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 السيرة الذاتية للمؤلفين:
 

 السعدون نبن عبد الرمح عبد اهلل( 1
 جامعة الملك سعود  -كلية علوم األغذية والزراعة -قسم اإلنتاج النباتي –أستاذ البساتين 

 6448344فاكس  6448124هاتف  11611الرياض  2642ص. ب. 

du.saAlsadon@ksu.e   

 المؤهالت العلمية    
 جامعة والية كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية  -البساتين  -هـ 1621الدكتوراه  -
 جامعة كاليفورنيا ديفيز،  الواليات المتحدة األمريكية  -الخضر  -هـ 1626الماجستير  -

 الرياض  ،جامعة الملك سعود-اإلنتاج النباتي ووقاية النبات  -هـ 1311البكالوريوس  -

 الخبرات األكاديمية واإلدارية    
 عضو مجلس إدارة مركز دعم وتطوير أبحاث الزراعة المستدامة -

 ممثل المملكة العربية السعودية في الجمعية الدولية لعلوم البساتين  -

 للعلوم والتقنية زعضو لجنة إستراتيجية التقنيات الزراعية في مدينة الملك عبد العزي -

 جامعة الملك سعود. -للبحوث والدراسات االستشارية معهد الملك عبد اهلل –ن الغذائيعضو فريق األم -
 مستشار غير متفرغ في وزارة الزراعة -
 هـ(1621-1621عميد كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود ) -
 هـ(1621-1622رئيس قسم اإلنتاج النباتي ) -
 هـ(1626-هـ1621رئيس الجمعية السعودية للعلوم الزراعية ) -
 (1622-1618وكيل كلية علوم األغذية والزراعة ) -
 (1616-1611الزراعية )والتجارب مدير محطة األبحاث  -

 األبحاث والنشر العلمي
  .كتب أو كتيبات مؤلفة أو مترجمة 4حثًا منشورًا و  11له  -

. (INRA)نسي لألبحاث الزراعية رئيس الفريق البحثي لمشروع التعاون البحثي بين جامعة الملك سعود والمركز الفر  -
 ن زراعة محاصيل الخضر في المملكة.ومشروع تصميم برنامج حاسوبي ع

 رسائل ماجستير ودكتوراه. أشرف وشارك في لجان مناقشة -

 الجوائز

 حاصل على جائزة المراعي لإلبداع العلمي/ العمل اإلبداعي في مجال اإلنتاج النباتي -
 للعلوم والتقنية زفي مدينة الملك عبد العزيحاصل على شهادة المقيم المتميز  -

 والمنح التفرغ العلمي
 National Center for Genetic Resources Preservation, USDA لحفظ المصادر الوراثيةالمركز الوطني األمريكي  -

 .هـ 1614-1614الواليات المتحدة األمريكية  -كولورادو  -في مدينة فورت كولينز 
 .م( 1113هـ )  1623  ااسكتلندفي   Aberdeen ي جامعة أبردينفمنحة من المجلس الثقافي البريطاني  -

mailto:Alsadon@ksu.edu.sa
http://www.ars-grin.gov/ncgrp/index.htm
http://www.abdn.ac.uk/biologicalsci/
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 بن حممد احلمدان عبد اهلل أ.د.   ( 2       
 -قسم اهلندسة الزراعية –ئي وتقنيات التمور أستاذ هندسة التصنيع الغذا

 .جامعة امللك سعود -كلية علوم األغذية والزراعة
 املشرف على كرسي أحباث التمور

 2121611156جوال   6444120فاكس  6444614هاتف  11611الرياض  0642ص. ب. 

Alhamdan@ksu.edu.sa 
 ت العلميةالمؤهال    

 جامعة والية أوهايو احلكومية، الواليات املتحدة األمريكية  -اهلندسة الزراعية  -هـ 1614املاجستري والدكتوراه  -
 جامعة امللك سعود، الرياض -اهلندسة الزراعية  -هـ 1624البكالوريوس  -

 الخبرات األكاديمية واإلدارية    
 سعود.املشرف على كرسي أحباث التمور جبامعة امللك  -

 عضو جملس إدارة هيئة الري والصرف باألحساء -

 رئيس حترير جملة النخيل والتمور -

 ومصنع التمور التجرييب باجلامعة املشرف على وحدة الشبكة املعلوماتية الدولية للنخيل والتمور -

 عضو اللجنة الوطنية للنخيل والتمور مبجلس الغرف السعودية -

 اجلامعة وخارجها. شارك يف عدد من اللجان العلمية داخل -

 شارك يف دورة ملدريب املؤسسة العامة للتدريب املهين )صناعات غذائية( ملدة سنة.  -

 FAOصندوق التنمية الزراعية واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي ومنظمة األغذية والزراعة  مستشار غري متفرغ يف: -

 األبحاث والنشر العلمي
كتب أو كتيبات مؤلفة أو مرتمجة   4إلقاء يف ورش وندوات ومؤمترات ومهرجانات و 60و حبثاً منشوراً  61أكثر من  -

  ومشرتكة.. 

 من طلبة املاجستري )داخل اململكة( وطالب دكتوراه )خارج اململكة(  4أشرف وشارك يف جلان مناقشة  -

 الجوائز

 جائزة، منها:  02حاصل على أكثر من 

هـ. ملشروع ""ترشيد استخدام املياه يف نظم التربيد بتبخري املاء  1604ي لعام الفوز جبائزة املراعي لإلبداع العلم -
 للمنشآت الزراعية" مشرتك مع الباحث الرئيس د. ابراهيم بن حممد اهلالل و أ.د. عبدالرمحن اجلنويب.

 هـ1651ر املتميز . شهادة استحقاق من الدرجة الثالثة )الربونزية( من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للنش -

 هـ.1604. امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . من قبل مدينة64-14شهادة البحث املتميز )الفضية( لبحث أ ت  -
 (1( واجلمعيات العلمية )12) :اللجان: العضوية

ل الكيميائية". رقم تسليم "قاتل حشرات سيقان األشجار ذو التأثري املزدوج للموجات الكهرومغناطيسية واحملالي براءات االختراع:
 هـ.، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.1/1/1652بتاريخ  12452221الطلب 

 .عبدالعزيز للعلوم والتقنية وسابك وجامعة امللك سعود.مدعم من مدينة امللك مشروع حبثي  11 المشاريع البحثية الممولة:
  األلبان.بالتمور ومنتجاهتا  وتصنيع ،صاد للمحاصيل البستانية والتمورتقنيات عمليات ما بعد احل  البحثية: هتماااتاال

mailto:Alhamdan@ksu.edu.sa
mailto:Alhamdan@ksu.edu.sa
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 إنتاج احملاصيل البستانية يف اململكة العربية السعودية -0

 

  احملاصيل البستانية تصنيف -5
  حسب القابلية للتلف أثناء التداول والتخزينالتقسيم  5-1    
  بعد احلصادملا حسب االحتياجات احلرارية التقيم  5-0    
 فواقد ما بعد احلصاد -6
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 طرق التحكم يف تدهور احلاصالت البستانية بعد احلصاد 6-0      
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 جودة املنتجات البستانية -1     
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 النكهة 1-1-5              
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 مقداةال -1
زيادة اإلنتاج الزراعـي. وهلـذا  ـب احملافظـة وباسـتمرار إىل  ة يف تعداد سكان العامل، فإن احلاجة ماسةنظراً للزيادة املستمر 

)الــت تشــمل حماصــيل الفاكهــة  وتشــكل احملاصــيل البســتانية علــى معــدالت إنتــاج غــذائي عاليــة تفــي باملتطلبــات املتزايــدة للســكان. 
الدول الناميـة، كمـا أ ـا تلعـب دوراً مهمـا يف إمـداد اإلنسـان بالعناصـر الغذائيـة  نسبة عالية من اإلنتاج الزراعي وخاصة يف واخلضر(

نظـــراً لكو ــا أكثــر عر ـــة  Perishable Commodities قابلـــة للتلــف منتجــاتوالفيتامينــات واألليــاف.  وتعــد احملاصـــيل البســتانية 
 حلدوث تلف ما بعد احلصاد باملقارنة مع حماصيل احلبوب.

إنتاج احملاصيل البستانية يف اململكة العربية السعودية وتصنيف احملاصيل البسـتانية مـن وجهـة نظـر  داراإلصيستعرض هذا 
بعـد احلصـاد وطـرق الـتحكم هبـا.  البسـتانية نتجـات ملوعوامـل تـدهور جـودة ااحلصـاد علوم ما بعد احلصاد كما يناقش فواقد مـا بعـد 

طــرق قياســها ودالئــل نضــج احملاصــيل البســتانية. ويتطــرق إىل عمليــات مو ــوع صــفات اجلــودة وعناصــرها و كمــا يتنــاول اإلصــدار 
 ما بعد احلصاد.عمليات التقنيات احلديثة يف جمال ع اإلشارة إىل بعض التداول والتخزين م

 
 إنتاج المحاصيل البستانية في المملكة العربية السعودية -2

احملاصـــيل  إنتـــاجأســـاليب وتقنيـــات وكـــذلك لنبـــاا واحليـــوا  بشـــقيه ايف اململكـــة العربيـــة الســـعودية  الزراعـــي اإلنتـــاجتطـــور 
)وزارة  .  وتشــري أحــدث اإلحصــائياتبشــكل وا ــا يف العقــود األخــرية البســتانية ســواء يف احلقــول املكشــوفة أو يف البيــوت احملميــة

مليـــون طـــن مـــن  0،4مـــن يقـــارب  مـــامليـــون طـــن مـــن التمـــور والعنـــب واملـــوا  و  1،4مايقـــارب أنـــه ن انتـــاج إىل  (0212الزراعـــة، 
مـا  إذاجيـدة  إنتاجيـةومبعـدالت  ،(1وجـدول  5و  0و 1 أشـكال) م0229البيوت احملميـة عـام و اخلضروات من احلقول املكشوفة 

 بشـــكل عـــام يفاخلضــر  إنتاجيـــةأن مـــن اجلـــدير بالــذكر يف الزراعـــات املكشــوفة.  و أخــذنا يف االعتبـــار الظــروف البيئيـــة غـــري املناســبة 
الت  البستانية يالحظ وجود كميات من املنتجاتو احلقول املكشوفة.   يف اإلنتاجيةباملقارنة مع أعلى بعدة أ عاف ية البيوت احملم

تفقد أثناء احلصاد ومابعده من عمليات التداول والنقل والتخزين، وعلى الرغم من عدم توافر معلومات دقيقة عن نسب هذا الفقد 
% )حسـب نـوع احملصــول(.  واكـن العمـل علـى تقليـل نسـب الفقـد وبالتـايل زيــادة 52- 02ن مـ تهانسـب رقـدتنـه أيف اململكـة اال 

  .املختلفةتداول عمليات الالكميات املنتجة ورفع الكفاءة االنتاجية عن طريق تطبيق التقنيات املناسبة يف 

 
 

 م0229نتاج أهم حماصيل الفاكهة )ألف طن( باململكة العربية السعودية عام ( : إ1شكل )
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 م0229عام  ونسبها هكتار( باململكة العربية السعوديةألف املساحة املزروعة بأهم حماصيل الفاكهة )( : 0شكل )
 
 

 
 

 م0229عام ونسبها ( : إنتاجية أهم حماصيل الفاكهة )طن/هكتار( باململكة العربية السعودية 5شكل )
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 .م0229عام العربية السعودية ملكة حماصيل اخلضر باملأهم  إنتاج (. إحصائيات1) جدول
اإلنتاج  احملصول 

 طن(1222)
اإلنتاجية  املساحة )هكتار(

 )طن/هكتار(
 54 11،104 165 طماطم

 01 14،441 666 بطاطس

 14 4،519 114 كوسا

 14 5،441 14 باذجنان

 16 6،664 41 باميا

 14 0،954 69 جزر

 01 0،109 40 بصل جاف

 44 6،441 504 خيار

 02 12،410 011 مشام

 02 14،445 554 بطيخ

 01 01،444 649 أخرى

 124،441 0،444 مجايل اإل
 

  .0202صدر: وزارة الزراعة، امل
    

   ل البستانيةيحاصمال تصنيف -3
 :حسب عدة جماميعإىل  احملاصيل البستانية صنيفاكن ت
 القابلية للتلف أثناء التداول والتخزين. .1

 رية ملا بعد احلصاد.االحتياجات احلرا .0

 البستا .التعريف  .5
 اجلزء الذي يؤكل. .6

 
 نظراً ألمهيتها املباشرة يف عمليات ما بعد احلصاد. ة األوىل والثانيةاجملموعإىل  سيتم التطرقو 
 
 تداول والتخزينللتلف أثناء الالتقسيم حسب القابلية  3-1

ون ورقـة او كـالنبـاا فقـد ت أصـلهك او التصنيع بغض النظر عـن الثمرة )من الناحية البستانية( اجلزء الصا  لالستهال دتع
ساقا او جذرا او زهرة.  وبالتايل من املهم التعرف على مدى قابلية تلك الثمار للتلف والعمل على اختاذ االجراءات الكفيلة باحلد 

 ظـروفال عنـدالتخزين لكـل حمصـول  فرتةل على طو  هذا التقسيمويعتمد  فظ والتداول وفق نظام تسويقي فعال.منه واطالة فرتة احل
 .درجة احلرارة والرطوبة النسبيةاملناسبة من 
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 :إىلأثناء التداول والتخزين وتقسم الثمار من حيث قابليتها للتلف 
مثل التـ  الطـازج واملشـمش  ساسةاحلة وتشمل بعض مثار الفاكه :بعد الحصادعالية تلف ذات سرعة احاصيل  -أ 

والفراولـة الطمـاطم اخلضـر مثـل  وبعـض لتمور )يف مراحل نضـج الـبلا واملنصـف والرطـب(االعنب و  أصنافوبعض 
حسـب النـوع  أسـابيعإىل  يـامتجاوز مدة التـداول والتخـزين عـدة أت العادة واخلضر الورقية مثل اخلس والسبانخ.  و 
  التداول والتخزين.ظروف والصنف ومستوى االهتمام باحلصاد و 

تشمل الكثري من حماصيل الفاكهة كالتفاح والكمثـرى والعنـب  بعد الحصاد:سطة اتو سرعة تلف ذات احاصيل  -ب 
وكثري من حماصيل اخلضـر الثمريـة كـالبطيخ والتمور )نصف اجلافة( واملوا  واخلوخ والربقوق والرمان واملاجنو والزيتون 

تبعــا للنــوع والصــنف وطريقــة  عــدة شــهورأســابيع إىل والفاصــوليا والبســلة واللوبيــا.  وتــرتاوح مــدة التخــزين مــن عــدة 
 احلصاد ونظم التداول والتخزين. 

