
University of California, Davis                                               Postharvest Technology Research & Information Center 
 

 )Statice, German Statice ساالستاتي(حقائق في دقائق 
 

 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Statice 

 
 

Michael S. Reid 
Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA 95616 

 

 ترجمة وإعداد
 ُمرضي عبدالعظيم عطا علي

   قسم البساتين، آلية الزراعة، جامعة عين شمس، حدائق شبرا، القاهرة، مصر
                 Description                                                  الوصف   

ة أو ال Limonium sinuatum الزهرية سشماريخ االستاتي ة     تعتبر من األزهار المالئ ات الزهري ل والباق ة لألآالي ز مكمل   وتتمي
زيين  ي الت تخدامها ف ا واس وان قناباته دد أل ة(بتع ة) الزين ذلك جاف ة وآ سو. طازج تم ت رى  يقي واع األخ نفس ااألن نس ل لج

)Limonium spp., Goniolimon (نفس   . ، الالتيفوليا ، إسفنج البحر أو الكاسبيا بعدة أسماء منها األلمانية األصناف الهجين ل
نس  رة   (Limonium)الج سنوات األخي ي ال رة ف هرة آبي سجة، أصبحت ذات ش ة األن ن زراع ا م ا وتنميته تم تربيته ي ي .  ، والت

ماريخيتحسن س تاتيس لوك ش امالت  االس راء المع د إج رة عن ة آبي د حصادها بدرج ا بع زداد طول عمره ين وي ة الهج  الزهري
ضا ذي يت امالت ال ذه المع ل ه أثير مث ك لت د حصادها وذل رة بع ا مباش ة عليه ا دالمبدئي ذلك لتأثيره ضار وآ ين ال ل اإليثيل ع فع  م

   .االيجابي على تفتح األزهار
   Quality Indices                                   دالئل الجودة      

شيخوخة          eStandard Static االستاتيس شماريخيتم حصاد  ور أعراض ال ل ظه تح الكامل ولكن قب ة التف  عند وصولها لمرحل
ة           (على األزهار الحقيقية     ة الزاهي ات الملون تم حصاد   ).  أزهار بيضاء صغيرة تتمرآز في داخل القناب تاتي  ي د      ساالس  الهجين عن

ا          ت شمراخ الزهري آم ى ال ون            فتح أول زهرة عل ا الخضراء الل يقانها وأوراقه دما تكتسب س ة عن شماريخ الزهري  يجب تجنب ال
ول األز      ة أو أعراض ذب ان الفطري ار األصفر أو تظهر عليها أعراض األعف ار    .  ه ى أزه اظ عل تاتيس  للحف تخدام   االس د االس  عن

فإنه يجب إخراج األزهار من صناديق الشحن وتبريدها مبدئيًا وبمجرد وصول     ) و في المزهريات  باقات أ  أآاليل أو    العرض في (
صناديق الشحن للموزعين أو المستهلكين مباشرة، آما يجب سرعة إزالة أربطة األحزمة وفصل الشماريخ الزهرية عن بعضها                  

   . الفطريةBotrytisيتس  بأعفان البوتردورة الهواء حولها لتقليل فرصة إصابتهاالبعض لتحسين 
 Grading and Bunching   التدريج وعمل أحزمة الزهور   

ودة  د ج ماريختعتم تاتيس ش ةاالس ا  الزهري ل أهمه دة عوام ى ع د الحصاد  وصولها عل وين عن و والتك ال النم ة اآتم ى مرحل  إل
ط        / شمراخ 25  الزهرية في أحزمة بواقع       االستاتيس يتم ربط شماريخ  .  وخلوها من األضرار واألمراض    تم رب ي حين ي حزمة ف

ة           م الحزم ات        .  أحزمة الشماريخ الزهرية لألصناف األخرى على حسب حج ي أنابيب من المغلف ة ف شماريخ الزهري  إن وضع ال
ة  ها بما يضمن عدم تعرضها ألضرار     يساعد على عدم تشابك    بعض            ميكانيكي صلها عن بعضها ال د ف ك    عن سبب وذل دة  ب ا    ش رقته

   .ونعومتها
 Ethylene Sensitivity                الحساسية لإليثيلين        

سبة              االستاتيس تتسم أزهار  م بالن ر مه ر غي ذا األث ا ولكن ه ه، سرعة ذبوله ضها ل د تعري سبب، عن ذي ي  بحساسيتها لإليثيلين وال
ك العتماد eStandard Static االستاتيس ألزهار ي   وذل ا ف ا وق ه يس         ألوانه ة ول ة الزاهي ات الملون ى القناب صادية عل ا االقت يمته

تاتيس  إن معاملة أصناف  .  على األزهار الصغيرة البيضاء المتواجدة داخل القنابات       ين يحسن       االس  الهجين بمثبطات فعل اإليثيل
   .من جودة الشماريخ ويطيل من فترة بقائها في المزهريات

 Pretreatment                                   المعامالت األولية    
يكلوبروبين     -1 أو بمرآب     STS)( الزهرية بمحلول ثيوآبريتات الفضة       االستاتيس معاملة شماريخ  ل س ذلك   و (MCP-1)ميثي آ

زان  ال مرآب  محلول منأو في) سكر% 10(وضعها في محلول سكري  ز  (Physan 20) 20في ون    200 بترآي ي الملي  جزء ف
ات أو    ساعة يؤثر تأ 12لمدة   ل أو باق ي ال ثيرًا إيجابيًا على سلوآها بعد حصادها وأثناء تخزينها أو عرضها في أآالي ات ف .  مزهري



ا                        ى تفتحه شجع عل ة وي شماريخ الزهري يؤدي وجود سكر السكروز في المحاليل الحافظة إلى إطالة عمر األزهار المفردة على ال
   .(Burge et al., 1998)ف عمرها بدون السكروز  أضعا3مؤديًا إلى إطالة عمر الشماريخ الزهرية إلى 

 Storage Conditions                      ظروف التخزين       
ي    .  شريطة أن تكون غير مبتلة     )م1o-صفر( على درجة حرارة قرب نقطة التجمد        االستاتيس ينصح بتخزين أزهار   عند الرغبة ف

ين حيث يمكن                       فإنه   االستاتيس إطالة العمر التخزيني ألزهار    البولي إيثيل ة ب راتين مبطن ي آ دئيًا، ف دها مب د تبري يجب تعبئتها، بع
   .تخزينها لمدة تصل إلى حوالي األسبوعين إذا تم الحفاظ على ثبات درجة الحرارة قرب نقطة التجمد في مخازن جافة

 Packing                                                      التعبئة        
   . أفقيةآرتون  الزهرية في صناديقاالستاتيس يتم تعبئة شماريخ

  Special Considerations                اعتبارات خاصة      
نوات، ولكن       االستاتيس يمكن تجفيف الشماريخ الزهرية للعديد من األنواع النباتية لزهرة         دة س ة لع ة جاف الستخدامها آزهور زين

ا                   عند استخدامها آزهور     ل اصفرار أوراقه ام قب دة أي اوز ع ا ال يتج تاتيس (قطف طازجة فإن عمره يس    االس تاتيس   فقط ول  االس
اني وتريت) األلم ان الب ة(Botrytis) سأو إصابتها بأعف ؤدى تخزين.   الفطري تاتيس ي ى االس  تحت ظروف إضاءة صناعية إل

   . التجاريتأخير اصفرار األوراق، ولكن هذه الطريقة يصعب تطبيقها على النطاق
 


