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 مراحل تلف الثمار

٠قذط ٔض١ؾز ٌالمشثس ث١ٌّىج١ٔى١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌققجد، أٚ دمجء ثٌّققٛي  -ثٌضٍف ٚلش ثٌققجد : -1

 صقش صأع١ش ثٌؾّظ أٚ صقش صأع١ش ثٌقم١غ أٚ ثٌشهٛدز ثٌؼج١ٌز أعٕجء ثٌؾٕٟ .

إْ صأخ١ش ثٌّققٛي فٟ د١ٛس ثٌضؼذتز أٚ فٟ ثٌقمٛي ألٔضظجس  :ثٌضٍف أعٕجء ثٌفشص ٚثٌضذس٠خ ٚثٌضؼذتز  -2

 ػ١ٍّز ثٌفشص ٚثٌضذس٠ؼ فغخ ِشفٍز ثٌٕنؼ، أٚ ثٌقؾُ لذ ٠غذخ صٍف دؼل ثٌّققٛي

ؼ١ٍّجس ثٌضق١ٕغ أٚ خالي ػ١ٍّجس ٌألٔضظجس ث ثعٕجء ٠قذط صٍف وذ١ش ٌٍغّجس -ثٌضٍف أعٕجء ثٌضق١ٕغ : -3 

 أٚ ثٌضمط١غ. ثٌضق١ٕغ ٌٍّققٛي خجفز ػ١ٍّجس ثٌضمؾ١ش 

٠قذط ٔض١ؾز ػذَ ثٔضظجَ ثٌخضْ، أٚ ثٌخضْ فٟ دسؽز فشثسر غ١ش ِٕجعذز، أٚ  -ثٌضٍف أعٕجء ثٌخضْ: -4

ثٔمطجع ثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ ػٓ ِخجصْ ثٌضذش٠ذ، أٚ ثٔضؾجس ثالفجدجس ثٌفطش٠ز أٚ ثٌذىض١ش٠ز، ٕٚ٘جٌه عّجس 

فٟ ثفذٜ  جٔش ٔغذز ثٌضٍف ف١ٙجعش٠ؼز ثٌضٍف الصضقًّ ثٌخضْ ٌّذر ه٠ٍٛز، وغّجس ثٌّؾّؼ، ثٌضٟ و

 .دسؽز ِت٠ٛز  4% دؼذ ثعذٛػ١ٓ ِٓ ثٌخضْ ثٌّذشد ػٍٝ  80فٛثٌٟ  ثٌذسثعجس

ثٌضٍف أعٕجء ثٌؾقٓ : ٠قذط ثٌضٍف ػٕذ ؽقٓ ثٌغّجس ِٓ ثٌقمً ثٌٝ ثٌغٛق أٚ ثٌٝ ثٌّخجصْ أٚ ِٓ  -5

 . ثٌٝ ثٌخجسػ ٘جثٌّخجصْ ثٌٝ ثٌغٛق أٚ ػٕذ صقذ٠ش

 المحصول البستاني  تذهورالعوامل المؤثرة على 

 وتشمل عوامل خارجيت وداخليت

 العوامل الذاخليت -1

٠شصذو ِؼذي صٕفظ ثٌّققٛي ثٌذغضجٟٔ دؼّشٖ ثر ِشفٍز ثٌٕنؼ ثٌذغضجٟٔ ٌٍّققٛي ػذٛس  - أ

ثٌفغ١ٌٛٛؽٟ ػٕذ ثٌققجد فٕٙجٌه ِقجف١ً صققذ أعٕجء ِشثفً صطٛس٘ج ِغً ثٌمشٔذ١و ٚ 

٘زث ٠ؼٕٟ ِقجف١ً رثس ِؼذي صٕفظ ِشصفؼز ٟٚ ثٌذشٚوٍٟ ٚغجٌذ١ز ِقجف١ً ثٌخنش ثٌٛسل١ز ٚ٘

دؼذ ثوضّجي ّٔٛ٘ج  ثالصققذ  ال فجفالسأٔٙج رثس ِؼذي صذ٘ٛس عش٠غ دؼذ ثٌققجد  ٕٚ٘جٌه 

ألً غٙج لذ أٔخفل ثٌٝ ثٌقّن١جس ٟٚ٘ ِقجف١ً ٠ىْٛ ِؼذي صٕفِغً ثٌذطجهج ٚثٌؼٕخ ٚ

ٕ٘جٌه ِقجف١ً ٠ضُ ؽ١ٕٙج ٚ أِىج١ٔز صخضٔٙج ٌفضشثس ه٠ٍٛز ٘ج ٚسِغضٜٛ ٌٗ ٚ٘زث ٠ؼٕٟ دطأ صذ٘ٛ

ٟ ِغً ِقجف١ً ثٌذج١ِج ٚ فٟ ِشفٍز ثٌٕنؼ ثٌضغ٠ٛمٟ أٚ ثٌٕنؼ ثٌضؾجسٞ أٚ ثٌٕنؼ ثٌذغضجٔ

   . ٘زث ٠ؼٕٟ ثسصفجع ِؼذي صٕفغٙج ٚ صذ٘ٛس٘ج دؼذ ثٌققجدٚثٌذجرٔؾجْ ثٌخ١جس ٚ

ٟ٘ فقٛي ثسصفجع ِفجؽب فٟ  pattern Climacteric :  ظج٘شر ثٌىج١ٌّىضشنفقٛي   - ب

ِفقً ثٌغّجس ػٕذ دخٌٛٙج ِشفٍز ثٌٕنؼ ثٌٕٙجةٟ ٚ ٌمذ دسعش ٘زٖ ثٌظج٘شر دؾىً عشػز صٕفظ 

فٟ أٔغؾز  ثالع١ٌٍٓققٌٛٙج ٘ٛ صؾّغ غجص  ثٌشة١غٟٚؽذ أْ ثٌغذخ فٟ أٔٛثع ػذ٠ذر ِٓ ثٌغّجس ٚ

سصفجع ثٌّفجؽب فٟ عشػز ثٌضٕفظ ٚلذ الض٠ٛجس ثٌضٟ صؤدٞ ثٌٝ فقٛي ٘زث ثثٌغّجس ثٌٝ ثٌّغ

فجع فٟ ِؼذي صٕفغٙج ثٌىج١ٌّىضش٠ز ٟٚ٘ ثٌغّجس ثٌضٟ ٠قجفخ ٔنؾٙج ثسصلغّش ثٌغّجس ثٌٝ عّجس 
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صم١ًٍ ِؼذي صٕفغٙج ٚ  أرث صُ ثالغجٌذج ً ِج صىْٛ عش٠ؼز ثٌضذ٘ٛس دؼذ فقجد٘ج ع١ٍٓ ٚألٌأٔضجؽٙج ٚ

ٛ ثٌٙٛثةٟ ثٌّؼذي أٚ ثٌّضقىُ ف١ٗ ظشٚف ثٌؾجٌضخض٠ٓ ثٌّذشد أٚ ثٌضخض٠ٓ صقش ع١ٍٓ دألٌأٔضجؽٙج 

ثٌّٛص ٚ ثٌضفجؿ ٚ ثٌىّغشٜ ٚ ثٌّؾّؼ أِج ثٌغّجس غ١ش ثٌىج١ٌّىضش٠ز ثٌطّجهز ٚ ِٚٓ أِغٍضٙج عّجس

