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 المستخلص

، 7502 للموسم السليمانية جامعة / الزراعية علومكلية ال في البستنة لقسم التابع المبرد المخزن في الدراسة نفذت هذه     

 الثمار حيث جنيت دكسي ريد،ف صن الخوخ لمعرفة تأثير بعض المستخلصات النباتية على بعض الصفات الخزنية لثمار

ى في ، وقسمت الثمار الى اربعة مجاميع وغمرت ثمار المجموعة األول(7502/  6/ 75في مرحلة النضج التجاري )يدوياً 

(غم/لتر ماء مقطر، وغمرت ثمار المجموعة الثانية في مستخلص 055، 655، 055الباميا بالتراكيز )ثمار مستخلص 

(غم في لتر ماء مقطر، بينما غمرت ثمار المجموعة الثالثة في مستخلص الزعتر 0، 6، 0الرمان بالتراكيز )ثمار قشور 

، 6، 0مار المجموعة الرابعة في مستخلص اكليل الجبل بالتراكيز)(غم في لتر ماء مقطر، وغمرت ث0، 6، 0بالتراكيز)

دقائق. وخزنت ثمار جميع المعامالت  05(غم في لتر ماء مقطر، وغمرت ثمار معاملة المقارنة في ماء مقطر، لمدة  0

التصميم  %، ونفذت الدراسة باستخدام05-80م ورطوبة نسبية ˚0± 0في الغرفة المبردة عند درجة حرارة  شهر لمدة 

العشوائي الكامل. فقد بينت نتائج هذه الدراسة بأن أغلب المعامالت المعاملة بالمستخلصات النباتية أدت الى تقليل معنوي 

في نسبة الفقد في الوزن و نسبة السكريات الكلية ومحتوى القشور من االنثوسيانين قياسا بمعاملة المقارنة. وفي نفس الوقت 

محتوى العصير من الكاروتين بصورة معنوية في أغلب المعامالت ( وTAسبة الحموضة الكلية )زادت صالبة الثمار ون

 المعاملة بالمستخلصات النباتية. 

 الكلمات المفتاحية: الخوخ، المستخلصات النباتية، الخزن المبرد.

EFFECT OF IMMERSING IN SEVERAL PLANT EXTRACT ON 

THE STORABILITY OF PEACH FRUITS CV. DIXI RED 
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ABSTRACT 

     This study was carried out in the cold storage room private in Department of Horticulture 

/ Faculty of Agricultural Sciences / University of Sulaimania during the season 2017 to 

investigate the effect of some plant extracts on some of the traits of peach fruits cv. Dixie 
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red, fruits were harvested manually at maturation stage (20/6/2017). The fruits were divided 

into four groups: the first group was immersed in the okra fruits extract with concentrations 

of (300, 600 and 900  g.L
-1

 distilled water), the second group was immersed in the 

pomegranate fruits peel extract with concentrations of (3, 6 and 9 g.L
-1

 distilled water), the 

third group was immersed in the thyme leaves extract with concentrates of (3, 6 and 9 g.L
-1

 

distilled water), the fourth group was immersed in the rosemary extract with concentrations 

of (3, 6 and 9 g.L
-1

 distilled water), and the fruits of control treatment were immersed in 

distilled water only for 10 minutes. Fruits of all treatments were stored for 1 month in the 

refrigerated room at 5±1 °C and relative humidity of 85-90%. The study was performed by 

using Completely Randomize Design (CRD). The results of this study showed that most 

treatments treated with plant extracts resulted in a significantly reduced percentage of weight 

loss, total sugars content, and anthocyanin content compared to control treatment. At the 

same time, the hardness of fruits and titratable acidity (TA), and the carotene content of juice 

increased significantly in most treatments treated with plant extracts. 

Keywords: peach, plant extracts, cold storage. 

