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 ل�امةا األساسية العمليات من الزراعية ا��اصالت وتخز�ن واعداد جمع عملية �عت��            

 حق�� محصول  من العمليات �ذه وتختلف �امة عمليات عدة �شمل و�� الزرا�� اإلنتاج ��

 إ�� ھلدي الزرا�� الناتج يصل أن املزارع يضمن وح�� . ز�نة نباتات أو  خضر  أو  فاك�ة أو 

 ،ا��مع مليات�ع اال�تمام عليھ يجب الكب��  بالنفع عليھ �عود وح�� جيدة بحالة املس��لك

 التد�ور  من ومنعھ ا��صول  صفات ع�� ا��افظة يضمن ح�� والتخز�ن واإلعداد

 ماماال�ت لعدم ن�يجة الفاقد �سبة أن أو��ت ال�� الدراسات �عض و�ناك والفساد،

  يصل والتخز�ن واإلعداد ا��مع �عمليات
ً
 حدث وقد اإلنتاج كمية من %٣٠-٢٥ ا�� أحيانا

.الزراعية ا��اصالت وتخز�ن واعداد جمع �� كب��  تطور  األخ��ة السنوات خالل



 ا��لقات من Postharvest ا��صاد �عد ما معامالت �عت��          

valueالقيمة سلسلة �� ال�امة chains ع�� الزراعية للمنتجات 

 ستانيةال� الزراعية ا��اصالت �� األ�مية تلك وتزداد ،أنواع�ا اختالف

 ال�� �ةالوا� السلبية أو  اإليجابية لآلثار  نظرا ،والفواكھ ا��ضار  من

 لكت ع�� ا��صاد �عد ما  معامالت تطبيق سوء أو  حسن ال��ا يؤدي

. املنتجات

 تحديد نم بدء الزرا�� املنتج ع�� تطبق ال�� العمليات بأ��ا و�عرف

.واالس��الك للبيع �عرضھ وان��اء قطافھ أو  حصاده موعد



: االتية األقسام ا�� ا��مع �عد للتخز�ن قابلي��ا مدى حسب ال�ستانية ا��اصيل ثمار  تقسم

:التلف سر�عة محاصيل-١ 

 يةوامللوخ والكرنب والسبانخ ا��س مثل الورقية ا��ضر  محاصيل �شمل و��

 �عةسر  ا��اصيل و�ذه وا��رشوف الز�رة مثل الز�ر�ة ا��ضر  ومحاصيل وغ���ا

.أسبوع�ن عن تخز���ا مدة تز�د ال  التلف

 :التلف متوسطة محاصيل-2

 و�ذه والفاصوليا، والبطيخ البندورة مثل الثمر�ة ا��ضر  محاصيل �شمل و��

  .ش�ور  عدة ا�� أسابيع٣ من ملدة تخز���ا يمكن ا��اصيل

: التلف بطيئة محاصيل-٣         

  ��لوةا البطاطا مثل وا��ذر�ة البطاطا مثل الدرنية ا��ضر   محاصيل �شمل و�� 

 مثل �افةا� البقوليات ثمار  -والثوم البصل مثل البصلية– وا��زر  والفجل واللفت

 وا��ح ا�� ش�ور  عدة عن تخز���ا مدة تز�د ا��اصيل و�ذه -والبازالء الفاصوليا

.سنة





:تكنولوجيا �عد ا��صاد

 :ا��صاد موعد تحديد.١
 : م��ا كث��ة لعوامل يخضع

oودرجة واللون  ا���م حيث من املس��لك�ن ورغبات وأذواق وا��ددة الوا��ة النمو  عالمات 

  ا��صاد طبيعة، الن��
ً
، أو  يدو�ا

ً
.ا��صول  ونوع وطبيعة اليا

o لية ، التداول  ف��ة ومدة السوق  �� السعر  :السوق
ّ
 أنواع س��دف،امل السوق  ح�� واملسافة ال�سو�ق ا

.وسائطھ توفر  ومدى النقل، وكيفية العبوات،

 حرارة من نأمك ما للتقليل ال��ار  من املبكرة الساعات �� با��صاد عادة يو��� املبدأ حيث ومن

 أو  الظل �� ا��اصالت ع�� ا��فاظ ي�ب�� كما ، الت��يد وحدات ت�اليف من والتوف��  ا��قل

