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 Maturity Indices         اآتمال النمودالئل 

 
ون   ي ل ر الواضح ف ع التغي ى م شكل الفلين ى ال ق إل شرةتحول العن ار ق ن (  الثم ون م ال تحول الل بيل المث ى س عل

د الصالحية للقطف      )  Kabochaفى في صنف األخضر الزاهي إلى األخضر المط سيان لتحدي هما الدليالن الرئي
وين سيكون                     واآتمال النمو ويالحظ أن الثمار قبل اآتمال نموها ذات عنق لحمى بينما الثمار في مرحلة اآتمال التك

ق                    ا العن ا نجد به ي اآتمل نموه ى     بها بعض التحول في العنق إلى الشكل الفلينى بينما الثمار الت ا إل د تحول تمام وق
 الكاروتينات الصفراء أو البرتقالية     المظهر الفلينى آما يجب أن يكون اللون الداخلي آثيف وممثل للصنف حيث أن            

و والصالحية للقطف هي المحدد                               ال النم ة اآتم ان مرحل ذلك ف اء التخزين ول د الحصاد وأثن ة بع يزداد زيادة طفيف
وى        األساسي للون الداخلي ويالحظ أن الث      دة حيث تحت ر جي مار غير مكتملة التكوين تكون ذات مواصفات اآلية غي

وزن خالل                          د ال دهور وفق ر عرضة للت وين تكون اآث على آربوهيدرات مخزنة اقل آما أن الثمار غير مكتملة التك
 .فترة التخزين بالمقارنة بالثمار مكتملة التكوين 

 
 Quality indicesدالئل الجودة               

 
ا                          صقا به ق ملت ع وجود العن وين م ة التك ة الحجم ومنتظم إن ثمار القرع العسلى والقرع الشتوي البد أن تكون آامل

ار                  شرة الثم د لق وين جي ع تك ة للصنف    وان تكون قد وصلت إلى مرحلة الصالحية للقطف م  مع مالحظة أن     مطابق
ع     محتوى الثمار من      زيادة   عوامل الجودة الداخلية تشمل زيادة اللون الداخلي والذي يرجع إلى          اروتين م  صبغة الك

 .الوزن الجاف والسكر والنشا   ارتفاع
 

         Optimum Temperature  درجة الحرارة المثلى  
 

 .م 15° -12.5
ل من   حساسة جدًا الضرار التبريد عندإن ثمار القرع العسلى والقرع الشتوى       م °10 تخزينها على درجة حرارة أق

ين               يمكن إن تم  و   ا ب د الحصاد م ا بع رة حياته د فت ى درجة حرارة        6 - 2ت  - 12.5 أشهر حسب الصنف وذلك عل
 أصناف جديدة 8 إلى أن هناك  .Oregon State Univم وتشير األبحاث الحديثة في جامعة والية اوريجون 15°

ى درجة               ا عل د تخزينه شتوى عن رع ال ة ماز   % 50أو   % 70أو   % 90+ م  °15 - 10من الق الت صالحة    رطوب
ى درجة                      20 ،   15 ،   9للتسويق بعد    ان التخزين عل د األخضر ف رع ذات الجل سبة للق ا بالن والى أم ى الت  أسبوعا عل

وام         Degreeningم قد يؤدى إلى إزالة اللون األخضر °15حرارة  د في الق ع فق ر مرغوب م  مع تلون اصفر غي
م لمنع اختفاء اللون األخضر بالرغم من  °12 - 10 ولذلك فان القرع ذو الجلد األخضر يمكن أن يخزن على درجة        

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


 2

ى             د عل ذه   احتمال حدوث بعض أضرار التبري درجات المنخفضة     ه ى من            . ال ا أن درجات الحرارة أعل م °15آم
 . الوزن واللون وسوء الجودة االآلية سيؤدى إلى زيادة آبيرة في فقد

 
  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى  

 
ار   % 70 - 50لمدى المستخدم من    ا دة              % 60مع اعتب ة جي سبية مع وجود تهوي ة الن ل للرطوب الحد المتوسط األمث

ن أن         الرغم م ان وب ابة باالعف رص اإلص ادة ف ى زي ؤدى إل ى ت ة األعل ث أن الرطوب ل حي زين األمث شرط للتخ آ
د فى         ستقلل من فرص  % 70 - 50الرطوبة على مستوى    د من الفق ا تزي اء التخزين اال انه المراض أثن االصابة ب

