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 )Maturity indices(دالئل اآتمال النمو 

يعتبر تغير لون قشرة الثمرة للون األرجواني المحمر المؤشر الرئيسي الآتمال 
يوجد الكأس متصل بنهاية عنق الثمرة بصفة .  الحجم في المانجوستين

من ) اللب(صل اللحم فين.   بهاعنق متصل بينما الالثمرة مستمرة وتقطف
 . الناضجةراالثمفي القشرة 

 

 )Quality indices(دالئل الجودة   

تشقق واتساخ القشرة،  ( الشكل، اللون، الخلو من العيوب ، حجم الثمرة
 ).تلطخ لون القشرة، التضرر الحشري

 جامدة ويكون اللب الذي يؤآلاألغلفة الخارجية للثمرة والتي ال تؤآل تكون 
 ).مثل ثمار الموالح( فصوص 8 إلى 5أبيض، ناعم، عصيري ويتكون من 

تتراوح نسبة ٪ بينما 20 إلى 17يتراوح المحتوى من المواد الصلبة الذائبة من 
 ).5.0 ى إل4.5= الرقم الهيدروجيني (٪ 0.8 إلى 0.7الحموضة من 

 

 )Optimum Temperature(درجة الحرارة المثلى 

  . ومرحلة النضج أسابيع، تبعًا للصنف4 – 2= تخزين ، إمكانية الم˚±1  13

 _______________________________________________________ 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/MangosteenPhotos
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 )Optimum Relative Humidity(الرطوبة النسبية المثلى 

90 - 95٪ 

_______________________________________________________ 

 )Rate of Respiration(معدل التنفس 

 .م؛ نموذج التنفس آاليمكتيري˚20 ساعة عند .آج / 2 مل ك أ10 - 6

يضاعف معدل التنفس  يوم/طن/ بالوحدات بي تي يونتاج الحراريإللحساب ا
يوم / متريطن/الكيلو آالوريب مرة وللحصول عليه 440)  ساعة.آج / 2ك أمل (

 . مرة122 معدل التنفسيضاعف 

________________________________________________________ 

 )Rate of Ethylene Production(معدل إنتاج اإلثيلين 

 .م ˚20ساعة عند درجة حرارة . آج/ ميكروليتر  30 – 3

________________________________________________________ 

 )Responses to Ethylene(االستجابة لإلثيلين 

 ساعة 24 جزء في المليون لمدة 100ترآيز ب إلثيلين التعرض لمن النضج يعجل
 ).تغير اللون لألرجواني الداآن وليونة اللب(م ˚20 على درجة حرارة

________________________________________________________ 

 )Responses to CA(االستجابة للجو المعدل 

٪ 5قدار الجو المعدل بم إلى فائدة تشير المعلومات المنشورة والمحدودة
 . أسابيع4ولمدة تصل إلى  ٪ ثاني أآسيد الكربون 10 – 5 + أآسوجين

________________________________________________________ 

 )Physiological Disorders(األضرار الفسيولوجية 

زيادة اللون الدآن وصالبة القشرة وزيادة  تتضمن األعراض .ةدوالتضرر بالبر
ف عندما تنقل الثمار لدرجات حرارة عالية بعد التخزين على الحساسية للتل

 م لمدة˚5 يوم أو لدرجة حرارة 15م لمدة أطول من ˚10درجة حرارة أقل من 
 . أيام5 أطول من

بيض أل تكون األعراض داخلية وتتضمن تغير لون اللحم من ا.اللحم الشفاف
 انتج هذقد ي.  مشلى المتماسك والمقرإر القوام من اللين غيإلى الشفاف وت

أو وصول آمية زائدة /لتضرر الميكانيكي، عدم التوازن الغذائي ونتيجة لالتدهور 
 .من الماء للحم الثمرة
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للثمرة خالل ) الضغط والكدمات( يؤدي التضرر الميكانيكي .تصلب القشرة
مرحلة الحصاد والتداول من تصلب القشرة والذي قد يتزامل مع تصلب 

 ). واحد أو أآثرفص(وشفافية اللحم 

________________________________________________________ 

 )Pathological Disorders(األضرار المرضية 

 Botryodiplodia(بوتريوديبلوديا ثيوبروما التلف بواسطة ينشأ قد 
theobromae( ديبلوديا، أنواع) Diplodia spp. (بستالوتيا فالجيستيوال 

)Pestalotia flagisettula( فوموبسيس، أنواع) Phomopsis spp.( أنواع ،
 )..Rhizopus spp  (صرايزوب

________________________________________________________ 


