
 Mangoالمانجو 

 Mangifera indicaاإلسم العلمي : 

 Anacardiaceaeالعائلة : 

 الموطن األصلي:

الموطن األصلي ألشجار المانجو هو جنوب شرف آسيا وهي تنمو بريا فييي 

ولقد حمل التجييار الترتليياليوا  مييار المييانجو  وال  –مناطق الهمااليا بالهند 

 إلى  فريقيا  م جنوب  مريكا حيث يعتقد  نها  دخلت  وال إلى الترازيل.

 

 الوصف النباتي :

 الشجرة :

 .سنة قمتها بيضاوية  و كروية 100-80مستديمة الخضرة وقد تعمر من  -

 تختلف كثيرا في ارتفاعها ونموها : -

)في الهند يوجد  نواع و صناف نموها ميينخفأ  و يكيياد يكييوا زاحفييا لكيين 

 م .25-م20النمو الطتيعي يكوا قائما وطويال( قد يصل إلى 

 يزيد نمو الشجرة إلى درجة كتيرة إذا زرعت في  رض عميقة وغنية. -

 ورات نمو في   ناء فصل النمو بينها فترة سكوا :لألشجار د -

 .دورات عادة )من مارس إلى ستتمتر( 2-3 •

 شهر. 2-1عدم نمو بطول لها دورات يفص  •

يالحظ كثيييرا وجييود  جييزاء مختلفيية فييي لونهييا فييي قميية الشييجرة وذليي   •

إلخييتالف عميير األوراج فنجييد بقعيية لونهييا قرمييزي  و  خضيير خفيييف 

وينتج هذا من إختالف الوقت الذي بد  فيه نمو كييل و خرى  خضر داكن 

 هذه األجزاء.



تتطلب األشجار فترة جافة لإلزهار وعقد الثمار وهذا معناه ، رغييم  نهييا  -

فاكهة إستوائية ، إنها غير مناستة للمناطق اإلستوائية الرطتة ، كما  نهييا 

قادرة على تحمل الصقيع وهذا شيء آخر غير متوقع في محصول فاكهة 

 ستوائي.إ

الجذور : تكوا الشجرة جذر وتدي عميق وكذا مجموع جييذري سييطحى  -

 منتشر وكثيف.

 لوا االوراج : وتكوا كفائتها حسب لونها : -

 قرمزية : التقوم بالتمثيل الضوئي. •

  خضر خفيف : تقوم بالتمثيل على  فضل وجه. •

  خضر مصفر : تقل مقدرتها على التمثيل. •

 كتيرة منها()يمكن اإلستلناء عن نستة 

 

 اإلزهار :

 ميعاده :

 من فتراير حتى مايو ويكوا على  شده في شهر إبريل )في مصر( -

سيينوات ميين الزراعيية بيياألرض  3-2تزهيير األشييجار المطعوميية بعييد  -

 المستديمة.

 سنوات من الزراعة. 7-5تزهر األشجار التذرية بعد  -

إكتوبرالسييابق يحدث بد  تحييول التييراعم ميين خضييرية إلييى زهرييية فييي  -

 لموسم اإلزهار .

 

 طبيعة الحمل :

 يحمل طرفيا على  فرع من نموات العام السابق. برعم زهري بسيط -

شهور ولكن  10-8من المفروض  ا األفرخ الناضجة يكوا عمرها من  -

قد يحدث  ا بعأ األفييرخ الحديثيية تكييوا ناضييجة فسيييولوجيا وبالتييالي 



ل فييي المييانجو يحييدث لهييا يمكن  ا تعطي  زهييارا وتجعييل طتيعيية الحميي 

 شذوذ :

 الحمل يكوا على  فرع مسنة. - 

 الحمل على  فرع عمرها سنتين . -ب

 الحمل يكوا على نموات حديثة. -ج

 شكل األزهار :

 سم . 50-20تتكوا األزهار في عناقيد طويلة يتراوح طولها من  •

لوا األزهار في العنقود الزهري يكوا مصفرا )كما في الصنفين مسيي   •

 وقلب الثور(. –

زهرة وقد يصييل عييددها  500-300يختلف عدد األزهار في العنقود من  •

 زهرة ولكن التعقد كل األزهار. 3000إلى 

       يحمييل العنقييود الزهييري نييوعين ميين األزهييار خنثييى  و كامليية ومييذكرة  •

Polygamous.  (from Greek polugamos (from polu- ‘much, often’ 

+ -gamos ‘marrying’)) 

• Polygamous: having male, female, and bisexual flowers on the 

same plant. Also called polygamomonoecious or trimonoecious. 

Or, with bisexual and at least one of male and female flowers on 

the same plant.   

•  

توجد األزهار الخنثى في الثلث القاعدي من العنقود الزهري  ما األزهار  •

 المذكرة فتوجد على الفريعات  الموجودة في قمة العنقود.

تختلف نستة األزهار الخنثى إلى المذكرة حسب األصناف وتتراوح بييين  •

 % فهي مثال:1-78

 % في الدبشة .1

 % في هندي سنارة.13

 في قلب الثور.% 52

 % في زبدة.27



التوجد عالقة طردية بييين هييذه النسييتة وبييين المحصييول وإا كانييت ميين  •

العوامل التي تؤدي إلى زيادة المحصول فمثال في قلب الثييور محصييوله 

قليل رغم زيادة نستة األزهار الخنثى وصنف هندي سنارة يمتاز بلزارة 

الثييور )عمومييا  محصوله رغم انخفاض نستة األزهار الخنثييى عيين قلييب

% والتي تسييقط نسييتة كتيييرة 4مايتم تلقيحه من األزهار الخنثى اليتعدى 

 % من األزهار العاقدة.6واليزيد ماينضج منها على 

 والعوامل التالية تؤ ر على نستة األزهار الخنثى : •

المعاومة : ففي سنة الحمل الخفيف يالحظ إنخفاض نستة األزهار  -أ

 الخنثى إلى المذكرة.

ألشجار: نستة األزهار الخنثى تكوا منخفضة في األشييجار عمر ا -ب

 الصليرة السن عن المسنة.

 جودة  و رداءة تكوين العنقود الزهري. -ت

 شذوذ عن طبيعة الحمل :

في بعأ االصناف قد تحتوي النورة الزهرييية علييى  وراج علييى طييول  •

 الشمراخ الرئيسي للنورة.

ي لنورة بفييرع يحمييل في بعأ األحياا قد ينتهي طرف الشمراخ الرئيس •

 وراقا ، هذا الفرع قد ينمييو برعمييه الطرفييي إلييى نييورة زهرييية  خييرى 

 شهور من تفتح النورة األصلية. 3-2صليرة بعد 

في بعأ االحييياا ورغييم  ا نييورة المييانجو طرفييية إال  ا األشييجار قييد  •

تحمل بعأ النورات الصليرة من براعم إبطية ولكن ذل  اليحدث غالتا 

الترعم الطرفي ألي ستب من األستاب  و إذا  عطى التييرعم إال إذا  زيل 

 الطرفي نورة زهرية لم يتم لها التلقيح ولم يحدث بها عقد الثمار.

في حالة عدم تكوا  مار على النورة فإنها غالتا ماتسقط ولكن وجود ولو  •

 عدد قليل من الثمار عليها يكوا كافيا لمنع هذا التساقط.

