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 Introductionمقدمه     
ـ    ى مجموعة    Honeydewال شمل     . Cucumis melo L.Indorus  ينتمى ال ى ت ، Crenshaw والت

Casaba ومجموعه مختلفه من الـ melonsالمقات . 
 

 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو    
ـ   ار ال ى حسب الحجم          Honeydewثم يس عل و ول ال النم ا الآتم و     .  تقطف وفق ال النم ة اآتم دير مرحل  ويصعب تق
 صالحية الثمار للقطف على اساس   يتم تحديد و.  حيث التوجد طبقة انفصال واضحه تحدث بين الثمره والنبات           والقطف

 .كريم او االصفراللون االساسى وتحوله من االخضر الى درجات ال
 

 :درجات الصالحيه للقطف التجاريه 
 اللون االساسى ابيض يشوبه اللون االخضر وال توجد رائحه مميزه والقشره ما زالت               :مكتملة النمو غير ناضجه     = 1

سماح بالحصاد وهو                 (زغبيه أو بها شعيرات وغير شمعيه        ى لل درجات الجوده القياسيه فى آاليفورنيا تضع حد ادن
 ).  درجه برآس10 مواد صلبه أو  10%

سيطه        : مكتملة النمو فى بداية النضج     = 2 شره شمعيه بدرجه ب سيطه لالخضر  والق ار ب  اللون االساسى ابيض مع اث
ين بالضغط وتوجد رائحه              ضلة               والطرف الزهرى للثمره متماسك ال يل ة هى المف ذه المرحل سيطه أو ال توجد وه  ب

  .تجاريا
ون اال: ناضجه = 3 ن االصفر  الل ة م شوبه درج يض ي زه -ساسى آريمى اب ه الممي معيه واضحه والرائح شره ش  الق

 .  بدرجة بسيطة عند الضغط عليهواضحه ويستجيب الطرف الزهرى
 

  Quality Indicesدالئل الجوده               
سه من حيث المظهر  تداره ومتجان ه من االس د وقريب ار ذات شكل جي ار ال. ثم ه من اث وب سطح وخالي جروح او عي

  .الثمره واليـوجـد بـها دالئـل علـى الكـدمــات وتـبـدو ثـقـيـله بـالنسبه لحجمها والسطح شمعى وليس زغبى
تم      US gradesدرجات الجوده  شكل الظاهرى وي ى اساس ال  وتشمل االولى والتجاريه والثانيه ويتم التمييز بينهم عل

ا  5 او 4 آجم فى اغلب االحوال      13.6 زن ت التحجيم على اساس العدد لكل آرتونه      د     6 واحيان ه والب ار فى الكرتون  ثم
دمات او                 ار من الك ة الثم من حماية الجوده المظهريه للثمار ويتم ذلك جزئيا عن طريق التعبئه فى وجود فواصل لحماي

 ) .تسلخات (  ازالة طبقه من القـشره حدوثالضـغـط او

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/Honeydew
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  Optimum Temperatureدرجة الحراره المثلى 

 . يوم 21 يصل التخزين الىم ° 7 يوم على 15 -12م  وعادة ما يتم التخزين لمدة ° 10- 7
ـ  ظ ال ى لحف ه المثل د الدرج ى تحدي ستخدم Honeydewوتختلف المصادر ف م التوصيات ت % 90-85م ،° 7 ومعظ

بق معاملت   ـاضجه او س ـمار ن ـت الث ه اذا آان صفه عام داول وب ى للت ه آظروف مثل االثيلين رطوب ا ب ى 100ه زء ف  ج
ا ا .  ساعه فان التوصيه التجاريه للتخزين لفتره قصيره  24المليون لمدة     - 2.5ن التوصية باستخدام درجة حرارة     آم

م فى حالة التخزين لفترة قصيرة حيث ان طول فترة التخزين تحت هذه الظروف سيؤدى الى اضرار التبريد والتى                 ° 5
 .ى درجات الحرارة االعلى اثناء التسويقستظهر بمجرد نقل الثمار ال

 
  Optimum Relative Humidityالرطوبه النسبيه المثلى   

ـيه اوتكثيف                             % 85-90 ه عال ار لرطوب رة تعرض الثم ة فت ا ولكن اطال د لمعانه ار وفق ع جاف الثم ضروريه جدا لمن
 .الرطوبه قد يشجع نمو الفطريات على سطح الثمار

