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استجابة ثمار البرتقال المحلي المخزنة للغمر في بيكاربونات الصوديوم والمحلول السكري
والمبيذ الفطري والتشميع
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الخالصة

نفذت الدراسة فً قسم البستتنة وهندستة الحتدائق  /كلٌتة الزراعتة والغابتات /جامعتة الموصتلص تتم الحصتول
على ثمار البرتقال الصنف "المحلً" من أشجار بعمر 20سنةص جنٌت الثمار فتً  2010 /11/24ونقلتت التى كلٌتة
الزراعة والغابات /جامعة الموصل ،وأخضعت للتبرٌد المبدئً ،ثم ُخزنت فً الغرف المبترد علتى درجتة حترار
 º7م لمد ٌومٌن ،حٌث أخضعت الثمار لدراسة تأثٌر العوامل التالٌة :الغمر فً المبٌد الفطري (كٌورزٌت) (صتفر
و  2غمصلتر , ،)0-التشمٌع (ثمار مشمعة وثمار بدون تشمٌع) ،والغمر فً المحالٌل التالٌتة لمتد دقٌقتتٌن ،المتاط فقتط
(معاملتتة المقارنتتة) و  ٪10و ٪20محلتتول ستتكري و ٪1.5و  ٪3بٌكاربونتتات الصتتودٌوم) والتتتداخل بتتٌن العوامتتل
الثالثة فً الصفات الخزنٌة لثمار البرتقال الصنف "المحلً"ص واوضحت النتائج ما ٌلً:
لم تظهر تأثٌرات معنوٌة للمعاملة بالمبٌتد بتالتركٌز  2غمصلتتر 0-فتً الصتفات الخزنٌتة لثمتار البرتقتال ،لكتن
المعاملة بالمبٌد كانت فعالة فً التقلٌل معنوٌا من الثمار المصتابة بأضترار البترود ص كمتا أثترت المعاملتة بالتشتمٌع
فً التقلٌل معنوٌا من نستبة الفقتدان فتً وزن الثمتار ونستبة المتواد الصتلبة الذائبتة والحموضتة ،فضتال عتن خفت
اإلصتتتابة بأضتتترار البتتترود ص ومتتتن بتتتٌن معتتتامالت الغمتتتر فتتتً المحالٌتتتل كانتتتت معاملتتتة الغمتتتر فتتتً  ٪1.5أو ٪3
بٌكاربونات الصودٌوم األكثر تأثٌرا فً الصفات الخزنٌة المدروسة لثمار البرتقال ،إذ قللت معنوٌتا متن الحموضتة
ونسبة الكتاروتٌن ،كتذلك كانتت معتامالت الغمتر بالمحالٌتل وخاصتة  ٪1.5و  ٪3بٌكاربونتات الصتودٌوم ذات اثتر
فعال فً التقلٌل من نسبة اإلصابة بأضرار البرود ص وكان بالنسبة لتأثٌرات التداخل بٌن المعاملة بالمبٌد والتشتمٌع
ومعامالت الغمر فً المحالٌل ذات فعالٌة فتً الصتفات الخزنٌتة للثمتار ،إذ قللتت كثٌترا متن نستبة الفقتدان بتالوزن،
ومن نسبة الثمار المصابة بأضرار البرود ص
الكلمات ال مفتاحٌة :البرتقال ،بٌكاربونات الصودٌوم ،التشمٌع ،المبٌد الفطري ،أضرار البرود ص
تارٌخ تسلم البحث ، 4104/5/01 :وقبوله4100/4/01 :ص
المقذمة

تنتمً شجر البرتقال  Citrus seninsis L.إلتى العائلتة الستذبٌة Rutaceaeص أمتا اسستم فٌرجعته التبع
إلى تحوٌر كلمتة "البرتغالٌتة" إلتى "البرتقالٌتة" وهتم الشتعب التذي نقلته متن موطنته األصتلً فتً الصتٌن إلتى الهنتد
وجنوب أوربتا حٌتث انتشتر إلتى بقٌتة أرجتاط العتالمص وٌقتدر اسنتتا الكلتً للبرتقتال فتً العتالم ( )66400000طنتا
()2010 ،Anonymousص اما اسنتا الكلً فً العراق فٌبلغ ( )101543طنا (مجهول)2009 ،ص
إن نسبة الفقدان فً ثمار الفاكهة والخضراوات الطرٌة بعتد الجنتً تراوحتت بتٌن  ٪50-25حستب المنتتو
والعملٌات التقنٌة المستخدمةص وهذا ٌعكت عتدم معرفتة العتاملٌن فتً مجتال التختزٌن بالعوامتل الحٌوٌتة والظتروف
البٌئٌتتة الم ت ثر فتتً تلتتف الثمتتار أو نقتتل التقنٌتتات الالزمتتة فتتً المحافظتتة علتتى نوعٌتهتتا عنتتد النضتتجص إن عملٌتتة
التشمٌع ُتعد إحدى المعتامالت التتً تستتخدم لثمتار الفاكهتة والخضتراوات ،وتستتخدم الشتموح لتحتل محتل الشتموح
الطبٌعٌة التً قد تزول بعملٌات الغسل أو التنظٌف ،وتساعد فً التقلٌل متن فقتدان المتاط والتوزن فتً أثنتاط التتداول
والتسوٌق ،وتحسٌن المظهر الخارجً للثمار بإضافة لمعان لسطح الثمار ،والمحافظتة علتى صتالبة الثمتار ،كتذلك
التقلٌل من إنتا اسثٌلٌن والتنف  ،وبذا ت خر من الشٌخوخة ( Farroqiوآخرون)1988 ،ص
بٌكاربونتتات الصتتودٌوم  NaHCO3مستتحوق بلتتوري أبتتٌ  ،قابتتتل لالنحتتالل بالمتتاط ،وغٌتتر منحتتل فتتتً
الكحول ،وصنفت على أنها مواد آمنة ) Generally Recognized As Safe (GRASمتن قبتل منظمتة الغتذاط
والتتدواط األمرٌكٌتتة ،وصتتالحة سستتتخدامات كثٌتتر ص وفتتً عتتام  ،1997أعلنتتت وكالتتة حماٌتتة البٌئتتة األمرٌكٌتتة أن
البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث األول.
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البٌكاربونتتات خالٌتتة متتن الترستتبات الضتتار فتتً جمٌتتع المنتوجتتات الزراعٌتتة ،وٌمكتتن عتتدها منتجتتات عضتتوٌة
""organicص وان الغمر لثمار الحمضٌات لمد قصٌر فتً بٌكاربونتات أو كاربونتات الصتودٌوم تقلتل متن إصتابة
الثمار بعد الجنً باإلصابة بفطر اسلترنارٌتا األخضتر ،وإن عملٌتة استتخدامها لٌستت مكلفتة  ،ومختاطر أضترارها
على الثمار قلٌلة ،وفعالٌتها ٌمكتن أن تقتترب متن المبٌتدات فتً مجتال استتخدامها ،وتتفتوق علتى بعت المعتامالت
المستتتخدمة بصتتفتها بتتدائل للمبٌتتدات مثتتل معتتامالت الحتترار  ،أو المكافحتتة الباٌولوجٌتتة ( Smilanickوآختترون،
 1999و  Ahmedوآخرون)2007،ص
وتهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثٌر بع المواد التً تعد آمنة فً اسستهالك ،بكونها مواداً غذائٌة
مثل بٌكاربونات الصودٌوم والمحلول السكري فً الصفات الخزنٌة لث مار البرتقالص واستخدام مواد التغلٌف ،ومن
ضمنها التشمٌع ،والتً باتت تستخدم على نطاق واسع ،وبأشكال مختلفة للمحافظة على الثمار فً أثناط التخزٌنص
وإٌجاد بدائل أكثر أمانا من المبٌدات الكٌمٌاوٌة فً التقلٌل من األضرار المرضٌة أو الفسلجٌة ،وللحد فً الوقت
نفسه من استخدام الكٌمٌاوٌات التً باتت تشكل مصدر خطور على صحة اإلنسانص
مواد البحث وطرائقه

