
 carrot" الجزر "  

                                                   

   Umbelliferaeاسم العائلة : 

 acarot sucuDa:  االسم العلمي

واألسطواني والسمين والصغير والطويل   ، المدورواأللوان األشكالفي جميع  الجزر  يأتي: تاريخيا

شمالية   إيرانية  أوباكستانية  أصوال يدعي  البعض إنرغم  أفغانستانوهو من مواليد والنحيف، 

بين القرن التاسع والعاشر   األوسطدول منطقة الشرق  باتجاه أفغانستانوقد انتشر من  .له

العثور على اقدم  لعالم. وتم مختلف دول ا ، ومنها الى( الليلكي واالصفر الجزر خصوصا)للميالد، 

هذه البذور الى القرن   تاريخ بابل(، ويعود) بذور له في بعض المناطق في سويسرا والعراق

  .رومانية ايضالدى اليونانيين وابناء االمبراطورية ال معروفا الجزر الثامن قبل الميالد. وكان

سم  تغير األقد  و Daucus pastinaca العلمي االول سمهإ الجزر هل اليونان علىأ قد اطلق  و

 «بارسنيب» حتى ال يتم الخلط بينه وبين الـ Daucus carota في القرن الثامن عشر الى الحقًا

Parsnip الجزر ال يزال معنى كلمة »بارسنيب« بالعربية  . و تامًا شبهاً  االبيض الذي يشبهه 

فهو متدرج   Carrot نجليزية أييام بالنستخدمه هذه األ خير الذي وصلنا واأل سملكن ال  .بيضاأل

 .الفرنسية الحديثة من

  صال ليصبح اكثر حالوة و ألمر الذكر هنا ان اليونانيين هم الذين حسنوا طعمه ا  بد من ال و

 .بكثرة بيةغراض الطلذلك كان يستخدم في قديم الزمان لأل  لألكل، و الحيةص

واألحمر منه أطيب من األصفر وهو أبو زكريا يحيى بن   ألوروبا الجزر العرب جلبوا: بن العوام 

األندلسي، الذي اشتهر بعلم النبات وعلم الحيوان والفلك والطب.   محمد أحمد بن العوام االشبيلي

الخاص   «الفالحة كتاب» لى لغات عدة وهوالتي ترجمت ا التراث العربي وله كتاب شهير من كتب

  .في الزراعة األندلسية 

الزراعة والتربة والري التي استقت منه   يعتبر الكتاب من المراجع العلمية القديمة في عالم و

ي  ان ابن العوام ايضا هو من اخترع عملية الر اوروبا الكثير من المعارف الحقا. ومن المعروف

 عند جذوعية فخارال  ارَرالمياه اثناء الري، وقد استخدم الِج كبيرة من تي توفر نسبة بالتنقيط ال

 م:بن العوايقول  ،  «كتاب الفالحة»  في  .ًامن البالستيك الذي يستخدم حالي  النباتات بداًل  شجار واأل
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همية كبيرة  أ الجزر  بن العوامولى أ وبية. واالور القارة  الى  الجزر إن الرحالة العرب هم الذين جلبوا 

االول يتعلق بالجزر االحمر، الذي وصفه   -القرن الثاني عشر  - وتحدث بالتفصيل عن نوعين منه

ويقول في   .صفر، الذي اعتبره اقل قيمة من االولالعصارة، والثاني اال بطيب المذاق وغني

قرطبة مع بعض زيت الزيتون المخلوط   شبيلية وإ في غرناطة و كان يقدم الجزر ب ايضا إنالكتا 

 .الخضار والقمح و المضاف الى خليط منأبالخل 

تعتبر أوروبا والجزر المجاورة لها من آسيا وشمال أفريقيا موطنا للجزر ولو أنه   : ياألصل الموطن 

محاصيل الخضر الجذرية ذات األهمية  لك بريا في شمال وشرق أمريكا والجزر من ينمو كذ

االقتصادية والغذائية في العالم إذ اهتمت البالد المتقدمة بزراعته والقبال على استهالكه إدراكا  

منهم لقيمته الغذائية فهو مصدر رخيص ألهم ما يلزم النسان من فيتامينات أبرزها فيتامين ) أ  

القرن الثامن قبل الميالد في العراق   في للجزر  تم العثور على أقدم بذورو  كريات وأمالح( وس

)بابل( ومنها انتشرت زراعته إلى أفغانستان وباكستان وإيران وذلك في القرن التاسع والعاشر  

اليونان وهى تعد من أكثر البالد استخداما له    قبل الميالد، ثم انتشرت زراعته بعد ذلك إلى

 .منها إلى باقي دول العالمو

أوراقه مركبة ريشية  و  الجزر نبات جذري وتدي حولي او ثنائي الحول :  ي للجزرالوصف النبات

وله عدة ألوان منها    الشكل، واألزهار صغيرة ومحمولة على نورات خيمية الشكل كبيرة،

جزر أكثر احمرارا دل  البرتقالي والبرتقالي المحمر واألحمر والقريب من األبيض . وكلما كان ال

