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 حفظ وخزن الحاصالت البستىية

 harvest Post ت ما بعد الحصادمعامال

ٝرؼوف ثأٜٗب اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رطجن ػ٠ِ أُ٘زظ اُيهاػ٢ ثلء ٖٓ رؾل٣ل ٓٞػل ؽصبكٙ أٝ هطبكٚ 

ى ٢ٛٝ ثنُي رعْ ٓغٔٞػخ أُٔبهٍبد اُيهاػ٤خ اُز٢ ر٢ِ الٍزٜالٝاٗزٜبء ثؼوظٚ ُِج٤غ ٝا

اُزجو٣ل  ك٢ إغبه أُٔبهٍبد اُز٣َٞو٤خ ٓضَاُؾصبك ك٢ اُؾوَ ٝٓغٔٞػخ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رلفَ 

 . ٝاُزقي٣ٖ ٝاُزؼجئخ ٝاُزـ٤ِق ٝاُ٘وَ

 Horticulture Science  : علم البستىة

   Hortus اُجَز٘خ إ٠ُ ًِٔز٤ٖ الر٤٘٤ز٤ٖ ٛٔبٛٞ اؽل اُؼِّٞ اُيهاػ٤خ اُوئ٤َ٤خ ٝروعغ ر٤َٔخ ػِْ 

قزِلخ ٢ٛٝ Culture ٝٝرؼ٢٘ اُؾل٣وخ  ٝرؼ٢٘ ٣يهع ٣ٝشَٔ ػِْ اُجَز٘خ ػلكا ٖٓ اُ٘جبربد أُ

أشغبه اُلبًٜخ ٝٗجبربد اُقعو ٝٗجبربد اُي٣٘خ ػ٠ِ افزالف أٗٞاػٜب كعال ػٖ اُ٘جبربد اُطج٤خ 

٢ٛٝ غبىعخ ٌُٜٞٗب ٍو٣ؼخ اُزِق ٝؿ٤و هبثِخ  ٝاُزٞاثَ ، ٝرَزقلّ اٌُض٤و ٖٓ اُؾبصالد اُجَز٤٘خ

 . ُِقيٕ ُلزواد غ٣ِٞخ ؽ٤ش ٣شٌَ أُبء َٗجخ ػب٤ُخ ٖٓ ٌٓٞٗبرٜب

 :  ٣ٝوَْ ػِْ اُجَز٘خ إ٠ُ صالصخ ػِّٞ هئ٤َ٤خ ٢ٛ

  Fruit Crops ٝاُن١ ٣ؼ٠٘ ثأشغبه اُلبًٜخ أُقزِلخ   Pomology ػِْ اُلبًٜخ -1

 Vegetable Crops ثٔؾبص٤َ اُقعو ٣ٝؼ٠٘  Olericulture ػِْ اُقعواٝاد -2

 Landscape ٣ٝؼ٠٘ ث٘جبربد اُي٣٘خ ٝر٤َ٘ن اُؾلائن  Floriculture ػِْ اإلىٛبه -3

   :  روَْ أشغبه اُلبًٜخ إ٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ هئ٤َ٤ز٤ٖ ٝٛٔب        

٢ٛٝ األشغبه اُز٢ رزَبهػ   Deciduous Trees أشغبه اُلبًٜخ أُزَبهطخ االٝهام -1

٢ِ اُقو٣ق ٝاُشزبء ٝرصجؼ األشغبه ػبه٣خ ٖٓ االٝهام ٝرلفَ ك٢ أٝهاهٜب فالٍ كص

 ٓوؽِخ اُواؽخ ٝاَُجبد ٝرشَٔ ٛنٙ أُغٔٞػخ : 

 ٝاَُلوعَ  ٝأٌُضوٟ ٝ اُؼوٓٞغ  ٓضَ اُزلبػ :  Pume Fruit اُزلبؽ٤بد -أ

ٓضَ   Stone Fruit أشغبه اُلبًٜخ ماد اُ٘ٞاح اُصِجخ اُؾغو٣خ -ة

   ٝاٌُوى  ٞىٝاُِ ٝأُشٔش ٝاألعبص  اُقٞؿ

   Berriesٝر٠َٔ ًنُي ثبألػ٘بة   Small Fruit أشغبه اُلبًٜخ ماد اُضٔبه اُصـ٤وح -ط

  Straw  ٝاُش٤ِي ٝاُلواُٝخ  grape ٓضَ اٌُوّٝ

 .ٝاٌَُز٘بء ٝاُغٞى   Filbert  ٝاُج٘لم  pistachio كبًٜخ اُ٘وَ ٝرشَٔ ًَ ٖٓ اُلَزن -ك

 Un      ٓزَبهطخ األٝهام واٝ ؿ٤ Ever green أشغبه اُلبًٜخ أَُزل٣ٔخ اُقعوح - 2

deciduous  َٔ٢ٛٝ األشغبه اُز٢ ال رزَبهػ أٝهاهٜب ٝرجو٠ كائٔخ اُقعوح ٝرش 
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 Sweet ٝا٤ُِٕٔٞ اُؾِٞ Lemon ٝا٤ُِٕٔٞ  Orange ٓضَ اُجوروبٍ اُؾٔع٤بد -أ