اتبتتع فتتً تنفٌتتذ التجربتتة التصتتمٌم العشتتوائً الكامتتل )Randomized Design Complete( C.R.D.
بثالثة عوامل ( )5×2×2هً )1( :الغمر فتً المحالٌتل ،صتفر متاط فقتط (معاملتة المقارنتة) و  ٪ 1.5بٌكاربونتات
الصتتودٌوم و  ٪3بٌكاربونتتات الصتتودٌوم و  ٪10محلتتول ستتكري و  ٪20محلتتول ستتكري ( )2الغمتتر فتتً المبٌتتد
الفطري ( بدون مبٌد فطري و  2غمصلتر 0-مبٌد فطري) ( )3معاملة التشمٌع ( ثمتار مشتمعة وثمتار غٌتر مشتمعة)
بثالثة مكررات و  8ثمار لكل معاملةص
جنٌت ثمار البرتقال الصنف "المحلً" من  30شجر منتخبة بعمر  20سنة ،متجانسة الحجم ومزروعة
على أبعاد ( )5×5تحت أشجار النخٌل من احد البساتٌن األهلٌة فً بلد ( )60كم جنوب مدٌنة تكرٌت) ،وحدد
موعد الجنً على أسا تلون  ٪50من قشر الثمر ونسبة المواد الصلبة الذائبة ( )٪16.5الذي تم فً ٌوم 24
تشرٌن الثانً  2010مساطاً ،وروعً عند الجنً استخدام المقصات وعدم سحب الثمر بقو ألنه ٌ دي إلى جرح
الثمار من الطرف الساقً للثمر األمر الذي قد ٌسبب إصابة الثمار باألمرا من الطرف المجروحص تركت
الثمار فً الصنادٌق فً الحقل ،وفً صباح الٌوم التالً نقلت الثمار إلى كلٌة الزراعة والغابات ووضعت فً
الغرف المبرد (ذات أبعاد  2.5×2.5× 2.5م) ،حٌث فرزت الثمار ،واستبعدت المصابة والمتضرر مٌكانٌكٌا
والصغٌر  ،و ُغسلت الثمار بعدها بالماط العادي ونظفت بصور جٌد لتخلٌصها من األتربة والعوالق وتركت
لتجف ،ثم خزنت على درجة حرار ْ 7مص ابتدأت معاملة الثمار فً ٌوم  28تشرٌن الثانً  2010إذ قسمت الثمار
إلى مجموعتٌن ،وضعت ثمار المجموعة اسولى فً أكٌا البطاطا المثقبة وغمرت فً محلول المبٌد الفطري
"كٌورزٌت" بالتركٌز  2غمصلتر 0-لمد  2دقٌقة ،فً حٌن غمرت ثمار المجموعة الثانٌة فً الماط فقط ،وتركت
ثمار المجموعتٌن لتجف بصور جٌد على قطعة قماش سمٌكة ،ثم عوملت ثمار المجموعتٌن وحسب معامالتها
بغمرها فً المحالٌل السكرٌة بالتركٌزٌن  1و  ٪2وبٌكاربونات الصودٌوم بالتركٌزٌن 1.5و  % 3بالطرٌقة
المذكور سابقا لمد  2دقٌقة وتركت لتجف بصور جٌد  ،وخزنت بعد ذلك فً الغرفة المبرد  ،وفً الٌوم التالً
استخرجت الثمار لتنفٌذ معاملة التشمٌع ،إذ وضعت ثمار معامالت التشمٌع فً األكٌا المثقبة ،وغمرت فً
مستحلب الشمع ( )TEDIA, liquid paraffin, for chemical & medicine, USAلمد دقٌقتٌن
واستخرجت الثمار بعدها ثم حملت األكٌا بصور عمودٌة لبضعة دقائق حتى تتخلل من الشمع الزائد العالق
ثم فرغت على قطعة قماش بهدوط وتركت لتجف فً الهواط لمد  5-4ساعاتص وبعد انتهاط المعامالت وضعت
الثمار حسب معامالتها ومكرراتها فً أكٌا مثقبة من البولً اثٌلٌن وخزنت فً الغرفة المبرد على درجة
º1+4م ورطوبة نسبٌة  ٪90-85لمد ٌ 120وما وفً نهاٌة المد الخزنٌة استخرجت الثمار وأخذت علٌها
القٌاسات اآلتٌة:
 -1النسبة المئوية للفقدان بالوزن ( :)٪تم اخذ أوزان أكٌا الثمتار قبتل خزنهتا فتً الغرفتة المبترد وبعتد انتهتاط
مد التخزٌن باستخدام المٌزان الرقمًص وتم حساب الفقد بالوزن حسب المعادلة التالٌة:
وزن الثمار قبل الخزن – وزن الثمار بعد الخزن
نسبة الفقدان بالوزن= %
وزن الثمار قبل الخزن

133

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )24العدد (4102 )4

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print
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هذه النستبة باستتخدام جهتاز الرٌفراكتتومٌتر (المكستار) الٌتدوي

