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 Maturity Indices دالئل الصالحية للحصاد       
 
رومين   إن رءوس          خس ال ستطيل من خس ال د الصالحية  . هو طراز م ى عدد األوراق وتطور      للحصاد وتعتم عل

 آما أن الرأس أو سهلة الضغط عليها هى رأس غير مكتملة التكوين) مجةغير مند(ولذلك فالرأس المتفككة . الرأس
دماج أو  ديدة االن وينالش دة التك ى زائ رصلبة ه ى العم ة ف الزم ومتقدم ة .  عن ال ر مكتمل رءوس غي ة ال ى حال وف

رءوس من ال فهى ذات نكهة أفضل     )  ورقة 35حوالى  (والمكتملة التكوين   )  ورقة قبل التهذيب   30أقل من   ( التكوين  
د الحصاد             رك             . زائدة التكوين آما انها ذات مشاآل أقل في مرحلة بع ة االوراق وت ائر بازال ذيب الج ة الته وفى حال

سمى     األوراق الداخلية األآثر غضاضة و ا ي ا تعطى م رومين   لونها أخضر فاتح فانه وب الخس ال  "              بقل
Romaine hearts". 

 
 Quality indices  دالئل الجودة             

 
ون أحمر    ( األوراق التالية خضراء زاهية أو داآنة        لة األوراق الخارجية يجب أن تكون     بعد التهذيب وإزا   شوبها ل ي

راء  رومين الحم ة األصناف ال ي حال ة صفراء ) ف ون األوراق الداخلي ةوتك ون األخضر . أو خضراء فاتح إن الل
امين أ  الزاهى أو الداآن في خس الرومين يعطى انطباعًا  ـ    (A)بمحتوى مرتفع من فيت امين ج ة    (C)وفيت بالمقارن

ذات قوام متماسك وممتلئة وخالية من الحشرات  ويجب أن تكون األوراق   . Icebergبالخس الرؤوس من الطراز     
رومين    (U.S Grade No.1) الميكانيكيةوالتدهور المرضى أو األضرار  ي الحالوة    وتختلف أصناف الخس ال ف

  . والمرارة
 
 

 Optimum Temperature المثلى النسبيةدرجة الحرارة المثلى والرطوبة 
 

رومين            % 95  أآثر من  م ورطوبة نسبية  °المطلوب صفر  ي الخس ال د الحصاد ف ع    . لمعظمة فترة ما بع ومن المتوق
رة     °5أما في حالة درجة حرارة      .  يومًا تحت هذه الظروف    21تخزين  الوصول إلى فترة     اة م فإن فت  14بح  تص  الحي

ين       ي  يومًا طالما ال يوجد إثيل د      .   الجو المحيط     ف دئي إن استخدام التبري غ أو            المب اء تحت تفري رش بالم  باستخدام ال
 .التبريد السريع بالماء عادة ما تستخدم مع الخس الرومين ولكن التبريد بدفع الهواء قد يستخدم أيضًا
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/LettuceRomainePhotos
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  Freezing injuryالتجميد ضرر 
شرة عن      إن ضرر التجميد     اقي قد يحدث في الحقل ويسبب انفصال طبقة الب ة      ب ذا يضعف الورق ة وه سجة الورق  أن

ى درجة حرارة      يمكن ان يحدث ضرر التجميد      .  أثناء التخزين    البكتيريويؤدى إلى التدهور     إذا تم حفظ الخس عل
سلوقة                °0.2 -أقل من    ة م فافة أو مائي اطق ش ى شكل من ضرر عل ذا ال ي م ويظهر ه اطق لزجة     تتحو والت ى من ل إل

 .وتتدهور بسرعة بعد أن ينصهر الثلج بها
 

 
  Rates of Respiration التنفسمعدالت 

 
رؤوس من             نفس خس ال إن رؤوس الخس الرومين ذات معدل تنفس معتدل ولكنها بصفة عامة أعلى من معدالت ت

