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تأثير موعذ الجني في القابلية التخزينية لثمار الكمثرى المحلية صنف "المسكاوي"
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الخالصة
تم جني ثمار الكمثرى المحلية صنؾ المسكاوي فيي ثثثية مواعييد مفتلفية فيثم موسيمين متتياليين ،2112/2112
حييث جنييت الثميار فييي الموسيم اووم بمواعييد  7/2و  7/2و  ، 7/04وفيي الموسييم الثياني جنييت بمواعيييد  7/02و 7/21
و 7/24علييا التييوالي .بعييد التبريييد المبييدزي تييم التفييزين علييا درجيية حييرار 0-1م °ورطوبيية نسييبية  %29-21فييي ؼييرؾ
التبريد التابعة لقسم بحوث التفاحيات والكرمة فيي السيويداء .درسيت الصيفات الفيزيازيية والكيميازيية للثميار شيدريا وحيددت
اوضييرار الفسييلجية وااصييابات الفطرييية فييي الثمييار فييثم كييم تحليييم ،كمييا درا العميير التسييويقي .بينييت النتييازج أن ثمييار
الكمثرى المسكاوي المحلية يمكن أن تفزن لمد  6أشدر ضمن ظروؾ التفيزين المبيرد وكليع اعتميادا عليا تحدييد موعيد
الجني اومثم حيث لوحظ أن موعد الجني اووم في كث الموسمين أعطا أفضم نتازج وأعلا جود  ،حيث سياهم فيي تقلييم
نسييبة الفقييد بييالوزن ( )%0591ونسييبة ااصييابة بييالعفن ( )%057ونسييبة الحموضيية وتييحفير تحلييم النشيياء وتقليييم انففييا
الصثبة ( 451كؽم/سم )2في الثمار وزياد نسبة المواد الصلبة الكازبة الكلية ( )%0252والسكريات الكلية ورقيم الحموضية
والقدر التفزينية والعمر التس ويقي للثمار المعروضة بمواصيفات تسيويقية جييد وبؽيياب اوضيرار الفسيلجية واليكي يعتبير
ميين أهمدييا التلييون البنييي الييدافلي وانديييار القلييب المييازي ،كمييا تفييور بافتبييار التييكور مقارنيية بالمواعيييد اوفييرى فييي كييث
الموسمين .وتعد هكه الدراسة أوم دراسة في سورية للقدر التفزينية وعوامم الجود لصنؾ الكمثرى المسكاوي المحلية.
الكلمات المفتاحية :الكمثرى  ،Pyrus L. var. almeskawyالتفزين المبرد ،عوامم الجيود  ،اوضيرار الفسيلجية ،العمير
التسويقي.
تاريخ تسلم البحث ، 2101/00/6 :وقبوله.2106/1/26 :

المقذمة
يعد الكمثرى من أشجار الفاكدية المدمية عالمييا بسيبب نمكانيية التوسيع بزراعتيه فيي منياطر بيزيية مفتلفية ،وقيد بليػ
ننتاجه في سورية  22ألؾ طن بمساحة قدرها  6012هكتار (نحصازية وزار الزراعة وااصثح الزراعي.)2100 ،
يع ّد صنؾ الكمثرى المسكاوي مين اوصيناؾ المحليية المدمية جيدا فيي سيوريا فديو صينؾ مبكير ومتيحقلم ميع البيزية
السورية ولثماره مواصفات جود عالية ورؼبة من المستدلع بسيبب طعمديا وميكاقدا الجييد .ولكين يعياني هيكا الصينؾ مين
مشكلة حقيقية في جنيه وتسويقه حيث كونه سريع النضج علا اوشجار بفتر زمنيية قصيير مميا ييإلدي اصيابته بحضيرار
فيزيو لوجية من أهمدا التلون البني الدافلي والقلب المازي ،وبالتالي ينعكا علا العازد االقتصادي للفثح .بينيت العدييد مين
الدراسيات السييابقة أن ننتييام الكمثييرى يعياني ميين مشييكلتين رزيسيييتين تيتلفص اوولييا فييي عييدم تحدييد موعييد الجنييي و عييدم
الفبر في تحديد درجة الحرار المثلا للتفزين بحسب ( Klahreوآفرون ،) 1987 ،والمشكلة الثانيية هيي عيدم ااهتميام
بمواصفات الجود للثمار بدءا من وجودها في الحقم والحقا بعد الجمع ( 1979 ،Saltveitو  Hansenو ،Mellenthin
 .)2004كما أوضح ( Andreaوآفرون )2004 ،أن موعد الجني له تيحثير كبيير فيي نوعيية ثميار صينؾ الكمثيرى روشيا
( )Rochaوقدرتدا التفزينية .ويعي ّد التليون البنيي فيي ثميار الكمثيرى مين أهيم اوضيرار الفسيلجية التيي تصييب الثميار بعيد
جنيدييا حيييث يتطييور فيدييا اللييون البنييي ميين مركييز الثميير باتجيياه لحييم الثميير ويسييبب التلييون البنييي الييدافلي ،بينمييا يظديير
انديار القلب المازي نتيجة النضج الزازد للثمار مما يإلدي النديار أنسجة الفثيا المتضرر ( Mitchellو 1972 ،Mayer
و Hernandez-Sandchezوافييرون .) 2007 ،كمييا تسيياهم بع ي العوامييم قبييم الجنييي فييي ظدييور اوضييرار الفسييلجية
وتطورها بعد جنيي ثميار الكمثيرى ،فمنديا عواميم تتعلير بالمنياي والبيزية المحيطية وعواميم تتعلير بالحقيم وحالية اوشيجار
وموقع الثمر في نفا الشجر ورؼم كلع تشير الدراسات السابقة لقلة اوبحاث المنجز في تحديد أثر عوامم ما قبم الجني
فيييي تطيييور اوضيييرار الفسيييلجية فيييي ثميييار الكمثيييرى بعيييد جنيديييا (1998 ،Lau؛  Fergusonوآفيييرون1999 ،؛ Elgar
وآفيييرون 1999 ،و  Streifو  ،)2003 ،Saquetويسييياهم موعيييد الجنيييي بشيييكم كبيييير فيييي ظديييور اوضيييرار الفسيييلجية
وتطورهييا وبفاصيية التلييون البنييي الييدافلي وانديييار القلييب المييازي ( Roelofsو  1997 ،deJagerو  Roelofsوآفييرون،
.)2002
وتددؾ الدراسة الا مايلي:
 -0دراسة القدر التفزينية لثمار الكمثرى المحلية صنؾ "المسكاوي" لمعرفة أطوم فتر زمنية يمكن تفزينه فثلدا.
 -2تحديد أفضم موعد جني بناءا علا دراسة الصفات الفيزيازية والكيميازية للثمار.
 -1تقليم اوضرار الفسلجية التي تصيب الثمار وتسبب فسازر فادحة في نوعية الثمار.
 -6التحكم بعملية التسوير في الموعد المناسب بمواصفات ونوعية عالية.
 -9دراسة العمر التسويقي لدكا الصنؾ.