. ممكن وقت بأسرع  املنتج بنقل يو��� كما . نقل�ا يتم ر�ثما مظلة تحت



اقبة-2 : ا��قل �� ا��ودة مر

 ��صادا �عد ما معامالت سلسلة ضمن ال�ستانية للمحاصيل ا��ودة معاي��  تطبيق بدأ من البد  

 العاملون، ��ا ي�س�ب ال�� الكدمات أو  ا��روح أو  املي�انيكية األضرار  من للتقليل القطاف بدء وفور 

.ا��قلية بالصناديق والتعبئة ا��مع أثناء ذلك تطبيق يجب كذلك

 ا���د من ليقل مما وا���م اللون  حيث من املبد�ي الفرز  ومحاولة املصابة الثمار  اس�بعاد إ�� إضافة

املنتج ع�� امل��تبة الت�اليف من و�قلل التعبئة مراكز  �� املطلوب



  وتتوفر 
ً
:ع�� تحتوي  )حقلية جودة حقيبة( حاليا

 ر قط قياس -الثمار درجة لقياس م��ان-السكر وقياس فحص ج�از 

 مقياس -ا��موضة مقياس – التلون  درجة لقياس لوحات– الثمرة

 اتامل��ق من وغ���ا الك��و�ي م��ان – قطف حقائب – للرطو�ة

.الضرور�ة



  : ا��قل �� التعبئة-3

 والفاك�ة ار ل��ض وال�سو�ق ا��صاد �عد ما سلسلة �� ال�امة ا��لقات من التعبئة عملية �عت��  

 والسوق  �صول ا� نوع ع�� �عتمد مختلفة بتصاميم عبوات �� الثمار  �عبئة ا�� ��اي��ا �� و��دف

  عل��ا متفق قياسية عبوات عام �ش�ل توجد وال   ،االس�ثمار ونوع املس��دف
ً
.عامليا

  ا��قل �� �عبئ��ا يجب ال�� ا��اصيل من العديد �ناك
ً
 من لتقليلا و��دف ��ساسي��ا نظرا

.والفر�ز العنب املنتجات �ذه من ال��ن خالل خاصة التداول  عملية أثناء األضرار 

 من خفيضوالت والتعبئة اإلنتاج ب�ن املسافة قصر  ا��قل �� ا��اصيل �عض �عبئة يم��  كما

 مثل صادا�� �عد ما عمليات �عض تنفيذ إم�انية عدم و�عيبھ ،والتوض�ب الفرز  مراكز  ت�اليف

  با��ودة التحكم ضعف إ�� إضافة وال�شميع الغسيل
ً
  ا��صاد عمال خ��ة لقلة نظرا

ّ
 الفرز  لياتبا

.والتغليف والتدر�ج



,pre-cooling): السر�ع املبد�ي الت��يد-4 rapid cooling)

 ل��اع وحافظ �سرعة السلعة برد ( :�� ا��صاد �عد ما املعامالت �� الذ�بية القاعدة إن

 اتدرج و�ن ال�ستانية ا��اصالت جودة ع�� تحافظ تقنية أ�م �و  الت��يد أن إذ )م��دة

 م��ات موأ� م��ا الفاقد وز�ادة ا��اصالت �ذه تد�ور  �� الرئ�س الس�ب �� العالية ا��رارة

:�� ا��قل حرارة من والتخلص السر�ع الت��يد

العطب تقليل و�التا�� الثمار  تنفس تقليل .

والذبول  املاء فقدان تقليل إ�� يؤدي مما النتح تقليل . 

الثمار جودة وتد�ور  والتلون  الن�� تأخ��  و�التا�� اإليثل�ن غاز  إنتاج من يقلل.

باألمراض اإلصابة تقليل. 