  .Icebergطراز 
 

 20 15 10 5           م°درجة الحرارة  

 
 معدل التنفس

 ساعة*آجم /CO2مل 

 
9 -  12 

 
15- 20  

 
19- 25 

 
30- 38 

 
  اضرب معدل التنفسالناتجة الحرارة لحساب آمية 

نفس      إذا أو. يوم  / طن/ عدد وحدات حرارية بريطانيه    = 440 ×ساعة*آجم/ CO2 مل   دل الت  نحصل   122 × ضرب مع
 .يوم/متريطن  /آالورى على آيلو

 
 Rate of Ethylene Production ثيلين   اإل إنتاج تمعدال

 
 .م°5 – 0ساعة على درجة * آجم / ليتر ميكرو0.2إن معدالت إنتاج اإلثيلين منخفضة جدًا أقل من 

 

 
 Responses to Ethylene   لإلثيلين اتاالستجاب

  
ع   إن خس الرومين حساس لإلثيلين ويظهر ضرر اإلثيلين آبقع سيئة التلوين على العرق الوسطى   ذه البق  للورقة وه

ك           دًا عن تل ي عادة أآبر وأقل تحدي ة الخس                    الت ي حال ع صدأية ف ين آبق أثير اإلثيل أنظر   (Iceberg تتكون نتيجة ت
 .إلثيلينلوقد تختلف األصناف اختالفًا آبيرًا في حساسيتها ) األضرار الفسيولوجية

 
 

  Responses to CAالمتحكم فيه    للجو الهوائياتاالستجاب
 
نخفض األوآسوجين   إ الحصاد بدما يتعلق بفترة حياة الخس بع   فيكن تحقيق بعض الفائدة     يم %) 3 -1(ستعمال جو م

ل األضرار الناتجة عن                .م  5º -علي درجة حرارة صفر    ان األوآسوجين النخفض سوف يقلل معدالت التنفس ويقل
 ويمكن أن تحدث أضرار ثانى CO2  للخس ال تستفيد عادة من األجواء المحتوية علىان الرؤوس الكاملة.اإليثيلين 

ى من       زات أعل تخدامه بترآي د اس ي     % ( 5 أآسيد الكربون عن ون البن سيولوجية والتل إن خس  ). أنظر األضرار الف
الي   O2  % 1الرومين المقطع علي أي حال عادة ما يعبأ في جو بة أقل من  ز ع  ألن CO2  من )%10 -7(وبترآي

ة       .ن البني علي أسطح التقطيع    هذه الظروف تقاوم التلو    ي حال ى             اءزج أ وف ون البن إن التل سلطة ف ة لل  الخس المقطع
ون               أسرع وأآ  يحدث سيد الكرب انى أآ اتج عن ث سبرج      . ثر آثافة عن التلون البنى الن  المقطع   Icebergإن خس األي

 .أعلي من خس الرومينCO2يتحمل ترآيزات 
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 Physiological Disordersار الفسيولوجية           األضر
 

 :هناك عدة أضرار يمكن أن تحدث علي الخس الرومين وفيما يلي بعض األضرار الشائعة جدا والهامة
 

ة وأختيارالصنف            Tipburnأحتراق حوافي األوراق  الظروف المناخي رتبط ب ل وي ي الحق وهو ضرر يحدث ف
ي األوراق                  وتعتبر ا . والتغذية المعدنية  ا أن الحواف المصابة ف ألوراق ذات القمم المحترقة غير مقبولة المظهر آم

 .تكون أضعف وعرضة لألصابات بالتدهور المرضي
 

ذي        Ethylene injury ضرر اإليثلين ين وال از اإليثيل ضة من غ وينتج ذلك عن تعرض الخس لترآيزات منخف
ي  Russet spotsوتظهر البقع الصدأ بة . إلي الصبغات البنيةينشط إنتاج مرآبات فينولية والتي تؤدي بدورها   عل

صدأية          . ألوراقل الوسطية   وخاصة علي العروق     داآنةشكل بقع بنية     ع ال وتحت الظروف الشديدة قد توجد هذه البق
شكل أساسي            . علي اإلجزاء الخضراء في الورقة ويمتد إلي باقي أجزاء الرأس          وهذا الضرر هو ضرر مظهري ب

