وزكت أصُلت

املجلت اللُبُت للللىم الصزاكُت
املجلد ( :)62اللدد (21 -2 :6262 :)6

هفاءة الهىاء امللدٌ كىد وظب مخخلفت مً زاوي أهظُد الىسبىن ودزحاث الحسازة
املىخفظت في خفف زماز مدصىلي الخين ( )Ficus carica L.املبىس (البُثر) والسئِس ي
دمحم أبىصاق فىير ،خالد مظلىد أبىبىس املىلف
كظم الهىدطت الصزاكُت ،ولُت الصزاكت ،حاملت ػسابلع ،ػسابلع ،لُبُا

املعخخلص
جىاولذ الدزاطت جأزير الهىاء امللدٌ بيظب مخخلفت مً زاوي أهظُد الىسبىن كلى ػىٌ فترة الحفف وخصائص الجىدة
لثماز مدصىلي الخين املبىس(البُثر) والسئِس ي في مىطم2015م ،اطخخدمذ جسهُباث هىائُت جيىهذ مً  22 ،5و%25
زاوي أهظُد الىسبىن ول مم  %5أهسجين إطافت إلى ملاملت للهىاء اللادي هؼاهدُ ،
وخفـذ اللُىاث كىد دزحتي خسازة
 2و ˚5مِ .كِظذ خصائص الجىدة كىد اللؼف واملخمثلت في املىاد الصلبت الرائبت اليلُت ،وصالبت الثماز ولىنها الخازجي
ُ
ُ
وامللبر كىه بالخصائص اللىهُت ( ،)L, a ,bوهسز اللُاض بلد أطبىق وزالزت أطابُم مً الحفف ،هما كدزث وظبت الفلد في
الىشن .أؿهسث الىخائج جأزيرا ملىىٍا لدزحت الحسازة كلى فترة الحفف ،خُث شادث كىد ˚2م ملا بين  3و  5أًام لجمُم
ملامالث الهىاء امللدٌ ،أما جسهُباث الهىاء امللدٌ ذاتها فلد وان جأزيرها ملىىٍا كلى فترة الحفف ،خُث اطخمسث لثالزت
أطابُم ملازهت بملاملت الهىاء اللادي والتي واهذ أطبىكا واخدا .كىد امللازهت بين ملامالث الهىاء امللدٌ ،واهذ ألافظلُت
مللاملت  %5زاوي أهظُد الىسبىن ودزحت خسازة ˚2م ،خُث أدث امللاملت إلى إػالت فترة الحفف إلى  62وً 21ىما للمدصىٌ
املبىس والسئِس ي ،كلى الخىالي .ملازهت بين املحصىلين ،أؿهسث زماز البُثر فلدا للىشن أكل مً املحصىٌ السئِس ي لجمُم
ملامالث الهىاء امللدٌ ،هما ُسجل اهخفاطا ملىىٍا للمىاد الصلبت الرائبت اليلُت والصالبت بمسوز الصمً للمدصىلين
ملازهت بخلً امللاطت كىد اللؼف ،ولم حسجل فسوق ملىىٍت لهما بين ملامالث الهىاء امللدٌ الثالزت .أما خصائص اللىن
ُ
( )b،a،Lفلم حسجل اخخالفاث ملىىٍت هدُجت مللامالث الهىاء امللدٌ فُما بُنها .أزسث ملامالث الهىاء امللدٌ ملىىٍا كلى
خاصُتي هثافت اللىن ( )Chromaومؤػس اللىن البني () ،)Browning Index (Biخُث اخخفـذ الثماز بخصائصها
ُ
اللىهُت للمدصىلين ػىٌ فترة الحفف .خلصذ الدزاطت إلى أن زماز الخين الؼاشج ًمىً خفـها بىفاءة في ؿسوف الهىاء
امللدٌ كىد  %5زاوي أهظُد الىسبىن ومثلها مً ألاهسجين ،وٍمىً اطخخدام هره الترهُبت بىفاءة في مغلفاث وكبىاث
زماز الخين الؼاشج أزىاء الحفف والخداوٌ والدظىٍم.
الكلماث الذالت :الخين ،الهواء املػذل ،ثاوي أكعيذ الكشبون ،القذسة الخخضيييت.

املقذمت
شجسة الخين ) )Ficus carica L.مً ألاشجاز مدظاكؼت

(الدخلت .)6221،لثماز الخين أهمُت غرائُت هبيرة ،هـسا

ألاوزاق جيخمي إلى الجيع  Ficusوجدبم اللائلت الخىجُت

الخخىائها كلى وظب كالُت مً الظىسٍاث والفُخامُىاث

ٌ ،Moraceaeظىد الاكخلاد أن غسب آطُا هي املىػً

وامللادن وألالُاف ) ،(Pereira et al., 2017هما لها

ألاصلي لها ،ومنها اهدؼسث شزاكتها في خىض البدس
ُ
ألابُع املخىطؽ ،زم هللذ إلى مىاػم هثيرة مً اللالم

أهمُت صحُت أًظا ،خُث أزبدذ كدًد الدزاطاث
فىائدها هغراء كالجي لللدًد مً ألامساض (Stover

لالجصال :دمحم أبوصاع فىير :قعم الهىذظت الضساغيت ،كليت الضساغت ،جامػت طشابلغ ،طشابلغ ،ليبيا.
البريذ الالكتروويm.fennir@uot.edu.ly : :
هاجف+219-92-419-0621 :
أجيزث بخاسيخ2021/10/03 :
اظخلمت بخاسيخ2021/5/2 :
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مىـمت الغراء والصزاكت ) (FAOلظىت ) (2019إلى أن

