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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر نوع العبوة ودرجة الحرارة على القابلیة الخزنیة لثمار الاللنكي المحلي

)Citrus reticulata(  

  

  صباح محمد جمیل الهیتي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

مكشـوف ، كـیس بـولي اثلـین غیـر مثقـب ، كـیس بـولي اثلـین ذي (اجریت هذه الدراسة لمعرفـة تـأثیر نـوع العبـوة 

خزنیـة والتداخل بینهما علـى الصـفات ال) م ْ 15، 10، 5(ثقب ، ودرجة الحرارة 32ثقب وكیس بولي اثلین ذي 16

اوضــحت النتـــائج بــأن انـــواع . ج مــن الزراعـــة المكشــوفة بـــدون نخیــل لفتـــرة ثالثــة اشـــهرلثمــار الاللنكـــي المحلــي النـــات

عبـوات قــد اختلفــت فــي تأثیرهـا علــى الصــفات الخزنیــة للثمـار فقــد كانــت نســبة الفقـد فــي وزن الثمــار ونســبة االضــرار ال

عالیــة فــي اكیــاس البــولي .Penicillium sppالفســلجیة قلیلــة فــي حــین كانــت نســبة التلــف نتیجــة االصــابة بــالفطر 

هنــاك زیـــادة معنویــة فــي نســبة الفقــد بـــالوزن ، . شــوفاثلــین المثقبــة وغیــر المثقبــة مقارنــة بالثمـــار المخزنــة بشــكل مك

كمــا وجــد بــأن الثمــار . واالضـرار الفســلجیة ونســبة التلــف الجرثــومي عنــد زیــادة عــدد الثقــوب فــي اكیــاس البــولي اثلــین 

م تمیزت بانخفاض معنـوي فـي نسـبة الفقـد بـالوزن واالصـابة بالفطریـات ونسـبة االضـرار  ْ 5المخزنة في درجات حرارة 

كما انخفض كل من محتوى الثمـار مـن العصـیر . م  ْ 15م ،  ْ 10جیة مقارنة بالثمار المخزنة في درجات حرارة الفسل

كمــا وانخفضــت . بارتفــاع درجــة حــرارة الخــزن وزیــادة مدتــه TSSوالحموضــة الكلیــة فــي حــین ازدادت ، فیتــامین ج 

  .مخزنة بصورة مكشوفة نسب جمیع الصفات اعاله في معامالت عبوات الخزن مقارنة بالثمار ال

  

INFLUENCE OF PACKAGES TYPES AND STORAGE 
TEMPERATURES ON MANDRIN FRUITS STORABILITY 

(Citrus reticulata) LOCAL CULTIVAR

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

Summary
The influence of three package types and storage temperature (5 c , 10 c , 15 c) on 

the weight loss , physiological disorders , fungi decay and chemical composition of 
Mandrin fruits during the storage period were studied .

Results indicated that polyethylene package , significantly decreased weight loss 
and physiological disorders , but significantly increased fungi decay caused by 
Penicillium spp. compared with control treatment .

The weight loss , physiological disorders and fungi decay were significantly 
increased by increasing the number of holes in polyethylene packages. Fruits stored at 5 
C had significantly less weight loss , physiological disorders and less fungi decay as 
compared with those stored at 10 C and 15 C . Fruit juice content vitamin C and acidity 
percentage were significantly decreased when temperature or storage period was 
increased ; while total soluble solids was increased . All the above parameters were 
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decreased when fruits were stored in polyethylene bags , compared with control 
treatment .

  المقدمة

ثمــار الاللنكــي مــن الثمــار المرغوبــة والتــي تختلــف عــن ثمــار الحمضــیات االخــرى فــي ان تركهــا علــى االشــجار 

یؤدي الى تدهور في صفاتها النوعیة وبـاالخص نسـبة العصـیر والطعـم وقـد تكـون قشـرة الثمـار الرقیقـة سـببًا فـي ذلـك 

یـة خـزن ثمـار الاللنكـي لفتـرة طویلـة نسـبیًا لكونهـا ثمــار ومــع امكان. )1(ممـا یـؤدي الـى رفـع نسـبة التلـف عنـد خزنهـا 

اال ان هنـــاك مشـــاكل عدیــدة تعمـــل علـــى الحـــد مــن طـــول فتـــرة الخـــزن وتــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه ) 2(غیــر كالیمكتیریـــة 

