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   س، حدائق شبرا، القاهرة، مصرقسم البساتين، آلية الزراعة، جامعة عين شم
                 Maturity Indices)          ية للحصادالصالح(دالئل اآتمال النمو 
ين ا    ساقية للت واح ال ا    األل ق عليه شوآي والتي يطل بانية  Nopalitos ل ة  Cactus stemsأو  باألس سياقان العصيرية     باإلنجليزي هي ال

صبار   Opuntia sppسريعة النمو لنبات التين الشوآي  ة ال ع  وCactaceae التابع لعائل ذا المحصول  يق  ضمن محاصيل الخضر     ه
ا آمحصول خضر خاص أو                يتم إنتاج .  الساقية تم إنتاجه          ي  هذا المحصول في آاليفورني ا ستورد من المكسيك حيث ي  آمحصول   به

ل من     (يث يمكن حصادها صغيرة     اعتمادًا على حجمها ح   لشوآي  األلواح الساقية للتين ا   يتم حصاد   .  خضر تقليدي   و)  سم طول   10أق
عندما المحصول اشي حصاد يجب تح).   جم وزنًا 100 سم ، حوالي 20أقل من  (حتى وصولها إلى الحجم المتوسط      يستمر حصادها   

ىت واح   الاأل تخط و ساقيةل ال النم ة اآتم مكها  مرحل ادة س ن أن لزي ر م ول الكثي وين وتح ن التك ة م صسجتها الداخلي ز الع يري الممي
   .اآتسابها الطعم الحامضيمع  األبيض  ذا اللونسفنجياأل إلى التكوين والمرغوب

   Quality Indices الجودة          دالئل
واح      تتلخص في    الجيدة  أللواح التين الشوآي الساقية    مقاييس الجودة  وين الطازج لألل ون       التك سابها لل ا واآت يجب  .  األخضر  وامتالئه

ا من األحماض     صغيرةة عندما تكون    قيح السا حصاد األلوا  اع محتواه  وغضة آما يجب عدم حصادها في الصباح الباآر لتفادي ارتف
   .)لخاص باالعتبارات الخاصة أدناهالتفاصيل في البند ا(في هذا التوقيت 

 Optimum Temperature and Relative Humidityدرجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى       
ة ْ م ل5 إلى حوالي   بعد حصادها مباشرة   جب تبريد ألواح التين الشوآي الساقية     ي د  نتيجة تقليل فقدانها لجودتها المظهري اء ل انها فق إن  .لم

سبية          ْ م 10–5  درجة حرارة  تتلخص في التخزين على     لهذا المحصول  ظروف التخزين الموصى بها    ة ن ة مرتفع  تحت ظروف رطوب
سية المحددة للتخزين        ل هااألعفان وفقدان واح الساقية ب  إصابة األل تعتبر   .%)95–90( د تخزين  حيث لماء هي العوامل الرئي ا  عن ى   ه  عل

ا       دأ في                 ،درجة حرارة أعلى من الموصى به ا تب ا أخضر باهت وربم رة ويصبح لونه سرعة آبي راق ب ا الالمع الب د مظهره ا تفق  فإنه
ى      يمكن  .االصفرار واالنحناء للداخل نتيجة فقدانها للماء      ل عن األسبوعين عل الحفاظ على جودة األلواح الساقية للتين الشوآي لمدة تق

ساقية بعض مظاهر      .ْ م5 أسابيع على درجة حرارة      3ْ م ويمكن أن تزداد هذه المدة إلى         10درجة حرارة    واح ال ى األل سوء   يظهر عل
     .ْ م5ع على درجة حرارة  أسابي3 البرودة عند تخزينها لمدة أطول من ررالتلوين آنتيجة إلصابتها بض

 Rates of Respiration   معدالت التنفس       
 م20o               م15o               م10o               م5o                  :         درجة الحرارة

  44–38             32–28             22–20            10–8    :       ساعة*آجم /CO2 يليتر مل
ى          تنفس   معدالت   أعالهتوضح القيم    ا إل ل  سم و 10األلواح الساقية الصغيرة والتي يصل متوسط طوله سبة    تق ذه المعدالت بن % 50 ه

 . سم20لأللواح الساقية التي يصل طولها إلى 
 :يتم حساب آمية الحرارة الحيوية الناتجة بإحدى الطريقتين التاليتين

 .يوم/طن/عدد الوحدات البريطانية = X 440)  ساعة*آجم /CO2 يليترمل( معدل التنفس ●
 .يوم/طن المتري/آيلو آالوري = X 122 معدل التنفس ●

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/NopalitosPhotos


 Rates of Ethylene Production    عدالت إنتاج اإليثيلين      م
 ساعة  *آجم / ميكروليتر0.20، 0.10،  0.05 حيث ال تتعدى   منخفضة جدًا    إليثيلينل  الساقية عتبر معدالت إنتاج ألواح التين الشوآي     ت

   . على التواليم20o، 10، 5على درجات حرارة 
 Responses to Ethylene          االستجابات لإليثيلين

ساقيأ شوآي ال ين ال واح الت ينة لإليثيسساحر غي ةل ن،ل ى درجات حرارة داف ولك ين عل ة  تعرضها لإليثيل ن المو(ئ ى م ا صىأعل  به
    .مكن أن تسرع من اآتساب األلواح للون األصفري) للتخزين

