أتثري التخزين علي 02-م °الصفات امليكانيكية والطبيعية وحمتوي ونوع السكر مثار خنيل البلح صنف اخلالص
يف مرحلة الرطب مبنطقة اإلحساء -السعودية العربية
نبيل بن سعود البلوشي1

امللخص العرىب
مت دراسة التغريات يف اخلواص الطبيعية امليكانيكية وحمتوي ونوع

السكرايت لثمار خنيل البلح صنف اخلالص يف مرحلة الرطب الناضجة

خالل ختزينه علي 02-م °ملدة 11شهر .وأظهرت النتائج تغريات
معنوية متباينة لقيم الصفات املدروسة خالل فرتة التخزين .فاختلفت

قيم القوة والقساوة ومعامل االخرتاق للثمار من 22000ايل 220.0

نيوتن ،ومن  22...ايل 02..2نيوتن/مم ومن  22100ايل 22.1.

نيوتن/مم علي التوايل للثمار خالل فرتة التخزين وكانت أعلي وأقل
القيم للصفات التالية الصالبة ،والتماسك ،والزنربكية ،والرجوعية للثمار

خالل فرتة التخزين كاآليت  02112نيوتن للثمار الطازجة و

12002نيوتن بعد مخسة شهور ختزين و  2202.بعد  .شهور ختزين
 22002للثمار الطازجة و  22112بعد .شهور ختزين علي –02م°
علي التوايل .وكانت أقل قيمة خلاصية االلتصاق ( )22.22بعد 11

شهر واالعلي ()220..بعد .شهور من التخزين علي –02م °وزادت

والنقال والتزازين ( .) Bourne,1988قاد وحا ) Bourne (1978ان
القا اوام يا ارتب لعدي ااد م اان ا ا اواص النس اايجية وا ص اااامل امليكانيكي ااة
(الص ااالبة واللزوج ااة والتش ااكل) وا ص اااامل ا ندس ااية (حج اام وش ااكل
ال م ااار) والكيميااي ااة (احملت ااول الر ااوه وال اادهون) .والتغ ا ات يف ج اادار
ا لي ااة األولي ااة واملك ااوانت الس االيلووية والبكتا ا وا يم ااو س االيلوو وال ااذي
حياادإ ن ناااء النمااو والت ااور ويف التغ ا ات الكيمياايااة املصاااحبة لتغ ا ات
(.) Harker et al 1997
القوام
ويسا ااتزدم التجميا ااد حلاا اان العديا ااد ما اان ن ا اوا ا ا اار والااك ا ااة
ال اوج ااة للمحافظ ااة عل ااى جودهت ااا .وهت اادا ه ااذل العملي ااة ن ياا اض
درجااة ح ارارن املنااتج ن الدرجااة ال ا دااد ماان التااااعالت الغ ا مرغوبااة
والااي تتساابب يف تاادهور الاودن وت ياال ماان العماار التزازيم للمنتجااات
الغذااية القابلة للتلف السريع نسبيا و ي ا يف احلااظ علي نك ة ولون
وقوام املنتج ،وقيمت التغذوية ).(Heldman, 1992

خاصة اجللوكوز والفراكتوز مع امتداد التخزين ملدة  11شهر علي –

قااام ) Bourne(1978أبج اراء ايتبااارات التحلياال الق اااعي للق اوام
آلي ا ا ا ا ا ا ا ا س ا ا ا ا ا ا ااتزدام ج ا ا ا ا ا ا اااو اإلنسا ا ا ا ا ا ا ا ون الع ا ا ا ا ا ا اااملي لاليتب ا ا ا ا ا ا ااارات
) (Instron Universal Testing Machineعن رياع الكاب مارت
لعين ااات قياسا ااية ما اان امل ا اواد الغذاايا ااة حملاكا ااان حرك ااة الاا ااك عنا ااد م ا ا
الغاذاء.وقااد وجااد رتبااق مقبااو با نتاااج منحاات تغا القاون مااع الاازمن
الناتج من عملية الكب ال نااي ونتااج التقييم احلسي.

هناااك ك ا ماان العواماال الااي تاار ر علااى قاوام مثااار الاواكااة وا ااار
قبل و بعد احلصاد والذي يلعب دورا هاماا يف ددياد ايتياار املسات لك
للمنااتج ( )Szczeniak and kahn, 1971ويعاارا الق اوام علااى ان ا
ا واص النسيجية للغاذاء والاي تقادر عان رياع الشاعور للما ويتاث ر
لظ ااروا ال ااي تتع اار ااا ال م ااار ي ااال عمليا اات احلص اااد والت ااداو

وقاد ذكار ) Szczeniak (1963ن يصااامل التحليال الق ااعي
لق ا ا ا ا ا ا ا اوام األغذي ا ا ا ا ا ا ا ااة يش ا ا ا ا ا ا ا اامل تق ا ا ا ا ا ا ا اادير ك ا ا ا ا ا ا ا اال م ا ا ا ا ا ا ا اان التقص ا ا ا ا ا ا ا ااف
Hardness
(] ،)Brittleness[Fracturabilityوالصا ا ا ا ا ااالبة
] )[Firmnessوالتماس ا ا ا ا ااك( )Cohesivenessوالزنربكي ا ا ا ا ااة(املرون ا ا ا ا ااة)
(] )Elasticity[Springinessوااللتص ااا ( )Adhesivenessوامل ا ا
( )Chewinessوالتصم (.)Gumminess

قيمة املضغ من  2202.بعد مخس شهور  22.0.بعد  .شهور من
التخزين علي –  02م °وارتفع حمتوي السكرايت الكلية واملختزلة

02م .°وأفادت النتائج أن انسب فرتة لتخزين هذا الصنف من الثمار
عند مرحلة الرطب علي –  02م °هي  0شهر.

