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  Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو والصالحية للقطف 
 8        يتم قطفها أثناء فترة النمو السريع والتطور ويتم ذلك بعد      )  البنفسجية   - الخضراء   -الصفراء  ( إن الفاصوليا   

رن                           أيام من التزه   10 - ا اخضر زاهي والق دما يكون لونه ر آفاصوليا صالحة للقطف ويجب قطف الفاصوليا عن ي
ل من جودة الفاصوليا               ذرة يقل و الب ان نم رة ف ذه الفت د ه ه بع ون حيث ان ذور صغيرة وخضراء الل لحمى طازج والب

 .ومتليف ويفقد اللون األخضر Pithy اسفنجيا ويصبح القرن
  

    Quality Indicesدالئل الجودة 
د                         ه متماسك والب البد أن تكون الفاصوليا جيدة التكوين والقرون مستقيمة ولونها زاهيا مع مظهر طازج وغض ولكن

ن األوراق     ل م ن آ ا م ن خلوه د م ا والب د ثنيه سهولة عن سرها ب ن آ سوق -م سورة - ال رون المك زاء الق ا - أج  بقاي
د             والتلف الناتج عن الحشرات ويرتبط انخفاض ا       -األزهار   رون وأضرار التبري اء من الق د الم لجودة بعد الحصاد بفق

 .واإلصابة باإلعفان 
 

 درجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى
 Optimum Temperature and Relative Humidity (RH)  

من رطوبة نسبية ويمكن االحتفاظ بجودة مناسبة عند التخزين على درجة حرارة اقل  % 100 - 95+ م 7.5° - 5 
 أيام 8 - 7م خالل °5م ولكن سوف يؤدى ذلك إلى بداية أضرار التبريد حيث تحدث أضرار تبريد على درجة 5°

م ويمكن أن تصل فتـرة °7 - 5م عن هذه المدة ولكن قد تخزن على ° 5ولذلك يجب اال تزيد فترة حفظها على 
 . يوما 12 - 8م لـمـدة تـصـل إلـى °7.5 - 5التـداول عـلـى 

تبدأ عالمات  % 5قد الماء هو ظاهرة شائعة في الفاصوليا الخضراء وعندما يصل فقد الماء إلى حوالي إن ف
فان هذه الفاصوليا ال تصلح للتسويق  % 12 - 10الكرمشة والترهل في الظهور وعند وصول فقد الوزن إلى 
 :ويمكن تقدير فقد الوزن من الفاصوليا باستخدام المعادلة التالية 

 (VPD)الماء    فرق ضغط بخارΧ  0.754= د الوزن في اليوم  نسبة فق
 . يمكن قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية ما من الخرائط السيكرومترية عند VPDالـالتوصل الى ويمكن 

 . منه في حالة المكتملة النمو أعلىويالحظ أن معدل فقد الماء من الفاصوليا غير مكتملة النمو 
 
 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/BeansSnapPhotos
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  Rates of Respirationتنفس معدالت ال
    معدل التنفس   م                     °درجة الحرارة         

  ساعة* آجم  / CO2  مل                                                 
                                                 Snap           Long 

               0                                   10              20 
               5                                   17              23 

              10                                  29              46                              
              15                                  46             101 
              20                                  65              110 

 
 ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس  
 .يوم / طن /  BTU للحصول على الوحدات الحرارية البريطانية Χ440ساعة  *آجم/ CO2مل 

 .يوم / طن متري /  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورى Χ 122أو يضرب 
 

   Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين  
 م°5ساعة على درجة حرارة * آجم /  ميكروليتر 0.05اقل من 

 
  Responses to Ethyleneاالستجابة لالثيلين  

إن التعرض لالثيلين على درجات حرارة التخزين المناسبة يؤدى إلى فقد اللون األخضر وزيادة التلوين البني وان 
على  % 50 - 30يا الخضراء بما يعادل  جزء في المليون يقلل فترة حياة الفاصول0.1ترآيز االثيلين اآثر من 

 .م °5درجة حرارة 
 

  Responses to CAاالستجابة للجو الهوائي المتحكم فيه    
سجين  زات األوآ ان ترآي ا ف رارة الموصى به ة الح د درج ه عن نان نفس  % 5 - 2  م دالت الت ى خفض مع ؤدى إل ت
ون   سيد الكرب اني أآ زات ث ن ترآي ستفيد الفاصوليا الخضراء م دود وت ي ح ي   % 10 - 3 ف ية ه دة األساس وان الفائ

ة               ا أضرار ميكانيكي  CO2وان استخدام  ) جروح  ( االحتفاظ باللون وتقليل فرص سوء التلوين في الفاصوليا التي به
 .يمكن استخدامه لفترة قصيرة ولكنها قد تؤدى إلى حدوث نكهة غير مرغوبة % 30 - 20بترآيزات 

 
  Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية    

  Chilling Injury   ضرر التبريد
د عن   ° 5إن المظهر التقليدي لضرر التبريد على الفاصوليا المخزنة على درجة حرارة اقل من                5          م لمدة تزي

رن      ) اللون المطفى(  أيام هو سوء تلوين عام للقرن آله  6 - ى سطح الق ر عل ل حدوثا   (وقد يحدث تنق ذا اق  ولكن  )وه
ى درجة حرارة                   5اآثر المظاهر مشاهدة هو ظهور بقع بنيه صدأيه غير منتظمة وذلك في حالة تخزين الفاصوليا عل

ى                 7.5° - دة  °1م وهذه المناطق عرضه لإلصابة بالفطريات ومن الجدير بالذآر إن الفاصوليا يمكن أن تخزن عل م لم
د    م لمدة أربعة أيام قبل أن يحدث °2.5يومين وعلى درجة   ا أضرار تبري د       .  به وين عن ويالحظ عدم حدوث سوء تل

 . م ويالحظ اختالف االصناف في درجة حساسيتها ألضرار التبريد °10تخزين الفاصوليا على 
  Freezing Injury    ضرر تجميد
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د درجات                          د عن دهور وتحدث أضرار التجمي األمراض والت ة تصبح عرضة لإلصابة ب  -يبدأ على شكل مناطق مائي
 .م أو اقل0.7°

 
 
 

      Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
د تحدث             د وق إن التدهور الذي يحدث نتيجة إصابة الفاصوليا باألمراض الفطرية عادة يتم بعد إصابتها بأضرار التبري

سا           العناقاإلصابات الفطرية السطحية على ا     ل أو ت م ومن  °7.5وى  والقرون في حالة تخزينها على درجة حرارة اق
   Pythium , Rhizopus and Sclerotinia :الفطريات الشائعة بعد الحصاد على الفاصوليا 

شوش    كل ع ى ش ابة عل دث اإلص رن   (وتح ن ق ر م ين اآث شار ب صابة بأضرار   ) انت رون الم ى الق ن أو عل ن العف م
 .ميكانيكية أو مكسورة 

 
  Special Considerationsاعتبارات خاصة    

 t vertsHarico 
 الفاصوليا   Haricot vertsمطلوب رعاية فائقة عند تداول الفاصوليا الغضة غير مكتملة النمو والتكوين أو 

 .حتى نتالفى األضرار وفقد الماء الفرنسية 
 Long beans 

ا نفس حساسيتها من حيث ضرر التبري  داول الفاصوليا الخضراء وله ات ت ة تتطلب نفس متطلب د الفاصوليا الطويل
  .    Snap beansويالحظ أنها قد تنمو بذورها اآثر أثناء التداول عنه في حالة الفاصوليا العادية 

 
 
 


