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معامالت ما بعد الحصاد لمحصول الجزر

:إعداد 
روال بطحوش. م



 تنتمي والتي ،الخیمیة للعائلة الجزر ینتمي

 شمرةال و كالبقدونس النباتات من العدید لھا

.والكزبرة
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 ال��اد� الغ��ة ال��ار م�اص�ل م� ال��ر �ع���

 غاتص� ف��ام��ات، س���ات، أل�اف،( الغ�ائ�ة

 ال�عل��،� أو م�ه�اً  أو �ازجاً  ���ع�ل ح�� )ن�ات�ة

 ���ةب ال�افة ال�ادة على �اح��ائها ال��ور وت��از

 األمالح م� عال�ة ون��ة ،% ١٤ إلى ت�ل

 ال��دی�م،و  والف�سف�ر ال��تاس��م س��ا وال ال�ع�ن�ة

  ،ل������ ،كاروت��( ال�اروت���ة األص�غة إلى إضافة

 .)اك�ان��ف�ل
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ةالجزر نبات ثنائي الحول، یحتاج لعامین للوصول من البذرة للبذر
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 ال��ء على لل���ل

 ال��ات م� االق��اد�

 ث�ار ت�رع ،)ال��ر( وه�

 �ةوال�ائ ال�غ��ة ال��ر

.األول ت���� شه� في

©
G

w
yn

e
th

 M
a

rs
h

 2
0
0

7

ت��� ال��ور في شه� ش�ا�  
 .أو ت��ك �األرض إلن�اج ال��ور



الخیمیة النورةزھرة واحدة من 

 قلت ال دافئة تربة في الجذور تزرع    

  .)وأذار شباط( م٥١̊ عن حرارتھا

 یةالزھر الشماریخ تشكل یبدأ حیث

 یوم ٤٥-٤٠ بین تتراوح فترة خالل

.رالجذو زراعة من

 خیمیة نورات في األزھار حملت    

  ،اللون بیضاء أزھار ذات مركبة

  .الحجم صغیرة ،حنثى



ك التلقیح  خلطي حشري، یساعد على ذل   

لزوجة حبوب اللقاح  
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 على الجزر ثمار تحمل أن یمكن كما

 مكنةأل تنتقل أن ویمكن الحیوانات أجسام

 في اإلنبات على قادرة وتكون أخرى

باألرض سقوطھا حال
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 ی���� وال�� ال��� ف�ل ب�ا�ة ال��ج م�حلة ال��ور ت�خل
 ال ل��جا ل�� .ال���ة ال����ة وان�فاض ال��ارة درجة �ارتفاع

 ت��ج �ح� األزهار تف�ح م�ع� اخ�الف ���� واح� ب�ق� ی��
 ه�ا ل�ال�ةا ث� ال�ان�ة ال�ت�ة تل�ها ال�ئ���ة ال��رة ث�ار أوال

 �م�ع على ی�ث� الف���ل�جي ال��ج م�ع� في االخ�الف
 ی�� نأ �ف�ل ل�ا ون�ع��ها، ال��ور ���ة و�ال�الي ال��اد
 .اتحالف ال��ي �الل�ن  ال����ة ال��رات تل�ن  �ع� ال��اد

 �انم في ال��� م� ق�عة على ال��رات ت��� ال��اد �ع�
 .م�ها ورال�� اس���اج ث� ون��ها جفافها ل��� ومه��  م�لل

 أماك� يف وت��ن  االغالق م���ة أك�اس في ال��ور تع��ة ی��
 ف��ة خالل ثاب�ة وح�ارته ال���ن  ر���ة ت��ن  أن على جافة

 ح�ارة ��ل�ت إذا س��عاً  ح����ها تفق� ال��ر ب�ور ألن ال�����
   .ور����ه ال���ن 
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  غیر ذابل أو متھدل ( متماسك  .(

للجذر يالطرف القم مستقیم مع وجود شكل انسیابي من القاعدة إلى  .

 الشعریة ( وجود بقایا قلیلة من الجذور الجانبیة  .(

خضر نتیجة تعرضھ للشمس أثناء مرحلة النموأتاف خضراء أو قلب كال یوجد أ.