المشاكل التلف الناتج من االصـابة بـاالمراض الفطریـة واالضـرار الفسـلجیة باالضـافة الـى ذبـول الثمـار نتیجـة لفقـدان 

  .)3(ن الوز 

لقد اجریت عدة محاوالت لتقلیل الفقد بالوزن واالضرار الفسلجیة لثمار الحمضیات عن طریق اسـتعمال الشـموع 

) 9و 8، 7، 6، 5، 4، 3(والخـزن علـي درجـات حـرارة منخفضـة ) 7و 6، 5، 4، 3(والمواد المانعة للنتح 

ة مــن العبــوات ومنهــا عبــوات البــولي اثیلــین ذات الكثافــة واســتعمال انــواع عدیــد) 10و 7(واســتعمال منظمــات النمــو 

للحــد مــن نشــاط الفطریــات واعطــت ) 13و12(واســتخدمت المبیــدات الفطریــة ) 11و6،7، 5، 4، 3(العالیــة 

  .نتائج جیدة

  .تهدف هذه الدراسة الى تحدید نوع العبوات ودرجة الحرارة المالئمة لخزن ثمار الاللنكي المحلي 

  

  اد وطرائق العملالمو 

جامعـــة بغـــداد علـــى ثمـــار / كلیـــة الزراعـــة / اجریـــت الدراســـة فـــي وحـــدة المخـــازن المبـــردة التابعـــة لقســـم البســـتنة 

بعــد وصــولها الــى مرحلــة اكتمــال 21/12/2002الاللنكــي المحلــي التــي جلبــت مــن بســتان مــن منطقــة دیــالى بتــأریخ 

لمتجانســة فــي الحجــم ودرجــة ار الســلیمة الخالیــة مــن العیــوب واتــم اختیــار الثمــ. تلــون الثمــار بــاللون الممیــز للصــنف

صـنادیق كارتونیـة . كغـم وكمـا یلـي 3وضعت الثمار فـي عبـوات بـوزن . بة والذابلةاصالنضج وتم استبعاد الثمار الم

مایكرون40اكیاس بولي اثلین بدون ثقوب وبسمك . سم والتي اعتبرت معاملة المقارنة40× 30× 12ذات ابعاد 

40اكیــاس بــولي اثلــین وبســمك . مــایكرون40كغــم وبســمك / م ســ0.5ثقــب قطــر 16اكیــاس بــولي اثلــین ذات . 

  .كغم / سم 0.5ثقب وبقطر 32مایكرون وذات 

م بینمــا خزنــت ثمــار  ْ 5قســمت الثمــار الــى ثــالث مجــامیع متســاویة خزنــت المجموعــة االولــى فــي درجــة حــرارة 

خزنـــت جمیـــع . م  ْ 15م وخزنـــت ثمـــار المجموعـــة الثالثـــة فـــي درجـــة حـــرارة  ْ 10المجموعـــة الثانیـــة فـــي درجـــة حـــرارة

نسـبة الفقـد بـالوزن : ولمدة ثالثة اشهر وقد تم دراسة الصفات االتیـة % 85-80المعامالت على رطوبة نسبیة قدرها 

ایكروبي وتـــم نســـبة التلـــف المـــ) 8(اســـبوع 12، 8، 4، االضـــرار الفســـلجیة التـــي تحـــدث للثمـــار وتـــم حســـابها بعـــد 

، نســبة العصــیر ، نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة ، نســبة الحموضــة الكلیــة ، ) 8(حســابها فــي نهایــة فتــرة الخــزن 

  .)14(درست قبل وبعد انتهاء فترة الخزن محتوى الثمار من فیتامین ج حیث 

لكــل معاملــة وقــد تــم لتصــمیم وتحلیــل نتــائج البحــث وبــثالث مكــرراتSplit-Plot Designاســتعمل تصــمیم 

  .)15% (5على مستوى L.S.Dمقارنة متوسطات المعامالت باستخدام اختبار 

  

  النتائج والمناقشة

  النسبة المئویة للفقد بالوزن-1
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لقد كان لكل من نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن اضافة الى طول مـدة الخـزن اثـر كبیـر علـى مقـدار الفقـد بـوزن 

، 10، 5ادت النسبة المئویـة للفقـد بزیـادة فتـرة الخـزن ولجمیـع المعـامالت وفـي درجـات حـرارة الثمار المخزنة فقد ازد