غجٌذ١ضٙج عّجس ع١ٍٓ ٚألثجع فٟ ِؼذي صٕفغٙج أٚ أٔضجؽٙج ٠قجفخ ٔنؾٙج ثسصف الفٟٙ ثٌغّجس ثٌضٟ 

ثٌذجرٔؾجْ ٚ ثٌفٍفً ٚ ثٌفشثٌٚز ٚ ثٌؼٕخ ٚ ثٌض٠ضْٛ ٚ ثٌىٛعج ٚج عّجس ثٌخ١جس ِٕٚٙٚدط١تز ثٌضذ٘ٛس 

  ٚ ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌقّن١جس ثٌشِجْ

 Ethylene C2H4 ثالع١ٍٓثٔضجػ غجص   -ؽـ   

 ٌٍقجفالسِٓ أدغو ثٌّشوذجس ث١ٌٙذسٚوشد١ٔٛز ٚ ٠ؼذ أ٠نج ً أفذ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس  ثالع٠ٓ١ٍؼضذش غجص 

ثٌذغضج١ٔز دؼذ فقجد٘ج ٌّج ٌٗ ِٓ صأع١ش ؽذ٠ذ ثٌفؼج١ٌز ٌٚٛ دضشثو١ض ل١ٍٍز ؽذثً ف١ظ ٠ذذأ ثٌضشو١ض ثٌفؼجي ِٓ 

ً فئرث وجْ ِقذسٖ ِٓ  ثالع١ٍٓؽضء دج١ٌٍّْٛ ٚ ٠ؼضذش  1.5 ِٓ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس ثٌذثخ١ٍز ٚ ثٌخجسؽ١ز أ٠نج

ف١ؼذ ػجًِ صذ٘ٛس  غّجس ثٌذغضج١ٔز أرث وجْ ِقذسٖ غ١ش ثٌذغضج١ٔز ف١ؼذ ػجًِ صذ٘ٛس دثخٍٟ ٚثٌغّجس ثٌ

ط هشص أعجع١ز فغخ ثٌؼّش الشثل١ز أٚ فٟ عّجسٖ ثٌذغضج١ٔز دغ٠خٍك هذ١ؼ١ج ً فٟ ثٌٕذجصجس ثٌٚخجسؽٟ 

 ثٌفغ١ٌٛٛؽٟ ٌٍٕذجس أٚ ثٌغّشر أٚ ثٌظشٚف ثٌذ١ت١ز ثٌّق١طز دٙج

ثٌزٞ صٕضؾٗ ثٌٕذجصجس  ثالع١ٍٓٚ٘ٛ ethylene Basal ثٌمجػذٞ ثالع١ٍِٓٓ  ٗٚ٘ٛ هشثص أٔضجؽ : ثالٚيثٌطشثص 

ً أٚ عّجس٘ج هٛثي ف١جصٙج ٚ دقٛ ر أؽضثء دج١ٌٍّْٛ ٚ٘زث صضؼذٜ ػذ السر هذ١ؼ١ز ٚ دضشثو١ض مت١ٍز ؽذث

  . عجعٟ ٌضٕؾ١و دؼل ثٌؼ١ٍّجس ثٌق٠ٛ١ز ثٌنشٚس٠زثٌطشثص ث

ٗ ٌضخ١ٍك رثص ثالع١ٍٓ٘ٛ ٔجصؼ ِٓ فظ ٚ ethylene Autocatalytic أع١ٍٓ ثٌقظ ثٌزثصٟ:   ثٌطشثص ثٌغجٟٔ

ػّجس فغٍؾ١ٗ ِقذٚدر ٚ ٠ضنـ ؽ١ٍج ً فٟ ثٌغّجس ثٌىج١ٌّىضش٠ز ف١ظ ٠ذذأ أع١ٍٓ ثٌقظ الػٕذ ٚفٛي ثٌغّجس 

  ثٌزثصٟ دجٌظٙٛس ِقجفذج ً ٌؼ١ٍّز ثٌٕنؼ ثٌٕذجصٟ فٟ ثٌغّجس ثٌىج١ٌّىضش٠ز ٚ صٕضؾٗ ثٌغّجس دؼذر أؽضثء دج١ٌٍّْٛ

ػٕذ صؼشك  ثالع٠ٓ١ٍخٍك ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ٚ ethylene Stress ثٚ ثالؽٙجد أع١ٍٓ ثٌضٛصش : ثٌطشثص ثٌغجٌظ

أٚ  stress Water ؽٙجد ثٌّجةٟالأوغش ِٓ ػٛثًِ ثٌضٛصش ِغً ظشٚف ثثٌٕذجس أٚ ثٌغّجس ثٌٝ ٚثفذ أٚ 

ثٌضؾش٠ـ ثٌى١ّ١جةٟ ِغً ثٌّؼجٍِز دجٌّذ١ذثس أٚ ثٌّؼجدْ ثٌغم١ٍز أٚ ثٌضؼشك ثٌٝ ثٌضؾش٠ـ ث١ٌّىج١ٔىٟ ِغً 

أْ ِؼذي  . ثٌضؼذتزز ػٕذ ثٌققجد أٚ أعٕجء ثٌضذثٚي ٌٚغّجس ثٌذغضج١ٔثٌخذٚػ أٚ ثٌؾشٚؿ ثٌضٟ صضؼشك ٌٙج ث

ذ٘ٛس٘ج دؼذ لز ِذجؽشر دغشػز صالأٚ أع١ٍٓ ثٌقظ ثٌزثصٟ ١ٌظ ٌٗ ػ ثٌمجػذٞ ثالع١ٍٓأٔضجػ ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز ِٓ 

ٛس ثٌّققٛي ثٌذغضجٟٔ دؼذ فقجدٖ ثٌضٛصش ػٍٝ عشػز صذ٘ الع١ٍٓلز ل٠ٛز الفقجد٘ج ٌٚىٓ ٕ٘جٌه ػ

 : ٌٍغّجس ثٌذغضج١ٔز دّج ٠ٍٟ ثالع١ٍٓصضٍخـ أػشثك ثٌضذ٘ٛس ثٌضٟ ٠غذذٙج ٚ

 عشػز ثٔذفجع ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز ٔقٛ ثٌؾ١خٛخز -1

  . لقش ثٌؼّش ثٌضغ٠ٛمٟ أٚ ثٌضخض٠ٕٟ ٌٍغّجس ثٌذغضج١ٔز دؼذ ثٌققجد  -2

  . ٔخفجك ثٌقجد فٟ ؽٛدر ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز دؼذ فقجد٘جثال -3
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  . ً ثٌخنش ثٌٛسل١ز أٚ ثٌغّش٠ز ثٌخنشثءِقجف١عشػز فمذثْ ثٌىٍٛسٚف١ً فٟ  -4

  ص٠جدر ِؼذي صٕفظ ثٌغّجس دؼذ ثٌققجد -5

ِقجف١ً ثٌخنش ثٌىغ١ش ِٓ ٌققجد ِغً ثٌذج١ِج ٚ ثٌفجف١ٌٛج ٚص١ٍف دؼل ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز دؼذ ث -6

