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     Maturity Indicesصالحية للقطف دالئل ال
 

 : تيااللنضج آلصالبة لحم الثمار تستعمل آدليل 
 

)قوة   - صالبة لحم رطل( الثمار   
 الصنف الحد االعلى الحد االمثل الحد االدنى

 آنجو 15 13 10
 سكوب 16 13 11
قميص  13 11 9

 
 في لحم ةالنشوييات محتو الآمية وتوزيعو في جلد الثمرة  على العديساتالخاليا الفلينيةكوين  تئل االخرى تشمل الدال
   .   وترآيز االثيلين الداخليالثمرة

 
 

    Quality Indices دالئل الجودة 
 

 والتلون رةالقش  التدهور الداخلي واسودادالخلو منلون والحجم والشكل ولا: (Appearance) لمظهرا •
وحرق الشمس وضرر الحشرات واثار الجروح والكدم ) غيابهوجوده أو  ((russeting)صدأ البلون 

 .  خرى أعيوبو
   (sclereid cells)حجرية لحم الثمار ووجود الخاليا ال صالبة:   (Texture)القوام •
الرائحة .   في الثمرة الموجودةالعضويةاالحماض السكريات وات الطعم متعلق بكمي:  (Flavor)النكهة •

ملية نضج الثمار من خالل عأثتاء انتاج هذه المواد الطيارة يزداد (  الخاصة بالنكهةتعتمد على المواد الطيارة
      ).   باالثيلينمعاملتها

 
 

  Optimum Temperature درجة الحرارة المثلى 
 
   . م° 2 - الى ° 1.5 -:  هيمدتجالات  ودرج. م °الى صفر   م1° -
 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/PearAnjouBoscComicePhotos
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  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

90 – 95%  
 

 
  Rates of Respiration معدالت التنفس 

 
 م °20  م°10     م°5  م° 0     الحرارةدرجة 

 
 30 – 15  10 – 5  6 – 3  3 – 1   ساعة   *آجم/CO2 مل
 

 . من الكمثرىقميص سك والوخص صنفي البتخص صنف اآلنجو والمعدالت العالية تمعدالت المنخفضة ال 
  

 للحصول على الوحدات الحرارية 440× ساعة *آجم/ CO2ة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس ملولحساب الحرار
 . يوم/ طن متري /  للحصول على الحرارة بالكيلوآالري122× يوم أو يضرب /طن  / But البريطانية 

 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت انتاج االثيلين
 

 م °20  م°10     م°5  م° 0     الحرارةدرجة 
 
 80 - 40 25 – 10  15 – 5  5 – 2   ساعة   *آجم/ايكروليترم
 

 .  من الكمثرىقميصسك والومعدالت المنخفضة تخص صنف اآلنجو والمعدالت العالية تخص صنفي البال 
 

 
  Responses to Ethylene   لالثيلينات االستجاب

 
لمدة يوم أو يومين ممكن أن تعوض عن التخزين  االثيلين من (ppm 100)ثمار الكمثرى بمئة جزء بالمليون لة معام

نضج تسريع الظروف المثلى ل.  نضج الثمارتسريع في ) م° الى صفر1 – أسابيع عند درجة حرارة 8 – 4(المبرد 
 – 90و) نضوج الثمار تزداد بإزدياد درجة الحرارةسرعة  (م°22 – 15 تخزين الثمار تحت درجة حرارة الثمار هي

 %.  1ثاني أوآسيد الكربون أقل من  نسبةالبقاء على رطوبة نسبية و% 95
 

 
  Responses to Controlled Atmospheres (CA) ا المتحكم فيهة الهوائياءجوال لاتاالستجاب

 
 . بونثاني أوآسيد الكر % 1 -صفر +  أوآسجين  %  2–1: االمثلالمدى 

  
 4تقارب لمدة م  °1 – عند درجة حرارة (CA)اف الكمثرى الشتوية في الجو الهوائي المتحكم فيه نصأممكن تخزين 

ها ج وقواموللنض الثمار على قابليتها حافظ الذي فية تالوقتنفس في ) نجوآ( أشهر 6أو ) قميصسك و وب (شهرأ
 .  جيدةال ونكهتها

لمدة أطول من أسبوعين % 1 أو ثاني أوآسيد الكربون أعلى من /و% 1ين أقل من في جو فيه نسبة االوآسجالتخزين 
رتفاع نسبة إشدة هذه االضرار تزداد بـإنخفاض نسبة االوآسجين و.  حدوث االضرار الفسيولوجيةز فحممكن ان ي

 .  ةليطوفترات  الحرارة والتخزين ل درجةرتفارعإثاني أوآسيد الكربون و
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  Physiological Disordersة االضرار الفسيولوجي
 
من ثم للون البني الغامق الذي يبدأ آبقع صغيرة وبا الثمرة تلون قشرة :Senescent scald   نسالق الشيخوخةا
.   القشرة البنية من بقية الثمرة هذةمن الممكن أن تنفصل.  طويلةتخزين بعد فترة من القشرة  ةريآبمساحات ستغل ي

 أنسالق . يقلل من حدوث هذا الضررالكمثرى ن تحت درجة الحرارة المثلى لتخزين ثمارالتبريد السريع والتخزي
  .  الشيخوخة يحدث في مراحل النضج المتأخرة للثمرة