صف ملجم  التي يحتاج إليها الجسم بمقدار واحد ون الكاروتينذلك على زيادة محتواه من مادة 

  يوميا. طعم الجزر حلو المذاق ، وهو متوافر ويزرع حاليا طوال أيام السنة داخل الصوب 

 . البالستكية وخارجها

الكاروتين التي يحتاج إليها  كلما كان الجزر أكثر احمرارًا دل ذلك على زيادة محتواه من مادة 

بالضافة الحتوائه   (A) مصدر لفيتامينتعتبر  والتي  الجسم بمقدار واحد ونصف ملجم يوميا 

رات التي تتكون  ، كما يحتوي الجزر على نسبة عالية من الكربوهيدB6 و B2 على فيتامين 

السيليلوز   على  بالضافة إلى احتوائه ، )السكروز والجلوكوز والفركتوزبصورة أساسية من )

كما أنه غني بالمواد البروتينية واألحماض األمينية ويحتوي على كمية    والموادالبكتينية األخرى

ديوم  من أمالح الصو فيه كمية قليلة كبيرة من األمالح القلوية التأثير كأمالح البوتاسيوم و

 . غيرها اليود و والكالسيوم والبورون و 
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 : الجزء المستعمل من نبات الجزر

والجزء العلوي المتضخم من الجزر   hypocotyيزرع الجزر ألجل السويقة الجنينية السفلى 

المخلالت   في عمل الحساء و و  مطهيًا ( طازجا ور ذالجبالذي يسمى مجازا ويستعمل هذا الجزء ) 

 .لمزرعة، كما تستخدم أوراق الجزر كعلف لحيوانات ا بىوالمر

  التربة المناسبة لزراعة الجزر :

في األراضي الطمية الخفيفة الجيدة الصرف ويزرع تجاريا في األراضي الطمية   ينمو الجزر جيدًا

( وتفضل األراضي الرملية  muck soilاألراضي العضوية )السلتية و  الرملية والسلتية الطمية و

مبكر ولكن يزيد المحصول كثيرا وال يكون مبكرا في األراضي   عند الرغبة في إنتاج محصول

ويكون لون الجزر أفضل في األراضي الرملية وال يمكن  .  العضوية الطمية السلتية و السلتية و 

ن بينما تكو هذا ... .الصرف إنتاج الجذور الطويلة الناعمة إال في األراضي العميقة الخفيفة الجيدة

لمنتجة في األراضي العضوية خشن الملمس ويكون النمو الخضري غزيرا والجذور  الجذور ا 

متفرعة ومخروطية قصيرة في األراضي الثقيلة وتؤدي العوائق التي توجد في التربة مثل  

ضي التي توجد بها قشور  األحجار إلى تكون جذور ذات أشكال غير طبيعية وال يزرع الجزر في األرا

  phتكون البادرات المنتجة ضعيفة ويبلغ أفضل ة ألن انبات البذور يتأخر فيها وسطحية صلب

 .  6.5للجزر حوالي  

 تأثير العوامل الجوية على الجزر : 

درجة مئوي بينما يتراوح المجال الحراري المالئم   27تبلغ درجة الحرارة المثلى لنبات بذور الجزر 

ئوي أو أعلى من  م 4الجزر في درجة حرارة أقل من  ( درجة مئوي وال تنبت بذور 29 – 7لنبات )

درجة مئوي إال أن نمو   29مئوي ويالئم نمو األوراق درجة حرارة مرتفعة نسبيا تبلغ حوالي  35

( مئوي لذا يعد الجزر من   20 – 15الجذور تالئم درجة حرارة تميل إلى االنخفاض تتراوح من ) 

ى من نموها حتى  المرتفعة نسبيا في األطوار األولل الشتوية التي تالئمها الحرارة المحاصي

يتكون نمو خضري قوي على أن يتبع ذلك بحرارة منخفضة نسبيا حتى الحصاد لتشجيع تكوين  

 .  نمو جذري جديد

 وتؤثر درجة الحرارة السائدة كثيرا على نوعية الجذور وذلك على النحو التالي :



ت  درجة مئوي ويبه 21 – 15ة حرارة من تزداد دكنة اللون البرتقالي في درج : اللون -1

  15 –  10درجة مئوي ويكون اللون رديئا في درجة حرارة  27 –  21اللون في درجة حرارة 

 درجة مئوي . 

 : الشكل  -2

 درجة مئوي . 15 -10يكون شكل الجزر مطابقا للصنف في مجال حراري يتراوح بين  -أ

درجة مئوي   7ة مئوي نهارا و درج 18الجذور رفيعة ونحيفة في نظام حراري تكون  -ب

 ليال .

م عند بداية تضخم الجذور إلى نمو الجزء   7إلى  18يؤدي إنخفاض درجة الحرارة من  -ج

 ا . العلوي من الجذور بصورة طبيعية بينما يظل الجزء السفلي رفيع

درجة مئوي   15 – 10تي تتراوح من ور طويلة في الحرارة المنخفضة الذتكون الج -د

 درجة مئوي  27 – 21الحرارة المرتفعة التي تتراوح من  وقصيرة في

تؤدي الحرارة المرتفعة أو المنخفضة إلى جعل نهاية الجذور مستدقة في األصناف   -ه

 التي يكون نهاية جذورها مستديرة مثل نانتس وشانتناي . 

