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 )Maturity indices(دالئل اآتمال النمو 

.   النمومؤشر األساسي الآتمالالألصفر لخضر أليعتبر تغير لون القشرة من ا
 .يجب أن تجمع الثمار عندما تكون آاملة االصفرار ومتماسكة

________________________________________________________ 

 )Quality indices( الجودة   دالئل

 .، اللون، الخلو من العيوب والتلفالحجم● 

 .يجب تداول ثمار السفرجل بحرص حيث تكون عرضة للكدمات بسهولة● 

الذي يرجع إلى (طازجة حيث تكون ذات طعم قابض  ال تؤآل ثمار السفرجل ●
 ).محتوها العالي من التانين

________________________________________________________ 

 )Optimum Temperature(درجة الحرارة المثلى 

 م ˚0

 م  ˚2 -=  أعلى درجة تجميد 

      شهور3 – 2= إمكانية التخزين 

________________________________________________________ 

 )Optimum Relative Humidity(الرطوبة النسبية المثلى 

90 - 95٪ 
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 )Rate of Respiration(تنفس معدل ال

 .ينموذج التنفس آاليمكتير

 م  ˚20 م  ˚10 م  ˚0 درجة الحرارة

 39.0 – 21.2 14.1 – 10.2 5.2 – 2.3ساعة. آج / 2مل ك أ

يضاعف معدل التنفس  يوم/طن/ بالوحدات بي تي يونتاج الحراريإللحساب ا
يوم / متريطن/الكيلو آالوريب مرة وللحصول عليه 440)  ساعة.آج / 2ك أمل (

 . مرة122 معدل التنفسيضاعف 

________________________________________________________ 

 )Rate of Ethylene Production(معدل إنتاج اإلثيلين 

 م  ˚20 م  ˚10 م  ˚0 درجة الحرارة

 31.9 – 11.0 7.4 – 6.9 6.1 – 2.3 ساعة. آج/ ميكروليتر 

________________________________________________________ 

 )Responses to Ethylene(االستجابة لإلثيلين 

لمدة يومين )  جزء في المليون100(يمكن أن تستخدم المعاملة باإلثيلين 
٪ بعد انتهاء التخزين 95 - 90م  ورطوبة نسبية ˚21 - 18على درجة حرارة 

 .في النضج قبل عمليات التصنيعالبارد لتشجيع التجانس والتبكير 

________________________________________________________ 

 )Responses to CA(االستجابة للجو المعدل 

  .ال توجد معلومات منشورة

________________________________________________________ 

 )Physiological Disorders(األضرار الفسيولوجية 

 .  توجد معلومات منشورةال

________________________________________________________ 

 

 )Pathological Disorders(األضرار المرضية 

) Penicillium expansum (بنسليم إآسبانصميكون العفن األزرق الذي يسببه 
ات وتتضمن استراتيجي.  أآثر أمراض ما بعد الحصاد شيوعًا في السفرجل
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لتقليل ألقصى درجة من الجروح، التبريد على ا الحرص أثناء التداول مقاومةال
ظ على درجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى ام  والحف˚0المباشر على 
 .أثناء التخزين

________________________________________________________ 