  ثٌٛسل١ز ثٌض٘ش٠ز

  دضٙج ٚ دجٌضجٌٟ فؼٛدز صذثٌٚٙج ػٕذ ثٌضغ٠ٛكالفمذثْ ثٌغّجس ٌق -7

  دقجي ٚ فقٛؿ ثٌغَٛ أعٕجء ثٌضخض٠ٓالثصضس٠غ دسٔجس ثٌذطجهج ٚ -8

  ِشثك ثٌفغٍؾ١ز ِغً ثٌضذمغ ثٌقٛفٟ فٟ ثٌخظالظٙٛس دؼل ث -9

  صضس٠غ ثٌذزٚس دثخً ثٌغّجس-10

ىشِٚٛصٛوشثفٟ ثٌغجصٞ ثٌف١ضُ صمذ٠شٖ دؼذر هشق ٌؼً أوغش٘ج وفجءر ٟ٘ ثعضخذثَ هشق  ثالع١ٍٓأِج صمذ٠ش 

  G-C or gas Chromatography . دجعضخذثَ ؽٙجص ثٌّط١جف ثٌغجصٞ

  -ثالمشثس ثٌفغٍؾ١ز : -د

ؾأ ِٓ صؼشك ثٌغّجس ٌؼٛثًِ غ١ش ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صٕٚمشثس ثٌفغٍؾ١ز أفذ ثُ٘ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس ثال  صؼذٚ

ثصْ ثٌغزثةٟ لذً ثٌققجد ِغً ثٌٕمـ فٟ صؾ١ٙض ػٕقش  ٌٛضػذَ ث الةّز لذً أٚ دؼذ ثٌققجد فّغالِ

ىْٛ ٠ؤدٞ ث٠نج ثٌٝ صثٌىٛعج ٚثٌخ١جس ٚٚشف ثٌض٘شٞ فٟ ثٌطّجهز ثٌىجٌغ١َٛ ٠ؤدٞ ثٌٝ ظٙٛس صؼفٓ ثٌط

٘ضّجَ دجٌضغز٠ز ثٌّؼذ١ٔز ثالٌزٌه ٠ؾخ ِؼذي صٕفظ ثٌغّجس ٚ مجفز ثٌٝ ثسصفجعالِشك ثٌٕمش ثٌّش فٟ ثٌضفجؿ دج

ٌض٠جدر ثٌمجد١ٍز ثٌغّجس ثٌٝ ٘زث ثٌنشس ثٌفغٍؾٟ ٚ ١َٛ ٌٍضم١ًٍ ِٓ فشفز صؼشكٌٍّققٛي دؼٕقش ثٌىجٌغ

  ٚ٘ىزث ٌذم١ز لغُ ِٓ ثٌؼٕجفش ثٌغزثة١ز .. ثٌخض١ٔز ٌٍغّجس

 ٚثٌزدٛي فمذثْ ثٌّجء -٘ـ 

ؼ٠ٛل ثٌّجء ثٌّفمٛد دؼذ فقجد٘ج لجد١ٍضٙج ػٍٝ ص دؼذ ثٌققجد ٘ٛ ػذَ ثٌذغضج١ٔزثُ٘ فمذ ٠ققً ٌٍغّجس 

ػ١ٍٗ دفمذثْ  ثٌضؼشف٠ؼذ فمذ ثٌّجء ٘ٛ فمذ وّٟ فٟ ثٌّققٛي ٠ّىٓ  ٌزثٚ ثالَثٔفقجٌٙج ػٓ ثٌٕذجس ٚ

ثٌّشثفك  صفمذ ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز ؽضء وذ١ش ِٓ ؽٛدصٙج دغذخ ثٌزدٛيّققٛي ٌؾضء ِٓ ٚصٔٗ دؼذ ثٌققجد ٚثٌ

ً  ثالعجطػٍٝ ٘زث عضّشثس فمذ ثٌّجء دؼذ ثٌققجد ٚال ً أٞ فمذ فٟ ٠ؼذ فمذ ثٌّجء فمذثً ٔٛػ١ج ٌٍّققٛي أ٠نج

٠ؤدٞ  stress Water ؽٙجد ثٌّجةٟالثٌغّجس ٌظشٚف ثوّج أْ صؼشك  . ثٌقغ١ز أ٠نج ً ٗ ثٌّظٙش٠ز ٚؽٛدص

٠ضأعش ِؼذي فمذ ثٌغّجس ٌٍّجء دؼذ ؽٙجد ٚثٌزٞ ٠غذخ عشػز صذ٘ٛس ثٌغّجس ٚإال الع١ٍٓثٌٝ ص٠جدر أٔضجػ ثٌغّجس 

ٔغذز ِغً ثٌؾىً ثٌّٛسفٌٛٛؽٟ ٚثٌضشو١خ ثٌضؾش٠قٟ ٚ ٌٍّققٛيثٌققجد دجٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌذثخ١ٍز 

ز عطقٙج فثٌذغضج١ٔز ٌٍّجء دض٠جدر ٔغذز ِغجٚصْ ثٌغّجس ثٌٝ ِغجفز عطقٙج ف١ظ ٠ضدثد ِؼذي فمذثْ ثٌغّجس 

ثٌغّجس ثٌضٟ صققذ لذً ثوضّجي ّٔٛ٘ج ٚثٌض٘ش٠ز ثٌقجي فٟ ِقجف١ً ثٌخنش ثٌٛسل١ز ٚوّج ٘ٛ ٚثٌٝ ٚصٔٙج 

  . ٌٍّجء ِٓ ثٌغّجس ثٌضٟ صققذ ِىضٍّز ثٌّٕٛ أٚ ثٌٕنؼصىْٛ أوغش فمذثٔج ً 
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ثٌٛصْ دؼذ ثٌققجد ثْ ثٌغّشٖ ػٕذِج صىْٛ ٍِضقمز دجٌٕذجس ثالَ  فٛي فمذثْ الدذ ثْ ٔؼشف فم١مٗ ِّٙٗ

ِضٝ ِج فمذس ٚألٞ عذخ ظشفٟ ّٚجء ٚثٌؼٕجفش ثٌغزثة١ٗ ثٌفجٌٕذجس ع١ؾٙض ثٌغّشٖ دىً ِج صقضجػ ث١ٌٗ ِٓ 

ف عضٕمطغ ػاللضٙج دجٌّقذس ثٌّؾٙض ٌٙزٖ ثٌّٛثد ِٓ ٕ٘ج وجْ ثٌضفى١ش فٟ ظشٚف فأْ ثٌغّشٖ ػٕذِج صمط

ذج ػٍٝ ثٌغ١طشٖ ػٍٝ وً ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صىْٛ عذخ فٟ فمذثْ ٘زٖ ثٌّٛثد الْ رٌه عٛف ٠ؤعش عٍ

ٍف دجٌضجٌٟ ػٍٝ ػّش٘ج ثٌخضٟٔ ػٍٝ ٘زٖ ثالعجط ثػضذش ثٌفمذ دجٌٛصْ ثُ٘ ثعذجح صؽىٍٙج ٚل١ّضٙج ثٌغزثة١ٗ ٚ

% ِٓ ثٌّقضٜٛ ثٌشهٛدٟ ٌٍغّجس 5ثٌغّجس فغٍؾ١ج . ثْ ثٌفمذ دجٌٛصْ ٘ٛ ثفذ ثؽىجي ثٌضٍف ٚثْ فمذثْ 

١ؤدٞ ثٌٝ ثْ فٟ دسٔٗ ثٌذطجهج ِغال عِغال ع١ؾؼً ثٌغّشٖ غ١ش ِف١ذٖ ثلضقجد٠ج ٚغزثة١ج ألْ ِغً ٘زث ثٌفمذثْ 

صمً ٔغذز ثٌغىش٠جس ٚٔٗ صقٍخ غالف ثٌذس عرثس لٛثَ ثعفٕؾٟ ثٚ ؽٍذٞ ٠ٚالفصىْٛ ثٌغّشٖ ِؾؼذٖ ٚ