 المقدمة

يعوود   ( Prunus persica Batsch )الخووخ 

, والووذي كووان يعتقوود أن Rosaceaeإلووى العائلووة الورديووة 

, persicaالموطن األصولي لوا ايوران ومنهوا جواء االسوم 

ولكوون بعوود تلوو  تبووين أن الموووطن األصوولي لووا المنوواطق 

الوسووطى والشوومالية موون الصووين, ثووم انتقلووت زراعتووا إلووى 

لى بقيوة أنحواء أوربوا فوي القورن الثالوث اليونان وإيطاليا وإ

والرابع قبل الميالد ومن أوربا انتقل إلى القارة األمريكيوة 

عن طريق اإلسبان, وتنتشر زراعتا فوي الوقوت الحاضور 

وفوي نصوفي الكورة األرضوية  50و 70بين خطي عرض 

الجنوووبي والشوومالي وقوود تمتوود زراعتووا إلووى أبعوود موون تلوو  

تحووووت تووووأثير التيووووارات خاصووووةً فووووي المنوووواطق الواقعووووة 

المحيطيووة الداف ووة أو البحيوورات الكبيوورة وعلووى ارتفاعووات 

وآخوورون،  Sharpeمعينووة عوون مسووتوى سووطح البحوور ) 

(، وقد  Bal ،7550و  0005والديري وآخرون،  0005

زرع الخووووخ فوووي العوووراد منوووذ القووودم، ولكووون فوووي الوقوووت 
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الحاضر يزرع الكثيور مون األصونال الجيودة والسويما فوي 

ة الشمالية من العراد ومنهوا الصونف دكسوي ريود ) المنطق

(، إت تبلووع عوودد 0000ونصوور،  0087يوسووف وسوولومي، 

شووجرة ومتوسوو   66050األشووجار المثموورة فووي العووراد 

كغم. شجرة 08.0أنتاجها 
-0
)الجهاز المركزي لالحصاء,  

7552.)  

ً المرتبة األولى بين أشجار  يحتل الخوخ عالميا

الفاكهة تات النواة الحجرية من ناحية األهمية وتل  

لطبيعة حملا الغزير وتصنيع ثماره بصورة جيدة, 

باالضافة الى القيمة الغذائية العالية لثماره, فانها تحتوي 

على السكريات واألحماض العضوية والمواد البكتينية، 

وائها على كمية البأس بها من الفيتامينات اضافة الى احت

(A  وB  وC والعناصر المعدنية كالفسفور )

 (.Bal  ,7550والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها )

