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    Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو 
 

ولكن معظم الثوم يتم حصاده . يمكن حصاد الثوم في مراحل تطور مختلفة وذلك على حسب االسواق الموجهة لها 

 .ويتم الحصاد عند تهدل العرش وجفافه التام. عند اآتمال نمو االبصال بشكل جيد

 

  Quality Indices  ئل الجودةدال

 

ع إجراء   ) أو أية ألوان أخرى حسب الصنف  (ان أبصال الثوم عالية الجودة تكون نظيفة بيضاء          ى   م العالج التجفيف

ستها             ) الخارجيجفاف الرقبة والقشر    (بطريقة جيدة    د مالم وأن تكون   . آما يجب ان تكون الفصوص متماسكة عن

وين ة التك رؤوس مكتمل ن ال ة الفصوص م صلبة الذائب واد ال ة والم ادة الجاف ن الم الي م وى ع ن ( ذات محت ر م أآث

 ).في الحالتين% 35
 

دون درجة جودة     US No.1وتشمل درجات الجودة درجة  ى     unclassified وأخرى ب ا عل ك أساس د ذل  ويعتم

 . سم4 حواليوأقل قطر للرأس والمقبول في التسويق الطازج هو . المظهر وخلوها من العيوب

 

 Optimum temperature لحرارة المثلىا

 

فر1- ى ص زين  ° إل ة للتخ دى القابلي صنف م دد ال رة    .م ويح ى فت د عل زين تعتم ا للتخ روف الموصى به  وان الظ

) م°30 – 20( شهر في درجة الحرارة العادية       2 – 1ويمكن حفظ الثوم في ظروف جيدة حتى        . التخزين المتوقعة 

 طريهفي قت ما     الظروف فان االبصال سوف تصبح       إال انه وتحت هذه   . %75مع رطوبة نسبية منخفضة أقل من       

ى         . اسفنجية ومكرمشة وذلك بسبب فقد الماء      وفيما يتعلق بالتخزين لفترة طويلة فانه من األفضل ان يتم التخزين عل

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/GarlicPhotos
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سبية منخفضة       ° إلى صفر   1-درجة حرارة    ة ن ع رطوب ضرورى وجود تقليب       %). 70 – 60(م م ه من ال ا ان آم

 . أشهر9ار الهواء لمنع تراآم أية رطوبة وتحت هذه الظروف يمكن تخزين الثوم لفترة أآثر من لتي

سكون و               د ال ى فق ا إل ي وقت م ك   وسيصل الثوم ف ى ذل دل عل ة        ي ذه الحال ع داخل الفصوص وتحدث ه ة التزري  بداي

ثوم تنتقل بسهولة إلى ونظرا الن رائحة ال   . م  °18 – 5بسرعة في حالة التخزين على درجات حرارة متوسطه من          

رداً      ان                . المنتجات األخرى فيجب تخزينه منف و االعف ى سرعة نم ؤدى إل ي المخزن ت ة ف ادة الرطوب ويالحظ أن زي

 .كون األعفان مشكلة إذا تم تخزين الثوم بدون عالج تجفيفى جيد قبل التخزينتويمكن أن . والتجذير

 

 Optimum Relative Humidity   الرطوبة النسبية المثلى
 

60 – 70%  

 

   Rates of Respiration   معدالت التنفس

 

 20   15 10          5      صفرم             ° درجة الحرارة   

       ساعة*آجم  / CO2مل 

 13 - 7 15 - 7 18 – 6 12 – 4 6 – 2 رؤوس آاملة

   50 – 35 20 – 15 12 فصوص طازجة مقشرة

 

 للحصول على عدد الوحدات الحرارية Χ440ساعة  *آجم/ CO2مل   ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 

 .يوم / طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورىΧ 122أو يضرب  .يوم/ طن/BTUالبريطانية 

 

 Rates of Ethylene Production  معدالت إنتاج اإلثيلين
 

 .ساعة* آجم/  ميكروليتر0.1ينتج الثوم آميات منخفضة من اإلثيلين أقل من 

 

   Responses to Ethylene        اإلثيليناالستجابات

 .ثيلين غير حساس للتعرض لإلالثوم 

 

  المتحكم فيهالهوائياالستجابات للجو 

    Responses to Controlled Atmospheres (CA) 
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ون     ثانيه   ب الذيإن الجو    الي  أآسيد الكرب د    %)15 – 5 (ع ان خالل             في  يفي ع وتطور األعف ة التزري أخير عملي  ت

رارة صفر   ة ح ى درج زين عل رة التخ نخفض . م ° 5 –فت سجين الم ا أن األوآ أخير  %) 0.5(آم ي ت ؤد إل م ي ل

وم  في التزريع  أخر  " صنف  الث ا المت رة    California Late" آاليفورني ة لفت د تخزين ى درجة    6 عن  شهور عل

ي  تلوين أصفر شفاف      إلىقد يؤدى     أآسيد الكربون  ثاني % 15 به   الذيآما ان الجو    . م°صفر  بعض الفصوص     ف

