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 شكر وتعريف باملنحة

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني.  وبعد،

يف ختام هذا التقرير النهائي فيسرنا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير ملدينة امللك عبد  

 بعنوان: 28–82 -أ ت رقم العزيز للعلوم والتقنية على متويلها هلذا املشروع البحثي التطبيقي 
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وحنمد اهلل على توفيقه لنا يف إجناز هذا املشروع البحثي الذي نتعشم أن يكون رائدًا يف 

طرقه جلانب مهم من جوانب االستفادة من هذه الثروة الغالية "املنجم األخضر" يف صورتها 

وتطويعها حلفظ بلح الربحي الطازجة باستخدام أحدث التقنيات املتوافرة عامليًا بل وتطويرها 

طازجًا لعدة أشهر مع إجراء اختبارات وجتارب اخلواص الطبيعية وامليكانيكية واحلرارية 

للمنتج طوال فرتة التخزين. وأن يكون هذا البحث داعمًا ملنتجات "عمتنا" النخلة وسبل تطوير 

للعلوم والتقنية باع طويل يف الصناعات املرتبطة بها، واليت وبال شك فإن ملدينة امللك عبدالعزيز 

 املساهمة يف دعمها.

والشكر موصول جلامعة امللك سعود ممثلة بإدارة كلية علوم األغذية والزراعة ملؤازرتها  

وتشجيعها للبحث العلمي، كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكرسي تقنيات وتصنيع التمور 

بيئة املناسبة لتنفيذ املشروع البحثي يف وقسم علوم األغذية والتغذية والذي ساعد على تهيئة ال

مراحله املختلفة. كما ال يفوتنا أن نزجي وافر تقديرنا لكل من ساهم يف التعاون مع الفريق 

البحثي إلجناز هذا العمل من فنيي خمتربات وحمللني اقتصاديني وخنص بالذكر منهم د. خالد 

 . جستري حممود االمشيطيوطالب املا عبدالواحد أمحد املدير التنفيذي للمشروع

 وما التوفيق إال من عند اهلل. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 الطازجة الربحي من كاملة لثمرة األساسية الكبس خواص متوسط. 1-8 جدول

 .اخلالل مرحلة يف والقصيم الرياض منطقيت ملزرعيت
28 

 الطازجة الربحي من كاملة لثمرة األساسية االخرتاق خواص متوسط. 1-8 جدول

 .اخلالل مرحلة يف والقصيم الرياض منطقيت ملزرعيت
25 

 الربحي مثرة لعينة الظاهرية النوعية للحرارة التجريبية النتائج متوسط. 2-8 جدول

 .الثالثة للمواسم اخلالل مرحلة يف والقصيم الرياض منطقة ملزرعيت الطازجة
22 

 الربحي مثرة لعينة احلراري التوصيل ملعامل التجريبية النتائج متوسط. 3-8 جدول

 .الثالثة للمواسم اخلالل مرحلة يف والقصيم الرياض منطقة ملزرعيت الطازجة
22 

 الربحي لثمار α احلراري االنتشار ملعامل التجريبية النتائج متوسط. 10-8 جدول

 اخلالل مرحلة يف والقصيم الرياض منطقة ملزرعيت الكاملة لثمرة الطازجة

 الثالثة للمواسم

23 

 احلاكمة باملعاملة مقارنة الربحي مثار لكتلة العاملي التباين حتليل. 11-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
31 

 التخزين فرتات مع الربحي مثار لكتلة العاملي التباين حتليل. 18-8 جدول

 (SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
38 

 35 مثار رطب أساس على الرطوبي للمحتوى العاملي التباين حتليل. 13-8 جدول



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام م8010 موسم الربحي

 احلاكمة باملعاملة

 مثار رطب أساس على الرطوبي للمحتوى العاملي التباين حتليل. 18-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام م8010 موسم الربحي
31 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار املائي للنشاط العاملي التباين حتليل. 15-8 جدول

 .األول للشهر احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
31 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار املائي للنشاط العاملي التباين حتليل. 11-8 جدول

 .أشهر مخسة لفرتة( SAS 9.1) اإلحصائي
31 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار طول العاملي التباين حتليل. 11-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
33 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار لطول العاملي التباين حتليل. 12-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي
33 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار لقطر العاملي التباين حتليل. 13-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
100 

 SAS) الربنامج باستخدام الربحي مثار لطول العاملي التباين حتليل. 80-8 جدول

9.1.) 
100 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار كثافة العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
108 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار لكثافة العاملي التباين حتليل. 88-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي
108 

 باستخدام الربحي مثار السطحية املساحة العاملي التباين حتليل. 83-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
103 

 باستخدام الربحي مثار السطحية للمساحة العاملي التباين حتليل. 88-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
103 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار حجم العاملي التباين حتليل. 85-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
105 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار حلجم العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي
105 

 املخزنة الربحي لثمار *L اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
101 

 املخزنة الربحي لثمار *a اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 82-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
102 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 املخزنة الربحي لثمار *b اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 83-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
102 

 املخزنة الربحي مثار *L اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 30-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
102 

 املخزنة الربحي مثار  *b اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 31-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
103 

 املخزنة الربحي مثار  *a اللون ملركب العاملي التباين حتليل. 38-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
103 

 لثمار القياسي األصفر عن للون الكلي للفارق العاملي التباين حتليل. 33-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام الربحي
110 

 لثمار القياسي األصفر عن للون الكلي للفارق العاملي التباين حتليل. 38-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام الربحي
111 

 املخزنة الربحي لثمار اللون تدرج زاوية العاملي التباين حتليل. 35-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
113 

 الربنامج باستخدام  الربحي مثار لون لصفاء العاملي التباين حتليل. 31-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي
113 

 الربحي لثمار البين للون التحول ملؤشر العاملي التباين حتليل. 31-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
113 

 باستخدام الربحي مثار اللون تدرج لزاوية العاملي التباين حتليل. 32-8 جدول

(SAS 9.1.) 
118 

 الربنامج باستخدام الربحي مثار لون لصفاء العاملي التباين حتليل. 33-8 جدول

(SAS 9.1.) 
118 

 الربحي لثمار البين للون التحول ملؤشر العاملي التباين حتليل. 80-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
118 

 الربحي لثمار( مم/نيوتن) املرونة ملعامل العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
180 

 باستخدام الربحي لثمار( مم.نيوتن) القساوة العاملي التباين حتليل. 88-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
180 

 الربحي لثمار( نيوتن) احليوي اخلضوع قوة العاملي التباين حتليل. 83-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
181 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) املرونة مدى العاملي التباين حتليل. 88-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
181 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 باستخدام الربحي لثمار( نيوتن) القصوى القوة العاملي التباين حتليل. 85-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
181 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) التصدع نقطة العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
181 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) اللدونة ومدي العاملي التباين حتليل. 81-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
188 

 الربحي لثمار( مم/نيوتن) املرونة ملعامل العاملي التباين حتليل. 82-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
188 

 الربحي لثمار البين( مم.نيوتن) القساوة العاملي التباين حتليل. 83-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
183 

 الربحي لثمار( نيوتن) احليوي اخلضوع قوة العاملي التباين حتليل. 50-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
183 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) املرونة ملدى العاملي التباين حتليل. 51-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
183 

 موسم الربحي لثمار( نيوتن) القصوى للقوة العاملي التباين حتليل. 58-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
183 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) التصدع لنقطة العاملي التباين حتليل. 53-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
188 

 باستخدام الربحي لثمار( مم) اللدونة ملدي العاملي التباين حتليل. 58-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج
188 

 الربحي لثمار( مم.نيوتن) القشرة لقساوة العاملي التباين حتليل. 55-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
182 

 الربحي لثمار( مم.نيوتن) والقشرة اللب لقساوة العاملي التباين حتليل. 51-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة
182 

 لثمار( مم/نيوتن) القشرة اخرتاق ملعامل العاملي التباين حتليل. 51-8 جدول

 باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة الربحي

 .احلاكمة

182 

 املخزنة الربحي لثمار( مم/نيوتن) املرونة ملعامل العاملي التباين حتليل. 52-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
183 

 لثمار( مم/نيوتن) واللب القشرة اخرتاق ملعامل  العاملي التباين حتليل. 53-8 جدول

 باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة الربحي

 .احلاكمة

183 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 الربحي لثمار( نيوتن) القشرة اخرتاق لقوة العاملي التباين حتليل. 10-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة
183 

 املخزنة الربحي لثمار( مم/نيوتن) املرونة ملعامل العاملي التباين حتليل. 11-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
183 

 الربحي لثمار(  مم.نيوتن) القشرة لقساوة العاملي التباين حتليل. 18-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة
130 

 الربحي لثمار( مم.نيوتن) والقشرة اللب قساوة العاملي التباين حتليل. 13-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة
130 

 لثمار( مم/نيوتن) القشرة اخرتاق معامل العاملي التباين حتليل.  18-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة الربحي
131 

 لثمار( مم/نيوتن) واللب القشرة اخرتاق معامل العاملي التباين حتليل.  15-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة الربحي
131 

 الربحي لثمار( نيوتن) القشرة اخرتاق لقوة العاملي التباين حتليل.  11-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة
131 

 لثمار( نيوتن) واللب القشرة اخرتاق لقوة العاملي التباين حتليل.  11-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزنة الربحي
131 

 املخزنة الربحي لثمار الظاهرية النوعية للحرارة العاملي التباين حتليل. 12-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
135 

 املخزنة الربحي لثمار الظاهرية النوعية للحرارة العاملي التباين حتليل. 13-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
131 

 املخزنة الربحي لثمار احلراري التوصيل ملعامل العاملي التباين حتليل. 10-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
133 

 املخزنة الربحي لثمار احلراري التوصيل ملعامل العاملي التباين حتليل. 11-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
180 

 الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية ملعامل العاملي التباين حتليل. 18-8 جدول

 .احلاكمة باملعاملة مقارنة( SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام املخزن
188 

 الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية ملعامل العاملي التباين حتليل. 13-8 جدول

 (.SAS 9.1) اإلحصائي الربنامج باستخدام
188 

 املخزنة الربحي لثمار النوعية باحلرارة للتنبؤ الرياضي النموذج ثوابت. 18-8 جدول

 .املعدلة األجواء ظروف حتت
181 

 لثمار احلراري التوصيل مبعامل للتنبؤ الرياضي النموذج ثوابت. 15-8 جدول

 .املعدلة األجواء ظروف حتت املخزنة الربحي
181 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 لثمار احلراري االنتشار مبعامل للتنبؤ الرياضي النموذج ثوابت. 11-8 جدول

 املعدل األجواء ظروف حتت املخزنة الربحي
181 

 منطقة مزرعة من السليمة الربحي بلح لثمار احلسي التقييم نتائج. 11-8 جدول

 .التخزين لزمن كدالة الرياض
153 

 منطقة مزرعة من السليمة الربحي بلح لثمار احلسي التقييم نتائج. 12-8 جدول

 .التخزين لزمن كدالة القصيم
153 

 الربحي بلح من واملخزنة الطازجة للثمار سكريات تقدير نتائج. 13-8 جدول

 .والقصيم الرياض منطقة ملزرعيت
111 

 من( الرياض) الربحي بلح حمتوى على معدل جو يف التخزين تأثري.  20-8 جدول

 .نشاطها ودرجة الفينوالت
115 

 من( الرياض) الربحي بلح حمتوى على معدل جو يف التخزين تأثري.  21-8 جدول

 .نشاطه ودرجة االنثوسيانني
115 

 مزرعة) الربحي بلح حمتوى على معدل جو يف التخزين تأثري.  28-8 جدول

 نشاطها ودرجة الفينوالت من( القصيم
111 

 مزرعة) الربحي بلح حمتوى على معدل جو يف التخزين تأثري.  23-8 جدول

 .نشاطه ودرجة االنثوسيانني من( القصيم
111 

 الرياض برحي عينات من لكل امليكروبات عدد لوغاريثم. 28- 8 جدول

 .املختلفة الغازات نسب وعند التخزين فرتة خالل والقصيم
115 

 التمور على واالنفاقية الغذائية واإلنفاقية الداخلية اخلصائص أهم. 25-8 جدول

 .هـ1831 عام السعودية العربية اململكة يف التمور مستهلكي من لعينة
113 

 منافذ ملختلف النسبية واألهمية الربحي من املزرعة إنتاج متوسط. 21-8 جدول

 .هـ1831 عام السعودية العربية اململكة يف والسعر الكمية حيث من البيع
123 

 املنتجني نظر وجهة من مواجهتها وسبل الربحي تسويق مشكالت.  21-8 جدول

 .هـ1831 عام السعودية العربية اململكة يف
130 

 أجواء يف الربحي حفظ مربرات أهمية حنو الربحي منتجي اجتاهات. 22-8  جدول

 .هـ1831 عام فيها متحكم
131 

 وتسويقه حفظه وصور الربحي وجتارة لتجار الوصفية املالمح بعض. 23-8 جدول

 .هـ1831 عام السعودية العربية اململكة يف
135 

 يف الحقا وبيعه الربحي وحفظ ختزين ميارسون الذين التجار إجابات. 30-8 جدول

 العربية اململكة يف واخلرج القصيم الرياض من الربحي جتار من عينة

 .هـ1831 عام السعودية

131 

 800 الربحي حفظ حول السعودية العربية اململكة يف التمور جتار آراء. 31-8 جدول



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 .هـ1831 عام مربدا

 للطاقات إلنشائها الالزمة واملساحات التخزين مستودعات سعات. 38-8 جدول

 .الثالثة اإلنتاجية
880 

 اإلنتاجية للطاقات وفقا للمشروع املقدرة االستثمارية التكاليف بنود. 33-8 جدول

 .ريال باأللف الثالثة
881 

 ريال باأللف واملعدات واآلالت فيها املتحكم املستودعات تكاليف. 38-8 جدول

 .الثالث اإلنتاجية للطاقات اإلنتاج خلطوط الالزمة
888 

 883 .تكلفتها وكذلك النقل ووسائل السيارات من املشروع احتياجات. 35-8 جدول

 باأللف للمشروع اإلنتاجية الطاقات ملختلف العامل املال رأس بنود. 31-8 جدول

 .ريال
885 

 اإلنتاجية للطاقات وفقا للمشروع السنوية التشغيل تكاليف بنود. 31-8 جدول

 (.ريال باأللف) الثالث
881 

 للطاقات وفقا واألجور الرواتب وقيمة السنوي واألجر العاملني عدد. 32-8 جدول

 .اإلنتاجية
882 

 الثالث اإلنتاجية للطاقات( بالريال) والتغليف التعبئة مواد تكاليف. 33-8 جدول

 .سنويَا ريال باأللف للربحي( طن 5000و 3000و 1000)
883 

 831 .طن 1000 لطاقة النقدية التدفقات. 100-8 جدول

 831 .طن 3000 لطاقة النقدية التدفقات. 101-8  جدول

 838 .طن 5000 لطاقة النقدية التدفقات. 108-8  جدول

 إنتاجية للطاقات وفق الربحي من الطن حفظ تكلفة متوسط. 103-8 جدول

 باأللف املختلفة بنودها إىل موزعة( سنويًا طن 5000 ،3000 ،1000) خمتلفة

 .ريال

838 

 إنتاجية بطاقات الربحي حفظ ملشروع املالية اجلدوى مؤشرات. 108-8 جدول

 سنويًا طن 5000 طن، 3000 طن، 1000
831 

 بنسبة اإلمجالية التكلفة زيادة املشروع حساسية حتليل مؤشرات. 105-8 جدول

10٪. 
831 

  البيع أسعار اخنفاض حال يف املشروع حساسية حتليل مؤشرات. 101-8 جدول

 .٪10 بنسبة( واملفروز احملفوظ الربحي)
831 

 
 
 
 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

 ألشكال والرسومات البيانيةقائمة ا
 

 الصفحة العنوان الرقم
 34 لمشروع البحثي.إنشاء خمازن املتحكم يف أجوائها لالعمل يف  . مراحل1-3 شكل
 83 .املشروع فرتة خالل التجارب إجراء خطوات خمطط. 8-3 شكل

 33 .واملخزنة الطازجة العينات على أجريت اليت القياسات. 3-3 شكل
 34 اخلرسانية القاعدة على التربيد ووحدة النيرتوجني توليد وحدة. 8-3 شكل
 34 .وجني النيرت توليد وحدة اختبار. 5-3 شكل
 34 اختبار وحدة التربيد. 1-3شكل 
 34 صور توضح أعمال خطوط املياه والغازات.. 1-3شكل
 34 صورة توضح أعمال خطوط الكهرباء.. 2-3 شكل
 34 .اخلارجية املرافق أعمال توضح صور. 3-3شكل
 34 وتفريغها املعدات استالم توضح صور. 10-3 شكل
 34 التربيد غرف تركيب عملية صور. 11-3 شكل
 34 .التربيد غرف وأبواب الوصالت تركيب صور. 18-3 شكل
 45 .الغرف داخل واجملسات والرتطيب التربيد وحدات تركيب صور. 13-3 شكل
 45 .اآللي باحلاسب املرتبطة بالغازات التحكم وحدات. 18-3 شكل
 45 .مربدة سيارات يف ونقلها العينات اختيار 15-3 شكل
 44 .استالم العينات يف املوقع وفرزها. 11-3 شكل
 43 .الغرف داخل العينات ختزين صور. 11-3 شكل
 44 .أجوائها يف املتحكم التخزين غرف وترتيب ترقيم.  12-3شكل
 44 .الدقيقة لألبعاد رقمي مقياس باستخدام بعاد اال قياس. 13-3 شكل
 44 .الكثافة لقياس املنصة ميزان. 80-3 شكل
 44 .املائي النشاط لقياس  Aqualab جهاز. 81-3 شكل
 44 .الرطوبي احملتوى لقياس( تفريغ حتت) التجفيف فرن.  88-3 شكل
 45 .واالخرتاق الكبس واختبارات امليكانيكية اخلواص قياس جهاز.  83-3 شكل
 القوة منحنى من املستخلصة اخلصائص بعض يبني منوذجي رسم. 88-3 شكل

 .الكبس الختبار واملسافة
45 

 القوة منحنى من املستخلصة اخلصائص بعض يبني منوذجي رسم. 85-3 شكل

 .االخرتاق الختبار واملسافة
45 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 والسلوك النوعية احلرارة لقياس التفاضلي احلراري املسعر جهاز. 81-3 شكل

 .احلراري
44 

 احلاويات وضع ثم ومن( ميني) العينات حاويات وقفل كبس جهاز. 81-3 شكل

 لقياس( MDSC) املعدل احلراري التفاضلي للمسعر التلقيم جهاز يف املكبوسة

 .احلرارية اخلواص

44 

 43 .احلراري التوصيل معامل قياس جهاز. 82-3 شكل
 قياس وجهاز الكربون أكسبد وثاني األكسجني غازي قياس جهاز.   83-3 شكل

 لثمار واإليثلني التنفس معدل لقياس الغلق احملكمة بالعبوة متصلة اإليثيلني

 .الربحي

44 

 44 .احلسي التقييم معامل يف الربحي لثمار احلسي التقييم. 30-3 شكل
 44 (.Polaramiter) اإلنزميات كمية جهازقياس. 31-3 شكل
 45 (.Hunter شركة) اللون قياس جهاز.  38-3 شكل
 باب على التصريف فتحة خالل من الغازات نسب لقياس اخلارجي اجلهاز. 1-8 شكل

 .الغرفة
43 

 مثار ختزين فرتة أثناء عليها املسيطر األجواء غرف داخل احلرارة درجات. 8-8 شكل

 .م8010 ديسمرب شهر نهاية إىل أغسطس شهر بداية من الربحي بلح
44 

 44 .الربحي بلح مثار ختزين فرتة أثناء الغرف داخل النسبية الرطوبة. 3-8 شكل
 ختزين فرتة أثناء عليها املسيطر األجواء غرف داخل األكسجني غاز نسبة. 8-8 شكل

 .الربحي بلح مثار
44 

 فرتة أثناء عليها املسيطر األجواء غرف داخل أكسيد ثاني غاز نسبة. 5-8 شكل

 . الربحي بلح مثار ختزين
44 

 44 .الطازج الربحي بلح مثرة لكبس امليكانيكي السلوك. 1-8 شكل
 44 الطازج الربحي بلح مثرة الخرتاق امليكانيكي السلوك. 1-8 شكل
 الربحي لثمار الكبس اختبار من الناتج امليكانيكي السلوك منحنى. 2-8 شكل

 .اخلالل مرحلة يف الطازجة
44 

 اإلبرة بواسطة االخرتاق اختبار من الناتج امليكانيكي السلوك منحنى. 3-8 شكل

 .اخلالل مرحلة يف الطازجة الرياض برحي لثمار
44 

 املسعر باستخدام احلرارة درجة مع الربحي لبلح النوعية احلرارة. 10-8 شكل

 (.MDSC) املعدل التفاضلي احلراري
44 

 45 .خمتلفة ختزين حرارة درجات عند الطازج الربحي لبلح التنفس معدل. 11-8 شكل
 ختزين حرارة درجات عند الطازج الربحي لبلح للتنفس احلرارية الطاقة. 18-8 شكل

 .خمتلفة
45 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 ختزين حرارة درجات عند الطازج الربحي لبلح اإليثيلني إنتاج معدل. 13-8 شكل

 .خمتلفة
45 

 النسب) التخزين لزمن كدالة املختلفة املعامالت يف الربحي مثار كتلة. 18-8 شكل

 ((.٪) الكربون إكسيد ثاني:  األكسجني تركيزات متثل 5:5و 8:8
44 

 لزمن كدالة املختلفة املعامالت يف الربحي مثار الرطوبي احملتوى. 15-8 شكل

 ثاني:  األكسجني تركيزات متثل 5:5و 8:8 النسب) م8010 موسم التخزين

 ((.٪) الكربون إكسيد

43 

 44 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار املائي النشاط. 11-8 شكل
 44 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار طول يف التغري. 11-8 شكل
 44 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار أطوال يف التغري. 12-8 شكل
 555 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار كثافة يف التغري. 13-8 شكل
 خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار السطحية املساحة يف التغري. 80-8 شكل

 .التخزين فرتة
555 

 553 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت عند الربحي مثار حجم يف التغري. 81-8 شكل
 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار *a اللون مركبة يف التغري. 88-8 شكل

 .التخزين
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار *b اللون مركبة يف التغري. 33-8 شكل

 التخزين
554 

 خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار *L اللون مركبة يف التغري. 88-8 شكل

 .التخزين فرتة
554 

 يف الربحي لثمار القياسي األصفر اللون عن للون الكلي الفارق يف التغري. 85-8 شكل

 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت
555 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار اللون تدرج زاوية يف التغري. 81-8 شكل

 .التخزين
555 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار اللون صفاء يف التغري. 81-8 شكل

 .التخزين
555 

 خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار البين التحول مؤشر يف التغري. 82-8 شكل

 .التخزين فرتة
555 

 فرتات عند الربحي مثار كبس الختبار امليكانيكي السلوك منحنيات. 83-8 شكل

 القصيم منطقة ملزرعة( O2:CO2%) 8:8 لغرفة املختلفة التخزين
554 

 فرتات عند الربحي مثار اخرتاق الختبار امليكانيكي السلوك منحنيات. 30-8 شكل

 .  القصيم منطقة ملزرعة( O2:CO2%) 8:8 لغرفة املختلفة التخزين
554 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار املرونة معامل يف التغري. 31-8 شكل

 .التخزين
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار القساوة يف التغري. 38-8 شكل

 .التخزين
554 

 خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احليوي اخلضوع قوة يف التغري. 33-8 شكل

 .التخزين فرتة
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي مثار مرونة مدى يف التغري. 38-8 شكل

 .التخزين
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار القصوى القوة يف التغري. 35-8 شكل

 .التخزين
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار التصدع نقطة يف التغري. 31-8 شكل

 .التخزين
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار اللدونة مدى يف التغري. 31-8 شكل

 .التخزين
554 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار( مم.نيوتن) القشرة قساوة يف التغري. 32-8 شكل

 التخزين فرتة خالل
554 

 املختلفة املعامالت يف لثمار( مم.نيوتن) والقشرة اللب قساوة يف التغري. 33-8 شكل

 التخزين فرتة خالل
554 

 املعامالت يف الربحي لثمار( مم/نيوتن) القشرة اخرتاق معامل يف التغري. 80-8 شكل

 .التخزين فرتة خالل املختلفة
554 

 يف الربحي لثمار( مم/نيوتن) واللب القشرة اخرتاق معامل يف التغري. 81-8 شكل

 .التخزين فرتة خالل املختلفة املعامالت
554 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار( نيوتن) القشرة اخرتاق قوة يف التغري. 88-8 شكل

 .التخزين فرتة خالل
554 

 املعامالت يف الربحي لثمار( نيوتن) والقشرة اللب اخرتاق وقوة يف التغري. 83-8 شكل

 التخزين فرتة خالل املختلفة
554 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 88-8 شكل

 .م° صفر حرارة درجة عند التخزين
545 

 املختلفة املعامالت يف املخزنة الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 85-8 شكل

 .م° 5 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 81-8 شكل

 .م° 15 حرارة درجة عند التخزين
544 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 81-8 شكل

 .م° 85 حرارة درجة عند التخزين
543 

 فرتة خالل املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 82-8 شكل

 .م° 80 حرارة درجة عند التخزين
543 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 83-8 شكل

 .م° صفر حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 50-8 شكل

 .م° 5 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 51-8 شكل

 .م° 15 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 58-8 شكل

 .م° 85 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 53-8 شكل

 .م° 80 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
544 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية معامل يف التغري. 58-8 شكل

 .م° صفر حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
535 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية معامل يف التغري. 55-8 شكل

 .م° 5 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
535 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية معامل يف التغري. 51-8 شكل

 .م° 15 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
535 

 املختلفة املعامالت يف الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية معامل يف التغري. 51-8 شكل

 .م° 85 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل
535 

 املعامالت يف املخزنة الربحي لثمار احلرارية اإلنتشارية معامل يف التغري. 52-8 شكل

 .م° 80 حرارة درجة عند التخزين فرتة خالل املختلفة
534 

 وزمن احلرارة درجة بداللة الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 53-8 شكل

 الغازات ختزين ظروف حتت القصيم منطقة مزرعة من الربحي لثمار التخزين

 .O2/CO2"%  8:8 بنسبة

534 

 وزمن احلرارة درجة بداللة الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 10-8 شكل

 الغازات ختزين ظروف حتت القصيم منطقة مزرعة من الربحي لثمار التخزين

 .O2/CO2"%  5:5 بنسبة

534 

 وزمن احلرارة درجة بداللة الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 11-8 شكل

 الغازات ختزين ظروف حتت الرياض منطقة مزرعة من الربحي لثمار التخزين
534 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 ".أكسجني% :الكربون أكسيد ثاني"%  8:8 بنسبة

 وزمن احلرارة درجة بداللة الربحي لثمار النوعية احلرارة يف التغري. 18-8 شكل

 الغازات ختزين ظروف حتت الرياض منطقة مزرعة من الربحي لثمار التخزين

 "أكسجني: %الكربون أكسيد ثاني"%  8:8 بنسبة

534 

 احلرارة درجة بداللة الربحي لثمار احلراري التوصيل معامل يف التغري. 13-8 شكل
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 لخص امل

 

والذي أمثر عن جناح حفظ بلح الربحي ، بشكل متكامل مت تنفيذ هذا املشروع

وحتى مخسة أشهر من التخزين ملوسم  ،املخازن بتقنية األجواء املتحكم بها)األصفر( طازجا يف 

 م. كما مت تنفيذ وإجراء اإلضافات التالية عن املقرتح األصلي للمشروع، وهي:8010

سبعة بداًل من إمجالي املخازن كون أربعة خمازن أجواء متحكم فيها إضافية )لي ( إقامة1

إدارة املوارد املتاحة. وقد مت استغالل وكفاءة ذلك الوقت  فرق العملة باالستفادة منثالثة( 

 تلك املخازن يف التجارب املبدئية للمعامالت املختلفة وكذلك يف التجارب األساسية.

( إضافة أجهزة التحكم يف الرطوبة النسبية جلميع املخازن، واليت مشلت احلساسات 8

 وأجهزة الرتطيب وأجهزة التحكم اآللية. 

م(، واليت 8011و  8003ومسني إضافيني ) التجارب للثمار الطازجة والتخزين مل ( إجراء3

 الفنية، وهي مفصلة يف منت التقرير. التحدياتواجهتها بعض 

 ( إضافة اختبارات  أخرى يف اجلانب التغذوي هي:8

أ. التحليل امليكروبي لثمار الربحي الطازجة واملخزنة واليت اشتملت على العد الكلي 

 للميكروبات واخلمائر واألعفان. 

ب. تقدير نشاط مضادات األكسدة اليت اشتملت على الفينوالت الكلية واألنثوسيانني 

 واالنثوسيانني. ( مع الفينوالتDPPHحركيات تفاعل الشق احلر )متضمنة 

 

 ،، ومنهج البحثومسحا أدبيا وأهداف املشروع مقدمةالنهائي الفين التقرير  يشمل

باإلضافة إىل قائمة  ،عقبه أهم االستنتاجات والتوصياتيو ،إضافة إىل عرض النتائج واملناقشة

 .واملالحق املراجع

 ، ومن ثمتوريد بلح الربحي الطازج من مزرعتني مبنطقيت الرياض والقصيمالرتتيب لمت  

حيث مت التحكم يف نسب  ،مصفر  ةخزين داخل غرف متحكم يف أجوائها عند درجة حرارالت

 مربدة( )حجم/حجم((، إضافة إىل ختزين الثمار يف غرفة ختزين O2:CO2) 5:5و 8:8غازاتها )

وصفر  CO2:O2%  0103:  8118)الظروف احلاكمة عند نسب الغازات يف اهلواء اجلوي العادي )

م.) 
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مت معايرة وضبط نظام التخزين حتت األجواء  ،ملشروعتشغيل ااهلندسية ليف اجلوانب 

وقياس ظروف التخزين املختلفة اليت اشتملت على درجة احلرارة ونسب غازي  ،املسيطر عليها

إضافة إىل الرطوبة النسبية طوال فرتة التخزين واليت  ،األكسجني وثاني أكسيد الكربون

 8شهر( لثمار برحي مزرعة منطقة الرياض، ومائة وعشرين يومًا )أ 5امتدت ملائة ومخسني يومًا )

 أشهر( لثمار برحي مزرعة منطقة القصيم.

وقد مت قياس اخلواص اهلندسية لبلح الربحي الطازج واملخزن واليت اشتملت على اخلواص 

خلواص الطبيعية الطبيعية وامليكانيكية واحلرارية كدالة لظروف وزمن التخزين. تضمنت ا

لثمار. أما اخلواص اولون  احلجم واملساحة السطحيةو الطولو القطرو الكثافةو الكتلةكل من 

فقد اشتملت على اختباري الكبس واالخرتاق وحسابات معامل املرونة، نقطة  امليكانيكية

اخلواص  اخلضوع احليوي، النقطة القصوى ونقطة التصدع ومعامل االخرتاق والقساوة. أما

احلرارة النوعية ومعامل التوصيل احلراري ومعامل االنتشار  شتملت على كل منفقد ا احلرارية

احلراري. ومت عرض مجيع نتائج اخلواص اهلندسية كدالة لظروف وزمن التخزين. كما مت 

قياس وعرض نتائج معدالت التنفس وإنتاج اإليثلني لبلح الربحي الطازج كدالة لدرجة احلرارة. 

ار الربحي املخزنة شهريًا وتصنيفها إىل مثار سليمة ممتازة وأخرى مثار كما مت فرز عينات من مث

رطبة جزئيًا أو كليًا )ناضجة جزئيًا أو كليًا يف مرحلة الرطب( ومثار ذابلة )جمعدة أو 

منكمشة(، ورسم النتائج التجريبية كدالة لظروف وزمن التخزين. ودلت النتائج على تأثري 

م هذه اخلواص كنتيجة طبيعية الستمرار العمليات احليوية للثمار طفيف لفرتة التخزين على معظ

 ولكن عند حدها األدنى. 

مت قياس احملتوى الرطوبي والنشاط املائي والسكريات  ،يف اجلوانب التغذوية واجلودة

املختزلة )جلوكوز وفركتوز( وغري املختزلة )سكروز( واستخالص وتقدير اإلنزميات اليت 

البريوكسيديز والبولي فينول أكسديز لثمار الربحي الطازجة واملخزنة حتت مشلت اإلنفرتيز و

األجواء املسيطر عليها وظروف اجلو احلاكم. كما مت تقدير نشاط مضادات األكسدة اليت 

اشتملت على الفينوالت الكلية واألنثوسيانني. كذلك مت التحليل امليكروبي لثمار الربحي 

لت على العد الكلي للميكروبات واخلمائر واألعفان. كما مت الطازجة واملخزنة واليت اشتم

تقويم عينات مثار الربحي الطازجة واملخزنة تقوميًا حسيًا )اللون، الطعم، القوام، القبول العام(. 

وعرضت مجيع النتائج اليت مت احلصول عليها بداللة ظروف وزمن التخزين. وكما هو احلال 

أثرت كذلك اخلواص التغذوية واجلودة لفرتة التخزين كنتيجة لنتائج اخلواص اهلندسية فقد ت
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كما بينته  طبيعية الستمرار العمليات احليوية للثمار ولكن عند احلد األدنى هلذه العمليات

 . عهذا املشروونتائج بيانات 

مت حتليل جوانب استهالك الربحي والطلب عليه واليت  ،يف الدراسة السوقية واالقتصادية 

تناولت خصائص مستهلكي الربحي ومستوى الدخل واستهالك الربحي وتفضيالت املستهلكني 

واالجتاهات حنو استهالك الربحي املخزن وممكنات حفظ الربحي منزليًا. كذلك تضمنت 

ربد حتت األجواء املسيطر عليها الدراسة مدى تأثري إنشاء مشروع حلفظ الربحي بالتخزين امل

واجتاهات املستهلكني حنو الشراء من منتجات املشروع. هذا إضافة إىل حتليل جانب إنتاج 

وعرض الربحي ومت كذلك حتليل واقع واجتاهات تسويق الربحي حمليًا وعامليًا. وأثبتت دراسة 

 العائد نت قيم معدالتجناحه اقتصاديا حيث كامؤشرات اجلدوى املالية ملشروع حفظ الربحي 

 5000طن، و 3000طن،  1000للطاقات اإلنتاجية  11، و 55، 30عالية وهي  (  IRRالداخلي )

ريال بينما سعر البيع  5وهذا على اعتبار سعر شراء كيلو الربحي طن سنويًا، على الرتتيب.  

لربحي الناتج من ريال فقط للكيلوجرام من الربحي بعد ختزينه، وأن سعر بيع ا 15املتحفظ هو 

  ريال للكيلوجرام. 5الفرز هو 

وبصفة عامة تشري نتائج املؤشرات اليت مت تقييمها إىل جدوى املشروع فنيا وماليًا يف مجيع  

يؤمل أن يستفاد من هذا املشروع شبه التجاري يف مشاريع جتارية رائدة تفيد  احلاالت املدروسة.

فاض اسعاره خالل املوسم غالبا بسعر التكلفة أو أقل مزارعي خنيل الربحي الذين يعانون من اخن

وحميب بلح الربحي.  ومسوقي الربحي إلطالة فرتة عرض املنتج لعدة أشهر إضافية ومستهلكي

يف رفع القيمة التسويقية للمشروع عرب حفظ عدة حماصيل هذه التقنية ساهم كما يؤمل أن ت

من استنفاذ خمزون الربحي  للفرتة املتبقيةوذلك أخرى بهذه التقنية بعد انتهاء خمزون الربحي 

 اجلديد. التمورحتى حلول موسم و
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ABSTRACT 

 

This project has been completely and successfully executed with a major outcome of successful 

preservation of fresh Barhi dates at Balah stage of maturity (yellow crunchy fruits) using 

controlled atmosphere (CA) technology in fully controlled state of the art cold stores, for a 

period of up to five months during the 2010 date production season. The project included the 

implementation of the following significant additions to the original proposal that include: 

(1) Four extra controlled atmosphere cold stores were built in addition to the originally 

proposed three CA cold stores to allow availability of seven CA cold stores for running 

the semi-commercial experimental work. This significant addition was made possible by 

taking the advantage of currency differences at the time the of cold stores construction 

phase and best utilization of resources. All seven CA cold stores were utilized in 

preliminary and final semi-commercial experimental treatments. 

(2) Addition of controlled relative humidity instrumentations for all CA cold stores. The 

devices included humidity sensors, humidifiers and automatic control. 

(3) The semi-commercial experimental test runs were performed for an extra two seasons 

(2009 and 2011). Some technical challenges were encountered during those two seasons 

that will be elaborated further in the results section.  

(4) Addition of more experimental tests in the nutritional section, namely,: 

a. Microbial analysis of fresh and stored Barhi fruits which included total microbial 

count, yeasts and mold. 

b. Determination of antioxidant including total phenols and anthocyanins, and 

reaction kinetics of free radicals (DPPH). 

 

This final report includes an introduction, project objectives, literature review, research 

methodology in addition to results and discussion, the most important conclusions and 

recommendations and list of references, and appendix. 

The fresh Barhi balah was procured from two specialized date farms in Riyadh and Qassem 

regions. Date fruits were then stored in the fully controlled CA stores at zero (ºC), and two 

oxygen to carbon dioxide gases ratios (2:2 and 5:5 (O2:CO2), (volume:volume)), in addition to a 

normal atmosphere store (21.2:0.30 (O2:CO2), (volume:volume) at zero (ºC)). 
 In the engineering operational side of the project, the CA storage system was calibrated 

and controlled, and measurement of different storage conditions were reported including 

temperature, ratios of oxygen and carbon dioxide gases, in addition to relative humidity 

throughout the storage period which extended to 150 days (5 months) for Barhi balah fruits from 

the Riyadh region farm, and to 120 days (4 months) for Barhi balah fruits from the Qaseem 

region farm. 

Engineering properties of the stored fresh Barhi balah (khalal) fruits, namely, physical, 

mechanical and thermal properties as a function of storage period and condition were measured 

experimentally. The physical properties of date fruits included mass, density, diameter, length, 

volume, surface area, and color. Whereas mechanical properties included compression and 

penetration tests and determination of modulus of elasticity, bio-yield point, maximum point, 

rupture point, penetration modulus and hardness. Measured thermal properties included specific 

heat, thermal conductivity and thermal diffusivity. All measured engineering properties were 

reported as a function of storage time and conditions. Fresh Barhi balah fruits rate of respiration 

and ethylene production as a function of temperature were experimentally measured and results 

were reported. The stored Barhi balah fruits were sorted monthly into intact excellent fruits, 

partially or totally moistened fruits (partially ripe or totally ripe into the Rutab stage of maturity) 

or wrinkled fruits (wilted), and experimental results were presented as a function of storage 

period and conditions. Experimental results indicated minor effect of the storage period on most 
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of these properties, as a natural outcome of the continuing bioprocesses in the fruits but at the 

minimum level. 

 In the nutritional and quality aspects of the project, several experimental measurements 

were performed for the fresh, CA stored, and ordinary (control) stored Barhi balah fruits 

including moisture content, water activity, reduced sugars (glucose and fructose) and non-

reduced sugars (sucrose), and enzymes extraction and quantification including invertase, 

peroxidase and polyphenol oxidase. Microbial analysis was also carried out for the fresh and 

stored date fruits including total microbial count, yeast and molds. Sensory evaluation (color, 

taste, texture, and overall acceptability) was also carried out for the fresh and stored Barhi balah 

fruits, and results were reported as a function of storage period and condition. As in the case of 

the engineering properties, the nutritional and quality properties of date fruits were also affected 

by the storage period and conditions as a result of the continual bioprocesses of the fruits but the 

effects were also minimal as supported with the given data. 

 In the marketing and economic aspects of the project, analysis was performed for the 

demand of Barhi balah fruit and the market supply. Consumption and demand of Barhi balah 

was studied and analyzed based on consumers properties, income level, Barhi consumption, 

preferences of consumers, and consumers trends toward consumption of stored Barhi balah and 

possibilities of preserving Barhi balah at home. The study also explored the effect of 

establishment of a Barhi balah CA cold storage preservation project and trends of consumers 

toward buying the project products. In the supply aspects, the Barhi balah producer’s side was 

analyzed including supply of the project with high quality fresh Barhi dates during the 

production season, and the possible purchase values. The marketing study also covered the 

analysis of the actual situation and trends in marketing Barhi balah locally and globally. 

 Indicators and criteria of the financial feasibility analysis of the project for preservation 

of Barhi balah fruits under CA conditions based on highest technical standards, proved the 

favorable financial and economic feasibility of the project. The estimated internal rate of return 

(IRR) were high amounting to 30%, 55%, and 67% for the annual production capacities 1000, 

3000, and 5000 tons, respectively. This was estimated based on a purchase price of 5 SR per kg 

of fresh Barhi balah during the production season, and a selling price of 15 SR per kg for the 

stored Barhi balah, and a 5 SR per kg for the sorted partially or totally matured (moistened) 

fruits.  

 In general, all evaluated indicators do favor the technical, financial and economic 

feasibility of the project in all studied situations. It is hoped that the outcome of this semi-

commercial project study will be usefully utilized in establishment of pioneering state of the art 

CA projects for preservation of fresh Barhi balah fruits at a commercial level in the Kingdom of 

Saudi Arabia. This will be tremendously useful for Barhi palm trees farmers in the kingdom who 

presently suffer from low prices of Barhi dates during production season, which decrease to 

levels often lower than its production cost. This project also offers a very valuable opportunity 

for Barhi balah marketers in the kingdom to lengthen the product supply period for extra months 

resulting in a very favorable timing and pricing marketing equilibration. On the other hand it 

offers Barhi balah consumers a favorable commodity for a longer time span and with reasonable 

prices. It is also hoped that this project will contribute in increasing the value added in the 

marketing chain for several more other products that can be stored using the same CA 

technology following the preservation period for the Barhi balah fruits until the following date 

production season. This will add more income not considered in its financial feasibility 

indicators, which in turn further contribute in the possibilities of the project success and 

feasibility.
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 . املقدمة1 

ا باململكة العربية السعودية، حيث يربو إنتاجها األكثر إنتاجالتمور هي الفاكهة 

 للفاكهة الكلي السنوي اإلنتاج من ٪50طن متثل أكثر من  أكثر من مليونالسنوي على 

مليون  ثالث وعشرونويفوق العدد الكلي ألشجار النخيل باململكة  م(.8011 ،)وزارة الزراعة

خنلة موزعة على مناطق اململكة املختلفة من أهمها مناطق الرياض والشرقية والقصيم وعسري 

كما يبلغ عدد أصناف التمور املنتجة باململكة حوالي  واملدينة املنورة وحائل ومكة املكرمة.

املساحة املزروعة بالنخيل يف وبلغت  صنفًا هي األكثر شيوعًا وإنتاجًا. 10صنفًا منها حوالي  800

كما وصل إنتاج اململكة من . م8010عام  ألف هكتار 151اململكة العربية السعودية حوالي 

مليون طن عام  1121من اإلنتاج العاملي البالغ حنو  ٪1812 مليون طن بنسبة 11002التمور إىل حنو 

 م. 8010

م أن أعداد خنيل لصنف الربحي 1333ويذكر التعداد الزراعي االحصائي الشامل لعام  

ألف طن من بلح الربحي  81ألف خنلة مثمرة كانت تنتج  حوالي  12811ألف خنلة منها  30315

% فيكون اإلنتاج التقديري لنخيل الربحي 815نمو السنوي الطازج يف ذلك العام. وباعتبار أن ال

كجم من  150م باعتبار أن متوسط إنتاجية خنلة الربحي 8010ألف طن من التمور لعام  83128

 الثمار الطازجة يف مرحلة اخلالل )البلح أو البس أصفر اللون(.    

م( بإنشاء أول مصنع ملعاجلة وفرز 1318هـ )1328عام  قطاع تصنيع التمور يف اململكةبدأ  

وقد منا هذا القطاع يف مرحلة "التمر" )الكامل النضج(.  كالتمور وذلوتعبئة وتغليف وكبس 

وتعترب معظم املصانع املنتجة مصانع تقليدية لتعبئة وتغليف  املنصرمة منوًا مضطردًا.العقود خالل 

واملكبوسة املعبأة يف  يف مرحلة التمر ر الفرط )املفردة(التمور حيث يرتكز إنتاجها يف التمو

شهد أنشاء مصانع متور  نياملاضي ينبيد العقد عبوات خمتلفة األمناط واألشكال والسعات.

كبرية اتسمت خبطوط إنتاج حديثة نسبيًا إلنتاج منتجات مصنعة من التمور مثل معاجني التمور 

وعلى الرغم من  التمور. بقاياواألعالف احليوانية من  ودبس التمر ومربى التمر واخلل الطبيعي

 السنوي اإلنتاج من ٪15فإن مجيع مصانع التمور املنتجة حاليًا ال تستوعب أكثر من  ،ذلك

يف تطوير منافذ تسويقية  إجيادويؤكد ذلك األهمية البالغة لضرورة  .باململكة للتمور الكلي

زيادة خاصة مع ال اإلسرتاتيجية من املنتجات الزراعية غري تقليدية للتمور باململكة واليت تعترب

 .القادمةالسنوات  خالليف إنتاج التمور املتوقعة  ةالكبري

، وهو املوضوع الرئيسي هلذا اخلالل )البلح أو البسر(وفيما خيتص بالتمور يف مرحلة  

نواع املرغوبة املشروع البحثي، فإن نسبة عالية من مستهلكيه باململكة يقبلون على شراء األ
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يستهلكونه يف صورته الطازجة. وسبتمرب( -)أغسطسيف موسم اإلنتاج وأهمها الربحي لديهم 

الربحي يف مرحلة اخلالل يف الثالجات التقليدية إال أن فرتة صالحية  حفظاول حيومع أن البعض 

واليت خارج موسم اإلنتاج  فرتةخالل أسابيع. وال شك أنه  3-1يف تلك املخازن املربدة ال تتعدى 

سواء  مكسبًايكون توفره يف فرتة الندرة أو جزء منها يعترب ر تسعة أشهمتتد إىل حوالي 

ولذلك كانت أهمية املشروع يف حفظ بلح الربحي  .للمستهلك أو املسوق حمليا وإقليميا وعامليا

 تحكم بها.ألطول فرتة ممكنة باستخدام تقنات متطورة تتمثل يف أجواء التخزين امل

 والتغذوية يتناول هذا املشروع البحثي بالتحليل والدراسة اجلوانب اهلندسية والتقنية 

إحدى التقنيات احلديثة يف حفظ مثار الربحي الطازجة من خالل التحكم واالقتصادية الستخدام 

 حدثأن هذه التقنية م تعديف نسب الغازات، والرطوبة النسبية، ودرجة احلرارة لوسط التخزين. و

ومن املؤمل أن يفتح هذا املشروع البحثي  .احلفظ للعديد من الفواكه واخلضار الطازجةطرق 

 ذات قيمة مضافة عالية.لتكون الطازجة  العديد من املنتجات حلفظاهلام والرائد جمااًل واسعًا 

 

   املشروع البحثي أهداف
يهدف هذا املشروع إىل إطالة فرتة صالحية الربحي إىل عدة أشهر باستخدام خمازن متطورة ذات تقنية  

متحكم يف أجواءها ودراسة اخلواص اهلندسية والتغذوية املرتبطة باجلودة وجدوى املشروع. وتتلخص أهداف 

 املشروع يف التالي: 

شبه التجاري لتخزين ثمار البرحي في مرحلة تطبيق تقنية التحكم في أجواء التخزين على المستوى  (1
 الخالل.

٪( 5٪:5٪( و)2٪:2م ونسب غازات: ) 1اختبار تأثير ظروف أجواء التخزين عند درجة حرارة  (2
٪( لثاني أكسيد كربون واألكسجين )حجم٪ : حجم٪، على التوالي( على جودة 21٪:0.0.و)

 ثمار البرحي كدالة في زمن التخزين.

زين على التقييم الحسي والنشاط اإلنزيمي والميكروبي وبعض الخصائص تأثير ظروف التخ  (3
 التغذوية لبلح البرحي الطازج والمخزن. 

نتاج غاز اإلثيلين.  (4 قياس الخواص الطبيعية والحرارية ونسبة الثمار التالفة وقياس معدل التنفس وا 
تراق( على الثمار وتأثير ظروف التخزين على الخواص الميكانيكية )اختبارات الكبس واالخ

 الطازجة والمخزنة.

 ...1بمعدل على مستوى تجاري  لتخزين ثمار البرحيدراسة وتحليل الجدوى االقتصادية  (5
 في مرحلة الخالل باستخدام تقنية الجو المتحكم به.طن  ...5و ...0و
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 األدبي املسح. 8

 Controlled بها املتحكم األجواء تقنية تطبيق تستهدف اليت األحباث من العديد هناك 

Atmosphere Technology (CA) املعدلة األجواء ذات والعبوات Modified atmosphere Technology 

packaging (MAP) عمر إلطالة وذلك وخضراوات فواكه من الزراعية املنتجات من العديد على 

 األجواء تقنية تطبيق عن منشورة دراسات توجد ال أنه إال. ممكنة جودة بأعلى shelf life التخزين

 خمتلف لدراسة مستفيضة ألحباث حاجة هناك وبالتالي الطازجة، التمور مثار على بها املتحكم

 .اخلالل )البسر( مرحلة يف التمور مثار حلفظ بها املتحكم األجواء تقنية بتطبيق املتصلة اجلوانب

 من الزراعية للمنتجات بها املتحكم األجواء تقنية من عديدة جوانب األدبي املسح يغطي

 التغذوية اجلوانب للتمور، واحلرارية وامليكانيكية الطبيعية واخلواص وخضروات، فواكه

 .االقتصادية اجلوانب وأخريًا للتمور، واجلودة

 

 بها املتحكم األجواء تقنية  8-1

 للتلِف املعرض املومسي املنتِج ختزيَن فرتة إطالة يف بها املتحكم األجواء تقنية من يستفاد

 من العديد حلفظ التقنية هذه استخدام ومبكن. لوحده كافيًا َليَس التربيِد يكون عندما وذلك

 التفاح منتجي حلفظ واسعة بصورة جتاريًا جنحت التقنية هذه أن إال والفاكهة اخلضروات

 احتياجات تلبية هي الطازجة واخلضروات الفواكه وتوزيع وتداول إنتاج من الغرض .والكمثرى

 فإن عامة وبصفة. (Shewfelt, 1999واقتصادية ) للبيئة وصديقة مستدامة بطريقة املستهلكني

 املقاس، املظهر، مثل هلا املرئية الصفات من تأتي للمستهلكني واخلضروات الفواكه جاذبية

 القيمة القوام، متاسك النكهة، الرائحة، للطعم، كذلك هو كما النضارة اللون، التماثل،

 (. Awad and Jager, 2003) والصحية الغذائية

 اليت) الغازات نسبة يف التغيري على التخزين عملية يف بها املتحكم األجواء تقنية تعتمد

 ويعترب. ممكن حد أدنى إىل للثمار التنفس نشاط من يقلل مما( العادي اجلوي الغالف يف توجد

 أثناء املعدلة األجواء يف التحكم تقنية عليه يطبق الذي الرئيسي احملصول هو التفاح حمصول

 ذلك يف مبا األخرى سلع لتخزين مهمة التقنية هذه أصبحت األخرية السنوات يف أنه إال. ختزينه

)  واجلوافة الرمان، املاجنو، الكمثرى، اخلوخ، العنب، الفراولة، مثل الفواكه من العديد

Yahia, et al., 1983., Nunes, et al., 1995; Kader, 1997; Yahia, 1998; Hernandez, et al., 2004) 

 ثاني من وأعلى األكسجني من أقل نسبة بها ألجواء البستانية احملاصيل تعريض إن

. اإليثلني وإنتاج التنفس معدل من خيفض نوع لكل بها املسموح احلدود داخل الكربون أكسيد
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 اجلو لتقنية اجليد التأثري يظهر. اإليثلني وإنتاج التنفس حفز يتم احلدود هذه إال أنه خارج

 والبيوكيميائية، الفسيولوجية التغريات من بها يرتبط وما الثمار شيخوخة تأجيل يف به املتحكم

 ( .Kader, 2004) الرتكيبية والتغريات اإلثيلني، وإنتاج التنفس معدالت من يبطئ أي

 طريق عن النيرتوجني إنتاج منها به املتحكم اجلو تقنية على حتسينات عدة بذلت وقد

 نسب ذات أكسجني عبوات استخدام األغشية، من جمموعة عرب املضغوط اهلواء عن فصله

 يف السريع التحكم ،(لرت/لرت ميكرو 1 من أقل) اإليثلني استخدام ،%(115% : 1) منخفضة

 عند التخزين ميكن فمثال. التحكم وحدات برجمة لألكسجني، املثلي املستويات إىل الوصول

 أكسجني% 3 نسبة عند التخزين يليها أسابيع 1و أسبوعني بني ترتاوح ملدة أكسجني% 1 مستوى

 . (Veltman, et al., 2003; Kader, 2004) التخزين فرتة من الباقية للمدة

. العامل أحناء يف املناطق من العديد يف جتاري نطاق على به املتحكم اجلو تقنية تستخدم

 القرنبيط، املوز، األفوكادو، للتفاح، بعيدة ملسافات النقل عمليات يف املعدل اجلو ويستخدم

 هذا. والفراولة اخلوخ، البطيخ، املاجنو، الكيوي، التني، الكرز، السكر، قصب التوت،

 قلالن أثناء به املتحكم اجلو تقنية لتوفري املستقبلية التكنولوجية التطورات متابعة الضروري ومن

 ,Kader) ومنتجاته الطازجة البستانية السلع على الطلب لزيادة وذلك معقولة بتكلفة والتخزين

 األجواء ظروف جتاريا حتت ختزن اليت احملاصيل البستانية أكثر يعترب من ومع أن التفاح(. 2004

 مبنطقةوكذلك  بالصنف، املثلى ترتبط التخزين حرارة ودرجة الغازات إال أن نسب بها املتحكم

 نسبة ختفيض يف النيرتوجني توليد ودفع أجهزة وتساعد. والتحكم وتقنية احلساسات الزراعة

 1 إىل 8 أن من وبالرغم. احلصاد من اثنني أو يوم خالل% 5 من أقل إىل الغرف داخل األكسجني

 تطبيق يعترب أجواءها يف املتحكم التخزين غرف يف املنتج وحتى وضع احلصاد بداية من أيام

 حمددة لدرجة الفاكهة حرارة درجة ختفيض جيب فإنه أصناف التفاح لبعض لكنه سريع وفعال

 بالفاكهة ممتلئة الغرف تكون عندما وحتى. به املتحكم األجواء تقنية تطبيق يف البدء قبل سلفا

 نسبة لتقليل بالنيرتوجني والوصول إىل النسبة احملددة فإنه يستمر التغذية الزمن من ملدة

 املطلوبة الفاكهة بعض إلخراج وجيزة ملدة فتحها بعد غلقها املعاد للغرف وذلك األكسجني

 يف إما املستخدم النيرتوجني شراء يتم. للتسويق أو رمبا بسبب التسريب عرب جوانب األبواب

 مرحلة يف التفاح حبصاد بأجوائها املتحكم عملية املخازن وتبدأ. املوقع يف توليدها يتم أو صهاريج

 ضبط يتم ذلك وبعد بها املتحكم الغرف يف توضع ثم سريع، تربيد ذلك يتبع املناسبة النضج

-%815و أكسجني% 3-%815 بني بها املوصى األجواء فإن عامة بصفة. واألجواء احلرارة درجة
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 أشهر 3-5 بني ما ختزين لفرتة م° 3 حرارة درجة عند الكربون أكسيد ثاني% 815

(Kupferman, 1997; Watkins, et al., 2004.) 

 أو املعدل به أو اجلو املتحكم اجلو تقنيات عليها تعتمد اليت األساسية الست املتغريات

 وتركيزات النسبية، والرطوبة احلرارة، ودرجة التخزين، فرتة هي: العبوات داخل املعدل اجلو

 تهدف واخلضار الفواكه لتخزين املثلى البيئة إن. الكربون واإليثيلني أكسيد األكسجني وثاني

 ألطول عالية املنتجات هذه جودة تصبح حبيث معينة نسب ضمن املتغريات هذه على احلفاظ إىل

 من جانب كل. أبعاد ستة ذو بصندوق( Saltveit, 2003) املتغريات هذه متثيل وميكن. ختزين فرتة

 املتغريات من أربعة وبتثبيت. املتغريات من اثنان بها يتحكم الناجتة السطوح املتعدد الصندوق

 ،(اإلثيلني وتركيز النسبية، والرطوبة احلرارة، درجة التخزين، مدة تكون ما عادة) الثابتة

 أكسيد وثاني األكسجني نسب يشمل األبعاد ثنائي مبنحين احلالة هذه عن التعبري ميكن

 .بها املوصى الكربون

 حبوب ورائحة ونكهة لون ( بدراسة تأثري األجواء املعدلة على8013وأخرون ) Flávioقام  

شهرا بطريقة التقييم احلسي حتت ظرفني من األجواء، اجلو  18 بعد املخزنة اخلضراء النب

% ونوعني من العبوات التجارية 10العادي واجلو املعدل بزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون إىل 

دوا أن األكياس الكبرية احلجم واحملكمة الغلق واملعبأة مع حقن ثاني كبرية احلجم. وقد وج

أكسيد الكربون استطاعت اإلبقاء على لون ونكهة حبوب النب اخلضراء. وقد قام 

vanderSman and Sanders (2012)  بنمذجة تأثري تأخري احلفظ يف املخازن معدلة األجواء على

 صالبة لوصف صاحل النموذج املقرتح أن تلفة واستنتجاصالبة التفاح عند ثالث درجات حرارة خم

 اإلنضاج. خالل التفاح

( تأثري حفظ الربوكلي يف خمازن جتارية ذات 8013و آخرون )  Fernández-Leónقيم  

م( °8-1% رطوبة نسبية و 30-25% ثاني أكسيد الكربون، 5% أكسجني، 10أجواء معدلة )

 81132على لون وصالبة الربوكلي. وقد وجد أن الفقد يف الوزن بالنسبة للعينات احلاكمة كان 

م بينما كان فقد الوزن يف العينات احملفوظة يف يو 81جم من الوزن الطازج وذلك بعد  100جم/

جم من الوزن الطازج. بينما بالنسبة للصالبة مل يتبني فارق  100جم/ 1111اجلواء املعدلة يساوي 

يوم من التخزين. وأثبتت النتائج أن  81معنوي حتى التسعة أيام األوىل ومن ثم قلت الصالبة عند 

ار يقل بصورة أكرب يف العينات املخزنة يف األجواء العادية الذي يعرب عن االخضر *bمركب اللون 

( التقييم 8013وأخرون ) Ginésالذي يعرب عن االصفرار.  كما قارن  *aبينما تزداد مركب اللون 

احلسي لنوعني من الربوكلي املقطع طازجا ومعبئًا يف عبوات معدلة األجواء.  ومل جيد الباحثون 
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( 8013وآخرون ) Fernández-Leónيوم من التخزين. خطط 18الكلية حتى فارقًا معنويًا يف اجلودة 

لالسرتاتيجيات املختلفة ملعامالت ما بعد احلصاد وتأثريها على جودة الربوكلي أثناء ختزينها يف 

% رطوبة نسبية( 30م و°1% ثاني أكسيد الكربون، 5% أكسجني، 10أجواء متحكم بها )

بتلك املخزنة يف خمازن تربيد عادية. وقد وجدوا أنه مبعاملة وكذلك على مدة الصالحية مقارنة 

أن االخنفاض يف قيمة الصالبة كانت أقل يف الثمار احملفوظة يف األجواء  MCP-1الربوكلي ب 

 النتائج للمعامالت املختلفة. وأثبتت *Lاملعدلة. ومن ناحية أخرى مل يوجد تأثري يف املركب اللوني 

 األجواء يف املخزنة العينات يف أكرب بصورة يقل االخضرار عن يعرب الذي *b اللون مركب أن

 .االصفرار عن يعرب الذي *a اللون مركب تزداد بينما العادية

 18( أنه ميكن االحتفاظ بصالبة فاكهة الكيوي ملدة 8011وآخرون ) Tomaszالحظ  

% رطوبة نسبية مقارنة بالفاكهة 25م وحدود °1يوم احملصودة مبكرا يف مستودعات تربيد عند 

( تأثري معامالت 8018وأخرون ) Melike اليت مت حصادها يف مرحلة النمو الكاملة. كما درس 

ون وصالبة الفاكهة املخزنة يف خمازن تربيد معدلة األجواء ما قبل حصاد فاكهة اخلوخ على ل

% رطوبة نسبية( مقارنة بتلك املخزنة 30% ثاني أكسيد الكربون و 10% أكسجني، 5م،°)صفر

كان  الثمار وزن % رطوبة نسبية( وقد وجد أن الفقد يف30م و °5يف خمازن تربيد جتارية )صفر ، 

خمازن  يف والثامن الرابع األسبوع وبعد التربيد التجارية خمازن يف الثاني األسبوع بعد واضحًا

الذي يعرب عن االمحرار جند  *aوباألخذ يف االعتبار املركب اللوني . التربيد املتحكم يف أجواءها

أن قيمتها يف الثمار املربدة يف أجواء متحكم بها أعلى منها يف تلك املخزنة يف خمازن التربيد 

. وكذلك احلال لصالبة الثمار فقد قلت مع مرور الزمن وكانت قيمتها  العادية يف نفس الفرتة

 للثمار املخزنة يف أجواء متحكم بها عند األسبوع السادس ضعف تلك املخزنة يف التربيد العادي. 

كمعاملة ملا بعد احلصاد يف احلفاظ  MCP-1( باستخدام  8013وآخرون ) Ruilingاستطاع   

% ثاني 8% أكسجني و 8أثناء ختزينها يف أجواء متحكم بها )على جودة فاكهة الكمثرى 

% رطوبة نسبية( ملدة  مثانية أشهر مقارنة بتلك املخزنة يف أجواء 35م، °أكسيد الكربون، صفر 

 عادية.

% 5-1 بني الكمثرى لتخزين ظروف أنسب أن Bertoloini, et al. ( 1997) ذكر 

 بينما التناول، عند جودة أحسن تعطي واليت الكربون أكسيد ثاني% 2- صفرو أكسجني

 أن Chervin, et al.,( 2000) ووجد. مقبول غري طعم تعطي لألكسجني% 015-0 النسبة كانت

 هذه تطبيق ومت. للكمثرى العطرية املكونات من يقلل أقل أكسجني جو ظروف يف التخزين

 كما أن عدد(. Kupferman, 1994; Galvis – Sanches, et al., 2004) الطازج اخلوخ ختزين يف التقنية
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 روتشا صنف ففي(. Kupferman, 1987)  اخلوخ مثار جودة تقليل يف تؤثر قد الرئيسية العوامل من

(Rocha)، احلسية إال اجلودة. أشهر 3 ملدة وذلك بها متحكم أجواء يف عالية جبودة خزنه يتم 

-Galvis) الزائد األكسجني وتركيز التخزين وظروف التخزين بفرتة الصنف تأثرت هلذا

Sanchez, et al., 2003.) 

 بديلة كتقنيات التخزين أجواء يف التحكم تقنية استخدام ميكن احلاضر الوقت يف

 ;Yahia, et al., 1983; Cimino, et al., 1987)) املائدة عنب فساد منع أو تقليل يف SO2 الستخدام

Eris, et al., 1993; Kader, 1997; Basiouny, 1998; Crisosto, et al., 20002; Hernandez, et al., 2004 )

 طوال أوقات يتم وتسويقه ’Thompson Seedless‘ هو العامل يف انتشارًا املائدة عنب أصناف أكثر. 

 ثاني نسبة أن رفع األجواء يف التحكم تقنية أثبتت وقد. العامل أحناء مجيع ويف تقريبا العام

 أثناء وذلك اجلودة صفات على التأثري دون فساده تأخري يف تأثري كان هلا الكربون أكسيد

 أكسيد ثاني تركيز ذات األجواء استخدام أن( (Crisosto, et al. 2002 وجد. والتخزين النقل

. املتأخر احلصاد عند املائدة عنب تدهور يف التحكم يف فاعلية أكثر%( 85 إىل% 15) الكربون

 لتخزين أكسجني% 18 أو% 1 ،%3 مع الكربون أكسيد ثاني% 15 نسبة باستخدام وينصح

 تستخدم ال أن مالحظة مع املتأخر احلصاد حالة يف أشهر 3 حتى ’Thompson Seedless‘ صنف

 أصناف لعدة بها املتحكم األجواء لتقنية نظم عدة طورت وقد. املبكر احلصاد عند النسب هذه

  (.Kader, 1997; Lidster, et al., 1990; Smock, 1979) التوابل من

 مستوى مع أو منفردة املنخفضة األكسجني ملستويات احملاصيل حساسية تقدير وميكن

 نسبة يف للتخمر البسيطة املؤشرات تزيد. احملصول ختمر ببداية الكربون أكسيد ثاني من عال

. اإليثانول وإنتاج( األكسجني استهالك ومعدل الكربون أكسيد ثاني إنتاج بني النسبة) التنفس

 (.Beaudry, 1993) التنفس ونسبة اإليثانول تركيز بني خطية عالقة وجدت وقد

 مستوى اخنفاض وعند نسبيًا، ثابتة تبقى التنفس نسبة فإن اهلوائية الظروف حتت

 أكسيد ثاني إنتاج لتعاظم وذلك التنفس نسبة وتزيد التخمر عملية هذا يستحث األكسجني

 األكسجني من املنخفضة الرتكيزات. األكسجني استهالك عدم أو/ استهالك مع الكربون

 ،(LOL) اخلارجي لألكسجني األدنى باحلد عنها يعرب التخمر إىل تؤدي ال واليت باملنتج واحمليطة

 نقطة أو الالهوائي التخمر نقطة الالهوائي، االستهالك نقطة التنفس، نسبة انكسار نقطة

 ;Boersig, et al., 1988; Beaudry, et al., 1993; Talasila, et al., 1995; Yearsley, et al., 1996) التخمر

Lakakul, et al., 1999) 
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 هي شك بدون الطازجة واخلضروات الفواكه جودة على لإلبقاء املثلى الطريقة إن

 يتم ما نادرا ولكن احلصاد، بعد ما عمليات أوقات كل يف مناسبة حرارة درجة على احلفاظ

 األجواء ذات املخازن استخدام ومن املعروف كذلك أن. احلرارة درجات تلك على احلفاظ أو بلوغ

 ختزين للتخزين. فعند املثلى احلرارة ميكن أن تكون بديال عن درجات ال بها فقط املتحكم

 أسبوعني ملدة الكربون أكسيد ثاني% 15و أكسجني% 5 جو يف ’Chandler‘ الصنف من الفراولة

 باألجواء التحكم تقنية أن إىل( Nunes, et al., 1995)النتائج  م، أشارت°10 أو 8 حرارة درجة عند

 الوزن، فقد يف التغري تقليل ناحية م من°10 يف التخزين عند م جودتها أعلى°8 حرارة درجة عند

% 5 جو يف املخزنة الفراولة كانت غازات، معامليت مقارنة عند املقابل، ويف. واللون الصالبة،

 أكثر، صالبة على وحافظت الوزن فقدان يف أقل الكربون أكسيد ثاني% 15و أكسجني

 أكسيد ثاني% 80و أكسجني% 10جو يف املخزنة تلك من أنقى أمحر لون أعلى، كثافة

 على الكربون أكسيد ثاني% 15و أكسجني% 5 املعاملة حافظت هذا إىل باإلضافة. الكربون

 أكسيد ثاني% 80و أكسجني% 10 املعاملة عن الذائبة الصلبة واملواد احلمضية من أعلى مستوى

 .الكربون

 كفاءة لزيادة مميزات عدة به املتحكم األجواء ذات املخازن يف اآللي التحكم يؤمن

 يف للتحكم معملي جهاز تطوير مت التسعينات، أوائل ففي(. Mittal, 1997) احملصول وجودة

 هذا(. Vigneault, et al., 1994) الصغرية للغرف واألكسجني الكربون أكسيد ثاني مستويات

 ومراقبة املشغلني مهارة يتطلب مما الغاز عينات يف اآللي التحكم بعدم حمدودًا كان النظام

 مما النظام توازن عن الناتج التذبذب إىل باإلضافة هذا. للصمامات يدوي وضبط للعملية مستمرة

 يف وخاصة جدا ضروري النظام يف اآللي التحكم ويعترب. الضبط عمليات يف أطول وقتًا يتطلب

 (.Makarian, et al., 2003) الغازات مستويات يف دقيقًا حتكمًا تتطلب اليت البحثية التجارب

 أصناف ثالثة تنفس على بها املتحكم األجواء تأثري بدراسة Singh and Pala (2008) قام

 والتكرمش اجلودة، الوزن، فقدان الصالبة، اإلثيلني، إنتاج على وكذلك اجلوافة، فاكهة من

 ثاني% 5و 815 مع أكسجني% 2، 5و 815 على حتتوي اليت األجواء ظروف يف التخزين أثناء

 وإنتاج التنفس معدل أن ووجد. م° 2 حرارة درجة عند النرتوجني غاز والباقي الكربون أكسيد

 تلك مع باملقارنة% 5 من أقل أكسجني نسب يف التخزين عند ملحوظة بصورة يقالن اإليثلني

 تقليل يف فعااًل كان بها متحكم أجواء يف التخزين أن إىل وخلصوا%.  10أو 2 أجواء يف املخزنة

 .Janisiewicza, et al) استخدم أخرى، ناحية من. الفاكهة صالبة على احلفاظ مع الوزن، فقدان

 بتقنية املخزن للتفاح معاملة عند الصوديوم بيكربونات مع التخمر مضادات من نوعني 2008)
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 التخمر مبضادات املعاملة أن ووجد. أشهر ستة لنحو التجاري املستوى على بها املتحكم األجواء

 العفن طريق عن اإلصابة معدل خفض يف فعالة كانت الصوديوم بيكربونات بإضافة أو فقط

 . ٪ 31-28 حبوالي األزرق

 فاكهة على احلصاد بعد وما قبل ما معامالت فاعلية بدراسة Akbudak, et al.  (2008) قام

 يف الكرز فوضع لذلك، معامالت ست استخدمت. بها متحكم أجواء ظروف يف احللو الكرز

 أكسيد ثاني% ( 5%: 85 ،%5%: 80 ،%5%: 15 ،%5%: 10 ،%5%: 5%، 81%: 0103) أجواء

 مئوية صفر حرارة درجة عند وذلك التعادل، كغاز النيرتوجني واستخدم أكسجني: كربون

 تام بنجاح احللو الكرز ختزين ميكن أنه النتائج أثبتت وقد. أسابيع 2 ملدة% 30 نسبية ورطوبة

%: 85 أجواء حتت وجزئيا( أكسجني: الكربون أكسيد ثاني% )5%: 80 أجواء حتت يوم 10 ملدة

 الظروف هذه حتت املعامالت هذه استطاعت كما(. أكسجني: الكربون أكسيد ثاني% )5

 %.3120 إىل% 88101 من الفاسدة الثمار نسبة خفض

 به متحكم وجو حرارة درجة من التخزين ظروف تأثري بدراسة Sestari, et al. (2008) قام

 م°5 حرارة درجيت عند التخزين معامالت وكانت. نضج مرحليت يف املقطع اخلوخ مثار جودة على

 م وجو°5- حرارة درجة وعند الكربون أكسيد ثاني: أكسجني% 8%: 8 أجواء م وعند°5-و

: أكسجني% 1%: 8 وجو م°5- حرارة درجة وعند الكربون أكسيد ثاني: أكسجني% %3: 1

: أكسجني% 8%: 8 وجو م°5- عند املخزنة الفاكهة أن النتائج أظهرت. الكربون أكسيد ثاني

 .Angós, et al وجد بينما. النضج مراحل من ألي صالبة أكثر كانت الكربون أكسيد ثاني

 للبطاطس وذلك األدنى احلد إىل واإلنضاج التنفس معدل من تقلل بها املتحكم األجواء أن (2008)

 جرى واليت بها املتحكم األجواء معاملة كانت. م° 8 عند يوما 18 ختزين فرتة خالل املصنعة

 ،%0%:20 ،%10%:10 ،%0%:10 ،%10%: 5،%0%: 5 ،%5%:815 ،%0%:815 هي اختبارها

 كغاز ونيرتوجني أكسجني:كربون أكسيد ثاني% 10%:30و ،%0%: 30،%80%: 20،%10%:20

 معدالت خفض حيث من النتائج أفضل% 10%: 20و ،%80%: 20 املعاملة أعطت وقد. تعادل

 .م° 8 عند يوما 18 ملدة ختزين بعد% 31 بنسبة والصالبة السطح، لون يف التغريو التنفس

( م˚ 11 إىل 8 من)  احلرارة درجات تذبذب تأثري Tano, et al. (2008) درس أخرى ناحية من

 على املعدلة العبوات داخل الكربون أكسيد أكسجني: ثاني% 15%:1 أجواء ظروف عند

 درجة تذبذب نظم حتت املخزنة الفراولة جودة تأثرت. يومًا 11 ملدة واملخزنة الطازجة الفراولة

 يف اإليثانول مستوى وزيادة الوزن، وفقدان الصالبة نتائج ذلك إىل أشارت كما بشدة حرارة

 يف املخزنة الفراولة مع باملقارنة وذلك الفسيولوجية، األضرار بسبب واإلصابة النباتية، األنسجة
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 واحدة، مرة وقع لو حتى احلرارة، درجات تذبذب أن على الباحثون وأكد. ثابتة حرارة درجة

 املنتجات سالمة وكذلك املعدل اجلو حتت التغليف لفوائد خطريا تدهورًا يشكل أن ميكن

 . املغلفة

 درجة عند املخزن التفاح لون يف البين التحول بدارسة Chung and Moon (2009) قام قد

 بعد للتفاح البين التحول أن ووجدا العادي اهلواء يف وآخر به املتحكم اجلو يف مئوية صفر حرارة

 يف مئوية صفر حرارة درجة عند املخزن من أسرع العادي واهلواء صفر درجة عند واملخزن قطعه

 زهور لون تغري بدراسة Schouten, et al. (2009) قام ذلك، إىل باإلضافة. به املتحكم اجلو

 الرتكيز أن إىل واستخلصوا بها متحكم أجواء يف والتخزين احلرارة بدرجة وتأثرها القرنبيط

 ووجد. اللون تغري من تقلل األكسجني من املنخفضة والنسبة الكربون أكسيد لثاني العالي

Valeria, et al. (2009 )نفس يعطى اليوسفي شرائح تعبئة يف املعدلة األجواء تقنية استخدام أن 

 .احلسي االختبار حبسب املستهلكني لدى الطازجة اليوسفي شرائح جودة

 زيادة بسبب وذلك لألمراض تعرضًا أكثر الطازجة املنتجات أن Sandhya (2010) أوضح

 للفواكه بها واملتحكم املعدلة األجواء تقنية أن الباحث وذكر. احلصاد بعد التنفس معدل

 املسبقة واخلضروات للفواكه البسيطة املعامالت بعض إجراء مع خاصة الطازجة واخلضروات

 أوضح كما. التقنية هلذه املستقبلية واالحتياجات احلالي املوقف دراسته يف راجع وقد. التجهيز

(Sen, et al. (2009 العالية احلرارة درجات عند بها املتحكم األجواء تقنية استخدام إمكانية 

 . املتوسط البحر منطقة يف واملنتشر الشمسي التجفيف عن بديال التني حلفظ م˚81

 يف األخضر اللون وتدهور الكلورفيل عن املسئول اجلني أن Büchert, et al. (2011) أوضح

 فوق واألشعة األبيض اللون الساخن، هلواء التعرض مثل احلصاد قبل ما مبعامالت يتأثر القرنبيط

 درس أخرى ناحية من. فيه ومتحكم معدل جو يف بالقرنبيط احتفظ إذا يتأثر ال بينما البنفسجية

Martínez-Sánchez, et al. (2011) فوجد لألكل اجلاهز الروماني اخلس على املعدلة األجواء تأثري 

 العمر من تزيد أقل أكسجني بنسبة األجواء معدلة عبوات يف ووضعه للضوء تعريضه عدم أن

 املربد التخزين أن Yong-Biao Liu (2011) بها قام اليت الدراسة وأظهرت. الروماني للخس التخزيين

 ملدة( ٪01003) األكسجني منخفضة أجواء يف يومني ملدة ختزينها ثم( م°8) يومان ملدة للخس

 .اخلس جودة على السلبية اآلثار من األدنى احلد مع فعاال كان يومني

 الفواكهجودة أحد  على بها املتحكم األجواء تأثري بدراسة Cecchini, et al. (2011) قام

 وخزنت مائيا معاملتها ثم ومن وميكانيكا يدويا حصادها مت اليت chestnuts ذات النواة احلجرية
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 انتشار من حدت بها املتحكم األجواء ظروف حتت التخزين أن البحث نتائج وأثبتت شهرين. ملدة

 .امليكانيكي احلصاد من الناجتة الصدوع يسببها اليت واألضرار التعفن

 

 احلرارية اخلواص  8-8

 وفقا الغذائية للمادة احلراري الطور حسب طبيعة احلرارية اخلواص تتفاوت 

 وهي هامة خواص ثالثة على احلرارية اخلواص تشتمل. Dickerson and Read (1968) لتعريف

 احلراري االنتشار ومعامل(k) احلراري التوصيل ومعامل( Cp()النوعية احلرارة) احلرارية السعة

(α.) 

