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الغذية والزراعة FAO
أالبحاث والن�شر العلمي
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أ
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«قاتل ح�شرات �سيقان ال�شجار ذو الت�ثري املزدوج للموجات الكهرومغناطي�سية واملحاليل الكيميائية» .رقم ت�سليم
الطلب  10830001بتاريخ 1430/1/1هـ ،.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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 -1المقدمة

نظ���ر ًا للزيادة امل�ستمرة يف تعداد �سكان العامل ،ف�إن احلاج���ة ما�سة �إىل زيادة ا إلنتاج الزراعي.
وله���ذا يج���ب املحافظ���ة وبا�ستم���رار على مع���دالت �إنتاج غذائ���ي عالية تف���ي باملتطلب���ات املتزايدة
لل�س���كان .وت�ش���كل املحا�صيل الب�ستانية (الت���ي ت�شمل حما�صيل الفاكهة واخل�ض���ر) ن�سبة عالية من
ا إلنت���اج الزراعي وخا�ص���ة يف الدول النامية ،كما أ�نها تلعب دور ًا مهم���ا يف �إمداد ا إلن�سان بالعنا�صر
الغذائي���ة والفيتامين���ات أ
واللي���اف .وتعد املحا�صي���ل الب�ستانية منتجات قابلة للتل���ف Perishable
 Commoditiesنظ���ر ًا لكونه���ا أ�كرث عر�ضة حل���دوث تلف ما بعد احل�ص���اد باملقارنة مع حما�صيل
أ�خرى مثل احلبوب.
ي�ستعـر����ض هذا ا إل�صدار ت�صني���ف املحا�صـيل الب�ستانية من وجهة نظر عل���وم ما بعد احل�صـاد
كم���ا يناق�ش فواقد م���ا بعد احل�صاد وطرق التحكم بها .كما يتناول ا إل�صدار مو�ضوع �صفات اجلودة
وعنا�صره���ا وطرق قيا�سها ودالئل ن�ضج املحا�صي���ل الب�ستانية .ويتطرق كذلك �إىل عمليات التداول
والتخزين مع ا إل�شارة �إىل بع�ض التقنيات احلديثة يف جمال عمليات ما بعد احل�صاد.
 -2ت�صنيف املحا�صيل الب�ستانية

ميكن ت�صنيف املحا�صيل الب�ستانية �إىل عدة جماميع ح�سب:
 .1القابلية للتلف أ�ثناء التداول والتخزين.
 .2االحتياجات احلرارية ملا بعد احل�صاد.
 .3التعريف الب�ستاين.
 .4اجلزء الذي ي ؤ�كل.
و�سيت���م التط���رق �إىل املجموع���ة أالوىل والثاني���ة نظ���ر ًا ألهميته���ا املبا�شرة يف عملي���ات ما بعد
احل�صاد.

 1-2التق�سيم ح�سب القابلية للتلف أ�ثناء التداول والتخزين

تع���د الثمرة (من الناحية الب�ستانية) اجل���زء ال�صالح لال�ستهالك او الت�صنيع بغ�ض النظر عن
أ��صله النباتي فقد تكون ورقة او �ساقا او جذرا او زهرة .وبالتايل من املهم التعرف على مدى قابلية
تل���ك الثم���ار للتلف والعمل على اتخاذ االجراءات الكفيلة باحلد من���ه واطالة فرتة احلفظ والتداول
وفق نظام ت�سويقي فعال .ويعتمد هذا التق�سيم على طول فرتة التخزين لكل حم�صول عند الظروف
املنا�سبة من درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية.
وتق�سم الثمار من حيث قابليتها للتلف أ�ثناء التداول والتخزين �إىل:
 -1حما�صي���ل ذات �سرعة تلف عالية بعد احل�صاد :وت�شمل بع����ض ثمار الفاكهة احل�سا�سة مثل
التني الط���ازج وامل�شم�ش وبع�ض أ��صن���اف العنب والتمور (يف مراحل ن�ض���ج البلح واملن�صف
والرطب) وبع�ض اخل�ضر مث���ل الطماطم والفراولة واخل�ضر الورقية مثل اخل�س وال�سبانخ.



وعادة ال تتجاوز مدة التداول والتخزين عدة أ�يام �إىل أ��سابيع ح�سب النوع وال�صنف وم�ستوى
االهتمام باحل�صاد وظروف التداول والتخزين.
 -2حما�صي���ل ذات �سرع���ة تلف متو�سط���ة بعد احل�صاد :ت�شم���ل الكثري من حما�صي���ل الفاكهة
كالتف���اح والكم�ث�رى والعنب واملوالح واخل���وخ والربقوق والرمان واملاجن���و والزيتون والتمور
(ن�صف اجلافة) وكثري من حما�صيل اخل�ضر الثمرية كالبطيخ والفا�صوليا والب�سلة واللوبيا.
وترتاوح مدة التخزين من عدة أ��سابيع �إىل عدة �شهور تبعا للنوع وال�صنف وطريقة احل�صاد
ونظم التداول والتخزين.
 -3حما�صي���ل بطيئة التلف :وت�شمل الثم���ار اجلافة مثل بذور اخل�ضر اجلاف���ة كالب�سلة والفا�صوليا
واللوبي���ا وحما�صيل اخل�ضر اجلذرية والدرنية والب�صلية والتمور (اجلافة) وثمار النقل كاجلوز
والبقوليات (اجلافة) .وترتاوح مدة التخزين لهذه املحا�صيل بني عدة أ��شهر �إىل عدة �سنوات.
ويعت�ب�ر ه���ذا التق�سي���م من أ�ن�سب ط���رق التق�سي���م بالن�سبة ملعام�ل�ات ما بعد احل�ص���اد وقابلية
املحا�صيل الب�ستانية وحتملها لعمليات النقل والتداول وظروف التخزين.
 2-2التق�سيم ح�سب االحتياجات احلرارية ملا بعد احل�صاد

تق�س���م املحا�صي���ل الب�ستانية ح�سب مق���دار ح�سا�سيتها النخفا�ض درجة احل���رارة أ�ثناء التربيد
املبدئي أ�والتخزين �إىل:
 -1حما�صي���ل ح�سا�سة أل�ض���رار الربودة  :Chilling Injuryوهي املحا�صي���ل التي �إذا تعر�ضت
لدرج���ات حرارة حم���ددة عادة أ�على من درج���ة التجمد (ال�صفر املئ���وي) ت�صاب ب أ��ضرار
ال�ب�رودة الت���ي ت�سبب تدهور ًا �سريع��� ًا يف جودتها وخا�صة بعد نقلها م���ن ظروف التربيد �إىل
ظروف اجلو العادي .فعلى �سبيل املثال ،ترتاوح درجات حرارة أ��ضرار التربيد من °2م لبع�ض
أ��صناف التفاح �إىل °7م للخيار والطماطم النا�ضجة و�إىل °11م للموز والليمون.
 -2حما�صي���ل غ�ي�ر ح�سا�س���ة أل�ض���رار ال�ب�رودة :وال تت أ�ث���ر ه���ذه املحا�صيل بدرج���ات احلرارة
املنخف�ضة بل أ�ن أ�ن�سب درجة حرارة لنقل وتخزين غالبية هذه املحا�صيل هي �صفر �إىل °5م
(فوق درجة التجمد مبا�شرة) وت�شمل معظم حما�صيل اخل�ضر الورقية والزهرية واجلذرية
(عدا البطاطا) والدرنية والب�صلية والب�سلة وجميع ثمار الفاكهة مت�ساقطة أالوراق.
ويفي���د هذا التق�سيم يف حتدي���د أ�ن�سب درجات احلرارة عند النق���ل والتخزين لتقليل ن�سبة تلف
املحا�صي���ل .ارتفاع ن�سبة التلف يف احلا�صالت الب�ستانية �إىل ك���ون غالبيتها حما�صيل �سريعة التلف
بعد احل�صاد وذات عمر ت�سويقي أ�و تخزيني حمدود �إذا مل تتوافر ظروف التخزين املنا�سبة.
 -3فواقد ما بعد احل�صاد

يح���دث ه���ذا الفاق���د يف احلا�ص�ل�ات الب�ستانية كمي��� ًا أ�و نوعي ًا بع���د ح�صاده���ا .وتختلف ن�سبة
الفق���د الكمي ح�سب نوع املح�صول ومدى تطبيق التقنيات احلديث���ة يف الزراعة واحل�صاد والتداول
والتخزي���ن .أ�ما الفقد النوعي فيتمثل يف انخفا�ض جودة املنت���ج ب�صفة عامة مثل الذبول والكرم�شة
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وفقدان اللمعان وتدهور اللون وفقدان جزء كبري من النكهة املميزة للمح�صول ونحو ذلك.
يختل���ف تقدي���ر ن�سبة الفاقد من حم�ص���ول آلخر ومن بلد آلخر  .وميكن الق���ول ب�صفة عامة أ�ن
حوايل  %25من منتجات اخل�ضر والفاكهة التي تنتج على م�ستوى العامل تتعر�ض للفقد .ترتفع هذه
الن�سب���ة يف ال���دول النامية وتقل يف ال���دول املتقدمة �صناعي ًا .وترتاوح ن�سب���ة الفاقد من احلا�صالت
الب�ستاني���ة يف بع����ض الدول العربية ب�ي�ن  %50-15ح�سب ن���وع املح�صول وم�ستوى تطبي���ق التقنيات
احلديثة يف مراحل الزراعة واحل�صاد والتداول والتخزين.
 1-3طرق التحكم فى تلف احلا�صالت الب�ستانية بعد احل�صاد

ميكن تلخي�ص �سبل تقليل فاقد ما بعد احل�صاد من املحا�صيل الب�ستانية فى املعامالت التالية
 .1العناية بكافة املعامالت الزراعية للو�صول �إىل ثمار عالية اجلودة.
 .2حتديد أ�ن�سب موعد لقطف الثمار ومرحلة الن�ضج املالئمة وطريقة احل�صاد.
 .3و�ض���ع برنامج حمدد و�صارم يلتزم به العاملون باحل�ص���اد ويف عمليات ا إلعداد والتخزين.
ومن ثم جدولة وتوثيق بيانات احل�صاد والتداول والتخزين �شام ًال الفواقد.
 .4تقليل الفرتة بني احل�صاد وبني التخزين املربد أ�و اال�ستهالك الطازج أ�و الت�صنيع.
 .5تقلي���ل أال�ضرار امليكانيكي���ة للحا�صالت الب�ستانية أ�ثناء اجلمع وا إلع���داد والتعبئة والتدريج
والنقل والتداول.
أ
 .6اختيار العبوات املنا�سبة والت�صميم اجليد لتقليل ال�ضرار امليكانيكية ولتهوية املنتج.
 .7العناية بعمليات �إعداد وجتهيز الثمار من غ�سيل وت�شميع وتدريج وفرز وتعبئة.
�	.8إتباع طرق التربيد املبدئي للتخل�ص من حرارة احلقل ب�سرعة وا�ستخدام التربيد أ�ثناء نقل
احلا�صالت الب�ستانية أ�و تخزينها.
 .9التحك���م يف درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية والتهوي���ة يف املخازن كو�سيلة أ��سا�سية للتحكم
يف معدل التنف�س ومعدل فقد املاء�( ،شكل )1

�شكل ( .)1ت أ�ثري ارتفاع درجة حرارة التخزين والرطوبة الن�سبية ونوع العبوات على ن�شاط الكائنات الدقيقة
امل�سببة لف�ساد ثمار الطماطم وتدهورها (ال�سعدون واحلمدان2004 ،م).
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.10ا�ستخ���دام املعامالت ا إل�ضافية مثل املطهرات الفطرية واحلرارة العالية والتبخري بالغازات
والوزون أ
والت�شعي���ع ب أ��شع���ة جام���ا أ
وال�شع���ة فوق البنف�سجي���ة بهدف تقليل أ�و من���ع ا إل�صابة
أ
بالمرا�ض الفطرية وغريها.
.11ا�ستخدام اجل���و الهوائي املتحكم به كو�سيلة للتحكم يف معدل التنف�س وبالتايل تقليل �سرعة
تدهور بع�ض الثمار املنا�سب لها هذه التقنية يف حال جدواها االقت�صادية.
 -4جودة املنتجات الب�ستانية

متث���ل اجلودة درجة التميز للمنت���ج من خالل جمموعة من ال�صف���ات واخلوا�ص التي تعطي كل
منت���ج قيمته وفق ًا للغر�ض املراد منه .وميكن ح�ص���ر �صفات جودة احلا�صالت الب�ستانية يف املظهر
والق���وام والنكهة (وت�شمل الطعم والرائحة) والقيمة الغذائي���ة وعوامل أالمان احليوي (التي تتعلق
ب�صح���ة و�سالمة ا إلن�سان) .ويندرج حتت ه���ذه ال�صفات الرئي�سة العديد من العنا�صر كما هو مبني
يف اجلدول رقم (.)1
جدول ( .)1ال�صفات الرئي�سة جلودة احلا�صالت الب�ستانية وعنا�صرها.
�صفات اجلودة
املظهر
القوام
النكهة

عنا�صرها
احلجم والوزن وال�شكل ( أ�بعاد ومعامل ا�ستدارة وا�ستطالة واندماج) واللون (عمق وكثافة
وانتظام التوزيع) واللمعان والعيوب املظهرية وال�شكلية والف�سيولوجية واملر�ضية.
ال�صالبة والطراوة والغ�ضا�ضة والع�صريية والتليف والزيتية وخوا�ص امل�ضغ والتحليل القطاعي
للقوام واخلوا�ص امليكانيكية أالخرى.
الطعم (احلالوة واملرارة واحلمو�ضة والطعم القاب�ض وامللوحة) والرائحة العطرية (املميزة
ملحا�صيل معينة) والرائحة املرغوبة وغريها.