Lemon   ًٝو٣ت كوٝد  grape Fruit   ٝاُ٘بهٗظ Sour orange 

 Olav اُي٣زٕٞ  -ة

 Date palm  اُ٘ق٤َ – ط

 Banana أُٞى  -ك

 أُبٗغٞ -ٛـ      

 ا٠ُ : االؽز٤بعبد اُؾواه٣خ ؽَت -ٝروَْ أ Vegetable Crops  ٓؾبص٤َ اُقعو

ٝاُشزبء ٓضَ  ٝروع٢ كٝهح ؽ٤برٜب ك٢ اُقو٣ق  Winter Vegetable فعو شز٣ٞخ -1

 اَُِن ٝاُقٌ ٝاُشِـْ ٝاُشٞٗله ٝاُغيه ٝاُجصَ

ٝروع٢ كزوح ؽ٤برٜب فالٍ كص٢ِ اُوث٤غ   Summer Vegetable فعو ص٤ل٤خ -2

 . ٝاُص٤ق ٓضَ اُجطبغب ٝاُطٔبغخ ٝاُجبمٗغبٕ ٝاُلِلَ ٝاُوه٢ ٝاُجط٤ـ ٝاُووع ٝاُجب٤ٓب

 اُزو٤َْ ؽَت اُغيء اُن١ ٣ؤًَ -ة

 فعو عنه٣خ رؤًَ عنٝهٛب : اُشِـْ ، اُشٞٗله ، اُلغَ ، اُغيه ، اُجطبغب اُؾِٞح  -1  

 عو ٍبه٤خ رؤًَ ٤ٍوبٜٗب : اُجطبغب ، االُٔبىح ، اُوِوبً ، اٌُِْف -2       

 فعو ٝهه٤خ رؤًَ أٝهاهٜب : اُِٜبٗخ ، اُقٌ ، اٌُوكٌ ، أُؼلًٗٞ ، اَُِن  -3  

 فعو رؤًَ صٔبهٛب : اُوه٢ ، اُجط٤ـ ، اُووع ، اُطٔبغخ ، اُجبمٗغبٕ ، اُق٤به  -4

 فعو رؤًَ إىٛبهٛب : اُووٗبث٤ػ ، اُقوشٞف - 5 

 ٛ٘بى رو٤َٔبد أفوٟ ٜٓ٘ب اُزو٤َْ اُ٘جبر٢ ٝاُزو٤َْ ؽَت كٝهح اُؾ٤بحٝ

 القيمة الغذائية للحاصالت البستىية 

 رؾز١ٞ اُؾبصالد اُجَز٤٘خ ػ٠ِ ٓٞاك ؿنائ٤خ ػل٣لح رٞكو االؽز٤بعبد اُجب٣ُٞٞع٤خ ُالَٗبٕ

  -:ٝرعٖٔ رب٤ٖٓ االٖٓ اُـنائ٢ ٖٝٓ اْٛ أُٞاك اُـنائ٤خ اُز٢ رزٞكو ك٢ اُؾبصالد اُجَز٤٘خ

رؾز١ٞ اٌُوث٤ٛٞلهاد ػ٠ِ ػ٘بصو اٌُبهثٕٞ  :  Carbohydrat اٌُوث٤ٛٞلهاد -

ٝا٤ُٜلهٝع٤ٖ ٝاالًَٝغ٤ٖ ٝإ اؽزوام اٌُوث٤ٛٞلهاد ك٢ عَْ االَٗبٕ ٣طِن اُطبهخ 

رٞعل اٌُوث٤ٛٞلهاد ػ٠ِ  ٤ِٔبد اُل٤َُٞٞع٤خ ك٢ اُغَْٝاُؼ اُالىٓخ ُِو٤بّ ثبُٞظبئق

صٞهر٤ٖ ٛٔب اُ٘ش٣ٞبد ٝاٌَُو٣بد ٣ٝقزِق رو٤ًيٛب ؽَت ٗٞع أُؾصٍٞ ؽ٤ش رٞعل 

اُ٘ش٣ٞبد ثَ٘جخ ػب٤ُخ ك٢ اُزلبػ ٝأٌُضوٟ ٝاُجطبغب ٝاُالُٔبىح ٝاُجطبغب اُؾِٞح ٝاُنهح 

ب٤ُخ ك٢ اُوه٢ ٝاُجط٤ـ ٝثَ٘ت اهَ ك٢ ثو٤خ اُؾبصالد ث٤٘ٔب رٞعل اٌَُو٣بد ثَ٘جخ ػ

 ٝاُغيه ٝاُشٞٗله ٝاُؼ٘ت ٝاُز٤ٖ ٝاُزلبػ ٝأٌُضوٟ ٝثَ٘ت اهَ ك٢ ثو٤خ اُؾبصالد
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٢ٛٝ ٓٞاك ػع٣ٞخ رزٌٕٞ ٖٓ اٌُبهثٕٞ ٝا٤ُٜلهٝع٤ٖ ٝاألًَٝغ٤ٖ  Protens اُجوٝر٤٘بد -

