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    Introductionمقدمة 
 Muskmelonـعادة ما يستخدم خطأ آاسم بديل مع ال   (.Cucumis melo L. Var. reticulatus Noud)   الكانتلوب

ـ  شمل ال ال ت ى اى ح ه عل ه النباتي ذه المجموع ـ Honeydewوه ـ Persianو  Crenshawوال ه Casaba وال  ومجموع
 .Mixed Melonمقات مختلفه من ال

 
  Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو 

والمرحله المناسبه للقطف تجاريا هى مرحلة النضج المتماسك . الكانتلوب يتم قطفه وفقا الآتمال النمو وليس على اساس الحجم 
Firm ripe    الى انفصال آامل لعنق الثمره وذلك عندما تتكون طبقه او منطقة انفصال واضحه عن     3 /4او ما يطلق عليه

سكر                  سبة ال زداد ن د القطف ولكن الت انظر   (النبات عند الضغط على العنق بطريقه خفيفه ويمكن القول بان الكانتلوب ينضج بع
 .) بعده

صالحيه للقطف و ة ال ى مرحل ا الخارجى ف ى لونه شر الخاص وتختلف االصناف ف وين الق تم تل ه خضراء وي تفظ بخلفي د تح ق
ال                      ة اآتم ى االخضر المتجانس فى حال م ال بالثمار لتحوله من اللون الرمادى الى االخضر المطفى فى حالة عدم اآتمال النمو ث

ك                    ره وذل ى    النمو ثم الى اصفر خفيف فـى حـالـة اآـتـمـال النضج وتبرز الشبكه وتستدير خيوطها على سطح الثم ل اخر عل دلي
 .الوصول الآتمال النمو والصالحيه للقطف التجارى 

 
  Quality Indices دالئل الجوده  

ره والتى اذا                            ق عن الثم ة انفصال العن الثمار ذات الشكل المكتمل المستدير تقريبا والمتجانس من حيث المظهر مع تكون منطق
 .وصول الى مرحلة الصالحيه للقطف المناسبه وجد بها اثار للعنق دل ذلك على القطف المبكر وقبل ال

ار      خلو الثمار من اثار الجروح ولفحة الشمس او عيوب على ســـــطح الثمره ويجب ان تكون الثمارمتماسكه جيده وتخلو من اث
د                       ى وب ا تجويف داخل ا وبه سبه لحجمه ه بالن ار ثقيل دو الثم شره ويجب ان تب ذور  الكدمات او ازالة اجزاء او طبقات من الق ون ب

 .سائبه او سوائل متجمعه بالتجويف 
ازه  US gradesدرجات الجوده  صفه اساسيه          Fancy تشمل الممت ا ب ه بينه تم التفرق ه وي ه والدرجه الثاني ى والتجاري  واالول

 .على اساس المظهر الخارجى ونسبة المواد الصلبه الذائبه الكليه 
ه     % 10 مواد صلبه ذائبه آليه للدرجه الممتازه و  % 11وتحدد القياسات الفيدراليه للجوده حد ادنى      ى والتجاري للدرجه االول

 . لقياس المواد الصلبه الذائبه(°Brix) لقياس درجة البرآس  المعايرللدرجه الثانيه ويمكن استخدام الرفراآتومتر% 9و
ان 15 ،12،  9آجم وبصفه عامه    18.2يتم التحجيم على اساس العدد فى العبوه         ه    23 او 18  وبعض االحي ره  فى الكرتون  ثم

 . ثمره 45 الى 18وقد تستخدم آرتونه بها من 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/CantaloupePhotos
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  Optimum Temperature درجة الحراره المثلى 
دة     -5°2.2 يوم على درجة     21يمـــكن حفــظ الثمار حتى       - 12 م ولكن قد تنخفض جودتها الحسيه وعادة ما يمكن التخزين لم

د                           يوم فى الظروف المثلى وقد ت      15 ره قصيره وق شحن او التخزين لفت ة ال ك المدى فى حال ل من ذل ستخدم ظروف حراريه اق
ام                      د عدة اي روده بع سبب فى اضرار الب د يت ه ق ى المستوى التجارى ولكن بعض عل ى سبيل   ( يستخدم ذلك المدى بواسطة ال عل

 ) م ° 2.2 ايام اواطول على درجة حراره اقل من 7المثال 
 

  Optimum Relative Humidityثلى     الرطوبه النسبيه الم
ا   % 95 -90 اء وجفافه د الم ل فق د القطف وتقلي ار بع ر الثم ة عم دا الطال ه ج سبيه مهم ه الن ن خالل .الرطوب اء م د الم ان فق