 
اء رة بعد تخزينها لعدة أشهر وفي أثنالثمقشرة البني على ن لوشار التأن: Superficial scald  االنسالق السطحي

غير متوفر ( (ethoxyquin)ممكن أستعمال معطالت االنسالق مثل االثوآسيكون .  التخزينبعدعملية تسريع النضج 
يؤخر  (CA) في الجو الهوائي المتحكم فيهالتخزين .   أشهر3 أآثر من  لمدةعلى الكمثرى التي خزنت) في آاليفورنيا

 .  من حدوث وشدة االنسالق
 

تشبع م تظهر بالمظهر الشفاف أو ال المتجمدةجعل أنسجة الثمرةتهذه االصابة  : Freezing injury   أضرار التجمد
درجات . لحم الثمارالتجمد الشديد يسبب تجاويف في .  بنية ولينةتها  تصبح انسج من الثمرةعند ذوبان الثلج.  بالماء

    . التجمد تعتمد على نسبة المواد الصلبة الذائبة في الكمثرى
 

 فلينية بنية عبارة عن بقع  :Bitter Pit  (Cork spot, Anjou pit) )   نقر االنجوالبقعة الفلينية و (المرةر النق
تجاويف  المناطق الغير مستوية من سطح الثمرة والتي تحوي . الثمرة وخصوصا عند طرف الكأس الزهريلحم على 

 حدوث النقر المرة بينما رش أستعمال معدالت عالية من النتروجين يزيد من.   االنسجة المنقورةشير الى تغامقة اللون
 .  الثمار بالكالسيوم قبل الحصاد يخفض من نسبة االصابة

 
الجدران الداخلية للكرابل واالنسجة المجاورة تلون  :  Carbon dioxide injuryثاني أوآسيد الكريون ضرر 

نتيجة تجاويف عقبها ظهور وي الفاتح  البني أنسجة اللحاء الىلونيتحول في الحاالت الشديدة .  باللون البنيلقلب الثمرة 
عند تأخير التبريد والتخزين قابلية الكمثرى لالصابة بهذا الضرر تزداد في الثمار االآثر نضجا و.  االنسجةموت 

 .  لفترات طويلة وإنخفاض نسبة االوآسجين تحت الحد المقبول في غرف التخزين
 

قلب الثمرة باللون البني وتراآم المواد الطيارة الناتجة تلون  :Low oxygen injuryنخفاض االوآسجين   ضررإ
الكمثرى االآثر نضجا لها قابلية أآثر من غيرها على االصابة ).  ستيتأثل أد ويستلديهاأيثانول وإ(من عملية التخمر 

 .  بهذا الضرر
                                             
 

  Pathological Disorders   االضرار الباثولوجية
 

وهو من  Botrytis cinereaيتسبب عن فطر   Botrytis rot (gray mold) )الرماديالعفن (عفن البوترايتس 
 .لكمثرى أثتاء فترة التخزيناب يالتي تصراض االمأهم 

وهذا المرض يأتي مباشرة بعد العفن   Penicillium expansumتسبب عن فطر ي (Blue mold)العفن االزرق 
 .ي من ناحية االهميةالرماد

 سبورموعفن الكالدو Alternaria alternataالذي مسببه فطر (Alternaria rot) ريااعفن االلترن
(Cladosporum rot)  الذي مسببه فطر Cladosporium herbarum    يظهران فقط في الثمار المتقدمة في

 .العمر جدًا في نهاية فترة التخزين
  منطقة يعتبر مشكلة آبيرة في  Phialophora malorumالذي يتسبب عن فطر  (Side rot)  خد الثمرةعفن 

 . الشمال الغربي من أمريكا
 .  في فترة التخزينأن يصيب الكمثرىأيضًا ممكن   .Mucor spp وسببه فطر (Mucor rot)عفن المايكور 

تسبب عن ي (Anthracnose rot or Bull’s-eye rot)عفن االنثراآنوز أو عفن عين الثور 
 Phyctema vagabundaسببه فطر    (lenticel rot)وعفن الفلين     Cryptosporiopsis curvisporaفطر
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ممكن أن يكونون مشكلة أذا آانت  Colletotrichum gloeosporioides سببه فطر (bitter rot)وعفن المر 
 .  غير آافية قبل الحصادوسائل السيطرة على هذه االمراض

  
 :السيطرة على هذه االمراضات ستراتيجيإ
 

 .  قبل الحصادإستخدام أجراءات فعالة للسيطرة على هذه االمراض •
 .العناية في تداول الثمار أثناء الحصاد وبعد الحصاد للتقليل من حدوث االضرار الميكانيكية •
 .م°التبريد السريع الى درجة صفر  •
 .تخزين والنقلأثناء ال) م° صفر – 1- (الحفاظ على الحرارة المناسبة •
 أو  sodium orthophenyl phenateأضافة ال( أستعمال المواد الكيماوية لمعاملة الثمار بعد الحصاد •

رش الثايابندزول  وآذلك غسلملية العفي بداية الكلورين الى أحواض الماء التي تلقى فيها الثمار 
thiabendazole  تصنيفهاعلى الكمثرى بعد     .( 

 .  الهوائي المتحكم فيهالتخزين في الجو  •
 

  