بات التربینیةكانخفاض مستوى المرارة الناتجة من المر  .

طازجمن أھم متطلبات االستھالك ال دارتفاع محتوى الرطوبة والسكریات المختزلة یع..

یجب أن یكون الجزر

دالئل الجودة



oاتالع�ل� م� ال�را��ة ال�اصالت ت���� و أع�اد و ج�ع ع�ل�ات تع��� 

 م� فت��ل هامة ع�ل�ات ع�ة ت��لو  ال�راعي اإلن�اج في الهامة األساس�ة

 .غا�ات م���ات أو ز��ة ن�اتات أو خ�� أو فاكهة أو حقلي م���ل

oج��ة ة��ال ال���هل� إلى ال�راعي ال�اتج ��ل أن ال��ارع ���� وح�ى 

 و اإلع�اد، ال��ع �ع�ل�ات االه��ام عل�ه ��� ال���� �ال�فع عل�ه و�ع�د

 ��ه�رال م� م�عه و ال����ل صفات على ال��اف�ة ���� ح�ى ال�����

 ن���ة اق�الف ن��ه أن أوض�� ال�ي ال�راسات �ع� ه�اك أن ح�� الف�اد و

  –٢٥ إلى أح�انا ��ل ال����� و اإلع�اد و ال��ع �ع�ل�ات االه��ام لع�م

 في ���� ت��ر األخ��ة ال���ات خالل ح�ث ق� و  اإلن�اج ���ة م� %٣٠

.ال�را��ة ال�اصالت ت���� و أع�اد و ج�ع

 

oالهامة الغ�ائ�ة ل��ادا م�ادر ال��� و الفاكهة ث�ار أن ال�ع�وف م� 

 األمالح و الف��ام��ات و ال����ه��رات�ة ال��اد وخاصة لإلن�ان ال��ور�ةو 

 م�حلة ىال ت�ل ح�ى م��لفة ن�� ���احل ال��ار ت�� و . غ��ها و ال�ع�ن�ة

. لالس�هالك صال�ة ت��ح و ال�امل ال��ج
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: ��� م���ل ال��ر �ع�ة م�احل ح�ى ���ن أو ���ق م�ها  

:ف�ل ال����ل -١

وهي ع�ل�ة ف�ل ال��ء االق��اد� م� ال����ل ع� ���ة أج�اء ال��ات ل��� 

. ت���فه وت�ر��ه وت�ه��ه لل����� أو ال�����  

: ال����� -٢

.وهي ع�ل�ة إزالة ال��ائ� �األت��ة و�قا�ا ال��اتات ال�غ��ة    

: الف�ز وال��ر�ج-٣

.ل��ةی�� �ع� ع�ل�ات ال����� الف�ز وت�ر�ج ال���ج وذل� ح�� ال��اصفات ال��
 



12

:ال�����-٤
 وت���� �هإل ال�اجة ل��� أو ت���قه ل��� ال���ج حف� ع�ل�ة وهي

 على ئيالغ�ا واألم� ال�را��ة ال��اسة في ال�اخلة األم�ر م� ال���ج
 تأج�ل �ال����� ��ق�� ال��ارع م����  على أما .ال�ل� م���� 
 معاً  �ل�ه�ا أو سع�ه ارتفاع أو ج�دته ت���� ���ة لل���ج الع�ض

 في اون وال�ه .القادم للعام ب�ور إ��اد لغ�ض ال����� ���ن  وق�
.����ة ب�رجة فق�ه ���� ق� ال����ل ت����
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سوء التلوین -الخشونة والتلیف  -عدم تجانس الشكل  –وتشمل فقد الصالبة 

.لفحة الشمس -القلب األخضر-التشققات 

:ما یليك مدة التخزینم وتتراوح °التخزین أو الشحن على درجة صفریتم 

یوم ١٤-١٠مع مجموعھ الخضري جزر 

أسابیع ٦ -٤  جزر غیر مكتمل التكوین

أسابیع ٤ -٣“  جزر مقطع ومجھز جزئیا

أشھر ٩ -٧  مكتمل التكوین زرج
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:الرطوبة النسبیة المثلى 

