
 

 

  



 مقدمة

 تاريخ الزراعة في الضنية  .1

 .بدأت زراعة أشجار الفواكه في منطقة الضنية منذ ما يقارب الخمسين سنة ونيف

جبلية ال تصلها الطرقات  الضنية كانت أراضيقبل خمسينات القرن الماضي 

ج من األشجار البرية كالسنديان والصنوبر واللزاب المعبدة وكانت عبارة عن أحرا

غيرها القمح و الشعير وممتلكات للسلطنة العثمانية تزرع ب باالضافة إلى، وغيرها

 من الحبوب .

تحول  طةولكن بدأت األمور تتغير بعد ما يسمى بثورة الفالحين والتي كانت نق

بالنجاح بعد ما أصبح الضناويون  هذه الثورة تكللت. أساسية في تاريخ الضنية

 لفواكه على أنواعها .أشجار ابيهتمون بزراعة أراضيهم خاصة 

تميزت ماضي وحتى وصلت الضنية في أوج ازدهارها في تسعينات القرن ال

 التي ذاع صيتها محلياً وعربياً و إقليمياً.المميزة و بفاكهتها

 ولكن حصل ما لم يكن متوقعاً !!!

إنهار وضع الزراعة بشكل عام وكان هذا اإلنهيار على كل المستويات من تكوين 

 ى الشجر وحتى وصولها الى المستهلك في بيته.الفاكهة عل

 قطاع الزراعة في منطقة الضنية أسباب تدهور .2

 .كساد المواسم •

 .عدم تقديم التعويضات للمزارعين عند الخسارة •

 .تقّلبات المناخ غير المتوقّعة •

ة أعداد زيادوالصيد الجائر الذي أدى الى انقاص كبير بعدد الطيور البرية  •

 زاد العبء على المزارع. مماالفاكهة والخضار الحشرات الفتاكة ب

 .غياب اآلالت والتكنولوجيا المتطّورة والحديثة واستخدام الطرق التقليديّة •

 غياب التوعية واإلرشاد، مّما يؤدّي إلى استعمال غير مدروس لألسمدة •

 ما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية .والمبيدات و

غير المالئم،  والتسميد يدات اآلفاتمبتلوث المياه السطحية واستخدام  •

جّراء  البيئة األمر الذي يؤدي لظهور عدد من المشاكل الصحية، وتلوث

 الرمي العشوائي لمخلفات المزارع.



 التوسع العمراني العشوائي على حساب األراضي الزراعية في المنطقة. •

 

 في انهيار عائدات القطاع الزراعي في الضنية تساهم العوامل التي .3

 تداعيات ي الى دول الخليج العربي من جراءتعطل خط التصدير البر  •

 األحداث في سورية.

 البحرية الى موانئ جدة ومنها براتجربة نقل المنتوجات عبر العبّارات  •

لم تنجح، وهي مكلفة ماليا، والزمن الذي  التي الى األسواق الخليجية

 زراعية.تستغرقه عملية النقل يؤدي الى تضرر نوعية السلع ال

الحكومة اللبنانية التي ال تدعم سوى مزارعي التبغ والقمح والشمندر  •

 السكري.

 زاد الطين بلة هذا الوباء و الغالء الذي تشهده بالدنا في اآلونة األخيرةو •

 .روسوء الوضع االقتصادي وسعر صرف الدوال

 

 الزراعة في الضنية

 الغالف( ة)باالضافة الى صور Nicole Herzog Verryتصوير: 

  



 زراعية مفيدة معلومات

 العناصر الغذائية للنبات

 أهمية و دور العناصر الغذائية للنبات و تقسيماتها .1

من المعروف أن النباتات تحصل على غذائها بالصورة الطبيعية من ثالث مصادر 

 : األرض( كما هو موضح بالشكل التالي –الهواء –)الماء أساسية وهى

 

والمكونات المعدنية الميسرة بالتربة هي المصادر  العضوية المادة وتعتبر كل من

 العناصر الغذائية للنباتات . الرئيسية لمعظم

 ،لتربةا وعليه فإن العناصر الكيميائية التي تمتصها النباتات من الماء أو الهواء أو

تقوم بتحويل الطاقة التي تصل إلينا من األشعة الشمسية  صغيرة،بكميات كبيرة أو 

لتمثيل ا عملية التمثيل الضوئي والتي تساهم في عملية اللطاقة كيميائية من خ إلى

 ة الستكمال دورة حياة النبات.مالالز العضويةواد الم تأمينالغذائي بغرض 



 – عنصر في النباتات منها عناصر ) الكربون 53وقد تم التعرف على حوالى من 

نباتات وهى عناصر أساسية األكسجين( التي تتكرر في جميع ال – األيدروجين

من وزن النباتات ويستمدها من الهواء الخارجي والتربة والماء 29٪ تشكل أكثر من

لنباتات عنصر يمكن اعتبارها ضرورية خاصة لحياة ا 61  وكذلك حوالى مـن

ً  وعليه جمعت هذه العناصـر  للكميات التي تحتاجها النباتات إلى : تبعا

 ضرورة كبرىذات عناصر  •

 صغرى ة ضرورذات  عناصر •

 عناصر مفيدة  •

 

 كبرى : ذات ضرورةعناصر  -أ

 ،كالسيوم ،بوتاسيوم ،فوسفور  ،نيتروجين  ،أكسجين، أيدروجين ،كربون

 .كبريت ،مغنيسيوم

 : صغرى ذات ضرورةعناصر  -ب

  .كلوريد ،مولبيديوم، بورون، نحاسمنجنيز،  ،زنك ،حديد

 عناصر مفيدة : -ت

 .نيكل ،يود ،سيلينيوم ،صوديوم ،كوبلت سليكون،

: يعتبر العنصر ضرورياً إذا توافرت فيه الشروط التالية  

ل النبات ويفش ،يؤدى غياب العنصر من بيئة نمو النبات إلى حدوث نمو غير طبيعي

 إكمال دورة حياته، ويموت مبكراً. في

 ال يستطيع عنصر آخر القيام بعمل العنصر الضروري . •

وليس  ،ى نمو وميتابوليزم النباتاشرة عليجب أن يحدث تأثيره بصورة مب •

 .رتأثير غير مباشر كإحداث تأثير مضاد لعنصر آخ عن طريق

 تظهر أعراضه بشكل واضح عند غيابه. •

عنصر في األنسجة النباتية ويمكن  11 وبناء على هذا أمكن حصر ما ال يقل عن

 .لحياة جميع النباتات الراقية ضرورية اعتبارها



نصر في النبات ال تدل على مدى أهميته وضروريته حيث وفى الحقيقة فإن كمية الع

أن بعض العناصر توجد بكميات قليلة جداً إال أنها مهمة جداً وضرورية لنموه 

 .وحياته

 للنبات الغذائية العناصر نقص تشخيص كيفية .2

 



 نقص عنصر النيتروجين  -أ

ية ايقل نمو النبات ويتقزم، ويتحول لون األوراق السفلى فى البد :األعراض •

 إلى األخضر المصفر. 

وباستمرار النقص يتحول كل النبات إلى اللون األخضر الشاحب ويقل 

حجم الوريقات وتتصلب وتظل الثمار صغيرة، وتصبح النباتات التى بها 

نقص أزوت عرضة لإلصابة بالعفن الرمادى )البوتريتس( ولفحة 

 فيتوفثورا.

 اتات بالمعدالت الموصىتسمد النب: الوقاية والعالج لنقص النيتروجين •

  .بها من األسمدة النيتروجينية

 

 نقص عنصر الفوسفور  -ب

ً  ،يقل ويتقزم نمو النباتات:  األعراض • ويقل  ،ويكون الساق رفيعاً ومتخشبا

عدد األزهار على النبات، ويتأخر العقد ونضج الثمار، كما يضعف نمو 

 الجذور.

د وتنحنى ألسفل عنوفى حالة النقص الشديد يقل حجم الورقة وتتحرش 

قمم الوريقات. ويكون لون سطح الورقة العلوى أخضر مزرق ولون 

 فلى بما فيه العروق يكون بنفسجياً.السطح الس

يؤدى نقص عنصر الفوسفور إلى نقص تمثيل البروتين، مما يؤدى إلى 

تراكم تركيزات مرتفعة من السكريات باألوراق وهذه تتوافر لتمثيل صبغة 

ذات اللون البنفسجى وقد يظهر نفس اللون البنفسجى على األنثوسيانين 

 الساق.

عادة ال تستجيب النباتات التى يظهر : الوقاية والعالج لنقص الفوسفور •

بها النقص بإضافة األسمدة الفوسفاتية فى األرض أو بالتسميد بالرش. 

 ولهذا يجب إضافة األسمدة الفوسفاتية إلى التربة قبل الزراعة. ويمكن عادة

عالج نقص الفوسفور بانتظام التسميد والرش باألسمدة الفوسفاتية والتى 

 .تعطى نتائج مؤقتة



  نقص عنصر البوتاسيوم -ت

تتجعد وريقات األوراق السفلية القديمة وقد تنحنى األوراق. :  األعراض •

كما تتلون حواف األوراق السفلية باللون األصفر والذى يتقدم إلى داخل 

يكون اللون األصفر مستمر على طول حافة الورقة. النصل بانتظام حيث 

يتحول لون األوراق السفلية إلى األخضر الباهت وتصبح الحواف مبقعة 

 ذات لون بنى أو برونزى ومنثية أو ملتفة ثم تموت حواف الورقة.

وفى المراحل المتأخرة قد تسقط األوراق القديمة. وقد ال تصل الثمار إلى 

الثمار لوناً أخضر خاصة عند اتصال الثمرة مع  النضج الكامل حيث تأخذ

العنق مما تؤدى إلى خفض نوعية الثمار كما هو موضح بالصورة، ويكون 

 النبات الذى يعانى من نقص البوتاسيوم عرضة لإلصابة بالعفن الرمادى.

