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تاثير الصنف و درجة النضج وطريقة الخزن في الصفات الخزنية والتسويقية
لثمار البطيخ .Cucumis melo L.
غالب ناصر حسين الشمري

عزيز مهدي عبد الشمري

جامعة تكريت

جامعة ديالى

قسم البستنة  -كمية الزراعة

قسم البستنة  -كمية الزراعة

المستخمص :
اجريت الدراسة في قسم

البستنة –كمية الزراعة –جامعة تكريت لمموسم

 2007عمى ثمار صنفين من البطيخ األناناس و قاطع نفسة  ,تم جني الثمار من
محطة أبحاث قسم البستنة عند مرحمة التمون الكامل و وبداية النضج ثم قسمت
الثمار الى مجموعتين األولى خزنت في المخزن التبخيري (معدل درجة الح اررة 14
ْم والرطوبة النسبية  )%70والمخزن الميوى في درجة ح اررة الغرفة ظروفيا
مشابو لمحالت بيع البطيخ في األسواق  .خزنت الثمار في المخزن الميوى لمدة
اربعة ايام فيما استمر خزن الثمار في المخزن التبخيري لمدة

 14يوم  .نفذت

تجربة عاممية بثالث عوامل في الثمار التي خزنت  4ايام وعاممين في الثمار التي
خزنت  14يوم وفق تصميم تام التعشية

 C.R.Dبثالثة مكررات وتمت مقارنة

المتوسطات عمى أساس أقل فرق معنوي  L.S.D.وبمستوى احتمال . %5
حافظ صنف بطيخ اناناس عمى اقل نسبة فقدان بالوزن و اعمى صالبة و معدل
سرعة التنفس والح اررة الحيوية المنتجة مقارنة بثمار بطيخ قاطع نفسو  ,الثمار التي
تم جنييا مكتممة النضج خضراء المون حافظت عمى اقل نسبة فقدان في الوزن كما
تفوقت في صالبة الثمار  ,معدل نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية  ,معدل سرعة
التنفس والح اررة الحيوية المنتجة مقارنة بالثمار التي تم جنييا و ىي مكتممة النضج
كاممة التمون .تميز المخزن التبخيري بأقل نسبة فقدان وزن و مواد صمبة ذائبة
كمية كما تفوق في نسبة السكريات و معدل سرعة تنفس والح اررة الحيوية المنتجة
من الثمار مقارنة بالثمار المخزونة في الخزن الميوى ,

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
حافظ المخزن التبخيري عمى الثمار لمدة  14يوم مقارنة بالمخزن الميوى
 4ايام فقد تميز الصنف اناناس بعد  14يوم من الخزن في المخزن الميوى باعمى
صالبة لمثمار و نسبة

 TSSو نسبة السكريات و معدل سرعة التنفس وكمية

الح اررة الحيوية المنتجة من الثمار .كما تميزت الثمار في بداية النضج باقل نسبة
فقدان بالوزن و اعمى صالبة و  TSSو نسبة السكريات و معدل سرعة التنفس
وح اررة حيوية منتجة .
المقدمة :
يعتبر البطيخ  (Cucumis melo L.) muskmelonالتابع الى
العائمة القرعية

 Cucurbitaceaeمن المحاصيل الميمة اقتصاديا وغذائيا

لالنسان اذ يحتوي كل 100غم من ثمار البطيخ عمى  0,6غم بروتين و  5.6غم
كاربوىيدرات و  7ممغم كالسيوم و  12ممغم فسفور و  0.2ممغم حديد (عبد اليادي
واخرون  )1986 ,ويزرع البطيخ بمساحات واسعة في العراق وان ذروة انتاجيا
في الصيف والطمب العالي عميو في تزايد فقد ازداد الطمب عمى ىذه الثمار بنفس
الوقت ارتفع انتاج ثمار البطيخ لتمبية الطمب المتزايد عميو فقد ازداد نسبة انتاج
ثمار البطيخ في اوربا بنسبة

 %25خالل السنوات العشرة االخيرة حيث وصل

االنتاج الى  3مميون طن عام  2002وان ىذه الكمية الكبيرة من المنتج تحتاج الى
مخازن تستوعبيا (

