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 Maturity Indices        للحصاددالئل الصالحية 
 ويعتبر الرأس المندمجة التى تستجيب للضغط . على امتالء واندماج رأس الخسللحصادتعتمد الصالحية 

 آما أن زيادة االندماج للحصاد أما الرأس غير المندمجة فإنها غير صالحة  ،للحصادلمتوسط القوة باليد صالحة ا
ويالحظ أن رؤوس الخس في  . للحصادأو صالبة الرأس تعتبر دليل على تقدم نموها وأنها تعدت المرحلة المناسبة

 تكون ذات للحصادند وصولها لمرحلة الصالحية  أو ع)غير مكتملة التكوين (للحصادمرحلة ما قبل الصالحية 
 التداول فى مرحلة ما بعد أثناءتكون مشاآلها اقل و منها في حالة الرؤوس التي تعدت هذه المراحل أفضلنكهة 

 .الحصاد
 

 Quality indicesدالئل الجودة               
وراق ذات  ذات لون اخضر زاهي وان تكون األبعد إزالة األوراق الخارجية فان األوراق التي تليها يجب أن تكون

 .قوام جيد وممتلئة طازجة
 

 درجة الحرارة المثلى و الرطوبة النسبية المثلى
Optimum Temperature and Relative Humidity 

 
 بعد تخزينرطوبة نسبية للحصول على أطول فترة % 95 من أآثر+ م °المطلوب استخدام درجة حرارة صفر

 ويمكن الوصول . يوما تحت هذه الحرارة وهذه الرطوبة28 - 21 والفترة المتوقعة هي .بة للخسالحصاد بالنس
ك اثيلين حول الخس في هذه م ما لم يكن هنا°5 حوالي أسبوعين على درجة تخزين بعد الحصادإلى فترة 
 التبريد السريع بدفع وان آان) الضغط المنخفض ( وعادة ما يستخدم التبريد السريع عن طريق التفريغ  .الظروف

 . أيضاًالهواء ممكنا
 

             Freezing Injuryالتجميد أضرار 
قد يحدث ضرر التجميد في الحقل مما يؤدى إلى فصل طبقة البشرة عن باقي أنسجة األوراق وهذا يقلل من قوة 

ان ضرر التجميد يحدث إذا تم أما أثناء التخزين ف . بشكل أسرعأنسجة الورقة ويعرضها إلى اإلصابات البكتيرية
م وتظهر على شكل بقع داآنة وشفافة وشبه مسلوقة ثم تتحول إلى °0.2-تخزين الخس على درجة حرارة اقل من 
 .لزجة وتتدهور بسرعة بعد انصهار الثلج

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/veg/lettuce_graphics.shtml
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس                     

  متوسطة  ذو معدالت تنفس الرؤوسخسبصفة عامة فان 
 

 20   15 10           5      صفرم                 ° درجة الحرارة   

 معدل التنفس
  ساعة*آجم  / CO2مل 

3 - 8 6 - 10 
 

11 - 20 16 - 23 25- 30 

 
ول على عدد الوحدات الحرارية  للحصΧ440ساعة  *آجم/ CO2مل   ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 

 .يوم / طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورىΧ 122أو يضرب  .يوم/ طن/BTUالبريطانية 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 م°20ساعة على درجة حرارة * آجم /  ميكروليتر 0.1منخفض جدا اقل من 

 
              Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

 أهم مظاهر التعرض  Russet Spottingخس الرؤوس عالي الحساسية لالثيلين ويعتبر مظهر التبقع الصدئى
  .)أنظر األضرار الفسيولوجية (لالثيلين

 
  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب

أوآسجين وعلى  % 3 - 1ة حياة الخس بعد الحصاد باستخدام جو به يمكن تحقيق بعض االستفادة إلطالة فتر
م حيث أن هذا الجو من األوآسجين المنخفض سيقلل معدل التنفس والتأثيرات الضارة لالثيلين °5 -حرارة صفر 

 وقد تحدث األضرار إذا زاد ثاني أآسيد . ثاني أآسيد الكربون المرتفعاتوال تستفيد الرؤوس الكاملة من الجو ذ
لسلطات ا  لالستخدام فى أما الخس المقطع. ) الفسيولوجية والتلون البنى األضرار أنظر (% 2الكربون عن 

