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 )العناب الصينى ( حقائق في دقائق 
 

 
 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد

Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Chinese Jujube: (Chinese 
Date)  
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 جمة وإعدادتر

 ماجدة بهجت.  عواد حسين                        د.د
 
 Maturity Indices      للحصاددالئل الصالحية  
 

دليل الرئ   نإ ون هو ال صينى    حصاد للصالحية ل سي لي  التغير في الل اب ال ي العن  .Zizyphus jujube.Jujube ف
ار خضراء فحي م حصاد الثم ه إذا ت ةإث ان ضج بطريق ا ال تن اتنه ارج النب ة خ ون .  مقبول ن الل ادة م ون ع يتحول الل

ي النضج      ار إل  وال .األخضر إلي اللون األخضر الفاتح ثم إلي البني المحمر ثم إلي اللون البني الداآن عندما تصل الثم
 ). اخضر مبيض (  الثمار قبل تحول اللون إلي اللون األخضر الفاتح حصاديجب 

 
 Quality indices دالئل الجودة               

 

ضاوية  إ ستديرة أو بي سلة م ي ثمارح صينى ه اب ال ار العن صنف5 – 2بقطر (ن ثم ى حسب ال م عل ا )  س ب فيه والل
وتعتبر ) فاآهة مسكرة (آلها طازجة أو مجففة أو محفوظة في السكر         أ ويمكن   .سفنجى وطعم حلو قريب من الحامضى     إ

وى              بفيتامي  الغنية ثمار العناب الصينى من المصادر     صينى ذات محت اب ال ار العن ار األخرى فثم ة بالثم ـ وبالمقارن ن ج
ة         %) 0.25 – 0.15(وحموضتها   %) 75 – 70(اقل من الماء      23 – 21(ولكنها مرتفعة في المواد الصلبة الذائب

ا %)  ة به سكريات الكلي والت  %) 22 – 20(وال كوربيك  %) 0.3 – 0.2(والفين ض االس  600 – 400( وحم
 ) . جم وزن طازج 100/ مللجم 

 
  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  

 

  شهور  3 – 2م  للثمار الطازجة وقدرتها التخزينية حوالي 10° - 3
 . م للثمار المجففة ويمكن تخزينها لمدة سنه 20° - 3
 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

 )رطوبة  % 75 – 70محتواها ( للثمار الطازجة  % 85 - 75
 )رطوبة % 25 – 20محتواها ( للثمار المجففة  % 60 – 55
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


 

           Jujuba           2

University of California, Davis                                   Postharvest Technology Research and Information Center 

ون       20 – 15 ى درجة حرارة        * آجم   /  مل ثاني أآسيد الكرب ا ذروة      من م وهى °20ساعة عل يس به ي ل ار الت  الثم
  Non-climactericتنفس 

ـتنفس مل    ة       Χ440ساعة   *آجم /  CO 2 ولـحـسـاب الـحـرارة الـنـاتـجـة يـتـم ضـرب مـعـدل ال ة البريطاني ى عدد الوحدات الحراري  للحصول عل
BTU / أو يضرب .يوم / طنΧ 122يوم / طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورى. 

 
  Rates of Ethylene Production اإلثيلينمعدالت إنتاج 

  م°20ساعة على درجة *آجم /  مل 0.3اقل من 
 

     Responses to Ethyleneثيلين  لإلاتاالستجاب
ى درجة      4 – 2 جزء في المليون لمدة      100  بترآيز تعريض الثمار ذات اللون األخضر المبيض لغاز االثيلين         أيام عل

 .للون إلي البني المحمر م يؤدى إلي اإلسراع والتجانس في النضج على أساس تحول ا°20حرارة 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

 ال توجد معلومات منشورة
 

 Physiological Disordersالفسيولوجية         األضرار
 

د  :  Chilling injuresأضرار التبريد  ى شكل    ( تتعرض ثمار العناب الصينى الطازجة ألضرار التبري تظهر عل
م °3وذلك إذا تم حفظ الثمار على درجة حرارة اقل من  )  Sheet pittingغائرة تسمى ر في بقع مساحتها آبيرة قتن

 .لمدة تزيد عن اسبوعين 
  

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

  .Botrytis spp وفطر.Alternaria spp ثمار العناب الصينى بالفطريات المسببة لالمراض مثلإصابةيمكن 
هذه للمقاومة ات ستراتيجياا وافضل . التبريدأو أضرار/ وذلك إذا تعرضت ألي اجهادات مثل األضرار الميكانيكية و 

 مع المحافظة على درجات الحرارة  عند الجمع والتداول بعد الحصاديكانيكيةاألمراض هو تالقى األضرار الم
     .حصادالمناسبة والرطوبة النسبية خالل التداول بعد ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 


