
 ٢٠٠٨ )١(العدد ) ٣٦(لمجلد ا                 (ISSN  1815 – 316X)                           مجلة زراعة الرافدین 

عصیري البرتقال  بعض عزالت الفطریات النامیة على فيتاثیر تراكیز مختلفة من البنزوات والخزن 
 والكریب فروت 

  شیماء ریاض عبد السالم  صالح عمر احمد
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / نات االحیائیة اقسم علوم االغذیة والتق

  
  الخالصة

 الربعة انواع من الحمضیات ھي البرتق3ال والكری3ب ف3روتأجري عزل وتنقیة االعفان الملوثة 
بنوعی33ة الح33امض الحل33و ث33م شخص33ت االعف33ان المعزول33ة واختی33رت ) اللیم33ون(والن33وم ) اللیم33ون الھن33دي(

كونھ3ا اكث3ر االعف3ان انتش3ارا   Penicillium digitatum   A .crassa  Altrenaria citriاالن3واع 
خ3زن . نموھ3ا وتاثیرھ3ا ف3ي عص3یري البرتق3ال والكری3ب ف3روت في الحمضیات المدروسة للتعرف عل3ى

ت3م . نوعي العصیر لمدة اربعة اسابیع بدرجة حرارة الغرفة وبأضافة بنزوات الصودیوم بتراكیز مختلفة 
اوض33حت النت33ائج ان العف33ن . قی33اس االس الھی33دروجیني واع33داد االعف33ان ال33ثالث ف33ي المع33امالت المختلف33ة

P.digitatum تشارا في الحمضیات االربعة عدا البرتق3ال ث3م العف3ن االكثر انA.citri  ال3ذي ك3ان االكث3ر
في رف3ع االس الھی3دروجیني عن3د ع3دم ) >٠.٠٥( انتشارا في البرتقال  وقد اثرت االعفان الثالثة معنویا 

اض33افة بن33زوات الص33ودیوم خاص33ة ف33ي االس33بوع االخی33ر م33ن خ33زن العص33یرین اال ان اض33افة بن33زوات 
أبقی33ا االس الھی33دروجیني ف33ي الق33یم القریب33ة م33ن المعامل33ة %  ٠.١و  ٠.٠٥خاص33ة بتركی33ز الص33ودیوم 

وحصل زیادة في اعداد االعف3ان الثالث3ة الس3ابقة م3ع زی3ادة م3دة الخ3زن ف3ي ) مدة الخزن صفر ( القیاسیة 
حی33ث بلغ33ت اع33داده  P.digitatumالمع33امالت الخالی33ة م33ن البن33زوات ف33ي ن33وعي العص33یر خاص33ة العف33ن 

م33ل ف33ي عص33یري البرتق33ال والكری3ب ف33روت عل33ى الت33والي اال ان اض33افة /س3بور٤ ١٠×  ٢٠٣و  ٢٣٩.٥
  . خفضت اعداد االعفان الثالثة بصورة معنویة %  ٠.١و  ٠.٠٥بنزوات الصودیوم وخاصة بتركیز 

  
  المقدمة

ائی3ة تعد الحمضیات من الفواكھ ذات االھمیة التغذویة الكبیرة لالنسان لما تحویھ من عناصر غذ
ھام333ة اذ اص333بح معروف333ا ان الحمض333یات مص333ادر مھم333ة لكثی333ر م333ن الس333كریات واالحم333اض العض333ویة 

باالضافة الى احتوائھا على االلیاف الذائبة والتي لھا دور كبیر ف3ي عملی3ة  Cوالفیتامینات خاصة فیتامین 
تش3مل )  ٢٠٠٥،  ,Mcwilliams ٢٠٠٠االس3ود واخ3رون ، (اختزال معدالت الكولس3ترول ف3ي الجس3م 

الحمضیات على انواع عدیدة اھمھا البرتقال بانواعھ والن3وم الح3امض والحل3و والكری3ب ف3روت والن3ارنج 
تتلوث ھذه الحمضیات بانواع مختلفة من االحی3اء المجھری3ة )  ١٩٩١ذنون و داود ، (والیوسفي وغیرھا 

و  ١٩٨٩، واخ33333رون  Rhizopus  )Liو  Alternariaو  Penicilliumوخاص3333ة الفطری3333ات مث3333ل 
Winniczuk  ،Parish  ،وتعم33ل العدی33د م33ن ان33واع الفطری33ات عن33د نموھ33ا عل33ى الحمض33یات )  ١٩٩٧

و  Penicilliumومنتجاتھ33ا ال33ى اتالفھ333ا باالض33افة ال333ى ق33درة العدی333د منھ33ا وخاص333ة التابع33ة لالجن333اس 
Alternaria  وAsperigillus  وByssochlamys ری3ة ذات على افراز انواع عدیدة من الس3موم الفط

واخ333رون ،  Rolandو  ١٩٧٩واخ333رون ،  Kohmoto( المخ333اطر الص333حیة الكثی333رة عل333ى االنس333ان 
  ) .  ٢٠٠٣،  C.A.S.Tو  ١٩٨٤

لع33ل اھ33م الص33ناعات الغذائی33ة الت33ي ت33دخل الحمض33یات ف33ي انتاجھ33ا ھ33ي ص33ناعة العص33ائر اذ تع33د م33ن   
ھمی33ة تغذوی33ة فھ33ي م33ن المص33ادر الص33ناعات الھام33ة ف33ي دول الع33الم المختلف33ة نظ33را لم33ا للعص33ائر م33ن ا

وتحت333وي عل333ى الس333كریات واالم333الح المعدنی33ة اض333افة ال333ى كونھ333ا س333ھلة الھض333م  Cالرئیس33یة لفیت333امین 
ان )  ١٩٧٧( واخ3رون  Nagy، فق3د ذك3ر )  ١٩٨٥الحك3یم ومھ3دي ، (ومستساغة م3ن قب3ل المس3تھلكین 