ار الصنف      الوزن  ال نجد أن ثم بيل المث وين    Kabochaفعلى س ة التك دل    مكتمل وزن بمع د ال من   % 1.5 - 1 تفق
 .م على التوالي °20 ، 12.5 في األسبوع على درجة حرارة  الطازجوزنها

 
  Rates of Respirationمعدالت التنفس                

 
 م °25 على درجة حرارة ساعه*آجم/CO2مل  60 – 30

 
ه     = 440 ×ساعه*آجم/ CO2 لحساب آمية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس مل           وم / طن / عدد وحدات حرارية بريطاني او اذا ضرب    . ي

 .يوم/طن مترى/ نحصل على آيلوآالورى122 ×معدل التنفس
 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

ى درجة حرارة        * آجم  /  ميكروليتر   0.5اقل من    ان               °20ساعة عل د ف ار ألضرار التبري ة تعرض الثم م وفى حال
 .أعلى مرات 5 - 3معدل إنتاج االثيلين يزداد إلى 

 
              Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

 
د ا رع ذات الجل ار الق ين يمكن أن إن تعرض ثم ا أن االثيل ون األخضر آم ة الل ى إزال ين سيؤدى إل ألخضر لالثيل

 .  التكوين عند القطف األقل من حيث اآتماليؤدى إلى انفصال العنق وخاصة مع الثمار 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

ون األخضر       CO2  %7به بالنسبة لثمار القرع ذات الجلد األخضر فان استخدام جو  د الل ل فق ى تقلي ؤدى إل ا  . ي أم
 . ال يعتبر مفيدا لها CO2 % 10 - 5بالنسبة للثمار الصفراء فان الجو الذي به 

 .آما يالحظ أن خفض األوآسجين ال يؤدى إلى أي فائدة 
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية        
 

( تحدث أضـرار التـبـريد عند تخزين القرع على درجة حرارة اقل من   :  Chilling Injury أضرار التبريد
دهور              ) م  12.5° - 10 د تعرضها للت ع تزاي ار م ى سطح الثم ائرة عل وتشمل أعراض أضرار التبريد وجود نقر غ

ى            دة شهر واحد عل  المرضى عند نقلها من هذه الدرجة إلى درجة حرارة التسويق مع مالحظة أن تخزين الثمار لم
حدوث بعض   م لعدة اشهر قد يؤدى      °10 آما أن التخزين على       ومظاهرها م آافي إلحداث أضرار التبريد    °5درجة  

 .تبريد ويتوقف ذلك على الصنف اضرار ال
 

  .م°0.8 - أقل منحدث على درجة حرارة يمكن ان ت:  Freezing  Injuryتجميد الأضرار 
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            Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
ا      اء التخزين ومنه رع أثن ار الق  Fusarium , Pythium , anthracnoseهناك عدة فطريات مرتبطة بتدهور ثم

(Colletotrichum)  صمغية ساق ال دوة ال ود  Gummy stem blight ون العفن  األس رف  ب ا يع      أو  م
(Mycosphaerella)    ا     آما أن  فط ى ثم    Alternariaر  االلترناري و عل شتوى المصابة بأضرار      ينم رع ال ار الق

و                   . التبريد   ال النم ة الآتم ة متقدم ا في مرحل م جمعه ى ت د أسبوعين من الموعد           ( وبالنسبة للثمار الت أي قطفت بع
 . أثناء التخزين المرضىفإنها تكون اآثر عرضة للتدهور) األمثل للقطف 

 
 

  Special Considerationsاعتبارات أخرى                
 

ان إجراء      بدرجة آافية قد تكون الثمار ذات جلد غير متصلب   : Curing العالج التجفيفى ذلك ف د الحصاد ول عن
ل                          ات قب أوراق النب ا ب ق تغطيته شمس المباشرة وذلك عن طري ار من ال ة الثم ع حماي ل م العالج التجفيفى في الحق

د الثم       أو المقطو Binsتداولها أو تعبئتها في العبوات الحقلية الكبيرة  ى معالجة جل ساعد عل ك ي ا  رارات فان ذل  آم
 . الثمار  وتقسيةأن درجات الحرارة الموصى بها في التخزين تساعد على العالج التجفيفى

 
 
 