املقدمة املشكلة البحثيـة

1برانمج هندسة النظم الزراعية -قسم هندسة النظم الزراعية -كلية العلوم الزراعية واألغذية
جامعة امللك فيصل ,اإلحساء ,اململكة العربية السعودية
()nalbaloushi@kfu.edu.sa
استالم البحث يف 22يناير  ،2112املوافقة على النشر يف 22مارس 2112
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ووجد )  Vu et al. (2004ن التسز ل مار الزر من  21ن
11112م كااان ل ا أت ا علااى قاايم ب ا املع ااد احلركااي وقااون الق اوام
وكاذلك اقاة التنشاي  .واساتنتج ( Ross and Scanlon (2004مان
دراس ااة عل ااي أت ا ا وم اان قل ااي الب ااا عل ااى يواصا ا امليكانيكي ااة .ن
معامل املرونة قد ذاد بينما اخناض ج د وقساون التصد مع وايدن ومن
القلي.

ووج ااد ( Muramatsu et al. (1996ايتالف ااات يف ص ااالبة
األص ااناا املزتلا ااة م اان الربتق ااا  .وتااوتا ا مس ااتوايت الاروق ااات يف
الصالبة ألك ر من الإ مرات ب صاناا الربتقاا الاي خ ايتبارهاا.
كمااا تااوت ا ق اايم التماس ااك يف احل اادود  111ن  . 11.0و ق ح ا
هذل الدراسة ن صاالبة نساجة الربتقاا تتاث ر احتواهاا مان الساكرايت
العديدن.

وقاد وحا ( Huxsoll et al. (2002ن تقادير صااات الزنربكياة
وامل ا والتماساك م مااة للحصاو علاى منتجااات فاك اة مركازن تقااار
يف يواصا ا للمنتجااات ال اوجااة .وذكاار (Nadulski et al. (2001
ن حجم العيناة لا ار واحا علاى قايم الصاالبة واملروناة وال يار ر علاى
التالصا ااع عنا ااد دراسا ااة ي ا اواص التحليا اال الق ا اااعي لق ا اوام مثا ااار التاا ااا
املززن.

وقاد وحا ( Breene et al. (1973ن ن جاودن القاوام للزياار
اململ ا ك اان التنب اار ااا م اان تقديريص اااامل التحلي اال الق اااعي لقا اوام
ا يار ال اوج.

و فاد ( Goldring (1999و( Martens (1999علاي يياة التقيايم
احلسا ااي عنا ااد دراسا ااة ي ا اواص التحليا اال الق ا اااعي لق ا اوام مثا ااار الااك ا ااة
وا ار
ودرس ( Hernandez et al. (1999أت ا ال كيازات املزتلااة مان

لااب الاراول ااة ( )٪21-21ونس اابة السااكر ( )٪11-1عل ااى ي اواص
القوام ليلي الاراولة .ولقد وجدوا ن وايدن لاب الااك اة دي ن وايدن
ق اايم الص ااالبة وامل ا ا وااللتص ااا  ،ولكن ااا قللا ا م اان ق اايم التماس ااك
والزنربكية للقوام.
ووجااد ( Kang et al. (1996ن صااالبة مثاارن التاااا تقاال دا
ظ ا ا ا ا ا ا ااروا التزا ا ا ا ا ا ا ازين يف جا ا ا ا ا ا ا اواء الغرف ا ا ا ا ا ا ااة العادي ا ا ا ا ا ا ااة .االلتص ا ا ا ا ا ا ااا
( )Adhesivenessناء ايتبارات التحليل الق اعي للقوام ولكن كاان
وح يف مراحل املتقدمة من الن ج.
يف دراسااة إلداااد التحلياال الق اااعي للقاوام لااااك ي املااوو والبالنتا
( .Kajuna, 1995; Kajuna et al, 1997نااء التزازين مان  1ن
 2ايم عنا ااد درجا ااات ح ا ارارن يف احلا اادود ما اان  11ن °22م ور وبا ااة
نساابية  ٪01حاادإ اخناااا يف قاايم ياواص التحلياال الق اااعي للق اوام
ماعدا التماسك ( .)Cohesivenessو كان عينات املوو غ املعالة
إلي ل ك ر صالبة مقارنة مع نظ اهتا من عينات البالنت عند مجيع
مراحل التززين.

ودرس ( Exama and Lacorix (1989أت ا ومان التساز عناد
°02م (مل اادن  21 ،12و 22دقيق ااة) وحمت ااول الربوتين ااات ( .12و6
و )٪512وحمت ا ا ااول الس ا ا ااكر ( ٪21و ٪11و )٪.1عل ا ا ااى معج ا ا ااون
فاك ااة ع ااات الربوتا ا املص اانع م اان ب ااروت الش اار ومس ااتزلمل امل ااا و
والس ااكر .و وح ااح الدراس ااة وايدن التماس ااك والص ااالبة با ازايدن وم اان
التسااز وحمتااول الربوتينااات ،وااللتصااا ب ازايدن وماان التسااز  .وقااد
كان حملتول السكر را حئيالا على القوام.
قاادم اس ااتنتج ( Blahovec et al. (1995م اان نت ااااج دراس ااة
استمرت ملدن ال ة سنوات للزواص امليكانيكياة لتساعة صاناا فتلااة
ما اان التاا ااا  .و ن هن ا اااك ارتبا اااق ب ا ا ا ا اواص امليكانيكيا ااة (املقاوم ا ااة
لالي ا ا ا  ،التماسا ااك ،القا اايم النظريا ااة ملعاما اال املرونا ااة ،وعما ااع اي ا ا ا
األنسجة) ووجود الاراغات الدايلية يف األنسجة وك افة الااك ة.
ي ا ا اادا ها ا ااذا البحا ا ااث ات دراسا ا ااة أت ا ا ا ف ا ا ا ات التز ا ا ازين علا ا ااي
21م °ل مار خنيل البل صنف ا االص يف اور الر اب علاي بعاضمن الصاات امليكانيكية وال بيعية وحمتواها من السكر.

