاف , و

كمضاد لمدى واسع من البكتريا السالبة والموجبة والنشاط كروبات و يفي مستخلن الثوم تستخدم ضد الم
ختلةف لم  Thiol group  يةأتي مةن تفاعلةه مةع مجموعةة    Allicin  الفطةري وهةذا التةأثير لاللسةين 

 وهذا التأثير يعود إلى   ,و يقلل الثوم من مستوى الدهون والشحوم ويؤثر على الكولسترول, اإلنزيمات 

Allicin    9حيث يستخدم ( ملغم لكل كغم من وزن الجسمAbramovits  ,1999 وآخرون) . 
( الى ان مستخلن الثوم الطةري يسةتخدم ضةد البكتريةا 1999 ),  وآخرون   Jonkersكما أشار        

( الةى ان مسةتخلن الثةوم أدى الةى  2001) ,أشةار  العةامري  وقةدمع مواد أخةرى ,  ْ  بمفرده او مخلوطا
كما  %100بنسبة  البكتريا تثبيطاظهر فاعلية قوية في  %2طا وان التركيز في البطاTSS زيادة نسبة  

للتلف والفقد بالوزن لمحصةول  المئويةله تأثير واضح في خفض النسبة  %4تركيز مستخلن الثوم  نا
 .البطاطا 

 
 .تأثير مستخلن النعنا  البري ) البطنج ( : 1-2-3

 Mentha  اسةمه العلمةةي     Horse mints و أ  Mints النعنةا  البةري ) البطةنج(          

longifolia . L.   الشةةفوية للعائلةةةتةةابع Labitae    سةةم ذو  150-30وهةةو نبةةات معمةةر طولةةه
عليهةا شةعيرات  ْ  ةجالس ْ  ةرايزومات زاحفة والساق مضلع رمادي محمر  مكسو بالزغب واألوراق رمحي

اهم المركبات التي تستخلن منةه ولهةا فوائةد طبيةة المادة الفعالة تتركز في األوراق واألزهار و ,  ْ  ةيدغ
 Ascaridole  ومركب اسكاريدول    Eucalyptol  واليوكالبتول    Cineole  هي مادة الساينول  



زيةت  عةن ْ  عبةارة هةي ْ  ةالمةادة الفعالة. ( 1999 إحسةان,) الذي يسةتخدم كطةارد للديةدان المعويةة ,  
    المزهرة واهم محتوياته المنثول سوالرؤو واألغصان الرفيعة طيار ) زيت النعنا  ( يقطر من األوراق 

   Menthol         C10H20O  ليمونين  لوا  C10 H14      واليوكالبتول   C10 H18 O   والصنوبرين 

 C10 H16      وحامض التاني O9   C14 H10 ,وحامض التاني  هو المصدر القابض للنعنا  , ) سةعد 
مةةن  وقليةةل  Mentholمنهةةاالمنثول  اخةةرى  علةةى مةةواد فعالةةة النعنةةا  حتةةوي يو (.1988 ,وآخةةرون 

ية منها انه مضةاد بان له خوان طبأضاف  الذي ( 1983, ةدابغة )رويح ومواد Menthon ون ثالمن
( بةةان  1974) , Zalzala كمةةا ذكةةر  ,ويسةةتخدم لتحسةةين النكهةةة  ْ  ةخةةوان مطهةةر  ولاللتهابةةات 

الةذي يةدخل فةي تعقةيم الفةم وتحسةين النكهةة فةي عةدد مةن    Menthol  النعنا  يحتةوي علةى مركةب  
الةذي  Pulegone المستحضرات الطبية وكمضاد اللتهابات الجهاز التنفسي ويحتةوي أيضةا علةى مركةب

وهةى مةادة معقمةه   Cinole– 1,8 المنثةول و صةناعة الصةابون العطةري ومركةب  كةوينيسةتخدم فةي ت
  .تستخدم في صناعة األدوية 

( ان النعنةةا  البةةري مطهةةر ويسةةتعمل كمطيبةةات مةةع المعجنةةات 1976), Chakravartyوذكةةر        
فةةةةي أوراق النبةةةةات تسةةةةتخدم فةةةةي صةةةةناعة مشةةةةروب مضةةةةاد للتسةةةةمم ,  الموجةةةةودة والحلةةةةوى والزيةةةةوت

( انةةه 1986) الةةدين, سةةعد  وأكةةدت , ( ان النعنةةا   يسةةتخدم كمبيةةد حشةةري 1984),   Chiejواضةةاف
( ان النعنا  يحتةوي علةى المنثةول وقليةل 1996) الشمس, أكدلتهابات , كما طارد للحشرات ومضاد لال 

من االيونين والصنوبرين واليوكالبتول وحامض التانية  ومركبةات أخةرى وان اسةتخداماته الطبيةة خارجيةا 
كسةةائل لتسةةكين آالم العضةةالت والتهابةةات الجهةةاز التنفسةةي والصةةفراء  أوكمضةةادات وداخليةةا مةةع الغةةذاء 

 .ابات المعوية وكمادة مطهرة ولالضطر 
 Volatile oil    مكونةات أوراق نبةات النعنةا    أهةم( ان  2002) , Coleman وأضةاف       

(menthone ,Neo menthol )      ( مسةحوق أوراق 2003) وآخةرون,كمةا اسةتخدمت البةر زنجةي
 .على البطاطا أثناء الخزن  ألمحافظهالنعنا  في 

 
  TOPSIN  .  الفطري التوبسن  المبيد : تاثير 4-1-2   

)شةةةعبان  TOPSIN-Mفةةةي اليابةةةان تحةةةت اسةةةم  1971المبيةةةد ألول مةةةرة عةةةام  اظهةةةر هةةةذ        
 هةاوتخزين Topsinان معاملة ثمار البرتقال المحلةي بمبيةد  (1982) ,ذكر العاني(, و 1993,المالحو 

رنة مع معاملةة المقارنةة التةي يوما  منع ظهور التلف على الثمار مقا 90لمدة  ْ  م8على درجة حرارة  
(عنةةد معاملةةة ثمةةار البرتقةةال 2004) حسةةن, كمةةا توصةةل  %30ازدادت فيهةةا نسةةبة التلةةف الكلةةي الةةى 

لمةدة  ْ  م 8و  4غم/لتر لمدة دقيقتان وخزنها على درجة حةرارة  0.5بتركيز   Topsinالمحلي بمبيد 
مةةع معاملةةة  ةكروبةةي مقارنةةيف المالةةى خفةةض النسةةبة المئويةةة لألضةةرار الفسةةلجية والتلةة أدى يومةةا 90



لةم يةؤثر  بينمةا الةى ارتفةا  سةرعة التةنفس أدىالمقارنة التي ازدادت فيها نسةبة األضةرار الفسةلجيه كمةا 
 ج ونسةبة الحموضةة -و نسةبة العصةير ومحتةوى الثمةار مةن فيتةامين الثمةار وزن فةي على نسبة الفقد 

 المختزلة.والسكريات  TSS    المواد الصلبة الذائبة الكلية ونسبة الكلية
  

 .تأثير معامالت التغليف الفردي :  5-1-2
علةى صةفاتها  ظوالحفا الحمضياتتم استخدام وسائل عديدة لدراسة إمكانية إطالة فترة خزن ثمار       

الةى تقليةل سةرعة تةنفس الثمةار مةن خةالل  ىأد الةذي للثمةارالنوعية ومن هذه الوسائل التغليف الفةردي 
كمةا  ةنسةبة مئويةة للقشةر  وأعلىوالفقد بالوزن  TSS حافظت على اقل نسبة منو دل الغازي تقليلها للتبا

ية للحموضة الكلية نتيجة تخفيف محتويات عصير ئوعملت المواد المقللة للنتح على خفض النسبة الم
, محتةةوى ثمةةار البرتقةةال المحلةةي مةةن فيتةةامين ج فةةي تةةأثير أي للنةةتح لةةم يلحةةظ للمةةواد المقللةةةو  الثمةةار

من التغليف الفردي علةى ثمةار  أنوا  تأثير( 1995) والهيتي, درس الجبوري  كما  ( .1993 )السنبل,
قلةةل بشةةكل  مةةايكرون  60سةةم   فقةةد أظهةةرت النتةةائج ان تغليةةف الثمةةار بةةالبولي اثلةةين البرتقةةال المحلةةي

بةولي اثلةين لل كةان ومعنوي من نسبة الفقد في وزن الثمةار كمةا حافظةت الثمةار علةى شةكلها ومظهرهةا 
معنةةوي فةةي خفةةض نسةةبة التلةةف ولةةم يلحةةظ لةةه تةةأثير سةةلبي علةةى الصةةفات ال األثةةر مةةايكرون  30سةةم  

فةي حةين عمةل عةدم التغليةف ودرجةة الحةرارة  PH النوعية للثمار خاصة نسبة العصير وفيتةامين  ج و 
 .الكلية الذائبةالى زيادة نسبة المواد الصلبة 

قلةل مةن أضةرار البةرودة و الصةفات   النوعيةة    Duphenyl inpregantedإن تغليف الثمار بورق  
%,  90-85ورطوبةةة نسةةبية  م   5اشةةهر علةةى درجةةة حةةرارة  4المخةةزن لمةةدة  ثمةةار برتقةةال ابوسةةرةفةةي 
(Erkan وPekmezci ,2005 ) 

فةي قشةرة  pittingإن التغليف الفردي للثمار والتشميع سبب التنقيةر  Peter,(,( 1997وأضاف       
حمضيات نتيجة نقن األوكسجين الناتج من زيادة سرعة التنفس نتيجةة الرتفةا  درجةات الحةرارة ثمار ال

( إن التغليةةف الفةةردي 2002,) Adelو Maryونقةةن الغةةازات بسةةبب التشةةميع أو التغليةةف . وأضةةاف
 .للثمار والتشميع يقلالن من الفقد الرطوبي من ثمار البرتقال التي تعرضت ألضرار البرودة

  (PE)لثمار بةالبولي اثيلةين التغليف الفردي ل(الى عدم تأثير معامالت 1980), Yogiأشار  و        

Poly Ethylene   نسةبة المةواد الصةلبة الذائبةةعلةى نسةبة الحموضةة و   TSS   الاللنكةيفةي ثمةار 
   البةولي اثلةين وان %85ورطوبةة نسةبية    °م (20و  10و  4)البلدي والمخزن على درجةة حةرارة  

Poly Ethylene  الفقد بالوزن وشجع على اإلصابات الفطرية وقلل نسبة العصةير مةع  نسبة قلل من
( فروقةات فةي نسةبة 1980) وآخرون,  Ben Yehoshua   ظكما لم يالح .ارتفا  درجة حرارة الخزن 



  PE   بولي اثلةينبةال للثمار ان التغليف الفردي وفي الثمار المغلفة وغير المغلفة عند الخزن ,  التلف
   البةرودة   وأضةرارثنةاء الجنةي ااألضةرار الميكانيكيةة تةأثير  التلةف ومةن مةن حافظ على الرطوبةة وقلةل

Chilling Injury   يمنةع فقةد المةاء و قد يعجل التئام الجروح الصغيرة كمةا أوبسبب التشبع الرطوبي
عةض البثةرات علةى سةطح ويقلةل الفقةد بةالوزن ومةن عيوبةه حصةول ب والذي يقلل من الطراوة من القشرة

( ان التغليةف 1993) وآخةرون,  Del Rio  ( كمةا أضةاف Desai  ,1986و Salunkhe ) الثمةار
       .من أضرار البرودة قلل  Poly Ethylene بالبولي اثلين  االلنكيالفردي لثمار 
رارة تحةت درجةات حة ‛’Fallgloو التانجرينفي دراسة على ثمار  (1998) ,وآخرون  Peter. وأضاف 

فان التشميع والشةد علةى سةطح الثمةار يةؤدي  ْ  م15.5والمرتفعة أكثر من  ْ  م 4.5الخزن المنخفضة 
إلى انهيار مجاميع من الغدد الزيتية وتسرب الزيت على سةطح الثمةار وفةي خاليةا االبةديرم والهةايبوديرم 

epidermal and hypodermal دراسةته (فةي 1998. ذكةر العةاني ,) وفي األنسةجة حةول األوعيةة
أسةبو  تحةت  12المخزنةة مةدة  الكريةب فةروتتأثير نو  العبوة بالبولي اثلين في الصفات الخزنية لثمار 

أدت عبةةوة البةةولي اثلةةين إلةةى خفةةض النسةةبة المئويةةة لفقةةدان الةةوزن  ْ  (م15,  10 ,5درجةةة حةةرارة )
المةةواد الصةةلبة  ج والحموضةةة الكليةةة ونسةةبة العصةةير وارتفةةا  فةةي نسةةبة-واألضةةرار الفسةةلجية وفيتةةامين

 الذائبة الكلية والتلف نتيجة اإلصابات الفطرية مقارنة بالثمار المخزنة بدون تكييس.
  

 
 . الحمضياتلثمار  النوعيةالصفات  في الخزن طريقة  تأثير:  2-2

والمحافظة على صفاته النوعيةة الطةول مةدة ممكنةة  البرتقالاستخدمت طرق مختلفة لخزن ثمار        
اشةهر  4-3خزنهةا لمةدة  البرتقةال يمكةن( ان ثمار 1997وآخرون, ) Qiuboاليف فقد ذكر وبأقل التك

والمخةةةازن تحةةةت األرض  underground caveفةةةي الصةةةين تحةةةت ظةةةروف الخةةةزن فةةةي الكهةةةوف 
underground house  أو المخةةازن المهةةواةventilating house  وتفضةةل هةةذه الطريقةةة علةةى

ل اسةةتخدامها فةةي الصةةين الرتفةةا  تكاليفهةةا, كمةةا أعطةةى الخةةزن فةةي  طريقةةة التبريةةد الميكانيكيةةة التةةي يقةة
اشةهر مقارنةة بالثمةار المخزنةة  3المخزن التبخيري نتائج مشجعة في خزن ثمار البرتقال المحلي لمةدة 

 (.2004واالسدي, 1996تحت التبريد الميكانيكي )علوان,
 
 
 
 



 . نسبة الفقد بالوزن  : التأثير في 2-2-1
راسةةات الةةى ان نسةةبة الفقةةد فةةي وزن ثمةةار الحمضةةيات تةةزداد بازديةةاد درجةةة حةةرارة ومةةدة تشةةير الد      

 (1987) وآخةرون,الحيوية للثمار كالنتح والتنفس فقد وجةد الجبةوري  اتالخزن ويعزى ذل  الى الفعالي
فةةي الثمةةار المخزنةةة علةةى درجةةة  %26.4  مةةن تالمحلةةي ازداد البرتقةةالان نسةبة فقةةد الةةوزن فةةي ثمةةار 

بعةد خمسةة اشةهر مةةن  ْ  م 3علةى درجةة حةرارة   ةفةي الثمةار المخزنة %32.7صةفر مئةوي الةى   ةحةرار 
المحلي  البرتقال( الى ان نسبة الفقد بالوزن في ثمار 1987) وآخرون,توصل عسكر  و  ,خزن الثمار

 مقارنة بالثمةار المخزنةة فةي درجةة حةرارة ْ  م 3عند خزنها في درجة حرارة  %14.6قد ازدادت بمقدار  
للثمار المخزنة  %18.08و  %15.78كانت نسبة الفقد بالوزن  اذْ  ا اسبوع 18الصفر المئوي لمدة 

  ْ  م 3في درجة حرارة  صفر و 
المحلي زيةادة نسةبة الفقةد بةالوزن مةع ارتفةا  درجةة  على البرتقال( في دراسته 1993) ,جد السنبلو و  

 0 )يومةا علةى درجةة حةرارة   90خزنةة لمةدة حرارة الخزن حيث بلغت نسبة الفقد بالوزن فةي الثمةار الم
% على  (15.76و  14.25و 12.45و  11.07و  10و  9.44 هي ) ْ  م (10,  8,  6 ,4 ,2,

( ان المخةةزن التبخيةةري حةةافظ علةةى اقةةل نسةةبة فقةةد فةةي وزن ثمةةار 1996) علةةوان,وجةةدت و  .التةةوالي 
% ولموسةمي الدراسةة  7.92 و 9.94يومةا مةن الخةزن حيةث بلغةت النسةبة   90البرتقال المحلي بعد 

و  18.50علةةى التةةوالي فةةي حةةين كانةةت نسةةبة الفقةةد فةةي وزن الثمةةار فةةي المخةةزن المبةةرد ميكةةانيكي  
( إلةةى إن ارتفةةا  درجةةة حةةرارة 1995واضةةاف الهيتةةي, ) % ولموسةةمي الدراسةةة علةةى التةةوالي . 13.58

 الوزن .أدت إلى زيادة نسبة فقدان  ْ  م (15و 10و 5الحامض ) الليمون خزن ثمار 
 5( إلى النتيجة نفسها في ثمار الكريب فروت المخزنة عند درجات الحرارة    )1998وتوصل العاني,) 
 م. (15و 10و
 12المخزن لمدة  ثمار الليمون ( إن نسبة فقدان الوزن في 1994) وآخرون, Cohenواضاف      ْ  

(% 12و  5.8زن التةي وصةلت )تزداد مع ارتفا  درجة حرارة الخ ْ  (م13و 2اسبو  على درجة حرارة )
 ْ  م2, وادت مدة التكييف في نهاية مدة الخزن إلى ارتفا  نسبة فقدان الوزن في الثمار المخزنة على 

واضااف إ  المماار  ْ  م 13اكثر من نسبة فقدان الوزن في الثمار التي كانةت مخزنةة علةى درجةة حةرارة 

رناة بالمماار الساليمة  ويااداد النقاد ماع ارتناا  المصابة باضرار البارودب يااداد  يهاا النقاد الرطاوبي مقا

 .درجة حرارب الخا  التي تايد من سرعة تننس الممار
ان ثمار الحمضيات تتعرض إلى الضروف الجوية من حةرارة وجفةاف عنةد تسةويقها   والتةي تطةول      
 Geniأسةةةةةبوعيا قبةةةةل وصةةةةةولها إلةةةةى المسةةةةةتهل  ) %5-1يةةةةةوم تفقةةةةد مةةةةةن وزنهةةةةا  11-10لمةةةةدة 
 (.1991,وآخرون 

 



 
 سم  القشرة . ي: التأثير ف  2-2-2

( الةى ان التبريةد التبخيةري اظهةر تفوقةا معنويةا فةي المحافظةة علةى أعلةى 1996) علوان,أشارت       
ملةم فةي حةين  2.71و  2.58ثمار البرتقال المحلي خالل موسمي الدراسة الذي بلغ   في لقشرةلسم  

ملةم  2.44و  2.18انخفاضا في سم  القشةرة قةدره   ْ  م 8  سبب التبريد الميكانيكي على درجة حرارة
 3( إلى النتيجةة نفسةها عنةد خزنةه ثمةار البرتقةال المحلةي لمةدة 2004وتوصل االسدي ,)على التوالي .

إلةةى المحافظةةة علةةى سةةم  قشةةرتها اكثةةر مةةن التةةي خزنةةت فةةي  ْ  ادى الخةةزن المبةةرد تبخيريةةا داشةةهر فقةة
ملةةم علةةى  2.33و 2.83نةةوي اذ وصةةل معةةدل سةةم  القشةةرة إلةةى مع ق المخةةزن المبةةرد ميكانيكيةةا بفةةار

 التوالي.
  
 النسبة المئوية للعصير . : التأثير في 2-2-3
اشهر في المخزن الميكانيكي على  3( عند خزن ثمار البرتقال المحلي لمدة  1996) علوان,توصلت  

تبريد في النسبة المئوية للعصير والتبخيري الى عدم وجود تأثيرات معنوية لطريقة ال ْ  م 8درجة حرارة  
, 

( الى ان لدرجة حرارة الخزن تأثيرات معنوية في هةذه الصةفة إذ ازدادت 2004) حسن, وأضاف        
 3% بعةد  47.24الةى  ْ  م 4خزنة على درجةة حةرارة  مال المحلي لالبرتقا ثمارالنسبة المئوية لعصير 

% في الثمار المخزنة علةى درجةة حةرارة  45.36اشهر من الخزن في حين انخفضت هذه النسبة الى  
 .في نهاية مدة الخزن  ْ  م 8

   صةةنف   لنكةةي الةةال( الةةى أن خةةزن ثمةةار 1994) Mulas  ,و  Schirra أشةةار           

‛Clementine’   أسةةةابيع أدى الةةةى حةةةدوث ارتفةةةا  فةةةي النسةةةبة  8لمةةةدة   ْ  م 6علةةةى درجةةةة حةةةرارة
  . %44.6المئوية للعصير الى 

الةةى انخفةةاض نسةةبة العصةةير مةةع ارتفةةا  درجةةة حةةرارة خةةزن ثمةةار  (1995)  ,أشةةار الهيتةةي قةةدو       
حيةث كانةت نسةبة  ْ  م (15و  10و  5 )الحامض المحلي لمدة أسبو  على الدرجات الحرارية  الليمون 

(إلةى النتيجةة نفسةها 1998. وتوصةل العةاني,)% علةى التةوالي( 36.25و  38.65و  40 )العصير  
 كما  اسبو . 12ريب فروت المخزنة لمدة في ثمار الك

 
 
 



 . تالحمضيا ثمارسرعة تنفس  : التأثير في معدل 2-2-4
التةي تتعةرض لهةا الثمةار  الفسةيولوجيةالتغيرات في سرعة تنفس الثمار دلةيال علةى التةأثيرات  دتع       

فس ثمةةار علةةى إن سةةرعة تةةن  Adel( ,2002)و   Maryأكةةدفقةةد    خاصةةة تةةأثيرات أضةةرار البةةرودة
سةةرعة  معةةدل التةةي وصةةل عنةةدها ْ  (م20, 15, 10, 5تةةزداد مةةع ارتفةةا  درجةةة حةةرارة الخةةزن ) البرتقةةال

 كغم/ساعة على التوالي.      /CO2(ملغم 17-11, 12-6, 5-3, 4-2التنفس إلى )
( الى ان ارتفا  درجة حرارة الخزن لها تاثيركبير في زيادة معدل سةرعة 2004) حسن,توصل و         

حيةث ارتفعةت سةرعة التةنفس مةع  ْ  م(  8و  4)المحلةي المخةزن علةى درجةة حةرارة ثمار البرتقةالفس تن
 .ارتفا  درجة حرارة الخزن 

أدى الى  ْ  م ( 5و  0 )على درجتي حرارة  ثمار الليمون ( الى ان خزن 1980) , Eakesذكر       
كمةا بةين الباحةث نفسةه ان  ْ  م 13 ارتفا  سرعة تنفس الثمار مقارنة بالثمار المخزنة على درجة حرارة

فةي الثمةار التةي كانةت مخزنةة علةى  ْ  م 20علةى سرعة تنفس الثمار ارتفعت عند درجة حةرارة التكييةف 
 . ْ  م 13 درجة حرارة من الثمار التي كانت مخزنة على أكثر ْ  م(  5و  0 ) درجتي حراره

صنف  الاللنكينفس ثمار ( حدوث ارتفا  في سرعة ت1994)  ,Mulasو  Schirraكما ذكر       
’  ‛Clementine  ملغةةم  20الةةىCO2/ فةةي حةةين  ْ  م2   كغم/سةةاعة فةةي الثمةةار المخزنةةة علةةى

كغم/سةاعة وذلةة  بعةد نقةةل /CO2 مغةةمل 17.6الةى  ْ  م 6انخفضةت سةرعة تةةنفس الثمةار المخزنةةة علةى 
 . ْ  م 20الثمار لمدة أسبو  على

 5علةةى درجةةة حةةرارة  وTahiti’ ليمةةون ثمةةار ( إن خةةزن 2003,)واخةةرون Ricardoواضةةاف          
الةةى رفةةع سةةرعة التةةنفس مقارنةةة بالثمةةار المخزنةةة عنةةد درجةةة حةةرارة  ْ  م10أدت درجةةة الحةةرارة  ْ  م 10و
تةةؤدي إلةى ارتفةا  فةةي  ْ  م20علةى  IW) )Inter warming, كمةا إن رفةع درجةة حةةرارة الخةزن ْ  م5

يةوم االولةى مةن الخةزن المبةرد  60العمليات الحيوية كةالتنفس, واضةاف إن تةنفس الثمةار اسةتقر خةالل 
مةةع انخفةةاض تةةدريجي وهةةذا يعةةود إلةةى حقيقةةة إن الثمةةار غيةةر كاليمكتيريةةة لةةذا يكةةون اختةةزال  ْ  م6علةةى 

لةى حةد مةا انخفةاض انتةاج االثلةين وانعةدام النشةأ فةي الثمةار , وان أي ارتفةا  فةي  التنفس فيهةا ثابةت وا 
حةرارة الخةزن   واإلصةابات االحيائيةة و اضةرار تنفس الثمار قةد يعةود إلةى عامةل مضةاف كارتفةا  درجةة 

 . CIالبرودة 
 
 
 
 



 . النسبة المئوية للثمار التالفة : التأثير في 2-2-5
ان  اذان لدرجة حرارة الخزن تأثيرا فعاال في سرعة انتشار اإلصابات المرضية في الثمار المخزنة        

 فةي بات المرضةية فةي الثمةار نتيجةة نمةو األحيةاءارتفا  درجة حرارة الخزن تؤدي الى زيادة نسبة اإلصا
نضج الثمار وشةيخوختها ممةا يقلةل مقاومتهةا  سرعة درجات حرارة الخزن المرتفعة التي بدورها تزيد من

عنةةد خةةزنهم ثمةةار  (1987) وآخةةرون,وجةةد عسةةكر و  ,( 1985 ,باألحيةةاء المجهريةةة )العةةاني ابةلإلصةة
% ( 53.38و  10.78 )ان نسةةبة التلةةف كانةةت  ْ  م(  3و  0 ) المحلةةي علةةى درجتةةي حةةرارة البرتقةةال

لةم يكةن  في حين .Penicillium  spp  كانت اإلصابة بفطر اذاشهر من الخزن  5على التوالي بعد 
فةي حةين  .Alternaria  spp  لدرجةة حةرارة الخةزن المسةتعملة تةأثير علةى نسةبة اإلصةابات بفطةر 

والثةاني مةن  األوللم تتعرض للتلةف فةي الشةهر  محليثمار البرتقال الإلى ان  (1993) ,أضاف السنبل
و   0.49 و 0.46)الخةزن لكنهةةا سةجلت نسةةبة مةةن التلةف فةةي نهايةة الشةةهر الثالةةث مةن الخةةزن قةةدرها 

بةةالتغليف  المعاملةةةعلةةى التةةوالي وان الثمةةار  ْ  م(  8و  6و  4)% فةةي درجةةات حةةرارة الخةةزن  (1.55
بسةبب ارتفةا  نسةبة  %3.64الةى  ةة اإلصابات الفطريةارتفعت فيها نسب  Poly Ethylene  الفردي  
    .الرطوبة 

في المخةةةزن اشةةةهر  3مةةةدة المحلةةةي المخزنةةةة  ثمةةةار البرتقةةةالبةةةان  (1996) علةةةوان,أوضةةةحت و         
والمخةةزن التبخيةةري لةةم تتعةةرض خةةالل موسةةمي الدراسةةة ألي نةةو  مةةن أنةةوا   ْ  م 8الميكةةانيكي علةةى  

عدم وجود فروقات معنوية فةي نسةبة  ىلا( 2004) حسن,توصل و  , اإلصابات الفطرية المسببة للتلف
يومةا مةن  90بعةد  ْ  م 8و 4اإلصابات الفطرية في ثمار البرتقال المحلةي المخزنةة علةى درجتةي حةرارة  

على ثمار  (1998)الحامض والعاني, الليمون ( في دراسته على ثمار 1995واضاف الهيتي,) الخزن .
 ْ  (م15, 10, 5اإلصابات الفطرية مع ارتفا  درجة حرارة الخزن ) الكريب فروت إلى ارتفا  نسبة

 
 
 .   نسبة األضرار الفسلجية : التأثير في 2-2-6

اشهر ان نسبة  5المحلي لمدة   ثمار البرتقال( عند خزن 1987) وآخرون, كما وجد الجبوري         
علةى درجةة حةرارة الصةفر المئةوي في الثمةار المخزنةة  %3.22الثمار المصابة باألضرار الفسلجية كانت

 علةةوان,توصةةلت و  .  ْ  م 3فةةي الثمةةار المخزنةةة علةةى درجةةة حةةرارة  %16.53ارتفعةةت الةةى فةةي حةةين 
والمخةةزن  ْ  م 8فةةي المخةةزن الميكةةانيكي علةةى درجةةة حةةرارة  خةةزن ثمةةار البرتقةةال المحلةةي( عنةةد 1996)

% ( 3.18و  3.8 )يةري الةى التبخ    التبخيري الى ان نسبة األضةرار الفسةلجية انخفضةت فةي المخةزن 
 . % ولموسمي الدراسة( 4.88و   7.42 )بالثمار المخزنة في المخزن الميكانيكي التي كانت ةمقارن



اشةهر الةةى ان لدرجةة حةةرارة  3لمةةدة  ثمةةار البرتقةال المحلةي(عنةةد خةزن 2004), حسةنتوصةل و         
  ْ  م 8تها فةي الثمةار المخزنةة علةى الخزن األثر المعنوي على نسةبة األضةرار الفسةلجية فقةد كانةت نسةب

 , نهايةة مةدة الخةزن  %28.82 وصةلت الةى ْ  م 4كانت في الثمار المخزنةة علةى  في حين 13.53%
قشةرة ثمةار يوجد في  dehydrin (C.S.DHN)( ان العامل الوراثي 2004واخرون, ) Ronواضاف 
انخفةةاض درجةةات الحةةرارة  تماسةة  انسةةجة القشةةرة لكنةةه يةةنخفض اثنةةاء الخةةزن ومةةع ىويةةؤدي الةة البرتقةةال

 .أضرار البرودة  في تسببيمما  لغاز االثلين ضوالتعر  O2والجروح واالجهاد المائي وانخفاض  
صةنف  علةى ثمةار الكريةب فةروت ةدراسةفي  (1981) ,آخرون و Ben-Yehoshuaأشار           
Marsh’‛  م 5ة حرارة  % عند خزن الثمار على درج 49.8الى ان نسبة األضرار الفسلجية كانت  ْ 
لم تظهر أضرار فسلجية في الثمار المخزنة على درجتي حرارة   في حينشهر  2.5لمدة  %85ورطوبة 

 ثمةةار الكريةةب فةةروت( إلةةى النتيجةةة نفسةةها فةةي دراسةةته علةةى 1998. وتوصةةل العةةاني,) ْ  م 20و  11
ى ارتفةةا  إلةة ْ  م5فقةةد ادى الخةةزن علةةى  ْ  (م15, 10, 5أسةةبو  علةةى درجةةة حةةرارة ) 12المخةةزن مةةدة 

 نسبة االضرار الفسلجية
 5عنةد درجةة حةرارة ) ’Tahiti‛ثمةار ليمةون  ( إن خزن 2003وآخرون, ) Ricardoوأضاف         

تطةةورت اضةةرار بعةةدها يةةوم مةةن بدايةةة الخةةزن حيةةث  30خةةالل  CIلةةم يلحةةظ اضةةرار البةةرودة  ْ  (م10و
علةى الثمةار المخزنةة عنةد فةي حةين لةم تضةهر  ْ  م5يةوم مةن الخةزن عنةد درجةة حةرارة  60البرودة بعد 

  . ْ  م10
   
 
 . نسبة الحموضة الكلية : التاثير في 2-2-7

( أي تةةأثير لطريقةةة الخةةزن علةةى نسةةبة الحموضةةة فةةي ثمةةار البرتقةةال 1993) ,لةةم يلحةةظ السةةنبل        
 .يوما من الخزن  90بعد  ةحلي المخزنة في مخازن مهواة او مخازن مرطبمال
المحلةي  البرتقةاللنتيجةة نفسةها عنةد دراسةة نسةبة الحموضةة فةي ثمةار الى ا (1996) علوان,توصلت و 

  .يوما من الخزن  90المخزن في مخازن مبرده ميكانيكيا او تبخيريا بعد 
المحلي المخزنة بطريقة التبريد التبخيةري قةد حافظةت  ثمار البرتقال( إن 2004وذكر االسدي, )        

خزنت بطريقة التبريد الميكانيكي وصل الى حد المعنويةة اذ على مستوى حموضة اعلى من الثمار التي 
كمةةا  (% لكةةال المخةةزنين علةةى التةةوالي.0.66و 0.71اشةةهر مةةن الخةةزن إلةةى) 3وصةةلت النسةةبة بعةةد 

الحةامض المخةزن لمةدة  ثمةار الليمةون النتيجةة نفسةها فةي دراسةته علةى  ىلةا( 1995) ,توصل الهيتيو 
 5.63و  5.74) م  حيث كانت نسبة الحموضة(  15و  10و  5 )أسبو  على الدرجات الحرارية  12
( ان ارتفةا  درجةة حةةرارة 1994) ,Mulasو Schirra وجةةد   فةي حةين .% علةى التةوالي( 4.96و 



أسةابيع مةن  8بعةد  ‛’Clementinصةنف  لاللنكةيالخزن تؤدي الى خفض نسبة الحموضة في ثمار ا
فضةت نسةبة الحموضةة مةع ارتفةا  درجةات الخةزن م  فقد انخ ( 6و  2) الخزن المبرد على درجتي حرارة

 .% علىالتوالي( 0.65و  0.78 )الى 
 
 ج .-محتوى الثمار من فيتامين : التاثير في 8-2-2 

محتةوى  فةيزن المهةواة ا( تأثيرا لطريقة الخزن في عدة أنةوا  مةن المخة1993) ,السنبل يجدلم        
د ان ارتفةةا  درجةةات حةةرارة الخةةزن فةةي المخةةازن وجةة فةةي حةةينج  –المحلةةي مةةن فيتةةامين  ثمةةار البرتقةةال

 فةةييومةةا مةةن الخةةزن المبةةرد  90ج بعةةد -الميكانيكيةةة تةةؤدي الةةى خفةةض محتةةوى الثمةةار مةةن فيتةةامين
و  39.76 ) ج هةو–فكان محتوى الثمةار مةن فيتةامين ° ( م 8و  6و  4و  2و 0 ) الدرجات الحرارية

 .لى التوالي ع يرمل عص100ملغم/ ( 35.77و  35.46 36.92و  38.8
ج هةةي -درجةةة حةةرارة خةةزن تحةةافظ علةةى فيتةةامين ان أفضةةل Smoot(,1999)و  Nagyواضةاف       
اسةةبو  مةةن الخةةزن , وان األوكسةةجين واحتةةواء الثمةةار علةةى مسةةتوى عةةال مةةن سةةكر  12لمةةدة  ْ  م3.3