33

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (2102 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (2) 2102

 -4تحديد مقدار الفقد بالوزن فثم التفزين المبرد والوصوم لثمار تناسب كور المستدلع وتعطي أعلا عازد اقتصادي.
وتحتي أهمية البحيث كونيه أوم دراسية فيي سيورية للقيدر التفزينيية وعواميم الجيود لصينؾ الكمثيرى "المسيكاوي"
المحلية.

مواد البحث وطرائقه
 -1المادة النباتية :ثمار الكمثرى صنؾ المسكاوي وهو صنؾ محلي قوي النمو مطعم علا أصم بكري في طيور ااثميار
التجاري بعمر  29سنة ،من حقوم قسم بحوث التفاحيات والكرمة في منطقة ظدر الجبم بالسويداء.
 -2جني الثمار :جنيت الثمار فثم موسمين متتاليين  2112و  2112اعتمادا علا نسبة المواد الصلبة الكازبة الكلية ونسبة
الحموضة القابلة للمعاير فيي ثثثية مواعييد مفتلفية هيي  7/2و  7/2و  7/04فيي الموسيم اووم و 7/02و  7/21و 7/24
في الموسم الثاني حيث جمعت الثمار في الصباح ونقلت مباشر لمفتبرات قسم بحوث التفاحييات والكرمية وفيرزت الثميار
وحددت عينة البداية للقياسات الفيزيازية والكيميازية الثزمة وحدد الوزن اوولي لعينة البداية ،ثم طبير التبرييد اووليي عليا
الثمييار فييي ؼييرؾ التبريييد التابعيية للقسييم ،وعبزييت الثمييار فييي أكييياا نفييوك ميين البييولي نيثيلييين الشييفاؾ بسييمع  61ميكييرون
ووضعت في صنادير بثستيكية سعة  9كؽم ثم فزنيت جمييع الثميار فيي كيم موعيد بدرجية حيرار 0-1م °ورطوبية نسيبية
 .%29-21و تم تحليم بع الصفات الفيزيازية والكيميازية للثمار شدريا لمد أربعة أشدر من التفزين المبرد كما تم أفيك
عينة من كم موعد في كم فتر تحليم لتقدير العمر التسويقي للثمار وفتر العر بالسيور ،كميا تيم افتبيار التيكور للثميار
في نداية الفتر التفزينية لجميع المواعيد.
 -3الصفات الفيزيائية :تم حساب النسبة المزوية للفقد بالوزن وفر المعادلة التالية:
الفقد بالوزن ([ =%الوزن االبتدازي للثمار– وزن الثمار في كم موعد قراء ) /الوزن االبتدازي] × .011
كمييا حسييبت النسييبة المزوييية لإلصييابة بييالعفن بحفييك القييراءات شييدريا بحيييث اعتمييدنا علييا المراقبيية الشييكلية للثمييار
المصابة بالعفن وحسبت كنسيبة مزويية مين نجميالي الثميار فيي كيم مكيرر .وتيم قيياا صيثبة الثميار باالعتمياد عليا جدياز
البنترومتر نموكم ( )FT 327, Italyكؽم.سيم .2وحيدد العمير التسيويقي بعيد كيم قيراء شيدريا لميد ثثثية أييام فيي درجية
حرار الؽرفة العادية بوزن ثثث مكررات (المكرر هي  2كػ من الثمار) من كم موعد ومعاود الوزن بعيد ندايية العمير
التسويقي لتقدير نسبة الفقد بالوزن ونسبة العفن.
 -4الصفففففففات الييميائيففففففة :تييييييم قييييييياا نسييييييبة المييييييواد الصييييييلبة الكازبيييييية بجديييييياز الرفراكتييييييومتر الرقمييييييي نمييييييوكم
( .)Schmidt+ Haensch, Germanyوقدرت الحموضة الكلية (غ حم الماليع  011 /ميم عصيير بمعياير  21ميم
من مستفلص عصير الثمار في  150ع من هيدروكسيد الصيوديوم باالعتمياد عليا الطريقية الميككور فيي Anonymous
( .)1990كما تم قياا درجة النشاء في لب الثمار في كم موعد اعتمادا علا افتبار الييود ومقارنية النياتج بجيداوم قياسيية
مرقمة من ( 1نلا  )4بحيث ان أعلا نسبة للنشاء تحفك رقم  1بينما رقم  4تعني ؼيياب النشياء .كميا حسيبت النسيبة المزويية
للسكريات الكلية بافك  91ميم مين العصيير الثميري ميع  7ميم مين حمي الديدروكسييم  HClالمركيز فيي دورر معياير
مؽليير ومؽطييا بييورر ألمنيييوم ووضييعه بييالبراد لمييد  26سيياعة ثييم المعيياير بمحلييوم فدلنييػ وحسيياب السييكر الكلييي بحسييب
( .)1959 ،Takahashiوحدد رقم الحموضة بمقياا الحموضة الرقمي نموكم ( .)RE 357 TX
 -5األضرار الفسلجية للثمار :تم دراسة التلون البني الدافلي للثمار اعتمادا علا مقياا مدرم من  4 -0حيث  = 0ؼيياب
التلون البني الدافلي %01 = 2 ،من الثمار مصابة %29 =1 ،من الثمار مصابة %91 = 6 ،مين الثميار مصيابة= 9 ،
 %79من الثمار مصابة =4 ،كامم الثمار مصابة .وكلع بحفك عشر ثمار لكم مكرر .
كما حدد انديار القلب المازي بالثمار اعتمادا علا دليم من  2-0حيث  =0الثمار ؼير مصابة =2 ،الثمار مصابة.
 -6االختبار الحسي للثمار :تم في نداية فتر التفزين االفتبار الحسي لثمار كم موعد جني لعينية مإللفية مين  01أشيفاص
وأفك المتوسط لصفات مظدر الثمار (الشكم والتجانا) -ليون الثمير  -صيثبة وقيوام الثمير – العصييرية -الطعيم والنكدية
باالعتماد علا مقياا من  0نلا .9
 -7التحليل اإلحصائي :تم تحليم النتازج بالتصميم العشوازي الكامم بقطع منشقة مر واحد (مكيررات × فتيرات تفيزين ×
مواعييييد جنيييي) ببرنيييامج  MSTATCوتيييم تجمييييع البيانيييات لموسيييمين متتييياليين ( )2112-2112وأفيييك الوسيييطي بيندميييا
،واستفدم نفتبار دنكن للمقارنة بين المتوسطات عند مستوى احتمام فطح .1519