 Pintadoواخرون  .)2003 ,بنفس الوقت يكون ذروة

انتاجيا في فصل الصيف الذي ترتفع فييا درجات الح اررة والتي تسبب تدىور
الثمار في االسواق بسرعة مما يزداد فيو نسبة التمف وان ىذه الثمار تخزن بحدود
 14يوم عمى درجة ح اررة  12م˚ ورطوبة نسبية  Ryall,( %75و,. ,Lipton
 Barreiro 1979واخرون )2001 ,وترتفع نسبة الفقد الرطوبي من الثمار بعد
الجني خاصة في الدرجات الح اررية المرتفعة خالل موسم انتاج البطيخ في اشير
الصيف ولممحافظة عمى الثمار يمجا لتخزينيا في المخازن المبردة او المخازن
البديمة لمحفاض عمى صفاتيا التسويقية الطول مدة ( الشمري واخرون ,

)2008

وتخزن الثمار عمى درجة ح اررة  15 -10م˚ لمدة  14يوم و  21يوم عمى درجة
ح اررة  10-7م˚ (  Trevorواخرون )2006 ,كما ان خزن الثمار عمى اقل من
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 5م˚ يؤدي الى اصابتيا باضرار البرودة  Chilling injuryخاصة عند خزن
ثمار القرعيات عمى  3-2م˚ وتظير في الثمار غير الناضجة ولتفادي ىذة
الضاىرة ترفع درجة ح اررة الخزن الى الدرجات الح اررية غير المسببة الضرار
البرودة ( Mohammedو . )1993, Wickhamوقد وجد العبدلي  )2007 (,ان
نسبة المواد الصمبة الذائبة في اصناف البطيخ تختمف حسب الصنف وان نسبتيا
في ثما االناناس  %12.4وانخفضت النسبة في نياية العمر الخزني لمثمار الى
 %7.8وتعد صالبة الثمار من الصفات النوعية الميمة لمثمار فقد ذكر

AL-

 )1982(, Jeboriان صالبة الثمار تحدد العمر الخزني ليا وتعتمد عمى تحمل
البروتوبكتين  Protopectinالصمب نسبيا والذي يتحول تدريجيا الى بكتين ذائب
 ,وان صالبة الثمار تنخفض في نياية عمرىا الخزني من  7باوند الى  4باوند في
ثمار بطيخ االناناس (العبدلي  )2007 ,وتبقى خاليا الثمار المقطوفة حية تقوم
بالعمميات الحيوية كالتنفس طالما ىناك مواد اولية مخزنة في الثمرة ( الشمري,
)2005وتزيد درجة الح اررة من سرعة التنفس الذي تستيمك المواد االولية في الثمرة
والطالة عمر الثمار الخزني بعد الحصاد بتقميل استيالك ىذة المواد المخزنة خالل
العمميات الحيوية كالتنفس (عبد اليادي واخرون )1989 ,وان معدل سرعة تنفس
ثمار البطيخ  9-6ممغم /Co2كغم/ساعة في درجة ح اررة 10م˚ وترتفع الى – 17
 25ممغم /Co2كغم/ساعة عند درجة ح اررة  20م˚ ( Trevorواخرون .)2006 ,
ان ثمار البطيخ التي تجنى وىي كاممة النضج تزداد فييا سرعة التنفس وانتاج
االثمين عند التخزين وتظير عمييا التشققات وتزداد فييا الطراوة وفقدان الوزن و
المون االخضر مقارنة في الثمار التي تجنى وىي في مرحمة
( Kanellisواخرون ) 1986 ,كما ان الثمار التي تجنى في مرحمة

Mature
Immature

احتفضت بصفاتيا الخزنية افضل من الثمار التي تم جنييا في مرحمة النضج
الكامل  fully developed green stageويزداد في الثمار الناضجة معدل
سرعة التنفس وانتاج االثمين عند الخزن مقارنة بالثمار التي تجنى في مرحمة
 )1986, Zheng( matureوثمار القرعيات حساسة لدرجات الح اررة المنخفضة
عند خزنيا عمى اقل من 7.5م˚ خاصة اصناف  Summer squashو Fuzzy
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 melonحيث تظير عمييا عالمات البرودة بعد حوالي

