
 

Watermelons                                  1

University of California, Davis                                   Postharvest Technology Research and Information Center 

 )البطيخ ( حقائق في دقائق 
 
 

 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Watermelon 

 
Trevor V. Suslow 

Department of Vegetable Crops, University of California, Davis,CA 95616 
 

 ترجمة وإعداد
 ماجدة بهجت . حسين                        د عواد .د

 
 

    Maturity Indices حصاد للوالصالحيةئل اآتمال النمو دال
تم   ام  في   (Citrullus lanatus Thumb) البطيخ حصاد ي اللون        ال تم ق ب ا يتعل ا ال تتحسن فيم نضج حيث انه

 من االبيض   لألرض  والمالمسة  الثمرة من طقةالمنيتغير لون    . من النبات    فصلها زيادة السكريات بعد     أو الداخلي
رة  عند وصول    آريميالشاحب الى اصفر     ى  الثم و      المناسبة  الدرجة  إل ال النم اك   . حصاد  لل والصالحية  الآتم وهن

ول      آخردليل   اف آامل     (  وهو ذب يس جف ق       ) ول ل لعن رة للمحالق المقاب ة اخذ العين         .الثم ستخدم طريق تح   ات  وت و ف
ار    للحكم على صالح  الثمار   ة   ففي  .للحصاد ية الثم ة  األصناف  حال ار تصل    البذري ان الثم ى  ف ة  إل  الصالحية  مرحل

ذور مع تصلب غالف              الطبقة عند اختفاء    حصادلل ه حول الب ذرة  الجيالتيني ر فى       األصناف  وتختلف    الب شكل آبي  ب
ل على  % 10 عند اآتمال نموها وبصفه عامه فان نسبة      الذائبة الصلبةنسبة المواد      واد   من  األق صلبة الم ة  ال  الذائب

ون   ًا جيد تعتبر دليًالالثمرة قلب أو وقرب المنتصف الثمرة لحم   في الكلية سابه لل  مع توافر شروط تماسك اللب واآت
 .جيد 

 
  Quality Indices    الجودةدالئل 

يخ  ار البط ـون ثم د ان تكـ قةالب سة و متناس رمتجان ث المظه ن حي سطح . م ون ال د وان يك ارج والب رهيالخ   مظه
دمات           آثار من   خالية. وزاهي شمعي شمس والخدوش والك سعة ال ل     عن  الناتجة  الجروح ول ى      أو النق وب عل  اى عي

اك   تكون أنوال يجب    . االتربه   أو ةسطح الثمر  ار   هن ا يجب       لل آث دمات آم ار      أنك ة  تكون الثم سبة  ثقيل ا   بالن  لحجمه
ين درجات   التفرقة أن إلى ةارشجب اإلتو ازة  ( US grades الجودة  ب ى  والدرجة  Fancy ممت ة  األول  ) والثاني

  .يتم على حسب المظهر الخارجى 
 

  Optimum Temperature المثلى  الحرارةدرجة 
رة التخزين        م وعادة ما  15° - 10 ى    ُا يوم  14 حدود    في  تكون فت ى        °15 عل ى   ُا يوم  21م ويمكن الوصول ال  عل

ة  ة الت °10- 7درج ى حال رات  م وف زين لفت صيرةخ شحن أو ق واق ال ده  بعألس ر(ي ن أآث ام 7 م م  ) أي ان معظ ف
 تحت هذه الفترة إطالة أنمع مالحظة  .  للتداول مقبولةآظروف   % 90 - 85 ورطوبة  م°7.2التوصيات تستخدم   
ة  حرارة التسويق    إلى بعد نقل الثمار     بسرعة التبريد ويظهر ذلك     أضرار إلىالظروف سيؤدى    ة  في  العادي  . التجزئ

سريع     التبري إجراءر من ثمار البطيخ يتم شحنه دون        وما زال الكثي   د    أود ال اء  التبري ل  أثن د من     .  النق ار الب ذه الثم وه
 .توجيهها للتسويق السريع حيث تتدهور جودتها تحت هذه الظروف 

 
 

   Optimum Relative Humidity المثلى النسبية الرطوبة

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/WatermelonPhotos
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 . على اللمعان فى الثمار والمحافظةماء  لتقليل فقد الالمرتفعة النسبةويوصى بهذه  % 90 -85
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
                معدل التنفس الحرارة درجة             