ر يؤدي إلى استقرا Malicو  Citricج, ومحتوى عال من حامض -الفركتوز يؤديان إلى هدم فيتامين
 .البرتقالج في عصير ثمار -فيتامين
 فيج والمخزنة -المحلي من فيتامين ثمار الاللنكيلم تحصل تغيرات معنوية في محتوى  في حين      

 . (1995, وآخرون ) الجبوري  ْ  م 15و  10و  5الدرجات الحرارية  
, كةذل  الحةامض علةى ثمةار الليمةون ( الةى النتيجةة نفسةها فةي دراسةته 1995) ,وتوصل الهيتةي       
الى عدم وجود تةأثيرات معنويةة لطريقةة التبريةد الميكةانيكي او التبخيةري علةى  (1996) علوان,توصلت 

 يوما من الخزن. 90ج بعد -محتوى ثمار البرتقال المحلي من فيتامين
 
 

 نسبة السكريات . التأثير في 2-2- 9 :
و  4)درجتةي حةرارة عنةدالمحلةي المخزنةة  البرتقةال( في دراسته على ثمار 2004), حسنتوصل        

ارتفا  درجات حرارة الخزن الى ارتفا  نسةبة السةكريات المختزلةة فكانةت  أدى اذيوما  90لمدة  ْ  م ( 8
( 2005كةةذل        حصةةلت األنصةةاري,)% فةةي نهايةةة مةةدة الخةةزن علةةى التةةوالي .( 3.49و  3.35 )

 على درجة  المحلي لعلى النتيجة نفسها عند خزنها ثمار البرتقا
إلةى ارتفةا  نسةبة السةكريات  ْ  م  8يوما كما ادت درجة حرارة الخةزن المرتفعةة  90لمدة  ْ  ( م8و 4) 

 في نهاية مدة الخزن  . ْ  م 4الكلية مقارنة بدرجة حرارة الخزن 



المخةزن  المانةدرين( ان نسةبة السةكريات المختزلةة فةي ثمةار 1994), Ibba وMulas   ذكةر       
ارتفعةةت عنةةد درجةةة حةةرارة  فةةي حةةين% بعةةد شةةهرين مةةن الخةةزن  2.27كانةةت   ْ  م 2ة علةةى درجةةة حةةرار 

 .لم يلحظ تغيير في نسبة السكريات الكليةو  نفسها لمدةل %2.77الى  ْ  م12الخزن  
  TSS .        نسبة المواد الصلبه الذائبة الكلية : التأثير في 2-2- 10
و  4و  2و  0 )ات معنويةة لةدرجات حةرارة الخةزن عدم وجةود تةأثير  الى (1993) ,السنبل أشار       

 90المحلي المخةزن لمةدة  البرتقالنسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في ثمار  في ْ  م ( 10و  8و  6
  المةواد الصةلبة الذائبةة الكليةة يوما كما الحظ ان المواد المقللة للنتح أدت الى خفض معنوي في نسةبة

TSSملة .بالثمار غير المعا ةمقارن  
( الةةى عةةدم تةةأثير طريقةةة التبريةةد الميكةةانيكي او التبخيةةري علةةى نسةةبة 1996) علةةوان,توصةةلت و        

 , حسنتوصل  في حينيوما ,  90المحلي المخزنة لمدة  البرتقالالمواد الصلبة الذائبة الكلية في ثمار 
بة الذائبةة الكليةة فةي ثمةار نسبة المةواد الصةل في ْ  امعنوي ْ  تأثيرا( الى ان لدرجة حرارة الخزن 2004)

و  10.25 )فكانةت نسةبتها  ْ  م(  8و  4 )درجتةي حةرارة  فييوما  90البرتقال المحلي والمخزن لمدة 
( إلةى إن ارتفةا  درجةة حةرارة خةزن  1995في حين توصل الهيتةي ,    ) % على التوالي . ( 10.35

ائبةةةة الكليةةةة فةةةي الثمةةةار. وتوصةةةل أدت إلةةةى ارتفةةةا  نسةةةبة المةةةواد الصةةةلبة الذ ثمةةةار الليمةةةون الحةةةامض
 ( إلى النتيجة نفسها في ثمار الكريب فروت.1998العاني,)

 
 

 . الحمضياتلثمار  النوعيةالصفات  في تأثير: ال 3-2
 ية لفقدان وزن الثمار .ئوالنسبة الم التأثير في :1-3-2

م  ان  4درجةة حةرارة  عنةداشةهر  3المحلةي لمةدة  البرتقةال( عند خزن ثمةار 1993) ,ذكر السنبل      
 %1.4نسبة الفقد في وزن الثمار يزداد مع تقدم مدة الخزن حيث كانت نسبة الفقد في بدايةة الخةزن  

  في نهاية مدة الخزن . %3.69الى  رتفعتوا
المحلةي فةي المخةازن  ثمةار البرتقةالعنةد خةزن  ها( الى النتيجة نفس1996) علوان,كما توصلت       

كانةت نسةبة الفقةد  والتةي ازدادت نسبة الفقد بةالوزن مةع تقةدم مةدة الخةزن  اذتبخيريا المبردة ميكانيكيا و 
% فةةةي (2.11و. 3.48)            القيةةاس االولالميكةةانيكي فةةي  ة فةةي المخةةةزن المخزنةة الثمةةار فةةي

% علةى التةوالي فةي حةين ( 6.63و  9.22) والثاني وارتفعت في نهاية مدة الخزن الى  األولالموسم 
 إلى )% في بداية الخزن وارتفعت في نهاية مدة الخزن ( 03.6و 1.34) المخزن التبخيري كانت في 
  .% للموسم األول والثاني على التوالي( 3.68و  5.01



و  4)اشهر على درجتةي الحةرارة  3المحلي لمدة  ثمار البرتقال( عند خزن 2004) حسن,بين و        
% ( 1.20و  1.15)كانةت فةي بدايةة الخةزن  حيةثة الخةزن ازدادت نسبة الفقد مع زيادة مد اذ° م( 8

اشةةهر ولموسةةمي  3% فةةي نهايةةة مةةدة الخةةزن التةةي امتةةدت لمةةدة ( 3.68و  3.6 )ثةةم ارتفعةةت الةةى 
 الدراسة على التوالي .

التي امتدت ثالثة اشهر تحت  البرتقال المحليخزن ثمار  ة( الى ان مد2004) ,االسدي وأضاف      
و  2.18 )      الةةى ارتفةةا  معةةدل نسةةبة الفقةةد فةةي وزن الثمةةار مةةن أدتي والتبخيةةري التبريةةد الميكةةانيك

  . % على التوالي( 4.23و  6.31إلى)الخزن  ة% الى ان وصلت في نهاية مد ( 1.48
الةةدرجات  فةةيالمخزنةةة Eureka‛ ’صةةنف  ان ثمةةار الليمةةون Eakes, (1980) ذكةةر  كمةةا       
% أسةةةبوعيا أثنةةةاء مةةةدة  ( 0.90و  0.65و  0.47 )ن وزنهةةةا م  تفقةةةد مةةة ( 13و  5و  0)الحراريةةةة
الليمةةون الحةةامض الجبةةوري ( فةةي ثمةةار 1995وتوصةةل إلةةى النتيجةةة نفسةةها كةةل مةةن الهيتةةي,) الخةةزن .
وآخرون,  Mulas( في ثمار الكريب فروت. وجد 1998( في ثمار الاللنكي والعاني,)1995وآخرون,)

 Albedoطبقة االلبيدو يتوز  علىOrval‛’ الاللنكيثمار ( إن نسبة الماء المفقود من قشرة 1996)
في الخزن المبرد , وهنا  عالقة  Flavidoالفالفيدو طبقة اقل من نسبة الماء المفقود من وبنسبة فقد

واضةةرار البةةرودة وتشةةقق الطبقةةة الشةةمعية فةةي  .water loss  (WL)ايجابيةةة بةةين المةةاء المفقةةود 
 الفالفيدو.

 
 

 . الثمار نسبة وزن قشرة فيالتأثير :   3-2-2
( ان النسبة المئويةة لقشةرة ثمةار البرتقةال المحلةي تةنخفض مةع زيةادة مةدة 1996) علوان,ذكرت       

اشةهر فقةد كانةت نسةبة القشةرة فةي  3الخزن عند خزنها في المخةزن المبةرد ميكانيكيةا او تبخيريةا لمةدة 
% ( 21.39و  21.72)الخزن الى  % وانخفضت في نهاية مدة( 22.69و  22.73) بداية الخزن 
 3عنةد خةزن ثمةار البرتقةال المحلةي لمةدة  ها( الى النتيجةة نفسة2004) ,وتوصل االسدي ,على التوالي

% وانخفضةت ( 33.42و  32.44) اشهر تحت التبريد الميكةانيكي والتبخيةري فقةد كانةت نسةبة القشةرة
 .الخزن  ة% في نهاية مد( 22.68و  19.85)الى 
 . رالثما عصيرنسبة  أثير فيالت : 3-2-3

( 1993) ,تشير البحوث الى ان نسبة العصير تنخفض مع استمرار مدة الخزن فقد ذكر السنبل       
مع استمرار مدة الخزن في ثمار البرتقال المحلي وذلة  عنةد خزنهةا فةي عةدة  ضان نسبة العصير تنخف

وانخفضةت الةى   %46.58 ي بدايةة الخةزن والمرطبه فكانت نسبة العصير ف ةأنوا  من المخازن المهوا



المبةردة ميكانيكيةا فقةد  المخةازن فةي  هالسلو  نفس الثمار اشهر من الخزن وسلكت  3% بعد  42.32
اشةهر مةن  3% بعةد  (41.62و  43.96 إلةى )% وانخفضةت  53قبةل الخةزن   ركانت نسةبة العصةي

 .على التوالي  ْ  م(  10و  0 ) درجتي الحرارة عندالخزن 
اشةهر  3عنةد خةزن ثمةار البرتقةال المحلةي لمةدة  ها( الى النتيجةة نفسة1996) علوان,توصلت و        

 57.53و  58.02 )في المخازن المبردة ميكانيكيا وتبخيريا فقد كانت نسبة العصير في بداية الخزن 
 .% على التوالي ( 52.96و  53.3) % وانخفضت في نهاية مدة الخزن الى (

يومةا  90عنةد خةزن ثمةار البرتقةال المحلةي لمةدة  ها( الى النتيجة نفس2004) ن,حسكما توصل       
  % إلةةى( 47.17و  48.71)حيةةث انخفضةةت نسةةبة العصةةير مةةن  ْ  م(  8و  4 ) درجتةةي الحةةرارة فةةي
الخةةزن أدت الةةى خفةةض  ةان مةةد (2004) ,االسةةدي وأضةةاف . % علةةى التةةوالي(45.39و  47.24)

اشهر تحت التبريةد الميكةانيكي والتبخيةري مةن  3لمحلي والمخزن لمدة نسبة العصير في ثمار البرتقال ا
 .الخزن  ةفي نهاية مد (%44.22و  46.27)% الى ( 48.92و  49.62)
 

 نسبة اإلصابات الجرثومية . : 3-2-4
اشةهر لةم تظهةر فيهةا إصةابات  3( ان ثمار البرتقال المحلي المخزنة لمةدة 1993) ,ذكر السنبل       

ي الشهر األول والثاني من الخزن في حةين ارتفعةت نسةبة اإلصةابات عنةد امتةداد الخةزن فةي جرثومية ف
(  10و  8و  6و  4و  2و  0) ارتفعت هذه النسبة مةع ارتفةا  درجةات حةرارة الخةزن  اذالشهر الثالث 

علةةةةةى  ( %9.83و  8.61و6.32و  4.57و  2.13و  1.5فكانةةةةةت نسةةةةةبة اإلصةةةةةابات فيهةةةةةا )  ْ  م
لم تسجل أي إصةابات جرثوميةة فةي ثمةار البرتقةال المحلةي  ( أنه1996ذكرت علوان,) في حين .التوالي

( 2004) . وذكةر االسةدي,اشهر تحت التبريد الميكانيكي والتبخيري ولموسمي الدراسةة 3المخزنة لمدة 
ي ان نسبة اإلصابات الجرثومية تزداد مع زيادة مدة خزن ثمار البرتقال المحلي  تحةت التبريةد الميكةانيك

او التبخيري حيث لم تظهر إصابات جرثومية في الشهر األول من الخةزن فةي حةين ارتفعةت فةي الشةهر 
و  4.24 ) وصةلت اذوارتفعت مع زيادة مدة الخزن إلةى الشةهر الثالةث  (%0.73و  1.57)الثاني إلى
 % على التوالي .( 2.08

 
 

 نسبة األضرار الفسلجية . التأثير في 5-3-2  :
د ازدادت مةةع قةةالمحلةةي  ثمةةار البرتقةةالبةةان نسةةبة األضةةرار الفسةةلجية فةةي  (1993) ,نبلالسةة ذكةةر       

ان نسةةبة  (2004) ,االسةةدي وأضةةاف ,الخةةزن فةةي الثمةةار المعاملةةة بةةالمواد المقللةةة للنةةتح ةزيةةادة مةةد



ثمةةار البرتقةةال األضةةرار الفسةةلجية تةةزداد مةةع زيةةادة مةةدة الخةةزن تحةةت التبريةةد الميكةةانيكي والتبخيةةري فةةي 
 . لم تظهر أضرار فسلجية في الشهر األول من الخزن لكال المخزنين اذ محليال

  ’Marsh‛  فةروت صةنف  مةار الكريةبثان  (1981) وآخةرون, Ben-Yehoshua ذكةر و        
 2.5% بعةد  11المعاملة بالتغليف الفردي بالبولي اثلين انخفضت فيها نسبة األضةرار الفسةلجية الةى  

مقارنة بالثمار غيةر المغلفةة والتةي ارتفعةت فيهةا نسةبة األضةرار ° م 5ة حرارة شهر من الخزن على درج
على ثمار ( في دراسته 1985), Purvis  % في نهاية مدة الخزن  كما توصل  49.8الفسلجية الى 

الةةى ان مةةدة الخةةزن أدت الةةى زيةةادة نسةةبة ° م 7.5و  5علةةى درجتةةي حةةرارة   الكريةةب فةةروت المخزنةةة
 .يوما من الخزن  50من قشرة الثمار بعد  % 5الى   األضرار الفسلجية

مةدة الخةزن أدت الةى زيةادة نسةبة  ة( الى ان اطالة1994), Mulasو  Schirra كما أشار           
أسةابيع  8% بعةد  15% و  80الةى  Clementine ‛ ’صةنف  ثمةار الاللنكةياألضرار الفسةلجية فةي 

( إلةى إن محتةوى 1996واخةرون, ) Mulasوتوصةل   .°م(  6و  2 )من الخزن على درجتةي الحةرارة 
مةن اللكنةين  ’Oroval‛ كلمنتاين  طبقتي الفالفيدو وااللبيدو في القشرة السليمة من االضرار في ثمار 

Lignin (0.93ملغةةم/2.48و)24غةةم وزن طةةري وعنةةد احةةداث جةةرح فةةي قشةةرة الثمةةار وخزنهةةا 100 
غةم 100(ملغةم/3.27و  1.38دو مةن اللكنةين إلةى )ارتفع محتوى الفالفيةدو وااللبية ْ  م20ساعة على 

كانةةت الزيةةادة فةةي محتةةوى  ْ  م2.5يةةوم علةةى درجةةة حةةرارة  18وزن طةةري , عنةةد خةةزن الثمةةار لمةةدة 
غم وزن طري , كما وجد إن الرطوبةة 100( ملغم/2.15و 1.56الفالفيدو وااللبيدو من اللكنين قليلة )

 لقشرة. العالية حد التشبع تزيد من ترسيب اللكنين في ا
 

  .نسبة الحموضة الكلية التأثير في 6-3-2 :
تشير اغلب البحوث إلى استمرار انخفاض نسبة الحموضة الكلية في عصير ثمار الحمضيات           

 علوان,ذكرت (   و 1998والعاني, 1995,والهيتي 1995مع امتداد مدة الخزن )الجبوري واخرون,
خالل مدة الخزن هذا استمر و فض نسبة الحموضة تدريجيا الى خ ىمدة الخزن أد إن اطالة( 1996)

والتبخيري فقد كانت نسبة  يوما في ثمار البرتقال المحلي المخزنة تحت التبريد الميكانيكي 90البالغة 
% على ( 0.66و  0.16) % وانخفضت في نهاية مدة الخزن الى  0.81الحموضة في بداية الخزن 

 .التوالي 
انخفاض النسبة المئويةة لحموضةة الثمةار  ظحالفقد  ها( الى النتيجة نفس2004) حسن,توصل و       

° م(  8و  4)درجتةي حةرارة  عنةداشةهر  3الكلية مع زيادة مدة خزن ثمار البرتقال المحلي التي امتةدت 
و  0.77)الخةةزن الةةى  ة% وانخفضةةت فةةي نهايةةة مةةد( 0.86و  0.94)فقةةد كانةةت فةةي بدايةةة الخةةزن 

( ان نسبة الحموضة  قةد انخفضةت باسةتمرار مةدد 2004) ,االسدي واضاف .لي % على التوا( 0.59



اشةهر فقةد كانةت فةي  3الخزن لمعامالت الدراسة كافة والمخزنة في المخزن الميكانيكي والتبخيري لمدة 
 0.71و  0.66 إلةى )ت في نهاية مةدة الخةزن ض% وانخف( 0.81و  0.76)الشهر األول من الخزن 

)%. 
 

 . ج–محتوى الثمار من فيتامين  ر فيالتاثي 7-3-2
ج من اهم الفيتامينات الموجودة في عصير ثمار البرتقال ويتاثر بعوامل عديدة قبل -يعتبر فيتامين    

 وبعد الحصاد
أدت إلى خفض مستمر في محتوى ثمار  ( الى ان إطالة مدة الخزن 1996) علوان,توصلت فقد       

. وتوصل يوما 90المخزنة في مخازن ميكانيكية وتبخيرية لمدة ج و –البرتقال المحلي من فيتامين 
Nagy   وSmoot (,1999 إلى النتيجة نفسها من إن زيادت مدة الخزن وارتفا  درجة حرارة الخزن)

 ج.–فيتامين تؤدي إلى فقدان محتوى الثمار من 

أدى إلةى  ال المحليمدة خزن ثمار البرتق ةاطال إن(الى النتيجة نفسها فقد ذكر 2004) حسن,توصل و 
(  8و  4 ) اشهر علةى درجتةي الحةرارة 3ج والمخزنة لمدة –انخفاض مستمر في محتواها من فيتامين 

مل عصةير وانخفضةت فةي نهايةة مةدة 100ملغم/ ( 44.10و  42.20) فقد كانت في بداية الخزن  ْ  م
 مل عصير .100%ملغم/( 31.93و  34.54 إلى )الخزن 
ان مةدة الخةزن أدت الةى خفةض تةدريجي لمحتةوى الثمةار مةن  الةى (2004) ,كما أضاف االسةدي      

و  44.62)تحت التبريد الميكانيكي والتبخيري فقد كانت  ةج في ثمار البرتقال المحلي المخزن–فيتامين 
 إلةةى )اشةةهر  3الخةةزن التةةي امتةةدت الةةى  ةمةةل عصةةير وانخفضةةت فةةي نهايةةة مةةد100ملغةةم /(  47.85
 .مل عصير100ملغم /(  43.84و  35.92

 
 
 

 . نسبة السكريات التأثير في:  8-3-2
(بةان النسةبة المئويةة لسةكريات المختزلةة ارتفعةت مةع تقةدم مةدة خةزن ثمةار 2004) حسةن,ذكر        

اشهر فقد كانت في بدايةة الخةزن  ةوالتي امتدت لثالث ْ  م(  8و  4 )حرارة  ةدرج تحتالبرتقال المحلي 
 .الخزن  ة% في نهاية مد( 3.49و  3.35 إلى )% وارتفعت  3.01

( الى إن نسبة السكريات المختزلة والكلية ارتفعت في عصير ثمار البرتقال 2005وأضافت األنصاري, )
فقد كانت نسبة السكريات المختزلةة فةي  ْ  م 8و 4من الخزن عند درجة حرارة   ْ  يوما 90المحلي بعد 



(% في نهاية مدة الخزن في  3.95و 3.74(% وارتفعت نسبتها الةةى ) 3.38و 3.41بداية الخزن )
( % وارتفعت فةي نهايةة  6.16و 5.20حين كانت النسبة المئوية للسكريات الكلية في بداية الخزن ) 

   (%. 8.42و  7.28مدة الخزن الى )
 

 .TSS نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  : التأثير في 3-29-
تةزداد مةع زيةادة مةدة خةزن  TSS  د الصلبة الذائبةة الكليةةالموا(ان نسبة 1993) ,السنبل ذكر        
اشةهر مةن الخةزن  3% وارتفعةت بعةد ( 11.1و  10.5 ) كانت قبةل الخةزن  التيالمحلي  البرتقالثمار 
 .% ولموسمي الدراسة على التوالي ( 11.62و  11.29 إلى )
ائبةةة الكليةةة قةةد ازدادت فةةي ( الةةى ان النسةةبة المئويةةة للمةةواد الصةةلبة الذ1996) علةةوان,توصةةلت و      

خةزن الثمةار فةي المخةزن الميكةانيكي والتبخيةري  ةتدريجيا مةع اسةتمرار مةد ثمار البرتقال المحليعصير 
% في نهاية الخةزن التةي امتةدت (12.4و 12.21إلى )% في بداية الخزن (11.24) فقد ازدادت من

  .في الموسم الثاني هيوما وسلكت الثمار االتجاه نفس 90
ان هنا  ارتفةا  فةي النسةبة المئويةة للمةواد الصةلبة الذائبةة الكليةة بتقةدم مةدة  (2004حسن, ) فوأضا

%  9.32فقةد كانةت النسةبة قبةل الخةزن  ْ  م(  8و  4 )درجتي الحرارة  فيخزن ثمار البرتقال المحلي 
  . % على التوالي( 10.35و  10.25 إلى )اشهر من الخزن  3وارتفعت بعد 
 ( ان خزن ثمار البرتقال المحلةي تحةت ظةروف طريقةة التبريةد الميكةانيكي2004) ,أال سدي كما أضاف

الخةةزن التةةي  ألشةةهرالةةى حصةةول زيةةادة معنويةةة فةةي النسةةبة المئويةةة للمةةواد الصةةلبة الذائبةةة الكليةةة  ادى
 ( 11.29و  12.03)بطريقةة التبريةد التبخيةري اذ كانةت فةي الشةهر األول  ةاشهر مقارن ةامتدت لثالث

 Mulas. واضةةةاف علةةةى التةةةوالي % ( 1305و  13.72 إلةةةى )فعةةت فةةةي نهايةةةة مةةةدة الخةةةزن % وارت
ورطوبةة  ْ  م6لمةدة شةهرين علةى درجةة حةرارة  Furtun‛’ االلنكةي( إن خزن ثمار 1994, ) Ibbaو

أدت إلى رفع نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية مع امتداد مدة الخزن وازدادت النسبة في  %95نسبية 
 في نهاية مدة الخزن . %13.1ايام لتصل إلى  10لمدة  ْ  م20ف على مدة التكيي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Materials and Methods          المواد وطرائق العمل  -3              
أجريتتتت الدراستتتة فتتتي وحتتتدم المختتتازع المستتتردم التابعتتتة لرستتتم البستتتتنة   ليتتتة الزرا تتتة جامعتتتة بغتتتداد               

مع   Citrus sinensis  L. Osbeckصنف المحلي  الثمار السرترال   لى  2004و  2003للموسميع 
 النخيل قرب مدينة بعروبة. سنة مطعمة  لى أصل النارنج ومظللة بأشجار 15أشجار بعمر 

فتي  رشترممستتو  ستطا ال  نتدلرت  حامتل الثمترم  اليتدوي  تم جني الثمار يتدويا باستتعمال المرت          
الثمتتار المتجانستتة متتع حيتتث الحجتتم ثتتم  واختيتترتلثمتتار فتتي امول متتع  تتانوع الثتتاني لالتلتتوع المامتتل  مرحلتتة

بعتتتادأجريتتتت  ليعتتتا  مليتتتات التنظيتتتف  الرياستتتات اموليتتتة   ليعتتتا  الثمتتتار المجروحتتتة والمصتتتابة وأجريتتتت وا 
  -: اآلتيةالمعامالت للصفات المدروسة ثم نفذت 

 . ( T1طر فرط ويرمز لعا بالمعاملة  )تم تغطيس الثمار بالماء المر -معاملة المرارنة: -1
دقيرتتتة حيتتتث تتتتم تحضتتتير  15لمتتتدم  %40بالمستتتتخل  المتتتااي لنبتتتات الشتتتسنت ستر تتتز  غطستتتتثمتتتار  -2

غتترام متتع النمتتوات  400ستتوزع   .dill  Anthem graveolens Lالمستتتخل  المتتااي لنبتتات الشتتسنت 
بالمتتاء  واحتتد الحجتتم ىلتتى  لتتتر دقتتااو وأممتتل 3لمتتدم  فتتي ختتال   متتم متتاء مرطتتر الخضتترية الغضتتة وضتتعت

 (. T (2المرطر ويرمز لعا بالمعاملة  
دقيرة والذي تم  تحضيره بأختذ  15لمدم  %5بالمستخل  المااي لسذور الشسنت ستر يز  غطستثمار  -3

غتتم متتع ستتذور الشتتسنت واضتتافة المتتاء المرطتتر ليصتتل الحجتتم النعتتااي ىلتتى لتتتر واحتتد ثتتم تتتر   50مستتحو  
 (.T3) ويرمز لعا بالمعاملةسا ة بعدها تم التغطيس  24لمدم  م   50حرارم المستخل  في درجة 

تحضتتتتير  تتتتتم ىذ دقيرتتتتة 15لمتتتتدم  %4% و  2الثتتتتوم ستر يتتتتز   فصتتتتو بمستتتتتخل   غطستتتتت ثمتتتتار -4
ىلتى    .Garlic Allium sativum  Lغترام متع فصتو  نبتات الثتوم  20  المستخل  سإضافة مسحو  

 نفستعا الطريرتةوب ,(T4% ويرمز لعا بالمعاملة ) 2فأصبا التر يز  حدوا لتر الىأممل الحجم ماء مرطر و 
 (.T5% ويرمز لعا بالمعاملة  ) 4تم تحضير التر يز 

وقتتد  دقيرتتة 15لمتتدم  % 40و  20بالمستتتخل  المتتااي لنبتتات النعنتتاب الستتري ستر يتتزيع  غطستتتثمتتار  -5
          Mintsتخل  نبتتات النعنتتاب تتتم تحضتتير مستت , اذ( لتتى التتتوالي  T7و  T6رمتتز لعمتتا بالمعتتامالت )

 longifolia  L.  Mentha متم  غترام متع النمتوات الغضتة لنبتات النعنتاب ثتم وضتعت 200وزع   بأختذ
 نفستعا الطريرتةب% و  20فأصتبا التر يتز  دلتتر واحتدقااو وأممل الحجتم التى   3بالخال  لمدم   ماء مرطر

 %. 40تم تحضير التر يز 
واستم   Thiophanate أو Cercobin   ويعتر  تجاريتا  Topsin  عو بستيالتتثمتار  وملتت بمسيتد  -6

غترام   لتتر ويرمتز  0.5ستر يتز Diethyl 4,4-9-phenylene bis-3-thioallophanates الميميتاوي  
 (. 2004,   حسع) , ( T8لعا بالمعاملة  ) 



ويرمتتتتز لعتتتتتا   Cling filmلتغليتتتتف الطعتتتتام الالصتتتتتو ع للثمتتتتار بالنتتتتايلو معاملتتتتة التغليتتتتف الفتتتتردي -7
  .(T9بالمعاملة)
 غتتم  5فتتي أميتتاس ستتولي أثيلتتيع ستتعة  لتجتتف ثتم وضتتعت الثمتتار بعتتد ىجتتراء المعتتامالت  ليعتتا تر تت       
 (.سم لمل  يلو غرام واحد  0.5ثرب برطر  16ثرب  يس ) 80ومثربة 

المي تتاني ي  قستتمت  تتل معاملتتة ىلتتى مجمتتو تيع خزنتتت ثمتتار المجمو تتة امولتتى فتتي مختتازع التسريتتد       
 .%85 – 80م  ورطوبة نسسية   1ِ ± 4درجة حرارم   تحت

داختل الظلتة  العتادي التسريد التسخيتري المنشتأ متع الطتاسو   ع وخزنت ثمار المجمو ة الثانية في مخز        
الصتتورم ) ستتم7.5يتمتتوع متتع جتتداريع يفصتتل سينعمتتا الرمتتل بمستتافة و  م(1.80 × 1 × 1الخشتتسية بأبعتتاد) 

الماء باستمرار لضماع خفض درجة الحرارم ورفتم نستبة الرطوبتة داختل المختزع ولت   يزاد  لي  الذيو  (1رقم
رياس درجة الحرارم و نسبة الرطوبة ل Thermohygrographغطاء خشسي  ازل ووضم في داخل  جعاز

    .(1)ملحو  خالل فترم الدراسة
 Completel Randomized Designنتتتتااج بطريرتتتة التصتتتميم تتتتام التعشتتتية  التتتتم تحليتتتل         

(C.R.D.)  غتتتم متتتع الثمتتتار للم تتترر الواحتتتد وتمتتتت مرارنتتتة  5م تتتررات للمعاملتتتة الواحتتتدم ستتتوزع   ةسثالثتتت 
% وأستتتعمل السرنتتامج الجتتاهز   5احتمتتال    نتتد  L.S.D المتوستتطات حستتب اختبتتار أقتتل فتتر  معنتتوي 

SAS  ,(2001 . في التحليل اإلحصااي ) 
 
 -الصفات المدروسة :  
( ثتم درستت الصتفات شتعريا 2درست الصفات الميميااية والطسيعيتة للثمتار فتي سدايتة الختزع )ملحتو        

باستثناء النسبة الماوية لمل مع امضرار الفسلجية والتلف الم روبي ىذ حسست فتي نعايتة متدم الختزع وفتترم 
 . وأخذت الرياسات اآلتية 2004التمييف في الموسم 

  
 -:ن الوزن ية لفقدائوالنسبة الم -1

 -: التيةحسب المعادلة بنسبة الفقد بالوزن  تحسب       
                          
 وزن الثمار عند القياس –وزن الثمار في بداية الخزن                                    

   100   ×                                                                              =  الوزن  انلفقد المئوية نسبة     
 وزن الثمار في بداية الخزن                                                 

 
 



 -ية لقشرة الثمار :ئوالنسبة الم -2

 :التيةحسب المعادلة بوزن قشرة الثمار إلى وزن ثمار المعاملة  نسبة على أساس حسبت         
 وزن القشرة                                       

 100 ×                          وزن القشرة =ل المئوية نسبةال        
 وزن الثمار                                        

 
 -سم  القشرة :معدل  -3

 . Vernier caliperطة القدمة  اقياسها بوس جرى         
 
 -وية لعصير الثمار :ئالنسبة الم -4

 -التية:حسب المعادلة ببأخذ عصير وزن معين من الثمار ت قدر        

 وزن العصير                                   
 100 ×  ةةةةةةةة     وية للعصير =ئالنسبة الم         

 وزن الثمار                                    
 

 -معدل سرعة التنفس : -5

كمةا ورد   Closed systemطريقةة الحيةز المغلةق  عمال ثمةار باسةتحسبت سرعة التةنفس لل       
 -:التيةوفق المعادلة  على ( وقدرت 1985في المصدر) العاني , 

       
             1                  1 

          mg CO2\kg \hr = mg CO2  ×   ___________  ×   _______ 
                 hr        ( wt .( kg 

 
 CO2  =12+16 ×2 =44إن الوزن الجزيئي لة   

 22× من القاعدة المتفاعلةالناتجة من عملية التنفس = عدد األوزان المكافئة CO2  عدد ملغرامات  
 22=  2مقسوما على  CO2=44 لة  فئالوزن المكا 

mg Co2 = NO. of equivalent of NaOH reacting × 22                 
 
 
 

 



 -لمئوية للتلف ألمكروبي :النسبة ا -6

 تعد الممار تالنة بمجرد ظهور إصابة ميكروبية عليها و تحسب نسبتها بالمعادلة اآلتية.        

 وز  الممار المصابة بالمعاملة                                                       

  100           ×                        =           النسبة المئوية للتلف الميكروبي              
 وز  الممار الكلي المعاملة                                                      

 

وذلا  بأخاا  2004فما درس تأثير المعامالت على اإلصابات النيرياة المحدثاة صاناعيا   اي الموسام     

سام علاى  2.5يا  عان  طريات تحدياد دائارب قيرهاا  بعض الممار الساليمة  وإحاداا اإلصاابة  يهاا صاناع

( وجارى 3ثقوب بدبوس مدبب موزعاة ضامن هااأل الادائرب ةصاورب رقام  10سيح الممرب وعمل  يها  

تلويمها بمحلود معلت مائي ملوا بالبنسيليوم ووضعت  ي درجة حرارب الغر اة وبعاد أربعاة أياام جارى 

( وعمات انتشاارها داخال لاب المماار  4ةالصاورب رقام قياس مساحة انتشار اإلصابة  على سيح  الممارب 

 (.1987و  Wildة

 

 -النسبة المئوية لألضرار النسلجية : -7

جارى عااد المماار المتضاررب باوضارار النسالجية ة أضارار البارودب ( التاي مسااحة الضاا رر         

دلااة ( وحساابت بالمعا9و8( ملحاات رقاام ة 1999واخاارو  و Underhillأو أفماار ة  ²ساام 1 يهااا  

 اآلتية .

 
 وز  الممار المتضررب  سلجيا  ي المعاملة                                                      

 100 ×           =                                            النسبة المئوية لألضرار النسلجية            
 لمعاملةالوز  الكلي ل                              

 

فما أخات نماذج من قشرب ثمار المعامالت المتضررب باضارار البارودب ومقارنتهاا بالقشارب الساليمة     

سام مقسام الاى 1ودرست النروقات بينها من جهة سم  طبقتي النال يادو واللبيادو باساتخدام مسايرب ة

السااكريات  ومحتااوى القشاارب السااليمة والمتضااررب ماان جاااء ( وجاارى القياااس تحاات المجهاارو 100

 (.1986و Sridharو  Mahadevan النينولت وجرى التقدير بحسب ما ورد  ي المصدر ة

 فما قيست نسبة التلف الكلي للممار بجمع نسب اوضرار الجرثومية ونسب اوضرار النسلجية.

