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ال يمكــن إعــادة إنتــاج المعلومــات الموجــودة فــي
هــذا المنشــور دون إذن مكتــوب مســبق مــن
مركــز حمايــة الطبيعــة فــي الجامعــة االميركيــة
وجمعيــة التحريــش فــي لبنــان .ال يمكــن نســخها
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف تحــت عنــوان و  /أو
تأليــف مختلــف إال إذا كان المؤلفــان يتمنيــان معــاً
تحديثهــا .يجــب الحصــول علــى موافقــة الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة قبــل إجــراء هــذه
التحديثــات .ومــع ذلــك  ،يتوفــر هــذا المنشــور
بتنســيقه الحالــي لجميــع المســتخدمين ويمكــن
طباعتــه ألغــراض غيــر ربحيــة  ،مثــل التدريــس
والبحــث وأغــراض التعليــم العــام  ،شــريطة أال يتــم
تغييــر أو تعديــل أي مــن المعلومــات.
ا
(،.)Image Advertising Solution S.A.R.Lبيروت،لبنان
“لقــد أصبــح هــذا المنشــور ممكنــا بفضــل دعــم
الشــعب األمريكــي مــن خــال الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة ( .)USAIDمحتــوى هــذا الكتــاب
هــو المســئولية الوحيــدة لــكل مــن مركــز حمايــة
الطبيعــة فــي الجامعــة االميركيــة وجمعيــة
التحريــش فــي لبنــان وال تعكــس بالضــرورة وجهــات
نظــر الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو
حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
iii

ا

iv

ا

ا

| وزير الزراعة

أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة البرنامــج الوطنــي للتحريــج وإعــادة التحريــج المعــروف أيضــا
باســم مشــروع األربعيــن مليــون شــجرة فــي  13كانــون األول  ،2012وهــو يهــدف إلــى زيــادة
الغطــاء الحرجــي مــن  13٪إلــى  20٪علــى  70.000هكتــار مــن األراضــي العامــة ،وتكييــف
النظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة مــع تغيــر المنــاخ .منــذ ذلــك الحيــنُ ،س ّ
ــلطت األضــواء فــي
لبنــان علــى أهميــة الحفــاظ علــى الغابــات وتطويرهــا تماشــياً مــع التوصيــات العالميــة التــي
أكــدت أهميــة دور الغابــات فــي مواجهــة التحديــات الســكانية والبيئيــة والمناخيــة.
تركــزت الجهــود علــى تحســين إنتــاج الشــتول الحرجيــة التــي تعتبــر األســاس فــي إنجــاح
مشــاريع التحريــج الوطنيــة.
وقــد أثبتــت التجــارب أهميــة اســتعمال األصنــاف المحليــة دون غيرهــا كونهــا تتكيــف مــع
الظــروف المناخيــة وطبيعــة التضاريــس اللبنانيــة بشــكل ناجــح وفعــال ،كمــا تخفــف مــن
مخاطــر اســتعمال أصنــاف أجنبيــة قــد تصبــح غازيــة فيمــا بعــد.
مــن هنــا ،تأتــي هــذه المبــادئ التوجيهيــة التــي هــي ثمــرة جهــود وأعــوام مــن الخبــرة
المحليــة والعالميــة لتصويــب الممارســات المعتمــدة فــي انتــاج الشــتول الحرجيــة المحليــة
وتقديــم مرجــع ممنهــج علمــي مفصــل خطــوة بخطــوة يســتفيد منــه كل مــن يتعاطــى أو
يهتــم بإنشــاء مشــتل حرجــي.
ونحــن ،إذ نقــدم هــذا العمــل ونضعــه بتصــرف الجميــع ،نتطلــع إلــى مزيــد مــن التعــاون بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص والســيما بيــن الــوزارات والجامعــات والمجتمــع المدنــي للوصــول
الــى المحافظــة علــى الطبيعــة اللبنانيــة وزيــادة مســاحة الغابــات واألحــراج وتعزيــز دورهــا
علــى امتــداد الوطــن لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة المجتمــع اللبنانــي بأســره.
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الوطنــي أكثــر مــن ثمانــي ســنوات مــن الخبــرة
الدليــل
يجســد ّ
ّ
ّ
المكتســبة مــن مشــروع ّ
التحريــج فــي لبنــان ( ، )LRIوهــو مشــروع
ّ
األمريكيــة ّ
وينفــذه
وليــة ()USAID
ممــول مــن الوكالــة
الد ّ
ّ
للتنميــة ّ
ّ
األميركيــة(USFS IP(.
قســم البرامــج الدوليــة فــي مديريــة األحــراج
ّ
كمــا ّأنــه يدمــج خبــرة التعاونيــة الزراعيــة لمنتجــي األغــراس الحرجيــة
فــي لبنــان ( )CNTPLومعرفــة خبــراء ّ USFSالذيــن زاروا لبنــان وقامــوا
بتكييــف ممارســات إنتــاج ّ
المحليــة.
الشــتول مــع ظروفنــا
ّ

ال
ش التح ي
يل ن ا

x

ل

الســنين علــى ّ
المدمــر لنظمنــا
التدهــور
ّ
بعــد أن شــهدنا علــى مــدار ّ
بيعيــة ،حثنــا ذلــك كممارســين فــي مجــال ّ
الترميــم
الط
ّ
اإليكولوجيــة ّ
اإليكولوجــي  ،علــى اتخــاذ خطــوة إلــى األمــام فــي اعــادة تأهيــل
العلميــة
المناظــر الطبيعيــة المتنوعــة ومشــاركة المعرفــة
ّ
المكتســبة لجميــع الممارســين فــي هــذا المجــال وغيرهــم مــن
األفــراد أو المجموعــات  ،فــي جميــع أنحــاء لبنــان .بــدأ كل شــيء
ّ
المحليــة  ،لتعطــي األمــل للغابــات
مــن بــذرة ُ ،جمعــت مــن غاباتنــا
والمجتمعــات .خــال تجربتنــا الطويلــة فــي إنتــاج األغــراس المحليــة ،
وزراعتهــا فــي األراضــي المتدهــورة  ،ومراقبــة النمــو والتأقلــم مــع
الظــروف القاســية للموقــع  ،أصبــح لدينــا كــم كبيــر مــن المعرفــة
والخبــرة فــي إنتــاج األغــراس المحليــة و العاليــة الجــودة لحوالــى 40
محليــا .نعمــل بشــكل وثيــق مــع خبــراء دولييــن ومحلييــن فــي
نوعــا
ً
ً
هــذا المجــال  ،وأعضــاء التعاونيــة الزراعيــة لمنتجــي األغــراس الحرجية
فــي لبنــان ،و نســعى باســتمرار لتحســين ممارســات اعــادة التأهيــل
اإليكولوجــي فــي لبنــان ،مــن إنتــاج األغــراس المحليــة لتحســين
معــدالت بقــاء األغــراس بعــد الزراعــة فــي جميــع أنحــاء البــاد وفــي
الظــروف القاســية المتنوعــة لمواقعنــا.

يتنــاول الدليــل التالــي عمليــة انتــاج الشــتول الحرجيــة المحليــة
المنشــأ ،بمــا يضمــن إنتــاج أغــراس عاليــة الجــودة يمكــن أن تتكيــف
مــع الظــروف القاســية فــي المواقــع .المعلومــات الــواردة فــي
ومحلييــن
دولييــن
الدليــل هــي نتيجــة تجربــة جمعــت خبــراء ومنتجيــن
ّ
ّ
المحليــة
نوعــا مــن األشــجار والشــجيرات
ّ
ـي لـــ ً 40
فــي اإلنتــاج الفعلـ ّ
 ،مكتوبــة بلغــة ســهلة  ،مــع رســوم واضحــة لممارســات اإلنتــاج
الفرديــة  ،التــي تســتهدف األفــراد أو المجموعــات التــي ترغــب فــي
بــدء أو تحســين إنتاجهــا فــي المشــاتل واألغــراس المحليــة  ،ويكــون
لهــا تأثيــر إيجابــي فــي اســتعادة النظــم البيئيــة الطبيعيــة المتضــررة.
يحــدد هــذا الكتــاب المعاييــر األوليــة إلنتــاج ألغــراس المحليــة فــي
لبنــان مــن أجــل تحســين تنفيــذ مشــاريع اعــادة تأهيــل األراضــي  .وبمــا
دائمــا مــا يكــون قابــا للتحســين  ،فــإن الدليــل الوطنــي قابــل
أن العلــم
ً
للتعديــل و إعــادة النظربــأي رأي أو خبــرة إضافيــة فــي هــذا المجــال
بمــا اننــا نعمــل علــى تحديــث الممارســات الحاليــة باســتمرار.
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قبــل عشــرين عامــاً  ،وضــع مركــز المحافظــة علــى الطبيعــة فــي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ( )AUB NCCهدفــاً لتشــجيع زراعــة
جميــع أنــواع األشــجار الموطنيــة فــي لبنــان .ويتألــف هــذا الهــدف من
هدفيــن رئيســيين )1 :إعــام النــاس عــن القيمــة البيئيــة والثقافيــة
لألشــجار الموطنيــة  ،و  )2تمكيــن النــاس مــن خــال نشــر المعرفــة
حــول كيفيــة جمــع بــذور األشــجار الموطنيــة ،انتــاج شــتولها وزراعتها.
لتحقيــق هدفنــا األول  ،أجرينــا مراجعــة موســعة للدراســات العلميــة
وأجرينــا زيــارات ميدانيــة منتظمــة لتصويــر كافــة اجــزاء هــذه االصناف
فــي مختلــف المواســم وتوثيقهــا ثــم رســمها .بلغــت ســنوات البحــث
ذروتهــا فــي إنتــاج كتــاب “أشــجار لبنــان” .فــي هــذا الكتــاب  ،ســعينا
إلــى إقامــة عاقــة بيــن اللبنانييــن وأشــجار الغابــات المحليــة فــي
البــاد .يمــزج كتــاب “أشــجار لبنــان” قصــة علميــة وتاريخيــة وثقافيــة
وأســطورية تــروي قصــة أشــجارنا الموطنيــة .تدعــم الرســومات
التوضيحيــة الفنيــة المائيــة الجميلــة النــص  ،ويأتــي الكتــاب بمفتــاح
تعريــف االشــجار الــذي ُيعــد مرجعــاً ميدانيــاً مفيــداً لمســاعدة
األشــخاص علــى التعــرف علــى األشــجار الموطنيــة.
ـا فــي إنتــاج هــذا الدليــل :الدليــل الوطنــي
لقــد اســتثمرنا جهــداً مماثـ ً
ّ
محل ّيــة .لقــد أمضينــا ســنوات فــي
إلدارة المشــاتل :أشــجار وشــجيرات
إجــراء البحــوث الميدانيــة فــي( AUB AREC :مركــز تطويــر البحــوث،
تمكيــن المجتمعــات) فــي البقــاع .اســتخدمنا طاقــات كليــة الزراعــة
فــي الجامعــة االميركيــة لتطويــر كيفيــة جمــع وتخزيــن وتنظيــف
وعــاج وزراعــة بــذور األشــجار اللبنانيــة الموطنيــة .كمــا استكشــفنا
ســبل تحســين بقــاء الشــتول فــي الحقــل مــن خــال التعــاون مــع
العديــد مــن المجتمعــات القرويــة .هــذا الدليــل هــو نتيجــة ســنوات