 - 3نسبة الحموضة الكلية ( :)٪تعتمد هذه الطرٌقة على معادلة اٌونات الهٌدروجٌن الموجود فً العٌنتة بمحلتول
هٌدروكسٌد الصودٌوم معلوم العٌارٌة باستخدام دلٌل الفٌنولفثتالٌنص وقتدرت الحموضتة الكلٌتة بالنستبة المئوٌتة علتى
أسا حام السترٌك (عبا ومحسن)1992 ،ص
 -4نسبة الكاروتين الكلية :استخلصت الصبغة بواسطة األسٌتون  ٪85من قشور ثمار البرتقال وذلك بأختذ  2غتم
من القشر الطرٌة ،واضافة  10متل أستٌتون تركٌتز  ،٪85وهرستها جٌتداً فتً الجفنتة ثتم وضتع فتً جهتاز الطترد
المركتتزي ( )Centrifugeلمتتد ثتتالث دقتتائق وبستترعة ( 2500دور /دقٌقتتة) ،واكمتتال حجتتم الراشتتح التتى 10متتل
أسٌتون ،ثم وضع لقراط الكثافة الضوئٌة للعٌنة بجهاز  Spectrophotometerعلى طول متوجً  480نتانومٌتر
(عبا ومحسن)1992 ،ص
 -5نسبببة ااصببابة برضببرار البببرود ( :)٪عنتتد انتهتتاط متتد تختتزٌن الثمتتار ،قتتدرت نستتبة إصتتابة الثمتتار باألضتترار
الفستتلجٌة علتتى أستتا مالحظتتة أعتترا اإلصتتابة باألضتترار الفستتلجٌة التتتً ظهتترت علتتى شتتكل إصتتابة الثمتتار
بأضرار البرود بتشخٌصها مظهرٌتا ،وكمتا ستبق ان وصتفها  Agustiوآخترون ( )2001و  Lafuenteو Sala
()2002ص وحسبت نسبة اسصابة باألضرار كما ٌأتً:
عدد الثمار المصابة
× 100

نسبة اإلصابة بالضرر = %
عدد الثمار الكلٌة
النتائج والمناقشة

 -1نسبببة الفقببدان بببالوزن (:)٪علتتى التترغم متتن أن معاملتتة الثمتتار بالمبٌتتد قللتتت متتن نستتبة الفقتتدان بتتالوزن إس أن
اسختالفات لم تصل إلى حد المعنوٌة بٌن الثمار المعاملتة أو غٌتر المعاملتة بالمبٌتد (الجتدول )1ص وقتد قلتل التغلٌتف
بالشمع من فقدان الوزن بالثمار وبصور معنوٌة مقارنة مع الثمار غٌر المشمعة (الجدول )1ص واتفقت النتٌجة متع
ما ذكره  Martinezوآخرون ( )1999فً ثمار البرتقال ،و  Dalو  )2010( Gozenفتً ثمتار المانتدرٌن علتى
أن التشمٌع قلل من فقدان الماط فً ثمار البرتقالص ومع ما وجده  Bakoو  )2005( Adamsمن أن تغلٌف ثمتار
البرتقال بالزٌت أو عصٌر لٌمون البصر قلل من فقدان الوزن فً أثناط التخزٌن ،وقد تفستر النتٌجتة التتً مفادهتا
أن الحد األدنى لفقدان الوزن كان للثمار المغلفة إلى عملها كمعوقات بٌن الظروف الخارجٌة والداخلٌة للثمار ،فتً
حٌن إن الحد األقصى لفقدان الوزن فً الثمار غٌر المعاملة قد ٌرجع إلتى المعتدل المرتفتع لعملٌتتً النتتح والتتنف
للثمار غٌر المغلفة ( Abbasiوآخرون )2009 ،ص
إذ إن تلك المغلفات تقلل من امتصال األوكسجٌن متن قبتل الثمتار المخزنتةص وعمومتا فتان متن خصتائل
المواد المغلفة أنها ت ثر فً خاصٌة نفاذٌة الغازات للثمار المخزنة وعند غٌاب الغازات مثتل األوكستجٌن ،فستوف
ٌتتنخف معتتدل اسٌت سن فعالٌتتات أنزٌمتتات األكستتد التتتً تت دي إلتتى تحطتتم الكربوهٌتتدرات المخزنتتة والمكونتتة
للتراكٌتتتتب ستتتتوف تقتتتتل بدرجتتتتة كبٌتتتتر  ،وان فقتتتتدان التتتتوزن التنفستتتتً ٌكتتتتون بالدرجتتتتة الرئٌستتتتة نتٌجتتتتة لزٌتتتتاد
فعالٌتتة أنزٌمتتات التتتنف مثتتل  phosphorylaseو hexokinaseو glucose-6-phosphatdehydrogenase
و  Alonso( alcohol dehydrogenaseو )2004 ،Aliqueص إن فقدان الوزن فتً الثمتار لته عالقتة بصتور
رئٌسة مع عملٌتً التنف والنتح خالل قشر الثمار ،وان المعدل الذي ٌفقد به الماط ٌعتمد على تدر ضتغط المتاط
بٌن أنسجة الثمر والجو الخارجً ،وكذلك درجة حرار المخزنص وان التغلٌف ٌعمل بصفته من المعٌقات ،وبتذلك
ٌحد من تبخر الماط وٌحمً قشر الثمار من األضترار المٌكانٌكٌتة ،وكتذلك فإنهتا تستد الجتروح الصتغٌر  ،وتت خر
من جفاف الثمار ( Ribeiroوآخرون)2007 ،ص ولم تظهر معامالت غمتر الثمتار فتً المحالٌتل اختالفتات معنوٌتة
فً التقلٌل من الفقدان بالوزن ،على الرغم من ان غمر الثمار فتً  %1.5بٌكاربونتات الصتودٌوم كانتت األقتل فتً
نسبة الفقدان بالوزن (الجدول )1ص وكان التداخل بٌن غمر الثمار فً  2غمصلتر 0-مبٌد والتشمٌع والغمر فتً  1.5و
 ٪3بٌكاربونات الصودٌوم إلى التقلٌل من نسبة الفقدان بالوزن مقارنة مع معاملة التداخل بٌن الثمار غٌر المعاملتة
بالمبٌتتد وغٌتتر المشتتمعة والمغمتتور فتتً محلتتول ستتكري بنستتبة  ٪20أو معاملتتة المقارنتتة اللتتتٌن ستتببتا أعلتتى نستتبة
للفقدان بالوزن (الجدول )2ص
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الجدول ( :) 1تأثٌر المبٌد و التشمٌع ومعتامالت الغمتر فتً المحالٌتل فتً الصتفات الخزنٌتة لثمتار البرتقتال الصتنف
"المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85
Table (1). Effect of fungicide, waxing and solutions dipping treatments on storage
parameters of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4 oC and 8590% R.H.
المعامالت
Treatments
بدون مبٌد
No Fungicide
4غم/لتر مبٌد
2 gm.l-1 fungicide
تشمٌع
Waxing
بدون تشمٌع
without waxing
مقارنة
Control
 %01محلول سكري
10% Sucrose
 %41محلول سكري
20% Sucrose
 %0,5بٌكاربونات
الصودٌوم
1.5% NaHCO3
 %0بٌكاربونات
الصودٌوم
3% NaHCO3

نسبة الفقدان
بالوزن %
Weight
loss%

نسبة المواد
الصلبة
الذائبة %
TSS%

نسبة
الحموضة %
T.A.%

كمٌة
الكاروتٌن
Carotene
content

نسبة أضرار
البرود %
Chilling
injury%

2.16 a

16.05 a

1.21 a

8.59 a

32.50 a

1.63 a

16.19 a

1.28 a

8.14 a

25.66 b

2.48 a

16.27 a

1.38 a

8.52 a

36.80 a

1.31 b

15.97 b

1.11 b

8.21 a

21.36 bb

2.63 a

16.25 a

0.97 c

9.65 a

34.66 a

2.06 a

16.23 a

1.31 ab

8.10 ab

33.75 a

2.30 a

16.17 ab

1.31 ab

8.76 ab

32.00 a

1.30 a

ab 16.15

1.24 b

7.62 b

25.91 b

1.45 a

15.79 b

1.40 a

7.71 b

19.08 c

القٌم التً تشترك بالحرف نفسه لكل صفة س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) for each parameter separately are not differed significantly according to
Duncan test at 5% P.