 اليت املستقرة غري أو العابرة احلرارية العمليات حسابات يف احلراري التوصيل معامل ُيفيد

 احلرارة نشر على املادة قابلية احلراري االنتشار معامل ميثل بينما الغذائية، املواد على جترى

 حرارة درجة عند الغذائية املادة بواسطة احلرارة امتصاص ملدى مقياسًا وتعد اجملاورة، للجزيئات

( Cp) النوعية واحلرارة( k) احلراري التوصيل معامل أن على Njie et al. (1998) أكد. معينة

 احملاكاة وعمليات الرياضية النمذجة عمليات يف العوامل أهم تعد( α) احلراري االنتشار ومعامل

 .املختلفة األغذية تصنيع عمليات يف التحكم بغرض وذلك

 للزيت احلرارية اخلواص إجياد يف التفاضلي احلراري املسعر Lim, et al. (2010) استخدم

 والكيميائية الطبيعية اخلواص بعض Lan, et al. (2010) أوجد كما. التوابل أنواع بعض من الناتج

 احلراري املسعر تقنية مستخدما الصيين األرز من أنواع عشر من املستخرج للنشا واحلرارية

 .احلرارية اخلواص إجياد يف التفاضلي

 واحملتوى احلرارة درجة بداللة ماجنو صنف للب النوعية باحلرارة Bon, et al. (2010) تنبأ

 بينما. احلرارة درجة من أكثر النوعية احلرارة قيم يف يؤثر الرطوبي احملتوى أن ووجد الرطوبي

 للنشا احلرارية اخلواص إجياد يف الطيفي التحليل جهاز Lima and Andrade (2010) استخدم

 .الذوبان عملية أثناء ذرة صنف من املستخلص

 

 احلراري التوصيل معامل  8-8-1

 صفر من مسامية بنسبة املسامية شبة للمواد احلرارية املوصلية Carson, et al. (2006) قاس

 ألقطار أن أتضح. الغذائية للمواد احلرارية املوصلية على املسامية تأثري دراسة بهدف ٪15 إىل

 8 من بها اخلطأ نسبة تراوحت واليت احلرارية املوصلية قيم على طفيف تأثري املتوسطة املسامات

 املسامية للمواد احلرارية باملوصلية للتنبؤ منوذج بتطوير Hamdami, et al. (2004) قام كما. ٪5 إىل

 مت حيث 0138 إىل 0153 من مسامية ونسبة ٪10 إىل صفر من النسبية الرطوبة بها ترتاوح واليت
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. م85º إىل 35- من تراوح احلرارة درجات من مدى يف اخلطي احلراري املصدر طريقة استخدام

 توافقت وقد Krischer كرشري ومنوذج Maxwell ماكسويل منوذج هما منوذجني استخدام مت

 ذلك استخدام إمكانية أتضح. جيدة بصورة معمليا املقاسة تلك مع األخري النموذج تطبيق نتائج

 البخر عملية تأثري اعتبار مع اإلسفنجية الغذائية للمواد احلرارية باملوصلية للتنبؤ النموذج

 .والتكثيف

 للتنبؤ منوذج لتطوير العصبية الشبكة برنامج باستخدام Sablani and Rahman, (2003) قام

 استخدام مت وقد. الرطوبي واحملتوى احلرارة لدرجة كدالة الغذائية للمواد احلرارية باملوصلية

 لتطبيق أخرى ومواد األرز اجلذر، النشا، السكروز، البطاطس، الزبيب، الكمثري، التفاح،

 من املراجع من عليها احلصول مت اليت احلرارية املوصلية قيم تراوحت. النموذج ذلك يف بياناتها

 88-) احلرارة ودرجات الرطوبي احملتوى من واسع ملدى وذلك كلفن.م/وات 81350 إىل 01018

 للنموذج النسيب اخلطأ متوسط كان. ٪10 إىل 010 من تراوحت مسامية ولنسبة( مº 130 إىل

 استخدام إمكانية إىل الباحثون أشار. ٪1811 العصبية الشبكة خالل من استحداثه مت الذي

 .الغذائية املواد على تطبيقها يتم اليت احلرارية العمليات حلسابات النموذج هذا

 الواقعة الغذائية للمواد احلرارية املوصلية لقياس طريقة بتطوير Niassar, et. al. (2000) قام

 حتديد مت. اخلطي احلراري املصدر باستخدام( باسكال ميجا 10 إىل 018 من) ضغط حتت

 يف وذلك ٪20 إىل 50 من الرطوبي حمتواه بلغ والذي اجمللنت البطاطس لنشا احلرارية املوصلية

 لنشا احلرارية املوصلية قيمة زيادة أتضح وقد. م20º إىل 85 من تراوح احلرارة درجات من مدى

 1 إىل الضغط بزيادة وكذلك احلرارة ودرجة الرطوبي احملتوى بزيادة اجمللنت البطاطس

 الناجتة القيم تأكيد ومت. العالية الضغط لقيم ثابتة احلرارة املوصلية بقيت حني يف ميجابسكال

 .املنشورة تلك ومع باملاء مبقارنتها وذلك

 التوصيل مبعامل للتنبؤ جتريبية معادالت بتطوير Fikiin, et al.(1999)قام  أخرى ناحية من

 مشلت حيث ومفتوحة مغلقة صواني يف املعبأة الفاكهة من خمتلفة أنواع لطبقات احلراري

 مناسبة كانت عليها املتحصل النتائج. وغريها اخلوخ املشمش، الفراولة، العنب، الدراسة

 معامل Nije et al, (1998) قاس. اهلندسية وللحسابات الرياضية النمذجة عمليات يف لالستخدام

 اخلطي احلراري املصدر طريقة باستخدام وذلك الفاكهة مثار من جملموعة احلراري التوصيل

 إىل 0113 من للبالتينني كانت حني يف م،°.م/وات 0151 إىل 0111 من للجوافة القيم بلغت حيث

 . م°.م/وات 0185
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 وذلك التونة مسك للحم احلراري التوصيل معامل بقياس Cristianini, et al. (1996) قام

 معامل بقياس أيضا قام كما. م°35 إىل م°82 من احلرارة درجات مدى يف DSC باستخدام

 بداللة للتونة مسك للحم احلرارية للخواص متعددة مناذج تقديم ومت والكثافة احلراري االنتشار

 واليت واالنسيابية احلرارية اخلواص Rosentrater and Flores (1997) استقصى. الرطوبي احملتوى

 عمليات لتصميم أساسية تعد واليت النوعية واحلرارة احلراري التوصيل معامل على اشتملت

 لقياس وذلك اخلطي احلراري املصدر من معدلة نسخة مبوائمة Delgado, et. al. (1997) قام. النقل

 يف وذلك واملسلوقة الطازجة والسبانخ اجملمدة وغري اجملمدة للفراولة احلراري التوصيل معامل

 باستخدام Pongsawatmanit, et. al.(1993) قام. م°82 إىل 81- من تراوح احلرارة درجات من مدى

 والسكروز اجللوكوز حملاليل الفعال احلراري التوصيل معامل لقياس احملورية األسطوانة طريقة

 التوصيل معامل. م°80 إىل م80- من تراوح احلرارة درجات من مدى يف والبيض واجلالتني

 املتجمدة املرحلة من كل يف وذلك الكلية الصلبة املواد نسبة بزيادة اخنفض الفعال احلراري

 بصورة يعتمد الفعال احلراري التوصيل معامل كان متجمدة الغري املرحلة يف. متجمدة والغري

 الفعال احلراري التوصيل معامل اعتمد املتجمدة املرحلة يف حني يف احلرارة درجة على ضعيفة

 التوصيل ملعامل أعلى قيم املنخفضة احلرارة درجات أعطت حيث احلرارة درجة على قوية بصورة

 . الثلج نسبة من ذلك انعكس حيث الفعال احلراري

 وذلك( Fitch) فيتش طريقة على يعتمد جهازًا Rahman (1991) طور متميزة دراسة يف

 درجة من وأعلى أدنى حرارة لدرجة الصلبة الغذائية للمواد احلراري التوصيل معامل لقياس

 اجملمد، الدجاج للثلج، احلرارية املوصلية قياس خالل من اختباره ثم اجلهاز معايرة مت. التجمد

 املوصلية على القياسات من جمموعة Wang and Kolbe (1990) أجرى. الطازج والتفاح البطاطس،

 من مدى يف وذلك اخلطي احلراري املصدر من معدلة نسخة باستخدام وذلك Surimi احلرارية

 كانت Schwartzberg منوذج يف عوامل ثالثة أن ُوجد. م˚30 إىل 80- من تراوح احلرارة درجات

 .cryoproctant مادة تركيز مع خطية عالقتهم

 رطوبة حمتويات عند للتفاح احلراري التوصيل معامل بتقدير  Lozano, et al. (1979) قام

 إىل إضافة إحصائيًا بينهما العالقة وإجياد منتج جم/ماء جم 1108و 0121 بني ما تراوحت خمتلفة

 أوضحت وقد. احلرارة درجة بداللة عليها احلصول مت اليت احلراري التوصيل معامل بيانات عالقة

 م،° 10إىل 88 من احلدود يف احلرارة درجة على تعتمد ال احلراري التوصيل معامل قيم أن النتائج

. ومتناقضة كبرية الرطوبي احملتوى مع وعالقتها احلراري التوصيل معامل قيم كانت حني يف

 يف رطوبي حمتوى عند والزبيب للعنب احلرارية اخلواص بدراسة Vagenas, et. al.(1990) قام كما
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 الدراسة هذه نتائج بينت وقد. املعمل حرارة درجة وعند رطب أساس على ٪20إىل 18 من احلدود

. الرطوبي احملتوى مع خطيًا تتغري للزبيب احلراري التوصيل ومعامل النوعية احلرارة من كال أن

 إىل 33 من احلرارة درجة حدود يف معنويًا يتغري مل احلراري التوصيل معامل أن أيضا ُوجد كما

 احملتوى تأثري Hobani and Tolba (1995) حبث كما. 015 إىل 018 من املسامية حدود وعند م ˚51

 احلراري التوصيل معامل أن ووجدا للشعري احلراريني واالنتشار التوصيل معاملي على الرطوبي

 حني يف ،(رطب أساس على) ٪30 إىل 10 من احلدود يف الرطوبي احملتوى بزيادة خطيًا يزداد

 . احلدود نفس عند الرطوبي احملتوى بزيادة خطيًا احلراري االنتشار معامل يتناقص

 وصفت فقد. املستقرة احلالة عند احلراري التوصيل معامل قياس طرق من العديد هناك

 ASTM Standard,C-177 بواسطة احلراري التوصيل معامل لقياس احملمي الساخن اللوح طريقة

 تستخدم بينما. للحرارة التوصيل ضعيفة املواد حالة يف الطريقة هذه استخدام يشيع.  (1970)

 غري احلرة للمواد املوصلية لقياس القطري باالجتاه املستقر احلرارة انتقال عند القياس طريقة

 داخل العينة فتوضع حممية نهايات غري من األسطوانة طريقة يف أما. واحلبوب البودرة مثل املدجمة

 املصدر يوفر. النهايات تأثريات إهمال ميكن وعليه الطول النهائية تكون أن يفرتض اسطوانة

 ,Reidy and Rippen) العينة خالل من نقلها الالزم احلرارة كمية العينة مركز طول على احلراري

 :يلي كما احلراري التوصيل معامل حساب يتم حيث( 1971
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 احلرارة درجتاT2و T1و االسطوانة، طول L املركزي، املسخن بواسطة املستخدمة الطاقة q حيث

 .الرتتيب على r2و r1 القطرين عند للعينة

 احلراري باملصدر متامًا العينة حتيط املركزي احلراري املصدر ذات الكرة طريقة ويف

 إىل الوصول وبافرتاض. الطرفية النهايات عن الناجتة الفواقد من التخلص إىل ذلك يؤدي حيث

 اخلارجي والسطح r1 مسافة على احلراري املسخن لسطح احلرارة درجتا وتساوي املستقرة احلالة

 :التالية املعادلة من احلراري التوصيل معامل حساب ميكن  r2 مسافة على للعينة

 

 

 

 عينة به حييط مركزي مسخن املقارنة املركز متحدة االسطوانة طريقة تستخدم

 القطري االجتاه يف احلرارة انتقال بافرتاض. قياسية أسطوانة بها حييط الشكل أسطوانية
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 للمادة r4و r3 القطرين عند T4و T3و للعينة r2و r1 القطرين عندT2و T1 احلرارة درجات وبقياس

 :املعادلة من احلراري التوصيل معامل إجياد فيمكن(. Mohsenin, 1980) القياسية

 

 

 

 .القياسية االسطوانة ملادة احلراري التوصيل معامل هي ks حيث

 املستقر غري احلرارة انتقال عند احلراري التوصيل معامل قياس طرق تعترب عام بشكل

 االنتقالية القياس طرق تتميز كما(. Mohsenin, 1980) املستقرة احلالة عند تلك من تعقيدًا أقل

 خاصًة للمادة احليوية املكونات فقد من التقليل وبالتالي التجربة إلجراء الالزم الزمن بقصر

 احلراري التوصيل معامل قياس حالة يف مالئمة أكثر الطرق هذه جيعل مما الرطوبي احملتوى

 معامل لقياس استخدامًا األكثر وهي فيتش طريقة الطرق هذه أهم ومن. الغذائية للمنتجات

 عام Fitch فيتش العامل بتطويرها قام وقد احلراري، التوصيل ضعيفة للمواد احلراري التوصيل

 :التالية املعادلة باستخدام للعينة احلراري التوصيل معامل حساب وميكن. م1335

 

 

 

 درجة فرقا T2و T1 احلرارة، مُلجمع النوعية واحلرارة بالرطل الكتلة هما Cpو M حيث

 .الرتتيب على املختربة العينة ومساكة مساحة Lو Aو الزمن، t التجربة، ونهاية بداية عند احلرارة

 ملكونات احلراري التوصيل معامل لقياس معدل فيتش جهاز Bennett, et al. (1962) طور

 التوصيل معامل لقياس املعدل فيتش جهاز Zuritz, et al. (1989) طور كما. واخلضراوات الفواكه

 Rahmanقام. العينة من صغرية وشرائح الصويا فول حبات مثل احلجم صغرية لألغذية احلراري

 لألغذية احلراري التوصيل معامل لقياس Zuritz, et al. (1989) جلهاز إضايف بتحسني( 1991)

 حساب يف هو فيتش طريقة على املعتمدة األجهزة بقية عن التحسني هلذا األساسية امليزة. اجملمدة

 .اجلهاز حواف من الفواقد

 االنتشار ومعامل احلراري التوصيل معامل بيانات Keppeler and Arboleda (1981) عرض

 عند وذلك ٪35و 8 تركيز عند احملول السكروز حماليل وكثافة واحلرارة النوعية احلراري

 التوصيل معامل بقياس Barrera and Zaritzky (1983) قام كما. م° 313و 80- بني حرارة درجات

 عنه التعبري مت حيث اخلطي احلراري املصدر طريقة باستخدام اجملمدة األبقار لكبد احلراري

 .أكني-ماكسويل معادلة أساس على منوذج عرض ومت احلرارة درجة يف كدالة
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 الفواكه من خمتارة جملموعة احلراري التوصيل معامل عن دراسة Sweat (1974) قدم

 أساس على ٪100و ٪10 بني تراوحت الرطوبي احملتوى من خمتلفة مستويات عند واخلضروات

 مع واخلضروات الفواكه هلذه( k) احلراري التوصيل مبعامل للتنبؤ التالية املعادلة حدد. رطب

 : ٪10من أعلى( M) رطوبي حمتوى

k = 0.148 + 0.00493 M٪ 

 : حيث 

k (.م°.م/وات) احلراري، التوصيل معامل 

M (.رطب أساس على) الرطوبي، احملتوى 

 

 احلرارة لدرجات احلرارة التوصيل مبعامل للتنبؤ معادلتني( Sweat, 1976) طور كما

 والطيور األمساك اللحوم، عن املتاحة املعلومات على اعتمادا التجمد نقط من واألعلى األدنى

 :التجمد نقطة من أعلى احلرارة درجات عند k بقيم للتنبؤ اقرتح التالي النموذج. آنذاك

k = 0.08 + 0.52W 

 .الرطوبي احملتوى نسبة W ،(م°.مرت/وات) احلرارية املوصلية kحيث 

 والسائلة الصلبة الغذائية املواد من لكل عامة معادلة طور( Sweat, 1986) الباحث نفس  

 :نقطة 830 عددها بلغ بيانات جمموعة من

k = 0.48Xw + 0.155Xp+ 0.25Xc+0.16Xf+0.135Xa. 

 الرماد، الربوتني، الرطوبي، احملتوى: وهمwc , f, a, p ،  من كل من احملتوى نسبة X: حيث

 درجات من ضيق جمال يف فقط النموذج هذا ينطبق. التوالي على والكربوهيدرات، الدهون،

 . كمتغري احلرارة درجة يتضمن ومل التجمد حرارة درجة من أعلى احلرارة

 :اآلتية للعالقة وفقا القياسي االحنراف حبساب( Sweat, 1986) قام وقد

  nkk pe / - 
2 

 : احليوية للمواد التالي النموذج( Chato, 1966) اقرتح كما

k = 0.0324 + 0.329W 

 (.٪) الرطوبي احملتوى هي W ،(م°.مرت/وات) احلرارية املوصلية هي  k حيث 

 

 

 (α) احلراري االنتشار معامل  8-8-8

 اخلواص بداللة عنها التعبري وميكن.، املادة عرب بالتوصيل احلرارة انتشار معدل وهي

 : األخرى احلرارية



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

  
 

    
 

 احلرارة Cp ،(3-مرت.كجم) الكثافة ρ ،(1-ثانية 8مرت) احلراري االنتشار معامل α حيث

 (. 1-كلفن1-مرت وات )  احلراري التوصيل معامل k ،(1-كلفن 1-كجم جول) النوعية

 واخلضر الفواكه من للعديد الفساد عالمات فحص( Gijsbertsena, et al., 2004) اقرتح

 واليت حرارية تصوير أشعة باستخدام وذلك( non-destructive methods) حمطمة غري بطرق

 واالنتشارية احلرارية املوصلية بيانات على احلصول أمكن( CO2 ليزر حتديدًا) بواسطتها

 .احلرارية

 احلرارة درجة بني العالقة لتسجيل اللوحي اجملمد باستخدام Albin, et al. (1979) قام

 مرحلة يف التربيد عملية أثناء وذلك الغذائية املنتجات وبعض الغذائية املواد مناذج لبعض والزمن

 مت تلك الزمن مع احلرارة درجة عالقات. التجمد مرحلة يف التسخني عملية وأثناء التجمد عدم

 احلصول أجل من وذلك خطية غري حسابية طرق من عليها احلصول مت نظرية بعالقات مقارنتهم

 املواد لنماذج احلراري االنتشار ملعامل نتائج عرض مت وقد. احلراري االنتشار معامل قيم على

 .للجمربي وأيضا خمتلفة رطوبية حمتويات عند املهروسة للبطاطس ذلك التكوين خمتلفة الغذائية

 للحم احلراري االنتشار معامل لقياس املعدلة فيتش طريقة Chen, et al., (1998) استخدم

 املفروم الباكال مسك للحم احلراري االنتشار معامل قياس مت. الكيوي لثمار اخلارجية والطبقة

Nesvadba and Eunson (1984) العالقة كانت وقد الرطوبي احملتوى بزيادة يزداد أنه وجد حيث 

 بزيادة تناقصت حيث الرطوبي واحملتوى احلراري االنتشار معامل بني التجميد مرحلة يف خطية

 . احلرارة درجة

 نتائج باستخدام وذلك Nije, et al., (1998) قبل من احلراري االنتشار معامل قيم حساب مت

 مت اليت البيانات. الغذائية املادة وكثافة النوعية واحلرارة احلراري التوصيل ملعامل جتريبية

 عالقات صورة يف عنها التعبري مت مرجعية أخرى مصادر يف املعطاة لتلك قريبة كانت عرضها

 .معملية

 

 (Cp) النوعيـة احلـرارة  8-8-3

 إلجناز املنتج من الكتلة لوحدة املفقودة أو املكتسبة احلرارة كمية هي النوعية احلرارة

 .املنتج طور يف تغيري أي حدوث دون احلرارة درجة يف تغري
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

1-كجم جول بوحدات للمنتج النوعية احلرارة( Cp)حيث
 احلرارة كمية  Q، 1-م˚

 كثافة ρكجم، بوحدات املنتج كتلة m جول، بوحدات املنتج بواسطة املفقودة أو املكتسبة

 درجة فرق متوسط( T)و ،3مرت بوحدات الغذائية املادة حجم V ،3-مرت كجم بوحدات املنتج

 .م˚ بوحدات احلرارة

 :كالتالي احلرارة لدرجة دالة النوعية واحلرارة

 

 و

 

 

 الغذائية للمواد( Cp) النوعية احلرارة فإن ،(م˚100 إىل م˚80) احلرارة درجة حاالت يف

 احلرارية العمليات فيها تتطلب اليت احلاالت يف أما. احلرارة درجة مع كثريًا تتغري وال ثابتة تظل

. احلرارة درجة مع( Cp) النوعية احلرارة تغري االعتبار يف األخذ جيب فإنه عالية، حرارة درجة

 :التالية املعادلة باستخدام النوعية احلرارة متوسط استخدام وميكن

 

 

 

 الصلبة الغذائية املواد من لكثري املتوسطة النوعية احلرارة قيم استعراض مت ولقد

 ,Heldman and Singh, 1981; Mohsenin, 1980; Toledo) منها الدراسات من العديد يف والسائلة

1980; Singh and Heldman, 1984.) 

 :فإن معطاة، النوعية احلرارة تكون عندما 

 

 

 التصنيع عمليات معظم يف الشائعة احلرارة درجات حدود يف صحيحة املعادلة هذه وتعترب

 . الغذائي

 الرطوبي، احملتوى املنتج، مكونات:  منها عوامل بعدة منتج ألي النوعية احلرارة تتأثر

. النوعية حرارته تزداد للمنتج الرطوبي احملتوى زاد فكلما. والكثافة والضغط احلرارة، درجة

 ثابت ضغط عند النوعية احلرارة تستخدم الغذائي، التصنيع تطبيقات معظم يف عامة، وبصفة

 لعمليات بالنسبة. املختلفة الغذائي التصنيع عمليات خالل ثابتًا الضغط على احملافظة يتم حيث

 عملية أثناء صلب إىل السائل حتول ذلك ومثال املنتج، طور يف تغري خالهلا حيدث اليت التصـنيع

 . احلرارة النوعية تستخدم أن يفضل فإنه التجميد،
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 النوعية احلرارة لتقدير خمتلفة معملية طرق Mohsenin, (1980) and Rahman, (1995) ناقش

 Differential التفاضلي املسح مسعر واستخدام املخاليط طريقة تشمل واليت الغذائية للمواد

Scanning Calorimeter .على تعتمد خمتلفة مناذج استخدام الباحثني من العديد ناقش أيضا 

 اخلاصية بتلك للتنبؤ وذلك التجرييب القياس لنتائج اإلحصائي والتحليل الكيميائي الرتكيب

 . الرطوبي واحملتوى احلرارة درجة يف كدالة

 حلبوب النوعية احلرارة لتقدير املخاليط يقةطر Shinoj and Viswanthan, (2003) طبق

 زيادة لوحظ. ٪30 إىل 10 من الرطوبي احملتوى من مدى يف وذلك القمح من خمتلفة أنواع وطحني

 وقد. الرطوبي احملتوى بزيادة وذلك م°.كجم/كجول 818 إىل 1188 من النوعية احلرارة قيمة يف

 نفس استخدام مت. النوعية احلرارة قيمة على تأثري هلا ليس املادة طبيعة أن إىل الباحثان خلص

 Ogunjimi et) قبل من وذلك Locust bean ببذور اخلاصة النوعية احلرارة لتقدير املخاليط طريقة

al., 2002 ،)عليه احلصول مت تراوح املدى الذي وقد ٪10185 للبذور الرطوبي احملتوى كان حيث 

 التسريب أو احلراري الفقد يعد. ٪1103 قياسي باحنراف مº.كجم/جول ك 11815 إىل 1113 من

 النوعية احلرارة حساب طريقة يف اخلطأ عوامل أهم من احمليط للوسط املسعر من احلراري

 مساوية حرارة درجة على املسعر حفظ جيب ذلك جتنب وليتم(. Lewis, 1987) املخاليط بطريقة

 . االدياباتيكي املسعر احلالة تلك يف يسمي حيث احمليط الوسط حرارة لدرجة

 خمتلفة ألنواع الكلية احلرارة كمية حلساب التقنية نفس Pham. et al.( 1993) استخدم

 إىل 80- من تراوح احلرارة درجات من مدى يف املصنعة واللحوم األمساك منها الغذائية املواد من

 إضافة على يعتمد والذي Schwartzberg منوذج مع جيدا توافقت نتائجهم أن وجدوا وقد. م80°

 عينـة وضع يتم الطريقـة هذه يف. منها كل لنسبة وفقًا املختلفة العينة لعناصر احلرارة كمية

 معلومًا ماءًا وحيتوي معلومة نوعية حرارة ذو حراري مسعر داخل حـرارتها ودرجة كتلتـها معـلوم

 : من الطريقة هذه يف للعينة النوعية احلرارة تقدير وميكن. حرارته ودرجة كتلته

 

 أو

 

 

 :حيث

Cpc كلفن كجم/جول.ك   املسعر يف العينة لوعاء النوعية احلرارة 

Cps كلفن كجم/جول.ك      للعينة النوعية احلرارة 

Cpw كلفن كجم/جول.ك      للماء النوعية احلرارة 
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Wc كجم      العينة وعاء كتلة 

Ws كجم       العينة كتلة 

Ww كجم      املضاف املاء كتلة 

Tc,I م˚    العينة لوعاء االبتدائية احلرارة درجة 

Tw,I م˚     للماء االبتدائية احلرارة درجة 

Te م˚      التوازن حرارة درجة 
  

 الطاقة وكذلك املسعر من احلرارة فقد هي الطريقة هذه يف اخلطأ مصادر أهم من

 أهمية األخطاء هذه لتصحيح(. Mohsenin, 1980) الغذائية للمادة احليوي النشاط بواسطة املضافة

 لوحدة بالنسبة املنخفضة احلرارية السعات ذات للمواد النوعية احلرارة قياس عند كبرية

 السعة مع تساويها حد إىل كبرية العينة لوعاء احلرارية السـعة تكون عندما وأحيانا احلجم،

 فقد) األخطاء هذه لتصحيح بيـانية طريقه Stitt and Kennedy (1945اقرتح ) وقد. للعينة احلرارية

طريقة  تطوير مت ولقد. للتجربة الزمن مع احلرارة درجات منحنى على باالعتماد( احلرارة

(Pealzner (1951 ( بواسطةLi, et al. (1971 وميكن . النحاس من اسطوانية كبسولة فيها استخدم

 وقد(. Hwang and Haykawa, 1979املسعر ) داخل املـاء يف غمرها ثم الكبسولة يف العينة وضع

 وميكن حناسي، أنبوب من به اخلاصة االختبار كبسولة صنعت مسعرًا Gupta (1990طور )

 املعادلة: من للمسعر النوعية احلرارة تقدير

 

 

 

 

 

 

 :حيث

CCA كلفن كجم/كيلوجول     للمسعر النوعية احلرارة 

Cw كلفن كجم/كيلوجول     للماء النوعية احلرارة 

Ww كجم      املاء كتلة 

WCA كجم      املسعر كتلة 

Twc م°   املسعر يف للماء التوازن عند احلرارة درجة 
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Tow م°    االبتدائية املاء حرارة درجة 

Toc م°   للمسعر االبتدائية احلرارة درجة 

Ccap كلفن كجم/جول كيلو    للكبسولة النوعية احلرارة 

Wcap كجم              الكبسولة كتلة 

Tcao م°    االبتدائية الكبسولة حرارة درجة 

TR            هي (dT/dt) t التالية بالطريقة قياسها وميكن  :            
t 

tt

TT
T

12

12
R






 

 : التالية املعادلة من للعينة النوعية احلرارة حساب وميكن

 

 

 

 

 :حيث

Csa 1-كلفن.1-كجم.كيلوجول  للعينة النوعية احلرارة 

Tos م˚ االبتدائية العينة حرارة درجة 

Tws م˚ التوازن عند العينة حرارة درجة 

 

 أعلى النوعية احلرارة لقياس استخدامها ميكن الطريقة هذه أن إىل Gupta (1990) وأشار

 .املاء من بداًل احلراري لالنتقال كوسيط معدنية أو نباتية زيوت باستخدام مئوية درجة م˚100 من

 من يرتاوح الطازجة البحرية لألغذية النوعية احلرارة قيم مدى أن Rahman (1993) أوضح

 املخاليط طريقة Balaban and Pigott (1992) استخدم أيضا. كلفن.كجم/جول ك 3113 إىل 3183

 عند معملية معادلة صورة يف نتائجهم عن عربا حيث Ocean prech لسمك النوعية احلرارة حلساب

 باستخدام Peralta, et al. (1995) قام كما. احلرارة ودرجة الرطوبي احملتوى من خمتلفة مستويات

 املسعر معايرة مت وقد املصنعة األغذية من خمتلفة ألنواع النوعية احلرارة حلساب الطريقة نفس

 01111±1118 هلم النوعية احلرارة قيم كانت حيث بروبيلني والبولي السيلكون زيت خالل من

 .التوالي على ،(م°.كجم/جول ك) 01113 ± 0123و

 من واحدة التجريبية النماذج خالل من الغذائية للمواد احلرارية اخلواص بقيم التنبؤ يعد

 ما وعادة الرطوبي، واحملتوى احلرارة بدرجة تأثرها ومدى اخلواص تلك حلساب الطرق أهم

 من املختلفة الغذائية املادة ومكونات احلرارة درجة من كل يف كدالة النماذج تلك تصاغ

).(
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 تطوير على الباحثني من الكثري عمل وقد. الرطوبي واحملتوى الرماد الربوتني، الكربوهيدرات،

 ناقش. واملصنعة الطازجة الغذائية للمواد احلرارية اخلواص بقيم للتنبؤ رياضية النماذج من العديد

(Sweat, 1986; Pham and Willix, 1989; Rahamn, 1993; and Radhakrishnan, 1997 )النماذج 

 .عامة بصفة املختلفة احلرارية اخلواص بقيم التنبؤ خالهلا من ميكن اليت املتعددة

 للمواد املختلفة احلرارية اخلواص على الرطوبي احملتوى تأثري Lewicki (2004استعرض )

 Additive) اإلضافة منوذج باستخدام الباحث أوصي. والفاكهة للخضروات وخاصة الغذائية

model )احملتوى تأثري اعتبارها يف تأخذ املنشورة النماذج مجيع أن موضحا النوعية احلرارة لتقدير 

 تتباين الرطوبي احملتوى اضاخنف عند أنه غري الغذائية للمواد النوعية احلرارة على الرطوبي

 .الفعلية بالقيم مقارنة النماذج بغالبية اخلاصة النتائج

 للمواد النوعية باحلرارة للتنبؤ عددية حماكاة طريقة Alhama and Fernandez (2002طور )

. الغذائية املواد جتميد بعملية اخلاصة التفاضلية املعادالت حل يف تساهم واليت الصلبة الغذائية

 تطبيقها مت وقد الطبقات، متعددة الشكل وكروية أسطوانية املواد على الطريقة هذه تنطبق

 نظرية تفاصيلها يف الطريقة وتستخدم. املدفوع احلمل تيارات باستخدام األمساك جتميد على

 . احلدية وقيمها بظروفها التفاضلية املعادالت حلل احملددة الفروق

 الغذائية للمواد النوعية احلرارة لتقدير احلدية الفروق طريقة Simpson (2003استخدم )

 املقرتحة الطريقة تقييم مت(. Inverse method) املتحولة الطريقة خالل من وذلك التجمد عملية أثناء

 عدم على اإلحصائية النتائج دلت حيث( Tylose) الغذائية املادة منوذج على جتريبها خالل من

 . فعليا املقاسة وتلك النموذج من احملسوبة القيم ما بني معنوية فروق وجود

 الغذائية للمواد النوعية احلرارة حلساب املستخدمة النماذج Becker, et al.(1999استعرض )

 عدد لتقييم إحصائية حتليالت أجريت وقد .التجمد وبعد قبل احلرارة درجات مدى من كل يف

 80 ما بني تراوحت املختلفة للنماذج أخطاء وجود تبني حيث االستخدام الشائعة النماذج من

 منوذج أن إىل الباحثون أشار وقد احلرارة، درجة باخنفاض تقلصت األخطاء تلك أن غري. ٪85إىل

Schwartzberg استخدم. دقة األكثر كان (Reidel, 1956 )حلساب منوذج لتطوير احلراري املسعر 

 :التجمد فوق حرارة درجات يف الغذائية املواد من خمتلفة ألنواع النوعية احلرارة

 

 استخدام مت كما. الرطوبي احملتوى W ،(م°.كجم/جول ك) النوعية احلرارة Cp حيث

 : الغذائية املواد من خمتلفة ألنواع النوعية احلرارة لتقدير( El-Sahrigi, et al., 1981) قبل من التالية
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 الدهون حمتوى الرطوبي، احملتوى W, F, P ،(ف°.رطل/أ.ح.و) النوعية احلرارة Cp حيث

 املواد من أنواع لعدة النوعية احلرارة Rahman, (1993) قدر. التوالي على الربوتني، وحمتوى

 بني من دقة أعلى أعطى والذي التالي بالنموذج أوصي حيث املخاليط طريقة باستخدام الغذائية

 :اختبارها مت مناذج عدة

 

 .الرطوبي احملتوى نسبة Xw حيث 

 لقياس photoyroelectric الضوئية الكهرباء طريقة Frandas and Bicanic (1999) طبق

 خمتلفة هندسية أشكال بني اجلمع خالل من أمكن حيث الفاكهة لعصائر النوعية احلرارة

 اخلواص قيم على للحصول جيدة بصورة الطريقة تلك وقد استخدام متباينة. جتريبية وظروف

 معملية معادالت تطوير مت. م°10 إىل صفر من تراوح احلرارة درجات من واسع مدى يف احلرارية

 بتطوير Fikiin, et al (1999) قام. خمتلفة صلبة مواد نسب عند املختلفة احلرارية باخلواص للتنبؤ

 صواني يف املعبأة الفاكهة من خمتلفة أنواع لطبقات النوعية باحلرارة للتنبؤ جتريبية معادالت

 النتائج تعد. وغريها اخلوخ املشمش، الفراولة، العنب، الدراسة مشلت حيث املفتوحة أو مغلقة

 .اهلندسية وللحسابات الرياضية النمذجة عمليات يف لالستخدام مناسبة عليها املتحصل

 Differential التفاضلي احلراري املسعر طريقة النوعية احلرارة لقياس احلديثة الطرق ومن

Scanning Calorimeter (DSC) الطريقة هذه وتعتمد. البحثي املشروع هذا يف استخدامه مت والذي 

 بعينة مقارنًة احلرارية العمليات من الناجتة للمنتج جدًا الصغرية احلرارية التأثريات قياس على

 للطاقة فقد أو اكتساب أي يبني حراريًا رمسًا النظام يف التسجيل جهاز يعطي حيث قياسية،

 املساحة وتتناسب. خمتارة معينة حرارة درجات حدود ويف حمدد تسخني مبعدل املسح عملية أثناء

 التسخني عملية خالل العينة بواسطة املطرودة أو املمتصة احلرارية الطاقة مع طرديًا الرسم داخل

 من تتحول املادة فإن الطور تغري لعملية غذائية مادة تتعرض فعندما(. Mohsenin, 1980التربيد ) أو

 أو( exothermic) بانبعاث مصحوبة العملية هذه وتكون العكس أو السائلة إىل الصلبة احلالة

 عمليات يف الطور حتول حيدث الغذائية الصناعات جمال ويف(. endothermic) حرارة امتصاص

 DSC أجهزة تستخدم. النشويات جلتنة وعملية الدنرتة عملية واالنصهار، التجمد عملية مثل عديدة

 الالزمة احلرارة كمية لتقدير وكذلك الغذائية للمواد الطور حتول أثناء احلراري احملتوى لقياس

 هما البيانات من نوعني على احلصول االختبارات هذه خالل من ميكن. حمددة تفاعالت إلجناز

 الكامنة احلرارة مثل التحوالت لتلك الالزمة احلرارة وكميات الطور حتول حرارة درجات

 احلرارة تقدير يتم. حمددة تفاعالت إلجناز الالزمة واحلرارة النوعية احلرارة لالنصهار، للتجمد،

2
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 التحكم ويتم DSC من عليها احلصول يتم اليت احلراري التدفق منحنيات خالل من النوعية

 كمية حتديد يتم. النوعية احلرارة قياس عند خطية بصورة احلرارة درجة تقل أو تزداد حبيث

 احلرارة حساب يتم ثم ومن الكلية، احلرارة كمية يف الفرق بقياس العينة إىل املتدفقة احلرارة

 :اآلتية املعادلة باستخدام النوعية

 

 بينما( K/s) بوحدات التسخني معدل هو( dT/dt)و ،(J/s) احلرارة كمية معدل هي( dQ/dt) حيث

Wsاألساس خط حتديد يتم. بالكجم العينة كتلة هو (Base line )مرجعية مادة خالل من للجهاز 

 املسعر تقنية أن Wunderlich (1990)وبني  (.Widmann and Riesen, 1988) احلرارية اخلواص معلومة

 أو الغذائية سواء للمواد حتدث اليت احلرارية التأثريات لدراسة تستخدم احلراري التفاضلي

 حتدث تغريات عن عبارة احلرارية التحوالت. احلرارية التحوالت عليها يطلق ما عادة واليت اللدائن

 الزجاجي، والتحول والتبلور الذوبان مثل املختلفة املواد على جترى اليت احلرارية املعامالت أثناء

 من فيها متحكم تسخني عملية إجراء هو التحوالت تلك لدراسة األوىل اخلطوة تكون ثم ومن

 مبعدل عنه يعرب فيه متحكم مبعدل العينة حرارة درجة لرفع معينة حرارة كمية عطاءإ خالل

 (. Scanning rate) املسح

 الفاكهة أنواع من للعديد احلرارة للسعة القياسات من جمموعة Njie, et al. (1998) أجرى

 الرطوبي احملتوى بازدياد تزداد أنها وجد حيث DSC احلراري التفاضلي املسعر باستخدام وذلك

 .Singh, et al) قام م،°.كجم/جول ك 3181 إىل 11131 من عليها املتحصل القيم تراوحت وقد

 املسعر باستخدام قياسها مت واليت احلرارية للسعة اجلمية القيم من جمموعة بعرض 1997)

 املعدلة، فيتش بطريقة قياسه مت والذي احلراري التوصيل ملعامل وأيضا DSC احلراري التفاضلي

 الكولومبية القهوة حبيبات ملسحوق واحلقيقية اجلمية للكثافة قيم عرض مت وكذلك

 Cristianini, et al. (1996) استخدم. Stereopycnometer خالل من قياسها مت والذي واملكسيكية

 احملتوى يف كدالة التونة مسك ملنتجات النوعية احلرارة لقياس DSC احلراري التفاضلي املسعر

 إلجياد DSCجهاز  باستخدام التجارب من جمموعة Kapseu, et al. (1994) أجرى كما. الرطوبي

 درجات من مدى يف وذلك القطن بذرة لزيت احلرارة وكمية احلراري واملنحين النوعية احلرارة

 وكمية احلرارة درجة بني العالقة أن النتائج أوضحت وقد. م°110 إىل 85من  تراوح احلرارة

 85من املدى يف وذلك احلرارة درجة بتغري قليال النوعية احلرارة قيم تباينت بينما خطية احلرارة

 والسائل الصلب جلزيئات الثرموديناميكية اخلواص قيم تشابه أيضا النتائج أوضحت. م°110 إىل

 DSCجهاز  باستخدام Wang and Brennan (1993قام ). احلرارة درجات من إليه املشار املدى خالل

)/( dtdTWs
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 عليها املتحصل النتائج أشارت حيث رياضيا ومنذجتها للبطاطس النوعية احلرارة قيم لتحديد

 درجات من مدى يف تربيعية بصورة وذلك الرطوبي احملتوى بازدياد النوعية احلرارة قيم زيادة

 درجة مع خطيه العالقة كانت حني يف صلبة مادة جم/ ماء جم 8113 إىل صفر من تراوح احلرارة

 م.° 10 إىل80 من مدى يف وذلك احلرارة

 من أنواع ألربعة احلرارية للسعة املطلقة القيم Sochava and Smirnoya (1993استقصى )

 عملية تتم اليت األصلي للربوتني النوعية احلرارة زيادة النتائج أوضحت حيث املهدرج، الربوتني

 استخدم. الزجاجي التحول مرحلة عند وكذلك للرطوبة منخفضة مستويات عند وذلك الدنرتة

Noel and Ring, (1992 )احلراري التفاضلي املسعر DSC ملخاليط النوعية احلرارة لتقدير 

 هو poysaccharide كان amylopectin/water ملخلوط املتبلورة الطبقة يف أنه وجد حيث املاء/النشا

قدر . الزجاجي ولالتح حرارة درجة عند وذلك املقاسة النوعية احلرارة خلاصية الغالب املكون

(Akingbala, et al. 1982 )جهاز  باستخدام وذلك النقي وللدقيق الذرة لنشا احلرارية اخلواصDSC 

 Dios) عرض. للمادة الرطوبي واحملتوى احلرارة درجة بازدياد تزداد النوعية احلرارة أن وجد حيث

 متثيل مت حيث الفاكهة منأنواع  لعدة الرطوبي واحملتوى النوعية احلرارة قياس نتائج 1991)

 النوعية احلرارة حساب خالهلا من ميكن واليت أسية خطي ارتداد معادالت خالل من النتائج

 . ٪31 إىل ٪1 رطوبي حمتوى من وذلك املركزة وعصائرها الطازجة للفاكهة

 Wang and Kolbe (1990) قام التجمد أثناء احلرارية اخلواص عن أخرى دراسة يف

 والسعة املرتبط املاء وكمية Surimi لَسمك االبتدائية التجمد درجة بتحديد DSC وباستخدام

 الرطوبي احملتوى يف التحكم مت حني. اجملمد غري املاء ونسبة احلرارة وكمية الظاهرية احلرارية

 اخلواص على ضئيل تأثري ذي cryoprotectant تركيز كان رطب أساس على٪2013 مستوى عند

 االبتدائية احلرارة درجة معنويا تأثرت حني يف ،(م°80-) الكامل التجمد مدى يف احلرارية

جهاز  استخدام إمكانية الباحثون استخلص(. م°80-) الدرجة هذه دون احلرارية واخلواص

DSC للمواد السائلة ونصف السائلة للمحاليل حتدث اليت والظواهر احلرارية اخلواص لقياس 

 احلرارة درجة على تعتمد الظواهر تلك أن وجدا حيث التجمد درجات عند وذلك الغذائية

 درجة أن أيضا وجدا كما. املختلفة األغذية أنظمة يف األخرى واملكونات الرطوبي واحملتوى

 احلرارية والسعة لالنصهار الكامنة احلرارة وكذلك للطور حتول عندها حيدث اليت احلرارة

 .رطوبي وحمتوى حرارة درجة من العوامل تلك على تعتمد

 للمواد احلرارة درجة مع احلرارة كمية مبنحنيات للتنبؤ عالقة Pham (1996استحدث ) 

 املادة مكونات بداللة م وذلك°80 إىل 80- من تراوح احلرارة درجات من مدى يف وذلك الغذائية
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 مدى يف ٪10± النموذج دقة بلغت وقد املرتبط للماء Schwartzberg  منوذج استخدام مت حيث

 لثمار والطبيعية الكيميائية للخواص بيانات Harrison and McDonald (1975) عرض. التجمد

 احملتوى الكثافة، جممدة، والغري اجملمدة للفاكهة النوعية احلرارة على اشتملت واليت الكيوي

 درجة التربيد، خواص باحلمل، احلرارة انتقال معامل احلراري، التوصيل املعامل الرطوبي،

 مستويات عند التخزين عملية أثناء الوزن يف والفقد التعبئة كثافة التنفس، حرارة التجمد،

 واليت التجمد ودرجات النوعية احلرارة Uemrua and Hasaba (1970) حدد. الرطوبة من خمتلفة

 ثم ومن النتائج تلك توضيح مت حيث احلرارة كميات وكذلك الفاكهة من نوعًا 18 مشلت

 .مشابهة أخرى بدراسات مقارنتها

 واليت Borag لبذور النوعية احلرارة لتقدير DSC جهاز باستخدام Yang, et al.(2002قام ) 

. م°80 إىل 1 من تراوحت حرارة درجة عند وذلك ٪3013 إىل 118 من الرطوبي حمتواها تراوح

 ما بني الفوارق تراوحت وقد م°.كجم/جول ك 1133 إىل 0111 من النوعية احلرارة قيم تراوحت

 على البحث دل وقد. ٪5 حدود يف سابقا الباحثون طوره آخر لنموذج بها املتنبأ وتلك املقاسة القيم

. البذور من النوع هلذا النوعية احلرارة على احلرارة ودرجة الرطوبي احملتوى من كل تأثري

 من مدى يف للروبيان النوعية احلرارة حلساب DSC جهاز Karunakar, et al. (1998) استخدم

 811 إىل 3113 من عليها املتحصل القيم تراوحت حيث م°30 إىل 30- من تراوح احلرارة درجات

 .Schwartzberg منوذج مع جيدا النتائج توافقت وقد( م°.كجم/جول ك)

 معجون انضغاطية خواص إجياد يف النوعية احلرارة Aparicio, et a.l( 2011) استخدم

  .Mills, et al( 2011) واستخدم. املعجون صناعة يف العالي الضغط عمليات لتصميم الطماطم

 Lim, et) استخدمه كما النباتي للجالتني احلرارية اخلواص أجياد يف التفاضلي احلراري املسعر

al. (2010 أوجد كما. التوابل أنواع بعض من الناتج للزيت احلرارية اخلواص إجياد يف (Lan, et al. 

 األرز من أنواع عشر من املستخرج للنشا واحلرارية والكيميائية الطبيعية اخلواص بعض 2010)

 استخدم بينما. احلرارية اخلواص إجياد يف التفاضلي احلراري املسعر تقنية مستخدما الصيين

(Muramatsu, et al.,(2010 العنب، لعصائر احلرارية اخلواص إلجياد احلراري اجملس تقنية 

،  ..Matos, et al( 2011) استخدمه التفاضلي احلراري للمسعر أخر تطبيق ويف. واألناناس الربتقال

 .اجملمد والسمك الطازج السمك بني للتفرقة استخدمه حيث ألمساك جودة اختبار كأداة
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. الغذائية املنتجات من ولعدد الطبيعية اخلواص على متت اليت الدراسات من العديد هناك

 من لعدد األخرى الفواكه لبعض وأيضا التمور على الدراسات تلك ألهم استعراض يلي وفيما

 كثافة إلجياد جتريبيًا رياضيا منوذجا Seddik, et al. (2010حقق ) فقد. اهلندسية اخلواص

 .التجفيف عملية أثناء الغذائية املواد من جمموعة

 املعامالت تأثري بني املقارنة يف تنحصر وتكاد حمدودة للتمور الطبيعية اخلواص دراسات

 ثالثة تأثري بدراسة Bacha and Shahe (1986) قام فقد. الطبيعية التمور خواص على املختلفة

 الثمار وخواص احملصول على( عذوق/ أوراق 3 ،1 ،5) العذوق إىل األوراق نسب من مستويات

 3 خالل البلح نضج مرحلة يف والرزي السيف نبوت لصنفي( والطول والقطر واحلجم الكتلة)

 كان العذوق/األوراق نسبة زيادة تأثري أن الدراسة هذه نتائج أوضحت وقد. متعاقبة سنوات

 الطبيعية اخلواص Bacha, et al.(1987) درس كما. للثمار الطبيعية اخلواص على بسيطا

 واخلالل الكمري: وهي النمو من مراحل ثالث خالل التمور من أصناف أربعة لثمار والكيميائية

 وجود مع أخرى إىل مرحلة من كبرية بدرجة تغريت الطبيعية اخلواص أن النتائج أوضحت. والتمر

 البذرة ووزن الثمرة وقطر وطول حجم أن وجد فقد. واملواسم األصناف بني االختالفات بعض

 مرحلة يف بسيط نقص ذلك يلي الكمري، مرحلة عن اخلالل مرحلة يف ملموسة زيادة تزداد

 كبرية بدرجة أخنفض التانني الربوتني، الرماد، الرطوبة، من الثمار حمتوى أن لوحظ. التمر

 اخلواص دراسة يتم مل أنه إال. واخلالل الكمري مبرحليت مقارنة التمر مرحلة يف خاصة

 . الرطب ملرحلة الطبيعية

 مثار صفات على باألثيفون املعاملة تأثري على دراسة El-Hamady, et al. (1992) أجرى

 القطر احلجم، الكتلة،) الثمار خواص حتسن على النتائج دلت. واملنيفي السلج بلح صنفي

 .االثيفون استخدام من الناتج الثمار خف بتأثري الصنفني كال يف( والطول

 يف الشائعة التمور من أصناف ألربعة الطبيعية اخلواص Al-Ghamdi (1996) استقصى 

 حيث األنسجة زراعة خالل من إنتاجها مت واليت( وثوري زهدي مدجول، دجلة،) الشرقية املنطقة

 احلجم، هي تقييمها مت اليت اخلواص. التقليدية بالطريقة زراعتها مت اليت بتلك مقارنتها مت

 ونسبة الثمار أبعاد لنسبة وأيضا والنوى الثمار من لكل وذلك والقطر الطول الصالبة، اللون،

 موسم خالل وذلك( والتمر الرطب البسر، الكمري،) نضج أطوار ألربعة التقييم مت. اللب كتلة

. والنوى للثمار وذلك الصفات لغالبية األصناف بني معنوية فروق وجود النتائج أظهرت. م1330

 يف صنف لكل النضج أطوار بني الطبيعية للصفات معنوية فروق وجود النتائج أوضحت كما
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 وتلك األنسجة زراعة خالل من إنتاجها مت اليت للثمار الطبيعية الصفات يف متاثل هناك كان حني

 .التقليدية بالطريقة إنتاجها مت اليت

 من أصناف ألربعة الرطوبي احملتوى لقياس Al-Yahya (1999) قبل من دراسة أجريت

 احملتوى حتديد ومت. احلراري الفرن طريق عن( اخلشب وأم والسكري والربحي الشقراء) التمور

 جتفيف مت. كاملة ومثرة جرام 15 ،1 ،8 وهي خمتلفة أوزان ألربعة صنف كل يف الرطوبي

 أقصى أن األصناف مجيع يف لوحظ(. مº 100 ،30 ،20 ،10) خمتلفة حرارة درجات عند التمور

 جرام 15و 1 لألوزان ساعة 18و جم8 للوزن ساعة 53 بلغت حيث م10º عند حدث جتفيف زمن

 ساعة بلغت حيث م 30º عند حدث جتفيف زمن أقل أن ولوحظ. الكاملة للثمرة ساعة 18و

 بعض واجه أنه إال. جرام 15 للوزن ساعات 5و جم 1 للوزن ساعات 8و جرام 8 للوزن ونصف

 .التجفيف أثناء وزنه استقرار لعدم السكري لصنف الرطوبي احملتوى قياس يف الصعوبات

 وذلك عمل فريق مع بها قام اليت الدراسات من العديد باستعراض Sawaya (1986) قام

 يف التمور أصناف من للعديد التمور نضج أثناء الكيميائية التغريات من العديد وتقدير لقياس

 وكذلك والتمر للبلح الثمار كتلة مبقارنة قام فقد. والتمر والبلح الكمري أطوار يف اململكة

(. حسي تقييم) وصفيًا كان ذلك ولكن اللون قاس أيضًا. التمور أصناف من للعديد النوى كتلة

 بعمل قام وأخريًا. والسلج اخلضري التمور من صنفني وكتلة وقطر طول بقياس أيضًا وقام

 وأنواع نسب الرطوبي، احملتوى متضمنًا للتمور الكيميائية املكونات لقياس مكثف

 البلح مرحليت يف التمور من صنفًا خلمسني والفيتامينات واملعادن األلياف الربوتني، السكريات،

 والتغذية الغذاء بقسم به قام الذي الكيميائي التحليل جمال يف ومقدر ضخم جهد وهذا. والتمر

 .واملياه الزراعة لوزارة التابع بالرياض والزراعة املياه أحباث مبركز

 أصناف لثمانية الطبيعية اخلواص إجياد مت( 8008 وحسن، احلمدان) مكثفة دراسة يف

 ونبوت والصقعي والصفري والسكري والسري واخلالص واخلضري الربحي هـي التمور من

 على اخلواص هـذه اشتملت وقد. والتمر والرطب البلح وهي املختلفة نضجهـا مراحل يف سيف

 حجم إىل النوى حجم ونسبة األكرب والقطر والطول والكثافة السطح ومساحة واحلجم الكتلة

 الطبيعية اخلواص بدراسة Hobani and Ahmed (2001قام ) مشابهة، دراسة ويف. الكاملة الثمرة

 صقعي، سري، سيف، نبوت خالص، برحي،) النضج الكاملة التمور من أصناف لستة

 سم 8155-1131 بني والقطر سم 8110-8181 بني تراوح الثمار طول متوسط(. وسكري

 معادالت على حصال كما. 3سم 1188-0111 بني احلجم بينما جم 18138-2181 بني والكتلة

 .بكتلها الثمار حجم لربط خطي احندار
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 بفساد وثيقًا ارتباطًا ويرتبط األهـمية بالغة الطبيعية اخلواص من املائي النشاط يعد 

 داللة تعطي املائي للنشاط العالية فالقيم(. Karel, 1971) جودتهـا ثبات ومدى الغذائية املنتجات

 صالحية فرتة طول على داللة تعطي املنخفضة القيم بينما أكرب بصورة للفساد املنتج قابلية على

 النشاط قيم تكون أن التمر ومعجون الرطب مثل املنتج استهالك عند يفضل أنه إال. املنتج هذا

 لثمانية املائي والنشاط الرطوبي احملتوى بيانات( 8008) وحسن احلمدان أورد. عالية املائي

 قيم النشاط املائي وتراوحت( متر رطب، بلح،) الثالث نضجها مراحل عند التمور، من أصناف

 على بناء( terebinth) الترييبينث لفاكهة الطبيعية اخلواص من عدد تقييم مت. 01325 إىل 0133 من

 513 والكتلة القطر السمك، الطول، كان متوسط(. Aydn and Ozcan, 2002) الرطوبي حمتواها

 الثمار ترطيب عند. ٪1 رطوبي حمتوى عند الرتتيب على جم 010515و مم، 5183 مم،8131 مم،

 واملساحة اجلمية والكثافة احلبة كثافة من كل زادت ،٪81 إىل 1 من الرطوبي احملتوى وزيادة

 . قيمها اخنفضت اليت املسامية ماعدا احلدية والسرعة املواجهة

 قبوله مدى على وتؤثر املستهلك انتباه تلفت اليت املنتج جودة خصائص أهم أحد اللون يعد 

 وملمسها، ونكهتها بطعمها وثيقًا ارتباطا الغذائية املنتجات لون ويرتبط. البيع نقاط عند للمنتج

 تسويق معدالت لتحسني للون الفسيولوجية التأثريات يستخدمون املنتجني من العديد فإن وبالتالي

 ,.Rhim, et al., 1989; Lopez, et al., 1997; Avila and Silva, 1999; Walizewski et al) منتجاتهم

1999; Maskan, 2001  .)الفواكه لون على تؤثر أن ميكن اليت التفاعالت من العديد وهنالك 

 يف الرئيسية اللون فمكونات. التجميد عملية مثل وحفظها تصنيعها عمليات أثناء واخلضروات

 واألتثوسيانينات والكاروتينات الكلوروفيالت مثل واخلضروات الفواكه أنواع من العديد

 ميالرد تفاعالت مثل البين التحول تفاعالت عن فضاًل واحلفظ، التصنيع عمليات أثناء تتدهور

 ,.Barreiro, et al( ج فيتامني)  األسكوربيك محض وتأكسد األمينية واملكونات للكربوهيدرات

1997; Lozano and Ibraz, 1997; Lee and Coates, 1999 ))لون على تؤثر اليت األخرى العوامل ومن 

 وزمن واحلفظ التصنيع عمليات حرارة ودرجة واحلموضة اهليدروجيين األس تركيز الفواكه

 .الثقيلة املعدنية باملواد والتلوث والصنف، هلا، التعرض

 موضوعية أوجد حلواًل اللون قياس أجهزة غري أن توفر

 شيوعًا املعايري أكثر ومن. حسابيًا املنتجات لون عن للتعبري

 هنرت-جود معمل معيار الغذائية املنتجات لون لقياس واستخداما

(Jud-Hunter Lab )لإلضاءة القياسية العاملية واهليئة (CIE) وهو 

 يف الرسم التوضيحي املقابل.كما هو موضح  *L*, a*, b معيار
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األساسية  اللون قيم من مشتقة هامة مبعامالت اللون عن التعبري ميكن ذلك، إىل إضافة 

* L*, a*, b الكلي اللون فرق وهي (E∆ )اللون وتدرج (Hue )اللون وتشبع ونصاعة (Chroma )

 ;BI ((Hunter and Harold, 1987 البين  التحول ومؤشر( Hue angle) اللون درجة وزاوية

Gnansekharan, et al., 1992; Maskan, 2001 قام . بينما Sun-Waterhouse et al. 2010)) بدراسة 

 املائي النشاط للون، الكلي الفرق بداللة الفواكه من املصنعة الوجبات من جملموعة مقارنة

 العنب رطوبة بقيم للتنبؤ حاسوبيًا تطوير برناجمًا Ines, et al. (2010)أمكن . الرطوبي واحملتوى

 .الصور تلك ومعاجلة الضوئي التصوير على بناء معملي جمفف يف التجفيف عملية أثناء
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 الغذائية املنتجات جودة عن تعرب اليت اهلامة املعايري أحد امليكانيكية اخلواص تعترب 

(Bourne, 1978 .)منها عديدة فوائد على ينطوي للتمور األساسية امليكانيكية اخلواص إجياد 

 سيقنن مما امليكانيكية خواصها على استنادًا للتمور اجلودة وضبط القياسية املواصفات وضع

 اجلين وعمليات وآليات نظم تصميم يف يساهم كذلك. العاملية األسواق ويف حمليًا تسويقها قطاع

 املستويات حتديد يف للمساعدة أيضًا. راسخة هندسية أسس على والتصنيع واملعاجلة واملناولة

 صلة له الغسيل عمليات أثناء املاء لرذاذ القصوى الضغوط وحتديد التمور عبوات لرص القصوى

 مراحل يف التمور لقوام املوضوعية اخلواص حتديد املهم ومن. امليكانيكية املنتج خبواص

 كمعيار امليكانيكية اخلواص استخدام ميكن وأخريًا(. متر رطب، بلح،) املختلفة نضجها

 .التمور جودة على املختلفة التخزين ظروف تأثري ملدى

 من العديد إجياد على املشروع هذا يف األساسية امليكانيكية اخلواص جتارب تشتمل 

 مثل واالخرتاق للكبس األساسية امليكانيكية االختبارات من املشتقة امليكانيكية اخلواص

 ونقطة القصوى والنقطة احليوي اخلضوع ونقطة القص ومعامل التشوه ومعامل املرونة معامل

 ميكانيكية اختبارات أو كبس لعملية تعريضه ظروف حتت غذائي منتج أي سلوك. التصدع

 املرونة معامل مثل األساسية امليكانيكية اخلواص من عديد على للحصول يؤدي أخرى

(Modulus of Elasticity )واللدونة (Plasticity )واجلسوءة (Stiffness )واملتانة (Toughness )ونقطة 

 .Rupture Point) التصدع ونقطة( Bioyeild Point) احليوي اخلضوع

 املواد من أنواع لعشر امليكانيكية اخلواص بني العالقة بدراسة Toru, et al. (2009) قام 

 بتقسيم أوصوا وقد. املضغ سهولة مع مقلي وبطاطس مقلي، دجاج للسكاكر، الصلبة الغذائية
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 مت قوة وأقصى املضغ سهولة بني خطية قوية عالقة ووجد جمموعات أربع إىل األنواع هذه

 باخلواص Liu and Scanlon (2003) تنبأ. امليكانيكي الكبس اختبار من عليها احلصول

 .اخلبز قطع من خمتلفة ألنواع والتقصف املرونة تشمل واليت امليكانيكية

 من أصناف لثمانية امليكانيكية للخواص مكثفة بدراسة( 8008) وحسن احلمدان قام 

( Texture Analyzer, TA. Hdi) القوام حتليل جهاز باستخدام نضج مراحل ثالث عند التمور

إجياد اخلواص امليكانيكية األساسية واخلواص ومت  .اخلالل مرحلة يف الربحي صنف وتضمنت

اللزجة املرنة وخواص التحليل القطاعي للقوام. وقد مشلت اخلواص امليكانيكية األساسية 

اختبارات الكبس واالخرتاق والقص وذلك باستخدام مكبس قرصي وإبرة وأسطوانة اخرتاق 

م متوسطات خواص الكبس وسكني كرافت على التوالي. وقد مت إجراء مقارنة إحصائية لقي

مت استخدام جمسني إبري . مراحل نضجها الثالثةيف األساسية للثمار الكاملة لألصناف الثمانية 

وأسطواني إلجياد خواص االخرتاق واليت اشتملت على معامل االخرتاق واملسافة والقوة والقساوة 

اخلواص إحصائيًا على  لنقطة التصدع للقشرة أو للنقطة القصوى. وقد مت مقارنة نتائج هذه

أما يف اختبارات القص ألصناف التمور الثمانية يف مراحل نضجها  أساس الصنف ومرحلة النضج.

فقد مت استخدام سكينة كرافت إلجياد قوى  (إضافة إىل معاجني مرحلة التمر هلا ) الثالثة

. ور األسطوانيةل نضجها الثالثة إضافة إىل عينات معاجني التمراحالقص واليت اشتملت على م

إجياد خصائص السلوك اللزج املرن ألصناف الثمار الثمانية يف مراحل نضجها الثالثة كما مت 

إضافة إىل لب )نسيج( مرحلة البلح ومعجون مرحلة التمر والكميات اجلمية للثمار يف مراحل 

 حف واالسرتجاع.نضجها الثالثة. وقد ُقسم السلوك اللزج املرن إىل جزأين هما تراخي اجلهد والتز

أما اختبارات التحليل القطاعي للقوام فقد أجريت على مثار أصناف التمور الثمانية يف مراحل 

نضجها الثالثة إضافة إىل لب )نسيج( مرحلة البلح ومعجون مرحلة التمر. وقد مت إجياد خواص 

لزنربكية التحليل القطاعي للقوام وهي الصالبة والتماسك وااللتصاق واملضغ والتقصف وا

 والرجوعية، ومن ثم مقارنة نتائجها على أساس الصنف ومرحلة النضج.

 Schmilovitch, et al. (1995) طور( Firmness of Date) التمر متاسك خاصية على استنادًا 

 لوحني بني بضغطه التمر متاسك قياس مت وقد. التمور وتغليف لتعبئة مصنع يف التمور لفرز جهازًا

 اخلطي املوقع لقياس جبهاز الثابت اللوح إىل بالنسبة املتحرك اللوح موقع قياس مت وقد. متوازيني

(Linear encoder .)حبة حجم على بناًءا التماسك حلساب اآللي للحاسب برنامج تطوير مت كما 

 الزنربك ومرونة املسلطة، والقوة ،(نيوتن 5 تساوي قوة تطبيق عند املتحرك السطح موقع) التمر

 كل على التعرف مت وقد(. نيوتن 2 تساوي قوة عند املوقع) التمر حبة احنراف إىل إضافة املساند
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 التمر فرز ومت( متاسكها مدى) النسيجي تركيبها على استنادًا اآللي احلاسب بواسطة متر حبة

 متر حبة مبعدل تطويره مت الذي التجرييب النظام تشغيل مت وقد. جمموعات ألربعة ذلك على بناءًا

 ميكن جمموعات أربعة إىل التمر بفرز أنه النتائج أوضحت. مفرد مسار باستخدام ثانية كل يف

 .وانتظاميتها املفروزة التمور جودة من عالية درجة على للحصول الرتطيب فرتة اختيار

 .Golias, et al أما بالنسبة للمنتجات األخرى خالف التمور فهي عديدة جدا. ومنها قيام 

(2000a) التفاح من أصناف لثالثة امليكانيكية اخلواص بدراسة (Golden Delicious, Florina and 

Rezista )خلصائص األصناف بني ملحوظة فروقات وجود الباحثون الحظ. احلصاد فرتة خالل 

 قيم يف مبدئيًا اخنفاضًا هناك أن الحظوا كذلك. املرونة ومعامل واللب القشرة قساوة من كل

 Golias) الباحثني نفس وجد كما. احلصاد فرتة مع اخلواص تلك قيم ثبات أعقبها اخلواص تلك

et al., 2000b )النضج مراحل خالل التفاح أصناف بني التشوه لطاقة معنويًا اختالفًا هناك أن 

. النضج مراحل بني املقارنة يف املرونة معامل استخدام ميكن مل أنه وجدوا ولكنهم املختلفة،

. البيولوجي اخلضوع نقطة بقياس التفاح نضج مراحلAnanthakrishna, et al.(1983 ))قارن كما

 إىل أدى Ottawa Texture Measuring System القوام لقياس أوتوا نظام استخدام أن وجدوا وقد

 Fekete اخترب وقد. ختزينه أثناء التفاح لنضج مراحل مخسة عند للجودة معامالت على احلصول

and Sass (1994 )التشوه إىل الكبس جهد نسبة) املرونة معامل استخدام (Deformation كمقياس 

 املرونة معامل بني جيدة ارتباط عالقة الباحثون وجد وقد. الفاكهة أصناف بعض متاسك ملدى

 يونج ومعامل التصدع، ونقطة البيولوجي اخلضوع نقطة جهد) األخرى امليكانيكية واخلواص

 متاسك مدى عن للتعبري اخلاصية هذه استخدام أكد مما( Young modulus of elasticity) للمرونة

 اخلواص إلجياد القياسات من عديدًا أجروا Zana, et al. (1994) الباحثون. التفاح فاكهة

 نقطة على اخلواص هذه اشتملت وقد. التفاح من خمتلفة أصناف لستة األساسية امليكانيكية

 وقد(. Work of deformation) التشوه وشغل اجلهد ونسبة التصدع وجهد البيولوجي اخلضوع

 لتقييم مناسبًا التشوه شغل كان بينما التخزين زمن تأثري لتقييم مناسبة اجلهد نسبة قيم كانت

 بني للتفريق كأداة التصدع جهد استخدام إمكانية إىل الباحثون خلص وقد. القطف ميعاد تأثري

 مدى لقياس الشد اختبارات Halker and Hallet (1992) استخدم. اختبارها مت اليت التفاح أصناف

 أن وجدا وقد. النضج من خمتلفة مستويات عند التفاح فاكهة أنسجة بني( Adhesion) التالصق

 األنسجة لتصدع نسبيًا عالية ومقاومة منخفض التصاق هلا نضجه مراحل يف املتقدم التفاح أنسجة

 التفاح إصابة حبجم Yuwana and Duprat (1996) الباحثون تنبأ وقد. نضجًا األقل بنظرياتها مقارنة

 القوة وقيم القصوى القوة من حمسوبة للفاكهة املرونة معامالت قياس طريق عن ختزينه أثناء
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 تنخفض اخلواص هذه قيم أن الباحثون وجد وقد. مم 1 يساوي عمق عند التفاح لقشرة املتوسطة

 التفاح لقشر املرن السلوك Dobrzanski, et al. (1995) واستقصى. التخزين زمن من شهرين خالل

 مت اليت املرونة معامالت نتائج. التفاح من أصناف ألربعة الشد قوة على احلرارة درجة تأثري ومدى

 مت إذا فقط بتماسكها حتتفظ القشرة أن أوضحت التشوه من مم 1و 018 قياسات من حسابها

 Rybczynski and Dobrzanski اخترب وقد. م°8 إىل صفر من احلرارة درجات حدود يف ختزينها

 للتفاح للب امليكانيكية املقاومة اختبار مت. اخلارجي احلمل عن الناتج التفاح تلف (1994)

 باستخدام الفاكهة من خمتلفة أجزاء يف مباشرة القشرة حتت املتواجدة والطبقة وقشرته

 حتت املرونة معامل قيم على احلصول مت وقد. والشد والكبس( Bending) االلتواء اختبارات

 . االختبار ونوعية العينات أخذ ومكان الصنف تأثريات

 اخلواص إلجياد سنوات ثالثة ملدة استمرت دراسة نتائج Blahovec, et al. (1995قدم ) 

 أوجدوا وقد. التفاح من خمتلفة أصناف لتسعة والقشور( التفاح لب) لألنسجة امليكانيكية

 ملعامل النظرية القيم التماسك، لالخرتاق، املقاومة) امليكانيكية اخلواص بني تربط عالقات

 . الفاكهة وكثافة األنسجة يف الداخلية الفراغات ووجود( األنسجة اخرتاق وعمق املرونة،

 مراحل عند للطماطم امليكانيكية اخلصائص درسوا فقد Thiagu, et al. (1993) أما 

 ,Whole Fruit Compression Tests) الكاملة الفاكهة على الكبس اختبارات بإجراء خمتلفة نضج

WFCT )تايلور – ماغنيس نظام باستخدام االخرتاق واختبارات (Magness- Taylor Penetration 

Tests, MTPT )لالختبارات العاملي االنسرتون جهاز على (Instron Universal Testing Machine .)