مــن التجربــة والخطــأ  ،البحــث الميدانــي  ،ومشــاركة المجتمــع.
ومــن خــال تعميــم المعرفــة  ،يمكــن إنتــاج هــذه األنــواع وإتاحتهــا
لجميــع المهتميــن بأنشــطة التحريــج وإعــادة التحريــج فــي جميــع
أنحــاء البلــد .كمــا يتضمــن الدليــل الخبــرة الميدانيــة التــي اكتســبتها
مبــادرة إعــادة تشــجير لبنــان .ويأخــذ فــي االعتبــار خبــرة ومتابعــة
الخبــراء الدولييــن الذيــن زاروا لبنــان وعملــوا فــي مواقــع إعــادة
التحريــج .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تشــمل ايضــا مســاعدة مــن تعاونيــة
منتجــي االغــراس الحرشــية فــي لبنــان التــي انشــات بمســاعدة مــن
مشــروع تشــجير لبنــان.
نحــن نوصــل المعلومــات باهتمــام مــن خــال الرســوم التوضيحيــة
والحــد األدنــى مــن النــص ألننــا نهــدف إلــى الوصــول إلــى مجموعــات
متنوعــة مــن األشــخاص ذوي المعرفــة وتمكينهــم وتشــجيعهم
علــى إنتــاج األشــجار والشــجيرات الموطنيــة فــي لبنــان .نحــن نأخــذ
القــارئ مــن خــال خارطــة طريــق تتضمــن جميــع الخطــوات التــي
تســبق زراعــة األشــجار والتــي تليهــا وهــي سلســلة متواصلــة مــن
الخطــوات الضروريــة .إذا فشــلت أي مــن الخطــوات فــي أي نقطــة
علــى طــول السلســلة  ،فــإن النتيجــة المرجــوة ســوف تفشــل ونعنــي
بذلــك ،بقــاء الشــجرة علــى قيــد الحيــاة .إن اعتمــاد هــذا الدليــل مــن
قبــل وزارة الزراعــة اللبنانيــة هــو شــهادة علــى الشــراكات الناجحــة
بيــن الحكومــة والجامعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
ا
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هنــاك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة علــى نمــو الشــجر فــي
المشــتل ،عوامــل حيويــة وغيــر حيويــة ،ان فهــم جميــع العوامــل
التــي يمكــن أن تحــد مــن أو تعــزز نمــو الشــتول قبــل إنشــاء المشــتل
واختيــار الموقــع هــو مــن أكثــر االمــور أهميــة.
ع :أفضــل المواقــع هــي تلــك المعرضــة ألشــعة الشــمس
 aال
معظــم النهــار ،والمحميــة فــي الوقــت نفســه مــن أشــعة الشــمس
المباشــرة فــي الصبــاح الباكــر .علــى الموقــع ان يكــون مكشــوفا أي
غيــر مغطــى بعوائــق تظللــه كبنايــة أو شــجر كثيــف ،وغيرهــا.
متاحــا كل ايــام الســنة وان
 bال ا  :يجــب ان يكــون مصــدر الميــاه
ً
تبلــغ الكميــة األدنــى  150ليتــر باليــوم لــكل  1000شــتلة .كمــا يجــب
فحــص الميــاه قبــل البــدء بالزرع،فــان جــودة الميــاه هــي أهــم عنصــر
فــي إنتــاج شــتول عاليــة الجــودة  ،إذا لــم تكــن نوعيــة ميــاه جيــدة
متوفــرة  ،فيجــب اختيــار موقــع آخــر أو اتخــاذ تدابيــر لتعديــل جــودة
الميــاه التــي تــم تحديدهــا قبــل بــدء بنــاء المشــتل.
خاصــة للشــاحنات
ع
ل
ال
c
الكبيــرة (الطريــق معبــدة ،عرضهــا حوالــي  6امتــار ،انحــدارات خفيفة
تصــل درجتهــا إلــى اقــل مــن  ،45%الــخ)
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 منطقة تخزين للمواد والمعدات الازمة الحماية من المطر والشمس -مساحة نظيفة كبيرة بما فيه الكفاية لتخزين التربة بجوار المشتل

ال
يعــد المــاء أحــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى نمــو النبــات .يجــب
تصميــم نظــام الــري فــي المشــتل بحيــث يكــون هنــاك توزيــع موحــد
للميــاه فــي جميــع أنحــاء المشــتل .أنظمــة الــرش بالبخاخــات هــي
اســتخداما فــي مشــاتل األشــجار و
واحــدة مــن أكثــر األنظمــة
ً
الشــجيرات الموطنيــة المنشــأ.
صا

ا ال
يســاعد اختيــار مــكان النمــو فــي التحكــم فــي الظــروف الجويــة
وتعديلهــا :درجــة الحــرارة والضــوء و  /أو الرطوبــة النســبية .يعتمــد
اختيــار مــكان النمــو المناســب علــى موقــع المشــتل وأهــداف
مديــري المشــتل .بشــكل عــام  ،يجــب أن تتضمــن علــى:
 .1مســطح أرضــي صلــب لوضــع الشــتول .يمكــن أن يتكــون مــن مــواد
غيــر مكلفــة مثــل الحصــى  ،أو مــواد أكثــر تكلفــة مثــل االســمنت
 .2غطاء أرضي للحد من األعشاب الضارة (غشاء مخصص لمنع االعشاب)
 .3نظام لتصريف المياه مناسب للحد من تراكمها
 .4غطــاء للحمايــة مــن اشــعة الشــمس القويــة (يمكــن اســتخدام
مــادة مظللــة) لضمــان ان ال ترتفــع الحــرارة كثيــرا فــي موســم
النمــو( .ليــس ضروريــا فــي كل األحيــان)

ا ال

:

 .1عليهــا ان تراعــي كميــة تدفــق الميــاه وفقــا لظــروف الموقــع
(...120 ،90 ،70ليتر/الســاعة)
 .2الضغــط المطلــوب لتشــغيل المرشــات (تقــاس بال”بــار” او الضغــط
باالنــش المربــع  ) psiمــع األخــذ بعيــن االعتبــار موقــع مصــدر المياه
ومعــدل التدفــق
 .3حجــم نقــاط الميــاه التــي تعطيهــا المرشــة  .اختــار المرشــات التــي
تعطــي نقــط اكبــر للمواقــع المعرضــة للريــاح ومرشــات ذات نقــط
ارفــع للمناطــق الغيــر معرضــة للريــاح
ّ
تــوزع المرشــات فــي المشــتل بأبعــاد تســاوي المســافة التــي
.4
تغطيهــا المرشــة ،ضامنيــن تغطيــة 100%
 .5لقيــاس فاعليــة نظــام الــري بالمرشــات اتبــع فحــص االكــواب .يجــب
اعتمــاد هــذا الفحــص فــي بــدء موســم النمــو وقبــل زرع البــذور:
أ .استخدم اكواب بحجم حوالي 250 - 200ملل
ب .وزع األكــواب علــى مســاحة المشــتل بابعــاد متســاوية ،التأكــد
مــن تغطيــة جميــع الزوايــا والخطــوط.
ت .شغل المرشات لمدة  5الى  10دقائق
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فــي مواقــع االرتفاعــات المنخفضــة  ،بالقــرب مــن مســتوى ســطح
البحــر  ،حيــث يكــون متوســط درجــات الحــرارة أعلــى  ،يوصــى ببنيــة
بســيطة  ،قــد تكــون علــى شــكل البيــوت الباســتيكية انمــا تســتعمل
فيهــا اقمشــة مظللــة ،وتكــون صالحــة لتركيــب انظمــة الــري.
يوصــى باســتخدام البيــوت الباســتيكية المصنوعــة مــن مــادة
البولــي إيثيليــن فــي المواقــع المعرضــة لدرجــات حــرارة قصــوى ،
خاصــة لمواقــع االرتفاعــات العاليــة التــي تشــهد شــتاءاً أكثــر بــرودة.
هــذه الهيــاكل تتحكــم بالحــرارة المناســبة لكــي تتاســس النباتــات
وتنمــو بشــكل أفضــل وأكثــر توحيــدا خــال موســم النمــو  ،مــع العلــم
بــأن هنــاك حاجــة لدرجــات حــرارة محــددة لكــي تنبــت البــذور وتنمــو
فيهــا الشــتات.
صا
 .dقم بقياس وتسجيل كمية المياه التي تجمعت في األكواب
ث.قارن الفرق بين كل كوب وآخر،
ج .اذا كان الفــارق أكبــر مــن  15%هــذا يعنــي ان الــري غيــر متوازن
وإن نظــام الــري بحاجــة إلــى تعديل
ح .كــرر الفحــص بعــد التعديــل حتــى يصبــح توزيــع الميــاه متوازنــا
فــي كل المشــتل

ال

ال

خــال الليــل .إذا كانــت الحاويــات ال تــزال فــي البيــوت المحميــة ،
خارجــا أو افتحهــا تدريجيــا فــي منتصــف آب حتــى
فقــم بتحريكهــا
ً
يتم فتحها بالكامل
ماحظــة :عندمــا يتحــول النهــار الــى نهــار قصيــر  ،وتصبــح الليالــي
برعمــا
أطــول  ،تتأثــر بعــض األنــواع وتتوقــف عــن النمــو وتنتــج
ً
نهائيــا فــي جزئهــا العلــوي.
ً
واســعا لتســهيل نقــل األغــراض مــن والــى
 .2ان يكــون المدخــل
ً
البيــوت الباســتيكية
 .3ان تحتــوي علــى حامــات شــتول (عــوارض حديديــة فــي ســقف
البيــت) لحمــل نظــام ري.
متــرا لمنــح
 .4ان ال تتعــدى المســافة بيــن األقــواس الداعمــة 1.5
ً
البيــوت متانــة أكبــر إذا مــا تعرضــت للثلــج و/او الريــاح القويــة

شبك التظليل الحاضنة المظللة

3

:

تقدمــا
يمكــن اســتخدام بيــوت النايلــن البســيطة أو البيــوت األكثــر
ً
ذات الفتحــات الجانبيــة الميكانيكيــة .يجــب علــى مديــر المشــتل
مراعــاة مــا يلــي عنــد اختيــار البيــوت الدفيئــة:
 .1القــدرة علــى فتــح نوافــذ البيــت تدريجيــا خــال موســم النمــو .مــن
المهــم لمرحلــة التقســية تعريــض الشــتول للظــروف البــاردة .تبــدأ
درجــة الحــرارة باالنخفــاض مــن منتصــف آب إلــى ايلــول  ،خاصــة

2

1

x

x

x
1.5 m
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ال ب

العدة المطلوبة

يتــم تنفيــذ عمليــات مختلفــة قبــل زرع
البــذور وزراعــة الشــتول فــي المشــتل .يجــب
االخــذ بعيــن االعتبــار انشــاء مــكان مناســب
لخلــط التربــة قريــب مــن مــكان تكبيــر
الشــتول.

ال
ال

ب

ا

رفوش

 .1رفوش لخلط التربة
 .2دلو (سطل) بحجم  20ليتر لتسهيل قياس احجام مكونات التربة
 .3خاط اسمنت يدوي (مناسب للمشاتل ذات قدرة إلنتاج أكثر من  10000شتلة)
ـنتمترا وعــرض  150ســنتمترات وطــول  300ســنتمترات ولهــا حافــة
 .4طــاوالت  :ارتفــاع  90سـ
ً
بعلــو  7ســنتمترات وقــدرة علــى تحمــل حوالــي  300كلــغ مــن التربــة .اذا لــم تكــن الطــاوالت
متاحــة :تســتبدل بأغطيــة باســتيكية كبيــرة علــى األرض للحفــاظ علــى نظافــة منطقــة الخلــط.