اذ یجھ33ز االنس33ان بح33والي  Cمین الھض33م وغن33ي بفیت33ا·عص33یر البرتق33ال ھ33و م33ن الم33واد الغذائی33ة الس33ھلة 
ال33ى ان عص33یر البرتق33ال ) ١٩٨٨( Nagyو  Leeی33وم واش33ار / ملغ33م  ٦٠م33ن احتیاجات33ھ البالغ33ة % ٦٠

% ١٠س33كریات و %  ٨٠ – ٧٥غن33ي ب33الكثیر م33ن العناص33ر الغذائی33ة اذ یحت33وي العص33یر الط33ازú عل33ى 
والن عص33ائر الحمض33یات . ر ح33امض الس33تریك والب33اقي م33واد اخ33رى م33ن الم33واد الص33لبة الذائب33ة للعص33ی

تحتوي على الكثیر من العناصر الغذائیة اص3بحت وس3طا مالئم3ا لنم3و ونش3اط ان3واع مختلف3ة م3ن االحی3اء 
 Bacillus thermoacidurensالمجھری33ة س33واء كان33ت البكتری33ا وخاص33ة المكون33ة للس33بورات مث33ل 

                                              
  ٥/٩/٢٠٠٧وقبولھ  ١٩/٦/٢٠٠٧البحث  تسلمتاریخ  ·
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كم333ا انھ333ا اوس333اط جی333دة  Leuconostocو  Lactobacillusباالض333افة ال333ى االن333واع التابع333ة للجنس333ین 
فرازی33ار ، (  Alternariaو  Penicilliumومناس33بة لنم33و وانتش33ار الفطری33ات خاص33ة التابع33ة للجنس33ین 

١٩٨٢،winniczuk  وparish  ،١٩٩٧ . (  
یع3د م3ن الفطری3ات الت3ي لھ3ا الق3درة عل3ى  A.citriان الفط3ر )  ١٩٧٩( واخ3رون  Kohmotoفقد ذك3ر   

ھم33ا م33ن  A.citriو  P.digitatumان الفط33رین )  ١٩٨٢( اوض33ح فرازی33ار انت33اú س33موماً فطری33ة فیم33ا 
تش3یر الدراس3ات ال3ى ان . االنواع المسببة لتلف الحمضیات وخاصة البرتق3ال واللیم3ون والكری3ب ف3روت 

خ33زن العص33ائر وخاص33ة باس33تخدام م33واد حافظ33ة لھ33ا ت33اثیر واض33ح ف33ي المحافظ33ة عل33ى ج33ودة عص33ائر 
ان اضافة بنزوات الصودیوم او سوربات الص3ودیوم )  ١٩٨٤( واخرون  Rolandالحمضیات اذ الحظ 

وانت3اú الس3موم ف3ي  Byssochlamys niveaاو ثنائي اوكسید الكبریت خف3ض م3ن مع3دالت نم3و الفط3ر 
ان خ33زن عص33یر البرتق33ال المحل33ي لم33دة ش33ھرین ب33درجات )  ١٩٩٩( العص33ائر فیم33ا وج33دت عب33د الس33الم 
في مكونات العصیر اضافة ال3ى ت3اثیر ذل3ك عل3ى االس الھی3دروجیني  حرارة مختلفة اثر بصورة واضحة

وتواجد الفطریات الملوثة للعصیر كما الحظت ان اض3افة م3واد حافظ3ة مث3ل س3وربات الص3ودیوم خف3ض 
  .من اعداد الفطریات النامیة في العصیر

ت ھ3ي البرتق3ال ھدفت الدراسة ال3ى التع3رف عل3ى ان3واع الفطری3ات الملوث3ة الربع3ة ان3واع م3ن الحمض3یا  
والكریب ف3روت والن3وم الح3امض والحل3و ودراس3ة نم3و ھ3ذه الفطری3ات ف3ي عص3یري البرتق3ال والكری3ب 
فروت وتاثیر ذلك على االس الھی3دروجیني للعص3یر ك3دلیل عل3ى حص3ول تغی3ر ف3ي طبیع3ة العص3یر عن3د 

  . الخزن لمدة اربعة اسابیع وبوجود تراكیز مختلفة من بنزوات الصودیوم 
  

  لبحث وطرائقھمواد ا
جرى عزل وتنقیة الفطریات الملوثة لالجزاء الخارجیة الربع3ة ان3واع م3ن الحمض3یات البرتق3ال 

)  ١٩٧٦(  McCanceو  Harriganوالكریب فروت والنوم الحامض والحلو وذل3ك وف3ق م3ا ج3اء ف3ي 
عزل33ت  ف3ي اطب3اق بت3ري معقم3ة بعدئ3ذ PDAاذ نمی3ت الفطری3ات عل3ى بیئ3ة اج3ار البطاط3ا والدكس33تروز 

ومن ثم شخصت االعف3ان ف3ي قس3م  Czapek agarالمستعمرات في اطباق بتري تحوي بیئة زابك اجار 
جامع3ة الموص3ل وحس3بت النس3ب المئوی3ة النتش3ار االعف3ان ف3ي  –وقایة النب3ات بكلی3ة الزراع3ة والغاب3ات 

ث33ر انتش33ارا ف33ي االن33واع االربع33ة م33ن الحمض33یات اختی33ر ثالث33ة ان33واع م33ن االعف33ان المعزول33ة كونھ33ا االك
 Alternaria citri A.crassaو  Penicillium digitatumاالن33واع االرب33ع م33ن الحمض33یات وھ33ي 

  . وذلك لدراسة نموھا وتاثیرھا في عصیري البرتقال والكریب فروت 
وبع33د )  ١٩٨٥( ص33نع عص33یري البرتق33ال والكری33ب ف33روت حس33ب م33ا ذك33ره الحك33یم ومھ33دي     

م3ل  ٢٥٠وزع ك3ل ن3وع م3ن العص3یر عل3ى دوارق زجاجی3ة س3عة  الحصول على عصیر ط3ازú ونق3ي ،
ْم  ٧٢دورق ومن ثم سدت بسدادة قطنیة واجریت عملیة بسترة للدوارق بدرج3ة ح3رارة / مل  ٥٠وبواقع 