النهاز وواهذ  35.22 ،33.16و  11.25وواهذ أزىاء اللُل

إلاهخاج اللالمي بلغ  2.32ملُىن ػً متري ،جدخل جسهُا

 26.21 ،5..1و  ،13.22كلى الخىالي (.)Fennir, 2014

املسجبت ألاولى جليها مصس والجصائس وإًسان واملغسب وطىزٍا.
ُ
حلد لُبُا مً بين الدوٌ املىخجت للخين وبىمُاث حُدة،

دزحاث الحسازة جلً ومظخىٍاث السػىبت اليظبُت
املىخفظت جمىً مً حفاف الثماز كلى ألاشجاز بدزحت

وٍلدز إهخاحها بدىالي  22ألف ػً متري (املىـمت

هبيرة وحظاكؼها ،هما جللل مً فسص الخلفً .هرا

اللسبُت للخىمُت الصزاكُت .)6222 ،جىدؼس شزاكت أشجاز

وحؼترغ املىاصفت الخاصت بالخين والصادزة كً لجىت

الخين في وافت أهداء لُبُا ،وجترهص شزاكتها مسوٍت في مىاػم

ألامم املخددة الاكخصادًت ألوزبا ( UNECE STANDARD

الظاخل الغسبي وبللُت بالجبل الغسبي .زماز املحصىٌ

 )DDP-14أن جيىن الثماز مجففت واملت وال جصٍد

املبىس ( )Brebaوامللسوف مدلُا "البُثر" ال جدخاج الى

زػىبتها كً  .)UNECE, 2016( %62حلخبر زماز الخين

جرهير لجمُم ألاصىاف ،جىطج الثماز بداًت مً

مً الثماز الحظاطت واللابلت للفظاد بدزحت هبيرة ،هما

مىخصف ػهس ماًى وَظخمس املحصىٌ للدة أطابُم،

جخلسض طسَلا للخدهىز الفظُىلىجي ( Ozkaya et al.,

همُت مدصىٌ البُثر كلُلت ،هما أهه كلُل الظىسٍاث

 ،)2014أًظا الثماز ػسٍت ذاث أوسجت لُىت وكصازٍت،

وغير كابل للجفاف .املحصىٌ السئِع وامللسوف مدلُا

مما ًجللها كسطه للخلف الظسَم ،ولحظاطُت كؼستها

"الىسمىض" ،غصٍس إلاهخاج ،وجدخاج زماز بلع ألاصىاف

فأنها جخلسض لإلصاباث املُياهُىُت أزىاء الجني والخلبئت

إلى جللُذ (جرهير) ،ووظبت الظىسٍاث فُه كالُت ،وكابل

والىلل واملىاولت والفسش والحفف ( Cakmak et al.,

للخجفُفً ،ىطج بداًت مً ػهس ًىهُى وَظخمس

 ،)2010ألامس الري ًجلل الفلد في إلاهخاج هبيرا ،كامت

املحصىٌ لفترة أػىٌ .هرا وجصزق أغلب ألاصىاف

ًلدز الفلد في الخظسواث والفىاهه بين املصزكت

بالظاخل لغسض الاطتهالن الؼاشج ،بِىما جترهص الصزاكت

واملظتهلً ما بين  32و Peleg and Hinga, ( %12

لغسض الخين الجاف بمىاػم الجبل الغسبي ،وهـسا

 .)1986أًظاٌ ،لد حلسض املحصىٌ ألػلت الؼمع

الكخداٌ الحسازة واهخفاض السػىبت اليظبُت وؿسوف

ودزحاث الحسازة اللالُت وكدم إلاطساق في إحساء كملُت

الصزاكت البللُت بمىؼلت الجبل ًىخمل هطج الثماز

الخبرًد املبدئي كامال هاما في شٍادة الفاكد وجدهىز حىدة

وجدظاكؽ ػبه حافتٌ ،ظخىمل ججفُفها ػمظُا

الثماز ،هرا وٍمىً جللُله باطخخدام ػسق الخبرًد بلد

وحظتهلً حافت .جخميز مىؼلت الجبل الغسبي بدزحاث

الجمم وأزىاء الىلل والخداوٌ (الُدُمٌ .)2..2 ،لد

خسازة ملخدلت وزػىبت وظبُت مىخفظت كىد هطج زماز

اطخمساز كملُاث الثماز الحُىٍت بملدالث كالُت أًظا

الخين ،ففي دزاطت أحسٍذ بمىؼلت الجبل الغسبي

كامال هاما في شٍادة الفلد في الىشن واللُمت الغرائُت

ِكِظذ فيها دزحاث الحسازة والسػىبت اليظبُت ػىاٌ
الُىم بداًت مً أغظؼع ختى دٌظمبرُ ،سجل فيها

( ،)Kays, 1997وللخللُل مىه ًمىً إحساء كدًد
امللامالث املىملت للخبرًد ،للل مً أهمها الهىاء امللدٌ،

مخىطؽ دزحاث خسازة النهاز وواهذ ألػهس أغظؼع

واملخمثل في حغُير ميىهاث الهىاء املحُؽ بالثماز بسفم

وطبخمبر وأهخىبس ˚ 61.21 ،32.32 ،32.15م ،ومخىطؽ

وظبت زاوي أهظُد الىسبىن كً  %2.23وخفع وظبت

دخل هام للدة دوٌ ،وحؼير إلاخصائُاث الصادزة كً
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)ٌ . and Aradhya, 2007لخبر مدصىٌ الخين مصدز

دزحاث خسازة اللُل وواهذ  62.22 ،62.16و ˚ 21.22م،
كلى الخىالي ،هما ُسجل مخىطؽ السػىبت اليظبُت أزىاء

كفاءة الهواء املػذل غىذ وعب مخخلفت مً ثاوي أكعيذ الكشبون......