م والــذي یعــود بصــورة اساســیة الــى اســتمرار فقــد الرطوبــة مــن الثمــار نتیجــة الســتمرار النــتح والســتمرار اســتهالك  ْ 15

ان هناك اختالفـات معنویـة بـین ) 1(ول ویالحظ من الجد) . 2(محتویات الثمار بعملیة التنفس مع زیادة مدة الخزن 

انواع العبوات في مدى التقلیـل مـن نسـبة الفقـد بـالوزن اثنـاء فتـرة الخـزن فقـد تفوقـت معاملـة اكیـاس البـولي اثلـین غیـر 

المثقبــة علــى بقیــة المعــامالت فــي التقلیــل مــن نســبة الفقــد وذلــك لقلــة نفاذیــة هــذا النــوع مــن العبــوات لكــل مــن الرطوبــة 

) . 2(وبالتــالي قلــة الفقــد بــالوزن O2وانخفــاض CO2ممــا ادى الــى احتفاظهــا بالرطوبــة والــى تــراكم غــاز والغــازات 

  .)11(عسكر واخرون و) 5(والهیتي )4(العاني وهذا یتفق مع 

بــأن نســبة الفقــد بــوزن الثمــار قــد تــأثرت معنویــًا بــدرجات حــرارة الخــزن فقــد ســبب ) 1(تبــین النتــائج فــي الجــدول 

م ارتفاعًا في نسبة الفقد بوزن الثمار بصورة معنویة وقد یرجع ذلك الى زیادة  ْ 15م الى  ْ 5جات الحرارة من ارتفاع در 

سرعة عملیتي النتح والتنفس في الثمـار باالضـافة الـى قابلیـة هـواء المخـزن علـى حمـل كمیـات كبیـرة مـن بخـار المـاء 

) 5(والهیتـــي )4(والعـــاني )3(ه الجبـــوري واخـــرون وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا وجـــد) . 16(بارتفـــاع درجـــات حـــرارة المخـــزن 

  ) . 17(والجبوري والهیتي 

تأثیر التداخل بین انواع العبوات ودرجات حرارة الخزن علـى النسـبة المئویـة للفقـد ) 2(وتبین النتائج في الجدول 

م  ْ 15جـة الحـرارة عنـدما كانـت در % 28.13بـالوزن فقـد وصـلت نسـبة الفقـد بـوزن ثمـار الاللنكـي الـى اقصـى حـد لهـا 

% 3.36بینما وصلت نسبة الفقد بالوزن ادنى حد لها ) المقارنة(والثمار مخزنة بشكل مكشوف في صنادیق كارتونیة 

  .م والثمار مخزنة في اكیاس بولي اثلین غیر مثقبة  ْ 5عندما كانت درجة الحرارة 

  النسبة المئویة لالضرار الفسلجیة-2

نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن وطول مدة الخزن على نسبة االضـرار الفسـلجیة تأثیر) 1(توضح نتائج الجدول 

التي تحدث للثمـار اثنـاء الخـزن حیـث نالحـظ ان النسـبة تـزداد تـدریجیًا مـع طـول مـدة الخـزن ولجمیـع المعـامالت وقـد 

تـأثرت معنویـًا بنـوع العبـوة ان نسبة االضرار الفسلجیة قد ) 1(كما یبین الجدول . یرجع ذلك الى زیادة الفقد الرطوبي 

المستخدمة في تعبئة ثمار الاللنكي وذلك حسب قابلیة العبوة على االحتفاظ بالرطوبة فقد تمیزت اكیاس البولي اثلـین 

فــي % 4.60بالمقارنــة مـع اعلــى نســبة بلغــت % 0.95غیـر المثقبــة بالمحافظــة علــى اقــل نسـبة ضــرر فســلجي بلغــت 

اسبوع من الخـزن المبـرد ، كمـا ان نسـبة الضـرر الفسـلجي فـي الثمـار تـزداد 12عد الثمار المخزنة بصورة مكشوفة وب

)8(والســـنبل )5(والهیتـــي ) 3(ون وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا وجـــده الجبـــوري واخـــر ) . 1جـــدول (بزیـــادة نســـبة الفقـــد بـــالوزن 

  .)17(والجبوري والهیتي )12(والهیتي واخرون )11(وعسكر واخرون 

االضرار والتي تمثلت ببقع بنیة اللون على سطح الثمرة اثناء الخزن غیر معروفـة ان سبب ظهور اعراض هذه 