 أنواع اإلزهار:

 باإلضافة لإلزهار العادي تزهر األشجار في مواعيد  خرى :



إزهار الصيف : األزهار تكوا مشوهة التكوين إلصابتها بحلييم المييانجو  •

 ويجب إزالة العناقيد بمجرد تكونها )مصدر عدوى(.

إزهار الترجيع : يظهر في شهر يوليو في المنيياطق الحييارة مثييل الوجييه  •

الثمييار فييي فتراييير واليزيييد محصييولها عيين القتلي بمصر وتنضييج هييذه 

 % من المحصول األساسي وتكوا الثمار صليرة قليلة الحالوة.30

اإلزهار الشتوي المتكر: ويحدث ذل  في الشتاء إذا كيياا داف ييا واألرض  •

داف ة والجو جاف ولكن نستة كتيييرة ميين األزهييار تتسيياقط كمييا  ا حجييم 

 لعناقيد الزهرية متكرا.هذه اإزالة البد من الثمار يكوا صليرا و

 

 الثمرة :

هو التشرة الجلدية  Exocarpي )صادقة( حيث ال Drupe  مرة حسلة •

ي فهيييو الجييزء اللحميييي الييذي يؤكيييل  Mesocarpللثمييرة ،  ميييا اليي

 هو الجزء المتخشب )متصلب( وبداخلة التذرة. Endocarpوالي

كروييية  و تختلف كثيييرا فييي الشييكل )بيضيياوية  و قلتييية  و كلوييية  و  •

 مستطيلة(.

تختلف كثيرا في الحجم )بعضها اليزيييد حجييم الترقييوج وبعضييها قييد  •

 رطل( . 5-4يصل إلى 

 تختلف كثيرا في اللوا : •

 هندي. –دبشة  – خضر : قلب الثور 

 –صفراء  و حمراء خاصة في الجهة المعرضيية للشييمم : متروكيية 

 رقتة الوزة . –مس   –الفونم 

)متكرة  Protogenousمن النوع  Dichogamyالزهرة بها ظاهر  •

المتاع( فعضو التأنيث يكوا غالتا مسييتعدا للتلقيييح قييب إنفتيياح متييو  

األسدية وخروج حتوب اللقاح فيها وقد شوهد كثيرا  ا عضو التأنيث 

قد تم تلقيحه وذبل ميسمه قتل نضج حتوب اللقاح )لذا تتطلب المانجو 

ذاتييي فييي بعييأ  تلقيحييا خلطيييا بالحشييرات( كمييا لييوحظ وجييود عقييم



األصييناف فالبييد ميين زراعيية صيينف آخيير حتييى يعمييل كملقييح لييذل  

 الصنف الذي به عد توافق ذاتي .

 لون الثمرة :

 ارومانم. -تيمور – خضر مزرج : زبدة 

 لونج. –رقتة الوزة  – صفر برتقالي : عويم 

 دبشة. –مس   – صفر بخد  حمر : متروكة محمودي 

 –زبييدة الرشيييد  –بنييارس االنجر –قلب الثييور  – خضر : هندي سنارة 

 كوبانية.

 ما التذرة التي داخل الثمرة فهي تكييوا وحيييدة األجنيية  و عديييدة األجنيية 

 كما في التقسيم التالي :

الجنين : متروكة، الفونم، دبشة، رقتة الييوزة، فجييري كييالا، وحيدة  - 

رس، والييي باشييا، ملجوبييا، جيلور كليموكى، زبدة الرشيد، النجرابنييا

 بايري.

زبييدة، تيمييور، عييويم، المسييتكاوي، مسيي ، لييونج،  عديدة األجنيية : -ب

 محمودي،  رومانم، كوبانية، هندي سنارة، قلب الثور، جول .

وتعرف التذرة عديدة األجنة بوجييود حييزوز عليهييا تقسييمها لعييدة  جييزاء 

 وال وقصرة التييذرة فيظهيير  Endocarp ولكى نرى ذل  يجب إزالة الي

ذل  التقسيم بوضوح  ما التذرة الوحيييدة األجنيية فتتييدو كتليية واحييدة غييير 

 مقسمة.

 

 األهمية اإلقتصادية والقيمة الغذائية :

 مار المانجو مصدرا ممتازا لفيتامين ) ( والسكر الطتيعي والثمار غنييية 

 ييياض بدرجيية مناسييتة بفيتييامين )ج( وتحتييوي علييى بعييأ الثيييامين 



والنياسين والريتوفالفين ويجد بها  يضا التروتينييات والييدهوا والمعييادا 

 وحمأ المالي  والستري  والطرطري  والصتلات والتانين .

ي  فيكونتنستة  كتر في الثمار الخضراء عن الثمييار  ما حمأ األسكورب

الناضجة والجنين غني  يضا جدا بالكربوهيييدرات والييدهوا والكالسيييوم 

وبالتالي فهو ذو قيمة غذائية عالية ويمكن  ا يستخرج من القلييف التييانين 

 والصمغ.

ومن الناحية الطتية تعتتر المانجو عالجا ممتازا لييتعأ حيياالت النزيييف 

لداخلي وعالج  مراض األذا ويصنع منها شرابا لعالج ضييربة الدموي ا

الشمم وتستخدم بعأ المستخلصات الناتجيية ميين النييواة كقاتييل وطييارد 

 للديداا.

 الظروف البيئية المناسبة :

تحتاج االشجار إلى جييو جيياف بعييأ الشييك حتييى يمكنهييا  ا تعطييي  •

لجييو محصوال جيدا ولقد لوحظ  ا األشجار النامية في الجهييات ذات ا

التارد  و الجاف مثل األزهار هي  فضييل المنيياطق لإلنتيياج التجيياري 

مع توافر الرطوبة األرضية المناستة وكييذل  درجيية جييرارة مرتفعيية 

 م(   ناء فترة نمو الثمرة.°33-30نوعا )بين 

 درجة الحرارة :

شجرة المانجو الصييليرة السيين  كثيير تييأ را بإنخفيياض  و إرتفيياع درجيية 

األشجار كتيرة السن ، و هم مظاهر  عييراض التييرودة هييي الحرارة عن 

تحول األفرع والنموات إلى اللوا الرمادي  م تجعييدها وجفافهييا ويحييدث 

جفاف األفرع من  على إلى  سفل كذل  تجف العناقيييد الزهرييية إذا كيياا 

التعرض للترد   ناء التزهير، ولحماية األشجار صليرة السن ميين التييرد 

 قش  و زراعتها بين  شجار الموز والموالح.تلف بالحصير  و ال

ويمكيين تقليييل األ يير الضييار إلنخفيياض درجيية الحييرارة علييى األشييجار 

بزراعة مصدات الرياح حول حدائق المانجو كذل  فإا ري األشجار في 

فترات الترودة يساعد علييى تحمييل األشييجار لموجييات التييرودة الشييديدة. 



تفعة تتتع نفييم الطييرج التييي ولحماية األشجار من  ضرار الحرارة المر

 تحمي بها األشجار من الصقيع خاصة في األشجار الصليرة.

