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 البصل - بعد احلصادمواصفات اجلودة حملافظة على ا دليل
 

 الموعد المناسب للحصادطرق التعرف عىل 

اء لألبصال. 30-20عند تهدل وذبول حوالي  •  % من األوراق الخضر

  البصل يصبح •
 
.  وتجف النباتات أعناق تنكمش عندما للحصاد جاهزا

 
 تماما

ي  النبات أوراق وتبدأ المطلوب الحجم إل األبصال تصل رؤوس •
 الميالن فر

 والسقوط. 

 للمستهلك وحسب الصنف المزروع. تكون األبصال ذات حجم مناسب  •

  النباتات أعناق جفاف عند •
 
 سم 5-3 بارتفاع النباتات أوراق قص يتم تماما

 البصلة.  رقبة من

 

  عالمات جودة الثمار 

 .اكتمال نمو الرقبة والحراشيف الخارجية •

 صالبة األبصال وكبر حجمها.  •

النضج أو قلة النضج قد كما أن النكهة تتأثر بدرجة النضج ولذلك فإن زيادة  •

 تصبح غبر مقبولة. 

أخرى تؤثر عىل جودة البصل مثل وجود العيوب )لسعة الشمس، األمطار، تشقق الجلد(  عالماتهناك  •

ات والعفن.  ار الحشر  باإلضافة إل أضر

ة واحدة كاملة دون فواصل.  .ثمار متماسكة، شكل دائري إل بيضاوي تقريبا •  محاطة بقشر

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

 الثمار للتخمر بعد التعبئة. 

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

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

  

ي الرسي    ع
 
يد المبدئ  التبر

ي عندما تكون درجة الحرارة  •
: يتم عمل العالج التجفيفر ي

درجة  24العالج التجفيفر

ي الحقل أو تعرض األبصال لمدة 
ر
-30ساعة لدرجة الحرارة  12مئوية عىل األقل ف

 درجة مئوية مع استخدام الهواء المدفوع.  45

ي لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ  •
يد المبدئ  عىل جودة يهدف التبر

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

يد الشي    ع دفع الهواء.  •  من أنسب طرق التبر

يد الشي    ع وخفض درجة حرارة الثمار خالل مدة ال تتجاوز  •  ساعة  48  يتم بإجراء التبر

 .من وقت الحصاد

 درجة مئوية.  5-0درجة الحرارة المثىل لحفظ البصل هي من  •

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

ي الملحق(
ر
كيب ف  .البى

 

0-5 oC 
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ات التخزين وط الموىص بها إلطالة فبر  الرسر
 

 المحصول
 درجة حرارة التخزين

 )درجة مئوية(

الرطوبة النسبية 

 المثىل

يد  أقىص درجة تبر

 )درجة مئوية( ممكنة

التخزين مدة 

 المتوقعة

 أشهر  9-6 - 1.4 % 70-65 5-صفر البصل

 

 Rates of Respirationمعدالت التنفس 

 درجة الحرارة 

 )درجة مئوية(

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 

 

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 

 األبصال المقطعة األبصال الكاملة

5 3-4 40-60 

25 27-29 - 

 

ب معدل التنفس: ولحساب   الحرارة الناتجة يتم ضر

يطانية x 440ساعة  x كجم CO2 مل ي /  BTUللحصول عىل الوحدات الحرارية البر
ب فر  122 طن/يوم. أو يضر

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

 

ن ياالستجابة لل   Responses to Ethyleneثلي 

ي األبصال و نمو الفطريات المسببة لألعفان. ي يساعد اإل 
ر النموات فر ر عىل تحفبر  ثلير

 

ن يثمعدالت إنتاج اإل   Rates of Ethylene Productionلي 

ر ميكروليبى  0.1أقل من   درجة مئوية.  5-0عىل درجة حرارة من  ساعة xكجم / إيثلير

 

  Responses to Control Atmosphereاالستجابة للجو المتحكم فيه

ي المتحكم فيه قليلة جدا  •
 درجة استجابة البصل  للجو الهوائ 

ي المتحكم فيه.  األصناف •
 ذات القدرة التخزينية الطويلة ال توجد استفادة للجو الهوائ 

ي المتحكم فيه عند  األصناف •
ة قد تستجيب للجو الهوائ  ر و أ% 3ذات القدرة التخزينية القصبر  7-5كسجير

ي 
 كسيد الكربون. أ% ثائر

 