 - حص اختبار اليعم : -8

كهاة واعتماد علاى تااو  أجري بعد انتهاء مدب الخا  لتقدير جودب الممار مان حياا اليعام والن      

جامعاة  -المشترفين  ي النحص وعددهم عشرب أشخاص من منتسابي قسام البساتنة  فلياة الاراعاة

 -( إذ ا  :5-1الدرجات ة بغداد بملئهم استمارات بحسب 

 = جيد جدا .5= جيد و 4= متوسط و 3= مقبود و 2= ردي و 1   

 
 -:وية للحموضة الكليةئالنسبة الم-9

سةتخدم ا( و   0.1Nسةحيح حجةم معةين مةن عصةير الثمةار مةع هيدروكسةيد الصةوديوم )بت بتحسة       
  Ranganaحسب المصدر ) بن حامض الستر  هو الحامض السائد ادليل الفينولفثالين على أساس 

,1977) 
 
 



 -:ج  –محتوى الثمار من فيتامين - 10
 Dichlorophenol-2,6حسةةةةابها بتسةةةةحيح حجةةةةم مةةةةن عصةةةةير الثمةةةةار مةةةةع صةةةةبغة  جةةةرى        

Indophenol    ( كما ورد في المصدرRangana   ,1977 .) 
 

 -:السكريات الكلية والمختزلة  -11
 (. A.O.A.C. , 1970كما ورد في المصدر )  Lane and Enonقدرت بطريقة              

 -:نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  -12
 .  Hand Refractometer  المكسار ة جهازطابوس في عصير الثمار قياسها جرى           

 
  -:الصبغات النباتية ) الكلوروفيل والكاروتين ( -13
 غم من قشرة الثمار وأذيبت بحجم معلوم من 1الكلوروفيل والكاروتين من وزن   تقدير صبغة تم

مل  100وأكمل الحجم إلى  ثم رشح المستخلن بورق ترشيح % حتى زوال اللون  80األسيتون 
له كاربونات واضيف  %80مل باألسيتون  50مل وكمل الى  5ثم اخذ منة  %80السيون با

بطول موجي   Spectrophotometer جهازفي  الصبغات وتمت القراءة  الكالسيوم لمنع هدم
663nm.  645و nm  المصدر) . التيةتم حساب تركيز الصبغات من المعادالت  و 

Mahadevan  وSridhar, 1986       )                                                  
                                       20.2A(645)+8.02A(663)                   

× V                       Total Chlorophyll in mg/100g =                                                
a × 1000 × w                                                                            

 
Where    a = length of path light in the cell ( 1 cm ) 

              v = volume of the extract in ml 
              w = fresh weight of the sample in g   
 
 

 واستعمل المستخلن نفسه لحساب نسبة الكاروتين كما في المعادلة .
 

                                     D ×  V  ×  f  ×10   

Carotenoids mg/100g =   
                                         2500     
 

where   D = absorbance at 450 nm in 1 cm cell  
             V = volume of the original extract in ml. 

              f = dilution factor 
        2500= average extinction coefficient of the pigments. 



 

 قياس سم  الطبقة الشمعية. -14
زالةةة الطبقةةة الشةةمعية зسةةم1بأخةةذ تقةةديرها  جةةرى         يب باسةةتخدام مةةذ منهةةا مةةن القشةةرة الطازجةةة وا 

 مةن االيثةرз سةم 5غسل الطبقة الشمعية عةدة مةرات كةل مةرة بكميةة ت إذ( Diethyl etherاليثر)ا
 ثةةم يةةوزن  ْ  م 50وتجمةع كميةةات االيثرفةي بيكةةر معلةوم الةةوزن وهةةو فةار  ويبخةةر المةذيب بدرجةةة حةرارة 

 /1 ×حةةول الةةوزن إلةةى حجةةم بضةةرب القيمةةة  يالبيكةةر مةةن جديةةد السةةتخراج وزن الشةةمع المسةةتخلن و
غم ( وبذل  يكةون لةدينا حجةم مةن الشةمع مةوز  علةى  0.9من الشمع ويعادل  سم1للتر= م1) 0.9

 مةةةن سةةةطح القشةةةرة وعنةةةد تقسةةةيم الحجةةةم / المسةةةاحة يسةةةتخرج االرتفةةةا  أو السةةةم  . 2سةةةم1مسةةةاحة 
(A.O.A.C. , 1970) 

 

 -التشريح : -15
مةةا  10 سةةم   Microtomeعمةةل مقةةاطع نسةةيج القشةةرة التشةةريحي باسةةتخدام أل  جةةرى        

وتةةم إعةةداد المقةةاطع  40 ×10بقةةوة تكبيةةر  يالمجهةةر الضةةوئير تحةةت و يكةةرون وجةةرى الفحةةن والتصةة
م جهةاز النسيجية وفقا للخطوات المبينة وهةي القتةل والتثبيةت ,التجفيةف,الطمر بالشةمع,القطع باسةتخدا

Microtome لصةةق المقةةاطع علةةى الشةةرائح الزجاجيةةة ثةةم التصةةبيغ باسةةتعمال صةةبغة السةةفرانين,       
 ( 1989 )الخز رجي وعزيز,
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ثمةار مةن ال نقلةت اذ  ,عملية التكييف للثمةار فةي نهايةة فتةرة الخةزن للموسةم الثةاني فقةط يتإجر       
%   65حرارة  المخزن الميكانيكي والتبخيةري إلةى درجةة حةرارة المختبةر ورطوبةة نسةبية بحةدود  درجة 

يةة نوع فةيروف السوق ظعلى الثمار لمعرفة تأثير  جميعها الصفات المذكورة ن ثم درستيلمدة أسبوع
 الثمار .

 
 
 

 



 التبخرييالتربيد  يف خمزنيوما من اخلزن  90الثمار بعد  ((1صورة رقم                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 م   4على درجة حرارة  التبريد الميكانيكي في مخزن يوما من الخزن 90الثمار بعد  (2)صورة رقم 



 

 

 

           حددبضمن الدائرب الم المحدثة صناعيا ( اإلصابة النيرية 3صورب رقم ة
 

 

 

 

 

 

 

 أيام من إحداا اإلصابة النيرية 4( نمو النير بعد  4صورب رقمة
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معتتامالت المختلفتتة ومتتدم الختتزع وطريرتتة الختتزع فتتي معتتدل نستتبة الفرتتد فتتي متتع دراستتة نتتتااج تتتأثير ال       
( أظعتترت المعتتامالت تتتأثيرات معنويتتة فتتي خفتتض معتتدل نستتبة  1فتتي )الجتتدول رقتتم  ةوزع الثمتتار الموضتتح

 9Tالفرتتد فتتي وزع الثمتتار لموستتمي الدراستتة ومتتدم التمييتتف تميتتزت منعتتا معتتامالت التغليتتف الفتتردي للثمتتار
( % لموستتتمي الدراستتتة ومتتتدم 2.15و 4.32و  5.18دل نستتتبة فرتتتداع التتتوزع ىلتتتى )سخفتتتض معنتتتوي فتتتي معتتت

(%  لتى 2.73و  5.48و  5.82التمييف في حيع  اع أ لى نسبة فرتد فتي معاملتة المرارنتة التتي سلغتت )
معنويتتتا فتتتي خفتتتض نستتتبة الفرتتتد  تتتع المعتتتامالت  9Tالتتتتوالي  متتتا اختلفتتتت معاملتتتة التغليتتتف الفتتتردي للثمتتتار

( فتي خفتض معتدل  7Tو6Tالدراستة ومتدم التمييتف ,تلتعتا فتي التتأثير معتامالت النعنتاب)امخر  لموستمي 
نسبة فرداع الوزع وصل حد المعنوية مرارنة بمعاملة المرارنة لموسمي الدراسة في حيع لتم تختلتف تتأثيرات 

 ومعاملة المسيد الفطري  T5) و4Tومعامالت مستخل  الثوم ) T3) و ( T2 معامالت مستخل  الشسنت
T8  .ع معاملة المرارنة أو فيما سينعما لموسمي الدراسة ومدم التمييف  

 1.23ىع معدل نسبة الفرد في وزع الثمار ازداد مم زيتادم متدم الختزع فرتد  تاع فتي الريتاس امول )        
 (% لموسمي الدراسة  لى التوالي. 5.14و  5.66(%وازداد معنويا في نعاية مدم الخزع ىلى)1.30و

 ما يوضا الجدول نفس  اع طريرة التسريتد التسخيتري أثترت معنويتا فتي ترليتل معتدل نستبة الفرتد فتي         
 5.58وزع الثمار نعاية مدم الخزع )لموسمي الدراسة ومدم التمييف( التي  انتت                        ) 

 5.74فرتتتداع التتتوزع ىلتتتى)(% مرارنتتتة بطريرتتتة التسريتتتد المي تتتاني ي التتتتي ارتفعتتتت فيعتتتا نستتتبة  2.35و5.03و
 (% لى التوالي لموسمي الدراسة ومدم التمييف. 2.64و 5.25و

أد  التداخل سيع معامالت الدراسة وطريرة التسريد الى وجود تأثيرات معنوية في ترليل معدل نستبة         
تسريتد التسخيتري فرداع وزع الثمار للموسم الثاني ومدم التمييف فرد أظعرت انخفاضا في هذه النستبة تحتت ال

(% فتي الموستم الثتاني 2.12و  2.74تميزت منعا معاملة التغليتف الفتردي للثمتار باقتل نستبة وصتلت التى)
 2.93و  3.59ومتتدم التمييتتف سينمتتا ارتفعتتت نستتبة الفرتتد فتتي معاملتتة المرارنتتة تحتتت التسريتتد المي تتاني ي التتى)

 داخالت امخر  ىلى مستو  المعنوية .سيع معامالت الت ت(%  لى التوالي , في حيع لم ترتو الفروقا
وخالصتتة دراستتة هتتذه الصتتفة اتضتتا اع المعتتامالت أدت التتى خفتتض فتتي معتتدل نستتبة فرتتداع التتوزع         

التغليف الفردي ومستخل  النعناب في حيع أد  زيادم مدم الخزع ىلى ارتفتاب نستبة  تتميزت منعا معامال
 نسبة فرداع في الوزع مرارنة بالمخزع المي اني ي.الفرد في حيع حافظ المخزع التسخيري  لى اقل 

ىع تتأثير المعتتامالت فتتي خفتض نستتبة فرتتداع التوزع قتتد يعتتود التى التغليتتف الفتتردي للثمتار التتذي يعمتتل       
 لى تمويع جو معدل حول الثمار تزداد فيت  نستبة ثتاني او ستيد المتاربوع وترتل فيت  نستبة امو ستجيع ممتا 

(  متتا يرلتتل متتع الفرتتد الرطتتوبي اذ ىع الفرتتد بتتالوزع يشتتمل الفرتتد 4و3و2و1ل يرلتتل متتع ستتر ة التتتنفس )شتت 



الرطوبي والفرد بالمادم المستعملة بالتنفس واع المستخلصات النباتية المستخدمة ربما سلمت اتجاه التغليتف 
-Alذات تتتتأثير مشتتاب  للشتتتمم او الزيتتتوت النباتيتتتة ) mucilageالفتتردي نفستتت  بستتتسب احتوااعتتا  لتتتى متتتواد 

Rawi  وChakravarty ,1988 وتموينعتتا طبرتتة  ازلتتة تغطتتي الثغتتور والعديستتات تعمتتل  متتواد مانعتتة )
واالستتتتتتدي           2001و العتتتتتتامري ,  1995والعيتتتتتتتي واختتتتتتروع,  1985واختتتتتتروع , Rizkللنتتتتتتتا )  

 b-7و  c-7(  متتا اع المعتتامالت أدت التتى ترليتتل امضتترار الفستتلجية                 )جتتدول , 2004,
( وهتذا يرلتتل متتع الفرتتد الرطتتوبي ويحتافظ  لتتى اقتتل نستتبة فرتتداع فتي التتوزع.  متتا ىع زيتتادم معتتدل نستتبة a-7و

الفرد بالوزع مم امتداد مدم الخزع هو نتيجة الستمرار العمليات الحيوية التي تحدث للثمار  التنفس والنتتا 
 1996و  لتواع, 1995روع, الى نرت  فتي وزع الثمتار , وهتذه النتيجتة تتفتو متم )العيتتي واخت يمما يؤد
 (.2005واالنصاري,2004واالسدي,2004وحسع, 
الخزع تحت التسريد التسخيري خفض معدل نسبة الفرد في وزع الثمار وهتذا قتد يعتود    ما اع ظرو        

( وانعدام التيارات العوااية داخل  وانخفتاض نستبة امضترار 1ىلى زيادم نسبة الرطوبة داخل المخزع )ملحو 
( مرارنة بالثمار المخزونتة تحتت  التسريتد a -7    و b-7و  c-7لجية في الثمار المخزونة في  )جدول ,الفس

المي اني ي التي ارتفعت فيعا نسبة االضرار الفستلجية وتعتريض الثمتار للجعتد الرطتوبي نتيجتة وجتود التيتار 
ىلتى زيتادم نستبة فرتداع وزع الثمتار العوااي داخل المختزع المي تاني ي فرتد أد  التتأثير الستلسي لعتذه العوامتل 

 مم استمرار مدم الخزع. 
وارتفاب درجة حرارم الخزع تعمالع  لى زيادم الفرتداع  CIوقد يعز  ىلى ىع  ل مع اضرار السرودم        

 نتيجتتتة  ْ  م20الرطتتوبي و ارتفتتاب معتتدل ستتر ة التتتنفس , ويتتزداد الفرتتد الرطتتوبي  نتتد متتدم التمييتتف  لتتى 
( ,وتغييتتر نمتتط درجتتة حتترارم الختتزع المنخفضتتة 1994واختتروع,  Cohenرجتتة الحتترارم )طسيعيتتة الرتفتتاب د
( ترلتل متع اضترار  Saltveit ,1991و 1982, Wang ) Intermittent warmingسرفععا مدم معينة 

والجتتترول الم رستتت وبية التتتتي تصتتتيب طبرتتتة الميوتمتتتل اثنتتتاء الختتتزع ومتتتدم التمييتتتف التتتتي تجعتتتل  CIالستتترودم 
 Ion leakageو  electrolyt leakageويتتة غيتتر فعالتتة فتتي منتتم التستترب االلمتروليتتتي امغشتتية الخل

واليتتتتتاثر ستغييتتتتر درجتتتتة الحتتتترارم وربمتتتتا يحتتتتدث هتتتتذا فتتتتي المختتتتزع  CI المتتتترتبط برتتتتوم بأضتتتترار الستتتترودم
(  1983وآختروع, McDonald ,1991 Cohenو McCollumو1992وآختروع,Whitlowالتسخيري)
             

 
 

 



 
 

ثمار نسبة الفقد في وزن  في( تأثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد وتداخالتها 1)جدول رقم 
 . 2004 -2003المحلي للموسمين  لالبرتقا

 

 المعامالت
 مدة 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

الشهر  ففالتكيي
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر 
 األول

 الشهر 
 الثاني

لشهر ا
 الثالث

T1 1.31 3.50 5.82 1.42 3.66 5.48 2.73 

T2 1.28 3.42 5.71 1.38 3.57 5.31 2.56 

T3 1.26 3.40 5.74 1.35 3.57 5.32 2.64 

T4 1.25 3.42 5.78 1.29 3.56 5.26 2.56 

T5 1.24 3.43 5.71 1.31 3.59 5.24 2.55 

T6 1.22 3.38 5.65 1.24 3.47 00.5 2.35 

T7 1.21 3.36 5.60 1.23 3.44 4.97 2.34 

T8 1.26 3.48 5.77 1.38 3.61 5.39 2.64 

T9 1.09 3.19 5.18 1.12 3.11 4.32 2.15 

LSD 5%  0.25 0.12 0.40 

مدة الخزن    1.23 3.40 5.66  1.30 3.50 5.14   

LSD 5% 0.20  0.32   

 2.64  5.25 3.56 1.33  5.74 3.43 1.26 ميكانيكي

 2.35  5.03 3.43 1.27  5.58 3.35 1.21 تبخيري

LSD 5% 0.14  0.11  0.19 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 1.35 3.54 5.90 3.60 1.44 3.76 5.56 3.59 2.93 

T2 1.31 3.46 5.81 3.53 1.39 3.67 5.38 3.48 2.81 

T3 1.29 3.41 5.89 3.53 1.35 3.65 5.36 3.45 2.75 

T4 1.26 3.47 5.89 3.54 1.33 3.63 5.31 3.42 2.83 

T5 1.26 3.48 5.81 3.52 1.35 3.52 5.28 3.38 2.82 

T6 1.24 3.43 5.69 3.45 1.26 3.51 5.18 3.32 2.36 

T7 1.22 3.41 5.61 3.41 1.25 3.48 5.14 3.29 2.34 

T8 1.29 3.53 5.85 3.56 1.41 3.73 5.49 3.54 2.78 

T9 1.13 3.15 5.22 3.17 1.15 3.12 4.59 2.95 2.18 
ي

ير
خ
تب

 
T1 1.26 3.46 5.73 3.48 1.39 3.56 5.39 3.45 2.53 

T2 1.25 3.38 5.60 3.41 1.37 3.46 5.24 3.36 2.30 

T3 1.23 3.39 5.58 3.40 1.34 3.48 5.27 3.36 2.52 

T4 1.24 3.37 5.66 3.42 1.25 3.49 5.21 3.32 2.29 

T5 1.21 3.37 5.61 3.40 1.26 3.45 5.19 3.30 2.27 

T6 1.20 3.32 5.61 3.38 1.22 3.43 4.81 3.15 2.34 

T7 1.19 3.31 5.58 3.36 1.20 3.39 4.79 3.13 2.33 

T8 1.23 3.43 5.68 3.45 1.35 3.49 5.29 3.38 2.49 

T9 1.04 3.13 5.13 3.10 1.09 3.09 4.04 2.74 2.12 

LSD  5% 0.57 0.75 غ.م غ.م غ.م 
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قشتترم  ع الختتزع وطريرتتة التسريتتد فتتي معتتدل نستتبة وز  مالمختلفتتة ومتتد تمتتع دراستتة نتتتااج تتتأثير المعتتامال      
( يتضا اع المعامالت حافظت  لى نستبة وزع الرشترم 2ثمار السرترال المحلي الموضحة في )الجدول رقم 

المعنويتتة فتتي متتدم التمييتتف وتميتتزت وصتتلت التتى حتتد المعنويتتة فتتي موستتمي الدراستتة فتتي حتتيع لتتم يصتتل حتتد 
 لى أ لى معدل نسبة وزع الرشرم اذ تفو  معنويا  لى معدل نسبة وزع الرشرم في  ةبالمحافظ 9Tمعاملة 

(% فتتي حتتيع انخفضتتت هتتذه 23.33و23.55معاملتتة المرارنتتة لموستتمي الدراستتة وصتتلت النستتبة فيعتتا ىلتتى )
معنويتا  لتى  T9ى التتوالي,  متا تفوقتت المعاملتة (% لت22.80و22.67النسبة  في معاملة المرارنة ىلى )

(  لى معاملة 7Tو6Tو4Tفي الموسم امول, أيضا تفوقت المعامالت ) ) T8و T5 و T2المعامالت ) 
 ( .8Tو5Tو3Tالمرارنة لنفس الموسم, سينما لم تختلف معاملة المرارنة  ع المعامالت )

معنويتتتا  لتتتى معاملتتتة  7Tو6Tستتتتخل  النعنتتتاب أمتتتا فتتتي الموستتتم الثتتتاني فرتتتد تفوقتتتت معتتتامالت م       
(% لتتتتى 23.25و  23.28المرارنتتتتة فتتتتي المحافظتتتتة  لتتتتى معتتتتدل نستتتتبة وزع الرشتتتترم والتتتتتي وصتتتتلت ىلتتتتى )

و المعتامالت امختر  ىلتى مستتو  المعنويتة .  تذل   T9الفروقات سيع المعاملتة  التوالي,  في حيع لم تر   
 المعامالت امخر  في الموسم الثاني مع الدراسة. الى مستو  المعنوية سيع تلم تصل هذه الفروقا

ولتتتم تصتتتل الفروقتتتات ستتتيع المعتتتامالت فتتتي متتتدم التمييتتتف التتتى مستتتتو  المعنويتتتة بتتتالرغم متتتع تميتتتتز        
الفتردي  لتتى أ لتى نستتبة  فالمعتامالت بالمحافظتة  لتتى أ لتى نستتبة وزع للرشترم فرتتد حافظتت معاملتة التغليتت

 .%21.53معاملة المرارنة ىلى في حيع انخفض في  %21.81وزع وصل 
أدت زيتتتتتادم متتتتتدم الختتتتتزع ىلتتتتتى خفتتتتتض معتتتتتدل نستتتتتبة وزع الرشتتتتترم وصتتتتتل حتتتتتد المعنويتتتتتة فرتتتتتد  انتتتتتت        

(%فتتتتتتتتتتتتتتي موستتتتتتتتتتتتتتمي الدراستتتتتتتتتتتتتتة وانخفضتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتي نعايتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتدم الختتتتتتتتتتتتتتزع 23.84و23.53نستتتتتتتتتتتتتتستعا)
 (% لى التوالي.22.40و22.77ىلى)

رم مرارنتتة متتم طريرتتة التسريتتد المي تتاني ي التتتي وحافظتتت طريرتتة التسريتتد التسخيتتري  لتتى نستتبة وزع الرشتت      
(%  لى التوالي في حيع انخفضت النسبة في 23.28و23.14ارتفعت معنويا في المخزع ألتسخيري الى )

ىلتى مستتتو   تالفترو قتتا (% لموستمي الدراستتة . ولتم ترتتتو  22.96و23.03طريرتة التسريتتد المي تاني ي ىلتتى )
 المعنوية في مدم التمييف .

يوضا الجدول المذ ور  دم وجتود فروقتات معنويتة فتي معتدل نستبة وزع الرشترم نتيجتة التتداخالت و        
 سيع  وامل الدراسة المختلفة في موسمي الدراسة ومدم التمييف.

 
 



اع ستتسب محافظتتة قشتترم الثمتتار فتتي المعتتامالت  لتتى أ لتتى نستتبة وزع مرارنتتة بمعاملتتة المرارنتتة قتتد        
( وهذا يحافظ  لى وزع الرشرم  1الثمار)جدول  عمالت في ترليل الفرد الرطوبي ميرجم ىلى دور هذه المعا

وقد يعود ىلى اع لبعض الزيوت الطيارم الراسلية  لى ترليل النتتا وتعمتل  متذيب للراتنجتات فتي حالتة التاتام 
التتتي تعمتتل  لتتى  Mucilage( او قتتد ي تتوع الستتسب نتيجتتة تمتتويع طبرتتة  1988الجتترول )ستتعد واختتروع, 

 (1985واخروع,  , Rizkمويع طبرة  ازلة تغطي الثغور والعديسات وترلل مع النتا )ت
التسريد التسخيري  لى أ لى معدل في وزع الرشرم قد يعود   اع احتفاظ الثمار المخزونة تحت ظرو        

رقتتم  ( وانخفتتاض نستتبة امضتترار الفستتلجية)جدول1التتى نستتبة الرطوبتتة المرتفعتتة نستتسيا داختتل المخزع)ملحتتو 
7- a 7وb -ونستبة  ْ  رطوبيتا ْ  ( مرارنة بمخزع التسريد المي اني ي الذي ي وع في  تيار هوااي  يسسب شدا

 رطوبة اقل وارتفاب في نسبة امضرار الفسلجية 
 (  ونت ضر  يشب  ضرو   1وربما التذسذب في درجة حرارم المخزع التسخيري )ملحو  
 Intermittent warming سترودم ترلتل متع اضترار الchilling injury  والجترولcracking  والجترول

الم رس وبية وهذم الضرو  تعمل  لى ترليتل الفرتد الرطتوبي متع الرشترم فتي متدتي الختزع المسترد والتمييتف 
(.Saltaveit ,1991 وCohen ,و  1983,واخروعCohen  ,1994وآخروع.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسبة وزن القشرة   فيوطريقة التبريد وتداخالتها  ( تأثير المعامالت ومدة الخزن2جدول رقم )

 

 المعامالت
  مدة 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

الشهر  التكييف
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر  المعدل
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

 المعدل

T1 23.02 22.59 22.40 22.67 23.56 22.79 22.07 22.80 21.53 

T2 23.24 22.86 22.47 22.86 23.64 22.90 22.37 22.97 21.61 

T3 23.71 22.87 22.55 23.04 23.96 22.98 22.23 23.05 21.63 

T4 23.74 22.99 22.93 23.22 24.00 23.27 22.41 23.22 21.68 

T5 23.25 22.99 22.81 23.02 23.66 23.21 22.43 23.10 21.55 

T6 23.79 23.20 22.94 23.31 23.88 23.45 22.51 23.28 21.67 

T7 23.81 23.04 22.95 23.27 23.98 23.22 22.55 23.25 21.75 

T8 23.24 22.69 22.51 22.82 23.85 23.17 22.30 23.10 21.69 

T9 23.92 23.39 23.34 23.55 24.04 23.23 22.74 23.33 21.81 

LSD5
% 

 غ.م 0.420 غ.م 0.530 غ.م

الخزنمدة   23.53 22.96 22.77  23.84 23.13 22.40   

LSD5
% 

0.185  0.671   

 21.64 22.96 22.24 22.95 23.70 23.03 22.69 22.91 23.48 ميكانيكي

 21.67 23.28 22.56 23.31 23.98 23.14 22.84 23.00 23.57 تبخيري

LSD5
% 

 غ.م 0.211 غ.م غ.م غ.م 

يك
م

ي
يك

ان
 

T1 22.93 22.45 22.20 22.53 23.33 22.48 21.89 22.57 21.52 

T2 23.25 22.85 22.35 22.82 23.35 22.83 22.36 22.85 21.56 

T3 23.69 22.84 22.49 23.01 23.86 23.07 21.97 22.97 21.61 

T4 23.65 23.04 22.92 23.20 23.81 23.22 22.18 23.07 21.66 

T5 23.22 23.02 22.82 23.02 23.35 23.08 22.17 22.87 21.53 

T6 23.62 23.26 22.93 23.27 23.78 23.19 22.32 23.10 21.70 

T7 23.81 22.87 22.92 23.20 23.93 22.89 22.38 23.07 21.73 

T8 23.28 22.51 22.35 22.71 23.87 22.85 22.28 23.00 21.68 

T9 23.88 23.38 23.19 23.48 24.00 22.96 22.57 23.18 21.79 
ي

ير
خ
تب

 
T1 23.11 22.73 22.60 22.81 23.78 23.09 22.25 23.04 21.54 

T2 23.23 22.87 22.59 22.90 23.92 22.97 22.37 23.09 21.66 

T3 23.73 22.89 22.61 23.08 24.05 22.88 22.48 23.14 21.64 

T4 23.83 22.93 22.93 23.23 24.18 23.31 22.64 23.38 21.69 

T5 23.28 22.96 22.80 23.01 23.97 23.34 22.68 23.33 21.56 

T6 23.96 23.14 22.95 23.35 23.98 23.70 22.69 23.46 21.64 

T7 23.82 23.20 22.97 23.33 24.03 23.55 22.71 23.43 21.77 

T8 23.21 22.87 22.67 22.92 23.82 23.49 22.31 23.21 21.69 

T9 23.96 23.39 23.48 23.61 24.07 23.49 22.90 23.49 21.83 

LSD5
% 

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م
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لتتتد  دراستتتة تتتتأثير المعتتتامالت ومتتتدم الختتتزع وطريرتتتة التسريتتتد فتتتي معتتتدل ستتتم  الرشتتترم الموضتتتحة فتتتي       
تستتيع اع جميتتم المعتتامالت حافظتتت  لتتى معتتدل ستتم  قشتترم الثمتتار وتميتتزت منعتتا معتتامالت  3الجتدول رقتتم 

( في المحافظة  لى أ لى سم  للرشرم في موسمي T7و  T6) ومستخلصات النعناب T9التغليف الفردي 
الدراسة ومدم التمييف في حيع انخفض معدل سم  الرشرم في معاملة المرارنة لمع الفروقات لم تصل ىلى 

 حد المعنوية .  
أدت متتدم الختتزع التتى خفتتض معنتتوي فتتي معتتدل ستتم  الرشتترم لموستتمي الدراستتة فرتتد  تتاع ستتم  الرشتترم       

( ملتم لموستمي 2.78و  2.97(ملم في الرياس امول وانخفض في نعاية مدم الخزع الى )2.95و  3.23)
 الدراسة  لى التوالي.

أد  خزع الثمار تحت التسريد التسخيري الى المحافظة  لى ستم  قشترتعا مرارنتة برشترم الثمتار التتي        
وصل حد المعنوية فتي الموستم امول , خزنت تحت التسريد المي اني ي في موسمي الدراسة و مدم التمييف 

( ملتتتم وانخفتتتض تحتتتت ظتتترو  الختتتزع 3.19فرتتتد حتتتافظ التسريتتتد التسخيتتتري  لتتتى أ لتتتى ستتتم  للرشتتترم سلتتت  )
( ملتتم فتي الموستتم امول , أمتا فتتي الموستم الثتاني وفتتترم التمييتف فرتتد حتافظ المختتزع 3.04المي تاني ي التى )

 اني ي لمنعا لم تصل ىلى مستو  المعنوية .التسخيري  لى سم  الرشرم مرارنة بالمخزع المي 
فتي معتدل ستم  الرشترم لمنعتا لتم ترترتي  تأد  التداخل سيع  وامل الدراسة المختلفة الى وجود فروقتا      

 ىلى مستو  المعنوية .
اع محافظة ثمار معاملة التغليف الفردي  لى أمسر سم  للرشرم مرارنة سبريتة المعتامالت ربمتا يرجتم       
( وبذل  تحتفظ الرشرم 1التغليف الذي يعمل  لى ترليل فرد الرطوبة مع قشرم الثمار       )جدول رقم الى 

( . وقتد 2004وامستدي,  1993يحافظ   لى أ لى معدل لسم  الرشترم )الستنسل,  ْ  بمحتو  رطوبي  ال
 لتتى مر بتتات  تعتتز  قتتدرم المعتتامالت فتتي المحافظتتة  لتتى ستتم  الرشتترم التتى احتتتواء المستخلصتتات النباتيتتة

 مياوية ثانوية شسيعة بالشمم تعمل  لى احاطة قشرم الثمار وتعمل  لى ترليل الفرد الرطوبي فتحافظ  لى 
أ لتتى ستتم  لرشتترم الثمتتار مرارنتتة بمعاملتتة المرارنتتة  ممتتا يتتؤدي التتى  تتدم انضتتغا  الرشتترم والمحافظتتة  لتتى 

 (.1990سم  الخاليا )محمد و اليونس, 
مخزع التسخيري  لى سم  الرشرم قد يعود ىلى ارتفتاب نستبة الرطوبتة فتي جتو هتذا اع سسب محافظة ال     

 ( .2004وامسدي,  1996( و هذه النتيجة تتفو مم ما توصل ىلي  ) لواع,   1المخزع ) ملحو 
 



 عالثمار للموسمي سم  قشرم في( تأثير المعامالت ومدم الخزع وطريرة التسريد وتداخالتعا 3جدول رقم )
2003-2004 . 

 المعامالت
 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

 مدة
 التكييف

الشهر 
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر  المعدل
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

 المعدل

T1 3.14 3.07 2.93 3.05 2.79 2.72 2.65 2.72 2.60 

T2 3.23 3.11 2.99 3.11 2.95 2.88 2.80 2.87 2.68 

T3 3.22 3.13 2.96 3.10 2.92 2.84 2.73 2.85 2.71 

T4 3.23 3.14 2.93 3.10 2.99 2.94 2.81 2.91 2.70 

T5 3.22 3.15 2.95 3.11 2.95 2.92 2.79 2.89 2.69 

T6 3.27 3.20 2.99 3.15 2.99 2.96 2.84 2.93 2.71 

T7 3.27 3.18 3.04 3.16 3.01 2.96 2.85 2.94 2.74 

T8 3.15 3.09 2.93 3.06 2.88 2.75 2.70 2.77 2.64 

T9 3.31 3.23 3.06 3.20 3.02 2.95 2.89 2.95 2.80 

LSD 5% غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م 

   2.78 2.88 2.95  2.97 3.14 3.23 مدة الخزن

LSD 5% 0.19  0.16   

 2.66 2.85 2.75 2.86 2.93 3.04 2.94 3.06 3.11 ميكانيكي

 2.72 2.89 2.81 2.90 2.96 3.19 3.00 3.23 3.35 تبخيري

LSD 5% غ.م غ.م غ.م 0.09 غ.م 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 3.04 3.00 2.90 2.98 2.76 2.69 2.63 2.69 2.59 

T2 3.11 3.03 2.94 3.03 2.94 2.88 2.76 2.86 2.66 

T3 3.12 3.02 2.89 3.01 2.93 2.80 2.70 2.81 2.65 

T4 3.07 3.05 2.89 3.00 2.97 2.93 2.80 2.90 2.68 

T5 3.09 3.06 2.93 3.03 2.93 2.91 2.75 2.86 2.67 

T6 3.15 3.11 2.98 3.08 2.97 2.93 2.80 2.90 2.67 

T7 3.14 3.10 3.03 3.09 2.97 2.95 2.83 2.92 2.71 

T8 3.03 3.01 2.87 2.97 2.87 2.71 2.64 2.74 2.60 

T9 3.20 3.16 3.05 3.14 3.01 2.93 2.88 2.94 2.78 
ي

ير
خ
تب

 
T1 3.23 3.14 2.96 3.11 2.82 2.75 2.67 2.75 2.61 

T2 3.35 3.18 3.03 3.19 2.95 2.87 2.83 2.88 2.69 

T3 3.32 3.24 3.02 3.19 3.00 2.88 2.76 2.88 2.77 

T4 3.39 3.23 2.97 3.20 3.01 2.94 2.82 2.92 2.71 

T5 3.35 3.24 2.96 3.18 2.97 2.93 2.83 2.91 2.71 

T6 3.39 3.28 2.99 3.22 3.00 2.98 2.87 2.95 2.75 

T7 3.40 3.25 3.04 3.23 3.02 2.97 2.86 2.95 2.76 

T8 3.27 3.17 2.98 3.14 2.88 2.79 2.75 2.81 2.68 

T9 3.42 3.30 3.06 3.26 3.02 2.97 2.90 2.96 2.82 

LSD 5% غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م 

 
 
 
 



 ر .النسبة الماوية للعصي 4-4
(  وجتود فروقتات معنويتة فتي 4يتضا مع دراسة نتااج التحليل اإلحصااي المسينة في )الجدول رقتم        

 4نسبة  صير ثمار السرترال المحلي المعاملة بالمعامالت المختلفة والمخزنة تحت التسريد المي اني ي  نتد 
 لتى نستبة  T1 معاملتة المرارنتة الختزع فتي موستمي الدراستة, فرتد  حافظتة عأشتعر مت 3والتسخيري بعتد  ْ  م

(% ولموستتتمي الدراستتتة  لتتتى التتتتوالي فيمتتتا انخفتتتض معتتتدل نستتتبة العصتتتير فتتتي 48.74و 47.02العصتتتير)
(% ولموستتمي الدراستتة  لتتى التتتوالي. فيمتتا لتتم 48.08و 45.96معنويتتا التتى) T9معاملتتة التغليتتف الفتتردي 

الموستم امول, امتا فتي الموستم الثتاني متع  تختلف المعامالت االخر  فيما سينعا او مم معاملة المرارنة في
معاملتتتة المرارنتتتة ولتتتم تختلتتتف  عمعنويتتتا  تتت T7الدراستتتة فرتتتد انخفتتتض معتتتدل نستتتبة العصتتتير فتتتي معاملتتتة  

 المعامالت امخر   ع معاملة المرارنة او فيما سينعا . 
وستتمي أدت متتدم ختتزع الثمتتار التتى خفتتض معنتتوي فتتي نستتبة العصتتير متتم امتتتداد متتدم الختتزع فتتي م       

(% مرارنتة بالريتاس امول التذي 46.79و45.26الدراسة اذ وصلت هذه النسبة في نعاية مدم الختزع التى )
 (% لموسمي الدراسة. 49.56و  47.81 انت في  نسبة العصير )

في نستبة العصتير فرتد ارتفعتت هتذه النستبة معنويتا فتي الموستم امول فتي  ْ  اع لطريرة التسريد تاثيرا        
مرارنتتة بالثمتتار المخزنتتة تحتتت التسريتتد التسخيتتري التتتي  46.66لمخزنتتة تحتتت التسريتتد المي تتاني ي ىلتتى الثمتتار ا

(% , سينمتا لتم تصتل الفروقتات حتد المعنويتة فتي الموستم الثتاني متع 46.21انخفضت نسبة  صيرها الى )
 الدراسة ومدم التمييف. 

