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 )قلالثمار الجافة والُن(حقائق في دقائق          .         .
 

 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Dried fruits & Nuts  
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 Maturity Indices        لصالحية للحصاددالئل ا

وة      ع تشقق األ   م Shell خشبيوانفصالة عن الجزء ال    Hullتشقق الغالف الخارجي     :Nuts قلالُن ر وإنخفاض الق خي
 .زمة لفصل الثمار عن النبات مع جفاف الغالف الخارجي والجزء الذي يؤآلالال
 

 )صالبتها مناسبة  (ن الثمار الموجهة للتجفيف البد من حصادها ناضجة متماسكة     إ:Dried Fruits الثمار الجافة
 . علي ثمار جافة جيدة النكهةلضمان الحصول

 
 Quality Indices    دالئل الجودة            

 
، محتواها من الرطوبة وخلوها من       تزنخخلوها من سوء التلوين وال    ،  والنكهة  ) القرمشة(اللون، القوام   :Nuts قلالُن

ا من أضرار الحشرات         الفطريات المسببة للإلصابات ال    ل    إ. ممرضة وخلوه ار النق ا زالت فى جدارها          ن ثم ى م   الت
ة أعShellالخشبي  درة تخزيني هل ذات ق شيرها بازال م تق ي ت ك الت دار ي من تل ذا الج ه. Shellالخشبي  ه ا بازال  أم

 .اف أو الجزء الذي يؤآل إذا آان آامالنصن األعالجزء الذي يؤآل من األجزاء المكسرة منة أآثر عرضة للتلف 
 

ة   ار المجفف وام    :Dried Fruits الثم ون والق ة  ) مضغ ة للي قابلال(الل ا الكبريت   الحالوة والحموضة،   (والنكه وبقاي
ة                 ) والنكهة غير المرغوبة   ة وأضرار الحشرات ويالحظ أن سببات المرضية الفطري والمحتوي الرطوبي ووجود الم

 . زادت القدرة التخزينية فى هذه الثمارآلما قل المحتوي الرطوبي
 

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 

دة       .  زادت فترة ما بعد الحصاد     م وآلما أنخفضت درجة الحرارة    10º -من صفر    ويمكن تخزين بعض المنتجات مجم
 .م لمدة عام أو أطول وتبقي في حالة جيدة18º-علي درجة 

 
  

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 
ذة المنتجات % 70 - 55 وي الرطوبي به ي المحت ك عل ذى ي(ويتوقف ذل ين وال ا ب راوح م ويجب %) 20 – 2ت
تخدامة   تح سبية واس ة الن زان الرطوب د ات ةدي زين  لمعظم رة التخ ة    .  فت د الرطوب وات ض ي عب ة ف                 وتوصي بالتعبئ

Moisture-proof. 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/DriedFruitsNutsPhotos
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 

وبي وذلك بسبب انخفاض المحتوي الرط) م 10ºساعة علي درجة /جمآ مل 1أقل من (معدل تنفس منخفض جدا 
  .حالة الحيوية لألنسجةاللهذه المنتجات وتأثير درجة الحرارة علي 

 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
   
 ال توجد 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 
سوجين إ ستويات األآ ن األن م ل م أخ% 1ق ي ت ة ف اءة عالي زنخر حدوث اليذات آف م وت دان الطع ة  وفق ر النكه غي
ل من     ويالحظ أن األآسوجين ا     . ور األخري مقبولة، ومظاهر التده  ال اقي ن   % 0.5ق روجين و الب سيد     ) يت اني أآ أو ث

ديال    مقاومةفي الهواء يمكن أن يفيد في % 8علي من  الكربون األ  حشرات التخزين بهذة المنتجات وقد يكون ذلك ب
ات ويوصي  ر بالكيماوي امالت التبخي غ أو إ لمع ة تحت تفري تخدام التعبئ سوجين   باس رد األآ روجين لط افة النيت ض

 .للمحافظة علي جودة هذه المنتجات
 
 Physiological Disorders    الفسيولوجية األضرار

 
قل ذات عمر تخزيني قصير عن ن الحبات المكسورة في ثمار الُنإ: Physical damageاألضرار الميكانيكية

  .صاف الكاملةقطع من الثمار اسرع تدهورا من االنال تلك الحبات السليمة وآذلك فإن
 

 تتعرض )صيا والتمور والكاآيابيب والتين والقرالزمثل ( ن بعض الثمار المنخفضة ا:Sugaring التسكر
رجة حرارة زيادة دزايد فرصة حدوث وشدة هذا التسكر ووتت. ا أو في منطقة اللحملظاهرة التسكر علي سطحه

ن خيست تحت الجلد وفي اللحم وقد يمكن ازالتها بتن البقع المسكرة هي عبارة عن تبلور للسكرياا.  والفترةالتخزين
  . بسيط

 
يمكنها أن تمتص ) ن الدهونوبسبب محتواها المرتفع م(قل ن ثمار الُنإ :Odor transfer نتقال الرائحةا

 .ولذلك ال يجب تخزينها مع سلع أخري تنتج روائح قوية. الروائح من مصادر خارجية
 
سوداد اقل حساسة جدا ألضرار األمونيا والتي تسبب ن ثمار الُنإ:Ammonia damage ضرار األمونياا

 .سوداد في الثمار المجففةويمكن لألمونيا أن تسبب ا. خارجيةاألنسجة ال
 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

 الحصاد وخاصة في الظروف الممطرة قبل .Aspergillus flavus  فطر بقل في ثمار الُنهيمكن أن تحدث اإلصاب
 في هاداستبعيتم اقل المصابة بالفطر ن ثمار الُن ا. الثمار باضرار حشريةوفى حالة اصابة الرطوبة ةيادأو ز

هذه الثمار غير قابلة لإلستخدام ل جع والتلوث بها والذي قد يAflatoxins ز لمنع تكوين األفالتوآسينعمليات الفر
 .جزاء في البليون ا5توآسين هو لألفالمسموح بة حيث أن أعلي ترآيز 
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وبة والرط لمحافظة علي المدي األمثل للحرارةقل التي يتم حصادها هي اأفضل طريقة لمنع نمو الفطر في ثمار الُن
 .التداولالنسبية طوال فترة 

 
 

 Insects  الحشرات
 

ويمكن . رات المنتجات المخزونةقل والثمار المجففة أثناء التخزين وذلك بواسطة حشضرار لثمار الُنيمكن حدوث ا
عادة ية مسموح بها، مع العمل علي منع ااومادة آيبمتقليل هذة اإلصابات الحشرية باتباع نظام نظافة جيد والتبخير 

يع والمعامالت الحرارية والجو الهوائي المتحكم فية توفر وسائل أخري إن عمليات التشع. اإلصابة مرة أخري
م أو أقل سيعمل على تقليل االضرار الناتجة عن تغذية °13 إن التخزين على درجات حرارة . لمقاومة الحشرات
م أو أقل يمنع اإلصابة 5º التخزين علي نإ.  المنتجات ويقلل من تكاثر هذه الحشرات هذهالحشرات على
 .ن التعبئة في عبوات ضد الحشرات ستقلل فرص إعادة اإلصابةبالحشرات آما ا


