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 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو        

  

ون األصفر أو األحمر                   -حجم الثمار وامتالؤها   ي الل ون األخضر إل ساقط مخدات    .  تحول اللون الخارجي من الل ت
ة            –قيقة  داألشواك ال  سطح الفجوة الزهري ار وت د من جم     . صالبة الثم ة             الب دما تكون تام شوآي عن ين ال ار الت ع ثم

 .النضج حتى نضمن جودة النكهة 
 

 Quality indicesدالئل الجودة        
 

سجي         (  تجانس وآثافة لون آل صنف       ر، بنف وب         ،)اخضر شاحب، اصفر، برتقالي، أحم و من العي  والحجم والخل
ين األصناف من حيث ال       .والعفن ر ب اين آبي صلبة الذ  هناك تب واد ال ة   م ة الكلي سبة الحموضة    % )17–12( ائب ، ن

ا من     و ) 6.6 – 6( رقم الحموضة     pHوالـ   ) %0.12 – 0.03( المعايرة    20  (حمض االسكوربيك   محتواه
 )   جم وزن طازج 100/  مللجم 40 –
 

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 .ة النضج وموسم الحصاد  أسابيع حسب الصنف ودرج5 – 2م وبقدرة تخزينية ° 8 – 6
 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
وتفيد التعبئة في أآياس بالستيك مثقبة أو استخدام بطانات بالستيك في تقليل فقد الماء تحت ظروف                 % 95 – 90

 .الرطوبة النسبية المنخفضة 
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس        
 

ا شوآي أن ثم ين ال نفس ر الت ا ذروة ت يس به ك(ل ر الكاليمكتري وع غي نخفض )من الن نفس م دل ت  وذات مع
 ) .م °20ساعة على درجة * آجم  / CO2 مل 20 – 15(  نسبيا 

 

نفس         ة           Χ440ساعة     *آجم /  2COمل    ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل الت ى عدد الوحدات الحراري  للحصول عل
 .يوم/ طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورىΧ 122أو يضرب  .يوم/ طن/BTUالبريطانية 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/CactusPricklyPearPhotos
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  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 م°20ساعة على درجة *آجم/ ميكروليتر0.3 اقل من 

 
     Responses to Ethyleneاالستجابات لالثيلين 

 

ا             تم جمعه ار ي ال توجد بيانات منشورة عن هذه التأثيرات ولكن المتوقع إال يوجد تأثيرات واضحة حيث أن هذه الثم
 .آاملة النضج 

 
  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب

 

دودة  اك مصادر مح ى( هن ا ف ة )  إيطالي ى درج شوآي عل ين ال ار الت ي ج°5توضح أن تخزين ثم ن م ف % 2و م
ي  ) على أساس الجودة المظهرية(ثاني أآسيد آربون تؤخر النضج ويطيل فترة التخزين      % 5 – 2+ أوآسجين   إل

  .) العادي الهوائى عند التخزين في الجو أسابيع4 – 2مقارنة مع ( أسابيع 8 – 4
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           
 

د    ل من         :  Chilling Injury   أضرار التبري درجات حرارة  اق شوآي ل ين ال ار الت دة  °5أن تعريض ثم م  لم
ا                      أطول من عدة أيام تسبب أضرار تبريد وتظهر على شكل تنقر وبقع بنية داآنة على سطح القشرة مع تزايد قابليته

ي درجة حرارة             .لإلصابة باالعفان    ار إل دة     °38ويؤدى تعريض الثم ل تخزي     24م  لم ى درجة     ساعة وقب ا عل نه
 .م إلي تقليل حدوث وشدة أضرار التبريد عند هذه الدرجة 5°
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية    
 

داول        اء الحصاد أو الت ق أثن ة العن أن األضرار الميكانيكية التي تحدث لقشرة ثمار التين الشوآي وطرف الثمرة جه
 امنهي تسهيل إصابتها باألمراض الفطرية وأو نتيجة أضرار التبريد إنما يؤدى إل

Dothiorella ribis. Penicillium spp., Alternaria spp.,   .ار   ن إ ة للثم دة  المعالجة الحراري  – 1 لم
ى درجة حرارة        /م يشجع التئام الجروح و°20 يوم على    2 اء عل ائق    °55أو غمر الثمار في الم دة خمس دق م لم

            . يقلل شدة  اإلصابة أثناء فترة التخزين بعد ذلك يمكن أن يقلل حدوث االعفان و
 
 