 مئوي . درجة  27يتكون طعم مر غير مقبول في الحرارة التي تزيد عن   -و

 نسبة األلياف في الجذور لدى ارتفاع درجة الحرارة أثناء النضج .  يدتز : األلياف -3

وللفترة الضوئية تأثير مماثل على نوعية الجذور فيكون اللون رديئا عندما يكون طول  

ساعات إال أن زيادة   9ساعات ويتحسن اللون بزيادة فترة الضاءة إلى  7الفترة الضوئية 

يوميا لم يكن لها تأثير كما أنه لم تؤدي هذه  ساعة  14الضاءة ألكثر من ذلك حتى 

الجزر إال عندما كانت الظروف البيئية األخرى غير مالئمة لنمو   ول الزيادة إلى زيادة محص

 .النباتات وللعوامل الجوية تأثير كبير على إزهار الجزر

) يعتبر من  يتكاثر الجزر بالبذور التي تزرع في الحقل الدائم مباشرة  :طرق التكاثر في الجزر 

اعات التجارية ألسباب اقتصادية ,  شتل في الزر محاصيل الخضر التي ينجح شتلها , إال أنه ال ي

 . وألن النباتات المشتولة تعطي جذورا ملتوية وغير منتظمة

 واعيد زراعة الجزر : م

يزرع الجزر البلدي خالل الفترة من منصف شهر أغسطس إلى نهاية شهر سبتمبر ويؤدي تأخير  

التزهير بمجرد ارتفاع درجة الحرارة . أما  راعة عن ذلك تهيئة النباتات لإلزهار , واتجاهها نحو الز



األصناف األجنبية فإن زراعتها تبدأ من منتصف أغسطس مع الجزر البلدي وتمتد إلى شهر فبراير  

ستمرار  نظرا ألن البرودة السائدة في مصر خالل فصل الشتاء ال تكفي لتهيئتها لإلزهار ويمكن ا

  أن محصولها يكون منخفضا . زراعتها إلى شهر مارس في المناطق الساحلية إال

 :  الالزمة لزراعة الجزر   البذور كمية

( كجم من بذور أصناف الجزر األجنبية عند زراعتها في الجو   3 – 1.5تلزم لزراعة الفدان الواحد ) 

كجم   5فصل الصيف . كما يلزم نحو  كجم عند زراعتها في الجو الحار في بداية 5المناسب ونحو 

ل فدان نظرا لصغر حجم البذور وهذا األمر الذي يستدعي لزراعتها بكثافة  من الجزر البلدي لك

 عالية . 

سم داخل   20يزرع الجزر نثرا أو في سطور تبعد عن بعضها البعض بمقدار  :طرق زراعة الجزر 

سم ) أي يكون   60 – 50وط بعرض م وتفضل زراعتها على جانبي خط x 3 2أحواض مساحتها 

خط في القصبتين ( خاصة في األراضي الثقيلة وتكون الزراعة على   14 – 12التخطيط بمعدل 

سم في األراضي الخفيفة ومن الضروري خدمة األرض   2سم في األراضي الثقيلة , و 1.5عمق 

لنمو في مبدأ حياتها وقد  بطيئة النبات وبادرته ضعيفة ا جيدا قبل الزراعة نظرا ألن بذور الجزر 

الزراعة في أحواض تزيد من نسبة تشحب الجذور وزيادة المحصول الناتج من الزراعة  نالوحظ 

في أحواض ترجع أساسا إلى زيادة في أحجام الجذور وتجنب التأثير السيئ الختيار الريشة الغير  

ستغناء عن عملية الخف  اعة بصورة متجانسة حتى يمكن االمناسبة للزراعة , ويجب أن تجرى الزر

 : الجزر كما يليزراعة  لق  طرو عمومًا فهناك عدة  . المكلفة 

   :اليدوية  يقة ) أ ( الطر

 الزراعة اليدوية سرسبة في صفوف   :أوال

 "Row planting manually  " 

يقصد بها وضع التقاوي باليد سرسبة في صفوف وتستخدم في حالة المحاصيل الكثيفة النمو   و

 .  والقمحالجزر مثل 

 مميزات السرسبة في صفوف  

 توفير في كمية التقاوي .  -1



 سهولة إجراء عملية الزراعة .   -2

 سهولة إجراء عمليات الخدمة .  -3

 إمكانية التسميد أثناء الزراعة .   -4

   : الزراعة اليدوية نثرا ثانيا : 

 "Planting by manual broad casting  " 

ذور المفردة على مسافات بينية متساوية في  تعطي أآلت الزراعة الدقيقة وضعا دقيقا للب

الصفوف , وعادة ما تكون المسافات بين الصفوف عريضة بدرجة كافية للسماح باجراء عملية  

 العزيق . تتوفر أآلت الزراعة الدقيقة بأشكال عديدة ولكنها تشتمل دائما على أربعة وظائف  