حماصـيل اخلضـر و  وتشمل الثمار اجلافة مثل بذور اخلضر اجلافة كالبسلة والفاصـوليا واللوبيـا :احاصيل بطيئة التلف -ج 
هلــذه التخــزين وتــرتاوح مــدة . (اجلافــة)البقوليــات و  مثــار النقــل كــاجلوزو والتمــور )اجلافــة(  اجلذريــة والدرنيــة والبصــلية

 عدة سنوات.إىل  ب  عدة أشهراحملاصيل 
  
وكــرب حجـــم األجــزاء الـــت تؤكــل فيهـــا، وكـــذلك  حمتواهـــا الرطـــويباحلاصـــالت البســتانية ســـريعة التلــف بارتفـــاع نســبة تتميــز  

طيئة التلف بعد ومن ناحية أخرى فإن احلاصالت البستانية ب .يالحظ أن الثمار سريعة التلف هي الت تقطف بعد اكتمال النضج
كمـا اكـن الـربني بـ  هـذا التقسـيم وبـ  معـدل التـنفس حيـث يقـل معـدل التـنفس للمحاصـيل حمتواها الرطويب.  احلصاد تتميز بقلة 

 طــرق التقســيم بالنســبة ملعــامالت مــا بعــد احلصــاد نســببطيئــة التلــف عــن املتوســطة وعــن ســريعة التلــف، ويعتــرب هــذا التقســيم مــن أ
 .لبستانية وحتملها لعمليات النقل والتداول وظروف التخزينوقابلية احملاصيل ا

 
 بعد الحصاد:لما التقسيم حسب االحتياجات الحرارية  3-2

 تقسم احملاصيل البستانية حسب مقدار حساسيتها الخنفاض درجة احلرارة أثناء التربيد املبدئي أوالتخزين إىل:
 حمـددة عـادة ي احملاصـيل الـت إذا تعر ـد لـدرجات حـرارةوهـ :Chilling Injury احاصيل حساسة ألضرار البرودة -أ 

الــت تســبب تــدهوراً ســريعاً يف جودهتــا وخاصــة بعــد  بأ ــرار الــربودة املئــوي( تصــابالصــفر التجمــد ) أعلــى مــن درجــة
م 0فعلـى سـبيل املثــال، تـرتاوح درجـات حــرارة أ ـرار التربيـد مــن  .ظـروف اجلـو العــاديإىل مـن ظـروف التربيــد  نقلهـا
تلك احملاصيل أيضاً  وتشملم للموز والليمون.  11م للخيار والطماطم النا جة وإىل 4أصناف التفاح إىل  لبعض
 ومثار الفاكهة الت من أصل مداري وشبه مداري كاملوا  واملاجنو واملوز والزيتون. حماصيل اخلضر الثمريةمعظم 

ل بـدرجات احلـرارة املنخفضـة بـل أن أنسـب درجـة وال تتـأثر هـذه احملاصـي احاصيل غير حساسة ألضرار البررودة: -ب 
اصــيل اخلضــر معظــم حموتشــمل  )فــوق درجــة التجمــد مباشــرة( محــرارة لنقــل وختــزين غالبيــة هــذه احملاصــيل هــي صــفر

 البسلة ومجيع مثار الفاكهة متساقطة األوراق.و  الورقية والزهرية واجلذرية )عدا البطاطا( والدرنية والبصلية
    

ت اخلاصـة مثـل البطــاطس هنـاك بعـض احلـاال. و نقـل والتخـزينعنــد ال حتديـد أنسـب درجـات احلـرارةيف تقسـيم ويفيـد هـذا ال
أيضـاً ، م(52 البصل الذي ينجا ختزينه على درجات احلرارة املرتفعة )أعلى مـنكذلك م و 1أقل من عند تخزينها ب الت ال ينصا

 م. 6حرارة أقل من  بعض أصناف التفاح الت تتعرض لضرر التربيد على درجات
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يرجـــع ارتفـــاع نســـبة التلـــف يف احلاصـــالت البســـتانية إىل كـــون غالبيتهـــا حماصـــيل ســـريعة التلـــف بعـــد احلصـــاد وذات عمـــر 
.  ولتقليــل نســبة الفاقــد يف احلاصــالت البســتانية بعــد احلصــاد مــع  تتــوافر ظــروف التخــزين املناســبةتســويقي أو ختــزيين حمــدود إذا مل

ة أطول فرتة ممكنة فإنه  ب أوالً اإلملام التام بعوامل التدهور بعد احلصاد ومعرفة طرق ووسائل وتقنيات التحكم احملافظة على اجلود
 هبا ومن مث السيطرة عليها.

 
 فواقد اا بعد الحصاد -4

ول حيدث الفاقد يف احلاصالت البسـتانية كميـاً أو نوعيـاً بعـد حصـادها.  وختتلـف نسـبة الفقـد الكمـي حسـب نـوع احملصـ
ومدى تطبيق التقنيات احلديثة يف الزراعة واحلصاد والتداول والتخزين. أما الفقد النوعي فيتمثل يف اخنفاض جودة املنتج بصفة عامة 

 مثل الذبول والكرمشة وفقدان اللمعان وتدهور اللون وفقدان جزء كبري من النكهة املميزة للمحصول وحنو ذلك. ( 6)شكل 
الزراعــي اكــن حتقيقهــا أيضــاً مــن خــالل تقليــل الفقــد الــذي حيــدث للحاصــالت البســتانية نتيجــة  إن عمليــة زيــادة اإلنتــاج

تلــف الثمــار أثنــاء احلصــاد والتــداول والتخــزين.  وحيــدث الفقــد الكمــي والنــوعي يف املنتجــات البســتانية يف أي مرحلــة بعــد احلصــاد 
% يف الــدول املتقدمــة صــناعياً كمــا يقــدر مــاب  01-1لفاقـد مــاب  وخـالل التــداول ابتــداء مــن املــزارع وانتهــاء باملســتهلك. ويقــدر ا

% وأكثر من ذلك يف الدول النامية. وختتلف هذه النسبة حسب انواع احملاصيل البستانية من خضر وفاكهة تبعـاً لطبيعـة 02-12
إىل حمتواهـا الرطـويب املرتفـع وسـرعة  الرتكيب الوراثي والتشرحيي والفسيولوجي.  وترجـع سـرعة تـدهور املنتجـات البسـتانية بصـفة عامـة

ف التنفس العالية الت تعر ها لفقد املاء والذبول وفقد املظهر. كما أن تأثري العوامل البيئية بعد احلصاد واثناء النقل والتداول وظرو 
ىل تدهور اجلودة وارتفاع نسبة التخزين وما يصاحبها من التعرض لأل رار امليكانيكية واحلشرية واملر ية والفسيولوجية يؤدى إمجاال إ

 الفاقد بعد احلصاد.
%( يعادل يف جدواه االقتصـادية 12-1إن تقليل نسبة الفاقد يف احلاصالت البستانية بعد احلصاد ولو بنسبة بسيطة ) 

 استصالح وزراعة مساحات كبرية تستنزف الكثري من املوارد املائية واالقتصادية.
 

 دأسباب فواقد اا بعد الحصا 4-1
 يوجد العديد من العوامل الت تلعب دوراً يف تدهور مثار احلاصالت البستانية، واكن تقسيمها إىل عوامل داخلية وأخرى خارجية.

 
 عواال التدهور الداخلية   4-1-1
 . التنفس 1 

داخـل املنـتج البسـتا  التنفس أحد عوامل التدهور الداخلية، وهو عملية حيوية يتم فيها حرق املواد الغذائيـة املخزنـة  ديع
 إلنتاج الطاقة الالزمة إلمتام مجيع العمليات احليوية يف اخللية.   

معـدل تـنفس املنتجـات البسـتانية بعـد احلصـاد دلـياًل مباشـراً علـى مقـدرهتا التخزينيـة بعـد احلصـاد، اذ كلمـا كـان  يعدكما 
( 0ي أو التخـزيين  قصـرياً والعكـس صـحيا. ويو ـا جـدول )معدل التنفس مرتفعاً كلما زادت سرعة التدهور وكان العمر التسـويق

 االرتباط الوثيق ب  سرعة تدهور احملصول البستا  بعد احلصاد ومعدل التنفس جملموعة من حماصيل اخلضر والفاكهة.
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 (. تقسيم احلاصالت البستانية من حيث سرعة تدهورها بعد احلصاد وارتباط ذلك مبعدل التنفس.0جدول )

تدهور احملصول سرعة 
 البستا  بعد احلصاد

 معدل التنفس 
 / CO2 ملجم
 ساعة /كجم

 أمثلة من حماصيل اخلضر والفاكهة 

 متور جافة كاملة النضج.-مثار  -بقوليات جافة  1أقل من  بطيء التدهور جداً 

ـ تفـاح ـ  الشـمامبصـل ـ ثـوم ـ بطـاطس ـ بطاطـا ـ بنجـر ـ بطـيخ ـ  12-1 بطئ التدهور
 .متور )خالل( -ا  ـ أناناسعنب ـ مو 

متوســـــــــــــــــــني يف ســـــــــــــــــــرعة 
كرنـب ـ كنتـالوب ـ جـزر ـ فجـل بـدون أوراق ـ كوسـة ـ خيـار ـ  02-12 التدهور

 طماطم ـ خوخ ـ مشمش ـ برقوق ـ كمثرى ـ ت  ـ زيتون ـ ماجنو 

ألوراق ـ فجـل بـاألوراق ـ خـس قـرنبيني ـ فاصـوليا ليمـا ـ جـزر بـا 62-02 سريع التدهور
 .ورقي

بروكســيل ـ باميــة ـ فاصــوليا  /بصــل أخضــر ـ بروكلــي ـ كرنــب 42-62 التدهور جداً  سريع
 خضراء.

 بقدونس ـ بسلة ـ سبانخ. /فراولة ـ ذرة سكرية ـ مشروم  42أعلى من  فائق السرعة يف التدهور
 (.1991املصدر: )اليتيم،  

 
 يف النقاط التالية:واكن حصر النتائج الت تصاحب ارتفاع معدل تنفس احملصول البستا  

 فقدان جزء كبري من القيمة الغذائية للمنتج البستا  بعد حصاده. -1

يــؤدي فقــدان املكونــات الغذائيــة إىل فقــدان النكهــة )الطعــم والرائحــة( املميــزة للمحصــول وبالتــايل اخنفــاض جودتــه وتــد   -0
 سعر تسويقه.

 حدوث فقد كمي )اخنفاض وزن املنتج(. -5

رة )الطاقة احليوية( املصاحبة لعملية التنفس إىل زيادة سرعة مجيع العمليات احليوية ومنها التنفس تؤدي الطاقة احلرارية احل -6
ذاته وكذلك سرعة اندفاع احملصول البستا  للدخول يف مرحلة الشيخوخة ومايصاحب ذلك من تد  يف مستوى اجلودة 

 وتنشيني عمليات التدهور مثل التجذير أو التزريع وغريها. 

لطاقــة احليويــة النانــة مــن التــنفس درجــة حــرارة احملصــول ممــا يزيــد مــن نشــاط الكائنــات احليــة الدقيقــة وبالتــايل ســرعة اترفــع  -1
 انتشار األمراض الفطرية والبكتريية وارتفاع نسبة التالف بعد احلصاد.

 قصر العمر التسويقي والعمر التخزيين للمحصول بعد احلصاد. -4

 

درجة النضج وكذلك ظـروف التخـزين خاصـة درجـة احلـرارة. نوع احملصول و حسب  تتفاوت معدالت التنفس للمحاصيل
زاد بشـكل ملحـوم مـع ووجـدوا أنـه م( معدل تنفس بلا صنفي الربحـي واحللـوة  0212) خرونوآ احلمدان قاسفعلى سبيل املثال 

مما كسيد الكربون/كجم.ساعة( مل جم ثا  أ02إىل متوسني  0،1) من متوسني  م 01إىل  م1من  زيادة درجة حرارة التخزين
 معدل تدهور تلك الثمار.أدى إىل زيادة 
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 . اإليثيلين:2
اإليثيل  هو هرمون النضج الطبيعي للثمار، وهو أيضاً اهلرمون املؤدي إىل الشيخوخة ملا له من أثر بالغ يف دفع النباتـات 

عترب غاز اإليثيل  أحد أهم عوامل تدهور احلاصالت البستانية أو العضو النباا )الثمرة البستانية( للدخول يف طور الشيخوخة.  وي
بعــد حصــادها ملــا لــه مــن أثــر شــديد الفعاليــة ولــو برتكيــزات  ــئيلة جــداً. وتــزداد معــدالت إنتــاج الثمــار لإليثلــ  كلمــا انهــد حنــو 

 مراض أو احلشرات.م وعند اإلصابة باأل   01-02اكتمال النمو والنضج وكذلك عند استقرار درجة احلرارة ماب  
 وتتلخص أعراض التدهور الت يسببها اإليثيل  للمنتجات البستانية فيما يلي:

 سرعة اندفاع الثمار للشيخوخة. -1

 تقليل العمر التسويقي أو العمر التخزيين للثمار البستانية بعد احلصاد. -0

 خفض جودة الثمار البستانية بعد احلصاد. -5

 اخلضر الورقية أو الثمرية اخلضراء.سرعة فقدان الكلوروفيل يف حماصيل  -6

تليــف بعــض الثمــار البســتانية بعــد حصــادها مثــل الباميــا والفاصــوليا واللفــد والفجــل والكثــري مــن حماصــيل اخلضــر  -1
 الورقية والزهرية.

 فقدان الثمار لصالبتها وبالتايل صعوبة تداوهلا عند التسويق. -4

 البصل أثناء التخزين.تزريع درنات البطاطس واألبصال وفصوص الثوم ونذير  -4

 
ولتقليل سرعة تدهور الثمار بعد حصادها البد من خفض معدل تنفسها وكـذلك خفـض معـدل إنتاجهـا أو حساسـيتها 
لغاز اإليثيل . واكن الوصول إىل ذلك عن طريق اخلفض السريع لدرجة حرارة الثمار بعد حصادها )التربيد املبدئي( وختزينها مربدة 

اسب احملصول. كذلك يساعد يف تقليل معدل نضج الثمـار التخـزين يف غـرف ذات نظـم جـو هـوائي معـدل أو على درجة حرارة تن
وتتفـاوت حساسـية الثمـار لوجـود اإلبثيلـ  يف أجـواء التخـزين حسـب  متحكم فيه مـع الـتخلص اآليل مـن اإليثيلـ  وتقليـل إنتاجـه.

 أو غري مناخية.  climaticتقسيمها إىل حماصيل مناخية 
 

 لرطوبي االفقد واالكتساب  .3
يؤدي الفقد الرطويب إىل جفاف نسيب للمنتج مما يؤثر علـى قيمتـه التسـويقية. ومـن ناحيـة أخـرى، فزيـادة احملتـوى الرطـويب 

يتـأثر معـدل فقـد و  خسـارة املنـتج. يلللمحصول إىل مستوى مرتفع يؤدي إىل تعر ه للفساد بسبب نشـاط الكائنـات الدقيقـة وبالتـا
بســتانية للمــاء بعــد حصــادها بالعديــد مــن العوامــل الداخليــة اخلاصــة باحملصــول مثــل تركيــب الثمــار الظــاهري أو املورفــوجلي الثمــار ال

وتركيبها التشرحيي ونسبة وزن الثمار إىل مساحة سـطحها. ويـزداد معـدل فقـد الثمـار البسـتانية للمـاء بزيـادة نسـبة مسـاحة سـطحها 
رقية والزهرية وكذلك عمر الثمار الفسيولوجي عند احلصاد )الثمار الت حتصد قبل اكتمال منوها يف حماصيل اخلضر الو كما إىل وز ا  

أكثر فقداً للماء عن الثمار الت حتصد مكتملة النمـو أو نا ـجة(. وتـؤثر العوامـل اخلارجيـة أيضـاً علـى معـدل فقـد الثمـار البسـتانية 
حلصاد وأثناء التخزين وسرعة حركة اهلواء حول الثمـار والضـغني اجلـوي ودرجـة للماء مثل مستوى الرطوبة النسبية حول الثمار بعد ا

 احلرارة وغريها.
واكن التحكم يف فقد الثمار البستانية للماء بعـد حصـادها عـن طريـق الـتحكم يف الرطوبـة النسـبية يف املخـازن باإل ـافة 

بالستيكية الرقيقة )البـويل إيثيلـ ( أو بـالورق ذو الغشـاء املـبطن إىل تشميع أو تغليف الثمار أو التعبئة يف عبوات مبطنة باألغشية ال
 وكذلك بالتحكم يف سرعة حركة اهلواء حول الثمار باملخزن واستخدام العبوات املناسبة.



 

 -16- 

 . األضرار الفسيولوجية 4
وامـل غـري مالئمـة قبـل تعترب األ رار الفسيولوجية أحد عوامل التدهور الداخلية والت اكن أن تنشأ من تعريض الثمار لع

أو بعد احلصاد. فمثاًل عدم االتزان الغذائي قبل احلصـاد كـنقص عنصـر الكالسـيوم الـذي يـؤدي إىل ظهـور عفـن الطـرف الزهـري يف 
املاجنو. ولذلك فإن االهتمام بالتغذية بعنصر الكالسيوم قبل احلصاد أو املعاملة به بعـد احلصـاد يقلـل مـن فرصـة تعـرض الثمـار ملثـل 

 األ رار الفسيولوجية ويزيد من مقدرهتا التخزينية.هذه 
وتتعرض الثمار البستانية للعديد من األ رار الفسـيولوجية نتيجـة سـوء ظـروف التخـزين بعـد احلصـاد مثـل أ ـرار التجمـد 

بها عـدم اتـزان نسـب وأ رار الربودة  وأ رار احلرارة املرتفعـة. هـذا باإل ـافة إىل العديـد مـن األ ـرار الفسـيولوجية األخـرى الـت يسـب
الغازات يف اجلـو اهلـوائي احملـيني بالثمـار مثـل أ ـرار نقـص األكسـج  والتـنفس الالهـوائي )يسـبب القلـب اجملـوف يف البطـاطس( أو 

 زيادة اإليثيل  )التزريع والتجذير للعديد من احلاصالت البستانية(.
حملصول بالعمليات الزراعيـة قبـل احلصـاد مـروراً باحلصـاد ولتفادي مثل هذه األ رار الفسيولوجية  ب أن يبدأ االهتمام با
 والتداول وانتهاء بظروف التداول واإلعداد والتخزين املثلى ملا بعد احلصاد.