ا ال

ل

يتــم اتخــاذ خطــوات بســيطة لتأســيس مشــتل لــزرع النباتــات الموطنيــة ،
بمــا فــي ذلــك بشــكل رئيســي:
-

اختيار الموقع
إعداد وتسوية األرض
إنشاء بنية تحتية للمياه بنظام صرف مياه مناسب
إنشاء مكان التخزين )المواد والمعدات والبذور( ومكان لخلط التربة
إنشاء مكان لتربية الشتول وفقا لظروف الموقع

3

1
خاط اسمنت

4
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بمــا أن البــذور هــي أســاس أي إنتــاج نباتــي ،تأكــد مــن إعطــاء البــذور
وجمعهــا االهتمــام والرعايــة الكامليــن.
لجمــع البــذور الجيــدة  ،اتبــع الجــدول  1الزمنــي المقــدم لجمــع البــذور
وتأكــد مــن جمــع كميــة كافيــة مــن البــذور فــي الوقــت المناســب.
لتحديــد األنــواع الصحيحــة مــن األشــجار وضمــان جمــع البــذور الصحيحة
 ،يرجــى الرجــوع إلــى “مفتــاح األشــجار فــي لبنــان” (.(NCC 2014

ع ال
هنــاك طــرق مختلفــة لجمــع البــذور .كل طريقــة محــددة لمجموعــة
مــن األنــواع المختلفــة  ،اعضائهــا التناســلية (األقمــاع  ،والفواكــه)
ومــدى ســهولة فصلهــا عــن الشــجرة األم .لتقديــر كميــة البــذور
المطلوبــة  ،يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول .1
ع ال
ف
ا ال س
ا

:

ا

صا ب صا:

 .1قطعة قماش كبيرة 16 :متر مربع او اكثر
 .2دلو (سطل) متصل بحديدة معكوفة للتعليق
ُ .3س ّلم ذاتي الوقوف (سيبة بثاث أرجل)
 .4عصا (قصبة طويلة ،خشبة او معدن خفيف) لضرب األغصان
 .5أكياس كبيرة
( GPS .6اختياري) أو هاتف ذكي مجهز بتطبيق  GPSلتحديد الموقع
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 .7دفتر لتدوين المعلومات (او تطبيق لمفكرة رقمية)
 .8قلم رصاص او حبر
ال

:

تستعمل هذه الطريقة للبذور أو الثمار القابلة للتساقط تلقائيا.
 .1مــد القمــاش علــى األرض تحــت الشــجرة حيــث تتوقــع ســقوط
الثمــار او البــذور
 .2هــز اغصــان الشــجرة أو أضــرب الثمــار بخفــة بحســب ســهولة
تســا قطها
 .3إجمع الثمار (البذور) في األوعية (األكياس).
دون المعلومات ذات االهمية في دفتر :الموقع بحسب  GPSاسم
ّ .4
المنطقة (القرية ،الجبل ،الوادي إو اي شيء يدل على المكان)،
شرح عن المكان (قربه من مكان معروف)
ّ .5
رقــم شــحنة البــذور بنفــس الرقــم الموجــود علــى دفتــر التدويــن
الــذي يحتــوي علــى المعلومــات او اكتــب المعلومــات علــى ورقــة
ســميكة وارمهــا مــع الشــحنة (البذور/الثمــار)

ال
ا

ع بال
ا ال س

:

 .1قطعــة قمــاش كبيــرة 16 :متــر مربــع او اكثــر (اختيــاري؛ يســاعد
علــى جمــع المــواد بشــكل أســرع)
 .2وعاء (سطل) متصل بحديدة معكوفة للتعليق.
ّ .3
سلم ذاتي الوقوف
 .4أكياس كبيرة
( GPS .5اختيــاري) أو هاتــف ذكــي مجهــز بتطبيــق GPS
لتحديــد الموقــع

ضرب الشجرة

 .6دفتر لتدوين المعلومات (او تطبيق لمفكرة رقمية).
 .7قلم رصاص او حبر
ال

:

ـادا علــى شــكل وحجــم الشــجرة  ،إمــا تســلق الشــجرة أو اســتخدم
اعتمـ ً
الســلم لجمــع الثمــار .اجمــع الثمــار فــي دلــو أو إرمهــم علــى القمــاش
الممــدود علــى االرض ثــم اخزنهــا فــي أكيــاس.

التجميع باليد

هز الشجرة
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ا ال

تتميــز بــذور وثمــار وأقمــاع األشــجار المحليــة بخصائــص مختلفــة
(الحجــم والشــكل والملمــس والصابــة  ،ومــا إلــى ذلــك)  ،ولــذا
فهــي تتطلــب طــرق اســتخراج مختلفــة .يغطــي هــذا القســم طــرق
اســتخراج البــذور حســب النــوع المختلفــة لألشــجار الموطنيــة فــي
لبنــان .اتبــع الجــدول  1لطــرق اســتخراج البــذور حســب النــوع.
ا ال
ا
:
الف ا
ال ا ال

ال

ا ال

ب ا

ا

:

:

تســتعمل هــذه الطريقــة الســتخراج البــذور مــن الثمــار الســمينة
مثــل التفــاح ،الريحــان ،الغبيــراء ،اللــزاب الــخ.
P14

.1
.2
.3

ا

 .1خآلط الفواكه
 .2مياه
 .3أوعية (سطل)
 .4شريط الصق للكهرباء
 .5الثمار المراد استخراجها،
 .6مناخل ذات احجام مختلفة وحجم فتحات مختلفة
ال

الخاط:
تحضير
ّ
إبــرد شــفرات الخــاط قبــل االســتعمال بحيــث ال تعــود قــادرة علــى
تكســير البذورعنــد تشــغيل الخــاط ،ثــم أعــد تركيبهــا ،أو عطــل حــدة
الشــفرات بتغطيتهــا بشــريط الصــق عــازل.

.4
.5

الخاط
كوبا من الماء في
ّ
ضع ً
وأضف حفنة من الثمار
قــم بتغطيــة الخــاط وتشــغيله حتــى تنكســر الثمــار ،وتصبــح
البــذور مرئيــة فــي المــاء  /أو البــذور منفصلــة عــن الجــزء
اللحمــي إذا كانــت الثمــار كانــت قــد جففــت فــي وقــت ســابق.
ماحظــة :إذا لــم تتكســر الثمــار بشــكل متجانــس ،ال تكمــل
ـق الثمــار فــي مــكان دافــئ حتــى تنضــج قبــل أن
العمليــة بــل ابـ ِ
يعــاد العمــل بهــا فيمــا بعــد
أفرغ الخليط في سطل حتى تكرر العملية مع باقي الثمار.
هذه بعض الطرق لفصل البذور من بقايا الثمار:

1/2

x
 3/4ماء
√

 .aأفرك الخليط باليد حتى تنزع البذور عن الثمار
 .bاحرك جيدا واترك البذور حتى تغرق الى اسفل الوعاء.
 .cتخلص من بقايا الثمار العائمة بما انها خالية من البذور.
ّ .d
(غالبــا مــا تكــون مخلوطــة ببعــض
صفــي البــذور الغارقــة
ً
(غالبــا مــا
ـب) ثــم أتــرك البــذور الجيــدة حتــى تنشــف
ً
مــن بقايــا اللـ ّ
تنشــف البقايــا قبــل البــذور)
 .eطريقــة أخــرى لفصــل البــذور عــن البقايــا االخــرى هــي طريقــة
الغربلــة (راجــع صفحــة “ ----التنظيــف حســب الحجــم”
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ا الص ب
ا ال
ا
ان االكــواز تفتــح عندمــا تنشــف .انشــر األكــواز علــى ســطح منبســط
تحــت الشــمس واتركهــا كذلــك لعــدة اشــهر  .عندمــا تفتــح األكــواز
اســتخرج البــذور كمــا يلــي:
 .1امسك األكواز بيدك بحيث تكون البذور متجهة لألسفل ثم اضرب
األكواز على حجر حتى تسقط البذور من مكانها على األرض.
 .2تكــون البــذور عــادة معلقــة بأجنحــة رقيقــة .يجــب فــرك هــذه
األجنحــة باليــد لتتحــرر البــذور
 .3اســتعمل طريقــة التعويــم الســتخراج البــذور الجيــدة الراكــدة
فــي المــاء مــن البــذور الفارغــة وغيــر النافعــة التــي تطفــو علــى
الســطح (انظــر فــي الجــدول (1
ع لفصل ب

الص
ا
ا
رطب األكواز بالماء
ّ .1
 .2ضع األكواز في الثآلجة اثناء الليل
 .3انقل في الصباح الى الشمس حتى يذوب عنها الثلج
 .4كرر العملية حتى يفتح الكوز
يمكــن االســتعاضة عــن الثآلجــة اذا كنــا علــى ارتفاعــات عاليــة جــدا
بحيــث ان الجليــد يحــدث طبيعيــا عندهــا يمكــن نشــر األكــواز علــى
ســطح مكشــوف .يتــم رش األكــواز بالمــاء لثــاث مــرات فــي النهــار
وتركهــا حتــى تجلــد خــال الليــل.
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ا

ال

ا

يتــم تنظيــف البــذور لفصــل البــذور الجيــدة مــن البــذور الســيئة
وكذلــك مــن البقايــا االخــرى فــي شــحنة البــذور المجمعــة .هنــاك
عــدة طــرق لتنظيــف البــذور.
ال
ب ا
ال
تســتعمل هــذه الطريقــة عندمــا تكــون البــذور مختلطــة ببقايــا غيــر
مرغــوب فيهــا مثــل القــش ،والتــراب ،والحصــى وغيرهــا مــن البقايــا
ذات االحجــام المتفاوتــة.

بذور

حجرة

ال

ال

ا :

 .1مجموعة من الغرابيل (جمع غربال)(  4او  )5بفتحات مختلفة األحجام
 .2قطعــة مــن القمــاش توضــع علــى االرض اللتقــاط المتســاقطات
مــن فتحــات الغربــال.
x

√
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ال
البذور/البقايــا ذات االحجــام المختلفــة تحتــاج الــى غرابيــل ذات الحجــام
مختلفــة .هــذه الطريقــة تفــرز البــذور الكبيــرة عــن الصغيــرة وعــن
البقايــا مــن غيــر البــذور.
 .1مد قطعة القماش على األرض
 .2ضــع البــذور فــي الغربــال ذات الفتحــات األوســع وحركــه مــن جانــب
الــى جانــب
 .3اجمع المواد المتساقطة من الغربال ثم مررها بغربال اصغر
 .4كــرر العمليــة مــع غرابيــل أصغــر حتــى يتــم فصــل البــذور بنجــاح
وتجميعهــا إمــا فــي الغربــال أو علــى قطعــة قمــاش بعــد الغربلــة

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

س ال
ا الف
ال
تســتخدم لفصــل البــذور الجيــدة مــن البــذور المصابــة أو الفارغــة.
ان البــذور الجيــدة كثيفــة  ،فــي حيــن أن البــذور المصابــة أو الفارغــة
أقــل كثافــة وبالتالــي أخــف وزنــاً  .لفصــل البــذور اغمرهــا فــي دلــو
مــن الميــاه مــع تركيــزات مختلفــة مــن الملــح ؛ ســوف تطفــو البــذور
الفارغــة أو المصابــة  ،وســتغرق البــذور الجيــدة.
ال

ا :

 5 .1اوعيــة مــن المــاء ذات كثافــات مختلفــة :ميــاه مقطــرة “قــد
تجمــع مــن جهــاز تبريــد أو ميــاه الشــتاء” ،وميــاه الشــفة ،وميــاه
الشــفة مضــاف اليهــا  5%ملــح و” 500غــرام 10/ليتــر مــاء” ،وميــاه
الشــفة  +10%ملــح ( 1000غــرام 10 /لتــر مــاء) ،وميــاه الشــفة
+15%ملــح ( 1500غــرام 10 /لتــر مــاء)
 .2ملح (المضاف الى الماء)
ال

:

 .1حضر اوعية المياه ذات الكثافات المختلفة
 .2خــذ حفنــة مــن البــذور وابــدأ بغمرهــا فــي المــاء ذات كثافــات
مختلفــة بــدأ بالمــاء المقطــرة
 .3اجمع البذور العائمة وارمها
ّ .4
صفي البذور الغارقة في اسفل الوعاء وانقلها لمياه الشفة
 .5عــد الخطــوة  3و 4فــي الكثافــات المتبقيــة مــن االقــل كثافــة الــى
االكثــر كثافــة ،حتــى تنتهــي بحفنــة مقبولــة مــن البــذور الجيــدة
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ال