ثانیة ثم بردت الدوارق واختبر نوعي العصیر للتلوث باالعفان اذ ظھر خلوھم3ا م3ن أي نم3وات  ١٥لمدة 
)  ١٩٧٦(  McCanceو Harriganوكم33ا ورد ف33ي ) PDA(س33تروز دك –عل33ى بیئ33ة اج33ار البطاط33ا 

ال3ى ال3دوارق، % )  ٠.١و  ٠.٠٥و  ٠.٠٢٥ص3فر و ( بعدئذ اضیفت م3ادة بن3زوات الص3ودیوم بتراكی3ز 
للعف3ن  ٤ ١٠×  ١٥و  A.citriللعفن  ٤ ١٠×١٣لقحت الدوارق بواحد من االعفان الثالثة السابقة وبواقع 

A.crassa  للعف33ن  ٤ ١٠×  ١٦وP.digitatum  ْم لم33دة ٢٥وم33ن ث33م خزن33ت ال33دوارق بدرج33ة ح33رارة )
 pHاس33ابیع وج33رت علی33ھ عملی33ة قی33اس االس الھی33دروجیني باس33تخدام جھ33از )  ٤،  ٣،  ٢،  ١ص33فر ، 
meter  ن33وع )Philips  . ( فیم33ا ق33در الع33د الكل33ي لالعف33ان الثالث33ة بطریق33ة التخ33افیف وحس33ب م33ا ذك33ره

Harrigan وMcCance  )باس333تخدام بیئ333ة اج333ار البطاط333ا والدكس333تروز وبواق333ع مك333ررین )  ١٩٧٦
حلل3ت . للتخفیفین االخیرین ومن ثم حس3ب مع3دل اع3داد االعف3ان ال3ثالث النامی3ة ف3ي المع3امالت المختلف3ة 

وباس33تخدام التص33میم العش33وائي الكام33ل )  ٢٠٠٢(  SAS Versionالنت33ائج احص33ائیا وف33ق م33ا ج33اء ف33ي 
CRD  .  

  
  النتائج والمناقشة

ف3ي ) >  ٠.٠٥( وج3ود أن3واع مختلف3ة م3ن االعف3ان ، لق3د ظھ3ر تب3این معن3وي ) ١(یبین الش3كل 
انتشار االعفان في االنواع االربعة من الحمضیات وكذلك اختالف في نسبة تواجد العزالت المختلف3ة ف3ي 

تش3ارا ھ3و االكث3ر ان P.digitatumالنوع الواحد من الحمضیات حی3ث یتب3ین م3ن الش3كل اع3اله ان العف3ن 
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%  ٣٧في الحمضیات االربعة المدروسة وبلغ3ت اعل3ى نس3بة لتواج3ده ف3ي الن3وم الح3امض اذ وص3ل ال3ى 
اذ وص33لت نس33بة تواج33ده ف33ي  A.citriم3ن مجم33وع االعف33ان الملوث33ة لھ3ذا الن33وع م33ن الحمض33یات وم33ن ث3م 

تواج33دا ف33ي ویع33د ھ33ذان النوع3ان م33ن اكث33ر االعف3ان . م3ن مجم33وع االعف33ان الملوث3ة %  ٣٦البرتق3ال ال33ى 
ثال33ث اكث33ر االن33واع  A.crassaویع33د العف33ن . االن33واع االربع33ة م33ن الحمض33یات المس33تخدمة ف33ي الدراس33ة 

م33ن %  ٢٦تواج33دا ف33ي الحمض33یات االربع33ة وكان33ت نس33بة تواج33ده ف33ي الن33وم الحل33و ھ33ي االعل33ى اذ بلغ33ت 
  . مجموع االعفان الملوثة لھذه الحمضیات 
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البرتقال النوم الحامض النوم الحلو  الكریب فروت 

  
  النسب المئویة النتشار الفطریات في بعض انواع الحمضیات) :  ١( كل الش

  
 A.citriان العف3ن )  ١( اما فیما یتعلق بتلوث كل نوع من الحمضیات باالعفان فیوضح الشكل     

فیم3ا خ3ال %  ٣١بنسبة  P.digitatum تالھا العفن%  ٣٦االكثر انتشارا في البرتقال ووصل الى نسبة 
بالنس33بة االعل33ى ف33ي الن33وم  P.digitatumوتواج33د العف33ن  .Stemphylium sppعف33ن البرتق33ال م33ن ال

، ام3ا الن3وم الحل3و ف3ان التل3وث ب3العفن %  ٣٠بنس3بة  A.citri ت3اله%  ٣٧الحامض ووصلت نس3بتھ ال3ى 
P.digitatum  ت3اله%  ٣٣كان ھو االعلى فیھ اذ بلغت نس3بة تواج3ده A.citri   فیم3ا خ3ال % ٣٢بنس3بة

على ان انتش3ار االعف3ان ف3ي الكری3ب  Stemphylim sppمن الحمضیات من أي تواجد للعفن ھذا النوع 
 P.digitatumفروت ل3م یختل3ف كثی3را ع3ن االن3واع االخ3رى م3ن الحمض3یات المدروس3ة اذ وج3د العف3ن 

وھ33ذا یتف33ق م33ع م33ا اش33ار الی33ھ   A.crassaث33م %  ٢٧بنس33بة   A.citrت33اله %)  ٣٥(بالنس33بة االعل33ى 
  .الذي ذكر ان النوعین االولین من االعفان ھما االكثر انتشارا او تلوثا للحمضیات) ١٩٨٢(فرازیار 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)  ٢( ان نمو االعفان في أي وسط او مادة غذائیة س3وف ی3ؤثر ف3ي خواص3ھا المختلف3ة والش3كل     

ف33روت ف33ي اث33ر ف33ي االس الھی33دروجیني لعص33یري البرتق33ال والكری33ب  P.digitatumب33ین ان نم33و العف33ن 
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  عصیر البرتقال  عصیر الكریب فروت
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التغیر في األس الھیدروجیني لعصیري البرتقال والكریب فروت  خالل  :)٢(شكل ال         ة الخزن باالسابیعمد
  بوجود بنزوات الصودیوم P. digitatumالخزن الناتج عن نمو الفطر 
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وجود تراكیز مختلف3ة م3ن بن3زوات الص3ودیوم وخ3الل الخ3زن الربع3ة اس3ابیع وك3ان الت3اثیر معنوی3اًُ◌ ف3ي 
ف33ي االس الھی33دروجیني للعص33یرین ) >  ٠.٠٥(حص33ل انخف33اض معن33وي . معظ33م المع33امالت المدروس33ة 