امل��د التخز�ن:
 و�سبة ا��رارة درجة ف��ا تتحكم خاصة ثالجات الغرض ل�ذا و�ستخدم

أفضل أ�م من و�� املناسبة الدرجة ا�� الرطو�ة  التخز�ن �� الطرق  و
  .ا��تلفة والفاك�ة ا��ضر  محاصيل تخز�ن �� و�ستخدم

: التخز�ن طرق  -٥

 حفظ�ا أو  اس��الك�ا لغرض جيدة بحالة الثمار  حفظ التخز�ن �عمليات يقصد 
:م��ا للتخز�ن عديدة طرق  و�ناك أطول  لوقت

ا��قل �� التخز�ن:
 �و  كما– لذلك معد مع�ن م�ان �� ا��قل �� جمع�ا �عد الثمار  ترك بھ يقصد
.البطاطا درنات تخز�ن �� ا��ال

خاصة غرف �� التخز�ن:
 املناطق �� وذلك قص��ة ملدة وذلك م�واة غرف �� الثمار  تخزن  الطر�قة �ذه ��

  .التفاح مار ث لتخز�ن و�ستخدم طو�لة لف��ة ا��رارة درجات ف��ا تنخفض ال��



 : بالتجفيف التخز�ن•

 ملدة ظ�احف و  الثمار  �� للرطو�ة املئو�ة ال�سبة خفض عن عبارة و�و 

 .الت�ن و  الز��ب مثل طو�لة

 : معدل �وا�ي جو  �� التخز�ن•

 �اتمحتو  ف��ا معدل و  م��ده غرف �� الثمار  تخز�ن عن عبارة و�و 

 ثا�ي بة�س تزداد و  األك���ن �سبة ف��ا تقل حيث الغازات من ال�واء

  .الكر�ون  اكسيد
: بالتجميد التخز�ن•

 اتبدرج الصفر  تحت ما إ�� منخفضة حرارة درجة �� الثمار  تخزن 

 .اك�ةالف محاصيل �عض و  ا��ضر  محاصيل مع �ستخدم و�� كب��ة



: الطازجة الزراعية املنتجات نقل -٦

      
ً
 قومناط ال�ستانية ا��اصالت أسواق تكون  ما غالبا

  �عيدة أول  ا��لية السوق  �� االس��الك
ً
 مناطق عن �س�يا

 الذي األمر  التصدير  أسواق ُ�عد حتمية عن نا�يك ، اإلنتاج

 سلةسل �� لھ التحتية الب�� و  النقل وسائل أ�مية ي��ر 

 . الزراعية للمنتجات وال�سو�ق ا��صاد �عد ما معامالت

 ثحي من للنقل السابقة املمارسات من التأكد يجب حيث

 اتبدرج التحكم و  التحز�م و  الرص و  التغليف و  التعبئة

 و  ال�واء دوران حركة كذلك و  النقل ف��ة طوال ا��رارة

 ةومعروف متعددة النقل وسائل أن حيث . ا��يدة ال��و�ة

 : ام�� �امة عوامل ع�� �عتمد األمثل الوسيلة اختيار  فإن

.ةاملساف – للتلف قابليتھ – أ�ميتھ و  ا��صول  قيمة



:د �� سلسلة ما �عد ا��صا) ال�سو�قية(التوصيات الرئ�سية 
oالك�� املستوى  ع�� :

 ا��ارجية سواقاأل  لدى املعتمدة باملواصفات التقيد وكيفية ، ا��صاد �عد ما تقنيات مجال �� املزارع�ن تدر�ب 

.

 املطبق إلنتاجا استالم و  املسبق التعاقد ع�� �عمل و  بال�سو�ق املتخصصة ا��معيات و  الشر�ات إ�شاء أ�مية 

   . م��ا األ�م اس��داف و  ا��ارجية األسواق دراسة �� واالج��اد ا��صاد �عد ما ملعامالت

o املزارع مستوى  ع�� :

املقبولة غ��  الثمار  من التخلص و  ، مناسبة ن�� مراحل �� العالية ا��ودة ذات الثمار  قطف .

الزائدة ا��رارة لتجنب الباردة اليوم ساعات خالل القطف .

املي�انيكية األضرار  من ل��د القطف أثناء العناية .

األ��ار ظالل تحت املقطوفة الثمار  وضع و  مظلل م�ان �� ا��قل �� املنتج �عبئة.

مالئمة و   م��دة ناقالت �� للسوق  املنتجات نقل .

: التجزئة تاجر  مستوى  ع��  

م��دة رفوف ع�� التلف السر�عة ا��اصيل وضع .

املس��لك�ن رغبات تنوع تل�� مختلفة أوزان ذات عبوات �� املنتجات وضع .

 م��ا التخلص و  املصابة و  الفاسدة الثمار  عزل .



ا  ا