 واجلسوءة واالخرتاق، التصدع نقاط عند والتشوه واالخرتاق، التصدع قوى حساب مت وقد

(Stiffness)، على الكبس الختبارات والتشوه القوة منحنيات من املبذول، الشغل إىل إضافة 

 نضج مراحل عند تايلور-ماغنيس نظام باستخدام االخرتاق واختبارات الكاملة الفاكهة

 ماعدا – إجيادها مت اليت املعامالت مجيع أن إىل الباحثون خلص وقد. الصنفني لكلى خمتلفة

 مع ملموسة فروقات أظهرت – الكاملة الفاكهة على الكبس اختبارات يف التصدع عند التشوه

 املعامالت قيم يف ملموسة فروقات الصنفني لكال الفاكهة عينات أظهرت كما. النضج مرحلة

(. Stiffness) اجلسوءة ماعدا الكاملة الفاكهة على الكبس اختبارات من عليها احلصول مت اليت

 إىل%  80 يعادل ما إىل واحتاجت متاسكًا أكثر كانت( Vashali) الصنف من الطماطم فاكهة

(. Pysa Ruby) بالصنف مقارنة نضجها مراحل مجيع عند واخرتاقها لتصدعها إضافية قوة%  50

 Pysa) لصنف النضج مرحلة مع السرعة من مرات 8 يعادل مبا االخرتاق عند التشوه ازداد وقد

Ruby )بصنف مقارنة (Vashali .)عن ُمرضيًا تعبريًا التجريبية األس قانون مناذج عربت وقد 
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 قياس أهمية الدراسة هذه وتوضح(. Ripening Index) النضج دليل مع املعامالت معظم يف التغريات

 ألصناف تطبيقها أهمية وبالتالي املختلفة الفواكه أصناف بني والفروقات التماثل مدى ومقارنة

 التغريات لقياس القوام لتحليل اإلنسرتون جهاز Balla, et al. (1994كما استخدم ). املختلفة التمور

 عن للتعبري املرونة استخدام إمكانية الباحثون اقرتح وقد. النضج مراحل يف التقدم مع القوام يف

 Wann (1996) الباحث أوجد كما. نضجها مراحل أثناء الطماطم لقوام القطاعي التحليل

 وقد. الناضجة واحلمراء الناضجة اخلضراء للطماطم واألنسجة للخاليا الطبيعية اخلواص

 من قطع أو الكاملة الفاكهة على املسلطة للقوى املقاومة الختبارات الطماطم عينات ُأخضعت

 بني للتماسك معنوية فروقات وجود النتائج أوضحت وقد. اجلهد تراخي حتليل باستخدام أنسجتها

 من تعترب األنسجة مرونة أن يتضح الباحث استخدمه الذي التحليل ومن. الطماطم أصناف

 .املختلفة الطماطم أصناف يف األنسجة متاسك مدى إجياد يف املؤثرة املعامالت

 من بكل العنقود عن الفراولة مثرة فصل قوة عالقة بدراسة Nagata, et al. (1998) قام 

( Akihime) الفراولة من صنفني بني قارنوا كذلك. الثمرة وحجم القطع وزاوية النضج درجة

 كان بينما. الساق وقطر الثمرة كتلة بني معنوية عالقة هناك ليس أنه هلم تبني( Toyonoka)و

 زيادة مع الفصل قوة قلت كذلك. الساق عن الفصل وقوة الثمرة كتلة بني طردية عالقة هناك

. النضج ودرجة الفصل قوة بني عالقة جيدوا مل ولكنهم. درجة 30 إىل صفر من الفصل زاوية

 جودة على احلصاد ومواعيد النضج مستويات تأثريات Puchalski, et al. (1994استقصى ) كما

 جبهاز التماسك قياس مت وقد(. Firmness) التماسك قياسات على استنادًا الفراولة فاكهة

. االخرتاق سرعة من مستويات ثالثة عند مم، 5 قطرها معدنية نهاية له القوة لقياس ميكانيكي

 قيم مثل لعوامل فبالنسبة. الفراولة جودة على أساسي تأثري النضج ملرحلة أن النتائج أوضحت ولقد

. نضجها مستوى زيادة مع تنخفض الفاكهة جودة فإن االخرتاق قوة وقيم التصدع إىل القوة

 هذه من لكل النسبية األهمية على اختبارها مت اليت للفراولة للنضج املثلى املرحلة وتعتمد

 مع والقوة التشوه اخنفض وقد. للنضج املثلى املرحلة على يؤثر قد الفراولة جين ميعاد. العوامل

 درجات عند الفراولة بتخزين Smith (1992) وقام. الفاكهة نضج مراحل مجيع عند اجلين مواعيد

 أكسيد ثاني غاز%  12 إىل صفر على حتتوي عليها مسيطر ختزين أجواء يف خمتلفة حرارة

 لتحفيز الالزمة القوى) البيولوجي اخلضوع نقاط قوى. أوكسجني%  81 إىل%  15و الكربون

 أكسيد ثاني غاز زيادة أن أوضحت املخزونة الطازجة للفاكهة تسجيلها مت واليت( القص

متانة   Buttner, et al. (1987) قاس وقد. الفاكهة متاسك زيادة إىل أدت التخزين حليز الكربون

(Toughness )متانة بني ارتباطية عالقة ووجدوا الفراولة من خمتلفًا صنفًا ومخسون لتسعة القشرة 
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r) الفاكهة لب ومتانة القشرة
2
 –املعاملني كلى بني ارتباطيه عالقات وجود إىل إضافة ،(0.67 = 

 .الفاكهة مرونة مع – الفاكهة لب ومتانة القشرة متانة

 الكرز أصناف( لب) ألنسجة امليكانيكية اخلواص Blahovec, et al. (1995) استقصى 

 معدنية اسطوانة باستخدام واملقشورة الكاملة للفاكهة االخرتاق بطريقة واحلامضة احللوة

 يصبح عندما التشوه عملية يف مهمًا دورًا تلعب الكرز فاكهة لب أن النتائج أوضحت وقد. رقيقة

 للب الكبس سلوك يصبح األدنى القيم وعند. باسكال ميجا 0115 حدود يف مرونتها معامل

 على احلفاظ يف أهمية أكرب دورًا الفاكهة قشرة تلعب بينما السوائل لسلوك مشابهًا الكرز

 الكرز لفاكهة امليكانيكية املعاِمالت دراسة Lejckova (1992) توىل وقد. الفاكهة متاسك

 مع االختبار أثناء ثابتة قوة تسليط مت وقد. والنقل التخزين أثناء الفاكهة بتلف عالقتها وماهية

 هو التجريبية القياسات لتقييم استخدامه مت الذي النموذج. للزمن كدالة التشوه يف التغري قياس

 على الكرز فاكهة يف املائي احملتوى تأثري( Hertz and Burger model. ) وبريجر هريتز منوذج

 زيادة عند. Patten and Patterson (1985) قبل من دراسته مت للفاكهة امليكانيكية اخلواص بعض

 أو مقطر ماء يف الفاكهة غمر بعد االبتدائي وزنه من%  5 من بأكثر الفاكهة يف املائي احملتوى

 الفشل) البيولوجي اخلضوع نقطة إىل القوة قيمة فإن م° 30 إىل صفر من احلرارة درجة زيادة

 تقشري يزداد بينما ينخفضان، الكبس ملنحنى األقصى امليل وكذلك( الكبس عن الناتج

 8 من بأكثر للكرز املائي احملتوى ختفيض عند. التصادم لفعل نتيجة للفاكهة اخلارجية القشرة

 بينما تزداد البيولوجي اخلضوع نقطة إىل القوة قيمة فإن للتجفيف، نتيجة االبتدائي وزنه من% 

 ولقد. التصادم فعل من الناتج للفاكهة اخلارجية القشرة وتقشري للكبس األدنى امليل ينخفض

 حرارة درجة زيادة عن ناجتة حرارة درجة وحدة لكل التصادم عن الناتج التلف أن الباحثون أوضح

 .االرتطام مستوى وارتفاع التماس سطح ومساحة الفاكهة لصنف دالة كانت الفاكهة

 العنب( أنسجة) لب من مقاطع على Sato, et al. (1997) ِقبل من االخرتاق اختبارات أجريت 

 .V) النوع من صنفًا 12و( Vitis vinifera) النوع من صنفًا وعشرين الثنني مم 2 مسكها

Labruscana )األوىل األساسية القصوى القمة عند التشوه قياس مت وقد (Deformation at First 

Mjor Peak, DFP)، القصوى والقوة (Maximum Force, MF)، األوىل، القصوى القمة عند والقوة 

 القصوى للقمة التغري ومدى املتوسطة القيم كانت وقد. األوىل القصوى القمة إىل الشغل ومقدار

 النوع أصناف يف معنوي مبستوى أعلى األوىل القصوى القمة إىل الشغل ومقدار األوىل األساسية

(V. Labruscana )النوع  بأصناف مقارنة(Vitis vinifera )متقاربة القصوى القوة قيم كانت بينما 

 متانتها مدى يف واضحًا تفاوتًا أظهرت( V. Labruscana) النوع من العنب أصناف قوام. لكليهما
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(Toughness)، النوع من العنب أصناف وكانت (Vitis vinifera )هشاشة أكثر (Brittle .)كال 

 .التماسك خاصية يف التفاوت مستوى نفس أظهرا النوعني

 زمن أثر لتقييم امليكانيكية لالختبارات اإلنسرتون جهاز Wever, et al. (1995استخدم ) 

. اخليار من أصناف لثمانية النسيجي الرتكيب ثبات على( أسبوع 11و 1و Growing time) 8 النمو

 لرتكيز يكن مل بينما واضحة كانت اجلذور ومنو النمو زمن تأثريات أن الباحثون وجد وقد

 .للخيار والصالبة املرونة على ملموس أثر( pH) اهليدروجني أيون

 بالتماسك للتنبؤ صلبة بأسطح اخلوخ لفاكهة االرتطام قوى Delwiche (1987) حلل 

 معامل مع العالي ارتباطها االرتطام قوى خصائص أظهرت وقد. الفاكهة نضج مدى وبالتالي

 ارتباطها كان بينما الفاكهة،( أنسجة) لب لتماسك االخرتاق وقياسات اخلوخ لفاكهة املرونة

 غري اخلوخ لتحديد اخلصائص هذه استخدام وأمكن. قطرها ونصف الفاكهة بكتلة ضعيفًا

 متاسك على الري جدولة تأثري مدى Zhang, et al. (1993) استقصى وقد. الناضج نظريه من الناضج

 ري، بدون: اخلوخ ألشجار التالية الري جدولة مستويات اختبارات متت ختزينه. وقد أثناء اخلوخ

 وحتى الفاكهة لنمو الثالثة املرحلة عند الري وبداية أكتوبر، وحتى الزهرة تفتح عند الري بداية

 نضج، مرحليت عند الثالثة اجلدولة مبستويات املعاملة األشجار من اخلوخ جنى مت وقد. أكتوبر

 من يوم 11 ،13 ،3 ،1 ،3 مرور بعد% .  30 تساوي نسبية ورطوبة م°8 عند ختزينها ذلك وتبع

 من الناتج التصادم اختبار إىل إضافة معدل مبجس اخلوخ متاسك اختبار مت ولقد. التخزين

 البيولوجي، اخلضوع نقطة هي اجملس اختبار من عليها احلصول مت اليت املعاِمالت. االرتطام

 عن الناتج التصادم اختبار من عليها احلصول مت اليت تلك بينما املرونة ومعامل القصوى، والقوة

 والنسبة القصوى، للقوة الزمن إىل القصوى القوة ونسبة التماس، زمن على اشتملت االرتطام

. اخلوخ أشجار ري جبدولة معنويًا تأثرًا املعاِمالت هذه من أي ُتظهر مل. املمتصة للطاقة املئوية

 .التخزين فرتة كامل أثناء ليونة أكثر كانت نضجًا األكثر اخلوخ فاكهة

 الكمثرى وتغليف لتعبئة مالئم نظام لتصميم أساسية نتائج على Kawano (1984) حتصل 

 اخلواص لقياس باالرتطام والكبس الساكن شبه الكبس اختبارات استخدم وقد. اليابانية

 وطريقة النضج ومرحلة احلصاد موعد تأثري الباحث استقصى كما. للكمثرى امليكانيكية

 امليكانيكية اخلواص بقياس Valerio, et al. (2000) قام. امليكانيكية اخلواص على التخزين

 نقطة أن الدراسة هذه يف وجد. ُاللون صفراء% 30 املاجنو لفاكهة -والنقل املناولة يف اهلامة-

 كما%.  100 إىل اصفرار% 30 نسبة من اللون تغري عند% 10 مبقدار اخنفضت احليوي اخلضوع

 . األصفر إىل املتلونة الثمار باقي من مقاومة األعلى كانت األخضر اللون ذات الثمار أن وجدوا
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 التخزينية الظروف من عدد حتت م°5 عند الطازج اخلوخ Deily and Rizvi (1981) خزن 

 اشتملت تقييمها مت اليت العوامل. يومًا 30 إىل امتدت ولفرتة بالستيكية رقائق باستخدام املعدلة،

 الدراسة أوضحت وقد. والتماسك واملرونة الصالبة ومنها للقوام القطاعي التحليل معامالت على

 ثاني ٪85 إىل ٪15و أكسجني ٪15 إىل ٪10 على حتتوي العبوة داخل أجواء على احملافظة أن

 معامالت خالل من اخلوخ جودة على احملافظة من عالي مستوى أعطت الكربون أكسيد

 يربطها دليل أي إىل( املرونة) املطاطية تشر مل بينما. األخرى بالظروف مقارنة والتماسك الصالبة

 Freestone, Clingstone هما اخلوخ فاكهة من صنفني Bourne (1974) استخدم وقد. باجلودة

 جنرال جهاز باستخدام االخرتاق الختبارات العينات عرَّض وقد النضج من متقاربة مبستويات

 . للقص آخر ومعامل للجهد معامل لتقييم مستطيلة ألواح إىل إضافة القوام لقياسات املعدل فودز

 Freestone , Clingstone هما اخلوخ فاكهة من نوعني Bourne (1974) استخدم وقد 

 جنرال جهاز باستخدام االخرتاق الختبارات العينات عرَّض وقد النضج من متقاربة مبستويات

. للقص آخر ومعامل للجهد معامل لتقييم مستطيلة ألواح إىل إضافة القوام لقياسات املعدل فودز

 اليت املساحتني أن من الرغم على ثابتًا كان Clingstone للصنف التماسك أن النتائج أوضحت وقد

 . االخرتاق اختبار يف احلال هو كما املعدل نفس عند قلت التماسك قيمة نسبتهما تعطى
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 عند وغريها التمور من أنواع بعض خواص على أجريت اليت الدراسات من العديد هناك 

 قام اليت الدراسة التمور على أجريت اليت الدراسات أهم ومن. الغازات من معدل جويف  ختزينها

 جو يف ختزينها مت حيث اللون، الصفراء الناضجة الربحي مثار على El-Redhaiman, (2004) بها

 الصفر حرارة درجة على( الكربون أكسيد ثاني%  80، 10، 5) عن عبارة الغازات من معدل

، يوم 128 حوالي أطول ختزين فرتة أعطت CO2%  80يف  املخزنة الثمار أن لوحظ وقد. املئوي

 العينة أما. منهما لكل يوم 113 ختزين فرتة أعطت واليت CO2%  15، 5 يف باملخزنة مقارنة

 املخزنة الثمار أن لوحظ وقد. العادية الظروف حتت يوم 83 ملدة خزنت فقد( الكنرتول) القياسية

 بثاني املعاملة أن إىل باإلضافة. والتانني الذائبة الصلبة باملواد حمتفظة كانت CO2% 80 يف

 األمحاض أهم من يعترب والذي caffeoylshikimic الـ محض هدم أعاقت قد الكربون أكسيد

 النيرتوجني، من معدل جو يف Dhakki متر مثار على أجريت أخري دراسة يف. التمور يف الفينولية

 م ملدة° 1 ± 80 حرارة درجة على ( وخزنت0.75، 0.58، 0.52مائي ) ،ونشاط واهلواء األكسجني

 إىل ذلك ويرجع. التخزين فرتة خالل احلموضة وكذلك الثمار اسوداد زيادة لوحظ. أشهر 8
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 James, et al. (2002) أوضح أخرى ناحية . ومن(Musa, et al., 2006املائي ) والنشاط التخزين ظروف

 أو البين اللون مينع ال املرتفع CO2 أو األكسجني من معدل جو يف سواء الكمثري ختزين أن

 .الثمار قطع عند األنسجة طراوة

هناك العديد من الدراسات اليت أجريت على خواص بعض أنواع من التمور وغريها عند 

ختزينها يف جو معدل من الغازات. ومن أهم الدراسات اليت أجريت على التمور الدراسة اليت قام 

م( °1، 8، 8جات حرارة منخفضة )صفر، ( على ختزين مثار الربحي على درEl-Rrayes. 2009بها)

 دلت وقد(. ٪ 80، 10، 5، 0103حتت تركيزات خمتلفة من غاز ثاني أكسيد الكربون )

 خمتلفة بدرجات اجلودة تدهور من قللت قد الكربون أكسيد ثاني تركيزات مجيع أن النتائج

 أكسيد ثاني غاز من ٪ 80تركيز وحتت املئوي الصفر حرارة درجة على املخزنة الثمار وأن

أعلى قدرة ختزينية، وقد أمكن ختزين مثار الربحى ملدة و للثمار جودة أفضل أظهرت الكربون

يوم حتت هذه الظروف. كما أوضحت الدراسة أن حمتوى البلح من الفينوالت كان أعلى يف  128

 ٪ 80ملئوي، يوم( على الصفر ا 113الكنرتول، ومل يوجد فروقات معنوية يف نهاية فرتة التخزين )

 على حافظت الكربون أكسيد ثاني ٪ 80، كما لوحظ أن نسبة الكربون أكسيد ثاني

 يف معنوي اخنفاض حدوث لوحظ أخرى ناحية ومن. األخرى النسب من أكثر الفينوالت مستوى

 العديد يف الظاهرة هذه لوحظت وقد الكامل، النضج مرحلة إىل الربحي حتول نتيجة الفينوالت

 (.Larrauria, et al.1997) األخرى الفواكه من

 مت حيث ،Sa’nchez-Mata, et al., (2003a) بها قام اخلضراء الفاصوليا على جتربة أجريت 

 + O2 + 3% CO2 ،3% O2% 5، عادى جو) الغازات من معدل جو م يف° 2 حرارة درجة على ختزينها

3% CO2 ،1% O2 + 3% CO2 .)3 من معدل جو يف التخزين أن عليها املتحصل النتائج أوضحت وقد 

 %O2 + 3% CO2 15 على حافظت حيث التغذوية، الناحية من احلفظ فرتة إطالة يف أفضل كان 

 ( .Sa’nchez-Mata, et al., 2003bاملعامالت ) بباقي مقارنة ،C فيتامني من% 

 العليق نبات بتخزين قاما حيث Perkins and Collins (2002) بواسطة أجريت دراسة ويف 

 15 kPa)، (kPa CO2 ،21 kPa O2 0103) املختلفة الغازات من ضغط م حتت° 8 حرارة درجة على

CO2 ،10 kPa O2 ،)1+  معدل جو يف أيام 1(، )اهلواء يف يوم 11+  معدل جو يف أيام 3) ملدة وذلك 

 يف تغريات أي يالحظوا مل احملكمني أن النتائج دلت وقد(. معدل جو يف يوم 18( و)اهلواء يف أيام

 .أيام 1 أو 3 بعد سواء معدل جو يف املخزنة العينات يف النكهة

 من فيه متحكم ضغط وحتت اهلواء يف خزن حيث التفاح، على أخري جتربة أجريت 

 أن لوحظ وقد الكربون أكسيد وثاني األكسجني من خمتلفة ضغوط وحتت املختلفة الغازات
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 ,ethyl 2-methylbutanoate من حمتواها يف أعلى كانت احملكمني لدى املقبولة التفاح عينات

ethyl hexanoate, tert-butyl propanoate and ethyl acetate .ودرجة احلموضة يف زيادة إىل باإلضافة 

 أن Awad and de Jager, (2003)ِ أوضح أخرى ناحية ومن(. Echeverría, et al., 2008)  الصالبة

 التغذوية القيمة فإن وعليه فيه، متحكم معدل جو يف التفاح ختزين أثناء تتغري مل الفالفونويدات

 .التخزين فرتة خالل مرتفعة تكون للتفاح

 ظروف حتت خزنت ثم الساخن باملاء الناضجة اخلضراء املاجنو معاملة على دراسة أجريت 

 درجة على أسبوعني ملدة( O2  97 %+ N2 ،3% O2 + 10% CO2 + 87 % N2% 3 اهلواء، يف) خمتلفة

 (.Kim, et al. 2007) الثمار نضج تأخري على ساعدت قد املعاملة هذه أن لوحظ وقد. م° 10
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 منها املشهور التمور، أصناف من صنف 850 عن يزيد ما السعودية العربية اململكة تنتج 

 ومن أخرى إىل منطقة من املستهلكني لدى وتفضيلها األصناف شهرة وختتلف. صنفًا 80 حوالي

 مرحلة يف غالبًا يستهلك وهو املفضلة، األصناف أشهر من الربحي صنف ويعترب. آخر إىل مستهلك

 يف مبكرا يبدأ الذي فقط اإلنتاج موسم يف استهالكه موسم ينحصر ولذا( بسر) اخلالل

 مبصانع املرور دون تقليديا الربحي متور وتسوق حائل، يف نسبيا ومتأخرا القصيم ثم الرياض

 اليت تلك وخاصة عموما، للتمور التسويقية املشكالت من العديد وجود املالحظ ومن. التمور

 الفرز وخاصة التسويقية اخلدمات وختلف ضعف مثل التقليدي، التسويقي املسار خالل من تسوق

 يقدر والذي)  والرطب البسر تسويق فرتة وتقتصر(. 1323 مكي،)  والغسيل والتبخري والتدريج

 فقط أشهر أربعة على األصناف بعض من( التمور من اململكة استهالك إمجالي من% 82 بنحو

 وتباع. السنة مدار على واملعبأة اجلافة التمور تستهلك حتني يف والرطب، البسر موسم خالل

 يدوية بطريقة بعناية مجعها ويتم نسبيًا مرتفعة بأسعار والرطب واملنصف البسر مرحلة يف التمور

 كرتونية أو خشبية صناديق أو سطول أو زنابيل يف العمق قليلة احلجم متوسطة عبوات يف وتعبأ

 80-1 من سعتها وختتلف البالستيك، من مصنوعة الشكل مستطيلة أقفاص أو الفلني من أو

 طويلة لفرتة التمور حفظ صعوبة املرحلة هذا يف التمور تسويق مشكالت أهم ومن. جرام كيلو

 (.م1323 صربي،) الرطوبي احملتوى ارتفاع بسبب

 يف التمور إنتاج يف االستمرار أن( 8001،وحسن سلطان آل) بعض الدراسات أوضحت لقد 

 التجارة ملنظمة اململكة انضمام بعد العاملية املنافسة على املنتجني مبقدرة سريتبط اململكة

 يف التمور من متنامي فائض وجود( 8001املالح،) أخرى دراسات أوضحت كما. WTO العاملية
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 هذا توجيه أهمية يربر الذي األمر 8080 عام طن ألف 11580 إىل يصل أن يتوقع اململكة،

. الوطين لالقتصاد املضافة والقيمة العمل فرص زيادة ميكن خالله ومن التصنيع. حنو الفائض

 املنتجة األخرى الدول من العديد يف عنها كثريا اململكة يف التمور تسويق مشكالت ختتلف وال

 وتقنية واقتصادية اجتماعية عراقيل وجود( 8001) وبشي الدين صالح بني اجلزائر ففي للتمور،

 تطوير أهمية تأتي هنا ومن. والعاملي الداخلي والتسويق اإلنتاج مستوى على التمور تدهور إىل أدت

 املعنى هذا على( 8001) قطوشي وأكد. وتسويقها إنتاجها مشكالت على للتغلب التقين املستوى

 .للجزائر اقتصاديا اهلام القطاع هذا لتطوير واألحباث الدراسات من املزيد إجراء ضرورة إىل ونوه

 والتسويقية اإلنتاجية املشكالت مواجهة يف اإلرشادي اجلهاز أهمية( 8001) بشري وبني 

 باسباع وأوصى. النهائي املستهلك وحتى األولي املنتج من بدءا اجلزائر يف النخيل زراع تواجه اليت

 العاملية، الشهرة ذات اجلودة عالية واألصناف األنسجة زراعة وخاصة التقنية بإدخال( 8001)

 وأوضح. النخيل جمال يف التجاري لالستثمار مناخ وخلق اخلدمة بعمليات االهتمام عن فضال

 إىل إضافة للصادرات كبرية منافذ وجود وعدم التمور تسويق سوء( 8001) والسماعيل الشعييب

 مشكالت تعد للحيوانات ألعالف إىل التمور من جزء وحتول احمللي االستهالك عن الفائض

 التوزيع استخدام ضرورة( 8001) مجعي وبني. اململكة يف التمور تسويق نظام يف واضحة

( 8001) العبد بني. العاملية األسواق يف التوسع يريدون الذين التمور ملسوقي للتمور اإللكرتوني

 العربية واململكة املتحدة العربية اإلمارات هي دول ست أن إذ عامليا، النخيل زراعة تركز

 وأن العاملية النخيل مساحة من% 1818 حنو على تستحوذ وباكستان والعراق واجلزائر السعودية

 الفدانية اإلنتاجية يف األعلى هي مصر وأن إسالمية دول عشر يف يرتكز التمور إنتاج من% 3813

 العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة أن كما. 8005-8001 الفرتة يف( فدان/طنا1811)

 على فرد/كجم 1115و 3315 بلغ حيث التمور من الفرد استهالك متوسط يف األعلى هي املتحدة

 . التوالي

% 2 منها اإلنتاج من% 35حنو  حمليًا التمور تسويق ميثل السعودية العربية اململكة ويف 

% 2 حنو التمور مصانع تستوعب. مباشر تقليدي تسويق% 28و وعلف خملفات% 3و التمور ملصانع

 وتسوق(. م8005 الزراعة، وزارة) فقط التعبئة على غالبًا املصانع دور ويرتكز. التمور إمجالي من

 أهمية وتبدو(.  م8008 عيسى،) مكبوسة أو جافة ومتور ورطب بسر صورة يف السعودية التمور

 السعر حتسني وبالتالي التسويقية اهلوامش تقليل يف تنعكس ألنه التمور وتعبئة جتهيز مرحلة

 اجليدة النوعية للمواصفات وفقًا للتسويق وقابليتها للتمور نوعية حتسني وأيضا للمنتج النهائي

 بعض وضع يف املساهمة منشأها اليت التوصيات بعض( 8001) العليوي اقرتح(. م1323 مكي،)
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 طريق عن اجلودة رديئة األصناف خنيل من التخلص مثل التمور إنتاج بعمليات املتعلقة السياسات

 احلكومية اإلعانات منح يف األولوية وإعطاء اجليدة، األصناف على احلكومية اإلعانات تركيز

 الري أساليب استخدام بشرط األمثل، اإلنتاج حلجم للوصول لتشجيعها وذلك الكبرية للمزارع

 عدد حيث من املثلى للمزارع خاصة تسويقية مزايا وإعطاء اإلنتاج مدخالت ودعم احلديثة،

 احلديثة اإلنتاجية باألساليب التمور منتجي وتوعية. اجليدة األصناف من التمور وإنتاج النخيل

 التكاليف، وتقليل اإلنتاج حتسني طريق عن األفضل العائد لتحقيق التمور وتسويق إلنتاج الفعالة

 أهمية وبني. التمور أصناف مستوى على التمور من والعائد اإلنتاج لتكاليف بيانات قاعدة وبناء

 ودعمها التعاونية اجلمعيات دور بتفعيل يقضي والذي 118رقم  املوقر الوزراء جملس قرار تفعيل

 ودعم الزراعية، املنتجات وتسويق اإلنتاج مدخالت توفري جمال يف دورها وتنشيط مبهماتها للقيام

 وذلك وغريها واجلريد والليف السعف مثل للنخيل الثانوية املنتجات من لالستفادة مصانع إنشاء

 إقامة خالل من اخلارج يف السعودية للتمور والرتويج واإلعالن التمور، إنتاج تكاليف لتخفيض

 املراكز إقامة يف التوسع . هذا مع السعودية بالتمور للتعريف والندوات واملهرجانات املعارض

 . املوسم وقت بالنخيل متخصصة عماله استقدام إجراءات وتسهيل النخيل أحباث يف املتخصصة

 امللحوظة املومسية التغريات على( هـ1831) سلطان آل دراسة آخرها عديدة دراسات دلت

 واملنيفي سيف ونبوت واخلضري والسلج والسكري واحللوة الربحي متور أسعار متوسط يف

 يف العام السنوي متوسطها عن األسعار تنخفض حيث والروثانة، والصفري واخلالص والرزي

 االهتمام بضرورة وأوصت. وأبريل مارس شهري عن فضال ديسمرب وحتى أغسطس من الفرتة

 باإلنتاج تتعلق ومتكاملة حديثة معلومات قاعدة وتوفري العرض زيادة موسم يف الفائض بتخزين

 . واألسعار والتسويق
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 . منهج البحث3

 املواد وختطيط التجارب 3-1

غازات وسط التخزين إلطالة نسب يف هذا املشروع البحثي مت استخدام تقنية التحكم يف 

)البسر( على مستوى شبه اخلالل نضج تمور صنف الربحي يف مرحلة لثمار الالعمر التخزيين 

 سماموثالث جتاري. مت تأمني احلصول على الكميات املطلوبة خالل موسم حصاد التمور ل

هـ من منطقتني هما الرياض والقصيم بناءا على اتفاق  1831-1830من موسم  ابتداء متتالية

د، ( خنلة لكل مزرعة، ذات احملصول اجلي80مزارع متور متميزة لتخصيص عدد ) مسبق مع

خدماتها من ري وأمسدة ووقاية وغري ذلك، ومن ثم الرتتيب  يفوالغري معاملة أي معاملة خاصة 

والكمية املطلوبة. ويتم إحضارها إىل معامل  احملدد جلنيها يف أوقات معينة حسب طور النضج

 الزراعة جبامعة امللك سعود يف الرياض يف املواعيد املطلوبة باستخدامعلوم األغذية وكلية 

الطازجة  الثمارعمل االختبارات املخطط هلا والتخزين. وجترى التجارب على ومن ثم عربات مربدة 

 يف نفس يوم وصوهلا.

( خطوات 8-3( يبني خطوات العمل يف هذا املشروع البحثي بينما شكل )1-3شكل )

 ( يبني خمطط القياسات.3-3شكل رقم )ومن ثم إجراء التجارب 

 ارب يف اخلطوات التالية:تتلخص خطوات إجراء التج

  قطف الثمار بأيدي مدربة حسب أطوار املواعيد احملددة ومن ثم نقلها مباشرة

باستخدام عربات مربدة من املزرعة إىل معامل هندسة التصنيع الغذائي، قسم 

 امعة امللك سعود.جبالزراعة علوم األغذية واهلندسة الزراعية كلية 

  .استالم الثمار يف املعمل حسب اجلدول املتفق عليه 

  واملشوهة والرطبة طور النضج احملدد. ومن ثم استبعاد الثمار املعطوبة لفرز الثمار

 والشوائب. 

 ( 3-3أجراء القياسات على الثمار الطازجة حسب املخطط بالشكل رقم.) 

 .التعبئة يف صناديق مرقمة حسب املعامالت 

 غوط.التنظيف بهواء مض 

 وإحكام غلقها.ختزين العينات يف غرف التخزين ، 

 عند الفرتات الزمنية احملددة  خمطط املشروع. ضبط األجواء يف الغرف حسب

وإجراء االختبارات املختلفة  بعد تهويتها يتم أخذ العينات من الغرف)كل شهر( 

 سواء اهلندسية أو التغذوية.للثمار 
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 لمشروع البحثي.خمازن املتحكم يف أجوائها لإنشاء العمل يف  . مراحل1-3 شكل

 

 

 

 

 .املشروعخمطط خطوات إجراء التجارب خالل فرتة . 8-3 شكل
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 .القياسات اليت أجريت على العينات الطازجة واملخزنة. 3-3 شكل
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 األجهزة  3-8

 ذات األجواء املتحكم فيها بناء غرف التخزين 3-8-1

 أعمال املرافق 3-8-1-1

قاعدة خرسانية جبوار مبنى كلية علوم األغذية والزراعة وذلك لوضع وحدتي مت جتهيز 

التربيد وتوليد النيرتوجني وعمل الفتحات الالزمة لتوصيل االنابيب والكهرباء اخلاصة 

( صورة القاعدة اخلرسانية ووحدتي التربيد وتوليد النيرتوجني بعد 8-3بالوحدتني. الشكل )

وحدتي توليد النيرتوجني ووحدة التربيد  اختبار( صور 1-3) (،5-3تركيبها. بينما شكل )

 من قبل الشركة املوردة على الرتتيب.

 

 

 .وحدة توليد النيرتوجني ووحدة التربيد على القاعدة اخلرسانية .8-3 شكل
 

  
 .اختبار وحدة التربيد. 1-3شكل  .اختبار وحدة توليد النيرتوجني .5-3 شكل

 
 

الكهرباء بالقدرة املطلوبة بالتعاون مع إدارة املشروعات جبامعة امللك سعود مت عمل إمدادات 

( توضح صور بعض هذه 3-3( إىل )1-3وكذلك إدارتي الصيانة واألمن. األشكال أرقام )

 .األعمال
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 .صور توضح أعمال خطوط املياه والغازات. 1-3شكل

 

 صورة توضح أعمال خطوط الكهرباء.. 2-3 شكل

  

 .صور توضح أعمال املرافق اخلارجية .3-3شكل

 

مت استالم املعدات من ميناء الرياض اجلاف ومن ثم االنتهاء من اإلجراءات اجلمركية ثم توجهت 

( 10-3إىل معامل كلية علوم األغذية والزراعة حيث مت تفريغ الشحنات، يوضح الشكل رقم )

 .صور استالم املعدات وتفريغ الشحنات
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 . صور توضح استالم املعدات وتفريغها. 10-3شكل 

 

 تركيب الغرف 3-8-1-8

غرف تربيد حمكمة الغلق كل غرفة مزودة بوحدة تربيد ووحدة  1مت تركيب عدد 

 نسبية رطوبة جمس 1، ةحراري جمسات 8إىل عدد  باإلضافةترطيب ووصالت إمداد بالغازات 

وضح عملية تركيب الغرف ت( 18-3إىل رقم )( 11-3غازات. األشكال رقم ) وجمس

 .واجملساتواألبواب 
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 .صور عملية تركيب غرف التربيد. 11-3 شكل
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 .صور تركيب الوصالت وأبواب غرف التربيد. 18-3 شكل
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 .الغرفصور تركيب وحدات التربيد والرتطيب واجملسات داخل . 13-3 شكل
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 وحدات التحكم بالغازات املرتبطة باحلاسب اآللي.. 18-3 شكل
 

 اختيار النخيل ونقل العينات إىل املعمل 3-8-8

أن تكون ذات  روعيمت اختيار النخيل املتفق عليه من املزارع يف املواسم املختلفة واليت 

حمصول اجليد، والغري معاملة مبعاملة خاصة املعروف خدماتها من ري وأمسدة ووقاية، ومن ثم 

( يبني صور حصاد 15-3. شكل )طور النضجمت حصادها يف األوقات املتفق عليها حسب 

-1830ن مزرعة العمارية موسم وقه بعربات مربدة مذالنخيل ومن ثم نقل بلح الربحي يف ع

 إىل املعامل بكلية علوم األغذية والزراعة. هـ 1831
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 .اختيار العينات ونقلها يف سيارات مربدة 15-3 شكل
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 استالم العينات يف املوقع وفرزها  3-8-3

عند وصول العينات إىل موقع املعامل يتم فرزها يدويا وتعبئتها يف الصناديق املخصصة 

( يوضح صور 11-3باهلواء ومن ثم إىل غرف التخزين والشكل رقم )لذلك ومن ثم تنظيفها 

 .ـه1838-1831استالم وجتهيز العينات من أحد مزارع منطقة القصيم موسم 

  

  

  

  

 .استالم العينات يف املوقع وفرزها .11-3شكل 
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 إدخال العينات يف الغرف 3-8-8

زة حسب املعامالت ووزنها ومن ثم ّمَرمرقمة وُمبعد فرز بلح الربحي مت تعبئته يف صناديق 

( يوضح 11-3ختزينها يف غرف التخزين اليت مت ضبط أجوائها حسب املعامالت والشكل )

 صور تلك العملية.
 

 

 

 

 

 
 .صور ختزين العينات داخل الغرف. 11-3 شكل
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 ترميز الصناديق والعينات  3-3

 ترميز الصناديق 3-3-1

سم( داخل كيس بالستيك حمكم 10× سم 15الصناديق بوضع ورقة )مت ترميز مجيع 

 تكتب البيانات التالية يف الورقة قبل وضعها يف الكيس: الغلق.

  الوجه العلوي 

 .رقم الصندوق داخل دائرة على اليمني ويف املنتصف 

 .اسم املزرعة بني عالميت تنصيص يف األعلى واملنتصف 

 يص.اسم منطقة الزراعة بني عالميت تنص 

 .التاريخ اهلجري بني عالميت تنصيص 

 .التاريخ امليالدي بني عالميت تنصيص 

 الوجه السفلي 

 .الوزن الكلي بني عالميت تنصيص 

 .رقم الغرفة بني عالميت تنصيص 

 مثال
 
 

 

 

 

 

  

 

 ترميز العينات 3-3-8

توضع العينات يف صناديق خمصصة للعينات جبوار نافذة الغرفة حبيث تكفي إلجراء 

 3قياسات اخلواص اهلندسية والتغذوية وإجراء التقييم احلسي وكان عدد صناديق العينات 

الغرفة، سم( تكتب فيه البيانات التالية: رقم  5× سم 115صناديق. كل صندوق يوضع به الصق )

 رقم العينة، وزن العينة
 مثال
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 الغرف ومعامالت األجواء املتحكم بها  3-8

 .(11-0تم ترقيم الغرف حسب االنشاءات كما هو موضح في الشكل رقم ) 

 
 املتحكم يف أجوائها. غرف التخزينوترتيب  .  ترقيم12-3شكل

 

األدبي واملقرتح املقدم كانت معامالت األجواء املتحكم بها هي استخدام بناءًا على املسح 

% ثاني اكسيد كربون(. واملعامالت 01003% اكسجني، 81املعاملة احلاكمة اهلواء الطبيعي )

% ثاني أكسيد 5% أكسجني : 5% ثاني أكسيد الكربون( وكذلك )8% أكسجني : 8)

لرطوبة النسبية داخل الغرف ويوضح اجلدول رقم الكربون(. وكذلك مت ضبط درجة احلرارة وا

 ( التحكم يف ظروف ختزين مثار الربحي يف مرحلة اخلالل للمواسم املختلفة.3-1)
 

ظروف ختزين مثار متر صنف الربحي يف مرحلة اخلالل للمواسم يف  التحكم. 1-3 جدول

 .املختلفة

 الرطوبة النسبية، % °درجة الحرارة، م أكسيد الكربون %ثاني  األكسجين % الموسم الزراعي

 هـ1301-.130
5 5 1 1. 
2 2 1 1. 

 هـ1301-1302
5 5 1 1. 
2 2 1 1. 

 هـ1302-1300
5 5 1 1. 
2 2 1 1. 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اخلواص الطبيعية وامليكانيكية واحلراريةقياسات  3-5

 اخلواص الطبيعية 3-5-1

 مت قياس اخلواص الطبيعية التالية: 

 ( الطول والقطر: مت القياس باستخدام مقياس رقمي لألبعاد الدقيقةAbsolute 

Digimatic,Model CD-15CW .Mitutoyo Corp., Japan مت أخذ طول الثمرة كأطول .)

ُبعد بني قاعدة الثمرة وطرفها، أما القطر يكون يف منتصف الثمرة كما هو موضح يف 

 (.13-3رقم ) شكل

 
 قياس اال بعاد باستخدام مقياس رقمي لألبعاد الدقيقة. .13-3 شكل

 

 ( املساحة السطحية للثمار: مت تقدير املساحة باستخدام املاسحة ضوئيةHP Scanner )

. يف البداية مت تقطيع الثمرة إىل [(8008احلمدان وبكري ) ]وبرنامج "قارئ املساحات"

استشفاف حميط كل مقطع على ورق خاص. تلى ذلك تظليل تلك أربعة مقاطع ومن ثم 

( لتلك املساحات املظللة scanاملساحات اليت مت استشفافها ومن ثم مت املسح الضوئي )

وإدخاهلا للحاسب اآللي. اخلطوة التالية متت بواسطة تعرف برنامج " قارئ املساحات" على 

  (.8)سم ( ومن ثم حساب مساحتهاImagesتلك املستشّفات )

  استخداماحلجم والكثافة: مت ( طريقة ميزان املنصةMohsenein, 1986،) ( 3شكل-

حيث مت قياس كتلة الثمرة يف اهلواء، ثم غمرها يف املاء بواسطة قضيب غامر. ومت  (.80

أخذ فرق قراءة كتلة الوعاء واملاء قبل وبعد الغمر حيث تساوي كتلة املاء كتلة املاء 

الثمرة يف اهلواء وكتلة املاء املزاح ميكن حساب حجم وكثافة الثمرة  املزاح. من كتلة

 مبعلومية كثافة املاء املزاح.
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 لقياس الكثافة. ميزان املنصة .80-3 شكل

 

 (( الكتلة: مت باستخدام ميزان حساسModel 204, Mettler, Toledo, Switzerland  دقته

 ملي جرام(. 011)

  جم يف جهاز  80النشاط املائي: مت قياس النشاط املائي للعينات بوضع عينة كتلتها

Aqua-lab (Model CX-2T, readability 1 mg, Decagon Devices Inc.,Washington) 

مثرة ثم خلطت ومت  80لتحضري عينات النشاط املائي مت تقطيع عدد  (.81-3شكل )

 جم من املخلوط املقطع. 80اخذ ثالث عينات وزن كل عينة 
 

 
 .قياس النشاط املائيل  Aqualabجهاز . 81-3 شكل

 

 ( احملتوى الرطوبي: مت استخدام الطريقة القياسيةAOAC, 1995 لتقدير احملتوى الرطوبي )

-Model VT6025, Heraeusجم يف فرن تفريغ ) 5عينة كتلتها وذلك بوضع 

InstrumentsVacutherm, Germany ) 10وذلك عند درجة حرارة ( 88-3)شكلº م عند ضغط

 ويتم حبة 80 عدد أخذ مت الرطوبي احملتوى عينات لتحضري ساعة. 88مل بار ملدة  800تفريغ 

 .جم 5 تقريبا عينة كل وزن وطاملخل من عينات 10 أخذ ومت خلطت ثم ومن تقطيعها
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 .لقياس احملتوى الرطوبي )حتت تفريغ( فرن التجفيف . 88-3 شكل

 

 اخلواص امليكانيكية 3-5-8

من خالل املسح األدبي الشامل، تبني أن مواصفات العينات واالختبارات اليت استخدمها  

هناك اتفاق بني الباحثني  الباحثون يف جتارب اخلواص امليكانيكية مل تكن متماثلة. وأنه ليس

على استخدام طرق قياسية موحدة لتلك التجارب. إال أنه مت االستعانة بدراسة احلمدان وبكري 

 .لنفس صنف مثار الربحي ( لتحديد مواصفات التجارب8008)

( موديل TA-HDi Texture Analyzerمت استخدام جهاز قياس اخلواص امليكانيكية ) 

HD3128 مصنع من قبل شر( كةStable Micro Systems, Surrey, England كما هو موضح .)

 Textureأ(، ميكن التحكم يف اجلهاز عن طريق برنامج حاسب آلي )83-3بالشكل رقم )

Expert Exceed, version 2.05 مزود من قبل نفس الشركة. أيضًا يساعد هذا الربنامج يف حتليل )

  الزمن واستنباط بعض اخلصائص امليكانيكية منها. البيانات ورسم عالقات القوة باملسافة أو
 تفاصيل جتارب اخلواص امليكانيكية على النحو التالي:

 ( اختبار الضغط باستخدام اجملسP75 القرصي نزوال إىل عمق )الثمرة. مم من سطح  10

 .(ب83-3هو موضح بالشكل رقم ) كما

 ( اختبار االخرتاق باستخدام اجملسP/2N االبري ) 5الخرتاق القشرة ولب الثمرة حتى عمق 

 .(ج83-3كما هو موضح بالشكل رقم ) مم.
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 )أ(                       )ب(                           )ج(

 .واختبارات الكبس واالخرتاق جهاز قياس اخلواص امليكانيكية . 83-3 شكل
 

عدد من اخلصائص امليكانيكية من تلك التجارب اليت  استخالص وحسابميكن 

ميكن توليدها من منحنى القوة / االزاحة وتشمل : معامل املرونة، نقطة اخلضوع احليوي، 

)القساوة( كما يوضحه  املرونة، اللدونة، نقطة االنهيار، احلد األقصى للقوة، والشغل الكلي

 .(85-3رتاق )( واالخ88-3املنحنيني القياسيني للكبس )شكل 

 -ميكن إجياد معامل املرونة حبساب ميل اخلط املستقيم يف املقطع األول ملنحنى القوة

لة اختبار ا( وأيضا يسمى معامل االخرتاق يف حASABE,2000املسافة خالل املرحلة املرنة )

فقد استخدم تعريف اجلمعية األمريكية للمهندسني  احليويأما نقطة اخلضوع  االخرتاق.

( وهى النقطة اليت يكون عندها الزيادة يف املسافة مصاحبة الخنفاض ASABE,2000اعيني)الزر

املسافة  –أو عدم تغري يف القوة. احلد األقصى للقوة متثل أعلى نقطة موجودة يف منحنى القوة 

حدثت عندها تلك القوة. من ناحية أخرى فإن نقطة  اليتوحتدد مبقدار تلك القوة ومقدار املسافة 

نهيار أو التصدع تتحدد عند النقطة اليت حيصل عندها االنهيار الكامل حيث ال حيدث اال

وميكن أن  .استعادة للقوة مع زيادة التشوه وحتدد بقياس قوة ومسافة التصدع. الشغل الكلي

حمدد على العينة سواء الكبس أو  جهدتسمى القساوة وهي عبارة عن الشغل املبذول لعمل 

ذا الشغل تكامل القوة للمسافة اليت يقطعها الكباس خالل العينة. ومدى االخرتاق وميثل ه

املرونة هي املسافة من سطح الثمرة إىل نقطة اخلضوع احليوي بينما متثل بداية منطقة اللدونة 

 نقطة اخلضوع احليوي حتى النقطة اليت حتدث عندها القوة القصوى.
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 املسافةمنحنى القوة واملستخلصة من  اخلصائص. رسم منوذجي يبني بعض 88-3شكل 

 الختبار الكبس.

 

املسافة منحنى القوة واملستخلصة من  اخلصائص. رسم منوذجي يبني بعض 85-3شكل 

 .الختبار االخرتاق
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 اخلواص احلرارية  3-5-3

 :Cp( احلرارة النوعية 1

مت التحكم يف معدل التسخني حبيث تزداد أو  MDSCيف جهاز املسعر احلراري التفاضلي 

تقل درجة احلرارة بصورة خطية وذلك لقياس احلرارة. مت قياس كمية احلرارة املتدفقة إىل العينة 

 Modulated Differential Scanning Calorimeterم جهاز استخدبا ومن ثم يتم حساب احلرارة النوعية

(Q100, MDSC, TA Instruments, Ltd . Leatherhead, England( 81-3كما يف شكل.) 

ــة يف أحــداهما )بعــد كبســها         يتكــون اجلهــاز بصــورة أساســية مــن حــاويتني  توضــع العين

( يف حــني تكــون األخــرى حاويــة مرجعيــة فارغــة. كــل  81-3وإحكــام غلقهــا( كمــا يف شــكل 

ي يـتم  حاوية مركب حتتها سـخان يـتم الـتحكم فيـه مـن خـالل الربنـامج املصـاحب للحاسـب والـذ          

األوامر منه لتشغيل ذلك السخان وفق برنامج حمدد. يتم اختيار العناصر احملـددة للتجربـة،    إعطاء

م/دقيقـة( للمـواد الغذائيـة    °5ومن ثم تسخني كال احلاويتني بنفس املعدل والذي عادة مـا يكـون )  

ــدة التجربــة ومتســاوي للحــاويتني           ــدل التســخني ثابتــًا طــوال م ــى بقــاء مع ــاز عل  وذلــك ويعمــل اجله

الختالف احلاويتني حيث أن األوىل حتتوي علـى العينـة الـيت متـتص كميـة اكـرب مـن احلـرارة مـن          

اجل احلفاظ على درجـة حرارتهـا متزايـدة وفقـًا لـنفس معـدل احلاويـة الثانيـة والـيت متثـل املرجعيـة.            

خـالل هـذه    يقوم اجلهاز بقياس درجة احلرارة مع الفارق يف كمية احلرارة املعطى للسخانني. ومـن 

العالقة يتم حتديد عـدد مـن اخلـواص ومـن أهمهـا احلـرارة النوعيـة والـيت يـتم احلصـول عليهـا مـن             

flowheat                             معدل احلرارة:
t

q
 

 (  الزمن، بينما معدل التسخني:t( كمية احلرارة  ،)qحيث: )

                               rateheating
t

T



 

 Cp( التغري يف درجة احلرارة، ومن ثم حساب السعة احلرارية أو احلرارة النوعية ∆Tحيث: )

capacityheat:من ) 

 
 

)/( dtdTWs

dQldt
CP 
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 والسلوك احلراري. احلراري التفاضلي لقياس احلرارة النوعية جهاز املسعر. 81-3شكل 

 

  
. جهاز كبس وقفل حاويات العينات )ميني( ومن ثم وضع احلاويات املكبوسة يف 81-3 شكل

 ( لقياس اخلواص احلرارية. MDSCجهاز التلقيم للمسعر التفاضلي احلراري املعدل )

 

 : kمعامل التوصيل احلراري  (8

 Mathis Thermalمت استخدام أحدث جهاز لقياس معامل التوصيل احلراري للمواد الغذائية 

Conductivity Analyzer ( 82-3كما يف شكل ) مدى حيث مت قياس تلك اخلاصية كدالة يف

 .م° 80إىل احلرارة من صفر  اتدرج
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 .جهاز قياس معامل التوصيل احلراري .82-3شكل 

 

 :αمعامل االنتشار احلراري  (3

 (k)، معامل التوصيل احلراري (Cpالقيم التجريبية للحرارة النوعية ) استخداممت 

 (. αاحلراري ) االنتشار( حلساب قيم معامل  ρوالكثافة )
 

α  
 

    
 

 

 

 لبلح الربحي اإليثلني. قياس معدالت التنفس وإنتاج 3-1

كجم( يف عبوة خاصة  115مت قياس معدل التنفس بوضع عينة من البلح الطازج )حوالي 

(ICA, UK)(. يتم 83-3لرت )شكل  3وهي حمكمة الغلق بسعة  ( هلا صمامني )داخل وخارج

وضع العينات بعد وزنها يف هذه العبوات وحيكم غلقها ثم توضع يف حضانات وثالجات حسب 

م(. بعد عدة ساعات يتم إدخال أحد أنابيب جهاز قياس نسب 85، 15، 5، 1درجة احلرارة )

اجلهاز عينة من اهلواء من داخل العبوة ( حيث يضخ ICA 15, Dual Analyzer, ICA, UKالغازات )

ويتم إعادته مرة أخرى من اجلهاز لعبوة العينة مرة أخرى عرب األنبوب اآلخر. مع األخذ يف االعتبار 

  ساعة على األقل قبل غلق العبوة. 88ختزين الثمار يف درجة احلرارة احملددة ملدة 
 حسابات معدل التنفس للثمار: 3-1-1

غلقة بداللة املبيئة التنفس بقياس معدل تنفس الثمار املخزنة يف مت حساب معدل ال 

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون )حجم، مل( املنبعث مع التنفس ويتم قياس نسبة الزيادة يف 

CO2  والنقصO2 .داخل العبوات احملكمة الغلق احملتوية على الثمار عند درجات احلرارة املطلوبة  
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متصلة  اإليثلنيد الكربون وجهاز قياس يقياس غازي األكسجني وثاني أكساز جه .  83-3 شكل

 بالعبوة احملكمة الغلق لقياس معدل التنفس واإليثلني لثمار الربحي.
 

 مت حساب معدل تنفس الثمار من املعادلة التالية:

 

         
     (             )            

          
 

Where 

     
           

  
 

 

احملتوى الرطوبي ، Vproductوحجم املنتج  Vjarحيث مت قياس التالي: حجم العبوة )مل( 

 O2 ،CO2لغازي  االبتدائيالرتكيز ، ، احلجم )مل(mproduct( كجم) الكتلة ،(رطب٪للثمار )

 tالفرتة الزمنية )ساعة( و CO2ومنه يتم حساب  O2 ،CO2الرتكيز النهائي لغازي و
 

 :للثمار اإليثلنيحسابات وقياس معدل إنتاج  3-1-8

 .ICA 56, ICA, UK Range 0-100ppmللثمار. باستخدام جهاز)  اإليثلنيمت قياس إنتاج 

Resolution : Sensor 0.2ppm. Display 0.1ppm.)  وحساب معدل )ميني( 83-3كما يف شكل .

 من املعادلة التالية: اإليثلنيإنتاج 

          
      (             )            

          
 

Where 

     
           

  
 

 .g/kg/hrهي  األثيلينوباألخذ بالوحدات المناسبة والثوابت في المعادلة، تكون وحدة معدل 
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 التغذوية واجلودةاخلواص قياسات   3-1

 التقويم احلسي  3-1-1

مت تقويم عينات التمور حتت الدراسة تقوميًا حسيًا )اللون، الطعم، القوام، القبول العام( 

. حيث مت االستعانة بفريق مدرب وكذلك املخزنالطازج الربحي يف مرحلة اخلالل  صنف للتمر

 –األغذية والتغذية بكلية الزراعة مكون من عشرة أشخاص على األقل من منسوبي قسم علوم 

التقويم لكل خاصية من اخلصائص  استبانة. استخدمت (30-3)شكل  جامعة امللك سعود

يف حني  extremely dislikeمتثل عدم القبول بشدة  1األربع مكونة من تسع درجات )الدرجة رقم 

 (.8-3حسب جدول ) extremely like (Larmond, 1980)متثل القبول بشدة  3أن الدرجة رقم 

 

 . التقويم احلسي لثمار متر صنف الربحي يف مرحلة اخلالل.8-3 جدول
 (4درجة )  (5درجة ) الصفة

 فاتح كالطازج داكن )رطب( اللون -5
 مذاق ممتاز طعم رديء الطعم -5
 متماسك لين القوام -4
 حلو غير مقبول الحالوة -3
 ممتاز غير مقبول النهائيالقبول  -4

 
 

   
 . التقييم احلسي لثمار الربحي يف معامل التقييم احلسي.30-3 شكل

 

 تقدير السكريات 3-1-8

مت فصل وتقدير السكريات املختزلة )جلوكوز وفركتوز( وغري املختزلة )سكروز(  

 Shimadzu, LC-10(HPLC( وجهاز الكروماتوجرافيا عالي األداء)AOAC, 1995بواسطة طريقة )

AD, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan  4.6×250عمـود الفصــل املسـتخدمmm Column Packed 
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with 5µm Supelcosil Lc-NH2 (Supelco/INC., Bellefonte, PA الطور السائل مكون من .)

 ,Model LC-10-AZ( تدفعه مضخة )acitonitrile HPLC grade أسيتونيرتايل ٪20ء وما 80٪)

Shimadzu مل/دقيقة. والنظام موصول حباقن 815( مبعدل سريانInjector(Model SIL-10A, 

Shimadzu( حتقن بداخله عينة )ميكروليرت(. تستقبل النتائج واملنحنيات للسـكريات املختلفة  5

 Integrator(Model C-R7A, ShimadzuChromatopac dataتـحـت الدراسـة بواسـطة دامـج 

processor( ويتم عندئذ مقارنة احملاليل القياسية للسكريات )Sigma Chemical Co., St .Louis, 

Mo.بتلك السكريات املتحصل عليها من التمور ). 

 

 وتقدير اإلنزميات استخالص 3-1-3

 إنزيم اإلنفرتيز:  -أ

الستخالص إنزيم اإلنفرتيز   Hasegawa and Smollensky(1970سوف يتم استخدام طريقة )

 polyvinyl pyrotidone جم1 على حيتويNaCl (8٪ )جم( مع حملول ملح 15وذلك خبلط العينة )

دقيقة  30دورة يف الدقيقة ملدة  8000م ثم الطرد املركزي عند 8ملدة دقيقتني عند درجة حرارة 

واالحتفاظ بها لتقدير اإلنزيم  Superrantantم. يتم صب الطبقة العلوية السائلة 5على درجة حرارة 

enzyme assay تعاد اخلطوات السابقة مرة أخرى على املتبقي )املادة الصلبة( ثم صب الطبقة .

م 8باملاء عند  dialysisوإضافتها إىل الكمية السابقة وعمل ديلزة  superrantantالعلوية السائلة 

. أما اإلنفرتيز soluble invertaseيسمى اإلنفرتيز الذائب حتى إزالة مجيع السكريات. هذا احمللول 

م حتى 8فيتم احلصول عليه بغسيل متبقي االستخالص باملاء عند  insoluble invertaseالغري ذائب 

 إزالة مجيع السكريات.
من حيث احملاليل  Kanner et al (1978قدرت نشاطية إنزيم اإلنفرتيز باستخدام طريقة . )

احلجم النهائي واحلضن وكيفية سحب العينات ويعرب عن وحدة اإلنفرتيز بأنها كمية املختلفة و

 من السكروز يف الدقيقة حتت الظروف املدرجة يف طريقة العمل. 0.5µmoleاإلنزيم اليت حتلل 

 :إنزيم البريوكسيديز وإنزيم البولي فينول أوكسديز  -ب
الستخالص وتقدير كل من إنزيم البريوكسيديز  Cano et al(1995مت استخدام طريقة )

peroxidase  والبولي فينول أوكسيديزpolyphenol oxidase  كل إنزيم  حدة. يستخلصكل على

 1M sodium chlorideوحملول ملحي   M sodium phosphate buffer 2.0مبحلول منظم الفوسفات 

 احملتوية على اإلنزيم. superrantantوية م ثم الرتشيح والطرد املركزي ومجع الطبقة العل5عند 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

م 85وماء مقطر عند  1.0M catecholبالتفاعل مع  polyphenol oxidaseقدرت نشاطية إنزيم

 Pharmaciaعلى جهاز  420nmعند طول موجة  absorbanceدقائق. سجل االمتصاص  3ملدة 

LKB-Utrospec III Spectrophotometer  دقائق األوىل. حسبت وحدة بعد كل دقيقة خالل الثالث

النشاط اإلنزميي على أساس التغري يف قراءة االمتصاص خالل دقيقة/جرام بروتني. قدرت 

 ٪1و 5.0M sodium phosphate butter pH 6.5بتفاعل مستخلص اإلنزيم مع  Peroxidaseنشاطية إنزيم

P-Phynylenediamine وhydrogen peroxide  485ثم قيس االمتصاص عند طول موجةnm  بعد

 م.5كل دقيقة خالل الثالث دقائق األوىل عند 

واملصنع  Autopol IV Six Wavelength( منوذج Polarimeterمت استخدام جهاز االستقطاب )

لقياس النشاط اإلنزميي للعينات، كما هو موضح يف شكل  Rudolph Research, USA من قبل 

(3- 31.) 

 

 
 (. Polaramiterكمية اإلنزميات ) جهاز قياس. 31-3 شكل  

 

  Extraction of Phenolic compounds :الفينوالت الكلية استخالص 3-1-8

م واليت 8002وآخرون سنة   Abbasطريقة  باستخدامالفينوالت الكلية  استخالصمت 

جرام من مثار التمر النظيف، املنزوع النوى واملفروم  100ميكن إجيازها كما يلي : يوزن 

مل من خملوط مذيبات مكون من كحول امليثانول، املاء  300باخلالط املنزلي، ويضاف عليه 

 مركزيله طرد ساعات، ثم يرشح وجيرى  5. يقلب املخلوط بعد ذلك على هزاز ملدة  1:8بنسبة 

Centrifuge  دقائق. يؤخذ اجلزء العلوى 10لفة يف الدقيقة ملدة  8000على Supernatant  ويركز

 Rotaryم باستخدام جهاز تبخري املذيبات80ºعلى درجة حرارة  Under vacuum حتت تفريغ 

evaporator  حتى التحليل اجملمد. حيفظ بعد ذلك املستخلص املركز يف. 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 :تقدير الفينوالت الكلية -أ

 طبقا لطريقة Foli-Ciocalteu reagent حملول فولني باستخدامقدرت الفينوالت الكلية 

Kaluza   م واليت ميكن إجيازها فيما يلي: حيث يتكون خملوط التفاعل من 1320وآخرون سنة

باملاء ميكروليرت من حملول فولني )املخفف  850ميكروليرت من مستخلص الفينوالت،  850

ميكروليرت من حملول كربونات الصوديوم املشبعة، ثم يكمل احلجم  500مرات(،  10املقطر 

بعد ذلك يقرا  0دقيقية 30مل باملاء املقطر. خيلط جيدا ثم حتفظ يف الظالم ملدة  5إىل 

-Jasco, Model V) . جهاز إسبكرتوفوتوميرت باستخدامنانوميرت  185على طول موجى  االمتصاص

530, Japan )   / عينة 100حتسب كمية الفينوالت الكلية مقدرة بامللليجرام جاليك أسد. 

 Extraction of anthocyanin :األنثوسيانني  استخالص -ب

م إلستخالص األنثوسيانني من التمر 1312سنة  Fuleki and Francis استخدمت طريقة

التمر النظيف، املنزوع النوى واملفروم جرام من مثار  300واليت ميكن تلخيصها فيما يلي: يوزن 

، 1:  8مل خملوط مكون من كحول إيثانول وماء بنسبة  850باخلالط املنزلي، ويضاف عليه 

 مركزيجيري بعد ذلك طرد  Overnight ثم التقليب على درجة حرارة الغرفة طوال الليل

Centrifuge   وجيمع األنثوسيانني. يقدر  اجلزء العلوي يرشحدقائق. ثم  5لفة /ق ملدة  3000على

جهاز اسبكرتوفوتوميرت  نانوميرت باستخدام 535األنثوسيانني بقراءة االمتصاص على طول موجى 

(Jasco,  Model V-530, Japan حيسب كمية األنثوسيانني )من كلوريد  قياسيمنحنى  باستخدام

 . Cyanidin chloride السيانيدين

 :تقدير نشاط مضادات األكسدة -ج

لتقدير نشاط الفينوالت الكلية واألنثوسيانني املضاد  Yu et al. (2003) طريقة استخدمت

 8مل من املستخلص ويضاف إىل  1لألكسدة . وميكن إجياز هذه الطريقة كما يلى: يضاف 

، (DPPH) هيدرازيل بيكريل -1-دايفينايل -8،8 من( ملليمول 1) مل1 ميثانول، ٪20مل 

نانوميرت وتسجل القراءة كل  511على طول موجى  االمتصاصثم يقلب املخلوط جيدا ويقرأ 

 :املعادلة التالية باستخدامدقيقة. حتسب نسبة النشاط  30دقيقة وملدة 

 

AB Scavenging  ٪=AB – AS  x 100 

              

 هو امتصاص العينة.  ASامتصاص البالنك و هو AB حيث:



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 قياس اللون 3-1-5

حبة بطريقة عشوائية من  80) مباشرة يف مرحلة اخلاللالربحي صنف مت قياس لون متور 

( 38-3( )شكل Hunterlab, labscan XE, Reston, USAباستخدام جهاز قياس اللون )كل عينة( 

  .للمجموعات *L*, a*, bومن ثم تسجيل قيم 

 
 (.Hunterجهاز قياس اللون )شركة .  38-3 شكل

 

 التحليل امليكروبي 3-2

 Pownes and Itoمت تقدير العدد الكلي للميكروبات واخلمائر واألعفان طبقا لطريقة 

م من التمر ومت غسلها مبحلول ج 10. ميكن إجياز طريقة العمل كما يلى: مت أخذ (1992)

معقمة. ثم أجريت التخفيفات املتسلسلة الالزمة. مت  Stomacherمل يف أكياس  30خمفف 

للعد الكلي باألطباق وللخمائر واألعفان  3-10، 8-10، 1-10التخفيفات  استخدام

للعد  Plate count agar (Oxoid-UK)بيئة  استخدمت. 8-10، 1-10التخفيفات  استخدمت

احملمضة للخمائر واألعفان. مت التحضني على   Potatoes Dextrose agrالكلي للميكروبات وبيئة 

ساعة للعد الكلي للميكروبات، وعلى درجة حرارة الغرفة  82-88ملدة م 1º ± 31درجة حرارة 

85º  أيام للخمائر واألعفان. مت العد على أساس وم م/جم )وحدة مكونة للمستعمرات  1-3ملدة

CFU/gm.) 

 
 اجلوانب االقتصادية  3-3

اعتمد اجلزء االقتصادي من هذا التقرير على البيانات الثانوية املنشورة من اجلهات 

الرمسية. كذلك اعتمد على بعض البيانات واملعلومات من الدراسات السابقة عن التمور 

مستخدما بعض األساليب الوصفية والتحليلية، وكذلك بعض األساليب القياسية البسيطة 

 Multiple Regressionدراسة. مت استخدام حتليل االحندار املتعدد واملناسبة ألغراض هذه ال

Analysis  بطريقة املربعات الصغرى العاديةOLS  من خالل الصور الرياضية األكثر شيوعا



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

واستخدامًا يف مثل هذه احلالة وهي الصورة اخلطية ونصف اللوغاريتمية واللوغاريتمية املزدوجة. 

 Durbin) ودوربن واتسون  (F)و)ف( (t) ة وقياسية مثل اختبارات )ت(استلزم ذلك اختبارات إحصائي

Watson) . 

اعتمدت التوقعات احملسوبة يف هذه الدراسة على أكثر من طريقة للتنبؤ ببعض املتغريات 

اهلامة، حيث استخدمت معادالت االجتاه الزمين العام ومعدالت النمو األسي )اهلندسي(، فضال 

يف الصيغة الرياضية  Double Exponential Smoothing Modelوج دسي املزعن منوذج التمهيد األ

 :Makridaks et al.(1983التالية )

               

 ، امليل املقدر للدالة bt، القيمة املتوقعة للمتغري يف السنة PIMt+m  حيث:

m عدد سنوات التوقع  ،t  = 1 ،8........................ ،11 ،  

at.املقطع املقدر للدالة 

 ( من المعادلة التالية: atويقدر مقطع الدالة ) 
        

      
   

 حيث:
    

 وحتسب كما يلي:( Single Smoothed Value) هي القيمة املمهدة الفردية  

 
    

         (   )      
  

(a =   معامل التمهيد األسي املزدوج )عدد املشاهدات/ 1، 

 PIMt  هي قيمة املتغريPIM    يف السنةt ، 

PIM"t (  هي القيمة املمهدة املزدوجةDouble Smoothed Value) 

 وتحسب كما يلي:
    

         
  (   )      

  
 

 ( من املعادلة التالية:btويقدر ميل الدالة )

   
 

   
(    

      
  ) 

 
ومن الواضح أن هذه الطريقة تعطي وزنًا أقل للمشاهدات القدمية ووزنا أكرب للمشاهدات  

 احلديثة.

 Lorenz Curveللرتكز وكذلك منحنى لورنز   Gini Coefficientكما مت استخدام معامل جيين 

 للداللة على مدى الرتكز يف توزيع بعض املتغريات اهلامة يف هذه الدراسة.



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 :انوية عنمت مجع بيانات ث

 إنتاج التمور يف خمتلف مناطق اململكة .  

 التجارة العاملية للتمور . 

 أسعار خمتلف أصناف التمور . 

 بيانات معامالت فنية لتقدير التكاليف االستثمارية للمشروع املستهدف. 

 تصميم وجتريب ثالث استمارات استبيان جلمع املعلومات امليدانية هي: 

 ياستمارة منتجي متور الربح. 

 استمارة مستهلكي متور الربحي. 

 استمارة جتار ومسوقي متور الربحي. 

 

 اختيار عينات الدراسة امليدانية لدراسة اجلوانب االقتصادية والتسويقية لتمور الربحي 3-3-1

تطلبت الدراسة االقتصادية والتسويقية لتمور الربحي احلصول على بيانات ومعلومات أساسية 

 :ختدم دراسة ما يلي

 دراسة سوق الربحي يف اململكة العربية السعودية.  

 جانب عرض متور الربحي يف أهم مناطق إنتاجها.  

 جانب الطلب على الربحي وتوجهات الطلب يف خمتلف املواسم. 

 تسويق وتداول وأسعار متور الربحي قبل وبعد التخزين.  

 دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية للمشروع. 

 

  :الربحي عينة منتجي متور -أ

نظرا لرتكيز الدراسة الفنية التقنية حلفظ الربجي على أهم املناطق املنتجة وهي الرياض 

ي وتعترب األوىل يف إنتاج ح%  من صنف الرب50والقصيم واخلرج وحائل. ونظرا ألن القصيم بها حنو 

الرياض تعترب ي فإن ح%من أشجار النخيل من صنف الرب 3815الربجي، كما أن الرياض بها حنو 

استمارة من منتجي الربحي سواء كانوا  300وأمكن مجع حنو  .الثانية يف إنتاج صنف الربجي

متخصصني يف إنتاج الربحي أو أنهم ينتجون الربحي وأصناف أخرى من التمور. ومت توزيع 

 رةاستما 15استمارة بالقصيم و 15االستمارات بني الرياض واخلرج والقصيم وحائل بالتساوي ) 

 من حائل(. استمارة 15استمارة من اخلرج و 15من الرياض و
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 :عينة مستهلكي الربحي -ب

رغبة يف التمثيل الواقعي ملستهلكي الربحي احلاليني واملستهدفني يف ضوء ممكنات 

استمارة توزع على أربع مدن رئيسية وهي  300الدراسة ميكن متثيل املستهلكني من خالل 

لدمام. علي أن ال يقل عدد االستمارات اجملمعة من كل من هذه املدن الرياض، القصيم، جدة، ا

 استمارة  وميكن مقابلة مستهلكي التمور لدى حمالت بيع التمور أو معارض التمور 50عن 

  .لضمان العشوائية والرتكيز على مستهلكي الربحي بشكل حمدد

 

 :عينة احملالت والوسطاء املتعاملني يف الربحي -ج 

اء حصر شامل للمحالت اليت ميكنها بيع املنتج املستهدف )الربحي( ويتوافر يفضل إجر

وميكن متثيل احملالت   .لديها إمكانيات التربيد، وميكن الرتكيز على املنطقة الوسطى

استمارة من  50إستمارة، وعلى أن توزع بني الرياض واخلرج والقصيم )150والوسطاء من خالل 

 ة لنمط استهالك متور الربحي يف اململكة.كل منطقة(، باعتبارها ممثل

 

 امليدانية(: االستبيان )املقابلةأسلوب مجع استمارات  3-3-8

  :يقوم بإجنازها ثالثة من مساعدي الباحثني هم

 استمارة  15)مساعد باحث بدرجة ماجستري اقتصاد زراعي من منطقة الرياض

 (.استمارة مستهلكني 15، استمارة حمالت متور 50، منتجني

 استمارة  15قصيم)مساعد باحث بدرجة ماجستري اقتصاد زراعي من منطقة ال

 (.استمارة مستهلكني 15، استمارة حمالت متور 50، منتجني

  استمارة  15حائل)مساعد باحث بدرجة ماجستري اقتصاد زراعي من منطقة

 (.منتجني

 (.مستهلكني من جدة استمارة 50 ) طالب دراسات عليا 

 

 ترميز وحتميل بيانات   3-3-3

امليدانية اجملمعة على  اتنالبياوحتميل مجيع  االستبيانمت ترميز مجيع استمارات 

احلاسب اآللي بعد مراجعة وتدقيق البيانات واستبعاد بعض االستمارات غري الصاحلة. ومن ثم 

إجراء التحليالت الالزمة للدراسة السوقية التفصيلية ولدراسة اجلدوى املالية واالقتصادية 

 .الربحي(طن من بلح  5000و 3000و 1000للمشروع، بسعات ختزينية سنوية خمتلفة )



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 النتائج واملناقشة -8
 

مع أن خمطط هذا املشروع يف املقرتح البحثي كان ملوسم واحد من التمور فقط، إال أنه 

هـ 1838-1831هـ ،1831-1830وبفضل اهلل، مت تنفيذ هذا املشروع لثالثة مواسم متتالية )

فضل اهلل لالستعداد املبكر م. وهذا يعود ب8011و  8010و  8003هـ( أي 1833-1838و

ومن ثم مسبق، وإدارة موارد املشروع بتخطيط ولكفاءة توريد وتركيب األجهزة يف مدة قياسية 

 تنفيذ أوجه املشروع مباشرة بعد الرتكيب. 

 

 معايرة وضبط النظام   8-1

ثمار متهيدًا لتخزين ال وتعقيمها الغرفغسل مت وصول الثمار قبل قبل بداية كل موسم و

من ثم ضبط درجات احلرارة والرطوبة النسبية وكذلك نسب الغازات داخل الغرف من فيها و

تتم معايرة النظام من حيث درجات  األجواء داخل الغرف تستقرا ىلوحة التحكم اآللي حت

احلرارة "موضعني يف كل معاملة"، الرطوبة النسبية، نسبة غاز األكسجني ونسبة غاز ثاني 

ستخدام االغرف بكل مت قياس درجة احلرارة والرطوبة النسبية داخل أكسيد الكربون. و

ومن ثم ( Testo 177 H.T4. Testo Inc. Sparta. N.J. – USA خارجية ) قارئ بياناتجمسات و

  باجملسات املوصولة بالنظام.مقارنتها 

 Internationalمن  ICA15 dual analyzerقياس نسب الغازات ) مت استخدام جهازكما 

Controlled Atmosphere Ltd. UK ) لقياس نسبة غازي األكسجني وثاني أكسيد الكربون من

شكل على باب كل غرفة ومن ثم مقارنتها بقراءات جمسات النظام ) الفتحة املخصصة لذلك

8-1). 