إضافة أسمدة البوتاسيوم وحرثها مع  :الوقاية والعالج لنقص البوتاسيوم •

كسماد أساسى. ويمكن معالجة نقص البوتاسيوم  التربة قبل الزراعة

بصورة سريعة عن طريق رش النباتات بمحلول سمادي يحتوى على 

عنصر البوتاسيوم بالرغم من أن احتياجات النبات من البوتاسيوم ال يمكن 

ويراعى الرش بالبوتاسيوم عند التزهير  ،أن تعطى عن طريق الرش فقط

 .أسبوعين من بدء تكوين العناقيد الثمرية وعند بداية العقد ويكرر الرش كل

 

 نقص عنصر الماغنسيوم -ث

تظهر أعراض النقص على األوراق الوسطية أكثر من :  األعراض •

ى عروق بينما يبقاألوراق القديمة وذلك في صورة تبرقش اصفر بين ال

 .لون العروق أخضر

لتجنب ظهور أعراض : الوقاية والعالج من نقص الماغنسيوم •

يتم إضافة األسمدة التى تحتوى على الماغنسيوم والسماد  مالماغنسيو

ية بالمركبات المحتو  البلدى عند تجهيز التربة. كما يمكن رش النباتات

 .بالماغنسيوم عند ظهور أعراض النقص

 



  الكالسيوم عنصر نقص -ج

تظهر أعراض نقص الكالسيوم عادة على قمة النبات وعلى :  األعراض •

 ً وذلك يرجع إلى أن الكالسيوم من العناصر الغير  األوراق الحديثة أيضا

ذائبة فى النبات والتى ال تنتقل بسرعة من األماكن آلتي يوجد بها الكالسيوم 

إلى األماكن التي يحدث بها نقص ) األنسجة الحديثة( وخاصة في حالة قلة 

 النتح.

وتظهر أعراض النقص بإصفرار باهت على األوراق العليا والحديثة النمو 

فى النباتات وتظل الوريقات صغيرة الحجم مع توقف نمو البراعم الطرفية 

وموتها فيما بعد فى مراحل متقدمة من عمرها، كما يظهر على الثمار 

 مرض عفن طرف القمة الزهرى.

الرش باالسمدة الورقية المحتوية على : الوقاية والعالج لنقص الكالسيوم •

  .الكالسيوم

 

 نقص عنصر الزنك -ح

تلون األوراق السفلية أو الوسطى باللون األصفر الباهت الذى :  األعراض •

يميل إلى األبيض بين عروق الوريقات مع التفاف الوريقات للخارج وتظل 

 العروق خضراء.

ومع تقدم الحالة تظهر بقع بنية منقرشة )غير منتظمة( على األعناق 

 .والعروق وبين العروق بنصل الورقة

الرش باالسمدة الورقية المحتوية على : لزنكالوقاية والعالج لنقص ا •

 .الزنك عنصر

 

 

 



 نقص عنصر الحديد -خ

تحول لون الورقة بالكامل بصورة صفرار األوراق الطرفية وا:  األعراض •

غيرة تصبح العروق الصصفر الباهت أو األبيض تقريباً ومتجانسة إلى اال

 صفراء.

 

 نقص عنصر البورون -د

ى لون أصفر برتقالى وخاصة فى تحول لون الوريقات إل : األعراض •

الوريقات العليا المنحنية ألسفل وهو من أهم األعراض وتظل هذه األوراق 

 صغيرة الحجم ويتحول لون أصغر الوريقات إلى اللون

 البنى ثم تموت.  •

إلى نقص قدرة النبات على  يإن زيادة أحد العناصر الغذائية فى التربة قد يؤد

راط فى فمثالً اإلف. الى يسبب ضرراً بليغاً للنباتتامتصاص عنصر آخر. وهذا بال

ً فى امتصاص البوتاسيوم، وبالتالى  التسميد الفوسفاتى أو األزوتى يسبب نقصا

 ظهور أعراض نقص البوتاسيوم على النبات رغم وجوده فى التربة بكميات كافية

قص اض نكما أن نسبة التسميد باألسمدة البوتاسية قد يؤدى أحياناً إلى ظهور أعر

 المغنسيوم أو الكالسيوم على النبات كله.

ً قد يؤد إن زيادة أحد العناصر فى التربة وهذا  ،إلى حدوث تسمم للنباتات ي أيضا

وحاالت التسمم تكون إما بظهور  .فى التربة ما تحدثه زيادة العناصر النادرة عادة

وقد  الخالياحاالت االصفرار على النبات أو إحداث ضرر مباشر على بروتوبالزم 

 ينتهى األمر بموت النبات.

  



 ية للنباتاتئوظيفة وأهمية العناصر الغذا يلخصجدول  .3

 وظيفته العنصر

 مسؤول عن النمو الخضري النيتروجين

مسؤول عن امتصاص الغذاء في الجذور وزياة المجموع الجذري  الفسفور

 واألزهار

مسؤول عن نقل الغذاء من يساعد على ضغط امتالء خاليا النباتات  البوتاسيوم

 األوراق والجذور لباقي أجزاء النباتات مثل الثمار واألوراق

يعتبر )اسمنت النباتات( يلحم خاليا السيليلوز مع بعضها البعض ويكون  الكالسيوم 

 جدار للخاليا والثمر واألوراق

 يدخل في تركيب الزيوت الطيارة المسؤولة عن الطعم والرائحة ويدخل الكبريت

 في نضج الثمار وتحول لونها

يدخل في زيادة نسبة الزيوت في النباتات ويساعد على تكوين اللون  المغنيسيوم

 األخضر في النمو الخضري مع النيتروجين والحديد 

يساعد في بناء النمو الخضري عن طريق تنشيط االنزيمات المسؤولة في  الحديد

 بناء مادة الكلوروفيل

 تطالة النباتمسؤول عن اس الزنك

ينشط عملية البناء الضوئي ويدخل في زيادة كمية وحجم الثمار )الجذرية  المنجنيز

 والدرنية( مثل البطاطس والجزر

مسؤول عن اللون االمع الزاهي وصالبة الثمار مثل البصل والرمان  النحاس

 ويساعد في بناء بروتين الجيلوتين

 لنباتيتحكم في حركة الهرمونات داخل ا البورن

 يحول النترات في األسمدة الى بروتين المولوبيديرم

 يساعد في عملية التمثيل الضوئي الكلور

 

  



 التسميد

 أساسيات التسميد  .1

إضافة العناصر الغذائية التي  التسميد:

يحتاجها النبات والتي ال توجد في التربة 

على صورة صالحة المتصاص النبات 

الالزمة أو ال تكون موجودة بالكميات 

 .إلنتاج أكبر محصول اقتصادي ممكن

كل مادة طبيعية أو صناعية  السماد:

يمكن إضافتها للتربة وتستطيع إمداد 

 النبات المزروع بعنصر غذائي أو أكثر.

إلى رفع خصوبة التربة ومقدراتها اإلنتاجية وتصحيح التوازن بين كميات  الهدف:

 العناصر الغذائية المختلفة في التربة.

 كن تقسيم العناصر الغذائية حسب تأثيرها على المحصول إلى ثالث مجموعات:ويم

لك ذعلى نمو النبتة وعلى اإلنتاج و عناصر لها تأثير كبير المجموعة األولى: •

حسب مقدار توجدها في التربة ويزداد اإلنتاج بزيادة كمية هذه العناصر بطريق 

فور، الفوس ،اآلزوتلعناصر: قتصادية والعملية وهذه االتسميد وفي الحدود اال

 البوتاسيوم.

عناصر ذات تأثير فعال إذا وجدت بكميات قليلة نسبياً  المجموعة الثانية: •

وتعطي أكبر إنتاج إذا توفرت بهذه المقادير القليلة ولكن ال تتبع زيادتها في 

 ،موعة عناصر : الكبريت والكالسيومالتربة زيادة في اإلنتاج. وتشمل هذه المج

 نزيوم والحديد.والمغ

عناصر ذات تأثير قوي جداً إذا وجدت بمقادير صغيرة جداً  المجموعة الثالثة: •

للنبات ويدخل ضمن وإذا زاد مقدارها عن حدود معينة أصبحت سامة قاتلة 

 ، والموليبدنيوم.رون، والنحاس، والمنغنيز، والزنكالبوهذه المجموعة : 

 



 اإلنتاجالعالقة بين التسميد و .2

 عالقة مابين التسميد والمحصول على الحقائق التالية:تعتمد ال

  تختلف االحتياجات من العناصر الغذائية حسب أنواع المحاصيل وأصنافها

 ومجاالت استخدامها.

  تختلف احتياجات المحصول الواحد من العناصر الغذائية حسب مراحل النمو

 المتعاقبة التي يمر بها من اإلنبات حتى الحصاد.

 اجات المحصول الواحد من العناصر الغذائية حسب نوع الزراعة تختلف احتي

 مروية أو مطرية و حسب كميات مياه الري أو األمطار.

  يتم استخدام األسمدة لتأمين احتياجات المحصول من العناصر الغذائية إضافة

لما هو متوفر في التربة مع ضرورة تحقيق مردود مجز اقتصادياً والمحافظة 

 ربة.على خصوبة الت

 إن نجاح عملية التسميد مرهون بمعرفة المبادئ األساسية التالية:

 ،نوع السماد المفضل حسب نوعية التربة والمنتوج 

   كمية السماد االقتصادية التي يمكن استعمالها وترتبط الكمية بالعالقة السعرية

 بين سعر المحصول وسعر األسمدة،

  فة سرعة حركة العناصر الغذائيةطريقة إضافة السماد المناسبة ك تتطلب معر 

 .في التربة ويرتبط ذلك بالصفات الكيميائية للتربة ورطوبتها

  الموعد المالئم إلضافة السماد وهي تتوقف على معرفة الفترات التي يكون

 النبات فيها بحاجة للسماد وهي فترات فيزيولوجية خاصة بالنبات.

 جاح الزراعة يتوقف غالباَ على توجد عالقة كبيرة بين الزراعة والتربة وإن ن

خصوبة التربة وصالحها لنمو الجذور وتغذية النبتة، وهذا ما يجعلنا نعطي 

 أهمية كبرى ألراض لمعرفة نوع الزراعة التي تنجح فيها.

 

  



 خطوات عمل السماد العضوي في المنزل

 :البدء في جمع مخلفات الطعام؛ كقشر البطاطا، قشر  تجميع مخلفات الطعام

يض، القهوة، أكياس الشاي، الزهور القديمة، أجزاء الفواكه والخضراوات الب

 غير القابلة لألكل.

 :عند عمل سماد عضوي يتم إضافة مخلفات الطعام  تخزين مخلفات الطعام

بصورة متقطعة، حيث تساهم هذه الطريقة في تسريع عملية التحلل، ويمكن 

 في أكياس بالستيكية. تخزين هذه المخلفات في صندوق كرتوني قديمة أو

 :يجب اختيار مكان مناسب لصنع السماد العضوي،  اختيار مكان صنع السماد

حيث يمكن صناعة السماد في الهواء الطلق داخل الحديقة، كما يمكن أيًضا 

 صناعته داخل علبة.

