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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

Citrus paradisesالكریب فروت على القابلیة الخزنیة لثمار التشمیع ودرجة الحرارة تأثیر 

  الصنف المحلي

  

  صباح محمد جمیل الهیتي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 

  

  ةصالخال

علـــى ثمــار الكریـــب ) %4و % 2صــفر ، (افین الســائل تمــت دراســة تـــأثیر ثــالث تراكیــز مـــن شــمع البـــار 

م و10ºم ، 5º(فروت الصنف المحلي الناتج من الزراعة المكشوفة بدون نخیل والمخزن على ثالث درجات حراریة 

15ºقد % 2وقد اظهرت النتائج ان استخدام المادة الشمعیة بتركیز . اسبوعًا 12لمدة % 85-80ورطوبة نسبیة ) م

الجرثــومي ، الحموضــة یــًا علــى خفــض النســبة المئویــة لكــل مــن الفقــد بــالوزن ، الضــرر الفســلجي ، التلــف عمــل معنو 

م الى خفض النسبة المئویة لكل من االحماض الكلیة ، العصیر وفیتامین ج  ْ 5الكلیة وادى الخزن على درجة حرارة 

  .بشكل معنوي 

  

EFFECT OF WAXING AND STORAGE TEMPERATURES ON 
GRAPE FRUITS STORABILITY (Citrus paradisi)

LOCAL CULTIVAR

S. M. J. Al-Hiti
Horticulture Dep. - College of Agriculture / Baghdad University

Summary
The influence of three paraffin wax concentrations (0 , 2 , 4%) and storage 

temperature (5C , 10C and 15C) on grape fruits storability (local cultivar) was 
investigated over three months period. The results indicated that 2% was concentration 
significantly reduced each of weight loss , physical disorders , decay and total acidity 
percentage and storage at 5 C temperature was reduced significantly total acidity juice 
content and vitamin C .

  

  المقدمة

ان الغرض من عملیة تشمیع الثمار هو تقلیل فقد الماء من الثمـار اثنـاء الخـزن واضـفاء الرونـف والجاذبیـة 

4، 2(قلیل االضرار الفسلجیة كما ان معاملة ثمار الحمضیات بالمادة الشمعیة یؤدي الى ت) 5و 4، 3، 2، 1(

كمــا ان ) . 8و 7(عملیــة التشــمیع فــي التقلیــل مــن االضــرار الجرثومیــة فــي ثمــار الحمضــیات كمــا وتســاهم . )6، 

معاملة ثمار الحمضیات بالمادة الشـمعیة تـؤدي الـى حصـول تغیـرات فـي النسـبة المئویـة للعصـیر وصـفاته الكیمیاویـة 

ر الكریب فروت من ثمار الحمضـیات التـي اخـذ الطلـب یـزداد علیهـا فـي السـنوات وحیث ان ثما) 10و 6، 4، 2(

غـم كاربوهیـدرات ، 6.10غـم مـاء ، 88.4غم طازج من الثمار على 100االخیرة لقیمتها الغذائیة حیث یحتوي كل 

غـــم 0.5ملغـــم صـــودیوم ،1ملغـــم حدیـــد ، 0.4ملغـــم مغنیســـیوم ، 12ملغـــم بوتاســـیوم ، 13.5ملغـــم فســـفور ، 16
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ملغـــم 0.02و Aوحـــدة دولیـــة مـــن فیتـــامین 80وحـــدة حراریـــة و 41علـــى غـــم دهـــون ، كمـــا یحتـــوي 0.1بــروتین ، 

  .)11(ملغم فیتامین ج 3.8ملغم نیاسین و 0.2رایبوفالفین و 

هذا البحـث الـى تحدیـد التركیـز االمثـل مـن المـادة الشـمعیة المصـنعة محلیـًا والدرجـة الحراریـة المثلـى یهدف 

