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 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت.  عواد حسين                        د.د

 
 Maturity Indices دالئل الصالحية للحصاد       

 
 األخضر  األخضر الداآن الىان الدليل األساسى على الصالحية للحصاد هو تغير لون قشرة الثمرة من

  والقشطة Cherimoya (Annona cherimola) وذلك بالنسبة للقشطة. الفاتح أو األصفر المخضر
atemoya (Annona cherimoya X A. squamosa)والقشطة sweetsop(Annona squamosa) 

مة السطح على آريمى على جلد الثمرة بين الفصوص وزيادة نعو األخرى تشمل ظهور لون ل والدالئ
 .الكرابل الثمرية المنفصلة

 
 Quality indices  دالئل الجودة             

 
دهور المرضى        – اللون   –حجم الثمرة    صالبة  – خلوها من العيوب والت ر     ( ال شطه تعتب ار الق حيث ان ثم

 ).طريه نسبيًا ويجب تداولها بعناية لتالفى حدوث الكدمات بها
شطة  وى الق سكر Sweetsop و Atemoya  وCherimoyaتحت ن ال ة م سبة عالي ى ن  15 – 14( عل

ضجها %  د ن طه ) عن ة متوس ضج% 0.7 – 0.4(وذات حموض د الن د  ) عن صدر جي شطة م ا ان الق آم
يوم     )  جم 100/  مللجم   60 – 45(لفيتامين جـ    ذلك البوتاس  جم من الجزء       100/  ملجم    500 – 250(وآ
 ).الذى يؤآل

 
 Optimum storage Temperature   ثلى  الم التخزين حرارةدرجة 

 
 .م على حسب الصنف ودرجة النضج وفترة التخزين° 12 – 8
 

 Optimum Relative Humidity    المثلى الرطوبة النسبية 
 

90 – 95. %  
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/CherimoyaPhotos


  Rates of Respiration معدالت التنفس
 

 م °20 م °15 م °10 درجات الحرارة
 معدل التنفس

ساعة*آجم /CO2مل 
25 - 100 45 – 150 75 - 250 

 
  اضرب معدل التنفسالناتجة الحرارة لحساب آمية 

وم   / طن/ عدد وحدات حرارية بريطانيه    = 440 ×ساعة*آجم/ CO2 مل   نفس      إذا أو. ي دل الت و      122 × ضرب مع ى آيل   نحصل عل
 .يوم/متريطن  /آالورى

 
  Rates of Ethylene Productionاإلثيلين  إنتاج تمعدال

 
ين        المجموعة ذات ذروة التنفس وت    ان ثمار القشطة من      ى   (نتج مستويات عالية من االثيل  300 – 100حت

 . م°20 وذلك عند النضج على درجة ) على حسب الصنفساعة*آجم / ميكرولتر 
 
 

 Responses to Ethylene  لإلثيلين اتاالستجاب
 

ومين   100(ان تعرض ثمار القشطة لالثيلين   دة ي ون لم ة      )  جزء فى الملي شطه مكتمل ى الق شط النضج ف ين
دة                Cherimoya التكوين الخضراء  ا لم د حفظه ام   5أما أصناف القشطة االخرى فيمكن ان تنضج عن  أي

 .م ولذلك فان التخلص من االثيلين يمكن ان يؤخر نضج القشطة° 20 – 15على درجة حرارة 
 

  Responses to CAالمتحكم فيه    للجو الهوائياتاالستجاب
 

ه بنسب أوآسجين             يمك ون       % 5 – 3ن االستفادة من الجو الهوائى المتحكم في سيد الكرب انى أآ  10 – 5وث
أخير النضج ، خفض مع        %  ع المحافظة      دوتشمل االستفادة من هذا الجو ت ين م اج االثيل نفس وانت الت الت

 .على صالبة الثمار
ه        ° 10 أسابيع على درجة      6مدة   ل Cherimoyaكن حفظ ثمار القشطة     يم ى جو ب م    % 5م ف أوآسجين ث

 .م° 20يتم انضاجها وبنكهة جيدة على درجة حرارة 
ر من    % 1 اذا تم تعريض ثمار القشطة الى جو به أقل من          ون     % 15اوآسجين أو أآث سيد الكرب انى أآ ث

 .  منتظم غيرالنضجيؤدى ذلك الى تكوين نكهة غير مقبولة و
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           
 

د    ل من          :Chilling injuryضرر التبري ى درجات حرارة أق ار ال ى  ( م °12 - 8ان تعرض الثم عل
د          ) حسب الصنف ودرجة النضج    ى حدوث ضرر التبري ا    ويؤدى ال شمل  مظ د اسوداد       ت هر ضرر التبري

 .قر وفشل الثمار فى تكوين نكهة جيدة ويصبح اللحم غير عصيرىوتصلب جلد الثمار والتن
  

ى بعض االصنافد يحدث التفص         : Splittingص  التفص دل              ف ادة مع دم مراحل النضج أو زي د تق ص عن
سبيًا ا       انتاج االثيلين ولقد تم اقتراح ان        ة        درجة االمتالء فى الثمار يتغير ن ة وحرآ سكريات المتعادل اج ال نت

ى ان زيادة التخت فى السمك يزيد من االجهاد عل.  جلد الثمرة أومن التخت الى لحم الثمرة       نتقال الماء من  ا
 .ص جلد الثمرة مما يؤدى الى التفص

 
 
 
 



  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

ى شكل    Colletotrichum gloeosporioidesويسببة فطر   : Anthracnose االنثراآنوز  ويظهر عل
 . الى انتاج آتل جرثومية وردية فى ظروف الرطوبة العاليةداء وقد يؤدى مناطق سو

 
انكر األسود   سببة   : Black Canker    الك ع     Phomopsis anonacearumوي ى شكل بق  ويظهر عل

ى                     وى عل بنفسجية على الثمار والتى تصبح صلبة ومتشققة ويعقب ذلك تكوين أجسام صغيرة سوداء تحت
 .الجراثيم 

 
ن البوت ا عف سببه  : Botryodiplodia rotريوديبلودي ر Botryodiplodia theobromaeوي  ويظه

  .لكونيديا السوداء ويصبح اللحم بنيًابلون بنفسجى ثم تتكون بثرات من ا
 
 
 