النتائج والمناقشة
بينت نتازج الدراسة أن ثمار الكمثرى المحلية صنؾ "المسكاوي" يمكن أن يفزن لفتر أربعية أشيدر ضيمن شيروط
التفزين المبرد العيادي حييث أثير موعيد الجنيي بشيكم كبيير فيي تحسيين المواصيفات الفيزيازيية والكيميازيية للثميار واليتحكم
باوضرار الفسلجية ،ويبين الجدوم ( )0زياد الفقد بالوزن في جميع مواعيد الجني فثم تقدم الفتر التفزينية فعليا سيبيم
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المثام كان الفقد بالوزن في موعد الجنيي الثياني  1567و  1547و  2501و  %2597وكليع بعيد  0و  2و  1و  6أشيدر مين
التفزين علا التوالي .كما بينت نتازج التحليم ااحصازي وجود فرور معنوية بيين موعيد الجنيي الواحيد و فتيرات التفيزين
المبرد ،وبين مواعيد الجني المفتلفة في نفا فتر التفزين ،فمثث وجدت فرور معنوية بين جميع مواعيد الجني وكلع بعد
أربعيية أشييدر ميين التفييزين المبييرد فكانييت  0591و  2597و  %6591وكلييع فييي موعييد الجنييي اووم ،الثيياني والثالييث علييا
التوالي ،وفي نفا الجدوم سجم موعد الجني الثالث أعلا نسيبة للفقيد بيالوزن بندايية التفيزين المبيرد وبفيرور معنويية ميع
كافة القياسات فثم فترات التفزين ومواعيد الجني وكان  .%6591وبمقارنة متوسطات مواعيد الجني فيي كاميم التجربية
تبييين تفييور موعييد الجنييي اووم بتقليييم نسييبة الفقييد بييالوزن ،وكلييع بفييرور معنوييية بينييه وبييين موعييد الجنييي الثالييث وبفييرور
ظاهرية مقارنة بموعد الجني الثاني .وتتفر هكه النتازج مع ما بينه  Carciaوآفرون 1997 ،و  Garrizوآفرون2008 ،
من أن ازدياد نسبة الفقد بالوزن مع تقدم الفتر التفزينية لجميع المواعييد يعيود بسيبب ازديياد معيدم تينفا الثميار وننتاجديا
ل إليثيلين فثم فتر التفزين المبرد وازديياد فقيد المياء فيديا ،كميا أن أعليا نسيبة للفقيد بيالوزن تعيود بسيبب وصيوم الثميار
لمرحلة نضج ما بعد الجني مما يزيد فقد الوزن بسبب سرعة تنفا وتطور الثمار الكثيمكتيرية بعيد الوصيوم لديكا الطيور
وبالتالي زياد الفقد المازي.
وفييي التييحث ير علييا النسييبة المزوييية لإلصييابة بييالعفن ،فتبييين النتييازج المدرجيية فييي الجييدوم ( )0زييياد النسييبة المزوييية
لإلصابة بالعفن مع تقدم الفتر التفزينية وكليع لجمييع مواعييد الجنيي .وكميا دليت البيانيات عليا وجيود فيرور معنويية بيين
مواعيد الجني ضمن فتر التفزين الواحد فعلا سبيم المثام كانيت النسيبة المزويية لإلصيابة بيالعفن  1و  0567و %9591
وكلع للمواعيد  0و  2و  1علا التوالي وبفرور معنوية بين جميع المواعيد ،بينما ؼابت الفرور المعنوية بين موعد الجني
الثاني وموعد الجني اووم بعد  1أشدر من التفزين المبرد ،وأظدر الجدوم زياد النسبة المزوية لإلصابة بالعفن في ندايية
فتر التفزين حيث سجم موعد الجني الثالث أعلا نسبة نصابة بالعفن ( )%07561تيثه موعيد الجنيي الثياني ()%02561
بينمييا كانييت نسييبة ااصييابة بييالعفن  % 0571فييي ثمييار موعييد الجنييي اووم وبفييرور معنوييية عيين جميييع المواعيييد .كمييا بييين
الجدوم في حساب متوسطات نسبة ا لعفن للثمار من كافة مواعيد الجني فثم جميع فترات التفزين المبيرد مسياهمة موعيد
الجني اووم في تقليم النسبة المزوية لإلصابة بالعفن وبفرور معنوية بين جميع المواعيد .بينت الدراسات المرجعية زيياد
نسبة العفن مع تقدم الفتر التفزينيية .وقيد يعيود كليع بسيبب نميو بعي الممرضيات الفطريية والتيي تناسيبدا درجية حيرار
ورطوبة المفزن وفر الظروؾ المطبقة علا تفزين الكمثرى وكما أن هكه المسببات الفطرية تزداد قيدر افتراقديا للثميار
مع تقدم نضجدا بسبب قلة صثبتدا ،وتتفر هكه النتازج ميع  Boonyakiaوآفيرون ( )1987اليكي بيين تقيدم نصيابة الثميار
فثم التفزين المبيرد بيالعفن الرميادي والعفين اوزرر ،وبينيت نتيازج الجيدوم ( )0انففيا نسيبة العفين فيي موعيد الجنيي
اووم بفرور معنوية بين جميع المواعيد فثم كامم فترات التفزين ككلع بينت الدراسات زياد نسيبة ااصيابة بيالعفن فيي
الثميييار المجنيييية فيييي مرحلييية ميييا بعيييد نضيييج الجنيييي بسيييبب زيييياد طراوتديييا وقلييية صيييثبتدا وحساسييييتدا الكبيييير للفيييد
( Seymourوآفرون 1996 ،و  Willsوآفرون.)1998 ،
2
كمييا بينييت النتييازج المدرجيية فييي الجييدوم ( )0تييحثير مواعيييد الجنييي المفتلفيية علييا صييثبة الثمييار كؽم.سييم  ،حيييث
انففضت درجة الصثبة بتقدم الفترات الزمنية لجميع مواعيد الجني و بفرور معنوية بين جميع القياسات في موعيد الجنيي
الواحد فعليا سيبيم التوضييح انففضيت درجية الصيثبة فيي موعيد الجنيي الثاليث وكانيت  452و  957و  956و  652و 651
كؽيم .سيم 2-وكلييع بعيد  0و  2و  1و  6شيدر ميين التفيزين المبييرد عليا التيوالي وبفييرور معنويية بيين جميييع الفتيرات .كمييا
سجلت فرور معنوية بين جميع مواعيد الجني ضيمن فتير التفيزين الواحيد فكانيت ميثث بعيد  2شيدر مين التفيزين  457و
 450و  956كؽييم .سييم 2-وكلييع للمواعيييد  0و  2و  1علييا التييوالي وبفييرور معنوييية بييين جميييع القييراءات .وفييي حسيياب
متوسطات درجة الصثبة لجميع مواعيد الجني في كامم مد التفزين بين الجدوم وجود فرور معنوية بين جميع المواعيد
وبتفور موعد الجني اووم علا باقي المواعيد .وتعود هكه االفتثفات في الصثبة الفتثؾ محتوى الماء الحر في الثميار
حيث يكون محتوى الماء الحر في الثمار الناضجة والمتقدمة بالنضج أعليا منديا فيي الثميار ؼيير الناضيجة ،ونن ننففيا
صييثبة الثمييار فييثم تقييدم فتيير التفييزين يعييود لنشيياط أنييزيم البييولي جلكتييورينيز الييكي يحييدث تؽيييرات فييي تركيييب المييواد
البكتينية في الجزء الميكاب ( Tairaوآفيرون Seymour 1987 ،وآفيرون ،)1996 ،كميا أن نندييار الميواد البكتينيية فيي
الجييدر الفلوييية والصييفيحة الوسييطا هييو ميين عوامييم نضييج الثمييار وفقييد صييثبة الجييدر الفلوييية (  Tzoutzoutkouو
.)1997 ،Bouranis
كان لموعد الجني دور كبير في التحثير علا العمر التسيويقي  %للثميار المقطوفية حييث دليت النتيازج الموجيود فيي
الجدوم ( ) 2زياد نسبة الفقد في العمير التسيويقي بتقيدم زمين التفيزين ولجمييع مواعييد الجنيي وبفيرور معنويية بيين جمييع
القراءات في نفا الموعد ،فعلا سيبيم اايضياح كيان العمير التسيويقي لثميار الموعيد الثياني هيو  1521و  0521و  2541و
 1571و  %6541وكلييع بعييد  1و  0و  2و  1و  6أشييدر ميين التفييزين المبييرد وبفييرور معنوييية بييين جميييع القييراءات ،كمييا
وجدت فرور معنوية بين جميع مواعيد الجني في كافية فتيرات التفيزين فكانيت ميثث بعيد ثثثية أشيدر مين التفيزين ،2521
 %9527 ،1572وكلع لموعد الجني  1 ،2 ،0علا التوالي وبفرور معنوية بين جميع المواعيد.
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الجدوم ( :)0تيحثير موعيد جنيي صينؾ الكمثيرى المسيكاوي فيي بعي الصيفات الفزنيية فيثم أربعية أشيدر مين التفيزين
المبرد (˚0±1م و  %29-21رطوبة نسبية) للموسمين  2112و .2112
Table (1): Effect of "Almiskawy" pear harvesting dates on some storage parameters after 4
months of cold storage (0±1˚C and 90-95% RH) in 2008 and 2009 seasons.
الصفة المدروسة
Parameters