را                        د يكون واضحا وآبي شبكى ق رات تحت      . االجزاء المقشوطه من جلد الثمره او االضرار الموجوده فى الجزء ال ة الفت واطال
  .ف رطوبه نسبيه عاليه او حدوث تكثيف للرطوبه قد يشجع نمو الفطريات عند منطقة انفصال العنق او على سطح الثمرهظرو

 
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس  
 درجة الحراره                   معدل التنفس       

 ساعه*آجم  /CO2 م                  مل °          
  

0                           5 - 6  
5                           4 - 5 

10                         7 - 8   
15                        17 - 20    
20                        23 - 33  
25                        65 - 71 

 
  لحساب آمية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس  

 يوم  / طن / عدد وحدات حرارية بريطانيه=  والناتج 440  ×ساعه *آجم  / CO2مل 
   .يوم / طن مترى/  نحصل على آيلوآالورى122  ×او اذا ضرب معدل التنفس 

 .اليوصى بها النها تسبب اضرار تبريد  
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت انتاج االثيلين  
 . م ° 20على درجة  ساعه *آجم /يكروليتر م80 -  40الثمار الكامله  

 .م ° 5على  ساعه*آجم/ ميكروليتر10-7ثمار مقطعه طازجه 
 

  Responses to Ethyleneاالستجابه لالثيلين  
 .الكانتلوب متوسط الحساسيه لالثيلين ولكن زيادة النضج قد تصبح مشكله فى حالة التوزيع او التخزين لفترات قصيره

 
 Responses to CA        خزين فى جو هوائى معدلاالستجابه للت

ـترات                                ة التخزين لف انتلوب وفى حال ار الك ده متوسطه لثم شحن فائ د استخدامه فى التخزين او ال يوفر الجو الهوائى المعدل عن
ـه   وم 21 - 14(طويلــ ه )   ي ا يالزم سها وم دل تنف أخير نضجها وتخفيض مع انتلوب من ت ار الك ستفيد ثم د يمكن ان ت  من فق

ار          ه هو      .للسكريات آما يمكن ان يقلل من اعفان سطح الثم دل المتفق علي ـلى درجة   2O+ 10 %CO2% 3والجو المع  عــ
ه 3° ون جو ب د  يك ه   CO2% 20-10 م وق ذه النكه د ه تم فق ار وي م الثم ى لح ه ف وات غازي ون فج سبب تك ه ي تمال ولكن  مح

 .لعادى الراجعه الى الغازات عند نقل الثمار الى الجو ا
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ر        % 20او ثانى اآسيد الكربون المرتفع اآثر من        % 1االوآسجين المنخفض اقل من      ح غي سيعطل النضج ويعطى نكهه وروائ
 .مقبوله وتدهور فى الحاله العامه للثمار 

 
 

  Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجيه  
سيولوجيه  ° 2ره اقل من تحدث اضرار البروده بصفة اساسيه عند تخزين الثمار على حرا     م لعده ايام وتقل فرص االضرار الف

ل حساسية     (آاضرار  بروده  بتقدم الثمار نحو اآتمال النمو  ار الناضجة اق ر سطح       )الثم روده تنق شمل اعراض الب  والنضج وت
 .الثمره ووجود مناطق غائره وفشل عملية النضج وتكون نكهه غير مقبوله وزيادة اعفان سطح الثمره

 
    Pathological  Disorders   الضرار الباثولوجيها

ا           ادة م اج وع ة االنت ا للصنف والموسم ومنطق تكون   تيمكن ان تكون االمراض مصدرا هاما للفاقد فى ثمار الكانتلوب وذلك وفق
 المناطق المصابه على سطح الثمار نتيجه لالصابه بفطريات 

Geotrichum, Cladosporium, Penicillium,  Alternaria , Rhizopus . 
 دقيقه اثبتت فاعليه فى      1-  0.5 م لمدة      ° 55 والمعامله بالـهواء الساخن او الماء الساخن على درجة          Mucorولحد اقل فطر    

 يمكن أن يفيد فى (CA)منع اعفان سطح الثمره ولكن لم تستخدم بدرجه آبيره فى النشاط التجارى آما ان الجو الهوائى المعدل 
 .و الفطريات على منطقة العنق وسطح الثمره تأخير نم

 
 

 Special Considerations اعتبارات خاصه  
ه فى               ر نقطة النهاي ى للجوده وتعتب ى المواصفات المثل ان اجراء التبريد األولى وبسرعه بعد الحصاد يساعد على المحافظه عل

د    م عادة ما تكون افضل وطر     ° 4م ولكن درجة    ° 10التبريد األولى عند     شائع للتبري يقة التبريد السريع بدفع الهواء هو النظام ال
 .السريع  ولكن التبريد باستخدام الماء البارد قد يستخدم ايضا 

 
 
 