معنوية في نسبة العصير لموسمي الدراسة أظعرت التداخالت سيع المعامالت ومدم الخزع فروقات         
فتتي الشتتعر امول متتع T1(% فتتي معاملتتة التتتداخل 48.38ففتتي الموستتم امول  انتتت أ لتتى نستتبة للعصتتير )

في الشعر الثالث مع الخزع , أما في الموسم  T9 (% في معاملة التداخل 44.64الخزع وأدنى نسبة ل  )
فتتي الشتتعر امول متتع الختتزع  T1فتتي معاملتتة التتتداخل  (%49.84الثتتاني فرتتد  انتتت أ لتتى نستتبة للعصتتير )

 في الشعر الثالث مع الخزع . T7(% في معاملة 46.63وأدنى نسبة ل  )
في حيع لم تظعر فروقات معنوية نتيجة التداخل سيع طريرة التسريد ومدم خزع الثمتار فتي موستمي         

التتتى تتتتأثيرات معنويتتتة فتتتي الموستتتم امول متتتع  الدراستتتة,  متتتا اد  التتتتداخل ستتتيع المعتتتامالت وطريرتتتة التسريتتتد
تحتت التسريتد المي تاني ي واقتل  T1(%فتي معاملتة التتداخل 47.29الدراسة فرد  انت أ لتى نستبة للعصتير )

تحتت التسريتد التسخيتري , فتي حتيع لتم تصتل الفروقتات  T9(% في معاملة التتداخل 45.79نسبة للعصير )
ة للتتداخل ستتيع المعتتامالت وطريرتتة التسريتد فتتي الموستتم الثتتاني فتي نستتبة العصتتير التى مستتتو  المعنويتتة نتيجتت

 ومدم التمييف .
اع التتتداخل ستتيع المعتتامالت ومتتدم الختتزع وطريرتتة التسريتتد اثتتر  لتتى نستتبة العصتتير فرتتد  تتاع تتتداخال        

فتتتي  T1(% فتتتي معاملتتتة التتتتداخل 48.49معنويتتتا فتتتي الموستتتم امول فرتتتط اذ  انتتتت أ لتتتى نستتتبة للعصتتتير )



 T9(% فتي ثمتار معاملتة التتداخل 44.45مول مع الخزع تحت التسريد المي اني ي واقل نسبة لت  )الشعر ا
 في الشعر الثالث مع الخزع تحت التسريد التسخيري .

وقد يعود سسب انخفتاض معتدل نستبة العصتير فتي ثمتار معاملتة التغليتف الفتردي  التى أثتر التغليتف        
الرشرم مما انع س  لى المحافظة  لى  نسبة وزنعا الذي انع س  لى  الفردي في ترليل الفرد الرطوبي مع

( وهتتذه النتيجتتة تتفتتو متتم متتا  3نستتبة العصتتير التتتي حستتست  لتتى أستتاس التتوزع الملتتي للثمتتار )جتتدول رقتتم 
 ( . 1993ىلي  ) السنسل,  لتوص

الطريرتتة تتتوفر  اع انخفتتاض نستتبة العصتتير فتتي الثمتتار تحتتت التسريتتد التسخيتتري قتتد يعتتود التتى اع هتتذه      
الرطوبتتة العاليتتة حتتول الثمتتار ممتتا يتتؤدي التتى ترليتتل الفرتتد الرطتتوبي والمحافظتتة  لتتى نستتبة وزع الرشتترم التتذي 
يؤدي الى انخفاض نسبة العصير  ما ىع براء الرشرم طرية يعني استمرار الفرد الرطوبي مع العصير  سر 

قشتترم الثمتتار تحتتت التسريتتد المي تتاني ي نتيجتتة (. ىع تزايتتد امضتترار الفستتلجية فتتي  3و2و1الرشتترم )الجتتداول 
انخفاض درجة حرارم الخزع يزيد مع الفرد الرطوبي مع الرشرم ىع امثر الفرد في الوزع هو متع قشترم الثمترم 
ولتتيس متتع العصتتير, فتتي حتتيع انخفضتتت اضتترار الستترودم فتتي قشتترم الثمتتار تحتتت التسريتتد التسخيتتري , وهتتذه 

 (.2004و االسدي,1996و لواع,1993لسنسل,ىلي  )ا لالنتيجة تتفو مم ما توص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نسبة العصير في  في( تأثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد وتداخالتها 4جدول رقم )

 . 2004-2003للموسمينالثمار

 

 المعامالت

 2004مدب الخا  للموسم  2003مدب الخا  للموسم 
 مدب

 التكييف
الشهر 

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

الشهر  المعدد

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

 المعدد

T1 48.38 46.76 45.92 47.02 49.84 48.97 47.41 48.74 48.50 

T2 47.74 46.33 45.60 46.55 49.53 48.61 46.85 48.33 48.33 

T3 47.78 46.15 45.24 46.39 49.60 48.67 46.70 48.32 48.31 

T4 47.85 46.17 45.23 46.42 49.55 48.70 46.75 48.33 48.72 

T5 47.75 46.29 45.18 46.41 49.62 48.74 46.66 48.34 48.52 

T6 47.62 46.20 44.96 46.26 49.54 48.51 46.67 48.24 48.50 

T7 47.52 45.96 44.91 46.13 49.43 48.44 46.63 48.16 48.61 

T8 48.27 46.46 45.67 46.80 49.68 48.78 46.88 48.45 48.39 

T9 47.35 45.90 44.64 45.96 49.31 48.36 46.58 48.08 48.44 

LSD 5% 1.894 0.94 1.087 0.511 غ.م 

   46.79 48.64 49.56  45.26 46.25 47.81 مدب الخا 

LSD 5% 0.631  1.094   

 48.23 48.47 46.91 48.75 49.74 46.66 45.63 46.44 47.90 ميكانيكي

 48.72 48.20 46.67 48.53 49.39 46.21 44.89 46.05 47.71 تبخيري

LSD 5% غ.م غ.م غ.م 0.416 غ.م 

ي
يك
ان
يك
م

 

T1 48.49 47.05 46.34 47.29 50.05 49.08 47.51 48.88 48.18 

T2 47.80 46.6 46.08 46.83 49.71 48.77 46.98 48.49 48.01 

T3 48.00 46.25 45.42 46.56 49.93 48.78 46.82 48.51 47.95 

T4 47.94 46.33 45.40 46.56 49.71 48.85 46.81 48.46 48.68 

T5 47.80 46.4 45.74 46.65 49.78 48.86 46.78 48.47 48.71 

T6 47.63 46.3 45.39 46.44 49.69 48.57 46.81 48.36 48.12 

T7 47.57 46.1 45.35 46.34 49.49 48.53 46.74 48.25 47.95 

T8 48.39 46.86 46.13 47.13 49.87 48.92 47.02 48.60 48.25 

T9 47.5 46.07 44.83 46.13 49.46 48.41 46.72 48.20 48.24 

ي
ير
خ
تب

 

T1 48.26 46.47 45.50 46.74 49.62 48.85 47.31 48.59 48.82 

T2 47.67 46.05 45.11 46.28 49.35 48.44 46.72 48.17 48.64 

T3 47.56 46.05 45.05 46.22 49.26 48.56 46.58 48.13 48.67 

T4 47.76 46.01 45.05 46.27 49.39 48.55 46.69 48.21 48.76 

T5 47.70 46.18 44.61 46.16 49.46 48.61 46.54 48.20 48.32 

T6 47.61 46.1 44.52 46.08 49.39 48.45 46.53 48.12 48.87 

T7 47.47 45.82 44.47 45.92 49.36 48.34 46.51 48.07 48.27 

T8 48.14 46.05 45.21 46.47 49.48 48.64 46.74 48.29 48.52 

T9 47.20 45.72 44.45 45.79 49.16 48.3 46.44 47.97 48.63 

LSD5% 2.679 1.894 غ.م غ.م غ.م 

 
  
 



 : معدل سر ة تنفس الثمار.  4-5
انخفاض معدل سر ة تنفس الثمار في المعامالت لموسمي الدراسة مرارنة بمعاملتة المرارنتة وتميتزت       

متع ستيع المعتامالت فتي خفتض معتدل تتنفس الثمتار تحتت التسريتد المي تتاني ي  T9معاملتة التغليتف الفتردي  
ثتتتتم معتتتتامالت  T7وT6 تلتعتتتتا فتتتتي التتتتأثير معتتتتامالت مستتتتخل  النعنتتتتاب ولتسخيتتتري ولموستتتتمي الدراستتتة 

اقتل  T8و T3وT2وفي ترليل معدل سر ة التنفس  في حيع  انتت المعتامالت T5 و T4مستخل  الثوم 
تأثيرا في ترليل معدل سر ة التنفس مع المعامالت امخر  , و انتت أ لتى معتدل ستر ة تتنفس فتي معاملتة 

(, وفتي متتدم التمييتف حافظتتت  4و 3و 2و  1ة  متتا هتو موضتتا فتي امشتت ال ) المرارنتة ولموستتمي الدراست
 لى اتجاهعا في خفض معدل سر ة التنفس  T7و T6و معامالت النعناب  T9معامالت التغليف الفردي 

                            فتتتتتتتتتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتتتتتتتتتيع اقتتتتتتتتتتتتتتتتتترب تتتتتتتتتتتتتتتتتتأثير المعتتتتتتتتتتتتتتتتتامالت امختتتتتتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتأثير معاملتتتتتتتتتتتتتتتتتة المرارنتتتتتتتتتتتتتتتتتة .                                           
توضتتا امشتت ال المتتذ ورم أ تتاله ىع معتتدل ستتر ة التتتنفس  انتتت مستتتررم ترريبتتا فتتي الشتتعريع امول و         

الثتتاني متتع الختتزع فتتي حتتيع أختتذت باالرتفتتاب ختتالل الشتتعر الثالتتث متتع الختتزع ومتتدم التمييتتف و لموستتمي 
 تيرية وانخفاض ىنتاج االثلتيع فيعتا وانعتدام النشتأ , وأي الدراسة, قد يعز  ىلى ىع ثمار السرترال غير  اليم

ارتفتتتاب فتتتي ستتتر ة التتتتنفس ربمتتتا يعتتتود ىلتتتى  امتتتل مضتتتا   ارتفتتتاب درجتتتة الحتتترارم واالصتتتابات االحياايتتتة 
 ( .2003وآخروع,     Ricardoواإلجعاد)
د ارتفعتت ستر ة اع طريرة التسريد أثرت  لى سر ة تتنفس الثمتار فتي الشتعر الثالتث متع الختزع فرت         

التنفس في ثمار المخزع التسخيري سنسبة اقل مع سر تعا في  الثمار المخزنة تحت التسريتد المي تاني ي وقتد 
التنرتتتر أو التبرتتتم السنتتتي التتتتي تستتتسب  ايعتتتز  ستتتسب ذلتتت  التتتى امضتتترار الفستتتلجية التتتتي تصتتتيب الثمتتتار ومنعتتت

,  متتا أع ارتفتتاب ستتر ة التتتنفس فتتي (1993حصتتول تتتنفس الضتترر فتتي المختتزع المي تتاني ي      )الستتنسل,
الثمتتار المخزونتتة تحتتت التسريتتد التسخيتتري فتتي الشتتعر الثالتتث قتتد يعتتز  التتى ارتفتتاب درجتتات الحتترارم فتتي آذار 
التتذي يتتتأثر سعتتا المختتزع التسخيتتري, وتتتتأثر درجتتة حتترارم المختتزع التسخيتتري بتتالتغييرات اليوميتتة فتتي درجتتات 

التتي تتؤدي ىلتى اختتزال  Inter mittent (IM)حترارم الختزع الحرارم فتموع ضر  يشب  تخلخل فتي درجتة 
االثليع المتموع مما يؤدي الى خفض سر ة تنفس الثمار مرارنتة بالثمتار المخزنتة تحتت التسريتد المي تاني ي 

(Cabrera  وSaltveit ,1990 .) 
استتتطا ت  ونلحتتظ ارتفتتاب فتتي معتتدل ستتر ة تتتنفس الثمتتار فتتي متتدم التمييتتف ربمتتا يعتتود ىلتتى  تتدم         

المايتو وندريا أمسدم مواد التنفس مما يؤدي ىلى ترامم النواتج الوسطية للفعاليتات االيصتية التتي تتؤدي ىلتى 
حدوث الضرر وهذه النواتج يم ع ىع تتحطم بسر ة  ند درجات الحرارم المرتفعة ويتسسب ذال  فتي ارتفتاب 

 نتد تمييتف الثمتار تحتت درجتة حترارم  ليحصبأضرار السرودم وهذا ما  ممعدل سر ة تنفس الثمار المتضرر 
 (. Eakes  ,1965) ْ  م20



ضعر في مدم التمييف انخفاض معدل سر ة تنفس الثمار التي  انت مخزنة تحتت التسريتد التسخيتري       
ليتة ىمرارنة بمثيالتعا مع الثمار التتي  انتت مخزنتة تحتت التسريتد المي تاني ي قتد يعتود وذلت  للستسب المشتار 

 أ اله.
 اع انخفاض سر ة التنفس في معامالت التغليف الفتردي و المستخلصتات النباتيتة ربمتا يعتود ىلتى         

  Modifid Atmosphere دور هذه المعامالت في ترليتل التبتادل الغتازي و تمتويع أشتب  بتالجو المحتور  
 والذي يؤدي الى تثسيط سر ة التنفس . 

م لعتا عز  الى احتوااعا  لى مر بات ثانوية و مواد شسيعة بالشتماع تأثير المستخلصات النباتية قد ي      
الراسليتتة  لتتى تغطيتتة قشتترم الثمتتار بمتتا فيعتتا متتع  ديستتات و ثغتتور تعمتتل  لتتى تمتتويع حتتاجز متتانم لتبتتادل 

(  متتتتا أع المعتتتتامالت أدت التتتتى خفتتتتض النستتتتبة الماويتتتتة  2005و امنصتتتتاري,  1993الغتتتتازات ) الستتتتنسل,
(  مرارنتتة بمعاملتتة المرارنتتة التتتي ارتفعتتت فيعتتا نستتبة امضتترار b 7وa  7رقتتم لألضتترار الفستتلجية )جتتدول 

ونتة المخز   substratesالفستلجية التذي يعمتل  لتى زيتادم نفاذيتة امغشتية الخلويتة و ستور المتواد المتفا لتة 
ا  نشفي الفجوم خالل الغشاء الخلوي واختالطعا مم امنزيمات الموجودم في السايتوبالزم فضال  ع زيادم 

 (. 1990المايتو وندريا   )محمد و اليونس, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      

 

            (تأثير المعامالت ومدة الخزن في معدل سرعة التنفس لثمار البرتقال المحلي 1شكل رقم )       

 .1/4/2003لغاية  1/1/2003في المخزن التبخيري من  المخزن             

     

   

                تأثير المعامالت ومدة الخزن في معدل سرعة التنفس لثمار البرتقال المحلي (2شكل رقم )   

 .1/4/2003لغاية  1/1/2003من  يالمخزن تحت التبريد الميكانيك            
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 ( تاثيرالمعامالت و مدة الخزن والتكييف في معدل سرعة التنفس لثمار البرتقال المحلي3شكل رقم)

 .1/4/2004ولغاية  1/1/2004من  يت التبريد التبخيرالمخزنة تح

 

 

 

 و مدة الخزن والتكييف في معدل سرعة التنفس لثمار البرتقال المحلي ت( تأثير المعامال4شكل رقم)

 .1/4/2004ولغاية  1/1/2004الميكانيكي من   المخزنة تحت التبريد
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 -: نسبة التلف الميكروبي : 4-6

 

 ف ألم روبي .: نسبة التل 4-6-1
( اع نستتتتتبة التلتتتتتف المي روبتتتتتي اختلفتتتتتت معنويتتتتتا نتيجتتتتتة لتتتتتتأثير b-5و a-5يتضتتتتتا متتتتتع الجتتتتتداول )       

(  لتى الثمتار المخزنتة  T9وT8وT5وT4وT3المعامالت في نعايتة متدم الختزع فرتد حافظتت المعتامالت )
ع ارتفعتتتتت نستتتتبة تحتتتتت التسريتتتتد المي تتتتاني ي  ستتتتليمة متتتتع اإلصتتتتابات الجرثوميتتتتة لموستتتتمي الدراستتتتة فتتتتي حتتتتي

 T7(% لموستتمي الدراستتة  لتتى التتتوالي تلتعتتا معاملتتة 5.37و  4.85اإلصتتابات فتتي معاملتتة المرارنتتة ىلتتى )
(% فتتي 3.99و4.29سنستتبة اصتتابات ) T6وT2(% والمعتتامالت 3.92فتتي الموستتم امول سنستتبة ىصتتابات)

 الموسم الثاني.
بالمحافظة  لى الثمار  T8)وT5وT4معامالت) اما الثمار المخونة تحت التسريد التسخيري فرد امتازت ال  

ستتدوع ىصتتابات جرثوميتتة لموستتمي الدراستتة, فتتي حتتيع ارتفعتتت نستتبة اإلصتتابات الجرثوميتتة فتتي المعتتامالت 
(T2 وT6( ىلتتتتتى )فتتتتتي الموستتتتتم امول والمعتتتتتامالت 2.51و 3.59 )T3 وT9  فتتتتتي الموستتتتتم الثتتتتتاني ىلتتتتتى
 ومية في مدم التمييف.  (  لى التوالي. فيما لم تظعر ىصابات جرث3.94و4.38)

 0.97أدت طريرتتتتتة التسريتتتتتد المي تتتتتاني ي التتتتتى خفتتتتتض نستتتتتبة اإلصتتتتتابة الجرثوميتتتتتة معنويتتتتتا ىلتتتتتى )         
(% فتي 2.03و 1.37(% لموسمي الدراسة  لتى التتوالي فتي حتيع ارتفعتت النستبة ىلتى           )1.80و

 طريرة التسريد التسخيري .
الت وطريرة التسريد الى تتأثيرات معنويتة فتي خفتض نستبة اإلصتابات لرد  مل التداخل سيع المعام         

الجرثومية  في موسمي الدراسة حيث لم تظعر ىصابات في بعض المعامالت في حيع ارتفعتت اإلصتابات 
(% فتتي موستتمي الدراستتة . سينمتتا لتتم 5.37و 4.85تحتتت التسريتتد المي تتاني ي ىلتتى ) T1فتتي معاملتتة التتتداخل 

 (. c-5في مدم التمييف )جدول رقم تظعر ىصابات جرثومية 
ىع سسب خفض اإلصابات الجرثومية فتي المعتامالت التتي استتخدمت فيعتا المستخلصتات النباتيتة          

ربمتتتتتا يعتتتتتود ىلتتتتتى تأثيرهتتتتتا  لتتتتتى نمتتتتتو الفطريتتتتتات ونشتتتتتاطعا وتماثرهتتتتتا خاصتتتتتة الزيتتتتتوت الطيتتتتتارم والرلويتتتتتدات 
Alkaloids  نموهتتا بستتسب احتوااعتتا  لتتى متتواد  طفتتي الحفتتاظ  لتتى  تتدم انتشتتار المستتسبات المرضتتية وتثستتي

, Hoagland وWilliams  يمياويتتة مختلفتتة لعتتا تتتأثيرات ستتلسية فتتي نمتتو ونشتتا  وتمتتاثر الفطريتتات  )
واع الزيتتتوت الطيتتتارم ومتتتا تنتجتتت  متتتع  ), Qasem ,1996و Abu-Blan ,1995و Qasemو  1986

 . )1981الردره  لى تثسيط نمو الب تريا والفطريات )حسيع,المر بات لعا 
ىع استتتتعمال المستخلصتتتات النباتيتتتة قللتتتت متتتع فرتتتداع التتتوزع وتتتتنفس الثمتتتار وحافظتتتة  لتتتى الطبرتتتة         

الشتتتمعية ممتتتا اد  ىلتتتى برتتتاء الثمتتتار طازجتتتة الطتتتول متتتدم ممتتتا زاد مراومتتتة وحمايتتتة الثمتتتار متتتع المستتتسبات 
 ,(16و 1المرضية)جدول رقم 



 ( . 2005وامنصاري, 2004ىلي  )المحمدي, لوهذه النتااج تتفو مم ما توص 
فعاليتتة امحيتاء المجعريتتة  ع متل المختتزع المي تاني ي  لتتى خفتض معتتدالت تلتف الثمتتار فتي الحتتد مت       

(  متتا اع ارتفتتاب نستتبة الرطوبتتة 1989,فونموهتتا ونشتتاطعا بستتسب انخفتتاض درجتتات الحتترارم )جمعتتة ومخلتت
ستتسيا فتتي المختتزع التسخيتتري يجعلتت  أمثتتر  رضتتة ليصتتابات الجرثومية.وهتتذه النتيجتتة تتفتتو متتم متتا والحتترارم ن

 (.2004ىلي  )االسدي, لتوص
 
 
 

  ةنسبة اإلصاب في( تأثير المعامالت وطريرة التسريد والتداخل سينعما   -5aجدول رقم ) 
 . (2003) للموسم الجرثومية

 

 المعامالت      
 طريرة التسريد

 المعامالتتأثير 
 تسخيري  مي اني ي

T1 4.85 2.01 3.43 

T2 0.00 3.54 1.77 

T3 0.00 0.00 0.00 

T4 0.00 0.00 0.00 

T5 0.00 0.00 0.00 

T6 0.00 2.51 1.25 

T7 3.92 0.00 1.96 

T8 0.00 0.00 0.00 

T9 0.00 4.19 2.09 

LSD5% 0.65 0.964 

           1.37            970. تأثير طريرة التسريد
LSD 5% 0.219 

 
 
 
 
 
 



الجرثومية   ةنسبة اإلصاب في نعماسي( تأثير المعامالت طريرة التسريد والتداخل -5bجدول رقم )
 . (2004)للموسم

 المعامالت
 طريرة التسريد

 تأثير المعامالت
 تسخيري  مي اني ي

T1 5.37 3.06 4.21 

T2 4.29 3.79 4.04 

T3 0.00 4.38 2.19 

T4 0.00 0.00 0.00 

T5 0.00 0.00 0.00 

T6 3.99 0.00 1.99 

T7 2.53 3.00 2.76 

T8 0.00 0.00 0.00 

T9 0.00 3.94 1.97 

LSD5% 0.624 0.454 

  2.03 1.80 تأثيرطريرةالتسريد  

LSD5% غ.م 
 

الجرثومية في فترم  ةنسبة اإلصاب في( تأثير المعامالت طريرة التسريد والتداخل سينعما   -5cجدول رقم )
 .التمييف

 تأثير المعامالت طريرة التسريد المعامالت
 تسخيري  مي اني ي

T1 0.00 0.00 0.00 

T2 0.00 0.00 0.00 

T3 0.00 0.00 0.00 

T4 0.00 0.00 0.00 

T5 0.00 0.00 0.00 

T6 0.00 0.00 0.00 

T7 0.00 0.00 0.00 

T8 0.00 0.00 0.00 

T9 0.00 0.00 0.00 

LSD 5 % 0.0 0.0 
  0.00 0.00 تأثيرطريرةالتسريد  

LSD 5% 0.00 
 



 
 : اإلصابات الفطرية المحدثة صنا يا. 4-6-2

 Pencelliumلد  دراسة وقااية المعامالت ليصابات الفطرية المحدثة بمعلو سسورات السنسيليوم        

spp  ( اتضتتا ىع للمعتتامالت تتأث6الموضتحة فتتي الجتتدول رقتم  ) يرات  لتتى ستتر ة انتشتار فطتتر السنستتيليوم
فتتي منتتم انتشتتار الفطتتر  T8 لتتى ستتطا ثمتتار السرترتتال المخزونتتة لمتتدم ثالثتتة اشتتعر وتميتتزت منعتتا معاملتتة 

التي لم تختلف  نعا معنويا فتي التتأثير فتي  T6مرارنة بمعاملة المرارنة تلتعا في التأثير المعاملة  ْ  معنويا
في قشرم الثمار التتي انخفضتت فيعمتا مستاحة انتشتار تتأثير الفطتر  لتى مساحة انتشار اإلصابات الفطرية 

التتوالي مرارنتة بمعاملتة المرارنتة التتي ازدادت فيعتا  علىىللمعتاملتيع  ²( ستم8.21و 5.30قشرم الثمار ىلتى )
( T5و  T4و T2,  تتتذل  فتتاع المعتتتامالت ) ²( ستتم16.28مستتاحة انتشتتار الفطتتتر فتتي قشتتترم الثمتتار ىلتتتى )

ل مساحة انتشار الفطر  لى سطا الثمار لمع تأثيراتعا لم تصل ىلى مستو  المعنوية مرارنة أثرت في ترلي
انتشتار للفطتر  لتى ستطا   ةىلى امسر مستاح T9بمعاملة المرارنة أو فيما سينعا , في حيع أدت المعاملة  

 عاللتتا ²( ستم 17.62بمساحة انتشار سلغتت )  T7تلتعا في التأثير المعاملة   ²( سم18.89الثمار سلغت )
 .ْ  لم تختلفا فيما سينعما أو مم معاملة المرارنة ىحصاايا

 ما يوضا الجدول نفس  اع للمعامالت تأثيرات في نسبة  مو انتشتار تتأثير الفطتر داختل الثمترم           
التتي  T6بمنم انتشار تأثير الفطر داخل الثمرم  ليتا , تلتعتا فتي التتأثير المعاملتة   T8فرد تميزت المعاملة 

بمعاملة المرارنة والمعتامالت امختر   ْ  أدت ىلى خفض معنوي في نسبة انتشار الفطر داخل الثمرم مرارنة
 تتتتع تتتتتأثير معاملتتتتة المرارنتتتتة , فتتتتي حتتتتيع ادت  ْ  . أمتتتتا المعتتتتامالت امختتتتر  فلتتتتم تختلتتتتف تأثيراتعتتتتا معنويتتتتا

و  27.26و  28.54لتتتى ) ىلتتتى زيتتتادم انتشتتتار تتتتأثير الفطتتتر داختتتل الثمتتتار ى T9و  T7و  T3المعتتتامالت 
(% لمع  24.96(%  لى التوالي مرارنة بمعاملة المرارنة والتي وصل نسبة  مو اإلصابة ىلى ) 26.07
 سيع المعامالت لم تصل ىلى مستو  المعنوية فيما سينعا أو مم معاملة المرارنة. تالفروقا

لتم تتوفر الحمايتة المطلوبتة للثمتار  اع هذه الدراسة أوضحت اع المعتامالت المستتخدمة فتي الدراستة        
التتتتي منعتتتت  T8معاملتتتة المسيتتتد الفطتتتري   فتتتي االمتتتع اإلصتتتابات الفطريتتتة بعتتتد ثالثتتتة اشتتتعر متتتع الختتتزع  

التتتي وفتترت وقايتتة نستتسية للثمتتار متتع اإلصتتابات  T6اإلصتتابات الفطريتتة تلتعتتا معاملتتة مستتتخل  النعنتتاب 
يوما  90لم يعد فعاال في منم اإلصابات الفطرية بعد  الفطرية المحدثة وهذا يدل  لى اع تأثير المعامالت

 مع الخزع .
 

 
 



( تأثير المعامالت الوقااية في شدم اإلصابات الفطرية المحدثة في ثمار السرترال المحلي بعد 6جدول رقم )
 يوم مع الخزع . 90

 

 نسبة عمق اإلصابة / قطر الثمرة مساحة انتشار اإلصابة  سم املعامالت
T1 16.28 24.96 
T2 13.23 23.58 
T3 15.83 28.54 
T4 13.84 23.98 
T5 13.19 23.56 
T6 8.21 19.67 
T7 17.62 27.26 
T8 5.30 0.00 
T9 18.89 26.07 

L.S.D  0.05 4.978 3.671 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : نسبة امضرار الفسلجية . 4-7
 : النسبة الماوية لألضرار الفسلجية . 4-7-1

تضتتا متتع دراستتة نتتتااج تتتأثير المعتتامالت وطريرتتة التسريتتد وتتتداخالتعما فتتي معتتدل نستتبة امضتترار ا        
وانحتتالل  stainingوالتبرتتم  pitting  تتالتنرير  chilling injuryالفستتلجية المتمثلتتة بأضتترار الستترودم 

صتااي فتي نعايتة متدم الختزع فرتد أوضتا التحليتل اإلح Stem End Rind break downالنعايتة الستاقية 
أع لمعامالت الدراسة امثر المعنوي في خفض نسبة امضرار الفسلجية في موسمي الدراسة ومدم التمييتف 

 T9( وتميتتزت منعتتا معاملتتة التغليتتف الفتتردي للثمتتارc-7و-b 7و a-7والموضتتحة فتتي الجتتداول المرقمتتة   )
التسريتد المي تاني ي ىلتى  التي أدت الى خفض معنوي في نسبة امضرار الفستلجية فتي الثمتار المخزنتة تحتت

(% لموستتتتمي الدراستتتتة مرارنتتتتة بمعاملتتتتة المرارنتتتتة التتتتتي ارتفعتتتتت نستتتتبة امضتتتترار فيعتتتتا ىلتتتتى 3.53و3.55)
( فتي الثمتار المخزنتة تحتت T7وT6وT5(% لموسمي الدراسة, تلتعا في التأثير المعامالت)6.55و7.50)

فتتتتتتتي الموستتتتتتتم امول وتميتتتتتتتزت ( %  لتتتتتتتى التتتتتتتتوالي 5.72و 5.44و 4.72التسريتتتتتتتد المي تتتتتتتاني ي بالنستتتتتتتب)
(% فتي الموستم الثتاني متع الدراستة,  وفتي متدم 4.68و 4.66( سنسب أضرار قدرها )T4و T7المعامالت)

 (%.6.48و 6.37و 6.32( بأدنى نسبة أضرار فسلجية )T6وT7وT9 التمييف امتازت المعامالت)
بأقتتتل نستتتبة أضتتترار فستتتلجية  T9الثمتتتار المخزنتتتة تحتتتت التسريتتتد التسخيتتتري تميتتتزت فيعتتتا معاملتتتة            

 3.05(سنستب اضترار فستلجية )T7وT5(% لموسمي الدراسة تلتعتا فتي التتأثير المعتامالت)1.21و 2.90)
(% لتتى 1.34و 1.30و 1.23( سنستتب اضتترار)T6وT5وT4(%فتتي الموستتم امول ,والمعتتامالت)3.08و

 4.27نستتتتبة امضتتتترار ىلتتتتى ) التتتتتوالي فتتتتي الموستتتتم الثتتتتاني, مرارنتتتتة بمعاملتتتتة المرارنتتتتة التتتتتي ارتفعتتتتت فيعتتتتا
( تحتت التسريتد T5و T6و T4(% لموسمي الدراسة ,اما في مدم التمييف فرتد امتتازت المعتامالت )3.38و

(% فتتتتي حتتتتيع ارتفعتتتتت نستتتتبة امضتتتترار 2.87و 2.82و 2.73بتتتتأدنى نستتتتبة اضتتتترار فستتتتلجية ) ي التسخيتتتتر 
 (%.3.89) ىالفسلجية في معاملة المرارنة ال

سخفتض نستبة  T9ل تتأثير المعتامالت تميتزت منعتا معاملتة التغليتف الفتردي للثمتار ند دراسة معتد         
(%  لتتى التتتوالي تليعتتا معتتامالت مستخلصتتات 2.37و  3.23امضتترار الفستتلجية لموستتمي الدراستتة التتى )

( سخفض معنتوي فتي نستبة امضترار الفستلجية ختالل T5و  T4( و مستخل  الثوم )T7و  ( T6النعناب 
(% لموستمي  4.97و  5.89معاملتة المرارنتة التى )حتيع ارتفعتت امضترار الفستلجية فتي مدم التختزيع فتي 

 الدراسة  لى التوالي و ما موضا في الجداول المذ ورم.
بالمحافظتة  T9والتغليتف الفتردي  T6أما في مدم التمييف فرد تميزت معامالت مستخل  النعناب         

(% لمتتتتتال 4.65مضتتتتترار فيعمتتتتتا معنويتتتتتا           ىلتتتتتى ) لتتتتتى أقتتتتتل نستتتتتبة أضتتتتترار فستتتتتلجية اذ خفضتتتتتت ا
 ( .c-7(% )جدول6.18المعاملتيع مرارنة بمعاملة المرارنة التي ارتفعت فيعا امضرار الى )



تتتأثرت بطريرتتة التسريتتد التسخيتتري التتذي ستتسب انخفاضتتا معنويتتا فتتي نستتبة  ةنستتبة امضتترار الفستتلجي        
فرتد انخفضتت نستبة  ْ  نفتاْ  ييف و متا موضتا فتي الجتداول المتذ ورم اامضرار لموسمي الدراسة و مدم التم
(% مرارنتتة بطريرتتة التسريتتد المي اني يتتة التتتي 3.37و  2.12و  3.60امضتترار فتتي المختتزع التسخيتتري ىلتتى )

 (%  لى التوالي.7.52و 5.48و  5.88ارتفعت فيعا نسبة امضرار الفسلجية الى )
في موسمي الدراستة  ْ  معنويا ْ  رتي التسريد والمعامالت فرد  اع تداخالأما بالنسبة للتداخل سيع طري       

ومتتدم التمييتتف, ففتتي الموستتم امول حافظتتت المعتتامالت  لتتى أدنتتى مستتتو  متتع امضتترار الفستتلجية تحتتت 
و  2.9بالنستتتب ) T5و مستتتتخل  الثتتتوم  T9التسريتتتد التسخيتتتري و تميتتتزت منعتتتا معاملتتتتا التغليتتتف الفتتتردي 

)جتدول  ْ  (%فتي معاملتة المرارنتة و المستردم مي اني يتا7.5عت نسبة امضرار الى )(% في حيع ارتف3.05
-7 ِِ ِِa.) ( فتي معاملتة التتداخل التغليتف الفتردي 1.21وفي الموسم الثاني  انت أقل نسبة أضرار %)T9 

تحت التسريد المي اني ي و  T1(% في معاملة المرارنة 6.55تحت التسريد ألتسخيري و أ لى نسبة أضرار )
 ( .-7b ما هو موضا في جدول رقم )

( التداخل سيع المعامالت و طريرة التسريد في فترم التمييف الذي ستلمت فيت   c-7ويوضا الجدول )       
نسبة امضرار الفسلجية نفس اتجاه تأثير الموسميع  لى هذه الصفة فرد تميزت الثمار التي  انت مخزون  

معنوي في نستبة امضترار الفستلجية فتي حتيع ارتفعتت هتذه النستبة تحت ظرو  التسريد التسخيري بانخفاض 
فتي معاملتة  %2.73في الثمار التي  انت مخزونتة تحتت التسريتد المي تاني ي حيتث  انتت اقتل نستبة اضترار

فتي ثمتار معاملتة  %8.47التي  انت مخزنة في المخزع التسخيري وأ لى نسبة اضرارفسلجية  T4التداخل 
 مخزنة في المخزع المي اني ي . والتي  انت T1التداخل 

 
وخالصة دراسة هذه الصفة اتضا أع معامالت الدراسة حافظتت  لتى أدنتى نستبة أضترار فستلجية         

في الثمار مرارنة بمعاملة المرارنة , و أع طريرة التسريد ألتسخيري حافظتت  لتى أدنتى نستبة أضترار مرارنتة 
 بطريرة التسريد المي اني ية.