 12يوم من الخزن مع

قميل من  pittingولمتخمص من ىذه الظاىرة ترفع درجات ح اررة الخزن بين فترة
واخرى كما ان ىذه االضرار مرتبطة بانتاج اصناف البطيخ من االثمين عند الخزن
( Zhengواخرون  Cabrera ,1992,و.)1990, Saltveit
ولتحديد الصنف ودرجة النضج المثمى لجني ثمار البطيخ وواختيار طريقة الخزن
المناسبة لممحافظة عمى الصفات النوعية والتسويقية الطول مدة ممكنة فقد تم
اجراء ىذه الدراسة .
طريقة العمل :
اجريت ىذه الدراسة في قسم البستنة  /كمية الزراعة  /جامعة تكريت
لمموسم  2007عمى ثمار البطيخ

 water melonصنف االناناس وقاطع

نفسو حيث تم جني الثمار من محطة ابحاث قسم البستنة بدرجتي نضج االولى
عند اكتمال حجم الثمار في مرحمة النضج الفسمجي بدون ظيور المون االصفر
والثانية عند التمون الكامل .
اجريت عمييا عمميات التنظيف واستبعاد الثمار المجروحة والغير سميمة
والمتضررة ميكانيكيا وتم تعقيم الثمار بمادة ىايبوكمورات الصوديوم بتركيز %0.3
( الشمري ) 1986,
تم تقسيم الثمار الى مجموعتين المجموعة االولى خزنت في المخزن
العادي(المخزن الميوى) والمجموعة الثانية خزنت في المخزن التبخيري الذي صمم
لحل مشكمة سرعة تمف الثمار في اسواقنا المحمية واطالة عمرىا في االسواق مع
المحافظة عمى صفاتيا النوعية ويصنع المخزن التبخيري من ىيكل حديدي او من
الخشب ارتفاعو بحدود 190سم وعرضة بحدود  60سم وعمقو  60سم ويمكن
تغيير حجم المخزن حسب المساحة المتاحة السيما وانو مصمم لمحالت بيع
الخضر في االسواق  ,ويحوي عمى اربع رفوف والييكل مغمف بمشبك سمكي لمنع
دخول الحشرات ولو باب تفتح الى الخارج ولو حوضان من الماء عموي وسفمي
والمخزن مغمف بالجمفاص الذي ينغمس طرفيو العموي والسفمي في حوضي الماء
الذي يرطب بالماء بالخاصية الشعرية وبذلك تؤدي الى رفع نسبة الرطوبة حول
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الثمار وخفض درجة الح اررة ووزعت المعامالت في تجربة عاممية بثالث مكررات
وحسب التصميم العشوائي الكامل ( Completely Randomaized Design
) C.R.D.وتم توزيع المعامالت بثالث مكررات لكل معاممة وخزنت الثمار في
المخزن التبخيري والعادي .وتمت دراسة الصفات الطبيعية والكيمياوية لمثمار عمى
فترات كل اربعة ايام باخذ نماذج عشوائية من كل معاممة الجراء الدراسات
المطموبة عمييا لغرض معرفة تاثيرالصنف ودرجة النضج و طريقة الخزن ىذه عمى
اطالة عمر الثمار وانضاجيا والمحافظة عمى صفاتيا النوعية الطول مدة ممكنة
فقد تمت دراسة الصفات التالية :
 – 1نسبة الفقد في وزن الثمار  .حسبت نسبة الفقد بالوزن حسب المعادلة االتية
.
وزن الثمار في بداية الخزن – وزن الثمار عند القياس
النسبة المئوية لفقدان الوزن = ــــــــــــــ × 100
وزن الثمار في بداية الخزن