املواد وطرق البحث
مجع وإعداد العينات
خ مجع ال مار يف مرحلة الر ب من صنف ا الص من عدن
منا ع احافظة اإلحساء ململكة العربية السعودية و جري مجيع
التحاليل اعمل التحليل الكيميااي اح ة التدريب واالحباإ الزراعية
والبي رية .مث بعد ذلك خ فرو ال مار وايتيار ال مار املتما لة يف احلجم
واللون ودرجة الن ج .مث ايت ب ريقة عشوااية عدد  21مثرن لقياس

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد 11العدد )1يناير -مارس 2112

الصاات ال بيعية م ل الكتلة (بواس ة ميزان حساس ذو دقة )1111
واحلجم والك افة ( ستزدام ريقة ميزان املنصة ( Mohsenein,
 )1986و ال و وق ر ال مرن األكرب وق ري ال مرن ال ريف ( ستزدام
مقياس رقمي لإلبعاد الدقيقة (Absolute Digimatic, Mdel CD-
 )Mitutoyo Corp., Japanإلحافة احملتوي الر وه بقا لل ريقة
القياسية ( .)AOAC, 2006وقد وجد ن املتوس العام ذل
الصاات كالتات:ا الكتلة 21556±1.1225جم ،واحلجم
21515±111021سم ،1الك افة 115.1 ± 11125جم سم
 ،1وال و  11211 ±221511مم ،و الق ر األكرب ± 261115
 21521مم ،وق ر عنع ال مرن  11010 ± 2.1.6.مم ،وق ر
را ال مرن  11.11 ± 211202مم .خ تقدير اللون ستزدام
ج او التقدير اللوين ( Spectrophotometer, Color Flex,
Model No. 45/0, Hunter Associates Laboratory Inc.,

 )AV, USAاللون بقا لل ريقة املستزدمة يف ). AOAC (2006
حيث خ قياس الصاات األساسية للون وهي(* )L*, a*, bبعد
معايرن ال او ستزدام اللون االبيض القياسي املتواجد مع ال او
وذلك لعشرن قراءات لكل عينة من العينات ال اوجة (قبل التجميد)
والعينات املززنة علي  21-م للا ات املزتلاة بعد فك جتميدها
(التسي ) وايذ املتوس ا  .حيث وحع العينات د االيتبار
ناء التززين يف عبوات من البالستيك حبيث رص ال مار علي هيئة
بقة واحدن يف كل عبون.
ِ
ملعامالت * Lوالذي يعرب عن
خ التعب عن قيم اللون لل مار

و النصو  /العتمة
مدل االبي ا
) ،brightness/darknessو* aالذي يعرب عن االمحرار/االي رار
) ،(redness/greennessو* bالذي يعرب عن االصارار /الزرقة
) .(yellowness/bluenessنحافة ن هذل املعامالت األساسية فقد
خ التعب عن اللون كذلك لار الكلي يف اللون ( ) (Total
) color differenceودرجة اللون ) (Chromaوواوية تدرج اللون
( (Hue angleومرشر التحو البم ) BI (Browning indexكما
هو معرا يف املعادالت التالية ،على ال تيب ):(Maskan, 2001
or
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هي قيم معامالت اللون لل مار ال اوجة
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اخلواص امليكانيكية
خ تقاادير ا اواص امليكانيكيااة سااتزدام ج اااو
 Texture Analyserاملصاانع بواس ا ة شااركة Stable Micro
 System, Vienna Court, United Englandل ماار خنيال الابل
صاانف ا ااالص يف مرحلااة الر ااب ال اوجااة وادماادن بعااد تساايح ا عنااد
درجة حرارن الغرفاة .إلجاراء قيااس ا اواص امليكانيكياة لل ماار يتبااري
التحلياال الق اااعي للق اوام ()Texture Profile Analysis, TPA
وااليا ا ا ا ( )Penetrationبواق ا ااع  12مك ا ااررن لك ا اال عين ا ااة اوج ا ااة
وجمماادن .حيااث اال دلياال ي اواص االي ا ا ومعاماال االي ا ا وقااون
االي ا والقساون " و ل دليل القوام التقصف ،الصاالبة ،التماساك،
االلتصا  ،امل  ،الزنربكية والرجوعية.
TA.XT-plus

- 1تقدير خواص التحليل القطاعي للقوام ()TPA
خ تنايااذ ايتبااارات التحلياال الق اااعي للق اوام لكااب م ارت علااى
ال مااار الكاملااة املوحااوعة علااى مسااتول فقااي .وخ قياااس القااون بكااب
العينة بسرعة العمود  1..مام/إ حا عماع  2مام يف ال مارن الكاملاة.
تت من عملية الكب ع ت ( ،)two bitesحيث يتست من املنحت
الناتج عن ما احلصو على يواص دليل القوام سابقة الذكر.