التغليتتف الفتتردي للثمتتار يرلتتل متتع الفعاليتتات الحيويتتة للثمتترم بتتامخ  النتتتا ويعمتتل  لتتى تمتتويع ىع        
واالثلتتيع وزيتتادم نستتبة الرطوبتتة داختتل الثمتترم , وهتتذه  CO2و  O2موازنتتة داختتل الثمتترم وحولعتتا متتع تر يتتز 

( وربمتا 1995,العوامل منفتردم او مجتمعتة تحتد متع تلتف الثمتار وبالتتالي اطالتت  مرهتا )الجستوري والعيتتي
اللتذاع  K و Caسلمت المستخلصات النباتية فتي هتذا االتجتاه , متا ىع المستخلصتات النباتيتة تحتوي  لتى 

( 6و5و4و3متم امتتداد متدم الختزع )ملحتو  .CIيحافظاع  لى تماس  الرشرم ويرلتالع متع اضترار السترودم 
(Ricardo  ,ىع المعتامالت المستتخدمة قللتت متع الفرتد ا2003واختروع , ) ( وحافظتت 1لرطتوبي )جتدول

 (.  f-7 لى الس ريات فى الرشرم )جدول 



قد يعز  ارتفاب نسبة امضرار الفسلجية في الثمار المخزنة تحت التسريد المي اني ي الى أع الضرر        
  cell membranesالتراممي النخفاض درجات الحرارم الذي يؤثر  لى نفاذيتة و مرونتة امغشتية الخلويتة 

ب ان سار االواصر الحاوية  لى االحماض الدهنية المشبعة مم بعضعا اومم السروتينتات الموجتودم قد يسس
المتتواد فيحتتدث تمتتاس لينزيمتتات متتم المتتواد اموليتتة والمتفا لتتة  leakageفتتي االغشتتية ويتستتسب فتتي تستترب 

ى الحالتتة امقتتل ( والتتذي يتغيتتر  نتتدها وضتتم الجتتدراع الخلويتتة متتع الحالتتة المااعتتة نستتسيا ىلتت1985)العتتاني,
 ميو تتتة ممتتتا يتتتؤدي ىلتتتى ان ماشتتتعا وتشتتتررعا ممتتتا تفرتتتد الخليتتتة ستتتيطرتعا  لتتتى حر تتتة االيونتتتات والمتتتاء  )

Raison,و 1971واختتتروعCohen ,1983 ويستتتسب المثيتتتر متتتع التفتتتا الت الثانويتتتة  )secondary 

reaction   الستامة التتي تتؤدي ىلتى الذي يتضمع زيتادم انتتاج االثلتيع وارتفتاب ستر ة التتنفس وزيتادم المتواد
(, 2003واختتروع ,  Ricardoمتتم امتتتداد متتدم الختتزع ) CIتغييتر التر يتتب الخلتتوي وتتتزداد اضتترار السترودم 

 (.Purvis,1985وترامم المواد الفينولية و أمسدتعا مما يؤدي الى ظعور برم سنية اللوع ثم جفافعا )
والنرتتل الشتتعري فتتي انستتجة الرشتترم ,ورفتتم درجتتة اع الختتزع المستترد الطويتتل يرلتتل متتع نفاذيتتة امغشتتية        

تحد متع هتذم العوااتو وترتوم باإلزالتة الدوريتة لعتا فتي  intermittent warming (Iw)حرارم المخزع لفترم 
, وربمتتا  chilling injuryااليتتض والمر بتتات الجديتتدم التتتي تتمتتوع تحتتت ضتترو  درجتتة الستترودم المتتؤثرم 

ذي تتذسذب درجات الحرارم في داخل  مما ترلتل متع االضترار الفستلجية ينطسو هذا  لى المخزع التسخيري ال
( , أو قتتتتد يعتتتتود التتتتى اختتتتتال  مستتتتتو  الستتتت ريات 1994وآختتتتروع,  Cohenفتتتتي الثمتتتتار المخزونتتتتة فيتتتت  )

( Grievson,1982 و Purvisالمختزلتتتة فتتتي قشتتترم الثمتتتار و التتتتي تزيتتتد مراومتعتتتا لألضتتترار الفستتتلجية )
درجات الحراريتتة المنخفضتتة ترلتتل متتع المرونتتة الطسيعيتتة مغشتتية المايتو ونتتدريا (.  متتا أع التتf-7)جتتدول رقتتم

مما يرلل مع مردرتعا  لى أمسدم مواد التنفس وبالتالي يؤدي الى ترامم النواتج الوسطية للفعاليات اميضية 
  (. وقد يعود ىلى العامل التوراثي الختاRaison ,1970و  Lyonsالذي يسسب حدوث أضرار للخاليا )

 تتع تماستت  أنستتجة الرشترم التتذي يتتنخفض تتتأثيره متتم امتتتداد  لالمستتؤو  Dehydrin (c.s.DHN)بالسرترتال 
وآختروع,  stress   ( Ronمدم الخزع وانخفاض درجتات حترارم الختزع و نتد الجترول وإلجعتاد  المتااي للثمتار

 ( .2004وامسدي,  1996.أع هذه النتااج تتفو مم ما توصل ىلي  ) لواع,  ( 2004
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نسبة األضرار في( تأثير المعامالت وطريقة التبريد والتداخل بينهما   a-7جدول رقم ) 

         .(2003الفسلجية للموسم ) 

 المعامالت 
 طريقة التبريد

 تأثير المعامالت
 تبخيري ميكانيكي

T1 7.50 4.27 5.89 

T2 6.56 4.08 5.32 

T3 6.39 4.22 5.31 

T4 5.97 3.39 4.68 

T5 4.72 3.05 3.89 

T6 5.44 3.13 4.29 

T7 5.72 3.08 4.40 

T8 7.05 4.27 5.66 

T9 3.55 2.90 3.23 

LSD 5% 1.372 0.79 

                            3.60             5.88 تأثير طريقة التبريد

LSD 5% 0.457 

 

 

                 نسبة األضرار فيوالتداخل بينهما   ( تأثير المعامالت وطريقة التبريد  b-7جدول رقم )

              .  (2004الفسلجية للموسم )

 المعامالت
 طريقة التبريد

 تأثير المعامالت
 تبخيري ميكانيكي

T1 6.55 3.38 4.97 

T2 6.45 3.08 4.77 

T3 6.27 3.09 4.68 

T4 4.68 1.23 3.46 

T5 4.94 1.30 3.12 

T6 4.76 1.34 3.05 

T7 4.66 2.37 3.52 

T8 6.47 2.12 4.30 

T9 3.53 1.21 2.37 

LSD 5% 0.729 0.515 

  2.12 5.48 تأثير طريقة التبريد

LSD  5% 0.243 

 

 

 

 

 

 



              نسبة األضرار في( تأثير المعامالت وطريقة التبريد والتداخل بينهما   c-7جدول رقم ) 

                    ة التكييف .مد الفسلجية عند

 

 المعامالت
 طريقة التبريد

 تأثير المعامالت
 تبخيري ميكانيكي

T1 8.47 3.89 6.18 

T2 8.41 3.81 6.11 

T3 7.27 3.88 5.58 

T4 8.19 2.73 5.46 

T5 8.42 2.87 5.65 

T6 6.48 2.82 4.65 

T7 6.37 3.83 5.10 

T8 7.79 3.52 5.66 

T9 6.32 2.97 4.65 

LSD 5% 0.807 0.571 

  3.37 7.52 تأثير طريقة التبريد

LSD 5% 0.269 

       

 
 : دراسة أجزاء الرشرم المتضررم فسلجيا. 4-7-2

 ىلى ْ  م12المخزنة  لى درجة حرارم فو  االنجماد واقل مع تتتعرض ثمار الحمضيا         
 اضرار اتسريد وتظعر  ليعتحسسعا للسرودم ويحدث فيعا تأثيرات  يميااية وحيوية ردا  لى ال

 (.تتأثر بالضرو  الجوية المحيطة بالمحصول قسل2003واخروع,  El-Helaliالسرودم )
 الجني فدرجات الحرارم المرتفعة شتاء تزيد مع حساسية الثمار ليصابة بأضرار السرودم

 (.Wild,2000اثناء الخزع المسرد )
دم لجأنا الى أجراء دراسات  لى امجزاء المصابة مع للوصول الى بعض التفسيرات مضرار السرو         

الرشتتترم وامجتتتزاء الستتتليمة متتتع ختتتالل دراستتتة تاثيراالضتتترار الفستتتلجية  لتتتى قشتتترم الثمتتتار ومرارنتعتتتا بتتتامجزاء 
( اتضتا اع 1995السليمة مع الرشترم مع اغلتب التغيترات الميمياويتة تحتدث فتي الرشترم )الجستوري والعيتتي,

لم يرتري الى مستو   Albedoوااللسيدو ِ  Flavedo ى سم  طبرتي الرشرم  الفالفيدوتأثير المعامالت   ل
( , وانخفتض ستم  طبرتتي الفالفيتدو وااللسيتدو فتي d-7و e-7المعنوية ىحصاايا  ما موضا في الجتداول) 

طبرتة امجزاء المتضتررم فستلجيا فتي قشترم الثمتار بالمرارنتة متم امجتزاء الستليمة متع الرشترم التذي سلت  ستم  
معنويتتا فتتي امجتتزاء المصتتابة متتع الرشتترم التتى  ض(ملتتم فيمتتا انخفتت1.0 23الفالفيتتدو فتتي امجتتزاء الستتليمة )

(ملتم بالمرارنتة متم ستم  طبرتة 1.706( ملم. وسم  طبرة  االلسيدو في الجزء الستليم متع الرشترم )0.701)
 ثمار.( ملم في امجزاء المصابة مع قشرم ال1.226الفالفيدو الذي انخفض الى  )



لم ي ع للتداخل سيع المعامالت وستم  طبرتتي االلسيتدو والفالفيتدو االثرالمعنتوي فتي ستم  امجتزاء          
 (.-e 7و -7dالسليمة اوالمتضررم مع الرشرم )جدول 

اع تتتتأثير درجتتتات الحتتترارم المنخفضتتتة تستتتسب فتتتي تغييتتتر تر يتتتب امغشتتتية الخلويتتتة التتتذي يحتتتدث فتتتي        
 Oil glandوفي الغدد الزيتية  soleid gelغشية مما أد  ىلى اع تموع أمثر صالبة الدهوع الم ونة لأل

الزيت وتسمم الخاليا وامنسجة سيع الغدد الزيتية وسطا الثمرم ويسسب انحاللعا  Leakag, ويسسب تسرب 
 (Chien,1982و 1997واخروع, Obenland لى الرشرم )  pitsوانخفاض مستواها وظعور التنرير 

( يتضتا اع المعتتامالت قتتد أثترت معنويتتا  لتتى نستبة الستت ريات المختزلتتة فتتي  f-7متع الجتتدول رقتتم)         
واللتتاع تفوقتتا معنويتا T3 ومعاملتة ستذور الشتسنت T5 قشترم الثمتار وتميتزت منعتا معتاملتي مستتخل  الثتوم 

%  1.47و 1.58 لى معاملة المرارنة في المحافظة  لى أ لى نسبة مع الس ريات المختزلة وصلت ىلى 
  لى التوالي . 

 
اع نستتبة الستت ريات المختزلتتة قتتد انخفضتتت معنويتتا فتتي امجتتزاء المصتتابة بامضتترار الفستتلجية متتع         

 (%.2.15(% مرارنة بامجزاء السليمة التي احتفظت سنسبة س ريات مختزلة قدرها )0.56الرشرم الى) 
معتامالت والرشترم الستليمة والمتضتررم فتي نستبة الست ريات ويسيع الجدول نفس  تأثير التداخل ستيع ال        

فتتتي الجتتتزء الستتتليم متتتع الرشتتترم والمعاملتتتة بمستتتتخل  الثتتتوم بتتتأ لى نستتتبة   T5 وتميتتتزت معاملتتتة التتتتداخل
(% فتتي الرشتتترم المتضتتررم فستتلجيا والمعاملتتتة 0.38فتتتي حتتيع  انتتت اقتتتل نستتبة)  %2.34للستت ريات سلغتتت 
 . T7 بمستخل  النعناب

ب نسبة الس ريات المختزلة في قشرم الثمار يعطي استتررار لألغشتية الخلويتة ويزيتد متع النشتا  ارتفا       
فتتتتي قشتتتترم ثمتتتتار المريتتتتب فتتتتروت ويزيتتتتد متتتتع مراومتتتتة الرشتتتترم الضتتتترار  Metabolic activityالحيتتتتوي 
 (. 1979وآخروع,Purvisالسرودم)
 دالفينتتتوالت فتتتي قشتترم الثمتتتار فرتتت ( اع للمعتتتامالت تتتأثيرات معنويتتتة  لتتتى تر يتتز-7gيوضتتا الجتتتدول )      

ومعاملتتة المرارنتتة التتتي ارتفعتتت فيعتتا التتى  T3 انتتت أ لتتى نستتبة لعتتا فتتي معتتاملتي مستتتخل  ستتذور الشتتسنت 
 ( T9وT6وT5 نعما  في المعامالت ) ْ  غم قشور في حيع انخفضت معنويا100( ملغم 71.2و71.8)

غتم قشتور فتي حتيع 100(ملغتم 91.07التى ) ْ  ت معنويتاعت ما اع نسبة الفينوالت في الجتزء المتضترر ارتف
وآختروع,  El-Hilali غتم قشتور .فرتد ذ تر100( ملغتم 43.38انخفتض فتي الجتزء الستليم متع الرشترم التى)

 Phenylونشتا  ىنزيمتي  .Chilling injuri CI ( اع هنا   القة ايجاسيتة ستيع أضترار السترودم 2003)

alanine ammonia-lyas  وPolyphenol oxidase (PPO)  فتتي ثمتتار المانتتدريع‛Fortune’ 
( ىع أضتتترار الستتترودم أدت ىلتتتى تتتترامم 1973,) Lyons. ذ تتتر  ْ  م 2.5 لتتتى  ْ  يومتتتا 25المخزنتتتة لمتتتدم 

 في محصول البطاطا الحلوم. Chlorogenic acidالمر ب الفينولى  



 
 

 سم   في( تأثير المعامالت وأضرار السرودم والتداخل سينعما d-7جدول رقم )
 .ملمFlavedo فيدوالفال

 المعامالت
 سم  الفالفيدو/ملم

 تأثير المعامالت
 قشرة متضررة قشرة سليمة

T1 1.002 7010. 8520. 

T2 1.003 6020. 8030. 

T3 0.967 6330. 8000. 

T4 1.071 0.733 9020. 

T5 0.933 0.767 8500. 

T6 1.080 0.641 8.990. 

T7 1.067 0.719 8930. 

T8 1.015 0.614 8140. 

T9 1.069 0.903 9860. 

LSD5% م  .م.  
  0.701 1.023 ةأضرارالبرودتأثير 

LSD5% 0.1543  

 
  سم  في والتداخل سينعما موأضرار السرود تتأثير المعامال(  e-7)جدول رقم

 ملم. Albedoااللسيدو 

 المعامالت
 سم  االلبيدو/ملم

 تأثير المعامالت
 قشرة متضررة قشرة سليمة

T1 1.667 1.217 1.442 

T2 1.900 0.867 1.384 

T3 1.700 1.333 1.517 

T4 1.500 1.400 1.450 

T5 1.633 1.000 1.317 

T6 1.800 1.333 1.567 

T7 1.921 1.367 1.644 

T8 1.267 1.167 1.217 

T9 1.967 1.800 1.883 

LSD5% م  .م.  
  1.226 1.706 تأثير أضرارالبرودة

LSD5% 0.2415  

 
 



 
              نسبة في وأضرار السرودم والتداخل سينعما تتأثير المعامال( -7fجدول رقم )

        الرشرم.الس ريات المختزلة في          

 المعامالت
 السكريات المختزلةالمئوية نسبةال

 تأثير المعامالت
 قشرة متضررة قشرة سليمة

T1 1.97 0.50 1.23 

T2 2.08 0.66 1.37 

T3 2.25 0.70 1.47 

T4 2.18 0.63 1.40 

T5 2.34 0.83 1.58 

T6 2.09 0.49 1.29 

T7 2.13 0.38 1.25 

T8 2.19 0.45 1.32 

T9 2.11 0.42 1.26 

LSD5% 0.206 0.145 

  0.56 2.15 تأثير أضرارالبرودة

LSD5% 0.069  

 
 في الفينوالت تر يز فيل سينعما ( تأثير المعامالت وأضرار السرودم والتداخg-7جدول رقم )

      . قشور غم100ملغم  قشرم الثمار 

 المعامالت
   الفينوالت تركيز

 تأثير المعامالت
 قشرة متضررة قشرة سليمة

T1 47.1 95.2 71.2 

T2 36.7 87.5 62.1 

T3 47.3 96.2 71.8 

T4 46.5 91.3 68.9 

T5 40.1 86.7 63.4 

T6 42.9 87.5 64.2 

T7 41.2 93.6 67.4 

T8 46.4 90.2 68.3 

T9 42.2 91.4 66.8 

LSD5% 4.59  .م 

  91.07 43.38 تأثير أضرارالبرودة

LSD5% 1.96  

 
 
 



 
 : نسبة التلف الملي. 4-7-3

ىلى خفض نسبة التلف الملي في الثمار المخزنة تحت  T9أدت معاملة التغليف الفردي للثمار         
التي  T1(%  لى التوالي مرارنة بمعاملة المرارنة 3.53و 3.55موسمي الدراسة ىلى )التسريد المي اني ي ل

 (.h-7(%  لى التوالي  ما موضحة في الجدول رقم)11.92و 12.35ارتفم فيعا نسبة التلف الملي ىلى )
(% في الموسم امول 4.72سخفض معنوي في نسبة التلف الملي ىلى ) T5وامتازت معاملة       
 (% في الموسم الثاني مرارنة بمعاملة المرارنة .4.94و 4.68( ىلى )T5وT4ي )ومعاملت
( بأدنى نسبة تلف  لي في الموسم امول T4وT7وT5في المخزع التسخيري تميزت المعامالت )        

( حفظت نسبة التلف T6وT5وT4(%  لى التولي, والمعامالت )3.39و 3.08و 3.05وصل ىلى )
(% في الموسم الثاني  لى التوالي مرارنة بمعاملة المرارنة التي ارتفم 1.34و1.30و1.23الملي ىلى )

 (% لموسمي الدراسة  لى التوالي .6.44و 6.28فيعا نسبة التلف الملي معنويا ىلى )
في مدم التمييف بأدنى نسبة تلف  لي في الثمار التي  T9تميزت معاملة التغليف الفردي للثمار        

سنسبة تلف  لي  T4تلتعا في التأثير معاملة  %9.85حت التسريد المي اني ي وصل ىلى  انت مخزنة ت
(%, وتميزت 20.39مرارنة بمعاملة المرارنة التي ارتفم فيعا نسبة التلف الملي ىلى ) 12.87%

( في الثمار التي  انت مخزنة تحت التسريد التسخيري بأدنى نسبة تلف  لي قدره T8وT5وT6المعامالت )
(%  لى التوالي مرارنة بمعاملة المرارنة التي ارتفعت فيعا النسبة 5.64و 4.17و 4.16)

 (%.10.33ىلى)
تميزت طريرة الخزع تحت التسريد التسخيري سخفض معنوي في نسبة التلف الملي في موسمي          

ر المخزنة تحت (% مرارنة سنسبة التلف الملي في الثما7.51و 4.14و 4.69الدراسة ومدم التميف ىلى )
 (% لموسمي الدراسة ومدم التمييف. 14.69و7.16و6.85التسريد المي اني ي التي ارتفم فيعا ىلى )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( نسبة التلف الكلي في ثمار البرتقال المحلي المخزن في مخزن التبريد الميكانيكي  h-7جدول رقم )

 .2004و  2003والتبخيري للموسمين 

     

 المعامالت      

تأثير طريقة الخزن 
 2003للموسم 

تأثير طريقة الخزن 
 2004للموسم 

تأثير طريقة الخزن في مدة 
 التكييف

 تبخيري ميكانيكي تبخيري ميكانيكي تبخيري ميكانيكي

T1 12.35 6.28 11.92 6.44 20.39 10.33 

T2 6.56 7.62 10.74 6.87 19.15 10.68 

T3 6.39 4.22 6.27 7.47 13.54 11.35 

T4 5.97 3.39 4.68 1.23 12.87 3.96 

T5 4.72 3.05 4.94 1.30 13.36 4.17 

T6 5.44 5.64 8.75 1.34 15.23 4.16 

T7 9.64 3.08 7.19 5.37 13.56 9.20 

T8 7.05 4.27 6.47 2.12 14.26 5.64 

T9 3.55 7.09 3.53 5.15 9.85 8.12 

LSD5% 2.02 1.94 2.74 

 7.51 14.69 4.14 7.16 4.96 6.85 تأثير طريقة التبريد

LSD 5%     1.67 1.24 3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : التأثير في طعم الثمار:  8- 4
ىلتتتى اع هنتتتا  تتتتأثيرات للمعتتتامالت  8تشتتير نتتتتااج التحليتتتل اإلحصتتتااي الموضتتتحة فتتتي الجتتدول رقتتتم        

فتتي الموستتم امول بحصتتول   T7و T9المستتخدمة فتتي طعتتم الثمتار لموستتمي الدراستتة اذ تميتتزت المعتامالت 
, وفتتي الموستتم   3.26( فتتي حتتيع حصتتلت معاملتتة المرارنتتة  لتتى الترتتدير   3.83و 3.94 لتتى الترتتدير ) 

تلتعمتتا ستتدوع فتتار    3.85و 3.84فتتي هتتذه الصتتفة سترتتدير  T9و T7الثتتاني فرتتد تميتتزت نفتتس المعتتامالت 
 T1ثمتتار فتتي معاملتتة المرارنتتة فتتي حتتيع  انتتت اقتتل جتودم فتتي طعتتم ال  T3و T6و T4معنتوي المعتتامالت  

  . 3.35التي انخفض تردير الطعم فيعا ىلى 

أمتتا تتتأثير طريرتتة التسريتتد فتتي طعتتم الثمتتار فرتتد تفوقتتت طريرتتة التسريتتد التسخيتتري  لتتى طريرتتة التسريتتد         
 (3.70و  3.67المي اني ي في المحافظة  لى جودم طعم الثمار التي ارتفم ترتدير الطعتم فتي ثمارهتا ىلتى)
( 3.61و  3.54لموستتتمي الدراستتتة  فتتتي حتتتيع انخفتتتض ترتتتدير طعتتتم الثمتتتار تحتتتت التسريتتتد المي تتتاني ي ىلتتتى)

 لموسمي الدراسة , 
ىلتتى يتضتتا متتع التحليتتل اإلحصتتااي أع تتتأثير التتتداخل ستتيع المعتتامالت و طريرتتة التسريتتد لتتم تصتتل         

التداخل سيع المعامالت و طريرة التسريد ستو  المعنوية في الموسم امول أما في الموسم الثاني فرد سسب م
 T7تحتتت التسريتتد  المي تتاني ي و T9تتتأثيرات معنويتتة فتتي جتتودم طعتتم الثمتتار وتميتتزت منعتتا معاملتتة التتتداخل 

( فتتي حتتيع  تتاع أقتتل ترتتدير للجتتودم 3.89و 3.99تحتتت التسريتتد التسخيتتري بأفضتتل ترتتدير جتتودم الطعتتم سلتت  )
 المي اني ي . تحت التسريد T2في معاملة التداخل  3.23

تتتأثير المستخلصتتات النباتيتتة فتتي الحفتتاظ  لتتى جتتودم طعتتم الثمتتار قتتد يعتتز  ىلتتى تأثيرهتتا فتتي ترليتتل          
ستتتر ة التتتتنفس التتتذي يتتتتؤدي ىلتتتى قلتتتة استتتتتعال  امحمتتتاض العضتتتوية والستتتت ريات المخزنتتتة. حستتتع التسريتتتتد 

  امحمتاض العضتوية والمحافظتة التسخيري مع طعم الثمار ربما من  قلل متع ستر ة التتنفس و تدم استتعال
 لى رطوبة الثمار في حيع ارتفعت نسبة أضترار السترودم فتي الثمتار تحتت التسريتد المي تاني ي والتتي تتؤدي 

 ( .  Purvis ,1984ىلى رداءم طعم الثمار        )
 
 
 
 
 
 

 

   

  



ي في نهاية مدة   الخزن ( تأثير المعامالت وطريقة التبريد في طعم ثمار البرتقال المحل8جدول رقم )     

. 

 

 طعم الثمار المعامالت

 2004الموسم  2003الموسم 

T1 3.26 3.35 

T2 3.42 3.54 

T3 3.50 3.70 

T4 3.49 3.77 

T5 3.72 3.56 

T6 3.81 3.72 

T7 3.83 3.84 

T8 3.47 3.56 

T9 3.94 3.85 

LSD 5% 0.23 غ.م 

 3.61 3.54 ميكانيكي

 3.70 3.67 تبخيري

LSD5% 0.11 غ.م 

  
  

  
  

  
  

 
ي

يك
ان
يك

م
 

T1 3.15 3.36 

T2 3.47 3.23 

T3 3.41 3.83 

T4 3.46 3.91 

T5 3.65 3.28 

T6 3.59 3.72 

T7 3.84 3.79 

T8 3.33 3.40 

T9 3.96 3.99 

  
  

  
  

  
  

 
ي

ر
خي

تب
 

T1 3.38 3.35 

T2 3.38 3.85 

T3 3.59 3.57 

T4 3.52 3.63 

T5 3.80 3.85 

T6 4.03 3.73 

T7 3.81 3.89 

T8 3.60 3.73 

T9 3.92 3.71 

LSD5% 0.336 غ.م 

 
 



 : التأثير في نسبة الحموضة الملية الراسلة للتسحيا . 4-9
يتضتتا متتع دراستتة نتتتااج التحليتتل اإلحصتتااي لتتتأثير المعتتامالت و متتدم الختتزع و طريرتتة التسريتتد فتتي         

( اع للمعتامالت 9الملية الراسلة للتسحيا في  صير الثمتار والموضتحة فتي الجتدول)معدل نسبة الحموضة 
تأثيرات معنوية في المحافظة  لى نستبة الحموضتة مرتفعتة ختالل متدم الختزع لموستمي الدراستة, ىذ تميتزت 

( % لمال 1.04و  1.03في المحافظة  لى أ لى نسبة حموضة  لية سلغت ) T9معاملة التغليف الفردي 
ي الدراسة والتي تفوقت معنويا  لى نسبة الحموضة فتي معاملتة المرارنتة ومعتامالت الدراستة امختر  موسم

(%  0.99و  1.02التتتي سلغتتت نستتبة الحموضتتة فيعتتا ) T7تليعتتا فتتي التتتأثير  معاملتتة مستتتخل  النعنتتاب 
 T2الشتتسنت  ,  متتا تفوقتتت معنويتتا معتتامالتT1ولموستتمي الدراستتة اذ تفوقتتت معنويتتا  لتتى معاملتتة المرارنتتة 

 T4 لى معاملة المرارنة لموسمي الدراسة , فيما لم يختلف تأثير المعتامالت  T6و T5والمعامالت  T3و
(% 0.95و1.0 ع تأثير معاملة المرارنة التي انخفضت فيعا النسبة الى أقل نسبة حموضة سلغتت ) T8و

أثير المعتتامالت ختتالل مرحلتتة ولموستتمي الدراستتة  لتتى التتتوالي.  متتا لتتم تمتتع هنتتا  فروقتتات معنويتتة ستتيع تتت
 التمييف .
ويوضا الجدول نفس  اع مدم الخزع أدت الى خفتض معنتوي فتي معتدل نستبة الحموضتة ولموستمي        

(% وانخفضتت فتي نعايتة متدم الختزع 1.08و1.13الدراسة فرد  انت نسستعا في الرياس امول متع الختزع )
 (% لى التوالي.0.88و 0.92ىلى )

تأثير طريرة التسريد  لى معدل نسبة الحموضة الراسلة للتسحيا اتضا اع نسستعا تفوقت   ند دراسة       
 1.02معنويتتا فتتي الثمتتار المخزونتتة تحتتت التسريتتد التسخيتتري لموستتمي الدراستتة ومتتدم التمييتتف والتتتي سلغتتت ) 

ني ي التتي مرارنة بمعتدل نستستعا فتي الثمتار المخزونتة تحتت التسريتد المي تا ي(%  لى التوال0.70و 0.98و
 التمييف  لى التوالي .  م(% لموسمي الدراسة ومد0.65و 0.95و1.0انخفضت الى )

ستيع طريرتة  ْ  معنويتا ْ  ويوضا الجدول نفس  تأثير التداخالت سيع  وامل الدراسة حيث  تاع تتداخال      
يد التسخيري بأ لى التسريد ومدم الخزع في الموسم الثاني مع الدراسة فرد تميزت الثمار المخزونة تحت التسر 

(% فتتي معاملتتة التتتداخل فتتي الشتتعر 1.10نستتبة حموضتتة متتم استتتمرار متتدم الختتزع اذ سلغتتت أ لتتى نستتبة )
(% في الشعر 0.83امول مع الخزع تحت التسريد التسخيري في الموسم الثاني مع الدراسة واقل نسبة لعا )

 الثالث مع الخزع تحت التسريد المي اني ي.
   

عتتتترت فروقتتتتات معنويتتتتة فتتتتي نستتتتبة الحموضتتتتة نتيجتتتتة تتتتتأثير التتتتتداخالت ستتتتيع طريرتتتتة التسريتتتتد  متتتا ظ        
فتي معاملتة التغليتف  %1.10والمعامالت في الموسم الثاني مع الدراسة فرد  انتت أ لتى نستبة للحموضتة  

والتتتي سلغتتت  T7وT6التتتأثير معتتامالت مستتتخل  النعنتتاب  يتحتتت التسريتتد التسخيتتري, تلتعتتا فتت T9الفتتردي 



 %0.94لمل منعما في الثمار تحت التسريد التسخيري, واقل نسبة حموضة  %1.02بة الحموضة فيعا  نس
 المخزونة تحت التسريد المي اني ي . T4في معاملتي المرارنة ومستخل  الثوم 

سيع المعامالت وطريرة التسريد في معدل نستبة  ْ  معنويا ْ  تداخال ْ  الجدول المذ ور سابرا عيظعر م      
 T5فتتي معاملتتة مستتتخل  الثتتوم  %0.73وضتتة  فتتي فتتترم التمييتتف فرتتد  انتتت أ لتتى نستتبة حموضتتة الحم

 في ثمار معاملة المرارنة تحت التسريد المي اني ي . %0.62تحت التسريد التسخيري واقل نسبة حموضة 
 تع المعتتامالت حافظتتت  لتتى نستتبة الحموضتتة وتميتتزت منعتتا معتتامالاخالصتتة دراستتة هتتذه الصتتفة       

طريرتتة التسريتتد التسخيتتري هتتي أمثتتر حفاظتتا  لتتى هتتذه  عتغليتتف الفتتردي ومعتتامالت مستتتخل  النعنتتاب, واال
 النسبة مع طريرة التسريد المي اني ي  ما اع هذه النسبة انخفضت مم امتداد مدم الخزع .