 
 .هاز اخلارجي لقياس نسب الغازات من خالل فتحة التصريف على باب الغرفةاجل .1-8شكل 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

( نتائج مقارنة قياسات جمسات درجة احلرارة املرتبطة بالنظام 1-8)يوضح اجلدول 

(، مع نظرياتها املتحصل عليها من 3( والرطوبة النسبية )جمس8، جمس 1داخل الغرف )جمس

االحنراف املعياري  ±)متوسط القراءة  :(، وهي تعرب عنTesto 177جامع البيانات اخلارجي )

نتائج معايرة حساسات الغازات بعد ضبط نظام  (8-8للقراءات(. كما يوضح اجلدول )

أيام(. تعرب البيانات عن  1التحكم اآللي هلا وغلقها حتى الوصول إىل حالة االتزان )يف حدود 

 .ICA15اجلهاز اخلارجي  باستخداماالحنراف املعياري( مقارنة  ±)املتوسط 

 

 .. معايرة درجات احلرارة والرطوبة النسبية داخل الغرف1-8جدول 

 الغرفة
 ٪الرطوبة النسبية،   م(°)درجة حرارة 

Testo 177 8جمس 1جمس  Testo 177 3جمس 

1 1±0101 1±0111 1±0103  25±5118 20±5121 

8 1±0101 1±0110 1±0110  25±3181 20±3111 

3 1±0101 1±0101 1±0108  25±8111 20±8118 

8 1±0101 1±0118 1±0101  25±3118 20±8111 

5 1±0101 1±0111 1±0103  25±8185 20±5105 

 

معايرة جمسات نسب غازي األكسجني وثاني أكسيد الكربون داخل غرف  .8-8جدول 

 .التخزين 

 الغرفة 
 (٪ثاني أكسيد الكربون )  (٪األكسجني )

 ICA15 النظام  ICA15 النظام

1 511±018 5158±011  511±018 5153±018 

8 811±018 8138±011  811±018 8185±013 

3 818±013 8138±013  818±018 8183±018 

8 515±018 5158±011  511±013 5153±018 

5 8011±018 1313±013  511±018 5155±018 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 استالم الثمار وختزينها 8-8

مت استالم مثار الربحي من املزارع اليت مت االتفاق معها يف كل من منطقيت الرياض 

والقصيم وقياس خواص الثمار طازجة، ومن ثم ختزينها يف الغرف املعدة لذلك بالكميات املبينة 

 (. 3-8يف  جدول )
 

ملوسم  . وصف إحصائي لكميات الربحي املخزنة داخل الغرف املسيطر على أجوائها3-8جدول 

 (.5( والغرفة احلاكمة )8، و3، 8، 1م يف الغرف )8010

 الغرفة 

1 8 3 8 5 

 11 11 11 11 11 عدد الصناديق يف كل غرفة-1

                         الكمية املخزنة يف  إمجالي -8

 لغرفة، كجما
11118±5101 12311±1108 13311±3118 13110±8101 15318±3115 

مثار الربحي متوسط كتلة  -3

 بالصندوق، كجم
1013±0152 1018±0115 1111±0158 1011±0151 1118±0151 

 أقل كتلة يف كل صندوق،  -8

 كجم
315 311 318 311 313 

كرب كتلة يف كل صندوق،  -5

 كجم
1113 1811 1811 1113 1818 

 

 الثمارنسب الغازات والرطوبة النسبية ودرجة احلرارة داخل الغرف أثناء فرتة ختزين 

( درجات احلرارة، الرطوبة النسبية، نسب 5-8( إىل )8-8توضح األشكال )

األكسجني وثاني أكسيد الكربون داخل الغرف أثناء فرتات ختزين مثار الربحي واليت امتدت 

وبالطبع يالحظ يف هذه  )املوسم الثاني(إىل مائة ومخسون يومًا للنتائج األساسية للتقرير 

األشكال تأثري فتح الغرف ألخذ العينات على درجة احلرارة ونسب الغازات وذلك كل شهر من 

 التخزين. 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

. درجات احلرارة داخل غرف األجواء املسيطر عليها أثناء فرتة ختزين مثار بلح 8-8شكل 

 م.8010الربحي من بداية شهر أغسطس إىل نهاية شهر ديسمرب 

 

 

 
 

 . الرطوبة النسبية داخل الغرف أثناء فرتة ختزين مثار بلح الربحي.3-8شكل 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

. نسبة غاز األكسجني داخل غرف األجواء املسيطر عليها أثناء فرتة ختزين مثار 8-8شكل 

 بلح الربحي.

 

 
 

. نسبة غاز ثاني أكسيد داخل غرف األجواء املسيطر عليها أثناء فرتة ختزين مثار 5-8شكل 

 الربحي .بلح 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اليت واجهتها:  التحدياتالتجارب اليت متت خالل الثالث مواسم وبعض 

 :8003موسم  -1

يف املوسم األول مت بالفعل وتزامنًا مع انتهاء واكتمال بناء غرف التخزين وبدء موسم 

 التمور البدء يف جتريب النظام بتخزين بلح الربحي يف هذه الغرف ذات األجواء املعدلة. وقد مت

قياس مجيع اخلواص اهلندسية والتغذوية للثمار الطازجة. إال أنه ومع بدء الشهر الثاني من 

التخزين حصلت عدة أعطال يف النظام مما استدعى التشاور مع الشركة املصنعة للنظام. 

 ،( من أخصائيي الشركة إىل اململكة3وبالفعل مت إصدار تأشريات زيارة عمل وحضور عدد )

 بسبب حدوث اخنفاض كفاءة مولد النيرتوجنيوهو لل الرئيس يف األعطال ومت اكتشاف اخل

 لصور التالية:كما يف ا خلل يف أحد الصمامات

     
ومن خالل ذلك مت تغيري الصمام وإصالح العطل، وكذلك مت معايرة واختبار النظام مرة أخرى 

ببيانات خواص البلح الطازج ملوسم لذلك مت االكتفاء من قبل الشركة املصنعة ملولد النيرتوجني.

 م.8003

 

 :8010موسم  -8

يف املوسم التالي وبفضل اهلل مت إجراء مجيع التجارب الرئيسية بنجاح  واملطلوب تنفيذها 

للمشروع البحثي. وذلك بعد معايرة النظام وتصحيح مشكلة عطل املوسم السابق. ونتائج هذا 

ر النهائي. وسيتم عرض تفاصيل نتائجه يف األقسام م( هي لب نتائج هذا التقري8010املوسم )

 التالية. 

  

 م:8011موسم  -3

م(، وبالفعل مت جتهيز 8011يف املوسم الثالث مت التحضري إلجراء التجارب ملوسم جديد )

وقياس خواصها اهلندسية  من املزارع املختارة،املخازن وتوفري عينات مثار الربحي الطازج 

جراء كافة اخلطوات والتجهيزات حتى مت ملء املخازن بالربحي وبدء العمل والتغذوية.  ومن ثم إ

بالغازات. إال أنه وخالل الشهر األول من التخزين حصل عطل يف نظام التربيد )جتمد ما حول 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

املبخرات( يف أحد املخازن، مما أثر على درجات احلرارة يف املخازن األخرى حيث أن مجيعها 

أشاروا إىل ضرورة إطفاء النظام ركزي. وباستشارة الشركة املوردة تعمل حتت نظام تربيد م

  غرف كما يف الصور التالية:املرتاكم داخل وخارج ال الثلجإذابة من ثم إزالة العينات وو

       
 عد تفريغ الغرف من الثمار وتكسري وإزالة الثلج من املبخرات.والصور التالية ب

        
هـ(. وبالفعل مت ذلك  إصالحها،  والذي استغرق 81/3/1838إجازة عيد الفطر )وحدث ذلك أثناء 

عدة أيام،  واليت أدت إىل تدهور جودة الثمار وعدم إمكانية االستمرار يف التخزين بعدها. لذلك 

 .م8010ملوسم  اقتصر على االستفادة من بيانات اخلواص اهلندسية واجلودة لثمار الربحي الطازجة

 

بداية عرض نتائج هذا املشروع البحثي بإيراد بيانات ومقارنة اخلواص اهلندسية سيتم يف 

م(. وستكون 8011و  8010و  8003والتغذوية للثمار الطازجة )قبل التخزين( للثالثة مواسم )

-1831االختبارات املتكاملة لثمار الربحي خالل فرتة التخزين يف هذا التقرير هي ملوسم 

 م(.8010هـ )1838

 

 م:8011و 8010و 8003الطازج يف الثالثة مواسم لبلح الربحي  اهلندسيةاخلواص   8-3

مالحظة أن مجيع االختبارات يف هذا التقرير النتائج تأكيد  استعراضوقبل من املهم 

 ةأو متجعد)أي باستبعاد الثمار الرطبة والذابلة أو املنكمشة  فقط متت على الثمار السليمة

 .القابلة للتسويق، وذلك جلميع النتائج يف هذا التقرير السطح( باعتبار أنها

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اخلواص الطبيعية لثمار الربحي الطازجة 8-3-1

( اخلواص الطبيعية لثمار الربحي الطازج لكل من مزرعيت 8-8يبني اجلدول رقم ) 

 منطقيت الرياض والقصيم على مدار ثالثة مواسم.
 

 

. اخلواص الطبيعية لثمار بلح الربحي الطازج ملزرعيت منطقيت الرياض والقصيم  8-8جدول 

 .**للمواسم الثالثة

 %.5احلروف املتشابهة يف الصف تعين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوي  **.    على أساس رطب *
  

حتليل التباين العاملي وجد أنه ال يوجد فروق معنوية سواء بني املواسم أو  باستخدام

املناطق وذلك لكل من احملتوي الرطوبي، الكتلة، الكثافة، احلجم، الطول، القطر والنشاط 

( يف املساحة 8-8ة كما هو مبني من اجلدول رقم )االختالفات املعنوياملائي. بينما وجدت بعض 

 املناطق والذي قد يرجع إىل صعوبة قياس املساحة بدقة عالية مقارنة السطحية للثمار بني

 باخلواص األخرى..
 

 اللون لثمار الربحي الطازجة 8-3-8

 *Lمت قياس قيم اللون للثمار الطازجة من منطقيت الرياض ومزرعة القصيم باملعامالت 

الذي يعرب عن االمحرار  *a( و0( إىل العتمة )100والذي يعرب االبيضاض أو النصوع )

(. ومن هذه القياسات مت -الذي يعرب عن االصفرار)+( إىل الزرقة ) *b( و-)+(/االخضرار )

التعبري عن اللون بالفرق الكلي يف اللون واستخدم فيه قيم اللون األصفر القياسي، ودرجة اللون 

يم القياسات اللونية لثمار ( يوضح ق5-8وزاوية تدرج اللون ومؤشر التحول البين. واجلدول رقم )

الربحي الطازجة من مزرعة منطقة الرياض ومزرعة منطقة القصيم يف مرحلة اخلالل للمواسم 

 الثالث.

 اخلاصية
 القصيممزرعة منطقة  مزرعة منطقة الرياض

 م8011موسم  م8010موسم  م8003موسم  م8011موسم  م8010موسم  م8003موسم 

 أ3181±11123 أ3111±11103 أ3133±11151 أ5183±11183 أ5103±15183 أ8183±11138 *احملتوي الرطوبي %

 أ1183±13155 أ1133±18181 أ1188±13108 أ1123±13181 أ1133±11131 أ1118±18181 الكتلة، جم

 أ01018±11088 أ01011±11088 أ01001±11088 أ01081±11018 أ01011±11018 أ01038±11011 3-الكثافة،جم سم

 أ1133±13183 أ1130±18181 أ1183±18121 أ1133±13130 أ1130±11128 أ1181±18183 3احلجم، سم

 أ1138±31152 أ1188±30131 أ1138±31111 أ1123±33188 أ1113±38118 أ1151±38115 الطول، مم

 أ1128±31108 أ1181±30138 أ1118±31101 أ1121±31138 أ1181±31158 أ1113±31132 القطر، مم

 أ1110±80188 ب01138±13118 أب1188±80118 أ0131±80131 ب0111±13111 أب0113±80113 8املساحة السطحية، سم

 أ01002±01312 أ01002±01313 أ01008±01311 أ01010±01311 أ01002±01310 أ01001±01318 النشاط املائي



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

. خواص اللون لثمار بلح الربحي الطازج ملنطقيت الرياض ومزرعة القصيم للثالث  5-8جدول 

 م8011و 8010و 8003مواسم 

 اخلاصية
 منطقة القصيممزرعة  مزرعة منطقة الرياض

 م8011موسم  م8010موسم  م8003موسم  م8011موسم  م8010موسم  م8003موسم 

L* 1113±013ب018±1213 ب012±1211 ب018±1113 أ013±1118 أ011±1118 أ 

a* 1012±011أ013±1111 أ012±1118 أ011±1013 أ018±1015 أ011±1011 أ 

b* 8118±013ب015±8218 ب013±8211 ب011±8112 أ011±8113 أ013±8111 أ 

 أ011±10813 أ013±10810 أ011±10811 أ011±10818 أ011±10811 أE 10818±013∆ للونالكلي فرق ال

 ب013±8315 ب011±8318 ب013±8310 أ012±8211 أ013±8212 أChroma 8218±011 شدة اللون

 Hue زاوية تدرج اللون

Angle 

 أ0103±1110 أ011±1111 أ015±1111 أ012±1118 أ011±1113 أ1111±011

 ج018±18318 ب012±18810 ب011±18811 ج013±18315 أ011±18318 أBI 18113±015 االمسراردليل 

 

  Hunter LAB استخدمت قيم اللون األصفر القياسي للمواد الصلبة املزود من شركة

حتليل التباين العاملي وجد أنه  وباستخدامحسب املعهد الدولي لأللوان يف حساب الفارق اللوني. 

بينما وجد هناك تأثري للمنطقة  *aتأثري معنوي للموسم أو املنطقة ملركب اللون األساسي  ال يوجد

مل يتضح وجود تأثري معنوي للموسم أو . من ناحية أخرى *bو *Lبالنسب للمركبني األخرين 

أو زاوية تدرج اللون، أما  القياسي على القيمة املشتقة الفارق الكلي للون عن األصفر املنطقة

باملنطقة واملوسم كما يتضح ذلك من  االمسرارشدة اللون فتأثرت معنويا باملنطقة بينما تأثر دليل 

 (.5-8جدول )
 

 اخلواص امليكانيكية لثمار بلح الربحي الطازجة  8-3-3

مت عمل اختبارات كل من الكبس واالخرتاق كما هو موضح يف منهجية البحث إلجياد  

قيم اخلواص امليكانيكية األساسية على مثار الربحي الطازجة يف مرحلة البلح )اخلالل( لكل 

( 1-8من مزرعيت منطقيت الرياض والقصيم خالل الثالثة مواسم. يوضح اجلدول رقم )

( 1-8الكبس بينما يوضح اجلدول رقم ) اختبارية الناجتة عن اخلواص امليكانيكية األساس

 للثمرة الكاملة. االخرتاق اختبارتلك اخلواص الناجتة عن 

( يتضح أن منطقة الزراعة تؤثر على مجيع اخلواص امليكانيكية، 1-8من جدول رقم )

% 5نوي فوجد فارق معنوي بني قيم اخلواص ملزرعيت منطقيت الرياض والقصيم عند مستوى مع

املوسم. باإلضافة إىل ذلك، يتبني أن متوسط قيم اخلواص  باختالفبينما مل تتأثر تلك القيم 

 باختالفلثمار الربحي الطازج ال تتأثر معنويًا سواء  اإلبرة اخرتاقامليكانيكية الناجتة عن 

 (.1-8املنطقة أو املوسم كما هو موضح يف اجلدول رقم )



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 

 

 . السلوك امليكانيكي لكبس مثرة بلح الربحي الطازج. 1-8شكل  

 

. السلوك امليكانيكي الخرتاق مثرة بلح الربحي الطازج.1-8شكل 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 

 

 اخلالل.. متوسط خواص الكبس األساسية لثمرة كاملة من الربحي الطازجة ملزرعيت منطقيت الرياض والقصيم يف مرحلة 1-8جدول 

 املوسم املنطقة

 معامل املرونة

 نيوتن.

 1-مم

 النقطة القصوى نقطة اخلضوع احليوي
نقطة التصدع 

 الظاهرية
 **القساوة مدى اللدونة

 نيوتن.مم املسافة، مم املسافة، مم املسافة، مم القوة، نيوتن ، مم*املسافة القوة، نيوتن

 الرياض

 أ81218±5811181 أ01035±81011 أ01022±31351 أ01023±31358 أ01038±1321528 أ01081±11858 أ01083 ±1831010 أ01033±821311 م8003

 أ81311±5811131 أ01031±81011 أ01028±31358 أ01031±31353 أ01101±1321101 أ01088±11851 أ00105±1831031 أ01031±821808 م8010

 أ31321±5811181 أ01033±81031 أ01033±31818 أ01011±31855 أ01111±1321811 أ01088±11883 أ00105±1821231 أ01021±821818 م8011

 القصيم

 ب51118±5251135 ب01135±81111 ب01101±31381 ب01183±31838 ب11088±1851228 ب01082±11353 ب01151 ±1301210 ب01033±831811 م8003

 ب81531±5251103 ب01808±81101 ب01011±31381 ب01010±31881 ب11081±1851303 ب01082±11351 ب01120±1301283 ب01030±831303 م8010

 ب81230±5281003 ب01128±81102 ب01081±31333 ب01081±31381 ب11111±1851283 ب01081±11311 ب01182±1301213 ب01083±831353 م8011

 مدى املرونة يساوى املسافة من بداية االختبار وحتى نقطة اخلضوع احليوي. *

 القساوة تساوى الشغل الكلي املبذول. **

 

 

 

 

 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 

 . متوسط خواص االخرتاق األساسية لثمرة كاملة من الربحي الطازجة ملزرعيت منطقيت الرياض والقصيم يف مرحلة اخلالل.1-8جدول  

 املوسم املنطقة

 واللبخواص اخرتاق القشرة    خواص اخرتاق القشرة

 معامل االخرتاق

 /مم(يوتن)ن

 القوة

 )نيوتن(

 القساوة

 .مم(يوتن)ن
 

 معامل االخرتاق

 /مم(يوتن)ن

 القوة

 )نيوتن(

 القساوة

 .مم(يوتن)ن

 الرياض

 أ01101±111200 أ01038±81200 أ01005±11111  أ01002±01101 أ01018±01318 أ01083±81221 م8003

 أ01108±111208 أ01031±81201 أ01031±11801  ا01031±01110 أ01081±01238 أ01051±81318 م8010

 أ01111±111138 أ01011±81115 أ01011±11131  أ01081±01100 أ01051±01308 أ01051±81218 م8011

 القصيم

 أ01118±111313 أ01021±81355 أ01008±11125  أ01082±01110 أ01013±01358 أ01088±81388 م8003

 أ01103±111218 أ01031±81203 أ01033±11123  أ01030±01118 أ01083±01381 أ01058±81313 م8010

 أ01113±111318 أ01015±81223 أ01030±11111  أ01085±01111 أ01083±01311 أ01081±81380 م8011

 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

( منحنى السلوك امليكانيكي للثمار الطازجة لكل من 2-8يبني الشكل رقم )

( منحنى السلوك 3-8رقم ) مزرعيت برحي الرياض والقصيم بينما يوضح الشكل

امليكانيكي للثمار الطازجة لبلح برحي مزرعيت الرياض والقصيم الناتج من عملية االخرتاق 

 تكرار )على األقل(. 80بواسطة اإلبرة. وميثل كل منحنى متوسط 

 

 
. منحنى السلوك امليكانيكي الناتج من اختبار الكبس لثمار الربحي الطازجة 2-8شكل 

 اخلالل.يف مرحلة 

 
. منحنى السلوك امليكانيكي الناتج من اختبار االخرتاق بواسطة اإلبرة لثمار 3-8شكل 

 برحي الرياض الطازجة يف مرحلة اخلالل.
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اخلواص احلرارية لثمار الربحي الطازجة 8-3-8

ومعامل االنتشار احلراري  (k)ومعامل التوصيل احلراري  (Cp)تعترب احلرارة النوعية 

(α)  من أهم اخلواص احلرارية الالزمة إلجراء احلسابات اهلندسية لنظم التربيد على مستوى

 صناعي.

 

 احلرارة النوعية لثمار الربحي الطازجة 8-3-8-1

( منوذجا ألحد منحنيات احلرارة النوعية مع درجة احلرارة 10-8يعطي الشكل )

( متوسط 2-8بني اجلدول رقم ). ي(MDSC)ذلك باستخدام املسعر احلراري التفاضلي املعدل 

م. ° 80و 85، 15، 5النتائج التجريبية للحرارة النوعية الظاهرية عند درجات احلرارة صفر، 

 باختالفاملنطقة ومل تتأثر  باختالفويتضح من اجلدول أن متوسط قيم احلرارة النوعية تتأثر 

 %. 5املواسم عند درجات احلرارة املختلفة وذلك عند مستوى معنوي 

 

 

            
. احلرارة النوعية لبلح الربحي مع درجة احلرارة باستخدام املسعر احلراري 10-8شكل 

 .(MDSC)التفاضلي املعدل 
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  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لعينة مثرة الربحي الطازجة  الظاهرية النوعية للحرارة التجريبية . متوسط النتائج2-8جدول 

 للمواسم الثالثة.ملزرعيت منطقة الرياض والقصيم يف مرحلة اخلالل 

 املوسم املنطقة
 (°احلرارة النوعية، )ك جول/ كجم.م

 °م 80 °م 85 °م 15 °م 5 °صفر م

 الرياض

 أ01003±31228 أ01008±31138 أ01018±31083 أ01008±81325 أ01011±81113 م8003

 أ01010±31221 أ01002±31128 أ01011±31033 أ01005±81335 أ01010±81118 م8010

 أ01002±31228 أ01003±31121 أ01003±31030 أ01008±81330 أ01003±81111 م8011

 القصيم

 ب01018±31232 ب01008±31158 ب01018±31131 ب01003±31052 ب01005±81102 م8003

 ب01011±31231 ب01003±31151 ب01011±31132 ب01003±31010 ب01011±81101 م8010

 ب01011±31231 ب01008±31153 ب01011±31131 ب01008±31053 ب01002±81101 م8011

 

 معامل التوصيل احلراري لثمار الربحي الطازجة 8-3-8-8

 Thermalمت احلصول على قيم املوصلية احلرارية )معامل التوصيل احلراري 

conductivity, k باستخدام جهاز )Mathis TCI Thermal conductivity analyzer. Setaram 

Instrumentation. Calorie. France)  لقياس معامل التوصيل احلراري لبلح الربحي الطازج

م وهي °80م إىل °ملزرعيت منطقيت الرياض والقصيم وذلك يف حدود درجات احلرارة من صفر 

وباملثل تأثرت قيم متوسط قيم معامل التوصيل احلراري تتأثر  (.3-8)مبينة يف اجلدول 

املواسم عند درجات احلرارة املختلفة وذلك عند مستوى  باختالفومل تتأثر املنطقة  باختالف

 %. 5معنوي 

 

ملعامل التوصيل احلراري لعينة مثرة الربحي الطازجة  التجريبية . متوسط النتائج3-8جدول 

 ملزرعيت منطقة الرياض والقصيم يف مرحلة اخلالل للمواسم الثالثة.

 املوسم املنطقة
 م°احلراري، وات/م. معامل التوصيل 

 م° 80 م° 85 م° 15 م°  5 م°صفر 

 الرياض

 أ01018±018813 أ01018±018111 أ01018±013251 أ01018±013588 أ01001±013122 م8003

 أ01011±018883 أ01018±018151 أ01011±013231 أ01015±013588 أ01003±013112 م8010

 أ01015±018880 أ01003±018118 أ01003±013231 أ01011±013538 أ01008±013113 م8011

 القصيم

 ب01018±018858 ب01011±018158 ب01018±013318 ب01003±013528 ب01005±013811 م8003

 ب01011±018858 ب01013±018153 ب01011±013315 ب01003±013528 ب01001±013881 م8010

 ب01011±018858 ب01002±018150 ب01011±013318 ب01008±013520 ب01002±013881 م8011

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 لثمار الربحي الطازجة α معامل االنتشار احلراري 8-3-8-3

 مت حساب معامل االنتشار احلراري من العالقة:

  
 

    

  

، معامل (Cpللحرارة النوعية ) يف هذا املشروع من القيم التجريبية استخداممت وقد  

  (.αاحلراري ) االنتشار( حلساب قيم معامل  ρوالكثافة ) (k)التوصيل احلراري 

( متوسط النتائج احملسوبة ملعامل االنتشارية احلرارية لثمار 10-8يبني اجلدول رقم )

وذلك  م° 80و 85، 15، 5الربحي الطازجة للمواسم الثالثة عند درجات احلرارة صفر، 

 احلراري التوصيل معامل الظاهرية، النوعية للحرارة التجريبية املتحصلة باستخدام القيم

 باختالفويتضح من اجلدول أن متوسط قيم معامل االنتشارية احلرارية مل تتأثر  والكثافة.

 %.5املواسم عند درجات احلرارة املختلفة وذلك عند مستوى معنوي  باختالفاملنطقة أو 

 

الطازجة  الربحي لثمار α احلراري االنتشار ملعامل التجريبية . متوسط النتائج10-8جدول 

لثمرة الكاملة ملزرعيت منطقة الرياض والقصيم يف مرحلة اخلالل للمواسم 

 الثالثة.

 املوسم املنطقة
 /ث8معامل االنتشار احلراري، م

 °، م80 °، م85 °، م15 °، م5 °صفر، م

 الرياض

 م8003
1111×10-2  ± 

 أ   10-2×0111

1111×10-1  ± 

 أ   10-2×0105

1181×10-1  ± 

 أ   10-2×0103

1118×10-1± 

 أ   10-2×0101

1101×10-1± 

 أ   10-2×0101

 م8010
1183×10-2  ± 

 أ   10-2×0111

1111×10-1  ± 

 أ   10-2×0101

1185×10-1  ± 

 أ   10-2×0111

1118×10-1 ± 

 أ   10-2×0103

1101×10-1± 

 أ   10-2×0118

 م8011
1152×10-2  ± 

 أ   10-2×0118

1111×10-1 ± 

 أ   10-2×0118

1181×10-1 ± 

 أ   10-2×01011

1118×10-1± 

 أ   10-2×0110

1101×10-1 ± 

 أ   10-2×0111

 القصيم

 م8003
11101×10-2  ± 

 أ   10-2×0111

11181×10-1 ± 

 أ   10-2×0111

11833×10-1 ± 

 أ   10-2×01080

11023×10-1± 

 أ   10-2×0111

11028×10-1± 

 أ   10-2×0113

 م8010
11138×10-2  ± 

 أ   10-2×0118

11181×10-1 ± 

 أ   10-2×0103

11880×10-1 ± 

 أ   10-2×0111

11023×10-1± 

 أ   10-2×0118

11025×10-1± 

 أ   10-2×0118

 م8011
11181×10-2  ± 

 أ   10-2×0118

181×10-1  ± 

 أ   10-2×0113

11833×10-1 ± 

 أ   10-2×01002

11023×10-1± 

 أ   10-2×01021

11028×10-1± 

 أ   10-2×0101

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 لبلح الربحي الطازج اإليثلني والطاقة وإنتاجمعدالت التنفس   8-8

م(. 85، و15، 5، 1مت قياس معدالت التنفس لبلح الربحي الطازج عند درجات حرارة ) 

( فإن لدرجة احلرارة تأثريًا واضحًا على زيادة معدل التنفس 11-8وكما يبني شكل )

(. 18-8كذلك انعكس على الطاقة احلرارية للتنفس )شكل م. وهذا 85و 15خاصة عند 

فقد مت قياس الزيادة يف معدل إنتاجه مع زيادة درجة حرارة التخزين  اإليثلنيومن جانب إنتاج 

هـ(. وهذا يبني بشكل واضح 1883( والذي ما يتفق مع نتائج )الفهيد 13-8كما يف شكل )

م عند التخزين أو النقل والتداول، والذي 5حساسية بلح الربحي لدرجات حرارة أعلى من 

 يؤدي لزيادة األنشطة احليوية وبالتالي تعجيل تدهور جودة الثمار مبكرًا.

 

  

 . معدل التنفس لبلح الربحي الطازج عند درجات حرارة ختزين خمتلفة. 11-8شكل  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

. الطاقة احلرارية للتنفس لبلح الربحي الطازج عند درجات حرارة ختزين 18-8شكل 

 خمتلفة. 
 

 

 
 لبلح الربحي الطازج عند درجات حرارة ختزين خمتلفة. اإليثلني. معدل إنتاج 13-8شكل 

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 م8010اخلواص اهلندسية لثمار الربحي ملوسم تأثري فرتة وظروف التخزين على  -8-5
  

يوم "مخسة أشهر" لكل من مثار بلح  150التخزين يف هذا املوسم استمرت مدة  

م. يف التالي 8010الربحي من مزرعة منطقة الرياض ومزرعة منطقة القصيم وذلك يف موسم 

سيتم عرض نتائج تأثري فرتة وظروف التخزين على كل خاصية هندسية على حدة. كما 

يبني حتليل التباين العاملي بني خصائص  سيتم إدراج جدولني مقارنة احصائية، اجلدول األول

الثمار املخزن يف األجواء املتحكم بها مع تلك احلاكمة )تربيد فقط( وذلك خالل الشهر 

األول من التخزين )صالحية العينة املربدة فقط(. أما اجلدول الثاني فتحليل التباين العاملي بني 

 5ري نسب الغازات وفرتة التخزين )حتى خصائص الثمار املخزن يف األجواء املتحكم بها وتأث

 أشهر(.

  

 مثار الربحي  كتلةتأثري فرتة وظروف التخزين على  5-1- 8

م 8010( كتلة لثمار بلح الربحي خالل فرتة التخزين ملوسم 18-8يوضح الشكل ) 

ملعامالت الغاز املختلفة مقارنة بذلك يف املعاملة احلاكمة لكل من مزرعيت املنطقتني. 

ويالحظ تناقص كتلة الثمار مع فرتة التخزين والذي قد يرجع إىل فقد جزء من الرطوبة للهواء 

عند ضبط نسب الغازات واحلاجة إىل التهوية. وهذا حيتم االهتمام بالرطوبة النسبية داخل 

 لتحليل ©SAS9.1برنامج ستخدم املخازن لتكون متوازنة مع النشاط املائي للثمار. وقد ا

يوم(، املنطقة  30% للعوامل: زمن التخزين )صفر، 5لعاملي عند مستوى معنوي االتباين 

% ثاني أكسيد 01003% أكسجني و81)الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "

أنه فيما عدا تأثري اتضح "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"(.  5:5و 8: 8كربون"، 

كما هو موضح يف مثار الربحي  وسطة لكتلةالقيم املتق معنوي يف اروجد فاملناطق ال ي

 .(11-8اجلدول رقم )

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 8:8)النسب  يف املعامالت املختلفة كدالة لزمن التخزينكتلة مثار الربحي . 18-8شكل 

 .((٪الكربون ) أكسيدمتثل تركيزات األكسجني : ثاني  5:5و

 

. حتليل التباين العاملي لكتلة مثار الربحي مقارنة باملعاملة احلاكمة باستخدام 11-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.01287222       0.00643611        0.06     0.9418                                                

Zone 1 8.25604444       8.25604444       77.13     <.0001                                                

Time 1 0.06417778       0.06417778        0.60     0.4463                                                

Zone*Gases 2 0.01040556       0.00520278        0.05     0.9526                                                

Gases*Time 2 0.01287222       0.00643611        0.06     0.9418                                                

Zone*Time 1 0.11787778       0.11787778        1.10     0.3044                                                

Zone*Gases*Time 2 0.01040556       0.00520278        0.05     0.9526                                                
                                 

باإلضافة إىل هذا مت إجراء حتليل التباين العاملي لكتلة مثار الربحي خالل فرتة 

يوم( ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب  150و 180، 30، 10، 30التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف جدول  5:5و 8: 8الغاز 

كتلة متوسط قيم اتضح أنه فيما عدا تأثري املناطق ال يوجد فارق معنوي يف (. وأيضا 8-18)

ونستنتج من هذا أن حفظ مثار الربحي حتت نظم األجواء املتحكم بها وللمدة  .مثار الربحي

 معنويًا على كتلة الثمار.يوم( ال يؤثر  150حتت الدراسة )
 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

. حتليل التباين العاملي لكتلة مثار الربحي مع فرتات التخزين باستخدام 18-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.05500139       0.05500139        0.53     0.4692                                                

Time 5 0.23484583       0.04696917        0.45     0.8079                                                

Zone 1 16.71383472      16.71383472      161.75     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.39019028       0.07803806        0.76     0.5865                                                

Zone*Gases 1 0.03423472       0.03423472        0.33     0.5676                                                

Zone*Time 5 0.23095694       0.04619139        0.45     0.8133                                                

Zone*Gases*Time 5       0.07302361 0.01460472 0.14 0.9817 
                                 

 

  الربحي ثمارل احملتوى الرطوبيتأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-8

( احملتوى الرطوبي لثمار بلح الربحي على أساس رطب خالل 15-8يوضح الشكل ) 

م ملعامالت الغاز املختلفة مقارنة بذلك يف املعاملة احلاكمة لكل 8010فرتة التخزين ملوسم 

 من مزرعيت املنطقتني.

 

 
 يف املعامالت املختلفة كدالة لزمن التخزيناحملتوى الرطوبي مثار الربحي . 15-8شكل 

 أكسيدمتثل تركيزات األكسجني : ثاني  5:5و 8:8م )النسب 8010موسم 

 .((٪الكربون )

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% للعوامل 5العاملي عند مستوى معنوي لتحليل التباين  ©SAS9.1برنامج استخدام مت 

% 81يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة " 30زمن التخزين )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003أكسجني و

أن مجيع املعامالت والتأثري املشرتك بينها تؤثر على متوسط قيم احملتوى  اتضحكربون"( 

كما هو موضح دا التأثري املشرتك للمناطق وأزمنة التخزين الرطوبي على أساس رطب فيما ع

 .(13-8يف اجلدول رقم )
 

. حتليل التباين العاملي للمحتوى الرطوبي على أساس رطب مثار الربحي موسم 13-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)م باستخدام الربنامج اإلحصائي 8010

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 13.14251667       6.57125833        8.06     0.0021                                                

Zone 1 21.57602500      21.57602500       26.48     <.0001                                                

Time 1 8.75173611       8.75173611       10.74     0.0032                                                

Zone*Gases 2 21.93171667      10.96585833       13.46     0.0001                                                

Gases*Time 2 7.83140556       3.91570278        4.81     0.0176                                                

Zone*Time 1 0.23846944       0.23846944        0.29     0.5935                                                

Zone*Gases*Time 2 14.32727222       7.16363611        8.79     0.0014                                                
                                 

الرطوبي على أساس رطب لثمار  ومن ثم مت إجراء حتليل التباين العاملي لقيم احملتوى

يوم( ومنطقيت الرياض  150و 180، 30، 10، 30الربحي خالل فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها  5:5و 8: 8والقصيم مع نسب الغاز 

(. وجد أن متوسط قيم احملتوى الرطوبي على أساس رطب لثمار 18-8كما يف جدول )

مزرعة منطقة القصيم ختتلف معنويًا عن تلك من مثار برحي مزرعة منطقة الرياض بينما مل 

اتضح نسب الغازات خمتلفة. وأيضا  باستخدامتتأثر تلك القيم مبرور زمن التخزين وكذلك 

قيم احملتوى  متوسطال يوجد فارق معنوي يف املشرتك للغازات واملناطق تأثري الأنه فيما عدا 

. ويرجع االخنفاض يف احملتوى الرطوبي إىل األنشطة احليوية للثمار ثمار الربحيل الرطوبي

باإلضافة إىل اخنفاض الرطوبة النسبية للجو احمليط عن النشاط املائي للثمار خاصة مع وجود 

 تيار هوائي مستمر داخل املخازن. 

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

. حتليل التباين العاملي للمحتوى الرطوبي على أساس رطب مثار الربحي موسم 18-8جدول 

 .(SAS 9.1)م باستخدام الربنامج اإلحصائي 8010

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Zone                         1 482.5171125      482.5171125        9.59     0.0033                                                

Time 5 9.7461125        9.7461125        0.19     0.6618                                                

Gases 1 318.1022236       63.6204447        1.26     0.2946                                                

Zone*Gases 5 313.1253125      313.1253125        6.22     0.0161                                                

Gases*Time 1 310.6786458       62.1357292        1.24     0.3075                                                

Zone*Time 5 188.5135458       37.7027092        0.75     0.5906                                                

Zone*Gases*Time 5       262.7677792       52.5535558        1.04     0.4026                                                
 

 

 لثمار الربحي  نشاط املائيالتأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-3 

كانت متوسط قيمة النشاط املائي لبلح الربحي الطازج من مزرعة منطقة الرياض   

%  8:8يف املعاملة  0138 يوم يف املعاملة احلاكمة وإىل 85بعد  0135وقلت القيمة إىل  0131

%  5:5يف املعاملة  0138يوم ختزين، وإىل  150أكسيد الكربون( بعد  أكسجني: ثاني)

(. أما مزرعة منطقة القصيم 11-8أكسيد الكربون( كما يف شكل ) أكسجني: ثاني)

ًا يوم 85ويف املعاملة احلاكمة بعد  0131فكانت قيمة النشاط املائي لثمار بلح الربحي الطازج 

 150% )أكسجني: ثاني أكسيد الكربون( بعد  8:8ويف املعاملة  01315من التخزين فكانت 

% )أكسجني: ثاني أكسيد الكربون( بعد  5:5ويف املعاملة  01382يوم من التخزين كانت 

 .01333نفس فرتة التخزين كانت 

 
 .فرتة التخزينخالل يف املعامالت املختلفة النشاط املائي لثمار الربحي . 11-8شكل 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% للعوامل زمن التخزين 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وكانت نتائج

% أكسجني 81يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة " 30)صفر، 

اتضح "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"(.  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003و

لثمار  النشاط املائيق معنوي يف اروجد فري املشرتك لزمن التخزين واملناطق أنه فيما عدا التأث

 . (15-8كما هو موضح يف اجلدول رقم )الربحي 

 

. حتليل التباين العاملي للنشاط املائي مثار الربحي باستخدام الربنامج 15-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة للشهر األول. (SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00040741       0.00020370       75.41     <.0001                                                

Zone 1 0.00036800       0.00036800      136.23     <.0001                                                

Time 1 0.00041957       0.00041957      155.32     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00015495       0.00007748       28.68     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00031805       0.00015903       58.87     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00000061       0.00000061        0.23     0.6380                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00007731       0.00003865       14.31     <.0001                                                
                                 

املائي لثمار الربحي خالل فرتة  من ناحية أخرى مت إجراء حتليل التباين العاملي للنشاط

يوم( ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب  150و 180، 30، 10، 30التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف جدول  5:5و 8: 8الغاز 

قيم النشاط املائي لثمار الربحي تتأثر بالعوامل حتت الدراسة  اتضح أن(. وقد 8-11)

وكذلك خمتلف التأثريات املشرتكة بينها. وهذا قد يرجع للتفاوت النسيب يف قيم النشاط 

 املائي للثمار مع الرطوبة النسبية للمخازن.

 

مج . حتليل التباين العاملي للنشاط املائي مثار الربحي باستخدام الربنا11-8جدول 

 لفرتة مخسة أشهر. (SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00289434       0.00289434      562.54     <.0001                                                

Zone 1 0.00019635       0.00019635       38.16     <.0001                                                

Time 5 0.00639397       0.00127879      248.54     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00005530       0.00005530       10.75     0.0019                                                

Gases*Time 5 0.00085065       0.00017013       33.07     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00027681       0.00005536       10.76     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5       0.00024869       0.00004974        9.67     <.0001                                                
                                 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 مثار الربحي  طولتأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-8

( التغري يف طول مثار الربحي طوال فرتة التخزين للمعامالت 11-8يوضح شكل ) 

 املختلفة.

 
 .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف طول مثار الربحي . 11-8شكل 

 

% للعوامل زمن التخزين )صفر، 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وبإجراء

% 01003% أكسجني و81يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة " 30

أن عوامل اتضح "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"(  5:5و 8: 8ثاني أكسيد كربون"، 

الزمن، نسب الغازات أو املناطق تؤثر معنويا على قيم طول مثرة الربحي بينما ال ختتلف تلك 

 (.11-8ات املشرتكة لتلك العوامل كما هو مبني يف اجلدول )القيم معنويًا بالتأثري

من ناحية أخرى مت إجراء حتليل التباين العاملي لطول مثار الربحي خالل فرتة التخزين 

: 8يوم( ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب الغاز  150و 180، 30، 10، 30كاملة )صفر، 

(. 12-8ت نتائجها كما يف جدول )"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكان 5:5و 8

قيم طول الثمرة ال ختتلف معنويًا عن التأثريات املشرتكة لتلك العوامل  أنوقد أظهر التحليل 

نسب غازات خمتلفة أو الثمار تكون من منطقة خمتلفة  استخدامقد ينتج عن  االختالفبينما 

يف احلجم والذي  االنكماشأو مدة التخزين. وهذا التناقص يف الطول قد يرجع أساسًا إىل 

يعود إىل الفقد يف احملتوى الرطوبي للثمار. وهذا يؤكد أهمية الرطوبة النسبية للمخازن 

 لتقليل أو منع الفقد الرطوبي من تلك الثمار.



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 SAS). حتليل التباين العاملي طول مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 11-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (9.1

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.61685000       0.30842500        3.44     0.0487                                                

Zone 1 34.14454444      34.14454444      380.45     <.0001                                                

Time 1 0.64000000       0.64000000        7.13     0.0134                                                

Zone*Gases 2 0.32577222       0.16288611        1.81     0.1845                                                

Gases*Time 2 0.61685000       0.30842500        3.44     0.0687                                                

Zone*Time 1 0.34417778       0.34417778        3.83     0.0619                                                

Zone*Gases*Time 2 0.32577222       0.16288611        1.81     0.1845                                                
                                 

 

 SAS). حتليل التباين العاملي لطول مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 12-8جدول 

9.1). 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 5.07211250       5.07211250       59.29     <.0001                                                

Zone 1 23.01811250      23.01811250      269.06     <.0001                                                

Time 5 5.45206250       1.09041250       12.75     <.0001                                                

Zone*Gases 1 4.23890139       4.23890139       49.55     <.0001                                                

Gases*Time 5 1.10729583       0.22145917        2.59     0.0375                                                

Zone*Time 5 8.90539583       1.78107917       20.82     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5       0.93707361       0.18741472        2.19     0.0707                                                
                                 

 

 مثار الربحي  قطرتأثري فرتة وظروف التخزين على  8-5-5

( التغري يف قطر مثار الربحي طوال فرتة التخزين للمعامالت 12-8يوضح شكل ) 

 املختلفة.

 
 خالل فرتة التخزين.يف املعامالت املختلفة مثار الربحي  قطارالتغري يف أ. 12-8شكل 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% للعوامل زمن التخزين 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وكانت نتائج

% أكسجني 81يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة " 30)صفر، 

أكسيد كربون"( تظهر  "% أكسجني : % ثاني 5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003و

التأثري املعنوي لكل العوامل والتأثريات املشرتكة بينها على متوسط قيم قطر الثمرة كما 

 (.13-8يتضح من اجلدول رقم )

من ناحية أخرى مت إجراء حتليل التباين العاملي لقطر مثار الربحي خالل فرتة التخزين 

: 8الرياض والقصيم مع نسب الغاز يوم( ومنطقيت  150و 180، 30، 10، 30كاملة )صفر، 

(. 80-8"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف جدول ) 5:5و 8

كل املعامالت وكذلك خمتلف التأثريات املشرتكة بينها تؤثر معنويًا  أنوقد أظهر التحليل 

حظته حتت ظروف األجواء املعدلة. وكما سبق مال مثار الربحيعلى متوسط قيم قطر 

يف احلجم بسبب الفقد يف  االنكماشللتناقص يف الطول ينطبق كذلك يف أنه قد يرجع إىل 

احملتوى الرطوبي للثمار. وهذا يؤكد أهمية الرطوبة النسبية للمخازن لتقليل أو منع الفقد 

 8/8كان أكثر من ذلك عند  5/5الرطوبي من تلك الثمار. إال انه يالحظ أن الفقد عند جو 

 ات. نسب غاز

 

 SAS). حتليل التباين العاملي لقطر مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 13-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (9.1

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1.62361667       0.81180833       16.84     <.0001                                                

Zone 1 18.51867778      18.51867778      384.23     <.0001                                                

Time 1 1.76890000       1.76890000       36.70     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.92743889       0.46371944        9.62     0.0009                                                

Gases*Time 2 1.62361667       0.81180833       16.84     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.41387778       0.41387778        8.59     0.0073                                                

Zone*Gases*Time 2 0.92743889       0.46371944        9.62     0.0009                                                
                                 

 .(SAS 9.1). حتليل التباين العاملي لطول مثار الربحي باستخدام الربنامج 80-8جدول 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 17.62200556      17.62200556      357.82     <.0001                                                

Zone 1 35.87045000      35.87045000      728.35     <.0001                                                

Time 5 6.63401667       1.32680333       26.94     <.0001                                                

Zone*Gases 1 1.69280000       1.69280000       34.37     <.0001                                                

Gases*Time 5 4.10904444       0.82180889       16.69     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.63420000       0.12684000        2.58     0.0383                                                

Zone*Gases*Time 5       1.03735000       0.20747000        4.21     0.0030                                                



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 مثار الربحي  كثافةتأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-1

( التغري يف كثافة مثار الربحي طوال فرتة التخزين للمعامالت 13-8يوضح شكل ) 

 املختلفة.

 
 .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف كثافة مثار الربحي . 13-8شكل 

 

% للعوامل زمن التخزين 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وأظهرت نتائج

% أكسجني 81يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة " 30)صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( أن  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003و

معنويا يف قيم كثافة مثار الربحي كما يتضح من  تؤثركل العوامل مع تأثرياتها املشرتكة 

(. من ناحية أخرى مت إجراء حتليل التباين العاملي لكثافة مثار الربحي خالل 81-8اجلدول)

قيت الرياض والقصيم مع يوم( ومنط 150و 180، 30، 10، 30فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف  5:5و 8: 8نسب الغاز 

كل املعامالت وكذلك خمتلف التأثريات املشرتكة  أن(. وقد أظهر التحليل 88-8جدول )

يل . وكان هناك تغري طفيف يف قيم الكثافة ميمثار الربحيبينها تؤثر معنويًا على قيم كثافة 

لالخنفاض مع الفرتة الزمنية وذلك حسب التغري النسيب لكل من الكتلة واحلجم أثناء 

 التخزين. 

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 SAS). حتليل التباين العاملي كثافة مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 81-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (9.1

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00214606       0.00107303      316.63     <.0001                                                

Zone 1 0.00033003       0.00033003       97.39     <.0001                                                

Time 1 0.00018225       0.00018225       53.78     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00093172       0.00046586      137.47     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00204017       0.00102008      301.01     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00245025       0.00245025      723.02     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00103717       0.00051858      153.02     <.0001                                                
                                 

 

 

. حتليل التباين العاملي لكثافة مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 88-8جدول 

(SAS 9.1). 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.01767200       0.01767200     3080.83     <.0001                                                

Zone 1 0.00008450       0.00008450       14.73     0.0004                                                

Time 5 0.00671478       0.00134296      234.12     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00046006       0.00046006       80.20     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00657633       0.00131527      229.30     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.01345117       0.00269023      469.00     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5       0.00303094 0.00060619 105.68 <.0001                                                

 

 ثمار الربحيل تأثري فرتة وظروف التخزين على املساحة السطحية   8-5-1

( التغري يف املساحة السطحية لثمار الربحي طوال فرتة التخزين 80-8يوضح شكل ) 

ة للثمار إىل االنكماش للمعامالت املختلفة. وقد يرجع التناقص النسيب يف املساحة السطحي

 الذي قد حيدث بسبب الفقد الرطوبي للعينات املخزنة. 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف املساحة السطحية مثار الربحي . 80-8شكل 

 .التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% للعوامل زمن التخزين 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وكانت نتائج

% أكسجني 81املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "يوم(،  30)صفر، 

 "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( توضح 5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003و

يف املساحة السطحية لثمار الربحي قد ينتج عن عاملي املناطق أو زمن التخزين  االختالفأن 

بينما ال تؤثر باقي العوامل معنويا على املساحة السطحية مثرة الربحي، كما يتضح من 

(. من ناحية أخرى مت إجراء حتليل التباين العاملي للمساحة السطحية 83-8اجلدول رقم )

يوم( ومنطقيت  150و 180، 30، 10، 30لتخزين كاملة )صفر، لثمار الربحي خالل فرتة ا

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت  5:5و 8: 8الرياض والقصيم مع نسب الغاز 

يف قيم املساحة السطحية  االختالف أن(. وقد أظهر التحليل 88-8نتائجها كما يف جدول )

امل حتت الدراسة منفردًا بينما ال تؤثر لثمار الربحي املخزنة قد يكون نتيجة ألي من العو

خمتلف التأثريات املشرتكة بينها معنويا على قيم املساحة السطحية لثمرة الربحي املخزنة 

 حتت ظروف األجواء املعدلة.

 

. حتليل التباين العاملي املساحة السطحية مثار الربحي باستخدام الربنامج 83-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.62402222       0.31201111        2.73     0.0852                                                

Zone 1 2.07840278       2.07840278       18.21     0.0003                                                

Time 1 1.79113611       1.79113611       15.69     0.0006                                                

Zone*Gases 2 0.09415556       0.04707778        0.41     0.6666                                                

Gases*Time 2 0.62402222       0.31201111        2.73     0.0852                                                

Zone*Time 1 0.24173611       0.24173611        2.12     0.1586                                                

Zone*Gases*Time 2 0.09415556       0.04707778        0.41     0.6666 
                                       

 

. حتليل التباين العاملي للمساحة السطحية مثار الربحي باستخدام الربنامج 88-8جدول 

 .(SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 3.39735556       3.39735556       25.68     <.0001                                                

Zone 1 2.52375556       2.52375556       19.07     <.0001                                                

Time 5 11.71162778       2.34232556       17.70     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.55827222       0.55827222        4.22     0.0454                                                

Gases*Time 5 0.78277778       0.15655556        1.18     0.3313                                                

Zone*Time 5 0.49337778       0.09867556        0.75     0.5932                                                

Zone*Gases*Time 5       1.13956111       0.22791222        1.72     0.1475                                                
                                 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 مثار الربحي  حجم تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-2     

( التغري يف حجم مثار الربحي طوال فرتة التخزين للمعامالت 81-8يوضح شكل ) 

املختلفة. ويالحظ االخنفاض النسيب حلجم الثمار مع الفرتة الزمنية بسبب االنكماش 

احلاصل من الفقد الرطوبي للعينات بسبب التفاعالت احليوية مثل التنفس وكذلك تبخر جزء 

زرعة منطقة الرياض يالحظ االستقرار النسيب من احملتوى الرطوبي للثمار. إال أنه لثمار م

 للحجم بعد الفقد الكبري يف الشهر األول. 
 

 
 .خالل فرتة التخزيناملعامالت املختلفة  التغري يف حجم مثار الربحي عند. 81-8شكل 

 

% للعوامل زمن التخزين 5العاملي عند مستوى معنوي حتليل التباين  وكانت نتائج

% أكسجني 81املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "يوم(،  30)صفر، 

اتضح "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"(  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003و

أن عامل املنطقة وعامل نسب الغازات يؤثران معنويا على قيم حجم مثرة الربحي بينما ال تؤثر 

 (.85-8حجم الثمرة كما يف اجلدول ) باقي العوامل والتأثريات املشرتكة على

مت إجراء حتليل التباين العاملي حلجم مثار الربحي خالل فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"%  5:5و 8: 8يوم( ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب الغاز  150و 180، 30، 10، 30

ظهر (. وقد أ81-8أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف جدول )

املشرتك لنسبة الغازات سواء مع عامل أزمنة التخزين أو عامل املناطق أو  التأثري أنالتحليل 

املخزنة. وأن التغري قد يرجع  مثار الربحيؤثر معنويًا على قيم حجم يالتأثري املشرتك الثالثي ال 

 ألي من العوامل حتت الدراسة منفردًا.



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 SAS). حتليل التباين العاملي حجم مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 85-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (9.1

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.32554306       0.16277153        1.49     0.0487                                                

Zone 1 9.14558403       9.14558403       83.85     <.0001                                                

Time 1 0.13286025       0.13286025        1.22     0.2807                                                

Zone*Gases 2 0.15240039       0.07620019        0.70     0.5071                                                

Gases*Time 2 0.31003117       0.15501558        1.42     0.2610                                                

Zone*Time 1 0.80850069       0.80850069        7.41     0.0119                                                

Zone*Gases*Time 2 0.16278672       0.08139336        0.75     0.4848                                                
                                 

 SAS). حتليل التباين العاملي حلجم مثار الربحي باستخدام الربنامج اإلحصائي 81-8جدول 

9.1). 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 3.21733889       3.21733889       31.42     <.0001                                                

Zone 1 15.47904800      15.47904800      151.17     <.0001                                                

Time 5 1.58236544       0.31647309        3.09     0.0169                                                

Zone*Gases 1 0.23713089       0.23713089        2.32     0.1346                                                

Gases*Time 5 1.21020444       0.24204089        2.36     0.0537                                                

Zone*Time 5 2.16539633       0.43307927        4.23     0.0029                                                

Zone*Gases*Time 5       0.61010311       0.12202062        1.19     0.3274                                                

 

 مثار الربحي لون تأثري فرتة وظروف التخزين على  8-5-3

نتائج قياسات اللون األساسية حتت ( 88-8( إىل رقم )88-8توضح األشكال رقم ) 

. لثمار بلح الربحي جلميع املعامالت حتت ظروف التخزين املختلفة CIE LABاملقياس العاملي 

( املوجبة *bبرمز ) االصفرارويالحظ أن هناك تفاوتا يف مكونات اللون. ويالحظ أن درجة 

هي األكثر تعبريا عن لون قشرة مثار الربحي. ويالحظ تناقصها مع فرتة التخزين وإن كانت 

%. مع أهمية مالحظة أن التناقص يف 5/5املخزنة عند أوضح مع مثار مزرعة منطقة الرياض 

درجة اللون إىل العتمة قد يرجع إىل تعرض العينة للجو اخلارجي ودرجة حرارة الغرفة عند 

 إجراء مثل هذه االختبارات.  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة مثار الربحي  *aالتغري يف مركبة اللون . 88-8شكل 

 .التخزين

 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  *bالتغري يف مركبة اللون . 83-8شكل 

 .التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  *Lالتغري يف مركبة اللون . 88-8شكل 

 .التخزين

  

يالحظ من األشكال السابقة أنه بصفة عامة تقل قيم مركبات اللون الثالثة  

 ,*Lالعاملي ملركبات اللون الثالثة حتليل التباين  مبرور زمن التخزين. وكانت نتائج األساسية

a* and b*  يوم(، املنطقة )الرياض،  30% للعوامل زمن التخزين )صفر، 5عند مستوى معنوي

 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003% أكسجني و81القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "

( إىل رقم 81-8ني أكسيد كربون"( كما يف اجلداول رقم )"% أكسجني : % ثا 5:5و

 ( على الرتتيب ووجد أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على مركبات اللون الثالثة.8-83)

 

لثمار الربحي املخزنة باستخدام  *L. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 81-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1.04021145       0.52010572     87872.2     <.0001                                                

Time 1 1.75032900       1.75032900      295719    <.0001                                                

Zone 1 9.99571456       9.99571456     1688782   <.0001                                                

Gases*Time 2 1.03962521       0.51981260     87822.7     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.27900985       0.13950492     23569.4     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.89302500       0.89302500      150877 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.27929401 0.13964700 23593.4 <.0001 
 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي املخزنة باستخدام  *a. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 82-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.06618589       0.03309294     1124.90     <.0001                                                

Time 1 1.31010916       1.31010916     44533.3     <.0001                                                

Zone 1 1.33233154       1.33233154     45288.7     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.06618589       0.03309294     1124.90     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.05516878       0.02758439      937.65     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.56660747       0.56660747     19260.2     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.05516878       0.02758439      937.65     <.0001 

 

لثمار الربحي املخزنة باستخدام  *b. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 83-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1.05370882       0.52685441      464872 <.0001                                                

Time 1 1.87635204       1.87635204     1655605 <.0001                                                

Zone 1 0.26364802       0.26364802      232631   <.0001                                                

Gases*Time 2 1.05370882       0.52685441      464872 <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.32381454       0.16190727      142859 <.0001                                                

Zone*Time 1 0.68315735       0.68315735      602786 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.32381454       0.16190727      142859   <.0001 
 

باإلضافة إىل هذا مت إجراء حتليل التباين العاملي ملركبات اللون مثار الربحي خالل 

ومنطقيت الرياض والقصيم مع يوم(  150و 180، 30، 10، 30فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف  5:5و 8: 8نسب الغاز 

كل املعامالت تؤثر معنويًا على  أن(. وقد أظهر التحليل 38-8( إىل )30-8اجلداول )

 مركبات اللون األساسية. 

 

مثار الربحي املخزنة باستخدام  *L. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 30-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 50.15962720      50.15962720     2874363 <.0001                                                

Time 5 67.98099257      13.59619851      779121 <.0001                                                

Zone 1 43.15158550      43.15158550     2472772   <.0001                                                

Gases*Time 5 21.46387017       4.29277403      245994 <.0001                                                

Zone*Gases 1 11.90370292      11.90370292      682133 <.0001                                                

Zone*Time 5 8.16091877       1.63218375     93531.2     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 15.30450738       3.06090148      175403 <.0001 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

مثار الربحي املخزنة باستخدام   *b. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 31-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 36.71215244      36.71215244      1.95E7     <.0001                                                

Time 5 45.42925853       9.08585171     4826870 <.0001                                                

Zone 1 11.38502967      11.38502967     6048311    <.0001                                                

Gases*Time 5 11.84872684       2.36974537     1258930    <.0001                                                

Zone*Gases 1 2.06078496       2.06078496     1094795   <.0001                                                

Zone*Time 5 5.79444531       1.15888906      615661 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 3.58392212       0.71678442      380793   <.0001 
 

 

مثار الربحي املخزنة باستخدام   *a. حتليل التباين العاملي ملركب اللون 38-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 1.54812541       1.54812541      115290 <.0001                                                

Time 5 12.63520139       2.52704028      188191 <.0001                                                

Zone 1 2.33492448       2.33492448      173884 <.0001                                                

Gases*Time 5 0.60903084       0.12180617     9071.02     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.12018887       0.12018887     8950.58     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.50328617       0.10065723     7496.04     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.36949461       0.07389892     5503.32     <.0001 
 

 

عن اللون  Eمن ناحية أخرى، مت حساب قيم اللون املشتقة وهي الفارق اللوني الكلي 

وكانت السمة لكل  L*,a*, b*  =  97.138, -21.556, 94.482األصفر القياسي ذو القيم 

املعامالت يقل الفارق اللوني حتى الشهر الثالث ويزداد هذا الفارق يف الشهرين الرابع 

( حيث أن الفارق الكلي قيمة مشتقة تتأثر بنسبة 85-8رقم ) واخلامس كما يف الشكل

 تغري مكونات اللون األساسية. 

% 5العاملي للفارق الكلي للون عند مستوى معنوي حتليل التباين  وكانت نتائج

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة  30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد  5:5و 8: 8ثاني أكسيد كربون"،  %01003% أكسجني و81"

( ووجد أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على قيم 33-8كربون"( كما يف اجلدول رقم )

 مركبات الفارق الكلي للون.

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
يف التغري يف الفارق الكلي للون عن اللون األصفر القياسي لثمار الربحي . 85-8شكل 

 .خالل فرتة التخزيناملعامالت املختلفة 

 
 

. حتليل التباين العاملي للفارق الكلي للون عن األصفر القياسي لثمار الربحي 33-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1457.89748        728.94874       Infty <.0001                                                

Time 1 11120.27636      11120.27636       Infty <.0001                                                

Zone 1 0.16461          0.16461       Infty <.0001                                                

Gases*Time 2 1457.89748        728.94874       Infty <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.02937          0.01469       Infty <.0001                                                

Zone*Time 1 0.01801          0.01801       Infty <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.02937          0.01469       Infty <.0001 

 

التباين العاملي للفارق اللوني الكلي لثمار الربحي باإلضافة إىل هذا مت إجراء حتليل 

يوم(  150و 180، 30، 10، 30عن اللون األصفر القياسي خالل فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد  5:5و 8: 8ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب الغاز 

كل  أن(. وقد أظهر التحليل 38-8كربون"( وكانت نتائجها كما يف اجلدول رقم )

 املعامالت تؤثر معنويًا على الفارق اللوني الكلي لثمار بلح الربحي عن اللون األصفر القياسي. 

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

. حتليل التباين العاملي للفارق الكلي للون عن األصفر القياسي لثمار الربحي 38-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 11.33636         11.33636       Infty <.0001                                                

Time 5 28553.76403       5710.75281       Infty <.0001                                                

Zone 1 7.48184          7.48184       Infty <.0001                                                

Gases*Time 5 6.56056          1.31211       Infty <.0001                                                

Zone*Gases 1 3.76647          3.76647       Infty <.0001                                                

Zone*Time 5 3.51773          0.70355       Infty <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 4.01780          0.80356       Infty <.0001 

 

 chromaوصفاء اللون  Hue angleبالنسبة لباقي قيم اللون املشتقة وهي زاوية تدرج اللون 

( إىل رقم 81-8ومؤشر التحول للون البين فكانت نتائجها كما يف األشكال من رقم )

(8-82.) 

 

 

 
 

خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف زاوية تدرج اللون لثمار الربحي . 81-8شكل 

 .التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف صفاء اللون لثمار الربحي . 81-8شكل 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف مؤشر التحول البين لثمار الربحي . 82-8شكل 

 .التخزين
 

ويالحظ أنه مبرور الزمن لكافة املعامالت وبدرجات متفاوتة تزداد زاوية تدرج اللون  

العاملي حتليل التباين  وكانت نتائجويقل صفاء اللون بينما تتفاوت قيم مؤشر التحول البين. 

ومؤشر التحول للون  chromaوصفاء اللون  Hue angleقيم اللون املشتقة وهي زاوية تدرج اللون ل

يوم(، املنطقة )الرياض،  30% للعوامل زمن التخزين )صفر، 5عند مستوى معنوي  البين

 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003% أكسجني و81القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "

( إىل رقم 35-8"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( كما يف اجلداول رقم ) 5:5و

 الت تؤثر معنويًا على قيم اللون املشتقة.( على الرتتيب ووجد أن مجيع املعام8-31)



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي املخزنة باستخدام زاوية تدرج اللون . حتليل التباين العاملي 35-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.02102210       0.01051105     5324.30     <.0001                                                

Time 1 0.93138584       0.93138584      471787 <.0001                                                

Zone 1 1.41114601       1.41114601      714806 <.0001                                                

Gases*Time 2 0.02102210       0.01051105     5324.30     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.09022543       0.04511272     22851.5     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.42390951       0.42390951      214728 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.09022543       0.04511272     22851.5     <.0001 
 

مثار الربحي  باستخدام الربنامج اإلحصائي  صفاء لونالعاملي ل . حتليل التباين31-8جدول 

(SAS 9.1) .مقارنة باملعاملة احلاكمة 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1.10275889       0.55137945      162622 <.0001                                                

Time 1 2.53467627       2.53467627      747570 <.0001                                                

Zone 1 0.57800540       0.57800540      170475 <.0001                                                

Gases*Time 2 1.10275889       0.55137945      162622 <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.31924019       0.15962010     47077.9     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.95596247       0.95596247      281949 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.31924019       0.15962010     47077.9     <.0001 

 

لثمار الربحي باستخدام  ؤشر التحول للون البينمل. حتليل التباين العاملي 31-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1.91967696       0.95983848     3383133 <.0001                                                

Time 1 7.38957361       7.38957361     2.605E7     <.0001                                                

Zone 1 31.63906514      31.63906514     1.115E8     <.0001                                                

Gases*Time 2 1.91967696       0.95983848     3383133 <.0001                                                

Zone*Gases 2 1.13305443       0.56652721     1996832 <.0001                                                

Zone*Time 1 1.80156619       1.80156619     6349961 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 1.13305443       0.56652721     1996832 <.0001 

 

ومن ثم مت إجراء حتليل التباين العاملي ملركبات اللون املشتقة لثمار الربحي خالل فرتة 

ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب يوم(  150و 180، 30، 10، 30التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت نتائجها كما يف اجلداول  5:5و 8: 8الغاز 

كل املعامالت تؤثر معنويًا على مجيع قيم  أن(. وقد أظهر التحليل 80-8( إىل )8-32)

 مركبات اللون املشتقة. 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 .(SAS 9.1)مثار الربحي باستخدام  اللونزاوية تدرج . حتليل التباين العاملي ل32-8جدول 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00926614       0.00926614     7205.55     <.0001                                                

Time 5 6.00930296       1.20186059      934593 <.0001                                                

Zone 1 0.83424445       0.83424445      648727 <.0001                                                

Gases*Time 5 0.19937825       0.03987565     31008.2     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00302124       0.00302124     2349.38     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.81825345       0.16365069      127258   <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.23731349       0.04746270     36908.0     <.0001 

 

 .(SAS 9.1)مثار الربحي باستخدام الربنامج  صفاء لون. حتليل التباين العاملي ل33-8جدول 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 38.21579883      38.21579883      2.18E7     <.0001                                                

Time 5 53.96951522      10.79390304     6156706 <.0001                                                

Zone 1 13.13887778      13.13887778     7494250 <.0001                                                

Gases*Time 5 12.31268558       2.46253712     1404600 <.0001                                                

Zone*Gases 1 2.17816713       2.17816713     1242399 <.0001                                                

Zone*Time 5 5.66409224       1.13281845      646145 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 3.81287298       0.76257460      434963 <.0001 
 

 

لثمار الربحي باستخدام  ؤشر التحول للون البينمل. حتليل التباين العاملي 80-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 17.36182789      17.36182789     1.541E8     <.0001                                                

Time 5 50.31337626      10.06267525     8.931E7     <.0001                                                

Zone 1 16.32861336      16.32861336     1.449E8     <.0001                                                

Gases*Time 5 28.74479441       5.74895888     5.102E7     <.0001                                                

Zone*Gases 1 15.08059894      15.08059894     1.338E8     <.0001                                                

Zone*Time 5 13.44825948       2.68965190     2.387E7     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 24.04155286       4.80831057     4.268E7     <.0001 

 
 اخلواص امليكانيكية لثمار الربحي  فرتة وظروف التخزين علىتأثري    8-5-10

مت عمل اختبارات كل من الكبس واالخرتاق إلجياد قيم اخلواص امليكانيكية  

م يف مرحلة البلح وتأثري منطقة الزراعة 8010األساسية على مثار الربحي املخزنة خالل موسم 

 حتديد وحساب اخلصائص امليكانيكية و نسب الغازات احملددة خالل فرتة التخزين. وقد مت

( 83-8(. شكلي )85-3( و )88-3واالخرتاق كما يف شكلي ) الكبسمن منحنيات 

( يوضحان أمثلة للسلوك امليكانيكي الختباري الكبس واالخرتاق لعينات من مثار 30-8و)

 الربحي مع فرتات التخزين. 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
مثار الربحي عند فرتات  . منحنيات السلوك امليكانيكي الختبار كبس83-8شكل 

 ( ملزرعة منطقة القصيم.  O2/CO2%) 8/8التخزين املختلفة لغرفة 

 
. منحنيات السلوك امليكانيكي الختبار اخرتاق مثار الربحي عند فرتات 30-8شكل 

  ( ملزرعة منطقة القصيم.  O2/CO2%) 8/8التخزين املختلفة لغرفة 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اختبارات الكبس لثمار الربحي تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-10-1

( القيم احملسوبة من منحنيات الكبس واليت 31-8)إىل ( 31-8توضح األشكال ) 

قوة اخلضوع احليوي )نيوتن(، مدى القساوة )نيوتن.مم(، ،مم( /تشمل معامل املرونة )نيوتن

خالل فرتة ع )مم( ومدى اللدونة )مم( املرونة )مم(، القوة القصوى )نيوتن(، نقطة التصد

 التخزين. 

أن يالحظ ومن الطبيعي تناقص املقاومة امليكانيكية مع زيادة فرتة التخزين. إال أنه 

مزرعيت لثمار بلح الربحي من  8:8عن املعاملة  خواصها امليكانيكيةأقل يف  5:5املعاملة 

لثمار  نهامنطقة الرياض أقل مزرعة ملثمار بلح الربحي من  تلك اخلواصاملنطقتني، كما أن 

ويتبني أن اخلواص امليكانيكية  .شكالاألهذه مزرعة منطقة القصيم كما هو موضح يف 

للثمار املربدة )الشاهد( قد تناقصت قليال إال أن مجيع تلك الثمار وصلت ملرحلة الرتطيب قبل 

 اكتمال شهر من التخزين.

  

 

 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف معامل املرونة لثمار الربحي . 31-8شكل 

 .التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
  .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف القساوة لثمار الربحي . 38-8شكل 

 
 
 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف قوة اخلضوع احليوي لثمار الربحي . 33-8شكل 

 .التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

 .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف مدى مرونة مثار الربحي . 38-8شكل 

 

 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف القوة القصوى لثمار الربحي . 35-8شكل 

 .التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة التغري يف نقطة التصدع لثمار الربحي . 31-8شكل 

 .التخزين

 

 

 
 

 .خالل فرتة التخزينيف املعامالت املختلفة التغري يف مدى اللدونة لثمار الربحي . 31-8شكل 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

عامل املرونة العاملي ملحتليل التباين ( 81-8( إىل )81-8وتوضح اجلداول )

)نيوتن(، مدى املرونة )مم(، القوة قوة اخلضوع احليوي القساوة )نيوتن.مم(، ،مم( /)نيوتن

% 5القصوى )نيوتن(، نقطة التصدع )مم( ومدي اللدونة )مم( على الرتتيب عند مستوى معنوي 

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة  30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

: % ثاني أكسيد "% أكسجني  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003% أكسجني و81"

ملعامل املرونة )نيوتن/مم( ،القساوة كربون"( ووجد أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على قيم 

)نيوتن.مم(، قوة اخلضوع احليوي )نيوتن(، مدى املرونة )مم(، القوة القصوى )نيوتن(، نقطة 

رونة مبعامالت ، بينما ال تتأثر قيم مدى امل%5التصدع )مم( على الرتتيب عند مستوى معنوي 

 نسب الغازات أو التأثري املشرتك ملعامالت الغازات مع زمن التخزين.

