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 Maturity Indices دالئل الصالحية للحصاد       
اريكس  راب االج راب (ان عيش الغ يم عيش الغ شومى–ذات الخياش ى اساس )  أو الخي تم حصاده عل ي

م  يس الحج و ول ة النم صالحية . مرحل ة ال ى مرحل راب ال يش الغ صل ع صبح وي دما ي صاد عن  للح
اب سوة(الك ستدير) القلن سمك     ًام ى ال ساق ال ول ال سبة ط ون ن ه وتك ت مقفل يم مازال د والخياش شكل جي  ب

سمح ب             ا ي ساق بم د الحصاد      هجراء تقصير  إمنخفضة والبد ان يكون طول ال اللحم  (دون المساس   بع أو ) ب
 .الخياشيم 

 
 

 Quality indices  دالئل الجودة             
سائد هو              يش الغراب االجاريكس عالى الجودة      ان ع  امق ولكن ال ى الغ ى البن ه من االبيض ال يتراوح لون

يض ون االب ونانيجب . الل انس وذال اب الك يك ستدير متج ة وم ر وذات حاف ع المظه اعم الم ات سطح ن
 .متجانسة متساوية 

ودة       سوء تل أى  وغياب التلون البنى أو     ) اقل آثار من بيئة النمو    (ان النظافة    وين آخر يعتبر من عوامل الج
ر من    ) العنق(ة بشكل واضح وآذلك غياب الساق       تحان وجود الخياشيم متف   . المكملة للعوامل السابقة     يعتب

 .)عيوب جودة (العوامل السلبية فى الجودة
صغير         USNo1   ، No2ان درجات الجودة االمريكية      ا من ال زر (  Button تتراوح احجامه  1.9 )أو ال

ر       4.5لى آبيرة    سم ا  4.0 – 3.2 ومتوسطه    سم 3.2 – د             سم أو اآب ى اساس قطر الكاب وتعتم ك عل وذل
 .درجات الجودة على مرحلة النمو وتجانس الشكل والنظافة وجودة عملية التهذيب وتقصير الساق

 
 
 

 Optimum Temperature    درجة الحرارة المثلى
 

 .م ° 5 -4  يومين على درجة  أيام وتصل الى7 – 5م وفترة الحياة ° 1.5 –صفر 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/MushroomPhotos
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 Optimum Relative Humidity الرطوبة النسبية المثلى

 
ة ضرور       % 98 – 95 اء        يحيث ان الرطوبة النسبية العالي د الم ع فق اف (ة لمن ؤدى      ) الجف ان وي د اللمع وفق

 .والخياشيم وتجعد الكاب) العنق(الجفاف الى اسوداد الساق 
را ة وشحن عيش الغ تم تعبئ ادة ت ة وع ى رطوب اء مثقب للمحافظة عل تخدام غط ع اس ات م ى آرتون ب ف

 .عالية
 

  Rates of Respiration معدالت التنفس
 

 درجات الحرارة

 م°

 معدل التنفس
 ساعة*آجم /CO2مل 

 22 - 14 صفر 

5  35 

10  50 

15  NA 

20  132 - 158 

25  NA 

 
 

  اضرب معدل التنفسالناتجة الحرارة لحساب آمية 
م/ CO2ل  م ه = 440 ×ساعة*آج ة بريطاني دات حراري دد وح وم / طن/ ع نفسإذا أو. ي دل الت  × ضرب مع

 .يوم/متريطن  /آالورى  نحصل على آيلو122
 

 Rates of Ethylene Production اإلثيلين    إنتاج تمعدال
 

 م°20ساعة على درجة / آجم /  ميكروليتر 0.1أقل من 
 
 

 Responses to Ethylene   لإلثيلين اتاالستجاب
 

 .تأثر معنويا باالثيلين الخارجىيان عيش الغراب االجاريكس ال 
 

 
 