 Responses to CA      وائي المتحكم فيه    االستجابات للجو اله
وائي    تحت ظروف الجو        ألواح التين الشوآي الساقية    تخزينومات متاحة حاليًا لبيان فائدة      ال توجد معل   دل أو الم   الاله م مع ه  حك ا  أم  . في

سبة     إ ف ، الساقية المفصولة من األلواح  وازجة  ع المكعبة الط  َطلِقلبالنسبة   ى ن ين  ن تخزينها في جو هوائي معدل يحتوي عل راوح ب –5  تت
   . ربما يكون مفيدًاCO2 غازمن % 10

 Physiological Disorders       األضرار الفسيولوجية   
بضرر البرودة عند تخزينها على درجة  ة لإلصابة سساحة ألواح التين الشوآي الساقيتعتبر  :Chilling Injury برودةضرر ال

ة ْ م حتى يمكن مالحظ5رجة حرارة  من التخزين على دأسابيع 3  لفترة مقدارهار البرودة ضرحتاج قد ي  ْ م ، ولكن   10حرارة أقل من    
ور  يم .أعراضه كل تط ى ش رودة عل ة ضرر الب ن مالحظ ون لك زيالل ساقية برون واح ال ى أسطح األل ع  عل وء تلوينم ا س ادةو ه  زي
ذلك  ر المحصول مصد البرودة على درجة اآتمال النمو و ضرر  ب األلواح الساقية إصابةتعتمد بداية   .  إلصابة باألعفان  ل تهاحساسي  وآ
   .درجة حرارة التخزين على

  Pathological Disorders      األضرار الَمَرضية    
ات األم          طرف(لساقية  أللواح ا ل  السفلية فاطراأل خاصة األسطح المقطوعة    ربما يشكل تعفن   م     )  الفصل أو القطع من النب مشكلة إذا ت
األلواح ميكانيك   األعفان عند ضمان عدم اإل مثل هذه تالفي في العادة  يمكنو .رة أطول من أسبوعين   فتتخزين األلواح ل   د   ضرار ب ًا عن ي

اء التخزين  قية على أسطح األلواح السايمكن لألعفان أن تظهر أيضًا.  ن النبات األم م) فصلها(قطعها   ى       أثن ك بوضوح عل ويظهر ذل
اً   المضارة ميكانيكيًا نتيجة تضرر أسطحها      أنسجة األلواح  ا  ( ميكانيكي اقية أخرى     أشواك   بواسطة   ) تثقبه واح س  مجاورة أو مالمسة      أل

   .ء التخزين مسببًا ظهور األعفان الحقًا أثنا أثناء الحصاد والتداولي  هذا الضرر الميكانيك مثلغالبًا ما يحدث ولها،
  Special Considerations    اعتبارات خاصة      

ادي األض                أنيجب   ة خاصة       تكون هناك عناية آبيرة عند حصاد وتداول األلواح الساقية بعد الحصاد لتف ك األضرار   رار الميكانيكي تل
ساقي  الوسطح األ أ تخترق    الساقية التي  لواحاأل واكش أ التي تسببها  ا  ةالمجاور  ة األخرى  ح ال ؤدي .   له ذه    ت ل ه ة     مث   األضرار الميكانيكي

 من شواكاأل تسببهونظرًا لما  .يةض مرإصاباتمن  الحقًا  يصاحب ذلك ما وبنيعلى شكل صدأ     والتي تظهر    حالو سوء تلوين األ   إلى
ك  عا يتب  وم ، ميكانيكية أضرار تج          ن م   ذل ات طازجة و         ، أضرار أخرى تضر بجودة المن ى مكعب واح إل ع األل ان تقطي ة ن ف ، آنظام  ظيف

وا ال يمكن غسيل      .   يجذب المستهلكين  عتبر خيار مطلوب  ي تجهيز للمحصول قبل تسويقه،    ساق  حاألل ؤدي          يةال ك ي سويقها ألن ذل ل ت  قب
ادة       ل  األسطح المقطوعة     مخاطية من  إفرازاتإلى خروج    واح مع زي وين  السوء  هر افي مظ   ألل  يمكن تخزين  .  المقطوعة طحألس لتل

  .ْ م5، أيام على  درجة حرارة ما بين صفر 6 لمدة ةالساقي األلواح زجة المفصولة من الطاالمكعبة عَطِقال
ل      CO2 ثبيت غاز  بت  النبات قومي حيث   يليلال نبات التين الشوآي من النباتات حامضية األيض         يعتبر  ليًال في صورة حمض الماليك قب
ساقية من        . )Crassulacean Acid Metabolism ( أثناء النهار إلى سكرتحويله شوآي ال ين ال واح الت وى أل إن محت ولهذا السبب ف

سا           وشديد التغير مما ي     األحماض غير مستقر   واح ال ة األل ى نكه لبًا عل اءاً .  ةقيؤثر س واح               وبن ه يوصى بحصاد األل ا سبق، فإن ى م  عل
اقي أ      األلواح الساقية الصغيرة   وتتميز.  ساعات 3–2الساقية بعد شروق الشمس بحوالي       ة بب زة          ، مقارن شوآي، بمي ين ال ات الت جزاء نب

   .     من األحماضاأللواح الساقية يحافظ على محتوى ْ م5إن التخزين على درجة حرارة .  الليلي األيضةي غير حامضأنهاإضافية هي 
  