 

لثمار الربحي باستخدام  مم(/عامل املرونة )نيوتن. حتليل التباين العاملي مل81-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.51677756       0.25838878     2464.10     <.0001                                                

Time 1 0.37925069       0.37925069     3616.70     <.0001                                                

Zone 1 7.01102136       7.01102136     66860.1     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.51677756       0.25838878     2464.10     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00649756       0.00324878       30.98     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00232003       0.00232003       22.12     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00649756       0.00324878       30.98     <.0001 

 

 

لثمار الربحي باستخدام الربنامج القساوة )نيوتن.مم( . حتليل التباين العاملي 88-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 1270.47316        635.23658       Infty   <.0001                                                

Time 1 1167.79393       1167.79393       Infty   <.0001                                                

Zone 1 17020.79441      17020.79441       Infty   <.0001                                                

Gases*Time 2 1270.47316        635.23658       Infty   <.0001                                                

Zone*Gases 2 40.53271         20.26635       Infty   <.0001                                                

Zone*Time 1 180.57895        180.57895       Infty   <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 40.53271         20.26635       Infty   <.0001 
 

 
 
 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي باستخدام  التباين العاملي قوة اخلضوع احليوي )نيوتن(. حتليل 83-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.19581839       0.09790919      111.05     <.0001                                                

Time 1 2.51645344       2.51645344     2854.11     <.0001                                                

Zone 1 28.22088544      28.22088544     32007.6     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.19581839       0.09790919      111.05     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.12754506       0.06377253       72.33     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00852544       0.00852544        9.67     0.0048                                                

Zone*Gases*Time 2 0.12754506 0.06377253 72.33 <.0001 
 

  

لثمار الربحي باستخدام الربنامج  مدى املرونة )مم(. حتليل التباين العاملي 88-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.06169072       0.03084536      380.90     <.0001                                                

Time 1 0.47446840       0.47446840     5859.10     <.0001                                                

Zone 1 5.11279932       5.11279932     63136.8     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.06169072       0.03084536      380.90     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.07630350       0.03815175      471.13     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.02523332       0.02523332      311.60     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.07630350       0.03815175      471.13     <.0001 
 

لثمار الربحي باستخدام الربنامج  التباين العاملي القوة القصوى )نيوتن(. حتليل 85-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 5.2883161        2.6441580     21280.6     <.0001                                                

Time 1 4.7501476        4.7501476     38230.0     <.0001                                                

Zone 1 458.0234889      458.0234889     3686248   <.0001                                                

Gases*Time 2 5.2883161        2.6441580     21280.6     <.0001                                                

Zone*Gases 2 2.0989161        1.0494580     8446.21     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.2488181        0.2488181     2002.53     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 2.0989161        1.0494580     8446.21     <.0001 
 

لثمار الربحي باستخدام الربنامج  التباين العاملي نقطة التصدع )مم(. حتليل 81-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.18676239       0.09338119     28671.4     <.0001                                                

Time 1 0.16531001       0.16531001     50756.2     <.0001                                                

Zone 1 3.42404184       3.42404184     1051305   <.0001                                                

Gases*Time 2 0.18676239       0.09338119     28671.4     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.11006072       0.05503036     16896.3     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.09677284       0.09677284     29712.8     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.11006072       0.05503036     16896.3     <.0001 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

. حتليل التباين العاملي ومدي اللدونة )مم( لثمار الربحي باستخدام الربنامج 81-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00001458       0.00000729        0.37     0.6922                                                

Time 1 0.00074802       0.00074802       38.33     <.0001                                                

Zone 1 0.01772005       0.01772005      908.03     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00001458       0.00000729        0.37     0.6922                                                

Zone*Gases 2 0.00032345       0.00016173        8.29     0.0018                                                

Zone*Time 1 0.00015417       0.00015417        7.90     0.0097                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00032345       0.00016173        8.29     0.0018                                                
 

 

( حتليل التباين العاملي ملعامل املرونة 58-8( إىل )82-8بينما توضح اجلداول )

)نيوتن/مم( ،القساوة )نيوتن.مم(، قوة اخلضوع احليوي )نيوتن(، مدى املرونة )مم(، القوة 

% 5اللدونة )مم( على الرتتيب عند مستوى معنوي القصوى )نيوتن(، نقطة التصدع )مم( ومدي 

منطقيت مزرعيت يوم( و 150و 180، 30، 10، 30للعوامل خالل فرتة التخزين كاملة )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( وكانت  5:5و 8: 8الرياض والقصيم مع نسب الغاز 

يل أن مجيع املعامالت تؤثر (. وقد أظهر التحل11-8( إىل )55-8نتائجها كما يف اجلداول )

معنويًا على قيم معامل املرونة )نيوتن/مم( ،القساوة )نيوتن.مم(، قوة اخلضوع احليوي 

)نيوتن(، مدى املرونة )مم(، القوة القصوى )نيوتن(، نقطة التصدع )مم( على الرتتيب عند 

 .مع زمن التخزين%، بينما ال تتأثر قيم مدى املرونة مبعامالت نسب الغازات 5مستوى معنوي 

 

لثمار الربحي باستخدام ملعامل املرونة )نيوتن/مم( . حتليل التباين العاملي 82-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 3.24275556       3.24275556     20221.6     <.0001                                                

Time 5 3.66630428       0.73326086     4572.56     <.0001                                                

Zone 1 18.31335200      18.31335200      114201 <.0001                                                

Gases*Time 5 0.65178378       0.13035676      812.90     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.01372272       0.01372272       85.57     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.33414033       0.06682807      416.73     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.01204461       0.00240892       15.02     <.0001 
 

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي باستخدام  البينالقساوة )نيوتن.مم( . حتليل التباين العاملي 83-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 7849.26189       7849.26189     5.041E8     <.0001                                                

Time 5 3929.21082        785.84216     5.047E7     <.0001                                                

Zone 1 47011.76036      47011.76036     3.019E9     <.0001                                                

Gases*Time 5 1570.75942        314.15188     2.018E7     <.0001                                                

Zone*Gases 1 236.40186        236.40186     1.518E7     <.0001                                                

Zone*Time 5 729.33710        145.86742     9368574 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 47.64337          9.52867      611995 <.0001 
 

لثمار الربحي باستخدام  قوة اخلضوع احليوي )نيوتن(. حتليل التباين العاملي 50-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.55932939       0.55932939     1406.18     <.0001                                                

Time 5 17.51783278       3.50356656     8808.16     <.0001                                                

Zone 1 69.88378272      69.88378272      175692   <.0001                                                

Gases*Time 5 0.41861394       0.08372279      210.48     <.0001                                                

Zone*Gases 1 2.34433422       2.34433422     5893.78     <.0001                                                

Zone*Time 5 1.03490628       0.20698126      520.36     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.98236511       0.19647302      4.268E7     <.0001 
 
 

لثمار الربحي باستخدام الربنامج  دى املرونة )مم(التباين العاملي مل. حتليل 51-8جدول 

 .(SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 1.36042513       1.36042513     24865.7     <.0001                                                

Time 5 2.19304954       0.43860991     8016.87     <.0001                                                

Zone 1 12.11271387      12.11271387      221395 <.0001                                                

Gases*Time 5 0.47309579       0.09461916     1729.44     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.02250735       0.02250735      411.39     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.16062614       0.03212523      587.18     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.15859057       0.03171811      579.74     <.0001 
 

لثمار الربحي موسم باستخدام  لقوة القصوى )نيوتن(التباين العاملي ل. حتليل 58-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 86.4656334       86.4656334      807212 <.0001                                                

Time 5 62.5391216       12.5078243      116769 <.0001                                                

Zone 1 693.7849750      693.7849750     6476926 <.0001                                                

Gases*Time 5 21.3501614        4.2700323     39863.5     <.0001                                                

Zone*Gases 1 52.0098005       52.0098005      485545 <.0001                                                

Zone*Time 5 6.1245522        1.2249104     11435.3     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 14.8298660        2.9659732     27689.3     <.0001 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي باستخدام الربنامج  نقطة التصدع )مم(التباين العاملي ل. حتليل 53-8جدول 

 .(SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 1.66227222       1.66227222     46614.8     <.0001                                                

Time 5 0.87556590       0.17511318     4910.67     <.0001                                                

Zone 1 4.36453513       4.36453513      122394 <.0001                                                

Gases*Time 5 0.36176061       0.07235212     2028.96     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.40590050       0.40590050     11382.6     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.20161379       0.04032276     1130.76     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.10619400       0.02123880      595.60     <.0001 
 

 

. حتليل التباين العاملي ملدي اللدونة )مم( لثمار الربحي باستخدام الربنامج 58-8جدول 

 .(SAS 9.1)اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00058825       0.00058825        3.88     0.0546                                                

Time 5 0.02906594       0.00581319       38.34     <.0001                                                

Zone 1 0.01572947       0.01572947      103.75     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00244883       0.00048977        3.23     0.0136                                                

Zone*Gases 1 0.00181604       0.00181604       11.98     0.0011                                                

Zone*Time 5 0.00819189       0.00163838       10.81     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00463891       0.00092778        6.12     0.0002                                                
 

 

 اختبارات االخرتاق لثمار الربحي تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-10-8

واليت  خرتاق( القيم احملسوبة من منحنيات اال83-8)إىل ( 32-8توضح األشكال ) 

معامل اخرتاق القشرة )نيوتن.مم(،  اللب والقشرة قساوة،مم( .)نيوتن قساوة القشرةتشمل 

وة قو)نيوتن(  )نيوتن/مم(، معامل اخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم(، قوة اخرتاق القشرة

ه يف كل خالل فرتة التخزين. ويالحظ أنعلى الرتتيب وذلك )نيوتن(  اخرتاق اللب والقشرة

لثمار بلح  8:8عن املعاملة  خواصهاأقل يف  5:5مبرور الزمن وأن املعاملة أنها تقل  اخلواص

لثمار بلح الربحي من مزرعة منطقة  تلك اخلواصالربحي من مزرعيت املنطقتني، كما أن 

 منطقة القصيم.مزرعة لثمار بلح الربحي من  نهاالرياض أقل م



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي مم( .)نيوتن التغري يف قساوة القشرة. 32-8شكل 

 .التخزينفرتة 

 

 

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار )نيوتن.مم(  اللب والقشرة قساوةالتغري يف . 33-8شكل 

 .فرتة التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

يف املعامالت التغري يف معامل اخرتاق القشرة )نيوتن/مم( لثمار الربحي . 80-8شكل 

 .خالل فرتة التخزيناملختلفة 

 

 

 
 

يف املعامالت لثمار الربحي  اخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم(معامل التغري يف . 81-8شكل 

 .خالل فرتة التخزيناملختلفة 

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي )نيوتن(  التغري يف قوة اخرتاق القشرة. 88-8شكل 

 .فرتة التخزين

 

 
يف املعامالت لثمار الربحي )نيوتن(  وة اخرتاق اللب والقشرةقالتغري يف و. 83-8شكل 

 .خالل فرتة التخزيناملختلفة 

 

 العاملي قساوة القشرةحتليل التباين ( 11-8( إىل )55-8بينما توضح اجلداول )

معامل اخرتاق القشرة )نيوتن/مم(، معامل )نيوتن.مم(،  اللب والقشرة قساوة،مم( .)نيوتن

 وة اخرتاق اللب والقشرةقو)نيوتن(  ةاخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم(، قوة اخرتاق القشر

يوم(، املنطقة  30% للعوامل زمن التخزين )صفر، 5عند مستوى معنوي  على الرتتيب)نيوتن( 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% ثاني أكسيد 01003% أكسجني و81)الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة "

"% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( ووجد أن مجيع املعامالت تؤثر  5:5و 8: 8كربون"، 

القشرة أو  اخرتاقمعنويًا على تلك الصفات فيما عدا عامل الزمن ال يؤثر معنويًا على قيم قوة 

 قساوتها.

 

لثمار الربحي باستخدام مم( .)نيوتن . حتليل التباين العاملي لقساوة القشرة55-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00009564       0.00004782       15.35     <.0001                                                

Time 1 0.00000019       0.00000019        0.06     0.8082                                                

Zone 1 0.00057280       0.00057280      183.85     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00009564       0.00004782       15.35     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00004160       0.00002080        6.68     0.0049                                                

Zone*Time 1 0.00003325       0.00003325       10.67     0.0033                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00004160       0.00002080        6.68     0.0049                                                
 

لثمار الربحي املخزنة قساوة اللب والقشرة )نيوتن.مم( . حتليل التباين العاملي ل51-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00086325       0.00043163       17.09     <.0001                                                

Time 1 0.01442401       0.01442401      571.18     <.0001                                                

Zone 1 0.28608235       0.28608235     11328.6     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00086325       0.00043163       17.09     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00017644       0.00008822        3.49     0.0466                                                

Zone*Time 1 0.00331392       0.00331392      131.23     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00017644       0.00008822        3.49     0.0466                                                
 

لثمار الربحي املخزنة  عامل اخرتاق القشرة )نيوتن/مم(. حتليل التباين العاملي مل51-8ول جد

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00051749       0.00025875     1007.00     <.0001                                                

Time 1 0.00050393       0.00050393     1961.21     <.0001                                                

Zone 1 0.00080382       0.00080382     3128.34     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00051749       0.00025875     1007.00     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00004110       0.00002055       79.99     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00001894       0.00001894       73.70     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00004110       0.00002055       79.99     <.0001 
 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي املخزنة  مم(/عامل املرونة )نيوتن. حتليل التباين العاملي مل52-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.51677756       0.25838878     2464.10     <.0001                                                

Time 1 0.37925069       0.37925069     3616.70     <.0001                                                

Zone 1 7.01102136       7.01102136     66860.1     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.51677756       0.25838878     2464.10     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00649756       0.00324878       30.98     <.0001                                                

Zone*Time 1 0.00232003       0.00232003       22.12     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00649756       0.00324878       30.98     <.0001 
 

 

لثمار الربحي  عامل اخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم(مل . حتليل التباين العاملي 53-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)املخزنة باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 5.73319726       2.86659863      146127 <.0001                                                

Time 1 4.82995855       4.82995855      246210 <.0001                                                

Zone 1 2.95788402       2.95788402      150780 <.0001                                                

Gases*Time 2 5.73319726       2.86659863      146127 <.0001                                                

Zone*Gases 2 7.29967060       3.64983530      186053 <.0001                                                

Zone*Time 1 3.62083812       3.62083812      184574 <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 7.29967060       3.64983530      186053 <.0001 
 

لثمار الربحي املخزنة  )نيوتن( العاملي لقوة اخرتاق القشرة. حتليل التباين 10-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00009564       0.00004782       15.35     <.0001                                                

Time 1 0.00000019       0.00000019        0.06     0.8082                                                

Zone 1 0.00057280       0.00057280      183.85     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00009564       0.00004782       15.35     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00004160       0.00002080        6.68     0.0049                                                

Zone*Time 1 0.00003325       0.00003325       10.67     0.0033                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00004160       0.00002080        6.68     0.0049                                                
 

لثمار الربحي املخزنة  مم(/عامل املرونة )نيوتن. حتليل التباين العاملي مل11-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         2 0.00086325       0.00043163       17.09     <.0001                                                

Time 1 0.01442401       0.01442401      571.18     <.0001                                                

Zone 1 0.28608235       0.28608235     11328.6     <.0001                                                

Gases*Time 2 0.00086325       0.00043163       17.09     <.0001                                                

Zone*Gases 2 0.00017644       0.00008822        3.49     0.0466                                                

Zone*Time 1 0.00331392       0.00331392      131.23     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 2 0.00017644       0.00008822        3.49     0.0466                                                
 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 لقساوة القشرةحتليل التباين العاملي نتائج  تبني( 11-8( إىل )18-8اجلداول )

معامل اخرتاق القشرة )نيوتن/مم(، معامل )نيوتن.مم(،  اللب والقشرة قساوة، مم(.)نيوتن

 وة اخرتاق اللب والقشرةقو)نيوتن(  شرةاخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم(، قوة اخرتاق الق

% للعوامل خالل فرتة 5عند مستوى معنوي % 5عند مستوى معنوي  على الرتتيب)نيوتن( 

يوم( ومنطقيت الرياض والقصيم مع نسب  150و 180، 30، 10، 30التخزين كاملة )صفر، 

أن مجيع  "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"(.  وقد أظهر التحليل 5:5و 8: 8الغاز 

بينما لثمرة الربحي،  االخرتاق اختباراخلواص السابقة والناجتة من املعامالت تؤثر معنويًا على 

قساوة القشرة بعامل املناطق وكذلك قساوة القشرة واللب بالتأثري املشرتك ال تتأثر قيم 

 للعوامل الثالثة الزمن واملناطق ونسب الغازات.

 

لثمار الربحي املخزنة لقساوة القشرة )نيوتن.مم(  . حتليل التباين العاملي 18-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00083913       0.00083913       97.07     <.0001                                                

Time 5 0.00240296       0.00048059       55.59     <.0001                                                

Zone 1 0.00001440       0.00001440        1.67     0.2030                                                

Gases*Time 5 0.00037393       0.00007479        8.65     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00024790       0.00024790       28.68     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00134740       0.00026948       31.17     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00012297       0.00002459        2.84     0.0250                                                
 

 

لثمار الربحي املخزنة قساوة اللب والقشرة )نيوتن.مم( . حتليل التباين العاملي 13-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00506186       0.00506186      149.67     <.0001                                                

Time 5 0.05999899       0.01199980      354.80     <.0001                                                

Zone 1 0.72286284       0.72286284     21373.2     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00103502       0.00020700        6.12     0.0002                                                

Zone*Gases 1 0.00126924       0.00126924       37.53     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00736757       0.00147351       43.57     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00036314       0.00007263        2.15     0.0757                                                
 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

.  حتليل التباين العاملي معامل اخرتاق القشرة )نيوتن/مم( لثمار الربحي املخزنة 18-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00029849       0.00029849     1576.78     <.0001                                                

Time 5 0.00427587       0.00085517     4517.43     <.0001                                                

Zone 1 0.00381647       0.00381647     20160.4     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00018003       0.00003601      190.20     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00005270       0.00005270      278.40     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00019406       0.00003881      205.02     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00007904       0.00001581       83.50     <.0001 

 

.  حتليل التباين العاملي معامل اخرتاق القشرة واللب )نيوتن/مم( لثمار الربحي 15-8جدول 

 .(SAS 9.1)املخزنة باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.49698788       0.49698788     42786.4     <.0001                                                

Time 5 0.52217932       0.10443586     8991.03     <.0001                                                

Zone 1 0.04378334       0.04378334     3769.37     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.10412825       0.02082565     1792.91     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.26980634       0.26980634     23228.0     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00259354       0.00051871       44.66     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.05983621       0.01196724     1030.28     <.0001 
 

لثمار الربحي املخزنة )نيوتن(  التباين العاملي لقوة اخرتاق القشرة.  حتليل 11-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.00005084       0.00005084      133.44     <.0001                                                

Time 5 0.00865961       0.00173192     4546.06     <.0001                                                

Zone 1 0.02280892       0.02280892     59870.3     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00013097       0.00002619       68.76     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00171015       0.00171015     4488.91     <.0001                                                

Zone*Time 5 0.00062319       0.00012464      327.16     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00060090       0.00012018      315.46     <.0001 
 

لثمار الربحي املخزنة )نيوتن( واللب  التباين العاملي لقوة اخرتاق القشرة.  حتليل 11-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases                         1 0.02716004       0.02716004     1198.08     <.0001                                                

Time 5 0.07677494       0.01535499      677.33     <.0001                                                

Zone 1 0.43341153       0.43341153     19118.5     <.0001                                                

Gases*Time 5 0.00696668       0.00139334       61.46     <.0001                                                

Zone*Gases 1 0.00010416       0.00010416        4.59     0.0372                                                

Zone*Time 5 0.00092771       0.00018554        8.18     <.0001                                                

Zone*Gases*Time 5 0.00239719       0.00047944       21.15     <.0001 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 اخلواص احلرارية لثمار الربحي تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-11

أهم اخلواص احلرارية األساسية لثمار بلح الربحي  استعراضيف هذا اجلزء سيتم 

الالزمة إلجراء احلسابات اهلندسية لنظم التربيد للتمور على مستوى صناعي وهي احلرارة 

  (.α)ومعامل االنتشار احلراري  (k)ومعامل التوصيل احلراري  (Cp)النوعية 

 

 لثمار الربحي احلرارة النوعية تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-11-1

باستخدام املسعر احلراري التفاضلي. وتوضح األشكال من احلرارة النوعية مت قياس  

م على ° 80و 85، 15، 5عند درجات حرارة صفر،  احلرارة النوعية( 82-8( إىل )8-88)

 الرتتيب لكل املعامالت.

ويالحظ أن احلرارة النوعية يف مجيع املعامالت تقل مبرور الزمن وأنها عند املعاملة  

"أكسجني :  8:8"أكسجني : ثاني أكسيد الكربون" أقل من نسبة  5:5بالغازات عند نسب 

سواء لثمار بلح الربحي من مزرعة منطقة القصيم أو من مزرعة  ثاني أكسيد الكربون"

منطقة الرياض وكذلك أوضحت أن قيم احلرارة النوعية للثمار املخزنة يف الغرفة احلاكمة 

 أعلى من تلك املخزنة حتت معامالت الغاز.

 

 
فرتة خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارة النوعيةالتغري يف . 88-8شكل 

 .م°عند درجة حرارة صفر  التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي املخزنة  احلرارة النوعيةالتغري يف . 85-8شكل 

 .م° 5عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 

 

 
خالل فرتة يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارة النوعيةالتغري يف . 81-8شكل 

 .م° 15درجة حرارة عند  التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

خالل فرتة يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارة النوعيةالتغري يف . 81-8شكل 

 .م° 85عند درجة حرارة  التخزين

 

 

 
 

خالل فرتة يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارة النوعيةالتغري يف . 82-8شكل 

 .م° 80عند درجة حرارة  التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

% 5عند مستوى معنوي لحرارة النوعية الظاهرية العاملي لحتليل التباين وقد مت إجراء  

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة  30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003% أكسجني و81"

.  ووجد أن مجيع م° 80و 85، 15، 5عند درجات حرارة صفر، ة كربون"( ودرجات احلرار

املعامالت تؤثر معنويًا على احلرارة النوعية لثمار الربحي املخزن كما يتضح من اجلدول رقم 

(8-12.) 

 

لثمار الربحي املخزنة  لحرارة النوعية الظاهرية. حتليل التباين العاملي ل12-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 2 0.01836654       0.00918327     26994.7     <.0001                                                

Temp 4 34.18529103       8.54632276     2.512E7     <.0001                                                

Zone 1 0.05532352       0.05532352      162626 <.0001                                                

time   1 0.04682945       0.04682945      137657 <.0001                                                

Gases*Temp                    8 0.00025495       0.00003187       93.68     <.0001                                                

Zone*Gases                    2 0.00233329       0.00116665     3429.42     <.0001                                                

Gases*time                    2 0.01836654       0.00918327     26994.7     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 0.13281447       0.03320362     97603.7     <.0001                                                

time*Temp                     4 0.00043811       0.00010953      321.96     <.0001                                                

Zone*time                     1 0.00502163       0.00502163     14761.3     <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               8 0.00003630       0.00000454       13.34     <.0001                                                

Gases*time*Temp               8 0.00025495       0.00003187       93.68     <.0001                                                

Zone*Gases*time               2 0.00233329       0.00116665     3429.42     <.0001                                                

Zone*time*Temp                4 0.00016065       0.00004016      118.06     <.0001                                                

 

% 5عند مستوى معنوي لحرارة النوعية الظاهرية العاملي لحتليل التباين وقد مت إجراء 

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم(  150و 180، 30، 10، 30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

عند "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( ودرجات احلرارة  5:5و 8: 8ونسب الغازات )

يف قيم  االختالف( أن 13-8.ووجد )جدول  م° 80و 85، 15، 5درجات حرارة صفر، 

دا التأثري مجيع املعامالت لثمار الربحي املخزن فيما ع باختالفاحلرارة النوعية معنويًا 

 املشرتك للمناطق والغازات وكذلك التأثري املشرتك الثالثي للمناطق والغازات وأزمنة التخزين.

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي املخزنة  لحرارة النوعية الظاهرية. حتليل التباين العاملي ل13-8جدول 

 .(SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 1 0.06188279       0.06188279      467718 <.0001                                                

Temp 4 66.51614133      16.62903533     1.257E8     <.0001                                                

Zone 1 0.00464622       0.00464622     35116.7     <.0001                                                

time   5 0.58240718       0.11648144      880382 <.0001                                                

Gases*Temp                    4 0.00093727       0.00023432     1771.01     <.0001                                                

Zone*Gases                    1 0.00000000       0.00000000        0.00     0.9606                                                

Gases*time                    5 0.01238170       0.00247634     18716.5     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 0.28757935       0.07189484      543390 <.0001                                                

time*Temp                     20 0.00785913       0.00039296     2970.02     <.0001                                                

Zone*time                     5 0.03413740       0.00682748     51603.0     <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               4 0.00000419       0.00000105        7.91     <.0001                                                

Gases*time*Temp               20 0.00018753       0.00000938       70.87     <.0001                                                

Zone*Gases*time               5 0.00000015       0.00000003        0.23     0.9478                                                

Zone*time*Temp                20 0.00063188       0.00003159      238.79     <.0001                                                

 

 لثمار الربحي معامل التوصيل احلراري تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-11-8

 Mathis TCI Thermal  conductivityباستخدام جهاز  مت معامل التوصيل احلراري 

analyzer. Setaram Instrumentation. Calorie. France) ( إىل 83-8وتوضح األشكال من )

 85، 15، 5احلراري لثمار بلح الربحي عند درجات حرارة صفر،  ( معامل التوصيل8-53)

 م على الرتتيب لكل املعامالت.° 80و

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 83-8شكل 

 .م°عند درجة حرارة صفر  فرتة التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 50-8شكل 

 .م° 5عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 

 

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريالتغري يف  .51-8شكل

 .م° 15عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 58-8شكل 

 .م° 85عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 

 

 
خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 53-8شكل 

 .م° 80عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

يف مجيع املعامالت تقل مبرور الزمن وأنها  معامل التوصيل احلراريويالحظ أن قيم  

 8:8"أكسجني : ثاني أكسيد الكربون" أقل من نسبة  5:5عند املعاملة بالغازات عند نسب 

سواء لثمار بلح الربحي من مزرعة منطقة القصيم أو من  "أكسجني : ثاني أكسيد الكربون"

للثمار املخزنة يف  راريمعامل التوصيل احلمزرعة منطقة الرياض وكذلك أوضحت أن قيم 

 الغرفة احلاكمة أعلى من تلك املخزنة حتت معامالت الغازات املتحكم بها.

% 5عند مستوى معنوي  عامل التوصيل احلراريالعاملي ملحتليل التباين وقد مت إجراء  

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات  30للعوامل: زمن التخزين )صفر، 

"% أكسجني : %  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003أكسجني و %81)احلاكمة "

 .م° 80و 85، 15، 5عند درجات حرارة صفر، ثاني أكسيد كربون"( ودرجات احلرارة 

لثمار الربحي  معامل التوصيل احلراريووجد أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على 

 (.10-8املخزن كما يتضح من اجلدول رقم )

 

لثمار الربحي املخزنة باستخدام  عامل التوصيل احلراريحتليل التباين العاملي مل .10-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 2 0.00023627       0.00011814     5504.27     <.0001                                                

Temp 4 0.26387872       0.06596968     3073731 <.0001                                                

Zone 1 0.00047047       0.00047047     21920.5     <.0001                                                

time   1 0.00061774       0.00061774     28782.2     <.0001                                                

Gases*Temp                    8 0.00000673       0.00000084       39.17     <.0001                                                

Zone*Gases                    2 0.00001641       0.00000820      382.27     <.0001                                                

Gases*time                    2 0.00023627       0.00011814     5504.27     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 0.00080627 0.00020157     9391.70     <.0001                                                

time*Temp                     4 0.00001472       0.00000368      171.49     <.0001                                                

Zone*time                     1 0.00003455       0.00003455     1609.72     <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               8 0.00000240       0.00000030       13.98     <.0001                                                

Gases*time*Temp               8 0.00000673       0.00000084       39.17     <.0001                                                

Zone*Gases*time               2 0.00001641       0.00000820      382.27     <.0001                                                

Zone*time*Temp                4 0.00000614       0.00000153       71.51     <.0001                                                

 

% 5عند مستوى معنوي  عامل التوصيل احلراريالعاملي ملحتليل التباين وقد مت إجراء 

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم(  150و 180، 30، 10، 30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

عند "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( ودرجات احلرارة  5:5و 8: 8ونسب الغازات )

د أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على احلرارة .ووج م° 80و 85، 15، 5درجات حرارة صفر، 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

املشرتك للمناطق والغازات وكذلك التأثري  النوعية لثمار الربحي املخزن فيما عدا التأثري

 (.11-8املشرتك الثالثي للمناطق والغازات وأزمنة التخزين كما يتضح من اجلدول رقم )

 

لثمار الربحي املخزنة باستخدام  احلراري عامل التوصيل. حتليل التباين العاملي مل11-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 1 0.00070831       0.00070831     2075698 <.0001                                                

Temp 4 0.51002396       0.12750599     3.737E8     <.0001                                                

Zone 1 0.00003422       0.00003422      100295 <.0001                                                

time   5 0.00699639       0.00139928     4100582 <.0001                                                

Gases*Temp                    4 0.00000717       0.00000179     5253.63     <.0001                                                

Zone*Gases                    1 0.00000000       0.00000000        0.03     0.8742                                                

Gases*time                    5 0.00014172       0.00002834     83062.4     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 0.00166812       0.00041703     1222109 <.0001                                                

time*Temp                     20 0.00009745       0.00000487     14278.9     <.0001                                                

Zone*time                     5 0.00030588       0.00006118      179277 <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               4 0.00000002       0.00000001       17.68     <.0001                                                

Gases*time*Temp               20 0.00000143       0.00000007      210.23     <.0001                                                

Zone*Gases*time               5 0.00000000       0.00000000        1.03     0.3979                                                

Zone*time*Temp                20 0.00001501       0.00000075     2198.97     <.0001                                                

 

 لثمار الربحي احلرارية  االنتشاريةمعامل تأثري فرتة وظروف التخزين على   8-5-11-3

احلرارية من القيم التجريبية لكل من الكثافة ومعامل  االنتشاريةمت حساب معامل  

( 58-8التوصيل احلراري وكذلك احلرارة النوعية لثمار بلح الربحي وتوضح األشكال من )

م عند درجات حرارة 8010احلرارية لثمار بلح الربحي املخزنة  االنتشارية( معامل 52-8إىل )

 امالت.م على الرتتيب لكل املع° 80و 85، 15، 5صفر، 

يف مجيع املعامالت تقل مبرور الزمن وأنها  احلرارية االنتشاريةمعامل ويالحظ أن قيم  

 8:8"أكسجني : ثاني أكسيد الكربون" أقل من نسبة  5:5عند املعاملة بالغازات عند نسب 

سواء لثمار بلح الربحي من مزرعة منطقة القصيم أو من  "أكسجني : ثاني أكسيد الكربون"

للثمار املخزنة يف  احلرارية االنتشاريةمعامل مزرعة منطقة الرياض وكذلك أوضحت أن قيم 

 الغرفة احلاكمة أعلى من تلك املخزنة حتت معامالت الغاز.



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 58-8شكل 

 .م°فرتة التخزين عند درجة حرارة صفر 

 

 

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 55-8شكل 

 .م° 5عند درجة حرارة  فرتة التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 51-8شكل 

 .م° 15عند درجة حرارة  فرتة التخزين

 

 

 
 

خالل يف املعامالت املختلفة لثمار الربحي  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 51-8شكل 

 .م° 85عند درجة حرارة  فرتة التخزين



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 
يف املعامالت لثمار الربحي املخزنة  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 52-8شكل 

 .م° 80عند درجة حرارة  خالل فرتة التخزيناملختلفة 
  

% 5عند مستوى معنوي  احلرارية االنتشاريةعامل العاملي ملحتليل التباين وقد مت إجراء  

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم( ونسب الغازات )احلاكمة  30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

"% أكسجني : % ثاني أكسيد  5:5و 8: 8% ثاني أكسيد كربون"، 01003أكسجني و% 81"

. ووجد أن مجيع  م° 80و 85، 15، 5عند درجات حرارة صفر، كربون"( ودرجات احلرارة 

لثمار الربحي املخزن كما يتضح من  احلرارية االنتشاريةمعامل املعامالت تؤثر معنويًا على 

 .(18-8اجلدول رقم )

% 5عند مستوى معنوي  احلرارية االنتشاريةعامل العاملي ملحتليل التباين إجراء وقد مت 

يوم(، املنطقة )الرياض، القصيم(  150و 180، 30، 10، 30للعوامل زمن التخزين )صفر، 

عند "% أكسجني : % ثاني أكسيد كربون"( ودرجات احلرارة  5:5و 8: 8ونسب الغازات )

.ووجد أن مجيع املعامالت تؤثر معنويًا على معامل  م° 80و 85، 15، 5درجات حرارة صفر، 

احلرارية لثمار الربحي املخزن فيما عدا التأثري املشرتك لدرجات احلرارة والغازات  االنتشارية

وكذلك التأثري املشرتك الثالثي لدرجات احلرارة والغازات وأزمنة التخزين كما يتضح من 

 (.13-8اجلدول رقم )

 



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

لثمار الربحي املخزن  احلرارية االنتشاريةعامل حتليل التباين العاملي مل. 18-8جدول 

 مقارنة باملعاملة احلاكمة. (SAS 9.1)باستخدام الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 2 1.149341E-17     5.746705E-18       72.27     <.0001                                                

Temp 4 1.307329E-14     3.268322E-15     41102.1     <.0001                                                

Zone 1 6.777642E-14     6.777642E-14      852350 <.0001                                                

time   1 7.867025E-14     7.867025E-14      989350 <.0001                                                

Gases*Temp                    8 3.389617E-19     4.237022E-20        0.53 0.8300                                                

Zone*Gases                    2 3.242044E-18     1.621022E-18       20.39     <.0001                                                

Gases*time                    2 1.149341E-17     5.746705E-18       72.27     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 1.34929E-14     3.373225E-15     42421.4     <.0001                                                

time*Temp                     4 1.462217E-14     3.655543E-15     45971.8     <.0001                                                

Zone*time                     1 7.397672E-14     7.397672E-14      930325 <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               8 7.351112E-19      9.18889E-20        1.16     0.3312                                                

Gases*time*Temp               8 3.389617E-19     4.237022E-20        0.53     0.8300                                                

Zone*Gases*time               2 3.242044E-18     1.621022E-18       20.39     <.0001                                                

Zone*time*Temp                4 1.433338E-14     3.583344E-15     45063.8     <.0001                                                

 

 

لثمار الربحي باستخدام  احلرارية االنتشاريةعامل التباين العاملي مل. حتليل 13-8جدول 

 .(SAS 9.1)الربنامج اإلحصائي 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

Gases 1 2.090466E-17     2.090466E-17      297.53     <.0001                                                

Temp 4 1.171883E-14     2.929708E-15     41697.6     <.0001                                                

Zone 1 3.759924E-13     3.759924E-13     5351379 <.0001                                                

time   5 9.215618E-14 1.843124E-14      262326 <.0001                                                

Gases*Temp                    4 2.040326E-19     5.100816E-20        0.73     0.5749                                                

Zone*Gases                    1 7.751785E-18     7.751785E-18      110.33     <.0001                                                

Gases*time                    5 4.182756E-18     8.365512E-19       11.91     <.0001                                                

Zone*Temp                     4 7.458177E-14     1.864544E-14      265375 <.0001                                                

time*Temp                     20 1.628583E-14     8.142913E-16     11589.5     <.0001                                                

Zone*time                     5 7.933036E-14     1.586607E-14      225817 <.0001                                                

Zone*Gases*Temp               4 1.533243E-18     3.833106E-19        5.46     0.0003                                                

Gases*time*Temp               20 4.082587E-20     2.041294E-21        0.03     1.0000                                                

Zone*Gases*time               5 1.551122E-18     3.102244E-19        4.42     0.0007                                                

Zone*time*Temp                20 1.551295E-14     7.756473E-16     11039.5     <.0001                                                

 

  



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 التخزينمع فرتة وظروف منذجة اخلواص احلرارية لثمار بلح الربحي    8-5-11-8
 

مت عمل مناذج رياضية للتنبؤ باخلواص احلرارية لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف  

 املعامالت املختلفة بداللة زمن التخزين ودرجة احلرارة وقد استخدم النموذج العام التالي:

 
 

                            (         )   

 

 حيث

  Y احلرارية.: اخلاصية 

 a1,a2,a3,a4,n1,n2 and n3  .ثوابت النموذج الرياضي 

 Temp  ،م.°درجة احلرارة 

 Time .زمن التخزين، يوم 

 

( يوضح ثوابت النموذج الرياضي للتنبؤ باحلرارة النوعية لثمار 18-8اجلدول رقم )

ثوابت النموذج ( 15-8الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدلة. بينما يوضح اجلدول رقم )

الرياضي للتنبؤ مبعامل التوصيل احلراري لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدلة. 

( ثوابت النموذج الرياضي للتنبؤ باحلرارة مبعامل االنتشارية احلرارية 11-8اما جدول رقم )

 لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدلة.

( مدى استجابة اخلواص احلرارية بتغري 10-8إىل )( 53-8وتوضح األشكال )  

يوم حتت ظروف أجواء  150م وزمن التخزين من صفر إىل °80درجة احلرارة يف املدى صفر إىل

 معدلة خمتلفة ومن مزارع منطقتني.



  استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري

 لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدلة. ثوابت النموذج الرياضي للتنبؤ باحلرارة النوعية. 18-8جدول 

a1 a2 a3 a4 n1 n2 n3 R نسب الغازات املنطقة
2

 

 01311 51325 01110 01001- 88-10×51212 01013- 811332 831532- 8:8 الرياض

5:5 81112 31180×10-5 -01013 11818×10-83 11883 01110 51283 01311 

 01380 11513 01181 01232 81-10×11825 01013- 01008- 81182 8:8 القصيم

5:5 81180 -01011 -01028 01001 01820 01118 01813 01313 
 

 ثوابت النموذج الرياضي للتنبؤ مبعامل التوصيل احلراري لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدلة.. 15-8جدول 

a1 a2 a3 a4 n1 n2 n3 R نسب الغازات املنطقة
2

 

 01238 01385 3-10×3113 01185- 01001- 131315 01501- 131800- 8:8 الرياض

5:5 -1321305 31582×10-18 1321118 -11518×10-3 31385 01000 11123 01223 

 01288 11188 01000 21518 3-10×3113 1121012 88-10×31111 1111113- 8:8 القصيم

5:5 -1881318 81821×10-12 1881111 11113×10-1 11031 01000 11818 01211 
 

 ثوابت النموذج الرياضي للتنبؤ مبعامل االنتشار احلراري لثمار الربحي املخزنة حتت ظروف األجواء املعدل. 11-8جدول 

a1 a2 a3 a4 n1 n2 n3 R نسب الغازات املنطقة
2

 

 01230 01308 01311- 01001- 18-10×81588 5-10×51535 1-10×11880 1-10×11588 8:8 الرياض

5:5 11138×10-2 11138×10-2 11138×10-2 11138×10-2 =01001 -01311 =01301 01235 

 01331 51531 01188 01811 30-10×31381 2-10×81818 10-10×81118 2-10×11138 8:8 القصيم

5:5 11158×10-2 11115×10-10 81888×10-2 81880×10-30 01333 01188 51511 01331 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن التخزين لثمار  احلرارة النوعيةالتغري يف . 53-8شكل 

 .O2/CO2"%  8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  الربحي من مزرعة منطقة القصيم

 
احلرارة وزمن التخزين لثمار لثمار الربحي بداللة درجة  احلرارة النوعيةالتغري يف . 10-8شكل 

 .O2/CO2"%  5:5حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  الربحي من مزرعة منطقة القصيم



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن التخزين لثمار  احلرارة النوعيةالتغري يف . 11-8شكل 

"% ثاني  8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  الربحي من مزرعة منطقة الرياض

 أكسيد الكربون: %أكسجني".

 

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن التخزين لثمار  احلرارة النوعيةالتغري يف . 18-8شكل 

"% ثاني  8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  الربحي من مزرعة منطقة الرياض

 أكسيد الكربون: %أكسجني"



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 13-8شكل 

 8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة منطقة القصيم

 "% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني"

 
احلرارة وزمن  لثمار الربحي بداللة درجة معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 18-8شكل 

 5:5حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة منطقة القصيم

 "% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني"



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 15-8شكل 

 8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة منطقة الرياض

 "% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني".

 

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  معامل التوصيل احلراريالتغري يف . 11-8شكل 

 8:8حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة منطقة الرياض

 ""% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 11-8شكل 

 .O2/CO2"%  8:8حتت ظروف الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة القصيم

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 12-8شكل 

حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  لثمار الربحي من مزرعة منطقة القصيم التخزين

 "% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني". 5:5



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف . 13-8شكل 

 .O2/CO2"%  8:8حتت ظروف الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة القصيم

 

 
لثمار الربحي بداللة درجة احلرارة وزمن  احلرارية االنتشاريةمعامل التغري يف .  10-8شكل 

حتت ظروف ختزين الغازات بنسبة  التخزين لثمار الربحي من مزرعة منطقة الرياض

 "% ثاني أكسيد الكربون: %أكسجني" 8:8

 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 لثمار الربحي واجلودةاجلوانب التغذوية تأثري فرتة وظروف التخزين على  8-1

 نسب الثمار السليمة 8-1-1

يف البداية وعند استالم البلح الطازج مربدًا من املزارع احملددة متت عملية الفرز األولي، 

وذلك باستبعاد كل من الثمار الرطبة وتلك املخضرة والصغرية جدًا وغريها من العيوب. ومت إجراء 

ر يف الشماريخ اخلالية من العيوب السابقة الذكر. وبعد التجارب للثمار الطازجة وختزين الثما

كل فرتة ختزين )شهريًا( يتم تهوية الغرف وإرجاع أجواءها للهواء اجلوي العادي )لسالمة 

العاملني( ومن ثم فتح أبواب الغرف وإخراج عينات الثمار يف صناديقها من غرف التخزين. مت فرز 

أربعة جماميع رئيسة وهي مثار سليمة، مثار رطبة جزئيًا مثار الربحي حسب جودتها ونضجها إىل 

 أو كليًا، مثار جمعدة السطح )ذابلة، منكمشة(، 

ومع أنه خالل فرتة التخزين لفرتة مخسة أشهر مل تبدو ظاهريا أن هناك مثار مصابة 

ر ميكروبيًا أو حشريًا اقتصر التصنيف على الثمار السليمة والغري سليمة )واليت تشمل الثما

الرطبة )جزئيًا أو كليًا( والثمار جمعدة السطح )الذابلة أو املنكمشة((. تبني الصور يف شكل 

( الفريق البحثي وأمامه عينات مثار برحي مزرعة منطقة الرياض )السليمة وغري السليمة( 8-11)

( نسبة الثمار السليمة، 18-8( إىل )18-8بعد التخزين لفرتة مخسة أشهر. توضح األشكال )

نسبة الثمار الرطبة ونسبة الثمار اجملعدة السطح )الذابلة أو املنكمشة( للمعاملة احلاكمة )اليت 

رطبت مثارها قبل انتهاء الشهر األول من التخزين( لثمار برحي منطقيت الرياض والقصيم، على 

 يفجمموع الثمار غري السليمة ( نسبة الثمار السليمة و15-8الشكل ) بينما يعطي الرتتيب.

  بينما يوضح الشكل  .منطقة الرياض كدالة لزمن التخزينمزرعة املعامالت املختلفة لثمار برحي 

( نسبة الثمار السليمة والثمار غري السليمة يف املعامالت املختلفة بالنسبة لثمار برحي 8-11)

   .يوم 180وحتى  مزرعة منطقة القصيم كدالة لزمن التخزين

الزراعة ونسب الغازات أن ترطيب الثمار كان سريعا جدا يف ويالحظ يف كال منطقيت 

املعاملة احلاكمة )تربيد فقط، نسب اهلواء الطبيعية( حيث مل يتجاوز الشهر األول من التخزين 

% خالل االسبوعني األولني من 50(. ونسبة الفقد كانت حوالي 11-8إىل  13-8)أشكال 

 الشبه جتارية للعديد من مسوقي وجتار بلح الربحي.التخزين. وهذا يشابه احملاوالت الشخصية و
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. صور عينة من الثمار على الشمراخ قبل الفرز )أعلى ميني( وبعد فصل الثمار إىل 11-8 شكل

سليم وذابل ورطب )أعلى يسار(؛ والفريق البحثي يناقش النتائج بعد مخسة أشهر من 

ختزين مثار مزرعة منطقة الرياض )أسفل ميني( وأمامه عينة من البلح "السليم" 

 وأخرى من الرطب )أسفل يسار(. 

 

مكن إال أنه مع التحكم يف الغازات واالستخدام األمثل لتقنية األجواء املتحكم بها فقد أ

يوم(.  وكانت العينات  150بنجاح حفظ مثار الربحي طازجًا حتى فرتة مخسة أشهر من التخزين )

يوم من التخزين قابلة لالختبارات اهلندسية ولذلك أجريت عليها  180من برحي القصيم بعد 

 180أرتأى الفريق التغذوي أن يكتفى ببعض العينات حتى  التغذويةالتجارب. إال أنه لالختبارات 

يوم حيث أن بعض العينات اليت اختريت مل تكن مالئمة للتقييم احلسي والتغذوي. وهذا قد 

كم( واختالف املنطقة وغريها. ولذلك سيتم  800يرجع لبعد املسافة )تبعد الرياض عن القصيم 

يوم من التخزين ملعظم عينات برحي القصيم.  180هنا عرض االختبارات التغذوية واجلودة حتى 

حظ هنا أن فرتة احلفظ للثالثة أشهر األوىل من التخزين كانت ممتازة، حيث مل تتجاوز ويال
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-8و  15-8% من الكمية املخزنة كما يف شكلي 10نسبة الثمار الرطبة واملنكمشة حوالي 

. إال أن عملية الرتطيب تسارعت بصورة واضحة بعد تلك الفرتة من التخزين.  وهذا يقرتح أن 11

يف التسويق خالل الثالثة أشهر األوىل من التخزين وحتديدًا يف الشهر الثالث يكون الرتكيز 

حيث يقل املعروض من الربحي لقرب نهاية مومسه وارتفاع أسعاره. أما معامالت نسب الغازات 

( يف جودة الثمار ونسبة السليم منها كما يف األشكال O2/CO2% )5/5تفوق  8/8فيتضح أن نسبة 

 . (11-8( و ) 8-15)

ومن اجلدير بالذكر أن الرطب بالرغم أنه أدكن قلياًل من الرطب الطازج إال أنه كان 

مبجمله مقبوال للتسويق خاصة يف آخر فرتات املوسم حيث يزيد سعره عدة أضعاف عن وقت 

 مومسه. ولكن يوصى بتسويقه حال حتوله إىل رطب لتقليل فرصة زيادة دكانة لونه. 

 
السليمة يف املعاملة احلاكمة بالنسبة لثمار برحي منطقيت الرياض  نسبة الثمار .18-8شكل 

 والقصيم.
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نسبة الثمار الرطبة يف املعاملة احلاكمة بالنسبة لثمار برحي منطقيت الرياض  .13-8 شكل

 والقصيم.

 
)املنكمشة( يف املعاملة احلاكمة بالنسبة لثمار برحي  الذابلة.نسبة الثمار . 18-8 شكل

 الرياض والقصيم.منطقيت 
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يف املعامالت املختلفة بالنسبة لثمار والثمار غري السليمة نسبة الثمار السليمة  .15-8 شكل

 برحي مزرعة منطقة الرياض كدالة لزمن التخزين.

 
. نسبة الثمار السليمة والثمار غري السليمة يف املعامالت املختلفة بالنسبة لثمار 11-8 شكل

 .يوم 180حتى  القصيم كدالة لزمن التخزينبرحي مزرعة منطقة 
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  التقييم احلسيتأثري فرتة وظروف التخزين على  8-1-8
 

( واليت متثل األقل 1( على اجلودة املمتازة، ويتدرج يف اجلودة إىل درجة )3تدل الدرجة ) 

احلسي املذكور يف منهج البحث والتالي. نتائج  جودة. وقد مت استخدام نظام درجات التحكيم

 (.12-8( و)11-8التقييم احلسي لثمار الربحي السليمة موضحة يف اجلدولني )

 
 

 

 

 (4درجة ) (5درجة ) الصفة م
 فاتح كالطازج داكن )رطب( اللون 1
 مذاق ممتاز طعم رديء الطعم 2
 متماسك لين القوام 0
 حلو غير مقبول الحالوة 3
 ممتاز غير مقبول القبول النهائي 5

 

( أن نسبة الحالوة في التقييم الحسي قد قلت في الشهر 71-3( و)77-3إال أنه يالحظ من جدولي ) 
األخير من التخزين. وهذا مما يؤكد على أهمية تسويق البرحي وحتى نهاية الشهر الثالث من التخزين لتجنب 

 الثمار ونقص الحالوة تحت ظروف التخزين في هذه الدراسة. ترطيبزيادة 
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. نتائج التقييم احلسي لثمار بلح الربحي السليمة من مزرعة منطقة الرياض كدالة 11-8 جدول

 . لزمن التخزين

 القبول العام احلالوة الطعم القوام اللون فرتة التخزين، يوم املعاملة

 احلاكمة

0 210±015 111±013 111±013 218±015 215±015 

15 113±013 111±013 111±013 218±018 215±018 

85 111±018 111±018 111±018 218±013 218±015 

 

 

8:8 

 

30 111±013 111±018 111±018 218±018 218±015 

10 118±015 115±013 118±013 213±018 111±015 

30 111±018 118±018 118±018 111±015 111±015 

180 111±015 113±013 113±013 118±015 115±015 

150 115±015 111±018 111±018 111±015 115±015 

 

 

5:5 

 

30 111±018 111±013 111±013 115±011 111±011 

10 118±015 115±018 115±018 112±013 111±015 

30 111±015 118±018 111±018 115±015 115±015 

180 115±015 111±013 111±013 113±015 118±015 

150 115±015 115±015 115±015 115±015 118±011 

 

 القبول العام احلالوة الطعم القوام اللون فرتة التخزين، يوم املعاملة

 احلاكمة

0 113±015 111±015 115±011 213±015 211±015 

15 113±015 115±015 115±018 213±018 218±015 

85 111±018 115±015 115±018 218±018 218±018 

 

 

8:8 

 

30 111±018 113±011 115±015 218±015 113±011 

10 118±011 111±011 115±015 210±015 115±015 

30 115±015 111±018 110±011 111±015 115±018 

180 115±015 115±015 115±018 111±015 118±018 

 

 

5:5 

30 115±015 111±018 118±018 112±015 115±015 

10 111±015 113±011 113±011 111±018 118±015 

30 115±015 111±015 112±011 118±015 110±015 

180 118±018 118±015 115±018 118±015 113±015 
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 وسكريات مثار الربحي إنزمياتتأثري فرتة وظروف التخزين على    8-1-3

للثمار الطازجة  كسيديزبولي فينول ا إنزيمنشاط ( 12-8و 11-8توضح األشكال )   

(، على O2 :5٪CO2 ٪5( و)O2 :8٪CO2 ٪8املخزن عند نسب غازات ) لربحي الرياضواملخزنة 

للثمار  بولي فينول أكسيديز إنزيمنشاط ( 20-8و  13-8التوالي. بينما توضح األشكال )

(، O2 :5٪CO2 ٪5( و)O2 :8٪CO2 ٪8القصيم املخزن عند نسب غازات )لربحي واملخزنة الطازجة 

قد زاد مع فرتة التخزين، والذي يرجع الستمرار  ةلتوالي. ومنها يتضح أن النشاط اإلنزمييعلى ا

بصورة واضحة  ةالتخزين زاد النشاط اإلنزمييآخر فرتات التنفس وإن كان بطيئا. إال أنه عند 

ذه الزيادة والذي بدوره أدى إىل تدهور جودة الثمار وعدم امكانية احلفاظ عليه لفرتة أطول. وه

للثمار ميكن أن تستخدم كمؤشر على بداية التدهور الكامل  ةالفارطة يف النشاط اإلنزميي

 ورة التسويق املباشر هلا.للثمار واقرتاب نهاية فرتة صالحيتها وبالتالي ضر

  السكرياتاليت حدئت يف( التغريات 13-8بينت النتائج يف جدول )فقد أما بالنسبة للسكريات  

 من)السكروز، اجللوكوز والفركتوز( خالل فرتات التخزين املختلفة حتت ظروف خمتلفة  األحادية والثنائية

ادة املضطردة يف نسب مجيع السكريات، ففي نسب األكسجني إىل ثاني أكسيد الكربون. وقد تبني الزي

يوم يف حني كانت ملزرعة برحي القصيم الذي مل  150برحي مزرعة منطقة الرياض تواصلت الزيادة طوال فرتة 

يوم استمرار الزيادة يف كل من الفركتوز واجللوكوز خالل آخر ثالثني يومًا، بينما  180يستمر إال ملدة 

(. 8:8( و )5:5ه الفرتة. ومل يكن هناك اختالف واضح يف ظروف التخزين )تناقصت نسبة السكروز يف هذ

وُتعزى التغريات يف السكريات إىل حتول السكريات العديدة إىل سكريات أصغر )ثنائية وأحادية(، ثم من 

ى ذلك ثنائية إىل أحادية خالل مراحل النضج حيث نسب الرطوبة العالية والنشاط اإلنزميي املرتفع الذي يقوم عل

 التحول للسكريات.
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زرعيت منطقة من بلح الربحي ملواملخزنة . نتائج تقدير سكريات للثمار الطازجة 13-8جدول 

 .لرياض والقصيما

 اتنسب الغاز املنطقة

O2:CO2 

مدة 

التخزين، 

 يوم

 *بات السكرنسب 

 سكروز جلوكوز فركتوز
جمموع 

السكريات 

 األحادية والثنائية

 الرياض

5:5 

0 
8132 3113 3111 3112 

10 2152 8185 3138 11111 

30 13108 8111 8155 82138 

180 31151 18103 10118 51182 

150 33131 15110 13158 13111 

8:8 

0 3102 3118 3111 3138 

10 10111 3183 3111 11111 

30 11120 5113 5185 81122 

180 38118 18120 3138 58121 

150 80113 13122 18103 11103 

 القصيم

5:5 

0 3182 8182 8131 2101 

30 3125 3180 8123 15138 

10 12101 5183 5105 82180 

30 80138 18133 10112 18100 

180 88111 12188 13182 51180 

8:8 

0 3133 8118 8118 2181 

30 1111 8138 8181 18155 

10 11153 8118 8158 85125 

30 83180 13102 10185 11158 

180 38181 80131 12131 11102 

 .db)) نسب السكريات على أساس الوزن اجلاف *
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لربحي الرياض واملخزنة للثمار الطازجة  بولي فينول أكسيديز إنزيمنشاط . 11-8 شكل

 .(O2 :8٪CO2 ٪8املخزن عند نسب غازات )
 

 
لربحي الرياض واملخزنة للثمار الطازجة  بولي فينول أكسيديز إنزيمنشاط . 12-8 شكل

 (.O2 :5٪CO2 ٪5املخزن عند نسب غازات )
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 القصيملربحي واملخزنة للثمار الطازجة  بولي فينول أكسيديز إنزيمنشاط  .13-8شكل 

 (.O2 :8٪CO2 ٪8املخزن عند نسب غازات )
 

 

 
املخزن  قصيملربحي الواملخزنة للثمار الطازجة  بولي فينول أكسيديز إنزيمنشاط . 20-8شكل

 (.O2 :5٪CO2 ٪5عند نسب غازات )
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 فينوالت مثار الربحيتأثري فرتة وظروف التخزين على    8-1-8

 ٪ 5أكسجني :  ٪ 5( تأثري التخزين يف جو معدل من الغازات )20-8يوضح جدول )

ثاني أكسيد الكربون)حجم/حجم(( على كمية  ٪ 8أكسجني: ٪ 8ثاني أكسيد الكربون، 

 الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي مزرعة منطقة الرياض. 

أوضحت النتائج املتحصل عليها أن ختزين الربحي يف جو معدل من األكسجني، ثاني 

( مل يؤدي حلدوث تغريات معنوية يف حمتوى الربحي من الفينوالت ٪ 5:  ٪ 5أكسيد الكربون )

يوم من التخزين اخنفض حمتوى الربحي  150يوم . أما بعد  180خالل فرتة التخزين حتى  الكلية

من الفينوالت اخنفاضا معنويا مقارنة بالعينات األخرى يف نفس ظروف التخزين. كما أظهرت 

 8:  ٪ 8النتائج أيضا أن ختزين الربحي يف جو معدل من األكسجني، ثاني أكسيد الكربون )

يوم من التخزين، يف حني مل يتأثر  150و 180، 30فاض الفينوالت معنويا بعد ( أدى إىل اخن٪

 يوم من التخزين مقارنة باملعاملة احلاكمة. 10معنويا حمتوى الفينوالت بعد 

وبدراسة نشاط الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي ملزرعة منطقة الرياض واملخزن يف 

( أن نشاط الفينوالت أخنفض اخنفاضا 20-8ل جو معدل من الغازات أوضحت النتائج )جدو

(، ومل يالحظ اختالفات معنوية بني ٪ 5:  ٪ 5طفيفا ولكنه معنويا خالل التخزين يف جو معدل )

 8:  ٪ 8يوم مقارنة بالعينة احلاكمة. أما التخزين يف جو معدل ) 150العينات أثناء التخزين حتى 

( فقد أدى إىل اخنفاض معنوي يف نشاط الفينوالت خالل التخزين، مقارنة بنشاط العينات ٪

 150(، وكان االخنفاض أكثر وضوحا يف العينات املخزنة بعد ٪ 5:  ٪ 5املخزنة يف جو معدل )

 يوما.

 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

. تأثري التخزين يف جو معدل على حمتوى بلح الربحي )الرياض( من الفينوالت  20-8 جدول

ة نشاطها.ودرج

 املنطقة

 نسبة 

O2/CO2 

 

 مدة التخزين

 )يوم(

 الفينوالت

 جم(100)ملجم/

 درجة النشاط

(٪) 

 

 الرياض

 

5  :5 

 1‚00 ± 13135 .‚02 ± 13‚18 صفر

10 18115 ± 0185 52102 ±1105 

30 18133 ± 0112 52103 ± 1103 

180 18105 ± 0108 53101 ± 0113 

150 18183 ± 0108 53101 ± 0115 

 

 

8  :8 

10 18111 ± 0183 50131 ± 1103 

30 13181 ± 0188 58135 ± 0181 

180 13113 ± 0113 58130 ± 0112 

150 18118 ± 0101 81131 ± 0111 

.  تأثري التخزين يف جو معدل على حمتوى بلح الربحي )الرياض( من االنثوسيانني 21-8 جدول

ودرجة نشاطه.

 املنطقة
 نسبة 

O2/CO2 

 مدة التخزين

 )يوم(

 االنثوسيانني

 )ميكروجرام/كجم(

 درجة النشاط

(٪) 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياض

 

 

5  :5 

 0118 ± 23131 0135 ± 81185 صفر

10 80130 ± 0182 31110 ± 0138 

30 88110 ± 0118 23181 ± 0113 

180 53183 ± 0108 30158 ± 0133 

150 53110 ± 0118 30115 ± 0182 

 

 

8  :8 

10 51115 ± 0181 23100 ± 1103 

30 55130 ± 0188 31153 ± 0110 

180 55185 ± 0181 31151 ± 0105 

150 55115 ± 0102 30111 ± 0183 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

ثاني  ٪ 5أكسجني:  ٪ 5( تأثري التخزين يف جو معدل من الغازات )21-8يوضح جدول ) 

ثاني أكسيد الكربون( على حمتوى بلح الربحي  ٪ 8أكسجني :  ٪ 8أكسيد الكربون، 

)الرياض( من األنثوسيانني. لوحظ حدوث تغريات معنوية يف كمية األنثوسيانني أثناء التخزين يف 

(، وقد لوحظ أن كمية االنثوسيانني قد ازدادت معنويا ٪ 8:  ٪ 8أو  ٪ 5:  ٪ 5جو معدل سواء )

يوم من التخزين يف جو معدل  10( وبعد ٪ 5:  ٪ 5يوم من التخزين يف جو معدل ) 150، 180بعد 

(. أما نشاط األنثوسيانني فلم يتأثر معنويا أثناء التخزين يف جو معدل من الغازات سواء ٪ 8:  ٪ 8)

(.21-8( كما هو موضح يف جدول )٪ 8:  ٪ 8( أو )٪ 5:  ٪ 5)

يظل ثابت   DPPHفإن لون الـ ، DPPHوبدراسة حركيات التفاعل باستخدام الشق احلر 

دقيقة. وقد  30وخيتزل يف وجود مضادات األكسدة ويسجل االخنفاض يف كثافة اللون خالل 

ومستخلص  DPPH( حركيات التفاعل بني الشق احلر 13-8( و)12 -8لوحظ من شكلي )

 8:  ٪ 8(، )٪ 5:  ٪ 5يوم يف جو معدل ) 150الفينوالت من برحي )الرياض( خالل التخزين ملدة 

يوما كان متشابها خالل اخلمس دقائق األولي،  30، 10حركيات تفاعل الفينوالت بعد  ( أن٪

 8:  ٪ 8(، )30شكل  - ٪ 5:  ٪ 5العشر دقائق األوىل من التفاعل أثناء التخزين يف جو معدل )

 30حتى نهاية التفاعل ) االحندار( على التوالي، ثم أخذ الشكل يف 13-8شكل  - ٪

يوم كانت حركيات التفاعل متشابه خالل األربع دقائق االولي من  150، 180دقيقة(، أما بعد 

-8شكل  - ٪ 5:  ٪ 5حتى نهاية التفاعل، مقارنة بالعينة احلاكمة ) االحندارالتفاعل، ثم 

20 . ) 

املستخلص  واالنثوسيانني( DPPH( حركيات التفاعل بني الشق احلر )21-8يوضح شكل )

(. وقد أوضحت النتائج أن حركيات ٪ 5:  ٪ 5ن يف جو معدل )من برحي الرياض أثناء التخزي

خالل الدقائق  االجتاهيوم كان هلم نفس  150يوم، بني العينة احلاكمة،  150، 30التفاعل بعد 

دقيقة(. أما  30السريع حتى نهاية التفاعل ) االحندارالتفاعل حنو  اجتهاالولي من التفاعل، ثم 

يوم من التخزين  150، 180( فكانت حركيات التفاعل بعد ٪ 8:  ٪ 8التخزين يف جو معدل )

-8خالل اخلمس دقائق األولي من التفاعل )شكل  االجتاهمقارنة بالعينة احلاكمة هلا نفس 

28.) 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
( مع الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ) .21-8شكل 

 ثاني ٪5: أكسجني ٪ 5)الرياض( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 الكربون(. أكسيد

  

 
( مع الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ). 28-8 شكل

 أكسيد ثاني ٪ 8: أكسجني ٪ 8خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 الكربون(.



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
( مع االنثوسيانني املستخلص من بلح الربحي DPPHتفاعل الشق احلر )حركيات . 23-8 شكل

 ثاني ٪5:  أكسجني ٪ 5)الرياض( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 الكربون(. أكسيد

 
( مع األنثوسيانني املستخلص من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ). 28-8 شكل

 ثاني ٪ 8:  أكسجني٪ 8)الرياض( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 .الكربون( أكسيد



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
 

( مع األنثوسيانني املستخلص من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ). 25-8 شكل

 ثاني ٪ 8:  أكسجني٪ 8)الرياض( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 .الكربون( أكسيد
 

ثاني  ٪ 5أكسجني:  ٪ 5( تأثري التخزين يف جو معدل من الغازات )28-8جدول )يوضح 

ثاني أكسيد الكربون( على كمية الفينوالت  ٪ 8أكسجني :  ٪ 8أكسيد الكربون، 

 5:  ٪ 5املستخلصة من بلح الربحي )القصيم(. أوضحت النتائج أن ختزين الربحي يف جو معدل )

يوم من التخزين، يف حني اخنفضت  30كمية الفينوالت حتى  ( مل يؤدي إىل تغريات معنوية يف٪

( فقد ٪ 8:  ٪ 8يوم من التخزين، مقارنة باحلاكمة. أما التخزين يف جو معدل ) 180معنويا بعد 

يوم فلم حيدث  30يوم من التخزين، أما بعد  180، 30، 10أدي إىل حدوث اخنفاض معنوي بعد 

 أي تغريات معنوية مقارنة باحلاكمة.

وبدراسة نشاط الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي )القصيم( واملخزن يف جو معدل من  

( أن نشاط الفينوالت أخنفض اخنفاضا بسيطا ولكنه 28-8الغازات أوضحت النتائج )جدول 

 10يوم من التخزين ثم أزداد النشاط بعد  30( بعد ٪ 5:  ٪ 5معنويا خالل التخزين يف جو معدل )

يوم من التخزين أخنفض النشاط معنويا . أما التخزين يف  180، 30زين، يف حني بعد يوم من التخ



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

( أدى إىل اخنفاض معنوي يف نشاط الفينوالت خالل التخزين وكان ٪ 8:  ٪ 8جو معدل )

 يوم .  180االخنفاض أكثر وضوحا بعد 

ثاني  ٪ 5أكسجني:  ٪ 5( تأثري التخزين يف جو معدل من الغازات )23-8يوضح جدول ) 

ثاني أكسيد الكربون( على حمتوى بلح الربحي  ٪ 8أكسجني :  ٪ 8أكسيد الكربون، 

 5:  ٪ 5)مزرعة القصيم( من األنثوسيانني. لوحظ حدوث زيادة معنوية أثناء التخزين يف جو معدل )

 8:  ٪ 8يوم من التخزين . أما التخزين يف جو معدل ) 180( وكانت الزيادة أكثر وضوحا بعد ٪

يوم من التخزين مقارنة  10، 30( فكانت الزيادة يف كمية األنثوسيانني أكثر وضوحا بعد ٪

باحلاكمة. كما يوضح اجلدول أيضا أن نشاط االنثوسيانني قد أزداد معنويا خالل التخزين يف 

( وكانت الزيادة يف النشاط أكثر ٪ 8:  ٪ 8( أو )٪ 5:  ٪ 5جو معدل من الغازات سواء )

 (.٪ 5:  ٪ 5يوم من التخزين يف جو معدل ) 10وضوحا بعد 

أما بالنسبة حلركيات التفاعل بني الفينوالت املستخلصة من برحي مزرعة القصيم والشق  

( فهي موضحة يف شكلي ٪ 8:  ٪ 8(، )٪ 5:  ٪ 5( خالل التخزين يف جو معدل )DPPHاحلر )

 ة( أن حركيات التفاعل بني العينة احلاكم23-8(. يوضح الشكل رقم )28-8و)( 8-23)

دقيقة  15( كان هلا نفس االجتاه خالل ٪ 5:  ٪ 5يوم من التخزين يف جو معدل ) 10، 30بعد 

( فقد كان هلا ٪ 8:  ٪ 8يوم من التخزين يف جو معدل )  30، 30األوىل من التفاعل. أما بعد 

 (.28-8ارنة بباقي فرتات التخزين كما هو موضح يف شكل )نفس اجتاه التفاعل مق

( أن األنثوسيانني املستخلص من العينات املخزنة يف جو معدل من 25-8يوضح شكل ) 

كان له نفس اجتاه  ةيوم من التخزين والعينة احلاكم 180، 30، 30( بعد ٪ 5:  ٪ 5الغازات )

 30دقائق من التفاعل واستمر حتى نهاية فرتة التفاعل ) 10( بعد DPPHالتفاعل مع الشق احلر )

( فكانت متشابهة بعد ٪ 8:  ٪ 8دقيقة(. أما حركيات التفاعل يف العينات املخزنة يف جو معدل )

  (.21-8دقيقة كما هو موضح يف شكل ) 30دقيقة وحتى نهاية التفاعل بعد  15



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

حمتوى بلح الربحي )مزرعة القصيم( من  .  تأثري التخزين يف جو معدل على28-8 جدول

 الفينوالت ودرجة نشاطها.

 املنطقة
 نسبة الغاز

O2:CO2 

 مدة التخزين

 )يوم(

 الفينوالت

 جم(100/م)ملج

 درجة النشاط

(٪) 

 

 

 

 

 

 

 

 القصيم

 

 

5  :5 

 0130 ± 12103 0108 ± 18122 صفر

30 18131 ± 0102 13111 ± 0181 

10 18133 ± 0132 12113 ± 0118 

30 18110 ± 0110 53111 ± 0118 

180 18131 ± 0182 81188 ± 0131 

 

 

8  :8 

30 18133 ± 0108 51151 ± 0113 

10 13151 ± 0131 53130 ± 0113 

30 13181 ± 0113 50155 ± 0158 

180 11112 ± 0111 81118 ± 0182 

 
تأثري التخزين يف جو معدل على حمتوى بلح الربحي )مزرعة القصيم( من   23-8 جدول

االنثوسيانني ودرجة نشاطه.

 املنطقة
 نسبة الغاز

O2:CO2 

 مدة التخزين

 )يوم(

 االنثوسيانني

 )ميكروجرام/كجم(

 درجة النشاط

(٪) 

 

 

 

 

 

 

 

 القصيم

 

 

5  :5 

 015 ± 23123 0102 ± 81115 صفر

30 81130 ± 0182 3015 ±0102 

10 50105 ±0113 38183 ± 0181 

30 51180 ± 0128 30118 ± 0183 

180 51130 ± 0118 30138 ± 0151 

 

 

8  :8 

30 51130 ± 0118 30133 ± 0110 

10 51115 ± 0135 31118 ± 0108 

30 52185 ± 0113 31180 ± 0151 

180 82135 ± 0102 30111 ± 0152 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 

( مع الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر  .21-8شكل 

 (.O2 :5 ٪ CO2 ٪ 5)مزرعة القصيم( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )
 

 
)مزرعة ( مع الفينوالت املستخلصة من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ) .21-8شكل 

 أكسيد ثاني ٪ 8:  أكسجني ٪ 8القصيم( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )

 الكربون(.



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

ومن النتائج السابقة لوحظ اخنفاض بسيط يف حمتوى الربحي من مضادات األكسدة 

أثناء التخزين يف جو معدل من الغازات ويرجع ذلك إىل حتطيم الفينوالت نتيجة لتطور نضج الثمار 

  full matureم أنه خالل مرحلة حتول الربحي من 8003سنة   El-Rayesأثناء التخزين، حيث أوضح 

 حيدث اخنفاض معنوي يف الفينوالت . ripening إىل مرحلة

وعموما فإن ختزين مثار الربحي يف جو معدل من الغازات )أكسجني : ثاني أكسيد 

( مل حتدث تغريات واضحة يف حمتوى ٪ 8:  ٪ 8( أو بنسبة ) ٪ 5:  ٪ 5الكربون( سواء بنسبة )

 الربحي من الفينوالت أو األنثوسيانني وكذلك مل يكن هلا تأثري على نشاطها املضاد لألكسدة. 

 

 

 
( مع األنثوسيانني املستخلص من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ). 22-8 شكل

 ٪ 5:  أكسجني ٪ 5التخزين يف جو معدل من الغازات ) خالل)مزرعة القصيم( 

 (.الكربون أكسيد ثاني



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
( مع االنثوسيانني املستخلص من بلح الربحي DPPHحركيات تفاعل الشق احلر ). 23-8 شكل

 (.O2 :8 ٪ CO2 ٪ 8)مزرعة القصيم( خالل التخزين يف جو معدل من الغازات )
 

 احلمل امليكروبي لثمار الربحيتأثري فرتة وظروف التخزين على    8-1-5

( يبني لوغاريثم عدد امليكروبات لكل من عينات برحي الرياض والقصيم 28-8جدول ) 

عفان األوعدد  (APC)خالل فرتة التخزين واليت تشمل العدد الكلي للميكروبات اهلوائية 

وكذلك   (APC)لوغريثم عدد امليكروبات الكلى اهلوائيةأن من اجلدول ويتبني  .(YM)واخلمائر 

حدود دورتني لوغريثمية، مما يدل على تقارب يف األعداد يف   (YM)فانععدد اخلمائر واأل

العد الكلى للميكروبات اهلوائية بينما ازداد عدد امليكروبية بصفة عامة. ويالحظ اخنفاض 

 . 5:5بتلك عند نسبة  مقارنة 8:8عند نسبة الغاز والقصيم الرياض  يتاخلمائر واألعفان يف منطق

يف أعداد امليكروبات حيث متيل لالخنفاض يف  جحيالحظ تأرخالل فرتة التخزين و 

بينما حدثت زيادة لألعداد يف منطقة  القصيم خاصة  8:8و 5:5الغاز  نسبيتمنطقة الرياض عند 

على عينات الربحى يت وجدت استنتاج أن امليكروبات ال. وميكن 8:8عند استخدام نسبة الغاز 

ومعلوم أن التجرثم وسيلة من  .كانت بكترييا أو أعفانمتجرمثات )مكونات جراثيم( سواء أنها 

التغري الطفيف والتأرجح واليت قد تفسر وسائل مقاومة امليكروبات للظروف غري املناسبة للنمو 

 ًا،منخفضة جدامليكروبات أن أعداد  وميكن اعتبار مت اجراؤها. اليتيف األعداد امليكروبية 

 وال تشكل أهمية تستدعي احلذر.  ًاجد التغريات خالل التخزين طفيفة كما أن



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

لوغاريثم عدد امليكروبات لكل من عينات برحي الرياض والقصيم خالل فرتة  .28-8جدول 

 التخزين وعند نسب الغازات املختلفة.

 مدة التخزين O2/CO2 املنطقة

 يوم

 العـدد

لوغارثم العدد 

 APCالكلي 

عدد اخلمائر 

 YMواألعفان 

 1133 8132 10 5:5 * الرياض

30 8111 1133 

180 8131 8181 

150 8108 8102 

8:8 10 8183 8138 

30 8151 8183 

180 813 8188 

150 1112 1133 

 111 8131 30 5:5 ** القصيم

10 8131 1133 

30 818 8188 

180 818 8111 

8:8 30 8111 111 

10 8183 8138 

30 8183 811 

180 8181 8111 

  YM 1132و    APC  8111عينة الكونرتول ) احلاكمة( من الرياض   *

 YM  8153 و  APC 8153عينة الكونرتول )احلاكمة( من القصيم         **
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 الدراسة السوقية واالقتصادية للربحي   8-1

داخليا يتضمن هذا اجلزء من الدراسة عدة جوانب تغطي واقع واجتاهات سوق الربحي 

وخارجيا يف إطار تشابك العالقات بني الربحي والتمور السعودية والعاملية على مستوى مزارع 

النخيل ومستهلكي الربحي، كذلك للهيئات واخلدمات التسويقية وذلك إلعطاء صورة متكاملة 

ستهلك عن سوق املنتج املستهدف يف هذا املشروع البحثي من حيث الطلب على املنتج النهائي أو امل

املستهدف.  وكذلك عرض املنتج األولي وهي مثار الربحي الطازجة، فضال عن وصف مالمح 

 السوق والوسطاء املستهدفني بتداول املنتج وعرض اخلدمات التسويقية الكفيلة بنجاح املشروع.

 

 حتليل جانب استهالك الربحي والطلب عليه 8-1-1

 خصائص مستهلكي الربحي   8-1-1-1

أسرة موزعة بني الرياض ومزرعة  301تكونت عينة املستهلكني يف هذه الدراسة من 

القصيم والدمام وجدة بنسب متقاربة، ولتعكس وبطريقة أقرب إىل احلقيقة واقع واجتاهات 

أمناط استهالك بلح الربحي يف مدن ممثلة لوسط وشرق وغرب اململكة. ولقد تضمنت العينة 

، ٪13، أعمال حرة بنسبة ٪10موظف حكومي بنسبة  –األسرة  املدروسة مهن خمتلفة لرب

ومستويات تعليمية خمتلفة ألرباب األسر، أكثر من نصفهم  ٪11وموظف قطاع خاص بنسبة 

جامعيني، وكذلك مستويات تعليمية خمتلف لربات األسر، تعليم معظمهن فوق الثانوي. ونظرا 

االستهالك عموما، ومنط استهالك الربحي  ألن مستوى الدخل يعد عامال رئيسا يف حتديد منط

 خصوصا، فقد مشلت عينة الدراسة على مستويات متباينة من دخل األسرة، إذ تضم العينة حنو

من األسر ذات  ٪11منها من األسر ذات الدخل الشهري أقل من ثالثة آالف ريال، وحنو  18٪

من األسر ذات الدخل  ٪33حنو الدخل الشهري من ثالثة آالف إىل أقل من مخسة آالف ريال، و

منها من األسر ذات الدخل الشهري  ٪88الشهري من مخسة آالف إىل أقل من مثانية آالف، وحنو

منها من األسر ذات الدخل الشهري الذي يتجاوز  ٪18من مثانية آالف إىل عشرة آالف، وحنو

 11رد واحد وأكثر من عشرة آالف ريال. ولقد تراوح حجم األسرة يف العينة قيد الدراسة بني ف

أفراد على النحو الوارد  1 -8( يرتاوح حجمها بني ٪11فرد، إال أن معظم األسر قيد الدراسة ) 
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(. ويتضح من هذا العرض خلصائص عينة املستهلكني أنها تعكس يف 30-8يف الشكل رقم )

. وعلى طياتها وبدرجة مناسبة كافة فئات مستهلكي التمور بصفة عامة والربحي بصفة خاصة

ذلك ميكن االستناد على نتائجها يف حتليل واقع واجتاهات استهالك الربحي يف اململكة العربية 

 السعودية بدرجة عالية من الثقة واملوضوعية.

