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           Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو
ة     ) الحراشيف (  يتكون من مخروط القنابات  edible budإن الجزء المستخدم فى الخرشوف  تم حصاده فى مرحل ي

دمج                 قبل اآتمال النمو ويتم االختيار على اساس ا        ر من شكل غي سم ب و تت دة النم ورات زائ  لحجم واالندماج ويالحظ ان الن
ى               .  وترآيب منتشر    )متفتحه( وتتميز القنابات بطيف بنى اللون وتصبح خشنة ومتليفة آما يظهر قلب النورة بشكل زغب

 ) .بسبب وجود الزهيرات ( لونه قرنفلى أو بنفسجى 
 

          Quality Indicesدالئل الجودة 
ز مع و           ون االخضر المتمي ة مع وجود الل ورات البرعمي د للن وين الجي دمج والتك شكل المن ل الجودة ال شمل دالئ جود ت

ة ومت        ساق ناعم اتج عن االصابات الحشرية او التلف                       اويسمنطقة قطع ال ة من التلف الن ورات البرعمي و الن ا تخل ة آم
ذه              تم قطع              الناتج عن التداول والعيوب االخرى آما يجب ان تكون ه ادة ي ا وع سبة لحجمه ة بالن ة ثقيل ورات البرعمي الن

 . سم تحت قاعدة النورة 3.8 – 2.5الساق بطول 
 

 درجة الحرارة  والرطوبة النسبية المثلى
Optimum Temperature and Relative Humidity  

  % 95رطوبة نسبية اآثر من + م °الدرجة المثلى هى صفر
 

 - Packageاستخدام الثلج  -  Forced air coolingالتبريد بالهواء المدفوع -  Hydrocooling التبريد بالماء
Icing  

  يوما على اساس المظهر آما تتدهور خواصه الحسيه بسرعة21عامة فان القدرة التخزينية للخرشوف أقل من 
 

    Rates of Respirationمعدالت التنفس   
    معدل التنفسم         °درجة الحرارة 

 ساعة * آجم  / CO2  مل                        
 22 -  8                    صفر              

         5                            13 - 30 
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Link to photos Arabic-new

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/ArtichokePhotos
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         10                          22 - 49                     
         15                          38 - 72 
         20                                  67 - 126 

  ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 
ة      Χ440ساعة   *آجم / CO2مل   ة البريطاني ى الوحدات الحراري وم  / طن  /  BTU للحصول عل ى   Χ 122أو يضرب  .ي  للحصول عل

 .يوم/ طن متري/ الحرارة بالكيلو آالورى 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت انتاج ااثيلين 
 .م°20ساعة على درجة /آجم/ ميكروليتر0.1انتاج االثيلين من النورات البرعمية للخرشوف قليل جدا اقل من 

 
   Responses to Ethylene لالثيلين    اتاالستجاب

ا  ين الخ ضة لالثيل ساسية منخف ة للخرشوف ذات ح ورات البرعمي ا ( رجى ان الن ود حوله ين ) الموج ان االثيل ذلك ف ول
 .التوزيعوخالل  خالل مرحلة التداول بعد الحصاد يشكل عامال هاما في تدهور الخرشوف

 
  Responses to CA للجو الهوائي المعدل اتاالستجاب
دا الستخدام       بتعريضه  إن الفائدة    د               MA أو CAمحدودة ج ى الجودة بع .  الحصاد      مع الخرشوف بهدف المحافظة عل

دهور              O2 +3 - 5 % CO2 % 3 - 2وعلى ذلك فان استخدام جو من        ة الت ات وبداي وين القناب  يمكن أن تؤخر سوء تل
ة ى درج ام عل دة أي رارةلع والي  ح تخدام °5 ح ن  O2م ويالحظ أن اس ل م ز اق ب  % 2بترآي وداد قل ى اس ؤدى إل د ي ق

 .الخرشوف 
 

  Physiological Disorders األضرار الفسيولوجية 
 

د   د درجة حرارة         :  Freezing Injury أضرار التجمي د في الحدوث عن دأ ضرر التجمي م وتظهر مظاهر   °1.2-يب
ك في المزرعة               د يحدث ذل التجميد البسيط على شكل بثرات على الكيوتيكل وتلون القنابات الخارجية بلون برونزي وق

ى الجودة الع                 دليل عل ك آ ستخدم ذل د ي شتوي وق سويق       في المحصول ال ة في الت ك          . الي ان ذل د ف وإذا زاد مستوى التجمي
ى المظهر بمرور                            ى اسود وجيالتين ا إل ات ويصبح القلب بني ى القناب يؤدى إلى ظهور مظهر مسلوق وأنسجة مائية عل

 .الوقت 
 

  Physical Injury  الضرر الطبيعي
 

 .صاد والتداول بدون عناية آافيةتحدث أضرار نتيجة الكدمات والضغط وهى شائعة في الخرشوف في حالة الح
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
ري    .Gray Mold  Botrytis cinereaالعفن الرمادي  سبب  Bacterial Soft Rotوالعفن الطري البكتي  والمت

رة  .Erwinia carotovoraعن بكتريا  رد   قد تكون مشكلة أثناء التخزين أو التوزيع وفى حالة طول فت  التخزين المب
 .ات بالقطع في الساق أو على القنامنطقة  على سطح  .Fusarium sppقد تنشأ اإلصابة بفطر الفيوزاريوم 

 
 

 