او قـد تكــون نتیجـة اكســدة Polyphenol oxidaseتمامـًا فقـد تكــون نتیجـة اكسـدة المــواد الفینولیـة عـن طریــق انـزیم 

ئیســیة فــي درجــات فیتــامین ج وتكــوین مــادة الفرفــورال وهــذا االحتمــال ضــعیف الن هــذه التفــاعالت تحصــل بصــورة ر 

كما ان اعراض االضرار الفسلجیة قـد تكـون ناتجـة مـن سلسـلة مـن التفـاعالت الكیمیائیـة . )18و 9(الحرارة العالیة 

وهذه التفاعالت تزداد بزیادة نسبة االضرار الفسلجیة وعلى هذا االساس نجـد ان نسـبة االضـرار الفسـلجیة فـي الثمـار 

مرتفعــة نســبیًا بعــد ثالثـــة اشــهر مــن الخــزن وهـــو مؤشــر علــى احتمــال كـــون م هـــي ْ 10م و  ْ 5المخزنــة فــي درجــات 

لعدم قدرة الثمار على تحمل االنخفاض في درجـات الحـرارة كـون Chilling injuryالضرر الناتج هو ضرر برودة 

بــین یظهــر ان التــداخل ) 2(ومــن جــدول التــداخل ) . 1(اصــل الشــجرة هــو مــن المنــاطق االســتوائیة وشــبه االســتوائیة 
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م قـد قلـل بشـكل معنـوي مـن حـدوث هـذا الضـرر اذ  ْ 15تعبئة الثمار في اكیاس بولي اثلـین غیـر مثقبـة ودرجـة حـرارة 

  % .4.63م الى رفع النسبة الى  ْ 5في حین عمل التداخل بین معاملة المقارنة ودرجة حرارة % 0.78بلغ 

  النسبة المئویة للتلف الجرثومي-3

اثناء الخزن من اهم المشـاكل الرئیسـیة التـي تواجـه عملیـة الخـزن المبـرد لثمـار یعتبر تلف الثمار الجرثومي  

ان هنـاك تـأثیرًا ) 1(یالحـظ مـن نتـائج الجـدول . الحمضیات وذلك لمـا یمكـن ان تحدثـه مـن خسـائر مادیـة كبیـرة جـدًا 

عنـدما % 16.46حـد لهـا معنویًا لنوع العبوات على النسبة المئویـة لتلـف الثمـار فقـد وصـلت نسـبة التلـف الـى اقصـى 

حــد لهــا عنــدما خزنــت ة بینمــا وصــلت نســبة التلــف الــى ادنــىخزنــت ثمــار الاللنكــي باكیــاس البــولي اثلــین غیــر المثقبــ

  % .1.28ثقب اذ بلغت 16الثمار في اكیاس البولي اثلین ذات 

ة ومقـــدار التبـــادل وكــان تـــأثیر العبـــوات علـــى نمـــو وانتشــار الفطـــر یعتمـــد علـــى قابلیتهـــا علــى االحتفـــاظ بالرطوبـــ

اكیــاس البــولي (الغــازي الــذي تســمح بــه وبصــورة عامــة فقــد كانــت االصــابة عالیــة فــي العبــوات التــي تحــتفظ بالرطوبــة 

وهذا یتفق مع ما ) . 18و16(ویبدو ان هذا راجع الى اهمیة الرطوبة في انبات سبورات الفطر ) اثلین غیر المثقبة

لقد شكلت نسبة االصابة بالفطریـات جـزءًا كبیـرًا مـن نسـبة . )17(وري والهیتي الجبو)5(والهیتي ) 4(وجده العاني 

الــذي یســبب مــرض الــتعفن Penicillium italicumالتلــف حیــث وجــد انهــا مســببة بشــكل رئیســي مــن قبــل الفطــر 

الـذي یسـبب Alternaria citriالـذي یسـبب مـرض الـتعفن االخضـر و Pencillium digitatumاالزرق وفطـر 

  .التعفن االسود مرض

فـي حـین ارتفعـت نسـبة التلـف % 6.89م الى خفض نسبة التلف معنویًا الى  ْ 5عملت درجة الحرارة المنخفضة 

وهــذا . )3(ء المجهریــة علــى مثــل هــذه الدرجــة م كنتیجــة لزیــادة فعالیــات االحیــا ْ 15فــي درجــة حــرارة % 13.68الــى 