خفتاض اع احتفاظ المعامالت سنسبة حموضة أ لتى متع نستستعا فتي معاملتة المرارنتة قتد يعتود التى ان       
( التتذي يتتؤدي التتى انخفتتاض استتتعال  امحمتتاض العضتتوية   متتا اع 4و3و2و1ستتر ة تنفستتعا) شتت ل رقتتم 
حتتول الثمتترم تتتنخفض فيتت  نستتبة امو ستتجيع وتتتزداد فيتتة نستتبة ثتتاني  ْ  معتتدال ْ  التغليتتف الفتتردي يعمتتل جتتوا

 او سيد الماربوع, 
ىلتى ترتدم مرحلتة النضتج واستتعال  وقد يعود سسب انخفاض نسبة الحموضة مم امتداد مدم الختزع         

والعتتاني  Hulme  ,1970امحمتتاض العضتتوية وانخفتتاض نستتستعا نتيجتتة استتتعالمعا فتتي  مليتتة التتتنفس )
(.  متتتا اع احتفتتتاظ الثمتتتار تحتتتت التسريتتتد التسخيتتتري بتتتأ لى نستتتبة متتتع الحموضتتتة مرارنتتتة بالتسريتتتد  1985,

(, وارتفتاب نستبة امضترار الفستلجية فتي 5رقتم المي اني ي قد يعود الى انخفتاض ستر ة التتنفس فيعتا )شت ل 
(  -7bو-a 7الثمار المخزونة تحت التسريد المي اني ي مرارنة بمثيالتعا تحت التسريتد التسخيتري )جتدول رقتم 

 1996,  لتتتتتتواع, Pentzer ,1974و Ryalالتتتتتتي تتتتتتتؤدي التتتتتتى انخفتتتتتتاض نستتتتتبة امحمتتتتتتاض العضتتتتتتوية )
 (.    2004واالسدي, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                      نسبة الحموضة الكلية في فيثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد وتداخالتها ( تأ9جدول رقم )
 . الثمار صير 

 المعامالت
ة مد 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

الشهر  التكييف
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر  المعدل
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

 المعدل

T1 1.13 0.97 0.91 1.00 1.06 0.94 0.85 0.95 0.64 

T2 1.14 0.98 0.91 1.01 1.08 0.98 0.88 0.98 0.66 

T3 1.15 0.98 0.91 1.01 1.06 1.00 0.86 0.98 0.67 

T4 1.13 0.99 0.88 1.0 1.07 0.98 0.85 0.96 0.68 

T5 1.12 0.97 0.95 1.01 1.09 1.00 0.85 0.98 0.69 

T6 1.11 0.98 0.94 1.01 1.09 1.03 0.89 1.00 0.69 

T7 1.13 0.98 0.94 1.02 1.11 0.98 0.89 0.99 0.69 

T8 1.12 0.97 0.92 1.00 1.08 0.94 0.86 0.96 0.67 

T9 1.16 0.98 0.94 1.03 1.10 1.05 0.96 1.04 0.69 

LSD  5%     غ.م 0.03 غ.م 0.01 غ.م 

   0.88 0.98 1.08  0.92 0.98 1.13 مدة الخزن      

LSD  5%     0.01  0.06   

 0.65 0.95 0.83 0.97 1.06 1.00 0.91 0.98 1.11 ميكانيكي     

 0.70 0.98 0.91 1.00 1.10 1.02 0.93 0.98 1.15 تبخيري    

LSD  5%    0.05 0.03 0.085 0.01 غ.م 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 1.1 0.97 0.88 0.98 1.06 0.94 0.82 0.94 0.62 

T2 1.12 0.98 0.86 0.99 1.07 0.98 0.83 0.96 0.64 

T3 1.13 0.98 0.87 0.99 1.06 1.01 0.84 0.97 0.66 

T4 1.12 0.99 0.84 0.98 1.04 0.95 0.83 0.94 0.65 

T5 1.12 0.96 0.94 1.01 1.08 0.97 0.82 0.95 0.64 

T6 1.08 0.98 0.94 1.00 1.09 1.02 0.83 0.98 0.66 

T7 1.09 0.98 0.96 1.01 1.06 0.97 0.86 0.96 0.66 

T8 1.1 0.96 0.94 1.00 1.03 0.87 0.81 0.90 0.64 

T9 1.1 0.98 0.94 1.01 1.07 1.03 0.94 1.01 0.67 

ي
ير

خ
تب

 

T1 1.15 0.96 0.93 1.01 1.05 0.93 0.88 0.95 0.66 

T2 1.15 0.97 0.96 1.03 1.09 0.98 0.93 1.00 0.68 

T3 1.16 0.98 0.94 1.03 1.06 0.99 0.88 0.98 0.69 

T4 1.13 0.99 0.92 1.01 1.09 1.00 0.87 0.98 0.69 

T5 1.12 0.98 0.95 1.02 1.09 1.02 0.88 0.99 0.73 

T6 1.13 0.97 0.94 1.01 1.08 1.04 0.96 1.02 0.72 

T7 1.17 0.98 0.92 1.02 1.15 0.98 0.93 1.02 0.72 

T8 1.14 0.97 0.91 1.01 1.13 1.01 0.91 1.01 0.70 

T9 1.22 0.98 0.94 1.05 1.12 1.07 1.09 .101 0.72 

LSD   5% 0.01 0.03 غ.م غ.م غ.م 

 
 
 
 



 
 : محتو  الثمار مع فيتاميع ج . 4-10

 اع تتتتأثير المعتتتامالت ومتتتدم الختتتزع وطريرتتتة التسريتتتد فتتتي محتتتتو   صتتتير ثمتتتار السرترتتتال المحلتتتي متتتع      
فرتتتتد أظعتتتترت نتتتتتااج التحليتتتتل اإلحصتتتتااي  نتتتتد دراستتتتة تتتتتأثير  10ج موضتتتتحة فتتتتي الجتتتتدول رقتتتتم  -فيتتتتتاميع

ج ظعور فروقات معنوية فتي  -فيتاميع عم رالمعامالت ) عامل لوحده ىحصاايا( في محتو   صير الثما
 لى نسبة مع باحتفاظعا بأ T1معدل محتو  الثمار مع الفيتاميع سيع المعامالت وتميزت معاملة المرارنة 

معنويتتتتا مرارنتتتتة بمعاملتتتتة  T9, وانخفتتتتاض النستتتتبة فتتتتي معاملتتتتة التغليتتتتف الفتتتتردي%42.70الفيتتتتتاميع سلغتتتتت 
, فتتتي حتتتيع لتتتم تختلتتتف معاملتتتة المرارنتتتة معنويتتتا  تتتع المعتتتامالت االختتتر   متتتا لتتتم  %41.69المرارنتتتة التتتى 

الثمتتار متع الفيتتتاميع فتتي تختلتف المعتتامالت فيمتا سينعتتا .ولتم تصتتل الفروقتات ستتيع المعتامالت  لتتى محتتو  
 الموسم الثاني و مدم التمييف الى مستو  المعنوية.

قد يعود السسب ىلى ىع الرياسات تجري لعصير الثمار في حتيع اغلتب التغييترات الميمياويتة تحتدث         
ع  (, ويعتود انخفتاض محتتو  ثمتار معاملتة التغليتف الفتردي مت1995في قشرم الثمرم أوال )الجسوري والعيتتي,

ج وارتفا تت  فتتي معاملتتة المرارنتتة ربمتتا ىلتتى زيتتادم الفرتتد الرطتتوبي وبالتتتالي زيتتادم تر يتتز الم ونتتات -فيتتتاميع
 (1995الخلوية )الجسوري واخروع,

أدت متتدم ختتزع الثمتتار التتى خفتتض معنتتوي فتتي محتتتو  الثمتتار متتع فيتتتاميع ج المخزونتتة لمتتدم ثالثتتة        
متل  صتير 100(ملغتم 49.27و  47.04متار متع فيتتاميع ج )أشعر لموسمي الدراسة فرد  اع محتو  الث

متتل  صتتير 100( ملغتتم 37.24و  36.71فتتي سدايتتة متتدم الختتزع و أنخفتتض فتتي نعايتتة متتدم الختتزع التتى )
 لموسمي الدراسة  لى التوالي .

متتع الفيتتتاميع لموستتمي الدراستتة ومتتدم  رفتتي محتتتو   صتتير الثمتتا ْ  لتتم تتتؤثر طريرتتة التسريتتد معنويتتا       
 ف.التميي

متتتع فيتتتتاميع ج نتيجتتتة  روأظعتترت الدراستتتة وجتتتود فروقتتتات معنويتتة فتتتي معتتتدل محتتتتو   صتتير الثمتتتا       
للتداخالت سيع طريرتة التسريتد ومتدم الختزع فتي الموستم امول متع الدراستة فرتط, فرتد  تاع أ لتى محتتو  متع 

متتل 100ملغتتم  47.98الفيتتتاميع فتتي الشتتعر امول متتع الدراستتة تحتتت التسريتتد التسخيتتري والتتذي وصتتل التتى 
متتل  صتتير فتتي الشتتعر الثالتتث متتع الختتزع تحتتت 100ملغتتم  36.26 صتتير فتتي حتتيع  انتتت أقتتل نستتبة لتت  

 التسريد المي اني ي.
 ما ظعرت فروقات معنوية نتيجة للتداخل سيع المعامالت و طريرة التسريد فرد  اع أ لتى نستبة متع        

متل  صتير فتي حتيع 100ملغتم  43.3تتي وصتلت التى تحت التسريد التسخيري وال T1الفيتاميع في معاملة 
مل  صير 100( ملغم 41.09الى  (T9انخفض محتو  الثمار مع الفيتاميع في معاملة التغليف الفردي 



تحت التسريد المي اني ي في الموسم امول في حيع لم تصل الفروقتات حتد المعنويتة فتي الموستم الثتاني متع 
 الدراسة ومدم التمييف .

متع ستيع العوامتل امختر   ْ  نتااج دراسة هذه الصفة أع مدم الخزع هتو العامتل اممثتر تتأثيرا خالصة      
 في التأثير في هذه الصفة .

قد يعود سسب انخفاض محتو  الثمار مع الفيتاميع في معاملة التغليف الفردي الى انخفاض نسبة         
ج مم امتداد متدم الختزع  -خفاض نسبة فيتاميع, ويفسر ان )1الفرد الرطوبي في هذه المعاملة )جدول رقم 

واستتعال  الفيتتاميع فتي  مليتة  ascorbic acid oxidaseربما يعود ىلتى تأمستد الفتايتميع سوستاطة ىنتزيم 
(. اطالتة متدم ختزع الثمتار تتؤدي ىلتى خفتض 1985التنفس السيما  ند ختزع الثمتار لمتدم طويلتة )العتاني, 

-و سجيع ومحتو   ال مع س ر الفر توز يؤدياع ىلتى هتدم فيتتاميعج واع ام-محتو  الثمار مع فيتاميع
 (.   1995(  هذه النتااج تتفو مم ذ ره )الجسوري والعيتي,Smoot,1999و Nagyج              )

ج وقتتد - متتا أع أضتترار الستترودم تتتؤدي التتى زيتتادم ستتر ة التتتنفس و هتتذا يتتؤدي التتى استتتعال  فيتتتاميع       
ج تحت التسريد المي اني ي الذي ارتفعت في  نسبة امضرار الفسلجية )جدول -تاميعيفسر انخفاض نسبة في

 a-77وb-.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 محتوى الثمار من فيتامين ج  في( تأثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد وتداخالتها 10جدول رقم )

 

 المعامالت
ب دم 2004مدب الخا  للموسم  2003مدب الخا  للموسم 

الشهر  التكييف

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

الشهر  المعدد

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

 المعدد

T1 47.36 43.82 36.93 42.70 49.15 46.21 37.45 44.27 37.26 

T2 47.94 42.41 36.80 42.38 48.90 45.29 37.42 43.87 34.57 

T3 48.46 43.38 35.64 42.49 49.20 .6745  36.86 43.91 37.38 

T4 47.64 43.25 35.13 42.01 49.37 45.27 37.12 43.92 34.32 

T5 46.92 42.87 36.85 42.21 49.30 45.25 36.76 43.77 33.59 

T6 47.13 42.24 38.06 42.48 49.80 45.91 37.41 44.37 34.53 

T7 47.24 42.15 38.03 42.47 49.71 45.92 37.51 44.38 35.44 

T8 47.41 42.33 36.20 41.98 49.03 45.72 37.42 44.06 35.19 

T9 46.53 41.72 36.81 41.69 49.06 45.16 37.27 43.83 36.00 

LSD 5%  غ.م غ.م غ.م 1.01 غ.م 

مدب    

 الخا 

 

47.04 
44.68 36.71  49.27 45.60 37.24   

LSD 5%  1.26  1.45   

 35.58 43.71 36.52 45.39 49.21 41.75 36.26 42.17 46.82 ميكانيكي   

 35.42 44.37 37.97 45.81 49.34 42.78 37.16 43.20 47.98 تبخيري    

LSD 
5%  

 غ.م غ.م غ.م غ.م 1.79

ي
يك
ان
يك
م

 

T1 47.35 42.29 36.65 42.10 49.01 045.3  36.62 43.64 37.18 

T2 47.31 042.6  36.15 42.02 49.11 046.3  36.62 44.01 36.88 

T3 048.3  42.42 35.07 41.93 48.71 045.3  36.57 43.53 39.74 

T4 47.00 42.32 35.24 41.52 48.91 45.23 36.36 43.50 32.30 

T5 46.34 42.27 36.25 41.62 49.19 45.25 36.48 43.64 32.91 

T6 046.0  42.25 37.72 41.99 49.44 45.17 36.16 43.59 33.36 

T7 46.26 42.03 37.85 42.05 49.86 45.45 36.88 44.06 35.46 

T8 46.22 42.16 35.98 41.45 49.75 45.37 36.78 43.97 35.23 

T9 46.62 41.19 35.45 41.09 48.93 45.27 36.68 43.63 37.14 

ي
ير
خ
تب

 
T1 47.36 45.35 037.2  43.30 49.00  45.14 36.16 43.43 37.34 

T2 48.56 42.21 37.44 42.74 49.08 .2745  38.27 44.21 32.26 

T3 48.61 44.34 036.2  43.05 49.48 046.1  37.36 44.31 35.82 

T4 48.28 44.18 35.01 42.49 49.54 45.29 37.76 44.20 36.35 

T5 047.5  43.47 37.45 42.81 49.16 45.32 37.35 43.94 34.28 

T6 48.26 42.23 38.39 42.96 49.73 46.37 37.94 44.68 35.70 

T7 48.22 42.26 038.2  42.89 49.67 46.47 38.24 44.79 35.42 

T8 48.59 042.5  36.42 42.50 49.13 46.17 38.15 44.48 35.14 

T9 46.43 42.25 38.17 42.28 49.12 45.18 38.38 44.23 34.87 

LSD 5% غ.م غ.م غ.م 2.11 غ.م 
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تتتاثير المعتتامالت ومتتدم الختتزع وطريرتتة التسريتتد وتتتداخالتعا فتتي نستتبة الستت ريات  جلتتد  دراستتة نتتتاا        

( فرتد أوضتحت 11اشتعر والموضتحة فتي الجتدول رقتم ) 3المختزلة في ثمار السرترال المحلي المخزنة لمدم 
ل نستتبة الستت ريات نتتتااج التحليتتل االحصتتااي  تتدم وجتتود فروقتتات معنويتتة نتيجتتة تتتأثير المعتتامالت فتتي معتتد

المختزلتتة فتتي الموستتم امول , أمتتا فتتي الموستتم الثتتاني فرتتد انخفضتتت نستتبة الستت ريات المختزلتتة فتتي معاملتتة 
مرارنتتة بمعاملتتة المرارنتتة التتتي ارتفعتتت فيعتتا معتتدل نستتبة الستت ريات  %3.53التغليتتف الفتتردي معنويتتا ىلتتى 

أ لتى نستبة ست ريات مختزلتة سلغتت  لى  T7, ووحصلت معاملة مستخل  النعناب %4.13المختزلة ىلى 
فتتي حتتيع لتتم  T8ومعاملتتة المسيتتد الفطتتري  T9ذ تفوقتتت معنويتتا  لتتى معتتاملتي التغليتتف الفتتردي إ 4.23%

والمعتتتامالت امختتتر ,  متتتا لتتتم تصتتتل الفروقتتتات ستتتيع معاملتتتة المرارنتتتة  T1تختلتتتف  تتتع معتتتامالت المرارنتتتة 
 والمعامالت امخر  الى مستو  المعنوية . 

ي متتدم التمييتتف حصتتلت معاملتتة المرارنتتة  لتتى أ لتتى نستتبة فتتي معتتدل  محتتتو   صتتير الثمتتار فتت           
مرارنة بالمعامالت امخر  التتي انخفظتت النستبة فيعتا  لمتع الفروقتات لتم  %4.65مع الس ريات المختزلة 

 تصل الى حد المعنوية . 
ة تستتيع اع متتدم الختتزع أدت التتى متتع دراستتة تتتأثير متتدم الختتزع فتتي معتتدل نستتبة الستت ريات المختزلتت          

زيتتادم نستتبة الستت ريات المختزلتتة متتم امتتتداد متتدم الختتزع فتتي موستتمي الدراستتة وصتتلت ىلتتى حتتد المعنويتتة فتتي 
(% 3.78و 3.77) 2004و 2003الموستتم الثتتاني فرتتط حيتتث  انتتت نستتستعا فتتي سدايتتة الختتزع للموستتميع 

 .(%  لى التوالي4.14و3.95وازدادت في نعاية مدم الخزع الى )
 نتتد دراستتة تتتأثير طريرتتة التسريتتد فتتي معتتدل نستتبة الستت ريات المختزلتتة اتضتتا اع نستتستعا أ لتتى فتتي          

 صير الثمار المخزنتة تحتت التسريتد التسخيتري مرارنتة سنستستعا فتي الثمتار المخزنتة تحتت التسريتد المي تاني ي 
ستتو  المعنويتة فتي الموستم امول وصلت حد المعنوية في الموسم الثاني في حيع لم ترتفم الفروقات الى م

معتتتدل نستتتستعا فتتتي الثمتتتار المخزنتتتة تحتتتت التسريتتتد المي تتتاني ي فتتتي الموستتتم  توفتتتي متتتدم التمييتتتف , فرتتتد  انتتت
 .%4.22وارتفعت في  صير الثمار تحت التسريد التسخيري الى %3.73الثاني

لفتتة لموستتمي الدراستتة ومتتدم لتتم تظعتتر فروقتتات معنويتتة نتيجتتة للتتتداخالت ستتيع  وامتتل الدراستتة المخت         
 التمييف والموضحة في الجدول المذ ور أ اله .

 
 
 
 
 



وخالصتتة دراستتة هتتذه الصتتفة اتضتتا اع متتدم الختتزع أدت التتى زيتتادم نستتبة الستت ريات المختزلتتة فتتي         
 صير الثمار مم امتداد مدم خزنعا , واع نسستعا في  صتير الثمتار المخزنتة تحتت التسريتد التسخيتري أ لتى 

 ع نسستعا في  صير الثمار المخزنة تحت التسريد المي اني ي .م
اع ستتسب زيتتادم نستتبة الستت ريات المختزلتتة فتتي الثمتتار متتم امتتتداد متتدم الختتزع قتتد يعتتود التتى انخفتتاض         

نسبة العصير ستردم متدم الختزع نتيجتة التى استتمرار  مليتة النتتا وفرتداع المتاء متع الثمتار التذي يتؤدي التى 
ىليت   لالتى زيتادم تر يتز الست ريات وهتذا يتفتو متم متا توصت ي( ممتا يتؤد4العصير )جتدول رقتم  زيادم تر يز

( .             متتا اع الزيتتادم فتتي الستت ريات المختزلتتة قتتد تعتتز  التتى 2005وامنصتتاري ,  2004)حستتع, 
( فضتال 1985تحلل م ونات جدراع الخاليتا مثتل الب تتيع والعيميستليلوز متم ترتدم مراحتل النضتج )العتاني, 

 تتتتع اع استتتتتتعال  الحموضتتتتة فتتتتتي تتتتتنفس الثمتتتتتار أوال جعتتتتل ذلتتتتت   لتتتتى حستتتتتاب زيتتتتادم تر يتتتتتز الستتتتت ريات 
 ( .1994وآخروع, Edwardsالمختزلة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الس ريات المختزلة.نسبة  في( تأثير المعامالت ومدم الخزع وطريرة التسريد وتداخالتعا 11جدول رقم )

 

 المعامالت

ب مد 2004مدب الخا  للموسم  2003لموسم مدب الخا  ل

الشهر  التكييف

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

الشهر  المعدد

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

 المعدد

T1 3.82 3.90 3.96 3.89 3.96 3.89 4.30 4.13 4.65 

T2 3.67 3.94 4.05 3.88 4.05 3.88 4.26 4.11 4.43 

T3 3.59 3.62 3.75 3.65 3.75 3.93 4.06 3.91 4.42 

T4 3.89 3.95 3.99 3.94 3.99 3.94 4.29 4.14 4.46 

T5 3.88 3.93 4.02 3.95 4.02 3.95 4.10 3.99 4.55 

T6 3.80 3.85 4.05 3.90 4.05 3.90 4.12 3.87 4.45 

T7 3.73 3.75 3.88 3.79 3.88 3.79 4.49 4.23 4.46 

T8 3.80 3.83 3.92 3.85 3.51 3.83 3.95 3.76 4.47 

T9 3.79 3.84 3.88 3.83 3.88 3.83 3.69 3.53 4.42 

LSD  5% غ.م 0.402 غ.م غ.م غ.م 

   4.14 3.99 3.78  3.95 3.85 377 مدب الخا 

LSD5% 0.232  غ.م   

 4.36 3.73 3.85 3.77 3.56 3.83 3.96 3.83 3.71 ميكانيكي

 4.60 4.22 4.43 4.21 4.00 3.88 3.93 3.86 3.84 تبخيري

LSD  5% غ.م 0.189 غ.م غ.م غ.م 

ي
يك
ان
يك
م

 

T1 3.79 3.89 3.93 3.87 3.87 4.10 4.25 4.07 4.41 

T2 3.45 3.97 4.14 3.85 3.91 4.13 4.30 4.11 4.43 

T3 3.53 3.56 3.73 3.61 3.62 3.49 3.64 3.59 4.32 

T4 3.82 3.85 3.87 3.85 3.69 4.03 4.10 3.96 4.36 

T5 3.81 3.92 4.08 3.93 3.59 3.63 3.65 3.62 4.40 

T6 3.88 3.97 4.05 3.96 3.59 3.71 3.73 3.67 4.35 

T7 3.70 3.73 4.04 3.82 3.58 4.25 4.42 4.09 4.35 

T8 3.79 3.87 3.91 3.85 3.04 3.32 3.34 3.23 4.37 

T9 3.65 3.76 3.88 3.76 3.12 3.21 3.25 3.19 4.27 

ي
ير
خ
تب

 
T1 3.85 3.92 3.99 3.92 3.95 4.25 4.35 4.18 4.89 

T2 3.89 3.91 3.96 3.92 3.90 4.19 4.22 4.11 4.44 

T3 3.65 3.68 3.78 3.71 4.09 4.38 4.48 4.32 4.53 

T4 3.97 4.05 4.11 4.04 3.98 4.51 4.48 4.32 4.57 

T5 3.95 3.95 3.97 3.96 4.38 4.15 4.55 4.36 4.70 

T6 3.72 3.72 4.06 3.83 4.13 3.57 4.52 4.07 4.56 

T7 3.77 3.78 3.73 3.76 4.16 4.42 4.56 4.38 4.57 

T8 3.82 3.79 3.93 3.85 3.98 4.35 4.57 4.30 4.58 

T9 3.92 3.92 3.88 3.91 3.46 4.01 4.13 4.87 4.58 

LSD 5% غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م 
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( نتتتتتااج تتتتتأثير المعتتتتامالت فتتتتي نستتتتبة الستتتت ريات المليتتتتة لعصتتتتير ثمتتتتار 12يوضتتتا الجتتتتدول رقتتتتم )         

المليتة فتي الموستم  تالسرترال, فرد أوضا التحليل االحصااي  دم وجود فروقتات معنويتة فتي نستبة الست ريا
ىلتتى  T5لتة مستتتخل  الثتوم امول بتالرغم متع الزيتتادم الملحوظتة فتتي معتدالتعا فرتتد ارتفعتت النستبة فتتي معام

, وفتتي الموستتم الثتتاني متتع الختتزع T7فتتي معاملتتة مستتتخل  النعنتتاب  %7.14وأدنتتى نستتبة لعتتا   7.52%
التتي تفوقتت معنويتا  لتى نستستعا  T7فتي معاملتة مستتخل  النعنتاب  %8.36ارتفعت نسبة الس ريات ىلى 

 لى معاملة  T9و  T5و  T2 ت ,  ما تفوقت المعامال %8.18في معاملة المرارنة التي انخفضت ىلى 
, أمتا فتي متدم التمييتف فلتم تصتل T8و T6و T4و T3المرارنة في حيع لتم تختلتف  تع تتأثير المعتامالت 

 T9الفروقات ىلى مستو  المعنوية  لى الرغم مع الزيادم الملحوظة لمعدالتعا فتي معاملتة التغليتف الفتردي 
 .    %8.56ة المرارنة  الى وانخفضت نسستعا في معامل %8.70والتي ارتفعت ىلى 

أدت مدم الخزع الى زيادم معنوية في نسبة الست ريات المليتة ولموستمي الدراستة فرتد  انتت نستستعا          
 7.59(% لموستتتتتمي الدراستتتتتة وارتفعتتتتتت فتتتتتي نعايتتتتتة متتتتتدم الختتتتتزع ىلتتتتتى )8.10و7.16فتتتتتي سدايتتتتتة الختتتتتزع )

 (%. 8.53و
ذه الصتتتفة اتضتتتا اع نستتتستعا فتتتي  صتتتير الثمتتتار المستتتردم ولتتتد  دراستتتة تتتتأثير طريرتتتة التسريتتتد فتتتي هتتت        

ذ ارتفعتت فتي الثمتار المخزنتة تحتت إتسخيريا تفو  معنويا  لى نستستعا فتي الثمتار تحتت التسريتد المي تاني ي 
(% لموستتمي الدراستتة فتتي حتتيع انخفضتتت فتتي الثمتتار المخزنتتة تحتتت 8.40و 07.5التسريتتد التسخيتتري التتى )
(%  لى التوالي, في حيع لتم ترتتو الفروقتات فتي متدم التمييتف التى 8.15و 7.27التسريد المي اني ي الى )

 حد المعنوية .
لتتتأثير التتتداخالت ستتيع طريرتتة التسريتتد ومتتدم الختتزع  تتاع لتت  امثتتر المعنتتوي فتتي رفتتم نستتبة  ةبالنستتب        

يتث  انتت ا لتى ح ةالس ريات الملية في  صير الثمار تحت التسريد التسخيري في الموسم الثاني مع الدراست
فتتي معاملتتة التتتداخل تحتتت التسريتتد التسخيتتري فتتي الشتتعر الثالتتث متتع الختتزع  %8.65نستتبة للستت ريات المليتتة 

فتتي معاملتتة التتتداخل تحتتت التسريتتد المي تتاني ي فتتي الشتتعر االول متتع  %7.98واقتتل نستتبة للستت ريات المليتتة 
 الخزع .
معتتامالت الدراستتة وطريرتتة التسريتتد فتتي الموستتم  ويوضتا الجتتدول المتتذ ور أ تتاله تتتداخال معنويتتا ستتيع         

تحتتت التسريتتد التسخيتتري فتتي رفتتم نستتبة الستت ريات  T5الثتتاني متتع الدراستتة فرتتد تميتتزت فيعتتا معاملتتة التتتداخل 
تحتتت التسريتتد المي تتاني ي التتى خفتتض النستتبة التتى  T1فتتي حتتيع أدت معاملتتة التتتداخل  %8.46المليتتة التتى 

8.08%. 
   



الملية مم تردم مدم الخزع قد يعود الى تحلل العيميستليلوز والب تتيع  تبة الس ريااع سسب زيادم نس        
( . وقتتد يعتود الستسب فتي ارتفتاب نستتستعا 1985الموجتود فتي جتدراع الخاليتا متتم ترتدم نضتج الثمتار )العتاني,

وهتي متادم ست رية ربمتا  Mucilageاحتواء هذه المستخلصات  لتى متادم  ىفي معامالت المستخلصات ال
ترلتتتت متتتع الرشتتترم ىلتتتى العصتتتير, فضتتتال  تتتع اع  مليتتتة التتتتنفس تستتتتعل  الحتتتوامض أستتترب متتتع استتتتعال  ان

(, ىع التخلختتل فتتي 1994وآختتروع, Edwardsالستت ريات وبالتتتالي تتتزداد نستتبة الستت ريات  لتتى حستتاسعا )
الحيويتة تؤدي ىلتى ارتفتاب فتي العمليتات  Inter mittentدرجات حرارم المخزع التسخيري سيع الليل والنعار 

 (.1992وآخروع, Martinez-Javegaتؤدي ىلى زيادم نسبة الس ريات ) يالت
تر يتتز  م متتا اع استتتمرار الفرتتد الرطتتوبي متتع الثمتتار يتتؤدي ىلتتى زيتتادم تر يتتز العصتتير فيعتتا وينتتتج  نتت  زيتتاد 

 . تالس ريا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عالعصير م   نسبة محتو  فيتداخالتعا ( تأثير المعامالت ومدم الخزع وطريرة التسريد و 12جدول رقم )
 .الس ريات الملية

 المعامالت
 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

 ةمد
 التكييف

الشهر 
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر  المعدل
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

 المعدل

T1 7.19 7.34 7.64 7.39 8.03 8.10 8.42 8.18 8.56 

T2 6.98 7.44 7.67 7.36 8.12 8.25 8.57 8.31 8.68 

T3 6.94 7.53 7.26 7.24 8.12 8.18 8.54 8.28 8.67 

T4 7.34 7.53 7.51 7.46 8.06 8.13 8.52 8.23 8.65 

T5 7.24 7.62 7.72 7.52 8.11 8.28 8.57 8.32 8.67 

T6 7.20 7.53 7.71 7.48 8.11 8.14 8.56 8.27 8.68 

T7 6.92 6.92 7.57 7.14 8.20 8.28 8.59 8.36 8.68 

T8 7.32 7.28 7.56 7.39 8.04 8.17 8.50 8.23 8.66 

T9 7.34 7.53 7.63 7.50 8.14 8.28 8.56 8.33 8.70 

LSD5% غ.م 0.13 غ.م غ.م غ.م  

   8.53 8.20 8.10  7.59 7.46 7.16 مدة الخزن

LSD5% 0.26  0.40   

 8.65 8.15 8.42 8.06 7.98 7.27 7.81 7.52 7.18 ميكانيكي

 8.67 8.40 8.65 8.34 8.22 7.50 7.36 7.30 7.14 تبخيري

LSD5% غ.م 0.23 0.57 0.21 غ.م 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 7.10 7.17 7.77 7.35 7.92 7.97 8.35 8.08 8.55 

T2 6.77 7.69 8.04 7.50 8.07 8.14 8.45 8.22 8.67 

T3 6.91 7.57 7.23 7.25 7.97 7.98 8.41 8.12 8.65 

T4 7.30 7.50 7.51 7.44 7.93 7.98 8.45 8.12 8.65 

T5 7.09 7.87 8.08 7.68 7.92 8.16 8.43 8.17 8.66 

T6 7.50 7.51 8.07 7.70 7.95 7.99 8.40 8.11 8.67 

T7 6.88 6.88 7.82 7.20 8.13 8.16 8.47 8.25 8.67 

T8 7.58 7.57 7.80 7.65 7.92 7.98 8.37 8.09 8.66 

T9 7.51 7.94 7.93 7.79 7.98 8.16 8.47 8.20 8.70 

ي
ير

خ
تب

 

T1 7.27 7.51 7.52 7.43 8.14 8.23 8.49 8.29 8.56 

T2 7.19 7.19 7.31 7.23 8.16 8.36 8.68 8.40 8.69 

T3 6.97 7.50 7.23 7.23 8.26 8.38 8.66 8.43 8.68 

T4 7.38 7.55 7.52 7.48 8.18 8.27 8.59 8.35 8.65 

T5 7.38 7.36 7.35 7.36 8.29 8.39 8.70 8.46 8.68 

T6 6.88 7.55 7.35 7.26 8.26 8.29 8.71 8.42 8.69 

T7 6.96 6.96 7.31 7.08 8.27 8.40 8.71 8.46 8.69 

T8 7.07 7.00 7.31 7.13 8.15 8.35 8.63 8.38 8.66 

T9 7.17 7.12 7.33 7.21 8.30 8.40 8.64 8.45 8.70 

LSD5% غ.م 0.32 غ.م غ.م غ.م 
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لتتد  دراستتة نتتتااج تتتأثير المعتتامالت و متتدم الختتزع و طريرتتة التسريتتد و تتتداخالتعا فتتي نستتبة المتتواد          

فتتي  ةلمتتدم ثالثتتة أشتتعر والموضتتح فتتي  صتتير ثمتتار السرترتتال المحلتتي المختتزع  TSSالصتتلبة الذاابتتة المليتتة 
( اتضتتتا أع للمعتتتامالت تتتتأثيرات باتجتتتاه انخفاضتتتعا مرارنتتتة بمعاملتتتة المرارنتتتة ففتتتي الموستتتم 13الجتتتدول رقتتتم)

 لالتتتي انخفتتض فيعتتا معتتدل نستتبة ا T9امول وصتتلت مستتتو  المعنويتتة فتتي معاملتتة التغليتتف الفتتردي للثمتتار 
TSS  متتتتا اع معاملتتتتة %12.25المرارنتتتتة التتتتى  فتتتتي حتتتتيع ارتفعتتتتت النستتتتبة فتتتتي معاملتتتتة %11.86التتتتى  ,

 T5ومعاملتة مستتخل  الثتوم  T3و T2اختلفت معنويتا  تع تتأثير معتامالت الشتسنت  T9التغليف الفردي 
,  متتتا اع T7 و  T6و T4, فتتي حتتيع لتتم تختلتتف  تتع تتتتأثير المعتتامالت   T8ومعاملتتة المسيتتد الفطتتري 

 أو فيما سينعا باستثناء معاملة التغليف الفردي . المعامالت امخر  لم تختلف  ع تأثير معاملة المرارنة
 T7وT6و معامالت مستتخل  النعنتاب  T9في الموسم الثاني تميزت معامالت التغليف الفردي          

بالمحافظة  لى اقل نسبة مواد صتلبة ذاابتة  ليتة فتي  صتير ثمارهتا وصتلت  T5ومعاملة مستخل  الثوم 
 لى التوالي,    في حيع ارتفعت النسبة معنويتا  فتي معاملتة (% 10.91و10.84و10.86و10.75ىلى )

ومعاملة المسيد  T3وT2, ولم تختلف معاملة المرارنة  ع تأثير معامالت الشسنت  %11.14المرارنة ىلى 
,  متتا لتتم يختلتتف معنويتتا تتتأثير معتتامالت مستتتخل  الشتتسنت  تتع تتتأثير معتتامالت مستتتخل   T8الفطتتري 

ستتتبة المتتتواد الصتتتلبة الذاابتتتة المليتتتة فتتتي  صتتتير الثمتتتار والموضتتتحة فتتتي الجتتتدول النعنتتتاب فتتتي التتتتأثير  لتتتى ن
 المذ ور أ اله .