ٝاُ٘زوٝع٤ٖ ًٔب رؾز١ٞ ػ٠ِ ػ٘بصو أفوٟ ٓضَ اٌُجو٣ذ ٝاُؾل٣ل ٝاُلَلٞه ٢ٛٝ ظوٝه٣خ 

ْ االَٗبٕ ٝرٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ ثنٝه اُجو٤ُٞبد ٓضَ اُجبهالء ٝاُجيا٤ُب ٝاُلبص٤ُٞب ُ٘ٔٞ عَ

ٝاُِٞث٤ب ٝاُلَزن ٝاُغٞى ٝاُِٞى ٝرؤصو اُؼٞآَ اُغ٣ٞخ ػ٠ِ رو٤ًيٛب ك٢ اُ٘جبد ًٔب رؤك١ 

 . ى٣بكح اُ٘زوٝع٤ٖ ك٢ اُزوثخ ا٠ُ ى٣بكح َٗجخ اُجوٝر٤٘بد ك٢ األَٗغخ

٢ ٓوًجبد ػع٣ٞخ رؾبكع ػ٠ِ صؾخ عَْ االَٗبٕ ٝرؤصو ٝٛ  Vitamines اُل٤زب٤ٓ٘بد -

ػ٠ِ ٗٔٞٙ ربص٤وا ًج٤وا ًٔب روّٞ ثز٘ظ٤ْ رٔض٤َ أُوًجبد اُـنائ٤خ ك٢ اُغَْ ٝرٞعل اٗٞاع 

 . ٓقزِلخ ٖٓ اُل٤زب٤ٓ٘بد ٌَُٝ ٗٞع كٞائلٙ ٝٝظبئلٚ ك٢ اُغَْ

 ٖك٤زب٤ٓ A  ٖ٣ٝٞعل ػ٠ِ صٞهح ًبهٝر٤ٖ ٣ٝزؾٍٞ اٌُبهٝر٤ٖ ك٢ عَْ االَٗبٕ ػ

٣ٝٞعل اٌُبهٝر٤ٖ ك٢ االٝهام ٝا٤َُوبٕ ٝاُغنٝه  A و٣ن اٌُجل ا٠ُ ك٤زب٤ٖٓغ

ٝاإلىٛبه ٝاُجنٝه ٣ٝٞعل ثَ٘جخ ٓورلؼخ ك٢ ٓؾبص٤َ اُغيه ٝاَُجبٗؾ ٝاَُِن 

 .ٝأُشٔش ٝاٌُوى ٝاُقٞؿ ٝاُِٞى

 ٖك٤زب٤ٓ  Thiamin B1  َْ٣وّٞ ثز٘ظ٤ْ اُزٔض٤َ اُـنائ٢ ٝر٘ش٤ػ اُٜعْ ك٢ ع

اُضب٤ٔ٣ٖ ك٢ األٝهام ٣ٝ٘زوَ ا٠ُ اُغنٝه ٝاألعياء االفوٟ ُِ٘جبد االَٗبٕ ٣ٝزٌٕٞ 

 . ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ اُلبص٤ُٞب ٝاُجيا٤ُب اُغبكخ ٝاُِٞى ٝاُغٞى

 ٖك٤زب٤ٓ Riboflavin B2 ٣ٝوّٞ اُوا٣جٞكالك٤ٖ ثؼ٤ِٔبد االًَلح ٝاالفزياٍ اُؼ٤ٌَخ

ُجيا٤ُب اُغبكخ ٣ٝ٘ظْ ٗٔٞ اُغَْ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ ثنٝه اُلبص٤ُٞب ٝا

 . ٝاُقعواء ٝاُجصَ االفعو ٝأُؼلًٗٞ ٝاٌُوكٌ ٝاُِٞى ٝاالعبص ٝاُغٞى

 ٖك٤زب٤ٓ  acid Ascorbic C  ظوٝه١ ُِصؾخ اُؼبٓخ ٝػبَٓ َٓبػل ك٢ ٞٛٝ

ر٣ٌٖٞ اُؼظبّ ٝرٔض٤َ اُجوٝر٤٘بد ك٢ اُغَْ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ صٔبه اُلِلَ 

 د ٝاُز٤ٖ ٝاُش٤ِياالؽٔو ٝاُطٔبغخ ٝاُقعو اُٞهه٤خ ٝاُؾٔع٤ب

 : ٣ؼزجو اٌُب٤َُّٞ ٝاُلَلٞه ٝاُجٞرب٤ٍّٞ ٝاُؾل٣ل ٖٓ اْٛ  -اُؼ٘بصو اُـنائ٤خ

اُؼ٘بصو اُـنائ٤خ اُز٢ رٞعل ك٢ أَٗغخ اُ٘جبد ٝرؤك١ كٝها ٛبٓب ك٢ اُؼ٤ِٔبد 

 . اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ عَْ االَٗبٕ

ٜبٗخ ٌُب٤َُّٞ ٣لفَ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُؼظبّ ٝاالٍ٘بٕ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ أٝهام اُِا -