 ثٌّٛثده ثألفّجك ثٌؼن٠ٛٗ ٚ ٟ٘ ثٚي ٌثٌطجلز ثٌّٛؽٛدٖ فٟ ثٌغّشٖ .وز ٚدجٌضجٌٟ عٕخغش ؽضأ ِٓ

ثٌّفمٛدٖ ِٓ ثٌغّجس . آْ ص٠جدٖ ػ١ٍّٗ فمذثْ ٚصْ ثٌغّجس عٛف صمًٍ ِٓ لجد١ٍٗ ٘زٖ ثٌغّجس ثٌق١ٗ ػٍٝ ِمجِٚز 

جْ ص٠جدٖ ػ١ٍّٗ فمذثْ فٌضأعش خال٠ج ثٌغّجس ثٌخجسؽ١ز ٌٙزث ثٌغذخ  ثالف١جء ثٌّؾٙش٠ٗ ٚثٌقؾشثس وٕض١ؾٗ

ثٌٛصْ ٠ض٠ذ ِٓ فغجع١ز ثٌغّجس ٌالفجدٗ دجالمشثس ثٌفغٍؾ١ز ٚوٍّج صثد فمذثْ ثٌٛصْ وٍّج صقًٍ ثٌىٍٛسٚف١ً 

دؼل  فٟ ثٌّقجف١ً ثٌٛسل١ٗ ٚفٟ عّجس ثخشٜ ٠ؤدٞ ثٌٝ صغش٠غ ٔنؼ ثٌغّجس . ٚالدذ أْ ٔؼشف أْالع١ّج 

% دْٚ أْ ٠ؤعش ػٍٝ ففجصٙج 10ثٌٛسل١ٗ ٠ّىٓ أْ صضقًّ ٔغذٗ فمذثْ ٚصْ صقً ثٌٝ  ّقجف١ًثٌ عّجس

فمذثْ ثٌ% ِٓ 60ثٌف١ض٠جس٠ز ٚثٌى١ّ١ج٠ٚٗ ٚثٌفمذ ٠ىْٛ ثوغش ِٓ ِٕطمٗ ثصقجي ثٌغّشٖ دجٌغقٓ فمذ ٠قً ثٌٝ 

 ٍغّجسٌثٌشهٛدٟ 

  development and growth Postharvest ثٌّٕٛ دؼذ ثٌققجدثٌضطٛسٚ- ٚ

ؤدٞ ثٌٝ فمذثٔٙج ٌؾىٍٙج ثٌذغضج١ٔز دّمذسصٙج ػٍٝ ِٛثفٍز ّٔٛ٘ج دؼذ ثٌققجد ِّج ٠ ثٌقجفالسصّضجص دؼل 

أْ ِٛثفٍز ثٌّٕٛ دؼذ  . ثٌخظٚ ثالخنشثٌذثخ١ٍز ٌٍذقً  ِغً ثالٚسثقٛدصٙج ثٌّظٙش٠ز ثٔخفجك ؽث١ٌّّض ٚ

ثٌذطجهج ٚ صؾز٠ش ثٌذقً  ثٌفؾً أمجفز ثٌٝ صضس٠غ دسٔجسثٌٝ ص١ٍف ثٌذج١ِج ٚ ثٌفجف١ٌٛج ٚ ثٌققجد ٠ؤدٞ

ِٕٙج فقجد ثٌّققٛي   ثٌطشقدؼذ ثٌققجد ٠ّىٓ ثعضخذثَ ثٌؼذ٠ذ ِٓ  ثٌقجفالسٌضغذ١و ّٔٛ ٚغ١ش٘ج ٚ

 ثٞثٌذغضجٟٔ فٟ ِشفٍز ثٌمطف ثٌّغٍٝ عُ صذش٠ذٖ دؼذ ثٌققجد ِذجؽشر ثٌٝ دسؽز ثٌقشثسر ثٌّغٍٝ ٌٍضخض٠ٓ 

 ثٌضذش٠ذ ثٌّذذةٟ  عُ ثٌضخض٠ٓ ثٌّذشد ػٍٝ ٘زٖ ثٌذسؽز 

 وامل التذهور الخارجيت ع

 ٌٍقجفالسصؼضذش دسؽز ثٌقشثسر أُ٘ ػجًِ ِٓ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس ثٌخجسؽٟ  Temperature : ثٌقشثسر-ث

ٚ صؤعش دسؽز ثٌقشثسر  ٌٍقجفالسثٌذغضج١ٔز دؼذ فقجد٘ج ٌّج ٌٙج ِٓ صأع١ش دجٌغ ػٍٝ ثٌفمذ ثٌىّٟ ٚ ثٌٕٛػٟ 

 ثالمشثسظٙٛس ثٌؼذ٠ذ ِٓ صؤدٞ ثٌٝ صطٛس ٚ جٟٔ دؼذ فقجدٖ ٚثٌّٕخفنز ػٍٝ ثٌّققٛي ثٌذغضثٌؼج١ٌز ٚ

ٚأمشثس  injuries Chilling ٚ أمشثس ثٌذشٚدر injuries Heat ثٌفغٍؾ١ز ِغً أمشثس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز

ِٓ ثٌّؼشٚف أْ ثٌٕذجصجس ثٌشثل١ز صمَٛ دنذو دسؽز فشثسر ثٌؾٛ ثٌّق١و ٚ Freezing injuries ٔؾّجدالث
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ش٠مٙج ٠ضُ صق٠ًٛ ثٌطجلز ثٌقشثس٠ز ثٌّىضغذز ِٓ ثٌؾٛ ثٌّق١و ٚ دٙج ػٓ هش٠ك ػ١ٍّز ثٌٕضـ ٚ ثٌضٟ ػٓ ه

دٙزث ٠ّىٓ ٌٍٕذجس ٌضذخش ٌٍّجء أعٕجء ػ١ٍّز ثٌٕضـ ٚثٌضثةذر ػٓ فجؽز ثٌٕذجس ثٌٝ هجلز ِفمٛدر فٟ ػ١ٍّز ث

صمغ فذٚد عضّشثس ٔؾجهٗ ٚال ثٌالصِزثٌّقجفظز ػٍٝ دسؽز فشثسصٗ فٟ فذٚد دسؽجس ثٌقشثسر ثٌق٠ٛ١ز 

 42دسؽز فشثسر صؾّغ ثٌذشٚص١ٓ ٚ  ثٌق٠ٛ١ز ِج د١ٓ دسؽز فشثسر صؾّذ ثٌّجء ثٌقفش ثٌّتٛٞدسؽز ثٌقشثسر 

دجٌضجٌٟ فشِجٔٙج ِٓ ِقذس ثٌضذش٠ذ ٚ ثالَفقٍٙج ػٓ ثٌٕذجس د ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز ٠ؼٕٟ لطفٙج ٚفقجٚ °َ

ثٌغّجس دذسؽز  دجٌضجٌٟ صشصفغ دسؽز فشثسرػٓ هش٠ك ػ١ٍّز ثٌٕضـ ٚ ثالَثٌطذ١ؼٟ ثٌزٞ ٠ٛفش٘ج ٌٗ ٔذجس 

