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 Maturity Indices        لصالحية للحصاددالئل ا

 
رة      التغير في لون القشرة الخارجية من األخض       د قاعدة الثم ا ذروة      . ر إلي األصفر عن يس له ار ل اس ثم ار األنان  ثم

و              ة وهو        تنفس ولذلك يجب حصادها عندما تكون صالحة لألآل، هناك حد أدني من الم صلبة الذائب وحد  % 12اد ال
و  سبة الحموضة ه د % 1أقصي لن ك يؤآ م  ضمانوذل د معظ ار عن ذه الثم ول ه ة وقب ن النكه ي م د األدن ن الح  م

 .المستهلكين
 

 Quality Indicesدالئل الجودة                
 

ن ل         ا م دهور المرضي وخلوه ن الت ا م صالبة وخلوه شكل وال م وال ي الحج انس ف شالتج سالق مسسعة ال  واألن
 .والتشققات والكدمات واإلنهيار الداخلي والبقع البنية الداخلية والتصمغ وأضرار الحشرات

 .أخضر اللون، متوسط من حيث الطول واستقامة األوراق): الناتج األخضر الورقي ( الخضراءوبالنسبة للقمم
ة   دىم صلبة الذائب واد ال ة  % 18-11=  الم سبة الحموض س  (ون ا حمض ال وحمض % 1.6 -0.5) = تريكاساس

 .جم وزن طازج وذلك علي حسب الصنف ومرحلة النضج100 / ملجم 65 -20= اإلسكوربيك 
 

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 

10- 13º م بالنسبة لثمار األناناس الناضجة جزئيا 
7- 10ºم للثمار الناضجة. 
 
  

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

85- 95% 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/PineapplePhotos
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس      

   
 15 13 10 7           م°درجة الحرارة   

 معدل التنفس
 ساعه*آجم /CO2مل 

2- 4 3- 5 5- 8 8- 10 

 
  ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 

ى   Χ 122أو يضرب .يوم / طن /  BTUل على الوحدات الحرارية البريطانية  للحصوΧ440ساعة  *آجم/ CO2مل   للحصول عل
 .يوم/ طن متري/ الحرارة بالكيلو آالورى 

 
 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

    م20ºساعة علي / ميكرولتر ايثلين آجم0.2أقل من 
 
 

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
 
أثير  ) فقد الكلوروفيل(سراع بسيط في فقد اللون األخضر       األناناس لإليثلين قد يؤدي إلي ا      ن تعرض ثمار  إ دون الت

ات           ) األآلية(علي الجودة الداخلية     ستمر في عملي ا ال ت دما تكون ناضجة إلنه اس عن ولذلك يجب جمع ثمار األنان
 .  الحصادبعدالنضج 

 
  Responses to CAوائي المتحكم فيه   للجو الهاتاالستجاب

 
  ثاني أآسيد الكربون% 8 -5أوآسوجين و % 5 -3 •
 .إن فوائد الجو الهوائى المتحكم فيه يشمل تأخير الشيخوخة وخفض معدل التنفس  •
 أسابيع في الجو الهوائي المتحكم 6 -4 أسابيع في الهواء و 4 -2: فترة الحياة الممكنة بعد الحصاد •

 .م وذلك علي حسب الصنف ومرحلة النضج10ºة حرارة فية وعلي درج
أو ثاني أآسيد الكربون أعلي من /و% 2إلي مستويات أآسوجين أقل من الثمار تعريض ن ا •

 .حتمال تكوين نكهة غير مرغوبةيجب تالفيها وذلك بسبب ا% 10
ة التشميع لتعديل ترآيزات األآسوجين وثاني أآسيد الكربون داخل الثمرة بدرجة ستخدم عمليقد ت •

 .آافية لتقليل حدوث وشدة تكوين البقع البنية الداخلية
  

 
 Physiological Disorders     و الطبيعيةالفسيولوجية األضرار

 
حدوث ي إلي م يؤد7ºقل من إلي درجات حرارة أن تعرض ثمار األناناس ا : Chilling injuryضرر التبريد
وتشمل األعراض ان .  الناضجة جزئيان الثمار الناضجة أقل حساسية لضرر التبريد عن الثمارا. ضرر التبريد

 وتشمل تكوين مناطق مسلوقة )فشل الثمار في النضج الصحيح. ( عندما تنضج الثمارطفىمكون اللون أخضر ي
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زيد حساسية الثمار للتدهور المرضي والذبول وسوء لثمرة داآنا وتبح لون أنسجة قلب امائية في لحم الثمرة، يص
 .تلوين أوراق التاج األخضر

 
فإن  وعادة  Black heart أو القلب األسود Endogenous Brown Spot (EBS) البقع البنية الداخلية

 بتعرض ثمار األناناس سواء قبل أو بعد الحصاد إلي درجات تؤدي إلي ضرر التبريد ة مرتبطEBSن يكوت
وتشمل األعراض تكوين مناطق مائية مسلوقة بنية اللون والتى تبدأ آبقع .  لمدة أسبوع أو أطول ) م7ºأقل من (

ويالحظ أن تشميع .  المرآز آله بنيا فى حالة شدة األصابة فى منطقة قلب الثمرة وتتزايد فى الحجم حتى يصبح
قد .  ولمدة يوم واحد 35آما ان المعاملة الحرارية على درجة . الثمار يعمل على تقليل مظاهر ضرر التبريد

م وذلك عن طريق °7 المنقولة على درجة ناناسأوضحت انها يمكن ان تقلل مظاهر ضرر التبريد فى ثمار األ
 . البولي فينول أوآسيديز مما يقلل تلوين األنسجة باللون البنيط انزيم تثبيط نشا

 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

والذي يسببة فطر  . Thielaviopsis rot (black rot, water blister)ألسود أو البثرات المائيةالعفن ا
Thielaviopsis paradoxa  ويمكن أن يبدأ هذا العفن عند طرف الساق ويتقدم ليشمل معظم لحم الثمرة مع

 مائيا فوق المناطق هحدوث المظهر الخارجي الوحيد وهو أن يصبح الجلد داآنا بدرجة أآبر بسبب انسالق
 . سهل الكسر بالضغط البسيط عليةهوعندما يلين اللحم يصبح الجلد فوق. اللحمالمصابة بالعفن في 

 
زيادة هو عادة مرتبط بتقدم و Saccharomyces spp يسببه و :.Yeast fermentation   الخميريالتخمر 

 الثمرة طريا ولونة ويصبح لحم. نضج ثمار األناناس حيث تدخل الخميرة إلي داخل الثمار عن طريق الجروح
 . تجاويف غازيةأصفر زاهي وبه

 
 :Control Strategies   إستراتيجيات المقاومة

 .التداول بعناية لتقليل األضرار الميكانيكية -1
رة المثلي والرطوبة النسبية المثلي خالل آل عمليات التبريد المناسب والمحافظة علي درجة الحرا -2

 .التداول بعد الحصاد
 .(TBZ)استخدام المبيدات الفطرية المسموح بها مثل الثيوبندازول  -3

 
 
 