 . ٝاُقٌ ٝاَُِن ٝاُز٤ٖ اُغبف ٝاُلَزن ٝاُِٞى ٝاُغٞى

اُلَلٞه ٣ٞعل ثَ٘جخ ٓورلؼخ ك٢ اُؼظبّ ٝاالٍ٘بٕ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ اُجيا٤ُب  -

 . أُشٔش ٝاُج٘لمٝاُغبكخ ٝاُلبص٤ُٞب ٝأُؼلًٗٞ ٝاُقوشٞف ٝاُِٞى 
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اُجٞرب٤ٍّٞ ٣ٝوّٞ ثز٘ظ٤ْ ؽٔٞظخ اُقال٣ب ٣ٝؤك١ كٝها ٛبٓب ك٢ اٗزوبٍ اُلٍٞلبد ٝػ٤ِٔخ   -

اُزؾٍٞ اُـنائ٢ ٌُِبهث٤ٛٞلهاد ك٢ اُغَْ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي ٓورلغ ك٢ اُجيا٤ُب اُغبكخ 

 . ٝاُجطبغب ٝاُلبص٤ُٞب ٝاُِٞى ٝأُشٔش اُغبف

ٞ ظوٝه١ ُ٘ٔٞ ٝٛاُؾل٣ل ٣ٞعل ثبعياء ٓقزِلخ ٖٓ عَْ االَٗبٕ ٝفبصخ ك٢ اُلّ  -

ٝاُشٞٗله ٝاُلبص٤ُٞب  ٓورلغ ك٢ اٝهام اَُِن ٝاَُج٤٘بؽ  اُغَْ ٣ٝٞعل ثزو٤ًي

 . ٝاُجيا٤ُب ٝاٌُوى ٝاُلَزن

٢ٛٝ ٓوًجبد ػع٣ٞخ ظوٝه٣خ ُ٘ٔٞ اُغَْ ٝرؾو٣و اُطبهخ   Lipids اُلٕٛٞ -

ٝرٞعل ثصٞهح كٕٛٞ اٝ ى٣ٞد ٝرٞعل ثَ٘جخ ٓورلؼخ ك٢ اُِٞث٤ب ٝاُلبص٤ُٞب ٝاُقٌ 

 . زن ٝاُِٞى ٝاُغٞىٝاُلَ

 مراحل نمو وتطور الثمرة

تسخ بسخاحل وتشتج الثسخه مغ اخراب الدىخه و  ممحقاتوتتكػن الثسخه مغ مبيس الدىخه و 

 حتى ترل إلى مخحمو نزج وحتى تتكػن الثسخة فانيا تسخ بالسخاحل التالية

  flowring stageمخحمة االزىار  -1 

الدىخيو وتشتيي بعج االخراب وتداقط األوراق تبجأ ىحه السخحمة مغ تكػيغ البخاعع 

التػيجية وىي مغ السخاحل السيسة في تكػيغ الثسخه ويتػقف نسػ الدىخه عشج عجم التمقيح 

بدبب انخفاض مدتػى اليخمػنات في السبايس واذا لع يحجث التمقيح تتداقط األزىار و 

 ى تكػيشيا يؤدي التمقيح الى اضافة اليخمػنات او تذجيع نديج السبيس عم

  fertilization stageمخحمة االخراب : -2

تبجأ ىحه السخحمو بعج اتسام عسمية التمقيح وعسمية اإلخراب تداعج عمى استسخار العسميات 

بكسية   لػح و أن حبػب المقاح تفخز ىخمػنات الى السبايس و الشاتجة مغ اجخاء التمقي

 سخة واستسخار نسػىا .قميمو لكغ ليا تأثيخ كبيخ عمى مدتقبل تكػيغ الث
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يحرل في ىحه السخحمة الشسػ الدخيع لسبيس  stage fruit sitمخحمو عقج الثسار  -3

الدىخه بعج عسميتي التمقيح واالخراب حيث يدداد التراق الدىخه الرغيخه بالشبات وىحه 

 العسميو تحتاج الى نذاط ىخمػني مشيا األوكديشات والجبخليشات والدايتػكايشيشات .