وبالنستة لألشجار كتيرة السن فتأ ير إرتفاع  و إنخفاض درجيية الحييرارة 

على األشجار يكوا قليال ويجب األ تقل درجة الحرارة في الصيييف عيين 

 مار.م، ألن ذلك يؤدي إلى قلة نمو األشجار وتأخير نضج الث13°

وتؤثر ضربة الشمس المباشرة في إصابة األشجار فيما يعرررب بضررربة 

 الشمس وينصح بطالء الجذوع واألفرع الرئيسية بماء الجير.

 

 

   الريــــاح:

تؤ ر الرياح خاصة الساخنة على النموات الحديثة تأ يرا سي ا وكذل  على    

األزهار خاصة إذا كاا الجو جافا كما  نها تييؤ ر بشييدة علييى تسيياقط الثمييار 

الحديثة العقييد ولحماييية األشييجار يييتم زراعيية مصييدات رييياح حييول بسييتاا 

 ياح كثيرا.المانجو كذل  اإلهتمام بالري في هذه الفترة مما يقلل   ر الر

 الرطوبة الجوية واألمطار :

تنمو  شجار المييانجو جيييدا عنييد تييوفر الرطوبيية الجوييية واألرضييية بدرجيية 

مناستة إال  ا زيادة الرطوبة الجوية لفترة طويلة خاصة   ناء التزهير يؤدي 

إلى تلف األزهار وإصابتها باألمراض المختلفة ولذل  فلكي تنمييو األشييجار 

أنه يلزم لهييا جييو حييار رطييب تسييوده فتييرة ميين الجفيياف وتثمر بحالة جيدة ف

خصوصا   نيياء تكشييف التييراعم الزهرييية واألزهييار ونضييج الثمييار وعليييه 

 يفضل عد زراعة المانجو في المناطق الرطتة حيث يقل إ مارها.

كذل  فإا سقوط األمطار اللزييير   نيياء التزهييير يعييوج عملييية التلقيييح ممييا 

على  ا األمطييار تييؤدي لزيييادة الرطوبيية  يترتب عليه قلة المحصول عالوة

مما يشجع على إنتشار بعأ األمراض مثل التياض الييذي يسييتب  ضييرارا 

 شديدة للعناقيد الزهرية.



 األرض المناسبة :

تنمو المانجو في  نواع عديدة من األراضي و حسن نمو لألشجار يكوا فييي 

إا األشييجار األرض العميقة جيدة الصرف ،  ما األرض الكثيرة الرطوبة فيي 

تنمو فيها جيدا إال  ا كمية المحصول وصفاته تكوا قليلة  و معدوميية حيييث 

يستمر سقوط الثمييار العاقييدة قتييل إكتمييال نموهييا علييى العكييم فييي األرض 

 العميقة جيدة الصرف.

ويفضل زراعة  شجار المانجو في األرض الصفراء الخفيفة اللنييية بييالمواد 

األشجار تنمو جيدا في األرض الرملية إذا العضوية والكالسيوم ، كذل  فإا 

توافر لها الماء والسييماد حيييث  ا األشييجار تقيياوم نسييتيا الجفيياف وظييروف 

التربة الفقيرة وصفات المحصول في األرض الرملية تكييوا  فضييل و يضييا 

 قوة حفظ الثمار في األسواج تكوا جيدة.

لثقيليية ويجب عييدم زراعيية األشييجار فييي األراضييي الملحييية  و األراضييي ا

 الرطتة ألا ذل  يقلل من محصول األشجار بدرجة كتيرة.

 التلقيح :

يتم تلقيح األزهار في المانجو بواسطة الحشييرات نظييرا ألا األزهييار تفييرز 

 رحيقا يجذب الحشرات إليها و يضا للرائحة العطرية في بتالتها .

حتيية فييي  200وعدد حتوب اللقاح بصفة عامة يكوا قليال حيث يتلغ عددها 

المت  الواحد كذل  حتييوب اللقيياح لزجيية ممييا يسييتب إلتصيياقها مييع بعضييها 

ويكوا عضو التأنيث في الزهرة مستعدا للتلقيح قتل نضوج المتو  وانتشار 

( )زهييرة متكييرة المتيياع( Dichogamyوتعييرف بظيياهرة ) حتييوب اللقيياح

 وعلى ذل  نادرا مايحدث التلقيح الذاتي في  زهار المانجو.

ويتم التلقيح عادة في الصييتاح حيييث تكييوا الحشييرات  كثيير نشيياطا وتكييوا 

% من األزهار 40الزهرة  كثر إستعدادا للتلقيح ، وعادة مايتم تلقيح حوالي 

% فقط من األزهار العاقدة هي التي تصييل إلييى  مييار مكتمليية 6إال  ا نستة 

 مو وتسقط كمية كتيرة من األزهار العاقدة.الن



 تكاثر المانجو :

تختلف  صناف المانجو من حيث إحتواء بذورها علييى جنييين واحييد  و عييدة 

 جنة كما ذكرنا من قتل ، ويؤدي اإلكثار بالتذرة  وحيدة الجنين إلييى إعطيياء 

 شييجار مختلفيية ورا يييا عيين النتييات األم وبالتييالي ال تعتتيير وسيييلة تجارييية 

كثار ،  ما في األصناف عديدة األجنة فإا الجنين الجنسي يكييوا  ضييعف لإل

األجنة وغالتا يضمر قتل  ا يكوا التادرة ،  مييا األجنيية األخييرى فييي نفييم 

التييذرة والتييي تعييرف باألجنيية الخضييرية  و النيوسيييلية فهييي تعتتيير وسيييلة 

خاليييا للتكا ر الخضري حيث  نها ناتجة من اإلنقسام الميتييوزي )المتاشيير( ل

نسيج النيوسيلة وبالتالي فإا استخدامها في اإلكثار يضمن إسييتمرار صييفات 

الصنف األم ، ويجب مراعاة  ا حيوية الجنين في المانجو ذات عمر قصير 

 يام ، ومن الممكن إطالة عميير الجنييين إذا  10فقد يموت الجنين بعد حوالي 

ين بهذه الطريقة حفظت التذور في مسحوج فحم نتاتي مندى فيمتد عمر الجن

إلى حوالي شهر، ويمكن معرفة التذور التي فقدت حيويتها عيين طريييق رج 

اإلندوكارب فإذا سمع صوت حركة الفلقتين داخله دل ذل  علييى  ا الفلقييات 

 بد ت تضمر وال تمأل فراغ اللالف المتخشب )اإلندوكارب(.

 -ويمكن تلخيص طرج تكا ر المانجو كما يلي :

ر تجارية حتي في حالة األصناف العديدة األجنيية ، التذرة : طريقة غي - 

فاإلكثار بالتذرة يييؤدي لتييأخر الييدخول فييي اإل مييار كمييا يكييوا حجييم 

األشجار كتيرا بالنستة لألشجار الناتجة من التكا ر الخضري ، وعادة 

ماتحمل األشجار التذرية العديد من الثمار الصليرة الحجييم المتيياخرة 

 جدا وهذه الثمار تكونت بكريا. النضج ذات النواة الرقيقة

التطعيم : حيث يجييرى التركيييب باللصييق عنييدما يكييوا سييم   -ب 

األصل والطعم متما ال على  ا تييتم هييذه العملييية عنييدما يتييد  التييرعم 

الطرفي إخييراج نمييو جديييد فييي األصييل والطعييم )إبريييل ومييايو(،  و 

يجرى اللصق اللساني بطريقة مشابهة لما ستق مع عمل قطع ر سييي 

سم في األصل والطعم بعييد عمييل الكشييط فييي كييل منهمييا  ييم  3له طو

يجرى التركيب بتداخل لساج كال منهما مما يؤدي إلنطتيياج األنسييجة 

 تماما في األصل والطعم ونجاح اإللتحام.