علی3ھ العص3یرین بزیادة تركیز بنزوات الصودیوم المضافة وكان قریبا من االس الھیدروجیني الذي ك3ان 
م3ن بن3زوات الص3ودیوم اذ %  ٠.١یب3دو جلی3ا عن3د اس3تخدام . وھذا) على التوالي ٣.٣و ٣.٨( قبل الخزن

ف33ي عص33یر الكری33ب )  ٥.٠-٣.٣( ف33ي عص33یر البرتق3ال وم33ا ب33ین ) ٣.٩-٣.٨(ت3راوح ھ33ذا االس م33ا ب33ین 
ف33ي عص33یر  P.digitatumف33روت، ق33د یع33زى ھ33ذا ال33ى ان اض33افة بن33زوات الص33ودیوم ث33بط نم33و العف33ن 

الكری33ب ف33روت مم33ا ادى ال33ى تقلی33ل حص33ول تغی33رات ف33ي خ33واص العص33یرین ومنھ33ا االس الھی33دروجیني 
وازداد تثب33یط العف33ن بزی33ادة التركی33ز المس33تخدم م33ن البن33زوات وھ33ذا یب33دو واض33حا م33ن مالحظ33ة المعامل33ة 

غ ال3رقم االعل3ى بع3د الخالیة من بن3زوات الص3ودیوم اذ ارتف3ع االس الھی3دروجیني بم3رور م3دة الخ3زن وبل3
لك33ل م33ن عص33یري البرتق33ال والكری33ب ف33روت عل33ى  ٧.٥و  ٨.٢م33رور اربع33ة اس33ابیع حی33ث وص33ل ال33ى 

ازداد االس الھی333دروجیني باطال333ة م333دة خ333زن العص333یر اذ حص333ل زی333ادة معنوی333ة ف333ي االس . الت333والي 
وف33ي جمی33ع  ف33ي ك33ال الن33وعین م33ن العص33یر) م33دة الخ33زن ص33فر ( الھی33دروجیني ع33ن المعامل33ة القیاس33یة 

 – ٣.٨المعامالت فف3ي ح3ین نج3د ان االس الھی3دروجیني ت3راوح ف3ي االس3بوع االول م3ن الخ3زن م3ا ب3ین 
وك3ذا الح3ال ف3ي عص3یر الكری3ب  ٨.٢ – ٣.٩في عصیر البرتقال ارتفع في االسبوع الرابع ما ب3ین  ٧.٣

ور االس3ابیع یبل3غ م3ا ث3م ازداد بم3ر ٤.٥ – ٣.٣فروت اذ كان االس في االسبوع االول متراوح3ا م3ا ب3ین 
ف3ي االس3بوع االخی3ر م3ن الخ3زن وم3ن الممك3ن ان یع3زى س3بب ذل3ك ال3ى ان اطال3ة م3دة  ٧.٥ – ٥.٠بین 

خزن العصیرین اتاحت الفرصة للعف3ن الس3ابق ب3النمو بص3ورة كبی3رة ف3ي المعامل3ة الخالی3ة م3ن البن3زوات 
االخیرین مما ادى الى تف3اوت  بنزوات وبصورة قلیلة في التركیزین%  ٠.٠٢٥وبدرجة اقل عند اضافة 

  . االس الھیدروجیني في المعامالت المختلفة 
یوض33ح ان ھن33اك فروق33ات معنوی33ة ب33ین معظ33م المع33امالت عن33د خ33زن عص33یري )  ٣( الش33كل 

البرتقال والكریب فروت وبوجود تراكیز ع3دة م3ن بن3زوات الص3ودیوم اذ تب3ین ان زی3ادة تركی3ز بن3زوات 
االم333ر ال333ذي ادى ال333ى بق333اء االس  A.citriتقلی333ل او تثب333یط نم333و العف333ن  الص333ودیوم المض333افة ادت ال333ى
عن االس في العصیرین قب3ل الخ3زن خاص3ة ) ال توجد فروقات معنویة ( الھیدروجیني قریبا من مستواه 

ابق3ى عل3ى %  ٠.١التركیزین االخیرین اذ یالحظ ان اضافة بنزوات الص3ودیوم ال3ى العص3یرین بتركی3ز 
 ٣.٣وف3ي الكری3ب ف3روت م3ا ب3ین  ٣.٩ – ٣.٨في عصیر البرتقال في حدود ما ب3ین  االس الھیدروجیني

وھذه الحدود ال تختلف معنویا عن االس الھیدروجیني االولي لك3ال الن3وعین م3ن العص3یر ویفس3ر  ٣.٤ –
  ھذا ما حصل في المعاملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

ال والكریب فروت خالل الخزن الن3اتج ع3ن التغیر في االس الھیدروجیني لعصیري البرتق):  ٣( الشكل 
اذ حص3ل ) الخالی3ة م3ن بن3زوات الص3ودیوم ( القیاس3یة  بوج3ود بن3زوات الص3ودیوم A. citriنم3و الفط3ر 

معنوي في االس الھیدروجیني عن رقم البدایة لیصل في كال الن3وعین م3ن العص3یر عل3ى الت3والي  ارتفاع
مكن تفس3یر ذل3ك ب3ان ع3دم وج3ود البن3زوات كم3ادة مثبط3ة وی ٧.٦و  ٨.٨وبعد الخزن الربعة اسابیع الى 
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ب33النمو واح33داث تغی33رات كبی33رة ف33ي خ33واص عص33یري  A.citriلنم33و االعف33ان اعط33ى الفرص33ة للعف33ن 
  . البرتقال والكریب فروت وادى ھذا الى رفع قیم االس الھیدروجیني 