. )17(الجبوري والهیتي و)11(وعسكر واخرون )8(السنبل و)5(والهیتي ) 4(یتفق مع ما وجده كل من العاني 

م ادى الـى تقلیـل نسـبة  ْ 5یتضح ان خزن ثمار الاللنكي بصورة مكشوفة وعلى درجة حـرارة ) 2(ومن جدول التداخل 

المثقبـة والخـزن علـى درجـة غیـر فـي حـین عمـل التغلیـف بأكیـاس البـولي اثلـین % 1.72التلف الجرثومي معنویـًا الـى 

  % .21.41م الى رفع نسبة التلف معنویًا الى  ْ 15حرارة 

  الصفات الكیمیاویة للثمار-4

تأثیر نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن والتداخل بینهما على بعض الصفات الكیمیاویة للثمار ) 3(یوضح الجدول 

ت دورًا مهمــًا فــي تقلیــل ومنــه یتضــح بــأن نســبة العصــیر انخفضــت مــع اســتمرار مــدة الخــزن ولقــد لعبــت انــواع العبــوا

فـي الثمـار المخزنـة بشـكل % 32.50النسبة المئویة للعصیر في نهایة مدة الخزن وكانت اعلى نسبة مئویة للعصـیر 

مكشــوف بینمــا انخفضــت هــذه النســبة معنویــًا فــي كــیس البــولي اثلــین غیــر المثقبــة حیــث بلغــت ادنــى نســبة لهــا وهــي 

نسـبة العصـیر للثمـار المخزنـة بشـكل مكشـوف قـد یعـود بشـكل رئیسـي الـى زیـادة فقـد الرطوبـة ان ارتفاع% . 27.75

فـي الثمـار % 33.50كمـا انخفضـت هـذه النسـبة مـن ) . 11(بین قشرة الثمار مما انعكس على زیادة نسـبة العصـیر 

  . م على التوالي  ْ 15م و ْ 10في الثمار المخزنة بدرجتي % 28.05و % 31.56م الى  ْ 5المخزنة في درجة حرارة 

ان انخفاض النسبة المئویة للعصیر مع ارتفاع درجـة حـرارة الخـزن واسـتمراره قـد یعـزى الـى دور هـذین العـاملین 

ان هـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا وجـده العـاني . في زیادة فقد الرطوبة من القشـرة ممـا انعكـس علـى نسـبة العصـیر للثمـار

اللیمــون الحــامض علــى الكریــب فــروت و ان نســبة العصــیر فــي ثمــار البرتقــال و مــن )8(الســنبل و)5(والهیتــي ) 4(

التــوالي قــد انخفضــت مــع ارتفــاع درجــة حــرارة الخــزن ولــم یظهــر التحلیــل االحصــائي تــأثیرًا معنویــًا للتــداخل بــین درجــة 

  .حرارة الخزن ونوع العبوة على النسبة المئویة لعصیر الثمار
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ولقد كان لنوع العبوة ) 3جدول (ئبة الكلیة في ثمار الاللنكي مع استمرار خزنها ارتفعت نسبة المواد الصلبة الذا

وانخفضـــت الـــى % 14.75فقـــد تمیـــزت ثمـــار معاملـــة المقارنـــة بارتفـــاع هـــذه النســـبة الـــى TSSتـــأثیرًا معنویـــًا علـــى 

TSSالى خفض نسبة م  ْ 5لقد عملت درجة حرارة . للثمار المخزنة في اكیاس البولي اثلین غیر المتبقیة % 10.92

و 14.52م الـــى رفـــع النســـبة الـــى  ْ 15م و  ْ 10فـــي حـــین عملـــت درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة % 11.12معنویـــًا الـــى 

ولــم یكــن للتــداخل بــین ) . 8(علــى التــوالي كنتیجــة لفعــل هــذه الــدرجات فــي تســریع عملیتــي النــتح والتــنفس % 15.89

  .TSSلى درجة حرارة الخزن ونوع العبوة أي تأثیر معنوي ع

لوحظ انخفاض نسبة الحموضة الكلیـة للثمـار باسـتمرار خزنهـا وكـان لنـوع العبـوة االثـر المعنـوي فـي تقلیـل نسـبة 

الحموضة الكلیة للثمار فكانت اقل نسبة للحموضة الكلیـة فـي نهایـة مـدة الخـزن فـي ثمـار معاملـة كـیس البـولي اثلـین 