 
 عواال التدهور الخارجية 7-1-2

ء وحنوها. وتشمل بعض العوامل الت تتعرض هلا املنتجات البستانية بعد احلصاد مثل درجة احلرارة والرطوبة النسبية والضو 
 :. واكن بيان ذلك على النحو التايلهذا باإل افة إىل التعرض للصدمات امليكانيكية واإلصابات املر ية

 األضرار الميكانيكية -أ
تتعـرض الثمــار البسـتانية أثنــاء احلصـاد والتــداول والتعبئـة والنقــل للتجـريا واخلــدش ورمبـا الســقوط مـن ارتفاعــات 

ار امليكانيكيـة إىل نـرح أسـطا الثمـار  ومـن مث زيـادة إنتـاج اإليثيلـ  ممـا يـؤدي إىل تعجيـل خمتلفة. تؤدي مثل هذه األ ر 
وصول الثمار إىل الشيخوخة مع تدهور جودهتا. ويصاحب ذلك أيضاً ارتفـاع يف معـدل تـنفس الثمـار وارتفـاع يف معـدل 

تاحـــة الفرصـــة لنمـــو العديـــد مـــن الفطريـــات فقـــدا ا لرطوبتهـــا الداخليـــة. كمـــا تـــؤدي األ ـــرار امليكانيكيـــة الســـطحية إىل إ
والبكرتيا مما يؤدي إىل زيادة نسبة تعفن الثمار أثناء التسويق أو التخزين وبالتايل ارتفـاع نسـبة التـالف كمـاً ونوعـاً. لـذلك 

  ب العناية بوسائل وطرق النقل وكذلك التصميم املناسب للعبوات وأيضاً طرق تفريغ وحتميل وتداول الثمار.
 إلصابات المرضية ا -ب

تعتــــرب اإلصــــابات املر ــــية مــــن أهــــم عوامــــل تــــدهور احلاصــــالت البســــتانية بعــــد حصــــادها، وتنشــــأ مــــن نشــــاط 
الفطريات والبكرتيا خاصة عند ارتفاع نسبة التجريا امليكـانيكي وعـدم التطهـري أو التربيـد السـريع وعـدم العنايـة بـالتخزين 

ن أن تنــتج عـن مهامجــة بعـض الكائنــات احليـة الدقيقــة للثمـار البســتانية عنــد املـربد. وهنــاك أيضـاً بعــض األمـراض الــت اكـ
(. ومـن اجلـدير 6غـري مناسـبة ممـا يـؤدي لتهتـك أسـطا الثمـار وتعفنهـا )شـكل أو عبوات ختـزين التخزين يف ظروف بيئية 

بعض األ ـرار الفسـيولوجية بالذكر أن مقاومـة الثمـار البسـتانية لإلصـابات املر ـية تقـل بدرجـة كبـرية عنـد إصـابة الثمـار بـ
 مثل أ رار الربودة أو لفحة الشمس أو غريها وكذلك عند تقدم مراحل النضج و الوصول إىل الشيخوخة.

وللوقايــة مــن اإلصــابات املر ــية  ــب تقليــل التجــريا امليكــانيكي للثمــار ألقــل حــد ممكــن عنــد احلصــاد وأثنــاء 
 هبا دولياً وتطهري أدوات احلصاد وأدوات التداول بعد احلصاد. كذلك التداول مع تطهري الثمار بأحد املطهرات املسموح

 .املثلىاحلفام على سلسلة التربيد املناسبة وظروف التخزين  ب 
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مثار على نشاط الكائنات الدقيقة املسببة لفساد ونوع العبوات (.  تأثري ارتفاع درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية 6شكل )

 م(.0226)السعدون واحلمدان،  اوتدهوره الطماطم
 
 ر الحاصالت البستانية بعد الحصادطرق التحكم في تدهو  4-2

 :يف املعامالت التالية سبل تقليل فاقد ما بعد احلصاد من احملاصيل البستانيةاكن تلخيص 
 العناية بعمليات اإلنتاج للوصول إىل مثار عالية اجلودة. .1
 ر ومرحلة النضج املالئمة وطريقة احلصاد.حتديد أنسب موعد لقطف الثما .0

و ع برنامج حمدد وصارم يلتزم به العاملون باحلصاد ويف عمليـات اإلعـداد والتخـزين. ومـن مث جدولـة وتوثيـق بيانـات  .5
 احلصاد والتداول والتخزين شاماًل الفواقد. 

 تقليل املدة ب  احلصاد واالستهالك الطازج أو التصنيع. .6

 كانيكية للحاصالت البستانية أثناء اجلمع واإلعداد والتعبئة والتدرج والنقل والتداول.تقليل األ رار املي .1

 اختيار العبوات املناسبة والتصميم اجليد لتقليل األ رار امليكانيكية ولتهوية املنتج.  .4

 العناية بعمليات إعداد الثمار من غسيل وتشميع وتدريج وفرز وتعبئة. .4

 لتخلص من حرارة احلقل بسرعة.إتباع طرق التربيد املبدئي ل .4

 احلاصالت البستانية أو ختزينها. نقلاستخدام التربيد أثناء  .9

التحكم يف درجة احلرارة والرطوبة النسبية والتهوية يف املخازن كوسيلة أساسية للتحكم يف معدل التنفس ومعدل فقـد  .12
 التخزين. املاء، تقليل تراكم الغازات املختلفة حول احلاصالت البستانية أثناء 

استخدام املعامالت اإل افية للتربيد مثـل املطهـرات الفطريـة واحلـرارة العاليـة والتبخـري بالغـازات والتشـعيع بأشـعة جامـا  .11
 واألوزون واألشعة فوق البنفسجية هبدف تقليل أو منع اإلصابة باألمراض الفطرية.

وبالتـــايل تقليـــل ســـرعة تـــدهور بعـــض الثمـــار  اســـتخدام اجلـــو اهلـــوائي املـــتحكم بـــه كوســـيلة للـــتحكم يف معـــدل التـــنفس .10
 املناسب هلا هذه التقنية يف حال جدواها االقتصادية.

 استخدام منظمات النمو يف احملافظة على جودة احملاصيل الورقية للتحكم يف درجة نضج الثمار. .15

 بصلية واجلذرية.استخدام التشعيع بأشعة جاما أو مثبطات النمو ملنع تزريع بعض حماصيل اخلضر الدرنية وال .16

 تقديرات الفاقد ان انتجات المحاصيل البستانية 4-3

% مـن منتجـات 01خيتلف تقدير نسبة الفاقد من حمصول آلخر ومن بلد آلخر . واكـن القـول بصـفة عامـة أن حـوايل 
( وتقــل يف الــدول 5ل اخلضــر والفاكهــة الــت تنــتج علــى مســتوى العــامل تتعــرض للفقــد.  ترتفــع هــذه النســبة يف الــدول الناميــة )جــدو 
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% حســب نـــوع احملصـــول 12-11املتقدمــة صـــناعياً. وتــرتاوح نســـبة الفاقــد مـــن احلاصــالت البســـتانية يف بعــض الـــدول العربيــة بـــ  
 ومستوى تطبيق التقنيات احلديثة يف مراحل الزراعة واحلصاد والتداول والتخزين.

 
 جودة المنتجات البستانية -5

نتج من خالل جمموعة من الصفات واخلواص الت تعطـي كـل منـتج قيمتـه وفقـاً للغـرض املـراد متثل اجلودة درجة التميز للم
جودة احلاصالت البستانية يف املظهر والقوام والنكهة )وتشمل الطعم والرائحة( والقيمة الغذائية وعوامل  صفاتمنه.  واكن حصر 

كمــا هــو مبــ  يف   العناصــرالرئيســة العديــد مــن  الصــفاتهــذه  األمــان احليــوي )الــت تتعلــق بصــحة وســالمة اإلنســان(. وينــدرج حتــد
 (.6اجلدول رقم )

 
 ( . تقديرات نسبة الفاقد يف بعض احلاصالت البستانية.5جدول )

 .(1991اليتيم، )املصدر: 
 

 .وعناصرها الرئيسة جلودة احلاصالت البستانية الصفات(. 6جدول )

 Kader, A. , 2002و  1991اليتيم،  :املصدر: بتصرف من
 

 نســـــــــــــبة الفاقــــــــد % احملصول نســـــــــــــبة الفاقــــــــد % احملصول
 66 اجلزر 16 التفاح

 51-11 البصل 91-02 احلمضيات
 40 اخلس 42-02 املوز
 12-1 الطماطم 42-02 اخلوخ
 91-51 البطاطا احللوة 04 العنب

 54 الكرنب  62-1 البطاطس

 عناصرها الجودة  صفات 
اللــون )عمــق وكثافــة و  امــل اســتدارة واســتطالة وانــدماج(الشــكل )أبعــاد ومعو وزن الــاحلجــم و  املظهر 

 ة والفسيولوجية واملر ية.يالعيوب املظهرية والشكلو  لمعانالو  توزيع( الوانتظام 
والتحليـل القطـاعي  الصـالبة والطـراوة والغضا ـة والعصـريية والتليـف والزيتيـة وعوامـل املضـغ القوام 

 للقوام واخلواص امليكانيكية األخرى.
املميــــزة )والرائحــــة العطريــــة احلمو ــــة والطعــــم القــــابض وامللوحــــة( الطعــــم )احلــــالوة واملــــرارة و  نكهةال 

 والرائحة املرغوبة وغريها. (حملاصيل معينة
 .واأللياف نسبة الكربوهيدرات والدهون والربوتينات والفيتامينات واألمالح املعدنية القيمة الغذائية 
 الكائنات الدقيقة.نشاط و واإلشعاع لطبيعة والكيماوية والتلوث بالعناصر الثقيلة السموم ا عوامل األمان احليوي 
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 وطرق قياسهاالجودة  صفات 5-1
 المظهر 5-1-1

م على جودة املظهر من واكن احلكقيمة السلعة وجاذبيتها.  اجلودة والذي غالباً مايدل على صفاتاملظهر من أهم  ديع
 :تاليةال عناصرهخالل 

فمــثاًل تفضــل األحجــام الصــغرية يف  ،: يتبــاين حجــم الثمــرة البســتانية حســب نــوع احملصــول ومرحلــة القطــفالحجررم -أ
احملاصيل الثمرية الت حتصد أثناء تطورها وقبل اكتمال منوها مثل اخليـار والكوسـة والباميـة. وعلـى العكـس بعض 

الكبــرية يف الثمــار الــت حتصــد مكتملــة النمــو أو نا ــجة مثــل البطــيخ والفراولــة واملــاجنو واملــوا  تفضــل األحجــام 
وهناك مثار تفضل أحجامها املتوسطة خاصـة للتصـدير مثـل بعـض أنـواع الشـمام. ويلعـب ذوق  .واجلوافة وغريها
لزراعة حتديد األصناف الت تزرع أساسياً يف حتديد احلجم املرغوب لالستهالك. وهلذا  ب عند ااملستهلك دوراً 

أن يؤخــذ يف االعتبــار ذوق  -عنــد احلصــاد  –لالســتهالك احمللــي واألصــناف الــت تــزرع بغــرض التصــدير. و ــب 
 املستهلك من حيث احلجم املرغوب للثمار.  

س جــودة حمصــول عــب شــكل الثمــرة البســتانية دوراً بــارزاً يف حتديــد جودهتــا املظهريــة. فمــثاًل  اكــن قيــاليالشرركل:  -ب
درجــة جودهتــا الكرنــب واخلــس  وكــذلك حيــدد انــدماج رقوس القــرنبيني و البصــل مبعامــل اســتدارة األبصــال النانــة

 انتظام شكل قرون الفاصوليا على جودة الشكل وبالتايل املظهر. يدل كما و  .املظهرية
ثمــار قواعــد أساســية للحكــم علــى ال لــون املظهــر حيــث تشــكل كثافــة وانتظــام توزيــع عناصــر أهــممــن وهــو اللررو :  -ج

حسب احملصول ومرحلة القطف فمثاًل اللون األخضر وكثافته وانتظـام يف اللون املميز هلا وختتلف الثمار اجلودة. 
. جــودة حماصــيل اخلضــر الورقيــة والثمريــة الــت تؤكــل قبــل اكتمــال منوهــا مثــل اخليــار علــىتوزيعــه دليــل هــام للغايــة 

اع قيمــة احملصـول الغــذائي مـن خــالل كثافـة اللــون املميـز لــه كمـا هــو احلـال يف اجلــزر واكـن االسـتدالل علــى ارتفـ
ويـتم تقـدير  لكون اللون الربتقايل داللة على ارتفاع احملتوى من الكاروتينات والـت هـي أسـاس تكـوين فيتـام  أ.

تقدير الصبغات املسئولة عن ، و نفاذية الضوء، ق انعكاس الضوءيمع دالئل األلوان عن طر  املقارنةاللون  بطريقة 
عـدد مــن األجهــزة هنــاك  عنـد عمليــات احلصـاد والفــرز. أيضـاً خمططــات قياسـية للــون اكــن اسـتخدام و األلـوان.  

  (.1يف شكل )املو ا مثل جهاز قياس اللون البستانية منتجات للس اللون اقيل
 دالثمـار عنـملعـان اختفـاء أن البسـتانية حيـث يف حتديـد جـودة الثمـار  اللمعـاناكن االعتمـاد علـى درجـة : اللمعا  -د

تسويقها يعين أ ا مثار غري طازجة أو مضى على حصادها وقد طويل أو ن تداوهلا بعد حصادها بصـورة سـيئة 
صــفة مميــزة للعديــد مــن الثمــار مثــل  ويعــد اللمعــانأو أصــيبد بــبعض األ ــرار الفســيولوجية مثــل أ ــرار الــربودة. 

والطمـاطم والباذجنـان واملـوا  حيـث تلعـب الشـموع املغلفـة ألسـطا الثمـار دوراً بـارزاً يف  التفاح والبطيخ والفلفـل
واكن يف بعـض التطبيقـات إ ـافة بعـض املـواد الشـمعية الطبيعيـة الـت تزيـد مـن ملعـان الثمار.  ملعانحتديد درجة 

 الثمار كالربتقال والتفاح. 
اخنفاض حاد يف جودهتا املظهريـة إىل  ظهرية على الثمار البستانيةبعض العيوب امل ظهوريؤدي  :العيوب المظهرية -هر

 وهلــذا  ــب العنايــة باســتبعاد الثمــار ذات العيــوب املظهريــة داخليــة.الو ارجيــة اخلظهريــة املعيــوب الويشــمل ذلــك 
عتمــاد ويعتــرب عامــل املظهــر أحــد بــل أهــم املعــايري الــت اكــن اال  .الفــرز والتــدريجعمليــات أثنــاء  ألســطا الثمــار

 عليها يف حتديد مرحلة القطف املثلى واملناسبة لغالبية احلاصالت البستانية.
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 القوام 5-1-2
وتعترب عملية تأخري فقدان الثمـار لصـالبتها أحـد على نضجها مث اناهها للشيخوخة.  لصالبتها دليالً  فقدان الثمار ديع

د احلصاد. ومن املعـروف أن فقـدان الثمـار لصـالبتها يعـين طراوهتـا وعـدم مفاتيا النجاح يف تداوهلا وتسويقها وتقليل الفاقد منها بع
وقـد تقـاس الصـالبة بـأجهزة ، تستخدم أجهزة يدويـة لقيـاس الصـالبة والـت يعـرب عنهـا بقـوة االخـرتاق للحـم الثمـرةو  .حتملها للتداول

قــوام كــاًل مــن العصــريية والتليــف والرتمــل كمــا أن مــن مكونــات الة أو القــدرة علــى اســتعادة الشــكل.  معمليــة أخــرى لقيــاس الصــالب
 (.1وعوامل التحليل القطاعي للقوام الت يتم قياسها جبهاز قياس اخلواص امليكانيكية )شكل 

 

     
جهاز قياس اخلواص امليكانيكية )القوام( الختبارات الكبس واالخرتاق والقص )ا ( و (. جهاز لقياس اللون 1) شكل

 (.0225احلمدان وحسن، املصدر: ) .باحلاسب اآليلم هبما والتحك )يسار(للتمور  
 
 النكهة 5-1-3

ختتلف هذه املركبات من نوع آلخر بل ومن و . متميزةانية على مركبات تكسبها نكهة حتتوي مثار احلاصالت البست
مثل اإلسرتات  ةلوطمتطايرة أو خمعطرية ركبات ملاملرتبطة حباسة الشم و صنف آلخر داخل النوع الواحد. وترجع الرائحة 

 ثريات وبعض املركبات األخرى الت قد حتتوي على عناصر الكربيد والنرتوج .يوالكحوالت واأللدهيدات والكيتونات واأل
 يف النقاط التالية:عناصرها واكن تو يا  .ودةاجلالنكهة طعم ورائحة احملصول البستا  وكالمها يتحكم وبدرجة كبرية يف تشمل و 
واكـن  .( والثنائيـةالرتكيب تعتمد حالوة الثمار البستانية على حمتواها من السكريات األحادية )مخاسية أو سداسية الحالوة:  -

االسـتدالل علـى حمتــوى الثمـار البســتانية مـن السـكريات بالتــذوق أو بقيـاس النســبة املئويـة للمـواد الصــلبة الذائبـة أو بقيــاس 
املواد الصلبة الذائبة  كميةويف الكثري من الثمار النباتية اكن االعتماد على قياس   .السكريات الكلية أو السكريات الذائبة

(TSS ) أو العنــب أو غريهـــا. ويــؤدي ســـوء تــداول الثمـــار بعـــد  الشـــمامحتديــد درجـــة القطــف املثلـــى كمــا هـــو احلــال يف يف
ة للتـــنفس يف كـــل أو غالبيـــة الثمـــار اخنفـــاض يف حمتواهـــا مـــن الســـكر )لكونـــه املـــادة األساســـيإىل  حصـــادها أو ســـوء ختزينهـــا

البســتانية( وبالتــايل اخنفــاض يف جودهتــا األكليــة )نكهتهــا وقيمتهــا الغذائيــة(. وهلــذا يعتــرب حمتــوى الثمــار مــن الســكر دليــل 
 أساس على درجة جودهتا.