-0اختبارات االخرتاق(:)Penetration Tests
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خ ايتبار االي ا على ال مرن كاملاة عناد فا ات التزازين املزتلااة
علاي درجاة 21م°وذلاك ساتزدام اإلبارن ()Needle Probe P/2N
ن عمع  2مام مان قشارن ال مارن .خ ددياد معامال االيا ا و معامال
ي ااونج (وه ااو اال مي اال ا ا ا املس ااتقيم يف مق ااع القش اارن و الل ااب يف
منحاات القااون-املسااافة وذلااك يااال املرحلااة املرنااة) وقااون االيا ا (هااي
الق ااون القص ااول لاليا ا ا ن عم ااع  2م اام يف ه ااذا االيتب ااار) وقي اااس
مسااافة االيا ا والقااون والقساااون الااي تعاارب عاان الشااغل املبااذو ( W,
 )N.mmلعمل ج د قون االي ا من منحم القون واملسافة الناتج مان
ي ا العينة.
تقدير السكرايت
نظا عينات الر ب و ويل من ا ال را العنقي ()calyxes
وكذلك النوان .ايذ 111جرام من اللحم مث ق ع ات ق ع صغ ن
ويل مع بع ا خ وون  11جرام من حلم العينة املزلو ة يف كاس
و حيف 211مل ماء مق ر وبعد ا ل اليد بواس ة يالق
ك ر اي ملدن  2دقااع مث رج املزلوق ملدن ساعة الذابة كل السكر
ا .خ ترشي املستزلمل يال ور ترشي من نو ويتمان رقم 2
للتزلمل من احلجم القليل املعكر واحلصو علي املستزلمل الرااع
بقا لل ريقة املذكورن ) .AOAC (2006خ فصل وتقدير السكرايت
املزتزلة (جلوكوو وفركتوو) وغ املزتزلة (سكروو) بواس ة ريقة
) (AOAC,2006ستزدام ج او الكروماتوجرافيا عات األداء
)Shimadzu, LC-10 AD, Shimadzu Corporation, (HPLC
Kyoto, Japan

د

الظروا التالية عماود الاصاال املساتزدم

250×4.6mm Column Packed with 5µm Supelcosil Lc-

) .NH2 (Supelco/INC., Bellefonte, PAال ور الساال مكون
من(٪21ماء و ٪21سيتوني ايل )acitonitrile HPLC grade
تدفع م زة ) (Model LC-10-AZ, Shimadzuاعد سراين
212مل/دقيقة .والنظام موصو حباقن (Model SIL- Injector
( 2ميكرولي ).
) 10A, Shimadzuدقن بدايل عينة
استقبا النتااج واملنحنيات للساكرايت املزتلاة تاحا الدراساة
(Model C-R7A, Shimadzu
بواسا ة داماج Integrator
) Chromatopac data processorومقارنة احملاليل القياسية
للسكرايت املتحصل علي ا من قبل شركة (Sigma Chemical Co.,

)St. Louis, Mo.

االيتبار.

بتلك السكرايت الناجتة من عينات الر ب د

التحليل اإلحصائي للتجارب
صمم التجربة ستزدام التصميم الق اعات العشوااية البسي ة
يف اربعة مكررات حبيث تشمل كل مكررن 11عينات إبمجات .1عينة
لكل معاملة حيث عدد املعامالت مخسة لا ات التززين وهي صار
يوم (بعد ال ة نايم من جتميع العينات2 ،ش ر 2 ،ش ر 2 ،ش ر،
 11ش ر) حبيث يكون عدد العينات املستزدمة  211عينة .وخ
حسا معامل االرتباق ب كمية السكر و نواع مع بعض من
الصاات امليكانيكية .وخ التحليل اإلحصااي لنتااج التجار
ستزدام دليل التباين( )SAS, 2001ومقارنة املتوس ات
للمعامالت ب ريقة قل فر معنوي عند مستوي معنوية 1112
(.)Steel and Torrie, 1998

النتائج ومناقشتها
اخلواص امليكانيكية للثمار الطازجة يف مرحلة الرطب
- 1التحليل القطاعي للقوام
خواص االخرتاق
يوح ا ا جا اادو  1قا اايم ي ا اواص االي ا ا ا وها ااي القسا اااون ومعاما اال
االي ا ا ا والص ا ااالبة ل م ا ااار ر ا ااب ا ا ااالص ال اوج ا ااة واملززن ا ااة عل ا ااي
21م °للاا ا ات املزتلا ااة ( 11 ،8 ،5 ،2شا ا را) .و ظ اار ش ااكل 1تاا اااوت يف السا االوك امليكا ااانيكي للر ا ااب ا ا ااالص د ا ا أت ا ا ف ا ا ات
التز ازين علااي21-م °املزتلاااة .بينمااا يب ا شااكل 2نساابة االخناااا
يف يا ا اواص االيا ا ا ا ال ال ا ااة ي ا ااال فا ا ا ات التزا ا ازين عل ا ااي21-م°
ملقارنة لعينات ال اوجة.
معامل االخرتاق(نيوتن/مم)
وح ااح نت ااااج املدون ااة يف ج اادو  1وش ااكل  1ن قيما اة معام اال
االي ا ا ا ا اخنا ا ا ا معنا ا ااواي ( )P<0.01ما ا ااع وايدن ف ا ا ا ات التز ا ا ازين
21م °ملقارنااة ل مااار ال اوجااة وقااد اخنا ا هااذل القيمااة بنساابة %26111بع ا ااد 11شا ا ا ر م ا اان التز ا ازين عل ا ااي21-م(°ش ا ااكل .)2
ومعلوم ن مرحلة الر ب تعترب مرحلة انتقالية ساريعة (تتسام ال ماار في اا

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد 11العدد )1يناير -مارس 2112