 -2نسبة المواد الصلبة الذائببة الكليبة ( :)٪لتم تظهتر أٌتة اختالفتات معنوٌتة فتً نستبة المتواد الصتلبة الذائبتة بتٌن
الثمتتار المعاملتتة أو غٌتتر المعاملتتة بالمبٌتتد (الجتتدول )1ص كتتذلك وجتتد  Ansariو  )2007( Feridoonأن معاملتتة
صنفً البرتقال المحلً و فالنشٌا بالمبٌد لم ٌظهر اختالفا فً نسبة المتواد الصتلبة الذائبتةص وظهترت فتروق معنوٌتة
بٌن الثمار المشمعة التً ازدادت فٌها نسبة المواد الصلبة الذائبة على الثمار غٌر المشمعة (الجدول  )1ص
وجاطت النتائج غٌر متوافقة مع ما توصتل إلٌته  Ayoubو  )2009( Abu-Goukhاللتذان قتررا أن ثمتار
لٌمون البصر المشمعة كانت اقل من الثمار غٌر المشمعة فً نسبة المواد الصلبة الذائبة ،وفسرا ذلك علتى أستا
أن الثمار غٌر المعاملة كانت األعلى فً فقدان الماط ممتا أدى إلتى زٌتاد تركٌتز نستبة المتواد الصتلبة الذائبتةص وان
قلة اسنخفا فً نسبة المواد الصلبة الذائبة للثمار المشمعة قتد تكتون بستبب التتأخٌر فتً النضتج والشتٌخوخة ،أو
إن قلة فقدان الرطوبة بالنسبة للثمار المشمعة قد تكون بسبب انخفا معتدل عملٌتتً التتنف والنتتح ،إذ إن عملٌتة
التشتتمٌع تعمتتل علتتى غلتتق الثغتتور والتشتتققات الموجتتود فتتً قشتتر الثمتتار ( Singhو )2010 ،Singhص وكانتتت
الفتتروق معنوٌتتة بتتٌن الثمتتار التتتً غمتترت فتتً  ٪3بٌكاربونتتات الصتتودٌوم والتتتً أعطتتت اقتتل نستتبة للمتتواد الصتتلبة
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الذائبتة ،والثمتار غٌتتر المعاملتة أو التتً غمتترت فتً  ٪10محلتول ستتكري التتً أعطتت أعلتتى نستبة للمتواد الصتتلبة
الذائبة (الجدول )1ص
الجدول ( :)2تأثٌر التداخل بتٌن المبٌتد ومعتامالت التشتمٌع ومعتامالت الغمتر فتً نستبة الفقتدان بتالوزن ( )٪لثمتار
البرتقال الصنف "المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85
Table (2) : Effect of interaction between fungicide, waxing and dipping treatments on
weight loss (%) of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4oC and
85-90% R.H.
المبٌد
(غمصلتر )
Fungicide
gm.l-1
0-

Zero

2

معاملة
التشمٌع
Waxing
بدون تشمٌع
No waxing
تشمٌع
Waxing
بدون تشمٌع
No waxing
تشمٌع
Waxing

صفر
Zero

3.31 a

 Dipping treatmentsمعامالت الغمر
٪20
٪1.5
٪10
بٌكاربونات
محلول
محلول سكري
الصودٌوم
سكري
10%
1.5 %
20%
sucrose
NaHCO3
sucrose
2.77 ab

3.50 a

2.60 ab

٪3
بٌكاربونات
الصودٌوم
3%
NaHCO3
2.16 ab

1.66 ab

1.83 ab

1.70 ab

0.78 b

1.33 ab

2.83 ab

2.16 ab

2.50 ab

1.33 ab

1.66 ab

1.66 ab

1.50 ab

1.50 ab

0.50 b

0.66 b

القٌم التً تشترك بالحرف نفسه س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