وقيمتهــا الغذائيــة كمــا هــو  ارتفــاع محو ــة الثمــار يعــين زيــادة حمتواهــا مــن األمحــاض العضــوية وبالتــايل ارتفــاع جودهتــا الحموضررة: -
األمحــاض دوراً هامــاً وحيويــاً يف حتديــد درجــة اجلــودة اخلــاص بطعــم ونكهــة إىل  وتلعــب نســبة الســكر. احلــال يف مثــار املــوا 

 ار إن مل يكن غالبيتها.مثقياس دقيق جلودة الطعم يف بعض الاحملصول البستا  حيث تعترب هذه النسبة 
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ديد جودة الطعم حيث تقل جودة احملصول البستا  بارتفاع مرارته مثل تكون الطعم املر يف اجلزر وهي أحد عوامل حت المرارة: -
نتيجــة ســوء التخــزين والتعــرض لإليثيلــ . و ــب عنــد احلكــم علــى جــودة احملصــول البســتا  التفريــق وبشــدة بــ  احلمو ــة 

 واملرارة.
د و وجــإىل  ر احلاصــالت البســتانية مثــل املــوز والكــاكي والباذجنــانيرجــع الطعــم القــابض غــري املرغــوب لــبعض مثــا الطعررم القرراب :-

 قليـلواكـن الت. واكن قيـاس املـواد القابضـة يف الثمـار عـن طريـق قيـاس حمتواهـا مـن التانينـات .مركبات التانينات يف الثمار
كيـاس بالسـتيك رقيقـة )بـويل من الطعم القابض ملثل هذه الثمار مبعاملتها بغاز ثا  أكسـيد الكربـون أو حفـظ الثمـار يف أ

 إيثل ( ليوم أو يوم  قبل استهالكها.
 
 القيمة الغذائية 5-1-4

أحـد عوامـل حتديـد واألليـاف يعترب حمتوى الثمار من الكربوهيدرات والدهون والربوتينـات والفيتامينـات واألمـالح املعدنيـة 
 كما يف التايل:  جودة احملصول البستا  بعد احلصاد

ارتفــاع حمتــوى بعــض احلاصــالت البســتانية مــن الســكريات دليــل علــى جودهتــا مثــل مثــار الفاكهــة أو مثــار  إن رات:الكربوهيررد -أ
نا جة. ويعترب حمتوى بعض الثمار البستانية األخرى من النشا مثل البطاطس والبطاطـا وغريهـا أحـد   لاخلضر الت تؤك

اس حمتوى احملصول البستا  من الكربوهيدرات بقيـاس حمتـوى عوامل حتديد جودهتا من ناحية قيمتها الغذائية. واكن قي
الثمار من السكر وأيضاً من النشا والت اكن تقديرها لونياً باستخدام صبغة اليود أو بالتحاليـل الكيماويـة والـت تشـمل 

 تقدير السكريات أو النشا أو التقدير الكامل للكربوهيدرات.
 كما يف اخلس الزيت. ،  الزيوت أحد عوامل اجلودة احملددة للطعم والقيمة الغذائيةيعترب  حمتوى الثمار من  و :هالد -ب
حيــث تــزداد  ،الربوتينـات واألمحــاض األمينيــة جـودة بعــض احلاصـالت البســتانية مــن مثـار النقــل والبقوليـاتحتــدد  البروتينرات: -ج

والــــت اكــــن االســــتدالل عليهــــا بالتقــــديرات جــــودة هــــذه احملاصــــيل بارتفــــاع حمتواهــــا مــــن الربوتينــــات واألمحــــاض األمينيــــة 
 الكيماوية.

تعترب احلاصالت البستانية أهم مصادر الفيتامينات يف غذاء اإلنسان. ويعترب حمتوى مثار الفراولة واملوا  واجلوافة  الفيتااينات: -د
جـودة اجلـزر علـى دليـل  (A) يعتـرب حمتـوى اجلـزر مـن فيتـام  أكمـا دليل جودهتـا   (Cج ) والفلفل والطماطم من فيتام 

 والبطاطا )احملاصيل احملتوية على صبغة الكاروت (.
ويشـمل ذلـك  ،املعدنيـة والعناصـر مـن األمـالح  عديداملصادر األساسية للمن احلاصالت البستانية تعترب  األاالح المعدنية: -ه

فــإن حمتــوى الثمــار مــن األمــالح املعدنيــة  عناصــر البوتاســيوم واملاغنيســوم والكالســيوم والفســفور واحلديــد وغريهــا. وهلــذا
 الغذائية. ةقيمالودة من ناحية اجلوالعناصر يعترب من العوامل الت متيز درجة 

وهي عبارة عن مواد غذائية كربوهيدراتية معقدة الرتكيب ال اكن هضمها بأنزاات اجلسم، وهـي موجـودة يف أوراق  األلياف: -و
 ح والتمور وغريها. اخلس واجلرجري وقشور مثار التفا 

 
   الحيوي اعواال األا 5-1-5

علــى صــحة اإلنســان ونظافــة املــؤثرة علــى خلــو احلاصــالت البســتانية مــن الســموم وامللوثــات احليــوي ن اتعتمــد عوامــل األمــ
قيود الدولية على صالت البستانية  خاصة مع تزايد الامن العوامل احملددة ملدى جناح تصدير احلاحليوي البيئة. ويعترب عامل األمان 

 وتشجيعها على الزراعة العضوية. تداولالنتاج و اإلاستخدام الكيماويات واملبيدات يف 
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 :يف التايل وامللوثات ملواد السامةاحصر اكن و 
األكسـاالت ،ة والفاصوليايـ اخلضـر الورقيفاملواد السامة الطبيعيـة التكـوين يف احلاصـالت البسـتانية مثـل النـرتات  -أ 

   يف البطاطس.نوالسوال ،خيف السبان
العناصر الثقيلة كذلك وجود سميات الفطرية والسميات البكتريية و ن األحياء الدقيقة مثل الامللوثات الطبيعية م -ب 

 الرصاص.و  الكاديومو  الزئبقمثل 

 ماويات الزراعية مثل األمسدة واملبيدات.ملوثات اجلو ومتبقيات الكين م تولدةالسميات امل -ج 

 
 والتحكم بها جودة الحاصالت البستانيةعلى ؤثرة العواال الم 5-2
 الجودة المؤثرة علىالعواال  5-2-1

 .، وكذلك احملاصيل املعدلة وراثياً ومنها اختيار األصناف واألصول للتطعيم عليها العواال الوراثية للمحصول: -1
  :مثل قبل الحصاد:لما العواال البيئية  -0

 .وغريها ملوثاتو  أمطارو  رياحاءة و  ورطوبة نسبية وإ حرارةمن درجة  جوية:العواال ال -
، تقليمال التلقيا، ،تغطية الرتبة، الريالوقاية واملكافحة،  ،التسميد، نوع الرتبة مثل: وخداة عواال زراعية -

 .ومرحلة النضج املطلوبة، اخلف
 وجي.العمر الفسيولو  النضجو  النمو، مرحلة احلصاد من موعد عواال ارتبطة بالحصاد: -5
 الرطوبــة النســبيةو   ةاحلــرار درجــة ) التــداول والنقــل والتخــزين ظــروف عوااررل ارتبطررة بمعررااالت اررا بعررد الحصرراد:-6

 ..ستهلكحىت وصوهلا للم، و طرق التداول، (الرتكيب الغازي للجو احمليني بالثمارو 
 
 تحسينهاوسبل  لجودةالتحكم با 5-2-2

تانية كماً ونوعاً واالرتفاع مبستوى اجلودة وتقليل نسبة الفاقد ينبغي حتس  مستوى اإلنتاج من احلاصالت البس
والعمــل علــى تطــوير طــرق التســويق علــى أســس حديثــة تتفــق مــع التطــوير العــاملي يف جمــاالت اإلنتــاج والتجهيــز والتــداول 

 والتسويق، وتتمشى مع متطلبات األسواق العاملية واحمللية. 
 عاة اآلا:مراإىل  يحتاج ذلكلالرتقاء باجلودة فو 
العنايــة باختيــار األصــناف املزروعــة مــن كــل نــوع حبيــث تلــيب احتياجــات األســواق العامليــة واحملليــة و تتميــز بــاجلودة  -1

 .املختلفةالعالية واحملصول الوفري ومقاومة عوامل التلف السريع وتلبية طلبات املستهلك  

أقـل حـد إىل  ليـة والعمـل علـى تقليـل نسـبة التلـفمثـار ذات جـودة عاإىل  العنايـة بعمليـات اإلنتـاج هبـدف الوصـول -0
 االقتصادية املتاحة.التقنية و ممكن بكل الوسائل 

العناية بتحديد موعد احلصاد وطريقته املناسبة لكل حمصول للمحافظة على الثمـار مـن التلـف وخاصـة اإلصـابات  -5
 .فسيولوجيةالالعوامل امليكانيكية و 

مبـا يتناسـب مـع كـل نـوع مـن الثمـار وخاصـة الثمـار احلساسـة الـت ال تتحمـل  العناية الفائقة بعبـوات احلقـل والنقـل -6
 (.ا  4)شكل القاسية النقل والفرز والتداول ظروف 

العناية التامة عند الشحن بأن يتم النقل يف املواعيد الـت تعتـدل فيهـا احلـرارة مثـل سـاعات الليـل أو الصـباح املبكـر  -1
  وطرق ممهدة ما أمكن ذلك.يسار(  4ة )شكل تربيد مناسب مع استخدام وسائل نقل
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العناية بتوفري وسائل التربيد السريع للتخلص من درجـة احلـرارة العاليـة الـت اكتسـبتها الثمـار املقطوفـة أثنـاء وجودهـا  -4
باملزرعة وذلك خلفض سرعة التنفس والعمليات احليوية الت حتدث يف الثمار، وكذلك العناية بتـوفري التخـزين املـربد 
مبراكز التسويق والتصدير مبا حيافظ على هذه الثمار من التلـف طـوال مـدة بقائهـا هبـذه املراكـز إىل أن يـتم شـحنها 
وتسويقها وخاصة الثمار سريعة التلف ذات القيمة االقتصادية العالية كالفراولة والتمور يف مرحلة الرطب. وكذلك 

 دة احملصول وزيادة نسبة التالف منه.ننب وسائل النقل العشوائية والت تؤدي الخنفاض جو 
 

   
 (. مثال لطريقة النقل العشوائية حتد أشعة الشمس املباشـرة )اـ ( وأخـرى يف شـاحنات مـربدة )يسـار(.4شكل )

 تصوير املؤلف (.املصدر: )
 

  الجودة واقاييساواصفات  5-3
تو ع وعادة  .احلاصالت البستانيةع من لكل نو  Standards of Qualityحتدد كل دولة مواصفات لدرجات اجلودة 

واصفات هيئات وتشرف على تطبيق هذه امل ،لالستهالك الطازج وأخرى بالنسبة للتصنيعتلك املنتجات مواصفات لدرجات جودة 
لدول ب  املنتج وبائع اجلملة أو التجزئة أو ب  املنتج واملصنع.  وقد قطعد بعض احلقة ملستهلك وتكون رقابة خاصة حلماية ا

مما شجع املنتج  وهذا  .أنواع احلاصالت البستانية سواء لالستهالك احمللي أو التصدير عظمشوطاً كبرياً يف حتديد درجات اجلودة مل
على شراء الثمار ذات   املستهلكشرحية من إقبال حيث يتجه زيادة كميته، و جودة احملصول ستوى لالرتقاء مببذل اجلهد على 

 لرغم من ارتفاع سعرها.اجلودة العالية با
 
 اكتمالهالنضج ودالئل  -6

بعد ملا احلاصالت البستانية إسلوب التعامل مع باملرتبطة باجلودة، كما أنه يرتبني أيضًا اهلامة يعترب النضج أحد الدالئل  
 التسويق.التداول والتخزين و يف عمليات  احلصاد

 
 دالئل النضج ييمتق 6-1

وهو التقييم الذي يقوم به اإلنسان عن طريق حواسـه املختلفـة. هـذا التقيـيم نسـيب حيـث  : )الوصفي( التقييم احلسي -أ
 ة بياناتهيتأثر باالختالفات الشخصية ب  األفراد وظروف الشخص نفسه. وقد يكون هناك صعوبة يف دقانه 

 واحلصول على نفس النتيجة عند تكراره. 



 

 -22- 

، وعـادة مــا جهـزةاألفات املـواد الغذائيـة الـذي يـتم قياســه عـن طريـق : وهـو التقيـيم لصــ)القياسـي( التقيـيم املو ـوعي -ب
 إال أنه مكلف ويناسب حماصيل وتطبيقات حمددة. يكون أكثر دقة واكن تكرار نفس النتائج.

 
 النضجاتطلبات دالئل اكتمال  6-2

أو مفتش اجلودة احلصاد ة الت يستخدمها القائم على عمليعند القطف والتداول النضج البد وأن تكون دالئل اكتمال 
 .للمنشئات الصغرية أواملتوسطةخاصة  تتطلب أجهزة معقدة أو مكلفة وال ،بسيطة وسهلة التطبيق على مستوى املزرعة أو احلقل

 أن يكون الدليل املستخدم لويفض. املناسب اكن توقع تاريخ النضج أو احلصاداملطلوبة حبيث  درجة النضجبكما  ب أن ترتبني 
والبد أن يكون وا حًا وثابد  ،الدليل الوصفيننب ( و ااكن قياسهبناء على خاصية دليل قياسي ) صاد والتدريج علىيف احل

درجة نضج مثار لتحديد واالختبارات  العديد من الدالئل ولقد استخدمد صالحية املنتج. االرتباط مبواصفات اجلودة وفرتة 
 ما هو متلف )هادم للثمرة( أو غري متلف )غري هادم للثمرة(.  االختباراته وبعض هذ .للقطف تهاصالحيو اخلضر والفاكهة 

تستخدم  متعددةأجهزة أساليب و وهناك  بعض احملاصيل.الت يوصى هبا أو يتم تطبيقها ل( أمثلة على هذه الدالئل 1جدول ) ويب 
 .هلااملستخدمة االختبارات و والطرق ونوعها  الدالئلهلذه  اً ( وصف4جدول ) كما يو القياس هذه الدالئل،  

 
 المحاصيل البستانيةحصاد  -7

تعتمد طريقة احلصاد على اخلواص امليكانيكية للثمار وكيفية ارتباطها بالشجرة وقابليتها للميكنة اآللية ودرجة النضج 
اً لدرجة النضج املطلوبة مع ننب املطلوبة، باإل افة إىل العوامل االقتصادية. و ب أن تكون طريقة احلصاد )اليدوية أو اآللية( تبع

ويوصى بنقل  أي خدوش أو أ رار للمنتج. ويتم احلصاد عادة يف الصباح الباكر عندما يكون احلمل احلراري للثمار منخفضاً.
إىل  املنتج مربداً حال احلصاد. ويف حال عدم توافر وسائل نقل مربدة فيجب االهتمام بتظليل املنتج عن أشعة الشمس أثناء النقل

 .مستودعات اإلعداد
عمليات التداول والتخزين التالية. فمثاًل اكن عند  لزيادة كفاءةعملية احلصاد يف املزارع احلديثة عاماًل مهمًا  دوتع 

احلصاد توزيع الثمار إىل عدة جماميع حسب درجة النضج إما إىل التسويق املباشر أو للتخزين لعدة أيام أو إىل مستودعات التربيد 
لدرجة جودة الثمار فيمكن تقسيم الثمار إىل جماميع حسب  بالنسبة ات التحكم يف نسب الغازات طويلة األجل. وكذلك احلالذ