  .وتأثیرهما في القابلیة الخزنیة لثمار الكریب فروت المحلي 

  

  المواد وطرائق العمل

والتابعــة للهیئــة تــم الحصــول علــى ثمــار الكریــب فــروت المحلــي مــن بســاتین مكشــوفة بــدون نخیــل   

الممیـز بعد وصولها الى مرحلـة اكتمـال تلـون الثمـار بـاللون 20/12/2003منطقة الصویرة في / العامة للبستنة 

للصــنف وتــم اختیــار الثمــار الســلیمة الخالیــة مــن العیــوب والمتجانســة فــي الحجــم ودرجــة النضــج وتــم اســتبعاد الثمــار 

  .المصابة والذابلة والمتضررة 

وبثالثــة % 64وزارة الصــناعة وبلزوجــة / المنتجــة محلیــًا مــن قبــل مركــز الباســل اســتعملت المــادة الشــمعیة 

طســت الثمــار لمــدة ثــالث دقــائق فــي كــل تركیــز فــي حــین غطســت ثمــار معاملــة غ%) . 4و % 2صــفر ، (تراكیــز 

لتــــر ولكافــــة / غــــم 1بتركیــــز Benomylالمقارنـــة فــــي المــــاء المقطــــر ولــــنفس الفتـــرة الزمنیــــة وقــــد تــــم اضــــافة مبیـــد 

قســمت ثمــار كــل . كغــم للمكــرر الواحــد 4جففــت بعــدها الثمــار ووضــعت فــي صــنادیق كارتونیــة وبــوزن . المعــامالت

-80م وثبتـت الرطوبـة النسـبیة 15ºم و 10ºم ، 5ºفـي درجـة حـرارة خزنـت كـل مجموعـة . عاملة الى ثالثة مجامیع م

للدرجات الخزنیة الثالث وقد تم حسـاب النسـبة المئویـة للفقـد بـالوزن وتحدیـد االضـرار الفسـلجیة بشـكل شـهري % 85

ات الكیمیاویــة والتــي اشــتملت علــى نســبة العصــیر فــي حــین حســبت النســبة المئویــة للثمــار التالفــة وتقــدیر الصــف) 1(

12والتــي اســتمرت لمــدة نهایــة فتــرة الخــزن ) 12(ونســبة المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة ونســبة الحموضــة وفیتــامین ج 

المنشــقة القطــعتصــمیم اســتخدم . وقــد اعتبــرت الثمــرة تالفــة بمجــرد ظهــور اي مســبب جرثــومي علــى قشــرتها. اســبوع

Split-Plot Design وقـد اعتبـرت المـادة الشـمعیة ممثلـة للقطـع وبـثالث مكـررات التجربـة تصمیم وتحلیل نتائج في

L.S.Dالثانویــة ودرجــة الحــرارة ممثلــة للقطــع الرئیســیة وقورنــت المتوســطات الحســابیة علــى اســاس اقــل فــرق معنــوي 

  .)13% (5على مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

  الوزنالنسبة المئویة للفقد ب-1

التــأثیر المعنــوي علــى النســبة المئویــة لفقــدان ودرجــة حــرارة الخــزن تركیــز المــادة الشــمعیة لقــد كــان لكــل مــن 

االثـر % 2لزیـادة تركیـز المـادة الشـمعیة وبـاالخص ولقـد كـان ) 1جـدول (الوزن والتـي ازدادت بزیـادة المـدة الخزنیـة 

  .زن ـاسبوع من الخ12لمعاملة المقارنة بعد % 31.43مقارنة بـ % 10.42المعنوي في تقلیل النسبة الى 

كمـا یمكـن ) 14(المادة الشمعیة سوف یعمل على منع او تثبیط عملیة تبخـر المـاء مـن الثمـار ان استخدام 

داخـل الثمـار ممـا یـؤدي الـى تكـوین اشـبه بـالجو الهـوائي المعـدل O2وتقلیل تركیـز CO2ان تعمل على زیادة تركیز 