ة م333دة خ333زن وف333ي معظ333م المع333امالت یالح333ظ ازدی333اد معن333وي ف333ي االس الھی333دروجیني بزی333اد    
اذ ت333راوح االس الھی33دروجیني ف333ي ) م333دة الخ33زن ص33فر ( العص33یرین بالمقارن33ة م333ع المعامل33ة القیاس33یة 

في عصیر البرتق3ال وازداد بم3رور الوق3ت لیبل3غ ف3ي االس3بوع الراب3ع  ٧.٦ – ٣.٨االسبوع االول ما بین 
االس3بوع االول م3ا وھذا حدث كذلك ف3ي عص3یر الكری3ب ف3روت اذ ك3ان المع3دل ف3ي  ٨.٨ – ٣.٩ما بین 

ویمك3ن  ٧.٦ – ٣.٤وازداد في االسابیع الالحقة لیبل3غ ف3ي االس3بوع الراب3ع ال3ى م3ا ب3ین  ٤.١ – ٣.٣بین 
مم3ا  A.citriالقول ان زیادة مدة خزن العصیرین اعطى الفرص3ة االكب3ر المكانی3ة النم3و والنش3اط للعف3ن 

  . ادى الى رفع قیم االس الھیدروجیني
ادى ال3ى ح3دوث تغی3رات معنوی3ة ف3ي  A.crassaن الق3ول ان نم3و العف3ن یمك3)  ٤( من الش3كل 

االس الھیدروجیني لعصیري البرتقال والكریب فروت عند خزنھ الربعة اسابیع بوجود تراكی3ز ع3دة م3ن 
بن33زوات الص33ودیوم حی33ث حص33ل انخف33اض معن33وي ف33ي العدی33د م33ن المع33امالت بزی33ادة تراكی33ز بن33زوات 

العصیر وفي كافة اسابیع الخزن خاصة عند استخدام التركیزین االخی3رین الصودیوم المضافة الى نوعي 
من بن3زوات الص3ودیوم اذا ل3م تك3ن الفروق3ات معنوی3ة ع3ن االس الھی3دروجیني للمعامل3ة القیاس3یة بص3ورة 

ف33ي عص33یر  ٣.٤ – ٣.٣ف33ي عص33یر البرتق33ال وم33ا ب33ین  ٣.٩ – ٣.٨عام33ة ، حی33ث ك33ان االس م33ا ب33ین 
ن وجود البنزوات كان السبب الرئیسي في ھذا حیث ادى الى تثب3یط نم3و العف3ن الكریب فروت وال شك فا

A.crassa  بن3زوات ویفس3ر ھ3ذا ك3ذلك عن3د مالحظ3ة المع3امالت الخالی3ة م3ن %  ٠.١خاصة عند تركیز
بن33زوات الص33ودیوم حی33ث نم33ا العف33ن بص33ورة جی33دة وادى ال33ى حص33ول تغی33رات ھام33ة وكبی33رة ف33ي االس 

وف3ي الث3اني  ٨.٩ – ٧.٤برتقال والكریب فروت فكان ي العصیر االول ما بین الھیدروجیني لعصیري ال
  . وھو یزید معنویا عما حصل في المعاملة القیاسیة  ٧.٨ – ٤.٠ما بین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
م33ن الش33كل اع33اله یتب33ین ك33ذلك حص33ول زی33ادة ف33ي االس الھی33دروجیني بزی33ادة م33دة خ33زن ن33وعي     

ف3ي االس3بوع االول  ٧.٤ – ٣.٨ك3ان االس الھی3دروجیني یت3راوح م3ا ب3ین  العصیر فف3ي عص3یر البرتق3ال
وحص3ل ھ3ذا ك3ذلك ف3ي عص3یر  ٨.٩ – ٣.٩وازداد بمرور الوقت لیصل في االسبوع الرابع الى م3ا ب3ین 

ث33م ازداد  ٤.٠ – ٣.٣الكری33ب ف33روت اذ ك33ان االس الھی33دروجیني ف33ي االس33بوع االول متراوح33ا م33ا ب33ین 
ویعود سبب ذلك الى ما سبق االشارة الیھ عند مناقش3ة  ٧.٨ – ٣.٤ع الى ما بین لیصل في االسبوع الراب

 ١٩٧٦( واخ3رون  Huhtanenتتفق النت3ائج م3ع م3ا ذك3ره . االس الھیدروجیني لنوعي االعفان السابقین 
 ٤.٢الذین وجدوا ارتفاع ف3ي االس الھی3دروجیني لعص3یر الطماط3ة عن3د نم3و بع3ض االعف3ان علی3ھ م3ن ) 

یوم من التحضین والذي سمح بنمو احد انواع بكتریا التسمم الغذائي في ھ3ذا العص3یر  ١٩خالل  ٧.٨الى 
الذین توصلوا ال3ى ان خ3زن عص3یر العن3ب الخ3الي م3ن ) ١٩٨٤(واخرون  Rolandومع ما اشار الیھ . 

ة ْم او اكث3ر ادى ال3ى حص3ول ارتف3اع ف3ي االس الھی3دروجیني بزی3اد ٣٠المواد الحافظ3ة ب3درجات ح3رارة 
  . مدة خزن العصیر وعزى السبب الى نمو احد انواع االعفان المنتجة للسموم الفطریة 
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 التغیر في االس الھیدروجیني لعصیري البرتقال والكریب فروت  خالل الخزن : )٤(شكل ال

 بوجود بنزوات الصودیوم  A. crassaالناتج عن نمو الفطر 
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ان العصائر ومنھا عصیري البرتقال والكریب فروت تع3د اوس3اطا تغذوی3ة مالئم3ة لنم3و وتك3اثر االعف3ان 
في اعداد العف3ن ) >  ٠.٠٥( اذ یبین ان ھناك اختالف معنوي )  ٥( وھذا یبدو جلیا عند مالحظة الشكل 

P.digitatum مختلف33ة م33ن  النامی33ة ف33ي عص33یري البرتق33ال والكری33ب ف33روت عن33د الخ33زن بوج33ود تراكی33ز
بنزوات الصودیوم حیث یالحظ ان ھناك تفاوت في اع3داد العف3ن النامی3ة ف3ي المع3امالت المختلف3ة وكان3ت 