القيمة الغذائية

والمالح املعدنية أ
ن�سبة الكربوهيدرات والدهون والربوتينات والفيتامينات أ
واللياف.

عوامل أالمان احليوي

ال�سموم الطبيعة والكيماوية والتلوث بالعنا�صر الثقيلة وا إل�شعاع ون�شاط الكائنات الدقيقة.
امل�صدر :بت�صرف من :اليتيم 1995 ،و Kader, A. , 2002

� 1-4صفات اجلودة وطرق قيا�سها
 1-1-5املظهر

يع���د املظهر من أ�هم �صفات اجل���ودة والذي غالب ًا مايدل على قيم���ة ال�سلعة وجاذبيتها .وميكن
احلكم على جودة املظهر من خالل عنا�صره التالية:
 -1احلج���م :يتباين حجم الثمرة الب�ستانية ح�سب نوع املح�صول ومرحلة القطف ،فمث ًال تف�ضل
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أالحج���ام ال�صغرية يف بع����ض املحا�صيل الثمرية الت���ي حت�صد أ�ثناء تطوره���ا وقبل اكتمال
منوه���ا مثل اخليار والكو�سة والبامية .وعلى العك����س تف�ضل أالحجام الكبرية يف الثمار التي
حت�ص���د مكتملة النمو أ�و نا�ضجة مثل البطيخ والفراولة واملاجنو واملوالح واجلوافة وغريها.
ويلعب ذوق امل�ستهلك دور ًا أ��سا�سي ًا يف حتديد احلجم املرغوب لال�ستهالك.
 -2ال�ش���كل :يلع���ب �شكل الثمرة الب�ستانية دور ًا بارز ًا يف حتدي���د جودتها املظهرية .فمث ًال ميكن
قيا�س ج���ودة حم�صول الب�ص���ل مبعامل ا�ست���دارة أالب�صال الناجتة وكذل���ك يحدد اندماج
ر ؤ�و����س القرنبي���ط و الكرنب واخل�س درجة جودتها املظهرية .وكم���ا يدل انتظام �شكل قرون
الفا�صوليا على جودة ال�شكل وبالتايل املظهر.
أ
 -3اللون :وهو من أ�هم عنا�صر املظهر حيث ت�شكل كثافة وانتظام توزيع لون الثمار قواعد ��سا�سية
للحك����م عل����ى اجلودة .وتختل����ف الثمار يف اللون املمي����ز لها ح�سب املح�ص����ول ومرحلة القطف
فمث ً
��ل�ا الل����ون أالخ�ضر وكثافته وانتظام توزيعه دليل هام للغاي����ة على جودة حما�صيل اخل�ضر
الورقي����ة والثمرية التي ت ؤ
�����كل قبل اكتمال منوها مث����ل اخليار .وميكن اال�ست����دالل على ارتفاع
قيم����ة املح�صول الغذائي من خالل كثافة اللون املمي����ز له كما هو احلال يف اجلزر لكون اللون
الربتقايل داللة على ارتفاع املحتوى من الكاروتينات والتي هي أ��سا�س تكوين فيتامني أ� .ويتم
تقدي����ر الل����ون بطريقة املقارنة مع دالئ����ل أاللوان عن طريق انعكا�س ال�ض����وء ،نفاذية ال�ضوء،
وتقدير ال�صبغات امل�سئولة عن أاللوان .وميكن ا�ستخدام خمططات قيا�سية للون عند عمليات
احل�ص����اد والفرز .أ�ي�ض ًا هناك عدد من أالجهزة لقيا�س اللون للمنتجات الب�ستانية مثل جهاز
قيا�س اللون املو�ضح يف �شكل (.)3
أ
 -4اللمعان :ميكن االعتماد على درجة اللمعان يف حتديد جودة الثمار الب�ستانية حيث �ن اختفاء
ملع���ان الثم���ار عند ت�سويقها يعني أ�نها ثمار غري طازج���ة أ�و م�ضى على ح�صادها وقت طويل
أ�و مت تداوله���ا بع���د ح�صاده���ا ب�صورة �سيئة أ�و أ��صيب���ت ببع�ض أال�ض���رار الف�سيولوجية مثل
أ��ض���رار الربودة .ويعد اللمعان �صفة مميزة للعدي���د من الثمار مثل التفاح والبطيخ والفلفل
والطماط���م والباذجن���ان واملوالح حيث تلعب ال�شم���وع املغلفة أل�سطح الثم���ار دور ًا بارز ًا يف
حتديد درجة ملعان الثمار .وميكن يف بع�ض التطبيقات �إ�ضافة بع�ض املواد ال�شمعية الطبيعية
التي تزيد من ملعان الثمار كالربتقال والتفاح.
 2-1-4القوام

يعد فقدان الثمار ل�صالبتها دلي ًال على ن�ضجها ثم اجتاهها لل�شيخوخة .وتعترب عملية ت أ�خري فقدان
الثم���ار ل�صالبته���ا أ�حد مفاتيح النج���اح يف تداولها وت�سويقه���ا وتقليل الفاقد منها بع���د احل�صاد .ومن
املعروف أ�ن فقدان الثمار ل�صالبتها يعني طراوتها وعدم حتملها للتداول .وت�ستخدم أ�جهزة يدوية لقيا�س
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ال�صالبة والتي يعرب عنها بقوة االخرتاق للحم الثمرة ،وقد تقا�س ال�صالبة ب أ�جهزة معملية أ�خرى لقيا�س
ال�صالبة أ�و القدرة على ا�ستعادة ال�شكل .كما أ�ن من مكونات القوام ك ًال من الع�صريية والتليف والرتمل
وعوامل التحليل القطاعي للقوام التي يتم قيا�سها بجهاز قيا�س اخلوا�ص امليكانيكية (�شكل .)2

�ش���كل ( .)2جه���از لقيا�س الل���ون (ميني) وجه���از قيا�س اخلوا����ص امليكانيكي���ة (القوام) الختب���ارات الكب�س
واالخرتاق والق�ص (ي�سار) والتحكم بهما باحلا�سب ا آليل( .امل�صدر :احلمدان وح�سن.)2003 ،

 3-1-4النكهة

حتت���وي ثمار احلا�صالت الب�ستانية على مركبات تك�سبها نكه���ة متميزة .وتختلف هذه املركبات من
نوع آلخر بل ومن �صنف آلخر داخل النوع الواحد .وترجع الرائحة املرتبطة بحا�سة ال�شم ملركبات عطرية
واللدهيدات والكيتون���ات أ
متطاي���رة أ�و خملوطة مثل ا إل�س�ت�رات والكحوالت أ
واليثريات وبع�ض املركبات
أالخ���رى الت���ي قد حتتوي عل���ى عنا�صر الكربي���ت والنرتوجني .وت�شم���ل النكهة طع���م ورائحة املح�صول
الب�ستاين وكالهما يتحكم وبدرجة كبرية يف اجلودة .وميكن تو�ضيح عنا�صرها يف النقاط التالية:
 -1احل�ل�اوة :تعتمد حالوة الثم���ار الب�ستانية على حمتواها من ال�سكري���ات أالحادية والثنائية.
وميك���ن اال�ستدالل على حمتوى الثم���ار الب�ستانية من ال�سكريات بالت���ذوق أ�و بقيا�س الن�سبة
املئوية للمواد ال�صلبة الذائبة أ�و بقيا�س ال�سكريات الكلية أ�و ال�سكريات الذائبة .وي ؤ�دي �سوء
ت���داول الثمار بعد ح�صادها أ�و �سوء تخزينها �إىل انخفا����ض يف حمتواها من ال�سكر (لكونه
امل���ادة أال�سا�سية للتنف����س يف كل أ�و غالبية الثمار الب�ستاني���ة) وبالتايل انخفا�ض يف جودتها
أالكلية (نكهتها وقيمتها الغذائية).
 -2احلمو�ضة :ارتفاع حمو�ضة الثمار يعني زيادة حمتواها من أالحما�ض الع�ضوية وبالتايل ارتفاع
جودته����ا وقيمتها الغذائية كما هو احلال يف ثمار املوال����ح .وتلعب ن�سبة ال�سكر �إىل أالحما�ض
دور ًا هام���� ًا وحيوي���� ًا يف حتديد درجة اجلودة اخلا�ص بطعم ونكه����ة املح�صول الب�ستاين حيث
تعترب هذه الن�سبة قيا�س دقيق جلودة الطعم يف بع�ض الثمار �إن مل يكن غالبيتها.
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 -3امل���رارة :وهي أ�حد عوامل حتديد جودة الطعم حي���ث تقل جودة املح�صول الب�ستاين بارتفاع
لليثيلني .ويجب عند
مرارته مثل تكون الطعم املر يف اجلزر نتيجة �سوء التخزين والتعر�ض إ
احلكم على جودة املح�صول الب�ستاين التفريق وب�شدة بني احلمو�ضة واملرارة.
-4الطعم القاب�ض :يرج���ع الطعم القاب�ض غري املرغوب لبع�ض ثمار احلا�صالت الب�ستانية مثل
امل���وز والباذجن���ان �إىل وجود مركبات التانينات يف الثمار .وميك���ن قيا�س املواد القاب�ضة يف
الثم���ار عن طريق قيا����س حمتواها من التانين���ات .وميكن التقليل من الطع���م القاب�ض ملثل
ه���ذه الثمار مبعاملتها بغاز ثاين أ�ك�سي���د الكربون أ�و حفظ الثمار يف أ�كيا�س بال�ستيك رقيقة
منا�سبة ليوم أ�و يومني قبل ا�ستهالكها.
 4-1-4القيمة الغذائية

يعت�ب�ر حمتوى الثمار من الكربوهيدرات والده���ون والربوتينات والفيتامينات أ
والمالح املعدنية
أ
واللياف أ�حد عوامل حتديد جودة املح�صول الب�ستاين بعد احل�صاد كما يف التايل:
 -1الكربوهيدرات� :إن ارتفاع حمتوى بع�ض احلا�صالت الب�ستانية من ال�سكريات دليل على جودتها
مث����ل ثمار الفاكهة أ�و ثمار اخل�ضر التي ت ؤ�كل طازج����ة .ويعترب حمتوى بع�ض الثمار الب�ستانية
أالخرى من الن�شا مثل البطاط�س والبطاطا وغريها أ�حد عوامل حتديد جودتها الت�صنيعية.
 -2الده���ون :يعت�ب�ر حمت���وى الثمار م���ن الزيوت أ�حد عوام���ل اجلودة املحددة للطع���م والقيمة
الغذائية ،كما يف اخل�س الزيتي والبذور الزيتية.
 -3الربوتين���ات :حتدد الربوتين���ات أ
والحما�ض أالمينية جودة احلا�ص�ل�ات الب�ستانية مثل ثمار
النق���ل والبقولي���ات ،حي���ث تزداد جودة ه���ذه املحا�صي���ل بارتفاع حمتواها م���ن الربوتينات
أ
والحما�ض أالمينية.
 -4الفيتامين���ات :تعت�ب�ر احلا�ص�ل�ات الب�ستانية أ�هم م�ص���ادر الفيتامينات يف غ���ذاء ا إلن�سان.
ويعترب حمتوى ثمار الفراولة واملوالح واجلوافة والفلفل والطماطم من فيتامني ج ( )Cدليل
جودته���ا كما يعت�ب�ر حمتوى اجلزر واملحا�صيل املحتوية على �صبغ���ة الكاروتني من فيتامني أ�
( )Aدليل على جودتها.
 -5أالم�ل�اح املعدنية :تعترب احلا�ص�ل�ات الب�ستانية من امل�صادر أال�سا�سي���ة للعديد من أالمالح
والعنا�ص���ر املعدنية  ،وي�شمل ذل���ك عنا�صر البوتا�سيوم واملاغني�س���وم والكال�سيوم والف�سفور
واحلديد وغريها.
 -6أاللي���اف :وه���ي عب���ارة عن مواد غذائي���ة كربوهيدراتي���ة معقدة الرتكي���ب ال ميكن ه�ضمها
ب أ�نزمي���ات اجل�س���م ،وهي موج���ودة يف أ�وراق اخل�س واجلرجري وق�شور ثم���ار التفاح والتمور
وغريها وتعترب من املكونات الرئي�سية فى احلمية الغذائية.
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 5-1-4عوامل أ
المان احليوي