 – 2صالبة الثمار  :تم قياس صالبة الثمار بجياز قياس الصالبة اليدوي
 Fruit pressure testerبازالة قشرة الثمرة في نقطة القياس واخذ معدل
القرائتين عمى جانبي
لثمرة .
 – 3النسبة المؤية لممواد الصمبة الذائبة . TSSاستخدم جياز الرفراكتوميتر اليدوي
 Hand Refractometerلقياس نسبة المواد الصمبة الذائبة في درجة ح اررة
المختبر .
 – 4السكريات الكمية  .تم تقديرىا باستخدام جياز  Spectrophtometerعمى
طول موجي
 nm 490وكما ورد في المصدر ( Mahadevanو . )1986 .Sirdhar
 – 5معدل سرعة تنفس الثمار  :حسبت سرعة تنفس الثمار باستعمال طريقة الحيز
المغمق

Closed system

وحسب المعادلة

كما ورد في المصدر ( العاني ) 1985 ,
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Mg Co2 /kg /hr = mgCo2 x 1/wt.(kg) x 1/hr
 -6الح اررة الحيوية الناتجة من الثمار :تم حسابيا بوحدة كيمو كموري/طن
متري/يوم= معدل سرعة التنفس ×  122وكما ورد في المصدر(Trevor
واخرون)2006,
النتائج والمناقشة :
فقدان الوزن :
اظيرت نتائج دراسة تاثيرالصنف وطريقة الخزن ودرجة نضج الثمار عمى الصفات
الخزنية في ثمار البطيخ المخزنة لمدة اربعة ايام والموضحة في الجدول (

 )1ان

اقل نسبة فقدان وزن في ثمار صنف البطيخ االناناس (  %)7.95في حين ارتفعت
النسبة في ثمار صنف البطيخ قاطع نفسو الى(

 ,%) 10.17كما ارتفعت نسبة

فقدان الوزن في الثمار كاممة النضج (التي تم جنييا مكتممت التموين) الى
( %)10.83في حين حافظت الثمار التي جنيت بداية النضج عمى اقل نسبة
فقدان وزن ( . %)7.31ان طريقة الخزن اثرت معنويا في صفة فقدان الوزن حيث
ازدادت نسبة الفقدان في وزن الثمار المخزنة في المخزن العادي الى ( %)12.64
في حين انخفضت في المخزن التبخيري الى (,%)5.51
واظير التداخل بين الصنف ودرجة النضج تداخال معنويا في نسبة فقدان الوزن
حيث اقل نسبة فقدان (  %)6.82في ثمار صنف البطيخ االناناس الذي جني في
بداية النضج في حين كانت اعمى نسبة فقد بالوزن ( %)12.53لصنف قاطع نفسو
كامل النضج  ,كما اظير التداخل الثالثي بين طريقة الخزن والصنف ودرجة
نضج ثمار البطيخ تداخال معنويا في نسبة فقدان الوزن فقد كان اقل نسبة فقدان
لموزن نتيجة التداخل الثالثي في ثمار البطيخ صنف اناناس في بداية النضج
والمخزنة في المخزن التبخيري  %3.92واعمى نسبة فقدان(  %)17.45في ثمار
صنف البطيخ قاطع نفسو كاممة النضج والمخزنة في المخزن العادي.
جدول رقم (  ) 1تاثير الصنف و درجة نضج الثمار وطريقة الخزن في نسبة
فقدان الوزن بعد  4ايام من الخزن
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المخزن

مخزن

التداخل بين

الميوى

تبخيري

النضج

اناناس كامل النضج

12.49

5.70

9.09

اناناس بداية النضج

9.72

3.92

6.82

قاطع نفسو كامل

17.45

7.62

12.53

طريقة
الخزن

الصنف ودرجة

الصنف ودرجة النضج

النضج

قاطع نفسو بداية النضج

10.82

4.81

7.81

قيمة  L.S.D.المعدل

1.39

1.37

1.36

تاثير طريقة الخزن

*12.64

*5.51

تاثير

تاثير درجة

الصنف

النضج

*7.95
*10.17

*10.83
*7.31

الصنف ×درجة النضج ×
طريقة الخزن =1.33

صالبة الثمار:

من دراسة الجدول (  , )2تفوقت صالبة ثمار صنف البطيخ اناناس عمى صالبة
ثمار صنف قاطع نفسو حيث بمغت صالبة ثمار الصنفين اناناس والقاطع نفسو

(  2.11و ) 0.56باوند عمى التوالي  ,فيما تفوقت صالبة الثمار في بداية النضج
1.84و)0.83باوند لدرجتي

عمى صالبة الثمار المكتممة النضج والتي بمغت (

النضج عمى التوالي  ,وتبين ان صالبة الثمار تاثرت بطريقة الخزن فقد حافظ
 1.83باوند والتي تفوقت عمى

المخزن التبخيري عمى اعمى صالبة لمثمار بمغت
الثمار المخزنة في المخزن العادي ( )1.34باوند .