 يد المستهل  الى ايصالها بغرض الثمار خزن إن

 االهدال من يعد ممكنة فترة وألطول الطازجة بالصورة

بسبب  يقهالتحق المختصون يطمح التي المهمة االقتصادية

 عال اقتصادي ومردود غذائي االمن توفير دوره في

 االتجاه الزراعية. إن المنتجات هدر منع فضال من

بدال  طبيعيةالالمواد  استخدام إلى يهدل الحديث العالمي

 على الحفاظ في جيدة أهمية لا لما عن المواد الصناعية

 ضارة جانبية آثار أي إحداث عدم على والسيطرة البي ة

 أتجا لذل  المركبات هذه استعمال خالل من بالصحة

 الطبيعية النباتية المستخلصات استعمال الباحثون الى

  الكيمياوية )صادد، المركبات عن بديلة كمواد

   2002 ).،واخرون

 على دراستا في 2004 ) المحمدي، (شارا فقد     

 المبرد، خزنبال المخزونة دزري صنف البطاطا درنات

 من العديد واضحاً في تاثيراً  الباميا ثمار لمستخلص بأن

 ومعدل للتلف، الم وية النسبة منها الخزنية الصفات

 معنوي ارتفاع في المستخلص سبب كما التنفس، سرعة

 و كما بين )هادي .القشرة طبقة في الشمع نسبة في

 معظم في كانت ايجابية أ، ب( بان نتائج 2013الشمري، 

 بمستخلص المشمش ثمار عند معاملةالمدروسة  الصفات

، الثمار تنفس سرعة معدل في خفض إلى أدت إت الباميا،

 TSSنسبة الـ  من الثمار محتوىوكذل  المحافظة على 

 أن  2005) ،صالح(واكد . نسبة الحموضة انخفاض و

 ثمار قشور مستخلص في الخزن قبل البرتقال ثمار غمر

 في كل الخزن مدة خالل معنوية زيادة الى الرمان ادى

 السكريات نسبةو الكلية الذائبة الصلبة المواد نسبة من

 ونسبة التنفس سرعة معدل في معنوي وانخفاض الكلية،

كما اوضح . الكلية للفينوالت الم وية والنسبة بالوزن الفقد

 مستخلص استخدامان أ، ب(  7500الشمري،  و )هادي

 المحافظة إلى أدى المشمش ثمارعلى  الرمان ثمار قشور

 اعطى أعلى بينما الحموضة، من الثمار محتوى على
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 على وحصلت ، والكاروتين TSS نسبة الـ في القيم

 الدراسة. لموسمي الطعم في األعلى التقييم

 استخدام عن سابقة دراسات إجراء قلة وبسبب

 هذه هدفت فقد خ لذاعلى الخو النباتية المستخلصات

 لتحسين النباتية مستخلصاتال هذه استخدام إلى الدراسة

 .لثمار الخوخ صنف دكسي ريد الخزنية بعض الصفات

 المواد وطرائق العمل

 لقسم التابع المبرد المخزن في الدراسة نفذت هذه     

 السليمانية جامعة / الزراعية علومكلية ال في البستنة

، لمعرفة تأثير بعض المستخلصات النباتية 7502 للموسم

دكسي ف صن الخوخ على بعض الصفات الخزنية لثمار

ً  الثمار حيث جنيت ريد،  6/ 75)في مرحلة البلوغ يدويا

 خاص بستان من سنوات 2 بعمر اشجار من( 7502/ 

محافظة السليمانية، وقسمت الثمار الى اربعة مجاميع  في

األولى في مستخلص الباميا وغمرت ثمار المجموعة 

، 655، 055 (غم/لتر )أخذ055، 655، 055بالتراكيز )

 ماء لتر مقطعة في الطازجة الباميا ثمار من غم055

 تجانس لحين °م 50 حرارة درجة على مقطر

المستخلص(، ورمز لكل تركيز بـ  رشح المستخلص ثم

(T2 ،T3 ،T4)  على التوالي، وغمرت ثمار المجموعة

، 0ي مستخلص قشور الرمان مجففة بالتراكيز )الثانية ف

، T5(غم في لتر ماء مقطر، ورمز لكل تركيز بـ )0، 6

T6 ،T7)  على التوالي ، بينما غمرت ثمار المجموعة

، 6، 0الثالثة في مستخلص الزعتر مجففة بالتراكيز)

، T8(غم في لتر ماء مقطر، ورمز لكل تركيز بـ )0

T9 ،T10)  ثمار المجموعة على التوالي، وغمرت

، 0مجففة بالتراكيز) الرابعة في مستخلص اكليل الجبل

(غم في لتر ماء مقطر ، ورمز لكل تركيز بـ 0، 6

(T11 ،T12 ،T13)  على التوالي، وغمرت ثمار

فقد  (T1معاملة المقارنة في ماء مقطر، ورمز لها بـ )

دقائق، )تم  05غمرت ثمار جميع المعامالت لمدة 

تحضير التراكيز المستخدمة من المستخلصات مسحود 

قشور ثمار الرمان واوراد الزعتر واكليل الجبل نقع 

 50-55(غم في لتر ماء مقطر بدرجة حرارة 0، 6، 0)