  .والذي یؤدي تكوینه الى تقلیل الفعالیات الحیویة كالتنفس والنتح ) 15(داخل نسیج الثمار 

م 5ºدرجات الحرارة المنخفضة على تقلیل النسبة المئویة لفقـدان الـوزن وبـاالخص درجـة الحـرارة كما عملت 

رفـع م الى15ºاسبوع من الخزن في حین عملت درجة حرارة 12بعد % 13.07التي خفضت نسبة الفقد معنویًا الى 

والذي یرجع الـى تـأثیر هـذه الـدرجات الحراریـة علـى تثبـیط او تشـجیع الفعالیـات الحیویـة والـذي % 21.15النسبة الى 

  .)1(ینعكس ذلك سلبًا او ایجابًا على فقدان الوزن 
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م االثـر المعنـوي فـي 5ºمـن المـادة الشـمعیة ودرجـة حـرارة الخـزن % 2لقد كـان للتـداخل بـین كـل مـن تركیـز 

م الى رفـع النسـبة 15ºفي حین عمل التداخل بین معاملة المقارنة ودرجة حرارة % 6.50سبة الفقد بالوزن الى تقلیل ن

  .)2جدول % (33.14المئویة الى 

  النسبة المئویة لالضرار الفسلجیة-2

علـى ثمـار ودرجة حرارة الخزن االثر الواضح على ظهـور االضـرار الفسـلجیة عیة مشلقد كان لكل من تركیز المادة ال

وكـــان لزیـــادة تركیـــز المـــادة الشـــمعیة االثـــر . والـــذي ازدادت نســـبتها بزیـــادة الفتـــرة الخزنیـــة) 1جـــدول (الكریـــب فـــروت 

اســبوع مــن 12لمعاملــة المقارنــة بعــد % 3.75مقارنــة مــع % 4عنــد التركیــز % 2.30المعنــوي فــي تقلیــل النســبة الــى 

ر االضرار الفسلجیة راجعـًا الـى عمـل هـذه المـواد فـي تقلیـل الفقـد في تقلیل ظهو الخزن وقد یكون دور المادة الشمعیة 

هذا اضافة الى ان تغطیة كامـل سـطح الثمـرة سـوف یعمـل ) 1(بالوزن وباالخص الفقد الذي یحصل من قشرة الثمار 

صـفاتها على غلق الثغـور والعدیسـات ممـا یـنعكس ذلـك علـى تقلیـل معـدل سـرعة التـنفس فـي الثمـار وبالتـالي تحسـین 

درجـات الحـرارة المنخفضـة وزیـادة فتـرة الخـزن علـى رفـع نسـبة االضـرار الفسـلجیة وعملـت لقد عملـت ) . 16(النوعیة 

عنــد الخــزن علــى درجــة % 4.87فــي حــین ارتفعــت النســبة الــى % 1.05الــى خفــض النســبة الــى م 15ºدرجــة حــرارة 

 Chillingلنـاتج هـو ضـرر البـرودة اسـبوع مـن الخـزن وهـي مؤشـر علـى احتمـال كـون الضـرر ا12م بعـد  ْ 5حـرارة 

injury لعدم قدرة الثمار على تحمل االنخفـاض فـي درجـات الحـرارة كـون اصـل الشـجرة هـو مـن المنـاطق االسـتوائیة

م قــد قلــل  ْ 15ودرجــة حــرارة % 4یظهــر ان التــداخل بــین التركیــز ) 2(ومــن جــدول التــداخل ) 17(او شــبه االســتوائیة 

فــي حــین عمــل التــداخل بــین معاملــة المقارنــة ودرجــة % 1.29رر لیصــل الــى وبشــكل معنــوي مــن حــدوث هــذا الضــ

  % .3.39م الى رفع النسبة الى  ْ 5الحرارة 

  

  

  

  