بليونااة قوام ااا) ب ا البساار (مرحلااة بدايااة ظ ااور ال مااار) ومرحلااة التماار
( ي الن ج الكامل وفقد جزء كب من الر وبة) األك ر صالبة.
القساوة (نيوتن  .مم)
وحح النتااج(جدو  )1ن قيمة القساون لل مار ال اوجة كان
بشكل معنوي مع وايدن ف ات التززين
 2122.نيوتن.مم اخنا
علي21-م °ات ن تصل ات اقل قيمة  11552نيوتن.مم بعد 11
ش ر بنسبة اخناا  %26125مقارنة لعينات ال اوجة(شكل)2
مما يركد ليونة القوام لقشرن ال مرن وس ولة اي اق ا وتشول شكل ا مما
قد ينعك على نقبا املست لك علي ا بعد ختزين ا وهذا ما توصل الي
احلمدان وايرون()2116حيث وجد نخناا يف املقاومة امليكانيكية
لل مار ادمدن مقارنة ل مار ال اوجة لر ب ا الص .وهذا عالمة
تدهور وحمور للجودن ا اصة لر ب حيث ال دتان ال مار بليونت ا
مع
املع ودن .كما وجد ن قيم القساون خنا
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وايدن ف ن التجميد وهذا قد يعود ات ن التجميد ير ر علي درجة
القساون نظرا لتحو املاء املوجود يف ال مرن ات بلورات لجية مما يقلل
من متاسك األلياا وتق ع ا ويزيد من الليونة ويقلل من درجة
القساون.
القوة (نيوتن)
أت ف ات التززين على21-م °علي درجة مقاومة (القون نيوتن)
مثار ر ب بل ا الص موححة يف جدو  1حيث ظ رت النتااج
اخناا معنوي يف القون بزايدن ف ات التززين ياصة بعد الش ر
ال الث .ومل تظ ر النتااج فر معنوي فيب قيمة القون بعد التززين للا ن
 8و 11ش ر جتميد .وكان النسب التغ املئوية لالخناا ىف القون.
ملقارنة بقون ال مار ال اوجة (شكل )2كالتات  %12بعد2ش ر،
 %16بعد  2ش ر %10 ،بعد 2ش ر و %.1بعد  11ش ر من
التززين علي 21-م.°

جدول .1أتثري فرتات التخزين 02-م °علي معامل االخرتاق(نيوتن/مم) ،القوة(نيوتن) ،القساوة(نيوتن.مم) لثمار رطب اخلالص
الطازج

فرتة التخزين
(شهر)

معامل االخرتاق(نيوتن/مم)

خواص اخرتاق القشرة واللب
القوة (نيوتن)

0.653a
*0.517a
صفر
0.226d
0.280b
2
5
0.278b
0.202c
0.235cd
0.213c
8
11
0.257cb
0.136d
0.029
0.014
أقل فرق معنوي
* األحرا غ املتشا اة املرتب ة لقيم املتوس ة يف كل عمود تش ن وجود ايتالا معنوي عند مستول .) P <0.05( ٪ 2

القساوة (نيوتن.مم)
2.884a
1.008b
0.974b
0.913b
0.775c
0.095

شكل  .1أتثري التخزين على  02-م °على السلوك امليكانيكي الختبار االخرتاق لثمار رطب اخلالص
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نبيل بن سعود البلوشي :أت التززين علي  21-م °الصاات امليكانيكية وال بيعية وحمتوي ونو السكر مثار خنيل البل صنف ا الص...

شكل .0أتثري فرتات التخزين على 02-م °علي نسبة التغري يف القوة (نيوتن) ،درجة القساوة (نيوتن.مم) ،ومعامل
االخرتاق(نيوتن/مم) لثمار رطب اخلالص

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد 11العدد )1يناير -مارس 2112

ونستزلمل من هذل النتااج حرورن احلزر يف عملية التعبئة والنقل
والتداو ذل ال مار بعد ختزين ا على21-م°و ن ف ن التززين على-
21م °ملدن  2ش ر هي األنسب لل مار ال اوجة بناءا علي يواص
االي ا وقد وجد احلمدان وايرون()2116عدم متا ل يف صاة القون
ل مار ر ب بل صنف ا الص ادمع من من قة القصيم مع وايدن
ف ات التجميد الي تراوح ب  1ات  12ش ر.
()0اختبارات التحليل القطاعي للقوام
)(Texture Profile Analysis, TPA

