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 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت.            دد عواد حسين             .أ

 
 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو        

ا  (يتم قطف جزء بسيط من محصول البلح فى مرحلة الخالل  ا     Practically ripe) ناضج جزئي دما يصبح لونه  عن
ذه                         ابض فى ه م ق ا طع ة    اصفر او احمر حسب الصنف ولو ان عدد آبير من المستهلكين يرى انها ما زالت به .  المرحل

 عندما يكون بها قدر اآبر Tamer ومرحلة التمر Rutabويتم قطف الجزء االآبر من المحصول فى مرحلة الرطب          
 .جدا من السكريات ومستوى اقل من الرطوبة والتانينات واطرى من مرحلة الخالل 

 
 Quality Indicesدالئل الجودة                

رة    م الثم شمل حج ون -وت وام  ال- الل ة -ق ل   - النظاف وب مث ن العي و م شمس  (  الخل سعة ال ن   -ل ة ع رار الناتج  االض
 .مسببات المرضيةالوآذلك خلوها من العفن الناتج عن )  هجرة السكر الى سطح الثمرة والتخمر -الحشرات 

  Sweetness درجة الحالوة  -
سائدة فى اصناف اخرى        بينما نجد ان السكرياصنافان السكروز هو السكر الرئيسى فى بعض اال        ة هى ال ت المختزل

 .على اساس الوزن الجاف للثمار % 75او ) على اساس الوزن الطازج % ( 50وتمثل آمية السكر الكلية حوالى 
 

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
ـر ـدة  °صـف هرا 12 - 6م  لـم ىش سب عل صـنف  ح ور  ( الـ ة ن ل دجل اف مث صف ج ح ن  Deglet Noor بل

ل         Halawayوالحالوى  ـة مث ـاف الطري ـن االصن اة اطول م ـترة حي ارحى  Medjoolمجهول     وهى ذات ف  و الب
(Barhy .  

  . م °15.7م للحفظ لمدة اطول فى صورة مجمدة ويالحظ ان درجة تجمد الثمار هى °18-ستخدم درجة حرارة ت وقد 
 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
ي         %  75 - 70 ة اعل ك    حيث ان التخزين فى نسبة رطوب ة           من ذل ار للرطوب ى امتصاص الثم اال اذا آانت     سيؤدى ال

  . moisture-proof  رطوبةمغلفة فى عبوات مقاومة لل
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
ساعة بالنسبة لمرحلة الرطب والتمرعلى * آجم /  مل 5 أقل من -ساعة بالنسبة لمرحلة الخالل  * آجم/ مل 25أقل من   
 .ويالحظ ان معدل التنفس يزداد بارتفاع نسبة الرطوبة م°20درجة 

  ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 
ة    Χ440ساعة  *آجم/ CO2مل  ة البريطاني وم /  طن  / BTU  للحصول علىعدد الوحدات الحراري ى الحرا   Χ 122أو يضرب   .ي رة  للحصول عل

 .يوم/ طن متري/ بالكيلو آالورى
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Link to Produce Facts Photos - Arabic
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  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
ة الخالل    * آجم  / ميكروليتر 0.5اقل من    ر  0.1ساعة فى مرحل ة الرطب والتمر     * آجم  / ميكروليت  ساعة فى مرحل

 م  ° 20على درجة حرارة 
   
   

     Responses to Ethyleneاالستجابة لالثيلين 
ا تمتص رائحة  ين ولكنه ستجيب لالثيل بلح الناضجة ال ت ار ال بلح ال يجب االمنتجات الان ثم ار ال ان ثم ذلك ف خرى ول

 . البطاطس  أو اى محصول او سلعة تنتج روائح قوية- البصل -تخزينها مع الثوم 
 

  Responses to CAاالستجابة للجو الهوائي المتحكم فيه  
  .تقلل من حدوث اللون الداآن فى الثمار وتمنع غزو الحشرات ) استبعاد االوآسجين ( التعبئة تحت النتروجين 