ولدى دراسة معدل تاثير الصنف ودرجة النضج تبين ان اعمى صالبة في ثمار
صنف االناناس في بداية النضج والتي تفوقت معنويا عمى صالبة ثمار البطيخ
قاطع نفسو لدرجتي النضج فيما لم تختمف لدرجتي النضج فيما بينيا  ,وتبين ان
التداخالت بين االصناف وطريقة الخزن ودرجة النضج اثرت في صالبة الثمار و
افضل صالبة لمثمار ( )3.30باوند في ثمار االناناس في بداية النضج والمخزنة
في المخزن التبخيري.
جذول ( ) 2تاثٍر وانصىف و درجت وضج انثمار وطرٌقت انخزن عهى صالبت انثمار بعذ  4اٌاو مه انخزن.
طريقة
الخزن
الصنف و درجة النضج

المخزن
المهوى

مخزن
تبخيري

التداخل بين
الصنف
ودرجة
النضج

تاثير
الصنف

تاثير درجة
النضج
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اناناس كامل النضج
اناناس بداية النضج
قاطع نفسه كامل النضج
قاطع نفسه بداية النضج

قيمة  L.S.D.المعدل
تاثير طريقة الخزن

2.08
2.58
0.20
0.50
0.91

2.50
3.30
0.53
1.00
1.80

*1.34

*1.83

2.29
2.94
0.36
0.75
1.81

*2.11

*0.83

*0.56

*1.84

×درجة
الصنف
×طريقة
النضج
الخزن=2.58

نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية TSS
بينت دراسة تاثير الصنف ودرجة نضج وطريقة خزن ثمار البطيخ لمدة اربعة ايام
تاثيرات معنوية في نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية موضحة في الجدول (
وامتاز صنف االناناس باعمى نسبة في المواد الصمبة الذائبة الكمية (

)3

%)6.90

مقارنة بصنف قاطع نفسو (  , %)6.37كما تفوقت نسبة المواد الصمبة الذائبة
الكمية في عصير الثمارفي بداية النضج بعد اربعة ايام من الخزن الى ( %)7.12
عمى نسبتيا في عصير الثمار كاممة النضج (

 . %)6.15و حافظ المخزن

التبخيري عمى اقل نسبة لممواد الصمبة الذائبة الكمية (  %)5.75في حين ارتفعت
في عصير الثمار المخزنة في المخزن العادي الى (  ,%)7.50في حين لم تظير
فروقات معنوية نتيجة التداخالت عمى نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية .
جدول ( ) 3تاثير الصنف درجة النضج وطريقة الخزن عمى نسبة المواد الصمبة
الذائبة الكمية بعد  4ايام من الخزن
طريقة الخزن
الصنف ودرجةالنضج

المخزن
المهوى

مخزن
تبخيري

اناناس كامل النضج
اناناس بداية النضج
قاطع نفسه كامل النضج
قاطع نفسه بداية النضج

6.00
6.60
4.50
6.00
n.s

7.00
8.00
7.00
8.00
n.s

*7.50

*5.75

قيمة  L.S.D.المعدل
تاثير طريقة الخزن

التداخل بين
الصنف
ودرجة
النضج
6.50
7.30
5.75
7.00
n.s

تاثيرالصنف

تاثير درجة
النضج

6.90

*6.15

6.37

*7.12

×درجة
الصنف
النضج×طريقة الخزن=1.73

نسبة السكريات الكمية :
يبين الجدول (  )4تفوق المخزن التبخيري في الحفاظ عمى اعمى معدل نسبة من
السكريات الكمية في عصير ثمار البطيخ