فـي الثمـار المخزنـة بصـورة مكشـوفة وانخفضـت % 0.76بلغـت امـا اعلـى نسـبة فقـد% . 0.68غیر المثقبة اذ بلغـت 

فـــي الثمـــار % 0.55و 0.70، 0.75نســـبة الحموضـــة الكلیـــة معنویـــًا بارتفـــاع درجـــة الحـــرارة اذ بلغـــت هـــذه النســـبة 

  .)3جدول (م على التوالي  ْ 15، 10، 5المخزونة في درجات حرارة 

استمراره قد یعـزى الـى اسـتهالك االحمـاض العضـویة فـي ان انخفاض نسبة الحموضة مع ارتفاع درجة الخزن و 

ولـم یكـن للتـداخل بـین نـوع ) 18و2(عملیة التنفس والسیما في درجات الحرارة المرتفعة التي تزید من سرعة التنفس 

  .العبوة ودرجات حرارة الخزن تأثیر معنوي على نسبة الحموضة الكلیة للثمار في نهایة مدة الخزن

بأن محتـوى ثمـار الاللنكـي مـن فیتـامین ج قـد انخفـض مـع اسـتمرار مـدة الخـزن وكـان لنـوع ) 3(یوضح الجدول 

العبوة تأثیرًا معنویًا على محتوى الثمار من فیتامین ج فقد تفوقت ثمار معاملة المقارنة بمحتواها من فیتامین ج حیـث 

مل عصیر في 100/ ملغم 30.67مل عصیر في حین بلغ ادنى محتوى من فیتامین ج 100/ ملغم 33.74بلغ 

ولم یظهر التحلیل االحصائي تأثیرًا معنویًا لدرجة حرارة الخـزن او . الثمار المخزنة بأكیاس البولي اثلین غیر المثقبة 

ان سـبب زیـادة محتـوى الثمـار مـن . التداخل بین درجة حرارة الخزن ونوع العبـوة علـى محتـوى الثمـار مـن فیتـامین ج 

معاملــة المقارنــة قــد یعــزى الــى زیــادة فقــد الرطوبــة مــن الثمــار ممــا نــتج عنــه زیــادة تركیــز العصــیر هــذا الفیتــامین فــي 

  .اضافة الى عملیة االكسدة التي تحدث لفیتامین ج في الثمار المخزنة في اكیاس البولي اثلین غیر المثقبة

لـى تقلیـل نسـبة الفقـد فـي وزن مما سبق ذكره یتضح بـأن اكیـاس البـولي اثلـین المثقبـة وغیـر المثقبـة قـد عملـت ع

مقارنــة .Pencillium sppالثمــار ونســبة االضــرار الفســلجیة بینمــا زادت مــن نســبة التلــف نتیجــة االصــابة بــالفطر 

كما ازدادت نسبة الفقـد بـالوزن ونسـبة االضـرار الفسـلجیة فـي حـین انخفضـت نسـبة . بالثمار المخزنة بشكل مكشوف 

  .اس البولي اثلین التلف بزیادة عدد الثقوب في اكی

نسبة الفقد بالوزن ونسبة التلف مقارنة مع م قد قلل بشكل معنوي من ْ 5حرارة ان خزن ثمار الاللنكي في درجة

النســبة المئویــة للعصــیر نســبة االضــرار الفســلجیة و م وقــد انخفضــت كــل مــن  ْ 15م و  ْ 10الخــزن فــي درجــات الحــرارة 

من فیتامین ج بینما ازدادت النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة مـع والنسبة المئویة للحموضة ومحتوى الثمار 

  .م وزیادة مدة الخزن ْ 15م الى  ْ 5ارتفاع درجة الحرارة من 

-80م ورطوبـة نسـبیة قـدرها  ْ 5یمكن التوصیة بخزن ثمار الاللنكي المحلـي لمـدة ثالثـة اشـهر فـي درجـة حـرارة 

سم لكل كیلـوغرام مـن 0.5ثقب بقطر 16مایكرون مثقبة بـ 40بولي اثلین بسمك م مع تعبئة الثمار في اكیاس  ْ 85

  .الثمار
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  تأثیر نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن في القابلیة الخزنیة لثمار الاللنكي المحلي) 1(جدول 