تؤدى هذه ) % 10(  مرتفع وثاني أآسيد آربون)%1اقل من (يعبأ في جو من أوآسجين منخفض عادة و
 .) من ضرره أآثرذلك فان فائدته ل( . أسطح التقطيع تلون الظروف إلى منع

 
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية        

 :هناك العديد من األضرار الفسيولوجية التى لوحظت على خس الرؤوس ومن أآثرها أهمية حدوث ما يلي 
 

التغذية وهذا الضرر يحدث في الحقل ويرتبط بالظروف الجوية والصنف و:   Tipburnاحتراق األطراف
 وال شك أن األوراق ذات األطراف المحترقة غير مقبولة الشكل آما أن األطراف المحترقة تكون .المعدنية للنبات

 . والتدهور المرضيةضعيفة وقابلة لإلصابة
 

وهذا الضرر شائع وينتج عن تعرض أوراق الخس إلى غاز االثيلين :  Russt Spotting التبقع الصدئي
 ويظهر هذا المظهر على شكل .تكوين صبغات بنيةينتج عنها ط تكوين مواد فينولية والتىينشت  يعمل علىوالذي
 على العرق الوسطى للورقة وتحت الظروف الشديدة للضرر قد يصل التبقع إلى الجزء األخضر من  داآنةبقع بنية
انه يقلل من فرص بيع مجرد عرض مظهري إال  الرأس ومع أن هذا العرض هوباقي أجزاء خالل ينتشر الورقة و
 أو  وقد يحدث التلوث بغاز االثيلين من األوناش التي تعمل بغاز البروبان أو يحدث أثناء النقل المختلط.الخس

 .)منتجة لالثيلين (  مع محاصيل منتجة لالثيلين مثل التفاح أو الكمثرى أو الخوخ التخزين
 

 بنى  احمرالى-ة عن بقع آبيرة ذات لون اصفر إن أعراض هذا الضرر عبار:  Brown Stainالصبغ البني 
 وقد يزداد اللون أو تتسع البقع بالوقت وقد تظهر يةق الوسطو على العربصفة أساسيةوتظهر البقع غائرة و
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 وينتج ذلك نتيجة التعرض إلى ثاني أآسيد الكربون .األعراض على شكل أشرطة حمراء بنية في بعض الحاالت
 .ة مع انخفاض درجة الحرارةوخاص % 3بترآيز أعلى من 

 

 وتزداد األعراض في . بلون وردى الوسطيةوفى هذه الحالة يتلون العروق:  Pink ribالعرق الوردي اللون 
ويالحظ أن التعرض . ن على درجة حرارة عالية أو عند التخزي تعدت مرحلة اآتمال النموالتيحالة الرؤوس 

 .ما أن استخدام ترآيز منخفض من األوآسجين ال يؤدى إلى تالفيه يؤدى إلى زيادة هذا المظهر آ لالثيلين ال
 

  Physical Injuryاألضرار الطبيعية                          
لبنى وقابليتها لإلصابة  آسر العرق الوسطى لألوراق أثناء الجمع في الحقل وتزيد من تلونها ا نتيجةيحدث

 .باألمراض
 

            Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
العديد من أنواع البكتيريا وينتج عنه انهيار  بسبب Bacterial Soft-Rotsتحدث االعفان البكتيرية الطرية 

ولكن إزالة .  بالعفن الطرى إصابات فطريةاالصابة وقد يعقب .لألنسجة مع لزوجة المظهر في األنسجة المصابة
ع واستخدام درجات حرارة منخفضة مناسبة أثناء التخزين تؤدى إلى تقليل األوراق الخارجية والتبريد السري

 . الطرى البكتيرىفرص وتطور العفن
 

العفن المائي ( أيضا إلى انهيار مائي لألنسجة قد تؤدى : Fungal Pathogens الفطريةمسببات المرضيةال
ولكنها تتميز عن العفن البكتيري ) ادي الذي يسببه العفن الرم Botrytis أو فطر Sclerotiniaالطري يسببه 

 ويالحظ أن إزالة األوراق الخارجية واستخدام درجة .الطرى عن طريق تكوين جراثيم رمادية أو سوداء اللون
  .حرارة مناسبة منخفضة يقلل من أخطار هذه اإلصابات وشدتها


