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 انانساأل - بعد احلصادمواصفات اجلودة حملافظة على ا دليل
أ

أالموعدأالمناسبأللحصادطرقأالتعرفأعىلأ

ة الخارجية من األخضر إىل األصفر عند قاعدة الثمرةتغير  • ي لون القشر
 .فر

ثمار األناناس ثمار ليس لها ذروة تنفس ولذلك يجب حصادها عندما تكون صالحة  •

 لألكل. 

% وحد أقىص لنسبة 12هناك حد أدنر من المواد الصلبة الذائبة وهو   •

الحدود المقبولة من النكهة عند %، وهذا يضمن 1الحموضة هو 

 . ر  معظم المستهلكير

 

أ أعالماتأجودةأالثمارأ

 تجانس الشكل، الحجم، والصالبة.  •

ات، ومن العيوب كلسعة  • ار الحشر ي وأضر
خلوها من التدهور المرضر

، البقع  الشمس، اإلنسالق، التشققات، الكدمات، االنهيار الداخلي

 البنية الداخلية، التصمغ. 

(: أخضر اللون، متوسط من حيث الطول   بالنسبة للقمم • ي
اء )الناتج األخضر الورف  الخضر

 واستقامة األوراق. 

يك(  18-11نسبة المواد الصلبة الذائبة   • -0.5%، نسبة الحموضة )أساسا حمض السي 

جم وزن طازج، وذلك عل حسب  100ملجم/  65-20%، وحمض األسكوربيك 1.6

 الصنف ومرحلة النضج. 

وق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حت  ال تتعرض ينصح بأن يكون الحصا • د بعد شر

 الثمار للتخمر بعد التعبئة. 

 

 Optimum Temperatureدرجةأالحرارةأالمثىلأ

 درجة مئوية لثمار األناناس الناضجة جزئيا.  10-13 •

 درجة مئوية للثمار الناضجة.  7-10 •

 

أالرسي    ع ي
يدأالمبدئ  أالتبر

يد الشي    ع وخفض درجة حرارة الثمار  بإجراء اإلشاعيجب  • ة بعد الحصاد  التير مباشر

 .من وقت الحصاد ساعة 12وخالل 

ي  •
يد المبدن  لحفاظ عل جودة وبالتاي ا شعة التخلص من حرارة الحقلل يهدف التير

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

 . درجة مئوية 13-7هي  األناناسدرجة الحرارة المثل لحفظ ثمار  •

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

ي الملحق
كيب فر  . (الي 

 

 

7-13 oC 
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اتأالتخزين وطأالموىصأبهاأإلطالةأفبر أالرسر
 

 المحصول
 درجة حرارة التخزين

 )درجة مئوية(
 المثلالرطوبة النسبية 

يد  أقىص درجة تير
 )درجة مئوية( ممكنة

مدة التخزين 
 المتوقعة

 *أسابيع 4-6 1.1- 85-95% 7-13 األناناس

 حسب الصنف ودرجة النضج. *

أ

أRates of Respirationأمعدالتأالتنفس

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

7 4-2 

10 5-3 

13 8-5 

15 10-8 

 

ب معدل التنفسول  : حساب الحرارة الناتجة يتم ضر

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

ي/يوم/ يالور كللحصول عل الحرارة بالكيلو    . طن مي 

 

 Responses to Ethyleneألإلثلي  أاالستجابةأ

ي فقد اللون األخضر )فقد الكلوروفيل( دون التأثير إن تعرض ثمار األناناس 
ر قد يؤدي إىل إشاع بسيط فر لإليثلير

ي عمليات األكليةعل الجودة الداخلية )
(، ولذلك يجب جمع ثمار األناناس عندما تكون ناضجة ألنها ال تستمر فر

 النضج بعد الحصاد. 

 

 Rates of Ethylene Productionأاإلثلي  أمعدالتأإنتاجأ
/كجم  0.2من أقل  ر  درجة مئوية.  20عل درجة حرارة  ساعة xميكروليي  إيثلير

أ

  Responses to Control Atmosphereمتحكمأفيهاالستجابةأللجوأال

، و 5-3الجو المتحكم فيه األمثل لألناناس هو  • ر ي أكسيد الكربون % أكسجير
 %. 8-5نسبة ثانر

 الشيخوخة وخفض معدل التنفس. إن فوائد الجو المتحكم فيه يشمل تأخير  •

ة الحياة الممكنة بعد الحصاد:  • ر  4-2في  اوح بير ي الجو التحكم فيه يي 
أسابيع وعل درجة  6-4أسابيع، وفر

 درجة مئوية وذلك حسب الصنف ومرحلة النضج.  10حرارة 

ر أقل من   • ي تعرض الثمار إىل مستويات أكسجير
ي أكسيد الكربون أعل من  2يجب تالفر

% وذلك 10% و/أو ثانر

 الحتمال تكوين نكهة غير مرغوبة. 

ي أكسيد الكربون داخل الثمرة بدرجة كافية  •
ر وثانر ات األكسجير ر قد تستخدم عملية التشميع لتعديل تركير

 للحد من تكون البقع البنية الداخلية. 