ان أو         ولكنة از البروب  يقلل من قابلية الخس للتسويق قد يحدث التلوث باأليثلين نتيجة إستخدام أوناش شوآة تعمل بغ
 ...... أو التخزين مع ثمار منتجة لإليثلين مثل التفاح أو الكمثري الخالشحن فى شحنات مختلطة

 
ارة        إ  Brown Stainالبقع البنية  رومين عب ي خس ال ضرر عل ذا ال ائرة صفراء      ن مظاهر ه رة غ ع آبي عن بق

ي ال             ر عل ون وتالحظ أآث ة الل زداد         عروق   محمرة إلي بني د ت ألوراق وق ه  الوسطية ل ا بالوقت    دآان ر حجمه ع آب . م
د تعرض الخس أل ة عن ع البني ىوتحدث أضرار البق وى عل انى  جواءتحت ون ث دما يك ون وخاصة عن سيد الكرب أآ

 في حالة الخس هعلي خس الرومين عن   أقل   سرعة بهذا الضرر ب   وقد تظهر المظاهر المرئية   %. 5أآثر من   ه  ترآيز
Iceberg.  

 
وين وإن إستخدام درجات           Pink rib )المحمر(العرق الوردي  ة التك ر المكتمل الرؤوس غي ضرر ب ذا ال يرتبط ه

وردي       عروق حرارة أعلي من الموصي بها يزيد من حدوث هذا الضرر وتستمر ال            وين ال وين التل .  الوسطية في تك
ؤدي            و نخفض ال ي يبدو أن التعرض لإليثلين ال يؤثر علي ظاهرالعرق الوردي هذه آما أن إستخدام اإلآسوجين الم

 .إلي مقاومتها
 
 

  Physical injuryالضرر الطبيعي 
 

رومين                   ي الخس ال و ف ده النم رؤوس زائ . عادة ما يحدث آسر للعرق الوسطي أثناء التعبئة في الحقل وخاصة في ال
دهور المرضي        ويتسبب ذلك    ي     . في تبقع بني غير مقبول المظهر وزيادة القابلية لألصابة بالت ة الحصاد ف ي حال وف

 .ا الوسطي وتكسرهلعروقالصباح المبكر حيث حراره اللب منخفضة فإن الخس يصبح أآثر عرضة لتشقق ا
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

زج   وتتسبب عن العديد من أنواع الب   Bacteria soft-rotsاألعفان البكتيرية الطرية  ار ل كتريا وتؤدي إلي انهي
صابة   سجة الم د. لألن ابة وق ؤدى االص ة ا ب  ت ان الطري ى ااألعف ة إلل ابات الفطري ة األوراق   . ص إن إزال ذلك ف ول

 . الطريةقلل من تطور األعفان البكتريةيالخارجية واإلسراع بالتبريد والتخزين علي درجات حرارة منخفضة 
 

ة المرضية سببات الفطري ي الخس   Fungal pathogens  الم ائي ف ار م ي إنهي ؤدي إل د ت ائي (ق ار الم اإلنهي
  األعراض  ولكن هذه .Botrytis Cinerea ) أو العفن الرمادي الناتج عن فطر Sclerotiniaالطري الناتج عن 

ة  بتكوين طريات  الفقوماألعفان الطرية البكترية حيث ت  أعراض  يتم تمييزها عن     ة  . جراثيم سوداء أو رمادي إن إزال
ة    ذه الحال ي ه ضا ف ل أي ن أن تقل ضة يمك رارة المنخف تخدام الح ذيب وإس ن األوراق والته ذه   م ابات به دة اإلص ش

 .األعفان
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    Special Considerationsاعتبارات خاصة 
 

سوء         لعروقأن ا  د ي ة        الوسطية المقطوعة أو المكسورة في خس الرومين ق شكل أسرع من اإلجزاء المقطع ا ب لونه
ا                      Icebergفي خس    د مقارنته رومين عن ة أوراق خس ال ي حال ي ف  وقد يرجع ذلك إلي وجود محتوي فينوالت أعل

 .وقد تختلف أصناف خس الرومين أختالفا آبيرا فى شده سوء التلوين فى أجزائها المقطعة  .Icebergبأوراق ال 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   