ألاهسجين كً  ،%62مما ٌظاكد كلى الخللُل مً
ملدٌ الخىفع وإهخاج إلاًثلين ،والحفاؾ كلى صفاث
الجىدة وجأخير ػُخىخت الثماز (D„Aquino et al.,
) . 1997 ; Kader, 1992أطتهدفذ هره الدزاطت خفف
زماز مدصىلي الخين املبىس وامللسوف مدلُا البُثر
واملحصىٌ السئِس ي باطخخدام الهىاء امللدٌ ،والخلسف
كلى جأزير جسهُباث هىائُت مخخلفت كىد دزحاث خسازة
مىخفظت كلى ػىٌ فترة الحفف ،وكلى صفاث الجىدة
الحظُت التي لها كالكت بجىدة املحصىٌ.

املواد وطشائق البحث
املادة الىباجيت
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اطخخدمذ في الدزاطت زماز الخين صىف )(San Pedro
ملحصىلي البُثر والسئِس يُ ،حملذ اللُىاث مً أشجاز
بالغت مصزوكت جدذ الـسوف البللُت بمىؼلت الجمُل
الىاكلت كلى مظافت خىالي  222هم غسب ػسابلع.
ُحملذ اللُىاث ًدوٍا في الصباح الباهس ،وواهذ كىد
دزحت الىطج امللسوفت لثماز الخين وفلا للصالبت
(مخىطؼت الصالبت) واللىن (ألاخظس املصفس) ،ولخفادي
ألاطساز املُياهُىُت فصلذ الثماز باطخخدام طىين.
أزىاء الجمم ،وطلذ اللُىاث في صحىن بالطدُىُت ،زم
هللذ إلى خىافف ملصولت خسازٍا ،وأحسٍذ كملُت الخبرًد
املبدئي أزىاء الىلل باطخخدام أهُاض بالطدُىُت ُملئذ
بالثلج املجسوغ ووطلذ مم الثماز .كىد وصىلها
ُ
ُ
للململ ،فسشث اللُىاث واطدبلدث الثماز صغيرة
الحجم والتي بها كُىبُ .وشهذ اللُىاث بىاكم  522حسام
ليل مىسز للبُثر ،و 322حسام ليل مىسز للمدصىٌ
السئِس ي ،وشكذ اللُىاث كلى الصحىن كؼىائُا ،زم
كلى امللامالث الحسازٍت املحددة بمظخىٍين للحسازة
وزالزت ملامالث هىائُت لترهيز زاوي أهظُد الىسبىن
( ،5،22و  )%25ول مم  %5أهسجين ،إطافت إلى
ملاملت الهىاء الجىي هؼاهد وبىاكم زالزت مىسزاث ليل
ملاملت.

3

أوغيت الحفظ

ُ
اطخخدمذ لحفف اللُىاث بسػماهاث شحاحُت طلت 3
لتر مىلبت الؼيل مصودة بغؼاء بالطدُيي كلُه طً
ُ
لىلبي (مللىؾ ،)threaded ،زبذ كلى الغؼاء صمامين
هخلً املظخخدمت في إلاػازاث املؼاػُت لغسض خلً
الهىاء وػسده ألحل حلدًل ميىهاجه مً ألاهسجين وزاوي
أهظُد الىسبىن داخل البرػمان ،وملىم حظسب الهىاء
اطخخدمذ خللاث مؼاػُت بين البرػمان وغؼاءه.
وأحس َي اخخباز إخيام إلاغالق بظغؼها بالهىاء بملداز
( 2.1باز) وغمسها في املاء واخخباز لىؼف أي حظسب
للهىاء.

قياط مكوهاث الهواء املػذل
للُاض ميىهاث الهىاء داخل أوكُت الحفف وحلدًل
ميىهاث الهىاء مً أهسجين وزاوي أهظُد الىسبىن
ُ
اطخخدمذ ذاث الؼسٍلت الىازدة في ( (Fennir et al.,
)ً . 2017بين ػيل ( )2مىـىمت الحلً وحهاش جدلُل
ميىهاث الهىاءُ .
اطخخدم لحفف اللُىاث غسفخا جبرًد
طلت ول منها  1م ،³ول منها مصودة بمىـىمت جبرًد
مُياهُيي ولىخت جدىم في دزحاث الحسازةُ ،
طبؼذ
إخداهما كلى ˚2م وألاخسي كلى ˚5م.

جقذيشفقذ الوصن

ُ
كدز املحخىي السػىبي (فلد الىشن) لللُىاث كلى أطاض
الىشن السػب ،اطخخدم لىشن اللُىاث ميزان خظاض،
وشهذ اللُىاث في بداًت الخجسبت بىاكم  522حم للبُتر ،و
 322حم للمدصىٌ السئِس ي .أكُد وشن اللُىاث كىد
ُ
نهاًت الخجسبت وكدز فلد الىشن هيظبت مئىٍت (Fennir
et al., 2017).

املواد الصلبت الزائبت الكليت
كِظذ املىاد الصلبت الرائبت اليلُت للثماز ملبرا كنها
بدزحت ) Brix (Bxباطخخدام الؼسٍلت املىضحت مً كبل
( )Fennir et al. 2017باطخخدام حهاش كُاض اهىظاز
الظىء السكمي املحمىٌ (Model PAL-α, ATAGO Co,
) .Ltd, Tokyo, Japanأحسٍذ كملُت اللُاض في بداًت
الخجسبت أكُد اللُاض بلد أطبىق وزالزت أطابُم.

