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                 Maturity Indices)          الصالحية للحصاد( النمو دالئل اآتمال

 آروية الشكل محاطة  ، وتتميز ثماره بكونها صغيرة الحجمSolanaceae يتبع العائلة الباذنجانية Physalis ixocarpaالحرنكش  
ا         أبك رة بكامله ًا للثم رة ذات   ). Huskي لكأس الغالف ا  (س الزهرة الذي ينمو مغلف ون  الثم ال    أخض  أوخضر  أل د اآتم سجي وعن ر بنف

ه  يسأ فراغ الغالف الك   تمألنموها   زداد حجم    يمكن أن  .  بكامل رة   ي شقق  يس أالك عن الغالف       الثم تح  الغالف  فيت ه   وينف ًا   مع بقائ  محيط
صة الطازجة          . من الخارج بالثمرة   ات الصل سي    المطهأوويعتبر الحرنكش مكون أساسي من مكون ة ومكون رئي ضاً ي ات    أي  في وجب

ى جودة      .شعوب أمريكا الالتينية   ستدل عل ار  ي ا غالف الحرنكش بطزاجة  واخضرار          ثم ار  صالب مع    الكاسي    ه سابها    ة الثم ون   واآت لل
   .ياألخضر الالمع والطعم الحامض

   Quality Indicesدالئل الجودة          
ا   للتسويق التجاري    رها، و يتم حصاد الثمار    تحصد ثمار الحرنكش خالل مراحل متعددة من تطو        ذي     عندما يصل حجمه ى الحجم ال  إل

ون األخضر الالمع    مع احتفاظها بشكلها المميز للنوع والصنف      يالكأسيمأل الفراغ الداخلي للغالف      رة    .  واآتسابها لل د تخطي الثم عن
اتح أو األصفر،       ة       لمرحلة اآتمال النمو يتحول لونها إلى اللون األخضر الف ذه المرحل ا ه ل بلوغه سابها   ويجب حصادها قب ادي اآت لتف

   .ذوق غالبية المستهلكينمع  يتنافي والذي) ارتفاع نسبة السكر بها (للطعم السكري الحلو
 Optimum Temperature and Relative Humidityدرجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى       

دئي ل د المب ة التبري دفوعيمكن أن تجرى عملي ارد الم واء الب ة اله تخدام طريق اظلحرنكش باس ك للحف د الحصاد وذل ى  مباشرة بع  عل
ة   .  الطازج للغالف الكأسي   مظهرال ى درجة حرارة      . يمكن تخزين الحرنكش تحت مدى واسع من الظروف التخزيني د التخزين عل عن

ة . ع واحدالغرفة العادية يجف الغالف الكأسي ولكن تظل الثمار بحالة جيدة لمدة أسبو           ى    وإلطالة الفترة التخزيني التخزين عل ، ينصح ب
ار   .  على حالته الطازجة  الثمار وغالفها الكأسي  فاظ على للح%)  90–80( ورطوبة نسبية معتدلة     م10o–5درجة حرارة    تصاب الثم

     .ن من التخزي أسابيع3 بعد حوالي وتظهر أعراض اإلصابة م5o على درجة حرارة هاتخزينبضرر البرودة عند 
    Rates of Respirationمعدالت التنفس          

 :البيانات الموضحة أدناه تدل على معدل تنفس ثمار الحرنكش مكتملة النمو
 م20o                م10o               م5o         :                       درجة الحرارة

          20–15               10–7               7–6 :              ساعة* آجم /CO2 مليليتر 
 
ى درجة   بثباته  الحرنكش   ثمار تنفس معدلتسم  ي ع درجة حرارة     ه ي ، ولكن م10o–5 حرارة   نوعًا ما أثناء التخزين عل د رف نخفض عن

 .رحلة اآتمال النموسها عند بلوغها م تنفعن معدل% 25بحوالي  دل تنفس الثمار أثناء تطورها أعلى مع، ويكونم20oالتخزين إلى 
 

 :يتم حساب آمية الحرارة الحيوية الناتجة بإحدى الطريقتين التاليتين
 .يوم/طن/عدد الوحدات البريطانية = X 440) ساعة* آجم /CO2مليليتر (معدل التنفس ● 
 .يوم/طن المتري/آيلو آالوري = X 122معدل التنفس ● 
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http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/TomatilloPhotos


 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج اإليثيلين          
على درجة حرارة    )  ساعة *آجم  / ميكروليتر 2–0.5( الحرنكش آميات قليلة من اإليثيلين أثناء مرحلة ما قبل اآتمال النمو              ثمار نتجت

10–20oاج   ).  ساعة *آجم  / ميكروليتر 10–1( وعند بلوغها مرحلة اآتمال النمو يرتفع معدل إنتاجها لإليثيلين قليًال            م دل إنت  يزداد مع
ة ارالثم صورة معنوي ين ب ر40–20( لإليثيل م / ميكروليت اعة*آج د تخطي)  س اعن و له ال النم ة اآتم ضج (مرحل وهان سابها لل ن  واآت

   .م20o على درجة حرارة )األصفر
 Responses to Ethylene          االستجابات لإليثيلين

   .بة في اللونتعريض الثمار مكتملة النمو لإليثيلين يؤدي إلى تغيرات غير مرغو
 Responses to CAاالستجابات للجو الهوائي المتحكم فيه          

    .ال توجد معلومات متاحة حاليًا
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية          

رودة ضرر  ار يمكن تخزين   :Chilling Injury الب ى درجة حرارة      ثم و    م10o الحرنكش عل دة شهر آامل دون ظه ة  لم  ر أي
ى اإل    أعراض   دل عل رودة       ت ى درجة                       . صابة بضرر الب د التخزين عل ابيع عن ة أس د ثالث رودة بع  تظهر أعراض اإلصابة بضرر الب

ى درجة        ظهور أع  ويصاحبها  بضرر البرودة  د أعراض اإلصابة  يا وتتز م،5oحرارة   د التخزين عل . م2.5oحرارة   فان على الثمار عن
   . أسطح الثمار علىلبرودة في ثمار الحرنكش تظهر على شكل تنقر وتحفراألعراض النمطية لإلصابة بأضرار ا

  Pathological Disordersاألضرار الَمَرضية          
سببه فطر     بضرر البرودة إلى سهولة إصابتهاالحرنكش ثمار  يؤدي إصابة ذي ي ذي  Alternaria alternata بالعفن األسود وال  وال

د التخزين تحت                 . والفلفل المصابة بضرر البروة   ينمو أيضا على ثمار الطماطم       ار عن ى الغالف الكأسي للثم تظهر أعفان سطحية عل
ان        سطحية        . ظروف الرطوبة النسبية العالية، ولكن لم يتم التعرف على نوعية هذه األعف ان ال ار باألعف ل فرصة إصابة الثم يمكن تقلي

وري       (بالغسيل في الماء الكلوريني      ه آل اء المضاف إلي صعوبة                    ) نالم ى النطاق التجاري ل ة عل ذه المعامل ق ه ولكن من الصعب تطبي
   .التخلص من الماء المتبقي والمحجوز بين الثمرة وغالفها الكأسي

 
 
 


