
University of California, Davis                                               Postharvest Technology Research & Information Center 
 

  1

 )البرتقال ( حقائق في دقائق 
 
 
 

 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Orange 

 
Mary Lu Arpaia1 and Adel A. Kader2  

1Department of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside, CA 92521 
2Department of Pomology, University of California, Davis, CA 95616 

 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت. د عواد حسين                        د.أ

 
 

 Maturity Indicesدالئل الصالحية للقطف        
من  % 25لون األصفر البرتقالي على  أو اآثر مع ظهور ال8نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة في حدود 

 25مع اآتساب أو أآثر % 10سطح الثمرة على األقل أو وجود نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة في حدود 
 .من سطح الثمرة أو اآثر للون األخضر المصفر % 
 

 Quality indicesدالئل الجودة                
ن       - نعومة القشرة    - الشكل   - الحجم   -مار   صالبة الث  -آثافة اللون وتجانسه     ا فى           – الخلو من العف وب بم و من العي  الخل

ة  رار الميكانكي دمات(ذل االض ات والك د  )االحتكاآ رار التبري د وأض رار التجمي رة وأض شرة الثم وين ق وء تل  وس
ة إلى الحموضة وعدم وجود    واألضرار الناتجة عن الحشرات آما أن جودة النكهة تعتمد على نسبة المواد الصلبة الذائب             

 .أية مرآبات تسبب النكهة غير المرغوبة بما في ذلك المرآبات الناتجة عن عمليات التخمر 
 

 Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
اج        3 درجات مئوية لمدة حفظ حتى       8 - 3 ة اإلنت .  شهور ويتوقف ذلك على الصنف ودرجة النضج عند القطف ومنطق

 مع مالحظة   1 -ن بعض أصناف البرتقال المنزرعة في فلوريدا يمكن حفظ ثمارها على درجة حرارة صفر             ويالحظ أ 
 .م °9 المنزرع في اريزونا يجب أن يتم حفظه على  Valenciaإن البرتقال الصيفي 

 
   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

90 - 95. %  
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 

م       °  درجة الحرارة 5° 10 15 20

التنفس                      معدل 2-4 3-5 6-12 11-17
  ساعة* آجم  / CO2مل

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/OrangePhotos
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لبريطانية  للحصول على عدد الوحدات الحرارية اΧ440ساعة  * آجم/ CO2مل  ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 
BTU/أو يضرب  .يوم/ طنΧ 122يوم / طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورى. 

 
  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 

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

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
م قد °30 - 20 أيام على درجة حرارة 3 - 1 جزء في المليون لمدة 10 - 1لالثيلين بترآيز إن تعريض ثمارالبرتقال 

 ويالحظ إن هذه العملية ال تؤثر على مواصفات الجودة  Degreeningيستخدم في عملية إزالة اللون األخضر
 عمليات التدهور منسراع مثل نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة وقد تؤدى إلى اإل) االآلية ( الداخلية 

 .واإلصابة المرضية 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
ه    و ب ى ج ال إل ار البرتق ريض ثم أخير     % 5 -ن صفر سجيأوآ % 10 - 5إن تع ي ت د ف د يفي ون ق سيد آرب اني أآ ث

ى حدوث اإلصابات المرضية أو شدتها            وي عل الشيخوخة مع المحافظة على صالبة الثمار ولكن ليس له أي تأثير معن
ة     ون        . وهى من العوامل المحددة لتخزين البرتقال لفترات طويل سيد الكرب اني أآ ة من ث زات العالي ستخدم الترآي ( وال ت

واتج                       % ) 15 - 10 راآم ن ة نتيجة ت ر مرغوب ة غي وين نكه ى تك ؤدى إل د ي ك ق بهدف التحكم في األمراض حيث إن ذل
 .عمليات التخمر ولذلك فان االستخدامات التجارية للجو الهوائي المعدل مع البرتقال محدودة 

 
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           

تشمل المظاهر وجود تنقر بالقشرة مع ظهور بقع بنية وزيادة القابلية لإلصابة  :Chilling injury أضرار التبريد
 على الصنف ومنطقة اإلنتاج ودرجة النضج عند  Minimum Safeباالعفان وتتوقف اقل درجة منخفضة آمنة 

) للف في األفالم المختلفةعن طريق التشميع أو ا(  ويمكن تقليل شدة هذه المظاهر عن طريق تقليل فقد الماء حصادال
  . Biological antagonistsوآذلك عن طريق التحكم في المضادات البيولوجية 

 
وتشمل أعراضه ذبول وضرر بالقشرة حول  :  Stem-end rind breakdownٍانهيار القشرة عند منطقة العنق

 .عنق الثمرة وذلك بسبب تقدمها بالعمر 
 

وينتج هذا الضرر عند قطف الثمار في عمر متأخر ويمكن التقليل من هذا :  Rind Staining الصبغ في القشرة
 .الضرر باستخدام الرش بالجبريلين قبل الحصاد والذي يعمل على تأخير الشيخوخة 

 
فى حالة زيادة امتالء خاليا إن قطف وتداول ثمار البرتقال :  Oil Spotting ( Oleocellosis )التبقع الزيتي

الزيت  ( ا الى تجريح الخاليا الزيتية وخروج الزيت منها يؤدى ذلك الى االضرار بالخاليا المجاورةالقشرة وتعريضه
ولذلك يجب تالفى جمع ثمار الموالح شديدة االمتالء في خاليا القشرة آما هو الحال ) ذات طبيعة آاوية لهذه األنسجة

يجب تالفى جمع الثمار بعد المطر مباشرة أو بعد في الصباح الباآر مع ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة وآذلك 
 .الري مباشرة
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  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
  Important Diseases أهم األمراض

  Green Mold (Penicillium digitatum)العفن األخضر  •
 Blue Mold (  Penicillium italicum )العفن األزرق  •
 ).Phomopsis stem-end rot))   Phomopsis citri طرف الساق  العفن الفومبسيسى عند •
  Stem-end rot   (Lasiodiplodia theobromae)العفن عند منطقة العنق •
  Brown rot  ( Phytophthora citrophthora )العفن البني  •
 Sour rot (Geotrichum candidum )العفن المتخمر الحامضى  •

 
  Control Strategies مراضاستراتيجيات مقاومة هذه األ

 . تقليل األضرار الميكانيكية خالل عمليات الحصاد والتداول -
د الحصاد و            - ة بع دات الفطري ة                  /  المعاملة بالمبي ة لمعامل ا يمكن استخدام الحرارة العالي ة  آم أو المضادات البيولوجي

 .الثمار 
 .رطوبة النسبية المناسبة خالل العمليات التسويقية  التبريد السليم والمحافظة على درجة الحرارة المثلى وال-
 . استبعاد أو التخلص من االثيلين -
 . استخدام نظم نظافة وتطهير فعالة طول مراحل التداول -
 