    . شهور6بعد تخزينها لفترة حوالى 

 

   Physiological Disorders  األضرار الفسيولوجية

ل  فيع المواد الصلبة  نظرًا الرتفا : Freeze injuryأضرار التجميد     الثوم فانه يتجمد على درجة حرارة أق

 .م°1 –من 
 

أخرة   في  وهو ضرر فسيولوجى و يؤثر على الثوم  :Waxy breakdown   التدهور الشمعى  المراحل المت

والمظاهر المبكرة لهذا الضرر هى . قرب موعد الحصادذلك بفترات ارتفاع درجة الحرارة من النمو وعادة يرتبط  

ًا أى أصفر أو ع     لح فية صفراء خفيفة    ور مناطق صغير  ظه ا داآن رى بمرور الوقت    نم  الفص والتى يصبح لونه ب

ا يحدث  وعادة م.. وال تتأثر عادة القشرة الخارجية الجافة للفصوص ًا وشمعيًاوفى النهاية يصبح الفص شفافًا ولزج     

ذا شمعى ه دهور ال ي الت شحن وف اء ال اء التخزين أو أثن وم أثن ادرًا كل الث ان ن ي يحدث م ةف اض .  المزرع ان انخف

  . حدوث التدهور الشمعىإلىمستوى األوآسجين وسوء التهوية أثناء التخزين قد تؤدى أيضا 

 

  Pathological Disorders    األضرار الباثولوجية

سيليوم    ان البن واع األخرى وهى     Penicillium rots) (Pencillium corymbiferumأعف شاآل   وبعض األن م

سيطه         . أثناء التخزين  الثوم   فيشائعة   ى وتظهر على األبصال المصابة دالئل خارجية ب ة       إل دم حال  . اإلصابة  أن تتق

صوص الفرد   وزن والف ة ال ون خفيف صابة تك صال الم ظ أن األب ة يويالح فنجية وجاف ة وأس ة . ة طري ى المرحل وف

 الرطوبة المنخفضة أثناء أنويذآر .  رمادية اللونخضراء أو) بودرة(ة ي آتلة مسحوقإلىالمتقدمة تنهار الفصوص 

شاآل مرض   اك م ان وهن ور األعف ن تط ل م زين تقل رىة يالتخ وم  أخ شمل مرض الفيوزاي يوعا وت ل ش ا أق  ولكنه

Fusarium basal rot  (Fusarium oxysporum cepae)  ي صلة    والت دة الب ي  تصيب قاع رط   والت سبب ف  ت

ذى dry rotالفصوص وآذلك مرض العفن الجاف   سببه    وال ة     Botrytis alliiي ان البكتيري  bacterialواألعف

rots.   الناتجة عنErwinia spp.,   Pseudomonas spp. 

 

 

  Special Considerations    اعتبارات خاصة

 



 

Garlic 4

University of California, Davis                                   Postharvest Technology Research and Information Center 

ع         فيللتحكم  ل الحصاد بمثبطات التزري وم قب د يعامل الث وم ق  sprout عملية التزريع وإلطالة الفترة التخزينية للث

inhibitors ل د    مث ك هيدرازي ادة المالي صاد   maleic hydrazideم د الح شعيعه بع تم ت رض  .  أو ي ادة تتع وع

ة     ي الفصوص الخارجي وم     ف ى  رأس الث اء الحصاد          ا إل ة أثن اطق المضار         . الضرار الميكانكي ذه المن ون ه سوء ل ة ي

اء التخزين  االمراض أثن صاب ب دويا للحصو. وت وم ي تم حصاد الث ذلك ي وم ذول ى ث سويق ىل عل ة للت ودة عالي  ج

  .الطازج
 

ذي  الثوم هو    فيان العالج التجفيفى     ؤدى    ال ى  ي ة       إل اف االوراق الخارجي شرة ( جف وم      )الق ق رأس الث وتتطلب  . وعن

وفى الظروف المناخية المناسبة . لهواء لعملية العالج التجفيفى الجيد حرارة عالية ورطوبة منخفضة وسريان جيد 

وم          آاليفورني  في ى للث ادة العالج التجفيف تم ع ي ا ي ل ف رة        .  الحق ى أطول فت وب للحصول عل ى مطل والعالج التجفيف

 .تخزين وأقل اصابات مرضية
 

وم     ة الث ى ترجع نكه ة الرائحة           إل ية عديم ادة االساس ل الم د تحوي ات الكبريت العضوية عن وين مرآب   alliin تك

ة allicinالى  Allinaseبواسطة انزيم   شم أو       أخرى   ومرآبات نكه م ته نخفض اال اذا ت دل م ك بمع  ويحدث ذل

ع  ة(قط صو) أضرار ميكانكي وى . صالف نخفض محت ت   Alliinوي أثير الوق ن ت وم ولك زين رؤوس الث اء تخ  أثن

 .توثيقها بطريقة جيدةودرجة الحرارة وترآيز الجو المحيط لم يتم حتى اآلن 

  