 %15.46مقارنة بنسنة السكريات في

عصير الثمار التي خزنت في في المخزن العادي التي انخفضت الى , %11.79
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كما لم تصل الفروقات الى مستوى المعنوية نتيجة التداخالت بين الصنف وطريقة
الخزن  .وقد يعود سبب انخفاض نسبة السكريات في الثمار المخزنة الى استيالك
معظميا لتوفير الطاقة الالزمة لتنفس الثمار وعمميات اليدم التي تجري داخل الثمرة
 Vallanuvaواخرون ,

عند الخزن والتي تزداد مع ارتفاع درجة ح اررة المخزن (
( 2004
جدول رقم (  ) 4تاثير الصنف و درجة النضج وطريقة الخزن في نسبة
السكريات بعد  4ايام من االنضاج
طريقة الخزن
الصنف ودرجة النضج

المخز
ن
المهوى

مخزن
تبخيري

اناناس كامل النضج
اناناس بداية النضج
قاطع نفسه كامل النضج
قاطع نفسه بداية النضج

11.00
11.17
12.00
13.00
n.s

13.00
18.00
15.00
15.83
n.s

11.79
*

*15.46

قيمة  L.S.D.المعدل
تاثير طريقة الخزن

التداخل بين
الصنف
ودرجة
النضج
12.00
14.58
13.50
14.41
n.s

ياثيرالصن
ف

تاثير درجة
النضج

13.29

12.75

13.95

14.79

الصنف
النضج

×درجة
×طريقة
الخزن=1.73

سرعة تنفس الثمار:
يوضح الشكل ( )1تاثير الصنف ودرجة النضج وطريقة الخزن في معدل سرعة
تنفس ثمار البطيخ صنفي اناناس وقاطع نفسو  ,اتضح ان لمصنف تاثير عمى
معدل سرعة تنفس الثمارفقد حافظت ثمار صنف اناناس عمى اعمى معدل 19.38
ممغم / Co2كغم/ساعة في حين انخفض في بطيخ قاطع نفسة الى

 6.97ممغم

/ Co2كغم/ساعة  ,وان درجة نضج الثمار ليا تاثير في معدل سرعة تنفس الثمار
بعد  4ايام من الخزن فقد حافظت الثمار في بداية مرحمة النضج عمى اعمى معدل
 11.72ممغم / Co2كغم/ساعة في حين انخفض المعدل قي الثمار الناضجة الى
 9.56ممغم / Co2كغم/ساعة.
ادت طريقة الخزن في المخز التبخيري الى اعطاء اعمى معدل سرعة تنفس
في الثمار المخزنة والتي بمغت  14.43ممغم / Co2كغم/ساعة في حين انخفضت
سرعة تنفس الثمار المخزنة في المخزن العادي الى

 6.83ممغم Co2

/كغم/ساعة وقد يعود سبب انخفاض معدل سرعة تنفس ثمار البطيخ المخزنة في
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المخزنة الميوى الى ان ثمار البطيخ ىي ثمار كاليمكتيرك  Climactericالتنفس
وان المخزن الميوى ترتفع فيو درجة الح اررة وتقل نسبة الرطوبة مما يؤدي الى
انخفاض نسبة السكريات في الثمار المخزنة في المخزن الميوى نتيجة استيالكيا
في عممية التنفس مقارنة بالثمار المخزنة في المخزن التبخيري ( الشمري
واخرون )2008,مما ينعكس ذلك الى انخفاض في سرعة التنفس

شكل (  )1تاثير الصنف و طريقة الخزن ودرجة نضج الثمار في معدل سرعة
تنفس ثمار البطيخ صنفي اناناس وقاطع نفسو المخزنة في المخزن التبخيري
والعادي لمدة  4ايام.
الحرارة الحيوية الناتجة من الثمار:
يوضح الشكل ( )2تاثير الصنف ودرجة نضج الثمار وطريقة خزنيا في
معدل الح اررة الحيوية لثمار البطيخ صنفي اناناس وقاطع نفسو فقد اتضح ان
لمصنف تاثير عمى معدل الح اررة الحيوية في الثمارفقد حافظت ثمار صنف اناناس
عمى اعمى معدل  2364.36كيموكموري/طن متري/يوم في حين انخفض في
بطيخ قاطع نفسة الى  850.34كيموكموري/طن متري/يوم  ,وان درجة نضج
الثمار ليا تاثير في معدل الح اررة الحيوية لمثمار بعد  4ايام من الخزن فقد حافظت
الثمار في بداية النضج عمى اعمى معدل