  المعامالت
  نسبة الضرر الفسلجي  نسبة الفقد بالوزن

  نسبة التلف
  اسبوع12  اسابیع8  اسابیع4  اسبوع12  اسابیع8  اسابیع4

  7.58  4.60  3.12  1.92  25.02  18.85  11.66  ثمار مكشوفة مقارنة

  16.46  0.95  0.79  0.68  5.56  0.94  0.37  اكیاس بولي اثلین غیر مثقبة

  1.28  4.35  2.88  1.42  10.43  4.95  1.54  ثقب16اكیاس بولي اثلین 

  11.95  3.61  3.03  2.10  16.95  10.61  3.15  ثقب32اكیاس بولي اثلین 

  4.60  0.40  0.33  0.39  3.75  2.17  1.02  %5م  .ف.أ

                درجة الحرارة

  6.89  4.63  3.85  2.25  13.38  9.08  4.47  م ْ 5

  8.30  3.54  2.52  1.17  14.56  9.13  4.67  م ْ 10

  13.68  2.10  1.25  1.09  15.52  10.28  4.85  م ْ 15

  3.12  0.20  0.27  0.39  1.01  0.02  0.07  %5م .ف.أ

  

  

  

  

  

  

  تأثیر التداخل بین نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن في القابلیة الخزنیة لثمار الاللنكي المحلي) 2(جدول 

  درجة حرارة الخزن
ثمار مكشوفة 

  المقارنة

اكیاس بولي اثلین 

  غیر مثقبة

اكیاس بولي اثلین 

  ثقب16

اكیاس بولي اثلین 

  ثقب32

  م.ف.أ

5%  

  نسبة الفقد بالوزن  

    14.24  9.46  3.36  22.15  م ْ 5

    15.96  10.28  4.69  23.28  م ْ 10

    20.15  10.54  7.72  28.13  م ْ 15

    0.12  0.10  0.25  0.20  %5م .ف.أ

  نسبة الضرر الفسلجي  

    4.50  4.35  0.98  4.63  م ْ 5

  0.78  4.10  3.99  0.88  3.31  م ْ 10

    3.61  2.30  0.78  2.30  م ْ 15

    0.27  0.53  0.02  0.41  %5م .ف.أ

  نسبة التلف  

    6.76  4.18  8.73  1.72  م ْ 5

    11.72  13.40  17.65  2.40  م ْ 10

    9.77  17.65  21.41  3.06  م ْ 15

    1.02  1.75  2.85  0.95  %5م .ف.أ

  

  

  

  

  

  

  تأثیر نوع العبوة ودرجة حرارة الخزن في الصفات الخزنیة لثمار الاللنكي المحلي) 3(جدول 

  TSS%   عصیر%   المعامالت
  حموضة كلیة

%  

Vit. C
Mg/100 ml

  34.87  0.87  10.35  34.25  قبل الخزن

  33.74  0.76  14.75  32.50  مقارنة

  30.67  0.68  10.92  27.75  اكیاس نایلون غیر مثقبة
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  32.53  0.73  14.05  31.60  ثقب16اكیاس نایلون 

  31.70  0.71  14.20  32.02  ثقب32اكیاس نایلون 

  1.02  0.08  0.17  0.26  0.05م  .ف.أ

  32.98  0.75  11.12  33.30  ْ◌م5

  31.22  0.70  14.52  31.56  م ْ 10

  30.17  0.55  15.89  28.05  م ْ 15

N.S  0.07  0.03  1.21  0.05م  .ف.أ

  م ْ 5

  32.57  0.77  14.85  33.42  مقارنة

  34.60  0.76  14.65  33.15  اكیاس نایلون غیر مثقبة

  33.87  0.74  13.45  32.98  ثقب16اكیاس نایلون 

  34.10  0.77  14.75  32.76  ثقب32ایلون اكیاس ن

  م ْ 10

  32.29  0.75  15.70  33.18  مقارنة

  33.10  0.73  15.18  32.25  اكیاس نایلون غیر مثقبة

  33.95  0.70  14.82  31.75  ثقب16اكیاس نایلون 

  34.67  0.68  14.58  31.75  ثقب32اكیاس نایلون 

  م ْ 15

  32.25  0.71  15.62  31.48  مقارنة

  33.75  0.68  13.67  30.30  نایلون غیر مثقبةاكیاس 

  33.62  0.65  14.51  30.65  ثقب16اكیاس نایلون 

  34.28  0.64  14.92  33.75  ثقب32اكیاس نایلون 

  N.SN.S  N.S  N.S  0.05م .ف.أ
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