اإلخراب تبجأ الدىخة إلى ثسخة فبعج التمقيح و  ف مخحمة عقج الثسار بانيا عسمية تحػلتعخ 

مخحمة تكػن الثسار وبجاخميا البحرة أو البحور في بجاية تمظ السخحمة يحجث ذبػل لمبتالت 

 وقج وتداقصيا ثع تداقط األقالم بسا تحسميا مغ مياسع أصابيا الجفاف بعج أن أدت دورىا

حالة الدىخة إلى الثسخة ) العقج( مغ عجة ساعات كسا في أزىار السانجػ  يتع التحػل مغ

إلى عجة أيام كسا في أزىار الصساشع ثع يأتي دور البحرة فعشج تكػيشيا مغ الدايكػت بعج 

الدكخيات عزػية و إتسام عسمية اإلخراب ونطخا لتػفخ األحساض األميشية و األحساض ال

جة فإنو يتع تكػيغ السديج مغ ىخمػنات الشسػ مثل أالوكدغ و الػاردة مغ الػرقة لمثسخة العاق

غ الالزم النقدام وتسييد الخاليا ويداعج عمى إتسام عسمية انقدام شييايتػكاالجبخليغ والد

خاليا الجشيغ وعميو تربح البحرة مرجر لتمظ اليخمػنات التي يحجث ليا استصالة 

مخحمة اكتسال الشسػ وقج وجج انو كمسا زاد لخالياىا ومغ ثع تصػر الثسخة حتى وصػليا إلى 

عجد البحور زاد حجع الثسخة الشيائي حيث أن ىشاك عالقة بيغ تػزيع البحور وشكل الثسار 

 في بعس األنػاع .

 stag     fruit growth مخحمة الشسػ وانقدام الخاليا -4

سو او السديصخه طالسشمية والتي تعتبخ مغ العػامل أن عسمية نسػ الثسار تختبط بالبحره الشا

عمى نسػ الثسخه بدبب وجػد تخاكيد عاليو مغ اليخمػنات فييا وتكػن ىحه البحور مرجر 

النتاج اليخمػنات وتدويج الثسخة بيا وان بعس األصشاف تشسػ وتشزج الثسار بجون 

يقرج بالعقج العحري و الحاجو الى االخراب وتكػيغ البحور مثل العقج البكخي )العحري( 
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لثسار بجون إخراب السبيس وتكػيغ ثسار بجون بحور يخجع في الغالب إلى عيب عقج ا

ر السبيس في جج كػن ولكشو يزسخ ويسػت مع استسخارفي الكيذ الجشيشي والجشيغ قج يت

وتشتذخ تمظ الطاىخة في عجة سالالت نباتية خاصة تمظ التي تتسيد  الشسػ لتكػيغ الثسخة

 يغ واألناناس وىشاك عجة حاالت لمعقج البكخي :بػجػد عجة بػيزات مثل السػز والت

تكػيغ الثسار بجون تمقيح األزىار وبجون إخراب ويدسى بالعقج البكخي الخزخي  -1

 مثل الصساشع والبختقال أبػ سخة والسػز واألناناس .

االزىار لقحت ولكغ دون وصػل أنبػبة المقاح لمسبيس ويدسى العقج البكخي  -2

 التشذيصي 

ية الجات حخارة مشخفزة مع شجة إضاءة عالبيئة مثل تعخيس الشباتات لجر  الطخوف -3

فتكػن ندبة التمقيح مشخفزة تحت تمظ الطخوف كسا في الصساشع أو تذجيع اختفاء 

 الجشيغ بتعخيس الثسار لمرقيع أو الحخارة السشخفزة كسا في التفاح و الكسثخي 

كديغ كسا في و رشأ عمى الشباتات باالتذجيع العقج البكخي باستخجام مشطسات الشسػ  -4  

وفي حاالت العقج البكخي تتسيد مبايس األزىار  بالجبخليغ كسا في العشبالصساشع و 

والثسار فييا بارتفاع السدتػى اليخمػني عغ مثيالتيا البحرية العادية فيجفعيا ىحا  السدتػى 

ػاع البحرية فتدقط ثسارىا اليخمػني السختفع لالستسخار في الشسػ وعجم التداقط أما في األن

 إذا فذل التمقيح 

زيادة في حجع الخاليا   Cell enlargmentوتأتي بعج مخحمة انقدام الخاليا لمثسار 

 زياده انتقال السػاد الغحائية السسترة مغ الجحور الى االوراق والى الثسار . جوينت

 الثسار الى مجسػعتيغ حدب نػع او شكل مشحشى نسػ الثسخه : تشقدع
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Single sigmoid-1  مجسػعة الثسار ذو دورة الشسػ الػاحجه وتسثل التفاحيات

الخزخوات ويكػن  طعخعيو ومعقساشع والبداليا وثسار العائمو الوالحسزيات واألنشاس والص

ويتسيد بػجػد ثالث مخاحل  s ذو دوره واحجه ويكػن عمى شكل حخففييا مشحشى الشسػ 

 Cellومخحمو الدياده في حجع الخاليا   Cell divisionىي مخحمة انقدام الخاليا 

enlargement  ومخحمو الشزجMaturation  مخحمة انقدام الخاليا تدسى بسخحمة و

حجع الخاليا فتدسى بسخحمة الشسػ الدخيع وتدتسخ الديادة في حجع  ادهيالشسػ لبصيء اما ز 

لخاليا فتتسيد ىحه السخحمة ا عالخاليا الى حيغ اكتسال نسػ الثسخه اما مخحمة الديادة في حج