تعتم���د عوامل أالمان احليوي على خل���و احلا�صالت الب�ستانية من ال�سموم وامللوثات امل ؤ�ثرة على
�صحة ا إلن�سان ونظافة البيئة .ويعترب عامل أالمان احليوي من العوامل املحددة ملدى جناح ت�صدير
احلا�ص�ل�ات الب�ستاني���ة خا�صة م���ع تزايد القيود الدولي���ة على ا�ستخدام الكيماوي���ات واملبيدات يف
ا إلنتاج والتداول وت�شجيعها على الزراعة الدقيقة والزراعة الع�ضوية.
وميكن ح�صر املواد ال�سامة وامللوثات يف التايل:
 -1امل���واد ال�سامة الطبيعية التكوين يف احلا�صالت الب�ستاني���ة مثل النرتات يف اخل�ضر الورقية
والفا�صوليا أ
والك�ساالت يف ال�سبانخ ،وال�سوالنني يف البطاط�س.
 -2امللوث���ات الطبيعية من أالحياء الدقيقة مثل ال�سميات الفطري���ة وال�سميات البكتريية نتيجة
الظ���روف الغري منا�سب���ة للنقل والتخزي���ن وكذلك وج���ود العنا�صر الثقيلة ف���ى الرتبة مثل
الزئبق والكاديوم والر�صا�ص.
 -3ال�سمي���ات املتولدة من ملوثات اجلو ومتبقيات الكيماويات الزراعية مثل أال�سمدة واملبيدات
واملياه امللوثة.
 2-4جودة احلا�صالت الب�ستانية والتحكم بها
 1-2-4العوامل امل�ؤثرة على اجلودة

 -1العوام���ل الوراثي���ة للمح�صول :ومنه���ا اختيار أال�صن���اف أ
وال�صول للتطعي���م عليها ،وكذلك
املحا�صيل املعدلة وراثي ًا.
 -2العوامل البيئية ملا قبل احل�صاد :مثل:
 العوامل اجلوية :من درجة حرارة ورطوبة ن�سبية و�إ�ضاءة ورياح و أ�مطار وملوثات وغريها. عوام����ل زراعية وخدمة :مث����ل نوع الرتبة ،الت�سميد ،الوقاية واملكافحة ،الري ،تغطية الرتبة،التلقيح ،التقليم ،اخلف ،ومرحلة الن�ضج املطلوبة.
 -3عوامل مرتبطة باحل�صاد :من موعد احل�صاد ،مرحلة النمو والن�ضج والعمر الف�سيولوجي.
-4عوام���ل مرتبط���ة مبعامالت م���ا بعد احل�صاد :ظ���روف الت���داول والنق���ل والتخزين (درجة
احلرارة والرطوب���ة الن�سبية والرتكيب الغازي للجو املحيط بالثمار) ،طرق التداول ،وحتى
و�صولها للم�ستهلك.

 2-2-4التحكم باجلودة و�سبل حت�سينها

ينبغ���ي حت�سني م�ستوى ا إلنت���اج من احلا�صالت الب�ستانية كم ًا ونوع��� ًا واالرتفاع مب�ستوى اجلودة
وتقليل ن�سبة الفاقد والعمل على تطوير طرق الت�سويق على أ��س�س حديثة تتفق مع التطوير العاملي يف
جماالت ا إلنتاج والتجهيز والتداول والت�سويق ،وتتم�شى مع متطلبات أال�سواق املحلية والعاملية.
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ولالرتقاء باجلودة ينبغي مراعاة ا آلتي:
 -1العناي���ة باختي���ار أال�صناف املزروع���ة من كل نوع بحي���ث تلبي احتياجات أال�س���واق املحلية
والعاملي���ة و تتميز باجل���ودة العالية واملح�صول الوفري ومقاومة عوام���ل التلف ال�سريع وتلبية
طلبات امل�ستهلكني املختلفة.
 -2العناي���ة بعمليات ا إلنتاج بهدف الو�ص���ول �إىل ثمار ذات جودة عالية والعمل على تقليل ن�سبة
التلف �إىل أ�قل حد ممكن بكل الو�سائل التقنية واالقت�صادية املتاحة.
 -3العناية بتحديد موعد احل�ص���اد وطريقته املنا�سبة لكل حم�صول للمحافظة على الثمار من
التلف وخا�صة ا إل�صابات امليكانيكية والعوامل الف�سيولوجية.
 -4العناي���ة الفائق���ة باملنتج مبا يتنا�سب مع كل نوع من الثم���ار وخا�صة الثمار احل�سا�سة التي ال
تتحمل ظروف النقل والفرز والتداول القا�سية.
 -5العناية التامة عند ال�شحن ب أ�ن يتم النقل يف املواعيد التي تعتدل فيها احلرارة مثل �ساعات
اللي���ل أ�و ال�صب���اح املبكر مع ا�ستخ���دام و�سائل نقل تربي���د منا�سبة (�ش���كل  3ي�سار) وطرق
ممهدة ما أ�مكن ذلك.
 -6العناي���ة بتوفري و�سائل التربي���د ال�سريع للتخل�ص من درجة احل���رارة العالية التي اكت�سبتها
الثم���ار املقطوفة أ�ثناء وجوده���ا باملزرعة وذلك خلف�ض �سرعة التنف����س والعمليات احليوية
التي حت���دث يف الثمار وكذلك العناي���ة بتوفري التخزين املربد مبراك���ز الت�سويق والت�صدير
مب���ا يحافظ على هذه الثمار م���ن التلف طوال مدة بقائها بهذه املراك���ز �إىل أ�ن يتم �شحنها
وت�سويقها وخا�صة الثمار �سريعة التلف ذات القيمة االقت�صادية العالية كالفراولة والتمور يف
مرحلة الرطب .وكذلك جتنب و�سائل النقل الع�شوائية (�شكل  3ميني) والتي ت ؤ�دي النخفا�ض
جودة املح�صول وزيادة ن�سبة التالف منه.

�شكل ( .)3مثال لطريقة النقل الع�شوائية حتت أ��شعة ال�شم�س املبا�شرة (ميني) و أ�خرى يف �شاحنات مربدة (ي�سار).
(امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني).
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 3-4موا�صفات ومقايي�س اجلودة

حت���دد موا�صفات درجات اجلودة  Standards of Qualityلكل نوع من احلا�صالت الب�ستانية.
وعادة تو�ضع موا�صفات لدرجات جودة تلك املنتجات لال�ستهالك الطازج و أ�خرى بالن�سبة للت�صنيع،
وت�ش���رف على تطبيق هذه املوا�صفات هيئات رقابة خا�ص���ة حلماية امل�ستهلك وتكون حلقة بني املنتج
وبائع اجلملة أ�و التجزئة أ�و بني املنتج وامل�صنع وامل�ستهلك .وقد قطعت بع�ض الدول �شوط ًا كبري ًا يف
حتديد درجات اجلودة ملعظم أ�نواع احلا�صالت الب�ستانية �سواء لال�ستهالك املحلي أ�و الت�صدير.
 -5الن�ضج ودالئل اكتماله

يعترب الن�ضج أ�حد الدالئل الهامة املرتبطة باجلودة ،كما أ�نه ي ؤ�ثر على ا�سلوب التعامل مع
احلا�صالت الب�ستانية ملا بعد احل�صاد يف عمليات التداول والتخزين والت�سويق.
 1-5تقييم دالئل الن�ضج

 -1التقييم احل�سي (الو�صفي)  :وهو التقييم الذي يقوم به ا إلن�سان عن طريق حوا�سه املختلفة.
هذا التقيي���م ن�سبي حيث انه يت أ�ثر باالختالفات ال�شخ�صية ب�ي�ن أالفراد وظروف ال�شخ�ص
نف�سه .وقد يكون هناك �صعوبة يف دقة بياناته واحل�صول على نف�س النتيجة عند تكراره.
 -2التقيي���م املو�ضوع���ي (القيا�سي) :وهو التقييم ل�صفات امل���واد الغذائية الذي يتم قيا�سه عن
طريق أالجهزة ،وعادة ما يكون أ�كرث دقة وميكن تكرار نف�س النتائج� .إال أ�نه مكلف وينا�سب
حما�صيل وتطبيقات حمددة.

 2-5متطلبات دالئل اكتمال الن�ضج

يو�ص���ى أ�ن تكون دالئ���ل اكتمال الن�ضج عند القط���ف والتداول التي ي�ستخدمه���ا القائم على عملية
احل�صاد أ�و مفت�ش اجلودة ب�سيطة و�سهلة التطبيق على م�ستوى املزرعة أ�و احلقل قدر ا إلمكان ،وال تتطلب
أ�جه���زة معقدة أ�و مكلفة خا�صة للمن�شئات ال�صغرية أ�و املتو�سطة .ويف�ضل أ�ن يكون الدليل امل�ستخدم يف
احل�صاد والتدريج قيا�سي (بناء على خا�صية ميكن قيا�سها) مع جتنب الدليل الو�صفي ،والبد أ�ن يكون
وا�ضح ًا وثابت االرتباط مبوا�صفات اجلودة .ولقد ا�ستخدمت العديد من الدالئل واالختبارات لتحديد
درج���ة ن�ضج ثم���ار اخل�ضر والفاكهة و�صالحيتها للقطف .وبع�ض ه���ذه االختبارات ما هو متلف (هادم
للثم���رة) أ�و غري متلف (غري ه���ادم للثمرة) .ويبني جدول ( )2أ�مثلة على هذه الدالئل التي يو�صى بها
أ�و يت���م تطبيقها لبع�ض املحا�صيل .وهن���اك أ��ساليب و أ�جهزة متعددة ت�ستخدم لقيا�س هذه الدالئل ،كما
يو�ضح جدول ( )3و�صف ًا لهذه الدالئل ونوعها والطرق واالختبارات امل�ستخدمة لها.
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جدول ( .)2دالئل ن�ضج املحا�صيل الب�ستانية.
دالئل الن�ضج

أ�مثلة للمحا�صيل التي تنطبق عليها

 -1عدد أاليام من التزهري الكامل �إىل احل�صاد

التفاح والكمرثى

 -2متو�سط الوحدات احلرارية خالل مو�سم النمو

الكمرثى ،التفاح ،الذرة ال�سكرية

 -3تكوين طبقة انف�صال

بع�ض القرعيات ،التفاح

 -4ال�شكل الظاهري ل�سطح الثمار وتركيبه

تكوي���ن ال�شبكة يف ق�شر بع�ض القرعي���ات .تكوين ال�شمع واملظهر
الالمع يف بع�ض املحا�صيل.

 -5احلجم

كل ثمار الفاكهة وبع�ض حما�صيل اخل�ضر

 -6الكثافة

البطيخ ،البطاط�س

 -7ال�شكل

الت�ضليع يف ثمار املوز ،تكوين االكتاف يف املاجنو ،امتالء أ�قرا�ص
الربوكلي والقرنبيط.

 -8االمتالء

اخل�س ،الكرنب

 -9خوا�ص القوام
 -ال�صالبة

التفاح ،الكمرثى ،و ذات النواة احلجرية مثل اخلوخ والتمور.

 -الغ�ضا�ضة ـ الطراوة

الب�سلة

 -10اللون
 اللون اخلارجي -اللون الداخلي والقوام

كل ثمار الفواكه ومعظم حما�صيل اخل�ضر
ل���ون اللحم يف بع����ض الثمار كامل�شم����ش وال�شم���ام /تكوين طبقة
�شبيهة باجليلى يف الطماطم

 -11عوامل خا�صة بالرتكيب الكيماوي
 -حمتوى الن�شا

تفاح وكمرثى

 -حمتوى ال�سكريات

تفاح ،نواة فواكه حجرية ،ومتور وعنب

 -احلمو�ضة ون�سبة ال�سكر /احلم�ض

رمان ،موالح ،قرعيات ،وكيوى

 -حمتوى الع�صري

موالح

ـ -حمتوى الزيت

أ�فوكادو ،زيتون.
امل�صدر :بت�صرف منKader, A. , 2002 :
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جدول ( )3طرق تقدير دالئل الن�ضج أ
والجهزة واالختبارات امل�ستخدمة.
الدليل امل�ستخدم

طريقة التقدير

 -1الفرتة من التزهري
الكامل
 -2متو�سط الوحدات
احلرارية
 -3تكوين طبقة انف�صال

ح�ساب الفرتة أ
باليام.

√

ح�ساب الوحدات احلرارية.
بالنظ���ر أ�و قيا����س الف�ت�رة الالزم���ة
للف�صل.
بالنظر.
أ�دوات خمتلفة لقيا�س احلجم.