إن الزٌاد فً نسبة المواد الصلبة الذائبة بالنسبة للثمار غٌر المعاملة قد ٌكتون لهتا عالقتة متع تحتول المتواد
البكتٌنٌتتة والنشتتا وغٌرهتتتا متتن المحلتتتول ستتكرٌات المضتتتاعفة إلتتى محلتتتول ستتكرٌات ذائبتتتة ( Singhو ،Singh
)2010ص اما بالنسبة لتتأثٌر التتداخل بتٌن المبٌتد ومعتامالت التشتمٌع ومعتامالت الغمترٌ :بتٌن الجتدول ( )3أن ثمتار
البرتقتتال غٌتتر المعاملتتة بالمبٌتتد وغٌتتر المشتتمعة وغٌتتر المغمتتور فتتً المحالٌتتل (معاملتتة المقارنتتة) ،وكتتذلك الثمتتار
المعاملة بـ  2غمصلتر 0-من المبٌد وغٌر المشمعة والمغمور فً  ٪20محلول سكري أعطت أعلى معدل فتً نستبة
المواد الصلبة الذائب ة مقارنة مع التداخالت األخرى ،فً حٌن كانت ثمار البرتقال غٌتر المعاملتة بالمبٌتد والمشتمعة
والمغمور فً  ٪3بٌكاربونات الصودٌوم األقل فً نسبة المواد الصلبة الذائبةص
 -3نسبة الحموضة ( :)٪لم تظهر اختالفات معنوٌة فً الحموضة بٌن الثمار المعاملة أو غٌر المعاملة بالمبٌد
(الجدول )1ص كذلك وجد  Ansariو  )2007( Feridoonأن معاملة صنفً البرتقال المحلً وفالنشٌا بالمبٌد لم
تظهر اختالفا فً نسبة الحموضة عن الثمار غٌر المعاملةص وكانت الثمار المشمعة أعلى فً حموضتها وبصور
معنوٌة من الثمار غٌر المشمعة (الجدول )1ص وتماثلت النتٌجة مع ما وجده  Ansariو  )2007( Feridoonبان
معاملة صنفً البرتقال المحلً و فالنشٌا بالتشمٌع حافظت على نسبة األحما ص اما بالنسبة لتأثٌر معامالت الغمر
فقد أدت جمٌع معامالت غمر الثمار فً المحلول السكري أو بٌكاربونات الصودٌوم إلى زٌاد معنوٌة فً
حموضة الثمار مقارنة م ع الثمار غٌر المعاملة والتً أعطت اقل معدل لحموضة الثمار (الجدول )1ص وإن
اسنخفا الحاصل فً حموضة ثمار المقارنة قد ٌرجع إلى عملٌات اسٌ السرٌعة التً قد تحدث لألحما
فً الثمار نتٌجة لعملٌة التنف  ،أما فً الثمار المعاملة فان قلة الفقدان فً الرطوبة أو تأخٌر النضج قد تكون
القابلة للتسحٌح ( Singhو )2010 ،Singhص
مس ولة عن التقلٌل من التغٌرات التً تحدث فً األحما
وٌوضح الجدول ( ) 4أن الثمار المعاملة أو غٌر المعاملة بالمبٌد وغٌر المشمعة وغٌر المغمور فً المحالٌل
كانت األقل فً نسبة الحموضة واختلفت معنوٌا عن جمٌع التداخالت األخرى ،باستثناط معاملة التداخل بٌن الثمار
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غٌر المعاملة بالمبٌد وغٌر المشمعة والمعاملة بالغمر فً  ٪1.5بٌكاربونات الصودٌوم أو الثمار المعاملة بـ 2
غمصلتر 0-من المبٌد وغٌر المشمعة والمغمور فً  ٪10محلول سكريص
 -4كمية الكاروتين الكلية (ملغم011/غم) :كانت الثمار المعاملة بالمبٌد اقل فً كمٌة الكاروتٌن من الثمار غٌر
المعاملة ،لكن اسختالفات بٌنهما لم تكن معنوٌة (الجدول )1ص ولم ٌظهر لمعاملة التشمٌع اثر معنوي فً كمٌة
الكاروتٌن عن الثمار غٌر المشمعة (الجدول )1ص كذلك ذكر  )2007( Shahidأن تشمٌع ثمار البرتقال لم ٌكن له
تأثٌر فً تلون الثمارص
الجدول ( :)3تأثٌر التداخل بٌن المبٌد والتشمٌع ومعامالت الغمر فً نسبة المتواد الصتلبة الذائبتة الكلٌتة ( )٪لثمتار
البرتقال الصنف "المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85
Table (3): Effect of interaction between fungicide, waxing and dipping treatments on
T.A. (%) of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4 oC and 8590% R.H.
المبٌد
(غمصلتر )
Fungicide
gm.l-1
0-

Zero

2

معاملة التشمٌع
Waxing

بدون تشمٌع
No waxing
تشمٌع
Waxing
بدون تشمٌع
No waxing
تشمٌع
Waxing

صفر
Zero

16.76 a

 Dipping treatmentsمعامالت الغمر
٪0,5
٪41
٪01
بٌكاربونات
محلول
محلول سكري
الصودٌوم
سكري
10%
1.5%
20%
Sucrose
NaHCO3
sucrose

16.20 a-d

16.00 a-d

16.43 a-c

٪0
بٌكاربونات
الصودٌوم
3%
NaHCO3

16.13 a-d

15.86 a-d 16.33 a-c

15.50 cd

15.53 cd

15.33 d

16.53 ab

16.76 a

16.50 ab

15.76 b-d

16.06 a-d

16.33 a-c 15.86 a-d

16.43 a-c

16.13 a-d

15.93 a-d

القٌم التً تشترك بالحرف نفسه س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

وإن ثمار البرتقال غٌر المعاملة بالغمر فً المحالٌل (المقارنة) أعطت أعلى معدل فً كمٌة الكاروتٌن عتن
بقٌتتة المعتتامالت ،واختلفتتت معنوٌتتا عتتن ثمتتار معاملتتة الغمتتر فتتً 1.5و  ٪3بٌكاربونتتات الصتتودٌوم (الجتتدول )1ص
وٌظهـر من الجدول ( )5انه س توجد أٌة اختالفات معنوٌة فً كمٌة الكاروتٌن لثمار البرتقال بتٌن جمٌتع معتامالت
التداخل الحاصلة بٌن المبٌد والتشمٌع والغمر فً المحالٌل ،على الرغم متن ان جمٌتع ثمتار معتامالت التتداخل بتٌن
الثمتتار غٌتتر المعاملتتة بالمبٌتتد والتشتتمٌع وبتتدون الغمتتر فتتً المحالٌتتل كانتتت أعلتتى فتتً كمٌتتة الكتتاروتٌن متتن جمٌتتع
التداخالت األخرىص
 -5نسبة ااصابة برضرار البرود ( :)٪تظهـر أضرار البرود على شكل تنقر فتً قشتر الثمتار ،peel pitting
وتتصتتف بانهٌتتار  collapseفتتً خالٌتتا البشتتر وتحتتت البشتتر فتتً ستتطح الثمتتر ( Petracekوآختترون)1995 ،ص
وبداٌة ،فان الضرر ٌبدأ على شكل منطقة غائر قلٌال  depressionsفً القشتر فتً المنتاطق فتوق الغتدد الزٌتٌتة
مباشتتر ص وختتالل بضتتعة أٌتتام بعتتد ظهتتـور العالمتتات األولتتى ،فتتان المنطقتتة الغتتائر ٌتحتتول لونهتتـا إلتتى البرونتتزي،
وٌلٌهـا تحول البقع المتضرر إلى بقع جافة وبنٌة فً حاست اإلصابة الشدٌد ص وان تنقتر القشتر ٌقلتل متن النوعٌتة
المظهـرٌة للثمار ،وفٌما بعد فان قٌمة الثمار التسوٌقٌة تنخف ( Agustiوآخرون)2001،ص

137

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )24العدد (4102 )4

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (42) No. (2) 2014

الجدول ( :)4تأثٌر التداخل بٌن المبٌد والتشمٌع ومعامالت الغمر فً نسبة الحموضتة ( )٪لثمتار البرتقتال الصتنف
"المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85ص
Table (4): Effect of interaction between fungicide, waxing and dipping treatments on
T.A. (%) of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4oC and 8590% R.H.
 Dipping treatmentsمعامالت الغمر
٪0
٪0,5
٪41
٪01
المبٌد
(غمصلتر )0 -معاملة التشمٌع
بٌكاربونات
بٌكاربونات
محلول
محلول
صفر
Waxing
Fungicide
الصودٌوم
الصودٌوم
سكري
سكري
Zero
gm.l-1
%3
%1.5
%20
%10
NaHCO3 NaHCO3
sucrose
sucrose
بدون تشمٌع
1.27 a-d
0.08 ef
1.09 c-e
1.27 a-d
0.75 f
No waxing
Zero
تشمٌع
1.38 a-c
1.42 a-c
1.44 a-b
1.51 ab
1.18 b-d
Waxing
بدون تشمٌع
1.41 a-c
1.42 a-c
1.42 a-c
0.97 d-f
0.74 f
No waxing
2
تشمٌع
1.56 a
1.34 a-c
1.29 a-d
1.50 ab
1.20 b-d
Waxing
القٌم التً تشترك بالحرف نفسه س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) are not differed significantly according to Duncan test at P 5%