الف ب ا
ل
ال
تســتخدم هــذه الطريقــة عــادة للبــذور و  /أو الفواكــه المســتديرة
الشــكل( .علــى ســبيل المثــال التفــاح البــري  ،اآلس  ،اللــزاب  ،الميــس).
ال

س

لل

ال

ا :

 .1لوح مسطح (من الخشب او غيره)
 .2البذور او الثمار المراد فرزها (مع البقايا)
 .3قطعة قماش
ال

:

تستعمل هذه الطريقة لفرز البذور عن األوراق وغيرها من األوساخ.
 .1دحــرج خليــط البــذور واألوراق علــى اللــوح المســطح (ســوف تســبق
البــذور الكرويــة غيرهــا مــن األوراق واألوســاخ الــى اســفل اللــوح)
 .2ضع قطعة القماش في اسفل اللوح
 .3اجمع البذور من األرض
 .4ارم األوراق واألوساخ
 .5كرر العملية حتى تنتهي من كل البذور
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ر

ال
الف ب ا
تســتخدم هــذه الطريقــة للبــذور ذات المخلفــات الخفيفــة التــي
يمكــن فصلهــا عــن البــذور الثقيلــة بواســطة تيــار الهــواء.
ال

ا :

 .1مروحة
 .2قطعة من القماش ( 2X2متر)
ال
 .1مد قطعة القماش امام المروحة وشغل المروحة
 .2ارم البــذور المختلطــة مــع األوســاخ خفيفــة الــوزن امــام المروحة
حتــى تطيــر األوســاخ بعيــدا عــن المروحــة ،بينمــا تســقط البــذور
مباشــرة الــى االرض (او فــي وعــاء تحــت المروحــة)
 .3اذا كانــت البــذور تنتشــر مــع األوســاخ خفــف ســرعة المروحــة او
ابعــد عــن المروحــة لمســافة مناســبة ثــم ارم البــذور لكــي تصبــح
العمليــة جيــدة.
 .4اجمع البذور القريبة من المروحة
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ال
تصنــف البــذور إلــى فئتيــن علــى أســاس قابليتهــا للتخزيــن :بــذور
متمــردة (بــذور ال يمكــن تجفيفهــا أو تخزينهــا لفتــرات طويلــة مــن
الزمــن) وبــذور تقليديــة (البــذور التــي يمكــن تجفيفهــا إلــى رطوبــة
منخفضــة تصــل إلــى  10٪وتخزينهــا لفتــرات طويلــة مــن الزمــن ؛
تقــاس عــادة بالســنوات).
 للتخزين على المدى القصير ،نحتاج لثاجة قادرة على تبريدالبذور الى  4درجات مئوية
 للتخزين على المدى الطويل ،نحتاج لثاجة ذات قدرة علىالتبريد حتى  -20درجة مئوية

 لتجفيف البذور  ،استخدم مروحة  ،أو احتفظ بوقت محدد فيدرجة حرارة الغرفة حتى الوصول إلى مستوى الرطوبة المطلوب
يتم استخدام األواني الزجاجية لتخزين البذور  ،ومنع الرطوبة من
الوصول إلى البذور المخزنة .تجنب أكياس الباستيك لتخزين البذور.
ال

ا

ا :

س

ب ال

 .1فرن لتجفيف البذور
 .2بذور صحية نظيفة
 .3جهاز قياس الرطوبة ((Hygrometer
 .4ميزان دقيق (يقيس  0.001غرام)
ال

:

دون الوزن (بالغرام)
 .1قم بوزن عينة من البذور ثم ّ
ّ .2
نشف البذور على حرارة  105OCخال الليل
 .3عندما تنشف البذور قم بوزنها مجددا وسجل الوزن الجديد
 .4احســب نســبة الرطوبــة باتبــاع المعادلــة التاليــة:
%نســبة الرطوبــة المئويــة =(وزن البــذور الناشــفة  -وزن البــذور
قبــل التنشــيف  /وزن البــذور بعــد التنشــيف)×100
 .5اذا كانــت نســبة الرطوبــة فــي البذورحوالــي  10%فانهــا تكــون
صالحــة للتخزيــن ،امــا اذا كانــت اكثــر مــن ّ ،10%
نشــفها علــى حــرارة
الغرفــة حتــى تصــل الــى 10%
 .6ضــع البــذور فــي الوعــاء الزجاجــيّ .
خزنــه فــي الثاجــة علــى درجــة
 -10OCاو حســب مــا يحتاجــه الصنــف مــن حــرارة تخزيــن
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ال

ســبات البــذور هــو خاصيــة موجــودة ببــذور العديــد مــن األنــواع  ،هــذه
الخاصيــة تعيــق إنبــات البــذور .إن تحديــد نــوع الســبات الــذي تمتلكــه
البــذور هــو الخطــوة األولــى فــي تحســين اإلنبــات.
-

يوما
بذور غير نائمة :تنبت في غضون ً 30
السبات المادي :طبقة البذور غير قابلة المتصاص الماء أو
صلبة للغاية  ،مما يعيق امتصاص الماء وبالتالي نمو األجنة
السبات الفزيولوجي :منع نمو الجنين لفترة الى ان تحدث
تغيرات كيميائية )عندما تنكسر الموانع الكيميائية(
السكون المورفولوجي :الجنين غير مكتمل النمو  /غير الناضج
أو غير المتمايز

ان معظــم أنــواع الســبات فــي األنــواع المحليــة هــو امــا ســبات مــادي
ـاء علــى نــوع الســبات الــذي يؤخــر
او فيزيولوجــي أو االثنيــن معــا .بنـ ً
االنبــات يجــب اختيــار واحــدة او اكثــر مــن العمليــات التاليــة:

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال

ال ا السا
(راجع الجدول  1لمعرفة اي نوع من البذور مناسب لهذه الطريقة)

ا :

 .1وعاء( ،مجمع تنك) حجم  2كيلو مع غطاء محكم.
ـف (ورق الرمــل) الــذي يســتعمله النجــار فــي حـ ّ
 .2ورق حـ ّ
ـف الخشــب
ـداً
عيــار  40أو ( 60اي الخشــن جـ ).
 .3البذور.
ال

:

 .1غــط داخــل الوعــاء (المجمــع) بــأوراق الحـ ّ
ـف (وجــه األوراق متجهــة
للداخــل) وثبتهــا بشــريط الصــق
 .2ضع البذور في داخل الوعاء واحكم اغاقه
ّ .3
قلــب المجمــع بقــوة فــي كل االتجاهــات حتــى تضــرب البــذور
بــورق الحــف الخشــن فتبــرى
 .4إفتــح المجمــع لمراقبــة مــا اذا اصبحــت البــذور طريــة كفايــة ،وان
لــم تكــن كذلــك كــرر العمليــة
 .5قــم بفحــص القــدرة علــى شــرب المــاء فــي نهايــة العمليــة
(الصفحــة (28

ال

ال

ا :

 .1وعاء
 .2كمية من الماء توازي  3أضعاف كمية البذور المنوي معالجتها
 .3البذور المنوي تحضيرها
ال
 .1أغلي الماء في الوعاء
 .2أطفئ النار وضع البذور في الماء.
 .3اترك الماء لتبرد والبذور بداخلها لمدة  24ساعة
 .4قم بفحص القدرة على شرب الماء في نهاية العملية

الس
ا ال
ال ال
 .1هذه الطريقة تستعمل للبذور ذات القشرة السميكة
 .2اتبع الطريقة المثلى لمعالجة القشرة (انظر في الجدول (1
ا
ال ال ال
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ال ال با
ماحظــة :لــم تســتعمل هــذه المعالجــة الي مــن انــواع الشــجر فــي
هــذا الدليــل ،انمــا اردنــا شــرحها ربمــا احتجنــا اليهــا فــي المســتقبل
ا :

ال

 .1ســطل مــن الباســتيك ثــاث مــرات اكبــر مــن حجــم البــذور (الحديــد
المزيبــق ال يصلــح)
 .2اسيد الكبريت الذي يستعمل في بطاريات السيارات.
 .3نظارات لحماية العيون
 .4قفازات سميكة مخصصة لحماية اليدين من األسيد.
 .5ثياب قديمة.
 .6عصا من الباستيك او الحديد للتحريك
 .7مصفاة من الباستيك
ال

أسيد عيار 1.4

:
ال

ا
-
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 .1افرغ االسيد في السطل
 .2رويــدا رويــدا ابــدأ برمــي البــذور فــي األســيد (انتبــه مــن ان ال تنشــر
األســيد خــارج اإلنــاء)
 .3اخلــط بواســطة العصــا مــن وقــت آلخــر (عــادة ال يســتغرق أكثــر مــن
دقيقــة واحدة)
 .4انزع البذور بواسطة المصفاة
شطف البذور بالماء جيدا حتى تنظف من األسيد
ّ .5
 .6اخلــط االســيد مــع كربونــات الصوديــوم ثــم ارم الخليــط فــي حفــرة
مــن التــراب فــي األرض
 .7قم بفحص القدرة على شرب الماء في نهاية العملية

ا ال

ا

ال ا

ا ا ال

ل با

ارتد نظارات الحماية طوال العملية.
دائما عند العمل باألسيد.
ارتد قفازات
ً
ارتد ثياب قديمة.
ضع الوعاء بعيدا عنك اثناء العمل باألسيد حتى ال تتنشق
الغازات المنبعثة منه
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ل
الف
ال الس ا ال
يتفعــل الســـــبات الشــتوي مــن خــال تغييــــر فــي التكويــــن
الكيميـــــــائي للبــذور ممــا يــؤدي إلــى النــوم .للتغلــب علــى هــذا
النــوع من الســـــكون  ،ينصــــح باســــتخدام العاج بالبــرودة أو الحرارة،
كمـــــا هــو موضــح فــي الجــدول .1
ال
ال

بال

ال
ا :

 .1بـ ّـراد (اســتعمل الجــزء مــن البــراد حيــث نخــزن الخضــار) (احــرص علــى
ان يكــون التيــار الكهربائــي دائــم التشــغيل)
 .2وعائين باستيكيين بحجمين مختلفين
 .3اكيــاس شــبكية بفتحــات صغيــرة (الشــباك الصغيــرة التــي
تســتعمل لتخزيــن الثــوم او جــوارب نايلــون النســائية)
 .4ميزان حرارة
 .5مادة البيراليت و/او بيتموس
ال

:

ماحظــة :ال يمكــن االنتقــال الــى مرحلــة كســر الســبات الشــتوي
قبــل االنتهــاء مــن معالجــة قشــرة البــذور الســميكة وتطريتهــا.
 .1انقــع البــذور بالمــاء لمــدة  24ســاعة ،واحــرص علــى ان تشــرب
البــذور المــاء وذلــك بكســر بعــض البــذور وفحصهــا مــن الداخــل.
يجــب ان تكــون البــذور منتفخــة
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 .2اتبــع واحــدة مــن الطريقتيــن التاليتيــن مــن اجــل ان تبقــي البــذور
رطبــة خــال كل فتــرة كســر الســبات الشــتوي
 ّخزن البذور في اكياس شبكية وادفنها في مادة البيراليت او
البيتموس الرطب وضعها في البراد ،أو
 ضع البذور في الوعاء الصغير مع ابقاء الغطاء مفتوحا ،ضعالوعاء الصغير داخل الكبير ،اضف الماء في داخل الوعاء الكبير
غطي الوعاء الكبير
حتى يغمر كعب الوعاء بسنتمتر واحد ّ

بيتموس  +بيراليت

 .3ضــع األوعيــة فــي البــراد للمــدة المطلوبــة حتــى كســر الســبات
الشــتوي (انظــر فــي الجــدول (1