 قمع التحري  المستمر لمدة ساعة، وترك بعدها المعل م

شح بعدها(. ور ساعة  75ات لمدة وأحكم أغالد العبو

ووضعت في  .المختبر في لتجف الثمار تركت وبعدها

ملم حسب  2ثقبا وبقطر  06أكياس ورقية مثقبة بـ 

ثمرة لكل معاملة،  00معامالتها وبثالثة مكررات و

في الغرفة شهر وخزنت ثمار جميع المعامالت لمدة 

-80م ورطوبة نسبية ˚0± 0المبردة عند درجة حرارة  

%، ونفذت الدراسة باستخدام التصميم العشوائي 05

. وقرنت   Complete Randomize Designالكامل 

المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود على 

 (.0085)الراوي ،  5,50مستوى احتمال 
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وفووي نهايووة فتوورة الخووزن أسووتخرجت الثمووار موون الخووزن  

  وقدرت الصفات التالية:

   :زن )%(نسبة الفقد بالو -0

تم حسابها بإيجـاد الفـرد بين وزن الثمار    

المخزونة في بداية الخزن ونهايتا، حسب المعادلة 

 االتية:

 الثمار بعد الخزن وزن – الخزن قبل الثمار وزن                               

 X                     011=                                                                      لفقد الم وية النسبة

 الخزن قبل الثمار وزن                                         

صالبة الثمار )كغم/سم -2
2

:) 

واسطة جهاز قياس درجة ب الثمار في قياسهاتم       

م لم 6 قطره ثاقبب (Texture Analyzer)الصالبة 

ملم/ثانية  0مقدارها  بسرعة تتحرك كغم 0تحميل  وخلية

 .(A.O.A.C ،7557ملم ) 05 مقداره لعمق

 نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية )%(: -3

توووم تقوووديرها فوووي عصوووير الثموووار بواسوووطة جهووواز         

 (.  Pocket Refractometerالمكسار)

 نسبة الحموضة القابلة للتسحيح )%(:   -4

تم تقديرها بتسحيح حجم معوين موـن عصوير الثموار         

بتركيوووز   NaOHموووع محلوووول هيدروكسووويد الصووووديوم  

(N5.0مع اسـتخـدام  دليل فـينونفثوـالين )  وحـسوـبت علوى

أسـاس ان الحامض السوائد هوو حوامض الماليو  اعـتموـادا 

 ،؛ عبوووووووواس وعبوووووووواس Ranganna ،0022عـلـووووووووـى )

0007 .)

 الوزن المكافئ للحامض السائد   Xعـياريتها   X  حجـم الـقـاعـدة                                             

 X 011%  للحـمــوضــة الـكــلـيــة  =                                                                                             

 X  0111الـعـصــير )مل(   حجم                                                               

 السكريات الكلية)%(: نسبة -5

مل من العصير بوساطة ماصة  0تم تقديرها بأخذ       

 0مل، ثم أضيف لها  05مل في دورد حجمي  0حجم 

% وأضيف إليها حوالي  0(  Phenolمل من الفينول)

مل من  0مل ماء مقطر ورج جيدا ثم أضيف لا  08

% ووضعت في حمام 02حامض الكبريتي  المركز 

65دقيقة و على درجة حرارة  05مائي لمدة 
º

م ثم وضع 

مل في انبوب االختبار ثم نضعا في جهاز الطرد  05

 0555دقيقة على  00( لمدة Centrifugeالمركزي )

دورة/دقيقة، وترك إلى أن وصل إلى درجة حرارة 

الغرفة ثم فصل الراشح وتمت قراءة السكريات الكلية في 

نوميتر نا 505جهاز الطيف الضوئي على طول موجي 

(Joslyn ،0791) . 