  تأثیر كل من المادة الشمعیة ودرجة الحرارة في القابلیة الخزنیة لثمار الكریب فروت المحلي ) 1(جدول 

  المعامالت
  نسبة الضرر الفسلجي  نسبة الفقد بالوزن

  4  لتلفنسبة ا
  اسابیع

8  
  اسبوع12  اسابیع

4  
  اسابیع

8  
  اسبوع12  اسابیع

  6.05  3.75  2.57  1.32  31.43  21.22  6.13  المقارنة

  0.12  2.65  1.76  1.15  10.42  6.19  3.66  %2مادة شمعیة بتركیز 

  1.27  2.30  6.65  1.10  14.55  10.58  4.86  %4مادة شمعیة بتركیز 

  1.12  0.31  0.24  0.03  2.09  2.87  1.03  %5م .ف.أ

  درجات الحرارة     

  1.15  4.87  3.37  1.85  13.07  8.20  3.08  م ْ 5

  1.70  1.10  1.09  1.01  16.45  11.74  4.03  م ْ 10

  2.38  1.05  0.89  0.78  21.15  17.56  5.73  م  ْ 15

  0.17  0.56  0.45  0.33  3.87  2.92  0.72  %5م .ف.أ

  

  

  

  

  

  وة ودرجة حرارة الخزن في القابلیة الخزنیة لثمار الاللنكي المحليتأثیر التداخل بین نوع العب) 2(جدول 

  %5م .ف.أ  نسبة الفقد بالوزن  المعامالت
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  م ْ 15  م ْ 10  م ْ 5

  33.14  29.72  23.21  المقارنة

0.62  
  12.80  8.05  6.50  %2مادة شمعیة بتركیز 

  17.52  11.57  7.67  %4مادة شمعیة بتركیز 

  2.23  3.12  3.82  %5م .ف.أ

  نسبة الضرر الفسلجي

  3.39  3.51  1.33  المقارنة

0.09  
  2.57  2.28  1.01  %2مادة شمعیة بتركیز 

  1.29  1.57  1.01  %4مادة شمعیة بتركیز 

  1.02  0.10  0.20  %5م .ف.أ

  نسبة التلف        

  7.01  5.09  4.10  المقارنة

1.47  
  0.48  0.17  0  %2مادة شمعیة بتركیز 

  2.56  2.30  1.20  %4ز مادة شمعیة بتركی

  1.05  0.37  0.89  %5م .ف.أ

  

  النسبة المئویة للتلف-3

% 0.12الــى خفــض النســبة المئویــة للتلــف الجرثــومي الــى % 2اســتعمال المــادة الشــمعیة بتركیــز لقــد ادى 

دة الشـمعیة ویبدو ان المـا% 6.05الى رفع النسبة الى ) المقارنة(نهایة الخزن في حین ادى ترك الثمار بدون تشمیع 

تعمل على االحتفاظ بالمبید الفطري وبتأثیره على االحیاء المجهریة الطـول فتـرة زمنیـة ممكنـة ممـا یـنعكس ذلـك علـى 

 Penicilliumالمئویة لالصابات الفطریـة والتـي وجـد انهـا تكـون مسـببة بشـكل رئیسـي مـن قبـل فطـرخفض النسبة 

italicum الـذي یسـبب مـرض الـتعفن وفطـرPenicillium digitatum وقـد الـذي یسـبب مـرض الـتعفن االخضـر

م  ْ 15علـى عكـس درجـة حــرارة % 1.15الـى خفـض نسـبة التلـف معنویـًا الـى ) م ْ 5(عملـت درجـة الحـرارة المنخفضـة 

ومــن جــدول . )1(كنتیجــة لزیــادة فعالیــة االحیــاء المجهریــة علــى مثــل هــذه الدرجــة % 2.38التــي رفعــت النســبة الــى 