لمنعتا لتم  TSSفي مدم التمييف يلحظ اع تأثير المعامالت قد أخذ المنحى نفس  في خفض نسبة          
تو  متتع بالمحافظتتة  لتتى أدنتتى مستت T9تصتتل التتى مستتتو  المعنويتتة وتميتتزت منعتتا معاملتتة التغليتتف الفتتردي 

 . %11.92المواد الصلبة الذاابة الملية وصل 
 TSSأد  امتتتتتداد متتتتدم ختتتتزع الثمتتتتار التتتتى زيتتتتادم فتتتتي معتتتتدل نستتتتبة المتتتتواد الصتتتتلبة الذاابتتتتة المليتتتتة          

( % 10.49و 11.78ولموسمي الدراسة لمنعا لم تصل الى مستو  المعنوية فرد  انت في الرياس امول )
 ( % لموسمي الدراسة  لى التوالي .11.61و 12.44ىلى ) وارتفعت في نعاية مدم الخزع 

لد  دراسة تأثير طريرتة التسريتد  لتى هتذه الصتفة أتضتا أع طريرتة التسريتد التسخيتري حافظتت  لتى         
مرارنتتة بطريرتتة التسريتتد المي اني يتتة و لموستتمي الدراستتة ومتتدم  TSSأقتتل نستتبة للمتتواد الصتتلبة الذاابتتة المليتتة 

 ةمستتو  المعنويت ىلى حد المعنوية في الموسم امول ومدم التمييف في حتيع لتم تصتل التالتمييف وصلت ا
 .13في الموسم الثاني و ما هو موضا في الجدول    رقم 

ويلحتتظ  تتدم وجتتود فروقتتات معنويتتة فتتي نستتبة المتتواد الصتتلبة الذاابتتة المليتتة نتيجتتة تتتداخالت  وامتتل        
 يرة التسريد( .الدراسة )المعامالت و مدم الخزع و طر 



تميتتزت منعتتا  TSSوخالصتتة دراستتة هتتذه الصتتفة اتضتتا أع المعتتامالت حافظتتت  لتتى أقتتل نستتبة          
معاملتتة التغليتتف الفتتردي للثمتتار و تتذل  طريرتتة التسريتتد التسخيتتري فتتي حتتيع أدت متتدم الختتزع التتى زيتتادم نستتبة 

TSS .مم زيادم مدم الخزع 
 TSSختلفتة  لتى أقتل نستبة فتي المتواد الصتلبة الذاابتة المليتة اع حصول الثمار في المعتامالت الم        

( وبالتتتالي ترليتتتل تر يتتتز 1قتتد يعتتتود التتى دور هتتتذه المعتتتامالت فتتي ترليتتتل نستتبة الفرتتتد الرطتتتوبي )جتتدول رقتتتم 
فتتتي معاملتتتة التغليتتتف الفتتتردي للثمتتتار وارتفتتتاب  TSS, ىع انخفتتتاض نستتتبة  TSSالعصتتتير وانخفتتتاض نستتتبة 
يعتتود ىلتتى استتتمرار  مليتتة النتتتا وفرتتداع التتوزع التتذي يتتؤدي ىلتتى تر يتتز العصتتير  نستتست  فتتي معاملتتة المرارنتتة

داخل الثمرم في حيع  مل التغليف الفردي للثمار ىلى الحد مع فرداع الوزع الذي انع س تأثيره  لى نستبة 
TSS ,(,ىضافة ىلى استعال  الس ريات في العمليات الحيوية ومنعا التنفس.1995)الجسوري والعيتي 

وقتتد يعتتود ستتسب زيتتادم نستتبة المتتواد الصتتلبة الذاابتتة المليتتة متتم زيتتادم متتدم الختتزع ىلتتى استتتمرار فرتتداع         
( الذي يؤدي التى تر يتز تلت  المتواد فتي  صتير الثمتار 1الماء مع الثمار مم زيادم مدم الخزع )جدول رقم 

الصتلبة الذاابتة المليتة )العتاني, و ذل  انخفاض نسبة العصير مم زيادم مدم الخزع يتؤدي التى زيتادم المتواد 
 (.1995(, وهذه النتيجة تتفو مم ما توصل الي  )العيتي وآخروع,1985

أع انخفتتاض هتتذه النستتبة فتتي الثمتتار المخزونتتة تحتتت التسريتتد التسخيتتري قتتد يعتتود التتى نستتبة الرطوبتتة         
داد فيتت  الشتتد الرطتتوبي بستتسب فتتي المختتزع التسخيتتري مرارنتتة بتتالمخزع المي تتاني ي التتذي يتتز  ْ  المرتفعتتة نستتسيا

( وهتذه النتيجتة تتفتو متم متا توصتل ىليت  b-7و-7aتيارات العتواء و زيتادم نستبة امضترار الفستلجية )جتدول 
 (. 2004و امسدي , 1996) لواع, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ئبة الذانسبة  المواد الصلبة  في( تأثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد وتداخالتها 13جدول رقم )

 . ةالكلي
 

 المعامالت
2003مدب الخا  للموسم  2004 مدب الخا  للموسم   

ب مد

الشهر  التكييف

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

الشهر  المعدد

 اوود

الشهر 

 الماني

الشهر 

 المالا

 المعدد

T1 11.90 12.26 12.59 12.25 10.68 10.90 11.85 11.14 12.22 

T2 11.81 12.23 12.57 12.20 10.59 10.72 11.52 10.94 12.18 

T3 11.83 12.26 12.53 12.20 10.53 10.89 11.60 11.00 12.15 

T4 11.70 12.00 12.50 12.07 10.64 10.87 11.82 11.11 12.26 

T5 11.87 12.16 12.45 12.16 10.40 10.64 11.70 10.91 12.10 

T6 11.82 11.89 12.28 12.00 10.42 10.74 11.41 10.86 12.13 

T7 11.66 11.98 12.32 11.99 10.36 10.68 11.49 10.84 11.97 

T8 11.90 12.01 12.53 12.15 10.48 10.78 11.77 11.01 12.17 

          T9 11.56 11.85 12.19 11.86 10.35 10.53  11.38 10.75 11.92 

LSD 5% غ.م 0.21 غ.م 0.28 غ.م 

   11.61 10.75 10.49  12.44 12.07 11.78 مدب الخا 

LSD 5% غ.م  غ.م   

 12.17 11.00 11.66 10.81 10.53 12.19 12.55 12.18 11.83 ميكانيكي

 12.07 10.90 11.57 10.69 10.46 12.01 12.33 11.96 11.73 تبخيري

LSD 5% 0.05 غ.م غ.م 0.175 غ.م 

ي
يك
ان
يك
م

 

T1 11.92 12.49 12.65 12.35 10.73 10.93 11.89 11.18 12.29 

T2 11.87 12.52 12.64 12.34 10.61 10.78 11.56 10.98 12.22 

T3 11.83 12.48 12.63 12.31 10.57 10.89 11.63 11.03 12.21 

T4 11.76 12.07 12.57 12.13 10.69 10.87 11.86 11.14 12.28 

T5 11.93 12.35 12.70 12.33 10.43 10.79 11.74 10.99 12.14 

T6 11.87 11.90 12.42 12.06 10.46 10.74 11.43 10.88 12.27 

T7 11.76 11.98 12.46 12.07 10.39 10.75 11.53 10.89 12.00 

T8 11.96 11.97 12.57 12.17 10.53 10.86 11.82 11.07 12.14 

T9 11.59 11.82 12.29 11.90 10.36 10.64 11.48 10.83 11.97 
ي
ير
خ
تب

 
T1 11.87 12.03 12.52 12.14 10.63 10.87 11.80 11.10 12.15 

T2 11.74 11.94 12.50 12.06 10.57 10.65 11.48 10.90 12.14 

T3 11.82 12.03 12.43 12.09 10.49 10.88 11.56 10.98 12.08 

T4 11.64 11.93 12.42 12.00 10.59 10.86 11.78 11.08 12.24 

T5 11.81 11.96 12.19 11.99 10.36 10.49 11.66 10.84 12.05 

T6 11.76 11.88 12.14 11.93 10.38 10.73 11.39 10.83 11.98 

T7 11.56 11.97 12.18 11.90 10.33 10.60 11.45 10.79 11.94 

T8 11.84 12.05 12.49 12.13 10.43 10.69 11.72 10.95 12.19 

T9 11.53 11.87 12.08 11.83 10.33 10.42 11.28 10.68 11.86 

LSD 5%  

  

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م

  
 
 



 الماروتيع: محتو  الرشور مع صبغة  4-14
 ت فتتيأثتر  أع المعتامالت (14)الموضتحة فتتي الجتدول  اإلحصتااييتضتا متع دراستة نتتتااج التحليتل        
الرشتور متع صتبغة المتاروتيع معنويتا اذ خفضتت المعتامالت محتتو  الرشتور متع صتبغة المتاروتيع محتو  

ومتتدم التمييتتف , ففتتي الموستتم امول ارتفتتم محتتتو  الرشتتور متتع الصتتبغة فتتي معاملتتة فتتي موستتمي الدراستتة 
غم قشور فتي موستمي الدراستة ومتدم التمييتف 100( ملغم 163.90و 154.34و 159.48المرارنة ىلى ) 

 لتتى التتتوالي فتتي حتتيع أدت المعتتامالت ىلتتى خفتتض معنتتوي فتتي محتتتو  الرشتتور متتع صتتبغة المتتاروتيع فتتي 
في الموسم امول ومعاملة التغليتف   T2دم التمييف وتميزت معاملة مستخل  الشسنت موسمي الدراسة وم

في مدم التمييف بأقل محتو  مع الصبغة وصل  T6الفردي في الموسم الثاني ومعاملة مستخل  النعناب 
 غم قشور  لى التوالي .  100( ملغم 160.34و 148.61و 154.08ىلى )

التتى ارتفتاب معنتتوي فتي محتتتو  الرشتترم متع صتتبغة المتاروتيع متتم امتتتداد  وقتد أدت متتدم ختزع الثمتتار        
غتتم 100(ملغتتم 142.64و  141.07متتدم الختتزع لموستتمي الدراستتة فرتتد  تتاع محتتتو  الرشتترم متتع الصتتبغة )

غتم قشتور لموستمي الدراستة  لتى 100( ملغتم 156.72و170.79قشور وارتفم في نعاية مدم الخزع الى )
 التوالي. 
يرة التسريد التسخيري الى زيادم محتو  الرشرم مع الصبغة مرارنة بطريرة التسريد المي اني ي أدت طر         

لموستتتتمي الدراستتتتة ومتتتتدم التمييتتتتف التتتتتي وصتتتتلت فتتتتي قشتتتتور الثمتتتتار المخزنتتتتة تحتتتتت التسريتتتتد التسخيتتتتري التتتتى 
غتتتم قشتتتور وانخفضتتتت معنويتتتا تحتتتت التسريتتتد المي تتتاني ي التتتى 100(ملغتتتم 162.55و152.71و162.10)
 غم قشور لموسمي الدراسة ومدم التمييف  لى التوالي.100(ملغم 161.59و 149.27و149.12)

فتتي صتتبغة المتتاروتيع متتم امتتتداد  ْ  معنويتتا ْ  ستتسب التتتداخل ستتيع متتدم الختتزع و طريرتتة التسريتتد ارتفا تتا      
غة مرارنتة مدم الخزع فرد أظعرت قشور الثمار تحت التسريد التسخيري ارتفا ا معنويا فتي محتواهتا متع الصتب

برشور الثمار تحت التسريد المي اني ي في موسمي الدراسة فرد  اع أ لى محتو  مع الماروتيع في الموستم 
غتتم قشتتور فتتي معاملتتة التتتداخل تحتتت التسريتتد التسخيتتري فتتي الشتتعر 100(ملغتتم 174.97امول وصتتل التتى )

غتتم قشتتور فتتي معاملتتتة 100(ملغتتم 136.50الثالتتث متتع الختتزع قتتد انخفتتض محتواهتتا متتتع المتتاروتيع التتى )
التداخل تحت التسريتد المي تاني ي فتي الشتعر امول متع الختزع. فتي الموستم الثتاني  انتت أ لتى محتتو  متع 

غتتم قشتتور فتتي معاملتتة التتتداخل تحتتت التسريتتد التسخيتتري فتتي الشتتعر الثالتتث 100( ملغتتم 159.64المتاروتيع )
تحت التسريتد التسخيتري فتي الشتعر امول  غم قشور في معاملة التداخل100(ملغم 142.20)  وأقل محتو  
 مع الخزع.
وأظعر التداخل سيع المعامالت وطريرتة التسريتد فروقتات معنويتة فتي متدم التمييتف وحتدها فرتد  تاع          

تحتتت  T1غتم قشتتور فتتي معاملتتة التتتداخل المرارنتتة 100ملغتتم 164.17أ لتى محتتتو  للرشتترم متتع المتتاروتيع 



تحتتتتتت التسريتتتتتد  T6غتتتتتم قشتتتتتور فتتتتتي معاملتتتتتة التتتتتتداخل100ملغتتتتتم 159.34التسريتتتتتد التخيتتتتتري وأقتتتتتل محتتتتتتو  
 المي اني ي.

اع قلة صتبغة المتاروتيع فتي قشتور الثمتار المخزونتة تحتت التسريتد المي تاني ي قتد يعتز  التى ىصتابة        
الثمار بامضرار الفسلجية نتيجة انخفاض درجتة حترارم الختزع وبالتتالي الترليتل متع تمتويع الصتبغة )العتاني 

( واع انخفاض درجة حرارم الخزع ترلل مع العمليات الحيوية ومنعتا برتاء الملوروفيتل وقلتت 1989وآخروع,
تمتتويع المتتاروتيع ,  متتا أع حصتتول الثمتتار فتتي المعتتامالت  لتتى أدنتتى محتتتو  متتع صتتبغة المتتاروتيع فتتي 

لتي تؤدي الى ترتدم قشورها قد يعز  الى أع هذه المستخلصات ترلل مع سر ة التنفس والفعاليات الحيوية ا
النضتتج, أو اع هتتذه المستخلصتتات تحتتتوي  لتتى امو ستتيع التتذي يتتؤخر النضتتج ويرلتتل محتتتو  الثمتتار متتع 

. وقد يعود سسب زيادم صبغة المتاروتيع متم (1985الماروتيع نتيجة ترليل فعالية أنزيم الملوروفيلز)العاني,
ر السرترال ىلى البالستيدات الملونة  لما تردم تردم مدم الخزع ىلى تحول البالستيدات الخضراء في قشرم ثما
 (. 1997نضج الثمار تحت ضرو  امجواء الباردم )اسراهيم وخليف, 

( متتتع اع محتتتتو  المتتتاروتيع يتتتزداد  نتتتد Ritu ,2003و  Penelope) هوهتتتذه النتتتتااج تتفتتتو متتتم متتتا ذ تتتر 
 االستوااية أوخزنعا. ةىنضاج ثمار الفامع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



محتوى قشور ثمار البرتقال المحلي  فيثير المعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد ( تأ14جدول رقم)

 . غم قشور 100ملغم  الكاروتين من صبغة

 

 المعامالت
 2004مدة الخزن للموسم   2003مدة الخزن للموسم 

ة مد
 التكييف

الشهر 
 األول

 المعدل الشهر الثالث الشهر الثاني
الشهر 
 األول

الشهر 
 الثاني

ر الشه
 الثالث

 المعدل

T1 143.91 157.56 176.96 159.48 146.46 157.15 159.41 154.34 163.90 

T2 141.35 150.86 170.04 154.08 145.95 153.69 155.75 151.79 163.67 

T3 140.41 157.39 169.49 155.76 144.99 156.14 156.96 152.70 161.84 

T4 141.06 154.09 171.36 155.51 143.04 156.14 157.90 152.36 161.73 

T5 141.69 154.68 169.68 155.35 141.02 151.25 156.11 149.46 163.40 

T6 139.91 158.58 169.01 155.83 140.09 150.86 156.95 149.30 160.34 

T7 140.49 156.41 169.48 155.46 143.11 154.34 157.04 151.50 162.00 

T8 141.80 148.39 173.77 154.65 137.55 152.18 156.97 148.90 160.79 

T9 139.05 156.78 167.38 154.40 141.56 150.84 153.42 148.61 161.00 

LSD 5% 0.408 0.211 غ.م 0.653 غ.م 

   156.72 153.62 142.64  170.79 154.97 141.07 مدة الخزن

LSD 5% 0.13  0.23   

 161.59 149.27 153.80 150.94 143.08 149.12 166.61 144.25 136.50 ميكانيكي

 162.55 152.71 159.64 156.29 142.20 162.10 174.97 165.68 145.64 تبخيري

LSD 5% 0.32 0.10 0.32 0.18 0.89 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 139.25 148.23 174.09 153.86 145.91 152.98 155.97 151.62 163.62 

T2 135.57 140.97 166.17 147.57 145.86 151.00 154.02 150.29 163.33 

T3 135.86 147.52 163.50 148.96 143.93 151.97 152.64 149.51 161.67 

T4 138.24 146.30 169.29 151.28 141.96 151.96 154.88 149.60 161.00 

T5 135.47 139.89 164.03 146.46 140.94 149.99 153.85 148.26 163.13 

T6 136.26 147.12 164.78 149.39 142.04 149.17 152.93 148.05 159.34 

T7 138.21 141.69 164.45 148.12 143.04 151.11 153.06 149.07 161.67 

T8 135.32 140.89 169.78 148.66 143.99 151.01 153.95 149.65 160.25 

T9 134.33 145.66 163.44 147.81 140.03 149.31 152.91 147.42 160.33 

ي
ير

خ
تب

 

T1 148.56 166.89 179.83 165.09 147.01 161.31 162.85 157.06 164.17 

T2 147.12 160.74 173.90 160.59 146.03 156.37 157.48 153.29 164.00 

T3 144.96 167.25 175.47 162.56 146.05 160.31 161.28 155.88 162.00 

T4 143.87 161.88 173.43 159.73 144.12 160.31 160.91 155.11 162.45 

T5 147.91 169.46 175.32 164.23 141.09 152.50 158.37 150.65 163.67 

T6 143.56 170.03 173.23 162.27 138.13 152.55 160.97 150.55 161.33 

T7 142.77 171.12 174.50 162.80 143.17 157.57 161.02 153.92 162.33 

T8 148.28 155.89 177.75 160.64 131.11 153.35 159.99 148.15 161.33 

T9 143.76 167.89 171.32 160.99 143.09 152.36 153.93 149.79 161.67 

LSD5% 0.57 غ.م غ.م غ.م غ.م 

 
 
 
 
 



 محتوى القشور من الكلوروفيل الكلي.   4-15

ويختفتي  متم ترتدم نضتج الثمتار ْ  ينخفض محتو  قشورثمارالسرترال المحلي مع الملوروفيل تتدريجيا        
 15اللوع امخضر ليحل اللوع السرترالي محل  وهذا ال يعني اختفاء الملوروفيل  ليا فرد وضا الجدول رقم 

اع هنا  برايا مع الملوروفيل  نتد ختزع الثمتار, اذ تستيع متع  دراستة تتأثير المعتامالت فتي هتذه الصتفة انت  
يل في موستمي الدراستة ومتدم التمييتف  لتى ليس للمعامالت تأثيرات معنوية في محتو  الرشرم مع الملوروف

التتترغم متتتع تميتتتز بعتتتض المعتتتامالت فتتتي المحافظتتتة  لتتتى محتتتتو  قشتتترتعا متتتع الملوروفيتتتل الملتتتي ىذ تميتتتزت 
في فتترم  T9في الموسم الثاني ومعاملة التغليف الفردي  T7في الموسم امول والمعاملة   T5المعامالت  

غم قشتور مرارنتة بمحتتو  قشتور ثمتار معاملتة المرارنتة 100 (ملغم 0.35و 1.97و 3.65التمييف بالريم )
 غم قشور  لى التوالي  .   100(ملغم  0.33, 1.66, 1.83مع الصبغة )

مع نتااج هتذه الدراستة نجتد اع متدم الختزع أدت ىلتى خفتض معنتوي فتي هتذه الصتفة متم امتتداد متدم        
غم قشور وانخفضت معنويا في نعايتة 100لغم (م3.01و 6.44الخزع فرد  انت الريم في الرياس امول ) 

 غم قشور.                  100(ملغم  0.83و 0.42مدم الخزع الى )
 لم ي ع لطريرة التسريد  تأثير معنوي في هذه الصفة في موسمي الدراسة و مدم التمييف .

طريرتتة التسريتتد متتم  لتتد  دراستتة تتتأثير تتتداخالت  وامتتل الدراستتة فتتي هتتذه الصتتفة اتضتتا اع تتتداخل          
متتدم الختتزع لتت  امثتتر المعنتتوي  لتتى محتتتو  الرشتتور متتع الملوروفيتتل لموستتمي الدراستتة فرتتد احتفظتتت معاملتتة 
التتتداخل ستتيع طريرتتة التسريتتد التسخيتتري للشتتعراالول متتع الختتزع بتتأ لى  ميتتة متتع لملوروفيتتل الملتتي فتتي الرشتترم 

 0.35ل  ميتتة متتع صتتبغة الملوروفيتتل ) غتتم قشتتور لموستتمي الدراستتة واقتت100( ملغتتم 3.04و 7.13سلغتتت )
غتتم قشتتور فتتي معاملتتة التتتداخل ستتيع طريرتتة التسريتتد التسخيتتري ومتتدم الشتتعر الثالتتث متتع 100( ملغتتم  0.77و

 الخزع .
 ي ما اظعر التداخل الثالثي سيع تأثير المعتامالت ومتدم الختزع وطريرتة التسريتد تتأثيرات معنويتة فت         

 ( .14هو مسيع في الجدول رقم ) الموسم امول مع الدراسة  ما
اع ستتسب انخفتتتاض الملوروفيتتل الملتتتي متتتم ترتتدم متتتدم الختتتزع قتتد يعتتتود التتتى تتتأثير ىنتتتزيم الملتتتوروفيليز        

Chlorophyllase   ( , وتحتتول البالستتتيدات 1985التتذي يتتؤدي التتى أمستتدتعا متتم ترتتدم النضتتج )العتتاني
 (1997ر السرترال )ىسراهيم وخليف,الخضراء ىلى البالستيدات الملونة مم تردم نضج ثما

 
 
 
 



 قشرم في الملوروفيلنسبة  في( تأثير المعامالت ومدم الخزع وطريرة التسريد وتداخالتعا 15جدول رقم )
 غم قشور100ملغم  الثمار

 المعامالت
ة مد 2004مدة الخزن للموسم  2003مدة الخزن للموسم 

 التكييف
الشهر 
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 لثالثا

الشهر  المعدل
 األول

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

 المعدل

T1 3.83 1.17 0.49 1.83 2.72 1.49 0.77 1.66 0.33 

T2 5.81 1.67 0.45 2.64 3.23 1.66 0.93 1.94 0.34 

T3 5.82 1.66 0.61 2.69 2.86 1.51 0.73 1.70 0.31 

T4 6.13 1.28 0.58 2.66 3.24 1.77 0.77 1.92 0.37 

T5 8.40 2.24 0.31 3.65 2.92 1.83 0.95 1.90 0.33 

T6 7.73 1.52 0.36 3.20 2.75 1.50 0.80 1.68 0.29 

T7 5.57 1.28 0.40 2.42 3.36 1.76 0.79 1.97 0.31 

T8 8.09 1.59 0.31 3.33 2.96 1.72 0.83 1.83 0.32 

T9 6.64 1.31 0.31 2.75 3.10 1.90 0.92 1.97 0.35 

LSD 5% مغ غ.م غ.م غ.م غ.م. 

   0.83 1.68 3.01  0.42 1.52 6.44 مدة الخزن

LSD5% 3.29  1.94   

 0.34 1.84 0.89 1.65 2.99 2.52 0.49 1.31 5.76 ميكانيكي

 0.32 1.84 0.77 1.71 3.04 3.07 0.35 1.74 7.13 تبخيري

LSD 5% 3.29 غ.م غ.م 1.94 غ.م 

ي
يك

ان
يك

م
 

T1 2.73 1.15 0.59 1.49 2.86 1.53 0.82 1.74 0.34 

T2 2.83 1.27 0.59 1.55 3.39 1.34 0.90 1.88 0.35 

T3 6.76 1.40 0.74 2.97 2.78 1.58 0.92 1.76 0.34 

T4 6.26 1.19 0.71 2.72 2.82 1.65 0.85 1.77 0.37 

T5 7.16 1.97 0.33 3.15 3.25 1.97 1.13 2.12 0.33 

T6 7.41 1.21 0.41 3.01 2.85 1.43 0.91 1.73 0.31 

T7 4.50 1.12 0.47 2.03 2.83 1.65 0.72 1.73 0.31 

T8 7.69 1.27 0.33 3.10 3.17 1.80 0.93 1.97 0.36 

T9 6.51 1.18 0.33 2.67 2.97 1.86 0.85 1.89 0.37 

ي
ير

خ
تب

 
T1 4.92 1.18 0.39 2.16 2.58 1.45 0.72 1.58 0.32 

T2 8.80 2.06 0.36 3.74 3.06 1.97 0.96 2.00 0.33 

T3 4.87 1.91 0.47 2.42 2.94 1.43 0.54 1.64 0.28 

T4 5.99 1.37 0.44 2.60 3.65 1.89 0.68 2.07 0.37 

T5 9.64 2.50 0.28 4.14 2.59 1.68 0.76 1.68 0.33 

T6 8.05 1.83 0.31 3.40 2.65 1.56 0.68 1.63 0.28 

T7 6.63 1.44 0.33 2.80 3.89 1.86 0.85 2.20 0.32 

T8 8.48 1.90 0.28 3.55 2.74 1.64 0.72 1.70 0.29 

T9 6.76 1.44 0.28 2.83 3.22 1.93 0.98 2.04 0.34 

LSD 5% 7.6 غ.م غ.م غ.م غ.م 

 

 

 

 

 



 

 سم  الطبرة الشمعية .  4-16
 معنويتة للمعتامالت فتي الموستم الثتاني متع ت(  تدم وجتود فروقتا16أوضحت نتااج الجدول رقتم )         

الدراسة ومدم التمييف  لتى الترغم متع احتفتاظ المعتامالت بتأ لى ستم  للطبرتة الشتمعية والتتي تميتزت منعتا 
 معاملة التغليف الفردي في الموسم الثاني ومدم التمييف وبسم  

( ملتتم  لتتى التتتوالي تلتعتتا فتتي المحافظتتة  لتتى ستتم  الطبرتتة الشتتمعية معتتاملتي النعنتتاب 0.039و 0.065)
T6وT7  نخفتتض ستتم عا فتتي معاملتتة المرارنتتة فتتي حتتيع اT1 ( ملتتم فتتي الموستتم 0.036و  0.060ىلتتى )

 الثاني ومدم التمييف  لى التوالي.
ملتم ىلتى  0.092أثرت  لى هذه الصفة مدم الخزع ىذ انخفضت معنويا مم امتداد فترم الختزع متع         
 ملم في نعاية مدم الخزع . 0.041
لى معدل ستم  للطبرتة الشتمعية فتي الموستم الثتاني ومتدم التمييتف وصتل تميز التسريد التسخيري بأ         

(ملم مرارنة بطريرة التسريد المي اني ية التتي انخفتض فيعتا معتدل ستم  الطبرتة ىلتى  0.037و 0.063ىلى )
 ( ملم  لى التوالي . 0.035و  0.62)

ع  وامل الدراستة  لتى ستم  مع الجدول المذ ور يتضا  دم وجود تأثيرات معنوية للتداخالت سي         
 الطبرة الشمعية  لى الرغم مع وجود فروقات في سم  هذه الطبرة سيع المعامالت. 

ىع ارتفتتتاب ستتتم  الطبرتتتة الشتتتمعية فتتتي معتتتامالت المستخلصتتتات النباتيتتتة المستتتتخدمة قتتتد يعتتتود ىلتتتى         
  الطبرتتتة الشتتتمعية التتتتي تضتتتا  ىلتتتى ستتتم Mucilageاحتوااعتتتا  لتتتى نستتتبة متتتع الشتتتمم والمتتتواد الصتتتمغية 

للثمار المعاملة وتحافظ  لى نسبة امحماض الدهنية التي تدخل في سناء امغشتية البالزميتة ولعتا دور فتي 
 Lzzoالحفتتتتتتتاظ  لتتتتتتتى نفاذيتتتتتتتة هتتتتتتتذه امغشتتتتتتتية وستتتتتتتالمة تر يسعتتتتتتتا والحفتتتتتتتاظ  لتتتتتتتى نستتتتتتتبة الشتتتتتتتمم فيعتتتتتتتا )

يطتتة بتتالثمرم  االحتمتتا   لتتى (. ىع التغليتتف الفتتردي للثمتتار يرلتتل متتع تتتأثير الضتترو  المح1988وآختتروع,
 الطبرة الشمعية للثمار مما يحافظ  لى سم عا.

 
 
 
 
 
 
 

 



الشمعية في قشرة ثمار  بقةسمك الط فيالمعامالت ومدة الخزن وطريقة التبريد  ( تأثير16) جدول رقم

 ملم /البرتقال المحلي
 ة التكييفمد 2004مدة الخزن للموسم   المعامالت

 المعدل الشهر الثالث ثانيالشهر ال الشهر األول

T1 0.089 0.052 0.040 0.060 0.036 

T2 0.090 0.055 0.041 0.062 0.038 

T3 0.092 0.053 0.041 0.062 0.036 

T4 0.093 0.055 0.040 0.063 0.037 

T5 0.093 0.054 0.042 0.063 0.033 

T6 0.095 0.055 0.044 0.064 0.037 

T7 0.094 0.055 0.044 0.064 0.036 

T8 0.090 0.053 0.039 0.061 0.035 

T9 0.096 0.056 0.044 0.065 0.039 

LSD 5%                             غ.م غ.م          غ.م 

   0.041 0.054 0.092 مدة الخزن

LSD5%                               0.027   

 0.035 0.062 0.040 0.053 0.092 ميكانيكي

 0.037 0.063 0.042 0.055 0.093 تبخيري

LSD5% غ.م غ.م غ.م 

  
  

  
  

  
  

 
ي

يك
ان
يك

م
 

T1 0.088 0.051 0.039 0.059 0.034 

T2 0.090 0.054 0.04 0.061 0.038 

T3 0.092 0.052 0.040 0.061 0.034 

T4 0.092 0.054 0.039 0.062 0.036 

T5 0.092 0.053 0.040 0.062 0.028 

T6 0.094 0.054 0.041 0.063 0.037 

T7 0.093 0.053 0.043 0.063 0.036 

T8 0.089 0.052 0.038 0.060 0.035 

T9 0.095 0.055 0.044 0.065 0.038 

  
  

  
  

  
  

 
ي

ير
خ
تب

 

T1 0.089 0.052 0.040 0.060 0.037 

T2 0.090 0.055 0.041 0.062 0.038 

T3 0.092 0.054 0.041 0.062 0.037 

T4 0.093 0.056 0.041 0.063 0.037 

T5 0.093 0.054 0.043 0.063 0.038 

T6 0.095 0.055 0.046 0.065 0.037 

T7 0.094 0.056 0.045 0.065 0.035 

T8 0.091 0.054 0.039 0.061 0.035 

T9 0.097 0.056 0.044 0.066 0.039 

LSD5% غ.م غ.م غ.م 

 

 

 

 

 

 

 



 :                                                         الصفات التشريحية  4-17
 4تحتت التسريتد المي تاني ي  لتى  ْ  يومتا 90مع مالحظة المرتاطم التشتريحية لرشترم الثمتار المخزونتة لمتدم 

 . 10×40درجة ماوية و التسخيري , بالمجعر الضواي بروم تمسير 
درجة ماويتة  لتى المرطتم العرضتي لرشترم الثمتار والتتي  4( تأثير السرودم 5أوضحت الصورم رقم )        

فتتي الطبرتتة  ْ  تستتدو ستتليمة ظاهريتتا فتتي حتتيع أظعتتر الفحتت  المجعتتري ان متتاو البشتترم و تجعتتدها و تشتتررا
 في خاليا الفالفيدو.  ْ  الشمعية و الميوتمل و تثخنا

البشترم  التتي تستدو خاليت( المأخوذم مع قشترم الثمتار المخزنتة فتي المختزع التسخيتري ا6وتوضا الصورم رقم )
 فيعا مستمرم و خالية مع الشرو  وال تسدو  لى طبرة الفالفيدو ظواهر غير طسيعية.

( مراحتتل متردمتتة متتع أضتترار الستترودم و يستتدو فيعتتا تضتترر خاليتتا نستتيج طبرتتة  8و 7تمثتتل الصتتور رقتتم ) 
ية انرراضية متم ترتدم مرحلتة الفالفيدو نتيجة انحالل بعض الخاليا في طبرة الفالفيدو و تمويع مسافات سين

الضرر ويلحظ ان ماو امنسجة المحيطة بالخاليا المتضررم و تثخنعا و انخفاض بشرم الثمرم فتو  منطرتة 
الضرر وتحولعا تدريجيا ىلى اللوع الدامع نتيجة ممسدم المر بات الفينولية في الجزء المتضرر متع الرشترم 

 تموع برم غاارم دامنة اللوع.ثم تجف هذه المنطرة المتضررم مع الرشرم و 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          يوم من الخزن تحت التبريد التبخيري 90مقطع تشريحي في قشرة ثمرة سليمة بعد   6صورة رقم 



 

 .م   4 حرارب  يوم من الخا  عند درجة  90مقيع تشريحي  ي قشرب ثمار متضررب بعد  7صورب رقم 
 

 

 

 

 

عند  يوم من الخا  90مقيع تشريحي  ي قشرب ثمار متضررب بأضرار متقدمة بعد  8ورب رقم ص

 .م   4 درجة حرارب

 



 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات  
 -: ينستنتج من هذه الدراسة ما يأت

أظهةةرت معةةامالت التغليةةف الفةةردي للثمةةار فاعليةةة جيةةدة فةةي تقليةةل نسةةبة فقةةدان الةةوزن واألضةةرار  -1
 الفسلجية وخفض معدل سرعة التنفس وحافظت على الصفات النوعية للثمار طيلة مدة الخزن .