√

√

√

√

 -4تركيب �سطح الثمرة
 -5احلجم
 -6الوزن
 -7الكثافة الن�سبية
 -8ال�شكل
-9االمتالء

و�صفية

ا�ستخدام املوازاين املنا�سبة
ا�ستخدام املخاب�ي�ر أ�و ميزان املن�صة
أ�و غريها.
قيا�س أالبعاد ون�سبها
اللم�س ،الكثافة،ـ أ��شعة جاما أ�و �إك�س

√

قيا�سية

متلفة
للثمرة

غري
متلفة
للثمر
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-10خوا�ص القوام
 ال�صالبةـ التليف
 -11اللون
 اخلارجي اللون الداخلي -12الرتكيب الداخلي
 -13عوامل الرتكيب
الكيماوي
-حمتوى الن�شا

جهاز ال�صالبة ـ قيا�سات الت�شكل
مقيا����س الق���وام ،مقيا����س التلي���ف،
الطرق الكيماوي���ة لتقدير ال�سكريات
العديدة
طرق تقدير اللون بالعني ـ دالئل أ�لوان
وطرق انعكا�س ال�ضوء أ
بالجهزة
طرق قيا�س نفاذية وانبعاث ال�ضوء
ط���رق قيا�س نفاذية ال�ض���وء ـ انبعاث
ال�ضوء ـ تقدير بالنظر

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

-حمتوى ال�سكريات

اختبار الن�شا ـ الطرق الكيماوية
الرفراكتوم�ت�ر الي���دوي ـ الط���رق
الكيماوية
املعايرة ـ الطرق الكيماوية

√

-حمتوى الع�صري

اال�ستخال�ص ـ الطرق الكيماوية

√

√

ـ-حمتوى الزيت

اال�ستخال�ص ـ الطرق الكيماوية
اختب���ارات كيماوي���ة (
 chlorideوغريها)
الكروماتوجراف الغازي

√

√

√

√

√

√

-حمتوى احلمو�ضة

التانينات-ا إليثيلني الداخلي للثمار

Ferric

امل�صدر :بت�صرف منKader, A. , 2002 :
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 -6ح�صاد املحا�صيل الب�ستانية

تعتمد طريق���ة احل�صاد على اخلوا�ص امليكانيكي���ة للثمار وكيفية ارتباطه���ا بال�شجرة وقابليتها
للميكن���ة ا آللية ودرجة الن�ضج املطلوبة ،با إل�ضاف���ة �إىل العوامل االقت�صادية .ويجب أ�ن تكون طريقة
احل�ص���اد (اليدوي���ة أ�و ا آللية) تبع ًا لدرجة الن�ضج املطلوبة مع جتن���ب أ�ي خدو�ش أ�و أ��ضرار للمنتج.
ويتم احل�صاد عادة يف ال�صباح الباكر عندما يكون احلمل احلراري للثمار منخف�ض ًا .ويو�صى بنقل
املنت���ج مربد ًا حال احل�صاد .ويف حال عدم توافر و�سائل نقل م�ب�ردة فيجب االهتمام بتظليل املنتج
عن أ��شعة ال�شم�س أ�ثناء النقل �إىل م�ستودعات ا إلعداد.
ً
عام�ل�ا مهم ًا لزيادة كف���اءة عمليات التداول
وتع���د تقنيات احل�ص���اد يف املزارع احلديثة
والتخزي���ن التالية .فمث ًال ميكن عن���د احل�صاد توزيع الثمار �إىل عدة جمامي���ع ح�سب درجة الن�ضج
�إم���ا �إىل الت�سوي���ق املبا�شر أ�و للتخزين لعدة أ�ي���ام أ�و �إىل م�ستودعات التربي���د ذات التحكم يف ن�سب
الغازات طويلة أالجل .وكذلك احلال بالن�سبة لدرجة جودة الثمار فيمكن تق�سيم الثمار �إىل جماميع
ح�س���ب حجم الثمار وانتظام �شكلها لت�سهيل عمليات الفرز والتدريج الالحقة .كما ميكن أ�ن تتزامن
عملية احل�صاد مع عدد من عمليات ا إلعداد مثل قطع ر ؤ�و�س اخل�س وو�ضعها على �آلة ت�سري حيث يتم
تنظيفه���ا وت�شذيبها وتعبئتها ومن ثم و�ضعها يف معدات تربيد متنقلة (تربيد مبدئي) حتى و�صولها
مل�ستودعات التربيد.
 -7التداول والتجهيز والتعبئة

تعد عمليات تداول املحا�صيل الب�ستانية من اخلطوات الهامة للحفاظ على جودتها و�إطالة فرتة
�صالحيتها .وتتحدد عمليات التداول ح�سب نوع وطبيعة املنتج واجلوانب االقت�صادية وحجم املن� أش�ة
والتقان���ات املتواف���رة والكف���اءة الت�شغيلية وغريها .ويب�ي�ن �شكل ( )4أ�هم خطوات الت���داول و�إعداد
وتخزي���ن املحا�صيل الب�ستانية بدء ًا م���ن احل�صاد وحتى الت�سويق .ويراعي يف جميع عمليات التداول
جتن���ب اخلد�ش والت�شوهات امليكانيكية للثمار باختيار العب���وات وو�سائل النقل املنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل
جتن���ب االهتزازات القوي���ة أ�ثناء ال�سري و�سقوط أ�و ارتط���ام ال�صناديق أ�و الطبلي���ات أ�ثناء ال�سري أ�و
التحميل أ�و التنزيل.
وجت���رى عادة عمليات تداول وجتهيز املحا�صي���ل الب�ستانية يف بيوت ا إلعداد داخل املزرعة وهي
عب���ارة عن أ�ماك���ن خم�ص�صة إلجراء عدد م���ن العمليات التح�ضريية للمنتج���ات الب�ستانية متهيد ًا
لت�سويقها مبا�شرة أ�و تهيئتها للتخزين .فتهدف هذه البيوت �إىل توفري بيئة عمل أ�ف�ضل لعمليات الفرز
والتدري���ج والتنظي���ف والتقطيع والتجفيف و أ�ي معامالت أ�خرى ومن ثم التعبئة وذلك لراحة العامل
من ناحية وحلماية املنتج من التعر�ض للظروف اجلوية غري املنا�سبة لفرتة طويلة من ناحية أ�خرى.
وعادة تبنى هذه البيوت من هياكل �إن�شائية م�صنوعة من الطوب أ�و اخل�شب وم�سقفة �إما باخلر�سانة
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أ�و ال�صاج املزدوج بداخله طبقة من العوازل احلرارية للحماية من أالمطار ومن احلرارة اخلارجية.
وق���د تزود بو�سائل للتربيد أ�و التدفئة .وقد يتم �إن�شاء م�ستودعات للتربيد أ�و التجميد قريبة من هذه
ال�صاالت وذلك لتخزين وحفظ املنتج ح�سب حجم املن� أش�ة و اخلطة الت�سويقية للمح�صول.
وفيم���ا يل���ي ا�ستعرا�ض ألهم عملي���ات الت���داول مت�ضمن ًا املعام�ل�ات املطبقة لبع����ض املحا�صيل
الب�ستانية.
ا إلنتاج

احل�صاد

ا�ستالم
تنظيف

التداول والتجهيز
(يف بيوت ا إلعداد
باحلقل أ�و يف من�شات
التخزين)

فرز
تدريج
تربيد أ�ويل
معامالت خا�صة

التخـزين
درجة حرارة
رطوبة ن�سبية
ن�سب الغازات

تعبئة

�سلق
تق�شري
ت�شعيع
ت�شميع
�إن�ضاج �صناعي
مكافحة �آفات

أ��سواق اجلملة

ال�شحن والت�صدير

أال�سواق املركزية

أ��سواق التجزئة

�شكل ( .)4أ�هم خطوات تداول وجتهيز وتخزين وت�سويق املحا�صيل الب�ستانية.
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امل�صدر :امل ؤ�لفان.

 1-7اال�ستالم والفح�ص املبدئي

يت���م عمل فح����ص عام على املنتج���ات الب�ستاني���ة وتقييمها بن���اء على مطابقته���ا للموا�صفات
املتف���ق عليها واتخاذ قرار ا�ستالمها .ويلي ذلك ت�سجي���ل البيانات اخلا�صة باملنتج مثل الوزن وعدد
ال�صناديق أ�و الطبليات.
 2-7تفريغ املنتج يف بيوت التعبئة

يت���م تفري���غ املنتج���ات الب�ستانية من و�سائ���ط النقل وذلك على ط���اوالت أ�و �سيور �إم���ا يدوي ًا أ�و
�آلي��� ًا .ويعتم���د اختيار طريقة التفري���غ على عدد من العوامل منها م���دى قابلية املنتج حلدوث جروح
وت�شوه���ات ور�ضو�ض ،م�سامية املنتج ،درجة الن�ضج ،حجم املنتج ،با إل�ضافة لتوافر التقنية املنا�سبة
والتكلفة االقت�صادية للعمالة وا آلليات �شكل (.)5

�شكل ( .)5مراحل تداول وتعبئة الفواكه داخل بيوت التعبئة ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية( .امل�صدر :ت�صوير
امل ؤ�لفني).

 3-7الفرز أ
الويل

يهدف الفرز أالويل �إىل التخل�ص من الثمار ذات احلجم غري املنا�سب للتعبئة والت�سويق التجاري
وذلك لتقليل حجم العمليات التي جترى بعد ذلك للثمار لتوفري الوقت واجلهد واملواد امل�ضافة.

 4-7التنظيف

ميك���ن �إجراء التنظيف على مرحلت�ي�ن :مرحلة أ�ولية يف احلقل و أ�خرى قب���ل اخلزن الت�سويقي،
ويت���م فيها �إزال���ة أالتربة واملواد امللت�صقة م���ع املنتجات وذلك با�ستخدام املاء املطه���ر أ�و الفر�ش أ�و
كليهما معا ومن ثم التجفيف بالهواء �شكل (.)6
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�ش���كل ( .)6تنظيف الطماطم بالغ�سل برذاذ املاء (ميني) وبعدها التجفيف إلزالة الرطوبة الزائدة من �سطح
الثمار (ي�سار)( .امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني).

 5-7الفرز النهائي والتدريج

ويت���م الف���رز النهائي قبل التخزين حي���ث ت�ستبعد الثمار غري النا�ضج���ة وذات العيوب .كما يتم
تدريج املنتج �إىل عدة جماميع ح�سب اللون أ�و احلجم (�شكل  )7أ�و درجة الن�ضج يدوي ًا أ�و �آلي ًا.

�ش����كل ( .)7تدري����ج ثمار الطماطم �آلي���� ًا ح�سب اللون (ميني) وتدري����ج التمور ح�سب احلجم وال�ش����كل آللة أال�صابع
املنفرجة (ي�سار ) و�آلة التدريج الدورانية (و�سط)( .امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني)

 6-7التربيد أ
الويل (املبدئي)

م���ن املعلوم أ�ن عدم تربيد املنتج مبا�شرة بعد احل�ص���اد يعجل من تدهوره وانخفا�ض جودته وزيادة
الفاقد منه .ولكون املح�صول بعد ح�صاده مبا�شرة يكون على درجة حرارة احلقل العالية فيجب التخل�ص
م���ن ه���ذه احل���رارة مبا�شرة بعد القط���ف يف فرتة زمني���ة ق�صرية (ال تتج���اوز عدة �ساع���ات) .وح�سب
املح�صول وح�سا�سيته للحرارة العالية وكذلك توافر ا إلمكانيات ميكن عمل التربيد أالويل �إما يف احلقل
أ�و أ�ثناء النقل أ�و يف بيوت ا إلعداد.
ويتم اختيار طرق التربيد أالويل ح�سب نوع املح�صول وكفاءة التربيد واجلوانب االقت�صادية .وعند
ا�ستخ���دام املاء البارد ف�إن زمن التربيد الذي ت�ستغرقه درن���ات البطاط�س ع�شر دقائق فقط بينما يزيد
�إىل ن�صف �ساعة أ�و أ�كرث يف حال ا�ستخدام الهواء البارد.
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ويوجد العديد من طرق التربيد أالويل ،منها:
 -1الغ���رف الباردة :حي���ث تعب أ� املحا�صيل يف عب���وات مثقبة وتو�ضع يف غ���رف ذات درجات حرارة
منخف�ض���ة� .إال أ�ن هذه الطريقة بطيئة حي���ث ي�ستغرق ن�صف الوقت التربيدي للمحا�صيل ب�شكل
عام أ�ربع وع�شرون �ساعة.
 -2التربيد بالثلج املجرو�ش :يتم بو�ضع الثلج املجرو�ش �إما فوق �شحنات عبوات املنتج أ�و بني طبقات
املح�صول.
 -3التربي���د بالهواء البارد املدفوع :وهي من الطرق الرئي�سة الفعالة وال�سريعة يف تربيد املحا�صيل
(�ش���كل  .) 8وتت���م بو�ضع الثم���ار يف عبوات يوجد به���ا فتحات داخل غرفة م�ب�ردة ومن ثم يتم
ت�شغي���ل مراوح �شفط تعمل على �سحب الهواء من داخ���ل العبوات �إىل خارج الغرفة ويحل مكانه
الهواء املربد .وت�ستمر العملية على هذا النحو حتى الو�صول �إىل درجة احلرارة املطلوبة.
 -4التربيد حتت تفريغ :وتعتمد هذه الطريقة على أ�نه عند تعري�ض املنتج لتفريغ الهواء ي ؤ�دي ذلك
�إىل انخفا�ض ال�ضغط اجلوي وبالتايل زيادة �سرعة تبخر املاء من املنتج �ساحبا احلرارة� .إال أ�نه
من عيوب هذه الطريقة فقد املنتج جلزء من حمتواه الرطوبي وكذلك التكلفة العالية ن�سبي ًا.