 1429.84كيموكموري/طن متري/يوم

في حين انخفض المعدل قي الثمار الناضجة الى

 1166.32كيموكموري/طن
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متري/يوم  .ادت طريقة الخزن في المخز التبخيري الى اعطاء اعمى معدل ح اررة
حيوية في الثمار المخزنة والتي بمغت  1170.46كيموكموري/طن متري/يوم في
حين انخفضت الح اررة الحيوية الثمار المخزنة في المخزن العادي الى

833.26

كيموكموري/طن متري/يوم وقد يعود سبب انخفاض معدل الح اررة الحيوية في ثمار
البطيخ المخزنة في المخزنة الميوى الى ان ثمار البطيخ ىي ثمار كاليمكتيرك
 Climactericالتنفس وان المخزن الميوى ترتفع فيو درجة الح اررة وتقل نسبة
الرطوبة مما يؤدي الى انخفاض نسبة السكريات (جدول  4وشكل رقم  )1نتيجة
استيالكيا في عممية التنفس مقارنة بالثمار المخزنة في المخزن التبخيري ( الشمري
واخرون )2008,مما ينعكس ذلك الى انخفاض في سرعة التنفس.

شكم ( )2تاثٍر انصىف ودرجت انىضج طرٌقت انخزن فً معذل انحرارة انحٍوٌت (كٍهو كهوري/طه متريٌ/وو)
انىاتجت مه انثمار انمخزوت فً انمخزن انتبخٍري وانعادي نمذة  4اٌاو.

شكم ( )3تاثٍر انصىف ودرجت وضج انثمار فً معذل انحرارة انحٍوٌت (كٍهو كهوري/طه متريٌ/وو)
انىاتجت مه انثمار انمخزوت فً انمخزن انتبخٍري نمذة  14اٌاو.
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يوضح الجدول (  )5تاثير الصنف و مدة الخزن ودرجة نضج الثمار في معدل
فقدان الوزن وصالبة الثمار ونسبة المواد الصمبة ونسبة السكريات وسرعة التنفس
في ثمار البطيخ المخزنة في المخزن التبخيري لمدة  14يوم فقد اثر الصنف في
الصفات المدروسة حيث تفوق صنف البطيخ اناناس عمى الصنف قاطع نفسو في
نسبة فقدان الوزن وصالبة الثمار ونسبة السكريات ومعدل سرعة تنفس الثمار ولم
يختمفا في نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية وقد يعود السبب الى ان اصناف
البطيخ تختمف في معدل انتاج االثمين الذي بدوره يزيد من سرعة عمميات النضج (
)Zheng,1986

جدول (  ) 5تاثير الصنف ونضج الثمار و مدة الخزن في معدل فقدان الوزن
وصالبة الثمار ونسبة المواد الصمبة الذائبة و  TSSونسبة السكريات الكمية وسرعة
التنفس في ثمار البطيخ المخزنة في المخزن التبخيري لمدة  14يوم .
المعامالت
تاثير الصنف
درجة نضج
الثمار

اناناس

قاطع نفسه

اناناس
قاطع نفسه
كامل
النضج
بداية
النضج
كامل
النضج
بداية
النضج
كامل
النضج

TSS

نسبة السكريات
*13.08
*9.50
10.58

سرعة
التنفس
*14.14
*5.62
*7.56

فقدان
الوزن
*11.52
*9.50
*11.80

صالبة
الثمار
*1.91
*0.35
1.02

7.00
6.25
6.50

*12.19

*9.22

1.24

6.75

12.00

13.60

1.75

7.00

12.16

10.43

9.44

2.08

7.00

14.00

17.85

10.00

0.30

6.00

9.00

4.70
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بداية
النضج
المعدل LSDقيمة