ماء

ال ال بال
تختلــف المعالجــة بالــدفء عــن المعالجــة بالبــرودة فقــط مــن ناحيــة
الحــرارة حيــث توضــع البــذور علــى حــرارة الغرفــة.
ال
ال ال بال
ال
تحتــاج بعــض األصنــاف الــى التعــرض للبــرودة والحــرارة علــى التوالــي
ً
وفقــا لبرنامــج محــدد (راجــع الجــدول (1

ماء
رؤية جانبية
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4
ال ا
ال
 .1افصــل  100إلــى  400بــذرة إلــى أربــع مجموعــات متســاوية
(عينــات)
 .2قم بوزن عينات البذور بعد العاج وتسجيل الوزن
 .3ضــع البــذور فــي كيــس شــبكي أو جــوارب طويلــة واربــط األطــراف
للتأكــد مــن عــدم ســقوط البــذور

3
 .4ضع في دلو وانقع في الماء لمدة  48ساعة
 .5بعــد  48ســاعة  ،قــم بإزالــة البــذور وانشــرها علــى منديــل حتــى
تجــف قليــا ،
 .6قــم بــوزن البــذور وتســجيل الــوزن .اطــرح الــوزن األصلــي مــن الــوزن
الجديــد لتحديــد مــا إذا كانــت البــذور قــد امتصــت المــاء
5

1

2

6
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ا

 :م

ال ا ا

عال ة ال

ر

بالفسا ل

يســتخدم التكاثــر بالفســائل لألنــواع التــي يصعــب انباتهــا بالبــذور
 ،وذلــك بانتــاج جــذور مــن الفســائل .عــادة مــا يتــم أخــذ فســائل ذات
خشــب صلــب فــي أواخــر الخريــف حتــى منتصــف الشــتاء  ،عندمــا
يكــون الخشــب فــي ســبات .يجــب أن تكــون األشــجار األصليــة شــابة
وصحيــة وخاليــة مــن األمــراض الواضحــة .لــن يتــم شــرح هــذه
الطريقــة بالتفصيــل فــي هــذا الكتــاب
ال

ا :

 .1هرمــون التجذيــر (األوكســين) وهــو يحتــوي علــى واحــدة او اكثــر
مــن المــواد التاليــة:
أ IAA .حمض اإلندول 3-أسيتيك
ب IBA 3 .حمض اإلندول 3-بيوتريك
ت IPA .حمض اإلندول 3-بروبيونيك
ث PAA .حمض فينيل أستيك
ج )4-CI-IAA( .حمض الكلورواندول -4أسيتيك-3
 .2فسائل النبات المراد تجذيرها من اشجار فتية سليمة
 .3أحواض
 .4مصــدر طاقــة لرفــع حــرارة الجــذور مثــل فــراش حــراري زراعــي
لوضــع االحــواض عليــه
 .5تربة خفيفة (بيتموس  +بيراليت)
 .6مرشات رذاذ خفيف
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ال

:

 .1قــم بقــص الفســائل بمقــص التشــحيل أســفل البرعــم مباشــرة مــع
ابقــاء  3-4براعــم ،ال تجعلهــا تجــف
ُ .2قلــل عــدد األوراق وقــص األوراق المتبقيــة مــن نصفهــا للتقليــل
مــن حجمهــا
 .3اغمس الفسائل من األسفل في مسحوق الهرمون
 .4شــك الفســائل فــي التربــة (بيتمــوس  +بيراليــت) ( )50%،50%ابــق
التربــة رطبــة
 .5ضــع االوعيــة فــوق االرضيــة الحــارة (ال يجــب ان تكــون الحــرارة
أعلــى مــن (OC 35
 .6شـ ّ
ـغل المرشــات لثوانــي قليلــة كلمــا مــرت  20الــى  30دقيقــة
حتــى تبقــى األوراق رطبــة معظــم الوقــت كــي ال تفقــد الرطوبــة
مــن الداخــل
ـذورا ثــم انقلهــا الــى احــواض كبيــرة
ـ
ج
ـج
ـ
تنت
ـى
ـ
حت
ـائل
ـ
 .7راقــب الفس
ً
منفصلــة

التطور مع تاوقت

قص
هورمون
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إن اختيــار التربــة المثلــى أمــر مهــم للغايــة فــي إنتــاج الشــتول
الموطنيــة  ،حيــث إنهــا المــادة الرئيســية التــي تحمــل الشــتول
وحيــث تنمــو الجــذور وتتنــاول الميــاه والعناصــر الغذائيــة للنمــو
الســليم للشــتول.

ال صا

ال

ا

ع ب ا ال ب

 .1نظافة التربة
مستعما من قبل)
أ .خالية من األمراض (ال يجب ان يكون التراب
ً
ب .خالية من بذور األعشاب
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 .2أن يكــون لهــا مســام هوائيــة لتتمكــن مــن ترشــيح الميــاه .ان
الحجــم المثالــي الجــزاء التربــة ،لتشــجيع التهويــة الجيــدة والقــدرة
علــى االحتفــاظ بالمــاء هــو حوالــي  0.8إلــى  6ملــم
ذات قــدرة علــى االحتفــاظ بالميــاه .يجــب ان يكــون للتربــة قــدرة
عاليــة علــى حمــل المــاء  ،ولكنها تسمح بترشــيح المياه الفائضة
 .3تمتلــك القــدرة علــى تبــادل األيونــات الموجبــة (Cation exchange
 )capacityوهــي القابليــة التــي تجعــل التربــة قــادرة علــى تخزيــن
المــواد الغذائيــة اإليجابيــة
 .4ذات مســتوى حموضــة  pHبيــن  5.5و  .6.5يمكــن أن يتحكــم ال
 pHفــي توافــر المغذيــات  ،مــع توافــر معظــم العناصــر الكبــرى
والصغــرى بيــن ال pHمــن  5.5إلــى  .6.5للحصــول علــى أفضــل
درجــة حموضــة بدايــة ( )5.5حــدد انــواع التربــة المناســبة كمــا يلــي:

 ابحث عن مستوى ال pHعلى الملصق إذا لم يكن هناك نوع تربة متاح مع درجة حموضة تبلغ حواليمزيجا من االتربة للوصول إلى مستوى الpH
 ، 5.5فاختر
ً
المطلوب .تأكد من ان واحد على األقل لديه درجة حموضة
عالية وآخر لديه درجة حموضة منخفضة
 اعمل على تجارب الخليط كما يلي:أ .اخلــط دلــو باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن التربــة (تأكــد مــن أخــذ
مســتقبا)
القياســات للرجــوع إليهــا
ً
ب .قم بقياس درجة الحموضة (اتبع الطريقة ادناه)
ت .إذا كان ال pHأعلــى مــن  ، 5.5فقــم بزيــادة أجــزاء مــن التربــة ذات
 pHمنخفــض
ث .إذا كان ال pHأقل من  ، 5.5فقم بزيادة التربة ذات  pHعالي
ج .اســتخدم مزيــج التربــة التــي تحتــوي علــى درجــة حموضــة pH
األقــرب الــى 5.5

ا pH
ب
ال

ص ال ب

ا :

ا ال ا

 .1جهاز pH
 .2كوب (150ملم -250ملم)
 .3مياه مقطرة
 .4التربة
ال

 1/2كوب من الماء

تربة

:

 .1قم بتعيير جهاز الpH
 .2امأل وعاء بالتربة
 .3اضف  0.5كوب من الماء المقطر الى الحوص
 .4اخلط جيدا
 .5مــن اجــل التقــاط المــاء التقــط حفنــة مــن التربــة واعصرهــا فــوق
الكــوب حيــث تتلقــى المــاء المرتشــح
 .6قم بقياس ال pHللماء المرتشح
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ال

 .1جهاز قياس pH
 .2اكواب 150 ،ملل-250ملل
 .3مياه مقطرة
 .4تربة معبأة باحواض زرع
ال

ا ا ال ب

:

 .1قم بتعيير جهاز الpH
 .2ضع كوب تحت الحوض المعبأ بالتربة
 .3صــب المــاء المقطــر فــي الحــوض فــوق التربــة حتــى تحصــل علــى
 50ملــل علــى االقــل مــن المــاء الراشــح الــى الكــوب
 .4انتظر  15دقيقة حتى يرشح كل الماء ثم قم بقياس الpH

ال

ال ب

pH

بال

ال

ب

 4حتى 5.6

جيد جدا

عالية جدا

 15 – 2ملم

نظيف جدا

قدرة عالية

ب

 3حتى 4

جيد جدا

عالية جدا

 50 – 15ملم

نظيف جدا

قــدرة متوســطة
الــى عاليــة

ب

7

جيد جدا

عالية

كبير جدا

نظيف جدا

ضعيفة

متنوعة

جيد

عالية

متفاوت

متوسط النظافة

ضعيفة

عادة تكون
قلوية

ضعيفة

متوسطة

صغير جدا

غير نظيفة

جيدة

قلويا
عادة يكون
ً

جيدة

متوسطة

متوسط الحجم

غير نظيف

ضعيفة

قلوي
(to 6.4(pH 5.4

جيد جدا

متوسطة

كبير

نظيف

ضعيفة

ب

ا

ل
ب
ال
ال
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ر

اختيــار نــوع الحاويــة المناســبة أمــر مهــم للحصــول علــى نظــام جــذور
متطــور  ،وضمــان النمــو الســليم للشــتول مــا بعــد الزراعــة .الخصائص
التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد اختيــار الحاويــات:
 .1اختار حجم األحواض حسب ما يلي:
أ .عليــه ان يتناســب مــع عمــق التربــة فــي موقــع الــزرع فــاذا كانــت
ً
أحواضــا عميقــة واذا كانــت التربــة صخريــة
تربــة عميقــة نختــار
ً
أحواضــا قليلــة العمــق .لذلــك يوصــى
وعمــق التربــة قليــل نختــار
بتقييــم الموقــع قبــل اختيــار الحاويــات
ب .كمــا يعتمــد الحجــم علــى نــوع الشــجر المــزروع فيــه ،فبعــض
األشــجار تنمــو بســرعة فــي المشــتل ،وتحتــاج ألحــواض كبيــرة امــا اذا
كانــت األشــجار بطيئــة النموفهــي بحاجــة الحــواض صغيــرة الحجــم
 .2متانــة الحاويــات .يمكــن أن يــؤدي اختيــار الحاويــات التــي يمكــن
اســتخدامها خــال العديــد مــن المواســم إلــى تقليــل تكلفــة
اإلنتــاج علــى المــدى الطويــل .مــن المهــم أخــذ نــوع المــادة التــي
يتــم إنتاجهــا فــي االعتبــار  ،حيــث أن التكلفــة ترتبــط بهــا مباشــرة
 .3كل األحــواض (بغــض النظــر عــن نوعهــا) يجــب ان تتمتــع بالخصائــص
التالية:
أ .فتحــات مــن األســفل (واحيانــا مــن الجوانــب) للعمــل علــى تشــحيل
الجــذور بالهــواء وتفــادي لــف الجــذور فــي اســفل الحــوض
ب .حــروف نافــرة عاموديــة فــي داخــل الحــوض لتوجيــه الجــذور
عاموديــا الــى األســفل
ً
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ت .مرتفع عن ارض المشتل
ث .سهولة مراقبة الجذور خال الموسم
ج .سهولة التعامل طوال موسم النمو

في ما يلي الئحة باألحواض الموجودة في السوق:
ال

ال ا
ا
ب

ستايروفوم

احواض باستيكية

c.

دي بوتس

b.

+

ا
ب
a.

