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 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت.            دد عواد حسين             .أ

 
 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو  

  )    الثمرةامتالء( تغير شكل الثمره  •
ـفر   • ى االصــ اتح ال ى االخضر الف داآن ال شره من االخضر ال ون الق ر ل ى بعض االصناف ( تغي ون ) . ف الل

 .و عليه الآتمال النميمكن االعتماداالحمر فى بعض االصناف ليس دليال 
 .تغير لون لحم الثمره من االخضر المصفر الى االصفر ثم البرتقالى  •

 
      Quality Indicesدالئل الجوده   

 صالبة لحم الثمره ) على حسب الصنف (  لون القشره -تجانس الشكل والحجم  •
ار     العفن والعيوب المختلفه ومنها ضربة الشمس واحتراق الجلد الناتج عن السائل ا           :  الخلو من    •  -لناتج من الثم

ره        -االحتكاآات الموجوده على جلد الثمره       س  مظاهر اال   - الفجوه الموجوده عند عنق الثم ق نتيجة استخدام     الن
 .  اضرار البروده واالصابات الحشريه -الماء الساخن 

كر   • ى س شا ال شمـل تحول الــن ضـج وتـ صـاحبـه لـلـن ـرات الـمـ ادة الحالوة( الـتـغـي اض  ) زي الحموضه انخف
 .وزيادة الكاروتينات والمواد الطياره الخاصه بالرائحه المميزه للمانجو

وده       • ل ج ه آعام ق بالنكه ا يتعل ناف فيم ين االص ره ب ات آبي اك اختالف الوه ( هن ه  -الح الذع الرائح م ال  الطع
  . على حسب الصنف)محتوى االلياف( وآـــذلك القــــوام آعـامل جوده ) المـميزه

 

 Optimum Temperatureالمثلى  الحراره 
  م لثمار المانجو الخضراء مكتملة التكوين° 13

 
 Optimum Relative Humidityالرطوبه النسبيه  

90- 95%  
 

 Rate of Respirationمعدل التنفس       
 

 20 15 13 10          م°درجة الحرارة   

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

12-16 15-22 19-28 35-80 

 
  لحساب آمية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/MangoPhotos
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ى     122 ×او اذا ضرب معدل التنفس    . يوم  / طن/ عدد وحدات حرارية بريطانيه    = 440 ×ساعه*آجم/ CO2 مل    نحصل عل
 .يوم/طن مترى/آيلوآالورى

 
 Rate of Ethylene Production    معدل انتاج االثيلين

 

 م°20 م°15 م°13 م°10       م°ة  درجة الحرار
ين   ر اثيل / ميكروليت

 ساعه* آجم
0.1- 0.5 0.2-  1 0.3 - 4 0.5 - 8 

 
 

 Responses to Ethyleneاالستجابه لالثيلين   
ـرارة  24-12مليون اثيلين لمدة الجزء فى 100تعريض ثمار المانجو الى   ه م ورطوب ° 22-20 ساعه على درجة ح

د قطف    9-5يؤدى الى اسراع وتجانس النضج خالل      % 95 -90نسبيه   و عن  ايام حسب الصنف ومرحلة اآتمال النم
  % .1الثمار والبد وان يكون ترآيز غاز ثانى اآسيد الكربون فى غرف االنضاج اقل من 

 
   Responses to CA االستجابه للجو الهوائى المعدل  

 .O2 + 5-8 %CO2% 5-3: الـجـو الـــمعـدل االمـثل  •
 .الجو الهوائى المعدل يؤخر النضج ويقلل معدل التنفس وانتاج االثيلين  •
ادى و         4-2:  م   °13فترة الحياه بعد القطف وعــلى درجة        • ابيع فى الجو الع وائى       6-3 اس ابيع فى الجو اله  اس

 .المعدل ويتوقف ذلك على الصنف ودرجة الصالحيه للقطف
ى ج       • ل من      تعريض ثمار المانجو ال ى من      / و O2% 2و اق شرة          CO2% 8او اعل وين ق ى سوء تل ؤدى ال د ي ق

 .ن رائحه غير مقبولهي لون لحم الثمره يصبح رمادى وتكو-) جلد الثمره ( الثمره 

 
 Physiological and Physical Disorders  اضرارفسيولوجيه و طبيعيه

شرة           عباره  عن س    : Sapburn لسعة السائل الناتج عن  قطع العنق       • ى ق وء تلوين بنى داآن الى اسود عل
 .الضرر الناتج عن السائل الناتج عن قطع العنق  الثمره يسبب

