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 Maturity Indices        لصالحية للحصاددالئل ا
 

ع            اتح م ى االخضر الف داآن ال ون األصفر     وجود التغير فى لون جلد الثمرة من األخضر ال د  بعض الل  الطرف  عن
د د  ). بتحول اللونيطلق على هذه المرحلة     و (الزهرى للثمرة  اظ عن ون    وعادة يتم حصاد الباب ى  رجة تحول الل وحت

صدير أو        اللون  ربع  تكوين   مرحلة ة الت ى  األصفر فى حال اع     ف ة نصف أو ثالث ارب ون  مرحل ة   الل االصفرفى حال
ى حسب الصنف     (يتحول لون لحم الثمار من األخضر الى األصفر أو األحمر            .التسويق المحلى  دما تنضج    ) عل عن

 . الثمار
ى          وهو الحد  % 11.5ذائبة هو   ان الحد األدنى لنسبة المواد الصلبة ال       ية ف  المطلوب وفقا للمواصفات الجودة القياس

 .هاواى
 
 

 Quality indicesدالئل الجودة                
 

 األصفر الى األصفر الكامل يكون طعمها أفضل من          اللون ربعتكوين  إن ثمار الباباظ التى يتم حصادها فى مرحلة         
ذه     مرحلة حتى وملة النمو خضراء  مكت وهى تلك الثمار التى تم حصادها     وين  الن ه ى التل ار ال  ربع األصفر ف الثم
والخدوش والخلو من العيوب توافر التجانس من حيث الحجم واللون والصالبة    يراعى   .تزداد حالوتها بعد الحصاد   

 .ور المرضىخلوها من التدهو) بقع لونية(عدم انتظام التلوين فى الجلد أو التنقر أو االضرار الحشرية  أو 
 
 

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 

 .وين األصفرتملة النمو الخضراء وحتى ربع التلم للثمار مك13°
 )ن األصفر يمن ربع الى نصف التلو(م للثمار الناضجة جزئيا 10°

 ).أآثر من نصف التلوين األصفر( م للثمار الناضجة ° 7
 
 

 
 
 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
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90 – 95% 
 
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 

 20 15 13 10 7           م°درجة الحرارة  

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

3 - 5 4 - 6 7 - 9 10 - 12 15 - 35 

 
  اضرب معدل التنفسالناتجة الحرارة لحساب آمية 

ل  م/ CO2 م اعة*آج ه  = 440 ×س ة بريطاني دات حراري دد وح ن/ ع وم / ط نفس إذا أو. ي دل الت ى 122 × ضرب مع صل عل  نح

 .يوم/ طن مترى / آيلوآالورى

 
  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 

 

 20 15 13 10 7           م°درجة الحرارة  

* آجم / ميكروليتر اثيلين   
 ساعه

0.1- 2 0.2- 4 0.3 - 6 0.5 - 8 1 - 15 

 
 

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
 

 90             م ورطوبة نسبية°20 جزء فى المليون وعلى درجة 100ان تعرض ثمار الباباظ لالثيلين وبترآيز 
لد الثمرة وليونة اللحم ولكن مع اصفرار ج( ساعة يؤدى الى اسراع وتجانس النضج 48 – 24ولمدة  % 95 –

 .فى حالة حصاد الثمار فى مرحلة التحول اللون وحتى ربع التلوين األصفر) تحسن بسيط أو ال تحسن فى النكهة
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

 .أآسيد الكربونثانى  % 8 – 5أوآسجين و  % 5 – 3إن الجو الهوائى المتحكم فيه االمثل هو 
 .على صالبة لحم الثمارإن فوائد استخدام الجو المتحكم فيه هو تأخير النضج والمحافظة 

 
 اسابيع فى حالة الجو الهوائى 5 – 3 أسابيع و 4 – 2م هى °13ان فترة ما بعد الحصاد المتوقعة وعلى درجة 

 . ويعتمد ذلك على الصنف ومرحلة النضج عند الحصاد المتحكم فيه
 
 8أو ثانى أآسيد الكربون أعلى من  /و%) 2أقل من ( تعريض ثمار الباباظ الى اوآسجين  منخفض جب تالفىي

 . غير منتظم تكوين نكهة غير مرغوبة ونضجلوجود احتمال% 
 
 
 

 Physical and Physiological Disordersالفسيولوجية         الطبيعية واألضرار 
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) جزر خضراء (ضراء ينتج عنه تبقع لونى على شكل مناطق خ : Skin abrasion الجلد) احتكاآات(خدوش 
ذه الخدوش أو االحتكاآات        . وهى مناطق تبقى خضراء اللون وغائرة عندما تصبح الثمرة آاملة النضج              ا ان ه آم

