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 طماطمال – بعد احلصادمواصفات اجلودة حملافظة على ا دليل
 

 عىل الموعد المناسب للحصادطرق التعرف 

 . المناسب حسب الصنف والشكل إىل الحجمالطماطم  ثمار وصول  •

 . تدرج لون سطح الثمار من اللون األخضر إىل اللون األحمر الفاتح •

 الثمرية. سهولة انفصال الثمار من العناقيد  •

  . تجانس المواد الصلبة داخل الثمار  •

 . وتماسكها نضج البذور المكونة داخل الثمار  •

 . وجود لون وردي خفيف داخل الثمرة •

اء ومكتملة النمو مع تكوين البذور فإنها تكون  • غير قابلة للقطع عند عند قطف ثمار الطماطم وهي خضر

ي الثمرة
ائح عرضية فر  وهذا يعتير داللة عىل موعد الحصاد.  عمل شر

 

 

  عالمات جودة الثمار 

ة طويلة بعد الحصاد. لون جلد الثمار وصالبة اللحم يرتبطان بج •  ودة الثمار وإمكانية بقائها لفير

النكهة تتأثر بدرجة النضج ولذلك فان الثمار زائدة النضج قد تصبح غير مقبولة وذلك بسبب بعض نواتج  •

 عمليات التخمر. 

أخرى تؤثر عىل جودة الثمار مثل وجود العيوب )أكل الطيور، لسعة الشمس، تشقق الجلد(  عالماتهناك  •

ات والعفن.  ار الحشر  باإلضافة إىل أضر

 تجانس الشكل ومتماسكة مع ملمس ناعم للثمرة وخلوها من عيوب النمو والتداول.  •

 (. Romaمخروطي مسطح أو  ،مخروطي ، مدى تتطابق شكل الثمرة للصنف )مستدير  •

 .ى تجانس اللون للثمار برتقاىلي أحمر أو أحمر داكن أو أصفر فاتحمد •

ي درجات الجودة ولكنه قد يؤثر عىل الجودة التجارية والتسويقية المتوقعة.  •
ر
 يالحظ أن الحجم ليس عامال ف

 . ان تكون الثمار صلبة وتستجيب للضغط باليد وليست طرية بسبب زيادة النضج •

 . قبول وجود تشققات بسيطة عند طرف الساق أو الطرف الزهريالثمار مظهرها ناعم )أملس( مع  •

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

يد.  • ي غرف التير
 نقل وتخزين الثمار بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأشع ما يمكن فر

وق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات ا • لندى حتر ال تتعرض ينصح بأن يكون الحصاد بعد شر

 الثمار للتخمر بعد التعبئة. 

 

ي الرسي    ع
 
يد المبدئ  التبر

يد الشي    ع وخفض  • ة بعد الحصاد وخالل مدة ال يجب اإلشاع بإجراء التير  تتجاوز درجة حرارة الثمار مباشر

 .من وقت الحصادساعات  1-3
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ي لشعة التخلص من حرارة الحقل  •
يد المبدئ  وبالتاي الحفاظ عىل جودة يهدف التير

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

ي الشي    ع لثمار الطماطم.  •
يد المبدئ  يد الشي    ع بدفع الهواء من أنسب طرق التير  يعتير التير

اء  درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الطماطم مكتملة   •  ية. درجة مئو   15-12.5النمو الخضر

 درجة مئوية.  12.5-10درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الطماطم لونها أحمر خفيف  •

 درجة مئوية.  10-7درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الطماطم الناضجة متماسكة  •

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

ي الملحق
كيب فر  (. الير

 

وط  ات التخزينالرسر  الموىص بها إلطالة فبر

 المحصول
 درجة حرارة التخزين

 )درجة مئوية(
الرطوبة 

 النسبية المثىل
يد  أقىص درجة تير

 )درجة مئوية( ممكنة
مدة التخزين 
 المتوقعة

اء مكتملة النموطماطم   يوم   14 0.5- % 95-90 12.5-15 خضر

لون أحمر  ذات   طماطم

 خفيف

 يوم   14 - % 90-95 12.5-10

 يوم  10-8 0.5- % 95-90 7-10 ناضجة ومتماسكة   طماطم

 

 Rates of Respirationمعدالت التنفس 

 درجة الحرارة 

 )درجة مئوية(

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 

 

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 

اء  أثناء النضج مكتملة النمو خضر

5 3 4 * 

10 6-9 7-8 

15 8-14 12-15 

20 14-20 12-22 

25 18-26 15-26 

ودة ار الير  *غير موىص بها ألكير من عدة أيام لظهور أضر

 

ب معدل التنفس: ول  حساب الحرارة الناتجة يتم ضر

يطانية x 440ساعة   xكجم 2CO مل ي /  BTUللحصول عىل الوحدات الحرارية الير
ب فر   122طن/يوم. أو يضر

ي/يومللحصول عىل الحرارة بالكيلو    . كالوري/طن مير

 

ن يثاالستجابة لل   Responses to Ethyleneلي 

ر حسب درجة نضج ولون الثمار، وتعتير ثمار الطماطم حساسة لل يثتختلف درجات االستجابة لل  . يثلير ر  لير

 