 
   Rates of Respirationمعدالت التنفس    

 
 20 15 10 5 0        م°درجة الحرارة   

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

 35  - 20 16 - 12 9 - 7 5 - 3ال يوصى بها

 
  لحساب آمية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس

 عدد وحدات حرارية بريطانيه= 440 ×ساعه *آجم  /CO2 مل 
  BTU/يوم  / نط 

 .يوم/ طن مترى/  نحصل على آيلوآالورى122  × او اذا ضرب معدل التنفس 
 

 Rate of Ethylene Production      معدالت انتاج االثيلين 
       

مرحلة اآتمال النمو      
 درجة الجودة

 

 ساعه*آجم/ ميكروليتر

1 0.5 -  1.0 
2 1.0 - 7.5   

 ثمار آامله        

3  7.5 - 10 
      )طاظجة (ثمار مقطعه م°5 على درجة 17 – 14  2

  م°5   على درجة 25 – 21 3
 

 
 Responses to Ethyleneاالستجابه لالثيلين           

ار    ° 20 ساعه على درجة 24- 18 جزء فى المليون  لمدة       150- 100تعريض الثمار الى     م قد استخدم النضاج الثم
ى الثمار غير مكتملة التكوين لن  تلين او  .  Honeydewكتملة النمو فسيولوجيا من الالم  مواصفات الجوده   تصل ال

 .الحسيه حتى اذا عوملت باالثيلين 
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 Honeydewـويالحظ ان االنضاج باالثيلين لم يعد طريقه شائعه فى آاليفورنيا بالنسبه لل
 
 

 Responses to  ( CA )االستجابه للجو الهوائى المعدل 
 فى معظم الظروف وفى حالة المدد Honeydewتوفر المعامله بالجو الهوائى المعدل فائده متوسطه بالنسبه لل 

فان الثمار الناضجه طبيعيا يمكن ان تستفيد من الجو الهوائى المعدل فى ابطاء )  يوم 28- 21( الطويله للشحن 
 % O2 +10  % 3والظروف الشائعه هى استخدام . ان نضجها وخفض معدل تنفسها وتثبيط االمراض واالعف

CO2 م مع مالحـظة ان زيـادة ° 7 على درجةCO2 يمكن تحملها ولكنها تساعد على تكوين جيوب  % 20 -10 الى
او ثانى  % 1االوآسجين المنخفض عن .غازيه بلحم الثمره ويتم فقد هذه النكهه عند نقل الثمار الى الهواء العادى 

 .سيعطل النضج وينتج نكهه وروائح غير مقبوله وعيوب اخرى  % 20ربون االعلى من اآسيد الك
 

  Physiological Disordersاالضرار الفسيولوجيه   
دمت        ° 7وتحدث اساسا عند نخزين الثمار على درجه اقل من           ا تق روده آلم م لعدة ايام وتقل حساسية الثمار الضرار الب

اللون االحمر       : وتشمل اعراض اضرار البروده فى درجة اآتمال النمو والنضج      ع مشوبه ب وين بق ر و تك شل  -التنق  الف
 . زيادة امراض سطح الثمره - تكوين نكهه غير مقبوله -فى النضج 

 
  Pathological Disordersاالمراض الباثولوجيه     

تجه عن االضرار الطبيعيه الراجعه االمراض ليست مصدرا هاما فى الفاقد بعد الحصاد اذا ما قورنت بالخسائر النا
 , Geotrichumواالمراض الشائعه او االعفان على سطح الثمار تسببها فطريات . الى الكدمات واضرار التبريد

Alternaria ,Cladosporium , Rhizopus  واحياناMucor وال  Fusarium   
 

     Special  Considerations   اعتبارات خاصه
 م ° 27اء التبريد االولى بعد الحصاد مباشرة وخاصة اذا آانت درجة حرارة اللب تزيد عن يوصى بسرعة اجر

الثمار .ونقطة نهاية التبريد السريع تعتمد على النضج المطلوب اثناء النقل ومدة النقل وقدرة الشاحنه على التبريد 
 . تمتص الروائح بسرعه  Honeydewالمقطعه من ال

 Crenshawمع الـHoneydew ـلحراره المثلى وظروف التداول الخاصه باليتم اتباع نفس توصيات ا
 Casaba، Juan يوم آما ان الـ14 ولكن الفتره المتوقعه للتخزين عادة اقصر وفى حدود Persianوالـ

Canary،  Santa Claus تحتفظ بافضل جوده لها فى الجانب االعلى للمدى الحرارى المسـتخدم مع     
 . يوم 21م لمدة °10 اى عـلـى درجة حراره  Honeydewالـ
 
 
 