الفقد بالوزن %
Wight loss%

نسبة العفن %
Rot Percent
%

صثبة الثمار
(كؽم/سم)2
Fruit
Firmness
))Kg/cm2

مد التفزين (شدر)
Storage Periods
)(months
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD

مواعيد الجنيHarvesting Dates
اووم First

الثاني Second

الثالث Third

*0.17 f
0.47ef
1.23 de
1.53 cd
0.8238

0.47 ef
0.67def
2.10 bc
2.57 b

0.83 def
1.17 de
2.70 b
4.53 a

**0.85 b
*0.00 i
0.00 i
0.90 h
1.70 g
0.3629
**0.65 c
7.5 A
7.1 b
6.7 cd
6.5 cde
6.3 ef
0.3368
**6.8 a

1.45 b
0.7242
1.47 g
6.43 e
7.67 d
12.40 b
6.99 b
0.3191
6.8 bc
6.4 def
6.1 f
5.6 gh
5.3 h
6.0 b
0.2810

2.31 a
5.53 f
8.93 c
12.37 d
17.43 a
11.07 a
6.2 ef
5.7 g
5.4 gh
4.9 i
4.3 j
5.3 c

* المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا العمود ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
**المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا الصؾ ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
*Values with the same letter(s) in the column are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.
**Values with the same letter(s) in the class are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