 – ٨٨اعلى معدالت النم3و ف3ي المعامل3ة الخالی3ة م3ن البن3زوات اذ تراوح3ت ف3ي عص3یر البرتق3ال م3ا ب3ین 
صیر كریب ف3روت مل ع/ سبور  ٤ ١٠×  ٢٠٣ – ٥٢.٥مل عصیر وما بین / سبور  ٤ ١٠×  ٢٣٩.٥

وكذلك من المع3امالت ) مل / سبور  ٤ ١٠×  ١٦( وھذه المعدالت ھي اعلى بكثیر من المعاملة القیاسیة 
التي اضیف فیھا تراكیز مختلفة من بنزوات الصودیوم حیث یتضح ان اضافة بنزوات الص3ودیوم خف3ض 

اذ %  ٠.١البن3زوات بتركی3ز من اعداد العفن بصورة معنویة في معظم المعامالت وخاصة عند استخدام 
×  ٨ – ١.١مل في عصیر البرتقال وم3ا ب3ین / سبور  ٤ ١٠×  ٩.٥-٣انخفضت اعداد العفن الى ما بین 

ف3ي  P.digitatumمل عصیر كریب فروت وھذه االعداد ھي اقل من العدد االولي للعفن / سبور  ٤ ١٠
م33ن ھ33ذا یمك33ن الق33ول ان بن33زوات  العص33یرین وأق33ل مم33ا ف33ي المعامل33ة الخالی33ة م33ن بن33زوات الص33ودیوم

الصودیوم ثبطت نمو ھذا العفن بصورة واضحة وازداد تاثیرھا المثبط مع زیادة التركیز المس3تخدم وھ3ذا 
یؤكده التغیر الغیر معنوي لالس الھی3دروجیني لك3ال الن3وعین م3ن العص3یر خاص3ة عن3د اس3تخدام بن3زوات 

% (  ٠.١و  ٠.٠٥دام بنزوات الص3ودیوم بتركی3ز الصودیوم لكال النوعین من العصیر خاصة عند استخ
  ) ٢الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  P. digitatumتاثیر الخزن وبنزوات الصودیوم في اعددا الفطر ) :  ٥( الشكل 
  ٤ ١٠×  ١النامیة في عصیر البرتقال والكریب فروت 

  
ی3ز المض3افة م3ن ان زیادة مدة الخزن ادت ال3ى تب3این اع3داد ھ3ذا العف3ن واعتم3د ھ3ذا عل3ى التراك

بن3زوات الص3ودیوم لك3ال الن3وعین م3ن العص3یر حی3ث حص3ل ازدی3اد ف3ي اع3داد العف3ن الس3ابق باطال3ة م3دة 
اذ كان333333ت اع333333داد % ٠.٠٢٥خ333333زن العص333333یرین المض333333اف الیھم333333ا بن333333زوات الص333333ودیوم بتركی333333ز 

ر مل ث3م ازدادت بم3رو/سبور٤ ١٠×  ٢١.٤في االسبوع االول في عصیر البرتقال  P.digitatumالعفن
مل في االسبوع الرابع ، اما في عصیر الكری3ب ف3روت ف3ان االم3ر / سبور  ٤ ١٠×٣٢الوقت لتصل الى 

ق33اد ال33ى زی33ادة ف33ي اع33داد العف33ن %  ٠.٠٢٥ل33م یختل33ف كثی33را اذ ان اض33افة بن33زوات الص33ودیوم بتركی33ز 
P.digitatum 3ن البن3زوات مع زیادة مدة الخزن اذ كانت االع3داد ف3ي االس3بوع االول للتركی3ز الس3ابق م

مل ثم حصلت زیادة في العدد في االس3ابیع التالی3ة لتص3ل ف3ي االس3بوع الراب3ع ال3ى / سبور  ٤ ١٠×٢٠.٧
  . من بنزوات الصودیوم  ٠.٠٢٥مل عند اضافة / سبور  ٤ ١٠×  ٢٦.٦

ان زی33ادة التركی33ز المض33اف م33ن البن33زوات ادى ال33ى خف33ض معن33وي ف33ي بع33ض اس33ابیع خ33زن 
م3ن بن3زوات الص3ودیوم ال3ى عص3یر %  ٠.١و  ٠.٠٥لعف3ن حی3ث ان اض3افة العصیرین ف3ي اع3داد ھ3ذا ا
 ٤ ١٠×  ٣و  ٩.٦م3ل ف3ي االس3بوع االول ال3ى / س3بور  ٤ ١٠×  ٩.٥و  ١٥البرتقال خفض االعداد من 

  . مل في االسبوع الرابع للتركیزین السابقین من البنزوات على التوالي / سبور 
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ف3ي االس3بوع االول  P.digitatumذ كان3ت اع3داد العف3ن وحصل ھذا كذلك في عص3یر الكری3ب ف3روت ا  
م33ل ث33م اص33بحت االع33داد ف33ي / س33بور  ٤ ١٠×  ٨و  ١٤.٦ولك3ال التركی33زین م33ن البن33زوات عل33ى الت33والي 

  .  ٤ ١٠×  ١.١و  ٩.٥االسبوع الرابع 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
نامیة في عصیري البرتقال  ال A. citriتاثیر الخزن وینزوات الصودیوم في اعداد الفطر ) : ٦(الشكل 

  ٤ ١٠×  ١والكریب  فروت 
  

ان ھناك فروقات معنویة بین معظم المع3امالت الت3ي خ3زن فیھ3ا عص3یري  )٦( الشكل  یوضح 
، اذ  A.citriالبرتقال والكریب فروت بوجود تراكی3ز مختلف3ة م3ن بن3زوات الص3ودیوم عل3ى اع3داد العف3ن 

بحسب التركیز المستخدم من بنزوات الصودیوم وم3دة الخ3زن یبدو ان ھناك اختالف في اعداد ھذا العفن 
حیث كان اعلى معدالت النمو في المعاملة الخالیة من بنزوات الصودیوم اذ تراوحت االع3داد لالس3ابیع . 