 ساعه*آجم /CO2 م                  مل °                
 

 ) التبريدألضرار(ال يوصى به                               صفر        
                  5                            3 - 4 
                  10                          6 - 9  
 ال توجد بيانات                       15                  
                  20                        17- 25 
      ال توجد بيانات                  25                  

نفس  مل           الناتجة  الحرارةلحساب آمية     دل الت ه      = 440  ×ساعه   *آجم   /CO2 اضرب مع وم  / طن / عدد وحدات بريطاني او اذا ضرب  . ي
 .يوم/ طن مترى/ آالورى آيلو = 122 ×معدل التنفس 

 
  Rates of Ethylene Production اإلثيلين إنتاجمعدالت 
 م °20ساعه على درجة * آجم / ر  ميكروليت1 -0.1منخفض 

 
   Responses to Ethylene لالثيلين  اتاالستجاب

ين التعرض لغاز    ن    اإلثيل ز م دة     فى ال   جزء    5خفض   بترآي ون لم ام  7ملي ى    أي ى م سيؤدى    °18 عل ر     إل  انخفاض غي
 .مقبول فى صالبة الثمار وجودتها االآليه 

 
 Responses to CA  تحكم فيه للجو الهوائى الماتاالستجاب

  فى التخزين او الشحن آمعامله مفيده للبطيختحكم فيه بالجو الهوائى المالمعاملةال تبدو 
  

 Physiological Disorders الفسيولوجية األضرار
 تنقر سطح    البرودةعراض  أ وتشمل   أيام م لعدة    ° 7 بعد التخزين على درجة حرارة اقل من         البرودة أضرار تحدث
رة وين لحم      انخفاض تل  - الثمرة د    -  الثم ة  فق ة      النكه ر مقبول ة غي ادة اإل   -  ونكه د عودة         ةصاب  وزي ك عن العفن وذل  ب

  فى التسويقالعادية الحرارةالثمار لدرجة 
 

  Physical Disorders  الطبيعية األضرار
وات      ان سوء التداول وتفريغ شحنات البطيخ ال       دون عب ؤدى      )صب (محمول ب ا ت ادة م ى  ع ر   إل د آبي اء  فق ة   أثن عملي

 . وفقد الطعم ألوانهسابق  اللحم  في الى انهيارالداخلية يسبب الكدمات وتشقق الثمار وتؤدى الكدمات .النقل
 

 Pathological Disorders   الباثولوجيةاألضرار 
ة          في مصدرا هاما للفاقد     الباثولوجية األمراضيمكن ان تشكل      البطيخ بعد الحصاد وذلك على حسب الموسم ومنطق

ار                         . والمناخ السائد عند الحصاد      نتاجاإل سير الثم دمات وتك سببه الك ذى ت ك ال ل من ذل د اق ذا الفاق ا يكون ه وعادة م
وآذلك االنثراآنوز الناتج    .Didymella  bryoniaeاما العفن االسود الناتج عن فطر.الناتج عن سوء التداول 

  Phytophthora Fruit Rotوعفن الفيتوفثورا  ..Colletotrichum  orbiculareعن 
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دة         ه لع هى االمراض الشائعه فى المناطق الممطره وزائدة الرطوبه خالل فترة االنتاج والحصاد وهناك قائمه طويل
شرة            -عفن طرف الساق   يمكن ان تحدث للثمار      أمراض ان الق ن الطرف الزهرى اعف رة       – عف  تقرحات سطح الثم

ا    ك بكتري شمل ذل سببات الفطري   Erwinia وي  ,Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Geotrichum ةوالم
Rhizopus, and occasionally Mucor, Fusarium, Tricothecium.  

 
 

  Special Considerationsاعتبارات خاصه   
اظ      فى السلطات يتيحFresh cut  لألآل المباشرتداول البطيخ آشرائح او مكعبات جاهزه دا لالحتف فتره قصيره ج

يم لالصناف                   بالج الى تقي وده المثلى المطلوبه حيث يصبح اللحم مسلوق المظهر عديم الطعم واليوجد فى الوقت الح
  . لألآل المباشرمن حيث قابليتها لالستخدام فى السلطات الجاهزه

 