�ش���كل ( )8غ���رف التربيد املبدئي وتظهر م���راوح الهواء البارد املدف���وع للتوزيع املنتظ���م لدرجة احلرارة بني
(امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني).
					
عبوات املنتجات الب�ستانية.

وهناك عدد من ا إلر�شادات اخلا�صة بالتربيد املبدئي للمحافظة على جودة احل�صول ،ومنها:
 -1ين�صح باحل�صاد يف ال�صباح الباكر حتى تكون درجة حرارة املح�صول أ�دنى ما ميكن.
 -2االقت�ص���ار على نق���ل املحا�صيل يف �شاحنات مربدة ال يعترب تربي���د ًا مبدئي ًا بال�ضرورة حيث
أ�ن تل���ك ال�شاحن���ات ق���د ال ت�ص���ل لدرجة احل���رارة املنا�سب���ة للمح�صول ملحدودي���ة قدرتها
التربيدية.
 -3يتبع لكل حم�صول طريقة تربيد مبدئي منا�سبة.
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 -4ت�ستخدم طرق التربيد بالثلج املجرو�ش أ�و املاء البارد فقط للمحا�صيل التي ال تت أ�ثر بالبلل.
 -5يجب أ�ن ال تزيد الفرتة بني احل�صاد والتربيد املبدئي عن � 3-2ساعات.
 -6يو�ص���ى بتعقي���م مي���اه التربي���د املالم�سة للمح�ص���ول لتجنب تل���وث املحا�صي���ل بامليكروبات
وغريها.
ً
أ
 -7يجب �شحن املحا�صيل �شحنا مربد ًا �و تخزينها يف خمازن مربدة مبا�شرة بعد �إجراء عملية
التربيد املبدئي.
� -8ض���رورة احلفاظ على درجة احلرارة املنا�سبة طوال خط���وات التربيد لتجنب تدهور جودة
املنتج .ف أ�ي نقطة �ضعف يف هذا النظام التربيدي تعترب عامل قوي يف فقد املح�صول.
 7-7معامالت خا�صة للمنتج

يو�ص���ى ب�إتباع العدي���د من املعام�ل�ات للمحافظة على أ�على ج���ودة ممكنة للمنت���ج .ت�شمل هذه
املعام�ل�ات التنظي���ف والتق�ش�ي�ر وال�سل���ق والت�شمي���ع ومنظمات النم���و ومانعات التربع���م ومكافحة
احل�ش���رات والت�شعيع والغمر يف حملول الكال�سي���وم ومانعات التجرح وت�سريع الن�ضج .ويعتمد تطبيق
ه���ذه املعام�ل�ات عل���ى منا�سبته���ا للمح�صول والعائ���د االقت�ص���ادي .و�سيتم ا�ستعرا����ض بع�ض هذه
املعامالت على النحو التايل:
 -1الت�شمي���ع :يت���م ا�ستخدام الت�شميع ب�ش���كل كبري يف بع�ض الفواكه حي���ث تغطى بطبقة �شفافة
م���ن ال�شمع للحفاظ على مظهره���ا ولونها وتقليل فقدها للرطوبة ،وكذلك خلف�ض العمليات
احليوية لها مثل التنف�س وبالتايل �إطالة فرتة حفظها لعدة أ��سابيع أ�و أ�كرث.
 -2التق�شري :يتم تق�شري بع�ض اخل�ضار الطازجة إلزالة أالجزاء الورقية امله�شمة أ�و امل�صابة كما
يف الكرنب واخل�س والب�صل.
 -3ال�سلق :ويتم ذلك للخ�ضروات املراد جتميدها (مثل البازالء والذرة) وكذلك التمر يف مرحلة
ن�ض���ج اخلالل بهدف تثبيط ن�شاط ا إلنزميات للمنتجات املجمدة .ويتم ذلك بغمر املنتج يف
م���اء �ساخن تتفاوت درج���ة احلرارة وفرتة الغم���ر ح�سب نوع املح�ص���ول وطبيعة ا إلنزميات
املرتبطة به.
الن�ضاج ال�صناعي
 8-7إ

حتت���اج بع�ض الثم���ار �إىل عملية ا إلن�ضاج ال�صناعي جلعلها �صاحل���ة لال�ستهالك يف وقت مبكر
وتوفريها قبل مو�سمها ،ويف بع�ض أالحيان لتفادي الظروف اجلوية الغري مالئمة .وت�ستخدم و�سائل
متعددة يف ا إلن�ضاج ال�صناعي للثمار ،تعتمد أ��سا�س ًا على ا�ستخدام الغازات الهيدروكربونية و أ�همها
غاز ا إليثيلني أ�و ا�ستخدام منظمات منو أ�و التخزين يف درجة حرارة ورطوبة منا�سبة لت�سريع ا إلن�ضاج.
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وغالب ًا ما ينح�صر ت أ�ثري هذه املواد على تن�شيط العمليات احليوية املختلفة يف الثمار وبالذات تن�شيط
وت�شجي���ع تكوين ا إليثيل�ي�ن داخل الثمار .وهذا ما ي�سرع من دخول الثمار يف مرحلة الن�ضج والتي من
أ�ه���م عالماته���ا تال�شي الكلوروفيل وانخفا�ض ال�صالبة وظهور الل���ون املميز وتغري الطعم واحلالوة
والنكهة ،با إل�ضافة �إىل التغريات أالخرى التي جتعل الثمار أ�كرث منا�سبة لال�ستهالك.
الن�ضاج ال�صناعي
 1-8-7أ�هداف إ

من أ�هم أ�هداف ا إلنتاج ال�صناعي:
 -1زيادة قدرة الثمار على حتمل عملية التداول والنقل.
� -2إمكانية ح�صاد الثمار ميكانيكي ًا أ�و �آلي ًا.
 -3الت�سويق املبكر.
 -4تنظيم عمليات الت�سويق.
 -5حت�سني �صفات جودة الثمار.

الن�ضاج ال�صناعي
 2-8-7طرق إ

ت�ستخدم العديد من طرق ا إلن�ضاج ال�صناعي ،ومن أ�همها:
للن�ضاج :وت�ستخدم إلن�ض���اج بع�ض أ�نواع
 -1ا�ستخ���دام درجة ح���رارة ورطوبة ن�سبية حم���ددة إ
الثم���ار حيث ميكن التحك���م يف درجة حرارة الغرفة ماب�ي�ن ْ 25-20م والرطوبة الن�سبية يف
للن�ضاج ح�سب نوع الثمار.
حدود  ،%90-85وتختلف املدة الالزمة إ
 -2ا�ستخدام غاز ا إليثيلني :غاز ا إليثيلني �سهل اال�ستخدام و أ�كرث أ�مان ًا ،أ
والف�ضل من الناحية التطبيقية،
وي�ستخدم غاز ا إليثيلني على العديد من الثمار مثل املوز والكمرثى والربتقال والليمون والطماطم.
 -3ا إلن�ضاج با إليثرييل :وي�ستخدم مركب ا إليثرييل وهو عبارة عن حملول يتم غم�س الثمار فيه
قبل تعبئتها وغالب ًا ما يتم ا�ستخدام تركيز  1000جزء /مليون (يف حالة املوز).

 9-7التعبئة

تع���د التعبئة مرحلة مهمة يف عملية ت�سويق وتوزيع املنتج���ات الب�ستانية� ،إذ ت�ساعد العبوات على
حماية املنتجات من ال�ضرر أ�ثناء التداول وحتفظ �شكلها وقوامها من الت�شوهات .وقد �صمم كثري من
ه���ذه العبوات ليمر الهواء البارد ب�ي�ن وداخل العبوات .لذا يو�صى أ�ن تكون العبوات مثقبة للم�ساعدة
يف التخل����ص من احل���رارة العالية والرطوبة الزائدة م���ن املحا�صيل أ�ثناء النق���ل والتخزين .وال بد
أ�ن تتحم���ل العبوات ا إلجهادات امليكانيكية واحلرارية أ�ثن���اء التوزيع و أ�ن تكون ذات ت�صميم منا�سب
للم�ستهلك.
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تت���م التعبئة يدوي ًا أ�و �آلي ًا ح�سب نوع املنتج وحجم املن� أش�ة واجلدوى االقت�صادية .وتتنوع العبوات
م���ن حي���ث نوع و�سمك املادة امل�ستخدمة وكذل���ك �شكلها و�سعتها (�شكل  .)9كم���ا أ�ن العبوات أالولية
(املتالم�س���ة م���ع الثمار) ق���د تبطن مبواد بال�ستيكي���ة أ�و ورقية �سميكة .ومن ث���م ميكن ر�صها داخل
عبوات ثانوية (ال تتالم�س مع الثمار).

�شكل ( .)9بع�ض العبوات الكرتونية واخل�شبية والبال�ستيكية امل�ستخدمة لبع�ض املحا�صيل الب�ستانية.
(امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني و .)http://www.alternativeconsumer.com

 -8التخزين

يه���دف تخزي���ن املنتج���ات الب�ستانية �إىل �إطال���ة فرتة �صالحي���ة املنتج واملحافظ���ة على جودته
وبالتايل احل�صول على أ��سعار ت�سويقية منا�سبة .ويتم ذلك عرب توفري ظروف التخزين املالئمة من
درج���ة احلرارة والرطوبة الن�سبية ون�سب الغازات أالخرى واحلماية من احل�شرات وا آلفات .وتتعدد
الط���رق املتبعة يف تخزين احلا�صالت الب�ستانية ح�سب عوامل كثرية منها نوع الثمار ودرجة ن�ضجها
ومو�سميتها واخلطة الت�سويقية وتكاليف عملية التخزين وغري ذلك.
 1-8موا�صفات من� آ
ش�ت التخزين وم�ستودعات التربيد

تتواف���ر العديد من الت�صامي���م الهند�سية ملخازن التربيد والتي يتوج���ب أ�خذها يف االعتبار لي�س هنا
حمل تف�صيلها .وعادة تقوم �شركات متخ�ص�صة بت�صميم و�إن�شاء م�ستودعات التربيد لتنا�سب املحا�صيل
امل���راد تخزينها .يبني �شكل ( )10م�ستودعات تربيد حديث���ة مق�سمة �إىل عدة غرف تربيد ميكن التحكم
يف درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية لكل منها �آلي ًا .ويو�صى أ�ن تكون غرف التربيد داخل من�شئات مغطاة
لتقلي���ل ت أ�ث�ي�ر الظروف اخلارجية عل���ى معدالت انتقال احل���رارة لداخل املخزن .وتعت�ب�ر الغرف املربعة
أ�و املكعب���ة ذات كف���اءة حرارية أ�عل���ى من امل�ستطيلة ال�ش���كل ل�صغر امل�ساحة املعر�ض���ة لوحدة حجم حيز
التخزي���ن ولكنها قد تكون أ�ك�ث�ر �صعوبة من جانب �سهولة احلركة داخلها .ويجدر هنا الت أ�كيد على أ�همية
تواف���ر مولدات كهربائية احتياطية عند انقطاع الكهرباء العام���ة .ومن موا�صفات املخازن أ�ن تكون ذات
ع���زل ح���راري منا�سب للتقليل من الفق���د يف درجة احلرارة وكذل���ك البد من توفر أ�جه���زة توزيع الهواء
داخلها ل�ضمان أ�ن تكون درجة احلرارة يف داخل الغرف متجان�سة بقدر ا إلمكان .ويو�صى بو�ضع ح�سا�سات
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درج���ة احل���رارة على ارتفاع منا�سب من أ�ر�ضية الغرفة بحيث ال يكون قريب ًا من الباب أ�و م�صدر حراري.
وحل�ساب احلمل التربيدي هناك العديد من العوامل التي يجب أ�خذها يف االعتبار مثل نوع وطبيعة املنتج
وخ�صائ�صه احلرارية (احلرارة النوعية ومعامل التو�صيل احلراري) درجة حرارة املنتج احلقلية ،درجة
حرارة التخزين املنا�سبة ،طرق التربيد امليكانيكي ،ونوعية من�شئات املخازن خا�صة اجلدران أ
والبواب.
ويف ح���االت حمدودية تواف���ر املخازن املربدة فيمكن ا�ستخدام و�سائل أ�خ���رى م ؤ�قتة للتقليل من
ت أ�ث�ي�ر درجة احلرارة على احلا�صالت الب�ستانية ،ومنها ترك بع�ض ثمار الفاكهة على أال�شجار حتى
تتح�سن قيمتها ال�سوقية ،أ�و التخزين يف الرتبة كما يف البطاط�س أ�و بحفظ املح�صول يف مكان ظليل
جي���د التهوية لفرتة ق�صرية أ�و با�ستخ���دام أ�نظمة تربيد تبخريي يف املناطق اجلافة .وميكن حت�سني
أ�داء نظم التربيد التبخريي لتخزين بع�ض املحا�صيل مثل التمور والبطاط�س وذلك بالتحكم ا آليل يف
كل من درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية للهواء الداخل للمخازن (الهالل واحلمدان2006 ،م).