 ود بعمق متحكم به . فتح أخد -1

 مة . د وعلى مسافات بينية منتظتلقيم البذور داخل األخدو  -2

 األخدود. تغطية   -3

 كبس التربة حول البذور .   -4

في بعض اآلالت يقوم زوج من العجالت المائلة بإكمال كل من تغطية البذور وكبس التربة   و

 . حولها 

 :  آلة زراعة الجزر بالسطارة العاديةثانيا : 

 "Planting by seed drill " 

طريق عجلة األرض حيث تمر   بواسطة اسطوانة مموجة تدار عن  تلقم البذور في خزان البذور

البذور على بوابة قابلة للضبط تتحكم في معدل البذور . ثم تدخل البذور ألنبوب وتسقط بتأثير  

النموذجية بين الصفوف )   . وتتراوح المسافات البينيةالجاذبية إلى أخدود تم فتحه بواسطة قرص

عة لتغطية البذور هي سحب سلسلة صغيرة خلف كل فجاج ( مم والطريقة الشائ 400 – 50

  ت التسطير الضاغطة تعطي تربة أكثر تماسكا حول البذور مقارنة بآالت التسطير ذات العجلة وآال

. 

 : زراعة الجزر بآلة نثر السماد الكيماوي  ثالثا :



Planting by fertilizer broad casting machine " 

ثر البذور أحدهما ذو زعانف مستقيمة  الدوار ويوجد نوعان ألقراص ن وهي آلة نثر البذور بالقرص

 . واألخر ذو زعانف منحنية

  انت نتائج استخدام تلك الطرق في الزراعة ما يلي :ك و

النباتية من طول وقطر وشكل  الصفاتتوزيع البذور ونسبة النبات ومدة البزوغ وبعض  -1

% باستخدام السطارة الهوائية وكان أحسن عمق   82الجذور . فوجد أحسن توزيع للبذور 

 سم .  3 –  2للزراعةعند 

% عند الزراعة نثر   82" سرسبة " د الزراعة يدويا في صفوف % عن 83بلغت نسبة النبات  -2

عند استخدام السطارة   % 71الكيماوي" بدارة" , و % باستخدام آلة نثر السماد  79يدوي , و 

 عند الزراعة بالسطارة العادية .  % 65الهوائية , و 

سطارة  ( يوم عند استخدام بالسطارة العادية وال 13 – 12وقد اكتمل النبات بعد )  -3

ماوي وعند استخدام  يوم عند استخدام الزراعة اليدوية وآلة نثر السماد الكي9الهوائية , 

 اعة اليدوية سرسبة في صفوف . الزر 

 بطرق الزراعةالصفات النباتية للجزر الذي تم زراعته  

 الزراعة اليدوية "   –" الزراعة اآللية 

عند الزراعة الميكانيكية بالسطارة   ( سم 17.2,  17.9,  19.6وجد إن طول الجزر كان )  -1

( سم تحت الزراعة   14.6, 15.6سطارة العادية , وآلة نثر السماد الكيماوي و ) الهوائية وال

 اليدوية سرسبة في صفوف واليدوية بالنثر على التوالي . 

( سم تحت السطارة الهوائية والسطارة   4.7,  5.1,  5.2( كان )  rootأقصى قطر للجذر )  -2

يدوية سرسبة في  ( سم تحت الزراعة ال 4.1,  4.3ادية وآلة نثر السماد الكيماوي و ) الع

 صفوف والزراعة بالنثر اليدوي على التوالي . 

 كجم ( للفدان . 3كمية التقاوي كانت ثابتة في جميع طرق الزراعة بواقع )   -3

حت السطارة  ( طن / فدان ت 3.65 – 3.95 – 4.16 – 4.57 – 4.7مية العرش كانت ) ك -4

ة في صفوف , وآلة نثر السماد  الهوائية , والسطارة العادية , والزراعة اليدوية سرسب

 الكيماوي , والزراعة بالنثر اليدوي على التوالي . 



 عمليات الخدمة للجزر : 

نادرا ما تخف حقول البصل ؛ نظرا ألن هذه العملية مكلفة للغاية ويمكن   :الخف  -1

عة البذور على أكبر قدر من التجانس وبالكمية المناسبة من التقاوي  االستغناء عنها بزرا 

األماكن المزدحمة بعد نحو شهر من الزراعة حينما تكون . ويمكن إجراء الخف في 

سم في حالة الزراعة   10تخف على مسافة  ( سم ؛ حيث 6 – 5النباتات بطول من ) 

سطور . وتجدر الشارة إلى أن  سم في حالة الزراعة على  5بطريقة النثر وعل مسافة 

( يوم   15 – 10مدى )  إنبات بذور الجزر ال يكون أبدا في وقت واحد , وإنما يتم على

 .ويعني ذلك أن البذور التي تثبت أوال هي التي تعطي أكبر الجذور حجما

االحتياجات المائية وانتظامها طوال فترة نمو الجزر لها تأثير كبير على النمو   : يالر -2

صرا  لنباتي والمحصول . وينصح بري الجزر مباشرة بعد الزراعة ونحدد فتراته طوال أو قا

حسب الظروف الجوية السائدة وموسم النمو على أن يكرر كل أسبوعين خريفا وربيعا  

 .  أسابيع شتاءا  3وكل 

 تأثير توفير الرطوبة الجوية المناسبة للجزر بانتظام وبصفة دائمة : 

لى تكوين جذور طويلة نوعا ما , ورديئة اللون خشنة الملمس  وبة األرضية إيؤدي نقص الرط -أ

 ومتخشبة . 