 – ٥١م3ل عص3یر برتق3ال وم3ا ب3ین / س3بور  ٤ ١٠×  ١١٢.٢ – ٩٣.٣االربعة في ھذه المعاملة ما ب3ین 
حصل انخفاض معنوي في اعداد ھ3ذا العف3ن بزی3ادة . صیر كریب فروت مل ع/ سبور  ٤ ١٠×  ١١٠.٥

تركیز بنزوات الصودیوم المضافة الى كال العصیرین بالمقارنة مع المعامالت الخالیة من البن3زوات كم3ا 
بالمقارنة مع العدد االولي للعف3ن ف3ي ك3ال الن3وعین م3ن العص3یر  A.citriحصل انخفاض في اعداد العفن 

من بنزوات الصودیوم حیث تراوحت االعداد ف3ي عص3یر البرتق3ال %  ٠.١تخدام تركیز وخاصة عند اس
م33ل م33ن عص33یر / س33بور  ٤ ١٠×  ٦.٧ – ٣.٦م33ل وم33ا ب33ین / س33بور  ٤ ١٠×  ١١.٥ – ٨.٥م33ا ب33ین 

الكریب فروت مم3ا یعط3ي دالل3ة عل3ى ان لبن3زوات الص3ودیوم خاص3ة عن3د ھ3ذا التركی3ز ت3اثیر فاع3ل ف3ي 
)  ٣الش3كل ( یرة من ھذا العفن یؤكده التغیر غیر المعن3وي ف3ي االس الھی3دروجیني تثبیط وموت اعداد كب

في الوقت نفسھ یتضح ان زیادة مدة خزن العصیرین ادى الى حصول تفاوت في نمو العف3ن وب3درجات . 
متفاوت33ة بحس33ب التراكی33ز المس33تخدمة م33ن الم33ادة الحافظ33ة اذ حص33ل زی33ادة ف33ي اع33داد العف33ن ف33ي ك33ل م33ن 

من بنزوات الصودیوم حیث كان العدد %  ٠.٠٢٥برتقال والكریب فروت في معاملة اضافة عصیري ال
م33ل عص33یر البرتق33ال بعدئ33ذ ازدادت االع33داد بم33رور الوق33ت / س33بور  ٤ ١٠×  ١٧.٥ف33ي االس33بوع االول 

ام3ا ف3ي عص3یر الكری3ب ف3روت فق3د . م3ل عص3یر / سبور  ٤ ١٠×  ٣٠.٥لتصل في االسبوع الرابع الى 
 ٤ ١٠×  ١٧.٢ف33ي االس33بوع االول  ٠.٠٢٥ف33ي معامل33ة اض33افة بن33زوات الص33ودیوم بتركی33ز  ك33ان الع33دد

و ال ش3ك . م3ل عص3یر / س3بور  ٤ ١٠×٢٥.٥مل عص3یر ث3م ازدادت لتبل3غ ف3ي االس3بوع الراب3ع / سبور 
،  A.citriفان عدم اضافة او انخفاض التراكیز المضافة من البنزوات سبب ھذه الزیادة في اع3داد العف3ن 

غی3ر معن3وي ( فقد س3بب ح3دوث انخف3اض %  ٠.١و  ٠.٠٥عند المضافة بنزوات الصودیوم بتركیز  اما
ف33ي اع33داد ھ33ذا العف33ن لتص33ل االع33داد ال33ى اق33ل مس33توباتھا بع33د اربع33ة اس33ابیع م33ن ) ف33ي معظ33م المع33امالت 

ق3ال و م3ل عص3یر البرت/ س3بور ٤ ١٠×  ٨.٥و  ١٠.٤الخزن وتبلغ في المعاملتین السابقتین على التوالي 
  . مل عصیر الكریب فروت / سبور  ٤ ١٠×  ٣.٦و  ٨.١
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قد تأثر نم3وه وبالت3الي اع3داده ب3الخزن وب3التراكیز  A.crassaان العفن )  ٧( من الشكل  یتضح
المض3افة م33ن بن3زوات الص33ودیوم ف3ي عص33یري البرتق3ال والكری33ب ف3روت حی33ث ان خل3و العص33یرین م33ن 

عداد ھ3ذا الن3وع م3ن االعف3ان فتراوح3ت االع3داد خ3الل اس3ابیع بنزوات الصودیوم اعطى الفرصة لزیادة ا
م33ل عص33یر / س33بور  ٤ ١٠×  ٤٨.٢م33ل و / س33بور  ٤ ١٠×  ١٢٩.٢ – ٨.٥الخ33زن االربع33ة م33ا ب33ین 

بزی33ادة التركی33ز المس33تخدم م33ن بن33زوات  A.crassaحص33ل انخف33اض ف33ي اع33داد العف33ن . الكری33ب ف33روت 
زوات الصودیوم الى العصیرین حی3ث كان3ت اع3داد ھ3ذا بن% ٠.١الصودیوم وھذا بدا واضحا من اضافة 

م3ل خ3الل / س3بور  ٤ ١٠×  ٩.٣ – ٣.٢العفن االقل ففي عصیر البرتقال انخفضت االعداد ال3ى م3ا ب3ین 
 – ١.٣اربعة اس3ابیع م3ن الخ3زن فیم3ا ك3ان الع3دد اق3ل ف3ي عص3یر الكری3ب ف3روت اذ وص3ل ال3ى م3ا ب3ین 

، یفسر ھذا ما حصل من تغیر طفی3ف وغی3ر معن3وي ف3ي  مل خالل نفس مدة الخزن/ سبور  ٤ ١٠×٥.٨
  ) .  ٤الشكل ( االس الھیدروجیني بسبب نمو ھذا العفن         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

النامیة في عصیري  A. crassaتاثیر الخزن وبنزوات الصودیوم في اعداد الفطر ) :  ٧( الشكل 
  ٤ ١٠×  ١ البرتقال والكریب فروت

  
ثرت بدرجات متفاوتة ف3ي اع3داد ھ3ذا العف3ن اذ ان اس3تخدام التركی3ز االق3ل ان زیادة مدة الخزن ا