بجسع السػاد الغحائيو ويكػن الدياده في الحجع اكبخ مغ الدياده في وزن الثسخة بدبب زيادة 

السدافات البيشيو والفخاغات اليػائيو بيغ الخاليا في داخل الثسخة اما السخحمو الثالثو فيي 

حجع الثسخه وترل الى  سلمخحمة الشزج الفدمجي او البمػغ او اكتسال الشسػ وفييا يكت

الحجع الشيائي ويكػن الشسػ بصيء في بجاية السخحمة ثع يتػقف الشسػ بعج اكتسال الحجع 

 مع استسخار التحػالت الكيسياويو والفدمجية داخل الثسخه
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 لمثسار ذو دورة الشسػ الػاحجة شكل يػضح مشحشى الشسػ

 ثشائية الجورة Double sigmoid curveالسجسػعة الثانية  -2

المػزيو كالسذسر والخػخ واالجاص والخز والتيغ والديتػن ىحه السجسػعو الثسار  وتذسل

والعشب والتكي والذميظ ومشحشى نسػ ىحه الثسار يكػن ذو دورتيغ مغ الشسػ ويتكػن مغ 

اربعة مخاحل تذسل فتختيغ مغ الشسػ مفرػلو بفتخه مغ الخسػل  وتبجأ مغ عقج االزىار 

وزن الثسار ويربح ػل الشدبي تػقف الديادة في حجع و الخس خحموالسخحمو الثانيو محتى 

السشحشى عمى شكل خط مدتقيع وتبجأ ىحه السخحمة بترمب شخف الشػاة الدىخي وتستاز 

أن الدبب في عجم الديادة في حجع الخاليا في ىحه و الجشيغ  ىحه السخحمة بأكتسال نسػ

 اتيمحتػ القادمة الى الثسخة و  غحائيةالسػاد ال طعيعػد الى امتراص الجشيغ لسع حموالسخ 

شسػ ثع مخحمة الديادة في حجع الاالنجوسبيخم او نقز األوكديشات الحي يدبب انعجام 

تجسع الغحاء مغ باقي  ةجيقصخ الثسخه نتوىشا يدداد وزن و  cell enlargmentالخاليا 

يتػقف نسػ  ياابعة فيي مخحمة اكتسال الشسػ او البمػغ وفيالسخحمة الخ  امااجداء الشبات 
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الثسخه وتبجأ بالشزج الفدمجي نتيجو تحػالت كيسيائيو وفدمجيو تؤدي بالشتيجو الى الشزج 

 الشيائي كسا تتكػن شبقو شسعية عمى سصح الثسخه

 

 
 مثسار ذو الجورتيغليػضح مشحشى نسػ  شكل

 والتوازن الهرموني الداخلي : العقد        

كديغ والعقج : يبجأ تكػيغ اليخمػنات في الثسخة مع أول بجاية انتقال حبة المقاح إلى و اال 

تحتػي و ميدع الدىخة حيث تشسػ أنبػبة المقاح داخل أندجة القمع وىي بجاية تكػيغ الثسخة 

إنبات حبة المقاح ونسػ الجبخليغ التي تشذط وتربح فعالة عشج حبة المقاح عمى االوكديغ و 

كديغ بأندجة السبيس ويختفع السدتػى و في أندجة القمع يشذط بشاء اال المقاحأنبػبة 

ويحجث  حيصة بقسة أنبػبة المقاح الشاميةبرػرة ممحػضة باألندجة الس یشياالوكد

اإلخراب ويشقدع االنجوسبيخم سخيعا ويشسػ الجشيغ فيختفع السدتػى االوكديشى لديادة 

حيث إنيا أندجة مخستيسية ويختبط محتػى الثسخة  جشيغالالشاتج مشو في نديج االنجوسبخم و 

كديغ بعج العقج ارتباشا وثيقا بشسػ وتصػر البحور في الثسار البحرية أن انخفاض و مغ اال

مدتػى االوكديغ يؤدي الى تداقط الثسخة البحرية ويعػد تداقط الدىخة التي فذمت في العقج 

يؤخخ مغ تداقط األزىار مسا  كديغدتػى ىحا االوكديغ  وقج وجج أن أالالى نقز م
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ال تصػل الفتخة بيغ وقت استعجاد الدىخة لمتمقيح وبيغ وقت تداقصيا وتديج مغ فخصة احتس

الثسخة لمشسػ كديغ بالجور الخئيدي في دفع و وال يشفخد اال حجوث اإلخراب والعقج الصبيعي

كديغ في و األ ػى أخخى مثل الجبخليغ وقج وجج أن مدتخك معو ىخمػنات تالتصػر بل يذو 

الثسار البحرية يكػن اكثخ ارتفاعا في شػر األزىار ولعجة أيام بعج حجوث العقج مباشخة عغ 

وقج ارتفعت ندبة الثسار الستداقصة بعج العقج بيػم  ثسار البحرية لشفذ الشػع الشباتينطيخه بال