. للحفاظ على القوام المتماسك ومنع جفاف الجزر“ الرطوبة العالیة مھمة جدا% ٩٨

 م فإن ال��ر م���ل ال����� ���� أن ���ن مع أقل ْ ٥-٣وع��ما ت��ن درجة ح�ارة ال����� م� 
 

 .أشه� ٥-٣ول��ة  �األعفانإصا�ة 
 

 . أساب�ع ٣-٢م ل��ة °٥-٣وفي ال��ر غ�� م���ل ال����� ���� ت����ه ب��اح على درجة ح�ارة 
 

-٣أساب�ع على درجة ح�ارة  ٣-����٢ أن ���ف� ���دته ل��ة “ أما ال��ر ال�ق�ع أو ال��ه� ج�ئ�ا
.م° ٥
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م20°ساعة على درجة حرارة /كغ/میكرولیتر  ٠٫١أقل من : معدل إنتاج االثیلین

ساعة/كغCO2/مل معدل التنفس درجة الحرارة

010-518-9

513 -725 – 13 

1021 – 10 31 – 16 

1527 – 13 53 – 28 

2048 – 23 60 – 44 
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  وماریناالیزوك مادة تكوین بسبب مرة نكھة تكوین الى یؤدي الخارجي لالتیلین الجزر تعرض

Isocoumarin   جزء بالملیون یؤدي الى تكوین  ٠٫٥لذا فالتعرض لتركیز بسیط حتى في حدود

ھذه النكھة المرة خالل أسبوعین تحت ظروف التخزین العادیة ولذلك یجب عدم خلط الجزر مع 

.محاصیل أخرى منتجة لالتیلین

تخزین في وال یؤدي الى أطالة فترة التخزین أكثر من ال“ الجو الغازي المعدل ال یفید الجزر كثیرا

من ثاني أكسید الكربون یؤدي %  ٥أفادت الدراسات بأن تركیز أعلى من . الجو الھوائي العادي

.یةال یتحملھ الجزر ویؤدي إلى زیادة األعفان البكتیر% ٣إلى تلف الجزر وانخفاض األكسجین عن 
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حیث تتكون على جذور الجزر نموات خضریة جدیدة بعد الحصاد وھذا أحد أھم األسباب  التي تدعو 

.   ھذه الظاھرة إلى استخدام التخزین المبرد  في الجزر لمنع

  : 

 تع�ض ��ةن� ت���ن  وال�ي -أی�و���مار�� – ال��ارة ع� ال���ولة ال����ات ت��ن  ن���ة ت��ث

 �اص�لم مع ال��ر خل� ن���ة أو ق���ة ان�اج غ�ف م� ال�اتج إلث�ل��ل ال��اد �ع� ال��ور

 .�ال�فاح لالت�ل�� م���ة

 ال��ور ع�ضت الی��غي ول�ا ال��ر م�ا�� ���ة ع� ال�اق ونها�ة الق��ة ��قة في ال��ارة ت����

 .االی��ل�� ت��ج ث�ار مع ت��ن  وال العال�ة لل��ارة
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 ال��ه� أو ال�ق�ع ال��ر في األب�� الل�ن 
Freshج�ئ�اً  Cut: 

 ةال�ق��  األس�ح أو الق�ع م��قة جفاف إلى ذل� و��جع

 �اءال م� اثار وج�د مع حادة تق��ع م�اد اس���ام ان و�الح�

 .ال���لة ه�ه تقل�ل إلى ی�د� ال�ق��ع �ع�

     
 
 

  أض�ار ال����� 

 مق�ع ع�ل ع�� ال��ور على وت�ه� اقل أو م���ة درجة 1.2 – ح�ارة درجة ع�� ت��ث

 ال��ا�� وه�ه ال��ر ج�ر في �اهان أن و���� ال��ل�قة ش�ه األن��ة م� حلقة ع�ضي

.أ�ام ٣ -٢ خالل س�داً أ ل�نها ���ح
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ري ولذلك فانالعفن الرمادي، العفن المائي، وبعض األعفان البكتیریة مثل العفن البكتیري الط

لطرائقالتداول السلیم واستخدام درجات الحرارة المنخفضة أثناء التخزین والشحن ھي أفضل ا

.لتقلیل ھذه المشاكل والفاقد الناتج عنھا 
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