يوح ا جاادو ( )2وشااكل( )1التغ ا ىف نتااااج التحلياال الق اااعي
لقا اوام مث ااار صا انف ا ااالص (الص ااالبة والتماس ااك وااللتص ااا وامل ا ا
والزنربكي ااة والرجوعي ااة) ي ااال فا ا ات التزا ازين عل ااي 21-م .°يوحا ا
ج اادو  2يص اااامل التحلي اال الق اااعي للقا اوام ال م ااار ال اوج ااة قب اال
التززين على21-م °لصنف ا الص يف مرحلة الر ب قبل جاراء ي
من املعامالت علي ا .حيث بين النتاااج ن الصاالبة كانا 2.110
نيااوتن(االحن اراا املعياااري ب ا العينااات  ،)1111±التماسااك 11611
ني ااوتن(االحنا اراا املعي اااري  ،)1115±االلتص ااا  112.5ني ااوتن .إ
(االحنا ا اراا املعي ا اااري  ،)1111±امل ا ا ا  11211ني ا ااوتن (واالحنا ا اراا
املعيااري  ،)1111±الزنربكيااة ( 11652االحناراا املعياااري ،)111.±
الرجوعي ااة ( 1.22.االحن ا اراا املعي اااري  .)1111±وم اان ه ااذل الق اايم
نسااتنتج نن ن ي اواص الق اوام لقشاارن ولااب مثااار الر ااب ال اااوج حااعياة
ملقارناة ماع مثاار الاواكا االياري ولاذا داب يف نقل اا وتاداو ا وختزين ااا
مراع ا ااان احل ا ااذر ح ا ااي ال يتغا ا ا ش ا ااكل و بيع ا ااة ال م ا ااار لك ا ااي يتقبل ا ااا
املست لك.
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وقد بين النتااج اي ا عن وجود فرو معنوية ( )P>0.05يف قيم
الصالبة والتماسك وااللتصا وامل والزنربكية والرجوعية مع وايدن
قل قيم للصالبة بعد 2ش ور
ف ات التززين .كان
(11610نيوتن) ،وللتماسك()11202بعد 2ش ر ،وااللتصا
( 11210نيوتن .إ) بعد 11ش ر ختزين ،وامل ( 11251نيوتن)
بعد 2ش ر ،والزنربكية( )1122.بعد  2ش ور والرجوعية ()1111.
بعد 2ش ر من التززين علي21-م .°وقد يرجع االخناا يف قيم
هذل الصاات للتغ ات اإلنز ية والكيميااية والنسيجية الي ت ر علي ا
يال التززين على 21-م °ومن بروها التحو شب الكامل
لسكرايهتا ال نااية(سكروو) ن سكرايت حادية (فركتوو وجلوكوو)
كما ذكر احلمدان وايرون (.)2116
القيم االعلي للصالبة( 2111نيوتن) والرجوعية
وكان
( )1122.لل مار ال اوجة ولاللتصا ( 11622نيوتن.إ) بعد 2
ش ر وامل ( 110.2نيوتن) والزنربكية( )11561وللتماسك
( 11522بعد  2ش ر من التززين على 21-م.°
يالحن من جدو  2ي ا ن اقل القيم املتحصل علي ا لصاي
التماسك والزنربكية بعد 2ش ر واألعلي لنا الصات إلحافة ات
صاة امل بعد  2ش ر من التززين علي 21-م°وهذا يد علي ان
هذل الصاات مرتب ة معا يف سلوك ا.
تعرب ل رورن عن اخناا
وجتدر اإلشارن ن ن قيم التماسك ال ر
تعرب عن نمكانية نسبية لعودن ال مار
و وايدن املقاومة امليكانيكية ونمنا ر
بعد الع ة ال انية لشكل ا و بعادها بعد الع ة األو وال انية (احلمدان
وآيرون.)2112 ،

جدول .0اتثري فرتات التخزين علي 02-م°على خصائص التحليل القطاعي للقوام لثمار رطب اخلالص الطازج واجملمد عند
فرتات التخزين املختلفة

فرتة التخزين على  02-م°
(شهر)
صار

الصالبة
نيوتن

التماسك

0.601b
2.119a
0.592c
1.969b
2
0.593cb
1.639d
5
0.728a
1.743c
8
0.593cb
2.066a
11
0.010
0.076
قل فر معنوي
* األحرا غ املتشا اة املرتب ة لقيم املتوس ة لكل ريقة جتميد يف كل عمود تش

االلتصاق
(نيوتن.إ)

املضغ
نيوتن

0.801b
0.547c
0.681c
0.590b
0.571d
0.658a
0.942a
0.545c
0.791b
0.509c
0.012
0.039
ن وجود ايتالا معنوي عند مستول .) P <0.05( ٪ 2

الزنربكية

الرجوعية

0.678c
0.607d
0.584e
0.760a
0.692b
0.010

0.224a
0.176b
0.140c
0.114d
0.197b
0.024
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شكل .0أتثري التخزين على 02-م °علي نسبة كل من الصالبة ،التماسك ،االلتصاق ،املضغ ،الزنربكية ،الرحوعية من لثمار
رطب اخلالص

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد 11العدد )1يناير -مارس 2112

يب شكل  1نسبة االخناا و االرتاا يف صاات التحليل
الق اعي للقوام ل مار صنف ا الص يف مرحلة الر ب ال اوج وبعد
التززين لا ن 11ش ر عند21-م .يت من هذا الشكل نن ال
يوجد نجتال واح يف نسب االخناا و االرتاا يف الصالبة،
التماسك ،االلتصا  ،وامل  ،الزنربكية ،والرجوعية وهذا يتماشى مع
نتااج كال من احلمدان وايرون ()2116حيث ارجعوا هذا االيتالا
ات صعوبة احلصو على مثار متجانسة يف مرحلة ن ج الر ب نظرا
لقصر مومس ا إلحافة ات ن نتااج م بين ر ب مثار ا الص
كان األقل يف ا واص احلسية وامليكانيكية ملقارنة ألصناا
األيرل نبوت سيف والربحي والسكري الي قاموا بدراست ا الدراسة.
و حاا ات ن هناك ميل الخناا الصالبة مع و الا ن الزمنية
للتززين21-م°بعد  12ش ر .وهذا ال يتماشى مع نتااج هذل
التجربة كما هو مب يف جدو  2وشكل 1حيث ال يوجد فر
معنوي يف قيم الصالبة بعد 11ش ر واملعاملة صار جتميد (ال مار
ال اوجة) .وقد شار احلمدان وآيرون( )2116ن هناك يية علي
ال كيز علي يية العناية الاااقة بق ف وتداو ونقل ال مار و ريقة
ختزين ا وعمليات الارو الي جترل علي ا ياصة يف مرحلة الر ب
شاشة قوام ا وسرعة تلا ا مقارنة اراحل الن ج األيرل.
( )0لون الثمار
يوح جدو  1قيم اللون األساسية * Lو* aو* bوصااات اللاون
املشتقة من هذل ا واص وهي قيمة اللون ) (Eوشدن اللون
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) (Chromaوواويااة تاادرج اللااون ) (Hue angleودلياال اإلمس ارار
ل مااار صاانف الر ااب ا ااالص قباال وبعااد التزازين علااى 21-م .°وقااد
بين ا نتااااج التحلياال(جاادو  )1وجااود فاارو معنويااة وتباااين ب ا قاايم
(* )Lالذي يعرب عن درجة نصاعة اللاون(نصااعت و عتمتا ) قايم (*)a
الااي تعاارب عاان االمحارار/االي ارار وقاايم (* )bالااي تعاارب عاان االصااارار/
الزرقااة مااع نمتااداد ف ا ات التز ازين علااى21-م°ويرجااع ذلااك للتغ ا يف
بعض من الصاات ال بيعية لل ماار ياال فا ن التزازين ( Maier and
).)Metzler, 1961
)(BI