كديغ بيا بغس الشطخ عغ سبب و نخفاض األأو بيػميغ في الثسار البحرية كشتيجة ال

انخفاضو ولشسػ البحرة دور كبيخ في نسػ  الثسخة وزيادة حجسيا حيث تسج البحرة الثسخة 

  Diffusible auxinكديغ القابل لالنتذار و باال

أن  ً األغمفة البحرية فميا أيزأ دور بجانب االنجوسبيخم لكغ ىشاك اعتقاد پخ  أما

إنتاج االكديغ مسا سبق يتزح أىسية اليخمػنات في عقج الثسار مغ األنجوسبيخم ىػ مخكد 

و الجبخليغ و  IAA , IBA , NAAعجمو وحاول كثيخ مغ الباحثيغ الخش بسشطسات الشسػ 

حبة المقاح و إسخاع استصالة أنبػبة وبالفعل نذط مغ  نباتغ لالسخاع في  إشييايتػكياالد

نسػ حبة المقاح و بالتالي زيادة العقج وكانت التخكيدات السدتعسمة في حجود ضيقة لمغاية 

جدء في السميػن بيشسا تسشع التخكيدات العالية مغ إنبات حبة المقاح ويدتفاد  55-1مغ 

 تحديغ العقج .  بغخضمغ ذلظ في بخامج التخبية لمحرػل عمى ىجغ 

أن احتػاء و  جبخليغ الالزم لشسػ أندجة الثسخةالعقج : تسج البحرة الثسخة أيزأ بالو  الجبخليغ

ججر السبيس عمى اليخمػنات يداعجىا في القيام بجور السدتقبل في العالقة بيغ السرب 

والتي تؤدي الى جحب السػاد الغحائية الستكػنة  Sink / Source Relation والسرجر

و تدتجيب نباتات العائمة القخعية لسعامالت  لتخدن في خاليا الثسخة الستكػنة في األوراق

 كيدات السدتعسمة باتداع مجاىا إذكديغ والجبخليغ ألحجاث العقج البكخي وتتسيد التخ و اال
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جدء في السميػن وتختمف األصشاف في استجابتيا   255 - 15يقع التأثيخ في حجود 

سعاممة أثخه الكبيخ عمى نجاح العقج البكخي مغ عجمو وكمسا بكخ في ولمتػقيت الرحيح لم

االستعسال كمسا زاد عجد األزىار التي تعقج و كمسا تأخخت السعاممة ال يتحقق معو الديادة 

التي فذمت  يكػن بعج تداقط األزىار سعادلةالسخغػبة في حجع الثسخة لحا فاحدغ وقت لم

 في العقج مباشخة . 

يشيغ في ثسار السػز البكخية وقج أعصت اتػكاالعقج : لػحظ وجػد الديو  غشييايتػكياالد

 زيادة العقج البكخي في السػز . BA+ GA3السعاممة بسخمػط مغ 

 

  maturity Horticultural  الىضج البستاوى

اُو٤بّ ثٞظبئلٜب  ٝٛٞ أُوؽِخ اُز٠ ٣ٌزَٔ ٗٔٞ اُضٔبه ٝرصجؼ صبُؾخ ُِوطق ٣ٌٖٝٔ إٔ رَزٔو ك٠

ًَ كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ إٔ رظَ ألُأُٔزبىح اُز٠ رغؼِٜب صبُؾخ ثؼل اُؾصبك ؽز٠ رٌزَت صلبرٜب 

 ٓضَ اُطٔبغْ ٓزصِخ ثبُ٘جبد

 Maturity Physiological الىضج الفسيولوجى

ُٜب ٍوػخ اُز٘لٌ ٝرٌزَٔ الٗعظ اُضٔوح ك٤َُٞٞع٤ب ٝرورلغ ف ٝٛٞ أُوؽِخ اُز٠ رٌزَٔ ك٤ٜب

ٝرَجن ٓوؽِخ  ًَألٌَُت اُضٔبه صلبد رغؼِٜب صبُؾخ ًبكخ اُزـ٤واد اُؾ٣ٞ٤خ اُز٠ رأص٘بءٛب 

اُ٘عظ اُجَزب٠ٗ ٓوؽِخ اُ٘عظ اُل٤َُٞٞع٠ ك٠ ؿبُج٤خ اُضٔبه ٌُٖٝ هل ٣زٞاكوب ٓؼب ًٔب ك٠ صٔبه 

اُجط٤ـ ٝاُووع اُؼ٠َِ ٝهل َٗزِٜي اُضٔبه هجَ ٝصُٜٞب ُِ٘عظ اُل٤َُٞٞع٠ ثٞهذ غ٣َٞ ٓضبٍ 