دمحم أبوصاع فىيرو خالذ معػود املولف

شكل  .1مىظومت الحقً والقياط

صالبت الثماس
كِظذ صالبت الثماز بالؼسٍلت املىضحت مً كبل
( ،Fennir et al., (2017مساكاة لخصائص زماز الخين
اللُىت ،اطخخدم كظِب اختراق بلؼس ( 22.2ملم)،
ُ
وطغؼذ اللُىت طد زاخت الُد ،وسجلذ اللساءة كىد
اختراق كؼسة الثمسة ،أحسي الاخخباز في بداًت الخجسبت
وأكُد بلد أطبىق وزالزت أطابُم.

جقييم اللــون

دزحت اللىن ( )Hueودزحت صفاء اللىن ()Chroma
باطخخدام امللادالث الخالُت والتي اطخخدمذ مً كبل
( )Wrolstad and Smith, 2010في خظاب حغير لىن
الـ ـلـ ـُـ ـى ـت ك ـً الل ـ ـىن ألاص ـ ـلـ ـي وف ـ ـلـ ـا مل ـ ـا أوزده

() )Browning index (B.Iوفلا لللالكاث املظخخدمت مً
كبل (ً ، )Lopez-Malo et al. 1998مثل الخغير في
دزحت اللىن البني مؤػسا هاما لخغير لىن الثماز.

الخحليل الاحصائي

ُ
صممذ الخجسبت بىـ ــام اللؼاكاث اللؼىائُت الياملت
) (CRBDوواهذ اللىامل السئِظُت )2( :هىق املحصىٌ
(البُثر والسئِس ي) )6( ،الهىاء امللدٌ كىد وظب زاوي
أهظُد الىسبىن ( 22 ،5و )% 25ول منها مم % 5
أهسجين والهىاء اللادي هؼاهد ،و ( )3دزحت الحسازة
كىد  2و ˚5م ،وبثالر مىسزاث ليل منها .أخرث كُاطاث
اللىامل الخابلت وهي )2( :فلد الىشن ،و( )6ػىٌ فترة
الحفف ،و( )3صالبت الثماز ،و( )1املىاد الصلبت الرائبت
اليلُت ،و( )5خصائص لىن كؼسة الثماز املخمثلت في
اللُم  ،Lو ، aو  bكىد اللؼف وهسزث بنهاًت ألاطبىق
ألاوٌ والثالث .أحس َي جدلُل الخباًً باطخخدام بسهامج
 ،GenStatإصداز  ،VSN 2..2وكىزهذ املخىطؼاث
بىاطؼت اخخباز ( )LSDكىد مظخىي ملىىٍت (،)P<0.05
اجباكا للؼسٍلت إلاخصائُت الىازدة في (Gomez and
).Gomez, 1984
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كِع اللىن الخازجي للثماز باطخخدام حهاش كُاض
اللىن ( Minolta CR 400, Minolta Corp., New
 )Jersey, USAلخددًد خصائص اللىن ألاطاطُت (a, L ,
) .bكىد اللُاضُ ،زهصث كدطت الجهاش مالمظت للثمسة
بين كاكدتها وكىلهاُ ،
وسجلذ كُم الاولياض الظىئي
الثالزت (L) ،ملبرة كً دزحت طؼىق اللىن ،بين ألابُع
( )+222وألاطىد ( ،)2و ) (aملبرة كلى الخدزٍج بين
اللىهين ألاخمس( )222+وألاخظس( ،)222-و ) (bملبرة
كلى الخدزج بين اللىهين ألاصفس( )222+وألاشزق (.)222-
اطخخدمذ اللُمت اللىهُت  b ،a ،Lفي خظاب شاوٍت

(Saricoban and Yilmaz, 2010; Mohammadi, et
) . al., 2008هما ُخظب مؤػس حغير اللىن البني

كفاءة الهواء املػذل غىذ وعب مخخلفت مً ثاوي أكعيذ الكشبون......

والسئِس ي كلى الخىالي ،بِىما سجلذ أكل فترة خفف
مللاملت الؼاهد كىد طبلت أًام .أما كىد امللازهت بين
املحصىلين البُثر والسئِس ي ،فلد واهذ فترة خفف ألاوٌ
أػىٌ مً جلً املسجلت للمدصىٌ السئِس ي ،زبما ٌلصي
ذلً إلى ػبُلت املحصىٌ مً خُث مدخىاه مً
الظىسٍاث وصالبت الثماز وغيرها مً الخىاص (Pereira
) .et al., 2017بصفت كامت جخفم الىخائج الحالُت مم ما
أوزده ( ، Alturki, (2013خُث ذهس خفـه لثماز الخين
في ؿسوف الهىاء امللدٌ ملدة  61و ً 32ىما كلى الخىالي.
ػىٌ فترة خفف الثماز الىاضجت جدذ ؿسوف الهىاء
امللدٌ ملازهت بالهىاء الجىي ٌلىد إلى جأزير الهىاء
امللدٌ كىد جسهُبت هىائُت ( %62زاوي أهظُد الىسبىن،
 %12هُتروحين و  %2أهسجين) في خفع ملدٌ جدهىز
الثماز ججاه الؼُخىخت ،وجللُل فلد الىشن ،واملحافـت
كلى الصالبت واملىاد الصلبت الرائبت اليلُت.