الجدول ( :) 5تأثٌر التداخل بٌن المبٌد والتشمٌع ومعامالت الغمر فً كمٌة الكاروتٌن الكلٌة (ملغتم011/غتم) لثمتار
البرتقال الصنف "المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85
Table (5): Effect of interaction between fungicide, waxing and dipping treatments
on Carotene contents of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4oC
and 85-90% R.H.
 Dipping treatmentsمعامالت الغمر
٪0
٪0,5
المبٌد
 ٪01محلول  ٪41محلول
0(غمصلتر ) معاملة التشمٌع
بٌكاربونات بٌكاربونات
سكري
سكري
صفر
Waxing
Fungicide
الصودٌوم
الصودٌوم
20%
10%
Zero
gm.l-1
3%
1.5%
sucrose
sucrose
NaHCO3 NaHCO3
بدون تشمٌع
7.51 a
7.62 a
8.81 a
8.65 a
9.52 a
No waxing
Zero
تشمٌع
8.23 a
7.40 a
9.35 a
8.27 a
10.54 a
Waxing
بدون تشمٌع
7.50 a
7.40 a
7.78 a
8.33 a
9.01 a
No waxing
2
تشمٌع
7.62 a
8.06 a
9.08 a
7.13 a
9.53 a
Waxing
القٌم التً تشترك بالحرف نفسه س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) are not differed significantly according to Duncan test at P 5%

وكلمتتتتا أصتتتتبحت الخالٌتتتتا المتضتتتترر أكثتتتتر انضتتتتغاطا ،more compressedفتتتتان الخلٌتتتتة تفقتتتتد محتوٌاتهتتتتا
الستتاٌتوبالزمٌةص حٌتتث تتحتترر المحتوٌتتات الخلوٌتتة والغتتدد الزٌتٌتتة إلتتى الفراغتتات البٌنٌتتة والمنتتاطق المحٌطتتة ،وان
األكستتتتد األنزٌمٌتتتتة التتتتتً تحتتتتدث سحقتتتتا قتتتتد تكتتتتون مستتتت ولة عتتتتن ظهتتتتور التبقتتتتع البنتتتتً فتتتتً قشتتتتر الثمتتتتر
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( Lafuenteو ) 2002 ،Salaص وبصور عامة فان تضرر القشتر فتً الحمضتٌات ٌمكتن ان تتحفتز بمتدى واستع
من العوامل الحٌوٌة وغٌر الحٌوٌة فً الحقل أو عنتد تتداول الثمتار وتخزٌنهتاص وسن العدٌتد متن العوامتل ٌمكتن ان
ً
تحفز أعراضا ً
متشابهـة فً الثمار ( ،)1986 ،Griersonفانه من الصعوبة تحدٌد عوامل خاصة لتحفٌز ظهتـور
الضررص وقد ظهرت إصابة ثمار البرتقال بأضرار البرود على شكلٌن ،اسول أن ٌكتون الضترر علتى شتكل تنقتر
 pittingعلتى شتكل انحتالل النهاٌتة الستاقٌة للثمتر stem end breakdownص وقتد ذكتر الضترر وأجترى علٌته
دراسة تشرٌحٌة فً العراق الشمري ()2005ص كانت الثمار المعاملة بالمبٌتد بتالتركٌز  2غمصلتتر 0-اقتل معنوٌتا فتً
نسبة أضرار البرود من الثمار غٌر المعاملتة (الجتدول )1ص فٌمتا أدى تشتمٌع ثمتار البرتقتال إلتى التقلٌتل متن نستبة
أضتتترار البتتترود مقارنتتتة متتتع الثمتتتار غٌتتتر المشتتتمعة (الجتتتدول )1ص وقتتتد ستتتبق أن توصتتتل التتتى هتتتذه النتٌجتتتة
 )2000( Wildفً ثمار البرتقال ،و  )2008( Sheinفً ثمار الماندرٌنص وتفسٌر ذلك قد ٌكون بسبب أن الثمتار
اسستتتوائٌة المنشتتأ تكتتون حساستتة بأضتترار البتترود  ،وان التشتتمٌع ٌقلتتل متتن شتتد إصتتابة الثمتتار بتتالبرود  ،وٌستتمح
بتخزٌن الثمار الحساسة بأضترار البترود عنتد درجتات حرارٌتة منخفضتة نستبٌا بتدون ظهتور أضترار علٌهتا عتن
طرٌق تغلٌف السطح الخارجً للثمار ،ممتا ٌباعتد بتٌن التدرجات الحرارٌتة المنخفضتة وستطح الثمتارص كتذلك ،فتان
المعاملة بالتشمٌع ٌمكن أن تدعم تماسك األغشٌة الخلوٌتة للثمتار ،وان غشتاط الخلٌتة هتو العتائق األول التذي ٌت دي
إلتتتتتتى فصتتتتتتل الخلٌتتتتتتة عتتتتتتن المتتتتتت ثرات الخارجٌتتتتتتة ،وتكتتتتتتون الردٌئتتتتتتة منهتتتتتتا الرئٌستتتتتتة لتضتتتتتترر الثمتتتتتتار
( Cantinوآخرون ،)2010،وقد سُجل سابقا ً أن دعم تماسك غشاط الخلٌة عند درجتات الحترار المنخفضتة ٌكتون
مهما فً التقلٌل من أضرار البرود ( Wongshereeوآخرون)2009 ،ص
الجدول ( :) 6تأثٌر التداخل بٌن المبٌد والتشمٌع ومعتامالت الغمتر فتً نستبة اسصتابة بأضترار البترود ( )٪لثمتار
البرتقال الصنف "المحلً" المخزنة لمد ٌ 120وما على درجة º 1+4م ورطوبة نسبٌة ٪90-85
Table (6): Effect of interaction between fungicide, waxing and dipping treatments on
chilling injury (%) of orange fruits cv. "Local" stored for 120 days at 4oC
and 85-90% R.H.
 Dipping treatmentsمعامالت الغمر
المبٌد
٪0
٪0,5
٪01
٪41
معاملة
0)
(غمصلتر
بٌكاربونات
بٌكاربونات
محلول
التشمٌع
محلول سكري
صفر
Fungicide
الصودٌوم
الصودٌوم
سكري
Waxing
20%
Zero
gm.l-1
3%
1.5%
10%
sucrose
NaHCO3
NaHCO3
sucrose
بدون تشمٌع
25.00 efg
45.00 a
40.00 a
44.00 a
44.00 a
No waxing
Zero
تشمٌع
20.66 gh
23.33 fg
16.66 c 31.66 cd 34.66 bc
Waxing
40.00 ab
بدون تشمٌع
d-g 25.66
30.66 cde 30.33 cde
43.33 a
ab
No waxing
2
تشمٌع
5.00 i
29.00 c-f
16.66 h
19.33 gh h 16.66
Waxing
القٌم التً تشترك بالحرف نفسه س توجد بٌنها فروق معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ٪5ص
Values with the same letter(s) are not differed significantly according to Duncan test at 5% P