 

  

 
 

 

 

مجعت  املصدر:هـ 1831. رسم بياني يوضح خصائص عينة مستهلكي التمور عام 30-8شكل 

 .هـ1831وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املستهلكني عام 
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 مستوى الدخل واستهالك الربحي 8-1-1-8

استنادا إىل البند السابق ميكن القول أن متوسط الدخل الشهري لألسرة يف عينة  

بشكل عام  آالف ريال، كما بلغ متوسط اإلنفاق الشهري على الغذاء 1املستهلكني قد بلغ حنو 

ريال على الفواكه عمومًا مبا فيها التمور. كما يقدر  800حنو ألفني ريال شهريًا، منها حنو 

تقريبًا من اإلنفاق  ٪31ريال شهريا أي بنسبة  318متوسط إنفاق األسرة شهريا على التمور حنو 

. وهذا يدل على من اإلنفاق على الغذاء ٪12على الفاكهة عمومًا جبميع أنواعها وأصنافها، وحنو 

اململكة العربية السعودية  األهمية اخلاصة الستهالك التمور يف النمط االستهالكي الغذائي يف

(، 8001( وهذه النتائج قريبة مما بينته الدراسات السابقة ) احلمدان وآخرون، 25-8جدول )

 11عدل كيلو جرامًا سنويًا أي مب 31حيث قدرت متوسط استهالك األسرة من التمور بنحو 

كيلو جرامًا للفرد سنويًا. كما قدرت أيضا متوسط إنفاق األسرة الشهري على الفاكهة مبا 

ريال لدى أكثر من نصف األسر املدروسة، وهذا يعين  500 – 800فيها التمور والذي تراوح بني 

 1000وريال  8800أن متوسط إنفاق األسرة سنويًا على الفاكهة مبا فيها التمور يرتاوح ما بني 

منها( يتجاوز إنفاقها السنوي  ٪15ريال يف معظم األسر. كما أن كثريًا من هذه األسر )حوالي 

ريال. وبينت أيضا أن معظم األسر يتجاوز إنفاقها السنوي  1000على الفاكهة مبا فيها التمور 

 ريال. 500على التمور 

كيلوجراما، قيمتها  111قدر متوسط استهالك األسرة يف عينة الدراسة من بلح الربحي  

ريال/ كجم، وذلك خالل موسم ال تتجاوز مدته الثالث  311ريال، أي مبتوسط سعري قدره  82

شهرا(، هذا فضال عن أن بعض األسر تستهلك كمية إضافية من رطب الربحي بلغت  812شهور ) 

جرام من رياال، وبذلك بلغ متوسط سعر الكيلو 21كيلوجراما بقيمة قدرها  118يف املتوسط 

 شهور. 3رياال كجم، وذلك خالل موسم ال تتجاوز مدته  18رطب الربحي حوالي 
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واإلنفاقية الغذائية واالنفاقية على التمور لعينة من  ة. أهم اخلصائص الداخلي25-8جدول 

 هـ.1831مستهلكي التمور يف اململكة العربية السعودية عام 

 املتوسط العدد الوحدة املتغري
أقل 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

معامل 

 االختالف

 81112 11 1 515 301  حجم األسرة

 51133 85000 100 1881 301 ريال  يالدخل الشهر

 10152 3000 100 1382133 301 ريال اإلنفاق الشهري على الغذاء

 28110 8500 50 803118 301 ريال اإلنفاق الشهري على الفاكهة

 110138 3000 5 313118 833 ريال اإلنفاق السنوي على التمور

 138130 8000 8 820112 813 ريال الربحي على املومسيإلنفاق ا

 12180 1000 10 123111 833 ريال الربحي على خالل شهر رمضانإلنفاق ا

 133121 3500 0 811133 838 ريال الربحي خالل بقية السنة على الشهريإلنفاق ا

بلح من الربحي  متوسط استهالك األسرة )كميه(

 يف املوسم
 155180 100 0 111 853 كجم

من الربحي بلح  متوسط استهالك األسرة )قيمة(

 يف املوسم
 181122 300 0 2311 883 ريال

من االربحي بلح  متوسط استهالك األسرة )سعر(

 يف املوسم
 11118 100 0 1218 881 ريال

 35153 5 0 812 111 شهر طول املوسم الذي يستهلك فيه الربحي بلح

من الربحي  متوسط استهالك األسرة )كميه(

 رطب يف املوسم
 182153 10 0 118 832 كجم

من الربحي رطب  متوسط استهالك األسرة )قيمة(

 يف املوسم
 111120 8000 0 2118 883 ريال

من االربحي رطب  متوسط استهالك األسرة )سعر(

 يف املوسم
 18183 100 0 1311 801 ريال

 88188 1 0 310 118 شهر الذي يستهلك فيه الربحي رطبطول املوسم 

 131131 100 0 113 850 كجممن الربحي بلح  متوسط استهالك األسرة )كميه(
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 املتوسط العدد الوحدة املتغري
أقل 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

معامل 

 االختالف

 يف رمضان

من الربحي بلح  متوسط استهالك األسرة )قيمة(

 يف رمضان
 158181 1000 0 1815 888 ريال

من الربحي بلح يف  متوسط استهالك األسرة )سعر(

 رمضان
 81113 15 0 1813 801 ريال

من الربحي  متوسط استهالك األسرة )كميه(

 رطب يف رمضان
 111188 100 0 111 881 كجم

من الربحي رطب  متوسط استهالك األسرة )قيمة(

 يف رمضان
 815103 8500 0 3112 880 ريال

من االربحي رطب  متوسط استهالك األسرة )سعر(

 يف رمضان
 31130 80 0 1515 130 ريال

متوسط الكمية اليت حتتاج األسرة شرائها من 

 الربحي يف رمضان عند ختزينه طازج
 115158 1000 1 1111 812 كجم

املمكن دفعه يف كل شهر رمضان  متوسط السعر

 عند جناح ختزينه
 32135 80 8 3010 813 ريال

متوسط الكمية اليت حتتاج األسرة شرائها من 

 ختزينه طازج الربحي يف بقية املوسم عند
 158111 20 1 215 801 كجم

املمكن دفعه يف بقية مواسم السنة  متوسط السعر

 عند جناح ختزينه
 81181 10 8 8111 131 ريال

 هـ.1831مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املستهلكني عام  املصدر:

 

 

 تفضيالت املستهلكني 8-1-1-3

لقد بينت الدراسة امليدانية وجود اختالفات واضحة بني خمتلف األسر يف تفضيالتها  

لنوعيات التمور واليت عادة ما تنعكس يف التفاوت الكبري يف أسعارها )احلمدان 

(. وأمكن استنتاج أن مستهلكي الربحي وخاصة النوعيات اجليدة منه تهتم به 8001وآخرون،

كني. ومن هنا جيب توجيه اجلهود التسويقية الربحي املستهدف شرحية معينة من فئات املستهل
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 Targetعرضه بعد نهاية املوسم مبواصفات عالية اجلودة إىل شرحية معينة من املستهلكني 

Consumers  ودلت الدراسة على أن هذه الشرحية موجودة بالفعل ومن ثم يكون من املتوقع قبول .

تكون جمزية للقائمني بأنشطة ختزين الربحي يف مناخ املنتج تسويقيًا وبأسعار ميكن أن 

متحكم به وعرضه مبواصفات عالية اجلودة، وخاصة إذا ما أمكن إتاحته يف الشهور اليت يزيد 

فيها طلب هذه الفئة من املستهلكني على الربحي )وال سيما شهر رمضان املبارك( باملواصفات 

 املستهدف إنتاجها.

 

 استهالك الربحي احملفوظاالجتاهات حنو  8-1-1-8

أتضح أن نسبة األسر اليت تستهلك البلح الربحي الطازج، والربحي اجملمد )يف   

، من أسر العينة املدروسة على التوالي، وذلك مبتوسط ٪1110، ٪33صورة رطب( متثل حنو 

 كجم سنويًا على التوالي. ولتوضيح مدي تفضيل املستهلك السعودي للربحي سواء 3818، 3115

كان بلحا أو رطبا مقارنة بغريه من أصناف التمور السعودية اجليدة، فقد بينت دراسة سابقة 

( ومن خالل ترجيح متوسط االستهالك بعدد األسر املستهلكة لكل 8001)احلمدان وآخرون، 

 صنف ونوعية أن بلح الربحي يأتي بعد رطب السكري واخلالص الطازج.

 

 ( يف املنزل جممدا أو مربداممكنات حفظ الربحي )بلح 8-1-1-5

تضمنت الدراسة امليدانية أسئلة حول ملكية األسرة ألجهزة التربيد والتجميد للمواد  

الغذائية املختلفة، وللبلح والرطب بشكل خاص وواقع التخزين املربد واجملمد، واتضح أن لألسر 

من أسر العينة  ٪58ك السعودية ممكنات هائلة للتخزين املربد واجملمد داخل املنزل. ومتتل

من أسر  ٪1ميتلكون اثنتني، بل أن أكثر من  ٪8111املدروسة ثالجة واحدة على األقل، وأن 

ثالجات منزلية. وتراوحت كمية املواد الغذائية اليت يتم ختزينها  5إىل  3العينة ميتلكون من 

من  ٪1ذلك لنحو كيلوجراما، بل زادت عن  50و 80بالفعل لدى أكثر من نصف أسر العينة بني 

من  ٪1من أسر العينة جممد خاص بالبلح والرطب، بل أن أكثر من  ٪33األسر. وميتلك حنو 

من  ٪33إىل ثالث جممدات خاصة بالبلح والرطب منزليا. وعموما فقد تبني أن  8األسر متتلك من 
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لوجراما كي 80املبحوثني يقومون بالفعل بتخزين البلح والرطب جممدا منزليا بكمية تقل عن 

منهم، وبكمية  ٪2كيلوجراما لنحو  50و 80من أسر العينة، وبكمية ترتاوح بني  ٪8818لنحو 

من املبحوثني يقومون  ٪88من األسر. كما تبني أيضا أن  ٪115كيلوجراما لنحو  50تتجاوز 

من أسر  ٪1111كيلوجراما لنحو  80بالفعل بتخزين البلح والرطب مربدا منزليا بكمية تقل عن 

 50منهم، وبكمية تتجاوز  ٪313كيلوجراما لنحو  50و 80العينة، وبكمية ترتاوح بني 

 من األسر. ٪011كيلوجراما لنسبة ضئيلة ال تتجاوز 

 

 االجتاهات حنو إنشاء مشروع حفظ الربحي 8-1-1-1

من عينة املستهلكني قيد الدراسة إنشاء مشروع حلفظ الربحي طازجا لعدة  ٪18يؤيد  

ر، ولقد بينت نتائج الدراسة امليدانية أن متوسط ما ترغب األسرة يف شرائه من الربحي متى أشه

 30كيلوجرام، حيث ميكن دفع سعر  11أمكن إتاحته طازجا يف شهر رمضان هو يف حدود 

ريال/ كجم  81ريال/ كجم. وبشكل عام ميكن أن تدفع األسرة سعرا يصل يف متوسطه إىل 

زج املطروح خارج املوسم، وأن متوسط الكمية اليت ميكن أن تشرتيها من الربحي البلح الطا

 (.25-8كيلوجرام )جدول  215األسرة خارج املوسم، وخبالف شهر رمضان تصل إىل 

 

 اجتاهات املستهلكني حنو الشراء من منتجات مشروع حفظ الربحي 8-1-1-1

لربحي من السوق عند من األسر قيد الدراسة أنهم يفضلون شراء بلح ا ٪15لقد أوضح  

منهم مييلون حنو ختزينه يف املنزل بأنفسهم  ٪30توفريه خارج املوسم مبواصفات ممتازة، إال أن 

عن شرائه من السوق، باعتبار أن التخزين باملنزل هي عادة اجتماعية موجودة يف اجملتمع 

(، فضال عن ٪80ية )(. ولضمان النوعية املناسبة لذوق األسرة وميوهلا االستهالك٪81السعودي )

(، ٪11رخص التمور يف حال ختزينها يف املنزل مقارنة بشرائها من السوق خارج املوسم ) )

-8( ) جدول٪3وكذلك لضمان اإلشراف املباشر على نقل الربحي وتداوله قبل عملية تربيده )

25.) 
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 حتليل جانب إنتاج وعرض الربحي  8-1-8

حرارة وجفاف، لذلك فإنها من اململكة ظروف اليت تتحمل  الفواكهالنخيل من تعترب  

تنجح يف معظم مناطق اململكة. وتتميز معظم أصناف التمور يف اململكة باجلودة العالية وتتمتع 

بسمعة حملية وخليجية جيدة. وميكن أن تتعدى ذلك إىل املستوى العاملي إذا نالت العناية الكافية 

ولقد تواصل دعم  والتصنيع ويف إطار التطورات التقنية احلديثة.يف جماالت اإلنتاج والتسويق 

مسرية التنمية الزراعية بشكل عام ونشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص. ويؤكد 

هـ املتضمن رفع سعر شراء 85/18/1881/م.ب وتاريخ 3532ذلك األمر السامي الكريم رقم 

رياالت للكيلوجرام على أن  5إىل  3هـ من 1882موسم التمور احمللية من املزارعني ابتداء من 

تكون زيادة السعر مرتبطة بتطبيق نظم الري احلديثة املرشدة للمياه. وكذلك األمر السامي رقم 

طن إىل  811000من التمور من  املشرتاههـ املتضمن زيادة الكمية 1/3/1882/م ب وتاريخ 8838

حلكومي باألحساء الستيعاب الكميات اإلضافية من ألف، مع توسعة وتطوير مصنع التمور ا 85

 (.8001التمور املوردة للمصنع )بالغنيم، 

ألف  151املساحة املزروعة بالنخيل يف اململكة العربية السعودية حوالي لقد بلغت  

كما وصل . م8010عام  بالنخيل يف العاملمن املساحة املزروعة  ٪13113هكتار، متثل حوالي 

من اإلنتاج العاملي البالغ حنو  ٪1812مليون طن بنسبة  11002من التمور إىل حنو  إنتاج اململكة

م. ومن املالحظ زيادة إنتاج التمور يف اململكة خالل السنوات العشر 8010مليون طن عام  1121

ألف طن وهو  283من متوسطه البالغ  ٪ 815السابقة مبعدل سنوي معنوي إحصائيا قدر حبوالي 

من متوسطه البالغ  ٪1112فوق بكثري معد زيادة اإلنتاج العاملي من التمور املقدر بنحو معدل زيادة ي

 .8001 -1331مليون طن خالل الفرتة  11358

م والذي مل يصدر له 1333ويبلغ أعداد النخيل يف التعداد الزراعي االحصائي الشامل لعام  

أعداد النخيل حسب الصنف.  مليون خنلة، وهو الوحيد الذي يذكر 83حتديث له حتى اآلن 

ألف طن  81ألف خنلة مثمرة ) 12811ألف خنلة منها  30315وكانت أعداد خنيل لصنف الربحي 

% فيكون اإلنتاج التقديري لنخيل الربحي 815من بلح الربحي الطازج(، وباعتبار أن النمو السنوي 

 مرة(.  كجم/خنلة برحي مث 150م )متوسط 8010ألف طن من التمور لعام  83128
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املفضلة، وهو يستهلك بسرا، ولذا ينحصر موسم أشهر األصناف  من الربحييعترب صنف  

استهالكه يف موسم اإلنتاج فقط الذي يبدأ مبكرا يف جنران ثم وادي الدواسر ثم الرياض ثم 

حيث  دون املرور مبصانع التمور تقليديا بلح الربحيوتسوق  القصيم ومتأخرا نسبيا يف حائل،

اإلنتاج وجتود حبالوة الطعم وغزارة  الربحي تميزوي. طازجا من املزرعة للسوق أو احلراجيسوق 

زراعة الربحي يف كافة مناطق اململكة العربية السعودية عدا املناطق الساحلية ذات الرطوبة 

ويقبل وربا أالربحي يف بلح يستهلك النسبية العالية، ويعترب الربحي صنفًا جتاريًا ذو شهرة عاملية. و

كجم/ للنخلة مع  300-20عليه املستهلكون وأسعاره مرتفعة. ويعترب معدل اإلنتاج عالي جدا 

% )على أساس رطب(. وكما هو معروف تعتمد 11مالحظة أن احملتوى الرطوبي للربحي حوالي 

انتاجية النخلة من التمور على عدد من العوامل منها الصنف، عمر النخلة، كمية ونوعية مياه 

ي، املنطقة والظروف املناخية، نوع الرتبة وملوحتها، عمليات اخلدمة من تسميد وتلقيح الر

ومكافحة وخف وغريها. وتبدأ بشاير إنتاج الربحي عادة يف منتصف يوليو يف منطقة الرياض 

 يف النصف األخري من شهر سبتمرب. اجلوفواغسطس يف القصيم وبداية سبتمرب يف حائل بينما يف 

خنيل الربحي هو مصدر لعرض مثاره يف األسواق باختالف األبعاد الشكلية واملكانية   

مبستويات نضجه املختلفة )بلح، ومنصف، ورطب(، ومناطق  يمثارا لربحوالزمنية للتسويق، أي 

إنتاجه املنتشرة جغرافيا يف اململكة، وأسواق تصريفه الداخلية واخلارجية، كذلك التوزيع 

ولتسويقه خالل العام. وألهمية تفهم جانب العرض يف سوق الربحي يف اململكة  الزمين إلنتاجه

كان من الضروري الوصول إىل إجابات واقعية موضوعية مستقاة من املنتجني أنفسهم حول 

 متغريات هامة يف هذه الدراسة هي:

 تطور من صنف الربحي يف املزرعة والتوجهات املستقبلية يفعدد النخيل املثمر متوسط  -1

ثمرة الواحدة يف املوسم الربحي امل خنلة يةنتاجإمتوسط إنتاج الربحي على مستوى املزارع، 

 معرفة متوسط اإلنتاج السنوي من الربحي.اإلنتاجي، و

معرفة األهمية النسبية ملنافذ أو املسالك التسويقي اليت تتبعها مزارع الربحي لتصرف  -8

متوسط السعر ) بلح أو برحي رطب ومنصف (، و ختلفةإنتاجها من الربحي يف صوره امل

 املزرعي لبيع الربحي ومدى اختالفه وفقا لصورة الربحي املسوق ومنفذ التسويق.



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 عينة منتجي الربحي قيد الدراسة

%، 83منتج متور موزعني بني الرياض واخلرج والقصيم وحائل بنسبة  810مشلت العينة   

اوت مزارع العينة املدروسة من حيث عدد النخيل املثمر، % على التوالي. وتتف83%، و82%، و81و

خنلة  500و 100%( يرتاوح عدد النخيل املثمر فيها بني 81حيث أن نسبة عالية من مزارع العينة )

خنلة، كما يرتاوح عدد  8000و 500% من العينة املدروسة بني 88ويرتاوح عدد النخيل يف حنو 

% من مزارع العينة. وجممل القول أن عدد النخيل املثمر 15و خنلة يف حن 5000و 8000النخيل بني 

خنلة. ومشلت العينة أيضا  5000و 100% من مزارع العينة املدروسة قد تراوح بني 28يف أكثر من 

%، وعلى 212خنلة بنسبة  100على مزارع متور صغرية يقل عدد أشجار النخيل املثمر فيها عن 

 (. 31-8% أيضا )شكل رقم 212 بنسهخنلة مثمرة  5000مزارع كبرية جدا بها أكثر من 

  

  

 

 

. أشكال بيانية توضح خصائص عينة منتجي الربحي املصدر: مجعت وحسبت 31-8شكل 

 هـ.1831من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املنتجني، 
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يف إنتاج التمور  ةاملتخصص% من املزارع 1518ومن حيث التخصص اإلنتاجي مشلت العينة  

% من مزارعها وهي تنتج منتجات أخرى غري التمور. 3811)برحي ومتور أخرى(، بينما مشلت 

وللوقوف على إنتاج الربحي بالتحديد يف املزارع قيد الدراسة تبني أن عدد خنيل الربحي املثمر يف 

خنلة.  1331دره ألف خنلة مبتوسط ق 180املزرعة الواحدة قد تراوح بني مدى واسع بني صفر و

كيلوجرام من بلح الربحي.  110وبلغ متوسط إنتاجية النخلة الواحدة يف املزارع قيد الدراسة حنو 

وقد لوحظ اجتاه للتوسع يف إنتاج الربحي من خالل عدد خنيل الربحي غري املثمر والذي بلغ يف 

وعلى ضوء ملثمرة. % من األشجار ا85خنلة يف املزرعة الواحدة، وبنسبة  338املتوسط حوالي 

 1331النتائج املستقاة من العينة بلغ متوسط عدد خنيل الربحي املثمر يف املزرعة الواحدة حوالي 

خنلة مبعامل  338، كما بلغ متوسط عدد النخيل غري املثمر حنو 200خنلة مبعامل اختالف قدره 

خنلة  1110ة حنو ، وعلى ذلك قدر متوسط عدد خنيل الربحي يف املزرعة الواحد385اختالف 

 كيلوجراما.  110كما بلغ متوسط إنتاج النخلة املثرة حنو  .103مبعامل اختالف 

 

 املؤشرات املستخلصة من عينة منتجي الربحي

( مت استطالع آراء منتجي الربحي واجتاهاتهم 8001يف دراسة سابقة ) احلمدان وآخرون،  

وباعتبار أن مزارع خنيل الربحي هي املصدر حول بعض املتغريات ذات الصلة باملشروع الراهن، 

األوىل لتدبري احتياجات املشروع من الربحي البسر لتخزينه وعرضه طازجا يف األسواق بعد انتهاء 

طن. ولقد كان التباين كبريًا  8013املوسم اتضح أن متوسط إنتاج املزرعة سنويًا من الربحي 

ليس من الغريب أن خيتلف متوسط اإلنتاج السنوي  أيضًا بني خمتلف املزارع يف اإلنتاج السنوي.

طن يف  33للمزرعة وفقًا للمناطق، فيالحظ أن متوسط إنتاج املزرعة سنويًا من الربحي يبلغ حنو 

طن يف الغربية. كان  8113طن فقط يف الشرقية،  810طن يف القصيم،  215الرياض واخلرج، 

دون غريها من املنتجات الزراعية األخرى، بينما  من مزارع العينة متخصصني يف إنتاج التمور 83٪

منها ينتجون إىل جانب التمور منتجات زراعية أخرى. وختتلف نسبة املزارع املتخصصة يف  51٪

إنتاج التمور يف العينة املدروسة من منطقة إىل أخرى من املناطق اليت مشلتها الدراسة، حيث تبلغ 

يف  ٪11فقط يف الشرقية، و ٪8يف القصيم، و ٪13يف الرياض واخلرج، و ٪35هذه النسبة 
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الغربية. وبشكل عام استخلصت الدراسة أن الرياض والقصيم هي أكثر املناطق اليت ميكن 

 االعتماد عليها يف إمداد املشروع مبتطلباته من الربحي.

ولقد اتضح أيضا اختالف متوسط عدد أشجار النخيل املثمرة يف املزرعة الواحدة بني  

خنلة يف القصيم،  380آالف خنلة يف الرياض واخلرج،  3املناطق املزروعة، حيث بلغ حنو  خمتلف

خنلة يف الغربية، وبلغ معامل االختالف بني عدد أشجار النخيل  818خنلة يف الشرقية،  330

 . 31813املثمرة يف املزرعة الواحدة 

 

 توجهات املنتجني حنو حتسني جودة التمور

ر مع زيادة صفات جودة التمور، فقد اجته املنتجون إىل إجراء نظرا الرتفاع السع 

املمارسات الفنية يف التعامل مع التمور أثناء عمليات اإلنتاج وذلك بغية إنتاج متور مبواصفات جيدة 

األخرية  ةيرغبها املستهلك ليتسنى حتقيق أسعار جمزية هلم. ومن أهم املعامالت املشاهدة يف اآلون

% من املنتجني يف 50ار وتظليل عذوق التمور وتفريط التمور. ولقد اتضح أن حنو عمليات خف الثم

(، 38-8 % منهم بتظليل العذوق )شكل2العينة املذكورة يقومون خبف الثمار، كما يقوم حنو 

ومن املالحظ عند زيارة الفريق  % منهم خبف الثمار وأيضا بتظليل العذوق.83بينما يقوم حنو 

% منها ترطيب كامل، 80البحثي لتلك املزارع ميدانيًا عند مجع تلك الثمار أنه حيدث حلوالي 

 حيث يعترب مفقودا حيث أن جودته ال تؤهله للتسويق. 

                 
. تظليل عذوق مثار الربحي يف بعض مزارع القصيم وحائل لتأخري نضجها 38-8 شكل

 أسابيع. 3-8فرتة ل
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 قنوات تسويق الربحي 

من خالل تقديرات املزارع قيد الدراسة ألهمية قنوات التسويق اليت غلب على منط تسويق  

أن متوسط  اتضح(، 21-8منتجاتهم من الربحي سواء يف صورة بسر أو رطب ومنصف )جدول 

طنا من الربحي  811111الكمية املسوقة سنويا من الربحي بالنسبة للمزرعة الواحدة تبلغ حنو 

طنا من الربحي يف صورة رطب ومنصف. ويالحظ بصفة  111235طن بسر، وحنو  181231منها 

حي عامة أن البيع املباشر يف أسواق التمور من قبل املزارع نفسه هو منط التسويق الغالب للرب

البسر، حيث ميثل ما يربو على نصف الربحي البسر املسوق. ويالحظ أن التعاقد املسبق هو 

%(. ومن املالحظ وجود أمناط تسويقية أخرى 55182الغالب يف تسويق الربحي الرطب أو املنصف )

 بأهمية منخفضة نسبيا ومتباينة بني البسر والرطب وهي أساليب البيع يف املزرعة والبيع ملصانع

 (.21-8التمور على النحو الوارد يف جدول )

ومن الطبيعي أن يتباين سعر الربحي وفقا للجودة وزمن العرض يف السوق سواء كان ذلك  

يف صورة بسر أو رطب، إال أنه وبشكل عام يالحظ أن سعر البيع يف السوق أعلى نسبيا من 

 أساليب التسويق األخرى.

 

 ربدا يف أجواء متحكم فيهمربرات إنشاء مشروع حلفظ الربحي م

 :واجتاهات املنتجني للمشروع        

( وجود العديد من املشكالت التسويقية اليت تواجه املنتجني يف 21-8يتضح من جدول ) 

تسويق الربحي. وختتلف األهمية النسبية هلذه املشكالت، كما ختتلف أهمية املقرتحات اليت 

 املشكالت.يرى املنتجون أنها الزمة حلل تلك 

ورغبة يف استطالع آراء املنتجني قيد الدراسة حول مدى وجود ما يربر إنشاء منشأة حلفظ  

الربحي يف أجواء متحكم فيها حلفظ الربحي وبيعه خارج موسم التسويق التقليدي، رأى املنتجون 

( أن مربرات ذلك موجودة بالفعل وفقا خلرباتهم وتقديراتهم الشخصية، حيث 22-8)جدول 

%(. ومن 3312وجود طلب فعلي يف السوق على الربحي يربر إنشاء مثل هذه الوحدة املستهدفة )

ناحية أخرى، يرغب املزارعون يف إجياد وحدة تقوم بالتعاقد مسبقا مع منتجي الربحي للوفاء 
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م بطاقتها التخزينية مبا يقلل املخاطر السعرية اليت عادة ما يواجهها املنتجني يف تسويق منتجاته

%(. 83113عموما والربحي خصوصا لعدم إمكانية التحكم يف كمية وتوقيت العرض يف السوق )

%(، 5115أسرع )تسويق  %(،5151أفضل )جودة هذا فضال عن إمكانية تسويق الربحي مبستوى 

سعر %(، وحتقيق 88133) عاقدات مسبقةتعلى  بناء تصرف الربحي من وحدة التسويقضمان 

 %(. 1121) للمشرتي أفضل

 

  

متوسط إنتاج املزرعة من الربحي واألهمية النسبية ملختلف منافذ البيع من حيث  .21-8جدول 

 هـ.1831الكمية والسعر يف اململكة العربية السعودية عام 

 طبيعة الربحي

 أسلوب التسويق  )مستوى النضج( 

 السعر الكمية

 املتوسط

 كجم
% 

معامل 

 االختالف

 املتوسط

 ريال/كجم

 معامل

 االختالف

 بسر

 5115 815 81213 18111 1233 بيع مباشر يف املزرعة

 5315 813 80011 80181 3005 بيع للمصانع

 1318 111 11015 11111 8821 تعاقد مسبق

 1112 215 81118 50181 1881 بيع يف السوق

 - - - 100 18231 اجلملة

 رطب ومنصف

 2113 515 81118 3110 1182 بيع مباشر يف املزرعة

 5010 518 2815 10181 1832 بيع للمصانع

 8113 113 13818 55182 1511 تعاقد مسبق

 8113 1010 18111 88135 8228 بيع يف السوق

 - - - 100 11235 اجلملة

 هـ.1831املصدر: مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املنتجني، 
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الربحي وسبل مواجهتها من وجهة نظر املنتجني يف اململكة .  مشكالت تسويق 21-8جدول 

 هـ.1831العربية السعودية عام 

 املتغري العدد %

 املشكالت-1

1518 80   األسعاراخنفاض 

1211 81  املعروض زيادة 

1113 85  ارتفاع نسبة التلف 

1010 81  املنافسة 

811 18  بعد السوق 

1811 33   األسعار وكثرة العرضاخنفاض 

312 10   األسعار والتلفاخنفاض 

318 88   األسعار واملنافسةاخنفاض 

818 11  كثرة العرض والتلف 

811 18  كل ما سبق 

 مقرتحات حل املشكالت -8

811 1  التصدير للخارج 

811 18  مصانع إنشاء 

311 2  التسويق اجليد 

813 1   يف البيع األجنيب مشاركهمنع 

012 8  ةالدول استالم التمور من قبل 

018 1  تفعيل دور اجلمعيات 

8215 18  ختفيض سعر السماد 

51131 183  مل يبني 

 هـ.1831املصدر: مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املنتجني،  
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. اجتاهات منتجي الربحي حنو أهمية مربرات حفظ الربحي يف أجواء متحكم فيها 22-8جدول  

 هـ.1831عام 

 البيان  العدد %

 الطلب يربر 133 3312

 حفظ الربحيوحدة املزرعة يف التعاقد مسبقا مع رغبة  113 8313

 أفضلجودة تسويق الربحي مبستوى  81 511

 أسرعتسويق  85 518

8813 112 
عاقدات تعلى  بناء تصرف الربحي من وحدة التسويقضمان 

 مسبقة

 للمشرتي أفضلسعر  3 113

 هـ.1831من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من املنتجني، املصدر: مجعت وحسبت  

 
 واقع واجتاهات تسويق الربحي 8-1-3

 تسويق الربحي حمليًا يف اململكة العربية السعودية 8-1-3-1

التسويق  ،أوهلا ؛من خالل ثالث مسارات أساسيةعموما  يف اململكةتسوق التمور  

من مجلة  ٪ 30التقليدي دون املرور مبصانع التمور، حيث يتم من خالل هذا املسار تسويق حنو 

 ؛تسويق التمور مرورًا مبصانع القطاع اخلاص لتعبئة وتغليف التمور ،التمور املسوقة. وثانيهما

ففي حالة . التسويق احلكومي للتمور مرورًا مبصنع تعبئة التمور احلكومي باإلحساء ،وثالثها

التسويق التقليدي املباشر للمستهلك يقوم املزارعون ببيع متورهم بعد جنيها مباشرة يف األسواق 

احمللية املنتشرة يف مناطق اإلنتاج وكذلك األسواق اجملاورة دون إجراء بعض اخلدمات التسويقية 

هي ل نضج الثمار من مراح ثالث صور مثل الفرز والتدريج والتبخري والغسيل. ويكون ذلك على

املرطب )البين  )البسر أو اخلالل( بلونها األصفر وهي الصورة املفضلة للربحي وصورة صورة البلح

 )البين الغامق أو األسود(. صورة التمرالفاتح( و
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. ومتتد املميزة حالوتهاوومتتاز التمور يف مرحلة البلح والرطب بالطعم والنكهة اجليدين   

شهر. وميثل استهالك البسر والرطب أرطب من بعض األصناف إىل أربعة وال لحفرتة تسويق الب

من إمجالي استهالك الفرد باململكة من التمور. أي يتم استهالك هذه النسبة  ٪82حوالي 

والرطب، يف حني يستهلك الباقي من التمور اجلافة واملعبأة  لحالكبرية من التمور خالل موسم الب

  .م(1323على مدار السنة )صربي، 

 :ما يلي أهم مشاكل تسويق التمورومن 

اخنفاض الطلب على التمور نتيجة لتغري أمناط االستهالك واخنفاض متوسط استهالك  .1

 .الفرد

 .ارتفاع تكاليف إنتاج التمور عالية اجلودة .8

 .ضعف اخلربة واملهارة الفنية والتسويقية للمنتجني .3

 إنتاجها ونوعيات متورها املمتازة. مقارنة حبجم من التموراململكة صادرات  ضآلة حجم .8

 

 أسعار الربحي 8-1-3-8

من املالحظ التفاوت الكبري يف سعر الربحي يف السوق وبدرجات ملفتة وفقا العتبارات 

كثرية، منها جودة الثمار واليت خيتلف عليها املستهلكني وفقا لعاداتهم وتفضيالتهم 

االستهالكية. عموما تنعكس جودة الربحي يف عوامل كثرية أهمها حجم الثمرة ولونها ودرجة 

وبدرجة نضج مناسبة، فضال عن وقت الشراء حيث تكون األسعار مرتفعة  احلالوة وكونها بسر

ريال/كجم( عند بواكري اإلنتاج وخاصة يف املناطق مبكرة اإلنتاج مثل وادي  10-5نسبيا )

الدواسر، وتنخفض األسعار تدرجييا مع وصول اإلنتاج إىل الذروة وخاصة إنتاج منطقة القصيم 

تنتج متأخرة نسبيا عن الرياض، ثم تبدأ يف االرتفاع التدرجيي  ريال/كجم( واليت عادة ما 8-5)

 االرتفاعمع تقلص الكميات املنتجة يف القصيم وظهور إنتاج منطقة حائل، وتستمر األسعار يف 

ريال/ كجم )مجلة( يف نهاية موسم إنتاج الربحي على مستوى  80-30لتصل إىل ما يزيد عن 

العالية. ومن الطبيعي أن يكون السعر عند أدنى مستوياته اململكة وخاصة للثمار ذات اجلودة 
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عند باب املزرعة، ويكون سعر اجلملة أقل عن سعر التجزئة مبقدار هامش التسويق بني مستوى 

 اجلملة والتجزئة، ويعكس هذا اهلامش بالطبع تكاليف التسويق وأرباح الوسطاء.

وتنشر وزارة الزراعة بيانات متوسطة عن أسعار اجلملة والتجزئة ملختلف أصناف التمور   

ومنها الربحي، وهي مبثابة متوسطات تقريبية ال تعكس مدى التقلب حوهلا نتيجة االختالفات 

أو األسبوعية. وبرغم من مشكالت التجميع فإن هذه  اليوميةالنوعية أو االختالفات السعرية 

( 33-8نشورة تفيد يف إعطاء مؤشرات عامة تقريبية عن األسعار. ويتضح من شكل )األسعار امل

أن متوسط سعر اجلملة للربحي يأخذ اجتاها متزايدا مبرور الزمن فقد كان متوسط سعر اجلملة 

. كما أن سعر التجزئة 8001ريال/كجم عام 111، إال أنه بلغ 1333ريال/ كجم عام  513للربحي 

، فقد كان متوسط سعر التجزئة ٪50و ٪ 30سعر اجلملة بنسبة ترتاوح بني للربحي يزيد عن 

ريال/ كجم عام  318ريال/ كجم، إال أنه تزايد ليصل إىل  3للربحي وفقا لبيانات وزارة الزراعة 

8002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.8003. متوسط سعر بلح الربحي كدالة يف الزمن. )املصدر: وزارة الزراعة، 33-8شكل 
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 للربحيالفرص التسويقية  8-1-3-3

الربحي من أجود التمور السعودية اليت يتاح هلا فرص تسويقية واعدة يف جماالت عدة  حيعترب بل

هي إطالة فرتة التسويق جبودة عالية من خالل استخدام التقنيات احلديثة وتطوير خدمات ما بعد 

 احلصاد. 

ت النهوض بتسويق التمور السعودية وتروجيها من أهم ظواهر اهتمام اجملتمع السعودي بعمليا

داخليا وخارجيا هو إقامة مهرجانات سنوية للتمور يف أهم مدن اململكة ومن أمثلة هذه 

املهرجانات مهرجان بريده ومهرجان عنيزة وسوق الرياض للتمور )يف حي الربوة( وبقية املهرجانات 

وتعترب التجارة االليكرتونية إحدى الفرص على مستوى مدن وحمافظات اململكة املنتجة للتمور. 

التسويقية احلديثة وذلك للتطور اهلائل يف تقنية االتصاالت والشبكة العنكبوتية العاملية، وتوفر 

 (.8001، شركة طيبة للتنمية الزراعيةهذه التقنية بصورة جيدة يف اململكة )

  

 جتار وهيئات تسويق الربحي 8-1-8

تاجرا  151ية لسوق الربحي عينة من جتار التمور مكونة من تضمنت الدراسة امليدان  

على التوالي كما هو  ٪3012و ٪3313و ٪3515موزعة بني مدن الرياض والقصيم واخلرج بنسب 

( ومت متثيل خمتلف فئات التجار من جتار يبيعون التمور من خالل 23-8موضح يف جدول )

( وويف ٪3811متور متوسطة أو عادية )( وحمالت ٪3011معارض فاخرة متخصصة يف التمور )

(. وبذلك تبني أن معظم جتار العينة يتعاملون يف جتارة التمور طوال ٪3112أسواق التمور الشعبية )

( يتعاملون يف كافة صور ٪81(. ولقد اتضح أن النسبة األعلى من جتار التمور ) ٪2215العام )

مفرود ومكنوز على مدار العام(، بينما يقتصر  التمور )طازجة أثناء املوسم، ومربدة وجممدة ومتر

 نشاط البعض منهم على بيع التمور الطازجة أثناء املوسم فقط.
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(. بعض املالمح الوصفية لتجار وجتارة الربحي وصور حفظه وتسويقه يف اململكة العربية 23-8جدول )

 هـ.1831السعودية عام 

مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من التجار من الرياض واخلرج والقصيم، عام  املصدر:

  هـ. 1831

  

 ٪ العدد املتغري
 

 ٪ العدد املتغري

 نوع حمل التمور:  املدينة:

 3011 81 معرض فاخر متخصص يف التمور  3513 51 الرياض

 3811 50 حمل متور متوسط  3313 58 القصيم

 3112 53 سوق متور شعيب  3012 82 اخلرج

 صورة بيع التمور:  وقت بيع التمور: 

 8818 32 املوسم أثناءطازجة   1115 12 املوسم فقط فرتة

 312 1 مربدة  2215 132 طول السنة

 811 8 مكنوز  100 151 اإلمجالي

 318 5 املوسم ومربده أثناء طازجة    

تفضيال أصناف التمور األكثر 

 للمستهلكني:

 

 املوسم ومكنوز أثناء طازجة
81 1111 

 318 5 املوسم ومربده ومكنوز أثناء طازجة  3012 82 برحي

 511 2 املوسم ومتر مفرود ومكنوز أثناء طازجة  011 1 حلوة

 5011 13 سكري وخالص
املوسم ومربده وجممده ومتر مفرود  إثناء طازجة 

 ومكنوز
18 8110 

 مرحلة نضج االربحي ألكثر بيعا:  815 1 ةبرحي وحلو

سكري برحي و

 وخالص
81 1315 

 

 بلح )بسر أصفر(
18 8118 

 1211 83 منصف  ختزين بلح الربحي قبل بيعه؟

 318 5 رطب  8818 32 يتم ختزين الربحي

يباع مباشرة دون 

 ختزين
112 1511 

 

 متر
1 815 

 8015 38 بلح)بسر اصفر( ومنصف    

 815 1 بلح ورطب    

 811 8 بلح )بسر اصفر( ومتر    
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 حجم التعامل يف جتارة وختزين الربحي 8-1-8-1

يالحظ قلة حجم تعامل التجار يف الربحي، فلم تتجاوز نسبة التجار الذين يبيعون أكثر 

من جتار العينة املدروسة، بل أن نسبة كبرية منهم ال يتجاوز حجم تعاملهم  ٪1815من طنني سنويا 

( يرتاوح حجم تعاملهم السنوي يف ٪3811السنوي يف بلح الربحي النصف طن، وأن ثلث التجار )

 (.30-8جتارة الربحي بني نصف الطن والطن الواحد )جدول 

( مبحدودية ختزين بلح الربحي ٪2313وليس من الغريب وفقا ملا أورده معظم جتار الربحي )  

يف مستودعات التربيد. لقد أظهرت الدراسات السوقية السابقة للتجار التمور )احلمدان وآخرون، 

( بصفة عامة توفر طاقات ختزينية جممدة لدى معظم جتار التمور والرطب، وقد بلغ 8001

طنًا سنويًا.  1518حد حنو متوسط الطاقة التخزينية اجملمدة املخصصة للتمور يف احملل الوا

وختتلف هذه الطاقة بشكل كبري من حمل إىل آخر، وبلغ معامل اختالف طاقة التخزين اجملمدة 

طنًا، كما  1115. كما قدر متوسط كمية التمور املباعة سنويًا حبوالي 858املخصصة للتمور 

طنًا، معظمها يباع  3011بلغ متوسط كمية البلح والرطب واملنصف اجملمد املباعة سنويًا حنو 

(. وتأتي منطقة الرياض يف املركز الثاني يف األهمية من حيث ٪5518خالل شهر رمضان املبارك )

حجم نشاط جتارة التمور اجملمدة وسعة التعامل حملالت التمور. وللوقوف على حجم التعامل 

ل طازج أو السنوي حملالت التمور من الربحي بلح سواء كانت هذه احملالت تشرتيها بشك

 طن.  811بشكل جممد، تبني أن متوسط حجم التعامل السنوي للمحل الواحد من الربحي هي 

(. وقد بلغ ٪3811( أو من املزارع )٪3311ويف العادة يشرتي جتار الربحي من سوق التمور )

ريال/ كجم مبعامل  1152متوسط سعر الربحي يف بداية املوسم بناء على استطالع آراء التجار 

( أنهم ال خيزنون الربحي قبل بيعه، وحتى الذين يقومون ٪1511وبني معظم التجار )  0135ختالف ا

 -8( وال تتجاوز مدة حفظه مربدا ٪8818بتخزين الربحي مربدا، فال يتجاوزون ربع جتار الربحي )

 أسابيع وذلك من أجل حتسن سعر البيع، حيث أفادوا أنهم يشرتونه بسعر متوسط قدره حوالي 3

من عينة جتار  ٪30رياالت/كجم، ثم يبيعونه بعد التخزين بضعف السعر تقريبا. وقرر حنو  5

 الربحي أنهم ال يقومون بتخزينه ألنه سريع الفساد والتحول إىل رطب.
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. إجابات التجار الذين ميارسون ختزين وحفظ الربحي وبيعه الحقا يف عينة من جتار 30-8جدول 

 هـ.1831واخلرج يف اململكة العربية السعودية عام الربحي من الرياض القصيم 

 هـ.1831مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من التجار من الرياض واخلرج والقصيم، عام  املصدر:

 

 

 

 املتوسط العدد الوحدة املتغري
أقل 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

معامل 

 االختالف

 ختزين الربحي:

 82113 8 1 8113 32 أسبوع متوسط فرتة التخزين

 23188 88 115 5111 32 ريال/كجم متوسط سعر الشراء

 15138 85 8 3123 32 ريال/كجم متوسط سعر البيع

 85118 50 1 80120 85 يوم امدة حلفظ الربحي قبل بيعه مربد أقصى

مدة حلفظ الربحي قبل بيعه غري  أقصىما 

 مربد
 83121 5 1 8112 151 يوم

 51110 180 10 11150 2 يوم امدة حلفظ الربحي قبل بيعه جممد أقصى

 حجم وأسعار التعامل السنوي يف الربحي:

 123138 88000 85 1801110 151 كجم املشرتاةالكمية متوسط  

 35132 80 1 1152 110 ريال / كجم بداية املوسميف متوسط السعر 

 املوسميف ذروة متوسط السعر 
 11122 30 115 1188 38 ريال / كجم

 املوسم نهايةيف متوسط السعر 
 20188 80 115 10113 31 ريال / كجم

 50188 8 013 0131 11 شهر ربداملمتوسط فرتة التخزين 

 38181 5 1 3103 88 شهر مداجملمتوسط فرتة التخزين 

 13153 55 3 18185 22 ريال / كجم متوسط سعر البيع
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 تفاوت سعر الربحي 8-1-8-8

 0118ريال/ كجم مبعامل اختالف  1188يبلغ متوسط السعر يف ذروة االنتاج خالل املوسم   

ويف حال إمكانية  0120رياالت مبعامل اختالف  10أما يف نهاية املوسم فيبلغ متوسط السعر 

ريال/ كجم يف املتوسط مبعامل  18185أسابيع يرتفع السعر إىل  3-8ختزين الربحي ملدة 

 . 0118اختالف 

من التجار أن سعر الربحي يرتفع بشكل كبري يف نهاية املوسم.  ٪21وبشكل عام أفاد   

من جتار العينة املدروسة أن الربحي يشرتيه كافة فئات اجملتمع سواء  ٪51ويف كل احلاالت يرى 

من التجار أن ذوي  ٪8212كانوا حمدودي الدخل أو متوسطي أو مرتفعي الدخل، بينما أفاد 

 ط هم أكثر فئات اجملتمع شراء للربحي.الدخل املتوس

 

 مكانة الربحي يف تفضيالت الشراء 8-1-8-3

ويف استطالع وجهة نظر التجار حول أصناف التمور األكثر تفضيال للمستهلكني   

بشكل عام تربع السكري واخلالص على قمة تفضيل املستهلك السعودي لدى أكثر من نصف 

من التجار  ٪1315(، يف حني قرر ٪3012يف املكانة التالية ) (، بينما جاء الربحي٪5011التجار )

من التجار  ٪8118أن الربحي والسكري واخلالص كلها مفضلة لدى املستهلك السعودي. وقرر 

من التجار أن كال من  ٪8015(، بينما قرر ٪8318أن الربحي يف مرحلة البلح هي األكثر بيعا )

 (.٪3185جاء الرطب يف مكانة متأخرة )البلح واملنصف معا هي األكثر بيعا، و

ومن خالل استطالع آراء جتار الربحي حول ممكنات جناح قيام مشروع حلفظ الربحي   

( بأن ٪15طازجا وطرحه يف السوق بعد نهاية املوسم الطازج أفاد معظم جتار العينة قيد الدراسة )

 ٪85ز نسبة املعارضني للفكرة الطلب على الربحي يربر إنشاء وحدة إنتاجيه حلفظه، ومل تتجاو

 من التجار.
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 ممكنات إطالة مدة تسويق الربحي لدى التجار 8-1-5

من جتار التمور بعدم وجود طرق معروفة إلطالة عمر الربحي. ولذلك يقوم  ٪18ولقد أفاد   

من التجار ببيعه بعد  ٪1من التجار ببيع الربحي مباشرة بدون تربيد، بينما يقوم حنو  2313٪

منهم ببيعه بعد حفظه لعدة أسابيع. وهلذه األسباب يعرض  ٪1حفظه مربدا لعدة أيام، ويقوم حنو 

منهم بعرضه يف ثالجات عرض  ٪5من التجار الربحي يف حمالتهم بدون تربيد. بينما يقوم  28٪

من التجار الربحي يف صورة مشاريخ،  ٪80منهم بعرضه يف عبوات مربدة. ويبيع حنو  ٪8وحنو 

 منهم بصورة مفرد، وباقي التجار يبيعونه يف صور خمتلفة. ٪11ا يبيعه بينم

 

 مواصفات اجلودة يف الربحي 8-1-1

يتضح من استبانات هذه الدراسة أن صفات الربحي املرغوبة لدى املستهلك هي يف احلجم   

واحلالوة معا ( واحلجم الكبري واللون األصفر ٪88( واحلجم الكبري )٪8113الكبري واحلالوة )

( واللون األصفر ٪111( )٪118(، واحلجم الكبري واللون األصفر )٪1111( واحلالوة فقط )1111٪)

 (.٪511واحلالوة )

 

 اجتاهات التجار حنو إنشاء مشروع حلفظ الربحي 8-1-1

مشروع حلفظ الربحي طازجا لعدة شهور خارج املوسم بينما ال  التجار قياممن  ٪1518يؤيد 

من التجار حمدودية تفضيل املستهلك  ٪3811على فكرة إنشاء املشروع حيث يرى  ٪81يوافق 

( ٪3513( واخنفاض اجلودة أثناء التخزين )٪512للربحي واخنفاض الطلب بسبب االرتفاع السعر ) 

ريال/ كجم يف حال حفظ الربحي  80 – 10( أن يرتاوح السعر بني ٪10. ويقرتح بعض التجار ) 

ريال ومل يتجاوز  10 – 5منهم أن يرتاوح السعر بني  ٪81طازجا وطرحه خارج املوسم بينما يقرتح 

من جتار العينة. يوضح جدول  ٪213ريال كسعر بيع خارج املوسم  80نسبة من يقرتح أعلى من 

ية حول حفظ الربحي مربدا عام ( ملخص آراء جتار التمور يف اململكة العربية السعود8-31)

 .هـ1831
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آراء جتار التمور يف اململكة العربية السعودية حول حفظ الربحي مربدا عام  .31-8جدول 

 هـ.1831

 ٪ التكرار املتغري  ٪ التكرار املتغري

 سبب عدم حفظ الربحي مربدا:  حفظ الربحي:

 8810 55 عدم مناسبة التربيد للربحي  11 85 مربدا

 8111 11 سرعة الفساد والتحول إىل رطب  28 131 مربدغري 

 111 10 ارتفاع تكلفة التربيد  متوسط كمية الربحي املباعة سنويا:

 312 5 عدم املناسبة وسرعة الفساد  3513 55 500أقل من 

 ختزين الربحي يف مستودعات تربيد:  3811 50 1000 – 500من 

 1111 81 يتم  8015 38 8000 -1000من 

 2313 130 ال يتم  1818 13 8000أكثر من 

 أحسن ظروف لتخزين الربحي من حيث لون الثمار:  :نوع وحدات التربيد املستخدمة لدى التجار

 310 18 اصفر  113 8 أمريكي

 1318 30 اصفر خمضر  815 1 أوربي 

 5311 33 منصف  118 10 ياباني

 1818 13 مل يبني  815 1 وطين

 أحسن ظروف لتخزين الربحي من حيث الشماريخ:  2313 130 مل خيزن

 1318 30 يف مشارخيها  :ذوقأحسن ظروف لتخزين الربحي من حيث الع

 1318 102 بدون مشاريخ  1315 81 ذقمع الع

 1115 12 مل يبني  1818 111 بدون العذق

 نسبة التلف أثناء عملية التخزين املربد:  1818 13 مل يبني

لتخزين الربحي من حيث وسط أحسن ظروف 

 التخزين:

 
 5113 20 5٪ - 0من 

 8511 80 10 ٪ - 5من   3115 51 مربد

 1818 13 10٪أكثر من   8211 15 جممد

 1013 11 مل يبني  1518 88 مل يبني

 سعة السوق إلنشاء مشروع حفظ الربحي:  أسباب التلف أثناء التخزين:

 1510 111 مشروع احلفظحجم الطلب يربر   318 5 غري معروفة

 113 3 انقطاع الكهرباء
حجم الطلب ال يستدعي مشروع  

 احلفظ
33 8510 

 مصدر شراء الربحي من قبل التجار:  811 8 سرعة التحول إىل رطب

 3811 58 مزرعة  3813 188 غري مبينة
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 ٪ التكرار املتغري  ٪ التكرار املتغري

 511 2 وسيط  أكثر فئات اجملتمع شراء للربحي:

 3311 11 التمورسوق   310 18 ذوى الدخل احملدود

 011 1 مصنع  8212 85 ذو الدخل املتوسط

 318 5 مزرعة وسوق متور  213 13 ذو الدخل املرتفع

 17.3 27 غري مبني  318 5 ذوي الدخل املتوسط واملرتفع

ذوي الدخل احملدود 

 واملتوسط واملرتفع
13 5011 

 مدى ارتفاع سعر الربحي أخر املوسم: 

 2012 181 نعم  مشكالت تسويق الربحي:

اخنفاض الطلب بسبب ارتفاع 

 السعر
3 512 

 

 ال
30 1318 

حمدودية تفضيل املستهلك 

 للربحي
58 3811 

 :معرفة التجار بطرق إلطالة مدة ختزين الربحي 

اخنفاض اجلودة إثناء 

 التخزين
55 3513 

 

 يعرفون
38 8112 

 1112 118 ال يعرفون  1110 85 قصر املوسم

اخنفاض الطلب بسبب ارتفاع 

 اجلودةاألسعار واخنفاض 

 أثناء التخزين

8 811 

 

 غري مبني

10 118 

اخنفاض الطلب بسبب ارتفاع 

 األسعار وقصر املوسم
8 113 

 مدة وصورة حفظ الربحي لدى التجار: 

اخنفاض الطلب بسبب ارتفاع 

 اجلودةاألسعار واخنفاض 

إثناء التخزين وقصر املوسم 

وحمدودية تفضيل املستهلك 

 للربحي

1 815 

 

 2313 130 البيع مباشرة بدون تربيد 

 512 3 حفظ مربد لعدة أيام  يتم عرض الربحي 

 111 11 حفظ مربد لعدة أسابيع   2810 131 بدون تربيد

 011 1 حفظ جممد لعدة اشهر   511 2 يف ثالجات عرض

 يف عبوات مربدة
1 312 

حفظ بدون تربيد ومربد لعدة  

 أسابيع
5 318 

 الطبيعة اليت يباع عليها الربحي:  312 1بدون تربيد ويف ثالجات 
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 ٪ التكرار املتغري  ٪ التكرار املتغري

 عرض

يف ثالجات عرض ويف عبوات 

 مربدة
5 318 

 
 8018 13 يف مشاريخ

 512 3 بعذوق  صفات اجلودة للربحي:

 1110 85 مفرد  8112 38 حجم كبري

 318 5 يف مشاريخ وبعذوق  118 10 اللون اصفر

 1111 81 يف مشاريخ ومفرد  1111 81 احلالوة

 311 15 وق ومفردذبع  111 11 حجم كبري واللون اصفر

 111 11 يف مشاريخ وبعذوق ومفرد  8113 81 حجم كبري واحلالوة

 113 8 غري مبني  511 2 اللون اصفر واحلالوة

حجم كبري واللون اصفر 

 واحلالوة
81 1111 

 سعر البيع املقرتح يف حال حفظ الربحي طازجا: 

تأييد فكرة إنشاء مشروع حلفظ الربحي طازج لعدة 

 اشهر:

 

 ريال 5 - 1من 
1 815 

 8113 88 ريال 10 - 5من   1518 108 تأييد الفكرة

 1013 38 ريال 80 - 10من   8113 88 عدم تأييد الفكرة

 213 13 ريال 80أكثر من   111 18 غري مبني

مجعت وحسبت من بيانات ميدانية الستبيانات عينة من التجار من الرياض واخلرج والقصيم، عام  املصدر:

 .هـ831

 

 التوجهات للسوق العاملي 8-1-2

 8001 -8008ألف طن يف متوسط الفرتة  81121بلغت صادرات اململكة من التمور 

من الصادرات العاملية  ٪2181مليون دوالر، ومتثل كمية صادرات اململكة حنو  35183قيمتها 

ألف طن يف نفس العام. ونظرا ألن الواردات العاملية من التمور تتزايد يف  515115للتمور اليت بلغت 

من متوسطها يف  ٪8102( مبعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ 8001 -1331السنوات األخرية )

من التمور من خالل التعرف نفس الفرتة، كان على اململكة أن تأخذ بأسباب زيادة صادراتها 

 (.FAO. 2004-2008على هذه األسواق وطبيعة املنافسني على مستوى العامل يف سوق التمور. )
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تعترب إيران واإلمارات العربية املتحدة وباكستان والعراق وتونس والسعودية هي أكرب دول   

 ٪2181، ٪2133، ٪11108، ٪15115، ٪12151، ٪81132العامل تصديرا للتمور حيث مثلت حوالي 

. يف حني كانت اهلند واإلمارات العربية واملغرب 8001 – 8008من الصادرات العاملية يف الفرتة 

وباكستان وفرنسا وروسيا واليمن وبنجالديش وماليزيا واجنلرتا وسوريا واندونيسيا وتركيا 

من  ٪31اوتة وصلت حوالي وأملانيا أهم الدول املستوردة للتمور على املستوى العاملي بنسب متف

 .(FAO. 2004-200يف حالة أملانيا ) ٪1188مجلة الواردات العاملية من التمور للهند ن وحوالي 

الكويت واإلمارات العربية املتحدة وسوريا وقطر ومجهورية الصومال الدميقراطية  تأتي

للتمور السعودية، إذ واألردن والبحرين ولبنان وجيبوتي وسلطنة عمان يف قمة الدول املستوردة 

 ٪1، ٪118، ٪818، ٪3، ٪311، ٪511، ٪513، ٪1018، ٪18، ٪1215، ٪8818تستوعب حنو 

على التوالي من كمية الصادرات السعودية من التمور. ومن املالحظ أن األهمية النسبية لقيم 

واردات هذه الدول من التمور السعودية أقل من األهمية النسبية لكمية وارداتها من التمور 

. وقد يدل ذلك على أن هاتني الدميقراطيةالكويت ومجهورية الصومال  باستثناءالسعودية وذلك 

لدولتني تستوردان األصناف والنوعيات ذات األسعار األعلى مقارنة بغريها من الدول األخرى ا

 (.8001)احلمدان وآخرون،  املستوردة

ولقد أوضحت بعض الدراسات السابقة املوقف التنافسي للتمور السعودية عامليا مستخدمة 

)رقم قياسي ينسب األهمية  Revealed Comparative Advantageمعايري امليزة النسبية الظاهرية 

النسبية لقيمة صادرات اململكة من التمور بالنسبة لقيمة صادرات العامل من التمور إىل األهمية 

النسبية لقيمة صادرات اململكة الكلية إىل قيمة صادرات العامل الكلية( ومؤشر النصيب 

دات ذلك السوق من العامل(، السوقي لتمور اململكة )بنسبة صادرات اململكة لسوق إىل مجلة وار

ومؤشر املركز التنافسي السعري )نسبة املتوسط املرجح لسعر التصدير للدول املنافسة إىل سعر 

تصدير التمور السعودية املصدرة. وكذلك مقارنة ذلك بالقيمة القصوى والدنيا لنفس النسبة 

)نسبة  Market Penetration Ratioاحملسوبة للدول املنافسة( ومعدل اخرتاق التمور السعودية لسوق 

صادرات السعودية من التمور هلذا السوق من إمجالي املتاح لالستهالك من التمور يف ذلك السوق 

حمسوبا وفقا إلنتاجه ووارداته وصادراته(. وخلصت الدراسة إىل أن القدرة التنافسية للتمور 
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سواق العربية وخاصة الكويت، السعودية بشكل عام منخفضة يف األسواق العاملية ما عدا األ

وكانت القدرة التنافسية للملكة أكثر اخنفاضا يف الدول األوربية مقارنة بإيران وتونس 

 و)إسرائيل( وباكستان. 

وبينت الدراسة أن من أهم أسباب عدم مناسبة متور اململكة للمستهلك األوربي تعدد اللون   

مور النثر وليست املضغوطة، وتفضيل التمور يف الثمار وزيادة نسبة السكريات، وتفضيل الت

. وتعقد Bio- Organic Datesالطازجة عن اجلافة، هذا فضال عن أن الدول املنافسة تصدر التمور 

صفقات وتعاقدات مع سالسل شركات التجزئة املتعددة اجلنسيات يف أمريكا وأوروبا والوفاء 

التسليم واستخدام تقنيات املعاملة بشروط الصفقات من حيث احلجم والصنف واجلودة وزمن 

 والنقل والتخزين مبا يناسب رغبة املستهلك، واحلصول على شهادات اجلودة العاملية ومن أهمها 

Europe Gap وUSDA Organic وISO. 

 

 

 دراسة اجلدوى املالية ملشروع حفظ الربحي يف أجواء متحكم فيها  باململكة  8-1-3
 

 الربحي املقرتحوصف مشروع حفظ   8-1-3-1

يقتصر موسم تسويق الربحي يف أحسن األحوال على أربعة أشهر متتد عادة يف الفرتة من 

أوائل يوليو إىل أوائل نوفمرب من كل عام. وتعد عملية ختزين الربحي وحفظه على الشكل 

املفضل لدى مستهلكيه ألطول فرتة ممكنة على أسس علمية نشاطا إنتاجيا تسويقيا هاما 

ظ على هذا املنتج وتوسيع موسم تسويقه من خالل إضافة منافع شكلية باستخدام أحدث للحفا

ما توصل إليه البحث العلمي من تقنيات التصنيع الغذائي. لقد أثبتت التجارب اهلندسية والتغذوية 

هلذه الدراسة إمكانية احلفاظ على جودة الربحي املخزون يف مناخ متحكم فيه بهدف إطالة 

ق بلح الربحي فائق اجلودة من نوعيات جيدة يتم اختيارها عند اجلين يف مراحل موسم تسوي

النضج املناسبة. وبذلك ميكن من خالل تقنيات احلفظ إتاحته للمستهلك الداخلي واخلارجي بعد 

نهاية مومسه التقليدي ومبا حيقق عوائد صافية أعلى للمنتجني ويوسع فرص ونطاق زمن ومكان 

 كني.االختيار للمستهل
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يشمل املشروع أنشطة لتجهيزية وتصنيعية وتسويقية حتقق قيمة مضافة. وحيقق فرصة  

تسويقية عصرية لنوعية مميزة من صنف الربحي يف السوق الداخلي واخلارجي، من خالل 

الرتكيز على البعد الزمين لتسويقه من خالل توسيع موسم التسويق ليمكن حتقيق حتسن يف 

الزمين من خالل التسويق على امتداد فرتة أطول خالل العام )منافع زمنية(. فضال التوازن السوقي 

عن تقديم نوعية بلح الربحي عالي اجلودة )منافع شكلية( ومن ثم حتسني مستوى السعر 

للمنتجني، وحتقيق أرباح جمدية للقائمني على املشروع، فضال عن زيادة القيمة املضافة للتسويق 

 م للمملكة العربية السعودية وهو سوق التمور.يف جمال حيوي وها

من املعروف أن موسم إنتاج الربحي يبدأ مبكرا يف اخلرج يف أوائل يوليو من كل عام، ثم  

يوليو ثم يتزايد اإلنتاج ليصل إىل ذروته  15يبدأ إنتاج الرياض يف الظهور إىل األسواق يف حدود 

أغسطس تقريبا إىل أول  10ذي يتزايد يف الفرتة من بوصول إنتاج منطقة القصيم إىل األسواق، وال

 أكتوبر، وهو وقت ظهور إنتاج منطقة حائل والذي يستمر يف أحسن األحوال حتى أوائل نوفمرب. 

ومن الطبيعي أن تتناسب أسعار الربحي عكسيا مع مقدار املعروض منه يف السوق يف  

. فقد كانت أسعار الربحي وفقا موسم إنتاجه احملصور بني أوائل يونيو وأوائل نوفمرب

لالستطالعات امليدانية يف السوق )على مستوى املزرعة( ترتاوح بني ثالثة رياالت ومخسة رياالت 

رياالت يف  1، وسرعان ما بدأت يف التزايد التدرجيي لتصل إىل 8011للكيلوجرام قبل أغسطس 

ريال/  80رجييا لتصل إىل حنو سبتمرب ثم إىل حنو سبعة رياالت يف أول أكتوبر ثم تزايدت تد

 كجم يف أوائل نوفمرب، ويف بداية شهر نوفمرب يكاد ينعدم وجود الربحي من السوق .

وتفرتض هذه الدراسة أن اكتشاف طريقة تقنية حلفظ الربحي تساعد يف إطالة موسم  

من التسويق مبا ميكن من عرض الربحي طازجا )بسرا( اعتبارا من أوائل نوفمرب ومبا ميكن 

ريال/ كجم يعد إجنازا تقنيا )بل ابتكارا علميا لفرصة  80حتقيق مستوى سعري ال يقل عن 

سوقية واستثمارية( جمدية يف جمال تسويق الربحي. ولذا يستعرض هذا اجلزء من املشروع البحثي 

حتليل اجلدوى املالية واالقتصادية هلذه الفرصة االستثمارية على مستوى اململكة العربية 

طن،  1000عودية )وهي فرصة استثمارية مبتكرة( يف ظل بدائل خمتلفة للطاقات اإلنتاجية )الس

 طن سنويا(. 5000طن، 3000
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 اعتبارات أساسية مستخلصة من الدراسة السوقية لبلح الربحي يف اململكة: 8-1-3-8

 فيما يلي: ميكن إجياز أهم االعتبارات السوقية اهلامة لدراسة اجلدوى املالية هلذا املشروع 

سبتمرب حتى أول أكتوبر،  80أفضل فرتة لشراء وبدء ختزين الربحي هي الفرتة من -1

رياالت للكيلوجرام ويف حالة التعاقد على  1حيث ال يتجاوز السعر املزرعي للربحي 

 ريال/كجم. 111نوعيات جيدة من الربحي يف تلك الفرتة يصل السعر إىل 

زين الربحي حتقيق عوائد جمدية على استثماراته يستهدف املستثمر يف مشروع خت -8

نتيجة لبيع الربحي يف السوق احمللي خارج املوسم )أي اعتبارا من أول نوفمرب(، 

وكذلك تصديره لبعض الدول املستوردة )خالل املوسم أو خارجه أي بعد أول 

 ريال. 10نوفمرب(، حيث يزيد سعر الكيلوجرام عن 

طازج ومبواصفات جيدة يف أنسب فرتات املوسم اإلنتاجي  ال بد من توفري بلح برحي -3

من الناحية الفنية ووفقا لالعتبارات االقتصادية، علما بأنه يلزم فرز واستبعاد نسبة 

%، وهذه ميكن بيعها بنصف سعر 85من التمور املشرتاة فبل التخزين يف حدود 

 الشراء.

 رطب حسب مدة التخزين، هذه ختتلف نسبة الثمار التالفة والثمار املتحولة إىل -8

 بالطبع جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند حساب اهلامش التسويقي والرحبية.

جيب تقدير كميات اإلنتاج من الربحي خاصة يف القصيم استنادا على عدد النخيل  -5

ومتوسط إنتاجية النخلة الواحدة وحساب النسبة املخزنة من مجلة العرض يف تلك 

 الفرتة.

 

 اخلطوات الفنية والتسويقية إلنتاج وحفظ وتسويق الربحي   8-1-3-3

( خمططًا للعمليات التفصيلية اليت سيجريها هذا املشروع 38-8 شكلاملخطط ) يعرض 

)الوحدة اإلنتاجية املستهدفة( بدءًا من استالم الربحي الطازج اخلام الوارد من مصادر إنتاجه 

وحتى نقل الربحي بعد فرتة التخزين يف الظروف املتحكم فيها وباملواصفات اجليدة إىل مراكز 

الرتكاز على تسلسل العمليات يف ختزين الربحي لتحديد وتقدير التسويق أو التوزيع. وسوف يتم ا
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أهم عناصر التكاليف االستثمارية والتشغيلية املطلوبة لوحدة اإلنتاج املستهدف إنشائها. ومن 

الثابت أن هذا املشروع يستند يف األساس على توافر خنيل الربحي يف املنطقة أو املناطق املزمع 

توافر سيارات مربدة. وهناك حاجة إىل التنظيف األولي )يتم استبعاد  إنشاء املصنع فيها، كذلك

% يف صالة اإلعداد والتجهيز 15% فرز أولي( ثم التنظيف باهلواء لنفخ الغبار، ثم فرز واستبعاد 10

حيث ترص الشماريخ يف صناديق ذات أبعاد مفضلة للتخزين. ثم نقلها إىل غرف التخزين املتحكم 

اجة لفرز الرطب وإعادة التعبئة عند احلاجة. يلي فرتة التخزين التسويق بها. كذلك هناك ح

 واحلفاظ على الربحي الطازج يف صاالت العرض على مستوى التجزئة.

 :اخلطوات التالية يف بلح الربحي الطازج تسويق معاجلة ووميكن توضيح 

 

 

. 

 

وقياس جودة الربحي . خمطط مراحل استالم الربحي الطازج ومعامالت وحفظ 38-8شكل 

 قبل التخزين.
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 توفري الربحي اخلام باملواصفات الفنية املطلوبة -1

نظرًا ألن املشروع يستهدف إنتاج نوعيات عالية اجلودة من الربحي فإن مواصفات بلح  

الربحي املدخل تعترب من أهم عوامل جناح املشروع. لذا جيب االهتمام باختيار النوعيات اجليدة 

ية الفرز الختيار الثمار ذات احلجم املناسب واخلالية من العيوب التجارية والتصنيعية وإجراء عمل

 مبا يناسب ممكنات حفظ الربحي ألطول مدة ممكنة بالنوعية واملواصفات املمتازة.

ومن حيث مصدر هذه الثمار فقد سبق أن أوضحت الدراسة أن منطقة الرياض والقصيم  

ماد على أي منها يف توفري الربحي اخلام املطلوب وبالكميات تعد مناطق أساسية ميكن االعت

املستهدفة. فالرياض متثل حنو ثلث إنتاج الربحي، كما أن القصيم متثل أكثر من نصف إنتاج 

اململكة من صنف الربحي، ولذلك فإن مناطق إمداد املشروع بالربحي اخلام الالزم حلفظه 

هذه املناطق مبا يضمن املرونة الكافية للمشروع يف ميكن حصرها يف النطاق اجلغرايف ألي من 

توفري اخلامات الالزمة من املنتجات الوطنية. ويف ضوء االعتبارات االقتصادية اخلاصة بالسعر 

وتكاليف النقل، وأيضًا وفقًا لالعتبارات الزمنية من حيث امتداد املوسم اإلنتاجي والذي خيتلف 

 إىل حد ما من منطقة إىل أخرى. 

لقد أوضحت هذه الدراسة وجود قنوات تسويقية خمتلفة لدى منتجي الربحي حيث البيع و 

يف املزرعة أو البيع للمصانع أو التعاقد مع هيئات تسويقية، أو البيع املباشر يف السوق. وعليه 

يكون للمشروع مرونة كافية أيضَا يف اختيار األسلوب املناسب يف توفري األصناف والكميات 

من مصادر عرضها املختلفة. إال أنه من املفضل التنسيق املسبق بني مشروع حفظ وختزين  املطلوبة

الربحي ومزارع الربحي لضمان توفر الكميات املطلوبة واملواصفات املطلوبة، وحبيث يتم اإلنتاج 

ني وفقًا للمواصفات من خالل اختيار العمليات املزرعية املناسبة مثل التلقيح وخف الثمار والعراج

وتغطيتها واختيار أسلوب اجلمع وغري ذلك من املمارسات ذات األهمية يف احلفاظ على الثمار 

باملواصفات املمتازة. هذا فضاًل عن عمليات الفرز اليت ميكن أن جيريها املزارعني أنفسهم قبل 

الربحي تسليم التمور إىل وحدات احلفظ والتخزين املستهدفة، وعلى أن يتم إجراء فرز آخر للبلح 

 قبل إدخاله يف املخازن املتحكم فيها.
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ولقد أوضحت الدراسة امليدانية أن نسبة ال يستهان بها من منتجي الربحي قد أبدوا رغبتهم  

يف التعاقد وااللتزام بتسليم النوعيات املناسبة وباملواصفات املطلوبة. وقد اقرتح املنتجون أسعارًا 

سط الكمية اليت ميكن للمزرعة الواحدة التعاقد عليها ميكن التعاقد على أساسها، ويبلغ متو

طن/سنويًا، كما يبلغ متوسط السعر الذي يراه املنتجون مناسبًا للتعاقد على أساسه  1315حنو 

 ريال/ كجم من بلح الربحي.  8118حنو 

 

 مناولة واستالم ووزن بلح الربحي الطازج -8

زارع على شكل عذوق كاملة منفردة ميكن أن ترد كميات الربحي من مصادرها يف امل 

كجم على شكل مشاريخ. وذلك بالكيفية  15 – 10أو معبأة يف صناديق بالستيكية سعة 

الفنية للحفاظ على صفات وجودة االربحي الطازج وحلمايته من اخلدوش والرضوض ويف شاحنات 

مربدة للحفاظ على املواصفات املمتازة للربحي. ويتم استالم الربحي بعد تسجيل الوزن من خالل 

ا، وحتديد الوزن الصايف للربحي الوارد، وزن الشاحنات وهي حمملة، ثم وزنها بعد تفريغ محولته

م بسعة ختزينية °5بعد استبعاد وزن العبوات. ويتم استالم الربحي يف غرفة مربدة عند درجة حرارة 

 طن. 500طن أو  850

 

 فرز الربحي الطازج وجتهيز كميته األولية -3

الصاحلة للحفظ، تتم هذه العملية من قبل عمال مهرة يعملون على استبعاد الثمار غري  

حبيث يتم التأكد من أن الثمار الداخلة إىل غرف التخزين املتحكم فيها هي مثار عالية اجلودة 

من الثمار  ٪10وباملواصفات املستهدفة. ويتوقع أن ال تتجاوز نسبة الثمار املستبعدة يف هذه املرحلة 

ون يف صورة رطب أو منصف النظيفة اجلافة، وعادة ميكن بيع هذه الثمار املستبعدة واليت تك

النظيف أثناء  للربحي الطازجيتم الفرز والتدريج والتصنيف النهائي بنفس سعر الشراء. وعادة 

كما سيتضح  يف سري النقل الرئيسي بواسطة عمال الفرز والتصنيف املدربني ة الثمارحرك

 الحقا.
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(، وعليه ٪85قدار )ومن اجلدير ضرورة زيادة كمية الربحي الطازج املطلوبة للتخزين مب 

من الكميات املستهدف إنتاجها )حوالي  ٪ 13313يلزم تكون الكميات املتعاقد عليها متثل 

وذلك ومن أجل  طنًا للطاقات املستهدفة يف الدراسة املالية على التوالي(، 1111، 8000، 1338

 احلفاظ على جودة عالية للربحي احملفوظ وبكميات كافية.

 

 التنظيف :عمليات   -8

من املهم التخلص من الغبار واألتربة اليت قد تكون علقت بالثمار سواء على النخلة أو  

أثناء النقل والتداول. وميكن عمل ذلك بالنفخ بهواء مضغوط على الثمار. ومن جانب آخر جيب 

 استبعاد الشوائب العالقة بالفحص بعني خبرية.

 

 التعبئة يف صناديق: -5

كجم. وتتميز  18- 10الربحي بشمارخيها يف صناديق بالستيكية سعة  يتم تعبئة مثار 

العكسي  باألسلوبهذه الصناديق بفتحاتها الواسعة للتهوية وكذلك إمكانية صفها فوق بعضها 

 عند ملئها. ولكن عند ختزين الصناديق فارغة فيقلب وضعها لتقليل احليز املخصص هلا.  

 

 ربحي الطازج قبل ختزينه يف املستودعات املتحكم فيهاالتربيد األولي لل -1

من املهم عمل تربيد أولي للثمار فور حصادها وذلك للحفاظ على املنتج طازجا وتقليل  

بعمل تربيد أولي   ( Elansari, 2007)معدل تنفسه وبالتالي إطالة فرتة صالحيته. وقد قام األنصاري

(precooling لبلح الربحي باستخدام خليط من الثلج واملاء. وقد اوضحت النتائج بأن التربيد )

املبدئي قد أطال فرتة صالحية املنتج مقارنة بذلك الغري مربد. ولكن ميكن عمل التربيد املبدئي 

بعدة طرق سواء أهمها للكميات الكبرية غرف التربيد املبدئي ذات معدل طاقة التربيد العالية 

حكم يف الرطوبة النسبية. وهذه الغرف معروفة ملخازن العديد من الفواكه وينصح مع الت

بوجودها يف املخازن التجارية. إال أنه جيدر اإلشارة إىل أهمية التصميم املناسب للمنتجات داخل 

 الغرف لتحقيق جتانس درجة احلرارة للثمار وتقليل الفقد الرطوبي خالهلا.  
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 ودعات املتحكم يف أجوائهابدء التخزين يف املست -1

تعترب هذه املرحلة هي املرحلة األساسية حلفظ برحي ذي جودة مناسبة للتسويق لتفضيالت  

املستهلك. ولقد مت دراسة هذه العمليات واإلجراءات طوال ثالث سنوات متتالية من كافة اجلوانب 

التربيد حتى الوصول لدرجة  الفنية اهلندسية والتغذوية يف هذا املشروع. فيجب أواًل تشغيل نظم

التخزين املالئمة. يعقب ذلك نقل الثمار بصناديقها إىل مستودعات التربيد املتحكم يف غازاتها. 