كما أوضح نفا الجدوم عند حساب متوسطات الفقد في العمر التسويقي لجميع المواعييد وجيود فيرور معنويية بيين
جميع المواعيد حيث كانيت أقيم نسيبة لموعيد الجنيي اووم  .%0522ويعيود تيحثير مواعييد الجنيي فيي العمير التسيويقي بعيد
ثثثة أيام بدرجة حرار الؽرفة العادية بسبب تحوم النشاء لسكر بتقدم الفتر التفزينية واستدثع الثميار للسيكريات بعمليية
التنفا وكليع حسيب موعيد الجنيي بحييث كانيت أعليا نسيبة للفقيد بالموعيد الثاليث بسيبب الفقيد السيريع للمياء وكبيوم الثميار
وتجعدها وبالتالي انففا نوعيتدا بفرور معنوية مع باقي المواعيد بينما حقر الموعد اووم أفضم نسيبة للعمير التسيويقي
بنوعية ثمار جيد بسبب وصوم الثمار لمرحلة نضج الجني اومثم وقلة تدهورها ونصابتدا بالمسيببات الفطريية و تفتليؾ
هييكه النتييازج مييع مييا بينييه  Belieوآفييرون ( )2111أن ثمييار الكمثييرى لصيينفي كييونفرنا ودوييين المجنييية مبكييرا لييم تصييم
للنوعية المقبولة لثستدثع بينما عندما جنيت الثمار متحفر زاد انففا الصثبة والفقد بالوزن فيدا.
كما أثر موعد الجني في مواصفات الثمار الكيميازية وتطورها في ؼرؾ التبريد ،ففيميا يتعلير بنسيبة الميواد الصيلبة
الكازبة بينت النتازج المدرجة في الجدوم ( )2زياد نسبة المواد الصلبة الكازبة بتقدم التفزين المبيرد لجمييع مواعييد الجنيي،
وسجلت فرور معنوية بين جميع فترات التفزين ضمن موعد الجني الواحيد فعليا سيبيم اليككر كانيت نسيبة الميواد الصيلبة
الكازبة في موعد الجني اووم هي  0157و  0651و  0957و  0156و  ،%0252وكلع بعد  1و  0و  2و  1و  6أشيدر مين
التفزين المبرد علا التوالي وبفرور معنوية بين جميع القياسات .كما لوحظ وجود فرور معنوية بين جميع مواعييد الجنيي
في نفا فتر التفزين ،ما عدا ؼياب الفرور المعنوية بين موعد الجني الثاني والثاليث وكليع بعيد  1 ،2شيدر مين التفيزين
المبرد .كما يوضح الجدوم أن أعلا نسبة للمواد الصلبة الكازبة سجلت لموعد الجني الثالث ( ،)%0450وكلع بعيد شيدرين
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من التفزين المبرد .وعند حساب متوسطات نسيبة الميواد الصيلبة الكازبية لجمييع المواعييد دليت النتيازج تفيور موعيد الجنيي
الث الث علا الموعدين اآلفرين في متوسط نسبة المواد الصلبة الكازبة فثم كافة مراحم التجربة وبفرور معنوية.
بينما حقر موعد الجني اووم فيي ندايية ميد التفيزين أعليا نسيبة للميواد الصيلبة الكازبية  %0252وبفيرور معنويية
مقارنة بالمواعيد اوفرى ،ويعود تؽير نسبة المواد الصيلبة الكازبية بسيبب زيياد تحيوم النشياء لسيكر وزيياد محتيوى المياء
المكاب في الثمر ويتفر كليع ميع ميا بينيه ( Garrizوآفيرون )2008 ،بزيياد نسيبة الميواد الصيلبة الكازبية لثميار الكمثيرى
صنؾ فيتم المقطوؾ بمواعيد مفتلفة فثم فتر التفزين المبرد.
فيما يتعلر بالنسبة المزوية للحموضة القابلة للمعاير تبين النتازج المدرجة في الجدوم ( )2انففا نسبة الحموضية
بتقدم مد التفزين لجميع مواعيد الجني المفتلفة .وقد سجلت فرور معنويية بيين جمييع القياسيات فيي موعيدي الجنيي اووم
والثاني فثم فترات التفيزين المبيرد كاملية ،بينميا ليوحظ أن وجيود فيرور معنويية ضيمن موعيد الجنيي الثاليث بعيد الجنيي
مباشر وفثم شدر من التفزين المبرد ،بينما ؼابت الفرور المعنوية بين الفترات  2و  1و  6علا التوالي .وضيمن نفيا
فتر التفزين الواحد لوحظ وجود فيرور معنويية بيين جمييع مواعييد الجنيي المفتلفية ميا عيدا ؼيياب الفيرور المعنويية بيين
موعد الجني الثاني والثالث في نداية فتر التفزين المبرد والتي كانت  1502و  1500و  %1500وكليع للمواعييد  0و  2و
 1علييا التييوالي .وتبييين التجربيية أن أعلييا نسييبة للحموضيية سييجلت لموعييد الجنييي اووم فييي بداييية فتيير التفييزين %1522
وبفرور معنوية مع كافة القياسات ضمن كافة مراحم التفيزين .وبينيت نتيازج متوسيطات نسيبة الحموضية لكيم موعيد جنيي
وجود فرور معنوية بين موعد الجني الثالث مقارنة بباقي المواعيد ،بينما سجلت أعلا نسبة حموضة لموعد الجني اووم.
ويعييود السييبب بانففييا الحموضيية اسييتدثع حم ي الماليييع فييثم فتيير التفييزين بعملييية التيينفا و الفييرور بييين جميييع
المواعيد تعود الرتفاع معدم التنفا في الموعدين الثاني والثالث مقارنة مع الموعد اووم ،وتنسجم هكه النتازج ميع ميا بينيه
( Recasensوآفييرون ) 1989 ،بانففييا الحموضيية فييي الثمييار بتييحفر موعييد الجنييي وتقييدم الفتيير التفزينييية .وفييي تييحثير
موعد الجني في درجة النشاء في الثمار فقد بينت النتازج الموجود فيي الجيدوم ( )1انففيا درجية النشياء فيي الثميار ميع
زياد مد التفزين ،حيث لوحظ هكا االتجاه في جميع مواعيد الجني المفتلفة.
افتلؾ تحثير موعد الجني الواحد فيي درجية النشياء فيثم فتيرات التفيزين المبيرد المفتلفية فعليا سيبيم المثيام أثير
موعد الجني اووم بتففي درجة النشاء فثم فترات التفيزين المفتلفية حييث كيان  157و  257و  657و  957و  4وكليع
بعد  1و  0و  2و  1و  6أشدر علا التوالي وبفرور معنوية بين اوشدر  1و  0و  2و  1بينما ؼابت الفرور المعنوية فيي
هييكا الموعييد بعييد  1و  6أشييدر ميين التفييزين .وبالنسييبة لمتوسييط درجيية النشيياء فييي جميييع مواعيييد الجنييي فيينثحظ انففييا
محتوى الثمار من النشاء  954في موعد الجني الثالث وبفرور معنوية مقارنة بباقي المواعيد ،كما تبين تفور الموعد اووم
بمحتوى النشاء  1,2في كامم فتر التفزين المبرد ولكن بفرور ظاهرية .ويعلم سيبب انففيا النشياء بسيبب نشياط أنيزيم
ألفا أميليز بعد الجني والكي يعمم علا تحلم النشاء ،وفي كلع بين ( Garrizوآفرون )2008 ،تحلم النشاء مع تقدم الفتر
التفزينية في صنؾ الكمثرى فيتم .كما بينت النتازج المدرجة في الجدوم ( )1زياد نسبة السكريات الكلية  %بتقيدم الفتير
التفزينية ولكن هكه الزياد بلؽت كروتدا بحسب موعيد الجنيي ،لتنحيدر بعيدها باالنففيا حتيا ندايية فتير التفيزين ،ففيي
موعييد الجنييي الثيياني كانييت نسييبة السييكريات الكلييية  0156و  0654و  01و  0052و  252وكلييع بعييد  1و  0و  2و  1و 6
أشدر متتالية من التفزين المبرد .وسجلت أعلا نسبة للسكريات الكلية في كافة مراحم التجربية فيي موعيدي الجنيي الثياني
والثالث ( )%0654وبفرور معنوية بين جميع البيانات اوفرى .ولوحظ تفور معنوي لموعد الجني اووم بنسبة السيكريات
الكلية  %0154في نداية فتر التفزين المبرد مقارنة بمواعيد الجني اوفرى.
وعنيد حسيياب متوسيط نسييبة السيكريات الكلييية لكيم موعييد فيي كامييم التجربية تبييين تفيور الموعييد الثالييث ()%0252
مقارنة بمواعيد الجني اووم والثياني .ويع ليم تؽيير نسيبة السيكريات الكليية أن تحيوم النشياء رافقيه ارتفياع نسيبة السيكريات
الكلية في الثمار حتا الوصوم لتحلم كامم النشاء للسكروز بعدها بدء انففا نسبة السكريات الكلييـة (الجيدوم  )1بسيبب
تحلم السيكروز لكلوكيوز وفركتيوز ثيم اسيتدثع الثميار للسيكريات بعملييات التينفا مسيببة فيي الندايية تيدهور للثميار ،ففيي
دراسية عليا صينفي الكمثيرى فيرانا و مارجرييت تبيين أن انففيا محتيوى المياء والسيكريات فيي الثميار بعيد التفيزين
الطويم يسبب تدهور قوام الثمار ( Murayamaوآفرون،)2111 ،
وكميا بيين  Chenوآفيرون 2114 ،بدراسية عليا صينؾ الكمثيرى ييالي انففيا محتيوى السيكروز بزيياد الفتير
التفزينية بينما لم تتؽير مستويات الؽلوكيوز والفركتيوز ،وعنيد قيياا رقيم الحموضية بينيت النتيازج الموجيود بالجيدوم ()1
ارتفاع رقم الحموضة بزياد فتير التفيزين المبيرد لكافية مواعييد الجنيي المفتلفية ،حييث سيجلت فيرور معنويية بيين جمييع
فترات التفزين المبرد ضمن موعد الجني الواحد فمثث كان رقم الحموضة في موعد الجني الثالث  6524و  6526و 9501
و  9524و  ،9511وكلع بعد  1و  0و  2و  1و  6أشدر متتابعة مين التفيزين وبفيرور معنويية بيين جمييع القيراءات .ومين
الجدوم نفسه نثحظ أن موعد الجني اووم قد سجم أفف رقم حموضة ( )9509في نداية فتر التفيزين المبيرد وبفيرور
معنوية مقارنة بمواعيد الجني اوفرى.
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Table (2): Effect of "Almiskawy" pear harvesting dates on some storage parameters after 4
months of cold storage (0±1˚C and 90-95% RH) in 2008 and 2009 seasons.
الصفات المدروسة
Parameters