الىخائج واملىاقشت
جأثير دسجت الحشاسة والهواء املػذل غلى فترة حفظ
الثماس
ًىضح ػيل ( )6جأزير الهىاء امللدٌ كىد وظب زاوي
أهظُد الىسبىن ( ،5و ،22و  )%25ملازهت بالهىاء
اللادي (الؼاهد) كىد دزحتي الحسازة ( 2و ˚5م) كلى
ػىٌ فترة خفف زماز مدصىلي البُثر والسئِس ي .وان
جأزير دزحت الحسازة واضحا خُث أدث دزحت الحسازة ˚2م
إلى شٍادة فترة الحفف لجمُم ملامالث الهىاء امللدٌ
ملازهت بملاملت الهىاء اللادي .أما جأزير الهىاء امللدٌ
فلد وان ليظبت زاوي أهظُد الىسبىن  -أًظا -جأزيرا
ملىىٍا كلى ػىٌ فترة الحففُ ،
وسجلذ أػىٌ فترة
خفف مللاملت  % 5زاوي أهظُد الىسبىن ودزحت خسازة
˚2م ،خُث واهذ  62وً 21ىما للمدصىٌ املبىس
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شكل  .2فترة حفظ ثماسمحصولي البيثروالشئيس ي في ظشوف دسجتي الحشاسة ومػامالث الهواء املػذل

جأثير مػاملت الهواء املػذل غلى فقذ الوصن
ًبين حدوٌ ( )2جأزير وظب زاوي أهظُد الىسبىن وػىٌ
فترة الحفف كلى فلد الىشن ملحصىٌ البُثر والسئِس ي،
خُث واهذ وظبت فلد الىشن في ألاطبىق ألاوٌ أكلى
ملىىٍا كىد مظخىي ملىىي  2.25مللاملت الهىاء اللادي
(الؼاهد) ملازهت بملامالث الهىاء امللدٌ للمدصىلين،
ولم جخخلف م ــ ـ لـ ـام ـالث الـ ـهىاء امل ـلدٌ مل ـىىٍا فُما بُنها؛
5

خُث لم جصل وظب الفلد فيها إلى  .%6أما زماز
املحصىٌ السئِس ي في ؿسوف الهىاء امللدٌ فلد أؿهسث
طلىوا مخخلفا ،فلد ججاوشث وظب الفلد خد  %6بنهاًت
ألاطبىق ألاوٌ وجظاكفذ بنهاًت ألاطبىق الثالث ،هما
أؿهسث – أًظا -اخخالفا ملىىٍا فُما بُنها ،وسجلذ

دمحم أبوصاع فىيرو خالذ معػود املولف

ملاملت  %5زاوي أهظُد الىسبىن أكل وظبت فلد .جخفم
الىخائج إلى خد هبير مم ما أوزده )Tsantili et al. (2003
مً خُث وظبت الفلد في ؿسوف الهىاء امللدٌ كىد
 ،%6.2هما جخفم  -أًظا  -مم ( Colelli et al. (1991مً
دوز ملاملت الهىاء امللدٌ كىد  %62زاوي أهظُد
الىسبىن كىد دزحت خسازة (˚5-2م) في إػالت اللمس
الدظىٍلي لثماز الخين صىف ( (Missionألزبلت أطابُم.
هما جخفم مم دزاطاث أخسي اطخخدم فيها الهىاء امللدٌ
كىد  %25زاوي أهظُد الىسبىن مم  %5أهسجين إلػالت
فترة خفف زماز الخين لفترة أػىٌ مً الجى اللادي كىد
˚1م ،خُث وصلذ إلى أزبلت أطابُم ملازهت بأكل مً
أطبىكين في الهىاء اللادي ; (Ayhan and Cay, 2011
).Farber et al., 2006

ججدز إلاػازة هىا إلى أن حسجُل بلع الاخخالفاث في
اطخجابت الخين املحلي كً أصىاف أخسي حسث دزاطتها
في مىاػم أخسي كد جيىن هاججت كً الاخخالف في خىاص
الصىف املحلي والـسوف املىاخُت والحللُت ،والتي كد
ًيىن لها أزس كلى اخخالف اطخجابت زماز الصىف املحلي
لـسوف الهىاء امللدٌ (< )%22بدزحت أكل مً جلً
ألاصىاف الىازدة في بلع الدزاطاث الظابلت .بصفت
كامتٌ ،لصي خفف الثماز في ؿسوف الهىاء امللدٌ لفترة
أػىٌ إلى دوزه في الحد مً همى واهدؼاز مظبباث
ألامساض وجثبُؽ دوز إلاًثلين (،(Thompson, 2003
إطافت إلى جىفس السػىبت اليظبُت اللالُت (Hung et al.,
).2011

جذول  .1جأزير هىق املحصىٌ والهىاء امللدٌ كلى اليظبت املئىٍت لفلد الىشن كىد ˚2م.
املحصول

فترة الحفظ

جشكيزاث ثاوي أكعيذ الكشبون
الشاهذ

%5
a

غىذ القطف
البيتر

بػذ أظبوع
بػذ  3أظابيؼ

%7.23b
---

%1.81a
%3.87a

%0.86a
%1.84a

0
%2.37a
%5.09b

%2.95a
%6.34b

ً
ً
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جأثير فترة الحفظ ومػاملت الهواء املػذل غلى املواد
الصلبت الزائبت الكليت
ًبين الجدوٌ ( )6جأزير ملاملت الهىاء امللدٌ واملخمثلت في
جسهيز زاوي أهظُد الىسبىن وػىٌ فترة الحفف كلى
املىاد الصلبت الرائبت اليلُت للمدصىلين ،وجـهس
الىخائج أن املىاد الصلبت الرائبت اليلُت للبُثر كىد
حمُم ملامالث الهىاء امللدٌ كد اهخفظذ ملىىٍا كً
جلً امللاطت كىد اللؼف ،غير أنها لم جخخلف فُما
بُنها .ججدز إلاػـ ـازة إلى أن ملـ ـامـ ـلـ ـت الـ ـهـ ـىاء الـ ـل ـادي هي
أًظا -لم جخخلف ملىىٍا كً جلً امللاطت بلداللؼف ،غير أن امللاملت أوكفذ بنهاًت ألاطبىق ألاوٌ