تؤدي زيادة الرطوبة إلى زيادة النمو الخضري , ونقص المحصول وإنتاج الجذور رديئة اللون ,   -ب 

 .ويقل محتواها من السكر  

العطش ( إلى تكوين  يؤدي عدم انتظام الرطوبة األرضية ) أي الري الغزير بعد فترة من  -ج 

 جذور متشققة وغير منتظمة الشكل . 

يكون نمو نباتات ا لجزر ضعيفا في مبدأ حياتها وال   الضارة :العزق ومكافحة األعشاب  -3

بالعزق الجيد كما يجب في حالة الزراعة على خطوط   –يمكنها منافسة الحشائش حينئذ 

الجذور    أكتافرة بضمان عدم بروز  وتكويم بعض التراب حول النباتات في العزقات المتأخ

تعرضت للضوء ويجرى العزيق   إذاخضر فوق سطح التربة ؛ نظرا ألنها تتلون باللون األ

بعد تكامل النبات ويعد وصول النباتات إلى أجسام يسهل على العامل تمييزها من  



  فريق سطحية ) خربشة ( لتفادي تجريح الجذور والتي تنمو تالحشائش وتكون عملية ال

 غالبا لباقي الطبقة السطحية من التربة . 

ل المجهدة للتربة والتي يجب العناية بتسميدها .  يعتبر الجزر من المحاصي التسميد :  -4

يعتبر األزوت ضروريا لكال من النمو الخضري والجذري إال أن الفراط في التسميد  

نقص نسبة السكر   األزوتي يؤدي إلى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الجذري مع

لخضري الجيد ولزيادة  وزيادة نسبة الرطوبة في الجذور . ويعد الفسفور ضروريا للنمو ا 

نسبة السكر في الجذور . ويلزم البوتاسيوم للمساعدة على سرعة انتقال المواد  

الكربوهيدراتية المجهزة من األوراق إلى الجذور وتمتص نباتات الفدان الواحد من الجزر  

كجم بوتاسيوم ورغم أنه ال يصل   170كجم فسفور , و12كجم نيتروجين , و 70حوالي 

(كجم من العناصر الثالثة على التوالي إال أن الكمية  100,  10,  40سوى )  إلى الجذور

ن الجزر يحصد بعروشه ) أي بنمواته  الممتصة كلها تزال نهائيا من الحقل نظرا ال

النباتات في منتصف موسم النمو تقريبا حيث  الخضرية ( ويمكن التعرف على مدى حاجة 

جزء في المليون   5000( بتركيز  3ة ن أ لى صوريدل وجود عناصر النيتروجين ) ع

جزء في المليون والبوتاسيوم على صور   2000( بتركيز  4والفسفور ) على صورة فوأ

 ... على أن الباتات تعاني من نقص هذه العناصر . وتستجيب  %4عنصرية بتركيز 

مليون  جزء في ال  1000النباتات للتسميد مادام تركيز هذه العناصر على التوالي أقل من 

وتتراوح احتياجات الفدان السمادية من الجزر ) في   % 6جزء في المليون , و  4000, و

  5أ 2(كجم فو 75 – 30(كجم نيتروجين , و)  85 – 15الواليات المتحدة األمريكية ( من ) 

من السماد   3م 20أ وينصح بتسميد الجزر في مصر بنحو2بو ( كجم  100 – 20, و) 

كجم سلفات   100كجم سوبر فوسفات , و 250شادر و كجم سلفات ن 200العضوي و 

األسمدة العضوية قبل الزراعة مباشرة لن ذلك يؤدي إلى   إضافةبوتاسيوم . ال تجوز 

مض اليوريك بهذه  زيادة نسبة الجذور المتفرعة . ويرجع ذلك إلى التركيز المرتفع لحا

جزر في الدورة أو  األسمدة ويفضل أما إضافة السماد العضوي إلى المحصول السابق لل

.... فإنها تضاف على دفعتين  الكيميائية.استعمال سماد قديم تام التحلل . أو األسمدة 

األولى بعد أربعة أسابيع من الزراعة والثانية بعد ذلك بنحو ثالثة أسابيع ويراعى أن  

خير في إضافة األسمدة األزوتيه يؤدي إلى غزارة النمو الخضري على حساب  التأ

 . المحصول 



( شهور من الزراعة ويتوقف ذلك على الصنف والظروف   4 – 3جذور الجزر بعد ) :ميعاد النضج :

الطازج عنه في حالة   االستهالكالجوية والغرض من الزراعة فمثال يحصد مبكرا في حالة 

لمحصول حيث تزداد الجذور في الحجم  ألن تأخير الحصاد يؤدي إلى زيادة االتصنيع وذلك 

الكاروتين وتكون مناسبة للحصاد عندما يكون قطر الجزر عند   بالضافة من زيادة محتواها من

