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 ربتقالال – بعد احلصادمواصفات اجلودة حملافظة على ا دليل
 

 المناسب للحصادطرق التعرف عىل الموعد 

ي حدود  •
 .كث  أو أ 8نسبة المواد الصلبة الذائبة عىل الحموضة ف 

تقالي عىل  •  . قل% من سطح الثمرة عىل األ25ظهور اللون األصفر الثر

 % من سطح الثمرة أو أكث  للون األخض  المصفر. 25اكتساب  •

ي حدود  •
 . كث  أ% أو 10وجود نسبة المواد الصلبة الذائبة إل الحموضة ف 

 

   عالمات جودة الثمار

ة، الشكل، الحجم، صالبة الثمار ه، كثافة اللون وتجانس •  . خلوها من العفنو  نعومة القشر

ار )االحتكاكات والكدمات( الثمار  خلو  • ي ذلك أض 
ة الثمرة، من العيوب بما ف  ار التجميد ، سوء تلوين قشر ، أض 

يد  ار التثر ات، أض  ار الناتجة عن الحشر   . األض 

عدم وجود أية مركبات تسبب . و كما أن جودة النكهة تعتمد عىل نسبة المواد الصلبة الذائبة إل الحموضة •

ي 
 ذلك المركبات الناتجة عن عمليات التخمر. النكهة غثر المرغوب بما ف 

وق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حتى ال تتعرض  • ينصح بأن يكون الحصاد بعد شر

 الثمار للتخمر بعد التعبئة. 

ي تم حصادها  الثمار عدم تعريض  •
 ألشعة الشمس بقدر اإلمكان. التى

ي بعد حصادها جمع الثمار ونقلها وتخزينها  •
ة ف   مكان بارد وجيد التهوية.  مباشر

 
ي الرسي    ع

يد المبدئ   التبر

ة بعد الحصاد  • يد الشي    ع وخفض درجة حرارة الثمار مباشر يجب اإلشاع بإجراء التثر

 .ت الحصادقمن و  ساعة 24وخالل 

ي  •
يد المبدئ  لحفاظ عىل جودة لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي ا  يهدف التثر

 الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها، وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار. 

تقال هي  •  درجة مئوية.  8-3درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الثر

يد رخيصة التكاليف   • المعلومات وتفاصيل مزيد من  )  CoolBotيمكن إنشاء غرف تثر

كيب ي الملحق الثى
 . (ف 

 
ات التخزين وط الموىص بها إلطالة فبر  الرسر

 

 المحصول
 درجة حرارة التخزين

 )درجة مئوية(
 الرطوبة النسبية المثىل

يد  أقىص درجة تثر
 )درجة مئوية( ممكنة

مدة التخزين 
 المتوقعة

تقال  شهور*  3 0.8- 90-95% 3-8 الثر

 النضج عند الحصاد ومنطقة اإلنتاج. *حسب الصنف ودرجة 

 

3-8 oC 
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 Rates of Respirationمعدالت التنفس 

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل  درجة الحرارة )درجة مئوية(

5 2-4 

10 3-5 

15 6-12 

20 11-17 

 
ب معدل التنفس: ول  حساب الحرارة الناتجة يتم ض 

يطانيةللحصول عىل الوحدات  x 440ساعة   xكجم 2CO مل ي /  BTUالحرارية الثر
ب ف    122طن/يوم. أو يض 

ي/يوم  . للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن مثى

 
ن   Responses to Ethyleneاالستجابة لإليثلي 

تقال لل   إن كثر   يثتعريض ثمار الثر
ي المليون لمدة    10-1لير  بثى

درجة مئوية   30-20أيام عىل درجة حرارة    3-1جزء ف 

ي عملية إزالة اللون  
ن هذه العملية ال تؤثر عىل مواصفات الجودة أويالحظ    . Degreening  األخض  قد يستخدم ف 

اإلشاع من عمليات التدهور قد تؤدي إل  . ولكن  ( مثل نسبة المواد الصلبة الذائبة إل الحموضةكليةاألالداخلية )

 واإلصابة المرضية. 