 
 Physiological and Physical Disordersاألضرار الفسيولوجية والطبيعية 

ة و    ت Darkening : اللون الداآن  ر انزيمي ة او غي اع    حدث عمليات تلوين بنى فى البلح سواء انزيمي زداد مع ارتف ت
 .ويمكن تثبيط التلون البنى االنزيمى عن طريق خفض ترآيز االوآسجين . نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة

 
ر م الحامضى المتخم ر ب:  Souringالطع ل ان التخم بلح فع ار ال ى ثم الذع ف ر ال م المتخم ى الطع ؤدى ال رة ي الخمي

  % .25وخاصة عندما تزداد الرطوبة بها عن 
 
ذه      : Sugar Spottingلبقع السكرية   ا و ان ه ة ول يتبلور السكر تحت جلد الثمار وفى اللحم فى االصناف الطري

ل من         .الظاهرة ال تؤثر على الطعم اال انها تغير القوام والمظهر            ا يقل ولكن التخزين على درجات الحرارة الموصى به
 . ها الجلكوز والفرآتوز هذه الظاهرة والتى تحدث اساسا فى االصناف التى يسود ب

 
  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

رة      ) وهذه اهم مشكلة  (ان التلف الميكروبى يمكن ان يـحـدث عـن طـريـق الـخـمـيـرة           ر خمي ا وتعتب والفطريات والبكتري
Zygosaccharomyces ى   اآثر الخمائر مقاومة للترآيز العالى من السكر وبدرجة اآثر من ا لخمائر االخرى الت

ويالحظ  ) النها تصبح متخمرة  (توجد فى ثمار البلح ويالحظ ان ثمار البلح المصـابة بـالخـميـرة تكـتـسب رائحة آحولية            
ا  ك  Acetobacterان بكتري امض الخلي ى ح ول ال ول الكح ا ان تح ل(يمكنه ا  ) . خ ات ومنه سبة للفطري ا بالن ام

بلح      )  Penicillium  والبنسليوم  Alternariaا الـترنـاري Aspergillusاسبرجللس  ( ار ال ى ثم و عل يمكن ان تنم
 . وخاصة اذا تم جمعها عقب امطار ونسبة رطوبة مرتفعة هذات الرطوبة المرتفع

 
  Control Strategicاستراتيجيات المقاومة   

 .بشكل آبيرمائر رطوبة او اقل لتقليل االصابات الفطرية والخ % 20 يتم تجفيف ثمار البلح الى -
 . على درجة الحرارة والرطوبة الموصى بها طوال فترة التداول محافظة ال-
 . تالفى تذبذب درجات الحرارة لمنع تكثيف الرطوبة على ثمار البلح التى يمكن ان يشجع نمو مسببات العفن -
 . نظام نظافة وتطهير فى بيوت التعبئة وغرف التخزين تطبيق يراعى -
 

  Insect Infestation الحشرية   االصابات
ادة مضادة                                - ا آم ادة مصرح به ر بم ة التبخي ذلك يجب اجراء عملي بلح بحشرات التخزين ول ار ال  يمكن ان تصاب ثم

  . لمنع االصابة التعبئة فى عبوات غير منفذة للحشراتثمللحشرات 
ز         وفى حالة ثمار البلح الناتجة من الزراعة العضوية فيمكن معاملتها بث            - ون بترآي سيد الكرب دة    % 100انى اآ  - 1لم

 .يوم حيث ان المواد الكيميائية المضادة للحشرات مثل بروميد الميثيل ال يمكن استخدامها مع هذه الثمار 2
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ل من         - يمنع االضرار الناتجة عن اآ     °13 ان تخزين الثمار على درجة حرارة اق ا     ل م س ع تكاثره ا تمن الحشرات آم
 .م او اقل سيؤدى الى مقاومة االصابات الحشرية°5 على درجة وآذلك فان التخزين