وقتتد أعطتتت الثمتتار المغمتتور فتتً  ٪3بٌكاربونتتات الصتتودٌوم اقتتل نستتبة فتتً أضتترار البتترود  ،واختلفتتت
معنوٌا عن ثمار جمٌع المعامالت اسخرى ،تلتهتا معاملتة الغمتر فتً  ٪1.5بٌكاربونتات الصتودٌوم ،التتً اختلفتت
معنوٌا عن ثمار المقارنة أو الثمار المغمور فً المحلول السكري (الجتدول)1ص كتذلك وجتدت  Ahmedوآخترون
( ) 2007أن غمتتر ثمتتار البرتقتتال فتتً بٌكاربونتتات الصتتودٌوم فعالتتة فتتً التقلٌتتل متتن أضتترار البتترود ص إن انخفتتا
نسبة الثمار المعاملة ببٌكاربونات الصودٌوم بأضرار البترود بالقٌتا إلتى معاملتة المقارنتة قتد ٌفستر علتى أستا
ارتفاح نسبة المواد المضتاد لألكستد (حتام اسستكوربٌك) فتً الثمتار المعاملتة ببٌكاربونتات الصتودٌوم ،والتتً
تقلتتل متتن أكستتد الثمتتار وإصتتابتها باألضتترار الفستتلجٌة فتتً أثنتتاط التختتزٌن ( Linوآختترون)2008 ،ص وٌتضتتح متتن
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) انتته لتتم تتتتمكن جمٌتتع المعتتامالت متتن الحصتتول علتتى ثمتتار خالٌتتة متتن اإلصتتابة بأضتترار البتترود بعتتد6( الجتتدول
 فان معامالت التداخل بٌن المبٌتد والتشتمٌع ومعتامالت الغمتر، ومع ذلك،مo4  ٌوما على درجة120 التخزٌن لمد
1 غمصلتتر2  وبصور خاصة معاملة التتداخل بتٌن المبٌتد بتالتركٌز، قللت بدرجة ملحوظة من نسبة أضرار البرود
)ص٪5(  بٌكاربونات الصودٌوم والتً أعطت اقل نسبة من أضرار البرود٪3 ًوالتشمٌع والغمر ف
RESPONSE OF STORED LOCAL ORANGE FRUITS TO DIPPING IN
SODIUM BICARBONATE, SUGAR SOLUTION, FUNGICIDE AND WAXING
Nagham S. Salah

Nameer N. Fadhil

Hort. Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: nameer_ff@yahoo.com

ABSTRACT
This research was conducted in the cold storage of Horticulture Dept./College of
Agriculture & Forestry/ Mosul University. Orange fruits cv."Local" were brought from
a private orchard in "Balad" region (70 km. south of "Tikret"). The fruits were picked
carefully in the evening on 24th November 2010, in the morning of the next day, the
fruits were transported to the Agriculture College, precooled, and stored in the cool
room at 7◦C. for 2 days before performing these treatment: 1- dipping in the solution
of Curzate fungicide at the concentrations 0 and 2 gm.l-1 . 2- dipping for 2 minutes in 0
(control), 10 and 20٪ and 1,5 and 3٪ sodium bicarbonate 3-paraffin waxing (waxed
and non-waxed), and the interaction between the treatments. The most important
results were as follows: Two gm.l-1 fungicide treatment reduced significantly chilling
injury disorder incidence. Also waxed orange fruits reduced significantly weight loss
and total soluble solids and total acidity, also waxing treatment reduced significantly
chilling injury disorder incidence. And among dipping treatments, 1,5 and 3٪ sodium
bicarbonate treatments were the most effective, as they reduced significantly of total
soluble solids and total acidity, besides, they were very effective in reducing chilling
injury disorder incidence. The interaction between fungicide, waxing and dipping
treatments was more effective than the single factors, especially in reducing weight
loss, also inhibited chilling injury disorder incidence.
Keywords: Orange , Sodium Bicarbonate, Waxing .
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المصادر

 دار الكتتب للطباعتة،)ص تصمٌم وتحلٌل التجتارب الزراعٌتة2000(  خاشع محمود و عبد العزٌز خلف هللا،الراوي
 جمهورٌة العراقص، جامعة الموصل،والنشر
)ص تتأثٌر بعت المستخلصتات النباتٌتة وطرٌقتة الختزن فتً الصتفات الخزنٌتة لثمتار2005(  غالب ناصر،الشمري
 جامعة بغداد – العراقص- البرتقال المحلً اطروحة دكتوراه
- )ص عناٌتتة وختتزن الفاكهتتة والخضتتر العملتتًص كلٌتتة الزراعتتة1992(

 م ٌتتد فاضتتل ومحستتن جتتالب عبتتا، عبتتا
 العراقص- جامعة البصر

 الجهتتاز المركتتزي لالحصتتاط وتكنولوجٌتتا المعلومتتاتص بغتتدادص،) المجموعتتة اسحصتتائٌة الستتنوٌة2009( ،مجهتتول
العراقص