 (Hoff – Vant) ٕ٘جٌه ػجًِ ٠ؼشف دـ  ثٌّؼجًِ ثٌقشثسٞ  أٚ ِؼجًِ فجْ ـ ٘ٛفصغشع ِٓ صذ٘ٛس٘ج ٚ

coefficient Temperature   (Q10ٚ )ٚ ثٌق٠ٛ١ز فٟ  ثٌضفجػالس٘ٛ دؾىً ِذغو ؽ١ّغ ثٌؼ١ٍّجس

° َ 10ثٌقشثسر   أٔغؾز ثٌىجةٕجس ثٌق١ز صضدثد عشػضٙج ثٌٝ ثٌنؼف أٚ ػذر أمؼجف وٍّج ثسصفؼش دسؽز

صٛمـ ٘زٖ ثٌقم١مز ثٌؼ١ٍّز أْ ٚ فٛق دسؽز ثٌقشثسر ثٌّغٍٝ ٌٍضفجػً فٟ فذٚد دسؽجس ثٌقشثسر ثٌق٠ٛ١ز 

ٚ ِٕٙج  ثالٔض٠ّجسثٌق٠ٛ١ز ٚ ٘زث ٠ؼٕٟ ص٠جدر عشػز ٔؾجه  ثٌضفجػالسثسصفجع دسؽز ثٌقشثسر ٠غشع ِٓ 

 injuries صضٍخـ أمشثس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز أٔض٠ّجس ثٌٙذَ ثٌضٟ صغشع ِٓ فمذثْ ثٌغّجس ٌّخضٚٔٙج ثٌغزثةٟ ٚ

Heat  ٍٝثٌذغضج١ٔز دؼذ ثٌققجد دّج ٠ٍٟ ثٌقجفالسػ : 

1-  ً   . عشػز صذ٘ٛس ثٌّققٛي ثٌذغضجٟٔ دؼذ فقجدٖ دّج ٠ؼٕٟ فمذثً و١ّجً ٚ ٔٛػ١ج

ر ِؼذي ثٌفمذ فٟ ثٌّجدر ثٌؾجفز ؽز ثٌقشثسر ٠غشع ِٓ ػ١ٍّز ثٌضٕفظ ٚ ٘زث ٠ؼٕٟ ص٠جدثسصفجع دس -2

 ثٌغزثةٟ فٟ ثٌغّجس دؼذ فقجد٘جثٌّخضْٚ ٚ

دجٌضجٌٟ عشػز ٘ذَ ثٌىٍٛسٚف١ً ٚ ثالٔض٠ّٟ٠ؤدٞ ثسصفجع ثٌقشثسر ثٌٝ صنجػف عشػز ثٌٕؾجه  -3

 ثالخنشػّك ٌٛٔٙج ثٌضٟ صمجط ؽٛدصٙج دغذجس ٚ ثٌقجفالسخجفز فٟ 

٘زث ٠ؼٕٟ ٌٕغذ١ز فٟ ثٌؾٛ ثٌّق١و دجٌغّجس ٚصشصذو دسؽز ثٌقشثسر ثسصذجهج ً ػىغ١ج ً دجٌشهٛدز ث -4

  ثٌؾٛدرس ٌٍّجء ٚ دجٌضجٌٟ فمذثْ ثٌٛصْ ٚفمذثْ ثٌغّج ِؼذالسصفجع ثس

صضنجػف عشػز ٔؾجه ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌذل١مز دجسصفجع دسؽز ثٌقشثسر دّج ٠ؼٕٟ ثسصفجع ٔغذز  -5

 ثٌذىض١ش٠ز دؼذ ثٌققجدِشثك ثٌفطش٠ز ٚجالد ثالفجدز

ٌٟ صشصفغ ٔغذز ثٌضٍف ثٌذغضج١ٔز ثٌضٟ صٛثفً ّٔٛ٘ج دؼذ ثٌققجد ٚ دجٌضج ثٌقجفالس٠ضدثد ِؼذي ّٔٛ  -6

  . ثٌضضس٠غ فغخ ٔٛع ثٌّققٛيٚ

ألٌغ١ٍٓ ِّج ٠غشع ِٓ صذ٘ٛس٘ج ٚ ٠ٌض٠ذ ِٓ أٔضجػ ثٌغّجس ° 55َ–°52َسصفجع دسؽز ثٌقشثسر ِٓ ث -7

ثٌذغضج١ٔز دؼذ فقجد٘ج ٠ؾخ  ثٌقجفالسٌٍقشثسر ثٌؼج١ٌز ػٍٝ  ٖثٌنجس ثالعجسٌضم١ًٍ ٚؽ١خٛخضٙج 

ؽؼز ثٌؾّظ دً ٠ضُ ٔمٍٙج دؼذ الغّجس دؼذ فقجد٘ج فٟ ثٌقمً ِؼشمٗ صشن ثٌ  ػذَ :ثالصِٟشثػجس 

ثٌضخٍـ ِٓ ٚ ثٌقذجؿ ثٌذجوش ضُ ثٌققجد فٟ أدشد ٚلش ِٓ ثٌٕٙجس٠ٚثْ ثٌققجد ثٌٝ ِىجْ ِنًٍ 
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دجٌمّجػ ثٚ ثٌقؾجةؼ ثٌّذٍٍز  ٚصغط١ضٙج  فشثسر ثٌقمً ٚ رٌه دغشػز أؽشثء ػ١ٍّز ثٌضذش٠ذ ثٌّذذةٟ

ٝ ففع ثٌغّجس ثٌذغضج١ٔز ػٍٝ دسؽز فشثسر لش٠ذز ِٓ دسؽز ثٌقشثسر ثٌّغٍٝ ٌٍضخض٠ٓٚ دجٌّجء   . ٠شثػ

   humidity Relative   ثٌشهٛدز ثٌٕغذ١ز  -ح

ٚ فمذثٔٙج ٌٍشهٛدز ِّج ٠ض٠ذ ِٓ ِؼذي  stress Water أْ ٚلٛع ثٌغّجس صقش ظشٚف ثإٌؾٙجد ثٌّجةٟ

 ج٠ضٛلف فمذثْ ثٌغّجس ٌّقضٛث٘ثٔذفجػٙج ٔقٛ ثٌؾ١خٛخز ٚدجٌضجٌٟ عشػز صذ٘ٛس٘ج ٚٚ ٌغ١ٍٓألٌأٔضجؽٙج 

٠ٙجؽش دخجس ثٌّجء ِٓ  ظثٌذخجسٞ د١ٓ ثٌغّشر ٚثٌؾٛ ثٌّق١و دٙج ف١ ض فٟ ثٌنغو ثٌشهٛدٟ ػٍٝ ثٌؼؾ

٠ٚغضّش فضٝ  (ثٌنغو ثٌذخجسٞ ثٌّٕخفل)ثٌٝ ثٌؾٛ ثٌّق١و دٙج  (  ثٌنغو ثٌذخجسٞ ثٌّشصفغ )ثٌغّجس

وٍّج ثصد ِؼذي ثٌفمذ دجٌّجء ٚدجٌضجٌٟ  شْ ثٌؼؾض فٟ ثٌنغو ثٌذخجسٞ وذ١وٍّج وجٚ ثٌٛفٛي ثٌٝ ٔمطز ثٌضؼجدي

دؼذ ثٌققجد ٠ؾخ ثٌضم١ًٍ ِٓ ثٌفشق  ٌٍقجفالسٌٚضم١ًٍ ثٌفمذ فٟ ثٌّقضٜٛ ثٌّجةٟ فٟ ثٌٛصْ ٚثٌؾٛدر ثٌفمذ 