 ( سم .  4 –  3األكتاف ) 

 عالمات النضج والجودة : 

 وصول الجزر إلى الحجم المناسب حسب الصنف .  -1

 .   شكلال  و لونال ومطابقًا للصنف في  مستقيمالجذر  -2

 ( سم عند األكتاف .   4 –  3يكون قطره غالبا من )   -3

 متماسك . يكون الجزر ذو قوام  -4

 . عند األكتافو خاصة   أخضر أال يكون لون الجزر  -5

 : من العيوب التي تؤثر على جودة الجزر 

 عدم تماسك الجزر .  -1

 عدم انتظام شكله .  -2

 . الخشونة  -3

 اللون السيئ .  -4

 اخضرار األكتاف .  -5

 تعرض الجزر لحرق الشمس .  -6

 الحصاد والتداول والتخزين والتصدير : 

تتوقف المدة من الزراعة إلى الحصاد على الصنف والظروف الجوية   النضج والحصاد : -1

رغبات المستهلكين ؛ فالمحصول الذي يزرع من أجل التسويق الطازج  والغرض من الزراعة , و

ل المخصص للتصنيع ؛ ألن تأخير الحصاد يؤدي إلى زيادة المحصول ,  يحصد مبكرا عن المحصو 

ا من الكاروتين ؛ ويكون ذلك مصحوبا بتغيرات في شكل  وتحسن في لون الجذور , وزيادة محتواه



األهمية بالنسبة لمحصول التصنيع . ويمكن القول ... أنه يلزم   الجذور وحجمها , إال أن ذلك قليل

( شهور من الزراعة في الجو المعتدل البرودة , وتزيد المدة عن ذلك في    4 – 3لنضج الجزر نحو ) 

صناف لغرض االستهالك الطازج عندما يبلغ قطر جذورها عند  وتحصد معظم األ. الجو البارد 

مد منتجو الجزر شاننتاي إلى تأخير الحصاد إلى أن يصل  تسم . ويع(  3 – 2األكتاف حوالي من ) 

( سم وذلك رغم أن المستهلك يفضل األحجام التي يبلغ قطرها عند األكتاف   6  – 3قطر الجذور )  

تتبعه زيادة كبيرة في أحجام الجذور , والمحصول المنتج ,  ( سم ألن تأخير الحصاد  3 – 2) 

رة في حجم القلب الداخلي المتخشب , ونسبة الجذور المتخلقة  ويكون ذلك مصاصا بزيادة كبي

في الجذور . إال أن نسبة السكريات الكلية تبقى ثابتة , بينما يتحسن   ,ونسبة السكريات المختزلة

ويحصد الجزر يدويا أو آليا ويتم الحصاد اليدوي   ← الجذور . اللون وتزداد نسبة الكاروتين في

ل الجزر ثم رفعها إلى أعلى وبذا تقتلع النباتات من التربة ويمكن عند  بغرز أوتاد من الصلب أسف 

باع هذه الطريقة حصاد النباتات الكبيرة , وترك النباتات الصغيرة في أماكنها حتى تصل إلى  إت

قد يجرى الحصاد بالمحاريث ويراعى في هذه الحالة جعل سالح  الحجم المناسب للتسويق و

الجذور كما قد يحصد الجزر آليا وتستعمل لذلك نفس اآلالت التي   المحراث عميقا حتى ال تقطع

. وتقوم اآللة بتقليع الجذور وقطع النموات الحضرية . ونقل الجذور إلى  تستعمل لحصاد البنجر 

ويطلق على الجذور التي تحصد بنمواتها   وار آلة الحصادعربات نقل تسير في الحقل إلى ج

ويؤدي  Bulk carrotsوالجذور التي تفصل منها العروش Bunch carrotsالخضرية )العروش( أسم 

 . قطع العروش إلى تقليل الفقد في الوزن كثيرا أثناء التداول والتخزين 

 حصاد الجزر بواسطة آلة تقليع البطاطس : 

ربة المحتوية على الجذور المراد حصادها   تتقوم هذه اآلالت بجرف كميات ضخمة نسبيا من ال

المحصول وفي األساس تتحرك التربة  لفصل هذه الكميات الضخمة التربة من  ولقد صممت اآللة

خالل حجم معين من التربة وتتصل مع المنتج بواسطة تمييز موقع المنتج في حجم التربة  

المعالجة . ومن الممكن أن تزال أجزاء النبات الواقعة فوق التربة قبل عملية الجرف مثل طريقة  

المحصول الجذري بواسطة   خضر والهدف هو الحصول على التحكم فيحصاد الفول السوداني األ 

قمم المحصول ونقل منطقة التحكم إلى وسائل النقل قبل الحفر الحقيقي وإذا كانت ظروف  

التربة مناسبة عند الحصاد , فإن الحفر سيشق التربة يسحب المحصول الجذري بسهولة من  

 التربة. 