 :يتم صنع السماد عن طريق من خالل وضع طبقات المواد  صنع السماد

ا البعض، حيث يتم وضع طبقة من المواد البنية الخضراء والبنية فوق بعضه

في األسفل ثم وضع طبقة خضراء في األعلى والتي غالبًا ما تكون جافة، كما 

يجب وضع ثالثة أو أربعة أجزاء من المواد البنية إلى جزء واحد من المواد 

 الخضراء.

  :هعادةً ما يستغرق السماد العضوي شهرين حتى يتم استخدامانتظار التحلل 

خالل المواسم الحارة، بينما يمكن أن يستغرق ستة أشهر خالل المواسم الباردة، 

كما يجب القيام بتدوير السماد خالل فترة االنتظار مع الحفاظ عليه مبلل ولكن 

ليس رطبًا جدًا، ويتم معرفة ما إذا كان السماد جاهز عن طريق الرائحة الكريهة 

 والشبيهة برائحة سلة المهمالت.

 
 



  ونات منزلية عليك تجنبها في السماد العضويمك .3

هناك مجموعة من العناصر والمواد التي يجب تجنبها عند عمل سماد عضوي، 

حيث يمكن أن تتسبب هذه المواد بعدة مشاكل للحديقة كجعل رائحة السماد كريهة 

مخلفات الطعام التي ، وفيما يأتي بعض هذه المواد: وجذب الحيوانات واآلفات

ب أو رقائق الخشب المعالج نشارة الخش ،على لحوم أو زيت أو دهن أو شحمتحتوي 

 براز الكالب والقطط. ،مشتقات األلبان ،بالضغط، األجزاء النباتية المريضة

عندما تضاف هذه األسمدة العضوية للتربة بحالتها العادية تهاجمها بعض الجراثيم 

 لى ما يلزمها من غذاء.أو الميكروبات وتبدأ العمل على تفكيكها لتحصل ع

 

 أنواع أخرى من األسمدة .4

 

 األسمدة الكيميائية -أ

هي أمالح معدنية تحتوى على عنصر أو أكثر وتتميز بسرعة الذوبانها في الماء 

هو ها عمالشروط است. ويستطيع النبات االستفادة منه ولها تأثير سريع على النبتة

 .توفر عنصر الماء )عامل محدد لفاعلية األسمدة(

 لسماد الفسفوريا -ب



عنصر متحرك داخل النبتة قليل الحركة في التربة وهو من العناصر الغذائية 

 % 1.0و  1.6األساسية جداً في تغذية النبات كميته في األنسجة النباتية الجافة بين 

 .-HPO42و  -h3PO4و يمتص في التربة في صورة ايونات 

 يتأثر امتصاصه بالعوامل التالية :

 5,3 - 1,3ن م PHرقم  -6

 ظروف التربة الحامضية -9

 التربة القلوية -5

 المادة العضوية إضافة السماد العضوي يزيد من إفادة النبات منه -0

مستوى الرطوبة : تسبب رطوبة التربة إلى زيادة كمية الفسفاط الموجودة  -3

 في المحلول األرضي وبالتالي زيادة امتصاص النبات.

 

  أهم وظائف الفسفور

 له دور في انقسام وتكاثر الخاليا  •

يدخل في بعض األنزيمات التي تدخل في تفاعالت التحليل الغذائي ويولد  •

 (ATP-ADP-AMPالطاقة )

 عنصر مهم في عمليات التنفس •

 يساعد علي التكوين المبكر للجذور •

 والماء ةيساعد علي االستخدام األمثل للعناصر الغذائية األخر •

 

 السماد البوتاسي -ت

متحرك داخل النبات قليل الحركة في التربة، كميته في األنسجة النباتية  عنصر

يعتبر من العناصر الغذائية األساسية ويسمى هذا العنصر  % 0و  6الجافة بين 

 .+Kم الموجبة بواسطة النبات على شكل بعنصر النوعية. تمتص ايونات البوتاسيو

 أهم وظائف البوتاس

 لسكريات في النباتعنصر مهم في إنتاج وانتقال ا •

 وجوده أساسي لعمليات التمثيل الضوئي •

 يساعد في امتصاص اآلزوت من التربة •

 يزيد في مقاومة النبات لبعض األمراض  •



 يقلل من عمليات النتح للنبات وبالتالي يزيد من مقاومته للجفاف •

 يكسب السيقان واألوراق متانة  •

 

 نالسماد اآلزوتي -ث

ه بكميات ويحتاج لغذائية الهامة في تغذية النباتر ايُعتبر عنصر اآلزوت من العناص

حيث يمثل القدر األكبر للمكونات العضوية األساسية في النبات والتي تشمل  ،كبيرة

الكلوروفيل إضافة إلى أنه يمكن ت واإلنزيمات واألحماض النووية والبروتينا

 النبات من الحصول على بعض العناصر الغذائية األخرى مثل الفسفور.

سارة ختوفره يؤدي الى عدم و تأثير مباشر على نمو النبتة و اإلنتاج و مكوناتهله 

 .في اإلنتاج % 31بنسبة 

اآلزوت عنصر شديد الحركة في التربة )وجود عدة عوامل تساهم في ضياعه( مما 

يسبب ظهور أعراض النقص: اصفرار على مستوى األوراق السفلة تظهر بعد 

فاعلية أي بعد حصول الضرر على النمو واإلنتاجية وهي فترة طويلة من بداية ال

 في األساس مرحلة تحلل المادة النباتية أي عالمة لموت النبتة.

و ذلك بإضافة األسمدة اآلزوتية التي تعتبر من العوامل الهامة لزيادة اإلنتاج مع 

ادة يضرورة مراعاة بعض الشروط عند استعمالها و ذلك باحترام الكمية المناسبة )ز

كمية السماد أو نقصانها يؤدى إلي نقص اإلنتاج( و في كذلك مراحل تقديم السماد 

 )عدم إضافة األسمدة في هذه المراحل غير مجدي(.

 

 األشجارالدالالت المرضية للنباتات و

تظهر على النبات المريض أعراض وعالمات خاصة تدل على إصابته بمرض ما 

تى تظهر على النبات تبعا لنوع المرض ونوع وقد تختلف األعراض والعالمات ال

 العائل ودرجة مقاومته للمرض والظروف البيئية السائدة.

 

 



 

 المرضية األعراض

ناتجة  يهى تلك التعبيرات التى يظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وه

وقد تكون هذه األعراض واضحة للعين  والنبات. يعن التفاعل بين المسبب المرض

ة أو ترى بالميكروسكوب أو تقاس فسيولوجيا. وقد تظهر األعراض في المجرد

صورة تغيرات موضعية مثل التبقع والعفن والتقرح أو قد تدل على حالة مرضية 

 كيانية عامة مثل تغير لون األوراق أو الضمور أو الذبول ومن هذه األعراض :

 التغير في اللون .1

 اإلصفرار -أ



بات اإلصفرار الن ات إلى اللون األصفر وقد يعموهو تحول اللون األخضر في النب

 .بأكمله أو أوراقه جميعها أو بعضها أو بعض أجزاءها

نقص  أو تثبيط بناؤه بسبب الفيروسية نتيجة اإلصابة بأمراض الذبول أو األمراض

بعض العناصر الغذائية أو بسبب التعرض لعوامل بيئية أخرى غير مناسبة مثل 

 .بام مبيدات األعشنقص اإلضاءة أو استخدا

 التبرقش )الموزايك( والتلطخ والجزر الخضراء -ب

حيث تظهر على أوراق النبات مناطق صغيرة صفراء اللون أو خضراء باهتة أو 

 للنبات وقد يصحب ذلك يداكنة )جزر خضراء( منتشرة في اللون األخضر العاد

ر ناصكما في بعض األمراض الفيروسية ونقص الع تشوهات في شكل األوراق 

 كما في تبرقش أوراق الموالح الناتج عن نقص الزنك.

 التخطيط -ت

يشبه التبرقش إال أن األجزاء المتغيرة في اللون تكون على صورة خطوط طولية 

ضيقة متبادلة مع اللون األخضر العادي لنباتات ذات الفلقة الواحدة وذلك الن تعريق 

 ب السكر والذرة.االوراق فيها متوازى مثل التخطيط الفيروسي في قص

 اإلحمرار -ث

بلون أحمر كما في إحمرار أوراق   تظهر األجزاء المصابة على النباتات حيث 

القطن الناشئ عن العطش الفسيولوجى نتيجة زيادة رطوبة التربة أو بسبب نقص 

 عنصر البوتاسيوم أو عنصر الماغنيسيوم .

 تدهور أو تكسر اللون -ج

إلى لون شاحب كما في األمراض  يبيعوالط يحيث يتحول لون األزهار الزاه

 الفيروسية التى تصيب بعض نباتات الزينة.

 شفافية وتحزم العروق -ح

حيث تصبح عروق األوراق شفافة أو شاحبة اللون وقد تتحزم العروق بحزام 

عريض نسبيا ذو لون شاحب أو يبقى الحزام ذو لون أخضر طبيعى محاطا بنسيج 



روق إلى اللون األصفر وقد يتشوه شكل شاحب أو مصفر وقد يتحول لون الع

 األوراق بسبب اإلصابة ببعض األمراِض الفيروِسية .

 موت الخاليا واألنسجة .2

 التلطخ -أ

وفيها يحدث موت وتحلل لألنسجة بشكل محدود أو غير محدود كما يختلف لون 

األعراض على الثمار أو  األنسجة الميتة تبعا لمسبب المرض وقد تتواجد تلك

هى تشابه إلى حد كبير مظهر التبقع ولكنها أكبر نسبيا وغير منتظمة األوراق و

 الشكل مثل مرض التبقع الشبكى في الشعير واللطخة األرجوانية في البصل.

 تبقع األوراق -ب

تظهر البقع على أنصال األوراق على هيئة مساحات صغيرة ميتة ذات ألوان مختلفة 

قد يظهر بها حلقات دائرية مميزة  تبعا لمسبب المرض ودرجة مقاومة العائل كما

وبتقدم المرض قد تتحد تلك البقع الصغيرة مع بعضها لدرجة قد تعم النصل كله أو 

جزءا كبيرا منه كما في كثير من أمراض التبقعات كالتبقع البنى في الفول واللفحة 

 المبكرة في البطاطس والطماطم وتبقع رايزوكتونيا على أوراق الدخان وغيرها.