كما يمكن إجراء التركيب بالشق القمي وهو من  نجح الطرج المتتعة 

لحصييول بواسييتطها حديثا في المانجو ونستة نجاحها مرتفعة ويمكن ا

 على عدد كتير من الشتالت المطعومة.

 

 : الـــــري 

سيينوات فيييمكن عمييل  4تزرع األشجار في بواكي وعندما تصل إلييى عميير 

متر تكوا األشجار في منتصفها ويتم الري في جوانب  1مصاطب عرضها 

هذه المصاطب ويتم ذليي  فييي األرض الصييفراء  و الثقيليية  مييا فييي األرض 

الرملية فيتم عمييل بوائيي  عادييية وعنييدما تكتيير األشييجار فييي العميير تييروى 

 بطريقة الحياض.

 يييام عنييد  6 يام فييي الصيييف وكييل  4بالنستة لألشجار الصليرة فتروى كل 

اعتدال الجو  ما في األراضي الصفراء الثقيلة فيييتم ري األشييجار الصييليرة 

كل شهر ي الشتاء مرة  يام عند اعتدال الجو وف 10 يام صيفا وكل  8-6كل 

)برنامج الييري حسييب طقييم المنطقيية(  مييا األشييجار الكتيييرة فتييروى رييية 

غزيرة قتل التزهير متاشرة  م يوقف الري   ناء فتييرة التزهييير وحتييى عقييد 

الثمار ويمكن ري األشجار   ناء فترة اإلزهار خاصة إذا طالت هييذه الفتييرة 

 يييام فييي  7األشييجار كييل  و كيياا الجييو حييارا ، وبعييد عقييد الثمييار يييتم ري 

 يام في األراضي الصفراء  و الثقيليية ويييتم إيقيياف  10األرض الرملية وكل 

الري في شهر نوفمتر وحتى ينتهي فصل الشتاء )هذا بالنستة للييري بيياللمر 

 فقط في مناطق معتدلة المناخ(.

 

 التسميد :

 األشجار الصليرة السن : يضاف السماد التلدي شتاء

 في السنة األولى / فدااسماد بلدي  3م10

 سمادي بلدي في السنة الثانية / فداا 3م15



سماد بلييدي فييي السيينة الثالثيية والرابعيية ، كمييا يضيياف نتييرات الجييير  3م20

جرام/شييجرة )مييارس ،مييايو، يوليييو( فييي حاليية الجييو  600-300بمعييدل 

سيينوات وذليي  لييدفع  4-3المعتدل وبعد السنة الرابعة يتم التسييميد مييرة كييل 

مقيياطف سييماد  8-6األشجار إلى اإل مار ويضاف للشجرة فييي هييذه الحاليية 

ي الشييتاء وهييذه تنثيير حييول سيياج الشييجرة بعيييدا عيين الجييذع بلدي تضاف ف

كجييم نتييرات جييير علييى  1سم  م تعزج األرض كييذل  يضيياف  50بحوالي 

 الث دفعات في مارس ومييايو ويوليييو فييي المنيياطق المعتدليية المنيياخ )هييذه 

المواعيد تتلير حسب الظروف الجوية لإلمارات فيمكن إضافة دفعة في كل 

سميد فييي فتييرة الجييو الحييار رس وإبريل( لتجنب التمن )ديسمتر ويناير وما

 مما قد يضر باألشجار.

وفي االراضي الرملية تزداد كمية السماد المضافة بمقدار الربع كما يضاف 

كجم/شيييجرة وسيييلفات التوتاسييييوم بمعيييدل 15السيييوبر فوسيييفات بمعيييدل 

 كجم/شجرة.1

 

 التقلــيم :

نظييرا ألنييه إذا تركييت  عند تربية األشجار الصليرة يييتم قصييف قميية الشييتلة

لتنمو فهي تعطي نمو ر سيا بدوا تفريع وعلى ذل  تقصف قمة النمييو وهييذا 

 فرع قوية ويييزال  4-3يشجع على التفريع الجانتي وينتخب من هذه الفروع 

التاقي وهذه تكوا لألفرع الرئيسية للشجرة كما يتم إزالة األفرع التي توجييد 

كذل  يتم إزالة السرطانات واألفرخ سم على الجذع   60على ارتفاع  قل من 

 المائية. ويتم التقليم قتل بداية نمو األشجار  و قتل بداية دورة نمو.

 ما في األشجار التاللة فال يتم عادة تقليم  شجار المانجو وتقتصر ذل  علييى 

إزالة األفرع الميتة والمتشابكة والمتزاحمة ، بعد إجييراء عملييية التقليييم يييتم 

بوردو في مكاا الجييروح  و  ي مطهيير آخيير لمنييع اإلصييابة  الدهاا بعجينة

 باألمراض.

 جمع الثمار:



 يجب مراعاة النقاط اآلتية عند جمع الثمار :

يجب الحذر من جمع الثمار قتييل إكتمييال نموهييا ألا ذليي  يييؤدي إلييى  -1

 كرمشتها .

يجب  ا تقطع الثمار بجزء من ساج الثمرة و ا يتم الجمييع بإسييتخدام  -2

 المقصات الخاصة بذل .

اليجوز جمع الثمار بشدها ميين األفييرع الا ذليي  يييؤدي إلييى خييروج  -3

العصييارة عنييد منطقيية إتصييال الثمييرة بييالفرع ممييا يجعلهييا عرضيية 

 لإلصابة باألمراض الفطرية.

يجب عدم جمع الثمار بهز األشييجار ألا ذليي  يييؤدي لسييقوط الثمييرة  -4

ة بقائهييا فييي علييى األرض ممييا يسييتب جييرح الثمييار ويقلييل ميين فتيير

 األسواج.

يجب عند جمع الثمار  ا يتم ذل  عند درجييات نضييج تختلييف حسييب  -5

بعد الجهة التي سترسي إليهييا ومييا إذا كانييت ستسييتهل  محليييا  و يييتم 

 تصديرها وبعد المكاا الذي سترسل إليه.