لخدهىز خالت الثماز .املحصىٌ السئِس ي سجل الظلىن
هفظه ،غير أن املىاد الصلبت الرائبت اليلُت لم جىخفع
باللدز املسجل ملحصىٌ البُثر .اهخفاض املىاد الصلبت
الرائبت اليلُت بمسوز الصمً ٌلد ػبُلُا للمداصُل
مسجفلت املحخىي السػىبي ،خُث جىخفع املىاد الصلبت
الرائبت اليلُت هدُجت للملُت الخىفع (.)Fennir, 2002
الىخائج املسجلت هىا جخفم مم دزاطت طابلت أوزدث أن
الهىاء امللدٌ أدي إلى هطج الثماز ،وهخج كىه اهخفاض
املىاد الصلبت الرائبت اليلُت ،وأزحم ذلً إلى ازجفاق
وظبت زاوي أهظُد الىسبىن (Holcroft and Kader,
).1999
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الشئيس ي

%0.64a
%1.37a
a

%6.4b
---

0

%0.69a
%1.48a

غىذ القطف
بػذ أظبوع
بػذ  3أظابيؼ

%10

%15

كفاءة الهواء املػذل غىذ وعب مخخلفت مً ثاوي أكعيذ الكشبون......

جذول  .2جأزير فترة خفف وملاملت الهىاء امللدٌ كلى وظبت املىاد الصلبت الرائبت كىد ˚2م
املحصول

فترة الحفظ

جشكيزاث ثاوي أكعيذ الكشبون
الشاهذ

غىذ القطف

البيتر

بػذ أظبوع
بػذ  3أظابيؼ

13.41c
--

%5

c

غىذ القطف

الشئيس ي

بػذ أظبوع
بػذ  3أظابيؼ

%10

14.04c
12.9b
11.02a

b

15.11
--

13.85bc
11.87a

%15
13.17bc
11.9ab

14.04
ab

a

14.1
13.93a

13.57
13.49a

b

14.02
13.48a

ً
ً
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كليها في الدزاطت الحالُت كلى أنها جمثل واكلُت طلىن
ًىضح الجدوٌ ( )3جأزير ملامالث الهىاء امللدٌ زاوي
خىاص الخين .هرلً كىد ملازهت الىخائج الحالُت املبِىت
أهظُد الىسبىن وػىٌ فترة الحفف كلى صالبت الثماز.
في الجدوٌ ( )3مم دزاطخين طابلخين ،خُث أػازا
جـهس الىخائج أن صالبت الثماز اهخفظذ لجمُم
) Bahara and Lichter, (2018إلى اخخفاؾ زماز الخين
امللامالث ملازهت بخلً امللاطت كىد اللؼف ،وواهذ
صىف اللثماوي بأكلى دزحاث الصالبت كىد ملاملت %5
ملاملت الهىاء اللادي ألاهثر جأزسا للمدصىلين؛ خُث
زاوي أهظُد الىسبىن ،وهي جخفم جماما مم هخائج الدزاطت
اهخفظذ إلى خىالي الثلث بلد أطبىق مً الحفف .أما
الحالُت ،أًظا ) (Colelli et al., 1991خُث ُسجل
ملامالث الهىاء امللدٌ الثالزت فلد اخخلفذ ملىىٍا
اهخفاض ملحىؾ لصالبت زماز الخين أزىاء الخخصًٍ املبرد
فُما بُنها ،وامللاملت ( )%5زاوي أهظُد الىسبىن واهذ
والري واهذ وظبخه بين  62و ،%32ووان الاهخفاض
كد سجلذ أكلى كُم للصالبت للمدصىلين وػىاٌ فترة
مسجبؼا إلى خد هبير بمظخىٍاث زاوي أهظُد الىسبىن .في
الحفف .جخفم هره الىخائج مم ما أوزده )Alturki (2013
الدزاطت الحالُت جساوح الفلد بلد زالزت أطابُم للبُثر
مً أن خفف زماز الخين كىد وظبت كالُت لثاوي أهظُد
بين  %65و  %52كىد وظب زاوي أهظُد الىسبىن 5
الىسبىن ( ) % 62ودزحت خسازة ˚1م أدي إلى اهخفاض
و ،%25كلى الخىالي ،وجساوخذ بين  32و %56
صالبت الثماز ،كىد ألاخر في الاكخباز اخخالف وظبت زاوي
للمدصىٌ السئِس ي كىد اليظبخين هفظهما.
أهظُد الىسبىن ودزحت الحسازة جـهس الىخائج املخدصل
جذول  .3جأزير ػىٌ فترة الحفف وملاملت الهىاء امللدٌ كلى صالبت الثماز (هُىجً) كىد ˚2م
املحصىٌ

فترة الحفف

البُتر

كىد اللؼف
بلد أطبىق
بلد  3أطابُم

وظب زاوي أهظُد الىسبىن )(%
الؼاهد

%5
0.95f

a

0.31
--

a

0.29

e

السئِس ي

بلد  3أطابُم

d

0.85
0.71d

كىد اللؼف
بلد أطبىق

%10
0.70
0.56c

c

0.57
0.46b

c

b

1.06e
--

d

0.89

0.72b

0.67

0.57b

ً
ً
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%15

0.47

0.45b
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جأثيرالهواء املػذل غلى الخصائص اللوهيت
ًىضح الجدوٌ ( )1جأزير ملامالث الهىاء امللدٌ كلى
اللُم اللىهُت للثماز .اللُم الىازدة بالجدوٌ جبين
مخىطؽ اللُاطاث كىد اللؼف وفي نهاًت فترة خفف
امللامالث .جىضح الىخائج أهه ال فسوق ملىىٍت بين
ملامالث الهىاء امللدٌ املظخخدمت كىد مظخىي ملىىٍت
 2.25في جأزيرها كلى الخصائص ( )b ،a ،Lللبُثر مم
اخخالف هره اللُم ملىىٍا كً جلً التي سجلذ كىد
اللؼف .أدث حمُم ملامالث الهىاء امللدٌ إلى جسهص
وطىح اللىن واملخمثل في ازجفاق اللُمت ( )Lوشٍادة جسهيز