٠ضُ رٌه ػٓ هش٠ك سفغ ثٌشهٛدز ثٌٕغذ١ز ١و ٚثٌؾٛ ثٌّقٚ ثٌذغضج١ٔز ثٌقجفالسفٟ ثٌنغو ثٌذخجسٞ د١ٓ 

لز ػىغ١ز د١ٓ دسؽز ثٌقشثسر الػ نٕ٘جٚ فٛي ثٌغّجس فٟ ؽٛ ثٌّخضْ ٚ دجٌضجٌٟ ٠مً فمذ ثٌغّجس ٌٍشهٛدز

٘زث ٠ؼٕٟ أٔٗ وٍّج ثٔخفنش دسؽز ثٌقشثسر وٍّج ثسصفؼش ٌٕغذ١ز فٟ ثٌؾٛ ثٌّق١و دجٌغّجس ٚثٌشهٛدز ثٚ

صم١ًٍ ٔغذز ثٌفمذ ِٕٙج أْ ثسصفجع ثٌشهٛدز س ٌٍّٚقجفظز ػٍٝ ؽٛدر ثٌغّجّ٘ج ِشغٛح ثٌشهٛدز ثٌٕغذ١ز ٚوجال

ؽز ٌىٓ ٘زث ٠مً فذٚعٗ دذسِشثك ثٌفطش٠ز أٚ ثٌذىض١ش٠ز ٚجالثٌغّجس ٠ض٠ذ ِٓ فشفز أفجدضٙج دثٌٕغذ١ز فٛي 

ٔؾجه ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌذل١مز دجٔخفجك دسؽز ثٌقشثسر . أرث  الٔخفجكوذ١شر صقش ظشٚف ثٌخضْ ثٌّذشد 

ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ٌٍشهٛدز ثٌٕغذ١ز ٌٍّخضْ ألً ِٓ ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ثٌّطٍٛدز ف١ّىٓ ثٌضغٍخ ػٍٝ رٌه  وجٔش

دثخً ثٌّخضْ أٚ صغ١ٍف ثٌغّجس  دشفغ سهٛدز ثٌّخضْ ٚ ٠ضُ رٌه دؼذر هشق ِغً مخ ثٌّجء دقٛس مذجد١ز 

ضْ وّج ٘ٛ غذ١ز دثخً ثٌّخدأو١جط ثٌذٌٟٛ أع١ٍٓ ٌض٠جدر ثٌشهٛدز ثٌٕغذ١ز أِج ػٕذ ثٌشغذز دخفل ثٌشهٛدز ثٌٕ

ثٌغَٛ فأٔٗ ٠ّىٓ ثعضخذثَ ِٛثد ٌٙج خجف١ز ثِضقجؿ ثٌشهٛدز ِغً ِجدر ثٌذقً ٚ ٌّقجف١ً ثٌقجي دجٌٕغذز

 غ١ش٘جوٍٛس٠ذ ثٌىجٌغ١َٛ ٚثٌغ١ٍىج ؽً ٚ

  composition atmospheric fruit Surrounding ثٌؾٛ ثٌّق١و دجٌغّجس -ؽـ   

غجص عجٟٔ ٚ  O2ٌّىٛٔز ٌٍؾٛ ثٌٙٛثةٟ ثٌّق١و دجٌغّجس دؼذ فقجد٘ج ِغً غجصٞ ثٌضغ١ش فٟ ٔغخ ثٌغجصثس 

٠ّىٓ أْ ٠ؤعش عٍذجً أٚ أ٠ؾجدجً ػٍٝ عشػز ثٌضذ٘ٛس دؼذ ثٌققجد فجٌغّجس ٟ٘ وجةٕجس  CO2 أٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ

ػٕذ صغ١ش ٔغخ ٘زٖ ثٌغجصثس فٟ ثٌؾٛ ثٌٙٛثةٟ ثٌّق١و دجٌغّجس ٚ CO2 ٚ ِٕضؾز O2 ف١ز صضٕفظ ِغضٍٙىز

ثٌضٟ صخضٍف ِٓ ِققٛي ثٌٝ آخش فأْ عشػز صذ٘ٛس ثٌّققٛي ػٍٝ أٚ ألً ِٓ ثٌقذٚد ثٌّٕجعذز ٚأ

فٛي ثٌغّجس ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٞ ثٌٝ ظٙٛس أِشثك   O2ثٌذغضجٟٔ دؼذ فقجدٖ صىْٛ فجةمز ثٌغشػز . أْ ٔمـ 

عشػز فٛق ثٌقذ ثٌّغّٛؿ دٙج ثٌٝ  CO2 صؤدٞ ص٠جدر ٔغذز غجصٚ فغٍؾ١ٗ ِغً ثفّشثس ثٌمٍخ فٟ ثٌذطجهج

ٚ صؼضذش عّجس ثٌؾ١ٍه أوغش  CO2 صٍف ثٌغّجس ٚ صضذج٠ٓ ِمذسر ثٌغّجس ػٍٝ صقًّ ثٌٕغخ ثٌّشصفؼز ِٓ غجص

 الثٌذغضج١ٔز  ثٌقجفالسٌىٓ غجٌذ١ز  %  35ثٌغّجس صقًّ ٌٍضشثو١ض ثٌؼج١ٌز ف١ظ صضقًّ صشثو١ض صقً ثٌٝ 
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 CO2 فجع غجصصقش ظشٚف دسؽجس ثٌقشثسر ثٌؼجد٠ز ثسص ،% 15فٛق  CO2 صضقًّ ثسصفجع غجص

٘ٛثةٟ ٚ الِّج ٠ذفغ ثٌغّجس ثٌٝ ثٌذخٛي فٟ ثٌضٕفظ ثٌ ثالٚوغؾ٠ٓ١قجفذٗ ثٔخفجك فجد فٟ صشو١ض غجص 

ٌزٌه فأْ ص٠ٛٙز ثٌّخجصْ دقٛسر دٚس٠ز أٚ ِغضّشر أٚ دجعضخذثَ دؼل ثٌّشوذجس  صٍفٙجدجٌضجٌٟ صخّش٘ج ٚ

ثٌٕؾو ػٕذ ثٌخضْ فٟ ف١ض أٚ ثٌفقُ  (١٘ذسٚوغ١ذ ثٌقٛد٠َٛ ) ِغً ثٌقٛدث ثٌىج٠ٚز CO2 ثٌضٟ صّضـ غجص

ثٌضغ١ش فٟ ٔغخ ثٌغجصثس فٟ ثٌؾٛ  الي٠ّٚىٓ ثعضغ فض١جهجس ثٌٛثؽخ أصذجػٙج أعٕجء ثٌخضْثالِغٍك ِٓ 

ص٠جدر ثٌؼّش ثٌخضٟٔ ٌٍّققٛي ثٌذغضجٟٔ ٚ ٠ؼشف ٘زث دجٌغّجس فٟ صم١ًٍ عشػز ثٌضذ٘ٛس ٚثٌضٍف ٚثٌّق١و 

 قىُ ف١ٗ ٌؾٛ ثٌٙٛثةٟ ثٌّؼذي أٚ ثٌؾٛ ثٌٙٛثةٟ ثٌّضدج

دطش٠مز عضؼًّ ِجث ثرث وؼجًِ صذ٘ٛس دثخٍٟ ٌٚىٓ ٠ّىٓ أْ ٠ؼضذش ِٓ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس ثٌخجسؽ١ز ثالع١ٍٓ –د 

 هشق ثالٔنجػ ثٌقٕجػٟ خجهتز فٟ

 Mechanical injury  ثألمشثس ث١ٌّىج١ٔى١ز -٘ـ 

صقذط ثألمشثس ث١ٌّىج١ٔى١ز أعٕجء ػ١ٍّجس ثٌققجد ٚثٌضذثٚي ٚثٌؾقٓ ٚثٌضؼذتز ثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ فذٚط 

سمٛك ٚصىغشثس عطق١ز ٚؽشٚؿ، ِغً ثٌشمٛك ثٌضٟ صقذط ٌٍغّجس ثعٕجء عمٛهٙج ِٓ ثألؽؾجس، 

 ِغ دؼنٙجٔض١ؾز ثفضىجن ثٌغّجس ثمشثسٚثٌؾشٚؿ ثٌضٟ صقذط ٌٍذطجهج ٚثٌذقً أعٕجء فقجدّ٘ج، ٚصقذط 

 أٚ ػٕذ ؽٕٟ ثٌغّجس دؼٕف ِٓ لذً ثٌؼّجي.