وحح النتااج املدونة يف جدو  3عن وجود فرو معنوية وتباين
ي ا يف قيمة اللون وشدن اللون وواوية تدرج اللون ودليل االمسرار
حيث كان القيم االعلي يف ال مار ال اوجة وال يوجد سلوك ارتبا ي
ب قيم هذل الصاات مع بع ا البعض واي ا مع ف ات التززين
على 21-م.°
( )2حمتوي الثمار ونوع السكرايت
يوح شكل  .أت ف ات التززين على21-م°علي السكرايت
اللوكوو،
املزتزلة،
السكرايت
السكروو،
الكلية،
الاركتوو(جم111/جم لب مثرن ر ب) .حيث ب التحليل اإلحصااي
عن وجود فرو معنوية يف املتوس ات املزتلاة حملتوي السكر و نواع
املزتلاة .وقد وادت السكرايت الكلية والسكرايت املزتزلة واللوكوو
21م °بينما قلوالاركتوو مع وايدن ف ات التززين على
متوس ات السكروو مع وايدن ف ات التززين ات ان وصل ات الصار
بعد  2ش ور من التززين.

جدول .0أتثري فرتات التخزين على 02-م °على قيم اخلواص املختلفة (* )L*, a*, bللون مثار رطب اخلالص
خواص اللون االساسية

فرتات التخزين علي  02-م°

*b
*a
*L
23.11a
14.53c
41.05a
صار
17.02c
19.83a
28.55c
 2شر
14.98d
11.25d
34.7b
 5شر
19.84b
17.83b
29.99c
 8شر
20.22b
14.55c
43.01a
 11ش را
1.90
1.84
2.60
قل فر معنوي
(*) األحرا اال ليزية املتشا ة يف كل عمود تش ن ن متوس ات املعامالت غ فتلاة معنوايا

قيمة اللون

خواص اللون املشتقة
شدة اللون زاوية تدرج اللون

دليل االمسرار

BI
Hue Angle
Chroma
E
105.26c
57.84a
27.30a
49.30a
134.08b
40.63d
26.13ab
38.70b
78.95e
53.10b
18.73c
39.43b
142.39a
48.05c
26.68ab
40.14b
86.62d
54.26ab
24.91b
49.70a
4.47
3.34
2.10
2.95
بناءا على ايتبار نقل فر معنوي ) (LSDعند مستول معنوية 1112
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نبيل بن سعود البلوشي :أت التززين علي  21-م °الصاات امليكانيكية وال بيعية وحمتوي ونو السكر مثار خنيل البل صنف ا الص...

شكل  .2أتثري فرتات التخزين على 02-م(°شهر) علي السكرايت الكلية  ،السكروز ،السكرايت املختزلة ،اجللوكوز،
الفركتوز (جم 122/جم لب مثرة رطب) لثمار رطب اخلالص

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد 11العدد )1يناير -مارس 2112

وهذا يتماشي مع ما وجدل ) Yousif and Abou-Ali (1993يف
دراست م علي مثانية صناا من متور االحساء يف مرحلة الر ب من
اململكة العربية السعودية يال حاظ ا لتربيد والتجميد حيث وجدوا
ن حمتول السكرايت الكلية والاركتوو واللوكوو قد ارتاع واخناض
حمتول السكروو يال ف ن التززين ادمد ويف معظم األصناا ايتاى