�ش���كل ( .)10غرف تربيد حديثة (ميني) وجهاز الرتذيذ باملاء يعم���ل بالتحكم ا آليل لزيادة الرطوبة الن�سبية
داخل املخزن (ي�سار)( .امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني).

 2-8ظروف التخزين

من أ�هم ظروف التخزين البيئية امل ؤ�ثرة على جودة املنتجات الب�ستانية ما يلي:

 1-2-8درجة احلرارة

تعت�ب�ر درجة احلرارة من أ�هم العوام���ل البيئية امل ؤ�ثرة على جودة املنتج املخزن ومعدل تدهوره.
ومن املتعارف عليه أ�ن كل زيادة مقدارها °10م عن درجة احلرارة املنا�سبة لتخزين املنتج ت ؤ�دي �إىل
ت�سريع التدهور مبقدار ال�ضعفني �إىل ثالثة أ��ضعاف .فت ؤ�دي درجة احلرارة غري املالئمة للمنتج �إىل
عدد من التحوالت احليوية غري املرغوبة ،فهي ت ؤ�ثر على مقدار �إنتاج ا إليثيلني وثاين أ�ك�سيد الكربون
وا�سته�ل�اك أالك�سج�ي�ن .كما أ�ن الن�شاط امليكروبي ح�سا�س جد ًا لدرج���ة احلرارة والرطوبة الن�سبية
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للمخ���زن .وعلي���ه ،فخف�ض درجة حرارة املنت���ج ي�ساعد يف �إطالة فرتة �صالحي���ة املنتج من جانبني؛
أالول تقليل ن�شاط العمليات احليوية التي حتدث بعد احل�صاد خا�صة التنف�س وا آلخر تثبيط الن�شاط
امليكروب���ي وا آلفات أالخرى امل�سببة للف�ساد خا�ص���ة �إذا كان التخزين لفرتات طويلة ن�سبي ًا .وتتفاوت
درج���ة حرارة التخزي���ن املالئمة للمنتجات ح�سب الرتكيب الف�سيولوج���ي لكل حم�صول وب�شكل عام
ت�ت�راوح درجة احلرارة املنا�سب���ة من �صفر �إىل ° 15م ح�سب عدد من العوام���ل أ�همها نوع املح�صول
ومرحل���ة الن�ض���ج .ويعطي ج���دوال  5 ، 4درجات احل���رارة املنا�سبة لتخزين أ�ه���م الفواكه واخل�ضر.
 2-2-8الرطوبة الن�سبية

ت�ت�راوح الرطوبة الن�سبية املنا�سبة للتخزين امل�ب�رد ملعظم املحا�صيل الب�ستانية من .% 95 – 90
�إذ أ�نه عند انخفا�ض الرطوبة الن�سبية عن هذا املدى تفقد املحا�صيل جزء ًا من حمتواها الرطوبي،
كم���ا يجب أ�ن ال تزيد الرطوبة الن�سبية عن احلدود املنا�سبة لتجنب منو الكائنات الدقيقة أ
(العفان
واخلمائر والبكرتيا).
أ
أ
ويو�ص���ى بالت�صميم املنا�سب ملبخ���رات التربيد �و عند احلاجة تركيب �جه���زة ترطيب منا�سبة
وح�سا�سات لقيا�س الرطوبة الن�سبية يف غرف التربيد للح�صول على الرطوبة الن�سبية املنا�سبة داخل
املخ���ازن .ويف�ضل ا�ستخدام أ�جهزة الرتطيب احلديثة (�ش���كل  )10مقارنة ببع�ض الطرق التقليدية
الت���ي غالب ًا ما تتم بر�ش أالر�ضي���ة باملاء حيث من ال�صعوبة التحك���م يف الرطوبة الن�سبية واحلفاظ
عليها .ويف بع�ض احلاالت ميكن ا�ستخدام مكيفات �صحراوية (تربيد تبخريي) مزود ب أ�جهزة حتكم
لزي���ادة الرطوب���ة الن�سبية داخ���ل املخزن وللم�ساع���دة يف تخفيف احلمل التربي���دي للمن� أش�ة .ويبني
ج���دوال  4و  5الرطوب���ة الن�سبية املالئمة لتخزي���ن أ�هم حما�صيل الفاكهة واخل�ض���ر مع ا إل�شارة �إىل
طرق التربيد االبتدائي والفرتة التخزينية وظروف التخزين أالخرى.
 3-2-8ن�سب الغازات داخل م�ستودعات التربيد

ي ؤ
����دي خف����ض ن�سبة أالك�سجني ورفع ن�سبة ث���اين أ�ك�سيد الكربون لله���واء املحيط باملح�صول �إىل
ت أ�جي���ل معدل التدهور أ�و الفق���د للمنتج الطازج وبالتايل �إطالة ف�ت�رة �صالحيته .ويعتمد حجم هذه
الت أ�ث�ي�رات على نوع و�صنف املنت���ج ودرجة الن�ضج وم�ستويات غاز ث���اين أ�ك�سيد الكربون أ
والك�سجني
وا إليثيلني ودرجة احلرارة وفرتة التخزين.
أ
ميك���ن زيادة ن�س���ب بع�ض الغازات (مث���ل ثاين �ك�سيد الكرب���ون) يف غرف التربي���د �إما طبيعيا
باالعتم���اد عل���ى أ�ن الناجت من تنف����س املحا�صيل هو هذا الغاز أ�و يتم تعدي���ل ن�سبته با�ستخدام الثلج
اجل���اف الذي ينتج عند ذوبانه غاز ثاين أ�ك�سيد الكربون .كما ميك���ن ا�ستخدام ا�سطوانات إل�ضافة
الغازات املطلوبة مثل ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و النيرتوجني أ�و ا إلثيلني .ومن ناحية أ�خرى ميكن تقليل
ن�س���ب بع�ض الغازات املوج���ودة عن طريق ا�ستخدام معدات ل�سحب الغ���ازات أ�و ا�ستخدام اجلري يف
امت�صا�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و التهوية املتحكم بها (الطبيعية أ�و امليكانيكية).
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جدول ( .)4بيانات ظروف التخزين والتربيد أالويل املالئمة والعمر التخزيني لبع�ض حما�صيل الفاكهة.
م

املح�صول

طرق درجة احلرارة ،الرطوبة ح�سا�سية
الن�سبية % ،ا إليثيلني
التربيد
°م
**
أالويل*

اجلو املتحكم به
العمر التخزيني
التقريبي
CO2
O2

1

التفاح
غري ح�سا�س
ح�سا�س للربودة

غ هـ م
غ هـ م

1.14

95-90
95-90

ع
ع

%3-2
%3-2

%2-1
%2-1

�6-3شهر
�2-1شهر

2

امل�شم�ش

غم

�-0.5-صفر

95-90

م

%3-2

%3-2

 3-1أ��سبوع

3

املوز

--

15-13

95-90

ع

%5-2

%5-2

 4-1أ��سبوع

4

التوت

غ هـ

0-0.5-

95-90

�ض

%20-15 %10-5

 6-3يوم

5

ليمون

--

13-10

90-85

%10-5

%10-0

� 6-1شهر

6

برتقال

--

--

--

--

%10-5

%5-0

--

7

متور (جاف)
متور
(خالل)***
تني

--

20-18-

75

�ض

--

--

� 12-6شهر

غ هـ م

1

90

--

%5-2

%5-2

 6-2أ��شهر

--

0-0.5-

90-85

�ض

10

عنب

هـ

0-0.5-

95-90

�ض

11

جوافة

--

10-5

90

م

%20-15 %10-5
،%3-1 ،%5-2
%15-10 %10-5
---

 3-2أ��سابيع

12

ماجنو

--

13

90-85

م

%5-3

%10-5

 3-2أ��سابيع

13

�شمام

--

5-2

95

م

%5-3

%15-10

 3-2أ��سابيع

14

زيتون

--

10-5

90-85

م

%3-2

%1-0

 6-4أ��سابيع

15

خوخ

هـ م

0-0.5-

95-90

م

%2-1

%5-3

 4-2أ��سابيع

16

كمرثى

هـ غ م � 1.5-إىل 95-90 0.5

ع

%3-1

%5-0

 7-2أ��شهر

17

برقوق

95-90

م

%2-1

%5-0

 5-2أ��سابيع

8
9

هـ م

0-0.5-

امل�صدر :بت�صرف من:

غ = غرفة تربيد م = تربيد باملاء هـ= هواء مدفوع
* طرق التربيد أالويل:
ت = تربيد بالتفريغ ث = ثلج معب أ�
م = متو�سط �ض = �ضعيف
		
ع = عايل
** ح�سا�سية ا إليثيلني:
*** (احلمدان و�آخرون2010 ،م).
البيانات غري متوافرة أ�و التقنية غري منا�سبة.
--

 10-7أ�يام
 6-1أ��شهر

Kader, A. , 2002

ب = بدون تربيد
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جدول ( .)5بيانات ظروف التخزين والتربيد أالويل املالئمة والعمر التخزيني لبع�ض حما�صيل اخل�ضر.
م

املح�صول

طرق التربيد
أالويل*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الفا�صوليا اخل�ضراء
البنجر (بدون أ�وراق)
الكرنب
الربوكويل
اجلزر (بدون أ�وراق)
القنبيط
الذرة ال�سكرية
اخليار
الباذجنان
الثوم
الفجل
اخل�س
ال�شمام
البطيخ
امل�شروم (ع�ش الغراب)
البامية
الب�صل (الر ؤ�و�س)
الب�صل أالخ�ضر
البقدون�س
الكراث
الب�سلة
الفلفل أالخ�ضر
الفلفل احلار
البطاط�س
القرع الع�سلي
الفجل
ال�سبانخ
الكو�سة
البطاطا احللوة
طماطم ملونة
طماطم حمراء
اللفت

غ هـ م
غ
غ هـ
ث هـ م
ثغ
مت
م ثت
هـ م
غ هـ
ب
ث
مث
م هـ
ب
--ب
مث
-مث
هـ م ث
غ هـ
غ هـ
غ هـ
ب
ث
مث
غ هـ
ب
غ هـ
غ هـ
غم تث

درجة
احلرارة
°م
95 – 90 7 – 4
100-98
�صفر
100-98
�صفر
100 - 95
�صفر
100-98
�صفر
98 - 95
�صفر
98 - 95
�صفر
90 - 85 12-10
95 -90 12-10
70 – 65
�صفر
100 -95
�صفر
100 - 98
�صفر
90 - 85
10 -5
90
15-10
90
�صفر
95 - 90 10 – 7
70 - 65
�صفر
�صفر 100 – 95
�صفر 100 – 95
100 - 95
�صفر
98 – 90
�صفر
98 – 95 10 – 7
95 – 85
10-5
98 -95
12-4
70 – 50 15 – 12
100-95
�صفر
100- 95
�صفر
95
10 – 7
95 – 85 15 – 13
95-90
13-10
90 – 85 10 – 8
95
�صفر

* طرق التربيد
** ح�سا�سية ا إليثيلني،
 - -البيانات غري متوافرة أ�و التقنية غري منا�سبة
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الرطوبة
الن�سبية% ،

ح�سا�سية
ا إليثيلني

**
�ض
�ض
ع
ع
ع
ع
�ض
ع
م
�ض
�ض
ع
ع
ع
م
م
�ض
ع
ع
م
م
�ض
م
م
م
�ض
ع
م
�ض
ع
�ض
�ض

اجلو املتحكم به
O2

CO2

---%2-1
-%5-2
%4-2
%5-3
%5-3
%0.5
%2-1
%5-2
%5-3
-%21-3
هواء
%3-1
%4-2
-%2-1
%3-2
%5-2
%5-3
--%2-1
%10-5
%5-3
-%5-3
%5-3
--

---%10-5
-%5-2
%10-5
%5-0
%0
%10-5
%3-2
%0
%10-5
-%15-5
%10-4
%10-5
%20-10
-%5-2
%3-2
%5-2
%10-5
--%3-2
%10-5
%10-5
-%3-2
%5-3
--

العمر التخزيني
 10 – 7يوم
� 5-3شهر
 6 – 3أ��سبوع
 14 – 10يوم
� 8-6شهر
 4 – 3أ��سبوع
 8 – 4يوم
 14 – 10يوم
 2-1أ��سبوع
� 7 – 6شهر
� 2-1شهر
 3 – 2أ��سبوع
 4- 3أ��سبوع
 3 – 2أ��سبوع
 14 – 7يوم
 10 – 7يوم
� 8 – 1شهر
 3أ��سابيع
� 2 – 1شهر
� 2شهر
 2 – 1أ��سبوع
 3 – 2أ��سبوع
 3-2أ��سبوع
� 10 – 5شهر
� 3 – 2شهر
� 2-1شهر
 14 10يوم
 2 -1أ��سبوع
� 7 – 4شهر
 3-1أ��سبوع
 5-2أ��سبوع
� 5 – 4شهر

امل�صدر :بت�صرف منKader, A. , 2002 :

ويج���ري حالي��� ًا يف معم���ل هند�س���ة الت�صني���ع الغذائي بكلي���ة عل���وم أالغذية والزراع���ة بجامعة
املل���ك �سع���ود تنفيذ عدد من أالبح���اث يف جمال تقنيات حف���ظ بع�ض املحا�صي���ل الب�ستانية (ومنها
بل���ح الربحي) بالتحكم يف ن�سب الغ���ازات إلطالة فرتة �صالحيتها .يبني �ش���كل ( )11غرف تخزين
حديثة م���زودة بتقنيات التحكم يف أ�جواء التخزين و�شا�شة عر�ض بيانات التحكم يف درجة احلرارة
والرطوبة الن�سبية ون�سب الغازات.