العمر التسويقي %
Shelf Life %

المواد الصلبة الكازبة
%
Total Soluble
Solids %

الحموضة القابلة
للمعاير %
Titratable acidity
%

مد التفزين (شدر)
Storage Periods
)(months
0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD

مواعيد الجني Harvesting Dates
اوومFirst

الثانيSecond

*0.53 i
1.00 h
1.57 g
2.93 f
3.43 e
0.3522

0.93 h
1.93 g
2.60 f
3.70 e
4.60 d

**1.89 c
*13.7 de
14.3 bc
15.7 a
13.4 ef
12.9 fg
0.5954
14.0 b
*0.22 a
0.19 b
0.17 bc
0.14 def
0.12 fg
0.02663

2.75 b
0.2939
14.7 bc
15.8 a
14.1 cd
12.7 g
11.5 h

13.8 b
0.4968
0.19 b
0.17 bcd
0.15 cde
0.13 efg
0.11 g

**0.17 a

الثالثThird
1.67 g
4.27 d
5.00 c
5.97 b
7.50 a

4.88 a
16.0 a
16.1 a
14.9 b
13.1 efg
12.5 g
14.5 a

0.15 cde
0.13 efg
0.12 fg
0.11 g

0.12 b
0.02222

* المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا العمود ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
**المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا الصؾ ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
*Values with the same letter(s) in the column are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.
**Values with the same letter(s) in the class are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