 هما :  ويالحظ أن اآللة بوظيفتين هامتين 



  إزالة القمة الغير مرغوب فيها عند أوطى نقطة في النبات مع المحفظة على قمة جذر  -1

 المحصول . 

تقوم األسطح الداخلية الرفع بالقبض واالستمرار في رفع المحصول حتى تتصل القمة   -2

العلوية من المحصول الجذري بأغطية القمم الدوارة , وتضمن أجزاء هذه القمة الدوارة  

ات عند االرتفاع المناسب . وعبر ضبط الخلوص الجانبي لألجزاء الدوارة ,  قمة النب نزع

يتم الحصول على إزالة القمة عند مستوى مناسب مع بقاء قليل من القمة على الجزر  

 وهذه هي الطريقة الشائعة المستخدمة في حصاد الجزر

 حصاد الجزر بالمحراث الحفار : 

سم . القصبات   46إلى  5ولية على أعماق تتراوح بين حراثة األصمم المحراث الحفار خصيصا لل

هي األسلحة المعشقة مع التربة وتكون مجهزة بنقاط قابلة لالستبدال أو مجارف , وهي تحطم  

وتخلط وتقوم بتهوية التربة مع تقليبها تقليبا بسيطا مع تغطية قليلة لبقايا النباتات . ذلك  

دما تكون التربة جافة وثابتة ألن األسلحة يمكن أن  ة أعلى عنوتعمل المحاريث الحفارة بفاعلي

تمر خالل التربة الرطبة بدون تأثير تحطيمي تقريبا . ولذلك تم استخدام المحاريث الحفارة في  

 . حصاد الجزر 

 تأثير طرق الزراعة على الفواقد أثناء عملية الحصاد :  -4

طن/فدان ( تحت   1.81 -1.64 -0.92 -0.51بلغت كمية الفقد في الزراعة بالنثر اليدوي )

سم ؛   175سم والمحراث الحفار  140الحفار   الحصاد اليدوي , وحفار تقليع البطاطس و والمحراث 

طن / فدان (   1.85 -1.43-071. -0.46وقد بلغ الفقد في الزراعة بآلة نثر السماد اليدوي ) 

  175سم والمحراث الحفار 140صاد اليدوي , وحفار تقليع البطاطس , والمحراث الحفار حت الحت

طن /   1.72 -1.42 -0.80 -0.39)  سم ؛ وبلغ الفقد في الزراعة اليدوية سرسبة في صفوف 

سم والمحراث الحفار   140فدان ( تحت الحصاد اليدوي وحفار تقليع البطاطس والمحراث الحفار 

  1.39 -1.30 -0.55 -0.83مية الفقد عند الزراعة بالسطارة الهوائية ) بلغت كسم ؛ و  175

سم والمحراث   140الحفار  طن/ فدان (تحت الحصاد اليدوي , وحفار تقليع البطاطس , والمحراث

  -0.34سم على التوالي ؛ كما بلغت كمية الفقد عند الزراعة بالسطارة العادية ) 175الحفار 

ن( تحت الحصاد اليدوي وحفار تقليع البطاطس , والمحراث الحفار  ن/ فداط 1.68 -1.09 -0.59

 سم على التوالي .  175سم والمحراث الحفار  140



   من أهم عمليات التداول التي تجرى لجزر بعد الحصاد ما يلي : التداول :

رعة  والمتف , لتخلص من الجذور المتخلفةتجرى هذه العملية في الحقل بغرض ا  ← الفرز  .1

 . , والمقطوعة , والمصابة باآلفات ....الخ  

 يتم ذلك في الحقل عند الرغبة في تسويق الجذور بعروشها. ←الربط في حزم   .2

الجذور  يتم ذلك أيضا في الحقل عند الرغبة في تسويق  ←قطع النموات الخضرية  .3

ك  . عدم ترك أي جزء من النموات الخضرية ؛ وذل بدون عروشها ويجب في هذه الحالة ... 

 ألن األجزاء المتروكة تذبل وتتعفن . 

العمليات في محطات   هتجرى هذ ←الغسل بالماء , والتدريج حسب الحجم والتعبئة  .4

( بشأن تفاصيلها كما يمكن الطالع  1970وآخرين) whitakerالتعبئة ويمكن مراجعة 

( والرتب  1976) Murrayفي الواليات المتحدة في  على تفاصيل رتب الجزر ومواصفتها

يلين المثقبة هي  تتعتبر أكياس البولي إ ( و1971)Org. Ecodevالقياسية الدولية في 

بالجذور طعم غير   أهم عبوات المستهلك وتعتبر عملية التثقيب ضرورية ؛ لكي ال يتكون

 . مقبول  

ارد  وتجرى بطريقة الغمر في الماء البتتم هذه العملية قبل التعبئة ,  ← التبريد األول  .5

Hydro cooling  (1961  Redit &Hamer ) 

( أشهر في درجة  5 -4يمكن تخزين جذور الجزر ) بدون أوراق ( بحالة جيدة لمدة ) لتخزين : ا

( رطوبة نسبية . تحتفظ جذور الجزر بنضارتها تحت هذه الظروف ,  95 -90الصفر المئوي مع ) 