 055( × 5,5070معامل الثابت )× التخفيف × نسبة السكريات الكلّية)%( = قراءة الجهاز             



 ف اتح والجباري                               (             1527) , 090   - 085:   4ملحق عدد /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

080                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 011تقدير صبغة االنثوسيانين من القشور )ملغم / -6

 غم وزن طري(: 

االنثوسيانين من قشور الثمار الطرية تم تقدير      

 Alcoholicبوساطة حامض الهيدروكلوري  الكحـولي )

HCl كحـول اثيلي و00( المكـون من %HCl 

 0ويتم االستخالص بأخذ  00: 80عياري( بنسبة 0,0)

مل من الكحول  75غم من القشور الطرية واتابتها في 

ساعة عند درجة 75المحمض وتركها لمدة 
 
م ثم 5°

( ثم تم watman No.1رشح باستعمال ورد الترشيح )ي

عند  Spectrophotometerالتقدير باستخدام جهاز 

 Rangannaنانوميتر كما ورد في  000طول موجي 

 ( بحسب المعادلة اآلتية :7500)

 الحجم الكلّي    ×المستعمل في االستخالص  المحلول حجم×  535موجي  الكثافة الضوئية على طول                         

                                                                                                                                                                 011×                                                                                                                              = غم011االنثوسيانين ملغم/

     7,82× وزن العينة                                                           

 مل العصير(:  011الكاروتين من العصير )ملغم/تقدير صبغة  -9

استخلصت الصبغة حسب الطريقة التي تكرها   

Goodwin (0026( بواسطة األسيتون )Acetone )

مل من العصير، خلطت  7٪ وتل  بأخذ 85تركيزه 

وأضيف لها  مل من األسيتون 75مع الكهربائي طبالخال

 Sodiumغم بيكاربونات الصوديوم ) 5,0

bicarbonate لمنع تأكسد صبغة الكاروتين ومزجت )

في الخالط ثم نقل المحلول بعد الترشيح إلى دورد 

مل وكمل الحجم باألسيتون تو التركيز  055حجمي سعة 

٪ وخلطت بصورة جيدة ومن ثم قرئت الكثافة 85

لضوئي الضوئية للعينة بجهاز المطيال ا

(Spectrophotometer على طول موجي )585 

نانوميتر وحسبت الكاروتينات الكلية حسب المعادلة 

اآلتية:

 

                                                           

 

 

  حيث أن:

X  مل( 055)ملغم/ من المحلولمل  055= عدد الملغرامات من الكاروتين في. 

E  نانوميتر. 585= قراءة الجهاز على طول موجي 

Y  .حجم المحلول النهائي بعد التخفيف باالسيتون = 

e  تمثل معامل األخماد النوعي =Extinction coefficient) (Specific 7055 لمجموع الكاروتينات ويساوي. 

 

EY 
 

100 × e 
 

 X=  ×0111 
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 النتائج والمناقشة

 :)%(نسبة الفقد في الوزن  -0

تحدث عملية الفقد في الوزن اثناء خزن الثمار بسبب      

عملية التنفس والنتح وبعض العمليات االكسدة 

(Ayranci  وTunc ،7550 .) أظهرت نتائج الشكل

( ان جميع معامالت المستخلصات النباتية أدت الى 0)

التي  خفض نسبة الفقد في الوزن قياسا بمعاملة المقارنة

% ، بينما اقل نسبة فقد سجلت عند 8,28وصلت الى 

والتي لم تختلف معنويا % 0,25( إت بلغت T5المعاملة )

عن معظم المعامالت االخرى. ان اختالل استجابة 

الثمار للمستخلصات النباتية يرجع الى اختالل طبيعة 

المركبات الكيمياوية الموجودة اصال في هذه 

دور المعاملة بهذه فقد يرجع المستخلصات. 

المستخلصات في تقليل نسبة الفقد في الوزن الى ان 

بعض منها قد تحتوي على مواد تات تأثير مشابها للشمع 

مما قد يعمل على تكوين طبقة شمعية تغطي الثغور 

والعديسات الموجود على سطح الثمار مما يؤدي الى ان 

و  7550الثمار تحتفظ بالرطوبة لمدة اطول )العامري، 

Baldwin  ،0000وآخرون.) 