اكن أن تتزامن عملية احلصاد مع عدد من عمليات كما   حجم الثمار وانتظام شكلها لتسهيل عمليات الفرز والتدريج الالحقة.
لى آلة تسري حيث يتم تنظيفها وتشذيبها وتعبئتها ومن مث و عها يف معدات تربيد اإلعداد مثل قطع رقوس اخلس وو عها ع

 متنقلة )تربيد مبدئي( حىت وصوهلا ملستودعات التربيد. 
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 .البستانيةحملاصيل انضج (. دالئل 1جدول )

 Kader, A. , 2002املصدر: بتصرف من: 
 

 هاليأاثلة للمحاصيل التي تنطبق ع دالئل النضج
 لتفاح والكمثرىا احلصادإىل  عدد األيام من التزهري الكامل -1
 الذرة السكرية، التفاح ،الكمثرى متوسني الوحدات احلرارية خالل موسم النمو -0
 التفاح، بعض القرعيات تكوين طبقة انفصال  -5
تكـــوين الشـــمع واملظهـــر  .تكـــوين الشـــبكة يف قشـــر بعـــض القرعيـــات الشكل الظاهري لسطا الثمار وتركيبه -6

 الالمع يف بعض احملاصيل.
 وبعض حماصيل اخلضرالفاكهة كل مثار  جماحل -1
 البطاطس، البطيخ الكثافة النوعية -4
امـــتالء أقـــراص ، تكـــوين االكتـــاف يف املـــاجنو، التضـــليع يف مثـــار املـــوز الشكل -4

 الربوكلي والقرنبيني.
 الكرنب ، اخلس االمتالء -4
  خواص القوام -9

 مثل  اخلوخ والتمور. ذات النواة احلجرية، الفواكه الكمثرى، التفاح الصالبة -أ
 البسلة الغضا ة ـ الطراوة  -ب

  اللون -12
 ومعظم حماصيل اخلضرالفواكه كل مثار  اللون اخلارجي -أ
/ تكوين طبقـة شـبيهة والشمام شض الثمار كاملشمعلون اللحم يف ب اللون الداخلي والقوام -ب

 باجليلى يف الطماطم 
  لرتكيب الكيماويعوامل خاصة با -11

 كمثرىو  تفاح حمتوى النشا -أ
 عنب، و حجريةفواكه نواة ، تفاح حمتوى السكريات -ب
 كيوى، و قرعيات، موا ، رمان احلمو ة ونسبة السكر/ احلمض -ج
 موا  حمتوى العصري -د
 زيتون. ،أفوكادو حمتوى الزيد -هـ
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 .املستخدمةواالختبارات واألجهزة النضج دالئل ق تقدير ( طر 4جدول )

 اتلفة قياسية وصفية طريقة التقدير الدليل المستخدم
 للثمرة

 اتلفةغير 
 للثمر

 √  √  .أليامالفرتة باساب ح الفرتة من التزهري الكامل -1

 √  √  الوحدات احلرارية. حساب متوسني الوحدات احلرارية -0

 √  √ √ .أو قياس الفرتة الالزمة للفصل بالنظر  لتكوين طبقة انفصا -5

 √   √ .بالنظر تركيب سطا الثمرة -6

 √  √  .أدوات خمتلفة لقياس احلجم احلجم -1

 √  √  املناسبة نيزاوااستخدام امل الوزن -4

 √  √  املخابري أو ميزان املنصة أو غريها.استخدام  الكثافة النسبية -4

 √  √ √ اد ونسبهااألبع قياس الشكل -4

 √  √ √ ـ أشعة جاما أو إكس،الكثافة اللمس، االمتالء-9

      خواص القوام-12

  √ √  جهاز الصالبة ـ قياسات التشكل الصالبة -أ

مقياس القوام، مقياس التليف، الطرق الكيماوية  ـ التليفب 
  لتقدير السكريات العديدة

√ √ 
 

      اللون -11

تقدير اللون بالع  ـ دالئل ألوان وطرق طرق  اخلارجي -أ
 √  √ √ انعكاس الضوء باألجهزة

 √  √  طرق قياس نفاذية وانبعاث الضوء  اللون الداخلي -ب

ـ انبعاث الضوء ـ تقدير  الضوءطرق قياس نفاذية  الرتكيب الداخلي -10
  √  √ بالنظر

      عوامل الرتكيب الكيماوي  -15

  √ √  ر النشا ـ الطرق الكيماويةاختبا حمتوى النشا -أ

  √ √  الرفراكتومرت اليدوي ـ الطرق الكيماوية حمتوى السكريات-ب

  √ √  املعايرة ـ الطرق الكيماوية حمتوى احلمو ة-ج

  √ √  االستخالص ـ الطرق الكيماوية حمتوى العصري-د

  √ √  االستخالص ـ الطرق الكيماوية حمتوى الزيد-هـ

  √ √  وغريها( Ferric chloride اختبارات كيماوية ) التانينات-و

  √ √  الغازي  الكروماتوجراف اإليثيل  الداخلي للثمار-ز

 Kader, A. , 2002املصدر: بتصرف من: 
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 والتعبئة والتجهيز التداول -8
تها. وتتحدد صالحي فرتةى جودهتا وإطالة للحفام عل من اخلطوات اهلامة عمليات تداول احملاصيل البستانية تعد

حسب نوع وطبيعة املنتج واجلوانب االقتصادية وحجم املنشأة والتقانات املتوافرة والكفاءة التشغيلية وغريها. ويب  التداول  عمليات
ويراعي يف مجيع عمليات بدءًا من احلصاد وحىت التسويق.  ( أهم خطوات التداول وإعداد وختزين احملاصيل البستانية4شكل )
ننب االهتزازات القوية ، إ افة إىل املناسبةاول ننب اخلدش والتشوهات امليكانيكية للثمار باختيار العبوات ووسائل النقل التد

 التنزيل.  أثناء السري وسقوط أو ارتطام الصناديق أو الطبليات أثناء السري أو التحميل أو
وت اإلعداد داخل املزرعة وهي عبارة عن أماكن خمصصة وعادة تتم عمليات تداول ونهيز احملاصيل البستانية يف بي 

إلجراء عدد من العمليات التحضريية للمنتجات البستانية متهيدًا لتسويقها مباشرة أو هتيئتها للتخزين. فتهدف هذه البيوت إىل 
مث التعبئة وذلك لراحة  لعمليات الفرز والتدريج والتنظيف والتقطيع والتجفيف وأي معامالت أخرى ومن توفري بيئة عمل أفضل

العامل من ناحية وحلماية املنتج من التعرض للظروف اجلوية غري املناسبة لفرتة طويلة من ناحية أخرى. وعادة تبىن هذه البيوت من 
هياكل إنشائية مصنوعة من الطوب أو اخلشب ومسقفة إما باخلرسانة أو الصاج أو الصاج املزدوج بداخله طبقة من العوازل 

. وقد تزود بوسائل للتربيد أو التدفئة. وقد يتم إنشاء مستودعات للتربيد أو احلرارة اخلارجيةمن و األمطار من ارية للحماية احلر 
التجميد قريبة من هذه الصاالت وذلك لتخزين وحفظ املنتج حسب حجم املنشأة و اخلطة التسويقية للمحصول. ولكن يوصى 

 عدد من املزارع  عرب مجعية تعاونية أو غري ذلك خلفض التكاليف على املزارع وكذلك بأن تتكون منشئات اإلعداد مشرتكة ب 
 ى العمليات الفنية.لتتوىل جهة متخصصة اإلشراف عل

 
 بعض احملاصيل البستانية.لالتداول متضمناً املعامالت املطبقة  عملياتهم وفيما يلي استعراض أل

ص عام على املنتجات البسـتانية وتقييمهـا بنـاء علـى مطابقتهـا للمواصـفات يتم عمل فحاالستالم والفحص المبدئي:  8-1
 املتفق عليها. ويلي ذلك تسجيل البيانات اخلاصة باملنتج مثل الوزن وعدد الصناديق أو الطبليات. 

سـيور إمـا يـتم تفريـغ املنتجـات البسـتانية مـن  وسـائني النقـل وذلـك علـى طـاوالت أو  :تفريغ المنتج في بيروت التعبئرة  8-2
يــدوياً أو آليـــاً. ويعتمـــد اختيــار طريقـــة التفريـــغ علــى عـــدد مـــن العوامــل منهـــا مـــدى قابليــة املنـــتج حلـــدوث جـــروح 
وتشـــوهات ور ـــوض، مســـامية املنـــتج، درجـــة النضـــج، حجـــم املنـــتج، باإل ـــافة لتـــوافر التقنيـــة املناســـبة والتكلفـــة 

 (.4)شكل  االقتصادية للعمالة واآلليات
يهدف الفرز األويل إىل الـتخلص مـن الثمـار ذات احلجـم غـري املناسـب للتعبئـة والتسـويق التجـاري وذلـك : الفرز األولي 8-3

لتقليل حجم العمليات الت نرى بعد ذلك للثمار لتوفري الوقد واجلهد واملواد املضافة. كما اكن التخلص من 
 ة لتجنب تأثريها السليب على الثمار األخرى.الثمار املعطوبة واملصابو  األوراق أو الساق واجلذور غري املرغوبة

اكن إجراء التنظيف على مرحلت : مرحلة أولية يف احلقل وأخرى قبل اخلزن التسويقي، ويتم فيها إزالة األتربة التنظيف:  8-4
واء واملواد امللتصقة مع املنتجات وذلك باستخدام املاء املطهر أو الفرش أو كليهما معا ومن مث التجفيف باهل

 (.9)شكل 
ويتم الفرز النهائي قبل التخزين حيث تستبعد الثمار غري النا جة وذات العيوب. كما يتم الفرز النهائي والتدريج:  8-5

 ( أو درجة النضج يدوياً أو آلياً.12تدريج املنتج إىل عدة جماميع حسب اللون أو احلجم )شكل 
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 احلصاد

 التداول والتجهيز

)يف بيوت اإلعداد باحلقل  أو يف 

 منشات التخزين(

 

 األسواق املركزية

 أسواق اجلملة

 الشحن والتصدير أسواق التجزئة 

 التصنيع

 اإلنتاج

 تنظيف

 فرز

 تدريج

 تبريد أولي

 وتخزين وتسويق المحاصيل البستانية.وتجهيز (. أهم خطوات تداول 7شكل )
 املصدر: املؤلفان.

 سلق

 ةتعبئ

معامالت 
 خاصة

 استالم

 التخزين

 درجة حرارة 

 رطوبة نسبية 

 غازاتالنسب  

 

 

 تشميع

 تشعيع

إنضاج 

 صناعي

 تقشري

مكافحة 

 آفات
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يعجل من تدهوره واخنفاض جودته  ة بعد احلصاداملنتج مباشر  عدم تربيدعلوم أن من املالتبريد األولي )المبدئي(:  8-6

وزيادة الفاقد منه. ولكون احملصول بعد حصاده مباشرة يكون على درجة حرارة احلقل العالية فيجب التخلص من 
وحساسيته للحرارة  هذه احلرارة مباشرة بعد القطف يف فرتة زمنية قصرية )ال تتجاوز عدة ساعات(. وحسب احملصول

 العالية وكذلك توافر اإلمكانيات اكن عمل التربيد األويل إما يف احلقل أو أثناء النقل أو يف بيوت اإلعداد.  
 

 
 تصوير املؤلف (.املصدر: ) .داخل بيوت التعبئة لشركة تبوك للتنمية الزراعيةالفواكه مراحل تداول وتعبئة (. 4شكل )

 

   
 الطماطم بالغسل برذاذ املاء )ا ( وبعدها التجفيف إلزالة الرطوبة الزائدة من سطا الثمار )يسار(.(. تنظيف 9شكل )

 تصوير املؤلف (.املصدر: )
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(. تدريج مثار الطماطم آلياً حسب اللون )الصورة األعلى( وتدريج التمور حسب احلجم والشكل )الصورة أسفل ا  12شكل )
 تصوير املؤلف (املصدر: ) نفرجة، بينما أسفل يسار آللة التدريج الدورانية(.آللة األصابع امل

 
حسب نوع احملصول وكفاءة التربيد واجلوانب االقتصادية. فمثاًل جمموعة احملاصيل الـت ال  األويلويتم اختيار طرق التربيد 

ج اخلالل)البسـر أو الـبلا( يناسـبها التربيـد باملـاء أو اهلـواء تتأثر قشرهتا بالبلل )مثل اخلضـر الورقيـة والبطـاطس والتمـور يف مرحلـة نضـ
لتربيـد البارد.  أما جمموعة احملاصيل الت تتأثر قشرهتا بالبلل )مثل البصل والثوم( فيقتصر على التربيد باهلواء. ولتقدير الفـرتة الزمنيـة ل

الالزم لوصول احملصول إىل متوسـني درجـة حـرارة فيمكن استخدام مصطلا "نصف الوقد التربيدي" والذي حيسب على أنه الزمن 
احملصول االبتدائية ودرجة حرارة وسني التربيد. ويعتمد هذا الـزمن علـى عوامـل عديـدة منهـا معامـل انتقـال احلـرارة السـطحي وطبيعـة 

إن زمـن التربيـد الـذي تسـتغرقه وسني التربيد وسرعته باإل افة إىل خواص املنتج الطبيعية واحلرارية. فمثاًل عند استخدام املاء البـارد فـ
 درنات البطاطس عشر دقائق فقني بينما يزيد إىل نصف ساعة أو أكثر يف حال استخدام اهلواء البارد.
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 انها:، التبريد األولىويوجد العديد ان طرق 
ذه حيث تعبأ احملاصيل يف عبوات مثقبة وتو ع يف غرف ذات درجات حرارة منخفضة. إال أن هالغرف الباردة:  (1

 الطريقة بطيئة حيث يستغرق نصف الوقد التربيدي للمحاصيل بشكل عام أربع وعشرون ساعة.

: يتم بو ع الثلج اجملروش إما فوق شحنات عبوات املنتج أو ب  طبقات احملصول. وتعترب التبريد بالثلج المجروش (2
خر قد تؤدي إىل تعرض أنواع الثمار احلساسة الطريقة الثانية أفضل مع احملاصيل الت ال تتأثر بالبلل. لكنها من جانب آ

 أل رار التربيد السريع. 

(. وتتم بو ع 11وهي من الطرق الرئيسة الفعالة والسريعة يف تربيد احملاصيل )شكل  :التبريد بالهواء البارد المدفوع (5
سحب اهلواء من الثمار يف عبوات يوجد هبا فتحات داخل غرفة مربدة ومن مث يتم تشغيل مراوح شفني تعمل على 

داخل العبوات إىل خارج الغرفة وحيل مكانه اهلواء املربد. وتستمر العملية على هذا النحو حىت الوصول إىل درجة احلرارة 
وعادة يتم التحكم يف الرطوبة النسبية للهواء بضخ رذاذ املاء  لزيادة الرطوبة النسبية للجو احمليني وبالتايل تقليل  املطلوبة.

 يب من املنتج. الفقد الرطو 

هذه الطريقة على أنه عند تعريض املنتج لتفريغ اهلواء يؤدي ذلك إىل اخنفاض الضغني وتعتمد : التبريد تحت تفريغ (6
اجلوي وبالتايل زيادة سرعة تبخر املاء من املنتج ساحبا احلرارة. إال أنه من عيوب هذه الطريقة فقد املنتج جلزء من حمتواه 

 العالية نسبياً. الرطويب وكذلك التكلفة 
 

  
 

. املنتجات البستانية عبواتب  درجة احلرارة املنتظم للتوزيع ل اهلواء البارد املدفوعظهر مراوح تالتربيد املبدئي و غرف ( 11شكل )
 تصوير املؤلف (.املصدر: )

 
 وهناك عدد ان اإلرشادات الخاصة بالتبريد المبدئي للمحافظة على جودة الحصول، وانها: 

صــا باحلصــاد يف الصــباح البــاكر حــىت تكــون درجــة حــرارة احملصــول أدت مــا اكــن حيــث أن التربيــد املبــدئي  ــري ين -1
 للتخلص من حرارة احملصول احلقلية.

االقتصـــار علـــى نقـــل احملاصـــيل يف شـــاحنات مـــربدة ال يعتـــرب تربيـــداً مبـــدئياً بالضـــرورة حيـــث أن تلـــك  -0
 بة للمحصول حملدودية قدرهتا التربيدية. الشاحنات قد ال تصل لدرجة احلرارة املناس

املوصى هبا لطريقة التربيد السريع  4و 4 جدويلراجع يتبع لكل حمصول طريقة تربيد مبدئي مناسبة ) -5
 احملاصيل(.عدد من ل
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 فقني للمحاصيل الت ال تتأثر بالبلل. الباردتستخدم طرق التربيد بالثلج اجملروش أو املاء  -6

 ساعات. 5-0  احلصاد والتربيد املبدئي عن  ب أن ال تزيد الفرتة ب -1

 يوصى بتعقيم مياه التربيد املالمسة للمحصول لتجنب تلوث احملاصيل بامليكروبات وغريها.  -4

  ب شحن احملاصيل شحناً مربداً أو ختزينها يف خمازن مربدة مباشرة بعد إجراء عملية التربيد املبدئي. -4

ملـثلج بسـرعتها بينمـا طريقـة التربيـد بـاهلواء البـارد املـدفوع مبناسـبتها تتميز طريقـة التربيـد املبـدئي باملـاء ا -4
 حملاصيل معينة قد ال تفيد معها الطرق األخرى.