9.00

0.40

6.50

10.00

6.54

2.25

n.s

n.s

n.s

3.94

لتاثير درجة نضج الثمار في معدل فقدان الوزن الموضحة في الجدول نفسو فقد
زادت نسبة فقدان الوزن معنويا في الثمار كاممة النضج الى

 % 11.80في حين

حافظت الثمار في بداية النضج عمى اقل نسبة فقدان وزن % 9.22واعمى معدل
سرعة تنفس  12.19ممغم / Co2كغم/ساعة ويتضح من الجدول ان التداخل
بين الصنف ودرجة النضج اثرت في نسبة فقدان الوزن فقد كان اقل فقدان في
الوزن في ثمار الصنف قاطع نفسو في بداية النضج الى

 % 9في حين كان

اعمى فقد  13.6لصنف االناناس كامل النضج  ,ومعدل سرعة تنفس

17.85

ممغم / Co2كغم/ساعة لثمار الصنف اناناس بداية النضج في حين كانت اقل
سرعة تنفس  4.7ممغم / Co2كغم/ساعة لثمار الصنف قاطع نفسو كامل النضج
وقد يعود سبب زيادة فقدان الوزن في الثمار كاممة النضج الى تقدم نضج الثمار
واستيالك السكريات مما ادى الى خفض معدل سرعة تنفس الثمار كما يكون تنفس
الثمار الناضجة وغير الناضجة بفارق قميل في معدل سرعة تنفسيا عند الدرجات
الحراة اقل من

 12م و تظير الفرقات عند الخزن في درجات ح اررة

15م˚

فاكثر( Mohammed , 1986 , Zhengو.)1993, Wickham
يوضح الشكل (  )3تاثير الصنف ودرجة نضج الثمار في معدل الح اررة
الحيوية لثمار البطيخ صنفي اناناس وقاطع نفسو فقد اتضح ان لمصنف تاثير عمى
معدل الح اررة الحيوية في الثمارفقد حافظة ثمار صنف اناناس عمى اعمى معدل
 1725.08كيموكموري/طن متري/يوم في حين انخفض في بطيخ قاطع نفسة الى
 685.64كيموكموري/طن متري/يوم  ,وان درجة نضج الثمار ليا تاثير في معدل
الح اررة الحيوية لمثمار بعد  14يوم من الخزن فقد حافظت الثمار في بداية النضج
عمى اعمى معدل  1487.18كيموكموري/طن متري/يوم في حين انخفض المعدل
قي الثمار الناضجة الى  922.32كيموكموري/طن متري/يوم  .وقد يعود سبب
انخفاض معدل الح اررة الحيوية في ثمار البطيخ المخزنة لمدة  14يوم الى تاثيرىا
عمى تنفس الثمار (جدول  )5وارتباط الح اررة الحيوية بمعدل تنفس الثمار.
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Abstract.
The study was carried out at Horticulture Department laboratories
college of Agriculture university of Tikrit on two varieties of melon
Annans and kataa nafesah, The fruit received from Horticulture
Department research station at tow mature stages first at full colour and
the second at mature green, the fruits were divided in two groups first
stored in wet ventilated at 14 c and 70%RH while the other groups stored
in ventilated store.
The fruits stored 4 days at ventilated storage and 14 days at wet
ventilated storage , Factorial experiment in completely Random Design
(CRD) with three replicates for each treatment, 3 factors in fruit 4 days
stored and 2 factors at 14 days stored ,L.S.D. at 5% was used to separated
the means .
The annans fruits low weight loss percentage and high pressure
,respiration and bio heat production. the fruit mature green allow weight
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loss percentage and significantly high pressure , TSS, respiration bio heat
production.
The wet ventilated store was allow weight, TSS and increased total
sugars ,respiration rate and bio heat production. The fruits stored 14 days
at Ventilated storage, Annans fruits ahigh pressure,TSS,sugars,
respiration and bio heat production. the fruit mature green allow weight
loss percentage and significantly high pressure , Tss, sugars , respiration
and bio heat production.