وبعد استكمال ختزين على شكل طبليات، يتم غلق الغرف وإحكام  غلقها. كما جيب 

يرية من احلفاظ على اجراءات السالمة بوضع أقفال على ابوابها وكذلك وضع لوحات حتذ

الربحي الناجتة من املرحلة  . وللحفاظ على الربحي مبواصفاته املمتازة، حتفظ صناديقفتحها

م ونسب الغازات املناسبة. °5-1السابقة يف مستودعات متحكم فيها عند درجة حرارة 

الواجب ختزينها يف هذه املرحلة هو  كجم( يكون عدد الصناديق 10ومبعلومية وزن الصندوق )

ألف صندوق من الربحي وفقا لبدائل الطاقات قيد الدراسة.  185ألف، أو  315أو  ألف 185

وميكن توفري هذه الطاقات التخزينية عند إنشاء املصنع وفقا لبدائل الطاقات االنتاجية املقرتحة 

على  8م 5000، 8م 3100، 8م 1800طن( وذلك على مساحات  5000طن،  3000طن،  1000)

 التوالي.
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عند الرغبة يف تسويق مثار الربحي بعد عدة أسابيع أو شهور من التخزين، وحسب اخلطة  

التسويقية للمشروع وأسعار الربحي السوقية يتم فتح تهوية الغرفة املراد تسويق منتجها ومن ثم فتح 

وحسب  املماثلة للهواء اجلوي.  الباب وال يدخل العمال املكان حتى يتم التأكد من  نسب الغازات

اخلطة التسويقية يتم تعبئة الربحي يف عبوات كرتونية صلبة ذات تصميم مناسب حيافظ على 

شكل ومواصفات الربحي عالي اجلودة يف أوزان خمتلفة )نصف كيلو جرام، كيلو جرام 

ثر يف منط كيلوجرام(. حبيث تكون فئة الكيلو جرام هي الفئة األك 5كيلو جرام،  8واحد، 

التعبئة الذي تنتهجه الوحدة اإلنتاجية. ويراعى أن تغلف العبوات الكرتونية الصلبة بأغلفة يدون 

عليها مواصفات التمور املنتجة والشركة املنتجة واألسلوب األمثل لتداوهلا وختزينها واستخدامها 
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سيلة إعالنية وتروجيية على أن حتمل صور جذابة ممثلة لثمار الربحي داخل العبوة تكون مبثابة و

ملنتجات املشروع. كذلك يتم بيان األسلوب العلمي الذي مت إتباعه يف خطوات اإلنتاج وفقًا ألحدث 

 املواصفات الصحية والغذائية والشكل واملذاق وما إىل ذلك، وتتم هذه املرحلة آليًا.

احلفاظ على املنتج ولتسهيل عمليات النقل والتداول والتوزيع باألسلوب الذي حيقق مزايا  

يف أفضل مواصفاته اليت أنتج عليها، وحيقق تقليل تكاليف النقل والتداول يف ذات الوقت، فتتم 

تعبئة العبوات الرئيسية يف صناديق كرتونية مقواة )عبوات ثانوية(. يشتمل كل صندوق على 

لوزن كجم( حبيث يكون ا 8عبوات متجانسة )سعة نصف كيلو جرام، أو كيلو جرام، أو 

كجم، أو  1عبوات سعة  10عبوة سعة نصف كجم، أو  80كجم ) 10اإلمجالي لكل صندوق 

كجم(. ويلصق على الصندوق معلومات عن حمتواه من  5عبوة سعة  8كجم،  8عبوات سعة  5

حيث عدد العبوات ووزن العبوة والصنف وتاريخ اإلنتاج وما شابه ذلك، وتتم هذه العملية آليًا وفقا 

 ارد يف تصميم املصنع وجتهيزاته.ملا هو و

 

 النقل املربد ملراكز التسويق والتوزيع -3

لكي يتم تصريف وتوزيع كمية بلح الربحي املخزن سنويًا، يلزم نقلها إىل مراكز التوزيع  

م، علمًا بأنه جيب عرض هذه ° 5والتسويق يف شاحنات نقل ذات حاويات مربدة على درجة حرارة 

م( حتى بيعها للمستهلك °5التسويق واألسواق املركزية يف درجة احلرارة الكميات يف مراكز 

والذي ميكنه أن يستهلكها مباشرة أو حيفظها يف املربدات املنزلية العادية لفرتة ختزين قصرية 

 نسبيًا )ال تزيد عن عدة أيام يف حال احكام غلق العبوة(.

 

 مكونات وعناصر املصنع املناسب  8-1-3-8

بات هامة وأساسية يلزم توفريها عند إنشاء مصانع التمور لضمان جودة املنتجات متطل توجد

وميكن تفصيل هذه  النهائية وحتقيق الشروط املطلوبة لألمن والسالمة واحملافظة على البيئة.

 املتطلبات فيما يلي:
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 : وقع. امل1

 جيب توفري الشروط التالية:  

 الثمار تسريع النضج أو تشوهحتى ال تتسبب طول املسافة يف  إنتاج الربحيقرًب من أماكن ال -

 ويقرتح أن يكون موقع املشروع يف نطاق مدينة الرياض أو القصيم أو حائل. .هوفساد

 .مسار هبوب الرياح والغبار، وعن عن أي مصانع هلا روائح نفاذة بعًدال -

 عن مصادر التلوث البيئي أو الصناعي.والبعد املوقع نظافة  -

 التشغيلية الرئيسية من مياه وطاقة كهربائية. االحتياجاتتوافر  -

 سهولة حركة وسائل النقل.ضمان الطرق املؤدية للمصنع ل مالئمة -

 بقدر اإلمكان من أماكن توافر العمالة، خاصة وأن التمور حتتاج إىل عمالة مؤقتة القرًب -

 يف فرتة جين احملصول. )مومسية(

التوزيع واالستهالك الرئيسية وكذلك من مناطق الطلب على خدمة القرب من مراكز  -

التخزين املربد حتى ميكن االستفادة من خدمة التخزين املربد أو املتحكم فيه يف فرتات 

 تفريغ املخازن من الربحي املخزن وهي فرتة ستة شهور تقريبا.

 

 واإلنشاء:صميم . الت8

من املفضل إتباع النظام األفقي نظرًا  يم وبناء املصنع،بالنسبة للجوانب اهلندسية املتعلقة بتصم

التالية عند تصميم  الشروط . ويراعى أتباعالربحيلطبيعة العمليات التصنيعية اليت جترى على 

 وبناء املصنع:

، وهي املسافة بني مبنى املصنع وملحقاته، وبني حدود األرض االرتداداتأن تكون نسبة  -

 ن كل جانب لدواعي السالمة وسهولة احلركة.األقل م علىأمتار  مخسة

كونا متباعدين بقدر تأمتار، وأن  ستةعن  البوابةال يقل عرض يكون للمصنع بوابتان وأأن  -

 اإلمكان.

 ، وال يقل عن مخسة أمتار.أمتار تسعةصالة اإلنتاج عن  ارتفاعأن ال يزيد  -

 سم. 50أعالها مع وجود رصيف ال يقل عن  ارتفاعأن ال تقل املسافة بني مبنى وآخر عن  -
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، احلوائط بالسرياميك مع تفادي وجود زوايا حادة بني احلوائط واألرضيات يةيراعى تغط -

 األرضيات بالسرياميك أو بالفينيل أو باإليبوكسي لسهولة الغسيل والتنظيف. يةتغطو

 :جيب تزويد املصنع بنوعني من املياه هما -

  الثمار والعبوات البالستيكية.لغسل وتنظيف )أ( مياه شرب نقية  

 )ب( مياه صناعية جلميع العمليات الصناعية األخرى.

 تتطلب توصيالت املياه مراعاة ما يلي:و   

 .فصل خطوط التغذية باملياه النقية عن خطوط الصرف وإبعادها عن بعضها ما أمكن 

  البالعات  اجتاهأن تكون جماري صرف املياه ذات قاع مستدير، وأن تكون ذات ميل يف

مرت طولي، وأن تغطى اجملاري بشبك حديد ملنع تساقط أي  )سم( لكل 1مبعدل ميل 

  مواد صلبة داخل اجملاري.

  تصميم متديدات املياه الصناعية املستخدمة يف التربيد واألعمال الصناعية األخرى يف

 من هذه املياه أكثر من مرة. لالستفادةدائرة مغلقة 

  ومعاجلتها جتميع مياه التصنيع والغسيل يف خزان ترسيب لفصل املواد العالقة العضوية

 البلدية. قبل تصريفها إىل مياه جمارييف وحدة خمصصة للمعاجلة 

 جيب مراعاة ما يلي عند تصميم نظام تهوية املصنع واملرافق: -

  استخداممرة يف الساعة يف حالة  3-8أال يقل معدل تغيري اهلواء يف صالة اإلنتاج عن 

 يف الساعة يف حالة عدم وجود تكييف. مرة 15-18التكييف، أو 

 استخداموران اهلواء مع تزود حوائط صالة اإلنتاج بفتحات سفلية )لوفرز( إلمكان د 

 األتربة واحلشرات.  مراوح شفط ووضع مصايد

 .وضع مراوح شفط قرب سقف املصنع ويف وضع معاكس للفتحات السفلية يف احلوائط 

  :حتتسب عدد مرات تغيري اهلواء يف املناطق األخرى من املصنع كما يلي: )أ( الغاليات

 الساعة، )جـ( مستودعات املواد مرة يف 80-15مرة يف الساعة، )ب( الورش:  80-85

 مرة يف الساعة. 18-10اخلام واملنتجات النهائية : 
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 يلي عند تنفيذ األعمال الكهربائية:  جيب مراعاة ما -

  متداد احلريق اتزويد جماري الكابالت حبوائط فاصلة ملنع 

  تزويد غرفة الكهرباء وحمطات املولدات مبراوح شفط 

  جـ( وضع أسالك اإلنارة داخل مواسري بالستيكية وتثبيتها( 

 .د( عزل أسقف غرف احملوالت مبادة عازلة حلمايتها من حرارة الشمس( 

 عند تنفيذ أعمال اإلضاءة يراعى ما يلي:  -

  أن تكون كافية لألعمال اليت تتطلب تركيز املالحظة مثل أعمال املراقبة والفحص

  .والفرز

 لك زغللة ضوئية وأن ال يكون مصدر الضوء يف جمال النظرأن ال يكون هنا. 

 .توزيع اإلضاءة مبا يتناسب مع طبيعة العمل 

 جيب مراعاة اجلوانب التالية عند تصميم خمازن املواد الكيميائية ومواد التعبئة والتغليف: -

 .التهوية اجليدة 

 .عدم التعرض املباشر ألشعة الشمس 

 .القرب من خطوط اإلنتاج 

 .النظافة التامة 

 .سهولة الشحن والتفريغ 

 .البعد عن أماكن الورش والغاليات 

 ( 30-82العزل اجليد لألسقف واحلوائط للمحافظة على درجة حرارة معتدلة.)ْم 

 .ختصيص أماكن لكل نوعية من أنواع العبوات ومواد التغليف 

 .تزويد املخازن واملستودعات بأرفف وقواعد خشبية إلحكام التنظيم 

  التزويد بوسائل النقل والتداول مع وجود مسافات تكفي ملرور هذه الوسائل لسرعة

 الشحن والتفريغ.

 باحلد األدنى للمرافق الصحية، وتفاصيلها كما يلي: االلتزامجيب  -

 .دوالب مالبس لكل عامل 
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  عامل. 15دورة مياه واحدة لكل 

  عامل. 15لكل  سباحةمحام 

  عامل. 15حوض غسيل لكل 

  عامل. 10شرب مياه باردة لكل جهاز 

  عامل. 15حنفية وضوء لكل 

 مراعاة تنفيذ أعمال السالمة الصناعية التالية: -

 .حتديد بوابات وخمارج الطوارئ يف املباني املختلفة 

  مع وضع حواجز األمن حوهلا ودرجة ميل االنزالقتغطية أرضية السالمل مبادة تقاوم ،

)مرت( وخاصة داخل  115 ارتفاعهايشمل األماكن اليت يتجاوز  ، على أناالنزالقآمنة من 

 صالة اإلنتاج.

  حتديد موقع خزانات الوقود واملياه جبوار أسوار املصنع، مع حتديد خزان يومي لتغذية

 الغاليات.

 .حتديد مواقع رشاشات الطوارئ وغسيل العيون 

  كافية للحركة خالل تأمني نظام إنارة طوارئ داخل مجيع املباني حبيث يؤمن إنارة

 التيار الكهربائي. انقطاعفرتة 

 غرفة إسعافات أولية وتزويدها بكل ما يلزم من أدوات ومواد إسعاف، وأن  ديدحت

 تكون مناسبة لعدد عمال املصنع.

  تزويد شبكة احلريق املائية اخلارجية حبنفيات احلريق )هيدرنت(، لتوفري احلماية

 احلريق مغلقة. اخلارجية للمصنع، وأن تكون شبكة

 .تزويد شبكة احلريق املائية الداخلية خبزان مياه ال تقل سعته عن ساعة تشغيل 

 لعدد اتوزيع طفايات احلريق اليدوية على مجيع أجزاء املصنع، مع حتديد النوع واحلجم و

 الالزم، وحتديد أماكنها مع أماكن خروج الطوارئ.

 املكان، وخاصة يف املخازن  ماستخداضع كواشف دخان، مع حتديد أماكنها حسب و

 تلزمات ورقية، أو مواد كيميائية.ومساليت حتتوي على عبوات 
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 رافق املباني و. امل3

املساحات الكلية لألراضي املقرتحة للطاقات  يشملاملخطط األولي للمصنع ومرافقه  

 8م 5000و 8م 10000و 8م 5000طن برحي طازج يف السنة وهي  5000و 3000و 1000اإلنتاجية 

 التالية: من الوحدات اإلنشائيةاملصنع  يتكونو على الرتتيب.

: وجيهز هذا املكتب حباسب آلي ومرفقاته لتنظيم عملية الربحي استقبالمكتب  ( أ)

 مياتها وأسعارها ومصادرها.وك وحتديد نوعياتها مثار الربحي الطازج استالم

 

)بسكول( لوزن الشاحنات : وحتتوي على ميزان أرضي الوارد من املزارع استالمصالة  ( ب)

وجيب أن  ومجيع امللحقات الالزمة. ةمزود حباسب آلي وطابع وامليزان )طن(. 50محولة 

 لتخزين الربحي.كجم  10سعة يوفر املصنع صناديق بالستيكية 

 

الثمار باستبعاد  الربحي الطازجويتم فيها فرز  :للربحيصالة الفرز والتصنيف األولي  ( ت)

البلح  فرز على عوالق واملواد الغريبة األخرى بواسطة عمالة مدربةالتالفة واملهرتئة وال

ه وتعقيم ويلحق مع هذه الصالة وحدة لغسيل وتنظيف يف خطوط الفرز. املتحرك الطازج

املفروزة فرزًا أوليًا قبل نقلها  الثمارالصناديق البالستيكية الفارغة لتجهيزها لتعبئة 

 .حلني إدخاهلا الغرف املتحكم فيهام( حلفظها °5ملستودعات التربيد )

 

وحتتوي على مستودعات ، : وهي اجلزء املركزي يف املصنعصالة اإلنتاج الرئيسية ( ث)

تقنيات ، ووحدة التعبئة والتغليف. ونظرًا لتطور لفرزل، واخلطوط الرئيسية التخزين

ل، توجد العديد من الشركات املتميزة يف هذا اجملاف، املتحكم فيهاخازن املتصميم 

-8يف إنشاء املخازن املتحكم فيها حيث يبني شكل ) تتسم خبربتها الطويلةاليت و

( تصميم مستودعات منوذجية قام الباحث الرئيس يف هذا املشروع بتصميمه مع 35

أحد الشركات العاملية يف هذا اجملال متهيدا للشروع يف مشروع جتاري. وباعتبار 

طن سنويًا(  5000و 3000و 1000فظ الربحي )الطاقات اإلنتاجية املقرتحة ملصانع ح
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طن برحي. ومن  5000و 3000و 1000فستكون سعات مستودعات احلفظ الالزمة هي 

طن. ومن  800املفضل أن توزع السعات إىل عدد من غرف التحكم سعة كل منها 

األساسيات كذلك عند تصميم هذه املستودعات األخذ باالعتبار كثافة املنتج حيث 

 ه يف مشاريخ يقلل من الكميات  الوزنية املخزنة لوحدة احلجم.أن ختزين

 

أهم متطلبات التصميم الالزمة يف هذه املستودعات أن تكون درجات احلرارة اليت  ( ج)

ميكن التحكم فيها بكفاءة عالية يف احلدود املطلوبة، وبالتالي سيتسنى استخدامها 

 م(.°5أو  1لتربيد الربحي الطازج )مثاًل عند 

 

 حتياجات العامة للمصنع.شة وخمزن االالور ( ح)

 مبنى معاجلة املياه وغالية البخار. ( خ)

 غرفة توزيع الكهرباء واحملوالت. ( د)

 معمل ضبط اجلودة. ( ذ)

 مبنى مكاتب اإلدارة وجيب أال يزيد عن طابقني. ( ر)

 املسجد وأماكن الصالة. ( ز)
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  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
منوذجي ملستودعات ذات تقنية األجواء املتحكم بها حلفظ الربحي تفصيلي . خمطط 35-8شكل 

 والتجهيز. )احلقوق حمفوظة للفريق البحثي(. الطازج وتشمل التربيد املبدئي وصالة الفرز



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

( سعات املستودعات واملساحات التقريبية الالزمة إلنشائها للطاقات 38-8يوضح جدول ) 

 طن سنويَا. 5000و 3000و 1000اإلنتاجية املقرتحة ملصانع حفظ الربحي وهي 

 

. سعات مستودعات التخزين واملساحات الالزمة إلنشائها للطاقات اإلنتاجية 38-8جدول 

 الثالثة.

الطاقة اإلنتاجية السنوية 

 )طن(

 سعة مستودعات

 التخزين )طن( 

املساحة الالزمة إلنشاء مستودعات 

 (8التخزين املربد املتحكم فيه )م

1000 1000                1800 

3000 3000                3100 

5000 5000                 1000          

 

 طاقة املشروع 8-1-3-5

تتوقف طاقة مشروع إنتاج وتسويق الربحي املخزون على العديد من العوامل، من أهمها  

هذا فضاًل عن ممكنات توفر الربحي املمكنات املالية واملوردية والفنية واإلدارية املتاحة املشروع. 

املمكن ختزينه، وحجم السوق احلالي واملتوقع على امتداد فرتة االستهالك، وحبيث تتحقق 

 عوائد جمدية على األموال املستثمرة يف تنفيذ وتشغيل املشروع.

 1000و يتناول هذا اجلزء حتليل املشروع يف ضوء بدائل خمتلفة للطاقات اإلنتاجية وهي  

طن ليتسنى اختيار البديل املناسب وفقًا لالعتبارات املذكورة من قبل  5000طن، و  3000 طن،

 القائمني على تنفيذ املشروع.

 

 ( التكاليف االستثمارية للمشروع1

ألف  1883318، 8831818، 1208818قدرت التكاليف االستثمارية إلنشاء املشروع بنحو  

( لبنود التكاليف االستثمارية 33-8ويلخص جدول )ريال للطاقات الثالث على التوالي. 

املستودعات املتحكم فيها واآلالت واملعدات  تكاليف (38-8للمشروع بينما يبني جدول )

 .للطاقات اإلنتاجية الثالثالالزمة خلطوط اإلنتاج 

 
مكتب 
استقبال 
 التمور

مبنى 

خدمات 

 العمال

 الورشة

 مبنى معالجة المياه وغالية البخار



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 . بنود التكاليف االستثمارية املقدرة للمشروع وفقا للطاقات اإلنتاجية الثالثة33-8جدول 

 .*باأللف ريال

 طن 5000 طن 3000 طن 1000 البند

 8500 3000 1500 املباني اإلنشاءات

 100 550 300 حمطة توليد الكهرباء االحتياطية

 8810 8110 1130 السيارات ووسائل النقل

 1150 8050 1850 األثاث والتجهيزات

 1500 1000 500 تكلفة ما قبل التشغيل

 85381 11250  2310 املستودعات املتحكم بها                                                      

 8130818 1310818 825818 رأس املال العامل                                            

 1883318 8831818 1208818          مجلة التكاليف االستثمارية                                                  

 81831 82810 18130 مجلة األصول اخلاضعة للصيانة والتأمني   

 حسبت من عطاءات شركات عاملية متخصصة مت مراسلتها ومن تقديرات تكاليف اإلنشاءات بالسوق احمللي. *

 

 ( املباني واإلنشاءات 8

اعتبار أن مساحة املباني الكلية تشكل لقد أمكن تقدير قيمة املباني واإلنشاءات على  

للطاقات الثالثة على التوالي( وعلى  8م 15000، 8م 10000، 8م 5000من املساحة الكلية )  10٪

 500اعتبار أن متوسط التكلفة اإلنشائية للمرت الواحد ملختلف نوعيات املباني واملنشآت هو 

 .8ريال/م

ض السابقة، قدرت تكلفة املباني واملنشآت واستنادا على احلسابات املبنية على الفرو 

. مليون ريال على التوالي 815مليون، و 3مليون، و 115للطاقات اإلنتاجية الثالثة قيد الدراسة بنحو 

وتشمل هذه التكاليف مجيع األعمال املدنية شاملة مجيع أعمال املباني احلديدية وتكاليف 

 األعمال الكهربائية وامليكانيكية.
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املستودعات املتحكم فيها واآلالت واملعدات باأللف ريال الالزمة  تكاليف. 38-8 جدول

 للطاقات اإلنتاجية الثالث.خلطوط اإلنتاج 

 طن 5000 طن 3000 طن 1000 البند

    

 88150 15100 1500 *للربحي بنظام التحكمختزين  مستودعات

 181 110 110 الفرز للفحص والتصنيف خط

 10 10 50 إىل جهاز الوزن  النقل وحدة

 10 10 50 ضبط وزن  وحدة

 310 300 850 لصناديق البالستيك ليةالغسيل اآلآلة 

 150 150 150 معمل ضبط اجلودة أجهزة

 850 800 150 املياه حتلية وحدة

 850 800 150 الشاحناتوزن  نظام

 150 100 100 لصناديق البالستيكيةاوزن  نظام

 100 550 300 االحتياطية لتوليد الكهرباءالوحدة 

    اإلمجالي

 2310 11250 85381 

 حسبت من عطاءات شركات عاملية متخصصة مت مراسلتها ومن تقديرات تكاليف اإلنشاءات بالسوق احمللي. *

 

 

 ( حمطة توليد الكهرباء االحتياطية3

خماطر كبرية تؤدي إىل يؤدي انقطاع التيار الكهربائي ألي سبب من األسباب إىل  

خسائر فادحة للمشروع، حيث أنه يرتكز أساسا على تربيد سلعة سريعة القابلية للتلف. ولذلك 

تستدعي احليطة الشديدة لتأمني حمطة احتياطية لتوليد الكهرباء تعمل تلقائيا فور انقطاع 

ألف  100وألف،  550ألف،  300التيار الكهربائي. ولقد قدرت تكلفة هذه الوحدة بنحو 

 (، على التوالي.طن سنويَا 5000، و3000، 1000للطاقات الثالث قيد الدراسة )
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 ( السيارات ووسائل النقل8

حيتاج املشروع إىل وسائل نقل مناسبة لنقل الربحي الطازج اخلام من أماكن شرائه إىل  

ز توزيعه يف بعد ختزينه يف باملصنع إىل منافذ ومراك ظاحملفواملصنع، وكذلك نقل الربحي 

األسواق املركزية )السوبر ماركت( والفنادق وغريها من منافذ التوزيع . هذا فضال عن توفري 

السيارات واملركبات الالزمة لنقل العمال وملندوبي املشرتيات واملبيعات. وسوف يعتمد املشروع 

 (.35-8على وسائل نقل يتم شراؤها على النحو الوارد يف جدول )

 

 احتياجات املشروع من السيارات ووسائل النقل وكذلك تكلفتها. .35-8جدول

 

 ( األثاث والتجهيزات: 5

ألف،  300ألف، و 800وتشتمل على األثاث وأجهزة احلاسب اآللي واملوازين يف حدود  

ألف ريال للطاقات الثالث على التوالي. وحيتاج املشروع إىل الصناديق البالستيكية للتعبئة 800

ألف صندوق للطاقات الثالث على التوالي. وعلى  185ألف، و 315ألف، و 185واملقدرة بنحو 

ريال على  1850ألف، و 3150ألف،  1850عشر رياالت، تكون قيمتها  قالصندور أن سع اعتبار

 طن 5000 طن 3000 طن 1000  السعة

ألف   عدد السعر البند

 ريال

ألف   عدد

 ريال

ألف   عدد

 ريال

 1000 5 100 3 800 1 800 طن 8شاحنة مربدة صغرية محولة 

 8500 5 1500 3 500 1 500 طن 10شاحنة مربدة متوسطة محولة 

 100 1 100 1 100 1 100 حافلة الستخدام العاملني

 810 8 810 8 130 1 130 رافعة شوكية كهربائية

 800 8 300 3 800 8 100 سيارة جيب

 8810 - 8110 - 1130 - - اجلملة 
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ألف  1150ألف،  8050ألف، 1850والتجهيزات بنحو  األثاثالتوالي، وبذلك قدرت تكلفة 

 للطاقات الثالث على التوالي. 

 

 ( تكاليف ما قبل التشغيل1

املخططات  على تكلفة وتشمل كافة املصروفات اليت تنفق يف السنة األوىل، وتشتمل 

اهلندسية والرتاخيص وبعض املصروفات األخرى اليت تنفق قبل تشغيل املشروع. وقدر هلذا البند 

طن  5000، و3000، 1000مليون ريال للطاقات اإلنتاجية الثالث ) 115مليون،  1ألف،  500

 (، على التوالي. سنويَا

 

 ( بنود رأس املال العامل:1

شهور كحد أقصى، وبافرتاض أن املشروع يبدأ يف  8حي ميتد إىل حيث أن موسم بلح الرب 

حتقيق عوائد عند وبعد انتهاء موسم التسويق التقليدي مباشرة حيث يقوم املشروع بتوزيع الربحي 

احملفوظ وفق خطة توزيع مدروسة على منافذ البيع خالل الشهور الثالث التالية من العام. وهذا 

من الطاقات اإلنتاجية شهريًا. وعلى اعتبار أنه يلزم دفع  ٪30يع حنو على اعتبار أنه سيتم توز

كافة الرواتب واألجور للعاملني قبل بدء موسم التخزين، فإنه يكون من الضروري توفري 

من قيمة  ٪50أشهر. وعلى اعتبار أنه ميكن دفع  1االعتمادات املالية ألجور ورواتب العاملني ملدة 

مقدمًا على أن يتسلموا بقية مستحقاتهم من اإليرادات الناجتة عن بيع  البلح الربحي للمنتجني

الربحي املخزون، وكذلك احملروقات والطاقة واملياه ومواد التعبئة وقسط التأمني على األصول 

% فقط(. وعلى ذلك، يلزم توفري رأس املال العامل للمشروع واملقدر 1%( والصيانة وقطع الغيار )1)

ألف ريال للطاقات الثالث على التوالي كما هو  8130818ألف، و 1310818لف، أ 825818بنحو  

 (.31-8مفصل يف جدول )
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 بنود رأس املال العامل ملختلف الطاقات اإلنتاجية للمشروع باأللف ريال. .31-8جدول 

 طن   5000 طن 3000 طن 1000 البند

البلح  الربحي الطازج  باعتبار سعر شراء 

 ألف ريال( 5الطن )

3335 10000 11112 

 35118 12218 11518 األجور والرواتب

 850 115 100 احملروقات والطاقة واملياه

 8500 1500 500 مواد التعبئة والتغليف

 818 828 181 %(1التأمني على األصول) 

 818 828 181 %(1الصيانة وقطع الغيار )

 100 15 50 مواد النظافة الصحية

 8130818 1310818 825818 اجلملة 

 

 (  تكاليف التشغيل السنوية2

تشمل التكاليف التشغيلية السنوية للمشروع قيمة إجيار األرض اليت سيقام عليها  

 املشروع، حيث ميكن استئجار املساحة الالزمة إلنشاء املشروع وفقا لنظام التأجري املتبع يف

/سنة(. وحيقق ذلك بالطبع مزايا عديدة للمشروع أهمها 8ريال/م 0150أو  0185املناطق الصناعية ) 

توفر البنية التحتية، وتقليل التكاليف االستثمارية الالزمة، حيث تدفع القيمة اإلجيارية سنويا 

. على اعتبارها من ضمن التكاليف التشغيلية للمشروع، وليس من التكاليف االستثمارية

كما تشمل التكاليف التشغيلية السنوية للمشروع تكاليف البلح الربحي املشرتى لغرض  

التخزين، واألجور والرواتب، وتكاليف احملروقات والطاقة واملياه، وتكاليف مواد التعبئة 

% سنويا لتكون كافية للحفاظ على كفاءة أداء 5والتغليف، وتكلفة الصيانة وقطع الغيار )

الية، حيث ال يتم إحالل أي منها خالل عمرها املفرتض بعشر سنوات، بينما األصول الرأمس

%(. ولقد قدرت هذه التكاليف للمستويات اإلنتاجية املستهدفة 1تكلفة التأمني على األصول)

 ( يعرض ملخصًا لتكاليف التشغيل السنوية للمشروع باأللف ريال.31-8املختلفة، واجلدول )
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تكاليف التشغيل السنوية للمشروع وفقا للطاقات اإلنتاجية الثالث )باأللف . بنود 31-8جدول 

 ريال(.

 طن 5000 طن 3000 طن 1000 بنود التكاليف التشغيلية

 33335 80000 1110 البلح املشرتى للتخزين

 118812 131112 102012 األجور والرواتب

 500 350 800 احملروقات والطاقة واملياه

 8500 1500 500 والتغليفمواد التعبئة 

 818113 181015 15315 الصيانة وقطع الغيار

 883 838 131 %1التأمني على األصول 

 800 150 100 مواد النظافة الصحية

 8015311 8111313 1038113 اجلملة 

 

 الربحي اخلام الالزم للتخزين: البلح( تكاليف 3

مزارعني من ذوي السمعة اجليدة والذين سوف يتعاقد املشروع قبل كل موسم إنتاجي مع  

 لديهم خربة طويلة يف إنتاج الربحي بنوعيات ممتازة، ويفضل من لديهم حيازات كبرية.

ومن الطبيعي أن تتفاوت قيمة الربحي اخلام الالزم للمشروع وفقًا لبدائل الطاقات  

لطلب عند خمتلف اإلنتاجية املقرتحة، يف ضوء تغريات األسعار يف إطار تقلبات العرض وا

املستويات السوقية بدءًا من مستوى املزرعة وانتهاء باملستهلك النهائي داخليًا كان أم خارجيًا، 

إضافة إىل اجتاهات اهليئات التسويقية وقدرتها على توسيع الطلب على الربحي املخزن. وبافرتاض 

عاقد من املزرعة وسعر ثبات تكلفة املعامالت التصنيعية فيكون اهلامش السوقي بني سعر الت

 البيع عند باب الوحدة اإلنتاجية )املصنع( هو أساس القرار يف حفظ الربحي.

طن  1111طن، و 8000طن، و 1338شراؤه للحفظ حبوالي  الالزموتقدر كمية الربحي   

للطاقات املختلفة على التوالي. ولقد بينت الدراسة السوقية امليدانية إمكانية الشراء حبوالي 

مليون،  80مليون،  11110ريال/طن، وعلى ذلك تبلغ تكلفة شراء الربحي للتخزين حوالي 5000

مليون ريال على التوالي ) ويعترب هذا السعر مناسبا حيث دلت الدراسة امليدانية على أن  331335و

/ ريال 8500واقع املمارسات الفعلية ملنتجي الربحي تدل على أن متوسط سعر البيع يف املزرعة هو 
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ريال/ ) وخاصة أن التعاقدات عادة متت  1100طن ومتوسط السعر يف حالة التعاقدات الفعلية هو 

ألوقات يشح فيها املعروض يف السوق، إال أن نسبة كبرية من املنتجني الذين مشلتهم الدراسة 

 ريال/طن . 8180امليدانية أبدوا استعدادهم للتعاقد على أساس سعر قدره 

 

 جور: ( الرواتب واأل10

مليون للطاقات  811882مليون،  113112ألف،  102012قدرت الرواتب واألجور بنحو  

الثالث على التوالي. ومن املقدر حاجة املشروع االستثماري املستهدف إىل جهاز إداري وفين وعمالة 

 ( على النحو التالي:32-8كما يف جدول )

 ومديرًا لإلنتاج، وسكرتريا.القسم اإلداري: ويتكون من مديرا عاما للمشروع،  (1

القسم املالي: ويضم اثنني حماسبني وذلك لضبط حسابات اإلدارة والسجالت املالية  (8

واحملاسبية اخلاصة باملشرتيات واملبيعات وتسديد املستحقات وإعداد املوازنات احلسابية 

 الالزمة.

طن، أو أربعة  1000القسم التجاري: ثالثة مندوبني مبيعات يف حالة الطاقة اإلنتاجية  (3

طن، أو ستة مندوبني يف حالة الطاقة  3000مندوبني مبيعات يف حالة الطاقة اإلنتاجية 

طن. إضافة إىل مندوب مشرتيات واحد يف احلالة األوىل وأثنني يف أي من  5000اإلنتاجية 

 احلالتني الثانية والثالثة. 

 ت اإلنتاجية الثالث على التوالي.السائقون: وعددهم ثالثة، أو مخسة، أو سبعة وفقا للطاقا (8

 فنيني يف التربيد وامليكانيكا والكهرباء. الفنيون: ثالثة مهندسني (5

عاماًل دائمًا وفقًا للطاقات الثالث على  18، أو مثانيةالعمال الدائمون: وعددهم مخسة، أو  (1

 التوالي على مدار العام.

عاماًل للطاقات  30و 10، أو50ملوسم هو العمال املؤقتون : عدد العمال املؤقتني الالزمني يف ا (1

 شهور( 3الثالث على التوالي يف املوسم فقط ) 

 أمني مستودع: أمني مستودع واحد يف أي من الطاقات الثالث. (2

 حراس: عاملني حراسة يف أي من الطاقات الثالث. (3
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 تاجية.. عدد العاملني واألجر السنوي وقيمة الرواتب واألجور وفقا للطاقات اإلن32-8 جدول

األجر الشهري  البند

 ريال

 طن 5000 طن 3000 طن 1000

ألف  عدد ألف ريال/سنة عدد

 ريال/سنة

ألف  عدد

 ريال/سنة

 150 1 150 1 150 1 18500 مدير عام

 30 1 30 1 30 1 1500 مدير إنتاج

 31 1 31 1 31 1 3000 سكرتري

 31 8 31 8 31 8 8000 حماسب

 822 1 138 8 188 3 8000 مندوب مبيعات

 180 8 180 8 10 1 5000 مندوب مشرتيات

 188 3 188 3 188 3 8000 مهندس فين

 858 1 120 5 102 3 3000 سائق

 188 18 31 2 10 5 1000 عمال دائمون

 88 1 88 1 18 1 8000 أمني مستودع

 82و2 5 82و2 8 82و2 8 1800 حارس

 810 30 810 10 150 50 1000 *عمال مؤقتون

 118812  131112  102012 - - اجلملة

  أشهر يف العام. 3ملدة  *

 

 والطاقة واملياه ( تكلفة 11

من  الناجتةاملنتجات الغذائية هي تلك  تربيدالرئيسية للطاقة يف مشروعات  التكلفة 

واملياه من  والزيوتالوقود  احتياجاتستهالك الكهرباء يف مستودعات التخزين. كما تعد ا

 800وقدرت تكلفة هذا البند بنحو املتطلبات اهلامة لتشغيل اآلالت واملعدات وخطوط اإلنتاج. 

 ألف للطاقات الثالث على التوالي. 500ألف،  350ألف، 
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 التعبئة  مواد( تكاليف 18

 الغذائيةمالئمة لتعبئة املنتجات  كرتونيةهي عبوات للبلح الربحي  األساسية العبوات 

كجم، حسبت على أساس تكلفة قدرها  3كجم، و 1وهي صناديق كرتونية بسعات  .ربدةامل

هللة لكل كيلوجرام من الربحي املعد للتسويق بعد التخزين املربد يف األجواء املتحكم بها.  50

 3000و 1000) الثالث اإلنتاجيةتكاليف مواد التعبئة والتغليف للطاقات ( 33-8ويوضح جدول )

 سنويَا. (طن 5000و

 

 3000و 1000) للطاقات اإلنتاجية الثالث )بالريال(التعبئة والتغليف  مواد تكاليف. 33-8 جدول

 .سنويَا للربحي باأللف ريال (طن 5000و

 اإلنتاجية )طن /سنة( الطاقة البند

 1000 3000 5000 

 3كجم و1البالستيكية األساسية بسعات  العبوات

       هللة لكل  50 قدره ، وبسعر متوسطكجم

 بلح برحيكجم 

 

500 

 

1500 

 

8500 

 8500 1500 500 كلفة مواد التعبئة والتغليف إمجالي

 

 ( تكلفة الصيانة وقطع الغيار: 13

من قيمة األصول الرأمسالية،  ٪5قدرت تكلفة الصيانة وقطع الغيار على أساس نسبة  

ألف ريال للطاقات الثالث على  818113ألف، 181015ألف،  15315وعلى ذلك قدرت حبوالي 

 التوالي .

 

  ( تكلفة مواد النظافة ومكافحة اآلفات18

وتشمل املصائد واملراوح والستائر اهلوائية وكذلك مواد النظافة املختلفة. ولقد قدرت  

 ألف ريال سنويا للطاقات الثالث على التوالي. 800ألف،  150ألف،  100تكلفتها بنحو 
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 التدفقات النقدية السنوية خالل عمر املشروع  8-1-3-1

 ( إيرادات املشروع:1)

 تتكون إيرادات املشروع من: 

اإليرادات املتحصلة من قيمة بيع الربحي املخزن آخر وخارج املوسم التقليدي أي على  ( أ)

 موسم التخزين. انتهاءمدى ثالث شهور على األقل بعد 

% من الكمية املشرتاة بنفس سعر 10اإليرادات املتحصلة من بيع الفرزة ) يف حدود  ( ب)

 الشراء، وهي عادة ما تكون يف صورة برحي رطب أو منصف.

يرادات الثانوية املمكن حتقيقها من استخدام طاقات التربيد املتاحة ملنتجات اإل ( ت)

 شهور. 1وحماصيل أخرى ملدة ال تقل عن 

( التدفقات النقدية للمشروع خالل 108-8و ) ( 101-8( و )100-8وتوضح اجلداول ) 

يال فقط ر 15عمره االقتصادي )عشر سنوات + سنة اإلنشاء( وذلك على اعتبار سعر البيع هو 

% من 10للكيلوجرام من الربحي بعد ختزينه، وأن سعر بيع الربحي الناتج من الفرز ) يف حدود 

 ريال للكيلوجرام. 5الكمية املشرتاة ( هو 

  

 للمشروع   Inflows والداخلة  Outflows ( التدفقات النقدية اخلارجة8)

النقدية الداخلة واخلارجة ( التدفقات 108-8إىل  100-8توضح اجلداول السابقة )من  

 سنوات(. 10للمشروع وفقا لكل من الطاقات اإلنتاجية الثالث خالل عمره االقتصادي )
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 .طن 1000التدفقات النقدية لطاقة  .100-8جدول   

التكاليف  السنة

 الرأمسالية

التكاليف 

 التشغيلية

مجلة 

التدفقات 

 اخلارجة

التدفقات 

 * الداخلة

التدفقات 

 الصافية

1 13130 - 13130 - (13130) 

8 825818 1038113 1513511 15111 81113 

3 - 1038113 1038113 15111 538511 

8 - 1038113 1038113 15111 538511 

5 - 1038113 1038113 15111 538511 

1 - 1038113 1038113 15111 538511 

1 - 1038113 1038113 15111 538511 

2 - 1038113 1038113 15111 538511 

3 - 1038113 1038113 15111 538511 

10 - 1038113 1038113 15111 538511 

11 - 1038113 1038113 8058118 1012011 

ألف ريال قيمة بيع  111ألف ريال/طن بعد موسم التخزين وكذلك  15مليون على أساس سعر بيع  15تشمل   *

 ألف ريال/طن( 5% فقط( بسعر الشراء )10جزء من الفرز قبل التخزين )

 

 .طن 3000التدفقات النقدية لطاقة  .101-8جدول   

التكاليف  السنة

 الرأمسالية

التكاليف 

 التشغيلية

مجلة التدفقات 

 اخلارجة

التدفقات 

 * الداخلة

التدفقات 

 الصافية

1 83810 - 83810 - (83810) 

8 1310818 8111313 3388111 81000 111213 

3 - 8111313 8111313 81000 8022011 

8 - 8111313 8111313 81000 8022011 

5 - 8111313 8111313 81000 8022011 

1 - 8111313 8111313 81000 8022011 
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التكاليف  السنة

 الرأمسالية

التكاليف 

 التشغيلية

مجلة التدفقات 

 اخلارجة

التدفقات 

 * الداخلة

التدفقات 

 الصافية

1 - 8111313 8111313 81000 8022011 

2 - 8111313 8111313 81000 8022011 

3 - 8111313 8111313 81000 8022011 

10 - 8111313 8111313 81000 8022011 

11 - 8111313 8111313 1010818 3332311 

ريال قيمة  مليون8ألف ريال/طن بعد موسم التخزين وكذلك  85على أساس سعر بيع مليون ريال  85تشمل   *

 ألف ريال/طن( 5% فقط( بسعر الشراء )10بيع جزء من الفرز قبل التخزين )

 

 .طن 5000التدفقات النقدية لطاقة  .108-8جدول   

التكاليف  السنة

 الرأمسالية

التكاليف 

 التشغيلية

مجلة 

التدفقات 

 اخلارجة

التدفقات 

 * الداخلة

التدفقات 

 الصافية

1 88331 - 88331 - (88331) 

8 8130818 8015311 1805111 1233315 1181118 

3 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

8 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

5 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

1 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

1 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

2 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

3 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

10 - 8015311 8015311 1233315 3151312 

11 - 8015311 8015311 3313513 5222818 

ريال  مليون 313335ألف ريال/طن بعد موسم التخزين وكذلك 15على أساس سعر بيع مليون ريال  15تشمل   *

 ألف ريال/طن 5% فقط( بسعر الشراء )10قيمة بيع جزء من الفرز قبل التخزين )
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 التحليل املالي ملشروع حفظ الربحي  8-1-3-1 

بعد أن وفق اهلل القائمني على هذا املشروع البحثي من حتقيق ابتكار تقين ميكن من  

الربحي الطازجة يف موسم خالله حفظ مثار الربحي مبواصفات جيدة ومماثلة ملواصفات مثار 

إنتاجها، وبعد دراسة سوقية مستفيضة جلانيب عرض الربحي الطازج والطلب عليه وتوجهات 

املنتجني واملستهلكني والوسطاء هلذا املنتج، أصبح من األهمية مبكان حتليل هذا اإلجناز 

الفنية والتقنية العلمي التقين ماليا واقتصاديا. فلقد مت بيان اخلطوات والشروط واملواصفات 

لعملية حفظ الربحي اخلام وفقًا لالعتبارات العلمية الصحيحة من النواحي اهلندسية والتغذوية 

الواردة يف مواصفات هذا املشروع، للوصول إىل املنتج النهائي يف الصورة املمتازة واملستهدفة من 

 هذا املشروع. 

عند تنفيذ هذا املشروع فقد  Economies of Scaleوللوقوف على أهمية اقتصاديات السعة  

مت إجراء تقديرات ملتوسط تكلفة الطن الواحد وفقا لطاقات إنتاجية ممكنة من حيث توفر 

الربحي الطازج وتوازنات السوق احلالية واملنتظرة. وعليه، رأى فريق الدراسة أن تكون بدائل 

ثالثة آالف طن، ومخسة آالف الطاقات اإلنتاجية املستهدف حتليل جدواها ماليا هي ألف طن، و

البديل املناسب يف ضوء ممكناته املالية، وظروف سوق  اختيارطن. وبذلك تتيح هذه الدراسة 

 الربحي يف أي من املناطق اإلنتاجية وفق التقنية قيد الدراسة.

أن التكاليف  ( يالحظ103-8ومن خالل استعراض التقديرات الواردة يف جدول )  

% من التكاليف اإلنتاجية الكلية الالزمة لوحدة ختزين الربحي يف أجواء 25حنو التشغيلية متثل 

متحكم فيها. ومل تتجاوز متوسط التكلفة االستثمارية حلفظ الكيلو جرام الواحد 

طن على  5000طن،  3000طن،  1000ريال/كجم للطاقات اإلنتاجية  11821، 11208،11810

يال/ 1183، 1111، 8111)عدا شراء الربحي الطازج( حنو التوالي. وتبلغ التكاليف التشغيلية 

كجم على التوالي، وهي تشمل األجور، والرواتب، واحملروقات، والطاقة، واملياه، والتعبئة 

والتغليف، والصيانة وقطع الغيار، وكذلك التأمني على األصول، ومواد النظافة الصحية. وبذلك 

 2111، 2132، 3138فيها الربحي الطازج اخلام حنو  تبلغ التكاليف التشغيلية اإلمجالية مبا

 رياال/كجم على التوالي.
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، 1000. متوسط تكلفة حفظ الطن من الربحي وفق للطاقات إنتاجية خمتلفة )103-8جدول 

 طن سنويًا( موزعة إىل بنودها املختلفة باأللف ريال. 5000، 3000

 طن 5000 طن 3000 طن 1000 البند

 % ألف ريال % ريالألف  % ألف ريال

  11821  11810  11208 تكاليف استثمارية

  0133  0185  11020 أجور ورواتب

  0110  0118  01800 حمروقات وطاقة ومياه

  0150  0150  0150 تعبئة وتغليف

  0183  0183  0111 صيانة وقطع غيار

  0103  0110  0113 تأمني على األصول

  0108  0105  011 مواد نظافة صحية

التكاليف  مجلة

التشغيلية عدا الربحي 

 الطازج

8111  1111  1183  

  1111  1111  1111 الربحي الطازج

مجلة التكاليف 

 التشغيلية

3138 23121 2132 25110 2111 21135 

 100 3185 100 3113 100 111188 التكلفة الكلية

 - 380 - 133 - 313 * كمية التعادل )طن(

التعادل )ألف سعر 

 ريال/طن(

11118 - 3113 - 3185  

 ريال/طن. 15000حسبت على أساس متوسط سعر البيع على مستوى وحدة احلفظ  *
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ويف حالة تشغيل كامل الطاقات قيد الدراسة، فإن فرص حتقيق األرباح تتوقف على  

الربحي املخزن حتت أجواء متحكم فيها آخر  عوأسعار بيالفرق بني أسعار الربحي الطازج اخلام 

 أو خارج املوسم التقليدي لعرض الربحي الطازج دون ختزين واليت سبق اإلشارة إليها. 

لعنصر الزمن لضبط  اعتبارا( واليت ال تضع 103-8وتدل النتائج الواردة يف اجلدول ) 

فقات النقدية الداخلة واخلارجة للمشروع أنه ميكن للمشروع حتقيق أرباح إذا جتاوز سعر بيع دالت

رياال يف بدائل  3185، 3113، 11118الربحي املخزن يف أجواء متحكم بها سعر التعادل املقدر بنحو 

 التشغيل بطاقة إنتاجية كاملة. اعتبارالطاقات اإلنتاجية قيد الدراسة، وذلك على 

املفيد أن يتعرف املستثمر على وضع املشروع يف حال عدم إمكانية التشغيل بالطاقة ومن  

الكاملة، لذا رأى الفريق البحثي ضرورة حساب أقل طاقة ممكنة لتغطية التكلفة بالكاد 

ريال/كجم، وهي ما تسمى بكمية  15بفرض سعر تقرييب لبيع الربحي خارج املوسم وهو 

طن على التوالي. ويعين ذلك أن  380طن،  133طن،  313ية التعادل، وقد بلغت هذه الكم

املشروع ميكنه أن يعمل بطاقات أقل من طاقته القصوى ويظل حمققا لألرباح طاملا أن الكميات 

 املنتجة تتجاوز كميات التعادل املذكورة للبدائل قيد الدراسة.

 

 معايري اجلدوى املالية لتخزين الربحي  8-1-3-2

 B/Cأهم مؤشرات اجلدوى املالية للمشروع، وهي نسبة العائد إىل التكلفة لقد مت تقدير  

Ratio  وصايف القيمة احلالية للمشروعNet Present Value (NPV)  وذلك باستخدام سعر خصم(

 . ويعرض جدولInternal Rate of Return (IRR)( وكذلك معدل العائد الداخلي للمشروع ٪5قدره 

ملختلف الطاقات اإلنتاجية قيد الدراسة. وبصفة عامة تشري نتائج ( هذه املؤشرات 8-108)

 املؤشرات املخصومة إىل جدوى املشروع ماليًا يف مجيع احلاالت املدروسة .
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 3000طن،  1000. مؤشرات اجلدوى املالية ملشروع حفظ الربحي بطاقات إنتاجية 108-8جدول 

 طن سنويًا . 5000طن، 

 طن ...5 طن  ...0 طن ...1  المؤشر

 B/C Ratio 1181 1158 1113نسبة العوائد إلى التكاليف 

 N.P.V 81830153 18153015 88003811صافي القيمة الحاضرة )ألف(  

 IRR )٪( 30 55 11معدل العائد الداخلي 

 

 حتليل املخاطر واحتماالت اخلسائر ملشروع حفظ الربحي  8-1-3-3

املشروع يف مواجهة أي خماطر حمتملة سواء كانت هذه توجد مؤشرات هامة ملرونة هذا  

 املخاطر طبيعية أو اقتصادية، ومن بينها:

 نسبة التكاليف االستثمارية إىل التكاليف الكلية. -

 مدى ختصص األصول.  -

 االستخدامات البديلة واملكملة لألصول اإلنتاجية. -

 املنتجات واخلدمات الثانوية واجلانبية للمشروع. -

 بني األنشطة واملشروعات.التكاملية  -

 

 حتليل حساسية املشروع الحتماالت زيادة التكلفة أو نقص اإليرادات

قد يتخوف املستثمرون من احتمال ارتفاع التكاليف سواء كانت تكاليف تشغيلية أو  

عن األسعار  احملفوظتكاليف استثمارية، كما قد يتخوفون من إمكانية اخنفاض سعر الربحي 

 املأخوذة يف االعتبار )  ألف ريال/طن( يف تقديرات املؤشرات املالية. 
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 ولذلك مت تقدير املؤشرات املالية للمشروع يف ضوء الفروض التالية:

 .٪10زيادة التكاليف الكلية للمشروع بكافة بنودها االستثمارية والتشغيلية بنسبة  -1

 .٪10بنسبة  احملفوظبيع الربحي  اخنفاض اإليرادات نتيجة اخنفاض أسعار -8

( واليت توضح مؤشرات حتليل حساسية 105-8وباستعراض النتائج املدونة يف اجلداول ) 

املشروع لالفرتاضات السابقة. كما يتبني أن املشروع أكثر حساسية الخنفاض أسعار بيع الربحي 

 (. 101-8احملفوظ من ارتفاع التكاليف اإلنتاجية بكافة بنودها ) جدول 

 

 .٪10. مؤشرات حتليل حساسية املشروع زيادة التكلفة اإلمجالية بنسبة 105-8جدول 

 طن 5000    طن 3000 ن              ط1000 املؤشرات املالية

  B/C Ratio 1115 1132  1182نسبة العوائد إىل التكاليف 

  N.P.V  11588 103853  808883صايف القيمة احلاضرة )ألف( 

  IRR(٪) 80 88  53 معدل العائد الداخلي 

 

. مؤشرات حتليل حساسية املشروع يف حال اخنفاض أسعار البيع  )الربحي 101-8جدول  

 .٪10احملفوظ واملفروز( بنسبة 

 طن 5000 طن 3000 طن               1000 املؤشرات املالية 

   B/C Ratio 1118 1131 1181نسبة العوائد إىل التكاليف  

  N.P.V  13235 30838 112833 صايف القيمة احلاضرة )ألف(

   IRR(٪) 1211 81 58 معدل العائد الداخلي 
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 ملشروع حفظ الربحي ةاالقتصادياجلدوى   8-1-3-10

يعترب هذا املشروع من املشروعات التقنية احلديثة اليت تسهم يف رفع كفاءة تسويق التمور  

أساسية يف البنيان االقتصادي الزراعي السعودي. ويف ظل تزايد السعودية، واليت تشكل دعامة 

املشكالت التسويقية اليت تعاني منها معظم أنواع التمور )خاصة تلك يف مرحلة اخلالل 

)البسر((، يعد هذا املشروع مبثابة فرصة تسويقية جديدة من خالل توسعة تسويق التمور، وخاصة 

كن أواًل توسعة سوق الربحي زمنيًا من خالل ختزين الربحي بلح الربحي من خالل عدة حماور. فيم

بنوعية جيدة، ومواصفات ممتازة ليكون يف متناول املستهلك مبد فرتة زمنية متتد على مدار عدة 

أشهر بعد املوسم. هذا فضاًل عن توسعة سوق الربحي مكانيًا من خالل نقل الربحي احملفوظ 

ناطق مرتامية من اململكة على مدار عدة أشهر بعد املوسم. ليفي باالحتياجات االستهالكية يف م

ويتم ذلك من خالل تطوير وسائل النقل املربد وتزويد منافذ التوزيع باملربدات املناسبة حلفظه 

وتداوله طوال الفرتة. هذا فضاًل عن إمكانية التصدير للدول اجملاورة وغريها ليزداد السوق 

ملكة. ومن ثم ميكن أن يكون ذلك مدخاًل لزيادة الصادرات اتساعا ليمتد إىل خارج حدود امل

السعودية وخاصة من الربحي املطلوب يف كثري من األسواق العاملية وإىل الدول اإلسالمية 

وبشكل خاص خالل شهر رمضان املبارك خالل توافق ذلك مع نهاية موسم الربحي. ومن الناحية 

واصفات الربحي ليتواكب مع متطلبات الشكلية، يركز املشروع على تطوير شكل وم

املستهلكني والذين تطورت احتياجاتهم وتفضيالتهم االستهالكية ووعيهم واهتمامهم بالنواحي 

 الصحية والغذائية للمنتجات املتداولة،.

ويسهم املشروع بشكل واضح يف زيادة الدخل الوطين ملا ينجم عنه من قيمة مضافة على  

زراعية السعودية، واعتماده على عناصر إنتاجية وطنية دون االحتياج إىل منتج من أهم املنتجات ال

عناصر مستوردة. ويسهم املشروع يف توفري فرص وظيفية تتدرج بني وظائف إدارية وفنية وعمالة 

 11، 30، 83عادية دائمة وأخرى مؤقتة، إذ تبلغ الفرص الوظيفية اليت يتيحها هذا املشروع 

، 1000فرصة وظيفية مؤقتة وفقًا للطاقات الثالث ) 80، 80، 15ذلك فرصة وظيفية دائمة، وك

ألف،  331طن( قيد الدراسة. وتبلغ األجور السنوية اليت يدفعها هذا املشروع حنو  5000، و3000

مليون ريال سنويًا للطاقات الثالث على التوالي. هذا فضاًل عن الفرص  11853مليون،  11831
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شطة االقتصادية ذات الروابط اخللفية واألمامية بهذا املشروع سواء على الوظيفية النامجة عن األن

مستوى مزارع النخيل أو مصانع العبوات الالزمة للتمور أو مراكز التسويق والتداول. كما أنه 

ميكن أن يساعد على تأمني منفذ تسويقي ملنتجي التمور مبا يقلل من خماطر التسويق لديهم 

روع إىل وسيلة التعاقد املسبق مع مزارعي النخيل لتوريد الكميات الالزمة وخاصة إذا ما جلأ املش

 من الربحي اخلام الالزم لعمليات التربيد واحلفظ يف األجواء املتحكم بها.

 Engineeringويعترب املشروع مثااًل ميكن أن حيتذى به يف تطويع التقنية اهلندسية  

Technology نسان واليت أصبحت املخرج العصري لتطوير سبل يف جمال علوم األغذية وصحة اإل

تسويق الغذاء عمومًا ومنتجات الفاكهة واخلضار على وجه اخلصوص. ويتم ذلك بنفس األسلوب 

املتبع يف الدول املتقدمة، إذ مل تزل اململكة العربية السعودية تعتمد يف الغالب على األساليب 

ة منتجات اخلضار والفاكهة، وبالذات التمور يف التقليدية يف تسويق املنتجات الزراعية وخاص

مراحل نضجها املختلفة. هذا رغم املطالبة املستمرة بضرورة تنمية الصناعات التحويلية واستخدام 

 أحدث التقنيات لتعظيم االستفادة من التمور يف اململكة العربية السعودية.

من كافة جوانبها الفنية  يتيح هذا املشروع فرصة استثمارية مدروسة على أسس علمية 

والتقنية والسوقية واملالية واالقتصادية. وميكن لرجال األعمال واملستثمرين االستفادة منها سواء 

كان ذلك من خالل القطاع اخلاص أو القطاع التعاوني. وميكن أن تكون األرباح احملققة من 

ت وتوجيهها إىل جمال حفظ هذا املشروع مبثابة عامل اجلذب الذي يؤدي إىل جلب االستثمارا

وتصنيع وتسويق وتصدير التمور السعودية، مبا يعود بالنفع على كافة أطراف نظام تسويق التمور 

يف اململكة من منتجني ومستهلكني ووسطاء ومصنعني ومصدرين. هذا فضاًل عن توسيع نطاق 

 السوق، ورفع أسعار التمور خاصة الطازجة منها.

بني منتجي متور الربحي اد نوع من التنسيق السوقي الرأسي ويساعد املشروع على إجي 

م مع طبيعة هذه الثمار، ومبا لتوزيع وفق إطار علمي وعملي يتوائازج ورجال ألعمال ومنافذ االط

حيقق االنسجام الطبيعي بني اإلنتاج واحتياجات املستهلكني. وبذلك فإن املشروع حيقق مزايا 

بني القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وزيادة القيمة  Sectoral Integrationالتكامل القطاعي 

لتمور الربحي السعودية، وحتقيق التوازن الرأسي، والتوازن الشكلي  Value addedاملضافة 
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والتوازن املكاني يف سوق الربحي. ومبا يسهم يف احملافظة على منجزات القطاع الزراعي ودعم 

ور من أهمها، هذا فضاًل عن فتح فرص جديدة لتصدير الربحي مواطن القوة فيه واليت تعد التم

 الطازج لألسواق اإلقليمية والدولية.

 

 مناقشة عوامل جناح ومعوقات مشروع حفظ الربحي  8-1-3-11

يعتمد جناح مشروع حفظ وختزين الربحـي باملواصـفات التغذويـة والصـحية واهلندسـية علـى        

عوامل عدة خاصة بطبيعة هذا املشروع، وموقعه. كذلك يعتمـد  النحو الوارد يف هذه الدراسة على 

جناحه على عالقاته مع اهليئـات القائمـة بالفعـل، وخاصـة منتجـي الربحـي وتسـويقه ومسـتهلكيه،         

واملؤسسات التمويلية واألجهزة احلكومية مثل وزارة الزراعة، صندوق التنمية الزراعية، وصـندوق  

 التنمية الصناعي وغريها.

املعـروف،   SWOTل هذا اجلزء عرض ألهم عوامل جناح ومعوقات املشروع وفقًا ملنهج ويتناو 

، وأخـرى  Strengthenوالذي يقسم هذه العوامـل إىل عوامـل داخليـة وتتضـمن عوامـل تـدعم املشـروع        

 Opportunities، وكــذلك عوامــل خارجيــة تتضــمن فرصــًا أمــام املشــروع    Weakenتضــعف املشــروع 

 .Threatenوأخرى تهدد املشروع 

 

 ( أهم عوامل اليت تدعم مشروع حفظ الربحي 1

ــة الــيت تــدعم هــذا املشــروع اعتبــاره األول مــن نوعــه يف اململكــة         مــن أهــم العوامــل الداخلي

العربية السعودية باعتباره مشروع متخصص، ويقوم على أحدث مـا وصـلت إليـه التقنيـة يف هندسـة      

ــا   ــوفر املـــواد اخلـ ــازة   التصـــنيع وعلـــوم األغذيـــة، وتـ ــازج ذات اجلـــودة املمتـ ــن الـــبلح الطـ ــة مـ م الالزمـ

املستهدفة. وحيث أنه سينشأ يف أهم املناطق املنتجة هلذه األصناف بوفرة متكنه مـن تـوفري كافـة    

احتياجاتــه، هــذا فضــاًل عــن اســتعداد املنــتجني للتعاقــد مــع املصــنع مســبقًا علــى توريــد الكميــات    

ت التربيـد واحلفـظ يف األجـواء املـتحكم بهـا، وباملواصـفات       املطلوبة من البلح الطازج الالزم لعمليـا 

املطلوبة، وبأسعار مناسبة. ويتوفر للمشروع اخلصائص الفنية والتقنية واالقتصادية اليت متيـزه عـن   
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غريه من املنافسني يف السوق. كما ميكن احلصـول علـى قـرض مـن صـندوق التنميـة الصـناعي أو        

 صندوق التنمية الزراعية.

 

 نقاط الضعف ملشروع حفظ الربحي ( أهم 8

من أهم عوامل ضعف املشروع اعتماده على سلعة سريعة التلف إذا تعرضت لظـروف ختـزين    

أو تداول غري مناسبة أو يف حـال حـدوث أي خلـل أو عطـل يف أي مرحلـة مـن مراحـل سلسـلة التربيـد          

 واحلفظ املخطط هلا.  

 

 حفظ الربحي  ( أهم العوامل اليت تزيد من فرص النجاح مشروع3

يتــوفر للمشــروع طاقــة ختزينيــة للتربيــد ميكــن االســتفادة منهــا يف حتقيــق عوائــد إضــافية       

للمشروع. فمن املعروف أن موسم احلفظ للمشروع ميكن أن ميتد ملدة أربعة شهور يـتم تسـويق بلـح    

التصـريف.  الربحي الطازج خالل شهور املوسم. وبعد ختزين الربحي يتم تسويقه وتوزيعه على منافذ 

ملـدة أربعـة شـهور،     ٪80من الطاقة التخزينيـة ملـدة مخسـة شـهور، و     ٪80ومن ثم ميكن إتاحة حنو 

% ملدة شهر واحد، ومـن املمكـن أيضـا إتاحـة كامـل      80ملدة شهرين،  ٪80ملدة ثالثة شهور،  80٪

الطاقة التخزينيـة يف املتبقـي مـن السـنة )حـواىل  مخسـة أشـهر( لالسـتفادة منهـا مـن خـالل التـأجري             

 للمحاصيل األخرى.

 

 ( أهم العوامل اليت ميكن أن تهدد مشروع حفظ الربحي 8

هو التوسع يف حفظ بلح الربحي بطرق  من أهم العوامل اليت ميكن أن تهدد املشروع 

قليلة التكلفة.  Modified Atmospheric Packages (MAP) مستحدثة مثل العبوات املعدلة األجواء 

كذلك يف حالة عدم وجود محلة إعالنية مكثفة لتوعية املستهلكني مبميزات البلح الطازج 

اعتماده على أي مواد كيميائية أو  وعدم -كما هو احلال هلذا املشروع–املخزن بالطرق العلمية 

مواد ضارة للبيئة أو املنتج يف احلفظ بل على نفس الغازات املوجودة يف اجلو ولكن يف التحكم 

 بنسبها ودرجة حرارة التخزين. 
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 . املراجع5
 

 .. التسويق الزراعي. دار املريخ، الرياض1331. إمساعيل، صبحي وحممد القنيبط

. دراسة حتليلية للتقييم االقتصادي 8001 وأمحد حلمي حسن. آل سلطان، مهدي بن معيض،

للسياسات اإلنتاجية لبعض أصناف التمور يف اململكة العربية السعودية. ندوة النخيل 

الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، 

 2-5امللك فيصل، اإلحساء،  ملخصات األحباث. مركز أحباث النخيل والتمور. جامعة

 .8001مايو 

. تنمية إنتاج التمور يف إىل من: الواقع وآفاق التنمية. ندوة النخيل 8001باسباع، على مخيس. 

الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، 

 2-5يصل، اإلحساء، ملخصات األحباث. مركز أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك ف

 .8001مايو 

. زراعة النخيل وإنتاج التمور يف اململكة: الواقع والتطلعات ) حماضرة عامة(. 8001بالغنيم، فهد. 

ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة 

مايو  2-5حساء، اآلفات، مركز أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك فيصل، اإل

8001. 

. املشكالت اإلنتاجية والتسويقية لزراع النخيل بدائرة طولقة بوالية 8001بشري، بن عيشي. 

بسكرة باجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية. . ندوة النخيل الرابعة باململكة 

ث. العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، ملخصات األحبا

 .8001مايو  2-5مركز أحباث النخيل والتمور. جامعة امللك فيصل، اإلحساء، 

. توظيف التوزيع اإللكرتوني لزيادة الطلب على منتجات التمور يف األسواق 8001مجعي، عماري.

العاملية. ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق 

خصات األحباث. مركز أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك ومكافحة اآلفات، مل

 .8001مايو  2-5فيصل، اإلحساء، 
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 8001. والقحطاني، حسن وإمساعيل، صبحي احلمدان، عبداهلل حممد وحسن، بكري حسني

. التقرير إنتاج رطب جممد فائق اجلودة من أصناف خمتارة من التمور السعوديةم. 

 . 82-80ينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم أ ت . مشروع ممول من مدالنهائي

م. اخلواص امليكانيكية للتمور  8008احلمدان، عبداهلل حممد وحسن، بكري حسني. 

السعودية. التقرير اخلتامي. مشروع ممول من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم أ 

 . 82-12ت 

ور التجارة اإللكرتونية يف زيادة كفاءة وفاعلية مصانع د. "8001. شركة طيبة للتنمية الزراعية

 ورقة عمل مقدمة للملتقى األول ملنتجي ومصنعي التمور باململكة.". التمور يف اململكة

 م.1/5/8001 ه املوافق1/8/1888. ف املدينة املنورة

املستخدمة كأعالف . البدائل االقتصادية للتمور 8001الشعييب، عبد العزيز، وحممد السماعيل. 

يف حمافظة اإلحساء والقطيف. ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات 

التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، ملخصات األحباث. مركز أحباث النخيل 

 .8001مايو  2-5والتمور، جامعة امللك فيصل، اإلحساء، 

م. تنمية إنتاج وصناعة التمور 1325ور الدين .صربي، مدحت، وحممود العضييب، ومحدي رياض ن

يف اململكة العربية السعودية. جملة جامعة امللك سعود، اجمللد السابع، العلوم الزراعية 

(1 :)81- 81. 

. العوامل االقتصادية واالجتماعية لشعبة التمور يف 8001صالح الدين بن زيوش، وبن عيشي بشي. 

 اجلزائر.

. التحليل االقتصادي إلنتاج واستهالك التمور يف مصر والدول 8001 العبد، وائل أمحد عزت.

اإلسالمية. ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق 

ومكافحة اآلفات، ملخصات األحباث. مركز أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك 

 .8001مايو  2-5فيصل، اإلحساء، 
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. حتليل اقتصادي لتكاليف إنتاج متور السكري يف 8001مد بن عبداهلل علي. العليوي، حم

منطقة القصيم. رسالة ماجستري العلوم يف االقتصاد الزراعي، قسم االقتصاد الزراعي 

 كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة امللك سعود، الرياض.

ل يف اجلزائر. ندوة النخيل . التحدي والنظرة املستقبلية لوضع قطاع النخي8001قطوشي، أ. 

الرابعة باململكة العربية السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، 

 2-5ملخصات األحباث. مركز أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك فيصل، اإلحساء، 

 .8001مايو 

السعودية: حتديات . ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية 8001مركز أحباث النخيل والتمور. 

التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، ملخصات األحباث. جامعة امللك فيصل، اإلحساء، 

 .8001مايو  5-2

. توقعات الفائض واألهمية االقتصادية. ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية 8001املالح، جالل. 

األحباث. مركز  السعودية: حتديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات، ملخصات

 .8001مايو  2-5أحباث النخيل والتمور، جامعة امللك فيصل، اإلحساء، 

دراسة أثر انضمام اململكة إىل منظمة التجارة العاملية على القطاع الزراعي.  .8000. وزارة الزراعة

 الرياض، اململكة العربية السعودية.

ملكة العربية السعودية ـ العدد السابع مؤشرات عن صناعة التمور يف امل .8008. وزارة الزراعة

 م.8008هـ/1885

التمور يف اململكة العربية السعودية، الواقع واملأمول وكالة الوزارة لشؤون . 8001. وزارة الزراعة

م(.، 8001هـ ـ1881إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء ) األحباث والتنمية الزراعية،

 الرياض، اململكة العربية السعودية.

. م(8005-1331حملة عن صناعة التمور يف اململكة العربية السعودية ). 8001. وزارة الزراعة

 الرياض، السعودية.

". إدارة اإلحصاء.. الرياض، 85. الكتاب االحصائي الزراعي السنوي "8011. وزارة الزراعة

 w.moa.gov.sa/public/portalhttp://ww السعودية. 

 

http://www.moa.gov.sa/public/portal


  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 

 

Abbas, F. M. A., Foroogh, B., Liong, M. T. and Azhar, M. E. (2008). Multivariate Statistical 

Analysis of Antioxidants in Dates (Phoenix dactylifera). International Food Research 

Journal 15(2): 193-200. 

Akbudak. B.. Tezcan. H.. and Eris. A .(2008). Evaluation of messenger plant activator as a 

preharvest and postharvest treatment of sweet cherry fruit under a controlled 

atmosphere Int .J .Food Sci .Nutr. (1):1-13. 

Akingbala. J.O.; Rooney. L.W.; Palacios. L.G.; Sweat. V.E .(1982). Thermal properties of 

sorghum starch.In 'Proceedings of the International symposium on sorghum grain 

quality' G International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics .pp .251-

261. 

Al-Bakir, A., and Whitaker, J.R. (1978)., Purification and characterization Of Invertase From 

Dates (Phoenix Dactylifera L., Var. Zahdi), J. Food Biochem., 2: 132-160. 

Albin. F.V.; Badari. Narayana K.; Srinivasa. Murthy S; Krishna. Murthy M.V .(1979). Thermal 

diffusivities of some unfrozen and frozen food models .Journal of Food Technology; 

(14 ( 4:)361-367 

Al-Ghamdi (1996). Field evaluation of date palm (Phoenix Dactylifera L.) cultivars produced 

though tissue culture techniques .3 - Fruit physical properties. Bull .Fac .Agric.. Univ .

Cairo. (47): 153-166 

Alhama, F .and Gonz_alez Fernandez. C.F .(2002).  Transient thermal behavior of phase-change 

processes in solid foods with variable thermal properties .Journal of Food Engineering 

(54 ( : 331–336. 

Al-Redhaiman, K. N. (2004). Modified atmosphere extends storage period and maintains quality 

of' Barhi date fruits, Proceedings of the 5
th

 international postharvest symposium Verona, 

Italy  

Al-Yahya. S. A. (1999). Determination of moisture content of dates by vacuum 

oven.International conference for dates palm .Studies and Environmental Research 

Centre; Assiut University. Egypt. 

Ananthakrishna. S .; Dhanaraj. S.; Ramakrishnarajan. M.; and Govindarajan, V. (1983) .

Instrumental quality measures :development. standardization and their correlation to the 

sensory attributes in apple .Journal of Food Science and Technology. India (20  (  2 : 57-

62. 

Angós I.; Vírsedaa. P .and Fernándeza. T. (2008). Control of respiration and color modification 

on minimally processed potatoes by means of low and high O2/CO2 atmospheres .

Postharvest Biology and Technology .(48  ( 3 :)422-430. 

AOAC.1995 .Official methods of analysis. 16
th

 Ed .Associates of official analytical Chemists .

Washington DC. 

Aparicio, C., L. Otero, P. D. Sanz, and B. Guignon (2011). Specific volume and compressibility 

measurements of tomato paste at moderately high pressure as a function of temperature, 

Journal of Food Engineering (103) 251–257. 

ASTM Standard C-177 .(1970). Thermal Conductivity of Materials by Means of the Guarded 

Hot Plate .Annual ASTM Standards .V 1.14.p.17. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Avila, I.M.L.B. and Silva, C.L.M. (1999). Modeling kinetics of thermal degradation of color in 

peach puree. Journal of Food Engineering (39)161–166. 

Awad, M.A.; and de-Jager, A. (2003). Influences of air and controlled atmosphere storage on the 

concentration of potentially healthful phenolics in apples and other fruits, Postharvest 

Biology and Technology (27): 53 -58. 

Aydına Cevat, and Musa Özcan. (2002). Some physico-mechanic properties of terebinth 

(Pistacia terebinthus L.) fruits. Journal of Food Engineering. (53) 1: 97–101. 

Bacha. M .A.; and Shaheen. M .A .(1986). The effect of different Leaf/Bunch ratios on yield and 

fruit quality of Nabut Seif and Ruzeizi date palm cultivar .(4  ( 1)341-347. 

Bacha. M .A.; Naser. T .A.; and Shaheen. M .A .(1987) .Changes in physical and chemical 

characteristics of the fruits of four date palm cultivars.Proce .Saudi Biol .Soc. (10): 285-

295. 

Balaban. M.O.. and Pigott. G.M .(1992). Thermal conductivity. heat capacity and moisture 

isotherm of ocean perch at different moisture levels and temperatures .Journal of 

Aquatic Food Product Technology .(1( 2 : 57-74. 

Balla. C.; Saray T; Horti. K.; Koncz. A .and Polyak. K .(1994). Study of the color development 

of tomato during post harvest handling.COST 94 .In :The post harvest treatment of fruit 

and vegetables :quality criteria .Proceedings of a workshop. Bled. Slovenia.. 81 92. 

Barreiro, J.A., Milano, M. and Sandoval, A.J. (1997). Kinetics of color change of double 

concentrated tomato paste during thermal treatment. Journal of Food Engineering, pp. 