 رورة احلفام علـى درجـة احلـرارة املناسـبة طـوال خطـوات التربيـد لتجنـب تـدهور جـودة املنـتج. فـأي  -9
 صول.نقطة  عف يف هذا النظام التربيدي تعترب عامل قوي يف فقد احمل

 
 اعااالت خاصة للمنتج 8-7

العديد من املعامالت للمحافظة على أعلى جودة ممكنة للمنتج. تشمل هذه املعامالت التنظيف والتقشري  بإتباعيوصى 
التجرح  والسلق والتشميع ومنظمات النمو ومانعات التربعم ومكافحة احلشرات والتشعيع والغمر يف حملول الكالسيوم ومانعات

بعض هذه  ضاعر ستوسيتم ا على مناسبتها للمحصول والعائد االقتصادي. ويعتمد تطبيق هذه  املعامالتنضج. وتسريع ال
 املعامالت على النحو التايل:

الفواكه حيث تغطى بطبقة شفافة من الشمع للحفام على بعض بشكل كبري يف استخدام التشميع  يتم التشميع: -أ
العمليات احليوية هلا مثل التنفس وبالتايل إطالة فرتة حفظها خلفض وكذلك  ،فقدها للرطوبةتقليل مظهرها ولو ا و 

لعدة أسابيع أو أكثر. وتتم عملية التشميع إما مبرور الثمار حتد رشاش مشعي أو مرور الثمار على اسطوانات خشبية 
 بالشمع. وءلممذات فرشات يف حوض 

 والبصل جزاء الورقية املهشمة أو املصابة كما يف الكرنب واخلسيتم تقشري بعض اخلضار الطازجة إلزالة األالتقشير:  -ب
 كما يف البطاطس،. والت قد تؤثر على قيمتها الغذائية  رغوبة املأو إزالة الطبقة اجللدية غري 

شكل ) يف مرحلة نضج اخلالل وكذلك التمر ()مثل البازالء والذرةاملراد نميدها ويتم ذلك للخضروات السلق:  -ج
دف تثبيني نشاط اإلنزاات للمنتجات اجملمدة. ويتم ذلك بغمر املنتج يف ماء ساخن تتفاوت درجة احلرارة ( هب10

 وفرتة الغمر حسب نوع احملصول وطبيعة اإلنزاات املرتبطة به.

 
  .قبل عملية التجميد ثانية( 92م ملدة 42يف ماء ساخن )الربحي عملية سلق بلا (. 10شكل )

 .(0224، وآخرونن احلمدااملصدر: ) 
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 اإلنضاج الصناعي 8-8
يف و  قبل مومسها، مبكر وتوفريهاعملية اإلنضاج الصناعي جلعلها صاحلة لالستهالك يف وقد إىل  بعض الثمارحتتاج   

 تعتمـد أساسـاً علـىوسائل متعـددة يف اإلنضـاج الصـناعي للثمـار،  وتستخدم. بعض األحيان لتفادي الظروف اجلوية الغري مالئمة
خدام الغازات اهليدروكربونية وأمهها غاز اإليثيل  أو استخدام منظمات منو أو التخزين يف درجـة حـرارة ورطوبـة مناسـبة لتسـريع است

اإلنضاج.  وغالباً ما ينحصر تأثري هذه املواد على تنشـيني العمليـات احليويـة املختلفـة يف الثمـار وبالـذات تنشـيني وتشـجيع تكـوين 
 واخنفــاضالكلوروفيـل  تالشــيوهــذا مـا يســرع مـن دخــول الثمـار يف مرحلــة النضـج والــت مـن أهــم عالماهتـا  اإليثيلـ  داخــل الثمـار.

أكثـــر مناســـبة التغـــريات األخـــرى الـــت نعـــل الثمـــار إىل  باإل ـــافة ،والنكهـــةواحلـــالوة الصـــالبة وظهـــور اللـــون املميـــز وتغـــري الطعـــم 
 .لالستهالك

 أهداف اإلنضاج الصناعي 8-8-1
 :ما يلي عمل اإلنضاج الصناعيمن مث و ف قطف الثمار قبل الوصول ملرحلة النضج من أهم أهدا

عمليــات ضــراء غــري مكتملــة النمــو تتحمــل إذ أن الثمــار اخل :زيــادة قــدرة الثمــار علــى حتمــل عمليــة التــداول والنقــل -1
نا ـجة.  ولـذلك فإنـه مـن ن الثمـار البشـكل أكـرب مـالنقل واإلعـداد والتعبئـة بعد احلصاد وأثناء التداول املختلفة 

كما يتبع يف بعض الثمار مثل   ،عملية اإلنضاج الصناعي وإجراءاألجدى قطف الثمار قبل مرحلة اكتمال النمو 
 واملاجنو عند شحنها ملسافات بعيدة. وزالطماطم وامل

الطماطم فإن عملية اجلمـع عند قطف الثمار ميكانيكاً أو آلياً مثل مثار  الثمار ميكانيكياً أو آلياً: إمكانية حصاد -0
ومن املعروف أن نضج الثمار اليتم يف وقد واحد )ولذلك فإنه يتم اجلمع الطبيعـي عـدة مـرات  .تتم مرة واحدة

وعلــى ذلــك  .حســب موعــد نضــج الثمــار(، ممــا يرتتــب عليــه أن الثمــار اجملموعــة تكــون يف درجــات نضــج خمتلفــة
مثـار علـى  مـا قـد يطبـقإنضـاجها صـناعياً، وهـذا مـن مث ا ـجة و غـري النعـن تلـك اكن فرز الثمـار مكتملـة النمـو 

 اً آلياً. هالطماطم الت يتم مجع
نضــجها ويرتتــب علــى ذلــك تبكــري  ،اكــن مجــع الثمــار غــري النا ــجة مبكــراً وإنضــاجها صــناعياً  التســويق املبكــر: -5

كــر بأســعار مرتفعــة ممــا يزيــد وبالتــايل اكــن تســويقها يف وقــد مب ،لالســتهالك مناســبة مرحلــة نضــجإىل  وصــوهلاو 
 .ملوزامثل  لمحصول املبكراالقتصادي لالعائد 

واكـن ختـزين  .خفـض أسـعارهإىل  مـن املعـروف أن زيـادة العـرض مـن منـتج معـ  يـؤدي: تنظيم عمليات التسويق  -6
لألسواق مما  الثمار وإخراجها من املخزن وهي خضراء يف الوقد املناسب و ري عليها اإلنضاج الصناعي وإنزاهلا

 افظة على السعر املناسب للمحصول.يرتتب عليه احمل
مقارنة مثار املوز النا جة على نباتات املوز مع الثمار الت يتم إنضاجها وذلك عند  حتس  صفات جودة الثمار: -1

 . ة والنكهةحصناعياً فإن األخرية تتميز جبودهتا العالية مثل صفات الطعم واللون والرائ
 يستخدم اإليثيل  بنجاح يف فصل القشرة اخلارجية عن مثار اجلوز. ة القشرة اخلارجية لثمار النقل:إزال -4

 
 طرق اإلنضاج الصناعي 8-8-2

 تستخدم العديد من طرق اإلنضاج الصناعي، ومن أمهها:
حكم يف تكــن الــوتســتخدم إلنضــاج بعــض أنــواع الثمــار حيــث ا لإلنضــاج:حمــددة  اســتخدام درجــة حــرارة ورطوبــة نســبية -1

%، وختتلــف املـدة الالزمـة لإلنضـاج حســب 92-41م والرطوبـة النسـبية يف حـدود    01-02درجـة حـرارة الغرفـة مــاب  
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كمـا تسـتخدم إلنضـاج   ،وتستخدم غرف اإلنضاج بكثرة يف مثار الطماطم املقطوفة يف مرحلة اكتمال النمـو .نوع الثمار
تســرع مــن العمليــات احليويــة املختلفــة يف املرتفعــة ن احلــرارة والرطوبــة النســبية واألســاس العلمــي هلــذه الطريقــة هــو أ . املــوز

 .الثمارالثمار ومن معدل إنتاج غاز اإليثيل  املسئول عن إنضاج 
فضـل مـن الناحيـة التطبيقيـة، ويسـتخدم غـاز واألأكثـر أمانـاً، االسـتخدام و غـاز اإليثيلـ  سـهل   استخدام غـاز اإليثيلـ : -0

 والطماطم. لى العديد من الثمار مثل املوز والكمثرى والربتقال والليموناإليثيل  ع
يــتم  يــل وهــو عبــارة عــن حملــول يـتم غمــس الثمــار فيــه قبــل تعبئتهــا وغالبــاً مــاري اإليثمركــب ويســتخدم  ثرييــل:ياإلنضـاج باإل -5

 4إىل  1( مـــن  pHين )األس اهليـــدروجي ويراعـــى  ـــبني درجـــة .جـــزء/ مليـــون )يف حالـــة املـــوز( 1222اســـتخدام تركيـــز 
عنــد املخـازن املـربدة )يف  الصــناديقباسـتخدام محـض اهليـدروكلوريك املخفــف. وحتفـظ الثمـار بعــد معاملتهـا معبـأة داخـل 

14 الغـرف أو املخـازن  يةهتو مع % 91-92ويراعى كذلك أن تكون الرطوبة  النسبية يف غرف اإلنضاج حوايل   .(م
 .من املعاملة امأي 1-6ويتم التسويق بعد يومياً. 

 
 التعبئة 8-9

على محاية املنتجات من الضرر تساعد العبوات  إذ، ملنتجات البستانيةاتعد التعبئة مرحلة مهمة يف عملية تسويق وتوزيع 
ء اهلوا حبيث ار املبدئيوحتفظ شكلها وقوامها من التشوهات. وقد صمم كثري من هذه العبوات ليسهل عملية التربيد  التداولأثناء 

التخلص من احلرارة العالية والرطوبة الزائدة من  يف ةساعدللمة ثقبتكون العبوات ميوصى أن لذا . البارد ب  وداخل العبوات
أثناء التوزيع وأن تكون ذات تصميم يكانيكية واحلرارية احملاصيل أثناء النقل والتخزين. وال بد أن تتحمل العبوات اإلجهادات امل

 مناسب للمستهلك.
وع العبوات من حيث نوع ومسك تنالتعبئة يدويًا أو آليًا حسب نوع املنتج وحجم املنشأة واجلدوى االقتصادية. وت تتم

. كما أن العبوات األولية )املتالمسة مع الثمار( قد تبطن مبواد بالستيكية أو (15)شكل  املادة املستخدمة وكذلك شكلها وسعتها
  عبوات ثانوية )ال تتالمس مع الثمار(. ورقية مسيكة. ومن مث اكن رصها داخل

 

    
  .البستانية املستخدمة لبعض احملاصيلوالبالستيكية  اخلشبيةالكرتونية و  العبوات. بعض (15)شكل 

 (. http://www.alternativeconsumer.comو تصوير املؤلف املصدر: )
 

 التخزين -9
ر اسعأعلى حلصول وبالتايل اإطالة فرتة صالحية املنتج واحملافظة على جودته إىل  البستانيةيهدف ختزين املنتجات 

واحلماية  وبة النسبية ونسب الغازات األخرىدرجة احلرارة والرطمن  الئمةويتم ذلك عرب توفري ظروف التخزين امل ة.مناسب ةيتسويق

http://www.alternativeconsumer.com/
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درجة نضجها و  وتتعدد الطرق املتبعة يف ختزين احلاصالت البستانية حسب عوامل كثرية منها نوع الثمار. احلشرات واآلفاتمن 
  .لية التخزين وغري ذلكعم وتكاليفومومسيتها واخلطة التسويقية 

 
 التبريداستودعات و  زينخت التانشئآاواصفات  9-1

العديد من التصاميم اهلندسية ملخازن التربيد والت يتوجب أخذها يف االعتبار ليس هنا حمل تفصيلها. وعادة تقوم  تتوافر
( مستودعات تربيد حديثة 16شكل ) يب  شركات متخصصة بتصميم وإنشاء مستودعات التربيد لتناسب احملاصيل املراد ختزينها.

داخل  التربيد غرفيوصى أن تكون و  كل منها آلياً.والرطوبة النسبية ل رارةاحلمقسمة إىل عدة غرف تربيد اكن التحكم يف درجة 
و املكعبة ذات  لتقليل تأثري الظروف اخلارجية على معدالت انتقال احلرارة لداخل املخزن. وتعترب الغرف املربعة أمغطاة منشئات 

كفاءة حرارية أعلى من املستطيلة الشكل لصغر املساحة املعر ة لوحدة حجم حيز التخزين ولكنها قد تكون أكثر صعوبة من 
ومن جانب سهولة احلركة داخلها. و در هنا التأكيد على أمهية توافر مولدات كهربائية احتياطية عند انقطاع الكهرباء العامة. 

أن تكون ذات عزل حراري مناسب للتقليل من الفقد يف درجة احلرارة وكذلك البد من توفر أجهزة توزيع اهلواء مواصفات املخازن 
داخلها لضمان أن تكون درجة احلرارة يف داخل الغرف متجانسة بقدر اإلمكان. ويوصى بو ع حساسات درجة احلرارة على 

الباب أو مصدر حراري.  ويتع  قياس درجة احلرارة داخل املخزن يف ارتفاع مناسب من أر ية الغرفة حبيث ال يكون قريبًا من 
عدة نقاط للتأكد من نانس درجة احلرارة وكذلك معايرة حساسات درجة احلرارة والتأكد من دقة و بني جهاز التحكم يف درجة 

نوع وطبيعة املنتج وخصائصه احلرارية ل الت  ب أخذها يف االعتبار مثالعديد من العوامل هناك اب احلمل التربيدي وحلساحلرارة. 
ية )احلرارة النوعية ومعامل التوصيل احلراري( درجة حرارة املنتج احلقلية، درجة حرارة التخزين املناسبة، طرق التربيد امليكانيكي، ونوع

 منشئات املخازن خاصة اجلدران واألبواب.
ل مــن تــأثري درجــة احلــرارة علــى بــلتقللوســائل أخــرى مؤقتــة  تــوافر املخــازن املــربدة فــيمكن اســتخدام حمدوديــةويف حــاالت 

تخــزين يف الرتبــة كمــا يف الأو  ،حــىت تتحســن قيمتهــا الســوقيةاألشــجار علــى  الفاكهــةمثــار بعــض احلاصــالت البســتانية، ومنهــا تــرك 
أمكن يف املناطق اجلافة. و  البطاطس أو حبفظ احملصول يف مكان ظليل جيد التهوية لفرتة قصرية أو باستخدام أنظمة تربيد تبخريي

وذلـك بـالتحكم اآليل يف كــل مـن درجـة احلــرارة  حتسـ  أداء نظـم التربيـد التبخــريي لتخـزين بعـض احملاصــيل مثـل التمـور والبطــاطس
 م(.  0224)اهلالل واحلمدان،  والرطوبة النسبية للهواء الداخل للمخازن

 

   
 .)يسار( يذ باملاء يعمل بالتحكم اآليل لزيادة الرطوبة النسبية داخل املخزنجهاز الرتذ)ا ( و  (. غرف تربيد حديثة16شكل )

 تصوير املؤلف (.املصدر: )
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 ظروف التخزين 9-2
 ما يلي: املنتجات البستانية املؤثرة على جودة  البيئية ظروف التخزينمن أهم 
 درجة الحرارة  9-2-1

ومعدل تدهوره. ومن املتعارف عليه أن كل املخزن ة على جودة املنتج تعترب درجة احلرارة من أهم العوامل البيئية املؤثر 
 فتؤدي ثالثة أ عاف. إىل  تسريع التدهور مبقدار الضعف إىل  ملنتج تؤديتخزين ااملناسبة ل درجة احلرارةم  عن 12زيادة مقدارها 

تؤثر على مقدار إنتاج اإليثيل  وثا  أكسيد فهي  ،ةعدد من التحوالت احليوية غري املرغوبإىل  الئمة للمنتجاملرارة غري احلدرجة 
فخفض وعليه، خزن. والرطوبة النسبية للمرارة احلرجة حساس جدًا لدالكربون واستهالك األكسج . كما أن النشاط امليكرويب 

ية الت حتدث بعد احلصاد األول تقليل نشاط العمليات احليو  ؛إطالة فرتة صالحية املنتج من جانب املنتج يساعد يف درجة حرارة 
ني النشاط امليكرويب واآلفات األخرى املسببة للفساد خاصة إذا كان التخزين لفرتات طويلة نسبياً. يثبتخر واآل خاصة التنفس

ترتاوح درجة احلرارة بشكل عام و  ة للمنتجات حسب الرتكيب الفسيولوجي لكل حمصولالئمتتفاوت درجة حرارة التخزين املو 
درجات احلرارة  4و 4 ويعطي جدوالنضج. مرحلة النوع احملصول و عدد من العوامل أمهها م حسب  11إىل  ن صفراملناسبة م
يف ظروف التخزين املناسبة ب  األصناف  قد يكون هناك تفاوته و در التنويه إىل أن أهم الفواكه واخلضر.لتخزين املناسبة 

فاح حيث أن بعضها حساس أل رار الربودة بينما األخرى تتحمل اخنفاض املختلفة حملصول مع ، وهذا يتضا يف أصناف الت
 درجة احلرارة ملا قبل نقطة التجمد وغري ذلك.