ا

ابصا
ال

 3ا نا

ل ال

ا

ال

ع

الف

ل

ل ال

ستايروفوم

سهل جدا

ال

ال

تحتلمساحةكبيرة

باستيك

متوسط

نعم

نعم

تتسع داخل بعضها البعض

باستيك

سهل جدا

ال

ال

تتسع داخل بعضها البعض

باستيك

سهل

ال

ال

يحتل مساحة كبيرة

اال وا

الم تعملة ي المشاتل الح ية ي ل نا

صندوق ابصار
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ال

ا :

 .1األحواض
 .2التربة
 .3مجرود
 .4مــوزع (مصنــوع مــن الباســتيك الشــفاف مــع فتحــات علــى
مســتوى كل حــوض)
لرص التربة
 .5خشبة مخصصة ّ
 .6طاولــة للعمــل ذات ارضيــة ملســة ،متينــة لحمــل اوزان ثقيلــة،
ويفضــل ان تكــون مــن الحديــد (بالقياســات التاليــة :ارتفاع 90ســنتم
عــن االرض ،طــول  3متــر ،عــرض 1.5متــر  7 ،الــى  10ســنتم حافــة
الطاولــة) اذا لــم تكــن الطاولــة موجــودة يمكــن العمــل علــى
ارضيــة مســطحة
 .7تربــة خفيفــة لتغطيــة البــذور (بيراليــت أو كســر قشــرة الصنوبــر
مطحــون حتــى 2مــم)
ال

:

 .1قــم بضبــط المــوزع فــوق الحاويــات .تعتمــد الحاجــة للمــوزع علــى
نــوع الحاويــات
 .2امأل الحاوﯾات بالتربــة باستخدام المجــرود ،قــم بــازالة التربــة الزائدة
من الحاوﯾات أو المــوزع
P42

تربة
 .3قــم برفــع األحــواض فــي الهــواء  30ســنتم ثــم اضربهــا علــى
الطاولــة/االرض (لعــدد محــدد مــن المــرات “مرتيــن”) (الحــظ ان
حجــم التربــة تقلــص بضعــة ســنتمرات)
 .4امأل االحواض مرة اخرى بالتربة
 .5اســتعمل الخشــبة المخصصــة لــرص التربــة (ضعهــا علــى األحواض
“ضربــا باليــد” حتــى تغــرق ألقصــى حــد ممكــن) ثــم
وقــم بضغطهــا
ً
ا نز عها
ّ .6
وزع البذور على االحواض (يجب مراعاة ما يلي:
أ .على البذور أن تزرع بعيدا عن اطراف الحوض
ب .اذا كانــت البــذور متفرخــة (يجــب ان يكــون الجــذر متجهــا الــى
األســفل)
ت .عدد البذور بالحوض يحدد بحسب النوع والقدرة على التفريخ

b.

c.

a.

30 cm

براليت

e.

d.

2

 .7غطي البذور بتربة خفيفة (بيراليت او كسر صنوبر)
ّ .8
وزع االحواض في المشتل
 .9اسقي االحواض بغزارة حتى اشباع التربة بالكامل
ـدا مــن االحــواض وســجل وزنــه (الــوزن عنــد االشــباع) مــن
 .10اختــر واحـ ً
اجــل ادارة الــري فــي المســتقبل ( .هــذا الــوزن هــو المرجــع لتحديــد
متــى وكــم يجــب ان نــروي)
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الفصل ال ابع:

تو ا ل ر ال

ل ال

ر

الص

مــن المهــم زراعــة الشــتات الصغيــرة مباشــرة بعــد اإلنبــات إذا مــا
تــم إنبــات أكثــر مــن بــذرة واحــدة لــكل حاويــة .ازرع بعنايــة الشــتات
اإلضافيــة فــي حاويــات فارغــة.
ال

ا :

 .1شوكة فوندو
 .2احواض معبأة
 .3ملقط
ال

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

:

 .1اســحب الشــتول الزائــدة مــن االحــواض المكتظــة بتــأن حتــى ال
تنقطــع الجــذور كثيــرا

الق الجزء السفلي من الجذر على سطح التربة في الحوض الفارغ
ِ .2
 .3اســتخدم شــوكة الفونــدو (أو مــا شــابه ذلــك) لدفــع الجــذر لألســفل
خــال التربــة .تأكــد مــن تــرك مســافة  1ســم بيــن طــرف الجــذر
وأســفل الحاويــة
 .4عندمــا تصــل الــى العمــق المطلــوب بحيــث يكــون جــذع الشــتلة ال
يــزال فــوق التربــة والجــذر كلــه تحــت التــراب ،امســك الشــوكة بيــد
والشــتلة بيــد أخــرى  ،ادفــع بحركــة ســريعة الشــوكة الــى األســفل
بينمــا تمســك الشــتلة جيــدا .ســوف تشــعر بــان الجــذر انقطــع
 .5اسحب الشوكة ببطء حتى ال تسحب معها الجذر
 .6اضغــط التربــة حــول الجــذر قليــا لكــي تغطــي الفتحــة التــي
احدثتهــا الشــوكة
ارو الشتول المنقولة جيدا
ِ .7

c.
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b.

a.
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 05الفصل
ال

الفصل ال ا

 :ال

عامــا حاســماً فــي تطــور الشــتول بشــكل ســليم
يعتبــر الــري
ً
والوصــول إلــى شــتول مثاليــة فــي نهايــة موســم النمــو .يعمــل
نظــام الــري المصمــم بشــكل جيــد علــى تحســين جــودة الشــتول
 ،وتكلفــة منخفضــة لليــد العاملــة ،وضمــان الحصــول علــى شــتول
موحــدة الجــودة  ،والتقليــل مــن خســارة الميــاه .هنــاك ثــاث مراحــل
مــن تطــور النباتــات وكل منهــا يحتــاج إلــى إدارة ري مختلفــة:
 .1مرحلــة التأســيس وهــي مرحلــة مــا بيــن تفريــخ البــذور حتــى انتــاج
اول مجموعــة مــن الوريقــات
 .2مرحلــة النمــو وهــي مرحلــة مــا بيــن انتــاج األوراق األولــى حتــى
بلــوغ الطــول المرغــوب بــه (يجــري ذلــك عــادة فــي نصــف شــهر آب)
 .3مرحلــة التقســية وهــي المرحلــة التــي يتباطــأ فيهــا نمــو الشــتول
حيــن تتعــرض الــى ظــروف قاســية مثــل التقليــل مــن كميــة
الميــاه واألســمدة ،الــخ .حتــى تصبــح الشــتول قــادرة علــى تحمــل
الظــروف القاســية فــي مــكان الــزرع
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ا

اا

ا

ا

تعتبــر جــودة الميــاه مــن االعتبــارات األساســية التــي يجــب اتخاذهــا
قبــل إنشــاء مشــتل .لذلــك يجــب تحديــد جــودة الميــاه قبــل بــدء إنتــاج
الشــتول:
 حموضة الماء :يمكن أن تؤثر درجة ال pHلمياه الري على درجةالحموضة النهائية للتربة وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية
للشتول .من المستحسن الحصول على مستويات  pHمتوسط
الى درجة مثلى بين  5.5إلى 7
 وجود األماح :يمكن أن يكون لمستويات عالية من األماحالذائبة في مياه الري آثار سلبية على جودة الشتول .ويمكن
أن يؤثر ذلك على توفير المياه والمواد المغذية للشتول
وإتاف أنظمة الري عن طريق تراكم رواسب الملح .كما يمكن
أن تكون مستويات عالية من بعض األماح سامة للشتات ،
خاصة خال مرحلة التأسيس.ان كثافة الملوحة تقاس بجهاز
قياس التاوصيل الكهربائي .يكون المستوى األمثل لمياه
الري من المستوى  0إلى  ، µS / cm 500على الرغم من أن
المستويات من  500إلى  µS / cm 1500مقبولة
 وجود اآلفات :يجب أن تكون مياه الري خالية من اآلفات مثلاألعشاب الضارة ومسببات األمراض والطحالب وغيرها من
اآلفات الحيوية التي يمكن أن تتلف جودة البذرة

ال
يعتمــد تحديــد توقيــت وكميــة الــري علــى العديــد مــن العوامــل
مثــل درجــة الحــرارة  ،وأشــعة الشــمس  ،والرطوبــة  ،وحجــم الحاويــة ،
واألنــواع  ،ومرحلــة النمــو مــن الشــتول  ،الــخ  ...إن أهــم مفهــوم هــو
اشــباع التربــة خــال كل مــرة نــروي بهــا .وهــذا مــا يســمى الوصــول
إلــى مســتوى اإلشــباع ( .)100٪يجــب تطويــر إدارة ســهلة للــري حيــث
يمكــن لمديــري المشــاتل أن يعرفــوا بســهولة متــى يجــب تحديــد
موعــد الــري  ،وفقــاً الحتياجــات الشــتول .تركــز طريقــة وزن مجموعــة
األحــواض علــى تطويــر مقيــاس الــوزن الوزنــي لتحديــد توقيــت الــري.
يعتمــد توقيــت الــري علــى أوزان كتلــة الصوانــي الفرديــة التــي
تحتــوي علــى مجموعــة مــن الحاويــات  ،بــدءا مــن مرحلــة الزراعــة
حتــى مرحلــة التصلــب.

ال

ابق الجزء االعلى من التربة دائم الرطوبة
ِ

ال

 80الى  85%من الوزن عند االشباع

ال
ال

س

 4دارة ال

 خال مرحلة التأسيس  ،يجب الحفاظ على السطح العلوي للتربةرطباً
دائما  ،مع التأكد من عدم جفاف البذور أبداً  .يوصى بالري
ً
المستمر  ،مع الحرص على تجنب الري المفرط الذي قد يؤدي
إلى موت الشتول الصغيرة أو التأخر في اإلنبات
 خال مرحلة النمو )حيث يتم تحقيق  2/3من االرتفاعوافرا مع أوزان
المستهدف للشتل(  ،ينبغي أن يكون الري
ً
كتلة بين  80إلى  85٪من مستوى اإلشباع للماء .خال هذه
المرحلة يجب أن ال تواجه الشتول اإلجهاد بسبب قلة الرطوبة
 أثناء مرحلة التقسية ،عندما يتم تقسية الشتول لتتناسب معالظروف الحقلية  ،يجب أن يتقلص الري ببطء وتدريجياً )حوالي
 5٪كل أسبوعين( .سيؤدي انخفاض المياه المقدمة إلى
تحويل النمو إلى الجذع ونمو جذور  ،وبالتالي إعداد الشتات
لظروف الحقل األكثر قسوة بعد الزرع

 60الى  65%من الوزن عند االشباع
ب

ا ل مو ال ادرا
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 :ال
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الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال

ا :

Note: every time you irrigate, make sure the tray weight
)returns to the full saturation levels (100%

 .1ميزان يتحمل حتى 20كلغ
 .2حــوض او مجموعــة أحــواض النموذجيــة لتلــك المســتعملة فــي
المشــتل (هــذه المجموعــة ســوف تعتمــد فــي كل موســم الــزرع
لقيــاس نســبة الميــاه التــي يحتاجهــا هــذا النــوع مــن الشــتول)
 .3بيانات للتسجيل
ال

:

ارو األحواض بشكل كثيف (حتى يرشح الماء بغزارة من اسفل الحوض)
ِ .1
 .2انتظر حوالي نصف ساعة
ـددا وســجل الــوزن (هــذا الــوزن هــو
 .3زن المجموعــة النموذجيــة مجـ ً
الــوزن عنــد اإلشــباع)
 .4ضع األحواض في المشتل بين باقي الشتول
 .5قم بوزن المجموعة النموذجية كل يوم في التوقيت نفسه
 .6قــم بالــري عندمــا يصــل الــوزن الــى ادنــى مســتوى
مســموح بــه حســب الموســم _(اعتمــد الجــدول (1
ماحظــة :فــي كل مــرة نقــوم بهــا بالــري ،يجــب ان نــروي حتــى
نعيــد الشــتلة لــوزن اإلشــباع
 .7انتظــر حتــى تعــود النبتــة الــى الــوزن المطلــوب لكــي ترويهــا
مجــددا .كــرر العمليــة نفســها فــي كل مــرة
P50
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 06الفصل
الت ميد

الفصل السا

 :الت ميد

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال

مــد النباتــات بالغــذاء الــازم
الغايــة األساســية مــن التســميد هــي
ّ
بشــكل متــوازن ،مــع مراعــاة نســبة كل نــوع مــن انــواع المعــادن
حســب كل مرحلــة مــن حيــاة النبتــة.