�ش���كل ( .)11غ���رف تخزين حديثة مزودة بتقنيات التحكم يف أ�ج���واء التخزين (ميني) و�شا�شة عر�ض بيانات
التحكم يف درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية ون�سب الغازات (ي�سار)( .امل�صدر :احلمدان و�آخرون.)2010 ،

 -9تقنيات حديثة يف عمليات ما بعد احل�صاد

هن���اك العديد م���ن التقنيات احلديثة التي ميك���ن أ�ن جترى للمحا�صي���ل الب�ستانية على م�ستوى
جتاري ،ومنها العمليات التالية:
العداد (امل�صنعة جزئي ًا)
 1-9اخل�رضوات م�سبقة إ

هي اخل�ضر التي جترى عليها عمليات ت�صنيعية ب�سيطة ثم يتم تعبئتها يف عبوات خا�صة بهدف
توف�ي�ر وقت امل�ستهلك واحل�صول عل���ى منتج طازج مثل ال�سلطات اجلاهزة لال�ستخدام .ويف أالغلب
يتم تقطيع هذه اخل�ضروات �إىل �شرائح أ�و يتم ب�شرها أ�و تق�شريها و�إزالة أالجزاء غري املرغوب فيها.
ولق���د راج���ت هذه املنتجات يف الدول ال�صناعية خا�صة ملنتج���ات البنجر واجلزر والكرف�س واخليار
والب�صل وال�سبانخ والطماطم (�شكل  .)12وترتاوح درجة حرارة احلفظ من � 0.5إىل °3.5م لفرتة
من ا�سبوع �إىل ثالثة أ��سابيع ح�سب املنتج ودرجة احلرارة ونوع التغليف وذلك يف ثالجات العر�ض يف
أال�سواق املركزية.
ومن أ�هم و�سائل �إطالة فرتة حفظ اخل�ضر امل�صنعة جزئي ًا مايلي:
 -1اخلف����ض ال�سريع يف درجة ح���رارة املنتج �إىل درجة أ�على قلي ًال عن تل���ك امل�سببة للتجمد أ�و
امل�سببة ل�ضرر الربودة ،ومن ثم املحافظة على هذه الدرجة حتى ا�ستهالك املنتج.
 -2ا�ستخ���دام عب���وات منا�سبة لتقليل الفقد الرطوبي من املنتج .حي���ث ي ؤ�دي فقد الرطوبة �إىل
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الذبول وا إلنكما�ش وفقدانها ملظهرها الطازج ويف نف�س الوقت يجب ان تكون العبوات منفذة
بدرجة حم�سوبة للغازات لتجنب تراكمها داخل العبوة مما قد ي�سبب التنف�س الالهوائي.
� -3إبطاء التلون البني عن طريق بع�ض امل�ضافات مثل حم�ض اال�سكوربيك وال�سرتيك.

�شكل ( .)12عبوات خ�ضر ورقية م�سبقة ا إلعداد ( امل�صدر :ت�صوير امل ؤ�لفني).

 2-9ت�شعيع املنتجات الب�ستانية

يق�صد بتقنية الت�شعيع أ
للغذية تعري�ض الغذاء �إىل أ�حد م�صادر الطاقة ا إل�شعاعية� ،إما من نظائر
م�شع����ة (مث����ل أ��شعة جاما  )Gamaأ�و م����ن أ�جهزة كهربائية تنتج كميات حمكمة م����ن أال�شعة أ
(ال�شعة
ا إللكرتونية  Electron Beamأ�و أال�شعة ال�سينية  )X-rayوالتي تتخلل املواد الغذائيةُ .يجرى ت�شعيع
أالغذي����ة بتعري�ض املنتج����ات الزراعية والغذائي����ة �إىل أ��شعة ذات طاقة عالية يف �ص����ورة جرعة مقننة
مرخ�����ص بها ولفرتة زمنية معينة داخل وحدة ت�شعي����ع حمكمة لتحقيق الق�ضاء على أالطوار احل�شرية
املختلفة يف احلبوب املخزونة والتمور والبقوليات والتوابل وغريها (.)Al-Kahtani et al., 1998
وهناك العديد من املميزات للت�شعيع منها:
 -1ال ت ؤ
����دي لت�سخ�ي�ن الغ���ذاء ولهذا يطل���ق على ت�شعي���ع الغذاء بجرع���ة مرتفعة م���ن ا إل�شعاع
“التعقيم البارد”.
 -2تعقي���م أالغذي���ة املجمدة (دون �صهره���ا) حيث أ�ن���ه ال ي�سبب �إال ارتفاع���ا �ضئيال يف درجة
حرارة الغذاء وبالتايل فهو قادر على قتل أالحياء الدقيقة بدون ت�سخني و�إذابة.
 -3تطبي���ق الت�شعيع للمنتجات وهي يف عبوات حمكمة الغلق وذلك لتجنب م�شكلة �إعادة التلوث
أ�و �إع���ادة ا إل�صاب���ة باحل�شرات. وعادة ف����إن أال�شعة ال ت ؤ�ثر على م���واد التعبئة امل�ستعملة يف
حفظ الغذاء.
 -4تقليل ن�سبة الفاقد بعد احل�صاد بتقليل االعتماد على املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف حفظ
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وتعقيم املنتجات الغذائية والزراعية.
 -5تتميز طريقة الت�شعيع بكونها �سريعة.
ومن تطبيقات ا�ستخدام تقنية الت�شعيع أ
للغذية:
 -1تقليل أ�و منع ا إلنبات ( التزريع) يف اخل�ضروات مثل البطاط�س والب�صل والثوم و�إطالة فرتة
�صالحيته.
 -2ت أ�خ�ي�ر �إن�ضاج العدي���د من الفواكه مث���ل ا�ستخدام الت�شعي���ع لت أ�خري �إن�ض���اج املوز واملاجنو
واجلوافة
 -3حت�سني ال�صفات الطبيعية ب�إحداث تغريات فيزيائية مرغوبة مثل زيادة ذوبان اخل�ضروات
املجففة يف املاء بدرجة كبرية.
 -4تعقيم بع�ض الوجبات الغذائية ملر�ضى نق�ص املناعة البيولوجية يف امل�ست�شفيات ،ويف معاجلة
وجبات رواد الف�ضاء ،ويف حال الكوارث وغريها.
أ
ً
 -5ت�سهي���ل التبادل التجاري للمنتجـات الغذائية الزراعية بني الدول ،حيث �ن كثريا من الدول
متنع ا�سترياد أالغذية امل�صابة أ�و امل�شتبه يف �إ�صابتها باحل�شرات خوف ًا من دخول أ�و حدوث
�إ�صابات جديدة يف بلدانها.
وم���ن أ�هم عوائ���ق انت�شار تقنية الت�شعيع حلف���ظ أالغذية هو خلط امل�ستهل���ك بني مفهوم التلوث
ا إل�شعاع���ي ومفهوم تقنية الت�شعيع ب�سبب أالفكار املتعلقة باحل���روب والتفجريات النووية واحلوادث
النووي���ة ا إل�شعاعي���ة .وت�ض���ع الكثري من دول الع���امل موا�صف���ات قيا�سية حتدد امل�ستوي���ات الق�صوى
امل�سم���وح بها للملوثات ا إل�شعاعية يف املنتجات الغذائي���ة تكفل حماية ا إلن�سان واحليوان من خماطر
التلوث ا إل�شعاعي .ومما يعيبها أ�ي�ض ًا التكلفة ا إلن�شائية العالية واحلاجة �إىل موافقة جهات ت�شريعية
خا�صة عند ا�ستخدام النظائر امل�شعة (كوبلت  60أل�شعة جاما).
 3-9تقنيات الهند�سة الوراثية

النبات���ات املهند�س���ة أ�و املعدل���ة وراثيا هى نباتات حتتوى على ج�ي�ن أ�و العديد من اجلينات التى
مت �إدخاله���ا بطرق التقنية احليوية احلديثة .وتتطور تقني���ات الهند�سة الوراثية ب�شكل مطرد إلنتاج
حما�صيل تقاوم ا إل�صابات املر�ضية و�إنتاج ثمار ذات موا�صفات جودة عالية من حيث القيمة الغذائية
او جتان����س ال�ش���كل او طول فرتة احلف���ظ كما يف الطماطم وغريها .ففي ع���ام  1994أ�نتجت �شركة
 Calgeneأ�ول �صن���ف م���ن الطماط���م املعدلة وراثي���ا ،أ�طلق علي���ه ( )Flavr-Savrومنذ ذلك احلني
ازداد انت���اج املحا�صي���ل املعدلة وراثيا مبقدار � 20ضعفا.كما ميكن عن طريق التقنية احليوية ت أ�خري
ف�ت�رة ن�ضج بع�ض املحا�صيل كم���ا يف التفاح (عبدالعال .)2000 ،وهذا مم���ا ي�ساهم ب�شكل كبري يف
حت�س�ي�ن اجل���ودة الظاهرية للمنتج و�إطالة فرتة �صالحيته� .إال أ�ن هناك العديد من التحفظات على
هذه التقنية حتى تثبت خلوها من أ�ي �آثار جانبية على �صحة ا إلن�سان.
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 4-9تطبيقات الزراعة الع�ضوية

تلقى منتجات الزراعة الع�ضوية قبو ًال وا�سعا يف كثري من الدول خ�صو�ص ًا بعد تنامي الوعي بالنواحي
للن�سان .وتهدف أ�نظمة الزراعة الع�ضوي���ة �إىل �إنتاج غذاء ذي قيمة غذائية مرتفعة
الغذائي���ة ال�صحية إ
وجودة عالية وا�ستخدام امل�صادر الطبيعية املتجددة يف الزراعة مع مراعاة املحافظة على البيئة الزراعية
امل�ستدامة .وت�شمل املعامالت الزراعية الع�ضوية ا�ستخدام املخ�صبات احليوية وال�سماد أالخ�ضر وتطبيق
ال���دورة الزراعي���ة واملكافحة احليوية واملتكاملة آ
للفات .وتتميز املنتج���ات الب�ستانية الع�ضوية باحتوائها
على الفيتامينات وم�ضادات أالك�سدة أ�كرث مما يف املنتجات غري الع�ضوية كما أ�نها ال حتتوي على منتجات
معدلة وراثيا أ�و متبقيات مبيدات أ�و ملوثات كيماوية ،كما أ�نها تتميز مبالئمتها لعمليات احلفظ والت�صنيع
النخفا�ض معدل تنف�سها وطول فرتة �صالحيتها (الر�ضيمان وال�شناوي1425 ،هـ).
 5-9أ�نظمة الزراعة الدقيقة واملمار�سات الزراعية اجليدة