 
  الرطوبة النسبية 9-2-2

يعتمــد مقــدار الفقــد أو االكتســاب الرطــويب للخضــروات والفواكــه علــى فــرق  ــغني يــار املــاء بــ  املنــتج وبيئــة التخــزين  
عظـم تخـزين املـربد ملللتأثر بعامل  مها درجة احلرارة والرطوبة النسبية للمخزن. وتـرتاوح الرطوبـة النسـبية املناسـبة احمليطة والذي بدوره ي

مـــن حمتواهـــا  اإذ أنـــه عنـــد اخنفـــاض الرطوبـــة النســـبية عـــن هـــذا املـــدى تفقـــد احملاصـــيل جـــزء .% 91 – 92احملاصـــيل البســـتانية مـــن 
 لنسبية عن احلدود املناسبة لتجنب منو الكائنات الدقيقة )األعفان واخلمائر والبكرتيا(. كما  ب أن ال تزيد الرطوبة ا،  الرطويب

تركيب أجهزة ترطيب مناسبة وحساسات لقياس الرطوبة بالتصميم املناسب ملبخرات التربيد أو عند احلاجة ويوصى 
)شكل  ويفضل استخدام أجهزة الرتطيب احلديثة .النسبية يف غرف التربيد للحصول على الرطوبة النسبية املناسبة داخل املخازن

التحكم يف الرطوبة النسبية واحلفام من الصعوبة مقارنة ببعض الطرق التقليدية الت غالبًا ما تتم برش األر ية باملاء حيث  (15
بة النسبية داخل عليها. ويف بعض احلاالت اكن استخدام مكيفات صحراوية )تربيد تبخريي( مزود بأجهزة حتكم لزيادة الرطو 

الرطوبة النسبية املالئمة لتخزين أهم حماصيل الفاكهة  4و 4 املخزن وللمساعدة يف ختفيف احلمل التربيدي للمنشأة. ويب  جدوال
  .األخرىوالفرتة التخزينية وظروف التخزين  االبتدائيواخلضر مع اإلشارة إىل طرق التربيد 

 
 ريدداخل استودعات التبنسب الغازات  9-2-3

يؤدي خفض نسبة األكسج  ورفع نسبة ثا  أكسيد الكربون للهواء احمليني باحملصول إىل تأجيل معدل التدهور أو 
. ويعتمد حجم هذه التأثريات على نوع وصنف املنتج ودرجة النضج ومستويات وبالتايل إطالة فرتة صالحيته الفقد للمنتج الطازج

 إليثيل  ودرجة احلرارة وفرتة التخزين. غاز ثا  أكسيد الكربون واألكسج   وا
يف غرف التربيد إما طبيعيا باالعتماد على أن الناتج من )مثل ثا  أكسيد الكربون( اكن زيادة نسب بعض الغازات 

كما . باستخدام الثلج اجلاف الذي ينتج عند ذوبانه غاز ثا  أكسيد الكربوننه يتم تعديل نسبهذا الغاز أو تنفس احملاصيل هو 
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مثل ثا  أكسيد الكربون أو النيرتوج  أو اإلثيل . ومن ناحية أخرى  اكن  طلوبةالغازات املإل افة اسطوانات اكن استخدام 
تقليل نسب بعض الغازات املوجودة عن طريق استخدام معدات لسحب الغازات أو استخدام اجلري يف امتصاص ثا  أكسيد 

 )الطبيعية أو امليكانيكية(.  املتحكم هبا الكربون أو التهوية
معدات توليد الغازات املطلوبة وأخرى و يف نسب الغازات يف غرف التربيد احلديثة عن طريق احلاسب  اآليلويتم التحكم 

 ب و تكون هذه املخازن حمكمة الغلق ومزودة بأنظمة أمان متقدمة. ما المتصاص أو طرد الغازات غري املرغوب فيها. وعادة 
 أواًل.  تهاحيث يتوجب هتويلتجنب االختناق مباشرة  ادخوهلتا األبواب و من فاحلذر 

من األحباث تنفيذ عدد  جبامعة امللك سعود بكلية علوم األغذية والزراعة معمل هندسة التصنيع الغذائي يف ري حالياً و 
ختزين غرف  (11)يب  شكل . حيتهابالتحكم يف نسب الغازات إلطالة فرتة صالبعض احملاصيل البستانية تقنيات حفظ يف جمال 
 .احلرارة والرطوبة النسبية ونسب الغازاتدرجة شاشة عرض بيانات التحكم يف مزودة بتقنيات التحكم يف أجواء التخزين و  حديثة

 

   
احلرارة درجة شاشة عرض بيانات التحكم يف مزودة بتقنيات التحكم يف أجواء التخزين )ا ( و  حديثةختزين (. غرف 11شكل )

 (.0212احلمدان وآخرون، املصدر: )  .سار()ي والرطوبة النسبية ونسب الغازات
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 لبعض حماصيل الفاكهة. والعمر التخزييناملالئمة  والتربيد األويل (. بيانات ظروف التخزين4جدول )

 Kader, A. , 2002املصدر: بتصرف من: 
 : األويل طرق التربيد* 

 هواء مدفوع هـ=    تربيد باملاء م  =   غرفة تربيد =  غ  

 ثلج معبأ  ث =   تربيد بالتفريغ = ت بدون تربيد ب  =  
 حساسية اإليثيل :  **

  عيف ض =   م = متوسني  ع = عايل
 م(.0212، وآخرون)احلمدان   ***
 البيانات غري متوافرة أو التقنية غري مناسبة. --

طرق  المحصول م
التبريد 
 *األولي

درجة 
 مالحرارة، 

الرطوبة 
النسبية، 
% 

حساسية 
 اإليثيلين

** 

 العمر التخزيني الجو المتحكم به
 O2 CO2  التقريبي

 التفاح 1
 غري حساس

 حساس للربودة

 
 م هـ غ
 م هـ غ

 
-1.1 

6 

 
92-91 
92-91 

 
 ع
 ع

 
0-5% 
0-5% 

 
1-0% 
1-0% 

 
 شهر5-4
 شهر1-0

 أسبوع  5-1 %5-0 %5-0 م 91-92 صفر-2.1- م غ املشمش 0
 أسبوع 6-1 %1-0 %1-0 ع 91-92 11-15 - - املوز 5
 يوم 4-5 %02-11 %12-1 ض 91-92 2-2.1- هـ غ التوت 6
 شهر 4-1 %12-2 %12-1  92-41 15-12 - - ليمون 1
 -- %1-2 %12-1 -- -- -- - - برتقال 4
 شهر 10-4 -- -- ض 41 02-14- -- متور )جاف( 4
 أشهر 4-0 %1-0 %1-0 -- 92 1 م هـ غ ***متور )خالل( 4
 أيام 12-4 %02-11 %12-1 ض 92-41 2-2.1- -- ت  9
 ،%1-0 ض 91-92 2-2.1- هـ عنب 12

1-12% 
1-5%، 
12-11% 

 أشهر 1-4

 أسابيع 5-0 -- -- م 92 12-1 - - جوافة 11
 أسابيع 5-0 %12-1 %1-5 م 92-41 15 - - ماجنو 10
 أسابيع 5-0 %11-12 %1-5 م 91 1-0 - - مشام 15
 أسابيع 4-6 %1-2 %5-0 م 92-41 12-1 - - زيتون 16
 أسابيع 6-0 %1-5 %0-1 م 91-92 2-2.1- م هـ خوخ 11
 أشهر 4-0 %1-2 %5-1 ع 91-92 2.1إىل  1.1- م غ هـ كمثرى 14
 أسابيع 1-0 %1-2 %0-1 م 91-92 2-2.1- م هـ برقوق 14
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 لبعض حماصيل اخلضر. والعمر التخزييناملالئمة  ألويلوالتربيد ا (. بيانات ظروف التخزين4جدول )
طرق التبريد  المحصول م

 *األولي

درجة 
الحرارة 

م 

الرطوبة النسبية، 
% 

حساسية 
 اإليثيلين

** 

 العمر التخزيني الجو المتحكم به

  O2 CO2 

 يوم 12 – 4 - - - - ض 91 – 92 4 – 6 غ هـ م   الفاصوليا اخلضراء 1
 شهر 1-5 - - - - ض 122-94 صفر غ  )بدون أوراق(البنجر  0
 أسبوع 4 – 5 - - - - ع 122-94 صفر غ هـ  الكرنب 5
 يوم 16 – 12 %12-1 %0-1 ع 122 - 91 صفر ث هـ م   الربوكويل 6
 شهر 4-4 - - - - ع  122-94 صفر ث غ  اجلزر )بدون أوراق( 1
 أسبوع 6 – 5 %1-0 %1-0 ع  94 - 91 صفر م  ت القنبيني 4
 يوم 4 – 6 %12-1 %6-0 ض 94 - 91 صفر م  ث ت الذرة السكرية 4
 يوم 16 – 12 %1-2 %1-5 ع 92 - 41  10-12 هـ م   اخليار 4
 أسبوع 0-1 %2 %1-5 م 91 -92  10-12 غ هـ  الباذجنان 9
 شهر 4 – 4 %12-1 %2.1 ض 42 – 41 صفر ب  الثوم 12
 شهر  0-1 %5-0 %0-1 ض 122 -91  صفر ث  الفجل  11
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 بعد الحصاد تقنيات حديثة في عمليات اا -11
العمليـات ومنهـا  ،علـى مسـتوى نـاريالت مبكن أن نـرى علـى للمحاصـيل البسـتانية  العديد من التقنيات احلديثة هناك

 :التالية
 
 اسبقة اإلعداد )المصنعة جزئياً( الخضروات 12-1

هــا يف عبــوات خاصــة هبــدف تــوفري وقــد املســتهلك تئالــت نــرى عليهــا عمليــات تصــنيعية بســيطة مث يــتم تعباخلضــر هــي 
شرائا أو يتم بشرها أو إىل  . ويف األغلب يتم تقطيع هذه اخلضرواتلالستخدام ةهز امثل السلطات اجل واحلصول على منتج طازج

واجلـزر والكـرفس رغوب فيها. ولقد راجد هذه املنتجات يف الدول الصناعية خاصـة ملنتجـات البنجـر املوإزالة األجزاء غري  تقشريها
ثالثــة إىل  م لفــرتة مــن اســبوع5.1إىل  2.1تــرتاوح درجــة حــرارة احلفــظ مــن و . (14)شــكل  واخليــار والبصــل والســبانخ والطمــاطم

 . يف ثالجات العرض يف األسواق املركزية أسابيع حسب املنتج ودرجة احلرارة ونوع التغليف
 :مايلي أهم وسائل إطالة فرتة حفظ اخلضر املصنعة جزئياً ومن 
ومـن مث  ،لضـرر الـربودة املسـببةدرجـة أعلـى قلـياًل عـن تلـك املسـببة للتجمـد أو إىل  اخلفض السـريع يف درجـة حـرارة املنـتج (1

 درجة حىت استهالك املنتج.هذه العلى  احملافظة
وفقــدا ا  الــذبول واإلنكمــاشإىل  اســتخدام عبــوات مناســبة لتقليــل الفقــد الرطــويب مــن املنــتج. حيــث يــؤدي فقــد الرطوبــة (0

ويف نفس الوقد  ،ملظهرها الطازج. ولذلك  ب حساب مقدار إنفاذية العبوات البالستيكية لبخار املاء لتقليل فقد املاء
يسـبب التـنفس الالهـوائي. قـد منفـذة بدرجـة حمسـوبة للغـازات لتجنـب تراكمهـا داخـل العبـوة ممـا  ب ان تكون العبوات 

ألكســج  وعــايل ثــا  أكســيد الكربــون( قبــل قفــل العبــوة. إال أنــه  ــب وقــد يــتم  ــخ غــاز معــدل حمســوب )مــنخفض ا
حمـددة مـع األخـذ لفـرتة صـالحية معرفة نسب الغازات املناسبة لكل حمصول وإنفاذية العبوة هلذه الغازات وحسـاب ذلـك 

 يف االعتبار التكلفة االقتصادية. 

 ك والسرتيك.إبطاء التلون البين عن طريق بعض املضافات مثل محض االسكوربي (5

 .والت سبق التطرق إليها ( خفض معدل تنفس املنتج بالطرق املناسبة6
 
  ( التزام القواعد الصحية ملنع حدوث التلوث امليكرويب.1

 

      
 

 .تصوير املؤلف ( املصدر: ) مسبقة اإلعداد خضر ورقيةات (. عبو 14شكل )
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 المنتجات البستانيةتشعيع  12-0

أحد مصادر الطاقة اإلشعاعية، إما من نظـائر مشـعة )مثـل أشـعة جامـا إىل  يع لألغذية تعريض الغذاءيقصد بتقنية التشع
Gama  األشـعة اإللكرتونيـة كهربائية ( أو من أجهزة( تنتج كميات حمكمة من األشـعةElectron Beam  أو األشـعة السـينيةray-X ) 

رى تشعيع األغذية بت  والت تتخلل املواد الغذائية.  أشـعة ذات طاقـة عاليـة يف صـورة جرعـة إىل  عريض املنتجات الزراعية والغذائيـة ج
 وحدة تشعيع حمكمة لتحقيق القضاء على األطوار احلشرية املختلفة يف احلبوب املخزونة مقننة مرخص هبا ولفرتة زمنية معينة داخل

 .(Al-Kahtani et al., 1998) والتمور والبقوليات والتوابل وغريها
 العديد من املميزات للتشعيع منها: وهناك 
    ال تؤدي لتسخ  الغذاء وهلذا يطلق على تشعيع الغذاء جبرعة مرتفعة من اإلشعاع ب "التعقيم البارد". (1
تعقيم األغذية اجملمدة )دون صهرها( حيث أنه ال يسبب إال ارتفاعـا  ـئيال يف درجـة حـرارة الغـذاء وبالتـايل  (0

  دقيقة بدون تسخ  وإذابة.فهو قادر على قتل األحياء ال

تطبيــق التشــعيع للمنتجــات وهــي يف عبــوات حمكمــة الغلــق وذلــك لتجنــب مشــكلة إعــادة التلــوث أو إعــادة  (5
 التعبئة املستعملة يف حفظ الغذاء. ثر على موادؤ األشعة ال تفإن وعادة   اإلصابة باحلشرات. 

 خفضة أو اجلو اخلايل من األوكسج . املن اكن إجراء التشعيع حتد ظروف خاصة مثل درجات احلرارة  (6

املستخدمة يف حفظ وتعقيم املنتجات  املواد الكيميائيةتقليل االعتماد على ببعد احلصاد تقليل نسبة الفاقد  (1
 الغذائية والزراعية.

 بكو ا سريعة. تتميز طريقة التشعيع (4

 

 ومن تطبيقات استخدام تقنية التشعيع لألغذية:
 التزريع( يف اخلضروات مثل البطاطس والبصل والثوم وإطالة فرتة صالحيته.تقليل أو منع اإلنبات )  .1
 استخدام التشعيع لتأخري إنضاج املوز واملاجنو واجلوافه. تأخري إنضاج العديد من الفواكه مثل .0

بإحــداث تغــريات فيزيائيــة مرغوبــة مثــل زيــادة ذوبــان اخلضــروات اجملففــة يف املــاء  حتســ  الصــفات الطبيعيــة .5
 كبرية. بدرجة

تعقيم بعض الوجبـات الغذائيـة ملر ـى نقـص املناعـة البيولوجيـة يف املستشـفيات، ويف معاجلـة وجبـات رواد  .6
 الفضاء، ويف حال الكوارث وغريها.