  Responses to CAالمتحكم فيه    للجو الهوائياتاالستجاب
 

ى حوالى             رة التخزين ال ة فت ه          15 – 12يمكن اطال ى جو ب ا ف سيد    % 10أوآسجين و   % 3 يوم انى اآ ث
ة          الكربون ى درجة حرارة صفر مئوي ى                 .عل ون ال سيد الكرب انى أآ ز غاز ث ادة ترآي م °15 – 10ان زي

ستفيد         %) 10عادة  ( واء يمكن ان ي ه فى اله دهور المرضى و             من ع الت ل  عيش الغراب فى من  اسوداد   تقلي
آما ان  . م  °5 فى حالة صعوبة المحافظة على درجة الحرارة أقل من        الساق والخياشيم وتظهر هذه الفائدة      
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صير    رة ق ون      لتةالتعريض لفت سيد الكرب انى أآ الى من ث ز ع ا وم  %) 20(رآي ر مأمون دا اذا امكن في يعتب
 .م° 1 –ها على صفر ؤالتحكم فى الحرارة وابقا

واد ا        تخدام م وء اس ه أو س تحكم في و الم تخدام الج وء اس تنزاف      ان س رعة اس ى س ؤدى ال د ي ة ق لتعبئ
ان     Clostridium botulinumمما يؤدى الى خلق ظروف مناسبة لنمو الـ  االوآسجين  سبب ف ذا ال وله

 .استخدام الجو الهوائى المتحكم فيه أو المعدل ليس شائعا فى تداول عيش الغراب
 
 

 Physiological & Physical Disorders          والطبيعيةاألضرار الفسيولوجية
 

ضة                      ى الحرارة المنخف تحكم ف ا يجعل ال ذا م  ًا هام ًا امر ان عيش الغراب يستمر فى النمو بعد الحصاد وه
ى         تجدا و  تح الخياشيم  شمل االضرار الناتجة عن سوء التحكم فى الحرارة انحناء الكاب الى اعل ا   .وتف آم

 .بقع بنية اللونعليه  نتيجة التداول العنيف وتتكون بالكدماتان عيش الغراب من السهل اصابته 
 

ى ا    على شكليظهر( Freezing injuryضرر التجميد  ؤدى ال ة ت ع مائي دة     بق ديد وطراوة زائ ار ش ) نهي
 .م أو أقل° 0.6 -ويحدث ذلك غالبا فى درجة حرارة صفر الى 

 
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

ست م راض لي اًاسببان االم شيخوخة   ل  هام ت بال ا قورن راب اذا م يش الغ ى ع صاد ف د الح د بع لفاق
ل الرقع  االمراض  ويالحظ ان  . الفسيولوجية وسوء التداول  ة  ةمث والتلف   Bacterial Blotch البكتيري

واع   تبعاده     .Pseudomonas spp الناتج عن أن تم اس ادة ي   خالل مراحل   الحصاد أو د عن ااالخرى ع
رة              تحدث بقع التدهور المرضى يمكن ان       بالرغم من ان     الفرز ة فت اع درجة الحرارة أو اطال  نتيجة ارتف

 .التخزين 
 
 

    Special Considerationsاعتبارات خاصة 
 

ان استخدام التبريد السريع بدفع الهواء بعد الحصاد من االمور الهامة جدا آما ان التحميل المرآزى أثناء                 
دة        وصول  ان   .الشحن يوفر تبريدا جيدا وتهوية جيدة وهى هامة لعيش الغراب          ة جي ى حال عيش الغراب ف

ه  رى يمكن تحقيق ل الب تخدام النق ة اس ى حال ستخف دما ت ساعدين عن شاحنات م وائى تعمل بدم ال ام اله النظ
ة            . تصاص الصدمات الم روائح القوي ى        من محاصيل    ان عيش الغراب يمكن ان يمتص ال ل البصل ف  مث

 .التخزين المؤقتأثناء الشحنات المختلطة أو 
 
  
  