فعو ٝاُجبمٗغبٕ ٝثؼط ٓؾبص٤َ الخ ٝاُجو٤ُٞبد اُقعواء ٝاُلِلَ اٝاٌٍُٞخ ٝاُجب٤ٓاُق٤به 

 . اُقعو اُز٠ رَزِٜي ٜٓ٘ب أعياء فعو٣خ ؿ٤و اُضٔبه

 مقاييس الىضج 

 هو لتحديد الموعد المىاسب للحصاد وتشمل مقاييس الىضج الغزض مه معزفة

٢ٛٝ أُوب٤٣ٌ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ اُؾٞاً اُجشو٣ٚ  visual indicesٓوب٤٣ٌ ؽ٤َٚ اٝ ٓوئ٤خ  - أ

اُزـ٤و ك٢ ُٕٞ ُت اُضٔبه اٝ ٝ اُزـ٤و ك٢ ُٕٞ هشوٙ اُضٔوٙ ٝاُنٝم ٝأٌُِ ٝرشَٔ :۔ ًبُ٘ظو

 اُزـ٤و ك٢ صالثٚ اُضٔبهٝ  اُزـ٤و ك٢ غؼْ اٝ ٌٜٗٚ اُضٔبه ٝ ُؾْ اُضٔبه



12 
 

ي٣بئ٤خ ٓضَ ٓو٤بً اُوٞٙ ٝ أُوب٤٣ٌ اُل٤ي٣بئ٤خ : ٢ٛ أُوب٤٣ٌ اُز٢ ٣ٌٖٔ ه٤بٍٜب ثأٍب٤ُت ك٤ - ة

 : اُؾغْ ٝ اٌُضبكٚ ٝ رشَٔ

ٍُٜٞٚ  ٝ ا٤ُٔٔيٙ ُِص٘قاُضٔبه  ٝشٌَؽغْ  ٝ اٌُضبكخ اُ٘ٞػ٤خ ُِضٔبه = )ٝىٕ اُضٔوح(/ؽغٜٔب

 اٗلصبٍ اُضٔبه ٖٓ اُ٘جبربد

 أُوب٤٣ٌ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ اُزـ٤واد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ك٢ Chemical indicesأُوب٤٣ٌ ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ  -ط

 : ػ٘ل اُ٘عظ ٜٝٓ٘باُضٔبه 

َٗجخ اُؾٔٞظٚ ا٤ٌُِٚ ٝ TSS َٗجٚ أُٞاك اُصِجخ اُنائجٚ ا٤ٌُِٚ ٝ َٗجخ اٌَُو٣بد ك٢ اُضٔبه

Total acids  ٝ َرو ک٤ي صجـٚ اٌُِٞهٝك٤chlorophyii  ٖاٝ اٌُبهٝر٤carotene  ٞاٝ االٗض

ا٠ُ َٗجخ َٗجٚ أُٞاك اُصِجخ اُنائجٚ  ٝاٝ ػص٤و اُضٔبه  حك٢ هشو ٤ٍAnthocyanineب٤ٖٗ 

 رؾَِ اُجٌز٤ٖ األ٠ُٝ ٝ ى٣بكح َٗجخ اُي٣ذٝ رو٤ًي اُ٘شأ ٝ اُؾٔٞظٚ

زٔبٍ اُزي٤ٛو ا٠ُ اُؾصبك ٝرشَٔ أُوب٤٣ٌ اُؾَبث٤خ -ك ٝػلك اال٣بّ ٖٓ اُيهاػخ  ػلك األ٣بّ ٖٓ ًا

 ٗٔٞ اُضٔبه حؽلاد اُؾواه٣خ أُزغٔؼٚ فالٍ كزوػلك اُٞٝ ا٠ُ اُ٘عظ 

 

 التغييزات التي تحدث في الثمار اثىاء الىضج 

 اُ٘شأ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ٌٍو -1

٤و مائت ٣زؾٍٞ ا٠ُ ثٌز٤ٖ مائت    -2  اُجٌز٤ٖ اـُ

 روَ اُؾٔٞظٚ  -3

 ٣وَ رو٤ًي أُٞاك اُل٤ُٞ٘٤ٚ  -4

 أُٞاك اُوبثعٚ اٝ اُزب٤٘٤ٗٚ رزؾَِ اٝ رقزل٢ -5

 خ٣ؾلس رٞاىٕ ث٤ٖ اٌَُو٣بد ٝاألؽٔبض اُؼع٣ٞ  -6

 رِٕٞ ُت اُضٔبه  -7

 ؽالٝٙ اُضٔبه ٗز٤غٚ ى٣بكٙ اٌَُو٣بد ريكاك    -8

 ٣قزل٢ إُِٞ االفعو ٝ رظٜو االُٞإ االفوی ٗز٤غٚ رؾَِ اٌُِٞهٝك٤َ  -9

 ٣ؾلس اهرلبع ٓلبعئ ك٢ ٍوػخ اُز٘لٌ-10

 رزٌٕٞ ثؼط أُٞاك أُزطب٣وٙ  -11 

 ٤ٍٞبٗج٤ٖ ضٝاالXanthophyllsٗٝاُياٗضٞك٤َ caroteneى٣بكح رو٤ًي صجـبد اٌُبهٝر٤ٖ   -12

 ريكاك َٗجٚ أُٞاك اُصِجخ اُنائجٚ  -13
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