 ثراتالب -ت

 وتتكون تلك البثرات في األصداء تعتبر البثرات احدى مظاهر اإلصابة بأمراض

البداية تحت سطح األجزاء المصابة مثل األوراق والساق واألزهار نتيجة لتكون 

مجاميع كثيفة من جراثيم الفطر أسفل البشرة فتظهر البثرات مرتفعة عن باقى 

بثرة الضغط على بشرة النبات فتنفجر ال األنسجة ويؤدى استمرار تكون الجراثيم الى

 ويؤدى ذلك الى خروج الجراثيم للهواء الذى يحملها ويعمل على انتشارها. 

وتأخذ البثرات أيضا أشكاال مختلفة فقد تكون مستديرة أو بيضاوية أو مستطيلة كما 

أنها قد تأخذ ألوانا مختلفة تبعا للون الجراثيم فقد تكون بيضاء أو رمادية أو 

أو صفراء أو برتقالية كما في البثرات اليوريدية أو سوداء أو بنية داكنة   مراءح

 .اللون كما في البثرات التيليتية لألصداء

 



 اللفحة -ث

والثمار الصغيرة واألزهار واألوراق  للبراعم وهى الموت المفاجئ السريع

 مثلواألفرع الخضرية، وقد تكون اللفحة على جزء من النبات أو جميع أجزاؤه 

 .اللفحة النارية في التفاح

 التثقيب -ج

تتكون بقع ميتة مستديرة تقريبا على األوراق ثم تسقط هذه األجزاء الميتة تاركة 

 .ثقوب صغيرة كما في مرض تثقب أوراق الحلويات

 موت األطراف -ح

وهو موت تدريجى للفروع يبدأ من القمة ويتجه إلى أسفل كما في مرض موت 

 األطراف في المانجو .

 لتصمغا -خ

وفيه يصاحب اإلصابة المرضية إنتاج إفرازات صمغية كما في مرض تصمغ 

الحلويات الناتج عن إرتفاع مستوى الماء األرضى أو تصمغ الموالح الناتج عن 

 إصابة فطرية .

 التعفن -د

وفيه تتعفن األجزاء المصابة من النبات وقد يكون العفن طريا مصحوبا بإفرازات 

أو  طاطسالب الميتة كما في العفن البكتيرى لدرنات اتيةاألنسجة النب وسوائل من

العفن الجاف للوز القطن وقد يختلف لون العفن على األنسجة المصابة فمنها األزرق 

واألخضر كما في عفن ثمار الموالح ومنها األسود كما في العفن األسود في البصل 

 ومنها البنى كما في عفن درنات البطاطس.

 اتيةموت األعضاء النب -ذ

حيث تموت األوراق أو البراعم أو السيقان أو الثمار أو الدرنات ويتحول لونها إلى 

 اللون البنى أو األسود. وقد يقتصر الموت على أجزاء صغيرة من العضو .

 



 أعراض الذبول .3

وفيه تظهر األجزاء النباتية ذابلة وتتكرمش األوراق والقمم النامية وتلتف األوراق 

وهناك نوعان من الذبول هما الذبول المؤقت والذبول  ،ألسفل حول نفسها وتتدلى

 الدائم. 

في النوع األول )الذبول المؤقت( تزول أعراضه بزوال المؤثر وفي الغالب يرجع 

هذا الذبول الى عطش النباتات بسبب إرتفاع درجة الحرارة وزيادة النتح وإفتقار 

 ذبول نباتات الذرة أثناء الظهيرةالتربة للماء الكافي لحاجة النبات كما يحدث في 

في الصيف وهو ما يسمى بتقييل الذرة والذى يزول بالرى أو إنخفاض درجة 

 الحرارة في المساء. 

أما النوع االخر )الذبول الدائم( والذى يطلق عليه أيضا الذبول المرضى وفيه تستديم 

ول الذبأعراض الذبول على النباتات حتى تصفر وتموت في النهاية وينقسم 

 المرضى إلى:

 ذبول البادرات -أ

في هذا النوع من الذبول يحدث موت للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة حيث 

تهاجمها الفطريات بمجرد إنباتها وينتج عن ذلك نقص ألعداد البادرات التى تظهر 

فوق سطح التربة وهناك أيضا ذبول وموت للبادرات بعد ظهورها فوق سطح التربة 

ل البادرات الصغيرة وتموت بسرعة نتيجة موت األنسجة في منطقة حيث تذب

السويقة التى يعقبها ذبول وموت للبادرات. وتنشأ األعراض السابقة نتيجة اإلصابة 

 بفطريات الفيوزاريوم أو البيثيوم أو الرايزوكتونيا .

 ذبول النباتات الكبيرة -ب

اخل نتيجة لوجود طفيليات د وفي هذا النوع من الذبول تموت النباتات بعد أن تكبر

األنسجة الوعائية للنباتات مما يعوق إنتقال الماء إلى األجزاء المختلفة للنبات ثم 

يموت النبات فجأة لعدم قدرته على إمتصاص الماء من التربة لتعويض الماء المفقود 

الخضر  في يكما في الذبول البكتيرى للذرة )الشلل( أو ذبول الفيوزاريوم الوعائ

 الفاكهة.و

 



 التغير في حجم وشكل األعضاء النباتية: .4

في هذا النوع من اإلصابات يأخذ النبات أو أحد أعضاؤه حجما وشكال مختلفين عن 

 حجمه وشكله الطبيعى ومن أمثلة ذلك:

 التقزم وصغر الحجم -أ

فيه يصغر حجم األعضاء النباتية المختلفة كالساق واألوراق والثمار مثل تقزم و

قمح المصابة بالتفحم اللوائى وصغر حجم درنات البطاطس نتيجة اإلصابة نباتات ال

 بالفيروسات وتقزم فسائل الموز المصابة بمرض تورد القمة في الموز.

 

 التضخم أو الزيادة في الحجم -ب

وفيه يزداد حجم األعضاء النباتية زيادة كبيرة مع تدهور صفاتها وإنخفاض قيمتها 

شجار والتفحم العادى في الذرة األالتاجى في  اإلقتصادية مثل مرض التدرن

 الشامية.

 التورد -ت

وفيه تقصر سالميات الساق أو الفرع وتتقارب العقد وتتقارب أوراق الفرع وينتج 

 عن ذلك شكل الوردة مثل تورد القمة في الموز ومرض إصفرار اإلستر .

 اإلنثراكنوز -ث

ض النباتى المصاب مثل مروهو عبارة عن بقع من أنسجة ميتة مبعثرة على النسيج 

 اإلنثراكنوز في ثمار الموز وقرون الفاصوليا .

 الجرب -ج

وهو عبارة عن بقع مرتفعة محددة خشنة على األوراق أو الثمار أو الدرنات نتيجة 

زيادة سرعة إنقسام الخاليا عن المعتاد في الجزء المصاب مثل مرض الجرب 

جرب لبطاطس والعادى في البطاطس ومرض الجرب المسحوقى في ا

 والكمثرى. التفاح

 التشوه -ح



وفيه تأخذ األعضاء النباتية شكال مختلفا عن شكلها العادى كما يحدث في حاالت 

اإلصابة باألمراض الفيروسية حيث تظهر األعراض على األجزاء النباتية المصابة 

في صورة إلتفاف أو تجعد لألوراق أو في صورة تشوه لألوراق أو في صورة 

زهار أو في صورة تشوه لشكل الثمار أو كما في مرض تفحم الرأس في تورق لأل

 تفحم. نتيجة إصابتها بفطر ال  الذرة الرفيعة حيث تتحول النورة إلى بثرة تفحمية

وقد يظهر التشوه في صورة أورام على الدرنات والثمار أو في صورة عقد أو بقع 

ب أو تخرج األوراق خشنة مرتفعة عن سطح البشرة كما في مرض الجر  ميتة

بطريقة شاذة كما في مرض تورد القمة في الموز حيث تخرج األوراق مزدحمة 

 من نقطة واحدة .

 

 اتوعاألمراض الحشرية التي تصيب المزر

 

 حفار ساق اللوزيات .1

 وتؤدي في كثير من األحيان إلى موتها. اللوزيات تصيب أشجار حشرة

 :المكافحة

 اح الباكرالكاملة في الصب جمع الحشرات •

خالل فترة النشاط وذلك بهز أفرع 

األشجار المثمرة لكي تسقط الحشرة ويتم 

جمعها وحرقها وتعطي هذه الطريقة 

فعالية أكبر إذا كان هناك تعاون بين 

فالحي المنطقة مقرونة بالمكافحة 

 الكيماوية.

من البيض على  %63-61نظراً لوضع  •

ساق الشجرة تكافح بطلي الساق بعجينة 

ً إليها مبيد حشري مناسب بورد و مضافا

 وذلك خالل فترة وضع البيض.



تظهر الحشرات الكاملة في شهر أيار حيث تخرج لتتغذى على المجموع  •

الخضري قبل التزاوج ووضع البيوض وتكافح برش الجزء الخضري 

 بالمبيدات الحشرية المناسبة.

عمل  لجذور يتمعندما تكون اليرقات في منطقة تاج الشجرة وفي منطقة توزع ا •

حفرة دائرية على بعض نصف متر من الساق ثم يوضع فيها مبيد حشري 

 مناسب.

عندما تكون اليرقات تحفر الساق يستخدم نصف حبة فوستوكسين وتوضع في  •

النفق الذي تحفره اليرقة ثم يغلق نفق الحفر مما يؤدي إلى اختناق اليرقة 

 سين.بالغازات السامة المتصاعدة من حبات الفوستوك

 

  المن االخضر .2

  أعراض اإلصابة والضرر:

تمتص الحوريات والحشرات الكاملة  •

العصارة من األجزاء الغضة للنبات 

المصاب، األوراق، والقمم النامية، 

والبراعم، والسوق الفتية، واألزهار، 

 والثمار.

تؤدي اإلصابة إلى تشوه األجزاء  •

المصابة، وتعد األوراق، وتوقف نمو 

صغيرة والثمار واألفرع النموات ال

وتشوهها. تفرز الحشرة ندوة عسلية تشجع نمو العفن األسود الذي يعيق 

 التنفس والنتح للنبات المصاب.