 
ن   Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج اإليثلي 

/كجم  0.1أقل من   درجة مئوية.  20عىل درجة حرارة  ساعة xميكروليثى إيثلير 

 
  Responses to Control Atmosphereاالستجابة للجو المتحكم فيه

ي تأخثر الشيخوخة مع المحافظة %  5-0،  أكسجير  %  10-5إن استخدام جو به   •
ي أكسيد الكربون قد يفيد ف 

ثائ 

هي من العوامل . و المرضية أو شدتها   اإلصاباتولكن ليس له أي تأثثر معنوي عىل حدوث  .  عىل صالبة الثمار 

ات طويلة.  تقال لفثى  المحددة لتخزين الثر

ي أكسيد الكربون ) استخداممع المالحظة أن  •
ات العالية من ثائ  كثر 

ي األمراض15-10الثى
 %( بهدف التحكم ف 

 . قد يؤدي إل تكوين نكهة غثر مرغوبة نتيجة تراكم نواتج عمليات التخمر 

تقال محدودة.  • ي المعدل مع الثر
 ولذلك فإن االستخدامات التجارية للجو الهوائ 

 
ار الطبيعية والفسيولوجية   Physiological & Physical Disordersاألضن

ار  • يد  أض  ة مع ظهور بقع بنيةChilling Injury التثر زيادة القابلية ، : تشمل المظاهر وجود تنقر بالقشر

قل درجة منخفضة آمنة عىل الصنف ومنطقة اإلنتاج ودرجة النضج عند أوتتوقف  . عفانللصابة باأل 

 . (التغليفالماء )عن طريق التشميع أو  عن طريق تقليل فقد  األعراضيمكن تقليل شدة هذه . و الحصاد 

ي المضادات البيولوجية
 .Biological antagonists وكذلك عن طريق التحكم ف 

ة عند منطقة العنق • ة  أعراضهوتشمل : Stem-End Rind Breakdown انهيار القشر ر بالقشر ذبول وض 

 حول عنق الثمرة وذلك بسبب تقدمها بالعمر. 

ة • ي القشر
ي عمر متأخر Rind Staining الصبغ ف 

ر عند قطف الثمار ف  يمكن التقليل من . و : وينتج هذا الض 

يلير  قبل الحصاد والذي يعمل عىل تأخثر الشيخوخ ر باستخدام الرش بالجثر  . ةهذا الض 
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ي  •
ة Oil Spotting (Oleocellosis)  التبقع الزيتى ي حالة زيادة امتالء خاليا القشر

تقال ف  : قطف وتداول ثمار الثر

ار بالخاليا المجاورة )الزيت ذات إل اإل  يؤدى ،تجري    ح الخاليا الزيتية وخروج الزيت منها  إلوتعريضها  ض 

ي خالي . (األنسجةطبيعة كاوية لهذه 
ة كما هو ولذلك يجب تالف  جمع ثمار الموالح شديدة االمتالء ف  ا القشر

ي الصباح الباكر مع ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة
جمع الثمار بعد المطر  تجنبوكذلك يجب . الحال ف 

ة.  ة أو بعد الري مباشر  مباشر

 

ار المرضية   Pathological Disorders األضن

   . Penicillium digitatum: الذي يسببه فطر Green Moldالعفن األخض   •

 .   Penicillium italicum: والذي يسببه فطر Blue Moldالعفن األزرق  •

 . Phomopsis citri: ويسببه فطر  Phomopsis Stem-End Rot  طرف الساقعفن الفوموبسيس عند  ال •

 .Lasiodiplodia theobromae: ويسببه فطر Stem-End Rot ساقعفن منطقة ال •

ي  •
 .Phytophthora citrophthor: ويسببه فطر Brown Rotالعفن البت 

ي  •
 .Geotrichum candidum: وسببه فطر Sour Rot العفن المتخمر الحامىص 

 

 
 

 Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد 

ات  • ي والمحافظة عىل درجة الحرارة والرطوبة المثىل خالل كل فثى
يد المبدئ   التداول بعد الحصاد. شعة التثر

ي الثمار تداول من المهم  •
ار الطبيعية األخرى والخدوش والجروحالكدمات  بعناية شديدة لتالف   . واألض 

 . التعبئة ومحطة بالمزرعة جيد نظافة نظام وجود •
كما يمكن استخدام الحرارة العالية   المعاملة بالمبيدات الفطرية بعد الحصاد أو المضادات البيولوجية.  •

 لمعاملة الثمار. 