فنم3ا العف3ن بص3ورة بطیئ3ة وحص3لت زی33ادة  A.crassaل3م یوق3ف نم3و العف33ن %) ٠.٠٢٥(م3ن البن3زوات 
/ س3بور  ٤ ١٠×  ٢١.٥غیر معنویة في اعداده في العدید من المعامالت فك3ان الع3دد ف3ي االس3بوع االول 

م3ل ام3ا ف3ي عص3یر / س3بور  ٤ ١٠×  ٢٩.٨ثم ازداد لیصل في االسبوع الراب3ع ال3ى  مل عصیر البرتقال
م3ل ث3م ازداد / س3بور  ٤ ١٠×  ١٩الكریب ف3روت ف3ان الع3دد ك3ان ف3ي االس3بوع االول عن3د ھ3ذا التركی3ز 

م33ل ، اال ان زی33ادة تركی33ز / س33بور  ٤ ١٠×  ٢٢.٧ت33دریجیا وبل33غ ف33ي االس33بوع الراب33ع م33ن الخ33زن ال33ى 
لمضافة خفض اعداد ھذا النوع م3ن االعف3ان خ3الل اس3ابیع الخ3زن المختلف3ة فف3ي ح3ین نج3د ان البنزوات ا

م33ل ف33ي االس33بوع االول عن33د اض33افة / س33بور  ٤ ١٠×  ٩.٣و  ١٤.٨اع33داده ف33ي عص33یر البرتق33ال كان33ت 
×  ٣.٢و  ١١.٨انخفضت االعداد في االسبوع الراب3ع ووص3لت ال3ى %  ٠.١و  ٠.٠٥البنزوات بتركیز 

ور لك33ال التركی33زین عل33ى الت33والي ، ام33ا ف33ي عص33یر الكری33ب ف33روت ف33ان اس33تخدام التركی33زین س33ب ٤ ١٠
/ س3بور  ٤ ١٠×  ٥.٨و  ١٣.٢السابقین اثر في اعداد العفن السابق اذ كانت االع3داد ف3ي االس3بوع االول 

م333ل / س333بور  ٤ ١٠×  ١.٣و  ٢.٧م333ل انخفض333ت ت333دریجیا لتبل333غ بع333د اربع333ة اس333ابیع م333ن الخ333زن ال333ى 
وھ33ذه النت33ائج تتف33ق م33ع م33ا أش33ارت الی33ھ عب33د . كی33زین الس33ابقین م33ن بن33زوات الص33ودیوم عل33ى الت33والي للتر

ال33ذین الحظ33وا ان زی33ادة تركی33ز بن33زوات )  ١٩٨٤( واخ33رون  Rolandو )  ٢٠٠٣( الس33الم واالس33ود 
ة الص33ودیوم المض33افة ال33ى العص33یر ادت ال33ى خف33ض اع33داد االعف33ان المنتج33ة للس33موم الفطری33ة وان زی33اد

  . التراكیز المضافة من البنزوات ادت الى زیادة في خفض اعداد ھذا العفن 
مما سبق یمكن القول ان االعفان المعزولة من الحمضیات ممكن ان تنتقل الى عصائرھا وم3ن ث3م تس3بب 
تلف وفساد ھذه العصائر او انھا قد تنتج سموماً فطریة ذات مخاطر عل3ى ص3حة االنس3ان المس3تھلك لھ3ذه 

ال3ذي ال ( ئر كما ان نمو االعفان ھذه في عص3ائر الحمض3یات ذات االس الھی3دروجیني الم3نخفض العصا
ویعم3ل عل3ى اس3تھالك الحموض3ة ورف3ع ) یسمح لكثیر من انواع البكتریا المسببة للفساد والتسمم الغ3ذائي 

ة م3واد حافظ3ة مث3ل االس الھیدروجیني الى الحدود التي تسمح لھذه البكتریا بالنمو والنشاط ، اال ان اضاف
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 ٠.٠٥بنزوات الصودیوم الى العصائر یؤدي الى تثبیط كلي او جزئي لنمو ھ3ذه االعف3ان خاص3ة بتركی3ز 
مما یعمل على امكانیة حفظ ھذه العصائر لفترات طویل3ة نس3بیا وتتف3ق ھ3ذه النت3ائج م3ع م3ا وجدت3ھ  ٠.١و 

ر البرتق3ال ی3ؤدي ال3ى المحافظ3ة م3ن ان اض3افة م3واد حافظ3ة ال3ى عص3ی)  ٢٠٠٣( عبد الس3الم واالس3ود 
  .على خواص ھذا العصر عند الخزن 

  
EFFECT OF DIFFERENT BENZOATE CONCENTRATIONS AND 
STORAGE ON SOME ISOLATED FUNGUS WHICH GROW ON 

ORANGE AND GRAPE FRUITE JUICES  
Salah O.Ahmad Shimmaa R.Abdul Salam 

 Dept. Food Sci. & Biotech ., College of Agric . & Forestry, Mosul Univ., Iraq  
 

ABSTRACT  
Isolation and purification of fungus which contaminated four species of 

citrus fruits which are orange , grape fruit , sweet lemon and sour lemon . 
Isolated fungus characterized , Penicillium digitatum , Althernaria citri and 
A.crassa used in this study because they were the most spread species in 
studied citrus fruits, The flasks stored for four weeks at ambient temperature 
with the presence of sodium benzoate with different concentrations. Values of 
PH and number of each of three fungus in all treatments were measured . 
Results showed that p.digitatum had the most spread in the four kinds of citrus 
fruits except orange , then A.citri which had the most spread in orange . The 
three species of fungus affected significantly (p < 0.05) in increasing of pH 
value with the absence of sodium benzoate especially in the last week of 
storage , but the addition of sodium benzoate with concentrations 0.05 and 0.1 
% lead to still pH value in the average of standard treatment (at Zero week) , an 
increasing in the number of the three fungus with the increasing of storage 
period in 0.0% concentration of sodium benzoate in the two kinds of juices 
especially P. digitatum wherever the numbers are 239.5 and 203 ×104 spores / 
ml of orange and grape fruit juices respectively , but the addition of sodium 
benzoate especially at 0.05 and 0.1 % were significantly decreased the numbers 
of the three fungus.  
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