تمضي الحشرة فترة البيات الشتوي بطور البيضة الملقحة على قاعدة  •

براعم الدراق والنكتارين وغيرها من اللوزيات. تخرج الحشرة من بياتها 

 ، ويفقس البيض عن حوريات تسمى الحوريات المؤسسة.الشتوي في آذار



تتغذى الحوريات بامتصاص العصارة من األوراق الفتية والبراعم، تظهر  •

األفراد الكاملة بعد حوالي خمسة أيام، وتتكاثر بكريا لعدة أجيال، وتضع 

األنثى الواحدة يوميا بين خمس إلى تسع حوريات، ابتداء من الجيل الثاني 

 األفراد المجنحة، أما الجيل الثالث فتكون كل أفراده مجنحة.تظهر بعض 

 المكافحة:

أدى االستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية في مكافحة هذه الحشرة إلى  •

ظهور السالالت المقاومة من هذه الحشرة، ولذلك ينصح باستخدام 

(، ومانعات التغذية في مكافحة هذه Neemالمستخلصات النباتية )

 الحشرة.

 استخدام األصناف المقاومة.  •

 الزراعة المبكرة وإزالة األعشاب.  •

 

 النباتات المتضررة برذاذ طبيعي عالج -أ

هناك الكثير من التقارير الطبية التى أكدت أن أوراق الطماطم تحتوي على مجموعة 

لى الرغم من ذلك لها تأثير آمن من القلويدات السامة التى تسبب في قتل المن وع

يمكنك إضافة كوب أو كوبين من أوراق الطماطم إلى كمية مناسبة  على النباتات.

من الماء وترك المزيج طوال الليل وبعد ذلك قم بتصفية المنقوع وصب السائل في 

زجاجة رش. هكذا تكون جاهزة لإلستعمال على األجزاء المتضررة من النباتات. 

 لجانب السفلي من النباتات بهذا الرذاذ.تذكر عالج ا

أيًضا يحتوي الثوم على نسبة عالية من الكبريت العنصر الذى يملك قدرات رائعة 

في قتل المن، ليس هذا فقط الكبريت يساعد ايًضا في القضاء على الفطريات الضارة 

 والبكتيريا.

 

كها لمعدنية واترانقع ثالث من فصوص الثوم المقطعة مع ثالث مالعق من الزيوت ا

طوال الليل وبعد ذلك أضف الزيت المستخلص داخل نصف لتر من الماء وامزج 

المكونات جيدًا وضعها داخل عبوة زجاجية للرذاذ. استخدم هذا الرذاذ في معالجة 

 النباتات المتضررة.



زيت النيم المستخلص من بذور شجرة النيم الهندي يسهم أيًضا في مكافحة المن 

ليه بشكل نهائي. يتوافر هذا النوع من الزيوت لدى العديد من محالت والقضاء ع

 المنتجات الطبيعية.

أضف ملعقة صغيرة من زيت النيم مع لتر من الماء. يمكنك أيًضا إضافة الصابون 

للحصول على نتيجة أكثر فعالية. ال يفضل تخزين هذا الزيت لفترة طويلة ولذلك 

 .استخدمه في غضون ثمان ساعات فقط

 ذبابة الخوخ .3

 مظهر اإلصابة

ظهور نقط صمغية مكان   •

الوخزات في الثمار الغير 

 ناضجة.

في الثمار الناضجة يتحول مكان  

الوخز إلى لون مختلف ويصبح لينا 

ويخرج منه سائل عند الضغط على 

الثمرة، وينشأ هذا الضرر من تجوال 

اليرقات داخل الثمرة وتغذيتها على 

ا البكتيري محتوياتها وكذلك تسرب

والفطريات داخل الثمرة. مما يؤدى 

 إلى سقوط الثمار.

 مايو ويونيو. ميعاد ظهور اإلصابة: •

 عند بداية ظهور اإلصابة. توقيت المكافحة: •

 ارشادات خاصة:

عدم زراعة أصناف الفاكهة التي تعتبر عوائل لهذه الحشرة مختلطة مع  •

 أشجار الخوخ.

عدامها بوضعها في حفر عميقة يتم التخلص من الثمار المتساقطة وإ •

 وتردم.



 عزيق وتنظيف الحديقة بصفة مستمرة. •

 الري الغزير بعد جمع المحصول لقتل العذارى المتبقية في التربة. •

 

  ذبابة الفاكهة .4

ذبابة الفاكهة هي إحدى الحشرات ثنائية األجنحة، وهي واحدة من اآلفات الزراعية، 

وتسّبب لها الكثير من األضرار، وبالتالي حيث إنّها تتطفل على أشجار الفواكه، 

تضعف من إنتاجيتها، كما أّن أنثى هذه 

الذبابة تقوم بوضع بيوضها داخل حفرة 

موجودة تحت قشرة ثمرة الفاكهة، 

وعندما يفقس هذا البيض تخرج اليرقات 

ذات اللون األبيض المصفر، وتتغذّى 

على لّب الفاكهة، وبالتالي تضعف 

 أمها.تسقط عن الفاكهة و

وعندما تكبر هذه اليرقات بعض الشيء 

وتدخل طور العذراء، تخرج من الثمرة 

وتدخل في التربة على بعد ثالث 

سنتمترات من سطح التربة، ولكن عمق تواجد العذراء يعتمد على نوع التربة 

 ورطوبتها.

طرق مكافحة من ذبابة الفاكهة إّن ذبابة الفاكهة تجعل من الفاكهة فريسة سهلة 

فطريات، وبالتالي تقّل إنتاجية وجودة الثمار التي تنتجها الشجرة، ولكن لحماية لل

المحصول الزراعي من التلف هناك مجموعة من القواعد واألساليب التي تقضي 

 بشكل نهائي على هذه الذبابة السيئة.

المصائد هناك عدة أنواع للمصائد الفعالة في التخلص من ذبابة الفاكهة، والمصائد 

 :هي

وهي عبارة عن هرم مصنوع من الكرتون المقّوى المطلّي  : مصيدة جاكسون •

بمادّة شمعية، وهذا الهرم مثبّت على قاعدة مطليّة بمادة الصقة قوية بشكل كبير 

والقاعدة أيضاً مصنوعة من الورق المقّوى، ويجب إخراج قطنة مغموسة بمادة 



مار الخوخ، أو بمادة الميثيل السمية من رأس الهرم لجذب ذكور ذبابة ث

 الترايميدلور السمية لجذب ذكور فاكهة البحر المتوّسط.

 Rebell (RB )(/مصيدة YTالمصيدة ذات اللوحة الصفراء ) •

هي عبارة عن وعاء بالستيكي أو زجاجّي، يوضع فيه مركب  مصيدة ماكفيل: •

رة تجدر اإلشا الداي أمونيوم فوسفات، وهذه المادة جاذبة لجنس هذه الذبابة.

إلى أّن تعليق هذه المصائد يجب أن يكون قبل نضوج الفاكهة، بحوالي 

أسبوعين، ومن األفضل تعليق هذه المصائد في المناطق المظللة داخل الشجرة، 

 حيث يتواجد الذباب بشكل كثيف.

 

 الحالوش ) المالوش( .5

ديد ايقوم الحالوش أو المالوش بقطع جذور النباتات أثناء تجولة باألخ : األضرار

المسا كب  تحت سطح التربة سواء في

 أو في الحقول.

  الوقاية و المكافحة

 المكافحة الكيميائية بالطعم السام :

ان أحسن طريقة لذلك هو استخدام 

 %53النخالة ممزوجة بمبيد السفن 

كغ نخالة  31كغم ميد / 6وتستعمل معدل 

ينثر الطعم على سطح االرض في 

ة بهذه الحشرة )ممكن مالحظة االنفاق لمتابعة اإلصابة( الحقول او البساتين المصاب

قبل الغروب ويستحسن ارواء االرض قبل نثر الطعم إلجبار الحفار على الخروج 

الى سطح االرض )لحرمانه من الجذور لغمرها بالماء أثناء السقي( ليأكل الطعم 

 السام فيقضي عليه.

  األكاروس ذو البقعتين .1



والذي يدعى أيضا  (Tetranychus urticaeعتين )يعتبر األكاروس ذو البق

  بأكاروس البيوت الحامية من أكثر األنواع انتشار

تتميز كل األكاروسات بأجزاء فمها الثاقب الماص حيث تمتص محتوى خاليا 

األنسجة المصابة وتظهر األعراض اإلصابة على شكل بقع صغيرة فاتحة اللون 

كاروس لمحتوى الخاليا ال تلبث أن تغطي على السطح العلوي نتيجة امتصاص األ

كامل الجزء المصاب الذي يتبعه موت النبات غالبا ويترافق ذلك بإفراز خيوط 

حريرية وظهور أعداد كبيرة من األكاروسات على األجزاء العلوية من النبات 

 المصاب.

يعتمد تطور كثافة األكاروسات على النباتات المصابة على درجة الحرارة 

مئوية في حين أن  01و  69وبة النسبية، تقع الحرارة المناسبة للتطور بين والرط

مئوية، كما وتزداد خصوبة اإلناث وسرعة وتيرة  51-95الحرارة المثالية للتطور 

 التكاثر بانخفاض الرطوبة الجوية.

يمكن أن تنتقل األكاروسات بسهولة من نبات آلخر وخاصة لما تفرزه من خيوط 

تسهل االنتقال من نبات آلخر، أو بواسطة نقل نباتات مصابة أو حريرية والتي 

بواسطة ألبسة العمالة كما ويمكن أن تنتقل بالهواء، وتظهر األكاروسات في البيوت 

 الحامية في البداية عادة شكل بؤر بمناطق محددة.

 مكافحة العناكب واالكاروس:

 بيع الجديدةيجري عالج آفات العناكب واالكاروس قبل ظهورا ورق الر •

 حيث يكثر االكاروس حول البراعم  •

 وتبدأ المكافحة بإجراء رشة وقائية في البساتين التي تصاب بشدة   •

وذلك اعتبارا من سقوط البتالت عندما ال تكون األوراق كثيفة وتكون هذه  •

 عادة في أواخرابريل واول مايو  .

البيض  من %21أما المكافحة العالجية فتجري عندما يفقس حوالي   •

 الشتوى 

يوم حسب  63وقبل أن توضع العناكب البيض الصيفي ويعاد الرش كل  •

 درجه االصابه.

