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 Maturity Indices         حصاددالئل الصالحية لل

 
 حصاد الخيار على مدى واسع من مراحل النمو والتطور وبناء على تحديد الفترة من التزهير حتى الحصاديتم 

 ثمار الخيار في مرحلة قبل اآتمال النمو حصاددة يتم وعا. وذلك على حسب الصنف ودرجة الحرارة السائدة 
دون ان تصل البذور الى حجمها النهائى  لالستخدام   المناسبوهى مرحلة وصول الثمار إلى قرب اآتمال حجمها

أو تتصلب آما تستخدم صالبة اللحم ودرجة اللمعان آدالئل على عدم وصول الثمار الآتمال نموها وعند درجة 
 . ن مادة شبه جيالتينيه في منطقة البذور ياسبة نالحظ تكو المنحصادال
 

 Quality indicesدالئل الجودة               
 

تعتمد جودة خيار المائدة أو عمل الشرائح بصفة أساسية على تجانس الشكل وعلى الصالبة واللون األخضر 
و الثمار من عيوب النمو والتداول وخلوها من الداآن لجلد الثمار وهناك دالئل أخرى على الجودة منها الحجم وخل

 .العفن وخلوها من مظاهر االصفرار 
 :ما يلي     US gradesوتشمل درجات الجودة 

 Fancy, Extra, No.1, No. 1 Small, No.1 Large, and  No. 2 
 أما درجات الجودة التجارية فتشمل الدرجات التقليدية التالية

 Small , Small Super , Select , Super Select ,  Plain,  Large  
 . في التعاقد التجارى تنفيذيةوليس لهذه الدرجات تطبيقات 

 
 درجة الحرارة المثلى والرطوبة النسبية المثلى 

 Optimum Temperature and Relative Humidity  
 

 .رطوبة % 95+ م 12° - 10
  إذا طالتاصفات الجودة الحسية والمظهرية تتدهور بسرعة يوما حيث أن مو14عادة يتم تخزين الخيار في حدود 

الفترة عن ذلك حيث أن االصفرار والكرمشة والعفن تظهر بعد التخزين لمدة أطول من أسبوعين وخاصة عند نقل 
الثمار إلى ظروف التسويق العادية ويمكن التخزين لفترة قصيرة أو خالل فترة الشحن على درجات حرارة اقل 

 . أيام 3 - 2م ولكن ذلك يؤدى إلى ظهور أضرار التبريد  بعد °7.2 أي في حدود 12 - 10من 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/CucumberPhotos
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  Chilling Injury ر التبريد                ضر
 

ت هذه الظروف م خاصة إذا تم حفظها تح°10ر التبريد على درجات حرارة اقل من إن ثمار الخيار حساسة لضر
 على شكل مناطق تبريد مظاهر ضرر اللحرارة والصنف وتظهر أيام وذلك حسب درجة ا3 - 1لمدة أطول من 

 وقد ر التبريد تراآميضرلإلصابة بالفطريات مع مالحظة أن مع التنقر وزيادة قابلية الثمار ) شبه مسلوقة( مائية 
 .ر التبريد تختلف األصناف في مدى حساسيتها لضر قبل الحصاد آما بدأي

 
  Rates of Respiration  معدالت التنفس                   

   
 25 20 15 10           م°درجة الحرارة  

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

12- 15 12 - 17 7 - 24 10 - 26 

 
م وذلك على حسب مرحلة اآتمال النمو حيث °10 يختلف التنفس  بشكل واضح عندما تزيد درجة الحرارة عن  
 .أن ثمار الخيار األقل في نموها ذات مستوى عالي من التنفس 

 
وم / طن /  وحدات حرارية بريطانيه   عدد = 440 ×ساعه*آجم/ CO2 اضرب معدل التنفس مل      الناتجة الحرارة   لحساب آمية     . ي

 .يوم /مترىطن  /آالورى  نحصل على آيلو122 ×أو اذا ضرب معدل التنفس
 
 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

 .م °20ساعة على درجة حرارة * آجم /  ميكروليتر 1 - 0.1
 

              Responses to Ethylene لإلثيلين اتاالستجاب
 

 جزء في 5 - 1نـخـفض  الخارجي وإذا تعرضت الثمار إلى ترآيز مـلإلثيلينثمار الخيار عالية الحساسة جدا 
أثناء عمليات التوزيع أو التخزين المؤقت فان ذلك يؤدى إلى اإلسراع في عمليات اإلثيلين الـمـلـيـون مـن 

  الطماطم– القاوون -ولذلك ال يجب خلط ثمار الخيار مع محاصيل مثل الموز . نباالعفافرار واإلصابة االص
  . )محاصيل منتجة لإلثيلين(

 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

 يؤدى إلى فائدة متوسطة أو بسيطة للمحافظة على جودة CAإن التخزين أو الشحن في ظروف الجو الهوائي 
يؤخر عملية االصفرار وبداية عمليات التدهور أليام  % 5 - 3الخيار آما أن الترآيز المنخفض من األوآسجين 

ولكن ذلك ال يؤدى  % 10 إلى CAلخيار ارتفاع ترآيز ثاني أآسيد الكربون في الجو الهوائي قليلة وتتحمل ثمار ا
 . مما يؤديه انخفاض األوآسجين أآثرإلى إطالة الفترة 

 
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية        

 . Cilling Injury ر التبريدانظر ضر
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م وتشمل األعراض المظهر °0.5 -أضرار التجميد عند درجة ستبدأ : Freezing Injury ر التجميدضر
 .المسلوق في لحم الثمار ثم تحوله إلى اللون البنى وقوام جيالتينى بمرور الوقت 

 
   Physical Disordersاألضرار الطبيعية  

 
 حيث يؤدى يجب فصل ثمار الخيار فصال جيدا من النبات دون أن يؤدى ذلك إلى سلخها من النبات أو تجريحها

ويالحظ أن الكدمات والضغط على الثمار من األضرار الشائعة في الخيار وتظهر في  .ذلك إلى انخفاض الجودة 
  .امهالتداول وعدم االهتمام بو إجراء الحصادسوء  حالة

 
            Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

 
د وخاصة إذا اقترنت بأضرار التبريد وهناك قائمة آبيرة بأسماء إن األمراض هي مصدر هام للفاقد بعد الحصا

 البكتريا والفطريات التى تصيب الخيار بعد الحصاد وأثناء النقل والتخزين إلى أن تصل إلى المستهلك ومنها 
Alternaria spp.  , Didymella Black Rot , Pythium Cottony Leak , and Rhizopus Soft Rot  

 
  Special Considerations خاصة اعتبارات

 
و                          ة نم ار في مرحل تج االصفرار عن حصاد الثم شائعة وين ة ال وب الهام داول من العي إن اصفرار الخيار أثناء الت

 . من الالزم أآثرمتقدمة أو نتيجة تعرضها لالثيلين أو تخزينها في درجة حرارة مرتفعة 
 
 
 
 
 
 