140

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (42) No. (2) 2014

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
4102 )4( ) العدد24( المجلد

Abbasi, N.A.; I. Zafar; M. Mehdi and A.H. Ishfaq (2009). Postharvest quality of
mango (Mangifera indica L.) fruit as affected by chitosan coating. Pakistan
Journal of Botany 41(1): 343-357.
Abu-Goukh, A.A. and F.A. Elshiekh (2008). Effect of waxing and fungicide treatment
on quality and storability of grapefruits. Gezira Journal of Agriculture Science
6(1): 31-42.
Agusti, M.; V. Almela; M. Juan; F. Alférez; F.R. Tadeo and L. Zacarias (2001).
Histological and physiological characterization of rind breakdown of Navelate
sweet orange. Annals of Botany 88: 422–451.
Ahmed, D.M.; O.M. Hafez and A.A. Fouad (2007). Sodium bicarbonate application as
an alternative control of postharvest decay of blood orange Fruits. Research
Journal of Agricultural and Biological Science 3(6): 753-759.
Alonso, J. and R. Alique (2004). Influence of edible coatings on shelf life of Picota
sweet cherries. European Food Research Technology 218: 535-539.
Anonymous, (2010). FAO Production Yearbook. F.A.O. STAT
Ansari, N.A. and H. Feridoon (2007). Postharvest Application of hot water, fungicide
and waxing on the shelf life of Valencia and local oranges of Siararz . Asian
Journal of Plant Science 6(2): 314-319.
Bako, S.P. and F. Adams (2005). Respiratory weight loss of yam (Disccorea rotundata
Poir) tubers, fruits of Valencia oranges (Citrus sinensis L.) and tomato
(Lycopersicon esculentum Mill.) stored using plant derived materials as
protective coating in Zaria, Nigeria. International Journal of Botany 1 (2): 143146.
Baldwin, E.A. (1994). Edible coatings for fresh fruits and vegetables: past, present and
future. In Edible Coating and Films to Improve Food Quality, (Eds.): J.M.
Krochta, E.A. Baldwin and M.O. Nisperos-Carriedo. pp. 25-64, Technomic
Publishing Co., Lancaster, PA
Camp (2007). Control of blue mold of apple by combining controlled atmosphere, an
antagonist mixture, and sodium bicarbonate. Postharvest Biology and
Technology 45: 326–332.
Campbell, B.L.; R.G. Nelson; R.C. Ebel and W.A. Dozier (2005). Consumer
preference for mandarin attributes not mandated by grocery stores. Postharvest
Biology and Technology 42: 123-129.
Cantin, C.M.; C.H.; Crisosto; E.A. Ogundiwin; T. Gradziel; J. Torrents; M.A. Moreno
(2010). Chilling injury susceptibility in an intra-specific peach [Prunus persica
(L.) Batsch] progeny. Postharvest Biology and Technology 58: 79-87.
Chailoo, M.J. and M.R. Asghari (2011). Hot water and chitosan treatment for the
control of postharvest decay in sweet cherry (Prunus avium L.) cv. Napoleon
(Napolyon). Journal of Stored Products and Postharvest Research 2(7): 135138.
Conway, W.S.; W.J. Janisiewicz; B. Leverentz; R.A. Saftner and M.J. Dal, and B.
Gozen (2010). The effect of post-harvest waxing on shelf life of Satsuma
mandarin type. Acta Horticulturae 877: 757-763.
141

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (42) No. (2) 2014

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
4102 )4( ) العدد24( المجلد

Farooqi A.H. (1988). Preservation of fruits and vegetables by wax coating.
Enterepreneur /Science Technology 9:477-489.
Fatemi, S.; M. Jafarpour and H.K. Borji (2011). Postharvest application of heats
treatment and thiabendazole, sodium bicarbonate fungicides on decay control
and characteristics quantity and quantity in the "Valencia" orange. African
Journal of Agriculture Research 6(10): 2420-2424.
Ghasemnezhad, M.; M.A. Shiri and M. Sanavi (2010). Effect of chitson coatings on
some quality indices of apricot (Prunus armeniaca L.) during cold storage.
Caspian Journal of Environmental Science 8(1): 25-33.
Grierson, W. (1986). Physiological disorders. In: Fresh Citrus Fruits. Edited by
Wardowsky, W.F.; Nagy, S. and Grierson, W. Avi Publishing Company,
Wesport, CN, pp. 361-378.
Lafuente, M.T. and J.M. Sala (2002). Abscisic acid levels and the influence of
ethylene, humidity and storage temperature on the incidence of postharvest rind
staining of 'Navelina' oranges (Citrus sinensis L. Osbeck) fruit. Postharvest
Biology and Technology 25: 49-57.
Lin, L.; B.G. Wang; M. Wang; J. Cao; J. Zhang; Y. Wu; W.B. Jiang (2008). Effects of
a chitosan-based coating with ascorbic acid on postharvest quality and core
browning of ‘Yali’ pears (Pyrus bertschneideri Rehd.). Journal of Science of
Food and Agriculture 88: 877-884.
Martinez, J.M.; J. Cuquerella; M.D. Rio; M. Mateos and R.M. Ded (1991). Coating
treatment in postharvest behaviour of oranges. Proceedings of the Conference
of Technical Innovations in Freezing and Refrigeration of Fruits and
Vegetables. Davis, California, U.S.A. pp. 79-83.
Mirta, S. (1997). Postharvest Physiology and Storage of Tropical and Subtropical
Fruits, CAB internatio00nal, West Bengal, India.
Obagwu J. and L. Korsten (2003). Integrated control of citrus green and blue molds
using Bacillus subtilis in combination with sodium bicarbonate or hot water.
Postharvest Biology and Technology 28: 187-194.
Petracek, P.D.; W.F. Wardowski and G.E. Brown (1995). Pitting of grapefruit that
resembles chilling injury. HortScience 30:1422-1426.
Quality, (Eds.): J.M. Krochta, E.A. Baldwin and M.O. Nisperos-Carriedo. pp. 25-64,
Technomic Publishing Co., Lancaster, PA.
Ribeiro, C.; A.A. Vicente; J.A. Teixeira; C. Miranda (2007). Optimization of edible
coating composition to retard strawberry fruit senescence. Postharvest Biology
and Technology 44: 63-70.
Shahid, M.N. (2007). Effect of bee wax coating on the organoleptic changes in fruit of
sweet orange (Citrus sinensis L.) cv. "Blood Red". Sarhad Journal of
Agriculture 23(2): 411-416.
Shein N.N.; T. Jaroenkit; S. Ussahatanonta and N. Jarassamrit (2008). Effect of wax
coating on the postharvest quality of ‘Sai Nam Peung’ mandarin orange (Citrus
reticulata Blanco). Agricultural Science Journal 39(3) (Suppl) : 13-16.
142

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (42) No. (2) 2014

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
4102 )4( ) العدد24( المجلد

Shomer, I. and Y. Erner (1989). The nature of oleocellosis in citrus fruits. Botanical
Gazette 50: 281–288.
Singh R.K. and R. N. Singh (2010). Effect of post harvest treatments on self life of
mango (Mangifera indica L.) Fruits cv. Amrapali. Research Journal of
Agriculture Science 1(4): 415-418.
Smilanick, J.L.; D.A. Margosan; J. Usall and F. Michael (1999). Control of citrus
green mold by carbonate and bicarbonate salts and the influence of commercial
post harvest practices on their efficacy. Plant Disease 83: 139-145.
Soule, J. and W. Grierson (1986). Anatomy and physiology. In: Fresh Citrus Fruit.
Editors. Wardoski, W. F.; Nagy, S.; Grierson, W.; Van Nostrand Reinhold Co.,
New York pp. 1-22.
Spiegel-Roy, P. and E.E. Goldscmidt (1996). Biology Of Citrus. Cambridge
University Press, Melbourne, Australia.
Thompson, A.K. (2003). Fruits and Vegetables-Harvesting, Handling and Storage, 1st
edition, Blackwell Publishing, Iowa State, USA.
Wild, D.P. (2000). Chlorine Treatment Aggravates Chilling Injury Damage on
Oranges. Packer Newsletter .60, 1-2.
Wongsheree, T.; S. Ketsa and V.W.G. Doorn (2009). The relationship between
chilling injury and membrane damage in lemon basil (Ocimum × citriodourum)
leaves. Postharvest Biology and Technology 51: 91-96.

143