اللىن ألاخظس واملخمثل في اهخفاض كُمت ( )aوجىاكص
اللىن ألاصفس املخمثل في الخاصُت ( .)bجىافلذ هره
الىدُجت مم الىخائج التي أوزداها (Bahara and Litcher,
) ، 2018خُث سجال كُمت أكل للخاصُت  Lفي ؿسوف
الهىاء اللادي ،وواهذ  31.1ملازهت بخلً املسجلت
مللامالث الهىاء امللدٌ كىد  ،16.1وواهذ الخاصُت كىد
 Lأفظل وظبت زاوي أهظُد الىسبىن  ،% 5هما جخفم
هخائج الدزاطت الحالُت مم ما أوزده ( Bouzo et al.,
 (2012مً أن اطخخدام الهىاء امللدٌ أدي إلى الخللُل
مً ملدٌ حغير لىن زماز الخين.

جذول  .4جأزير ملامالث الهىاء امللدٌ كلى الخصائص اللىهُت كىد ˚2م
املحصول

البيتر

الشئيس ي

القيم اللوهيت

وعب ثاوي أكعيذ الكشبون
غىذ القطف

%5

%10

%15

( )L

21.36a

33.84b

33.15b

33.33b

( )a

-5.42c

-7.66b

-7.99b

-8.04b

()b

a

10.14

b

16.06

b

16.25

b

( )L

a

28.97

b

43.88

b

42.84

c

16.62

46.47

()b

14.37a

20.98bc

20.47b

22.36c

ً
ً
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جأثيرالهواء املػذل غلى كثافت اللون )(Chroma
دكذ الظسوزة إلى اطخخدام مؤػس هثافت اللىن ومؤػس
اللىن البني للخلسف كلى جأزير امللامالث املخخبرة كلى
الخداخل بين الخصائص اللىهُت الثالزت ( )Lو ( )aو ()b
في حؼىُل اللىن اللام للثمسة .الؼيل (ً )3ىضح هثافت
اللىن للمدصىلين كىد دزحتي الحسازة  2و ˚5مً ،ـهس
الؼيل أن اللُم واهذ ملحصىٌ البُثر كىد  ،61.6أكل
مً جلً املسجلت للمدصىٌ السئِس ي والتي واهذ كىد
 .6...لىخف جىاكص كُمت وطىح اللىن )(Chroma
للمدصىلين بمسوز الصمً كىد  2و˚5م ،خُث جىاكصذ
جلً اللُم بلد طبلت أًام مً الحفف مللامالث الهىاء
اللادي وامللدٌ كلى خد طىاء ،غير أن ملاملت الهىاء
اللادي جأزسث في املؤػساث ألاخسي الظابلت الرهس

وبالخالي أطدبلدث كىد طبلت أًام مً الحفف .كىد
ملازهت ملامالث الهىاء امللدٌ فُما بُنها ًالخف جلازب
اللُم بدزحت هبيرة ،ولم حسجل فسوق ملىىٍت كىد
 ،2.25هما ًالخف أن الحفف كىد دزحت خسازة
مىخفظت وكسٍبت مً الصفس املئىي خافـذ كلى
وطىح اللىن وجسهيزه أفظل منها كىد ˚5م .أًظا اللُم
لم جخأزس هثيرا كىد زالزت أطابُم مً الحفف لجمُم
ملامالث الهىاء امللدٌ بصفت كامت ،كىد ملازهت
مخىطؽ كُم هثافت اللىن بلد أطبىق وبلد زالزت
أطابُم ًخطح أن زماز مدصىٌ البُثر كىد ˚2م
اخخفـذ بدىالي  %15و  %1.كلى الخىالي ،بِىما جلً
املحفىؿت كىد ˚5م اخخفـذ بدىالي  %.2و  %16مً
هثافت لىنها كلى الخىالي .أما زماز املحصىٌ السئِس ي كىد
8
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( )a

-5.86c

-8.43b

-8.33b

-9.65a
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˚2م فلد اخخفـذ بدىالي  %13.1و  %16.1مً هثافت
لىنها بلد أطبىق وزالزت أطابُم كلى الخىالي ،بِىما ذاث
اللُم كىد ˚5م واهذ  %21.2و  %22.1كلى الخىالي.
ًمىً مالخـت كدم وحىد فسق هبير في هثافت اللىن بلد
زالزت أطابُم ملازهت بخلً املسجلت كىد اللؼف وبلد

البيثر عند ˚0م

أطبىق ،هما سجل جأزيرا واضحا وملىىٍا ليل مً دزحت
الحسازة والهىاء امللدٌ كلى لىن الثمازً ،خفم هرا مم ما
وزد في الدزاطاث الظابلت مً دوز الهىاء امللدٌ في
الحفاؾ كلى الخصائص اللىهُت لثماز الخين (Alturki,
).2013
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شكل  .3كثافت اللون ( )Chromaللمحصولين