مـن الـدول متنـع اسـترياد  اً التجـاري للمنتجــات الغذائيـة الزراعيـة بـ  الـدول، حيـث أن كثـري ل تسهيل التبـاد .1
 بلدا ا.إصابات جديدة يف  يف إصابتها باحلشرات خوفاً من دخول أو حدوثاألغذية املصابة أو املشتبه 

 
خلـني املسـتهلك بـ  مفهـوم التلـوث اإلشـعاعي ومفهـوم تقنيـة  ومـن أهـم عوائـق انتشـار تقنيـة التشـعيع حلفـظ األغذيـة هـو

تضـع الكثـري مـن دول العـامل مواصـفات و األفكار املتعلقة باحلروب والتفجريات النووية واحلوادث النووية اإلشـعاعية.  التشعيع بسبب
محايـة اإلنسـان واحليـوان مـن خمـاطر  حتدد املستويات القصوى املسـموح هبـا للملوثـات اإلشـعاعية يف املنتجـات الغذائيـة تكفـل قياسية

ائر املشـــعة وممـــا يعيبهـــا أيضـــاً التكلفـــة العاليـــة واحلاجـــة إىل موافقـــة جهـــات تشـــريعية خاصـــة عنـــد اســـتخدام النظـــ .التلـــوث اإلشـــعاعي
 ألشعة جاما(.  42)كوبلد 
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 تقنيات الهندسة الوراثية  11-3
اجلينات الىت ن إدخاهلا بطرق التقنية  النباتات املهندسة أو املعدلة وراثيا هى نباتات حتتوى على ج  أو العديد من 

ابات املر ية وإنتاج مثار ذات مواصفات احليوية احلديثة تتطور تقنيات اهلندسة الوراثية بشكل مطرد إلنتاج حماصيل تقاوم اإلص
 أنتجد 1996جودة عالية من حيث القيمة الغذائية او نانس الشكل او طول فرتة احلفظ  كما يف الطماطم وغريها. ففي عام 

عدلة احل  ازداد انتاج احملاصيل امل ومنذ ذلك (Flavr-Savr) أول صنف من الطماطم املعدلة وراثيا، أطلق عليه Calgene شركة
(. 0222كما اكن عن طريق التقنية احليوية تأخري فرتة نضج بعض احملاصيل كما يف التفاح )عبدالعال، . عفا 02وراثيا مبقدار 

وهذا مما يساهم بشكل كبري يف حتس  اجلودة الظاهرية للمنتج وإطالة فرتة صالحيته.  إال أن هناك العديد من التحفظات على 
 خلوها من أي آثار جانبية على صحة اإلنسان.هذه التقنية حىت تثبد 

 
 تطبيقات الزراعة العضوية  11-4

تلقى منتجات الزراعة العضوية قبواًل واسعا يف كثري من الدول خصوصًا بعد تنامي الوعي بالنواحي الغذائية الصحية  
دة عالية واستخدام املصادر الطبيعية املتجددة لإلنسان. وهتدف أنظمة الزراعة العضوية إىل إنتاج غذاء ذي قيمة غذائية مرتفعة وجو 

يف الزراعة مع مراعاة احملافظة على البيئة الزراعية املستدامة.  وتشمل املعامالت الزراعية العضوية استخدام املخصبات احليوية 
البستانية العضوية باحتوائها على املتكاملة لآلفات.  وتتميز املنتجات احليوية و والسماد األخضر وتطبيق الدورة الزراعية واملكافحة 

أ ا ال حتتوي على كائنات معدلة وراثيا او متبقيات مبيدات  ،الفيتامينات ومضادات األكسدة أكثر مما يف املنتجات غري العضوية
)الر يمان تتميز مبالئمتها لعمليات احلفظ والتصنيع الخنفاض معدل تنفسها وطول فرتة صالحيتها أ ا كما ،  ملوثات كيماوية أو

 (.هـ1601والشناوي، 
 
  MCP-1اعاالة المحاصيل البستانية بمركب   11-5

-1عنـــــــــدما تضـــــــــاف للمـــــــــاء تقـــــــــوم املـــــــــادة النشـــــــــطة ) مســـــــــحوقعبـــــــــارة عـــــــــن مـــــــــادة علـــــــــى شـــــــــكل  MCP-1مركـــــــــب 

methylcyclopropeneاملخزنة لفاكهةاة صالحيطالة فرتة إل الثمارداخل  ( بعملها . 
ن  م0220يف عــام و ثــر مــن عقــد مضــى بواســطة شــركة زهــور إلطالــة فــرتة حفظهــا. قبــل أك MCP-1ن اكتشــاف مركــب 

العمليات  أخريلعديد من  الفواكه واخلضر.  يقوم هذا املركب بتعلى ا تطبيقهل األمريكيةكالة محاية البيئة هذا املركب لدى و ل يسجت
باحلفــام علــى قــوام الثمــار  افظــة علــى املنــتج طازجــاً وذلــكعلــى احمل ركــباملا عمــل هــذياحليويــة املتعلقــة هبرمــون اإليثيلــ  الطبيعــي.  

للفواكــه واخلضـــروات احلساســة لإليثيلــ .  وهــذا ال يلغــي بــأي حــال دور التربيـــد يف طويلــة وحتديــداً  ختــزينومعــدل احلمو ــة لفــرتة 
ألخضـر للخضـروات الورقيـة. احلفام على املنتج بل هو مساعد له. ولقد أثبتـد هـذه املـادة فعاليتهـا. كـذلك حافظـد علـى اللـون ا

م وملــدة 01إىل  11  وتـتم آليتهــا بعــد خلــني املــادة الفعالــة باملــاء أن تــرتك يف غــرف التخــزين حمكمــة الغلــق عنــد درجــة حــرارة مــا بــ
  . (0212)احلمدان  ساعة 06إىل  تصل

تاجـه العـايل مـن اإليثيلـ . إنإىل  ولتحقيق أعلى فعالية فينصا مبعاملة احملصـول فـور وصـوله للمسـتودعات وقبـل أن يصـل
وتتناقص فعالية هذه املادة عند املعاجلة يف فرتة ختزينية الحقة وبتقدم مرحلـة النضـج.  ولقـد أثبتـد هـذه املـادة فعاليتهـا يف السـنوات 

املته هبذا املركب تم معيقدر نسبة التفاح الت وتيف واليات واشنطن وكاليفورنيا. يف احلفام على طعم وقوام التفاح األخرية وبالذات 
تطبقـــه يف يف أمريكـــا وأصـــبحد العديـــد مـــن خمـــازن التربيـــد  م. 0225% مـــن التفـــاح املخـــزن يف واليـــة واشـــنطن يف عـــام 12بنحـــو 
وهــذا يعطــي داللــة علــى إمكانيــة اســتخدامه يف العديــد مــن بشــكل مــوازي أو مســتقل عــن تقنيــات الــتحكم يف الغــازات.  منشــئاهتا
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عمل أحباث مكثفة يف هذا اجملال. ولقد بدأ قسم اهلندسة الزراعية جبامعة امللك سعود يف إجراء إىل  تاجاملنتجات األخرى. وهذا حي
 .(0212ركب )احلمدان، امل اباستخدام هذ األحباث لعدد من املنتجات احمللية هبدف إطالة فرتة صالحيتها

 
 يةاآلفات الحشر اكافحة تقنيات  11-6

للقضــاء علــى اآلفــات احلشــرية الــت تصــيب  الفعالــة واآلمنــة واجملديــة اقتصــادياالبــدائل عــدد مــن حاجــة ملحــة لتــوفري هنــاك 
مــن هــذه و .  (Carpenter et al., 2002) م0211عــام يف تحــرا اســتخدام غــاز بروميــد امليثيــل عامليــا بللفواكــه واحلبــوب، وذلــك 

 البدائل:
يعـاب ولكـن  ناسـب خمـازن التخـزين حمكمـة الغلـق.مواد مشاهبة ملفعول بروميد امليثيـل مثـل مركـب الفوسـف  الـذي ي .1

 عدة أيام للمعاجلة الفعالة.احتياجه لو  يتهمس عليه

 .كما سبق التطرق هلا  األشعة بأنواعها )جاما، واالكرتون، والسينية( .0
 ةاحلشرية بأنواعهـا ذات املعاجلـة علـى دفعـات أو تلـك املتواصـل أشعة امليكرويف، والت ثبد جدواها يف قتل اآلفات .5

 .(0221)احلمدان والدريهم، 

)إحـــالل النيرتوجـــ  أو ثـــا  أكســـيد الكربـــون بنســـب أو العبـــوات الـــتحكم يف نســـب غـــازات املخـــازن أو حاويـــات  .6
 حمددة( مكان اهلواء اجلوي. 

التربيــد والتجميـــد: حيـــث يعمـــل التربيـــد علـــى تثبـــيني نشـــاط اآلفـــات احلشـــرية بينمـــا يعمـــل التجميـــد علـــى قتـــل تلـــك  .1
 اآلفات.

 خدام املكافحة احليوية مثل بعض الفطريات واحلشرات املفرتسة والتعقيم.است .4

للجـودة الشـاملة وبالطبع فإن أمهية الوقاية من اإلصابة هي أوىل خطوات مكافحـة تلـك اآلفـات عـرب نظـام متكامـل  .4
 ليشمل مجيع عمليات ما قبل احلصاد وأثناء احلصاد وما بعد احلصاد.
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تتطـــور تقنيــــة العبـــوات الغذائيــــة بتســـارع كبــــري جـــداً حــــىت أن جهـــات املراقبــــة والتشـــريع تكــــاد ال تســـتطيع اللحــــاق بتلــــك 
 ومن أمثلة العبوات املستقبلية:   .التطورات، ومن مث تنظيمها

 
 أ( العبوات الذكية

نفسـها حساسـات )مؤشـرات( تعمـل  العبوة حسـب درجـة فسـاد حمتوياهتـا. فيضـاف ملـادة العبـوةجزء من تغري لون تتميز ب
إذا  وهــذه التفنيــة اكــن أن تــزود اجلهــات الرقابيــة علــى األغذيــة ببيانــات مــا عــل مــع درجــة حــرارة وزمــن التخــزين. علــى القيــاس والتفا
رجة فعند تعرض هذه العبوة ألي ارتفاع يف درجة احلرارة عن تلك الدوصى هبا.  د لدرجة حرارة أعلى من املكاند العبوة قد تعر 

 .جودة وصالحية املنتج لالستهالك يؤثر علىتعرض العبوة لسوء ختزين تب  مة ؤشر لوناً أو عالوصى هبا يعطي املامل
من العبوات الذكية تعطي مؤشراً على مراحل فرتة الصالحية خالل التخزين كمـا يتضـا ذلـك يف شـكل  آخروهناك نوع  

تــاج ملعاجلــة أ ــا تعطــي درجــة حــرارة ســطا العبــوة عو ــاً عــن داخــل املنــتج ولكــن مــن  ــمن ســلبيات هــذه العبــوات الــت حت (.14)
إال أنه اكن تصميم  الغذائي. أي أن التغريات يف لون العبوة يتأثر بظروف بيئة سطا العبوة الداخلي بداًل من مركز املنتج الغذائي.

 حساسات تو ع يف وسني صندوق الفاكهة مثاًل. 
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 (.http://www.ripesense.com :املصدر) وفيها يتحول لون الالصق حسب درجة احلرارة وفرتة صالحية املنتج (. العبوات الذكية41) شكل

 
  طة( العبوات النشب

لتكــون تضـاف مــواد تقــوم بتزويـد حمــيني الغــذاء )داخـل العبــوة( ببيئــة التخــزين املناسـبة. مثــل ســحب األكسـج  مــن اجلــو  
غ نسبته حمددة. تقوم هذه العبوات بالتنشيني والتغيري املستمر إما خلصائص إنفاذية العبوات أو لرتكيز املواد املتطايرة والغازات يف فـرا 

قمة العبوة. أحد األمثلة على املواد املستخدمة يف العبوات النشيطة هي ماصات األكسج . حيث تضاف هذه املواد منفصلة عن 
تقليـل تركيـز األكسـج  إىل مسـتويات متدنيـة، و ذائية يف عبوات صغرية يف فراغ قمة العبوة. هذا اكن املادة من امتصاص املادة الغ

ويف تطبيقــات أخــرى، حتتــوي العبــوات علــى مــواد مثبطــة أو مانعــة والــت مــن يصــعب الــتحكم فيهــا يف خطــوط اإلنتــاج الصــناعية.  
 نشطة امليكروبية.لأل

 
 وبة النفاذية حسر( العبوات المج

فقـد ، نسب الغازات والرطوبة نسـبية داخـل العبـوة نظروف ختزين مالئمة ماملنتجات البستانية إىل اج بعض ينتيجة الحت 
)أكسـج ،  حمسوبة للتحكم يف مقدار كسب أو فقـد تلـك الغـازات وأعداد أقطارتصنع هذه العبوات مبسامات بجاءت فكرة أن 

آالف  12ميكـرون وبعـدد  522إىل  122وكذلك يار املاء. ترتاوح أقطار تلك العبوات ما ب   (ثا  ألكسيد الكربون، وإيثيل 
بدقـة عاليـة عـن طريـق اسـتخدام تقنيـة الليـزر يف عمـل ثقـوب حمسـوبة الغـازات إنفاذيـة الـتحكم يف وقـد أمكـن  .ثقب لكل مرت مربـع
 .(14)شكل  على مستوى النانو

     
( املؤلف املصدر: تصوير نفاذية غازات حمسوبة )بمثار الربحي معبأة داخل عبوة بالستيكية ذات جو هوائي معدل  (. 14) شكل

http://www.ripesense.com/
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 . بوة بسبب فرق الضغني اجلزئي للغازعرب غالف العالنانو( مبقياس )الغاز جزيئات وشكل تو يحي النتقال 
 خاتمة ونظرة استقبلية -11

اإلنتـاج الزراعـي كمـا أ ـا تلعـب دوراً مهمـا دوراً كبـرياً يف  )الت تشمل حماصيل الفاكهة واخلضـر( نيةاحملاصيل البستا تلعب
منتجات قابلة للتلف نظراً لكو ا أكثر عر ة حلدوث تلف ما ، إال أ ا يف إمداد اإلنسان بالعناصر الغذائية والفيتامينات واأللياف

% مـن منتجـات اخلضـر والفاكهـة الـت تنـتج 01اكـن القـول بصـفة عامـة أن حـوايل  و  بعد احلصاد باملقارنة مع حماصـيل احلبـوب.
نـــوع احملصـــول ومســـتوى تطبيـــق التقنيـــات احلديثـــة يف مراحـــل الزراعـــة واحلصـــاد والتـــداول تبعـــاً ل علـــى مســـتوى العـــامل تتعـــرض للفقـــد

وقـد قطعــد إلنتـاج الزراعـي وحتسـ  جــودة املنـتج.  وإذا ن تقليـل نسـبة فاقــد مـا بعـد احلصـاد فــان ذلـك يعـين زيــادة يف ا  والتخـزين.
النقــل واالهتمــام بعمليــات مــا بعــد احلصــاد الــت تشــمل  للمحاصــيل البســتانيةبعــض الــدول شــوطاً كبــرياً يف حتديــد درجــات اجلــودة 

ســوف عمليــة احلصــاد  تلــيفــاجلهود الــت تبــذل ملراقبــة نقــاط الــتحكم يف اجلــودة لكــل عمليــة  . اإلعــداد والتجهيــز والتخــزين والتعبئــةو 
يتوقع يف املستقبل القريب استخدام مـواد أو .  و تساعد يف النهاية على احلفام على املنتج بأعلى جودة ألطول فرتة صالحية ممكنة

منظمـــات طبيعيـــة تـــدخل  ـــمن تركيـــب العبـــوة. كمـــا يتوقـــع أن تكـــون مـــواد العبـــوات صـــديقة للبيئـــة وذلـــك بإعـــادة اســـتخدامها أو 
بـــ  هـــد تـــربز احلاجـــة إىل مزيـــد مـــن اجلو  .نهـــا حبيـــث تكـــون املنتجـــات آمنـــة وذات قيمـــة غذائيـــة عاليـــة واقتصـــاديةالـــتخلص اآلمـــن م

لو ـع مواصـفات لتطـوير يف خمتلـف الـدول األغذية، منظمات محايـة املسـتهلك ، واجلهـات الرمسيـة ذات العالقـة  نتجيالباحث ، م
منة ويف نفس الوقد حمافظة على القيمة الغذائية، وبالتأكيد أن تكون ذات أنظمة عبوات ذكية ونشيطة على أن تكون املنتجات آ

وهنــاك العديــد مــن اجلهــود لتحســ  اجلــودة ومعــامالت مــا بعــد احلصــاد للمحاصــيل البســتانية مــن قبــل اجلهــات  .جــدوى اقتصــادية
 البحثية ذات العالقة يف اجلامعات واملراكز البحثية يف وزارة الزراعة وغريها.
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