 تخزين الثمار :

 مار المانجو ال تتحمل التخزين على درجات الحرارة المنخفضة والتييي 

لييى الصييفر الم ييوي حيييث تصيياب بأضييرار الييدودة ووجييد ميين تصييل إ

ة يتم تخزين الثمييار عليهييا هييي الدراسات المختلفة  ا  نسب درجة حرار

% ووجد أن نسبة الرطوبررة 90-85م ونسبة رطوبة ال تقل عن 9-11°

فرري الثمررار تررتداد وتقررل المررادة الجافررة بتيررادة فترررة التخررتين وتررتداد 

السرريرياا المختتلررة ، يررذلك فرر ن  الحموضة خررالل النضررج مررة تيررادة

السيرياا الغير مختتلة تتداد ترييتها لفترة قصيرة حيث تصل ألعلى 

 (1995ترييت لها ثم تبدأ في النقصان بعد ذلك. )إبراهيم وخليب ، 

 بعض المشاكل المرتبطة بإنتاج المانجو:

 اإلتجاه للنمو الخضري دوا إنتاج الثمار : -1

Vegetative Growth without fruit bearing: 



تحدث هذه المشكلة نتيجة بعأ العمليات الزراعييية الخاط يية خاصيية 

الري والتسميد وتحدث مع المزارعين الييذين يييؤدوا إلتجيياه الشييجرة 

في وقت كانت يجب  Flushللنمو الخضري بإعطاء دورة جديدة منه 

  ا تتجه فيه الشجرة للسكوا  و لتكوين براعم زهرية.

 : Alternate Bearingل تتادل الحم -2

تختلف  صناف المانجو في حييدة تتييادل الحمييل عيين بعضييها الييتعأ ، وقييد 

تزداد المشكلة بشييكل كتييير فييي بعييأ األصييناف نتيجيية للعوامييل الورا ييية 

وتؤدي بعأ الممارسات التستانية الخاط ة إلى زيادة حييدة المشييكلة ويجييب 

ل هييذه وربمييا تييؤدي التعامل مع األشجار بحيث تخرج من دورة تتادل الحم

 إلى تصحيح المشكلة بالكامل.

 : Early Bloominاإلزهار المتكر  -3

قد يحدث ذل  اإلزهار المتكر بفعل الظييروف المناخييية عنييدما تكييوا هنييا  

بعأ األيام الداف ة بشكل زائد   ناء فصل الشتاء وتزيد حدة المشييكلة إذا لييم 

 هنا  تنظيم لعمليات الري والتسميد.يكن 

 : Fruit Dropثمار تساقط ال -4

تتجه المانجو طتيعيييا إلجهيياض عديييد ميين الثمييار العاقييدة. وقييد يتييد  تسيياقط 

الثمار اللير معتاد مع وجود بعييأ األيييام الحييارة بطريقيية غييير عادييية فييي 

المراحل المتكرة والمتوسطة من تلقيح األزهار والعقد . وتزيد حدة المشكلة 

 وحد ت لفحة لألزهار.إذا لم يتم التحكم في مرض األنثراكنوز 

 : Decline & Die-Backالتدهور والموت الرجعي  -5

قد يحدث إخييتالط بييين هيياتين المشييكلتين ، فالتييدهور يصييف مايحييدث لكييل 

الشجرة بصفة عاميية بينمييا المييوت الرجعييي قييد يحييدث فقييط فييي جييزء ميين 

 .Botrydiplodia thiobromalالشجرة بفعل  حد الفطريات مثل التوتريديتلوديا 

وقييد يرجييع التييدهور إلييى إرتفيياع مسييتوى الميياء األرضييي بدرجيية كتيييرة 

م في بعأ المناطق( وبالتييالي تعييرض جييذور االشييجار لييتعأ 2-15)مثل

األمالح خاصة جذور الشجرة الناضجة كما قد يرجع الموت التراجعي إلييى 



ري زيادة التوصيل الكهربي لماء الري الناتجيية ميين اآلبييار مييع إسييتعمال اليي 

بالتنقيط حيث لم تسييتطع هييذه الطريقيية  ا تلسييل األمييالح بالدرجيية الكافييية 

وبالتالي حدوث الموت التراجعي بفعل سمية األمالح )زيييادة السييمية يييؤدي 

 إلى إحتراج األوراج ، فقد المجموع الخضري والموت التراجعي(.

 : Inter-plantingتحميل المانجو  -6

مزارعي المييانجو حيييث يييتم تحميييل المييانجو تحدث هذه بشكل كتير بين 

باحد محاصيل الحمضيييات ، كمييا قييد يسييتخدم الخييوخ والمشييمش  يضييا 

كمحاصيل تحميل . وقييد يييؤدي نظييام التحميييل إلييى إعاقيية نمييو المييانجو 

والمحصول اآلخر كما يعيق تنفيذ العمليييات الزراعييية بشييكل متما ييل  و 

يتييه ومتطلتاتييه المائييية متجانم خاصة إذا كيياا المييانجو يختلييف فييي تلذ

 والحاجة لكافحة آفاته عن المحصول المحمل عليه.

وتزيد حدة المشكلة إذا قام بعأ المزارعين بتحميل محاصيل حتوب  و 

خضر بين  شجار المانجو ، وتضر هذه العملييية  شييجار المييانجو بشييكل 

 كتر حيث  نها تتطلب عمليات حرث وزراعة بذور وعريق وجمع ممييا 

تدمير العديد من الجذور الملذية القريتة ميين السييطح ألشييجار يؤدي إلى 

 المانجو.

ونجد مثال  نه في حالة التحميييل بييالقمح ،  ا متطلتاتييه المائييية ومواعيييد 

الري تختلف كثيرا عما تحتاجه المانجو وبالتالي قييد يحييدث غييدج بالميياء 

 droughtمتكرا فييي موسييم النمييو  ييم يحييدث إجهيياد جفيياف  و عطييش 

stress . في فترة ما قتل جمع القمح حيث يتطلب القمح ذل 

 المشاكل المرتتطة بنظام الري والتسميد : -7

عادة مايرتتط التسميد بنظام الري المتتع إما من خالل برنامج منظم يتم ميين 

 و مجييرد نظييام ري  fertigationخالله إعطاء جرعيية السييماد مييع الييري 

 حها بالطريقة التقليدية.باللمرعادي بعد إضافة السماد للتربة على سط

ويعتمد كثير من المزارعين في الزراعة الصحراوية على الري بماء اآلبار 

من خالل الري بييالتنقيط ، وقييد تعيياني األشييجار مييع هييذا النظييام ميين سييمية 



األمالح حيث اليتم غسيل األمالح كما يحدث مع الري باللمر ، وقد وجييود 

جييزء فييي المليييوا ممييا يضيير  3000مثال  ا تركيز األمالح قد يصييل إلييى 

بأشجار المانجو ولذا يفضل نظام الري الرذاذي تحت كل شجرة علييى حييدة 

                            Under-tree micro-sprinklersويطلق عليه :  

وقييد يلجييأ بعييأ المييزارعين إلعييادة إسييتخدام مييياه الصييرف دوا تنقييية او 

 مما يضر باألشجار.معالجة حيث تتوفر على مدار العام 

كما قد يلجأ بعأ المزارعين عند توافر مياه الري إلى الييري الزائييد بلييأ 

النظر عن المرحلة الفسيولوجية التي تمر بها األشجار والتييي قييد ال تتطلييب 

مييع هييذا الييري الزائييد إضييافة زيييادة الييري فييي اوقييات معينيية ، ويتييزامن 

ناسب مما يدفع األشجار إلى النيتروجين بتراكيزات عالية في الوقت غير الم

الدخول في دورة من النمو الخضري بينما كانت يجب  ا تكييوا سيياكنة فييي 

وترتتط مشكلة اإلزهييار المتكيير بعييدم مالئميية هذه الفترة  و في فترة إزهار 

برنامج الري والتسميد، كما قد يحدث اإلزهار المتكر  يضييا بفعييل العوامييل 

 الجوية كما  شرنا من قتل.