إن حدوث الخدوش أو االحتكاآات واالختراقات هى أآثر أهمية من األضرار الناتجة   .فى جلد الثمرة تزيد فقد الماء     
 .عن التكدس والضغط على الثمار

 

الجلد   انتظام النضج ولسعةاللون وعدمفى ع تشمل أعراضة التنقر والتبق : Chilling Injuryتبريد أضرار ال
وانسجة مسلوقة مائية المظهر وزيادة ) صالبة اللحم فى مناطق حول الحزم الوعائية(صالبة اللحم الداخلى وزيادة 

 أيام 4  لة التكوين والتى تم حفظها لمدةوالتى لوحظت فى الثمار الخضراء مكتم  Alternariaاالصابة بفطر الـ 
ان الحساسية . م°10 يوما على درجة 14م أو لمدة °7.5 أيام على 10 م و 5 أيام على 6م و °2على درجة 

الضرار التبريد تختلف فيما بين األصناف وهى أآثر شيوعا فى الثمار الخضراء مكتملة التكوين أآثر منها فى 
عند مقارنة (م °75 يوما على 26 يوما و 20م تقابل 2 يوما على درجة 17قابل  أيام م10 الثمار الناضجة 

     ).الثمار الخضراء بالثمار الناضجة
 

م لمدة تزيد عن °30إن تعريض ثمار الباباظ لدرجات حرارة أعلى من : Heat injury       رة الحراأضرار
رة   العالية   بين الحرارة     تجمع  أيام أو ظروف   10 ة لمعالجة االصابات المرضية أو              لاألطو والفت ك المطلوب  من تل

و     (الحشرات يؤدى الى أضرار الحرارة العالية        وين ولي  عدم انتظام النضج فى بقع مختلفة من لحم الثمرة وسوء التل
 ).نة غير عادية وتنقر سطح الثمرة وسرعة التدهور المرضى

 

 من أضرار ت الحرارية يقللم بعد المعامال°13إن اجراء التبريد السريع وخفض درجة حرارة الثمار الى 
 . الحرارة العالية

 
 
 
 

 Heat treatments for insect controlالمعامالت الحرارية لمقاومة الحشرات 
م °42تعامل الثمار غمرا فى الماء الساخن على درجة  : Hot water treatment ماء ساخن بال المعاملة

ى بعد ثالث دقائق من األولى وهى غمر الثمار فى الماء الساخن على درجة دقيقة بعقبها معاملة اخر30ولمدة 
 .م لمدة عشرين دقيقة49°

 

 يتم رفع حرارة الثمار بواسطة بخار مشبع على : Vapor heat treatment المعاملة الحرارية بالبخار
 8.0 ذلك لمدة م حتى تصل درجة حرارة منتصف الثمرة الى هذه الدرجة وتبقى على°44.4درجة حرارة 

 .اتساع
 

       م° 43 تجرى لمدة ساعتين على درجة حرارة :Forced hot air treatment الهواء الساخن المدفوع
 .م ° 49ساعتين على + م °46.5ساعتين على + م ° 45ساعتين على + 
 
 
 

  Patholological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

 هو سبب Colletotrichum gloeosporioides يسببه فطر الـ والذى : Anthracnoseاالنثراآنوز 
إن العدوى الكامنة فى ثمار الباباظ غير الناضجة تتطور بتقدم الثمار . رئيسى للفاقد بعد الحصاد فى ثمار الباباظ

تظهر المناطق المصابة على شكل بقع صغيرة لونها بنى وسطحية مسلوقة مائية وقد تزداد فى . نحو النضج
 . سم أوأآثر2.5 الى رفطال
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  Phoma caeicae-papayaeويسببه فطر :  Black stem-end rotالعفن االسود فى طرف الساق 
تظهر بقع االصابة بهذا المرض فى منطقة الساق والتى تتحول لونها الى وبعد الحصاد . يهاجم عنق الثمرة الذى 

 .Lasiodiplodia theobromaeهناك عفن ساق آخر ويسببه  . بنى الغامق أو االسودلا
 

 االصابة وتبدأ Phomopsis caricae-papayae وهذا يسببه فطر  :Phomopsis rotالفوموبيسس 
 . بعد ذلكقشرةتغطيه آمناطق مائية مسلوقة يعقبها تكون ميسليوم ابيض والذى 

 

ر صابة بأضرا والذي يعقب االAlernaria alternateوالذى يسببه   :Alternaria rotعفن االلترناريا 
 .م°12ظ على درجات حرارة أقل من التبريد فى ثمار الباباظ المحفو

 
 Control Strategic  استراتيجيات المقاومة
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