وبعد حساب متوسطات رقم الحموضة لكافة مواعيد الجني في كامم التجربية تبيين نفيا االتجياه اليكي سيجله موعيد
الجني اووم في نداية التفزين المبرد فكان رقم الحموضة  6547و  6527و  9501لكم من موعيد الجنيي  0و  2و  1عليا
التوالي ،وبفرور معنوية بين جميع المواعيد .ويعود سبب كلع النففا نسبة الحموضة الكلية في الثمار فثم تقدم الفتر
التفزينييية وبسييبب وجييود افييتثؾ أصييث فييي نسييبة الحموضيية بالثمييار بييافتثؾ مواعيييد الجنييي ( Recasensوآفييرون،
 .)1989وعند دراسة أثر موعد الجنيي فيي اوضيرار الفسيلجية للثميار أوضيحت البيانيات المسيجلة فيي الجيدوم ( )6زيياد
نصابة الثمار بالتلون البني الدافلي لكيم مين موعيد الجنيي الثياني والثاليث فيي كافية مراحيم التفيزين وبفيرور معنويية بيين
جميع القياسات ،بينما لم تتحثر الثمار المقطوفة في الموعد اووم بالتلون البني الدافلي فثم تقدم التفزين المبيرد نال بشيكم
طفيؾ في ندايية فتير التفيزين .كميا تفيور هيكا الموعيد فيي تقلييم ااصيابة بيالتلون البنيي اليدافلي للثميار فيي كافية مراحيم
التفزين وبفرور معنوية مقارنة بمواعيد الجني اوفرى.
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Table (3): Effect of "Almiskawy" pear harvesting dates on some storage parameters after 4
months of cold storage (0±1˚C and 90-95% RH) in 2008 and 2009 seasons.
الصفة المدروسة
Parameters

درجة النشا
Starches Degree

نسبة السكريات
الكلية %
Total Sugars %

رقم الحموضة
Ph

مد التفزين (شدر)
Storage Periods
)(months
0
1
2
3
4
LSD
متوسط مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
0
1
2
3
4
LSD
متوسط مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD
0
1
2
3
4
LSD
متوسط مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD

مواعيد الجنيHarvesting Dates
اوومFirst

الثانيSecond

الثالثThird

0.7 d
2.7 c
4.7 b
5.7 a
6.0 a
0.7944

2.7 c
4.7 b
5.3 ab
6.0 a
6.0 a

4.7 b
5.3 ab
6.0 a
6.0 a
6.0 a

**3.9 c
*12.3 d
13.1 c
13.8 b
12.4 d
10.6 e
0.4878
*12.4 b
*4.24 i
4.44 h
4.61 g
4.95 d
5.15 c
0.05945
**4.67 c

4.9 c
0.4878
13.4 bc
14.6 a
13.0 c
11.9 d
9.9 f
12.6 ab
0.4067
4.66 g
4.78 f
4.97 d
5.16 c
5.27 b
4.97 b
0.04968

5.6 a
14.6 a
14.6 a
13.3 bc
12.1 d
10.1 f
12.9 a
4.86 e
4.94 d
5.13 c
5.26 b
5.33 a
5.10 a

* المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا العمود ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
**المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا الصؾ ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
*Values with the same letter(s) in the column are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.
**Values with the same letter(s) in the class are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

في نداية فتر التفزين علا سبيم المثام كانت نسبة التلون البني الدافلي هي  051و  651و  9لكم مين المواعييد 0
و  2و  1علا التوالي وبفرور معنوية .وقد سجم نفا االتجاه عند حسياب متوسيط نسيبة التليون البنيي اليدافلي لكيم موعيد
في كامم مراحم التجربة .وفي كليع بيين  Larrigaudi`ereوآفيرون ) (2004أن حيدوث التليون البنيي اليدافلي فيي ثميار
الكمثرى يحدث نتيجية نشياط أنزيميات التفمير واوكسيد حييث تعيد هنيا عمليية اوكسيد أكثير أهميية .كميا بينيت نتيازج نفيا
الجدوم ( )6زياد نصابة الثمار بانديار القلب المازي لكم من المواعيد الثاني والثالث وكلع فثم تقدم فتر التفزين المبرد
بينميا ليم تصيياب الثميار المقطوفيية فيي الموعيد اووم بظيياهر اندييار القلييب الميازي طيوام فتيير التفيزين المبييرد وحقير هييكا
الموعد بالتالي أفضم صفات وبفرور معنوية مقارنة مع باقي المواعيد .كما سجم االتجياه نفسيه بميا يتعلير بمتوسيط درجية
ااصابة بانديار القلب المازي لكامم التجربة.
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الجدوم ( :)6تحثير موعد جني ثمار الكمثرى المسكاوي في بع الصفات الفزنية فثم  6أشدر من التفزين المبرد.
Table (4): Effect of "Almiskawy" pear harvesting dates on some storage parameters after 4
months of cold storage (0±1˚C and 90-95% RH) in 2008 and 2009 seasons.
الصفة المدروسة
Parameter

درجة النشا
Starches Degree

مد التفزين (شدر)
Storage Periods
)(months
0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD

نسبة السكريات الكلية
%
Total Sugars %

0
1
2
3
4
LSD
معدم مواعيد الجني
Harvesting Dates
LSD

مواعيد الجنيHarvesting Dates
اوومFirst

الثانيSecond

الثالثThird

1.0 e
1.0 e
1.0 e
1.0 e
1.3 de
0.7437

1.0 e
1.7 cde
2.0 cd
4.0 b
4.3 ab

1.3 de
2.3 c
3.7 b
4.3 ab
5.0 a

1.1 c
1.0 c
1.0 c
1.0 c
1.0 c
1.0 c
0.4456
*1.0 B

2.6 b
0.6205
1.0 c
1.3 bc
1.7 ab
2.0 a
2.0 a
1.6 A
0.3718

3.3 a
1.0 a
1.7 ab
2.0 a
2.0 a
2.0 a
1.7 A

* المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا العمود ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .1519
**المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا الصؾ ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة .0.05
*Values with the same letter(s) in the column are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.
**Values with the same letter(s) in the class are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

