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 ماجدة بهجت. د عواد حسين                        د.أ

 
 Maturity Indices        آتمال النمودالئل ا

 
من سطح الثمرة مع وجود نسبة مواد صلبة ذائبة إلى الحموضة  % 75على ) أو احمر / اصفر ، برتقالي و ( اللون 

 . أو أعلى 6.5في حدود 
 

 Quality indices دالئل الجودة               
 

 بما فى ذلك خلوها من العيوب - خلو الثمار من العفن - الصالبة - شكلها - حجم الثمار -آثافة اللون وتجانسه 
وتعتمد النكهة على .  األضرار الناتجة عن الحشرات وآثار الجروح الملتئمة - أضرار التبريد -أضرار التجميد 

 .الحموضة وعدم وجود نكهة غير مرغوبة / نسبة المواد الصلبة الذائبة 
 

 Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 
املة المستخدمة لمقاومة  أسابيع وتختلف على حسب الصنف ودرجة النضج عند الحصاد والمع6 - 2م لمدة ° 8 - 5

 .األمراض
 

 Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

90- 95. %  
 

 Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 

 20 15 10 5           م°درجة الحرارة  

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

2-4 3- 5 6 - 10 10 - 15 

 
وم / طن/  وحدات حرارية بريطانيه   عدد = 440 ×ساعه*آجم/ CO2مية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس مل         لحساب آ   او . ي

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

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/MandTangerinePhotos
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 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

 .م °20ساعة على * آجم /  ميكروليتر 0.1اقل من 
 

 Response to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
 

 جزء في 10 - 1يمكن إزالة اللون األخضر من ثمار اليوسفي والتنجارين إذا تم تعريضها إلى االثيلين بترآيز من 
 . م °25 - 20 أيام على درجة 3 - 1دة مليون لمال
 

 .يل فرص اإلصابات المرضية  االثيلين من وسائل النقل أو التخزين يساعد على تقلالتخلص منإن 
 

 Response to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

قلل تغير يثاني أآسيد الكربون يمكن أن  % 5 -صفر + أوآسجين  % 10 - 5ن  المتكون مCAو الهوائي إن الج
ت اللون من األخضر إلى األصفر والمظاهر األخرى للشيخوخة وجدير بالذآر أن ثـمـار اليوسفي ال تتحمل الترآيزا

بهدف مقاومة األمراض وبصفة عامة فان التطبيقات آمعاملة  % ) 15 - 10(  العالية من ثاني أآسيد الكربون
 .مارمع هذه الثجدًا  محدودة  CAالتجارية للجو الهوائي 

 
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           

 
تشمل أعراضه التنقر على سطح الثمرة وسوء التلوين بلون بنى يعقبه  :  Chilling Injury أضرار التبريد

 زيادة في القابلية لإلصابة باألمراض وتزداد شدة األعراض بطول فترة التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة التى
 .تسبب هذا الضرر 

 
إن حصاد وتداول ثمار الموالح ذات خاليا القشرة :  Oil Spotting (Oleocellosis)التبقع الزيتي

 .ضرار باألنسجة المحيطة بهاية وخروج الزيت الذى يؤدى الى اإلالممتلئة يمكن ان يؤدى الى انفجار الخاليا الزيت
 

 . بالقشرة حول عنق الثمرةواضراروتشمل أعراضه الذبول : Agingالتقدم فى العمر 
 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
  Important Disease أهم األمراض

  Green Mold  ( Penicillium digitatum. )العفن األخضر  

 Blue Mold     ( .Penicillium italicum )العفن األزرق  

   Phomopsis stem-end rot ( Phomopsis citri. ) عفن الفوموبسيس عند العنقال 

     Stem-end rot  ( Lasiodiplodia theobromae.) طرف الساقعفن 

    Brown rot ( Phytophora citrophthora. )عفن البنى ال 

  Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides)االنثراآنوز   
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  Control Strategiesاستراتيجيات مقاومة هذه األمراض 
 

 تقليل اعداد هذه الميكروبات فى البيئة
 .استخدام طرق فعالة لمقاومة االمراض قبل الحصاد 
 .استخدام الكلورين فى ماء غسيل الثمار 
 المعامالت الحرارية 
 .استخدام طرق تطهير فعالة 

 
 بهذه األمراضالمحافظة على قدرة الثمار على مقاومة العدوى 

 .تقليل األضرار الميكانيكية  
 .ستخدام المدى المناسب من درجات الحرارة والرطوبة النسبية خالل آل مراحل التداول بعد الحصاد ا 
 .أو المضادات البيولوجية / استخدام المبيدات الفطرية بعد الحصاد و  
   .تالفى تعرض هذه الثمار لالثيلين  