 

ارأالطبيعيةأوالفسيولوجيةأ أPhysiological & Physical Disordersالض 

يد  • ار التير درجات مئوية يؤدي إىل  7: تعرض ثمار األناناس إىل درجات حرارة أقل من Chilling Injuryأضر

 .
ً
يد عن الثمار الناضجة جزئيا ر التير يد. إن الثمار الناضجة أقل حساسية لضر ر التير حدوث ما يسىم بضر
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ي عندما تنضج الثمار )فشل الثم
ي النضج الصحيح(، تكوين وتشمل األعراض أن يكون اللون أخضر مطفر

ار فر

ي لحم الثمرة، ويصبح لون أنسجة قلب الثمرة داكنا وتزيد حساسية الثمار للتدهور 
مناطق مسلوقة مائية فر

 . ي والذبول وسوء تلوين أوراق التاج األخضر
 المرضر

 بالقلب األسود Endogenous Brown Spotالبقع البنية الداخلية  •
َ
. وعادة Black Heart: وتسىم أيضا

فإن تكوين هذه الظاهرة مرتبط بتعرض ثمار األناناس سواء قبل أو بعد الحصاد إىل درجات برودة )أقل من 

. وتشمل األعراض تكوين مناطق مائية مسلوقة بنية اللون، تبدأ كبقع  7 درجات مئوية( لمدة أسبوع أو أكير

ي منطقة قلب الثمر 
ي حالة شدة اإلصابة. ويساعد تشميع فر

 فر
ً
ي الحجم حت  يصبح المركز كله بنيا

ايد فر ر ة وتي 

يد. كما أن المعاملة الحرارية عل درجة حرارة  ر التير درجة مئوية ولمدة يوم  35الثمار عل تقليل أعراض ضر

ي ثمار األناناس المنقولة عل درجة حرارة 
يد فر ر التير درجات مئوية وذلك  7واحد يمكن أن تقلل أعراض ضر

 . ي
 عن طريق تثبيط أنزيم البوىلي فينول أوكسيديز مما يقلل تلوين األنسجة باللون البتر

 

 

 

ارأ أPathological Disorders المرضيةأالض 

ات المائية  •  Thielaviopsis Rot (Black Rot or Waterالعفن األسود أو البير

Blister) ويسببه فطر :Thielaviopsis paradoxa ويمكن أن يبدأ هذا العفن .

ي  عند طرق الساق ويتقدم ليشمل معظم لحم الثمرة مع حدوث المظهر الخارجر

 فوق المناطق المصابة 
ً
 بسبب إنسالقه مائيا

ً
الوحيد وهو أن يصبح الجلد داكنا

ر اللحم يصبح الج ي اللحم. وعندما يلير
فوقه سهل الكش بالضغط  لد بالعفن فر

 بسيط عليه. ال

ي   • . وهو Saccharomyces app: ويسببه  Yeast Fermentationالتخمر الخمير

ة إىل داخل الثمار عن  عادة مرتبط بتقدم وزيادة نضج الثمار، حيث تدخل الخمير

 ولونه أصفر زاهي وبه تجاويف 
ً
 . غازيةطريق الجروح. ويصبح لحم الثمرة طريا

 

 Control of Postharvest Diseases أمقاومةأأمراضأماأبعدأالحصادأ

ي الثمار تداول من المهم  •
ار الطبيعية األخرى بعناية شديدة لتالفر  . الكدمات والتشققات واألضر

ي وااشعة  •
يد المبدن  ات التداوللتير  . بعد الحصاد  لمحافظة عل درجة الحرارة والرطوبة المثل خالل كل في 

 .Thiabendazoleآفات ما بعد الحصاد بالمبيدات الفطرية المسموح بها كمبيد  يجب مكافحة •

 . النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقليجب المحافظة عل  •
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دةأللمحاصيلأأللمحافظةأعىلأالسلسإرشاداتأعامةأل  ةأالمبر
 

 

http://www.fao.org/3/y4358e/y4358e00.htm#Contents
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=50&ds=798
http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Fruit_English/?uid=50&ds=798
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أالملحق
يدأ  CoolBotغرفأالتبر

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

اضر ر سيتمكنون من  إطالة العمر االفي  وات والفواكه  وبالتاىلي فإن المزارعير تخزين منتجاتهم من الخضر

ة أطول  مع المحافظة عل جودتها.  لفي 

 

يدأ  CoolBotأأفكرةأعملأغرفأالتبر

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

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

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

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

 

يدأتكنولوجياأ  CoolBotغرفةأالتبر

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

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

ي تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها و  للثمار معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية 
 عدم بقاءها طازجة. والت 

يد   • يد الشي    ع المستخدمة عند تير  طرق للتير
وات والفواكه من أكير تعتير طريقة دفع الهواء البارد عل 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 ولفت ة التخزين والمحافظة عل منتجات الخضر  ات أطول. ي  عزز وبفاعلية من تمديد وإطالة في 

يد الشي    ع قبل التخزين وهذه   • ي تعمل عل إزالة    العمليةومن ذلك تتضح أهمية التير
يمكن تعريفها عل أنها العملية الت 

ي تّم حصادها حد  الثمار درجة حرارة الحقل من  
دة. عليه  والت  يثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن المير

 : ي
ي اآلن 

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

وات والفواكه.  .1  تقليل معدل تنفس منتجات الخضر

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

 تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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