كل التسميد هو إهمال التسييميد بالعناصيير الدقيقيية ، فقييد ال يضيييف ومن مشا

المزارعين  بدا  ي سييماد يحتييوي علييى تليي  العناصيير إعتمييادا علييى ميياهو 

موجود بالسماد العضوي الذي يضاف سنويا وبالتييالي ميين السييهل مالحظيية 

 عراض نقص عناصر مثل الزن  والحديد باإلضييافة إلييى التوتاسيييوم علييى 

التي  همل إمدادها بالعناصر الدقيقة رشا ، بل وجدت  عراض  تل  األشجار

نقص الزنيي  والحديييد فييي مييزارع تييرو مييرتين سيينويا بمخلييوط العناصيير 

 الدقيقة وبالتالي فإحتياج األشجار منها كتير.

 : Jelly Pulpمشكلة اللب الجيلي  -8

تمثل مشكلة في  مار المييانجو حيييث  ا اللييب القريييب ميين النييواة المتصييلتة 

وا رخوا وبدرجة نضج زائدة مما يؤ ر على الجودة األكلية للثمار وعلى يك

حياتها على األرفف كتخييزين ويعتقييد  ا هييذه المشييكلة تحييدث نتيجيية نقييص 

 عنصر الكالسيوم  و نتيجة التسميد النيتروجيني الزائد.



وقد وجد األبحاث صلة قوية بين عنصر الكالسيييوم وحييدوث هييذا اإلخييتالل 

ي يعتقد إلى  نه يرجع إلى إنفجار األنسييجة الوعائييية للنهاييية الفسيولوجي الذ

 الساقية من الثمرة   ناء المراحل األخيرة لتطورها.

وقد التكوا المشكلة المشكلة راجعة إلى نقص الكالسيييوم فييي التربيية ولكيين 

 إلى كيفية توزيع الكالسيوم بين األوراج والثمار نتيجة المنافسة بينهما.

عنييدما يقييل الكالسيييوم فييي  وعييية الخشييب بينمييا يزيييد نييتح  وتزداد المنافسة

األوراج ولذل  كلما زاد النتح في األوراج يزداد بها الكالسيييوم مقارنيية بمييا 

فييي الثمييار. وممييا يؤيييد ذليي   ا قييد وجييد فييي الصيينف الفييونم  ا محتييوى 

الكالسيوم في األوراج عالية الحيوية كاا خمم  ضعاف الموجود في الثمار 

ها تكوين اللب الجيلي كييذل  كانييت الثمييار المصييابة بهييذا اإلخييتالل وزاد في

خمم  ضعاف تل  الموجييودة علييى األشييجار ضييعيفة الحيوييية ، لييذل  فييإا 

العوامل التي ية التي تشييجع النمييو الخضييري النشييطة مثييل الحييرارة العالييية 

وزيادة رطوبة التربة سوف تقلل الكمييية المخصصيية للثمييار ميين الكالسيييوم 

 يد من حدوث هذه الظاهرة في الثمار .مما يز

 ونمو وإثمار المانجو : Salt stressإجهاد الملوحة 

 شجار المانجو حساسة  لزيادة الملوحة حيييث تييؤدي إلحتييراج قميية الورقيية 

وحوافها وتعرض النصل كما  نه فييي الحيياالت الحييادة يقييل النمييو وتتسيياقط 

 األوراج وقد تموت الشجرة.

فتؤدي زيادة تركيز الصوديوم إلى تكييوا بقييع بنييية جافيية فييي األوراج وقييد 

مللييي مييوالر ميين كلوريييد  60-20وجد من األبحيياث  ا التعييرض لتركيييز 

الصوديوم  و سلفات الصوديوم قد  دى لنقص المساحة الورقية ممييا  وضييح 

كما  ا الملوحة تؤدي إلى التأ ير على قدرة الخاليا على الزيادة في الحجم ، 

التعييرض  دت الملوحة إلى نقص معدل النتح ونقص بدرجة  كتر مع زيييادة 

 للملوحة وبالتالي انخفأ معدل نمو النتات.

وتوجد إختالفات كتيرة بين  صناف المانجو الوحيييدة الجنييين وكييذل  عديييدة 

االجنة. ومع ري بعأ األصناف الوحيدة والعديدة األجنة بماء يحتوي على 



رين فلقد بد  ظهور  عراض إحتراج حاد على األوراج مللي موالر كلو 10

بعد فترة قصيرة ولكن بعأ األصناف لييم يظهيير عليهييا  ي ضييرر  و كيياا 

الضييرر طفيفييا وكانييت معظييم األصييناف المتحمليية للملوحيية العالييية عديييدة 

 االجنة.

وقد اتضح ميين تحليييل األوراج  ا تركيييز الكلييورين فييي النتاتييات المقاوميية 

%( 55,0-43,0%(  على بكثير من تل  اللير مقاومة )77-68,0للملوحة )

مما يوضح  نها  كثر مقاومة للكلورين وقد كاا تركيز الصوديوم في جييذور 

 األصناف المقاومة مرتفعا بينما قل في األفرع .

 ا نمو نتاتات المانجو في وسييط مرتفييع الملوحيية يييؤ ر  يضييا علييى تركيييز 

مثال  ا األصناف المقاومة إلرتفيياع  العناصر األخرى في األوراج فقد وجد

نسييتة الملوحيية إحتييوت  وراقهييا علييى نسييتة  علييى التوتاسيييوم والكالسيييوم 

والماغنسيوم بالمقارنة بتل  النتاتات الحساسة إلرتفيياع الملوحيية وقييد يرجييع 

ذل  إلى عامل التخفيف حيث  ا النتاتات المتحملة إستمرت في النمييو بينمييا 

 ا اع الملوحة تم تثتيييط معييدل نموهييا. وكييذل  وجييد النتاتات الحساسة إلرتف

زيييادة نسييتة الصييوديوم فييي محلييول التربيية قييد  دت إلييى تقليييل إمتصييا  

 الفسفور والملنسيوم وظهور  عراض نقصها على النصل .

وهنا  حاجة لمزيد من المعلومات عن الحدود الحرجة التي الوصييول إليهييا 

لمييانجو بييدوا التييأ ير علييى نقييص في ماء الري  و التربيية والتييي تتحملهييا ا

المحصول وانخفاض جودة الثمار ، ويمكن اإلسييتفادة ميين تليي  اإلختالفييات 

الكتيرة بين األصييناف بحيييث يييتم إنتخيياب  صييول مقاوميية لزيييادة الملوحيية 

وعموما تعتتر المانجو من المحاصيل الحساسية نستيا إلرتفاع نستة الملوحة 

 لخضرة األخرى.بالمقارنة مع األشجار المستديمة ا

 ونمو وإثمار المانجو : Drought stressإجهاد العطش 

هنا  إتفاج عام على  نه يجب  ا يستق فترة اإلزهار فترة جافة حتى يمكيين 

الحصييول علييى محصييول جيييد ويعتتيير محصييول المييانجو مقاومييا للجفيياف 

ويستطيع التقاء لمدة تزيد عن  مانية شهور بدوا هطييول  مطييار ولكيين مييع 

ذل  يجب العناية بالري في الفترة من عقد الثمار حتى إكتمال النمو وخييالل 



فترة الصيف للحصول على نموات خضرية جديدة هي التي ستحمل طرفيييا 

التييراعم الزهرييية فييي السيينة القادميية. ويييؤدي العطييش  و اإلجهيياد المييائي 