33 

Barrera, M. and Zaritzky, N. E. (1983), Thermal Conductivity of Frozen Beef Liver. Journal of 

Food Science, 48: 1779–1782. doi: 10.1111/j.1365-2621.1983.tb05083.x 

Basiouny. F.M. (1998). Quality of ‘Muscadine’ grapes as influenced by elevated CO2 and 

reduced O2 atmosphere .Act Hort .(464) .381–386 

Beaudry. R. M. (1993). Effect of carbon dioxide partial pressure on blueberry fruit respiration 

and respiratory quotient .Post harvest Biol .Technol .(3). 249-258. 

Becker. B.R and Brian A .F.. Ph.D .1999.Food thermophysical property models .Int .Comm .

Heat Mass Transfer. (26) 627-636. 

Bennett. A .H.. Chace. W .G .and Cubbedge. R .H .(1962) Estimating thermal conductivity of 

fruit and vegetable components - the Fitch method. ASHRAE J. (4( 9- 80 . 

Bertolini. P. Bottardi. S. Dalla Rosa.. M. and Folchi. A .(1997). Effect of controlled atmosphere 

storage on the physiological disorders and quality of Conference pears .Italian Journal 

of Food Science. (9( 4: 303–312. 

Blahovec. J.; Jeschke. J .and Houska. M .(1995). Mechanical properties of the flesh of sweet and 

sour cherries. Journal of Texture Studies. (26(1 :45- 57. 

Boersig. M.R.. Kader. A.A.. and Romani. R.J .(1988). Aerobic anaerobic respiratory transition in 

pear fruit and cultured pear fruit cells.J .Am .Soc .Hortic .Sci .(113). 869-873. 

Bon J .; H .Vquiro ; J .Benedito ; and J .Telis-Romero. (2010) .Thermophysical properties of 

mango pulp ( Mangifera indica L .cv .Tommy Atkins .Journal of Food Engineering (97) 

: 563–568. 

Bourne, M.C. (1978). Texture Profile Analysis. Food Technology, 32(7):62-66, 72. 

Bourne. M .C .(1974). Textural Changes in Ripening Peaches. Can .Inst .Food Sci .Technol. J .

(7(1: 11-15 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Büchert Agustín M.; Pedro M. Civello ; Gustavo A. Martíneza (2011). Effect of hot air, UV-C, 

white light and modified atmosphere treatments on expression of chlorophyll degrading 

genes in postharvest broccoli (Brassica oleracea L.) florets. Scientia Horticulturae (127): 

214–219 

Buttner. R.; Uhlemann. K.; and Schulze. P .(1987). Penetrometer studies on fruit firmness in a 

strawberry collection. Archiv fur Gartenbau.. (35(3:115-128. 

Cano, M. P., DeAncos, B. and Lobo, G. (1995). Peroxidase and polyphenol oxidase activities in 

papaya during post harvest ripening and after freezing/thawing, J. Food Sci., 60(4):815-

817., 

Carson James K. ; Simon J. Lovatt ; David J. Tanner ; and Andrew C. Cleland (2006). Predicting 

the effective thermal conductivity of unfrozen, porous foods. Journal of Food 

Engineering (75): 297–307 

Cecchinia Massimo; Marina Continib; Riccardo Massantinib; Danilo Monarcaa and Roberto 

Moscettia (2011). Effects of controlled atmospheres and low temperature on storability 

of chestnuts manually and mechanically harvested. Postharvest Biology and Technology 

(61): 131–136 

Chato. J .C .(1966). A survey of thermal conductivity and thermal diffusivity data on biological 

materials .ASME Paper 66-WATHT - 37. 

Chen. X .D.; McLellan. D .N.; Rahman. M .S .(1998). Thermal diffusivity of kiwifruit skin. flesh 

and core measured by a modified fitch method .Int .J .Food Prop .(1) 2:113-119. 

Chervin C.. Speirs J.. Loveys. B.. and Patterson. B .D   . (2000). Influence of low oxygen storage 

on aroma compounds of whole pears and crushed pear flesh .Post harvest Biology and 

Technology. fruits and vegetables .Hort .Rev .(8):101-127 

Chung H .- S.. and K .- D .Moon .(2009). Browning characteristics of fresh-cut ‘Tsugaru’ apples as 

affected by pre-slicing storage atmospheres. Food Chemistry (114): 1433–1437. 

Cimino. A.. Mari. M.. and Marchi. A .(1987). ULO storage of table grapes and kiwifruit .In :

Proceedings of the XVIIth International Congress on Refrigeration .Vienna. 642–646. 

Crisosto. C.H.. Garner. D. and Crisosto. G. (2002). High carbon dioxide atmospheres affect 

stored ‘Thompson Seedless’ table Grapes .Hort Science. (37(7 : 1074–1078. 

Crisosto. C.H.. Garner. D.. and Crisosto. G. (2002). Carbon dioxide-enriched atmospheres during 

cold storage limit losses from Botrytis but accelerate rachis browning of‘ Red globe’ 

table grapes .Post-harvest Biol .Technol .(26): 181–189. 

Cristianini. M.; Elansari. A.M.; Singh. R.P .(1996). Modeling thermal properties of pre-cooked 

tuna.1996 IFT annual meeting :book of abstracts.:193. 

Deily. K .R.; and Rizvi. S .S .(1981). Optimization of parameters for packaging of fresh peaches 

in polymeric films .Journal of Food Process Engineering .(5(1: 23-41. 

Delgado. A .E.; Gallo. A.; Piante. D.. and de Rubiolo. A .(1997). Thermal conductivity of 

unfrozen and frozen strawberry and spinach .J.Food Eng .(31( 2 :137-146. 

Delwiche. M .J .(1987). Theory of fruit firmness sorting by impact forces.Transactions of the 

ASAE. (30(4 : 1160-1166.  

Dickerson. R.W .Jr .and Read. R.B .Jr .(1968). Calculation and measurement of heat transfer in 

foods  .Food Technol .(22) :1533. 

Dios. Alvarado J .De .(1991). Specific heat of dehydrated pulps of fruits. Journal of Food 

Process Engineering; (14 (3: 189-195 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Dobrzanski. B.; Rybczynski. R.; and Szot. I. (1995). Mechanical properties of apple skin during 

storage .Materialy ogolnopolskiej konferencji naukowej Nauka Praktyce.85-88. 

Elansari A.M.. 2007. Hydrocooling rates of Barhee dates at the Khalal stage, Postharvest 

Biology and Technology, Volume 48, Issue 3, June 2008, Pages 402-407 
El-Hamady. M .M.; Al-Maghrabi. M.A and Bacha. M .A .(1992). Effect of Ethephon treatment 

on fruit thinning and quality of Seleg and Meneify date palm cultivars .(36) 2 :531-538. 

El-Rayes, D. A. (2009) Effect of carbon dioxide-enriched atmosphere during cold storage on 

limiting antioxidant losses and maintaining quality of Barhy date fruits. Met., Env. And 

Arid land Agric., sci., 20(1):3-22. 

El-Sahrigi. A.F.. Hasson. Y.M.. Soliman. S.A.. and El Mansy. H.A .(1981). Physico-thermal 

properties of some varieties of fish and meat. Proceedings of the European meeting of 

meat research workers .(27(39 : 339-342. 

Eris. A.. Türkben. C.. and Özer. M.H .(1993). A research on CA-storage of grape cultivars 

‘Alphonse Lavallée’ and ‘Razaki’ .In :Proceedings of the Sixth International CA 

Research Conference‘NRAES-71’ .Cornell University. Ithaca. NY. pp .705–710 

Fekete. A.; and Sass. P. (1994). Elasticity characteristics of fruits .International symposium on 

postharvest treatment of horticultural crops. Proceedings of a conference held in 

Kecskemet. Hungary. Acta Horticulturae.. No .368. 199-205. 

Fikiin.-A.G.; Fikiin.-K.A.; and Triphonov.-S.D. (1999). Equivalent thermophysical properties 

and surface heat transfer coefficient of fruit layers in trays during cooling: . J-food-eng .

(40(1 : 7-13 

Flávio Meira Borém, Fabiana Carmanini Ribeiro, Luisa Pereira Figueiredo, Gerson Silva Giomo, 

Valquíria Aparecida Fortunato, and Eder Pedroza Isquierdo (2013).  Evaluation of the 

sensory and color quality of coffee beans stored in hermetic packaging. Journal of Stored 

Products Research 52 (2013) 1-6 
Frandas.-A.; and Bicanic.-D .(1999). Thermal properties of fruit juices as a function of 

concentration and temperature determined using the photopyroelectric (PPE) method. .

J-Sci-Food-Agric .(79(11:1361-1366. 

Fuleki, T., and Francis, F. J. (1968) Quantitative methods for anthocyanins. I. Extraction and 

detennination of total anthocyanin in cranberries. J. Food Sci. 33: 72-77. 

G. Echeverría, J.Graell, I. Lara, and M. L. López, (2008). Physicochemical measurements in 

Mondial Gala apples stored at different atmospheres: Influence on consumer 

acceptability. Postharvest Biology and Technology 50: 135–144 . 

Galvis-Sanchez. A .C.. Fonseca. S .C.. Morais. A .M .M .B.. and Malcata. F .X .2004 .Effects of 

pre-harvest. harvest and post-harvest factors on the quality of pear (cv .Rocha’ )stored 

under controlled atmosphere conditions .Journal of Food Engineering. 64. 161–172. 

Gijsbertsena. A.; Bicanic D.; and Gielenc. J .L .2004 .Chirtocd Rapid. non-destructive and non-

contact inspection of solid foods by means of photothermal radiometry; thermal 

diffusivity and initial heating coefficient .Infrared Physics & Technology .45(2:)93-101. 

Ginés Benito Martínez-Hernández, Francisco Artés-Hernández, Perla A. Gómez, and Francisco 

Artés (2013) . Comparative behaviour between kailan-hybrid and conventional fresh-cut 

broccoli throughout shelf-life. LWT - Food Science and Technology 50 (2013) 298-305 

Gnanasekharan,V, Shewfelt, R.L, and Chinnan, M.S. 1992. Detection of color changes in green 

vegetables. Journal of Food Science 57, pp. 149–154. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Golias. J.; Letal. J.; Suderlova. L .2000a .Softening of apples during maturation and cooling 

storage .Zahradnictvi UZPI .27(2:)49 55. 

Golias. J.; Letal. J.; Suderlova. L .2000b.Changes in firmness of apples during maturation on 

trees .Zahradnictvi UZPI .27(2:)41 47 

Gupta. T .R.. (1990 )Specific heat of Indian unleavened flat bread ( chaphati )at various stages of 

cooking. J .Food Proc .Eng.. 13(3). 217. 

Halker. FR.; and Hallett. IC.. 1992 .Physiological changes associated with development of 

mealiness of apple fruit during cool storage. HortScience.. 27(12:)1291-1294. 

Hamdami Nasser; Jean-Yves Monteau and Alain Le Bail (2004). Transport properties of a high 

porosity model food at above and sub-freezing temperatures. Part 1: Thermophysical 

properties and water activity . Journal of Food Engineering, Volume 62, Issue 4, May 

2004, Pages 373-383 

Harrison. S.; McDonald. B .1975.Physical data for kiwifruit (Actinidia chinensis.)New Zealand 

Journal of Science; 18 (3 )307-312 

Heldman. D .R.. and Singh. R .P( .1981.)Food Process Engineering. 2
nd

 Ed.. AVI Publishing Co.. 

Westport. CT. 

Heldman. D.R .1982 .Food properties during freezing.Food Technology; 36 (2 )92-96. 

Hernandez. F.A. Aguayo. E. and Artés. F .2004. Alternative atmosphere treatments for keeping 

quality of ‘Autumn seedless’ table grapes during long-term cold storage .Post harvest 

Biology and Technology. 31  :59–67 

Hobani and Ahmed.2001.A Study of Selected Physical Properties of Dates.Misr J .of Agric .Eng .

18(2:)295-301. 

Hobani. A .I .and Tolba M .H( .1995.)Bulk thermal conductivity and diffusivity of 

barley.Agric.Res.Center. King Saud Uni.. Res .Bult.No .53 .pp 5-17. 

Hunter, R.S. and Harold, R.W 1987. The Measurement of Appearance. John Wiley &Sons, New 

York. 

Hwang. M .P.. and Hayakawa. K.. A specific heat calorimeter for food. (1979 .)J .Food 

Sci..44(2). 435 . 

Ines N .Ramos ; Jo’o M.R .Miranda ; Teresa R.S .Brand’o ; and Cristina L.M .Silva.2010 .

Estimation of water diffusivity parameters on grape dynamic drying .Journal of Food 

Engineering 97 (2010 )519–525 

James R. Gorny, Betty Hess-Pierce, Rodrigo A, Cifuentes, and Adel A, Kader, (2002). Quality 

changes in fresh-cut pear slices as affected by controlled atmospheres and chemical 

preservatives, Postharvest Biology and Technology 24: 271-278.  

James R. Gorny. Betty Hess-Pierce. Rodrigo A. Cifuentes. and Adel A. Kader.. 2002. Quality 

changes in fresh-cut pear slices as affected by controlled atmospheres and chemical 

preservatives. Postharvest Biology and Technology 24: 271-278.  

Janisiewicza.W.. Saftnerb. R.. Conwayb. W .and Yoderc. K .2008 .Control of blue mold decay 

of apple during commercial controlled atmosphere storage with yeast antagonists and 

sodium bicarbonate .Postharvest Biology and Technology 49 (2008 )374–378. 

Kader. A.A .2004 .Controlled atmosphere storage .In " :The Commercial Storage of Fruits. 

Vegetables. and Florist and Nursery Stocks "; Gross. Wang. and Satveit (eds); 

Agriculture Handbook Number 66 .USDA. ARS 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Kader. A.A.. 1997a .A summary of CA requirements and recommendations for fruits other than 

apples and pears .In :Proceedings of the Conference CA ’97. vol .3 .Post harvest 

Horticulture Series no .17. University of California. Davis. pp .1–34. 

Kader. A.A.. 1997b .Biological bases of O2 and CO2 effects on post harvest life of horticultural 

perishables .Proc .Seventh Intl .Controlled Atmosphere Res .Conf.. vol .4 :Vegetables 

and Ornamentals. 13–18 July. 1997. Davis. CA. pp .160–163 

Kaluza,W. Z., McGrath, R. M., Roberts, T. C. and Schroder, H. H. (1980). Separation of 

phenolics of sorghum bicolor (L) Moench grain. J. Agri. Food Chem., 28:1191-1196. 

Kapseu. C.; Kayem. G.J.; Balesdent. D .1994.Analysis of cottonseed oil and its fractions by 

differential scanning calorimetry.Journal of Food Engineering; 21 (2 )225-234 

Karel. M .1971 .Protective Packaging of Foods.in :Principles of Food Science. Edited By :

Fennema. O .Marecell Dekker. Inc .NY. 

Karunakar, B., Mishra, S. K., and Bandyopadhyay, S. 1998. Specific heat and thermal 

conductivity of shrimp meat. J. Food Eng. 37, 345-351. 

Kawano. S; Iwamoto. M; Hayakawa. A; Yamane. A; and Andou. K .1984 .Mechanical properties 

of Japanese pear "Nijisseiki "as related to susceptibility of the fruit to mechanical injury .

Journal of the Society of Agricultural Machinery. Japan. 46(1:)627-632 

Keppeler. R.A.; Arboleda. J.R .1981.The thermal properties of frozen invert sugar 

solutions.Journal of Food Process Engineering; 5 (2 )89-111. 

Kupferman. E( .1987 .)Brown core. a disorder of CA stored pears .Post harvest Pomology 

Newsletter. 5(2). 15–17. 

Kupferman. E( .1994 .)Anjou pear quality :fruit quality .Tree Fruit Post harvest Journal. 5(1). 3–

10 

Kupferman. E .1997.Controlled atmosphere storage of apples .In :E.J .Mitcham (ed )Proc .7th 

Intl .Contr .Atmos .Res .Conf.. Vol .2 .Postharvest .Hort .Ser .No .16 .Univ .Calif.. 

Davis CA. pp .1-31. 

Lakakul. R.. Beaudry. R.M.. Hernandez. R.J.. 1999 .Modeling respiration of apple slices in 

modified-atmosphere packages .J .Food Sci .64. 105 -/ 110. 

Lan Wang ; Bijun Xie ; John Shi ; Sophia Xue ; Qianchun Deng ; Yu Wei and Binqiang Tian. 

2010. Physicochemical properties a nd structure of starches from Chinese rice cultivars. 

Food Hydrocolloids 24 (2010) 208–216 

Larrauria, J. A. , Rupérez, P., and Saura-Calixto, F. (1997). Effect of drying temperature on the 

stability of polyphenols and antioxidant activity of red grape pomace peels. J. Agric. 

Food Chem,, 45 (4):1390 – 1393. 

Lee, H.S. and Coates, G.A. 1999. Thermal pasteurization effects on color of red grapefruit juices. 

Journal of Food Science 64, pp. 663–666 

Lejckova. K .1992. Viscoelastic properties of berry fruits.Trends in agricultural engineering. 

Prague. 15-18 September. 1992 .Proceedings I.. 318-323. 

Lewicki. P .P .2004 .Water as the determinant of food engineering properties.A review.Journal 

of Food Engineering 61 (2004 )483–495. 

Lewis, M. J. 1987. Physical properties of Foods and Food Processing Systems. VCH Publishers, 

Deerfield Beach, Florida. 465p. 

Li. K .J.. Wheellock. T .D .and Lanaster. E.B .1971 .Thermal properties of soft white winter 

wheat flour. Chem .Eng> Symp.Series. 67.108. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Lidster. P.D.. G.D .Blanpied. and R.K .Prange.1990 .Controlled-atmosphere disorders of 

commercial fruits and vegetables .Agr .Canada Publ .1847/E 

Lim Hong Kwong, Chin Ping Tan, Roselina Karim, Abdul Azis Ariffin, and Jamilah Bakar 

(2010). Chemical composition and DSC thermal properties of two species of 

Hylocereus cacti seed oil: Hylocereus undatus and Hylocereus polyrhizus, Food 

Chemistry 119 (2010) 1326–1331. 

Lima F.F.. and C.T .Andrade. Effect of melt-processing and ultrasonic treatment on physical 

properties of high-amylose maize starch. Ultrasonics Sonochemistry (2010). doi :

10.1016/j.ultsonch.2010.01.001 

Liu Z .And M .G .Scanlon.2003 .Predicting mechanical properties of bread crumb .Trans 

IChemE. Vol 81. Part C. September 2003 .224-238. 

Lopez, A., Pique, M.T., Boatella, J., Romero, A., Ferran, A. and Garcia, J. 1997. Influence of 

drying conditions on the hazelnut quality: III. Browning. Drying Technology 15, pp. 

989–1002 

Lozano, J.E. and Ibarz, A. 1997. Color changes in concentrated fruit pulp during heating at high 

temperatures. Journal of Food Engineering 31, pp. 365–373. 

Lozano. J .E.; Urbicain M .J.. and Rotstein E( .1979.)Thermal conductivity of apples as a 

function of moisture content.Journal of Food Science. 44 :198-199. 

M.F. Fernández-León, A.M. Fernández-León, M. Lozano, M.C. Ayuso, and D. González-Gómez 

(2013). Altered commercial controlled atmosphere storage conditions for ‘Parhenon’ 

broccoli plants (Brassica oleracea L. var. italica). Influence on the outer quality 

parameters and on the health-promoting compounds. LWT - Food Science and 

Technology 50 (2013) 665-672 
M.F. Fernández-León, A.M. Fernández-León, M. Lozano, M.C. Ayuso, and D. González-Gómez 

(2013). Different postharvest strategies to preserve broccoli quality during storage and 

shelf life: Controlled atmosphere and 1-MCP. Food Chemistry 138 (2013) 564–573 

Markarian. R.A; Vigneault. C; Gariepy. Y; and Rennie. T.J.2003 .Computerized monitoring and 

control for a research controlled-atmosphere storage facility .Computers and Electronics 

in Agriculture 39 :23 -/ 37. 

Martínez-Sánchez Ascensión; Juan A. Tudela; Consuelo Luna; and Allende, María I. Gil (2011). 

Low oxygen levels and light exposure affect quality of fresh-cut Romaine lettuce. 

Postharvest Biology and Technology 59 (2011) 34–42 

Maskan, M. 2001. Kinetics of color change of kiwifruits during hot air and microwave drying. 

Journal of Food Engineering 48, pp. 169–175 

Melike Cetinbas, Sinan Butar, Cemile Ebru Onursal, and M. Ali Koyuncu (2012). The effects of 

pre-harvest ReTain [aminoethoxyvinylglycine (AVG)] application on quality change of 

‘Monroe’ peach during normal and controlled atmosphere storage. Scientia Horticulturae 

147 (2012) 1–7 

Mills Tom, Fotis Spyropoulos, Ian T, Norton and Serafim Bakalis (2011) Development of an in-

vitro mouth model to quantify salt release from gels, Food Hydrocolloids 25 (2011) 

107-113. 

Mittal. G.S.. 1997 .Computer-based instrumentation :sensors for in-line measurements .In :

Computerized Control Systems in the Food Industry .Dekker Marcel Inc. New York. 

NY. pp .13 _/53. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Mohsenin. N .N( .1980.)In Thermal properties of Foods and Agricultural materials.Gordon and 

Breach. Science Publishers. Inc. 

Musa, K. B., Shahzada A. S., Ahmad, K. B. and Waqar, A. B. (2006). Impact of controlled 

atmosphere on the stability of Dhakki dates, LWT 39:671-676.  

Nagata. M.; Bato. P.M.; Okada. Y.; Gejima. Y.; Awaya. S.; and Kitahara. T. 1998 .Studies on the 

pulling forces associated with strawberry [Fragaria ananassa ]harvesting .Bulletin of the 

Faculty of Agriculture. Miyazaki University .45(12:)135-142. 

Nesvadba, P. and Eunson, C. (1984), Moisture and temperature dependence of thermal 

diffusivity of cod minces. International Journal of Food Science & Technology, 19: 

585–592. doi: 10.1111/j.1365-2621.1984.tb01875.x 

Niassar M Shariaty; M. Hozawa; and T. Tsukada (2000). Development of probe for thermal 

conductivity measurement of food materials under heated and pressurized conditions. 

Journal of Food Engineering, Volume 43, Issue 3, February 2000, Pages 133-139 

Njie. D .N.; Rumsey. T.R.; and Singh. R .P .1998 .Thermal properties of cassava. yam and 

plantain. J .Food Engineering .37 (1:)63-76. 

Noel. T.R.; Ring. S.G .1992.A study of the heat capacity of starch/water mixtures.Carbohydrate 

Research; 227. 203-213 

Nunes. M.C.N.. Morais. A.M.B.. Brecht. J.K.. Sargent. S.A..1995 .Quality of strawberries after 

storage in controlled atmospheres at above optimum storage temperatures .Proc.Fla .

State Hortic.Soc .108. 273_/278. 

Nussinovitch. A.; Rosen. B.; Salik. Kopelman. I.J( .1989.)Effect of heating media on the 

microbiology ans shelflife of heat pasteurized soft dates.Lebansmittel-Wissenschaft-

und-Technologie; 22(5:)245-247. 

Ogunjimi. L .A .O.. N .A .Aviara and O .A .Aregbesola .2002 .Some engineering properties of 

locust bean seed .Journal of Food Engineering 55  :95–99 

Patten. KD.; and Patterson. ME .1985. Fruit moisture status effects on the texture and 

mechanical properties of sweet cherries. Journal of the American Society for 

Horticultural Science.. 110(4 :)537-541. 

Pealzner. P. M(..1951 )The specific heat of wheat. Can .J .Technol.. 29.261. 

Peralta. R .D.. M .Rodrigo. and P .Kelly .1995. A calorimetric method to determine specific 

heats of prepared foods .Journal of Food Engineering 26:81-96 

Perkins Veazie, P. and Collins, J. K. (2002). Quality of erect-type blackberry fruit after short 

intervals of controlled atmosphere storage, Postharvest Biology and Technology 25: 

235–239 . 

Perkins Veazie. P.and Collins. J.K. (2002). Quality of erect-type blackberry fruit after short 

intervals of controlled atmosphere storage. Postharvest Biology and Technology 25: 

235–239 . 

Pham. Q.T .1996 .Prediction of calorimetric properties and freezing time of foods from 

composition data.J.Food Engineering.30 (1/2:)95-107. 

Pham. Q.T .and Willix. J .1989 .Thermal conductivity of fresh lamb meat. offals. and fat in the 

range – 40 to +30ºC :Measurements and correlations. J .Food Sci.. 54(3). 508. 

Pongsawatmanit. R.; Miyawaki. O.; Yano. T .1993.Measurement of the thermal conductivity of 

unfrozen and frozen food materials by a steady state method with coaxial dual-cylinder 

apparatus.Bioscience. Biotechnology. and Biochemistry; 57 (7 )1072-1076. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Pownes, D. F. and Ito, K, (1992). Comendium of methods for the microbial examination of 

foods, 4th edition. 

Puchalski. C.; Gorzelany. J.; and Goracy. Z .1994. The effect of maturity and harvest date on 

firmness of strawberry fruit .Paper presented at Seminar on agronomical properties of 

agricultural materials as related to machine design 1993 (SAPAM '93). held in Nitra. 

Czechoslovakia. 11-13 October 1993. 

R.G.M. vanderSman and M.Sanders (2012). Prediction of postharvest firmness of apple using 

biological switch model. Journal of Theoretical Biology 310 (2012) 239–248 

Radhakrishnan .S .1997 .Measurement of thermal properties of seafood.An M.Sc .Thesis. 

Virginia Polytechnic Institute and State University .Blacksburg. Virginia 

Ragab. M .H .H.. Shehate. A .M .E.. Sedky. A( .1956 .)Food Technology.10 :407. 

Rahman. M .S(.1991a.)Evaluation of the precision of the modified Fitch method for thermal 

conductivity measurement of foods. J .Food Eng.. 14. 71. 

Rahman. M .S(.1995 .)Food Properties Handbook.CR Press. INC  

Rahman. M.S .1993. Specific heat of selected fresh seafood.Journal of Food Science .58(3:)522-

524. 

Rahman. M.S.1991b.Evaluation of the precision of the modified Fitch method for thermal 

conductivity measurements of foods.Journal of Food Engineering. 14 :71 . 

Reidy. G .A .and Rippen. A .L( .1971.)Method for determining thermal conductivity in 

foods.Trans.Of ASAE.14(2 :)248-254. 

Rhim, J.W., Nunes, R.V., Jones, V.A. and Swartzel, K.R. 1989. Kinetics of color change of 

grape juice generated using linearly increasing temperature. Journal of Food Science 54, 

pp. 776–777. 

Riedel. L .1956 .Kalorimetrische Untersuchungen Uber das Gefffrieren von 

Seefischen.Kaltetechnik.8:374. 

Rojas-Grau. M.A.. Soliva-Fortuny. R. and Martin-Belloso. O. (2008). Effect of Natural 

Antibrowning Agents on Color and Related Enzymes in Fresh-Cut Fuji Apples as an 

Alternative to the Use of Ascorbic Acid. J. Food Sci.. 73(6):267-272. 

Rosentrater. K.A.; Flores. R.A .1997.Physical and rheological properties of slaughterhouse swine 

blood and blood components.Transactions of the ASAE; 40 (3 )683-689. 

Ruiling Liua, Tongfei Lai, Yong Xu, and Shiping Tiana (2013). Changes in physiology and 

quality of Laiyang pear in long time storage. Scientia Horticulturae 150 (2013) 31–36 

Rybczynski. R.; and Dobrzanski. B. 1994. Mechanical resistance of apple in different place of 

fruit.Proceedings of the 5th International Conference on Physical Properties of 

Agricultural Materials .Part III .Fruits. Vegetables and Root Crops. held in Bonn. 

Germany. 6 8 September 1993 .International Agrophysics.. 8(3:)455 459. 

Sa´nchez-Mata M.C.; M. Ca´mara, C. Dı´ez-Marque´ sa (2003a). Extending shelf-life and 

nutritive value of green beans (Phaseolus vulgaris L,). by controlled atmosphere 

storage: micronutrients. Food Chemistry 80: 317–322, 

Sa´nchez-Mata M.C.; M. Ca´mara, C. Dı´ez-Marque´ sa (2003b). Extending shelf-life and 

nutritive value of green beans (Phaseolus vulgaris L.). by controlled atmosphere 

storage: macronutrients. Food Chemistry 80: 309–315. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Sablani Shyam S., and M. Shafiur Rahman (2003). Using neural networks to predict thermal 

conductivity of food as a function of moisture content, temperature and apparent 

porosity. Food Research International 36 (2003) 617–623 

Saltveit. M.A .2003 .Is it possible to find an optimal controlled atmosphere? .Postharvest 

Biology and Technology. 27  :3 -/ 13. 

Sandhya .2010. Modified atmosphere packaging of fresh produce :Current status and future 

needs  /LWT - Food Science and Technology 43 (2010 )381–392 

Sato. A; Yamane. H; Hirakawa. N; Otobe. K; and Yamada. M .1997.Varietal differences in the 

texture of grape berries measured by penetration tests.Vitis.. 36(1 :)7-10. 

Schmilovitch. Z.; Zaltzman. A.; Hoffman. A.; and Edan. Y .1995. Firmness sensor and system 

for date sorting .Applied Engineering in Agriculture .11(4:)555-560; Presented as 

ASAE Paper No .93 6028. 

Schouten Rob E.; Xiaobing Zhang ; Jan A .Verschoor; Els C .Otma; L .M .M .Tijskensa; and 

Olaf van Kootena .2009 .Development of colour of broccoli heads as affected by 

controlled atmosphere storage and temperature .Postharvest Biology and Technology 51 

(2009 )27–35 

Seddik Khalloufi ; Cristhian Almeida-Rivera and Peter Bongers .2010 .A fundamental approach 

and its experimental validation to simulate density as a function of moisture content 

during drying processes .Journal of Food Engineering 97 (2010 )177–187. 

Sena Fatih; Kamer B. Meyvacia; Ferit Turanlib; and Uygun Aksoy.. Effects of short-term 

controlled atmosphere treatment at elevated temperature on dried fig fruit. Journal of 

Stored Products Research (2009). doi:10.1016/j.jspr.2009.07.005 

Sestari. I.. Giehl. R.. Pinto. Josuel. A.. and Brackman. A .2008 .Controlled atmosphere storage 

for 'maciel' peaches harvested in two ripening stages. Cienc.Rural .38(5:)1240-1245. 

Shewfelt. R.L.. 1999 .What is quality? Postharvest Biol .Technol .15. 197_/200. 

Shinoj Subramanian; R .Viswanathan .2003 .Thermal Properties of Minor Millet Grains and 

Flours .Biosystems Engineering .84 (3 :)289–296 

Simpson. R .2003 .An inverse method to estimate thermophysical properties of foods at freezing 

temperatures :apparent volumetric specific heat .Journal of Food Engineering .In Press. 

Singh. P.C.; Singh. R.K.; Bhamidipati. S.; Singh. S.N.; Barone. P .1997.Thermophysical 

properties of fresh and roasted coffee powders .Journal of Food Process Engineering; 20 

(1 )31-50 

Singh. R .P.. and Heldman. D .R( .1984.)Introduction to Food Engineering. AP. INC. 

Singh. S .and Pala. R .2008 .Controlled atmosphere storage of guava (Psidium guajava L). fruit 

Postharvest Biol .Technol( .47 :)296–306 

Smith. R .1992. Controlled atmosphere storage of 'Redcoat' strawberry fruit.Journal of the 

American Society for Horticultural Science .117(2:)260-264. 

Smock. R .1979.Controlled atmosphere storage of fruits .Hort .Rev .1:301–336 

Sochava, I. V., and O. I. Smirnova. 1993. Heat capacity of hydrated and dehydrated globular 

proteins - denaturation increment of heat capacity. Mol. Biol. 27:209–215. 

Stitt. F .and Kennedy. E .K.. (1945.)Specific Heats of Dehydrated Vegetables and Egg Powder. 

Food Research..10:426-436. 

Sun-Waterhouse D .; A .Teoh; C .Massarotto; R .Wibisono; and S .Wadhwa.2010 .Comparative 

analysis of fruit-based functional snack bars .Food Chemistry 119 (2010 )1369–1379. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Suter. D .A.. Agrawal. K .K.. and Clary. B .L( .1975.)Thermal properties of Peanut Pods. Hulls. 

and Kernels .Trans .Of the ASAE.18(2 :)370-375. 

Sweat, V. E (1976). Modeling the thermal conductivity of meats. Transactions of the ASAE 18 

(3) 564-568 

Sweat. V .E( .1974 .)Experimental values of thermal conductivity of selected fruits and 

vegetables .Journal of Food Science. 39 :1080-1083. 

Sweat. V.E .1986 .Thermal properties of foods .Chapter 2 in Engineering properties of foods .

Marcel Dekker. Inc.. New York. 

Szczesniak. A.S .1963 .Classification of textural characteristics.Journal of Food Science.28:385-

389. 

Talasila. P.C.. Chau. K.V.. Brecht. J.K.. 1995 .Modified atmosphere packaging under varying 

surrounding temperature .Trans .ASAE 38. 869 -/ 876 

Tano. K.. Françoise. A.. Nevry. R.. and Oulé. M .2008 .Modified Atmosphere Packaging of 

Strawberries (Fragaria X Ananassa Duch).Stored Under Temperature Fluctuation 

Conditions .European Journal of Scientific Research .21(2:)353-364. 

Thiagu. R.; Chand. N.; and Ramana. KVR.1993 .Evolution of mechanical characteristics of 

tomatoes of two varieties during ripening .Journal of the Science of Food and 

Agriculture .62(2:)175-183. 

Toledo. R .T( .1980). Fundamentals of Food Process Engineering. AVI Publishing Co.. 

Westport. CT. 

Tomasz Krupa, Piotr Latocha, and Agata Liwin ska (2011). Changes of physicochemical quality, 

phenolics and vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) 

during storage. Scientia Horticulturae 130 (2011) 410–417 

Toru Takahashi ; Fumiyo Hayakawa ; Masanori Kumagai ; Yoshinobu Akiyama ; and Kaoru 

Kohyama .2090 .Relations among mechanical properties. human bite parameters. and 

ease of chewing of solid foods with various textures .Journal of Food Engineering 95 

(2009 )400–409 

Uemura. T.; Hasaba. S .1970 .Freezing point and specific heat of fruit and 

vegetables.Refrigeration [Reito]; 45 (516) 942-944 

Vagenas. G .K.; Marinos-Kouris D .and Saravacos. G .D( .1990.)Thermal properties of 

Raisins.Journal of Food Engineering. 11 :147-158. 

Valeria Del-Valle. Pilar Hernández-Muñoz. Ramón Catalá. and Rafael Gavara .2009 .

Optimization of an equilibrium modified atmosphere packaging (EMAP )for minimally 

processed mandarin segments .Journal of Food Engineering 91 (2009 )474–481 

Veltman. R.H; Vershoor. J .H; and Dugteren. J.H .2003 .Dynamic control system (DCS )for 

apples (Malus domestic a Borkh .cv ‘Elstar’ :)optimal quality through storage based on 

product response .Post-harvest Biology and Technology. 27  :79 -/ 86. 

Vigneault. C.. V.G.S .Raghavan and R .Prange .1994 .Techniques for controlled atmosphere 

storage of fruit and vegetables .Agric .Canada. Kentville. N.S.. Tech .Bull 1993-18E. 15 

pp. 

Waliszewski, K.N., Cortes, H.D., Pardio, V.T. and Garcia, M.A. 1999. Color parameter changes 

in banana slices during osmotic dehydration. Drying Technology 17, pp. 955–960. 

Wang. D.Q.; and Kolbe. E .1990.Thermal conductivity of surimi measurement and 

modeling.Journal of Food Science; 55 (5 )1217-1221. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Wang. D.Q.; Kolbe. E .1991.Thermal properties of surimi analyzed using DSC .Journal of Food 

Science; 56 (2 )302-308 

Wang. N.; Brennan. J.G .1993.The influence of moisture content and temperature on the specific 

heat of potato measured by differential scanning calorimetry .Journal of Food 

Engineering; 19 (3 )303-310 

Wann. E .1996. Physical characteristics of mature green and ripe tomato fruit tissue of normal 

and firm genotypes .Journal of the American Society for Horticultural Science.. 

121(3:)380-383. 

Wever. G.; Leeuwen.A.A.; and Van Leeuwen AA .1995. Measuring mechanical properties of 

growing media and the influence of cucumber cultivation on these properties. Acta 

Horticulturae.. No .401. 27-34. 

Wunderlich B (1990). Thermal Analysis. Academic Press, 1990, pp. 417-431. 

Yahia. E.M .1998 .Modified and controlled atmosphere for tropical fruits .Hort .Rev .22:123-

183. 

Yahia. E.M.. Nelson. K.E.. Kader. A.A.. 1983 .Postharvest quality and storage life of grapes as 

influenced by adding carbon monoxide to air or controlled atmospheres .J .Am .Soc .

Hort .Sci .108. 1067–1071. 

Yang, W., Sokhansanj, S., Tang, J., and Winter, P. 2002. Determination of thermal conductivity, 

specific heat and thermal diffusivity of Borage seeds. Biosystems Engineering , 82 (2), 

169–176. 

Yearsley. C.W.. Banks. N.H.. Ganesh. S.. Cleland. D.J.. 1996.Determination of lower oxygen 

limits for apple fruit .Post-harvest Biol .Technol .8. 95 -/ 109. 

Yong-Biao Liu (2011). Semi-commercial ultralow oxygen treatment for control of western 

flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae), on harvested iceberg 

lettuce. Postharvest Biology and Technology 59 (2011) 138–142 

Yoshiki Muramatsu, Eiichiro Sakaguchi, Takahiro Orikasa and Akio Tagawa (2010). 

Simultaneous estimation of the thermophysical properties of three kinds of fruit juices 

based on the measured result by a transient heat flow probe method, Journal of Food 

Engineering 96 (2010) 607–613. 

Youngmok Kim, JeffreyK,Brecht, StephenT. Talcott., (2007). Antioxidant phytochemical and 

fruit quality changes in mango (MangiferaindicaL,) following hot water immersion and 

controlled atmosphere storage. Food Chemistry. 105:1327–133. 

Youngmok Kim. JeffreyK.Brecht. StephenT.Talcott.. 2007. Antioxidant phytochemical and fruit 

quality changes in mango (MangiferaindicaL.) following hot water immersion and 

controlled atmosphere storage. Food Chemistry. 105:1327–133. 

Yu, L,, Perret, I., Harris, M., Wilson, J. and Haley, S. (2003). Antioxidant properties of bran 

extracts from Akron wheat grown at different locations. J. Agric. Food Chem. 51:1566-

1570. 

Yuwana.Y.; and Duprat. F.. 1996. Post harvest impact bruising of apple as related to the modulus 

of elasticity. International Agrophysics.. 10(2:)131-138. 

Zana. J.; Laszlo. P.; Sass. P.; and Sass. P.. 1994.Penetrometric properties of apple varieties in 

Hungary .International symposium on postharvest treatment of horticultural crops. 

Proceedings of a conference held in Kecskemet. Hungary. 30 August - 3 September 

1993 .Acta Horticulturae. No .368. 333-343. 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

Zhang. X.; Brusewitz. G.H.; Huslig. S.M.; and Smith. M.W .1993 .Peach firmness during storage 

as affected by tree irrigation schedules. J Food Qual .Trumbull. Conn .Food & Nutrition 

Press .16(3:)151-161. 

Zuritz. C .A.. Sastry. S .K.. McCoy. S .C.. Murakami. E .G.. and Blaisdell. J .L  .( 1989. A 

Modified Fitch Device for Measuring the Thermal Conductivity of Small Food 

Particles .Trans .of the ASAE. (32(2 :)711-716). 

 
 

  



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 االستنتاجات والتوصيات: -1

 االستنتاجات: 1-1

طازجا يف حفظ بلح الربحي  يف نسب غازاتها مع التربيدجنحت تقنية األجواء املتحكم  .1

 . بينما مل يستمر حفظ الثمار يف غرفة التربيدوحتى مخسة أشهر من التخزين

  أسابيع. 8أكثر من  )احلاكمة(

 اجلوانب اهلندسية: (أ

م صفر  ةعند درجة حرار زين داخل غرف متحكم يف أجوائهاأنسب أجواء للتختعترب  .1

 (.O2:CO2) 8:8وبنسب غازات )

 لمخازن.تعترب إضافة نظم وأجهزة الرتطيب أساسية للتحكم يف الرطوبة النسبية ل .8

تعترب  اخلواص اهلندسية للثمار معيارا أساسيا لتقييم تأثر الثمار بظروف التخزين  .3

 املختلفة، ومقارنتها كذلك خبواص الثمار قبل التخزين. 

 الثالثة أشهر األوىل من التخزين، % يف نهاية30حافظت الثمار على جودتها بنسبة تفوق  .8

 قطاعها عن السوق. وهي فرتة تسويق الثمار مع نهاية املوسم وبداية ان

يعترب فرز عينات مثار الربحي املخزنة دوريًا وتصنيفها إىل مثار سليمة وأخرى رطبة  .5

 وذابلة مهمًا يف التقييم العام جلودة الثمار أثناء فرتة التخزين. 

 ب( اجلوانب التغذوية:

تأثرت اخلواص التغذوية واجلودة بفرتة التخزين بشكل طفيف، كنتيجة طبيعية  .1

ار العمليات احليوية للثمار عند احلد األدنى هلذه العمليات. وتبني من التقييم الستمر

احلسي تقبل املستهلكني لثمار الربحي املخزنة بنسبة عالية حتى بداية الشهر األخري 

 من التخزين.

أثناء التخزين يف جو  لوحظ اخنفاض بسيط يف حمتوى الربحي من مضادات األكسدة .8

حتدث تغريات واضحة يف حمتوى الربحي من الفينوالت أو  ومل. معدل من الغازات

 األنثوسيانني وكذلك مل يكن هلا تأثري على نشاطها املضاد لألكسدة.
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أثبت التحليل امليكروبي لثمار الربحي الطازجة واملخزنة واليت مشلت العد الكلي  .3

 كما أن ًا،منخفضة جدامليكروبات كانت أن أعداد للميكروبات واخلمائر واألعفان 

 وال تشكل أهمية تستدعي احلذر. ًاالتغريات خالل التخزين طفيفة جد

 التنفسزاد النشاط اإلنزميي )وإن كان ببطء( مع فرتة التخزين كنتيجة الستمرار  .8

 نضج عادة ما تشهد نشاط أنزميي مرتفع للوصول اىل أن الثمار يف مرحلة البلح حيث

إال أنه عند آخر فرتات التخزين زاد هذا النشاط بصورة واضحة والذي  .الثمار التام

 . املخزنة بدوره أدى إىل تدهور أسرع جلودة الثمار

مع فرتة ( والسكروز )اجللوكوز والفركتوزوالثنائية زادت نسب السكريات األحادية  .5

 نزميي للثمار.للنشاط اإل طبيعية خزين كنتيجةتال

 ج( اجلوانب االقتصادية:

ثلث تنتج حوالي الرياض املنطقة الوسطى إنتاج الربحي على مستوى اململكة، فمتثل  .1

 نصف إنتاج اململكة من صنف الربحي.القصيم أكثر من بينما متثل  إنتاج الربحي

ريال وذلك  82كيلوجراما، قيمتها  115متوسط استهالك األسرة من بلح الربحي كان  .8

% من أسر 80لربحي الطازج حوالي ل املستهلكةاألسر تشكل الربحي.  وخالل موسم 

 العينة املدروسة.

 ،من عينة املستهلكني إنشاء مشروع حلفظ الربحي طازجا لعدة أشهر ٪18يؤيد  .3

من  ٪15أوضح  وبنسبة مقاربة، ريال/كجم. 30ه مبتوسط سعري قدره منتج شراءو

األسر أنهم يفضلون شراء بلح الربحي من السوق عند توفريه خارج املوسم مبواصفات 

 ممتازة.

، وتقوم % من املزارعني يف إنشاء وحدات إلطالة فرتة صالحية الربحي80حوالي يرغب  .8

للوفاء بطاقتها التخزينية مبا يقلل املخاطر السعرية اليت عادة ما بالتعاقد مسبقا معهم 

 .يف تسويق منتجاتهمزارعني امليواجهها 

من مسوقي الربحي أن سعر الربحي يرتفع بشكل كبري يف نهاية املوسم. ويف  ٪21أفاد  .5

 .أن الربحي يشرتيه كافة فئات اجملتمعمنهم  ٪51كل احلاالت يرى 



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 ى الربحي يربر إنشاء وحدة إنتاجية( بأن الطلب عل٪15أفاد معظم جتار التمور ) .1

من جتار التمور بعدم وجود طرق معروفة إلطالة  ٪18أخرب   ويف نفس الوقت حلفظه.

 عمر الربحي.

 ٪1بينما يقوم حنو  من جتار التمور بعرض وبيع الربحي مباشرة بدون تربيد. ٪28يقوم  .1

منهم ببيعه بعد حفظه لعدة  ٪1من التجار ببيعه بعد حفظه مربدا لعدة أيام، ويقوم حنو 

 .أسابيع

( ٪8113املستهلك هي يف احلجم الكبري واحلالوة ) صفات الربحي املرغوبة لدى .2

( ٪1111( واحلجم الكبري واللون األصفر واحلالوة معا )٪88واحلجم الكبري )

 (.٪1111واحلالوة فقط )

 من املزرعة هو سعر شراء كيلو الربحي، فلالسعار ت الدراسة البيانات املتحفظةاعترب .3

سعر بيع الربحي الناتج من الفرز بينما  لريا 15هو بعد ختزينه ريال بينما سعر البيع  5

  ريال للكيلوجرام. 5هو 

قيمة بيع الربحي املخزن وتلك من بيع نواتج الفرز )رطب أو يف  اإليرادات املتحصلةتتمثل  .10

املتاحة  واألجواء املتحكم بها منصف( واإليرادات الثانوية من استخدام طاقات التربيد

 شهور. 1تقل عن  ملنتجات وحماصيل أخرى ملدة ال

مليون ريال للطاقات   15، 88، 12قدرت التكاليف االستثمارية إلنشاء املشروع بنحو   .11

 طن( على التوالي. 5000، و 3000، 1000الثالث )

جناحه اقتصاديا حيث مؤشرات اجلدوى املالية ملشروع حفظ الربحي أثبتت دراسة  .18

للطاقات  11، و 55، 30عالية وهي  (  IRRالداخلي ) العائد كانت قيم معدالت

 طن سنويًا، على الرتتيب.   5000طن، و 3000طن،  1000اإلنتاجية 

  جدوى املشروع فنيا وماليًا يف مجيع احلاالت املدروسة. علىاملؤشرات تدل  .54
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 التوصيات: .1-8

 يف إقامة مشاريع جتارية حلفظ يف أجوائها حكمتستفادة من جناح تقنية األجواء املاال .1

)أو غريه من أصناف ذات طعم مشابه( يف مرحلة نضح بلح البلح )البس أو الربحي مثار 

خارج املوسم بأسعار آخر و هتوفري و سواء على مستوى التجار أو املزارعنياخلالل( 

 .الوطن قتصادة للمستثمرين و تساهم يف تنمية احتقق الرحبي

سلسلة ما قبل واليت تشمل  الطازج للربحيلجودة الشاملة وضع برنامج متكامل ل .8

التخزين و التربيدعملية ، وبعد ذلك سلسلة ما بعد احلصاداحلصاد، ، احلصاد

 تلكوتشمل  والتداول والعرض املناسب وحتى وصوهلا للمستهلك وإرشادات تناوهلا. 

 :العمليات

o  اإلملام بطبيعة ظروف منطقة الزراعة مثل الظروف املناخية والرتب وكمية

 ونوعية مياه الري ومدى مالئمتها لزراعة هذا الصنف من النخيل. 

o  العناية خبدمة ورعاية النخلة من ري وتسميد وتهيئة الرتبة وسبل الوقاية من

واخلف وغريها األمراض واآلفات وبعد ذلك التقليم والتكريب، ومن ثم التلقيح 

 من أوجه خدمة النخلة. 

o  .عند مرحلة اإلمثار االهتمام بتكميم العذوق وترتيبها ومحايتها من اآلفات 

o  بالطرق مثار الربحي الطازج عند احلصاد، االهتمام بتدريب العاملني على جين

 يف البداية برنامج تدرييب وتعريف بأطوار نضج الثمار عمليًا. ماملالئمة وإعطائه

o ليتوافق  تربيدهاية وضع برنامج للقطف مع تقدير الكميات اليومية املراد أهم

اليت مت جنيها وتالئم ذلك مع فرتة االنتظار القصوى بني اجلين  البلحمع كمية 

 لتلك الكميات. واملخازن احملددة واستيعاب خطوط اإلنتاج التربيدوبدء 

o  سواء الثمار ذات طور  ظللحفجيب تسويق جزء من اإلنتاج املفروز الغري مناسب(

النضج املختلف وكذلك الثمار األقل جودة عن املطلوب( إىل جهة تسويقية 

 مناسبة.
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اجراء التربيد املبدئي للثمار واحلفاظ عليه مربدا حتى وصوله إىل خمازن املخصصة.    .3

وضع مربدات مناسبة يف منافذ البيع واألسواق املركزية بدرجة حرارة بني  وكذلك

 م. 5 الصفر و

مثار يف تداول  (ليل النقاط احلرجة مصدر املخاطر) حت HACCPوضع برنامج هاسب  .8

لتقليل الفواقد والعمليات وذلك  راحلاملاملزرعة اىل املائدة مرورا جبميع  من الربحي

  .اجلودة واحملافظة على

ومتكني املستهلك من  ،بالتصميم اهلندسي والتسويقي لعبوات بلح الربحي العناية .5

مثل  ) مع اإلستفادة من التقنيات احلديثة يف التغليف ،داخل العبوة مشاهدة الثمار

 ،وإطالة العمر التخزيين ( للمحافظة على اجلودةMAP األجواء العبوات معدلة

 .يالتسويقتعزيز اجلانب وكذلك 

ي والبحري وضع برنامج تقين مناسب لعمليات تصدير الربحي من خالل الشحن الرب .1

 هلا.

اإلستفادة  تدريب الكوادر البشرية على تشغيل تقنية األجواء احملكمة لتحقيق  .1

 .  اهلل القصوى منها و جتنب األضرار و اإلصابات النامجة عن اإلختناقات ال مسح

مناسبة خرى أتخزين سلع غذائية أجوائها لحكم يف تاإلستفادة من تقنية األجواء امل  .2

 .فارغة بعد نفاذ تسويق الربحي بإنتظار املوسم القادم عدم ترك املخازنو

اململكة املختلفة  توفري إحصائيات تفصيلية حديثة عن مزارع إنتاج الربحي يف مناطق .3

و منصف و  خرى يف مراحل النضج املختلفة ) بلحوكذلك إحصائيات عن التمور األ

و  ملا لذلك من اهمية يف دراسات اجلدوى ،مقدار اإلستهالك الفعلي منها( ورطب

آخر احصائية تفصيلية عن النخيل حسب . حيث أن وضع اإلسرتاتيجيات التسويقية

 م. 1333عام  كانتاألصناف 

يوضح خطوات العناية بالثمار يف املزرعة: من بدء التلقيح وحتى  مبسط إصدار كتيب .10

احلصاد، طرق احلصاد املالئمة والفرز األولي يف احلقل، العناية باملنتج أثناء النقل 

والتداول، عمليات التجهيز والتعبئة، وأخريا التعامل مع غرف التخزين ذات األجواء 
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اصة بها، وإجراءات وظروف التخزين املتحكم فيها كتقنية وإجراءات السالمة اخل

 املالئمة من درجة حرارة ونسب غازات وغريها.   

حث الباحثني على االستفادة من مثل هذه املشاريع الرائدة يف احملافل االقليمية  .11

ل اهلل فازت هذه التقنية على جائزة خليفة الدولية للنخيل والتمور لعام والدولية. فبفض

م ومت تطويرها 8005مبسطة يف عام  الباحث الرئيس حيث بدأ فكرتها ،م8018

ومن خالل توفري  بعض التجهيزات املعملية من قبل ذاتيا خالل السنوات التالية 

 .الشبه جتاري هذا املشروع البحثيتمويل حتى تتوجت باجلامعة، 

تكثيف  هذا املشروع البحثيفرتة قد مت بعد انتهاء قيام مشاريع جتارية مماثلة. ف .18

بهذه مشروع جتاري يف إقامة البدء  من التخطيطعدة أشهر  بعدةأمثرت واليت هود اجل

 م.8013عام ليبدأ تشغيله  ،يف منطقة القصيمالتقنية 

مشكورة بتمويل املزيد ممثلة يف إدارة املنح قيام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  .13

والعائد اإلقتصادي يف قطاع النخيل البحثية ذات الطبيعة التطبيقية  من املشاريع

 . والتمور

 

 

 اهلل املوفق،،و
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 املالحق -1

 استمارات اجلوانب االقتصادية: 1-1

 مزارعي خنيل الربحي )املنتجني(:استبيان   1-1-1

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية علوم األغذية والزراعـة
 
 

 استبيان لمزارعي البرحي استمارة
 

 أخي الكريم:
صديقة للبيئة  يقوم فريق بحثي من جامعة الملك سعود بعمل دراسات إلمكانية حفظ بلح البرحي طازجاً ولعدة أشهر باستخدام تقنيات تبريد وتحكم في غازات

 واإلنسان..
 

لمعرفة تفضيلك لهذه الفكرة لتسهيل تسويق مزارعي نخيل البرحي لمنتجهم بحفظ بلح البرحي  نرجو التكرم بإعطائنا جزء من وقتك الثمين لتعبئة هذه االستمارة
 مخزناً لعدة أشهر 

 
 والتي سوف تستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.

 رقم االستمارة )              (
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 .............................................اسم املزرعة )اختياري(      (1)

 ...................................................... هاتف ..................(     موقع املزرعة: 8)

  : متخصصة يف إنتاج (     هل املزرعة3)
 ومنتجات أخرى غري التمورالتمور            الربحي ومتور أخرى              الربحي فقط       

 عدد النخيل يف املزرعة:إمجالي (     8)

 اإلمجالي: ...... خنلة            غري مثمر: ........ خنلة      مثمر: ......... خنلة       

 ( العدد التقرييب للعذوق يف خنلة الربحي )    ( كل عذق حيمل حوالي )       ( كيلوجرام. 5)

 بعمليات خاصة لنخيل الربحي لزيادة جودة الثمار؟( هل تقوم 1)

 )    ( خف )ختفيف(         )     ( تظليل العذوق      )    ( تربيد العذوق     )   ( أخرى ..............    

 

 :الربحيعدد النخيل واإلنتاج السنوي من  (1)

عدد النخيل  الصنف

 املثمرة
عدد النخيل غري 

 ثمرةامل
مجلة عدد 

 النخيل
سنويا،  البلح متوسط إنتاج النخلة من

 كيلوجرام/خنلة
     برحي

 

 :  الرجاء حتديد الكمية املباعة والسعر لكل أسلوبمتور الربحي(      أساليب وأسعار بيع 2)

 الصنف

 بيع مباشر

 يف املزرعة
البيع املباشر 

 للمصانع

البيع من 

خالل 

تعاقدات 

 مسبقة

البيع يف السوق 

عن طريق 

 املزرعة

هل تقوم 

بتربيد 

البلح 

قبل 

 بيعه؟

 توقيت البيع

الكم

 ية
 السعر

الكم

 ية
 السعر

الكم

 ية
 السعر

الكم

 ية
 السعر

أثناء 

 املوسم
طول 

 السنة
            برحي بلح

برحي رطب أو 

 منصف
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 أو الرطب أو املنصف وبيعه يف فرتات ما بعد املوسم: الربحي بلح (   هل تقوم املزرعة بتجميد3)

 

الصنف ومستوى 

 النضج

 نعم ال
الكمية  

 اجملمدة

 )كجم(

أقصى مدة 

 للتجميد

 )شهر(

وقت البيع أو 

 االستهالك
سعر بيع املنتج 

 اجملمد

 )ريال/كجم(
      برحي بلح

      برحي رطب
 

 :الحقًا بعد املوسموبيعه (   هل تقوم املزرعة بتربيد البلح 10)

 

الصنف ومستوى 

 النضج

 نعم ال
 املربدةالكمية  

 )كجم(
أقصى مدة 

 للتربيد

 (أسبوع)

وقت البيع أو 

 االستهالك
سعر بيع املنتج 

 املربد

 )ريال/كجم(
      برحي بلح

      برحي رطب
 ( ما هي أهم املشاكل اليت تواجهك يف تسويق بلح الربحي؟11)

اجلين     التلف      كثرة العرض   إخنفاض األسعار  

   

 أخرى...................................... املنافسة                         

 اقرتاحك حللها..( ما هو 18)

            1   ............................ )8 ............................. )3.......................... ) 

إنشاء مصنع إلطالة حفظ  الربحي يقوم بالشراء من املزارعني  ومن  الطلب على الربحي يربر ( هل تعتقد أن11)

 علمية يعترب عماًل ناجحًا ؟وتقنيات على أسس  لعدة أشهر ثم  يقوم حبفظ وختزين البلح الربحي

  ال                              نعم 

 السبب هو: فإن ..يف حالة اإلجابة بنعم    

     تعاقدات مسبقة ضمان التسويق بناءًا على          تسويق أسرع جودة أفضل               

 .......................أخرى                        سعر أفضل للمشرتي        
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الربحي يف موسم  كميات من بيعلمع مصنع حفظ  قبل املوسم (   هل ترغب املزرعة يف التعاقد مسبقا18)

 اإلنتاج؟

 

 ال الصنف
 نعم

 الكمية السنوية

 )كيلوجرام(
أدنى سعر للبيع تقبله 

 )ريال /كجم(

% من اإلنتاج 

 الكلي
     برحي بلح
     حلوة بلح 

 ملزرعة للكيلوجرام:برحي ا( ما هو السعر املعقول والذي تقرتحه لبيع بلح 13)        

 

 ( هل تؤيد قيام مشروع حلفظ بلح الربحي طازجًا لعدة أشهر؟  )   ( نعم     )    ( ال18)

 تعليقك ..................................  

  

 50أكثر من  ريال 50-31 ريال 30-10 ريال 10أقل من  الصنف

 -بلح–برحي 

 ملكي
    

     جيد -بلح -برحي
 -بلح –برحي 

 متوسط

    

وتعاونك على تعبئة هذه االستبيانوأخيراً نشكرك على اهتمامك   
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 جتار بلح الربحي )املسوقني( استبيان  1-1-8

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 اململكة العربية السعودية

 جامعة امللك سعود
 كليــة علوم األغذية والزراعة

 
 
 
 

 استمارة استبيان  لمحالت وأسواق بيع البلح البرحي
 
 
 
 

 أخي الكريم:
من جامعة الملك سعود بعمل دراسات إلمكانية حفظ بلح البرحي طازجاً ولعدة أشهر باستخدام تقنيات تبريد يقوم فريق بحثي 

 وتحكم في غازات صديقة للبيئة واإلنسان..
 

لمعرفة تفضيلك لهذه الفكرة وتسويق بلح البرحي طازجاً  نرجو التكرم بإعطائنا جزء من وقتك الثمين لتعبئة هذه االستمارة
 هر ولعدة أش
 

 والتي سوف تستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.
 

 رقم االستمارة )              (
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 )اختياري(: .......................................................... ( اسم احملل1)

 

ــاخر متخصــص يف التمــور              معــرض  ( نوع احملل: 8) ــع     ف ســوق مركــزي "ســوبر ماركــت أو جمم

 جتاري"
 سوق متور شعيب                    حمل متور متوسط   

 ( االعنوان:............................................................  هاتف:....................  3)

 

 طوال السنة   املوسم فقط ( هل تبيع التمور خالل: 8)

 

 ( هل تبيع التمور:5)

   متر مفرود   جممدة  مربدة       طازجة أثناء املوسم        

 مكنوزة

 

 ( ما هي أصناف التمور األكثر رغبة من قبل املستهلكني للشراء يف حالة البلح )األصفر(:1)

 أخرى، وهي .........  ..............  .............   حلوة    برحي  

 

 لبلح الربحي:( ما هي مرحلة النضج األكثر بيعًا 1)

 متر   رطب   منصف   بلح )بسر أصفر(  

 

 ( هل تقوم بتخزين بلح الربحي مربدًا لبيعه الحقًا؟ 2)

 إذا كان اجلواب بنعم.. فما هو متوسط فرتة التخزين: 

 أخرى...... أسبوع. أسابيع       8 أسابيع       3  أسبوعان   أسبوع واحد     

 ............ ريال/كجممتوسط سعر الشراء 

 متوسط سعر البيع  ............. ريال/كجم
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 بلح الربحي؟ ربيد( هل تقوم بت3)

 إذا كان اجلواب بنعم.. فما هو متوسط فرتة التخزين: 

 أخرى...... أسبوع. أسابيع       8 أسابيع       3  أسبوعان   أسبوع واحد   

 يال/كجممتوسط سعر الشراء ............ ر

 متوسط سعر البيع  ............. ريال/كجم

وإذا كان اجلواب ال فلماذا؟  )  ( ال تصلح      )   ( يفسد أو ويرطب بسرعة     )  ( مكلف     )   (         

       ____أخرى، وهي

 

  مربدة )    ( يوم      غري مربدة )   ( يوم    جممدة )     ( يوم.    الربحي قبل بيعه؟ بلح( ما أقصى مدة حلفظ 10) 

 أخرى)   ( يوم

 

 ....................كجم. ...املباعة سنويا:................ الربحي( متوسط كمية 11)

 

 (  يف حالة التخزين يف مربد )مستودعات تربيد( خمصص هلذا الغرض:18)

  …………………أ : ما نوع املخزن )الشركة الصانعة(؟

 ..........كجم……………………ب: ما مقدار سعته

 ....ريال……………………املربدج: ما هو سعر شراء 

 أحسن ظروف لتخزين الربحي:من خالل خربتك وجتربتك، ( 13) 

               :منصف أصفر خمضر         أصفر           من حيث لون الثمار 

 بدون العرجون         )العذق( مع العرجون ث العراجني وقصها:       من حي 
  مشاريخبدون           يف مشارخيها       :       الشماريخ من حيث 

          :جممد )فريزر(            مربد من حيث وسط التخزين 

                                               

 التلف أثناء عملية التخزين املربد؟( ما هي نسبة 18)

 %    10أكثر من                       )5-10%)                    )0-5%(     

 

 املربد؟ ( ما هي يف رأيك أسباب التلف أثناء التخزين15)

........................................................................................................................................................................ 
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 دمة.( أمام نوع العبوة املستخدمة عند ختزين البلح الربحي وكذلك األحجام املستخ√( ضع عالمة )11)

  

 العبوة
 ســــعة العبــــــــوة

كجم 5 كجم 3-8 كجم 1 

 فأكثر
    أكياس بالستيكية مرنة 1
    عبوات بالستيكية صلبة 8
    أطباق فوم )فلني( 3
    عبوات كرتونية 8
    )فلني( صناديق فوم 5

 

 أشهر على أسس علمية؟( هل الطلب على الربحي يربر إنشاء مصنع متكامل حلفظ الربحي لعدة 11)

 ال             نعم                                                             

 

 ( حجم وأسعار التعامل السنوي يف الربحي:12)

 مصدر الشراء
الكمية 

 املشرتاة

 )كجم(

 متوسط سعر الشراء

 )ريال /كجم(
متوسط فرتة 

 )شهر( التخزين
 متوسط سعر البيع

 /كجم()ريال 
بداية 

 املوسم
 ذروة

 املوسم
نهاية 

 املوسم
  جممد مربد

        ( مزرعة1)
        ( وسيط8)
        ( سوق التمور3)
        ( مصنع8)
        ( أخرى تذكر5)

( هل هناك ارتفاع كبري يف أسعار الربحي آخر املوسم؟ وهل يشجع ذلك على حفظ بلح الربحي بالطرق 13)  

 ال نعم   املناسبة 

 لربحي؟بلح ا( من تعتقد أنهم أكثر فئات اجملتمع شراء ل80)

 ذوى الدخول املرتفعة      ذوى الدخل املتوسط        ذوى الدخول احملدودة     
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 ( على ما تراه صحيحا من مشكالت تسويق الربحي التالية: √( ضع عالمة ) 81)

 حدودية تفضيل املستهلك للبلح الربحي  اخنفاض الطلب بسبب ارتفاع السعر      

 اخنفاض اجلودة أو تدهورها أثناء التخزين   

 .............................................................أخرى تذكر ......    قصر املوسم       

 

 ال   نعم   طالة مدة ختزين بلح الربحي؟إل طرقيف رأيك هل هناك ( 88)

 .......................... .................... ..................... ...................يف حال نعم، ماهي أهم تلك الطرق  

 

 ببيعه: ( عند استالم بلح الربحي، هل تقوم83)

 جتميده لعدة أشهر    مربد لعدة أسابيع  مربد لعدة أيام    مباشرة بدون تربيد 

 

 يف عبوات مربدة  يف ثالجات عرض  بدون تربيد   ( هل يتم عرض بلح الربحي يف احملل:88)

 

 (حباتمفرد )    بعذوق    يف مشاريخ    ( هل يتم بيع الربحي:85)

 

لون أصفرال    حجم كبري    اليت يرغبها املستهلك عند شراء بلح الربحي:( ما هي الصفات 81)

 أخرى، وهي  ...........   جتانس النضج    املزرعة منطقة    احلالوة   

 

( يف حال أمكن حفظ بلح الربحي طازجًا وجبودة عالية لعدة أشهر بعد املوسم، ما هو سعر البيع الذي 81)

 ل به املستهلك؟تقرتحه وميكن أن يقب

 ريال    80أكثر من    ريال  80-10    ريال     10-5      ريال  1-5        

 
 ( هل تؤيد قيام مشروع حلفظ بلح الربحي طازجًا لعدة أشهر؟  )   ( نعم     )    ( ال82)

 تعليقك ..................................  

 

  
وتعاونك على تعبئة هذه االستبيان..وأخيراً نشكرك على اهتمامك   
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 استبيانات مستهلكي الربحي   1-1-3

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 اململكة العربية السعودية

 جامعة امللك سعود
 كلية علوم األغذية و الزراعة

 
 
 

 استمارة استبيان لمستهلكي
 البلح البرحي

 
 
 

 أخي الكريم:
بعمل دراسات إلمكانية حفظ بلح البرحي طازجاً ولعدة أشهر يقوم فريق بحثي من جامعة الملك سعود 

 باستخدام تقنيات تبريد وتحكم في غازات صديقة للبيئة واإلنسان..
لمعرفة تفضيلك لهذه الفكرة واالستهالك  نرجو التكرم بإعطائنا جزء من وقتك الثمين لتعبئة هذه االستمارة

 المتوقع لها
 

 ث العلمي فقط.والتي سوف تستخدم في أغراض البح
 

 رقم االستمارة )              (
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 بيانات تعريفية:

 (اسم رب األسرة )اختياري(: .................................................................1)

 ( املدينة أو احلي: ............................................... هاتف:......................8)

 

 على االختيار املناسب (√فضال ضع عالمة )

 

 أوال: بيانات عامة عن األسرة: 

 غري سعودي  سعودي                 اجلنسية:       (1)
 موظف قطاع خاص   أعمال حرة          موظف حكومي           : مهنة رب األسرة (2)
 الذين يعوهلم رب األسرة ) مبا فيهم رب األسرة(: ....... فرد. عدد أفراد األسرة( 3)

 ..............  ريال متوسط دخل األسرة شهريا: (8)

 :املستوى التعليمي لرب األسرة( 5)

 متوسط   ابتدائي                 ال يقرأ وال يكتب                                       

  فوق جامعي       جامعي                  ثانوي                              

 :املستوى التعليمي لربة األسرة (1)

 متوسط   ابتدائي                 ال تقرأ وال تكتب                                       

  فوق جامعي       جامعي                  ثانوي                              

 

 ثانيًا: بيانات تفضيل املستهلك

 ( أثناء موسم التمور، هل تفضل شراء التمور يف مرحلة1)

 )   ( التمر املفرود أو املكنوز    )   ( الرطب واملنصف  )ا   ( البلح )البسر األصفر(         

 

 ( هل تفضل شراء التمور يف مرحلة البلح لألصناف التالية:8)

 . _____و  ______و  ______)   ( برحي        )    ( حلوة        )   ( أخرى، وهي        

 

 :هلشراءستدفعون فبكم بعد املوسم مربدًا ومبواصفاته املمتازة إمكانية حفظ بلح الربحي ( يف حال 3)

 ريال/كجمآخر...    ريال/كجم أو أكثر       30 ريال/كجم      10  ريال/كجم      1-5      
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 ( هل تشرتي األسرة بلح برحي أو غريه يف موسم اإلنتاج وختزنه مربدًا يف املنزل حلني استهالكه يف مواسم 8)

 ال          نعم                     أخرى؟                            

       

 درجات نضج الربحي اليت تقوم األسرة بتربيدها؟ الكميات حسب ( يف حالة اإلجابة بنعم . فما هي 5)

 (كجمبلح )          -
 (كجم  منصف )      -
 (كجم   رطب )     -

 

 بيانات خاصة باالستهالك: – لثًاثا

 

 املبلغ التقرييب املنفق شهريًا على الغذاء بصفة عامة: ..............   ريال (1)

 املبلغ التقرييب املنفق شهريًا على الفاكهة:.....................     ريال        (8)

 ( املبلغ التقرييب املنفق شهريا على التمور مبختلف أنواعها خالل املوسم................ ريال3)

 

 ( املبلغ التقرييب املنفق على الربحي فقط خالل املوسم ............. ريال8)

 املنفق على الربحي خالل شهر رمضان .................. ..ريال  ( املبلغ5)

 ( املبلغ املنفق شهريا على الربحي خالل بقية السنة ................ ريال1)

 
 ( متوسط استهالك األسرة من التمور شهريا خالل موسم التمور الطازجة: 1)

الكمية )  مرحلة النضج

 كجم(

متوسط سعر  القيمة ) ريال(

 الكيلوجرام

الذي  طول املوسم

) يستهلك فيه الربحي 

 (شهر

     الربحي بلح

الربحي منصف أو 

 رطب
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 ( متوسط استهالك األسرة من التمور الربحي خالل شهر رمضان:2)

متوسط سعر  القيمة ) ريال( الكمية ) كجم( االصنف

 الكيلوجرام

    بلحالربحي 

    الربحي منصف أو رطب

 

ما هي متوسط الكمية اليت حتتاج األسرة شرائها والسعر املمكن دفعه يف كل من شهر رمضان وبقية ( 3)

 مبواصفات جيدة                               عند جناح ختزينه طازجًا و مواسم السنة ) غري موسم التمور الطازجة( للربحي

 ملواسمابقية  شهر رمضان الصنف

 السعر ) ريال( الكمية)كجم (  ريال(السعر )  الكمية) كجم( 

     بلحبرحي 

     بلححلوة 

 

 

 يف املنزل: البلحرابعًا:تربيد أو جتميد الربحي  

 ملكية األسرة ألجهزة التربيد أو التجميد )جممدات(:( 1)

 العدد النوع
 متوسط الكمية املخزنة بالكيلو جرام

 50أكثر من  50– 80 80 – 0
 جممد مواد غذائية

 خمتلفة
    

جممد خاص بالبلح 

 والرطب
    

ثالجة خاصة بالبلح 

 والرطب
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جتميد البلح أو الرطب يف املنزل وكذلك األحجام تربيد أو ( أمام العبوة املستخدمة عند √ضع عالمة )( 8)

 :املستخدمة

 م

 العبوة
 سعة العبوة

 كجم5 كجم8 كجم 1
 جتميد تربيد جتميد تربيد جتميد تربيد

       أكياس بالستيكية 1
       عبوات بالستيكية صلبة 8
       أطباق فوم )فلني( 3
       عبوات كرتونية 8
       (فومفلني )صناديق  5

 

 %       10أكثر من  %      10-5 %     5-0 ؟    ما هي نسبة التلف أثناء عملية التخزين املربد( 3)

 ما هي يف رأيك أسباب التلف أثناء التخزين؟ (8)

 تكرار فتح الثالجة      تذبذب أو انقطاع الكهرباء عدم وجود التقنية املناسبة للحفظ       

 )أخرى تذكر(.................................        عدم التغليف اجليد     

 هل تفضل األسرة:( 5)

 أسعار معقولة والربحي املربد من السوق يف حالة توفره مبواصفات ممتازة بلح شراء   )       (

       ..الربحي يف املنزل بصرف النظر عن املتاح يف السوقبلح ختزين  )       (   

 ؟ ذلكما هي أسباب تفضيل يف حال ختزين الربحي مربدا باملنزل، ( 1)

 عادة اجتماعية      ضمان النوعية املطلوبة         أرخص           
 ……………………أخرى تذكر  قبل التربيد       النقل والتداول اإلشراف على        

 شراء الربحي املربد من السوق؟و يف رأيك سبب حمدودية ( ما ه1)

 باملنزل               ثالجات مناسبة عدم توفر      عدم توافره بالسوق خارج املوسم        

  توافر خيارات عديدة حمدودية االستهالك                     
 ( هل تؤيد قيام مشروع حلفظ بلح الربحي طازجًا لعدة أشهر؟  تعليقك .....................................2)

  
 تعاونك على تعبئة هذه االستبيانوأخيراً نشكرك على اهتمامك و 
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 الربحي:حفظ مطبوعة عن تقنية مطوية   1-8

 
 

 
  



  التخزين إلطالة العمر التخزيين لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على مستوى شبه جتاري استخدام تقنية التحكم يف غازات وسط

 
  

 
 
 

     Kingdom of Saudi Arabia 

King Abdulaziz City For Science and Technology 
General Directorate of Research Grants Programs 

 

 
 

Final Technical Report: 
 

Project No. : AR – 28 – 84 
 
 

Utilization of Controlled Atmosphere (CA) 

Technology in Shelf Life Extension of Fresh Barhi 

Dates at Khalal Stage of Maturity at a Semi-

Commercial Level 

By: 
Prof. .Abdullah M. Alhamdan 
Prof. Bakri H. Hassan 
Prof. Hassan A. Al-Kahtani 
Prof. Sobhi M. Ismaiel 

 
King Saud University, 

 

 
2012 G 

  
P. O. Box 6086 – Riyadh 11442 – Telephone. 4883555-4883444 – Fax 4813878 – 

E-mail.. GDRGP@KACST.EDU.SA 