ار الطبيعية والفسيولوجية   Physiological & Physical Disordersاألضن

ر التجميد: ومن األعراض طراوة األبصال وتبدو كالمسلوقة وينمو عليها العفن  •  بشعة. ضر

يد الجيد بعد العالج التجفيفر ويالحظ  • ار التجميد ويمكن منعها بالتبر الحراشيف الشفافة: تتشابه مع أضر

د لمدة   أسابيع يزيد من مخاطر هذه المشكلة.  4-3أن تأخبر التخزين المبر

ار  • ار الحراشيف الخارجي إجراءللضوء بعد  األبصالتعرض  إن: االخضر  ة. العالج التجفيفر يسبب اخضر

ر األمونيا: تظهر بقع بنية  •  التخزين.  أثناء األمونيا سوداء عند تشب  إلضر

 

ار المرضية   Pathological Disorders األضن

ي البصلة كلها من األعىل    هو :  Botrytis neck rotعفن الرقبة   •
ي بالرقبة وينتشر فر

 األسفل ويتكون  إلعفن مائ 

ه عند الرقبة وعىل الحراشيف الخارجية للبصلة ولكن رمادي يمكن مالحظت إلنمو فطرى رمادي خفيف 

 تمنع هذا المرض.  أنالتجفيف الجيد والعالج التجفيفر المناسب يمكن 
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 اللون األسود وذبول الرقبة والحراشيف الخارجية والناتج عن الفطر ظهور : black moldالعفن األسود  •

Aspergillus niger  ي الطري.  اإلصابة إلوعادة ما يرتبط ذلك بحدوث الكدمات ويؤدى بالعفن البكتبر

د يقلل من نمو الفطر بعد  أن ويالحظ ي الحقل  اإلصابةالتخزين المبر
التداول ولكن النمو الفطري  وأثناءفر

 درجة مئوية.  15سيعاود نشاطه عند حرارة اعىل من 

ي : Blue moldالعفن األزرق  •
ي أل إعند الرقبة ومن ثم ظهور عفن لونه اخضر  يطر ظهور عفن مائ 

 زرق وفر

. )جراثيم البنسليوم( ولذلك يجب تقليل الكدمات واأل  إلبعض األحيان أصفر  ار الميكانيكية أخضر ضر

ار األخرى ولسعة الشمس   التجميد.  وأضر

ي أو العفن الطري • ية ذات رائحة دخانية ويظهر عىل شكل بقع مائ:   Bacterial rots-soft rotالعفن البكتبر

يا  إفراز مع   .Erwinia carotoraسائل لزج يتسبب عن البكتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد 

ي تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.  •
ي الحقل والتى

ات فر  يجب مقاومة الحشر

 . الحصادالبد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل  •

 . الصالحية للحصاد إلالحصاد عند اكتمال النمو والوصول  •

 . التجفيف الجيد والعالج التجفيفر  •

 . تقليل الكدمات خالل الحصاد والتخزين  •

 المحافظة عىل درجة الحرارة المناسبة للتخزين لمنع تكثيف الماء عىل األبصال.  •
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دة للمحاصيل ة للمحافظة عىل السلسإرشادات عامة ل  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/Vegetables_English/?uid=24&ds=799
http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Vegetables_English/?uid=24&ds=799
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 الملحق
يد   CoolBotغرف التبر

يد يد  بسيطةرخيصة و وسيلة   CoolBotتعتبر غرفة التبر ي المزرعة لتبر
د   . الثمار فر حيث يعمل هذا النوع من التخزين المبر

ي  
ي لهذه المنتجات.  فر

اضر ر سيتمكنون من  إطالة العمر االفبى وات والفواكه  وبالتالي فإن المزارعير تخزين منتجاتهم من الخضر

ة أطول  مع المحافظة عىل جودتها.  لفبى

 

يد   CoolBot  فكرة عمل غرف التبر

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

دة متاحة وسهلةالثمن   .وبالتالي تكون عملية تحويل الغرفة إل غرفة تخزين مبر

•   . يد بشكل أكبر  يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم بالتبر

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 تعتبر إدارة درجة الحرارة والتبر الخضر

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

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

وات والفوا  • يد  تعتبر طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخضر يد الشي    ع المستخدمة عند تبر  طرق للتبر
كه من أكبر

وات والفواكه.   منتجات الخضر

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

وات وا ة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضر  ات أطول. بى لفواكه طازجة ولفتعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة فبى

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

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

:  فإن أهمية عملية ي
ي اآلئى

د تنحض فر يد الشي    ع قبل التخزين المبر  التبر

وات والفواكه.  .1  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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