Water stress  إلى وجييود بقييع بنييية جافيية حييول منطقيية العييرج الوسييطى

 باألوراج إلى  Water potentialويحدث ذل  مع وصول الجهد المائي 

ميجا باسكال ويعتتر الضرر مستديم في هذه الحالة بينمييا يتييد  حييدوث  2,3-

ميجييا  2,1-الذبول فييي األوراج الحديثيية إذا وصييل الجهييد المييائي بهييا إلييى 

ميجييا باسييكال  5,3-باسكال بينما يحدث الذبول الدائم ألوراج المييانجو عنييد 

د مما ولكن األشجار تأخذ وقتا طويال يتعدى الشهر حتى تصل إلى هذا الجه

يدل على محاولة النتات تنظيم حركة المياه لمنع حدوث الجفاف بسرعة من 

خالل مايسمى بعملية الظتط اإلسموزي حتى تستمر حركة المياه من التربة 

 إلى النموات الخضرية.

ومن المعروف  ا اإلجهاد المائي المعتدل يؤدي إلى دفع الشجرة المستديمة 

ناطق اإلستوائية كما هو الحال في الييتن الخضرة على اإلزهار في بعأ الم

والليموا األضاليا وكما يعتقد  يضا في المانجو ، فييإذا تييم تصييويم األشييجار 

 لفترة فإنه بعد الري بإستوع  و ا نين يحدث إزهارا.

( في  حييد  صييناف المييانجو 1994) Schafferand Andersonوقد وجد 

 سييابيع  5مائي لمدة  (  ا بعد فترة إجهادNam Dok Maiبتانكو  اسمه )

% عندما قيمة الجهييد 90 م الري زادت  طراف األفرع التي  زهرت بنستة 

ميجا باسكال مع وجود فارج  75,0-المائي في األشجار  قل من  و مساوية 

 كتير بين حرارة الليل والنهار وقد تييم تفسييير ذليي  علييى  سيياس  ا العطييش

ة األوراج التاللة . وتعتتر يمنع إعطاء دورة نمو خضري وبالتالي تزيد نست

هي المصدر لمنشط اإلزهار بينما تعتتيير األوراج  matureاألوراج التاللة 

الحديثة هي المصييدر اللنييي بمثتطييات اإلزهييار، وبالتييالي فإنييه فييي المنيياخ 

اإلستوائي فإا اإلجهاد المائي قد يحفز من عملية اإلزهار عن طريق زيييادة 

الكمية الكلية من منشط اإلزهار المنتج بواسطة المجمييوع الخضييري. ومييع 

ي ) و عطش( فإا القمم الميرسييتيمية التييي فقييدت الميياء قييد وجود إجهاد مائ

تصتح  كثر حساسية للمستويات المنخفضة من منشييط اإلزهييار. وميين ذليي  



يمكن القول  ا زيادة نستة األوراج التاللة قد تعوض من قلة كمييية التييرودة 

 المتوفرة لحدوث التكشف الزهري في المناطق اإلستوائية.

حدوث إجهاد مائي لمدة شهرين بعد العقد قد ادى  كما اتضح من األبحاث اا

لنقص كتير  في كمية الثمار التي بقيت على األشجار كما  نه قييد   يير سييلتيا 

% عنييد الجمييع( ،  مييا فييي حاليية عييدم 20على حجم الثمار )قييد يصييل إلييى 

حدوث إجهاد مائي لمدة شهر عقب عقد الثمار  م بعييد هييذا الشييهر يييتم منييع 

فلقد  دى إلى بقاء الثمار العاقدة علييى األشييجار ولييم يقييل الماء عن األشجار 

عددها عند المقارنة مع األشييجار المييرواه ولكيين قييل حجييم الثمييار فييي تليي  

% مقارنة بالكنترول . وقد 34األشجار التي تعرضت لإلجهاد المائي بنستة 

 تت من تجارب آخرى في فلوريدا ومصر  همية ري األشجار بإنتظييام بعييد 

إنعكم ذل  على زيادة كمية المحصول كما زاد حجم الثمار التي  العقد حيث

 جمعيييت متكيييرا فيييي  وائيييل الموسيييم وبالتيييالي زادت  ربييياح المنتجيييين

Schafferand Anderson (1994. ) 

( بالهنييد  ا الييري اإلسييتوعي Dashehariومع ذل  فقد وجد في الصيينف )

تسيياقط الثمييار بعييد  سابيعتالنسييتة لتقليييل  3كاا  فضل بالمقارنة بالري كييل 

 سابيع بعد العقد لكيين تسيياقط  6حتفاظ بهذا الترنامج للري لفترة العقد مع اإل

 ماقتل الجمع زاد من تل  األشجار التي كانت تروى إستوعيا.

وعموما يتدو من األبحاث المختلفة  نه من المفيد منع حدوث اإلجهاد المائي 

ن عمر الثمار ألا هذه الفترة  سابيع األولى م 6-4ألشجار المانجو في فترة 

حرجة جدا بالنستة لنمو الثمرة بعد ذل  ففي هذه الفترة يحدث انقسام الخاليا 

بدرجة سريعة جدا كما تتكوا جدر الخاليا ولذا فإا اإلجهاد المائي حتى لييو 

 كاا طفيفا في هذه الفترة فأنه ينتج عنه تأ يرا ضارا على نمو  مرة المانجو.

الشييجرة بالميياء نتيجيية غييزارة األمطييار يييؤدي لحييدوث غمر منطقة جييذور 

إجهاد مائي مما يييؤ ر سييلتيا علييى إمتصييا  الميياء نتيجيية إختنيياج الجييذور 

فيظهيير علييى األوراج الطرفييية الحديثيية  عييراض مشييابهة ليينقص عنصيير 

 التوتاسيوم حيث تجف حواف النصل وينثنى للداخل.

 



 اإلختالالت الفسيولوجية لثمار المانجو :