ال

العناصر الغذائية للنباتات (المعادن)

Establishment Phase
P54

Growth Phase

Hardening Phase

ص ال
ا

ال

ا

ص

ف

ال

ال
 هو جزء من تركيبة مادة الكلوروفيل وهي المسؤولة عن التمثيلالضوئي
 -يساعد على النمو السريع للنبات

النيتروجين

N

الفوسفات

PO43

-

البوتاس

K

 يحسن مقاومة الضغوط يساعد على التثبيت الضوئي -يخفف من االمراض

الماغنيزيوم

Mg

 ضروري للتمثيل الضوئي -عنصر مهم في تحفيز نمو النبات

الكالسيوم

Ca

 مسؤول عن نقل وتخزين الغذاء -يحسن من قوة النبات

الكبريت

S

 -يساعد في صناعة البروتين والكلوروفيل

ال

 5المعاد ال

رية

ا

ضروري من اجل التمثيل الضوئي
يساعد في انضاج النبات
يساعد على مناعة النبات ضد الضغوط
يفعل النمو السريع
ّ
يشجع اإلزهار ونمو الجذور

ا ي مو الشتول
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الفصل السا

ال

 :الت ميد

ص ال

ال

ا
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ال

ا

ص

ال

ف

الص

الحديد

Fe

 -أساسي لصناعة الكلوروفيل (المادة الخضراء) وصناعة البروتينات

المنغنيز

Mn

 -يساعد في صناعة الكلوروفيل

زنك

Zn

 ضروري الستهاك الطاقة المختزنة (السكر) -يساعد في تنظيم النمو

النحاس

Cu

 ضروري لعملية التكاثر -يحفز نمو الجذور

بورون

B

 ضروري الستهاك وتنظيم الغذاء -يساعد في انتاج الطاقة

مولبدنم

Mo

 -يساعد في استهاك النيتروجين

كلور

Cl

 -أساسي للتمثيل الغذائي

ا الس ا
ال ل
ال ف
ال
ا
هــي أســمدة حبيبيــة مغلفــة بغشــاء صمغــي يتحكــم فــي اإلطــاق
التدريجــي للمغذيــات الازمــة للنمــو الســليم للشــتات  ،وذلــك علــى
مــدى فتــرة محــددة ســلفاً ( ، 12 ، 9 ، 6 ، 3أو  16شــهراً ) .يحــدد مديــري
المشــتل المــدة المطلوبــة بحســب األهــداف المرجــوة مــن النمــو.
نسب اإلستعمال

األســمدة القابلــة للذوبــان مــع تركيبــة مختلفــة مــن النيتروجيــن
والبوتاســيوم والفوســفور وغيرهــا مــن المغذيــات االساســية
أوال التكويــن
والمغذيــات الدقيقــة .يجــب أن يحــدد مديــر المشــتل ً
األنســب لــه بالنســبة ألهــداف النمــو قبــل بدايــة موســم النمــو .يتــم
توزيــع محلــول األســمدة مــن خــال الــري.
ا

 البذور الصغيرة ليس فيها مخزون كافي من الغذاء فهيبحاجة للغذاء حالما تنبت .بينما البذور الكبيرة الحجم تستطيع
ان تبقى على قيد الحياة ألن مخزونها كبير في الفلقات االولى
 افضل الممارسات المتبعة للتسميد من ناحية الكميةوالتوقيت تاتي من الخبرة والمعلومات المكتسبة حول كل ما
تحتاج اليه الشتلة في كل مرحلة من مراحل حياتها
ً
متوازنا في كل مراحل النمو ،وأن
 يجب ان يكون التسميديحتوي على العناصر االساسية كما العناصر الصغرى

األسمدة البطيئة التفكك/التحلل

ال

P56

 6عدال ا سمدة ال

ي ة التحلل المو

ب ا لشتول اال

ار الح ية

ال س
KG / M3

ف ف
 2الى 4

ال
 2الى 4

 7الى 9

نســتعمل النســبة الخفيفــة لألنــواع المعروفــة بنموهــا الســريع،
والنســبة الوســط لألنــواع المتوســطة ســرعة النمــو والكثيــر
لألصنــاف البطيئــة النمــو راجــع الجــدول أعــاه.
با
ال اب ل
ا
هــي األســمدة القابلــة للذوبــان بســهولة فــي المــاء  ،تكــون
عــادة فــي شــكل مســحوق أو حبيبــات .هنــاك أنــواع مختلفــة مــن

ا

:

ال
جــزء بالمليــون
نيتر و جين

ف ف
20-50

ال
50-100

100-200

 7ع دال ا س مدة ال ابل ة لل ب ا المو
ال
ار الح ي ة
لش تول اال

ب

ا
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س
ال
ال
التســميد غيــر ضــروري فــي هــذه المرحلــة .يجــب ان يبــدأ التســميد
حالمــا تفــرخ الشــتول .إذا كنــت تســتعمل االســمدة الســريعة الذوبــان
فينصــح باســتعمال كميــات قليلــة ( 50 – 25جــزء بالمليــون ،وذلــك
مــن اجــل تفــادي الضــرر مــن الملوحــة.
ال
التســميد خــال هــذه المرحلــة أمــر بالــغ األهميــة .يجــب أن تكــون
جميــع المغذيــات االساســية والثانويــة متاحــة للشــتول لضمــان
الوصــول إلــى أهــداف النمــو والمحافظــة علــى صحــة الشــتول .إذا
تــم اســتعمال االســمدة الســريعة الذوبــان فتركيــز  100إلــى 200
جــزء فــي المليــون للنيتروجيــن .يجــب فــي هــذه المرحلــة مراقبــة
الشــتات بشــكل صحيــح بحيــث ال تتجــاوز النمــو المســتهدف.

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال س
الهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو تحضيــر الشــتول للظــروف القاســية
التــي ســتواجهها إثــر نقلهــا وزرعهــا فــي الحقــل وذلــك بإبطــاء نمــو
األغصــان وتعزيــز نمــو الجــذع والجــذور .اذا اســتعملت االســمدة
الســريعة الذوبــان فــان نســبة التغذيــة خاصــة النيتروجيــن يجــب ان
تــدرس حتــى تخفــف مــن النمــو الخضــري .فــان نســبة النيتروجيــن
يجــب ان تنخفــض الــى ( 25الــى  50جــزء بالمليــون).
كمــا ان نســبة اقــل مــن النيتروجيــن مقارنــة مــع الفوســفات
والبوتــاس تســاعد فــي عمليــة التقســية .مــن المهــم ان نخفــف
كميــة النيتروجيــن فــي مرحلــة التقســية عندمــا يصــل طــول الشــتول
الــى ( )% 60-70مــن الطــول المرغــوب فيــه،

 :الشــتول ال تتفاعــل مــع تخفيــض نســبة النيتروجيــن اال بعــد فتــرة .مــن الجيــد ً
أيضــا ان نــروي الشــتول بكميــة كبيــرة مــن المــاء
الخالــي مــن األســمدة فــي بدايــة مرحلــة التقســية لغســل النيتروجيــن المترســب فــي التربــة.

الس ا
الس ا ال
ال ف

ا
ال

با

ال

الس

ا

ا

يخلط مع التربة قبل زرع
البذور

سهولة االستعمال
يضاف مرة واحدة
يخفف من كلفة االضافة
قليل التاثير على البيئة

يضاف باستمرار لمياه الري
بكميات محسوبة

تحكم دقيق بكثافة االغذية خال كل الموسم
تقليل االحتمال ان يكون التسميد اقل من
المطلوب او اكثر من المطلوب

 8ط ي ة الت ميد

ا

ا

ايا

يو

عدم القدرة على التحكم بنسب
السماد المضاف
خلط السماد مع التربة ليس موحد
في كل االحيان
بحاجة الى حساب دقيق
بحاجة الى اجهزة ضخ وجهاز ري
متخصصة
كلفة عمالة اكبر.

وا ا سمدة ي تا الش ي ا الح ية

ال س

با
ل ال
ال
يمتــص النبــات الســماد كايونــات مكهربــة .فقيــاس التوصيــل
الكهربائــي ( )ECيعطــي فكــرة عــن كميــة الســماد الموجــودة فــي
التربــة الجاهــزة لتاخــذ بواســطة النبــات.
اآللــة المســتخدمة لهــذا الغــرض هــي جهــاز فحــص التوصيــل
الكهربائــي ( ،)EC meterوهــي تقيــس قــدرة الســائل علــى توصيــل
P58

ا

ا

الكهربــاء مــن مكان الــى آخروتقاس بـــ(( )uS/cmميكروسيمن/ســنتم)
 تتراوح القراءات العادية خال موسم النمو بين  0.75إلى  / μS 2سم تتراوح المستويات المقبولة لـ  ECلمعظم النباتات المحلية مابين  1.2إلى  / μS 2.5سم
 إذا كانت المستويات أعلى من  / μS 4-6سم  ،فيجب التخلصمن األماح عن طريق الري المفرط
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الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

اتبــع طريقــة الميــاه المــارة مــن خــال التربــة لقيــاس التوصيــل
الكهربائــي
ا :

ال
ال

جهاز قياس التوصيل الكهربائي )(EC meter
اكواب 150 ،ملل –  250ملل
مياه مقطرة
تربة معبأة باالحواض

ال
س ال ا
هــذا الفحــص دقيــق وســريع (اذا توفــر مختبــر يعطــي نتيجة ســريعة)
النهــا تقيــس بدقــة كميــة العناصــر الغذائيــة التــي اكتســبتها النبتة
من الســماد.
 .1نأخذ عينة من األوراق من عدة شتول تتطابق باللون والحجم
 .2نرسل العينة الى مختبر مجهز لفحص انسجة نباتية
 .3نقرأ النتيجة ثم نقارنها مع المعدالت الموصى بها عالميا
عير كميات السماد وفقا لما تبين
ّ .4

:
عير جهاز فحص التوصيل الكهربائي
 ّ ضع االكواب تحت االحواضال

ا

ال

ب ا ال

ا

%

%

%

%

%

%

%

جزء
بالمليون

جزء
بالمليون

جزء
بالمليون

جزء
بالمليون

نيتروجين

فوسفات

بوتاس

كلس

ماغنيزيوم

كبريت

زنك

منغنيز

حديد

نحاس

بورون

1.5

0.2

1

0.5

0.2

0.1

 30الى
150

 100الى
250

 40الى
200

 4الى 20

 20الى
100

ال
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مرر الماء من خال التربة حتى نتلقى حوالي  50ملل من
 ّالمياه الراشحة في الكوب
 انتظر  15دقيقة من اجل ان نتلقى كل المياه الراشحة ثمنفحص التوصيل الكهربائي

 9عدال ت ي المعاد

يا

ا ال
إن تطويــر تجربــة صغيــرة للنمــو هــي طريقــة ســهلة وفعالــة لتحليل
نوعيــة وكميــة األســمدة المطلوبــة لــكل نــوع من االشــجار
واحدا للتجربة
نوعا
ً
 .1اختار ً
 .2اختــار النســب و/أو نوعيــة الســماد المــراد تجربتهــا (لــكل مجموعة
مــن الشــجر نســبة/نوعية تختلــف عــن المجموعــة االخرى)
 .3عالج كل مجموعة من االشجار بنسبة مختلفة من االسمدة
 .4دون القــراءات التاليــة وادرســها فيمــا بعــد لكــي تحــدد اي نــوع
مــن الســماد هــو األمثــل
أ .سماكة الجذع
ب .طول الشتلة
ت .نســبة النمــو األعلــى علــى نســبة الجــذور (تحــدد فــي نهايــة
التجربــة بحيــث تؤخــذ عينــة مــن كل مجموعــة ،وينــزع التــراب عــن
الشــتلة مــن دون ان نــزع اي مــن الجــذور ،تقطــع الشــتلة مــن نقطــة
التقــاء النمــو األعلــى مــع الجــذور ،ينشــف الجزئيــن علــى حــرارة 60oC
لمــدة ال تقــل عــن  48ســاعة ثــم يــوزن كل جــزء علــى حــدة ،وتحســب
نســبة وزن الجــزء االعلــى علــى وزن الجــذور)
ث .قم بقياس معدل البقاء على الحياة في الحقل
 .5حلــل النتائــج حتــى تصــل الــى خاصــة نهائيــة تعتمدهــا أثنــاء
التعامــل مــع هــذا الصنــف

ة الشتول المنت ة ي المشتل
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 07الفصل

اساليب العناية بالشتول اثناء الموسم

الفصل السابع :اساليب العناية بالشتول اثناء الموسم

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال

ال
تتنافــس االعشــاب مــع الشــتول علــى الميــاه والمغذيــات ويجــب
إزالتهــا بانتظــام  ،مــن األفضــل قبــل ان تــوزع هــذه االعشــاب بذورهــا
فــي الحاويــات االخرى،وذلــك للحفــاظ علــى المشــتل نظيفــا.