 

 الذبابة البيضاء .7



الذبابة البيضاء هي حشرة صغيرة الحجم ترى بالعين المجردة يصل حجمها إلى 

مم , تستوطن أسفل أوراق النبات و تنشط مع وجود الرطوبة العالية  6.9 – 1.5

لمعتدلة , تمتص العصارة النباتية من المجموعة الخضرية فتظهر بقع و الحرارة ا

صفراء ُمفرزة ندوة عسلية تنقل الكثير من الفيروسات الفتاكة بالنبات مثل تجعد 

 أوراق الطماطم و موزاييك تقزم الفول .

 

 

 الطرق الطبيعية لمكافحة الذباب األبيض

 المصائد الصفراء

الة جدا لمكافحة الذبابة البيضاء , تعدمت فكرتها المصائدة الصفراء هي طريقة فع

 الرئيسية على أن الحشرات بشكل عام تنجذب إلى اللون األصفر .

نقوم بإحضار ورق مقوى أو بالستيك لونه أصفر و يتم دهانه بمادة لزجه و الصقة 

مثل )الفازلين( و يتم وضعها على أرتفاع موازي ألوراق النبات و ستالحظ مع 

 تصاق الذباب األبيض بها .الوقت ال

يمكن استعمال مصائد الفئران الصفراء) الصقة الفئران( و ذلك بأن نقسم الالصقة 

 إلى نصفين و بالمثل نعلقها على ارتفاع بالقرب من األوراق.

 

 محلول الصابون و الخل

يتم إضافة معلقة صابون و معلقة خل إلى لتر مياه ثم يتم رش األوراق يوميا و لمدة 

بوع مع تغطية التربة أثناء الرش ومراعاة عدم زيادة نسبة الصابون أو الخل إلى أس

الماء حتى ال تؤثر سلبيا على النبات و في حالة عدم القضاء عليها يتم أستخدام 

 الطرق األخرى أو استعمال المبيدات الخاصة .

 

 الوقاية من الذبابة البيضاء :

ليس مبكراً أو  ،و وقته المناسبيجب التأكد من زراعة النبات في موسمه  •

 متتاخراً.

 مراعاة التسميد الجيد و خصوبة التربة . •

 أستخدام تربة الفيرموكومبست. •

 عدم تكثيف الزراعات . •

 تعريض النبات للهواء الطلق و الرياح إلعاقة طيران الذباب األبيض. •



 يتم إزالة أي أوراق أو أفرع عليها يرقات و بيض الذبابة البيضاء . •

 المصائد الصفراء إلجتذاب و قتل الحشرة . وضع •

 تجنب الرش المتكرر لألوراق. •

 

 األمراض الفطرية و الفيروسية التي تصيب النبات

 

 مرض العفن البني على أشجار اللوزيات .1

 ،الفواكه أشجار مرض فطري يصيب

ويمكن أن يصيب األزهار والفروع 

.الصغيرة والكبيرة ويصيب الثمار  

ي مختلف المناطق ينتشر هذا المرض ف

في الضنية وتعتبر الثمار الساقطة على 

األرض خالل فترة الشتاء هي الحاملة 

 .للطور الجنسي لهذا الفطر

تظهر أعراض اإلصابة على الثمار 

بظهور بقع بنية دائرية صغيرة مع بقاء 

 .محيط التعفن دائرياً وذو لون بني فاتح ويكون السطح المتعفن ناعماً 

ثمرة المتعفن أطرى من النسيج المحيط به ثم مع تقدم اإلصابة ويكون لحم ال 

 ً  .يصبح لون الطبقة المتعفنة رماديا

هذا ويتأثر هذا المرض بدرجة كبيرة بعوامل الطقس وبخاصة سقوط األمطار 

والتعتبر الحرارة عامالً هاماً ألن أبواغ الفطر تنبت في مدى واسع من الحرارة 

ويمكن لإلصابة أن تحدث خالل  درجة 27  الى ةمئوي  درجات 7 تتراوح بين 

 .ساعات قليلة

 

 المكافحة:

 إزالة الثمار المصابة العالقة على األشجار أو الساقطة على األرض.  •

 التقليم الجيد إذ يسمح بتهوية جيدة للمجموع الخضري. •

استخدام المبيدات الفطرية حيث ترش الرشة األولى في شباط بالمبيدات  •

اسية والرشة الثانية في بدء انتفاخ البراعم ويستخدم لها الفطرية النح



الكبتان الثيرام البنليت. والرشة الثالثة بعد أسبوع من الرشة الثانية بنفس 

المبيدات والرابعة بعد العقد مباشرة والرشة الخامسة لحماية الثمار في 

طور النمو. كما وينصح برش المركبات النحاسية كمحلول بوردواو 

 .كلورو النحاس بعد تساقط األواق اوكسي

 مرض تجعد أوراق الدراق .2

رض فطري يصيب أشجار م

الدراق واللوز والمشمش والكرز 

ويؤدي إلى تجعد األوراق وبالتالي 

تساقطها والذي ينعكس أثره على 

الشجرة بشكل عام حيث تفشل في 

حمل الثمار أو يقلل من عقد الثمار 

ً ماتصبح الشجرة مجردة  وغالبا

من األوراق مما يدفع الشجرة إلى 

تكوين أفرع جديدة في نفس 

الموسم مما يؤدي إلى إجهادها 

 واإلضرار بحيويتها ثم تدهورها سنة إثر سنة.

وتظهر أعراض اإلصابة بظهور البعاد على السطح العلوي لألوراق على طول 

 .العرق الوسطي للورقة مما يؤدي إلى تجعدها وباستمرار النمو

لورقة وتتجعد حوافها للداخل وبذلك يظهر على السطح السفلي للورقة تنطبق ا 

مجموعة من غرف مجوفة كما تصبح سميكة وسهلة الكسر ويتغير لون الورقة 

 .المصابة لتصبح شاحبة اللون يشوبها لون أحمر مع اختفاء الكلوروفيل

ً سقوطها قبل اك مال تويغطي سطح الورقة العلوي طبقة فضية ثم يلي ذلك غالبا

نموها كما يمكن لألغصان الحديثة النمو أن تصاب والثمار أيضاً حيث يظهر عليها 

 تجعدات طولية مع ضمورها في الحجم.

وتمضي أبواغ هذا المرض فترة الشتاء بين حراشف البراعم الساكنة حيث تنبت 

محدثة اإلصابة في الموسم التالي وتعتبر الحرارة المنخفضة والجو الربيعي الرطب 

 عامالً مساعداً على انتشار هذا المرض.

 

 :ةالمكافح

 بإزالة وحرق األفرع واألوراق المصابة.  •



 –رش األشجار بأحد المواد التالية في موسم السكون محلول بوردو  •

 كبريت. –أوكسي كلورو النحاس 

 

 مرض البياض الدقيقي في الدراق .3

 

ب ساتين ويسبمرض فطري يصيب غراس الدراق في المشاتل واألشجار في الب

 نقصاً كبيراً في المحصول عند تزاحم األشجار وارتفاع نسبة الرطوبة ويصيب كالً 

من األوراق واألفرع الحديثة والثمار حيث تظهر اإلصابة على األوراق واألفرع 

 .الحديثة بشكل بقع بيضاء دقيقة تزداد حجماً حتى تعم كامل الجزء المصاب

وتتحول إلى اللون األسمر ثم تجف وتسقط وعلى مع تقدم اإلصابة تتجعد األوراق 

الثمار تظهر اإلصابة بشكل بقع بيضاء مستديرة تزداد أيضاً بالحجم حتى تعم الثمرة 

والتي تجف ويشوه شكلها ثم تسقط وينتشر هذا المرض عند تزاحم األشجار وعند 

 توفر رطوبة جوية وبدرجات الحرارة المتوسطة.
 

 المكافحة:

 تج التقليم واعدامها.التخلص من نوا  -6

أو أحد مستحضراته الجاهزة أو  %6ترش األشجار بالكبريت القابل للبلل  -9

 ،أي من المطهرات الفطرية المتخصصة تبعا إلرشادات وزارة الزراعة

ويبدأ العالج بمجرد ظهور المرض ويكرر الرش مرتين أو ثالثة حسب 

 5-9رة حوالي شدة اإلصابة، ويراعي أن تكون بين كل رشة واألخرى فت

 أسابيع.

 



  عالج البياض الدقيقي

 الطرق الطبيعية  -

 الخلطات الطبيعية  -

إضافة معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم )بيكربوناته( على لتر من الماء و 

يقلب جيدا للذوبان ثم يوضع في بخاخ و يتم رش األوراق يوم بعد يوم حتى زوال 

 اإلصابة.

لخل عن طريق إضافة معلقة كبيرة من الخل على لتر أيضاً يمكن أستخدام محلول ا

 مياه و يتم رشها على األوراق بالبخاخ حتى موت الفطر .

أثبتت التجارب الحديثة فعالية الحليب في مقاومة الفطريات لذلك يمكن أستخدام 

محلول الحليب المكون من كوب حليب و أربع أكواب من المياه و يتم رشها على 

 حتى زوال اإلصابة . األوراق المصابة

 

 موت أطراف أشجار اللوزيات .4

مرض فطري يؤدي إلى موت أطراف أشجار اللوزيات خصوصاً المشمش والدراق 

ً ماكان منها مصاباً بجروح أو بتقرحات  كما يهاجم الكرز والخوخ وخصوصا

بكتيرية، ويؤدي هذا المرض إلى اصفرار األوراق على الفروع المصابة وظهور 

هذه الفروع وإفرازات صمغية على الفروع الميتة كما تؤدي اإلصابة  تقرحات على

 الشديدة إلى موت الشجرة بالكامل.
 

 المكافحة:

 تغطية جروح التقليم وتجنب إحداث جروح على األشجار. •

 الرش بمحلول بوردو. •

 

 جرب الدراق  .5

 

 Cladosporium : فطر مسبب االفة

carpophilum 

البقع  بقع سوداء ضاربة إلى الرمادي.

الناعمة تبحث على األوراق واألغصان. 



وهي عبارة عن بقع صفراء صغيرة غير واضحة ينظر اليها من خالل نصل الثمرة. 

 األعراض عادةُ ما تكون غير مرئية حتى أواخر الربيع وأوائل الصيف.

وتسبب العدوى الشديدة في حدوث انحالل مبكر للثمار. إذا تركت غير منضبطة 

ً هذا المرض في لسنوات. حيث  تصبح األشجار المصابة ضعيفة. ويحدث أحيانا

 كثير من األحيان في البساتين المروية بالرش حيث تصل المياه إلى األوراق.

 

 العالج والوقاية

هناك حاجة لعالج الجرب إذا كان المطر يحدث في منتصف إلى أواخر الربيع. 