م قـد ادى الـى منـع التلـف بشـكل كامـل فـي  ْ 5ودرجـة حـرارة % 2ان التداخل بین كل مـن تركیـز یتضح ) 2(التداخل 

  .%7.01م الى رفع النسبة الى  ْ 15والخزن على درجة ) المقارنة(حین عمل ترك الثمار بدون تشمیع 

  التأثیر على الصفات الكیمیاویة-4

الكیمیاویـــة المدروســـة لثمـــار الكریـــب فـــروت علـــى الصـــفاتودرجـــات الحـــرارة اثـــرت تراكیـــز المـــادة الشـــمعیة 

فــي حــین ادى اســتخدام تراكیــز % 45.08فقــد انخفضــت نســبة العصــیر معنویــًا فــي معاملــة المقارنــة الــى ) 3جــدول (

علـى التـوالي اال ان هـذه % 48.72و 46.17الى زیـادة معنویـة فـي نسـبة العصـیر الـى % 4و % 2المادة الشمعیة 

درجـة حـرارة الخـزن كنتیجـة لزیـادة الفعالیـة الحیویـة وقـد كانـت نسـبة العصـیر اعلـى معنویـًا قـد قلـت مـع ارتفـاع النسبة 

فــي حــین ادى % 55.15حیــث بلغــت النســبة ) المقارنــة(م وبــدون تشــمیع  ْ 5نتیجــة لتخــزین الثمــار علــى درجــة حــرارة 

  % .45.85لعصیر الى م الى تقلیل نسبة ا ْ 15وتخزین الثمار على درجة حرارة % 4التشمیع بتركیز استعمال 

فقـد ) 3جـدول (كما وتأثرت النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة باستعمال تراكیـز مختلفـة مـن الشـمع 

فــي حـــین % 4عنــد تركیــز 12.74بزیــادة تركیــز المــادة الشــمعیة ووصــلت الــى اعلــى نســبة ارتفعــت النســبة المئویــة 

المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة كنتیجــة لزیــادة ان زیــادة اســتهالك . 11.95انخفضــت معنویــًا فــي معاملــة المقارنــة الــى 

فـي زیـادة اسـتهالك هـذه المـواد فـي حـین ان اسـتخدام المـادة الشـمعیة سـوف یقلـل سرعة تنفس الثمار قد تكون السبب 

م  ْ 5حـرارة لـت درجـة ولقـد عم. من عملیتي التنفس والنتح وبالتالي المحافظة على تركیز المواد الصلبة الذائبة الكلیة

م و  ْ 10درجات الحرارة المرتفعة في حین عملت % 10.10الى خفض نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة معنویًا الى 
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علـى التـوالي كنتیجـة لفعـل هـذه الـدرجات الخزنیـة فـي تسـریع % 11.54و 11.28الى رفع النسبة المئویة الى م  ْ 15

االثـر المعنـوي فـي خفـض النسـبة م  ْ 15ودرجـة حـرارة % 4للتـداخل بـین تركیـز ن ولقـد كـا) 5(عملیتي النتح والتـنفس 

  .11.98م الى رفع النسبة الى  ْ 5في حین عمل التداخل بین معاملة المقارنة ودرجة حرارة % 10.15الى 

ووصــلت ) 3جــدول (لقــد انخفضــت النســبة المئویــة للحموضــة الكلیــة معنویــًا عنــد اســتخدام المــادة الشــمعیة 

فـي الثمـار 1.86الـى فـي حـین ارتفعـت معنویـًا 0.98حیث وصلت الى % 4حموضة الى اقل نسبة لها مع تركیز ال

الى زیـادة تركیـز مما ادى ). 1جدول (غیر المشمعة وقد یكون سبب ذلك راجعًا الى زیادة نسبة الفقد في وزن الثمار 

جـــة الســـتخدام المـــادة الشـــمعیة الـــى خفــــض االحمـــاض فـــي حـــین ادى خفـــض النســـبة المئویـــة للفقـــد فـــي الـــوزن كنتی