سكر السكروو هناايا( .وقد درس
التغ ات ال بيعية والكيميااية واحلسية لبعض صناا التمور (الرويز،
ا الص ،ا نيزي ململكة العربية السعودية) ناء التززين ملدن 6
ش ر عند –221م .وتب من النتااج الزايدن يف السكرايت
املزتزلة واالخناا يف كمية السكروو .ترجع الزايدن املتدرجة يف
حمتوايت السكرايت املزتزلة من اللوكوو والاركتوو يال مرحلة ن ج
ال مار لنشاق ننزمي االنارتيز  .Invertaseوتبل وايدن تركز هذل
السكرايت قصاها عندما تصل ال مار ن مرحلة االمحرار red stage
ويستمر من الزايدن ح ما قبل احلصاد (Coggins and Knapp,
) .1969ولقد يد ) Hasegawa and Smolensky (1970هذا
التاس من من لع ن التمور احملتوية على كميات عالية من السكرايت
املزتزلة يكون ا النشاق اإلنز ي عات ي ا ،مقارنة لتمور احملتوية
على كميات منزا ة من السكرايت املزتزلة .ذكر Maier and
) Metzler (1961يية دلل السكروو  sucrose hydrolysisعلى
جودن القوام يف التمور حيث ن درجة هذا التحو ن جلوكوو
)Mikki and Al-Taisan (1993
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وفركتوو تعتمد على نشا ية ننزمي االنارتيز وكمية الر وبة ودرجة حرارن
احل ن .وجد ) Al-Mashhadi et al. (1993تزايد السكرايت
املزتزلة وتناقمل سكر السكروو يف صناي ا ري واملنياي عند
التززين ملدن  12ش را عند درجات حرارن 12-م12- ،م ،و-
11م.
وقااد وجاادت عالقااة ارتباااق سااالبة عاليااة املعنويااة ()P > 0.01
(ج ا اادو  ).با ا ا ك ا اال م ا اان الس ا ااكرايت الكلي ا ااة والس ا ااكرايت املزتزلا ا اة
واللوكا ا ااوو والاركتا ا ااوو وصا ا اااات الرجوعيا ا ااة والقسا ا اااون والقا ا ااون ومعاما ا اال
االي ا ا  .وعالق ااة ارتب اااق موجب ااة وح ااعياة وغا ا معنوي ااة با ا ص اااات
الزنربكيااة وامل ا وااللتصااا والتماسااك وحمتااوي ال ماارن ماان السااكرايت
الكلياة والسااكرايت املزتزلاة اللوكااوو والاركتااوو .بينماا ارتب ا الصااالبة
معنواي فق بقيم الاركتوو ل مار .وهذا يعام نن الساكر ومكوانتا يار ر
سااالبا علااي مجيااع الصاااات احلسااية مااا عاادا صاااات الزنربكيااة وامل ا
وااللتص ااا  .وق ااد يرج ااع ذل ااك ات نن حرك ااة الس ااكر ن ن اااء التس ااي م اان
دايال لاب ال مارن ات يارج اا يق ااع يف ليااا ال ماار و زق اا مماا دعاال
صااااهتا امليكانيكيااة قاال وهااذا مااا شااار نليا Maier and Metzler
) .(1961ويف دراسااة قااام ااا ( Muramatsu et al. (1996إلداااد
عالق ااة ب ا القا اوام وحمت ااول الس ااكرايت املتع ااددن يف األنس ااجة الدايلي ااة
ال م عشر صنف من فاك ة الربتقا لوحن ن صالبة نسجة الربتقا
تتث ر احتواها من السكرايت العديدن.

جدول  .2قيم معامل االرتباط بني أنواع السكرايت ىف مثار رطب اخلالص وبعض من صفاته امليكانيكية
الصفات احلسية وامليكانيكية

السكرايت الكلية

املكوانت السكرية$
السكر املختزل

جلوكوز

**- 0.683
**- 0.683
**- 0.683
الرجوعية
 0.164غ م
 0.164غ م
 0.164غ م
الزنربكية
 0.128غ م
 0.128غ م
0.128غ م
امل
 - 0.175غ م
 - 0.175غ م
 - 0.175غ م
االلتصا
-0.161غ م
-0.161غ م
 -0.161غ م
التماسك
0.180غ م -0.412غ م
 -0.412غ م
الصالبة
**-0.799
**-0.720
**-0.705
القساون
**-0.723
**-0.625
**-0.606
القون
**0.893
**-0.850
**-0.841
معامل االي ا
 : ** $معامل االرتباق عات املعنوية ( :* ،)P>0.01معامل االرتباق معنوي ( ،)P>0.05غ م :معامل االرتباق غ معنوي

فركتوز
**- 0.683
 0.164غ م
0.128غ م
 - 0.175غ م
 -0.161غ م
**-0.573
**-0.551
*-0.450
**-0.700
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اخلالصة
يت ا ا م اان النت ااااج نن عملي ااة ختا ازين مث ااار بلا ا ا ااالص يف ااور
ياار ر علااي ك ا ماان صاااات امليكانيكيااة ممااا يقلاال°م21- الر ااب علااى
ماان تقباال املساات لك لل مااار املززنااة و ن وايدن ف ا ن التز ازين ملاادن ك اار
ما اان ش ا ا رين مم ا ااا يا اار ر علا ااي الرجوعي ا ااة والزنربكي ا ااة وامل ا ا وااللتصا ااا
والتماس ا ااك والص ا ااالبة والقس ا اااون والق ا ااون ومعام ا اال االيا ا ا ا ويس ا اابب
.االخناا النسيب يف الصالبة والقساون والقون مقارنة ل مار ال اوجة
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ABSTRACT

Effect of Storage at -20 C° on Physical and Mechanical Properties and Their
Relation with Sugar Content and Type of Date Palm Fruits (Khlass Variety) in
Rutab Stage from Al-Hassa Area- Saudi Arabia
Nabil Bin Saud Al-Baloushi
months were studied. The results showed significance
fluctuate changes in the values of the determined
parameters during storage> Force, hardness and
penetration coefficient varied from 0.266 to 0.653N ,
0.775 to 2.884 N/mm, and 0.136 to 0.517 N/mm
respectively during storage fruits at -20C°. The highest
and lowest values of hardness, cohesiveness, adhesion,
chewiness, elasticity and resilience were 2.119N. in fresh
fruits and 1.639 N

after 5 months of storage, 0.728 after 8 months and
0.592 after 2 months of storage, 0.658 after 5 months
and 0.509 after 11 months of storage, 0.942 after 8
months and 0.571 after 5 months of storage, 0.738 after
8 months and 0.607 after 5 months of storage, 0.227 in
fresh fruit and 0.11after 8 months storage at -20C°
respectively. Total and reducing sugars especially
glucose and fructose contents were gradually increased
with extending storage period at -20C° for 11 months.
The obtained resulted indicated the suitable storage
period of this species of date at rutab stage is 2 months
at -20C°.

Changes in physical and mechanical properties, type
and content of sugars of date palm Khlass Varity at
rutab stage during storage at -20 C° for 2, 5, 8 and 11