ال
يتــم الفــرز عــن طريــق إعــادة ترتيــب الحاويــات بطريقــة يتــم تجميــع
معــا .ويتــم الفــرز عــادة خــال
الشــتول ذات االحجــام المتشــابهة ً
مرحلــة النمــو الســريع فذلــك يزيــد مــن فعاليــة نظــام الــري.
يتم الفرز وفقا لما يلي:
 النوع عمر الشتول وتاريخ الزرع -حجم االحواض

P64

ا ال

ل

يعمل بالتشحيل للشتول العريضة الورق فقط من اجل:
 التحكم في ارتفاع الشتول وبالتالي معدل استهاكها للمياه ان يكون لدينا منتج موحد لكي نحقق نسبة حجم الجزء العلوي على حجم الجذور واحدلكل نوع من الشتول
ال

ا :

-

 .1مقص تشحيل
 .2الشجر المنوي تشحيله
 .3شريط قياس متري
ال

ل ال

ال

ع ال

قبل نقل الشتول الى الحقل ،يجب ان يتم ّريها حتى االشباع
وذلك قبل ساعات او يوم من نقلها
يمكن نقل الشتول مع االحواض او تعليبها في اكياس نايلن
ثم وضعها في مستوعبات من الكرتون او صناديق الخضار
يجب ان تكون الشاحنة مجهزة بغطاء لحماية الشتول من
الهواء المباشر
يجب ان تنقل الشتول الى موقع التشجير في نفس اليوم،
فالتاخير بنزع الشتول من األكياس قد يلحق الضرر بهم خاصة
اذا خزنوا في مكان مشمس

:

 .1مــن اجــل تحديــد الطــول المطلــوب (مــن المستحســن ان يكــون
طــول الجــذور علــى طــول األغصــان (1:1
 .2حدد الطول المطلوب للشتول بعد قياس عمق الحوض
 .3ضــع عامــة علــى الشــجر حيــث يــراد تشــحيله بواســطة الشــريط
المتــري او اي وســيلة اخــرى
 .4استعمل المقص لتشحيل الشجر من حيث العامة
 .5قم بنزع األوراق التي قطعت
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:ا

ا

عال ت ا

الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ال
هــذه الفقــرة تغطــي باختصــار افضــل
الممارســات المتبعــة الدارة االمــراض
ا لنبا تيــة
ان االمــراض التــي تصيــب الشــتول الموطنية
متعــددة ،منهــا مــا ســببه بيولوجــي ومنها
ســببه ضغــوط مناخية.
امــراض المشــاتل تتضمــن امــراض فطريــة،
حشــرات ،ديــدان خيطيــة وغيرهــا مــن
الحيوانــات الصغيــرة والقــوارض .مشــاكل
اخــرى تؤثــر علــى المشــاتل منهــا االعشــاب
الضــارة التــي تنافــس الشــتول علــى الميــاه،
الغــذاء والضــوء.
ان االرتفــاع فــي نســبة الرطوبــة المترافقــة
مــع ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة وكثافــة
عاليــة مــن الشــتول توفــر بيئــة جيــدة
النتشــار االمــراض .هنــاك طريقتــان لتفــادي
والحــد مــن انتشــار االمــراض:
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كتدبيــر مثالــي  ،يتــم اتخــاذ تدابيــر الوقايــة مــن اآلفــات لتجنــب أي
تفشــي لآلفــات خــال موســم النمــو .ومــع ذلــك  ،فــإن الكشــف
المبكــر عــن اآلفــات مهــم ً
أيضــا حتــى يتــم اتخــاذ تدابيــر مباشــرة
وســريعة عنــد ماحظــة أي آفــة مشــتبه بهــا  ،مــع العلــم أن معظــم
اآلفــات تنتشــر بســرعة كبيــرة .فيمــا يلــي بعــض الممارســات التــي
يتــم تنفيذهــا فــي المشــاتل لمنــع أو الحــد مــن اآلفــات:
 النظافة العامة :الحفاظ على نظافة كل اجزاء المشتل ،المعدات )الحاويات  ،والمعدات المستعملة في اكثار الشتول(
والمواد )التربة والمياه( يجب ان تكون نظيفة  ،ألن العديد من
اآلفات يمكن أن تدخل من خالها
متأكدا
 بذور نظيفة :استخدم بذور خالية من اآلفات .إذا لم تكنً
من جودة البذور  ،نظف البذور بانتظام بالماء النظيف و  /أو
انقع في مبيد آفات عام للتأكد من خلوها من اآلفات
 اإلدارة السليمة للري والتسميد :اروي المشتل باعتدال ،والتستخدم الماء الزائد إذا لم تكن هناك حاجة إليه  ،دائما اروي
المشتل في الصباح أو في وقت متأخر من بعد الظهر للسماح
للشتات بأن تجف قبل أن ترتفع درجات الحرارة خال النهار.

سوف تضمن ذلك إدارة مدروسة ومتوازنة للري .في حالة
استخدام األسمدة القابلة للذوبان في الماء  ،ال تقم باعطاء
األسمدة خال مرحلة اإلنشاء لمنع الموت السريع للشتول
الصغيرة .النتروجين الزائد يسبب نمو عصاري وتأخر نضج
األنسجة  ،وبالتالي جعل النباتات أكثر عرضة لإلصابة بالفطريات.
 حاضنة جيدة التهوئة :إذا كانت الشتات موجودة في بيتدفيء ،ابق على التهوئة طوال الوقت أثناء درجة الحرارة
المتوسطة إلى العالية خاصة بعد الري
 وقت الزرع وجدولة المحاصيل :يعتمد وقت الزراعة علىخصائص أنواع الشتول ،خاصة عادة النمو  ،وعلى توقيت الزرع
في الحقل وما الهدف منه .مدة بقاء الشتول المحلية في
المشتل قصيرة ) 6إلى  8أشهر( قبل الغرس .ولذلك  ،فإن
جدولة وقت الزرع أمر بالغ األهمية للحفاظ على نمو صحي
للشتات وعدم تكاثر الشتات بشكل كبير في حاوياتها وخلق
بيئة مرهقة لهم
 المراقبة اليومية وحفظ السجات :سيسمح ذلك لمديريالمشتل بتحديد وجود اآلفات في الوقت المناسب واتخاذ تدابير
الرقابة الازمة .يجب أن يكون المديرين على دراية بتحديد
هوية اآلفات
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الدليل الوطني الدارة المشاتل المحلية

ا

يفضــل اســتخدام المكافحــة الكيميائيــة كإجــراء نهائــي فقــط عنــد
ماحظــة وجــود آفــة .باســتخدام مــواد كيميائيــة معينــة محــددة
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ألنــواع معينــة مــن اآلفــات .استشــر دائمــا أخصائــي فــي علــم
األمــراض أو الحشــرات قبــل االســتمرار فــي التحكــم الكيميائــي.
بعــض األمــراض الشــائعة التــي لوحظــت فــي مشــاتل األشــجار
الموطنيــة واالدارة الموصــى بهــا:

Phytophthora spp.
البذور ال تنبت
Pythium spp.
الشتول الصغيرة تموت
Rhizoctonia spp
مباشرة بعد التفريخ

موت الشتول
المفاجئ

بقع فطرية على
االوراق
ال
ال

ا ال
ب ا

ا ا ا

ا

المن
ّ

نمو مشوه ووجود
لعصارة عسلية لزجة

قــم بالمراقبــة لمــدة اســبوعين
شــحل
زيــت النيــم (الزنزلخــت) ،او خاصــة فــي اوائــل الصيــف.
ّ
طفيليــات المــن
األغصــان ذات النمــو القــوي
والنــدي

بوتريتس

عفن رمادي
فساد االوراق
تقرح االغصان

مبيد فطري من الصابون
والنحاس
Trichoderma
harzianum

تعفن التاج
والجذور

تقزم النمو والذبول
Trichoderma
ضعف الجذع الرئيسي
harzianum
يتغيــر لــون الجــذور التــي Trichoderma virens
تتحــول إلــى اللــون البنــي Streptomyces
إلــى األســود
griseovirdis

رصد مناطق الحضانة الكثيفة
ورصد ضعف التهوئة قم بتوسيع
الشتول عن بعضها البعض

راقــب اســبوعيا ظواهــر المــرض
خاصــة عندمــا تكــون التربــة رطبــة

ذبول الفوزاريم

العناكب الحمراء

ال

Trichoderma
بقــع بنيــة او ســوداء علــى
harzianum
مجموعــة واســعة مــن االوراق مــع محيــط اصفــر
انزع االوراق أو الشتول
االمــراض
او بقــع بنيــة صغيــرة مــع
الممروضة و/أو اعزل
محيــط بنــي غامــق
االحواض الممروضة

 10ا

ا

راقب اسبوعيا البواغ الفطر
ال تروي اكثر من االزم
حسن التهوئة وابق ارض المشل
ّ
نظيفا وناشفا

تتحول االوراق الى ما
يشبه االكواب المقلوبة
 Fusarium spp.مشحات بنية واضحة
على االوراق في المراحل
المتقدمة

Trichoderma
harzianum
Streptomyces
griseoviridis
انزع الشتول الممروضة
و/او اعزل االحواض
الممروضة

قع من الصدأ على اسفل
واعلى االوراق

اعزل االحواض والشتول
المتأثرة حاال

في المراحل االولى:
ومصفرة
اوراق باهتة
ّ
عند االصابات الكبيرة:
تساقط االوراق وظهور
بيوت العنكبوت

راقــب اســفل االوراق ،خاصــة علــى
عناكب وبراغيث مفترسة العــروق .راقــب بيــوت العناكــب
مكافحة بمياه الصابون
ومجموعــات البيــوض والعناكــب
كل  6ايام
البالغــة فــي المناطــق الدافئــة
مــن المشــتل

مجموعة كبيرة من
االمراض

الصدأ

 Trichodermaراقــب يوميــا االنبــات والتفريــخ خال
 harzianumفتــرة االنبــات وفترة التأســيس
 Trichoderma virensال تروي اكثر من اللزوم
زد المسافة بين الشتول

مجموعة كبيرة من
العناكب

الشا عة لشتول ا

ار الح ية التدابي الو ا ية بع

ط

الم ا حة ال ديلة

راقــب اطــراف االوراق اذا كانــت
بشــكل الكــوب المقلــوب
عزز التهوئة في البيت المحمي
ال تروي اكثر من االزم

راقــب وجــود بقــع صفــراء وصدئــة
علــى االوراق
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