 ٠ّىٓ صم١ًٍ ثألمشثس ث١ٌّىج١ٔى١ز دجصذجع ِج ٠أصٟ :۔

 ثصذجع ثٌطشق ثٌّٕجعذز فٟ ثٌققجد. -1

 ثٌضذثٚي ٚثٌضخض٠ٓ.ثٌّٕجعخ ٚثٌزٞ صضقًّ ف١ٗ ثٌٕمً ٚفقجد ثٌغّجس فٟ ثٌّٛػذ  -2

 ثعضخذثَ ػذٛثس صمًٍ ِٓ ثالفضىجن ٚثٌشمٛك ٚثٌخذٚػ فٟ ثٌغّجس. -3

   ثٌضفغخٚ فجدجس ثٌّشم١زثال –ٚ 

ثٌذىضش٠ج ثٌّقجف١ً ثٌذغضج١ٔز دؼذ ثٌققجد ٚثٌضٟ صٕؾأ ِٓ ٔؾجه ثٌفطش٠جس ٚصؼضذش أفذ ثُ٘ ػٛثًِ صذ٘ٛس 

ثٌذغضج١ٔز  ثٌقجفالسثٌضٟ صٕضؼ ػٓ ِٙجؽّز ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌذل١مز ٌغّجس  ثالِشثكوّج أْ ٕ٘جٌه دؼل 

فجدجس ثٌّشم١ز صٕخفل إلٌدْٚ ٚؽٛد ثٞ ثمشثس ١ِىج١ٔى١ز ػٍٝ ثعطقٙج ثٌخجسؽ١ز ثْ ِمجِٚز ثٌغّجس 

٠ّٚىٓ  دذسؽز وذ١شر ػٕذ ثفجدضٙج دأمشثس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ِغً ثمشثس ثٌذشٚدر ٚ ثمشثس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز

ٚثٌذىض١ش٠ز ثٌّغّٛؿ دٙج أعٕجء  ِؼجٌؾز ثٌضفغخ دجٌخضْ دذسؽجس فشثسر ِٕجعذز ٚثعضخذثَ ثٌّذ١ذثس ثٌفطش٠ز

 ثٌخضْ ٚإؽشثء ػ١ٍّجس ثٌفشص ٚثٌضذس٠ؼ ٌؼضي ثٌغّجس ثٌّضنشسر

  Light ثٌنٛء-ص 

ثٌذغضج١ٔز ٌٍنٛء ثٌٝ ثٔخفجك فجد فٟ ؽٛدصٙج ِغً ثٌذطجهج ٚ ثٌؼىظ  ثٌقجفالس٠ؤدٞ صؼشك دؼل 

٘زث ثخنشثس٘ج ٚ دؼذ ثٌققجد ٠ؤدٞ ثٌٝ فق١ـ فٟ ِققٛي ثٌغذجٔغ ففٟ ثٌذطجهج فأْ صؼشمٙج ٌٍنٛء

ٔغجْ ثِج دجٌٕغذز ٌٍغذجٔغ فأْ إلٌ ثٌّنشرثٌىج١ٌىٛع١ذثس ١ٔٓ ٚالفذغز ثٌغٌٛىٍٛسٚف١ً ٠ٚؼٕٟ صىْٛ ث
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 NO3ٞ ثٌٝ ثٔخفجك ِقضٛث٘ج ِٓ ثٌٕضش٠شصؼشمٙج ٌٍنٛء ٌؼذر عجػجس لذً ثٚ دؼذ ثٌققجد ٠ؤد

(Nitrate)  ثالٔغجْدققز  ٖثٌنجس 

  treatments Chemical ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّؼجِالس-ف

ٚ دؼذ ِٕظّجس ثٌّٕٛ لذً ثٌفطش٠ز ٚثٚثٌّذ١ذثس ثٌقؾش٠ز ٚ ٚثالدغجي٠ؤدٞ ثعضخذثَ ِذ١ذثس ثٌقؾجةؼ 

 factors ثٌذغضج١ٔز ثٌٝ ػٛثًِ ثٌضذ٘ٛس ثٌّضّغٍز دؼٛثًِ ثٌضٛصش  ثٌقجفالسثٌققجد ثٌٝ صؼشك ثٌٕذجس ثٚ

Stress   ٚ جس فٟ ص٠ٍٛٓ ثٌغّجس دؼذ ثٌققجد خذثَ ثٌقذغوزٌه ثعض ثالع١ٍٓدجٌضجٌٟ ص٠جدر ِؼذي ثٔضجػ

 ثالمشثسس ثٌى١ّ١جة١ز صؤدٞ ثٌٝ مؼف لؾشر ثٌغّشر ٚ دجٌضجٌٟ عٌٙٛز أفجدضٙج ٌذؼل الٚثعضخذثَ ثٌّؼجِ

 .دجالمجفز ثٌٝ ثالمشثس ثٌقق١ز ثٌفغٍؾ١ز ِغً مشس ثٌذشٚدر ثٚ ثسصفجع ِؼذي ثٌضٕفظ

 Respirationالتنفس في الثمار 

غّجس و١ّج ً ٚ ثٌعشػز ثٌضٕفظ  ٚرٌه  دم١جط وغُ / عجػزٍِغُ/ CO2 دٛفذثس  ثٌغّجسصمذ٠ش عشػز صٕفظ 

 . ثٌزٞ ٠ٕضؾٗ ٚصْ ِؼ١ٓ ِٓ ثٌغّجس فٟ ثٌغجػز ثٌٛثفذر CO2 رٌه دم١جط و١ّز عٕجةٟ أٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ

 لذً ِٚٓ ثٌطشق ثٌى١ّز ثٌّغضخذِز فٟ ل١جط عشػز ثٌضٕفظ هش٠مز ثٌق١ض ثٌّغٍك ثٌّٛفٛفز ِٓ

Shirokov ذىٟ فغ١ش ثٌّضّغٍز دأخز ٚصْ ِؼ١ٓ ِٓ ثٌغّجس ثٌغ١ٍّز ٚ صٛمغ فٟ و١ظ ؽٚ 1968  عٕز

ًِ صقضٛٞ ػٍٝ  255صؼٍك ثٌؼ١ٕجس دقٛسر فشر دثخً دٚسق ِخشٚهٟ رٞ عؼز ٠غّـ دجٌضذجدي ثٌغجصٞ ٚ

ػ١جسٞ ٠ٚغٍك ثٌذٚسق دغذثدثس  1.5دضشو١ض  Ba (OH)2 ًِ ِٓ ِقٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ ثٌذجس٠َٛ 25

٠شثػٝ أْ صؾشٞ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز دغشػز  ٚصضشن ثٌؼ١ٕجس ٌّذر عجػض١ٓ ٚىّز غ١ش ِٕفزر ٌٍغجصثس عض١ى١ز ِقالد

ػ١جسٞ  1.5فجِل ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه  عُ صغضخشػ ِٓ ثٌذٚسق عُ ٠غقـ ِقٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ ثٌذجس٠َٛ ِغ

 .دٛؽٛد د١ًٌ ثٌف١ٕٛٔفغج١ٌٓ فضٝ ثخضفجء ثٌٍْٛ ثٌٛسدٞٚ

خالي ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز لغُ ِٓ  ثْ ػ١ٍّز ثٌضٕفظ ٟ٘ ػ١ٍّز و١ّ١ج٠ٚز صؾًّ ثألوغذر ٚثالخضضثي فٟ ثٌّشوذجس 

غُ(  180ػٕذ ٚصْ ؽض٠تٟ ِٓ ثٌىٍٛوٛص ) ثٌطجلز صفمذ ٚال٠ّىٓ ثعضؼّجٌٙج ٌالعضفجدر ِٕٙج دٛثعطز ثٌخال٠ج،

مش فٟ ثٌقجي عٛف صىْٛ و١ٍٛ عؼشر ِٓ ثٌطجلز ٘زٖ ثٌطجلز ٌٛ ثهٍ 686صقشس  ٠C02  ٚH2Oقضشق ثٌٝ 

٘ذثِز ٌٍٕذجس، ٌٚٙزث صضقٛي ثٌطجلز فٟ ثٌخ١ٍز دذوء ٚفٟ خطٛثس ِضغٍغٍز ِضالفمز . ثٌخطٛر ثٌغج١ٔز فٟ 

ػجدر ثخضضثٌٙج ِشر ٚث NHDH  ٚNADPHثٌٝ  NAD  ٚNADPثػطجء ثٌطجلز صخضقش ػٍٝ ثخضضثي 

ثٌمجدً ثالٌىضشٟٚٔ ٠غضط١غ أخز ثٌىضش١ٔٚٓ ٚهجلز  Electron acceptorثٌخطٛر ثٌغجٌغز عج١ٔز ٚ٘ىزث .

 . moleو١ٍٛ عؼشر / ٠53قٛٞ فٛثٌٟ  NADPHٚثٌٕض١ؾز أْ 

 ٠ٚمغُ ثٌضٕفظ ثٌٝ ِشثفً :  

صقذس فٟ عج٠ضٛدالصَ ثٌخ١ٍز ٚال صقضجػ ثٌٝ ثٚوغؾ١ٓ ف١ظ صضُ فٟ  . glycolysisثٌىال٠ىٛال٠غظ  - 1

 عج٠ضٛدالصَ ثٌخ١ٍز دغ١جح ثألٚوغؾ١ٓ

Organic acid cycle or citric cycle TCA ,krebs cycle-2 
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. ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ صض١ّض دجْ ثألوغذر ف١ٙج  Electron transport systemؽٙجص ثٌٕمً ثإلٌىضشٟٚٔ  -3

 الصقضجػ إٌٝ ثألٚوغؾ١ٓ ٚصقذط فٟ ثٌغج٠ضٛدالصَ ٚصقذط عالط خطٛثس

جلٟ ثٌؼ١ٍّجس ثألخشٜ فٟ ثٌضٕفظ ٚوذٟٚ٘ ػ١ٍّز صقش٠ش ثٌغىش دجمجفز ثٌفغفٛس  Phosphrelation -أ 

،  ATPهجلز ػٍٝ ؽىً  ِغ١طش ػ١ٍٙج دٛثعطز ثألٔض٠ّجس ٚ٘زٖ ثٌخطٛر صغّٝ ػ١ٍّز ثٌفغفشر ٚصقضجػ ثٌٝ

 . فٟ ػ١ٍّز ثٌفغفشر 2ATPٚػجدر ٕ٘جن خطٛصجْ فٟ ثٌفغفشر صقذط ٌٍغىش ثٌغذثعٟ ٌٚٙزث صقضجػ ثٌٝ 

 .Trioseح۔ ثٔمغجَ ثٌغىش ثٌٝ ؽض٠تض١ٓ ٚوً ؽضء ٠غّٝ 

 ثوغذر ثألؽضثء ٌضى٠ٛٓ ِشوذجس ٚعط١ز فٟ ثٌضٕفظ ٚ صى٠ٛٓ فجِل ثٌذج٠شٚفه.  -ػ

ٚصقش٠ش ثالع١ٍٓ ٠ٚقذط ثٌضٕفظ ثٌال٘ٛثةٟ فٟ  C02ثٌٝ  pyruvic acidثِج فٟ ثٌضٕفظ ثٌال٘ٛثةٟ، ف١قٛي 

 .  C  ِٓpyruvic acidثٔفقجي رسر وجس٠ْٛ  -1خطٛص١ٓ : 

 2ATPثٌٝ وقٛي ثع١ٍٟ ٠ٚؼطٟ NADHثخضضثي ثالعضٍذ٘ج٠ذ دٛثعطز  -2

 دخٛي ثٌىجسدْٛ فٟ ثٌذٚسر ثٌؼن٠ٛز -1ثٌضٕفظ ثٌٙٛثةٟ : ٠مغُ ثٌضٕفظ ثٌٙٛثةٟ إٌٝ عالعز ألغجَ :۔ 

 .TCA cycleدٚسر ثألفّجك ثٌؼن٠ٛز  -2

ثالوغذر ثٌٕٙجة١ز دخٛي ثٌىجسدْٛ فٟ ثٌذٚسر ثٌؼن٠ٛز فٟ ٘زٖ ثوغذر ثالٌىضشٚٔجس ٚثٔضمجي ثالٌىضشٚٔجس 3ٚ- 

فٟ ثٌّج٠ضٛوٛٔذس٠ج ٚدؼل ثٌّشوذجس  TCAٌٍذخٛي فٟ ثٌذٚسر  pyruvic acidالس ٟٚ٘ ص١ٙتز ثٌضفجػ

٠ٚؼطٟ ِشوذج رث رسص١ٓ  pyruvic acidذ غثٚ ؽضء ِٕٗ فٟ ثٌضفجػً ثألٚي ٠ضجو Co - enzymeصىْٛ 

 - ٠Coىْٛ ؽٙجص ثٌضفجػً ِغ  Acetyl grup ـٚثٌذجلٟ رسصج کجسدْٛ صىْٛ ثٌ CO2وجسدْٛ ٚؽضا 

enzyme  ّٝثٔض٠ُ ٠غCo-enzymne A  ٠ٚض١ّض دجْ ٌٗ ثٌمذسر ػٍٝ أخز ِشوخActyle grup  ػٕذ

ٚ  ATP هجلز ػٍٝ ؽىً ٚثٌٕجصؼ  ٠ٚDonereؼطٟ ٚث٘خ  ٠غّٟ  acceptorثٌض٠جدر ٠ٚغّٝ ثٌّغضم١ً 

NADH.                            ِؼجدٌز ثٌضٕفظ C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + ATP 

 

 

 ؽذٚي ٠ذ١ٓ صمغ١ُ ثٌقجفالس ثٌضسثػ١ز فٟ عشػز صذ٘ٛس٘ج دؼذ ثٌققجد                       