عرض  مار المانجو لظروف بي ية وعمليات زراعية مختلفة وكييذل  يؤدي ت

لسوء التداول بعد الجمع إلى حدوث  عراض غير طتيعييية فييي الثمييار التييي 

يمكن تمييزها بوضوح والمقارنة بما يحييدث نتيجيية األضييرار المرضييية  و 

اآلفات الحشرية ويطلق على هييذه اإلختالفييات اللييير مرضييية بيياإلختالالت 

جية وبستب تعقيد األحداث التي تؤدي لحدوث تل  اإلختالالت فييإا الفسيولو

التعييرف علييى العوامييل المسييتتة يكييوا  كثيير صييعوبة وذليي  بالمقارنيية مييع 

 عراض األمراض واآلفات وعادة ميياتنتج اإلخييتالالت الفسيييولوجية نتيجيية 

لعدم التوازا الذي يحدث في بي ة الثمار إما قتل الجمييع  و بعييده وقييد يييؤدي 

إلى إنهيار الخاليا  و ظهور األنسييجة وكأنهييا نقعييت فييي الميياء كمييا قييد  ذل 

تظهر بعأ التقع التنية على  جزاء من الثمرة وقييد وجييد  ا العوامييل التييي 

تدفع لحدوث تل  اإلختالالت قتل الجمع تتركز في موقع المزرعة ، ظروف 

مييا التستاا ، مييدى اإلهتمييام بالتلذييية وظييروف عملييية الجمييع  و الحصيياد  

العوامييل التييي تييدفع لحييدوث اإلخييتالالت بعييد الجمييع تشييتمل علييى درجيية 

تركيز األوكسجين و اني  كسيد الكربوا وطريقة التعت ة والمييواد الحرارة ، 

وتييؤدي هييذه  Surface Coatingالتي تم إستخدامها لتلطية سييطح الثمييرة 

اإلختالالت الفسيولوجية إلى حدوث فقد كتير في  مار المانجو فقد وجد على 

ستيل المثال  ا اإلنهيار الداخلي لثمار المانجو من صنف الفونم قييد يييؤدي 

% من محصولها لذل  فمن المهم التعييرف بدرجيية  كتيير علييى هييذه 30لفقد 

 ت عنه وميين  هييم هييذه اإلختالالت حيث يتوفر القليل من المراجع التي تحد

 -اإلختالالت الفسيولوجية لثمار المانجو مايلي :

 : Chilling Injury ضرار الترودة  -1

عادة مايتم إستهال  المانجو محليا دوا الحاجة إلى التخزين لمدة طويلة ولذا 

قد تحفظ على درجة حرارة اللرفة لفترة قصيرة  مييا عنييد الحاجيية للتخييزين 

ا لمسافات بعيدة  و بلييرض إسييتخدامها فييي السييوج المترد للثمار قتل شحنه

المحلي بعد فترة من قطفها فإا تعرض الثمييار لجييو بييارد  كثيير ميين الييالزم 

يؤدي لتعأ األضرار حيث  ا المانجو محصول إسييتوائي التتحمييل  ميياره 

الترودة وتتد   عراض الترودة عادة بظهور لوا بني على بشرة الثمييار وقييد 



غائرة( وفي الحاالت الحادة يتلير لوا الجلد بشييكل  يصاحته وجود نقر )بقع

كتير وكذل  لوا اللحم إلى اللوا التنى كما يكوا نضج الثمرة غير متجانسا 

وذات نكهة غير مقتولة من المستهل  كما  نها تصتح  كثر عرضة لإلصييابة 

بالعفن وقد وجد اا  مييار األصييناف المختلفيية للمييانجو تكييوا  كثيير عرضيية 

م مييع إخييتالف °10ودة إذا خزنت على درجة حرارة  قل ميين ألضرار التر

األصناف لطول الفتييرة الالزميية التييي تظهيير بعييدها األعييراض التييي سييتق 

وتحد نا عنها وقد وجد انه يمكن تخييزين العديييد ميين األصييناف علييى درجيية 

اسييابيع ومييع ذليي  نضييجت بطريقيية  4إلييى  2م لفترة °10حرارة قريتة من 

رجة حرارة اللرفة  ما تعرض الثمار لفترة  طول من طتيعية عند إعادتها لد

 سابيع مع التخييزين المتييرد عنييد هييذه الدرجيية قييد  دى لعييدم نجاحهييا فييي  4

 النضج بعد إستخراجها من الجو المترد إلى درجة حرارة اللرفة.
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تي تعرضت للتخييزين لوحظ ظهور اإلنهيار الداخلي في لب  مار المانجو ال

وهي داخل  كياس بولي إيثلين  و تم لفها بمييادة التييولي في جو هوائي معدل 

فينيل كلوريد وهي خضراء اللوا  م تعرضييت بعييد ذليي  للجييو العييادي كمييا 

وجد  ا تشميع بشييرة الثمييار يييؤدي  يضييا إلييى هييذا اإلخييتالل ميين المظهيير 

)نسيج الميزوكارب( الخارجي للثمرة حيث  ا الضرر يتركز في لب الثمار 

فيتحول إلى اللوا األصفر الشاحب كما تتكوا رائحة تخمر وكذل  قد توجد 

بعأ الجيوب النشوية المتفرقة في اللحم والتي يطلق عليهييا  حيانييا النسيييج 

اإلسفنجي وفي حالة هييذا اإلخييتالل تقييل صييالبة اللحييم بشييكل كتييير فيكييوا 

ل نستة المواد الصييلتة الذائتيية النضج غير متجانسا في جلد الثمرة واللب وتق

وتزيد الحموضة الحموضة في عصير الثمار كمييا وجييد  ا نسييتة النشييا فييي 

مييرات بالمقارنيية  10التقع األسفنجية المنتشييرة باللييب تكييوا  علييى حييوالي 

بنسيج اللحم الطتيعي المجاور له وقد وجد في الصنف األسيوي من المانجو 

الثمار وهي مكتملة النمو  م إنضاجها (  نه إذا تم جنى Carabaoوالمسمى )

 نه من النادر اا يحدث هذا اإلنهيار الداخلي ومع  م°30إلى   25على درجة  

ذل  وفي  مار نفم الصنف التي جمعت قتل إكتمال نموها وخزنت في جييو 



هذا اإلختالل بوضييوح كمييا اتضييح ميين هوائي معدل فتظهر عليها  عراض 

التحليالت الكيماوية  ا نستة الكالسيوم في األجزاء المنهارة من اللحم كانت 

نسجة المجاروة لها اللير مصابة وعلى العكم من ذل  فقد  على من تل  اال

وجد اا محتوى التوتاسيوم في األنسجة المنهارة كيياا  قييل ميين محتييواه فييي 

 األنسجة المجاورة السليمة .
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يظهر هذا اإلخييتالل فييي العديييد ميين  صييناف  مييار المييانجو األسيييوية مثييل 

، ولم يظهر هذ اإلختالل الفسيولوجي في  Picoوبيكو  Namta-anنامتاآا 

الثمار الخضراء غير الناضجة ولكنه وجد فييي الثمييار التييي دخلييت مرحليية 

النضج حيث يتد  ظهور هذه التكتالت في جلد الثمرة  ييم تييزداد فييي حجمهييا 

وعمقها مييع إقتييراب الثمييرة ميين مرحليية الشيييخوخة فنجييد  ا الميزوكييارب 

توي على العديييد ميين التكييتالت التيضيياء وقييد وجييد ميين )الجزء الحلمي( يح

تحليل تل  التقع  ا قد حدث إنفجار ألغشية خالياها كما  نها محاطة بخاليييا 

 ممتل ة بحتيتات النشا.

وقد وجد في صنف المانجو بيكو  ا لحم الثمرة المصاب بهذا اإلختالل كاا 

رتقالي  كثر كثافة متقدما في النضج بدرجة  كتر حيث كاا اللوا االصفر الت

وحالوة بالمقارنة بالنسيج السليم ، ولكن لم ينتج عن هذا اإلختالل  ي  رومه 

 و نكهة غير طتيعية ، وفي الثمار التامة النضج كانييت تليي  التكييتالت  كثيير 

صالبة بالمقارنة بالنسيج اللير مصاب ولم تعرف بالتحديد األستاب المؤدية 

 . لحدوث هذا اإلختالل الفسيولوجي

 