البتلة يمكن أن تحمي من  رشة واحدة في وقت متأخر بعد خمسة أسابيع من سقوط

الجرب ولكن رشة بعد أسبوعين من سقوط البتلة قد تحكم السيطرة أكثر. يمكن 

 استخدام مبيدات النحاس أو الكبريت السائل بشكل فعال للعالج من االصابة.

 

 التبقع البكتيري .1

 : ألعراضا

تبدأ األعراض بالظهور على  •

االوراق على شكل بقع 

 ةارجوانية الى بنية عميق

محاطة بهالة خضراء شاحبه.  •

ومع توسع ونمو سطح 

الورقة، تنفصل البقعة 

 المصابة

وتسقط من الورقة تاركه مظهر حفر ممزقة. وكثير من االوراق المصابة  •

 تصبح صفراء

 وتسقط كأوراق غير مكتملة النمو. •

كما تظهر اإلصابة على االغصان بشكل مناطق غامقة اللون مع هوامش مملؤة  •

 ن ان تؤدي إلى موت الغصن من القمة للقاعدة.بالماء يمك

أما أعراض اإلصابة على الثمار تكون على شكل بقع دائرية صغيرة بنية اللون  •

ومركزالبقعة فاتح اللون أو ذات هوامش ممتلئة بالمياه. وفي حال اإلصابة 

الشديدة يمكن ان تتشقق الثمار ويظهر عليها تصمغ. كما ان االصناف تتباين 



ير من حيث حساسيتها للتبقع البكتيري و يمكن ان تتداخل أعراضها بشكل كب

 على الثمار مع جرب الدراق .

 الوقاية والعالج

عدم اإلفراط في استخدام األسمدة، حيث ان النموات الغضة أكثر عرضة  •

 لإلصابة بمرض التبقع البكتيري.

 زراعة األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض وتجنب زراعة األصناف •

 الحساسة.

 وفي فترة السكون وقبل تفتح البراعم التمرية الرش بمبيدات فطرية نحاسية.  •

 

 مغ والتقرح البكتيري في اللوزياتمرض التص .7

نوعاً  51رض بكتيري يصيب حوالي م

ً وأهم مضيفاته الخوخ والكرز  نباتيا

والمشمش والدراق والمحلب وتختلف 

أعراض اإلصابة باختالف الظروف 

 ألنواع النباتية المصابة.البيئية وا

ويكون تأثير المرض شديداً على 

الجذوع واألفرع الرئيسية حيث تظهر 

بقع متطاولة مائية في القشرة والخشب الحديث وتكون القشرة المصابة بنية 

ومتصمغة ذات رائحة حمضية غالباً وعندما تحيط هذه القروح باألفرع فإنها تفشل 

ي الصيف بعد أن تكون بعض األوراق عليها وتظهر في النمو في الربيع أو تموت ف

اإلصابة على األوراق بتشكل بقع بنية اللون محاطة بهالة صفراء يسقط الجزء البني 

 تاركاً مكانه ثقباً مميزاً يكون واضحاً على الدراق.

الثمار تتكون بقع سوداء منخفضة وفي البراعم تظهر تقرحات صغيرة على قاعدة 

ذا وإن إصابة األشجار تؤدي إلى ضعف هذه األشجار ونقص البرعم المصاب، ه

المحصول وموت األفرع وتقليل المسطح الورقي للشجرة وسهولة اإلصابة 

 بالحشرات واآلفات األخرى وفي النهايات موت األشجار المصابة.

 المكافحة:



 إزالة األشجار المصابة وإبادتها. •

يف ثم إعادة الرش في الرش بمحلول بوردو حين سقوط األوراق في الخر •

 الربيع لمنع حدوث اإلصابة.

 اعداد المهندس عبد الحميد كنج



 التسويق الزراعي

اعية من المزارعين ومراكز االنتاج هو كافة األنشطة الالزمة لنقل المنتجات الزر

الى الزبون النهائي ومراكز االستهالك، وتشمل تخطيط االنتاج والزراعة، 

والحصاد، والتصنيف، والفرز، والتغليف والتوضيب، والنقل والشحن، والتخزين، 

 والعرض والبيع.

 

 : ثالث وحدات بحثية ييضم  التسويق الزراع

  وحدة بحوث التسويق الداخلي •

 دة بحوث التسويق الخارجيوح •

 وحدة بحوث تحليل األسعار •

 : فى مجال عمل وحدة التسويق الداخلي

السلع والمنتجات الزراعية )منتج ، جملة ، تجزئة( وتقدير الفروق  تحليل أسعار -

 التسويقية، وموسمية األسعار.

تقدير التكاليف التسويقية للسلع والمنتجات الزراعية ابتداء من المنتج حتى  -

 صل السلعة إلي المستهلك النهائيت

 تقدير الكفاءة التسويقية للسلع والمنتجات الزراعية. -

كفاية المرافق التسويقية من وحدات فرز وتدريج وتعبئة وتخزين  ىدراسة مد -

 .ونقل

 :فى مجال عمل وحدة التسويق الخارجي

ة يدراسة التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات من السلع والمنتجات الزراع -

 وأهمية أسواق هذه السلع.

دراسة أهم أسواق المنتجات والسلع الزراعية )الصادرات والواردات( والدول  -

 المنافسة في أسواق التصدير وأفضل طرق البيع فيها. 

 .التجارة الخارجية للسلع الزراعيةدراسة أثر المتغيرات العالمية على  -

 .المحاصيلدراسة أهم النوافذ التسويقية وأنسب شهور تصدير  -



 :فى مجال عمل وحدة األسعار

تعتبر دراسة األسعار ضرورية فـي أي تحليل اقتصادي سـواء كان علي المستوى 

المحلي أو الخارجي ، وال يقتصر دورها في التسويق بل واإلنتاج واالستهالك وتهتم 

 .الوحدة بدراسة أسعار السلع الزراعية وتنبؤات االسعار

 فيما يلي :  الصغارمشكالت المزارعين تكمن 

تسويق منتجاتهم الزراعية، تذبذب األسعار، تالعب تجار الجملة والوسطاء فيها، 

بالتسويق  مىما يس لذا قد يلجأ الى، اً رفر المنتجات المستوردة األقل سعإضافة إلى تو

 يقلل من هذه المخاطر.الذي  اإللكتروني الزراعي

 

 التسوق الزراعي

ة تأمين خدمات تجاري التسويقية الزراعية تتمثل فياألهداف الرئيسة للمنصة 

إلكترونية لجميع أطراف العالقة المهتمة بتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، 

العمل على رفع الكفاءة في األداء، تحقيق الفاعلية في التعامل؛ تعدي الحدود الزمنية 

من  طلبات السوقالمقيدة لحركة التعامالت التجارية، وتحقيق استجابة سريعة ل

 .خالل التفاعل مع العمالء

 : فوائد التسويق اإللكتروني الزراعي .1

القدرة على توفير الوقت والجهد والمال، تخفيض التكاليف والمصاريف على جميع 

األطراف، توفير الحرية في االختيار، وجود البدائل والخيارات المتعددة، خفض 

ادة العائد من األرباح، والوصول إلى األسعار وتعزيز المنافسة، إضافة إلى زي

تسويق أكثر فاعليةً وكفاءة؛ والقدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعمالء، 

وتوفير عمليات ما بعد البيع؛ من الخدمات اللوجستية وضبط جودة المنتج والنقل 

 .والتخزين

 : معايير نجاح المنصة اإللكترونية الزراعية .2

دة المحتوى والعرض، استخدام برامج النشر االحترافية المواصفات التقنية وجو

)الصورة والفيديو والتصاميم(، وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي وخدمة 



ً قيقوذلك تح، العمالء للهدف الخاص بالتسويق الزراعي اإللكتروني، والمتمثل في  ا

 .توصيل المنتج إلى العمالء بسرعة وجودة وإتقان

 : يأهداف التسويق الزراع .3

أ ـ تركيز اإلنتاج الزراعي وتجميعه في أسواق محلية، ومن ثم في أسواق مركزية، 

 بهدف القيام بالوظائف التسويقية الالزمة لنقل السلع إلى مراكز االستهالك

ب ـ الموازنة بين العرض والطلب، ويقصد بها التحكم في العرض حتى يتوافق مع 

 من حيث الزمن والكمية والنوع.. الطلب

ـ توزيع اإلنتاج بعد وصوله إلى األسواق المركزية، فالمواد األولية تجد طريقها  ج

إلى المصنعين، بينما توزع المواد الغذائية االستهالكية بوساطة تجار التجزئة لتصل 

 إلى المستهلك.

 

 : المنافع االقتصادية التسويقية .4

ى زيادة ية تؤدي إلينجز العاملون في المراحل التسويقية المختلفة نشاطات تسويق

المنافع السلعية التسويقية، فالمشروعات الزراعية التي تربي حيوانات اللحم تقوم 

بنشاطات إنتاجية مختلفة. ولتسويق هذه الحيوانات يقوم العاملون بذبحها وسلخها أو 

بتحويل المواد الخام إلى حالة أكثر   تقطيعها وتعبئتها مضيفين إليها المنفعة الشكلية

 ً م في بنقل الحيوانات واللحو . أما مؤسسات النقل فإنها تضيف المنفعة المكانيةنفعا

 النهاية إلى مناطق المستهلكين.

       : القدرة التسويقية الزراعية .5

تعرف القدرة التسويقية الزراعية بأنها زيادة المردودية التسويقية الزراعية، 

صول معين، من دون أن وتتضمن إجراء تغييرات تؤدي إلى تخفيض تكاليف مح

 .يرافقه انخفاض في درجة اإلشباع عند المستهلك

 : وتقسم القدرة التسويقية الزراعية إلى قسمين

 :نيةلقدرة التسويقية التقا -



وتظهر هذه القدرة التسويقية في تخفيض تكاليف نقل الحبوب أو تعبئة الفاكهة  

 ظة.د المواد الغذائية المحفووتخزينها أو في استخدام مواد حافظة تقلل من نسبة فسا

 :القدرة التسويقية السعرية -

تحقق هذه القدرة بالمهام التسويقية كالبيع والشراء واألسعار وكذلك بطبيعة التنافس  

وتوازن قوى البنيان التسويقي الزراعي، لذلك البد من تحديد كمية المواد الغذائية 

 بما يتناسب مع االستهالك.