ن يثمعدالت إنتاج اإل   Rates of Ethylene Productionلي 

ر )ميكروليير يثمعدل إنتاج اإل  /كجم إيثلير ر  (درجة مئوية) درجة الحرارة (ساعة xلير

1.2-1.5 10 

4.3-4.9 20 

7-15 oC 
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  Responses to Control Atmosphereاالستجابة للجو المتحكم فيه

ر  • ي الجو خالل التعبئة بحيث تكون نسبة األكسجير
ي أكسيد الكربون 3يتم التحكم فر

 ، %3-0%، ونسبة ثائر

 أسابيع.  6لمدة  لثمار الطماطم وذلك بهدف االحتفاظ بالجدودة المقبولة

ي جو متحكم فيه يؤدي إىل تقليل فرص اإلصابة بالعفن، مع المحافظة عىل صالبة الثمار وتقليل  •
التعبئة فر

. يثإنتاج اإل  ر  لير

 

ار الطبيعية والفسيولوجية   Physiological & Physical Disordersاألضن

ار  • ي أكسيد الكربون : متعلقة باستخدام الجو المتحكم فيهأضر
ار للثمار  5-3إن زيادة ثائر  ، وإذا % يسبب أضر

ر عن  زيادة التلون ، روائح غير مرغوبة، طعم غير مقبولتكون  ،تدهور الثمار  إىل% يؤدي 1قل األكسجير

ي الداخىلي للثمرة. 
 البتر

يد: عند تخزين ثمار الطماطم عىل  • ار متعلقة بالتير  ،أيام 8-6درجة مئوية لمدة أطول من  5درجة حرارة أضر

وأيضا تلون البذور بلون بتر وزيادة فرصة اإلصابة   . فإنها تفقد قدرتها عىل النضج وتلون الثمرة مع تغير النكهة

 . Alternaria spp يسببه فطر  يالذBlack mold باألعفان خاصة العفن األسود 

 

ار المرضية   Pathological Disorders األضن

ويتوقف ذلك عىل الموسم ومنطقة اإلنتاج  . تعتير األمراض من أهم أسباب الفاقد لثمار الطماطم بعد الحصاد 

 وعمليات التداول ومن أهم هذه األمراض: 

 Alternaria العفن األسود والناتج من فطر •

 Botrytisالعفن الرمادي والناتج من فطر  •

 Rhizopusمن فطر العفن الشعري والناتج  •

يا  •  Erwiniaالعفن الطري  والناتج من بكتير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد 

ي تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.  •
ي الحقل والتر

ات فر  يجب مقاومة الحشر

 . البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد •

 المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل. يجب  •
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ار الطبيعية األخرى.  • ي الكدمات والتشققات واألضر
 من المهم تداول الثمار بعناية شديدة لتالفر

ي  •
 التسويق الطازج.  ال يجب جمع الثمار الساقطة عىل األرض واستخدامها فر

يد • يد الشي    ع مع المحافظة عىل السلسلة التير ة التداول حتر تصل  Cold Chain يةالبد من التير خالل فير

 إىل المستهلك. 
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دة للمحاصيل للمحافظة عىل السلسإرشادات عامة ل  ة المبر
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 الملحق
يد   CoolBotغرف التبر

يد يد  بسيطةرخيصة و وسيلة   CoolBotتعتير غرفة التير ي المزرعة لتير
د   . الثمار فر حيث يعمل هذا النوع من التخزين المير

ي  
ي لهذه المنتجات.  فر

اىصر ر سيتمكنون من  إطالة العمر االفير وات والفواكه  وبالتاىلي فإن المزارعير تخزين منتجاتهم من الخضر

ة أطول  مع المحافظة عىل جودتها.  لفير

 

يد   CoolBot  فكرة عمل غرف التبر

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

دة متاحة وسهلة  .الثمن وبالتاىلي تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين مير

.  يتم تحويل مقياس د • يد بشكل أكير  رجة حرارة مكيف الهواء ليقوم بالتير

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

 

يد تكنولوجيا   CoolBotغرفة التبر

يد الشي    ع   • وات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل    لثمار تعتير إدارة درجة الحرارة والتير الخضر

. وتعتير درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط    الثمار نوعية   ر ي الرفوف عند عرضها للمستهلكير
ة عرضها فر وإطالة فير

ي تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.  للثمار لوجية معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيو 
 والتر

يد   • يد الشي    ع المستخدمة عند تير  طرق للتير
وات والفواكه من أكير تعتير طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخضر

وات والفواكه.   منتجات الخضر

يد بشعة  تجدر اإلشارة إىل  • ي هذا هو إجراء التير
ة حيث وجد أن هذه المعاملة   بعد أن العامل األهم فر الحصاد مباشر

وات والفواكه طازجة ولف ة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضر  ات أطول. ير تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة فير

يد الشي    ع قبل التخزين وهذه   • ي تعمل عىل إزالة  يمكن ت  العمليةومن ذلك تتضح أهمية التير
عريفها عىل أنها العملية التر

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

 : ي
ي اآلئر

د تنحض فر يد الشي    ع قبل التخزين المير  فإن أهمية عملية التير

وات  .1  والفواكه. تقليل معدل تنفس منتجات الخضر

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

 تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.  .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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