أظهرت المستخلصات النباتية المستخدمة تأثيرات ايجابية تميةز منهةا مسةتخلن النعنةا  فةي تقليةل  -2
مةار نسبة فقةدان الةوزن والتلةف الجرثةومي والفسةلجي والمحافظةة علةى الصةفات النوعيةة والكيمياويةة للث

خال ل مدة الخزن تلتها في التأثير معاملة مستخلن الثوم التي تميزت بمقاومة اإلصابات الجرثوميةة , 
فةةي حةةين أثةةرت مستخلصةةات الشةةبنت بدرجةةة اقةةل مةةن تةةأثير مستخلصةةات النعنةةا  والثةةوم فةةي الصةةفات 

 المدروسة .
وتميةزت  ية طيلة مةدة الخةزن الكيمياو و حافظت طريقة التبريد التبخيري على صفات الثمارالفيزياوية-3

 بتقليل األضرار الفسلجية وفقدان الوزن مقارنة بطريقة التبريد الميكانيكي.
    
 
 التوصيات 
نوصي بدراسة إمكانية استخدام المستخلصات لمرتين أو أكثةر إثنةاء مةدة التخةزين وذلة  ألن أغلةب  -1

 كما ظهر ذل  من دراستنا . هذه المستخلصات هي مواد زيتية طيارة قد ينتهي مفعولها لمدة
إجةةراء دراسةةات اخةةرى  بةةرم هةةذه المستخلصةةات قبةةل الحصةةاد  ودراسةةة تأثيراتهةةا علةةى الصةةفات  -2 

 الخزنية للثمار المعاملة بها
استخدام طريقة التبريد التبخيري في البساتين الصغيرة لنتائجها االيجابية في األشةهر البةاردة كةانون -3

 تكاليفها وعدم حاجتها للتيار الكهربائي .  الثاني ,شباط , آذار لقلة
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المحلي. مجلة  الصنف .Citrus reticulata Lودرجة الحرارة على خزن ثمار االلنكي 

 .108-102(:2)26العلوم الزراعية العراقية .
إنتاج  المعلومات/ وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي. تقرير ا*الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجي

 .جمهورية العراق.2003أشجار الفواكه الشتوية لسنة 
 
  
 



. المجهريةةتشةريح النبةات والتحضةيرات . العملي فةي 1989*الخزرجى,طالب عويد وفالح محمد عزيز.
 العراق.-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.جامعة صالح الدين

         .الفاكهةة 1990*الخفةاجي,مكي علةوان وسةهيل عليةوي عطةرة وعةالء عبةد الةرزاق محمةد.

 المستديمة الخضرة .جامعة بغداد.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.العراق.
 دراسة بعض الظروف المالئمة لخزن ثمار البرتقال المحلي. .1993لي عمار. *السنبل,ع
 العراق.-رسالة دكتوراه.كلية الزراعة.جامعة بغداد             

العامةة      األمانةة. فوائد النعنا  الطبية . ورقة عمل مقدمة الةى  1996.  هللاالشمس , ماجد عبد  *
-جامعةة بغةداد  -التراث العلمي العربةي إحياء. مركز التحاد مجالس البحث العلمي العربية 

 العراق
والمضةاد  .تأثير التغطيس بكل من مستخلن الثوم وكلوريد الكالسةيوم2001,نبيل جواد كاظم.العامري *

فةةي السةةيطرة علةةى مةةرض الةةتعفن الطةةري البكتيةةري والقابليةةة  Agrimycin 100الحيةةوي 
 بغداد. العراق. ية الزراعة. جامعةالخزنية لدرنات البطاطا.رسالة ماجستير. كل

. فسةةلجة الحاصةةالت البسةةتانية بعةةد الحصةةاد. مطبعةةة جامعةةة  1985مخلةةف .  اإللةةهالعةةاني, عبةةد  *
 الموصل. العراق.

الفواكةه  . عناية وتخةزين 1989*العاني, عبد اإلله مخلف, عدنان ناصر مطلوب ويوسف حنا يوسف.
 لمي. جامعة بغداد.والخضر. وزارة التعليم العالي والبحث الع

ومةادة     .تةأثير مواعيةد القطةف والمعاملةة بةبعض المبيةدات الفطريةة 1982*العاني,مؤيةد رجةب عبةود.
Vapor gard  رسةةالة علةةى الصةةفات النوعيةةة لثمةةار البرتقةةال المحلةةي اثنةةاء التخةةزين. 

 العراق.-جامعة صالح الدين-ماجستير. كلية الزراعة
و  العبةوة ودرجةة الحةرارة علةى القابليةة الخزنيةة لثمةار الكريةب فةروت . تاثير نة1998العاني,مؤيد رجب.

  ..مجلة العلوم الزراعية العراقية Citrus paradiseالمحلي 
            29 (2:)171-180. 

. اسةةتخدام مستخلصةةات بعةةض النباتةةات فةةي تحسةةين القابليةةة 2004المحمةةدي, عمةةر هاشةةم مصةةلح. 
-كليةة الزراعةة-رسالة ماجسةتير-صنف دزري  Solanum tuberosumالخزنية للبطاطا 

 العراق.-جامعة بغداد
 
 
 



 . تةأثير نةو  العبةوة ودرجةة الحةرارة علةى القابليةة الخزنيةة        1995*الهيتي.صةباح محمةد جميةل.

          . مجلةة العلةوم الزراعيةة  Citrus limonلثمةار الليمةون الحةامض المحلةي 

 .100-92(:2)26العراقية,
صةةةةةةباح محمةةةةةةد جميةةةةةةل, محمةةةةةةد قاسةةةةةةم الجبةةةةةةوري, موسةةةةةةى عبداللةةةةةةة و جنةةةةةةان كةةةةةةاظم  *الهيتةةةةةةي,

.تةةأثير المةةادة الشةةمعية والمعاملةةة بالبينوميةةل علةةى القابليةةة الخزنيةةة لثمةةار 1995جمةةودي.
 .81-74(:2)26. مجلة العلوم الزراعية العراقية,.Citris sinensis Lالبرتقال المحلي 

وزارة       . الحاصةالت البسةتانية حفظهةا والعنايةة بهةا. 1989*جمعة, فاروق فةرج وعبةد اإللةه مخلةف.
    التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي ,هيئةةةة المعاهةةةد الفنيةةةة.دار التقنةةةي للطباعةةةة 

 العراق. والنشر.الموصل.
المبيةةدات الفطريةةة  ع. تةةأثير موعةةدي القطةةف والتغطةةيس بالمةةاء الحةةار مةة 2004*حسةةن,احمد محمةةد.

 لبرتقةةةال المحلةةةي. رسةةةالة ماجسةةةتير.كلية الزراعة.جامعةةةة والتشةةةميع فةةةي تخةةةزين ثمةةةار ا

 بغداد.العراق.
 (. النباتات الطبية زراعتها ومكوناتها. دار المريخ للنشر.الرياض.1981حسين, فوزي طه قطب.)*
 لبنان-. دار القلم. بيروتباألعشاب.التداوي 1983رويحه, أمين. *
 
وزارة  الثقافيةة العامةة .  ن الشةؤوالطبية . دار  األعشاب.  1986سعد الدين , شروق محمد كاظم . *

 .كتاب مترجم .  األولىالعراق الطبعة  ., بغداد  واإلعالمالثقافة 
 الطبيةة     . النباتةات 1988.   صةالح القاضةي و عبةد الكةريم محمةد عبةد هللاو  إبراهيمسعد , سكري *

 العربيةة للتنميةة   مةة ظلمنوالعطرية والسامة فةي الةوطن العربةي . جامعةة الةدول العربيةة .ا

  . السودان.الخرطوم .الزراعية 
وزارة التعليم العالي والبحةث -. المبيدات . جامعة الموصل1993*شعبان,عواد و نزار مصطفى المالح.

  العراق.-العلمي
 
 
 
 
 



. 1987حامي وعبةد اإللةه مخلةف العةاني.  نحم*عسكر,حسن مريوم ومحمد قاسم الجبوري ومنهل 
 Citrusالمحلةي  العبةوات ودرجةة حةرارة الخةزن علةى الصةفات الخزنيةة للبرتقةال تةأثير نةو 

sinensis 105-103( :3) 6ث الزراعية والموارد المائية , و . مجلة البح . 
والقابليةة         . تأثير موعد الجني ونةو  األصةل فةي الصةفات النوعيةة1996علوان, منار إسماعيل. *

  العراق.-جامعة بغداد-ي. رسالة ماجستير. كلية الزراعةالخزنية لثمار البرتقال المحل
النبات.وزارة التعليم العالي  ا. أساسيات فسيولوجي1990*محمد,عبد العظيم كاظم ومؤيد احمد اليونس.

 العراق. -جامعة بغداد -والبحث العلمي. كلية الزراعة
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
References                 ةلمصادر األجنبيا  

           

*Abramovits, D.; S. Gavri; D. Harats,; H. Levkovitz,; D. Mirelman,; T. 

Miron,; S. Eilat-Adar,; A. Rabinkov,; M. Wilchek,; M. Eldar, 

and Z.Vered, 1999. Allicin-induced decrease in formation of 

fatty streaks (athenosclerosis) in mice fed cholesterol-rich 

diet. Coron Artery Dis,  10(7):515-9. 

        

*Al-Rawi. A. and H. L. Chakravarty, 1988. Medical Plant of Iraq.   

Ministry of Agriculture and Irrigation 2nd. Baghdad. Iraq. 

 

*Ankri, S. and D. Mirelman, 1999. Antimicrobiol properties of allicin 

from  garlic. Microbes Infect: 1(2):125-129. 

 

*A.O.A.C. 1970. Offical Method of Analysis 11Th Ed. Washington, 

D.C. Assosiation of the Offical Analytical Chemistry. 101pp 

 

*Ashraf, M. Y.; A. R. Azmy,;A.H.Khan, and S.A. Ala, 1994. Effect of 

water stress on total phenols, peroxidase activity and 

chlorophyll content in wheat(Triticum sativum L.). Acta 

Physiol. Plant.,16: 185-191. 

 

*Bang, U. 1997. Control of seed borne pathogens by natural volaite 

substances. 14th Trienniel Conference of the EAPR.Published 

by Assessora to Agricultura Regiore Compania: 174-175. 

 

*Ben-Yehoshua, S.; I. Kobiler, and B. Shapiro , 1980. Effects of 

individual seal-packaging of fruit in film of high-density   

polyethylene (HDPE) on various postharvest blemishes of 

citrus and tomato. Hort Science . 15(3):1 

 

*Ben- Yehoshua, S.; I. kobiler, and B. Shapiro, 1981. Effects of cooling     

versus seal-packaging with high density polyethylene on   

keeping qualities of various citrus cultivars ,J. Amer. Soc. 

Hort. Sci. 106(5):536-540 

 

 

 



*Cabrera  R. M. and  M. E. Saltveit  1990 . Physiological response to    

chilling temperatures of intermittently warmed cucumber 

fruit . J. Amer. Hort  . Sci . 115: 256-261. 

 

 *Chakravarty, H. L. 1976. Plant Wealth of Iraq. (A dictionary of 

economic plant). vol. 1 Ministry of Agriculture and Agrarian 

Reform. Botany Directorate, Baghdad, Iraq. pp.505  

 

 *Chiej, R. 1984. The Macdonald Encyclopedia of Medicinal Plants.  

Macdonald and Co. (Publishers) Ltd, London and 

Sydney,pp.447 

*Chien Yi, W. 1982. Physiological and biochemical responses of plants 

to chilling stress. HortScience. 17(2):173-186 

 

*Cohen  E.; B. Shapiro  ; Y. Shalom,  and  j. D.  klein, 1994. Water 

loss: A Nondestructive indicator of enhanced cell membrane 

permeability of chilling injury citrus fruit. J. Amer. Soc. 

Hort. Sci. 119 (5):983-986. 

 

 

*Cohen, E. M.; M. Shuali, and Y. Shalom, 1983. Effect of intermittent 

warming on the reduction of chilling injury of Villa France 

lemon fruits stored at cold temperature .Jor.Hort.Sci.58:593-

598 

 

 

*Coleman, W. 2002. Top crop manager. ( W.W.W. seed sense.ca.) 

 

*Delaquis, P. J.; K. Stanich,; B. Girard, and G. Mazza, 2002. 

Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of 

dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. Int. J. 

Food Microb. 74:101-109. 

 

*Del Rio, M. A. ; J. Cuquerella  ; J. M. Martinez-Javaga,and Navarro, 

P.  1993. Efecto de la temperatura de conserracion  y    

recubrimientos   en la calidad final de mandarinas ’fortune ’. -

111 simposio Nacional   sorbre  maduracion y post 

recoleccion de frutos y  .Hortaliza ,   Sevilla , 3-4 June (in 

press) c. f. Adv. Hort. Sci . 98 (1994) :205-209. 

 

 



*Eakes, I. L. 1965. Effect of chilling on respiration of oranges and 

lemons . J. Amer. Soc. Hort. Sci. 87 :181-186                                     

        

 

*Eakes, I. L. 1980. Effect of chilling on respiration and volatiles of     

California lemon fruit. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 105(6):865-

869. 

 

*Edwards, M.; S. Predebon,; M. Dale, and G. Buchanan, 1994. The 

effect of cold disinfestations treatment on the quality of 

Washington ‛Navel' oranges in Sunraysia. Aust. J. Expr. 

Agri.,  34: 515-519. 

 

*El-Hilali, F.; A. AIT-Oubahau,; A. Remah, and D. Akhyat, 2003. 

Chilling injury and peroxidase activity changes in ‛Fortune’ 

Mandarin fruit during low temberature storage. Buig. J. 

Plant physiol. 29(1-2):44-54. 

 

*EL- Lakwab, F.A; M. Omnia and A. R. Darwish, 1993. Labroratory 

stuidies on the toxic effect of some plant seed extracts on 

some stored product insects. Annals of Agric Sci. Moshtohor, 

Vol. 31(1). 

 

*Erkan, M. and M. Pekmezci, 2005. The effects of different storage 

temperatures and postharvest treatments on storage and 

chilling injury of ‛Washington Navel’ Orange. ISHS Acta 

Horticulturae.518. part 8. www.//actahort.org 

 

*Farzana, P. 2005.New employment opportunities in fibre and food 

processing industries in Pakistan. www.chemlin.com  

 

*F. A. O. 1999.Production Year Book. 115. Rom.  

 

*FAO  2002 c.f       http://www uga.edu/Fruit/citrus.htm 

            

*Geni, I. ; E. Al- Brigo Jacou,  and. K. Burns, 1991.Weight loss 

consideration in preparing and marketing weight-fill bagged 

citrus.Proc.Fla.State Hort.Soc.104:74-77. 

 

 

*Hartmans , K.J.; P. Diepenhorst, and K. Oosterhaven, 1993. The 

outlook for carvon as a natural’ sprouting inhibitor (In 



Dutch)   Kartoffelbau. 44(12): 493-496. c.f Field Crop 

Abstr.48(11):8322. 1995. 

 

*Hossein, H.; R. K.  Gholam, and A. Maryam 2002. Effects of Anethum 

graveolens L. seed extracts on experimental gastric irritation 

models in mice. BMC Pharmacol. 2(1):21 

 

*Hulme, A. C. 1970. The Biochemistry of Fruits and Their Products. 

A.  R. E. Food  Rechearch Institute, Norwich, England, V. I. 

Us   Edition Published by Academic Press. London and New 

York. 

 

*Jonkers  D. ; E. Van den  Broek.; I. van Dooren.; C.Thijs,; E. 

Dorant,; G. Hageman, and E. Stobberingh, 1999. 

Antibacterial effect of   garlic and omeprazole on 

Helicobacter pylori. J. Antimicrob  Chemother, 43(6) 837-839. 

 

*Jorge A. and P. Eldaroncal . 1995. Herb oil of dill Anethum graveolens 

L. Essent. Oil Res.  7: 219-220. 

                                                             

*Krest, I. and M. Keusgen , 1999. Stabilization  and  pharmaceutical 

use of  alliinase. Pharmazie 54(4):289-93 . 

  

 *Lyons, J. M. and J. K. Raison, 1970. Oxidative activity of 

mitochondria   isolated from plant tissues sensitive and 

resistant to chilling injury. Plant  Physiol. 45:386-389. 

 

 *Lyons, J. M. 1973. Chilling injury in plants. Ann. Rev. Plant Physiol. 

24:445-466. 

 

*Lzzo, R.; R. Nnavari-Izzo and A. Raniei, 1988.Change in steryt lipids 

of zea mays shoots induced by Nacl and PEG treatment. 

Agriculture Mediterrane. 118(2):117-124. 

 

 *Mahadevan, A. and R. Sridhar, 1986. Methods in physiological plant  

   pathology. Sivakanmi publication (Third Edition). Madras-

India. 

 

 *Mary Lu, A. and Adel, A. Kader. 2002. Orange, recommendation for 

maintaining postharvest quality. Fil://A:\Orange.htm 

 



*Martinez- Javega  J. M.; C. Saucedo,  ; M. A. Del Rio, and M. Mateos  

. 1992.  Influence of  storage temperature and coating on the 

keeping  quality of ‛Fortune’ Mandarine. proc. Int. Soc. 

CitriCulture, 3: 1102-1103.  

 

*McCollum,T.G. and R. E. McDonald, 1991. Electrolyte leakage, , 

respiration, and ethylene production as indices of chilling 

injury in grapefruit. HortScience.26:1191-1192 

 

*Mohammad  Al-Ismail,and K. Aburjai, 2004. Antioxidant activity of 

water and alcohol extracts of chamomile flower,seed and dill 

seed. J. sci. food and Agric.    84(6) 173-178. 

 

 *Mulas, m.; m. Ibba, 1994. Intermittent warming effects on post 

harvest  cold storage of ’ Fortune ’ mandarins. Adv. Hort. 

Sci., 8:205-209 

 

 *Mulas, M.; M. T.  Lafuente, and L. Zacarias, 1996. Post harvest 

temperature conditioning and chilling effects on flavido lipid 

composition of ‛Fortune’ mandarine. Proc. Int. Soc. 

Citriculture. 1132-1135. 

 

*Mulas, M.; T. L. Maria, and Lorenzo, Z. 1996. Lignin and deposition 

in wounded ‛Oroval’ clementines as affected by chilling and 

peel water content. Postharvest Biology and Technology . 7 

:243-251 

 

*Muller, W. H. and C. H. Muller, 1964.Volatile growth inhibitors 

produced by salvia species. Bulletin of the-lorrey Botancial 

Club.91:327-330. 

 

*Nagy, S. and J. M. Smoot, 1999. Vitamine C. and Citric juices . 

                File://A\vitamin٪20c٪20and٪20citrus٪20juices.htm. 

 

 

*Nancy, C. and T. Peter, 2001. The effectiveness of quaternary 

ammonium compounds on surface cleaning.           South 

Australian Research and Development    Institute (SARDI) 

Packer Newsletter No 60. http://www.sardi.gov.au/hort . 

 

*Obenland, D. M.; L. G. Margosan, and L. H. Aung, 1997. Essential 

oils and chilling injury in lemon. HortScience  32 (1):108-111.  



 

*Penelope, N. and N. Ritu, 2003. B-carotene in fruits is more 

bioavailable that in vegetables . http://ilsi.org 

 

*Peter,D. 1997. Postharvest Citrus Peel Disorders. 

                  File://A:\postharvest٪20Citrus٪20peel٪Disorder.htm  

 

*Peter, D. P,; M. Lamari,; D. Huating, , and D. Craig,  1998. Post 

harvest pitting of ‛Fallglo’ tangerine. J.Amer.Soc. Hort. Sci.  

123(1)130-135. 

 

*Purvis, A. C.; K. Kawada, and W. Grierson, 1979. Relation- ship 

between mid season resistance to chilling injury and reducing 

sugar level in grape fruit peel. HortScience 14(3): 227-229. 

 

*Purvis, A. C. and W. Grievson, 1982. Accumulation of reducing sugar 

and resistance of grape fruit peel to chilling injury as related 

to winter temperature. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 107(1):139-

142. 

 

 

*Purvis, A.C. 1984. Importance of water loss in the chilling injury of 

grapefruit stored at low temperature.         HortScience. 

23:261-267 

 

*Purvis, A. C. 1985. Low temperature induced azide-insensitive oxygen 

 uptake in grape fruit flavedo tissue. J.Amer.Soc. Hort.Soc. 

110(6):782-785. 

 

 

 

 

 

*Putnam, A. R. 1987. Weed allelopatty. In : Weed physiology. 

(Repordution and ecophysiology). Editor S.O.Duke,2nd 

,edition. 1(5): 131-155. 

 

*Qasem, J. R. and H. A.  Abu-Blan, 1995. Antifungal activity of 

aqueous  extracts from some common weed species. Annals of 

APP, ied Biology. 127:215-219. 

 



*Qasem, J. R. 1996. Aqueous extract effects of some common weed     

species  against certain plant pathogenic fungi. ACTES.   

Insititute of Agronomy and Verterinary. (Maroc) 16:11-19. 

 

*Qiubo, C.; Z. Jlannan, and S. Jihua, 1997. Recent trend for post 

harvest storage of tropical and subtropical fruit in china. 

Kasetsart J. (Nat. Sci.) 32: 67-71. 

 

*Raison, J. K.; J. M. Lyons,; R. J. Mehihorri, and A. D. Keith, 1971. 

Temperature induced phase change in mitochondrial 

membranes detected by spin labeling. J.Biol. Chem. 

246:4036-4040. 

 

*Ranganna, S. 1977. Manual of Analysis of Fruit and Vegetable    

Products. Tata Mc Graw-Hill Publishing Company  Limited, 

New Delhi, India. P. 634. 

*Ricardo,A. K.; L. J. Maria,; P. J. Angelo,; C. V.  Maria, and C.V. 

Cristina, 2003. Intermittent warming of ‛Tahiti’ Lime to 

prevent chilling injury during cold storage. Scientia Agricola. 

60 (4).  

 

 *Rizk, A. M. ; H. I.  Heiba ,; H. A.   Ma’yerg, and K. H. Batanouny, 

1985. Fitoterapia 56.In the Phytochemistry of the Flora of 

Qatar. Editor A. M. Rizk. 1986. First published. 179-180. 

 

*Ron, P.; P. Konstantinos,; R. Dfna,; G. Dimitrios,; F.Vasiliki,; S. 

Alon,; L. Susan, and K. Angelos, 2004.Isolation of a dehydrin 

cDNA from orange and grapefruit citrus fruit that is 

specifically induced by the combination of heat followed by 

chilling temperatures. Physiologia Plantarum. 120(2) : 256. 

 

 

*Ryall , A. L. and W. T.  Pentzer. 1974. Handling transporation and   

storage of fruit and vegetable. Vol.2. Fruits and tree nuts. 

The  Publishing Co. Westport. Connecticut. U. S. A. 

 

*Saniewska, A. 1992. The inhibitory effect of garlic homogenate and 

ajoen, A compound of garlic, on growth of stag on osp or  

acurtisii(Berk). Sacc,in vitro. Acta Horic. 325:787-791. 

  

*Saltveit,Jr.,M.E. 1991. Prior temperature exposure affects subsequent 

chilling sensitivity. Physiol. Plant. 82:529-536 



                  

*Salunkhe, D. K. and B. B. Desai, 1986. Post harvest biotechnology of 

fruit. Vol. 11. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florid. 

 

*SAS. 2001.Statistical Analysis System. SAS Institute Inc. Cavy. NC. 

USA. 

 

*Schirra, M. and M. Mulas, 1994. Storage of ‛Monreal’ clementine as 

affected by CaCl2 and TBZ post harvest treatment. 

Agr.Med., 124:238-248 . 

 

*Underhill, S. J.; J. m. Dahler,; R. L.  Mclauchlan, and L. R. Barker, 

1999. Susceptibility of ‛Lisbon’ and ‛Eureka’ lemons to 

chilling injury .Aust.J.Exp. Agr.39:757-760. 

 
*Wang, C. Y. 1982. Physiological and biochemical responses of plants 

to chilling injury stress. HortScience 17:173-186. 

 

*Wang, X. and Y. Xi, 1996. Hot air treatment and storage of citrus 

fruit ponkan (Citrus reticulate var Poonensis). Fod Science 

12: 62-63 

*Whitlow,T. H.; N. L. Bassuk,; T.G.  Ranney, and D. L. Reichert, 1992. 

Animproved method for using electrolyte leakage to assess 

membrane competence in plant tissues. Plant Physiol. 98:198-

205 

    

 

         

*Williams, R. D. and T.G. Hoagland, 1986. The effects of naturally   

occurring phenolic compounds on seed germination, Weed     

Science, 30:206-212. 

 

*Wild, B. L. 1987. Comparison of bioassay and chemical determination 

of the activity of the fungicide guazatine as used in post-

harvest citrus dips. Ann. Appl. Biol.111:553-559. 

 

*Wild, B. , 2000 . chlorine treatment aggravates chilling injury    

damage on oranges Packer News letter No. 60. 

http://www.sardi Sa. gov.an/hart/packnews.htm 

 

*Yogi, M. I. 1980. Storage behavior of ‛Ballade’ mandarins in Sudan,   

HortScience, 15(3): 300-301. 



 

*Yoshida, H.; H. Katsuzaki,; R. Ohta,; K. Ishikawa, ; H. Fukuda ,; T. 

Fujio , and A. Suzuki , 1999. Antimicrobial activity of the 

thiosulfinates isolated from oil- macerated garlic extract. 

Biosci Biotechnol Biochem. 63(3) 591-4 

 

  *Zalzala, A. H. 1974. Chemotaxonomic studies of some mentha 

species of Iraq .M.Sc. Thesis, Pharmacy College, Baghdad 

University-Iraq. 

        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المعدل الشهري لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مخزن التبريد التبخيري للموسمين 1ملحق 
 .م 2004و  2003

 2004الموسم  2003املوسم  

 اوشهر

 درجة       درجة         الرطوبة

 الحرارب     الحرارب         النسبية

 ة%(         الصغرى     العظمى

 

         درجااااااااااااااااة       درجااااااااااااااااة 

 الرطوبة

       الحارارب     الحارارب 

    العظماى     الصغرى  النسبية

 ة%(    

 

 فانو  الماني

 شباط

 آذار

4             6               97 

5             8               93 

6             9               90 

4              6               

98 

5              7               

96 

6              8               

91 

  
 

 

       

 .  على ثمار البرتقاد المحلي  ي بداية الخا  سةاوساسية للصنات المدرو القياساتبعض  2ملحت 

 

  

2003الموسم  ات المدروسةالصف العدد 2004الموسم    

 22.16 23.28 نسبة وزن القشرة 1
 3.6 3.2 معدل سم  القشرة / ملم 2
 51.48 50.12 النسبة المئوية للعصير 3
 7.8 7.4 كغم/ساعة/Co2معدل سرعة التنفس ملغم 4

 1.13 1.25 الكلية القابلة للتسحيح نسبة الحموضة 5
 50.62 49.83 غم100فيتامين ج  ملغم/ 6
 10.6 10.75 نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية 7
 3.27 3.46 نسبة السكريات المختزلة 8
 7.95 6.9 نسبة السكريات الكلية 9
 112.40 97.50 غم قشور100صبغة الكاروتين ملغم/ 10
 5.02 7.34 غم قشور100ملغم/ يالكلصبغة الكلوروفيل  11



 

 غم من بذور الشبنت100أهم المركبات الكيميائية والعناصر المعدنية التي يحتويها  3ملحق 
In grammes per 100g weight 

7.7 Water 

305 Calories 

14.5 Fat 

55.2 Carbohydrate: 

21.1 Fiber 

6.7 Ash 

In milligrammes per 100g  weight of food 

1516 Ca 

277 Ph 

16.3 Fe 

256 Mg 

20 Na 

1186 K 

5.2 Zn 

53 Vitamin A 

0.42 Thiamin 

0.28 Riboflavin 

 

 

 

 غم من أوراق الشبنت100أهم المركبات الكيميائية والعناصر المعدنية التي يحتويها  4حق مل
In grammes per 100g weight of food 

 

7.2 Water 

253 Calories 

20 Protein 

4.4 Fat 

55.8 Carbohydrate: 

11.9 Fiber 

12.6 Ash 

In milligrammes per 100g  weight of food 

1784 Ca 

543 P 

488 Fe 

451 Mg 

208 Na 

3308 K 

3.3 Zn 

0.42 Thiamine 

0.28 Riboflavin 

2.8 Niacin 

1.5 Vitamin B6 

 



             

 
 غم من عصير الثوم100أهم المركبات الكيميائية والعناصر المعدنية التي يحتويها  5ملحق 

http:www.botanical-,2000 online.com/fotosalliumsativum.htm 

 المرفبات الكيميائية النسب

50.00gr Water 

149.00keal Calories 

050gr Lipids 

33.07gr Carbohydrates 

2.10gr Fiber 

1672.00mg Manganese 

404.00mg Potassium 

181.00mg Calcium 

70.00mg Sulphur 

153.00mg Phosphorus 

25.00mg Magnesium 

17.00mg Sodium 

1235.00mg Vitamin  B-6 

31.00mg Vitamin  C 

0.86g Glutamic acid 

0.63g Argenine 

0.49g Aspartic acid 

0.31g Leucine 

0.27g Lysine 

 

 

 
 غم من أوراق النعنا 100أهم المركبات الكيميائية والعناصر المعدنية التي يحتويها  6ملحق 

Leaves (Fresh weight) Mints 

In grammes per 100g weight of food 

Water 83 

Protein 4.8 

Fat 0.6 

Carbohydrate: 8 

Fiber 2 

Ash 1.6 

In milligrammes per 100g  weight of food: 

Calcium 200 

Phsphours 80 

Iron 15.6 

VitamineA 2700 

Niacin 0.4 

www.comp.leeds.ac.uk/cgi-bin/ pfaf/arr_html?Mentha+spicata 
 
 



 

 من غم100أهم المركبات الكيميائية والعناصر المعدنية التي يحتويها  7حق مل
 ثمار البرتقال

                            Edible portion Value ,per 100gram    Dietary 

88 Water % 

44 Calories 

0.75 Protein% 

0.2 Fat % 

10.3 Carbohydrates % 

0.6 Cruid fiber % 

4 Vitamin  A 

6.4 Thiamin , B1 

1.9 Riboflavin, B2 

2.2 Niacin 

50 Vitamin C 

1.2 Calcium 

2.1 Phosphorus 

2.5 Iron 

--- Sodium 

4.2 Potassium 

 

       http://www uga.edu/Fruit/citrus.htm                                 
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Abstract 
         This study was conducted at the cold storage unit Department of 

Horticulture,Collge of Agriculture,University of Baghdad, during the 

growing seasons 2003and 2004 using orange fruits Citrus sinensis L. Local 

cultivar taken of from an orchard 15 years old trees near Baquba city. 

          Fruits were taken at full color stage at the 1st of Junury, Fruits were 

dipped in 40% dill extract,(Anethum graveolens L), 5%dill seeds extract, 

20% , 40% garlic extract (Alliam sativum L.), 20 , 40% mint extract    

(Mentha longifolia L.), 0.5 gm/L Topsin ,individual seal backaging and 

dipping in water as a control treatment. 

         The treatments were divided in two groups the first were stored in 

cold store at 4±1   ْ c and 80-85% RH while the other group stored in wet 

ventilated store. CRD were adopted with 3 replicate , 5 kg for each 

replicate,  L.S.D. at 5% was used to separate the means. 

The results can be summarized as follows :- 

1- The individual seal backaging significantly reduced weight loss 

percentage, juice percentage,Microbal decay, physiological disorder, TSS, 

carotene  content in both seasons, Vit C in the first season,  wax layer 

thickness, phenolic compounds, increased total sugars in the second season 

maintain the cortex layer thickness 

2- Mints extract significantly reduced the percentage of weight loss, 

microbal dacay, physiological disorder, and carotene contant in both 

seasons, TSS, in the second season ,and maintain the percentage weight of 

cortex and total acidity. 

       Aconcentration of 40% mint extract reduced the percentage of juice to 

48.6% and increased the percentage of total sugar to 8.36% an compared 

with 48.47% and 8.18% respectively in second season with control 

treatment while the concentration 20% reduced the phenol content of 

cortex to 64.2 and the induced fungi infection to 8.21cm² an compared with 

71.2 for the phenol content of cortex and 16.28cm² for the induced fungi 

infection. 

3- Garlic extract at both concentrations and treatment with Topsin prevent 

the infection of the fruits with fungi in both seasons while the percentage of 

the fungi infection in the fruits in control treatment up to 3.43 and 4.21% 

for both seasons . 

      Dill extract at a concentration of 40% reduced the phenol content of the 

cortex to 62.1 and the. 

5-Control treatment gave the highest percentage of weight loss, decay, 

physiological disorder respiration rate, cortex phenol content, , TSS and 

carotene while it gave the lowest cortex weight and thickness, reduced sugar 

percent, total acidity. 



6-Increased storage period significantly reduced average cortex weight and 

thickness , juice , total acidity, Vit.c chlorophyll content in both season and 

wax layer thickness in second season while it increased the percentage of 

weight loss, total sugar carotene in both seasons and increased the reducing 

sugar in the second season and increased the respiration rate. 

7-Fruits stored in wet ventilated store significantly maintenance total 

acidity percentage, carotene in both seasons and the reconditioning period 

and cortex weight percent, total seasons, cortex thickness in first season, 

total sugar in second season and the reconditioning period. 

        Storage of Orange fruits in wet ventilated store increased the reducing 

sugar in the first season, wax layer thickness in the second season, cortex 

weight, and thickness, total sugar, and wax layer thickness during 

reconditioning period. 

        Wet ventilated store significantly reduced the average physiological 

disorder during both seasons and the reconditioning period and increased 

the percentage of juice in first season and reconditioning period, TSS in 

second season an compared with fruits stored in cold store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