 
(: تأثير المستخلصات النباتية على نسبة الفقد في الوزن لثمار الخوخ بعد خزنها لمدة شهر عند درجة حرارة 0الشكل )

0º .م 

اختبار دنكن متعدد األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب 

 %.0الحدود عند مستوى احتمال 

Figure (1): Effect of plant extracts on the percentage of weight loss of peach fruits after one 

month of storage at  5ºC. 
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صالبة الثمار )كغم/سم -7
7

:) 

اثرت المستخلصات النباتية المستخدمة في جميع      

انواعها واغلب تراكيزه على احتفاظ الثمار بصالبتها 

بمعاملة المقارنة في نهاية فترة الخزن المبرد. فقد مقارنة 

(تفوقت معنويا على جميع T9لوحظ ان المعاملة )

المعامالت االخرى في زيادة احتفاظ الثمار بصالبتها 

وهذه النتائج مدعمة لما وجده (. 7)الشكل 

Davarynejad ( و 7500وآخرون )Abd Elwahab  

(. وقد يفسر سبب احتفاظ الثمار بصالبتها عند 7500)

معاملتها بهذه المستخلصات الى دوره في المحافظة على 

استنزال المواد الكاربوهيدراتية الموجودة في جدار 

ابة الخلية المرتبطة بتقليل حساسية الثمار لالص

بالمسببات المرضية اثناء الخزن، وبالتالي أدت الى 

(. Abd Elwahab ،7500تحسين نوعية الثمار )

وكذل  الى دور هذه المستخلصات في تأخير عمليات 

النضج وشيخوخة الثمار وما يدعم تل  نتائج هذه 

 (.6و  0الدراسة كما في الشكلين )

 

 
 م. 0ºأثير المستخلصات النباتية على صالبة ثمار الخوخ بعد خزنها لمدة شهر عند درجة حرارة (: ت7الشكل )

األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 %.0الحدود عند مستوى احتمال 

Figure (2): Effect of plant extracts on hardness of peach fruits after one month of storage at  

5ºC. 

 

 )%(:  (TSS)نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية -3

( بانا وجد اختالفات 0بينت في النتائج الشكل )     
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Figure (3): Effect of plant extracts on %TSS of peach fruits after one month of storage at 

5ºC. 

 

 نسبة الحموضة الكلية )%(: -4

( بان جميع المعامالت 5تبين من النتائج الشكل )     

المعاملة بالمستخلصات النباتية احتتفظت بأكثر نسب 

للحموضة الكلية في الثمار قياسا بمعاملة المقارنة ماعدا 

( اعطت اعلى T5لمعاملة )(، فقد وجد ان اT6المعاملة )

نسبة للحموضة الكلية والتي اختلفت معنويا عن معاملة 

%. قد يكون سبب احتفاظ اغلب 5,08المقارنة إت بلغت 

معامالت بالمستخلصات النباتية بأعلى نسب للحموضة 

الكلية الى انها عملت على تقليل العمليات الحيوية ومن 

حماض العضوية ضمنها التنفس وبالتالي قلة استهالك اال

(، تتفق هذه النتائج مع 7555و األسدي،  7555)حسن، 

( في دراستها على استخدام 7550ما وجده )األنصاري، 

13.30 
cd 

13.33 
cd 

13.33 
cd 

11.40 
f 

12.73 
de 

14.50 
ab 12.90 

de 

13.27 
cd 

11.40 
e 

13.90 
bc 

12.17 
ef 

14.87 
a 13.50 

cd 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

%
 T

SS
 



 ف اتح والجباري                               (             1527) , 090   - 085:   4ملحق عدد /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

080                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 Abdمستخلص ثمار البامية على ثمار البرتقال. وكذل  )

Elwahab ،7500  وHassani  ،7507وآخرون )

وجد ان استخدام زيوت نباتي الزعتر و اكليل الجبل 

ابية في الصفات النوعية لثمار النكتارين تأثيرات ايج

ومنها الحموضة الكلية. ولكن تختلف معنويا عن ما 

و الهيتي وآخرون،  0000الحظا )الجبوري وآخرون، 

( من ان المواد المقللة للنتح 0000و السنبل،  0000

تعمل على خفض نسبة الحموضة الكلية نتيجة لتخفيف 

 محتويات العصير.