امــا عــن تــأثیر درجــات الحــرارة علــى هــذه الصــفة فقــد ادى ارتفــاع درجــة حــرارة الخــزن الــى خفــض ) . 5(االحمــاض 

ســوف تعمــل علــى رفــع معــدل ســرعة التــنفس وبالتــالي بشــكل معنــوي وذلــك لكــون هــذه الــدرجات االحمــاض العضــویة 

للمـادة الشـمعیة االثـر % 4م وتركیـز  ْ 15ولقد كان للتداخل بین درجـة حـرارة ) 6(زیادة استهالك االحماض العضویة 

الى م  ْ 5في حین عمل التداخل بین المقارنة ودرجة الحرارة % 0.67المعنوي في خفض نسبة الحموضة المئویة الى 

راكیــز المـــادة كمــا وقــد تـــأثر محتــوى الثمـــار مــن فیتــامین ج باســـتخدام ت% . 1.29رفــع نســبة الحموضـــة معنویــًا الـــى 

ملغـم 41.42ارتفـع الـى فـي حـین % 4مـل عصـیر بتركیـز 100/ ملغم 38.52الشمعیة والذي انخفض معنویًا الى 

هـذا . مل فـي ثمـار معاملـة المقارنـة كنتیجـة لزیـادة نسـبة الفقـد بـالوزن وبالتـالي زیـادة تركیـز المكونـات الخلویـة100/ 

لنسـبة كمـا لـم یـؤثر التـداخل بـین تراكیـز المـادة الشـمعیة ودرجـات الحـرارة ولم تؤثر درجات الحرارة الخزنیـة علـى هـذه ا

  .على محتوى الثمار من فیتامین ج 

مـن % 2م واستعمال تركیز  ْ 5االستنتاج ان خزن الثمار الكریب فروت على درجة حرارة مما تقدم نستطیع 

والتلــف والمحافظــة علــى الصــفات الكیمیاویــة الشــمع المنــتج محلیــًا قــد عمــال علــى خفــض النســبة المئویــة للفقــد بــالوزن 

  .للثمار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأثیر كل من المادة الشمعیة المنتجة محلیًا ودرجة حرارة الخزن على بعض الصفات الخزنیة لثمار ) 3(جدول 

  الكریب فروت المحلي

  حموضة كلیة%   TSS%   عصیر%   المعامالت
Vit. C

mg/100 ml

  38.89  1.86  10.51  58.21  قبل الخزن

  41.42  1.37  11.95  45.08  المقارنة

  39.12  1.17  12.10  46.17  %2مادة شمعیة بتركیز 

  38.52  0.98  12.74  48.72  %4مادة شمعیة بتركیز 
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  0.94  0.05  0.19  0.36  0.05م .ف.أ

  38.24  0.98  10.10  56.11  م ْ 5

  37.20  0.98  11.28  49.15  م ْ 10

  36.92  0.72  11.54  47.02  م ْ 15

  م.غ  0.03  0.08  0.96  %5م .ف.أ

  38.85  1.29  11.98  55.15  م مقارنة ْ 5

  36.95  1.24  11.37  50.32  %2م مادة شمعیة  ْ 5

  36.12  0.92  10.47  47.73  %4م مادة شمعیة  ْ 5

  37.85  1.09  11.75  47.82  م مقارنة ْ 10

  37.45  1.01  11.43  47.75  %2م مادة شمعیة  ْ 10

  37.22  0.98  10.98  47.37  %4م مادة شمعیة  ْ 10

  36.50  0.77  11.09  47.07  م مقارنة ْ 15

  37.21  0.75  10.79  46.95  %2م مادة شمعیة  ْ 15

  37.78  0.67  10.15  45.85  %4م مادة شمعیة  ْ 15

  م.غ  0.02  0.03  0.24  %5م .ف.أ
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