جأثير الهواء املػذل غلى مؤشش اللون البني ()BI
للمحصولين
ًبين الؼيل ( )1أن مؤػس الخغير للىن الخبني ) (BIلم
ًخأزس ملىىٍا بلد مسوز  1أًام ،وواهذ كُم مؤػس اللىن
البني) (BIكسٍبت مً جلً املسجلت كىد الحصاد لجمُم
ملامالث الهىاء امللدٌ كىد دزحتي الحسازة ،هما واهذ
حمُم ملامالث الهىاء امللدٌ مخلازبت فُما بُنها ولم
حسجل فسوق ملىىٍت كىد مظخىي ملىىٍت  .2.25كىد
امللازهت بين جأزير ملامالث الهىاء امللدٌ ودزحت الحسازة
9

ًخطح أن وظبت الخغير في مؤػس اللىن البني ملحصىٌ
البُثر كىد ˚2م واهذ  2.1و  %26بلد مسوز  1أًام و 62
ًىما كلى الخىالي ،بِىما واهذ مثُالتها كىد ˚5م  %2ليل
مً  1أًام و ً 62ىما .أما املحصىٌ السئِس ي فلد واهذ
الخغيراث بيظبت  %2و  %2للمدصىٌ السئِس ي كىد ˚2م
بلد  1أًام و ً 62ىما كلى الخىالي ،في خين واهذ وظب
الخغير  %1و %62كىد ˚5م بلد  1أًام و ً 62ىما كلى
الخىالي .بصفت كامت وان ملدٌ الخغير في اللىن البني
صغيرا لجمُم ملامالث الهىاء امللدٌ ،مما ًؤهد ما وزد
في دزاطاث طابلت ; (Bahara and Lichter, 2018

دمحم أبوصاع فىيرو خالذ معػود املولف

) Bouzo et al., 2012مً دوز الهىاء امللدٌ في اخخفاؾ
الثماز بلدز هبير مً لىنها خالٌ فترة الحفف .ججدز
إلاػازة إلى أن جدهىز اللىن في أغلب الفىاهه وملحصىٌ
الخين بصفت خاصت ًـهس في اهدظاب الثماز للىن البني
هدُجت لخغيراث فظُىلىحُت ،فلد الثماز للمدخىي

املائي ،وأهظدة بلع مسهباث الثمسة ،واكترابها أو
دخىلها مسخلت الؼُخىخت ،والتي غالبا ما جفلد فيها
الثماز ميىهاث كدًدة ًىلىع كلى لىنها الداٌ كً
وىنها ػاشحت (.)Solomom et al., 2006

البيثر عند ˚5م
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شكل  .4مؤششحغيراللون البني ( )BIللمحصولين

إلاطخيخاج
بُيذ الدزاطت هفاءة وفلالُت ملامالث الهىاء امللدٌ
ودزحاث خسازة مىخفظت في خفف زماز الخين الؼاشج
بمدصىلُه البُثر والسئِس ي .أؿهسث الىخائج أن ملامالث
الهىاء امللدٌ كىد ˚2م أدث إلى إػالت فترة الحفف
لثالزت أطابُم مدخفـت بخىاص حىدتها بدزحت أفظل
مً جلً املحفىؿت في ˚5م .كامت ،ملامالث الهىاء
امللدٌ أدث إلى اخخفاؾ الثماز بلدز هبير مً الصالبت
واملـ ـىاد ال ـص ـلبـ ـت ال ـ ـرائبـ ـت ال ـ ـيلُ ـ ـت ه ـ ـم ـا اخخفـذ الثماز
بلىنها ألاخظس ملازهت بخلً املحفىؿت في الهىاء اللادي.

كىد امللازهت بين ملامالث الهىاء امللدٌ ،واهذ
ألافظلُت مللاملت  %5زاوي أهظُد الىسبىن ،خُث
خافـذ كلى خصائص الجىدة ملدة  62و ً 21ىما
ملحصىلي البُثر والسئِس ي كلى الخىالي ،في خين ملاملت
الهىاء اللادي لم جخلد  1أًام .جىص ي الدزاطت بدفف
زماز الخين للمدصىلين في ؿسوف هىاء ملدٌ كىد %5
زاوي أهظُد الىسبىن مم  %5أهسجين ،وٍمىً
اطخخدام امللاملت بفلالُت في خفف وحغلُف زماز
مدصىلي الخين البُثر والسئِس ي كىد الدظىٍم والخداوٌ.
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The efficiency of using modified atmosphere at different percentages of
CO2 and low temperature in preserving breba and main fig crops
(Ficus carica L.)
Mohamed Abusaa Fennir, Khalid Masoud Almawalef
Dep. of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tripoli, Tripoli, Libya
ABSTRACT
The current study investigated effects of modified atmosphere (MA) on storability and quality attributes of
figs. Fruits of breba and main crop from 2015 harvesting season were used; MA air compositions applied
were 5, 10, and 15% CO2 each with 5% O2and regular air (RA) as a control, and samples were kept at 0
and 5˚C. Quality attributes such as total soluble solids (TSS), fruit hardness, and fruit skin color were
measured using Hunter Lab at harvest and repeated after one week and three weeks, in addition to weight
loss. Results showed significant effects of temperature on storage period, leading to 3-5 days increase at
0˚C. Also, MA treatments showed significant effect on storability; MA treatments lasted for about 3 weeks
while RA treatments lasted for one week only. Among MA treatments, 5% CO2 treatment at 0˚C was the
most effective, leading to storage durations of 21 and 18 day for breba and main crop, respectively.
Comparison between the two crops, breba figs showed less weight loss under all MA treatments, however
significant losses in TSS and hardness were recorded for both crops comparing with their measurements
at harvest, and no differences among MA treatments were recorded. Color attributes (L, a and b) showed
no significant differences in relation with MA treatments and storage duration. Also, MA treatments
maintained fruit Chroma and lowered browning index (Bi). The study demonstrated the potential of using
MA at 5% CO2 and O2 in packing, handling and marketing of local figs.
Keywords: Figs, Modified atmosphere, CO2, storability.
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