ار   : Skin abrasionاالحتكاآات على جلد الثمره  • اك الثم وينتج عن احتكاك الثمره بسطح خشن او احتك
 .ببعضها وينتج عن ذلك سوء تلوين القشره ويزداد فقد الماء

وتشمل االعراض عدم انتظام النضج وسوء التلوين والنكهه وتنقر :  Chilling injuryلتبريد اضرار ا •
سطح الثمره وتلون الجلد بلون رمادى ومظهر مسلوق وتزداد القابليه لالصابه باالمراض واالعفان وفى 

 على ويتوقف حدوث اضرار البروده وشدتها.حاالت اضرار البروده المتقدمه يتلون لحم الثمره باللون البنى 
ودرجة الحراره وفترة ) الثمار االآثر  نضجا اقل تعرضا الضرار البروده ( الصنف ودرجة النضج 

 . التعرض لها 
ى من  ا: Heat injuryاضرار الحراره العاليه  • ده اطول من   ° 30      ن تعرض الثمار لحراره اعل  م ولم

وين نك     10 ره وتك د الثم ه شديده واضحه    ايام يؤدى الى عدم انتظام النضج وتبقع جل ه  . ه واذا زادت المعامل
آدرجة حراره او وقت المعامله بالحراره العاليه بهدف مقاومة االمراض او الحشرات آما فى حالة استخدام               

راره    ة ح دة    ° 46.4درج ساخن لم اء ال ى الم ر ف ه 90 - 60م آغم ار ( دقيق م الثم سب حج ـكن ان ) ح يم
تظم              ( ه  يـســبب ذلـك اضـرار الحــــراره العالي     ر من ـن غي د وتـــلوي ى الجل ع   (مظهر مسلوق  عل وعدم  ) مبق

 .انتظام النضج فى الثمار 
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ويظهر ) تشقق الثمره جهة العنق( : Internal flesh breakdownاالنهيار الداخلى للحم الثمار  •
الثمار على شكل انهيار لحم الثمره وتكون فجوه بين البذره وعنق الثمره وهذا العرض اآثر ظهورا فى 

 .الناضجه على االشجار 
وذلك النهيار االنسجه حول البذره مما يعطى هذه :  Jelly-seedتكوين طبقه تشبه الجيلى حول البذره  •

 .الطبقه شكل يشبه الجيلى 
ون                 :  Soft-nose )الطرف الزهرى   ( ليونة مقدمة الثمره     • سوء  ل د ي د النضج وق ا اللحم زائ ويظهر فيه

 .فنجيه وقد يعزى هذا العرض الى نقص الكالسيوم هذه المنطقه وتصبح اس

 
 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجيه  

سببه  :  Anthracnoseاالنثراآنوز  • ه فى      .Colletotrichum gloesporioidesوالذى ي دوى آامن دأ آع ويب
ى شكل من                    د تكون المظاهر عل ه وتقتصر     الثمار الناضجه ويتطورعندما تبدأ الثمار فى النضج وق اطق داآن

 .على جلد الثمره او تصل الى لحم الثمره وتكسبه لون داآن 
سببه فطر   • ره وي ق الثم ه عن دبلوديا جه ن ال صيب اال.Lasiodiplodia  theobromae عف زاء وي ج

ا  ضررة ميكانيكي ق  المت وداء حول عن ات س ى شكل حلق ق عل و الفطرمن العن ره وينم د الثم ق اوجل ى عن عل
 .الثمره

 
  Control Strategies تجيات المقاومهاسترا

 . التداول بعنايه وتقليل االضرار الميكانيكيه .1
 .م° 2   ±م ° 50وتغـــمر فى ماء حرارته ) حسب حجم الثمار( دقائق 10 - 5:  المـعــــامله بالمـاء الســاخن .2
  Thiabendazole اوImazalil استخدام مبيدات ما بعد الحصاد .3

 .رده او باالضافه الى المعامله بالماء الساخنآمعامله منف
 . المحافظه على درجة الحراره المثلى والرطوبه المناسبه خالل آل فترات التداول .4
 
 
 
 
 
 