(  10 -4( يوم في حرارة )25 -20لتوزيع . وتقل فترة التخزين إلى ) وال تتعرض لالنكماش أو ا

( درجة مئوي وتعتبر الرطوبة  21 -18( يوما فقط في درجة حرارة )15 -10مئوي , وإلى ) 

يجب توفير تهوية جيدة , كما يجب عدم   النسبية العالية ضرورية لتقليل الفقد في الوزن و

درجة مئوي( ألن الجذور   1.4 –هي بالنسبة للجزر  )و تعريض المحصول المخزون لدرجة التجمد 

ية باستبعاد الجذور المجروحة والمصابة باآلفات قبل التخزين  المتجمدة تتلف بسرعة وتلزم العنا

 _Sodium؛ لضعف قدرتها على التخزين . وقد أفاد غمر الجذور قبل تخزينها في محلول

o_phenylphenate  حالة عدم  ثناء التخزين . ويجب في هذه الفي تقليل العفن أ %0.1بتركيز

لمطهر وقبل التخزين . يظهر بالجزر المخزن أحيانا  غسل الجذور بالماء بعد غمرها في المحلول ا 

هي التي تتجمع عند تخزين   و Isocumarinطعم مر يرجع إلى تكوين مادة األيزوكيومارين 

...... يجب أال يخزن الجزر بالقرب من  الجذور في وجود كميات ضئيلة جدا من غاز اليثيلين ؛ لذا 



.  تج غاز اليثيلين بكميات محسوسة أثناء التخزين التفاح والكمثرى , وغيرها من الثمار التي تن

  إخراجهاويمكن التخلص من الطعم المر بوضع الجذور في درجة حرارة الغرفة أليام قليلة بعد 

ي جو من النيتروجين فقط لمدة أربعة أيام  . كما وجد أن وضع الجزر فمن المخزن وقبل التسويق

ومارين بالجذور حتى إذا تعرضت لغاز اليثيلين بعد  أدى إلى منع تكوين األيزكي –ين قبل التخز

يوما األولى من التخزين ,   140ذلك ؛ وتجدر الشارة إلى أن نسبة الكاروتين بالجزر تزداد خالل ال

   .يوما التالية 228ثم ينقص ثانية خالل  

 العداد والتعبئة : 

ذلك للتخلص من العيوب التجارية سواء الجذور المتفرعة أو المشققة   لجزر و يجرى فرز ل 

والمصابة باألمراض والحشرات , ثم تربط الجذور في حزم في حالة التسويق بالعرش , أو بقطع  

فقط ويتم غسيل الجذور جيدا بالماء المثلج أو الثلج المجروش   العرش في حالة تسويق الجذور

اظ بالشكل الطازج للجذور ومنع فقد الماء منها . ويتم بعد ذلك تعبئة  والغرض من ذلك االحتف

كجم وهي عبوة غير مرغوبة , وقد تكون العبوات في   25الجذور في عبوات من األجولة سعة 

قد تكون أقفاص من الجريد المبطن بورق   لكارتون و صناديق من الخشب أو البالستيك أو ا

هي وضعها   تجاه السائد حاليًاال الثمار ثابتة غير مضغوطة ويجب أن تكون  , وبدةزالكرافت أو ال

 ( كجم مثل أكياس البولي إيثيلين. 2  -1في عبوات للمستهلك مباشرة ذو سعة صغيرة ) 

 التصدير : 

ظم  ينص القانون المصري على أن الجزر المصدر يجب أن يكون نظيفا , ذا لون طبيعي ومنت

  -10)مجموع خضري( نظيفة منتظمة الحواف طولها من ) أملس ذا عروش  الشكل , وسليما , و

يسمح بالتجاوز بنسبة ال تزيد   التشقق و  أال يكون لينا أو متخشبا وخاليا من الجروح و ( سم و25

 العبوة من العيوب الشكلية وهي :   % من وزن  5عن  

 عدم انتظام الشكل .  -1

 الجروح الملتئمة .   -2

 لفحة الشمس .  -3

   مراض والحشرات .آثار الصابة باأل  -4



سم عند القاعدة ويسمح بالتجاوز في حجم الجذور بنسبة ال   2يجب أال يقل قطر الجذر عن  و

جزر بالعروش أن تكون العروش نظيفة  % من وزن العبوة ويجب في حالة تصدير ال 5تزيد عن 

خالة  وخالية من العروق الجافة الذابلة ويجب أن يقطع العرش عند مستوى قاعدة الجزرة في 

التصدير بدون عروش . ويحدد القانون أنواع ومواصفات العبوات التي يجب أن يصدر فيها الجزر .  

من الرائحة متماثلة في النوع  ويجب أن تكون العبوات سليمة ومتينة وجافة ونظيفة وخالية 

الثمار   بدة , وتعبأزوالشكل والحجم والوزن . تبطن العبوات من جميع العبوات بورق الكرافت أو ال

بكيفية تملئ فراغ العبوة , بحيث تكون ثابتة غير مضغوطة على أن يكون اتجاه العروش إلى  

 الداخل 

 


