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ملخص
تعد شجرة التين ( )Ficus carica L.واحدة من بين أكبر االنواع بين مجموعة كاسيات البذور حيث تضم حوالي
 800نوع موزعة في المناطق المدارية وشبه المدارية .والتي يحتضن تنوعا وراثيا كبيرا ،خصوصا في النظم اإليكولوجية
الزراعية التقليدية .خالل العشرية األخيرة ،استعادت زراعة التين أهميتها بسبب دورها االقتصادي والبيئي والغذائي رغم
انها مازالت ضعيفة التثمين .العديد من العوائق تحد من تطور السلسلة ،كاالعتماد على موارد نباتية غير متجانسة ،ونقص
المعطيات حول الخصائص الفيزيائية الكيميائية ،وضعف التثمين ونقص الخبرة في تقنيات التحويل .هذه العوائق الرئيسية
تؤدي إلى االنخفاض في اإلنتاج وفي قدرة جودة الفاكهة على المنافسة ،وبالتالي الحد من التسويق على نطاق واسع .تهدف
هذه االطروحة إلى تثمين التين من خالل تقييم خصائصه المورفولوجية والفيزيائية-الكيميائية والبيوكيميائية لمختلف أجزاء
الفاكهة .الدراسة تمت على مجمعة مكونة من  135من األنماط الوراثية منقسمة الى  96نمط محلي و 44صنف أجنبي وذلك
باستخدام  49من الواصفات .باإلضافة إلى ذلك ،تمت دراسة حركية التجفيف الشمسي على شرائح رقيقة من التين عن
طريق نمذجة متساوي الحرارة لممتصي الرطوبة على درجات حرارة وهواء مختلفة .جمع النموذج التجريبي للتجفيف
الحراري ثالث درجات حرارة ( 60و 70و 80درجة مئوية) وسرعتين ( 150و 300م  / 3ساعة) ،بينما تمت دراسة
الخواص الديناميكية الحرارية عند  30و 40و 50درجة مئوية في ستة محاليل ملحية مشبعة ( KOHو MgCl2وCO32K
كبيرا بين جميع االنماط ،على أساس كل الصفات باستثناء قطر الفويهة
و NaNO3و KClو .)BaCl2أظهرت النتائج تباينًا ً
ولون العديسات وحجم البذور .أظهر االرتباط الكنوني أن التنوع الظاهري يعبر عنه بشكل أساسي من خالل السمات الهندسية
للفاكهة ولونها وخصائص البشرة ،باإلضافة إلى المحتويات من السكريات واألنثوسيانين والفالفونويدات .م ّكنت اإلحصاءات
االستنتاجية من اختيار  25صنفًا ممثال للتنوع الكلي إلجراء مزيد من الدراسة المعمقة .تم استخدام التحليل الطيفي ATR-
 FTIRو  HPLC-DADلتحديد السمات البيوكيميائية لجلد ولب التين .باإلشراك مع األساليب الكيميائية ،اظهرت هاتان
الطريقتان عن العديد من المؤشرات الحيوية مثل الكاتشين -)-( ،اإلبيكاتشين  ،حمض الكلوروجينيك  ،السياندين-3،5-
ديكلوكوسيد  ،السياندين -O-3-روتينوسايد  ،كيرسيتين و ابجينين التي كانت األكثر تميزا .ألول مرة ،تمت دراسة بذور
التين من خالل فحص محتواها من الزيت واألحماض الدهنية والمركبات الفينولية الكلية ونشاطها المضاد لألكسدة .أظهرت
النتائج إنتاجية كبيرة من الزيت ( )٪28.52 - 21.54مع درجة عالية من عدم التشبع ،حيث يكون حمض اللينولينيك هو
السائد ،يليه حمض اللينوليك .فعالية التشبع وقوة مضادات األكسدة كانت األعلى .متساوي درجة الحرارة للرطوبة عند
أالصناف "صغيلوب" و "كدوتا" تم تحديدها بواسطة تقنية قياس الثقل النوعي .ينتمي متساوي درجة امتصاص الماء للتين
إلى النوع الثاني مع حلقة تباطؤ  H3ويحدث بواسطة آليات االنثالبي ،والتي أظهرت لهم النماذج  Enderbyو  Pelegتوقعا
عالي الدقة .خضعت هذه األصناف أيضًا إلى التجفيف الشمسي على شرائح رقيقة .دمج درجة الحرارة  80مئوية مع كتلة
هواء 300م 3في الساعة لمدة  200دقيقة تعتبر ظروف التجفيف االفضل .أظهر النموذج المعدل ل Handerson and
 Pabisأفضل تنبؤ لتجفيف شرائح التين .دراسات إضافية حول آليات تثبيط األكسدة (االسمرار) والتغيرات في المركبات
البيوكيميائية والجوانب المكروبيولوجية بعد التجفيف وخالل التخزين ضرورية لتسليط الضوء بشكل معمق على استقرار
جودة التين المجفف.
كلمات مفتاحية ،Ficus carica L. :التين ،التوصيف المورفو-زراعي ،الفحص البيوكيميائي ،مركبات الفينول ،
األحماض الدهنية  ،متساوي درجة الحرارة  ،نمذجة التجفيف.
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