ي الماء الساخن ) •
 
درجة  55) دقائق أو الرش بالماء الساخن 3-2لمدة  درجة مئوية( 53-50المعاملة بالغمر ف

 ثانية.  30-20لمدة  مئوية(
 التخلص من اإلثلير  أثناء الشحن والتخزين.  •

 . ديدة لعبوات الجمع والنقلالنظافة الشيجب المحافظة عىل التهوية الجيدة و  •
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دة للمحاصيل  للمحافظة عىل السلسإرشادات عامة ل  ة المبر
 

 

  

https://www.carolinafarmstewards.org/wp-content/uploads/2015/05/Properties-and-Recommended-Conditions.pdf
https://www.carolinafarmstewards.org/wp-content/uploads/2015/05/Properties-and-Recommended-Conditions.pdf
http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Fruit_English/?uid=41&ds=798
http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Fruit_English/?uid=41&ds=798
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 الملحق
يد   CoolBotغرف التبر

يد يد  بسيطةرخيصة و وسيلة   CoolBotتعتثر غرفة التثر ي المزرعة لتثر
د   . الثمار ف  حيث يعمل هذا النوع من التخزين المثر

ي  
ي لهذه المنتجات.  ف 

اض  وات والفواكه  وبالتالي فإن المزارعير  سيتمكنون من  إطالة العمر االفثى تخزين منتجاتهم من الخض 

ة أطول  مع المحافظة عىل جودتها.  لفثى

 

يد   CoolBot  فكرة عمل غرف التبر

دة وذلك عن طريق  عىل    تعتمد فكرة هذا النظام • تركيب مكيفات هواء رخيصة  تحويل الغرف المعزولة إل مخازن مثر

دة متاحة وسهلة  .الثمن وبالتالي تكون عملية تحويل الغرفة إل غرفة تخزين مثر

•   . يد بشكل أكثر  يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم بالتثر

ي درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمديعمل عىل حفظ  •
 .درجات الحرارة بداخل غرف التخزين ف 

 

يد تكنولوجيا   CoolBotغرفة التبر

يد الشي    ع   • وات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل    لثمار تعتثر إدارة درجة الحرارة والتثر الخض 

. وتعتثر درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط    الثمار نوعية   ي الرفوف عند عرضها للمستهلكير 
ة عرضها ف  وإطالة فثى

ي تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.  للثمار معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية 
 والتى

وات والفوا  • يد  تعتثر طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخض  يد الشي    ع المستخدمة عند تثر  طرق للتثر
كه من أكث 

وات والفواكه.   منتجات الخض 

يد بشعة  تجدر اإلشارة إل  • ي هذا هو إجراء التثر
ة حيث وجد أن هذه المعاملة   بعد أن العامل األهم ف  الحصاد مباشر

وات وا ة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخض   ات أطول. ثى لفواكه طازجة ولفتعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة فثى

يد الشي    ع قبل التخزين وهذه   • ي تعمل عىل إزالة    العمليةومن ذلك تتضح أهمية التثر
يمكن تعريفها عىل أنها العملية التى

دة. عليه    الثمار درجة حرارة الحقل من   ي تّم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن المثر
والتى

 : ي
ي اآلئى

د تنحض ف  يد الشي    ع قبل التخزين المثر  فإن أهمية عملية التثر

وات والفواكه.  .1  تقليل معدل تنفس منتجات الخض 

وات والفواكه.  .2  تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات الخض 

 ئنات الدقيقة. تثبيط نمو الكا  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيب:   coolbot/-your-it/install-https://storeitcold.com/build لمزيد من التفاصيل وتعليمات البر

https://storeitcold.com/build-it/install-your-coolbot/
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