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 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Strawberry 
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 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت. د عواد حسين                        د.أ

 
 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو  

 سطح  4/3 - 2/1تعتمد أساسا على تلون السطح الخارجي لثمار الفراولة وبصفة عامة فان الحد األدنى هو أن يكون          
رة     3/2 الجودة المطلوبة وقد يكون ذلك الحد األدنى في آاليفورنيا             الثمرة ملون باللون األحمر وفقا لدرجة       سطح الثم

 .ملون بلون احمر أو وردى 
 

      Quality Indices   دالئل الجوده
وب      - الشكل   - الحجم   -اللون  (المظهر العام    و من العي ة    -الصالبة   )  الخل ة       ( النكه صلبة الذائب واد ال  - الحموضة   -الم
ى           ) فيتامين جـ ( القيمة الغذائية    -)  والمرتبطة بالنكهة  المواد الطيارة  وفر حد أدن ولتحقيق النكهة المقبولة يوصى بان يت

  % .0.8أو مستوى حموضة بحد أقصى /و% 7من المواد الصلبة الذائبة 
 

 Optimum Temperatureالحراره المثلى  
 م° درجه 2/1  ±درجة الصفر المئوي 

 
   Optimum Relative Humidity  ةالرطوبه النسبي

90 - 95%  
 

 Rate of Respiration التنفس       تمعدال
 

 20 10 0       م°درجة الحرارة  
 معدل التنفس

 ساعه*آجم/CO2مل 
6 - 10 25 - 50 50 - 100 

 
  لحساب آمية الحراره الناتجه اضرب معدل التنفس

ى   122 ×او اذا ضرب معدل التنفس. يوم / طن/ دد وحدات حرارية بريطانيهع = 440   ×ساعه*آجم/  CO2 مل   نحصل عل
 .يوم/طن مترى/آيلوآالورى

 
 Rate of Ethylene Productionمعدل انتاج االثيلين 

 .م°20الساعة على درجة * آجم /  ميكروليتر 0.01اقل من 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/StrawberryPhotos
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 Responses to Ethyleneاالستجابه لالثيلين   
تخلص من    ) حيث أنها تقطف اقرب ما يكون للنضج الكامل         ( ثمار الفراولة لالثيلين فيما يتعلق بالنضج       ال تستجيب    ال
 . المخزن قد يقلل من تطور األمراض على الثمار اءوهاالثيلين في 

 
   Responses to CA االستجابه للجو الهوائى المعدل  

و فطر      % 15 -10 إن الشحن تحت ظروف الجو الهوائي المعدل باستخدام       ل نم ى تقلي ثاني أآسيد الكربون يؤدى إل
Botrytis cinerea. )   د          ) العفن الرمادي ا بع رة حياته ل من فت ا يطي ة مم ار الفراول آما يقلل معدل التنفس في ثم

و                  )تلبيسه (آما أن استخدام غطاء بالستيك    . القطف ق الجو اله ر الطرق استخداما لتحقي ا هو اآث ائي  يحوى البالته آله
 .المعدل في تداول ثمار الفراولة 

 
         Physiological Disordersاضرار فسيولوجيه

رة         إن األضرار الفسيولوجية ليست محل اهتمام آبير في مجال تداول ثمار الفراولة بعد الحصاد وذلك نظرا لقصر فت
 .حياتها بعد القطف وسرعة التداول في التسويق 

 
 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجيه  

ة ال            دات الفطري ا أن المبي د القطف آم ة بع ار الفراول د في ثم إن األمراض الباثولوجية هي اآبر مسببات التلف والفاق
ى درجة                                  شحن عل ك أو ال د ذل د والتخزين بع دئي الجي د المب ان التبري م ف د القطف ومن ث تستخدم مع ثمار الفراولة بع

 بالثمار والشحن تحت الترآيز العالي من ثاني أآسيد الكربون آل هذه الطرق هي              صفر مئوي ومنع حدوث األضرار    
د القطف الن                ار المجروحة أو المصابة عن تبعاد الثم افضل الوسائل لتقليل األمراض بعد القطف ولذلك فانه يجب اس

ا يعرف ب                 سليمة وتكون م ى ال ار المصابة إل ار     أو العش وهو ت  Nestingـاألمراض تنتشر من الثم ه من الثم جميع
 .المصابة ينتشر عليها الفطر 

ائج                ى نت د أدى إل ة ق األمراض الفطري ل اإلصابة ب ة بهدف تقلي ار الفراول وجدير بالذآر أن استخدام أشعة جاما مع ثم
ار                  ى انهي ر فى     مختلفة وبصفة عامه فان الجرعة المناسبة لمقاومة األمراض الفطرية بعد القطف تؤدى إل صالبة  آبي

  .الثمار
     Botrytis Rot ( Gray Mold ) العفن الرمادي

ستمر         Botrytis cinereaويتسبب عن عفن  ذا الفطر ي د القطف وه ة بع د في الفراول  وهو أهم أسباب التلف والفاق
 .في النمو حتى على درجة الصفر المئوي ولو أن النمو يكون بطيئا عند هذه الدرجة

 
  Rizopus Rot عفن الريزوبس

ذا    .Rhizopus  stolonifer فطر يتسبب عن  وان جراثيم هذه الفطر موجودة في الهواء وسهلة االنتشار ولكن ه
ل من             ة    ( م  °5الفطر ال ينمو على درجات حرارة اق تحكم في درجة الحرارة في المدى         ) خمسه مئوي ان ال ذلك ف ول

ة بأسرع      هو أبسط طريقة للتحكم في هذا الفطر ولذلك يجب أن         ) صفر مئوي (الموصى به    ار الفراول د ثم  يتم بدء تبري
ل                        ي تقلي ؤدى إل ر من ساعة ي سريع وألآث د ال ة التبري ة عملي ل بداي ما يمكن بعد القطف وان أي تأخير بعد القطف وقب

 .نسبة الثمار الصالحة للتسويق 
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From Mitchell, F.G., E. Mitcham, J.F. Thompson, and N. Welch. 1996. Handling Strawberries 
for Fresh Market. Oakland, CA: Univ. Calif. Agr. Nat. Resources, Special Publ. 2442, 14 pp. 

 

 
 
 

التبريد وتدهور ثمار الفراولة البد من تبريد ثمار الفراولة باسرع ما يمكن بعد ) : 1(شكل 
 الحصاد


