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 ترجمة وإعداد
 رضي عبدالعظيم عطا عليُم

   مصرقسم البساتين، آلية الزراعة، جامعة عين شمس، حدائق شبرا، القاهرة، 
                 Description                                                 الوصف    
ة   ) .Anemone spp( شقائق النعمان يرجع تسمية ة   Anemosبزهرة الرياح إلى العصر اإلغريقي حيث أن آلم ي   آلم ة تعن إغريقي

ون األحمر               من األز ضأزهار شقائق النعمان    تقع  .  باللغة العربية  الرياح ا الل ة منه هار الربيعية قصيرة الساق وتأخذ ألوانًا زاهية متباين
دد              . الداآن أو األزرق أو البنفسجي أو األبيض       ة الع وقد تم حديثًا إدخال أصناف جديدة إلى المجال التجاري تتميز بكونها أزهار رباعي

   .Tetraploid الكروموسومي
   Quality Indices                                 دالئل الجودة        

و              ة التل ى مرحل دًا   ن الكامل و   يتقطف أزهار شقائق النعمان عند وصول البراعم الزهرية إل ى            تحدي ار إل تح األزه سبة تف د وصول ن عن
   . الحقيقيةهاألوانويبدأ طلب األزهار للتسويق عند ظهور . ولكن قبل تمدد واستطالة البتالت وتناثر حبوب اللقاح% 50-25مابين 

 Grading and Bunching     التدريج وعمل أحزمة الزهور
   . أزهار10تسويق أزهار شقائق النعمان في أحزمة آل منها تحتوي على  يتم

 Ethylene Sensitivity                 إليثيلين      الحساسية ل
   .يؤدي تعريض أزهار شقائق النعمان لإليثيلين إلى تساقط البتالت وقصر عمر األزهار عند العرض  بالمزهريات

 Pretreatment                                المعامالت األولية      
ار    ة األزه ؤدي معامل د الحصاد مباشرة  ي ات الفضة    بع ول ثيوآبريت يكلوبروبي ) STS( بمحل ل س ع   ) MCP(ن أو ميثي ى من أثيرالإل  ت

   . بعد الحصادلسريعلتدهور ال والذي يدفع األزهارإليثيلين الضار ل
 Storage Conditions                             ظروف التخزين

ا   وتحت هذه الظروف يمكن تخزينه   م1o الصفر المئوي ودرجة     على درجة حرارة ما بين درجة     يجب تخزين أزهار شقائق النعمان      
   ).األزهار ألعلى وسيقانها ألسفل(لمدة أسبوع على األقل، آما يجب تخزين األزهار في وضع رأسي ) بدون ماء(جافة 
 Packing                                                              التعبئة

   .يتم تعبئة األزهار في صناديق أفقية من الفايبر ذات أبعاد قياسية
  Special Considerations                      ات خاصةاعتبار

ل    ترجع شهرة وجمال أزهار شقائق النعمان إلى ترتيبها في         ى شكل سيف ذو حدين         أآالي ى     ( عل ة عل ة ومرتب في أزواج متقابل
ل انبي اإلآلي ات )ج ي المزهري د عرضها ف ار عن ر اإلزه سبي لعم صر الن سبب الق ك ب ار.  وذل تخدام أزه قائق ال يفضل اس  ش

ة واحدة           النعمان آأساس عند العرض في المزهريات ولكن يفضل عرضها           ار أخرى في مزهري ضًا لف      و ،مع أزه يفضل أي



ى     ) لمنع فقد الماء  (سوق األزهار أثناء العرض      ار عل ساعدة األزه ستقيمة      لم سيقانها الم اظ ب ر .  االحتف أن       يعتب سائد ب اد ال االعتق
ه أساس علمي       عمرها اعتقادًا خاطئًا و   دة الزهرة يطيل من     إجراء ثقب في قاع    يس ل ان في           . ل قائق النعم ار ش ؤدي وضع أزه ي

رجس              ذلك ُيعزى أزهار النرجس البري إلى قصر عمرها و       المزهريات مع  ار الن  إلى األثر الضار إلفرازات قواعد سوق أزه
   . عند عرضها في المزهريات أزهار شقائق النعمان عمرعلىوالتي تؤثر سلبًا البري 

 
 
 
 

 
 