وهنا يعتبر السبب نفسه في ظدور القلب المازي في ثمار الكمثرى نتيجية نشياط أنزيميات التفمير واوكسيد كميا فيي
حالة التليون البنيي اليدافلي ولكين يفتليؾ طريير التفياعثت المإلديية لظديور هيكا العير عين التليون البنيي ويعتبير تيراكم
اايثيييانوم دافيييم الثميييار مييين اوسيييباب المإلديييية لتقلييييم التصيييار الفثييييا ببعضيييدا وبالتيييالي حيييدوث ظييياهر القليييب الميييازي
( Larrigaudi`ereوآفرون.)2004 ،
كما درست الصفات الحسية للثمار المفزنة في ندايية فتير التفيزين المبيرد حييث بينيت النتيازج تفيور موعيد الجنيي
اووم بالنسبة لمظدر الثمر ولون الثمر وصيثبة الثمير والطعيم والنكدية وبفيرور معنويية مقارنية ببياقي المواعييد ،فميثث
بالنسبة لتحثير موعد الجني في الطعيم والنكدية كانيت  651و  157و  257لكيم مين المواعييد  0و  2و  1عليا التيوالي .بينميا
تفور موعد الجني الثالث بالنسبة لنسبة العصير في الثمر وبفرور معنوية مقارنة بمواعييد الجنيي اوفيرى .وتعيود أسيباب
هكه االفتثفات للتؽيرات الفيزيازية والكيميازية في الثمار فثم فتر التفزين المبرد بحيث انعكا كلع بشيكم واضيح عليا
صفات الجود للثمار وقابلية استدثكدا وعرضدا (الجدوم .)9
عند النظر في النتازج المدرجة في كافة جداوم التجربة يتبين لنيا تفيور موعيد الجنيي اووم لثميار الكمثيرى المحليية
صنؾ "المسيكاوي" والمفيزن عليا درجية حيرار  0 ± 1م °ورطوبية نسيبية  %29-21مقارنية بكافية المواعييد اوفيرى.
حيث حقر هكا الموعد أعلا جود وقدر تفزينية حتا  6شدور من التفزين المبرد وبحقيم فقيد ممكين بيالوزن ،كميا ليوحظ
تحثير هكا الموعد نيجابيا في تقليم نسبة العفن الكليي فيي الثميار واليتحكم باوضيرار الفسيلجية التيي تصييب صينؾ الكمثيرى
المسكاوي بشكم كبير (التلون البني اليدافلي واندييار القليب الميازي) ،كميا بينيت النتيازج مسياهمة هيكا الموعيد بزيياد العمير
التسويقي وبالتالي زياد فتر عير الثميار بمواصيفات تسيويقية جييد ويينعكا كيم هيكا بشيكم نيجيابي عليا زيياد العازيد
االقتصادي من ننتام وتفزين وتسوير ثمار هكا الصنؾ المحلية.
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˚م و0±1(  تاثير مواعيد الجني في الصفات الحسية لثمار الكمثرى المسكاوي فيي ندايية ميد التفيزين المبيرد:)5( الجدوم
.2112  و2112  رطوبة نسبية) للموسمين%29-21
Table (5): Effect of harvesting dates on sensory parameters of pear "Almeskawy" at the end of
cold storage (0±1˚C and 90-95% RH) for 2008 and 2009 seasons.
Harvesting Dates مواعيد الجني
Third الثالث

Second الثاني

First االوم

3.3 b

3.7 b

4.7 a**

LSD

الصفات الحسية
Sensory
Parameters

0.9195

مظدر الثمر
Fruit Appearance

نداية مد
التفزين
End of
storage
period

لون الثمر
Fruit colour

2.3 b

4.3 a

4.3 a

0.3142

2.3 c

3.7 b

5.0 a

0.1314

صثبة الثمر
Fruit Firmness

4.7 a

4.0 a

3.3 b

0.6785

نسبة العصير
Juice Percent

2.7 c

3.7 b

4.3 a

0.6401

الطعم والنكدة
Flavour

.0.05 **المتوسطات التي لدا نفا اوحرؾ في نفا الصؾ ليا بيندا فرور معنوية علا مستوى الثقة
**Values with the same letter(s) in the class are not differed significantly according to Duncan test at 5% P.

:وعليه نوصي بما يلي
. جني وتفزين ثمار الكمثرى المحلية صنؾ المسكاوي في وقت مبكر وكلع عند دفوم الثمار في بداية نضج الجني-0
 لتقليييم157  ودرجيية نشيياء%1522  ونسييبة حموضيية حييوالي%0157  جنييي الثمييار عنييد نسييبة مييواد صييلبة كازبيية حييوالي-2
اوضرار الفسلجية وزياد القدر التفزينية والعمير التسيويقي للثميار المعروضية باوسيوار وبالتيالي تقلييم الفاقيد الكليي مين
.الثمار وتحقير أعلا عازد اقتصادي

EFFECT OF HARVEST DATE ON STORAGE ABILITY AND QUALITY
FACTORS OF "ALMESKAWY" LOCAL PEAR CULTIVARS
Al Shoffe Y.S.

AL Safadi. M.

Bo Soubeh. A.

Apples and Vine research Department in Sweida
E-mail: yas24@cornell.edu

ABSTRACT
Fruit of "Almeskawy" local pear cultivar were picked in three different periods, during
two successive seasons 2008/2009. Harvested dates in the first season were 2/7, 9/7 and 16/7,
and 12/7, 20/7 and 26/7 in the second season respectively. In addition, fruit were stored after
pre-cooling at 0 ± 1 C° and 90- 95% RH, in storage units of pome and vine research
department in Sweida. On the other hand, physical and chemical properties were measured
monthly, also physiological disorders and decay were limited in every time, beside shelf life
was studied. The results showed that the ability of storage of "Almeskawy" local pear cultivar
for 4 months under cold storage conditions, depending on the best harvest date. Where the
first harvest date during two successive seasons showed to has a great effected on quality.
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Which, decreased weight loss (1.53 %), decay (1.7 %) and titratable acidity %, on the other
hand, delayed starch degradation and decreased firmness loss (6.3 kg cm-1). Moreover, TSS
(12.9 %), total sugars %, pH, storage ability and shelf life were increased by improving fruit
quality and marketability. Aside from, internal physiological disorders were absence in this
date. As well as, the first date had significant differences with hedonic scales comparing to
other harvest dates, in two successive seasons. This research to study the storage ability and
quality indicators of "Almeskawy" local pear cultivar is considered the first one in Syria.
Key words: Pyrus L., "Almeskawy" local pear cultivar, cold storage, storage ability, quality
factors, physiological disorders, shelf life.
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