 
 م. 0º(في ثمار الخوخ بعد خزنها لمدة شهر عند درجة حرارة TA%(: تأثير المستخلصات النباتية على الـ )5الشكل )

األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 %.0تمال الحدود عند مستوى اح

Figure (4): Effect of plant extracts on %TA of peach fruits after one month of storage at 5ºC. 
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 Abdالخزن. وتتشابا هذه النتائج مع ما توصل اليا 

Elwahab (7500 في دراستا على ثمار النكتارين )

 عند استخدام الزيوت النباتية. 

 
ت الكلية في ثمار الخوخ بعد خزنها لمدة شهر عند درجة حرارة (: تأثير المستخلصات النباتية على نسبة السكريا0الشكل )

0º .م 

األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 %.0الحدود عند مستوى احتمال 

Figure (5): Effect of plant extracts on % total sugar of peach fruits after one month of storage 

at 5ºC. 

 

 غم(:011محتوى القشور من األنثوسيانين )ملغم/ -6

( ان محتوى القشور من 6اظهرت نتائج الشكل )     

االنثوسيانين انخفضت في جميع معامالت المستخلصات 

النباتية قياسا بمعاملة المقارنة، فقد تفوقت معاملة 

لمقارنة معنويا باعطائها اكثر قيمة في محتوى قشور ا

الثمار من صبغة األنثوسيانين، بينما أقل قيمة لها كانت 

(. قد يعود سبب تل  الى T13في قشور ثمار المعاملة )

ان المعاملة بهذه المستخلصات أدت الى تأخير النضج 

وشيخوخة الثمار والذى أدت الى قلة تكوين صبغة 

ي قشور الثمار المعاملة بالمستخلصات، األنثوسيانين ف

ولذا فان تأخير عمليات النضج والشيخوخة تعمل على 

 Abdتقليل معدل تغير اللون في قشرة الثمار)

Elwahab ،7500 عند دراستا على ثمار النكتارين )

 باستخدام انواع مختلفة من الزيوت النباتية.
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(: تأثير المستخلصات النباتية على محتوى ثمار الخوخ قشور من االنثوسيانين بعد خزنها لمدة شهر عند درجة 6الشكل )

 م. 0ºحرارة 

األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 %.0الحدود عند مستوى احتمال 

Figure (6): Effect of plant extracts on anthocyanin content in Peels peach fruits after one 

month of storage at 5ºC. 

 

 غم(:011محتوى العصير من الكاروتين )ملغم/ -9

تختلف محتوى العصير من الكاروتين بأختالل نوع      

على قيمة لصبغة المستخلص وتراكيزها ، فقد وجد ا

( والتي تفوقت T12الكاروتين في عصير ثمار المعاملة )

معنويا على جميع المعامالت االخرى. كما لوحظ ان 

 T6و  T5بزيادة تراكيز مستخلصي قشور ثمار الرمان )

( زاد كمية T10و  T9و  T8( وأوراد الزعتر )T7و 

(. ان 2الكاروتين في عصير الثمار تدريجيا )الشكل  

تل  قد يفسر على ان هذه المستخلصات عملت سبب 

على حفظ مكونات الثمار المعاملة با، وبالتالي اعطى 

المجال الى ان ترتفع صبغة الكاروتين بدون حدوث 

 (. 7500تدهور في الثمار )هادي والشمري، 
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(: تأثير المستخلصات النباتية على محتوى عصير ثمار الخوخ من الكاروتين بعد خزنها لمدة شهر عند درجة 2الشكل )

 م. 0ºحرارة 

األحرل المتشابهة على المتوسطات داللة على عدم وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 %.0الحدود عند مستوى احتمال 

Figure (6): Effect of plant extracts on carotene content in juice peach fruits after one month 

of storage at 5ºC. 
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