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 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت. د عواد حسين                        د.أ

 
 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو        

ى األصفر  ه من األخضر إل د تحول ار وعن ون األساسي للثم ى أساس الل اد الحصاد عل د ميع ا تحدي ي آاليفورني تم ف  .ي
سبب               .الصنف  ويختلف اللون األخضر المصفر على حسب        ك ب رة متماسكة وذل والبد من جمع المشمش وما زالت الثم

د الحصاد        معظم أصناف المشمش     . حساسيتها الشديدة للكدمات عندما تكون الثمار طرية         سرعة بع نخفض صالبتها ب ت
 .مما يجعلها عرضة لإلصابات الميكانيكية آالكدمات ثم اإلصابات الفطرية

 
 Quality indices دالئل الجودة               

رة   خلوها من العيوب واالعفان    - الشكل   -وتشمل حجم الثمرة       دما تصل   ويتقبل المستهلك ثمار المشمش بدرجة آبي  عن
ة   ة الكلي صلبة الذائب واد ال سبة الم ا ن ن  SSCبه ر م دود   % 10 اآث ي ح بة ف ار % 1 - 0.7وحموضة مناس وان ثم

الي          رطل قوة3 - 2المشمش ذات الصالبة في حدود    دل ع ر جاهزة لآلآل ويالحظ أن أصناف المشمش ذات مع  تعتب
 .م °20يوم عند درجة حرارة /  رطل قوة3من انهيار الصالبة حيث يقل بمعدل 

 
  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  

ة          ° صفر -م  °0.5-ما بين    صلبة الذائب واد ال سبة الم ة م وتعتمد قابلية ثمار األصناف للتجمد على ن ي   SSC الكلي ا والت  به
 .م °1 -وان أعلى درجة تجميد هي  % 14 - 10تختلف من 

 
  Optimum Relative Humidity المثلى  الرطوبة النسبية

90 – 95 %  
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 درجة الحرارة                           معدل التنفس   

  ساعة* آجم  / CO2              مل م             °         
 

  4 - 2   صفر                                    
         10                               6 - 10 
         20                              15- 25 
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ة            للحصول  Χ440ساعة     *آجم / CO2ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس مل          ة البريطاني ى عدد الوحدات الحراري  عل
BTU/أو يضرب .يوم/ طنΧ 122يوم/ طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورى 

 
  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 

    
 م°20ساعة على درجة * آجم / كروليتر مي6 – 4م و °ساعة على درجة حرارة صفر * آجم /  ميكروليتر 0.1أقل من 

 
 .وان هذا المعدل اعلى بالنسبة لثمار المشمش الطرية  firmوذلك في الثمار الناضجة المتماسكة 

 
     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

ى   ويستدل على ذلك بطراوة الثمار وتحول لونها(إن تعريض ثمار المشمش لالثيلين يسرع من نضجها      من األخضر إل
 .آما أن االثيلين قد يشجع نمو الفطريات المسببة لالعفان ) األصفر 

 
  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب

ار         CAإن االستفادة األساسية من الجو الهوائي المتحكم فيه     ى صالبة الثم شحن هي المحافظة عل  خالل التخزين أو ال
ة من   CAإن ظروف  . ا  واللون األساسي به   ى       % 3 - 2+ أوآسجين   % 3 - 2 المكون ؤدى إل ون ت سيد الكرب اني أآ ث

سـجيـن         .استفادة متوسطة وان مدى هذه االستفادة يتوقف على الصنف           آما أن تعريض ثمار المشمش إلى ترآيزات أوآ
ى من       قد يؤدى إلى ظهور نكهة غير مقبولة آما أن ثاني أآسيد الكربون بترآ            % 1اقـل مـن    ز أعل ى       % 5ي ؤدى إل د  ي ق

 .تلون اللحم بلون بنى وظهور نكهة غير مقبولة 
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           
ذي يع     *   ل وال ـن الجي ا تكـوي شكلة   Gel breakdownـ  ب رفأضرار التبريد ومنه ذه الم سم فى     وه سيولوجية تت الف

ة           مراحلها االولى بتكوين مناطق مائ     اطق بني وام        ية مسلوقة تتحول فيما بعد الى من وين ق سجة بتك ار األن رتبط انهي د ي وق
ة       °7.6 - 2.2ويالحظ أن الثمار المخزنة ما بين .إسفنجي أو جيل     د النكه د الحصاد قصيرة وتفق ا بع م تكون فترة حياته

 . ويالحظ أن فترة ما بعد الحصاد مرتبطة بالصنف 
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
سببه فطر    :  Brown Rot العفن البني ذي ي م أمراض     Monilia fructicolaوال د الحصاد     وهو أه المشمش بع

ل                 تو ة الحق د الحصاد والشك إن نظاف بدأ اإلصابة عند اإلزهار وقد يحدث المرض قبل الحصاد ولكنه عادة ما يظهر بع
د              ا أن استخدام المبي دوى آم د الحصاد من                    تقلل من مصادر الع د بع د الجي ذلك التبري ل الحصاد وآ ة قب م  ات الفطري أه

  .عفناستراتيجيات مقاومة هذا ال
ار الناضجة أو     Rhizopus stoliniferويسببه فطر :  Rhizopus Rot عفن الريزوبس  وتحدث عادة في الثم

ين             ى درجة      م ويالحظ أن ال  °25 - 20التى قاربت من النضج والمخزنة على درجة حرارة ما ب ار عل د وحفظ الثم تبري
 .عفن في مقاومة ال جدامن الطرق الفعالةعتبر تم °5حرارة اقل من 

 
 
 