ميكن تعريف الزراعة الدقيقة ب أ�نها �إدارة املدخالت الزراعية (مثل املبيدات أ
وال�سمدة الكيمائية)
إلم����داد كل منطقة يف احلقل بالكمية التي حتتاجه����ا بال�ضبط بنا ًء على اختالف خ�صائ�ص الرتبة يف
كل منطقة بهدف تقليل تلوث البيئة وزيادة ا إلنتاح .ولقد بد أ� تطبيقها عملي ًا يف ال�سنوات أالخرية وعلى
نطاق حمدود يف الدول املتقدمة وبع�ض الدول النامية .كما ميكن اال�ستعانة بنظام املعلومات اجلغرايف
( )GISيف الزراع����ة إلنت����اج اخلرائط الرقمي����ة للمحا�صيل الزراعية وت�ضاري�����س أالر�ض و نوع الرتبة
وكثري من اخل�صائ�ص ذات الكمية املتغرية مكاني ًا وذلك التخاذ القرارات الزراعية ال�صحيحة.
كما أ�ن املمار�سات الزراعية اجليدة ت�شمل كافة املعامالت الزراعية التي ت�ضمن تر�شيد ا�ستخدام
الكيماوي����ات الزراعية م����ن أ��سمدة ومبيدات والذي ي ؤ�دى �إىل حماية البيئ����ة من التلوث وحتقيق أالمن
الغذائي ال�صحي وكذلك ا�ستخدام املكافحة احليوية وزراعة أ��صناف نباتية مقاومة.
وب�ش����كل جممل تهدف أ�نظمة الزراعة الدقيق����ة واملمار�سات الزراعية اجليدة �إىل رفع معدالت التنمية
الزراعي����ة وزيادة ا إلنتاجية املح�صولية وزي����ادة ال�صادرات وزيادة رقعة أالرا�ضي امل�ست�صلحة وتعظيم
اال�ستفادة من املدخالت واملخلفات الزراعية.
وتختل����ف الزراع����ة الدقيقة ع����ن الع�ضوية ب أ�����ن أالخرية ال ي�سمح فيه����ا با�ستخ����دام أ�ي أ��سمدة أ�و
مبي����دات غ��ي�ر ع�ضوية .بينما الزراعة الدقيق����ة ي�سمح با�ستخدامها ولكن بطريق����ة مر�شدة ومدرو�سة
وح�سب احتياج كل جزء من احلقل.
 6-9معاملة املحا�صيل الب�ستانية مبركب MCP-1

مرك���ب  MCP-1عب���ارة ع���ن مادة عل���ى �شكل م�سح���وق عندما ت�ض���اف للماء تقوم امل���ادة الن�شطة
( )methylcyclopropene-1بعملها داخل الثمار إلطالة فرتة �صالحية الفاكهة املخزنة.
مت اكت�شاف مركب  MCP-1قبل أ�كرث من عقد م�ضى بوا�سطة �شركة زهور إلطالة فرتة حفظها .ويف
عام 2002م مت ت�سجيل هذا املركب لتطبيقه على العديد من الفواكه واخل�ضر.
وتت���م �آليته���ا بعد خلط امل���ادة الفعالة باملاء أ�ن ت�ت�رك يف غرف التخزين حمكم���ة الغلق عند درجة
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حرارة ما بني � 15إىل °25م وملدة ت�صل �إىل � 24ساعة (احلمدان .)2010
وتقدر ن�سبة التفاح التي يتم معاملته بهذا املركب بنحو  %50من التفاح املخزن يف والية وا�شنطن
يف عام  2003م.
أ
أ
وه���ذا يحت���اج �إىل عمل �بحاث مكثفة يف هذا املجال .ولقد بد� ق�سم الهند�سة الزراعية بجامعة
املل���ك �سعود يف �إج���راء أالبحاث لعدد من املنتجات املحلية بهدف �إطالة فرتة �صالحيتها با�ستخدام
هذا املركب (احلمدان.)2010 ،
 7-9تقنيات مكافحة آ
الفات احل�رشية

هن���اك حاج���ة ملحة لتوفري عدد من البدائ���ل الفعالة وا آلمنة واملجدي���ة اقت�صاديا للق�ضاء على
ا آلف���ات احل�شري���ة التي ت�صيب الفواكه واحلب���وب ،وذلك ا�ستعداد ًا لتح���رمي ا�ستخدام غاز بروميد
امليثيل عامليا يف عام 2015م ( .)Carpenter et al. 2002ومن هذه البدائل:
 -1م���واد م�شابهة ملفعول برومي���د امليثيل مثل مركب الفو�سفني ال���ذي ينا�سب خمازن التخزين
حمكمة الغلق .ولكن يعاب عليه �سميته واحتياجه لعدة أ�يام للمعاجلة الفعالة.
 -2أال�شعة ب أ�نواعها (جاما ،واالكرتون ،وال�سينية) كما �سبق التطرق لها.
 -3أ
	��شع���ة امليكرويف ،والتي ثبت جدواها يف قتل ا آلفات احل�شري���ة ب أ�نواعها ذات املعاجلة على
دفعات أ�و تلك املتوا�صلة (احلمدان والدريهم.)2001 ،
 -4التحكم يف ن�سب غازات املخازن أ�و احلاويات أ�و العبوات (�إحالل النيرتوجني أ�و ثاين أ�ك�سيد
الكربون بن�سب حمددة) مكان الهواء اجلوي.
 -5التربي���د والتجمي���د :حي���ث يعمل التربيد عل���ى تثبيط ن�ش���اط ا آلفات احل�شري���ة بينما يعمل
التجميد على قتل تلك ا آلفات.
 -6ا�ستخدام املكافحة احليوية مثل بع�ض الفطريات واحل�شرات املفرت�سة والتعقيم.
 -7وبالطبع ف�إن أ�همية الوقاية من ا إل�صابة هي أ�وىل خطوات مكافحة تلك ا آلفات عرب نظام متكامل
للجودة ال�شاملة لي�شمل جميع عمليات ما قبل احل�صاد و أ�ثناء احل�صاد وما بعد احل�صاد.
 8-9تقنيات م�ستقبلية للعبوات

تتطور تقنية العبوات الغذائية بت�سارع كبري جد ًا حتى أ�ن جهات املراقبة والت�شريع تكاد ال ت�ستطيع
اللحاق بتلك التطورات ،ومن ثم تنظيمها .ومن أ�مثلة العبوات امل�ستقبلية:
 -1العبوات الذكية
تتميز بتغري لون جزء من العبوة ح�سب درجة ف�ساد حمتوياتها .في�ضاف ملادة العبوة نف�سها ح�سا�سات
(م ؤ��شرات) (�شكل  )13تعمل على القيا�س والتفاعل مع درجة حرارة وزمن التخزين .وهذه التفنية ميكن
أ�ن ت���زود اجلهات الرقابية على أالغذي���ة ببيانات ما �إذا كانت العبوة قد تعر�ضت لدرجة حرارة أ�على من
املو�ص���ى بها .فعند تعر����ض هذه العبوة ألي ارتفاع يف درجة احلرارة عن تل���ك الدرجة املو�صى بها يعطي
امل ؤ��شر لون ًا أ�و عالمة تبني تعر�ض العبوة ل�سوء تخزين ي ؤ�ثر على جودة و�صالحية املنتج لال�ستهالك.
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�شكل ( .)13العبوات الذكية وفيها يتحول لون الال�صق ح�سب درجة احلرارة وفرتة �صالحية املنتج
(امل�صدر.)http://www.ripesense.com :

 -2العبوات الن�شطة
ت�ض���اف مواد تقوم بتزويد حميط الغ���ذاء (داخل العبوة) ببيئة التخزي���ن املنا�سبة .مثل �سحب
أالك�سج�ي�ن م���ن اجل���و لتكون ن�سبته حم���ددة .تقوم ه���ذه العبوات بالتن�شي���ط والتغي�ي�ر امل�ستمر �إما
خل�صائ����ص �إنفاذي���ة العبوات أ�و لرتكيز املواد املتطايرة والغازات يف ف���راغ قمة العبوة .أ�حد أالمثلة
عل���ى امل���واد امل�ستخدمة يف العبوات الن�شيطة هي ما�صات أالك�سج�ي�ن .ويف تطبيقات أ�خرى ،حتتوي
العبوات على مواد مثبطة أ�و مانعة أ
للن�شطة امليكروبية.
 -3العبوات حم�سوبة النفاذية
نتيجة الحتياج بع�ض املنتجات الب�ستانية �إىل ظروف تخزين مالئمة من ن�سب الغازات والرطوبة
ن�سبي���ة داخ���ل العبوة ،فقد جاءت فك���رة أ�ن ت�صنع هذه العبوات مب�سام���ات ب أ�قطار و أ�عداد حم�سوبة
للتحك���م يف مق���دار ك�سب أ�و فقد تلك الغ���ازات ( أ�ك�سجني ،ثاين أ�ك�سيد الكرب���ون ،و�إيثيلني) وكذلك
بخ���ار املاء .ترتاوح أ�قطار تلك العبوات م���ا بني � 100إىل  300ميكرون وبعدد � 10آالف ثقب لكل مرت
مرب���ع .وق���د أ�مكن التحكم يف �إنفاذية الغازات بدقة عالية عن طريق ا�ستخدام تقنية الليزر يف عمل
ثقوب حم�سوبة على م�ستوى النانو.
 -10خامتة ونظرة م�ستقبلية

ت�ساه���م املحا�صي���ل الب�ستانية (التي ت�شم���ل حما�صيل الفاكهة واخل�ضر) ب���دور كبرييف ا إلنتاج
الزراع���ي كم���ا أ�نها تلعب دور ًا مهما يف �إم���داد ا إلن�سان بالعنا�صر الغذائي���ة والفيتامينات أ
واللياف،
�إال أ�نه���ا أ�كرث عر�ضة حل���دوث تلف ما بعد احل�صاد باملقارنة مع حما�صي���ل احلبوب .و ميكن القول
ب�صف���ة عامة أ�ن حوايل  %25م���ن منتجات اخل�ضر والفاكهة التي تنتج عل���ى م�ستوى العامل تتعر�ض
للفقد تبع ًا لنوع املح�صول وم�ستوى تطبيق التقنيات احلديثة يف مراحل الزراعة واحل�صاد والتداول
والتخزي���ن .و�إذا مت تقلي���ل ن�سب���ة فاقد ما بعد احل�ص���اد فان ذلك يعني زي���ادة يف ا إلنتاج الزراعي
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وحت�س�ي�ن جودة املنتج .وقد قطعت بع�ض الدول �شوط��� ًا كبري ًا يف حتديد درجات اجلودة للمحا�صيل
الب�ستاني���ة واالهتم���ام بعملي���ات ما بعد احل�ص���اد التي ت�شمل النق���ل وا إلعداد والتجهي���ز والتخزين
والتعبئة .فاجلهود التي تبذل ملراقبة نقاط التحكم يف اجلودة لكل عملية تلي عملية احل�صاد �سوف
ت�ساع���د يف النهاية على احلف���اظ على املنتج ب أ�على جودة ألطول ف�ت�رة �صالحية ممكنة .ويتوقع يف
امل�ستقب���ل القري���ب ا�ستخدام م���واد أ�و منظمات طبيعية تدخ���ل �ضمن تركيب العبوة .كم���ا يتوقع أ�ن
تك���ون م���واد العبوات �صديقة للبيئة وذل���ك ب�إعادة ا�ستخدامها أ�و التخل����ص ا آلمن منها بحيث تكون
املنتج���ات �آمن���ة وذات قيم���ة غذائية عالي���ة واقت�صادية .وت�ب�رز احلاجة �إىل مزيد م���ن اجلهد بني
الباحثني ومنتجي أالغذية ومنظمات حماية امل�ستهلكني ،واجلهات الر�سمية ذات العالقة يف خمتلف
ال���دول لو�ضع موا�صفات لتطوير أ�نظمة عب���وات ذكية ون�شيطة على أ�ن تكون املنتجات �آمنة ويف نف�س
الوقت حمافظة على القيمة الغذائية ،وبالت أ�كيد أ�ن تكون ذات جدوى اقت�صادية .وهناك العديد من
اجلهود لتح�سني اجلودة ومعامالت ما بعد احل�صاد للمحا�صيل الب�ستانية من قبل اجلهات البحثية
ذات العالق���ة يف اجلامعات واملراك���ز البحثية يف وزارة الزراعة وغريها .ومن أالهمية مبكان تكامل
اجله���ود للحفاظ عل���ى كمية ونوعية املنتج���ات الب�ستانية فى كافة مراحل ا إلنت���اج (عمليات ما قبل
احل�صاد و أ�ثناءه وما بعده) وهذا مما ي�ساهم فى دعم التنمية الزراعية امل�ستدامة.
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�شكر وتقدير

يتقدم امل ؤ�لفان بال�شكر والثناء هلل �سبحانه وتعاىل،
ثم لكل من �ساعد يف هذا العمل ولو بكلمة طيبة..
كم���ا ي�شك���ر امل ؤ�لف���ان اجلمعي���ة ال�سعودي���ة للعل���وم
الزراعية ممثلة بهيئة حترير �سل�سلة ا إل�صدارات العلمية على
موافقتها ن�شر هذا ا إل�صدار �ضمن �سل�سلة �إ�صداراتها.
كما ي�شك���ر امل ؤ�لفان كر�سي أ�بحاث التمور على تبنيه
ودعم���ه ملثل هذه ا إل�ص���دارات .وتزويد ه���ذا ا إل�صدار بعدد
من ال�صور أ
وال�شكال التو�ضيحية وغريها
واحلمد هلل رب العاملني
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