 : يةأنواع األسواق الزراع .1

تقع في مناطق اإلنتاج أو بالقرب منها. تعتمد على صغار  :األسواق المحلية •

 المزارعين.

تجّمع فيها المنتجات الزراعية من األسواق المحلية،  :األسواق المركزية  •

 .وتُعد حلقة أوسطية بين األسواق المحلية والجملة والتصدير

كبيرة من السلع  تعتمد هذه األسواق على تلقي كميات: أسواق الجملة  •

الواردة إليها من األسواق المحلية و المركزية، وتجري في هذه األسواق 

جميع التسهيالت الالزمة الستالم السلع وتخزينها وتسهيل بيعها. وتوجد 

أسواق جملة خاصة بكل محصول زراعي أو مجموعة متشابهة من 

 .المحاصيل

  العرض والطلب على المنتجات الزراعية

راعي: ويعرف العرض الزراعي بأنه كمية السلعة التي تتاح للمشترين العرض الز

في سوق معينة وفي وقت معين وسعر محدد. ويتكون العرض من مصدرين، األول 

هو العرض الناتج من اإلنتاج الزراعي الذي يصل مباشرة إلى األسواق من 

موجودة في المزارع، والثاني هو العرض الناتج من كمية الحاصالت الزراعية ال

 مخازن المزارعين والتجار والوسطاء المسوقين لهذه السلع.

الطلب على المنتجات الزراعية: ويعّرف الطلب بأنه كمية السلعة التي ستشترى 

بسعر محدد في سوق معين وفي وقت محدد. يتجلى الطلب بالكميات التي يرغب 

 المستهلكون في شرائها والمدعمة بالقدرة الشرائية. 



أن يتوافر في الكميات المطلوبة شرطان أساسيان: أولهما ـ إن الكميات التي ويجب 

يرغب المستهلكون في شرائها ليست بالضرورة تلك الكميات التي نجحوا فعالً في 

الحصول عليها. وأما الشرط الثاني فيخص الكميات المتاحة التي يقدر المستهلكون 

 على شرائها.

عرض والطلب للوصول إلى السعر المتعادل. ويعد تحدد أسعار السوق من تفاعل ال

 . تتساوى فيه قوة العرض مع قوة الطلبالسعر المتعادل سعر السوق الذي 

 

 اعداد المدرب طالل سعدية

  

 

 

 

  



 

 تصميم مشاريع الزراعة الحضرية

 

ي هالزراعة الحضرية هي الزراعة المرتبطة ارتباًطا وثيقًا بالمدينة وبالتالي ف

اخل د تأهيلهاالتي تم  األراضي الزراعيةهي تشمل المدينة. ولذلك  مرتبطة بسكان

، على األراضي المهجورة أو غير المبنية، أو حتى على أسطح المباني، المدينة

في المناطق شبه الحضرية أو بالقرب من المدينة  األراضي الزراعيةولكن أيًضا 

االستهالك المباشر أو التي تحافظ على عالقة وثيقة مع سكان المدينة من خالل 

 أنواع أخرى من المشاركة.

تشمل الزراعة الحضرية مشاريع حدائق االجتماعية، والتي تقدم خدمات للناس من 

خالل خلق فرص العمل أو األنشطة الترفيهية أو التنشئة االجتماعية. كما تشمل 

 مستدامة.ة بطريقالمشاريع التي تهدف إلى بيع وتسويق اإلنتاج بالقرب من المدينة 

وال  -يمكن تعزيز مشاريع الزراعة الحضرية بشكل رئيسي من قبل اإلدارة العامة 

 أو من قبل المنظمات ذات الطبيعة االجتماعية. - البلدياتسيما 

 

 خطوة بخطوة إلنشاء مشروع زراعي حضري

 

 :ما نريد تحقيقه معرفة األولى:الخطوة 

اية للغ الحضرية أهداف متنوعةيمكن أن يكون لمشاريع الزراعة الحضرية وشبه 

 :وغالبًا ما تكون متكاملة

 كبار السن والمتقاعدين. لخاصة  ،: توفير مساحات للترفيهالترفيه -

روات خضو فواكهشراء طعامهم من  الفئات الضعيفة منلتمكين : تقديم الدعم  -

 لالستهالك المنزلي.اخاصة ب

يعانون من مشاكل لألشخاص الذين  وخاصة العالج النفسي :ر العالجيتوف -

 .الصحة العقلية



 لمدارس.طالب ا، وال سيما لرباتوفير مساحة للتعلم والتج :التعليم -

ينشئ فيها الناس روابط اجتماعية ويحسن  مساحاتخلق  :االندماج االجتماعي -

 اندماجهم في المجتمع. 

 مهنية في هذا القطاع.القدرات ال وتعزيزخلق فرص عمل : التوظيف -

 

 :دراسة العوامل التي تحدد مشروع :الثانيةالخطوة 

 :المحددات المادية  -أ

o  كبيرة نسبيا مرغوبال بعاداألللمشاريع التجارية،  :قطعة األرض مساحة 

. أما بالنسبة لمشاريع االستهالك الذاتي، هكتار 6 أي ما ال يقل عن افيه

لكل مستخدم  9م 631و  91فإن قطع األراضي التي تتراوح مساحتها بين 

 ستكون كافية. أو أسرة

o المسافة والنقل مهمان للغاية إذا أردنا تشجيع  :مدينةبالنسبة لل الموقع

 .سكان المدن في ورش العمل واالجتماعاتمشاركة 

o غالبًا ما تكون التربة ملوثة. إذا كان  المناطق الحضريةفي  :جودة التربة

فيجب على فني متخصص أن يقوم بالتقييم، وفي كثير من  ،هناك أي شك

بدالً من  الحاالت يكون من العملي إنشاء تراسات ذات تربة مضافة

 محاولة تنظيف الموقع.

o إن كمية المياه التي لدينا وجودتها هي عناصر أساسية في  :المياه توفر

 هذا المشروع.

o  هكذا مشروع. تكيف معقادرة على ال مناخ وثقافاتوجود 

o مشكلة الظل التي ، قد تكون لدينا في قطع األراضي الحضرية :الظالل

تسببها المباني ويمكن أن يتغير هذا موسمياً. تعد الخضروات دائًما 

، انخفضت مباشرة وكلما زاد الظلال بحاجة الى أشعة الشمسمحاصيل 

 الطاقة اإلنتاجية.

o كلما كان من  ،ينةمن المد االرضكلما اقتربت  :مخاطر التخريب المتعمد

  لمنع عمليات السطو.ها الضروري تسييج

o من البذور واألسمدة ومنتجات الصحة  :الوصول إلى الموارد المتاحة

 .المناسب سعرالوبالنباتية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتخطيط المساحةتوضيحي رسم 

 

 :لمحددات االجتماعيةا -ب

o هو المؤسسة / المنظمة أو الشخص المسؤول عن المشروع  :لمروجا

 .والذي يهتم بشكل أساسي بالحصول على الموارد الالزمة لتنفيذه

o إذا كان مشروًعا  :ون في المشروعاحتياجات األشخاص الذين سيشارك

 فإن هذا العنصر مهم جدًا. ،لالستهالك الذاتي والمجتمعي

o أن دوافع األشخاص الذين سيشاركون  اعتباراألخذ بعين  :الدوافع

 ليست صريحة دائًما. 

o أو الخوف من الجيران أو من حولهم. :المقاومة 



 ،ديناميكيات تشاركية من أجل تحديد المحددات االجتماعية، من الضروري تنفيذ

أو المقابالت مع األشخاص  ،على سبيل المثال االجتماعات مع األشخاص المهتمين

 .النطاق الحاضن للمشروعأو المنظمات التي تمثل 

 

 

 :حديقةالتصميم  الثالثة:الخطوة 

 

 

 



 :فعلينا ،إذا تمت مشاركة المشروع بين عدة أشخاص أو منظمات

األشخاص الذين سيشاركون )الخطة  تحديد وظائف ومسؤوليات كل فرد من -

 الوظيفية(.

 تحديد كيفية اتخاذ القرارات )الحوكمة(. -

 :يتضمن المفهوم / التصميم الزراعي

البيع  ولمن نريد ،ما نريد بيعه ،إذا كان ذلك ممكنًا ،اقتراًحا أوليًا لتوجيه السوق  -

وات روما هي الخض ،وعبر أي قنوات. نحتاج إلى معرفة ما يفضله مستهلكينا

 .واألصناف التي يريدونها وفي أي عرض تقديمي ،التي يحبونها

 .إنتاج خطة  -

 حصول على اإلنتاج.للوالمهام التي سيتم تنفيذها  تحديد المواد األولية -

 

 الجدوى االقتصادية الرابعة:الخطوة 

 :يجب أن تشمل 

 : االرض لتأهيلاالستثمارات الالزمة  -

o حاويات / مرفقات 

o  تخزين للمساحات 

o  والمعداتاألدوات 

o البنية التحتية للري 

 

 :تكاليف الزراعة -

o   البذور 

o  األسمدة 

o  منتجات الصحة النباتية 

o إلخ( ،األكياس ،اد )الصناديقمعدات ما بعد الحص 

 

 :التنبؤ باحتياجات القوى العاملة -

o تخطيط المهام المراد تنفيذها 



o توقع عدد العمال وتكلفتهم 

 

نتاج والسعر الذي سيتم الحصول عليه في توقع الدخل لكل كيلوجرام من اإل -

 السوق. 

عمل تقييم اقتصادي يوضح أنه من الممكن دفع جميع المصاريف مع الدخل  -

 الذي سيتم الحصول عليه.

بيع يمكن وال فترة تهييئ األرض والزراعةعلم أنه بين نفي بداية المشروع، يجب أن 

من الضروري توفير  سيكون ،. لذلكمادي مردودأن تمر عدة أشهر دون وجود 

 المدخرات الالزمة لدفع النفقات خالل األشهر التي ال يكون لدينا فيها دخل بعد. 

من المهم االستفادة من جميع االحتماالت لالستفادة من الموارد المحلية واألرخص 

 :والصديقة للبيئة ، على سبيل المثال

بداًل  ةالمنطقي نفس األصناف المحلية التي يمكن زراعتها فمن استخدام بذور   -

 من شراء أنواع هجينة تجارية. 

 ،ي السماد وإنتاج األسمدة العضويةاالستفادة من النفايات العضوية المحلية ف -

 األسمدة الكيماوية وتحسين الخصائص البيولوجية للتربة. استعمال وتوفير

 

 

 Josep Maria Valles اعداد المدرب:


