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French intensive method 

 تعود تسمیة مصطلح "الطریقة الفرنسیة المكثفة" الموضحة في هذا المقال إلى اسم حدائق السوق التي تواجدت في الضواحي على أطراف
 باریس، والتي وصلت أوج نشاطها في القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. یعود تاریخ أسالیب الزراعة والحراثة وإصالح التربة

 وحفظ المیاه وغیرها من أسالیب هذه الطریقة إلى قرون عدیدة سابقة؛ وتجمع تقنیات تم تطویرها من قبل عدد من الحضارات والتي
 مازالت في طور االستعمال ضمن أطر متنوعة في الحیازات الصغیرة حول العالم.

 
 حدائق السوق الباریسیة، والتي تم تسمیة الطریقة الزراعیة نسبة إلیها، كانت عبارة عن قطع صغیرة من األراضي التي كان یتم زراعتها

 والعنایة بها بشكل عمیق ومكثف من قبل بستانیین فرنسیین. نظام المستنقعات هذا - كما كان یسمى بالفرنسیة - كان قد تشكل كنوع من
 االستجابة لتسارع حركة التمدن في باریس وما صاحب ذلك من ارتفاع تكلفة األراضي في المدن وكذلك لتوفر روث األحصنة كمصدر

 تسمید بشكل وفیر. البستاني الخبیر االنجلیزي  آالن شادویك  قام بتعمیم المصطلح لهذا األسلوب وكذلك طریقة الزراعة وجعلها شعبیة في
 الوالیات المتحدة. وذلك عندما قام بعرض الطریقة في مشروع حدیقة الطالب في جامعة سانتا كروز في كالیفورنا (والتي یطلق علیها
 اآلن حدیقة آالن شادویك) عام 1967، والتي أصبحت األساس النظري الذي یدعم األسالیب الزراعیة المستخدمة في مزرعة الجامعة

 وحدیقتها منذ ذلك الحین.
 

 لكن، وكمان أشار آالن شادویك في وقت مبكر، فإن مجتمعات أخرى كانوا یستعملون أسالیب مشابهة في أوقات سابقة حتى لبدأ سوق
 الحدائق الباریسي. وقام باالعتراف بفضل كل من بواكیر الحضارة الصینیة والیونانیة والحضارة الرومانیة بالتحدید، وتأثیرهم على

 تطویر الطریقة الفرنسیة المكثفة. مفهوم المزارع الصغیرة المكرس للزراعة المكثفة لألرض وتحسین خصوبة التربة وحفظ المیاه وأنظمة
  الحلقة المغلقة كانت میزة شائعة ومطبقة في الكثیر من الحضارات القدیمة، وفي حقیقة األمر، فهي سمة مازالت تسود على غالبیة القطاع

 الزراعي في البلدان النامیة والتي تم فیها تناقل هذه التقنیات والمعارف من جیل إلى آخر.
 

 من مجموع المزارع الـ 525 ملیون حول العالم، حوالي 85% ال یتجاوز حجمها األربع فدانات (16 دونم)، والتي یتم االعتناء بها في
 معظم األحیان من قبل مزارعین فقراء في الصین والهند وأفریقیا، والتي تعكس األسالیب المستخدمة فیها نفس الفلسفات التي تعنى بحمایة

 الطبیعة والعنایة بها والتي تحاكي الطریقة الفرنسیة المكثفة التي نستعملها الیوم. في الحقیقة، تمثل زراعة الحیازات الصغیرة التاریخ
 العالمي للزراعة قبل أن تبدأ الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر. وفي معظم بلدان العالم النامي، فإن التقالید الزراعیة المعتمدة محلیا

 مازالت هي الغالبة فیما یتعلق بأنماط الزراعة المطبقة هناك. یركز هذا الملحق على دراسة بعض األسالیب المتبعة من قبل المزارعین
 حول العالم في الماضي وفي وقتنا الحاضر، ویعكس من خالل ذلك المبادئ األساسیة للطریقة الفرنسیة المكثفة.

 
 إدارة خصوبة التربة

 كجزء من إحدى أقدم الحضارات الزراعیة في العالم، نجح المزارعین الصینیین بالمحافظة على خصوبة األتربة على مدى آالف
 السنوات. قبل بدایة استعمال المخصبات الصناعیة وتوفرها، كانت إحدى الطرق الشائعة التي استعملها المزارعین الصینیین للمحافظة

 على خصوبة التربة هي أن یقوموا بوضع فضالت اإلنسان على التربة في حقولهم، وبذلك یعیدون لها كمیات كبیرة من البوتاسیوم
 والفسفور والنیتروجین الذي یتم فقده خالل الحصاد. من خالل استخدام هذا المصدر كسماد، والذي یسمى كذلك "السماد البشري" فإنهم

 یحققون العدید من األهداف التي نسعى لها في النظام الفرنسي المكثف.
 قلص إعادة تدویر الفضالت حجم المدخالت الخارجیة وساعد على "إغالق النظام/الحلقة" من خالل اإلعتماد على مصادر متجددة

 ومتوفرة بسهولة من األسمدة. وبسبب ارتفاع تركیز المادة العضویة فیه، قام السماد البشري بتوفیر المغذیات الضروریة لنمو المحاصیل
 المتعاقبة على نفس األرض بدون استنزاف التربة. وخدمت الفضالت البشریة وكذلك الحیوانیة  كمصدر رئیسي لتحسین خصوبة التربة

 التي ساعدت على بناء بیئة التربة والنشاط المیكروبي.
 

 إنتاج الكومبوست واستخدامه



 

 

 
 في الیابان، كان إنتاج الكومبوست مرتبطا بزراعة الحیازات الصغیرة لقرون عدیدة. حیث كان المزارعون یجمعون المحاصیل العشبیة

 من التالل المجاورة كمصدر لمواد الكومبوست. وكان یتم بناء بیوت للكمبوست ووضع حصاد األعشاب فیها باإلضافة لروث الحیوانات
 والتربة بشكل یومي إلى أن یصل ارتفاع األكوام إلى خمسة أقدام. وكان یتم إضافة الماء باستمرار لضمان التشبع. وعند الوصول إلى

 االرتفاع المطلوب فإن المزارعین كانوا یتركون األكوام لخمسة أسابیع خالل الصیف وألسابیع سبعة خالل الشتاء قبل أن یقوموا بقلبهم
 إلى الطرف اآلخر من البیت. وبعد ذلك كان یتم إضافة الكومبوست الجاهز إلى محاصیل الحبوب في األراضي الجافة خالل الربیع. في

 دراسة أجریت في مطلع القرن العشرین وجد بأنه قد تم تعویض النیتروجین والفسفور والبوتاسیوم من خالل نظام الكومبوست هذا إلى ما
 یقارب الكمیات التي تم فقدها خالل الحصاد.

 
 الزراعة البینیة/ المقحمات

 الزراعة البینیة، وهي سمة أخرى من سمات النظام الفرنسي المكثف، وهي نظام قائم على زراعة محاصیل متعددة في نفس الحوض أو
 الحقل. الزراعة البینیة تعد سمة شائعة في  الزراعة األصالنیة  حول العالم، ومن ضمنها الزراعة الشهیرة المسماة  "األخوات الثالث"  التي
 فیها یتم زراعة الذرة والفاصولیا والقرع ومنشؤها أمریكا الوسطى. تمدید موسم الزراعة للمحاصیل وفي نفس الوقت االستفادة القصوى

 من األرض كان وما یزال أمرا جوهریا لدى مجتمعات الكفاف لضمان حصولهم على غذائهم وأمنهم االقتصادي. في مقاطعة شانتونج في
 الصین، یتم نشر القطن بین محاصیل القمح التي أوشكت على النضج وبذلك یضاف حوالي الشهر إلى موسم زراعة القطن. الزراعة

 المتباینة للذرة ونوع من البازیالء هو أمر شائع في شرق أفریقیا، وهو أسلوب یدعم تثبیت النیتروجین في التربة بینما یوفر للمزارعین
 الغذاء وكذلك محاصیل األلیاف الالزمة للمعیشة.

 
 هذه فقط أمثلة قلیلة على التقنیات المستدامة والمتبعة محلیا التي ترتكز على نفس الفلسفات التي أثرت في الطریقة الفرنسیة المكثفة. في

 الدول النامیة بالتحدید، یشكل التطور والتنمیة العالمیة خطرا على بقاء هذا النوع من المعرفة المرتبطة باألرض من خالل زحف الزراعة
 الصناعیة على المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة من المزارع. وبالتالي، فإن مسؤولیتنا هي أن نحمي ونقوم بحفظ هذه المعرفة

 لألجیال المستقبلیة. وكما قال لیتي هاید بیلي ، أحد أبرز خبراء البستنة في أمریكا ، متحدًثا عن ممارسات السكان األصلیین في شرق آسیا
 ، " قد ال نتبنى أبداً أسالیب معینة ، ولكن یمكننا االستفادة بشكل كبیر من تجربتهم ".

 
 مترجم من ملزمة التعلیم العضوي لجامعة كالیفورنیا - مركز سانتاكروز للزراعة البیئیة ومنظومات الغذاء المستدامة

 
 مالحظة:

 "تم ترجمة المقالة من المصدر من جامعة كالیفورنیا - مركز سانتاكروز للزراعة البیئیة ومنظومات الغذاء المستدامة. هذا المركز في
 الوالیات المتحدة وبعده عن فلسطین یجعله جاهل عن طرق الزراعة الفلسطینیة التي تماثل وتسبق الزراعة المكثفة الفرنسیة. ما یجعلنا
 نهتم بهذه الطریقة بعینها هو توفر معلومات عن كمیات الحصاد والبذور الناتجة عن زراعة مساحات محددة. هذا یجعلها قیمة كمصدر

 للمعلومات المساندة للتخطیط الموسمي." -محمد أبوجیاب
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 مستوى رطوبة التربة (%

 من سعة الحقل)
 خفیف (رمل طیني، خشن (الرمل)

 طین رملي)
 متوسط (ناعم، رمل

 طیني، الطمي
 الطیني)

 ثقیل (طین صلصالي،
 صلصال)

25% - 0 

 ال یوجد رطوبة في
 التربة،النباتات تذبل، تحتاج

 الري (النطاق األول)

 جاف، لّین، مفككة،
 یتدفق خالل األصابع

 وال یترك بقعة أو
 لطخة علیهم.

 جاف، لّین، كتلة تراب
 ُتسحق بسهولة ویتخلل

 بین األصابع وال
 یترك علیهم بقعة أو

 لطخة.

 متفتت، جاف، ناعم،
 بالكاد یتم تشكیله، كتلة
 تراب تتكسر بسهولة،
 قد یترك مسحة خفیفة
 عند التحریك بالید أو

 األصابع.

 قاسي، التربة المخبوزة،
 مشقوق، صلب، في العادة
 یكون یابس جدًا فیصعب

 تشكیله أو تفكیكه عبر ضغطه
 بین السبابة واإلبهام. قد یترك

 أثر خفیف.

%50 - %25 

 الرطوبة موجودة لكن بنسبة
 قلیلة، تحتاج الري (النطاق

 الثاني)

 یبدو جافًا؛ فال یحتفظ
 بشكله عند تشكیله

 یدویًا.

 

 یبدو جافًا؛ قد یمیل
 إلى أن یتشّكل یدویًا

 ولكن من النادر
 تماسكه.

 

 قد یتشكل على شكل
 أشبه بالكرة تحت

 الضغط لكن سیظل
 متفتتًا، اللون باهت

 بدون رطوبة ظاهرة.

 

 مرن، یتشكل على شكل كرة،
 سیتشكل بشكل أشرطة ولكن

 یتكسر ویتفتت، قد یترك
 مسحة أو لطخة خفیفة.

%75 - %50 

 الرطوبة موجودة، النسبة
 عالیة، ال تحتاج للري

 (النطاق الثالث)

 اللون غامق مع نسبة
 رطوبة واضحة، قد

 تلتصق التربة ببعضها
 بشكل قالب ضعیف أو

 كرة.

 غامق اللون مع
 رطوبة ملموسة، قد

 تلتصق التربة ببعضها
 بشكل قالب ضعیف أو

 كرة تحت الضغط،
 مسحة طفیفیة على

 اإلصبع، ال یترك أثرًا
 على شكل شریط عند

 الضغط علیها بین
 السبابة واإلبهام.

 قاتم اللون نتیجة
 رطوبة واضحة،
 یتشكل على شكل

 كرة، وبسهولة، كتل
 الرمل ناعمة وذات

 ملمس طري، سیترك
 لطخة على اإلصبع

 ولدیه ملمس زلق عند
 كبسه بالید.

 قاتم اللون مع رطوبة ظاهرة،
 یتشكل جیدًا على شكل كرة،

 یمتد على شكل أشرطة
 بسهولة، لدیه ملمس ناعم،
 یترك لطخة على األصابع.

%100 - %75  

 مستوى رطوبة التربة  بعد
 الري مباشرة (النطاق

 الرابع)

 رطب بشكل مرئي
 ومحسوس، اللون

 قاتم، قد تلتصق التربة
 ببعضها بشكل قالب

 ضعیف أو كرة،
 ستترك خط رطب أو

 مسحة خفیفة على
 الید.

 رطب بشكل مرئي
 ومحسوس، اللون
 قاتم، تتشكل على

 شكل كرة أو قالب،
 لكن سیترك بقعة أو
 لطخة خفیفة وخط
 رطب على الید.

 رطب بشكل مرئي
 ومحسوس، اللون

 قاتم، له ملمس ناعم
 خفیف. یكون كرة

 وشریطا عند الضغط.
 یوسخ ویبقع الیدین

 ویترك أثر بلل في الید

 قاتم اللون، یبدو رطبًا، قد
 یكون أملس، یلطخ الید، یترك
 خط رطب، یتشكل جیدًا على

 شكل كرة.
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 خالل مرحلتي اإلزهار ونضج الثمرة من مراحل نمو المحاصیل، تكون النباتات أكثر عرضًة للجفاف أو اإلجهاد●
 المائي.

 تتطلب معظم المحاصیل الري عندما تنخفض رطوبة التربة في منطقة جذور النباتات إلى 50٪ من السعة الحقلیة.●
 استخدم ملحق تقدیر رطوبة التربة عن طریق الشعور لمساعدتك على قیاس رطوبة التربة.

  تتطّلب المساطب التي تحتوي على بذورصغیرة ومزروعة بشكل مباشر، نظام ري خفیف ومتكرر. قم  بالسقي كلما●
 جفت فیها ما نسبته 50٪ من سطح التربة وأظهرت لونًا مختلفًا

 تتطلب المساطب التي تحتوي على بذور كبیرة ومزروعة بشكل مباشر، ري أخف. قم بالسقي كّلما جّفت التربة على●
 عمق البذرة ما نسبته 50% من السعة الحقلیة، استخدم ملحق قیاس رطوبة التربة.

 

 إضافة إلى القواعد العامة:
 

1- البطاطس: تحتاج المرحلتین األولى والرابعة (مرحلة الزراعة، مرحلة النضج) إلى تراوح كامل ما بین 50% إلى 100
 % من سعة الحقل، أما المرحلتین الثانیة والثالثة (مرحلة انبثاق الدرنات، ثم مرحلة نموها) فتحتاج تراوح أقل

 للتربة، مستجیبة جیدا إلى رطوبة تتراوح بین 75% و 100% من السعة الحقلیة.

 2- تستجیب محاصیل أخرى من العائلة الباذنجانیة (مثل: الطماطم والفلفل والباذنجان) بشكل إیجابي لتراوح بین 50% و
  100% من السعة الحقلیة.

 3- أزهار الزینة: سیساعد الري قبل 24 ساعة من الحصاد على ضمان حدوث ضغط اامتالء الساق في وقت الحصاد مما یزید
 من متوسط العمر في المزهریة سواء أكانت عبارة عن مجموعة صغیرة من الزهور أو باقة كاملة.

 4- الخضار الورقیة: 50% من السعة الحقلیة بشكل أدنى.

 5- فصیلة البصلیات: 50% من السعة الحقلیة بشكل أدنى.

 6- الفاصولیاء والبازیالء الخضراء الكبیرة: 50% من السعة الحقلیة بشكل أدنى.

 7- یستجیب الكرفس بشكل إیجابي إلى رطوبة تتراوح بین 75% - 100% من السعة الحقلیة.

 8- من المهم حساب انتظام الري، حیث تعتبر هذه المعلومات بالغة األهمیة لتحدید دقیق لمعدالت استخدام الري.

 9- للحصول على أوفر غّلة وأفضل ضغط امتالء الساق وأحسن تعامل ما بعد حصاد للملفوف، والخس، والخضار الورقیة
 والجزر؛ من المستحسن أن یكون الري قریًبا من وقت الحصاد قدر اإلمكان، خاصة في الطقس الحار.

 10- سیؤدي الري الزائد إلى زیادة تكلفة اإلنتاج، والحد من عمق جذور لبعض المحاصیل، وتسرب المواد الغذائیة القابلة
 للذوبان من منطقة الجذر، وزیادة األعشاب الغیر مرغوب فیها وتعزیز إجهاد األمراض المنقولة عن طریق التربة

 والورق.

 11- تصمیم نظام إمداد المیاه هو أمر بالغ األهمیة عند استخدام میاه اآلبار، خاصة عندما تقوم المضخة بتوصیل المیاه مباشرة
  إلى نظام اإلمداد.



 
 

 

 ���ات ا��ي ا����� ������ ا������ت
 

 التفاح : في فترة النمو الربیعي، فترة التزهیر، تكوین الثمرة
 ونموها

 
 الجرجیر : فترة النمو الخضري

 
 الریحان : النضج، لمنع التزهیر الناتج عن اإلجهاد

 
 الفاصولیا : التزهیر، تكوین الحبات، نمو القرون

 
 البنجر : ماء بشكل منتظم عند تكون الجذور

 
 البروكلي : تطور الرأس

 
 الملفوف البرعمي : التكوین الخضري والبرعمي

 
 الملفوف : تطور الرأس

 
 الجزر : التكوین المبكر للجذر، ماء بشكل منتظم لمنع التشقق

 
 القرنبیط : تطور الرأس

 
 الكزبرة : خالل النمو الخضري

 
 اللخنة : خالل النمو الخضري

 
 الذرة : خالل تطور تاج الجذر، عند التلقیح وعند تكون األكواز

 
 الخیار : التزهیر ونكون الثمرة

 
 الباذنجان : جمیع المراحل

 
 الشمندر : تطور البصیل

 
 الكیوي : خالل النمو الربیعي، التزهیر، وتكون الثمار

 
 الكراث : جمیع المراحل

 
 الخس (الرؤوس) : تطور الرأس، قبل الحصاد

 
 الخس (الورقي) : كل المراحل، قبل الحصاد

 البصل، الثوم، القفلوط : عند تضخم البصیل
 

 البقدونس : كل المراحل
 

 الجزر األبیض : المراحل المبكرة من نمو الجذر
 

 البازیالء : التزهیر، التلقیح، تضخم القرون
 

 األجاص : النمو الربیعي، التزهیر وتكوین الثمار
 

 الفلفل : كل المراحل، لكن اترك التربة لتجف بین السقیات
 

 البرقوق : النمو الربیعي، التزهیر، تكون وتطور الثمرة
 

 البطاطا : تضخم الدرنات، من التزهیر إلى الموت التدریجي
 

 القرع : التزهیر، تكون وتطور الثمرة
 

 الفجل : كل المراحل
 

 ا لحبوب الصغیرة : خالل نمو تاج الجذر، تكون الرأس والتزهیر
 

 الكوسا والیقطین : التزهیر، تطورالثمار
 

 البندورة : كل المراحل، خاصة عند التزهیر واإلثمار
 

 الزهور : تطور البراعم وحتى اإلزهار، وقبل الحصاد

 



 

 

��� ري ا����وات ا������� �� 
 
 
 

 الزهور : تختلف الكمیة والعمق حسب نوع الزهرة. من المهم بشكل عام أن یتم امداد الزهور بالمیاه بشكل منتظم
 في فترة تكون البرعم والتزهیر

 

 الثوم : یحب امداد مستمر بالماء. توقف عن الري عدة أسابیع قبل الحصاد لتقلیل طراوة األطراف وبالتالي تقلیل
  فرص التعفین عند التجفیف

 الكیل : متوسط الحاجة للماء، ما عدا خالل األوقات الحارة حیث تساعد المیاه على منع الذبول

 
 الكولرابي (ملفوف اللفت) : یجب أن یحصل على رطوبة بشكل منتظم لیكون طریا

 

 الكراث : ال تترك التربة تجف تحته
 

 الخس : اسق باستمرار لتجنب المرار
 

 الشمام : یحب رطوبة مستمرة. یتعرض ألمراض ورقیة اذا تم تعریضه لمیاه بالرش. استخدم التنقیط

 
 البصل : رطوبة مستمرة. عند جفافه یعطي البصل طعم قوي غیر مرغوب. تجنب الرش على األوراق لتجنب

  البیاض الزغبي

 البقدونس : من النباتات العطشى
 

 الجزر األبیض : یحب الماء
  

 البازیالء : تحتاج رطوبة جیدة عند التزهیر ونمو القرون. تجنب الري على األوراق لتجنب البیاض الفطري

 



 

 

 الفلفل : تحتاج لرطوبة مستمرة في فترة التزهیر وحتى تكون الثمرة. الفلفل یحب أن یجف قبل أن یروى مرة
  أخرى. یستفید دائما من اإلضافات الغذائیة (تجنب النیتروجین)

 البطاطا : رطوبة مستمرة. مهمة في فترة نمو الدرنات، وهذا یبدأ عند التزهیر. توقف عن الري عند جفاف الساق
  لترك القشور لتجف مما یساعد على التخزین

 القرع : اسق بعمق وبتكرار قلیل

 

 الفجل : یحتاج إلى رطوبة مناسبة. التربة الجافة تنتج فجل قاسي ومخشب، وتجعله أكثر عرضة للخنافس الطیارة.
  عدم استمرار الرطوبة یؤدي إلى التفسخ.

 خلطة السلطة الخضراء : اسق باستمرار لتجنب المرار ولجعلها أكثر طراوة
 

 السبانخ : اسق بانتظام لتجنب التزهیر
 

 الكوسا : النمو السریع وانتاج الثمر یتطلب ري بتكرار عالي وبعمق

 
 الیقطین الشتوي : اسق بعمق وبتكرار منخفض. تجنب الرش على األوراق لتجنب الفطریات على األوراق.

 

 البندورة : تحب أن تجف التربة قبل الري مرة أخرى. عند بدایة التزهیر، حافظ على رطوبة أقل في التربة. عدم
 التناسق في الري قد یسبب مشاكل فسیولوجیة مثل تعفن قاع المرة بسبب ضعف امتصاص الكالسیوم وتشقق

 الثمار
 

 اللفت : تقسى الثمار بسبب تكون طبقة لحائیة إذا اضطرت النبتة الحصول على المیاه من الطبقات السفلى في
  التربة

 الجرجیر : مرات سقي خفیفة ومتكررة للحفاظ على الطعم والطراوة ولدعم النمو السریع
 

 الهلیون : اسق بعمق وبتكرار منخفض. اسمح للتربة بالجفاف بین مرات الري

 



 

 

 الریحان : عطشى نوعا ما. من المهم الري قبل الحصاد

 
 الفاصولیا الخضراء : تستطیع استهالك كمیات من المیاه بسبب سرعة نموها. بعد تكون القرون، یمكنك التوقف أو

  استخدام الري بكمیة قلیلة لتركیز الطعم. تتعرض لألمراض عند الرش من فوق.
 الفاصولیا الحبوب : نفس الخضراء لكن توقف عن الري تدریجیا عند وصول الحبوب للنضوج

 

 البنجر : تحتاج كمیة مناسبة من الرطوبة ألن عدمها في الموسم الحار یسبب تزهیر النبتة وتشقق الرأس وجعله
  أكثر قساوة

 البروكلي : یستخدم المزارعون التجاریون ما معدله 25 إلى 30 ملم أسبوعیا. الري بكمیة أكبر في فترة تكون
  التاج تنتج كمیة أكبر للحصاد

 الملفوف البرعمي : تتركز 80% من الجذور في ال30 سم األولى في التربة ویحتاج رطوبة باستمرار لینمو
  بشكل جید

 الملفوف : یحتاج رطوبة منتظمة لتجنب تشقق الرأس. لیس فعاال في امتصاص الماء
 

 الجزر : یحتاج ري عمیق الى حین المراحل المتأخرة في تكون الجذور حیث تتشقق الجذور بسبب الري الزائد.
  التشقق ینتج عن تراوح كبیر بین الجفاف والرطوبة.

 الزهرة : تحتاج رتبة رطبة بانتظام
 

 الكرفس الجذري : عطشان مثل الكرفس لكن أكثر تحمل لتراوح الرطوبة والجفاف
 

  الكرفس : عطشان. یحتاج سقیة مستمرة لتثبیته في التربة. ال ترش األوراق لتجنب األمراض الفطریة.
 

 السلق : یحب أن تظل الجذور مبلولة، ویزهر بسبب الجفاف.

 



 

 

 الكزبرة : حافظ على رطوبة التربة لمنع التزهیر
 

 الذرة : كمیة الرطوبة المناسبة مهمة بین فترة تكون الشواشي (tassels) وحتى تكون العرانیس وحصادها. ال
  تزید من ري الذرة الناشفة (الزینة والفشار). اترك الذرة تنشف على الساق.

 الخیار : یتأثر باإلضطراب. یحتاج تربة رطبة عن طریق السقیة عند األساس. یتسبب بلل األوراق بأمراض
  فطریة. قلة الري عند اإلثمار یتسبب في قلة اإلنتاج.

 الباذنجان : یحتاج رطوبة جیدة، یستفید من أي إضافات مغذیة

 
 الشومر : یحب استمرار الرطوبة لكنه ال یطلب الكثیر

 
 
 
 



تربیة التربة
الخواص الفیزیائیة للتربة

عن المدربة...

مزرعة أم سلیمان والتربة

ما ھي عالقتك بالتراب، التربة، األرض؟



ماذا تعرفي عن التربة؟

ماذا تریدي أن تعرفي؟

كیف یمكنك أن تصفي ماھیة التربة؟

أحد تعریفات التربة

التربة ھي خلیط من المعادن والمواد العضویة قادر على 
كونھ أساس لحیاة النبات  

ما ھي األدوار التي تلعبھا التربة؟



التربة:
توفر كل المغذیات الالزمة-
تسند نمو النبات بتوفیر المجال البنیوي (للجذور)-
مساحة لتخزین المیاه-
توفر األكسجین لجذور النباتات-
توفر مكان لمعیشة الكائنات الحیة-

من أین تأتي التربة؟
كیف تتكون التربة؟

(Parent Material) المادة األم
رسوبیة، متحولة، وناریة (لسنا في صدد تفصیل -

الفرق وعملیة التكوین)
تحدد تركیبة التربة والمحتوى المعدني-
تحدد التوازن الحمضي والpH للتربة-

أمثلة:

التیرا روسا (األرض الحمراء - تربة مرتفعات -
منطقة رام هللا)

-(volcanic ash) الرماد البركاني

المناخ
تتكون طبقة أكبر من المواد العضویة في المناطق التي 
یسمح فیھا المناخ بالتحلل مثل المناطق التي یسقط فیھا 

المطر باستمرار وتستمر فیھا فترة الرطوبة

العمر والتعریة
الفیزیائیة تحلل وتفكك الصخور. درجات 

الحرارة باإلضافة لعوامل التعریة

الكیمیائیة التركیب الداخلي للصخور یتغیر 
بسبب التفاعالت بین مكوناتھا المعدنیة

الطبوغرافیا

تؤثر على التعریة وتنتج مناخات 
داخلیة



األصل الصخري لمنطقة رام هللا - البیرة
التیرا روسا (Terra Rossa) تعني التربة الحمراء باإلیطالیة-
اختالف في أصلھا وعالقتھا باألحجار الجیریة تحتھا-
-(https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_rossa_(soil في Origin راجع
نمت فیھا غابات البحر المتوسط وصالحة لنمو األشجار-
رقیقة ومتعرضة لعوامل اإلنجراف باستمرار عند انكشافھا-
تصنیف قدیم ویعادلھ التصنیفات األحدث:-

-(chromic luvisols) بتصنیف الیونسكو / الفاو: تربة اللوفیسویل الكرومیة
- rhodustalfs بالتصنیف األمریكي

طبقات التربة
احفر على عمق نص متر إلى متر للحصول على رؤیة -

تعكس التكونات الصخریة

ما ھي مكونات التربة؟

حوالي 90% من المكونات الصلبة ھي جزیئات من الصخور والمعادن المكونة للتربة. ماذا تسمى 
ھذه الحبیبات الالعضویة؟

الحجم النسبي للجزیئات الالعضویة
المكونات المعدنیة ھي على األغلب سیلیكون، أكسجین، ألومنیوم، 

بوتاسیوم، كالسیوم، ومغنیسیوم.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_rossa_(soil)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chromic_luvisols&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodustalfs&action=edit&redlink=1


تركیبة التربة
ھناك 12 مجموعة ألنواع التربة حسب تركیبتھا

الطین: یحتوي على تناسب بین الصلصال الناعم، -
الطمي المتوسط، والرمل الخشن.

من الصعب تغییر تركیبة التربة، لكن یمكن اإلضافة إلیھا 
لتحسین أداءھا.

 ما ھي الخواص التي تجعل بعض ھذه األنواع محبذة أو
غیر محبذة لتربیة النباتات؟

التربة الصلصالیة

 تحافظ على المكونات الغذائیة والمیاه لكن-
سیئة التنفیذ للمیاه مما یؤدي الى اختناق 

الجذور وتعفنھا.
إذا تم العمل فیھا بینما تكون مبلولة، تكون -

طبقة متماسكة وقاسیة وتكتالت صلبة

التربة الرملیة

 سھل العمل فیھا وجیدة في تنفیذ المیاه لكن-
سیئة في حمل الغذاء والماء للنباتات

تجف بسرعة-
كتلھا تتكسر بسھولة عند جفافھا-

الضغط األسموزي - كیف تتحرك المیاه في التربة



ماذا عن ال5% المتبقیة؟

(Organic Matter, OM) .المحتوى العضوي، م.ع
الحي، والمیت، والمیت جدا

مجتمع التربة الجزء الحي في التربة یتكون من:
جذور النباتات-
الكائنات الحیة - الكبیرة-
الكائنات الحیة - الدقیقة-

كلھا تساعد على ھضم بقایا المحاصیل ومخلفات 
الحیوانات وإعادة تدویر المغذیات فیھا إلى التربة



الجزء المیت من التربة یتكون من:
الكائنات الحدیثة الموت: الدقیقة، الحشرات، دودات األرض، النباتات، جذور النباتات القدیمة، مخلفات -

الحیوانات الحدیثة اإلضافة
مصدر الغذاء الرئیسي للجزء الحي في التربة-
سھلة التحلل، نشطة-
تحللھا یخلص المواد الغذائیة-

(humus) الجزء المیت جدا: الدبال / المادة الدبالیة
المواد العضویة مكتملة التحلل: لیست غذاء للكائنات-
حجمھا الصغیر وخواصھا الكیمیائیة تجعلھا مھمة جدا-
تخزن المواد الغذائیة األساسیة وتطلقھا ببطء في التربة-
تساعد على تكوین تكتالت التربة-

المنتجین
ینتجون الكربوھیدرات والبروتین من المكونات المغذیة األساسیة - عادة عن طریق تحویل أشعة الشمس عن -

طریق البناء الضوئي.
النباتات الخضراء والطحالب ھي الكائنات المنتجة لمجتمع التربة.-

المستھلكین
كل من تبقى: الكائنات الحیة، كبیرھا وصغیرھا-
األولیات، أنواع من الفطریات، واإلنسان ھم بعض األمثلة-
الكائنات المستھاكة األساسیة: تأكل النبات مباشرة (عندما تأكل صحن سلطة)-
الكائنات المستھلكة الثانویة: تأكل الكائنات المستھلكة األخرى (عندما تأكل صحن كفتة)-



المحلالت
تقوم بإكمال دورة الغذاء من المستھلكین عودة إلى المنتجین-
تتكون أساسا من البكتیریا أو الفطریات-
یعود إلیھا 60% - 80% من عملیات الھضم واألیض في التربة-

البكتیریا
األكبر عددا في مجتمع التربة: قد تصل إلى 3 ملیار في جرام واحد من التربة-
تنمو بسرعة-
تحتاج التھویة لتنشط (ھوائیة)-
-(pH 7) تحب درجات الحرارة بین 21 و 37 درجة مئویة ومحیط متعادل الحموضة
تحتاج إلى تعادل في المواد الغذائیة-
في حالة نقص أحد المغذیات، تبدأ البكتیریا باستھالكھ أوال-
مسئولة عن 3 من أھم التحوالت في التربة … (ذكرنا واحدة)-

(Nitrification) النترتة
تحدث بالعدید من الطرق-
المادة العضویة في التربة تحتفظ بالنیتروجین على شكل مركبات بروتینیة-
تكسر البكتیریا البروتینات إلى أمونیوم-
تحتاج بعض النباتات (خاصة الحولیة منھا) أن یتحول النیتروجین إلى نیترات لتكون قادرة على امتصاصھ-
البكتیریا المنترتة تحب التربة جیدة التھویة، الدافئة، والمعتدلة الرطوبة-
الظروف المفرطة في التھویة والحرارة والبلل تبطئ عملیة النترتة-



أكسدة الكبریت
یمر الكبریت بتحوالت كیمیائیة وبیولوجیة في التربة-
تحول بعض أنواع البكتیریا الكبریت العضوي إلى -

مركب كبریتات (SO4) وھو الشكل المفضل للنباتات
ھذه البكتیریا المتخصصة تتعایش مع ظروف أوسع -

وأكثر سماحا من األنواع السابق ذكرھا
-

أعضاء مجتمع التربة

(Actinobacteria) البكتیریا الشعاعیة
مسئولة عن الرائحة المنعشة الممیزة للتربة-
تلعب دور مھم في تحلیل المواد العضویة وتكوین الدبال-
األكثر عددا في التربة بعد البكتیریا-
تحتاج إلى تربة مفككة جیدة التھویة ومتعادلة الحموضة-
تستطیع العیش في الظروف الجافة-

الفطریات
العفن، الخمیرة، والفطر-
األعفان: تساعد في عملیات التحلل في التربة، وتستحمل الظروف السیئة في التھویة، درجات الحرارة -

المنخفضة، والحموضة
بعض األعفان مدمرة (مثل عفن النفحة Fusarium) المسبب للذبول في البازیال، البندورة، والشمام. وعفن -

الجذور Rhizoctonia المسبب لتعفن الساق في الملفوفیات والخس



(Mycorrhizae) الفطریات التكافلیة
مجموعة مھمة جدا من الفطریات الجذریة-
تربطھا عالقة تبادل منفعة مع الجذور-
تحول المغذیات التي ال تذوب في الماء مثل الفوسفور -

إلى ھیئة تستطیع النباتات استخدامھا
في المقابل تستقبل الكربوھیدرات من النباتات-
مھمة في الترب الفقیرة حیث تساعد على امتصاص -

المغذیات من الصخور

النیماتودا والحیوانات الدقیقة
الحیوانات المجھریة تتضمن النیماتودا، الكائنات األولیة، الروتیفر-
النیماتودا: تعرف أیضا بالدود الشریطي - عددھا كبیر-
النوع األكثر انتشارا ھو النوع الذي یساعد على تحلل المادة العضویة في التربة أو تتغذى على البكتیریا -

والطحالب
الكائنات األولیة ھي كائنات وحیدة الخلیة-

تثبیت النیتروجین
البكتیریا تحول النیتروجین من الھواء الجوي لبروتینات وبالتالي لغذاء للكائنات الحیة األخرى-
بعض مثبتات النیتروجین یسمى ریزوبیا (بكتیریا العقد الجذریة) ویعیش في عالقة تكافل مع النباتات البقولیة -

(البازیالء، الفاصولیا، فول الصویا، البرسیم)
ما ھي المھام التي تقوم بھا دودات األرض والكائنات الغیر 

دقیقة؟



دور جذور النباتات
تتاثر بالتربة التي تعیش فیھا-
مساحات المتصاص المغذیات-
وسائط لمعیشة البكتیریا المثبتة للنیتروجین والفطریات التكافلیة النابشة للفوسفات-
الجذور المیتة وانسجتھا تصبح غذاء تقتات علیھ الكائنات الدقیقة-

تغذیة مجتمع التربة

ماذا یحتاج أفراده للعیش واإلزدھار؟

الغذاء
المكونات العضویة بنسبة كربون لنیتروجین تساوي 25 أو 30 جزء كربون إلى جزء واحد نیتروجین-
الكربون ھو المغذي الرئیسي لكائنات التربة - في حالة اعطائھا الكثیر من الكربون، ستستھلك كل النیتروجین -

المتوفر لھضم الكربون
إضافة كمیة كربون عالیة ینتج سوء في توفر النیتروجین مما یؤثر على النباتات الحولیة الشرھة االستخدام -

للنیتروجین
التركیز على توازن توفر المعادن والمغذیات الدقیقة-

الھواء
أغلب البكتیریا ال تستطیع العیش بدونھ-
النباتات ال تستطیع امتصاص الغذاء في حالة اختناق جذورھا-
من أھم أھداف الحراثة الجیدة ھو توفیر تھویة مناسبة-



الماء
الماء مھم وأساسي، لكن كثرة المیاه یؤدي إلى قلة الھواء-
الكمیة المناسبة في التربة ھي بین البلل والجفاف-
نحتاج تركیبة تربة جیدة للسماح للماء بالحركة خالل طبقات التربة-

تركیبة التربة
الخواص والحالة الفیزیائیة للتربة-
الھیئة التي تتجمع فیھا التربة على شكل تكتالت-
التكتالت على صور كرویة (غبار، أسطواني، شرائحي، فتات)-
مفتاح ما یسمى بالحرث المناسب-

التركیبة السیئة للتربةوالتركیبة الجیدة 
تكتالت قاسیة-
مسامات صغیرة-
الجذور تخترق بصعوبة-
األكسجین یخترق بصعوبة-
الماء یخترق بصعوبة-
مجتمع تربة غیر سعید-

تكتالت مفككة-
مسامات أكبر-
الجذور تخترق بسھولة-
األكسجین یخترق بسھولة-
الماء یخترق بسھولة-
مجتمع تربة سعید-

 ما ھي بعض الطرق للحصول
على تركیبة تربة مناسبة؟



كیف یمكنك فحص تركیبة التربة؟

الفحص بالید
خذ كمیة من التربة وافحص كیفیة تفتتھا-
التربة الصلصالیة الثقیلة لكن بحرث جید ستتفتت بسھولة-
الطین الرملي سیحافظ على شكلھ اذا كان حرثھ جیدا دون تفتتھ إلى غبار-
الترب الثقیلة ذات الحرث السيء لن تتفتت بسھولة وستكون تكتالت كبیرة-
الترب الخفیفة ذات الحرث السيء تتفتت الى غبار-

كیف یسبب النشاط البیولوجي في التربة التركیبة الجیدة 
والحرث المناسب؟



"اإلدارة العضویة للتربة تھدف إلى مساعدة كائنات التربة 
لتحافظ على الخصوبة، اإلدارة غیر العضویة لھا تستبدل 

بشكل مبسط المواد الكیمیائیة لتوفیر الغذاء للنباتات"

Start with the Soil من كتاب ابدأ مع التربة



 

 أ���� �����ت ���� ا������
 
 

 خلطة جون مارتین فورتییر (كاتب كتاب بستاني السوق):
  الدلو عبارة عن حاویة بحجم 4,2 جالون

1 3 دالء بیت موس

2 2 دالء بیرالیت

3 2 دالء سباخ

 1 دلو تربة حقلیة
(Blood meal) 4 1 كوب دم ناشف

5 ½ كوب جیر زراعي

 
:(Biointensive كاتب ومؤسس العمل البیو-مكثف) خلطة جون جیفونز 

 كمیة تربة حقلیة
 كمیة سباخ

 
 خلطة جامعة كالیفورنیا - سانتا كروز:

 الكمیة هي عربة مكتملة (170 لتر أو 6 قدم مكعب):
 2 كمیات كمبوست

6 1 كمیة ألیاف قشر الجوز

 1 كمیة فیرمكیولیت (متوسط أو ناعم)
(blood meal) 3 أكواب دم ناشف 

  البیت موس حمضي طبیعیا (pH 3) لكن یتوفر في األسواق في خلطات غیر عضویة تعدل الحموضة وتجعله متعادل. في حال استخدام البیت موس1
 المتعادل، ال حاجة إلضافة الجیر لتعدیل الحموضة. یمكن التأكد بقراءة الpH على العبوة. من المهم أن تكون جودة البیت موس عالیة ألنه المحتوى

 األكبر في تربة التنبیت. تجنب البیت موس عالي الخشونة أو النعومة.
  یمكن استبدال البیرالیت بالفیرمكیولیت او استخدامه مناصفة، لكن هذا یعتمد على خشونة الفیرمكیوالیت الذي ینتج بخشونات متفاوتة. الخشونة2

 األعلى مناسبة للحاویات النباتیة األكبر. الدور الرئیسي لهذه المواد هو تهویة التربة وتخفیف وزنها الكلي.
  تتفاوت نوعیة السباخ تفاوت أكبر من تفاوت نوعیة المواد األخرى في خلطات التنبیت. استخدام السباخ الغیر متخمر كلیا (له رائحة أو یبعث حرارة3

 ألنه ما زال یتخمر) یؤثر بشكل كبیر على التنبیت خاصة إذا كان مصدره حیواني وملوحته عالیه. تجنب اإلستخدام في الخلطة واستعض بالبیت موس
 إذا تعذر وجود مصدر جید وموثوق لسباخ خضري. السباخ یفقد الكثیر من قیمته عند تعرضه لألمطار وتسرب المواد الغذائیة منه.

  مصدر للنیتروجین المهم في المراحل المبكرة للنمو. في حال تعذر وجوده یمكن استخدام روث الدجاج المتخمر جیدا. في حال تعذر وجود مصدر4
 لروث الدجاج یمكن استخدام شاي أوراق النباتات المخضرة والغضة مثل البرسیم والكرسنة.

  كما سبق الذكر، هدف الجیر هو معادلة حموضة البیت موس الخالص.5
  یمكن اإلستعاضة بالبیت موس6
 



Om Sleiman Farm
WEEKLY SOWING LOG
Week of ____________________

Initials Date Crop Variety
Seed 
Co/Year

# 
Needed

Tray 
type # Trays # Germ TP Date Notes



مزرعة أم سلیمان
سجل التنبیت األسبوعي

أسبوع _______________________

مالحظاتتاریخ نقل الشتل# النابت# الصوانينوع الصینیة# المطلوبمصدر البذور والسنةالنوعالخضارالتاریخالحروف األولیة



Om Sleiman Farm
HARVEST LOG Week of ______________________________

Initials Date Crop Variety Unit amount weight per unit total weight Comments



مزرعة أم سلیمان
أسبوع _________________سجل الحصاد

مالحظاتالوزن الكليوزن الكمیةالكمیةالوحدةالصنفالنباتالتاریخالحروف األولى



Om Sleiman Farm Priority: (*) or (**) or (***)
TASK LIST Week of ______________________ Completed?: (/) Half finished (X) Completed

Priority
Compl
eted? Task



األولویة (*) أو (**) أو (***)مزرعة أم سلیمان
مكتمل؟ (/) نصف مكتمل، (X) كاملأسبوع __________________سجل المھام

المھمةمكتمل؟األولویة



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 





التشتیل والتنبیت
مزرعة أم سلیمان - تدریب الزراعة المقاومة 2018

1

ماذا تعرفي عن بدء التنبیت من البذور؟

2

النشأة األولى (بروز النبتة)
العملیة التي یتم خاللھا بروز البرعم النباتي أو الفطري بعد فترة من السكون البیولوجي. ھي حدث مفصلي "في اتجاه 

واحد"

3

نمو النبتة المبكر

4



ماذا تحتاج البذرة للتنبیت؟

5

ماذا تحتاج البذرة للتنبیت؟
الحرارة: كل بذرة لدیھا ما یناسبھا من نطاق -

حراري لإلنشاء والتنبیت
الرطوبة: ودرجة التشرب-
الھواء: یساعد على التنفس الجنیني-
الضوء: یعتمد تزامنھ مع الظروف األخرى-

6

البذور مثلنا
الوظیفة: البذور ھي محافظ تحتوي على جنین صغیر (بویضة مخصبة من النبتة األم)

التوزیع: مصممة لالنتقال بعیدا عن النبتة األم

النضج: درجة منخفضة جدا من الماء وما یكفي إلطالق عملیة األیض (یمكن أن تصل الرطوبة في البذرة إلى %5)

الحمایة: تتصلب القشرة الخارجیة إلى قشریة جلدیة أو خشبیة التماسك لحمایة الجنین الداخلي الطري

التنظیم: تنظم البذرة امتصاصھا للماء والھواء عن طریق قشرة البذرة (توفر األكسجین یساعد على التنفس مما یطرد ثاني أكسید الكربون)

المجسات: وجود خالیا وصبغات حساسة للضوء على القشرة یساعد البذرة على التفاعل مع المحیط

التغذیة: باشتثناء الصفصاف (willow) والسحلبیات (orchids) ، تعمل البذور كمخزن للغذاء (النشویات، الزیوت، البروتینات) لدفع التنبیت وتغذیة 
النبتة في المراحل المبكرة.

7

صالحیة البذور
تختلف حسب جودة التخزین●
قد تحتفظ بعض البذور بصالحیتھا إلى 10 سنوات●
كلما ازداد جفاف البذور، كلما ازدادت القدرة على ●

تخزینھا. 
سنة: احتفظ بالبذور في حرارة الغرفة أو أقل○
حتى 10 سنوات: جفف البذور إلى ما یعادل 8% من ○

الرطوبة
38 درجة مئویة في حرارة الشمس أو فرن غیر ■

مغلق
خزن في حاویات معدومة الرطوبة في درجات ■

حرارة أقل من 5 مئویة

8



إنھاء فترة البیات (السكون) الفیزیائي والكیمیائي
الفیزیائي: تحتاج البذور القاسیة والصلبة القشرة مساعدة إضافیة:

النقع أو جرح البذرة (sacrifying) (یعتمد على البذرة)-

الكیمیائي: الزارع ینتج ما یشبھ الظروف الطبیعیة المحیطة 
والظروف البیئیة لبدء عملیة التنبیت.

-(cold stratification) التبرید المرحلي أو الرطوبي
أمثلة: الثوم، التولیب، السوسن-

-(fire scarification) التأثیر الحرقي
التثویم؟-

9

درجات 
الحرارة

10

ماھي بعض طرق التحكم في درجات الحرارة؟

11

ما ھي بعض طرق التحكم بالرطوبة؟

12



ما ھي بعض طرق التحكم بالضوء؟

13

الضوء
ھناك رابط بین الضوء والتغیر في درجة الحرارة●
ھناك العدید من االستثناءات للقاعدة●
یجب بذر البذور بحیث یكون الضوء جزء من المحیط●
تجنب أي غطاء یمنع الضوء تماما●
طول الیوم - یؤثر لكن غیر موثق بشكل كامل●

14

ما ھي بعض المنشآت التي تستخدم في التنبیت؟

15

فتحات الشبابیك ومنافذ األبنیة، األحواش

16



األنفاق المنخفضة
قماش نفاذ من شبك البولي-بروبیلین (Remay, Agribon) یستخدم للحمایة ولتوفیر ظروف مغلقة ورطبة●
یستخدم في تنبیت النباتات الصیفیة (البذر المباشر) في الربیع المبكر●
یمكن وضعھ على التربة مباشرة أو على نصف حلقات من أسالك السیاج●
یجب وضع ما یمنع الریح من حملھ: أثقال أو أكیاس رمل●

17

البراویز الباردة
لتنبیت األشتال وتنمیة القصاصات النباتیة، ولحمایة النباتات ●

الصغیرة من التجمد
توضع في مناطق معرضة للشمس المباشرة●
تغطى بزجاج قد ترتفع درجة حرارتھ ویتعرض للكسر●
یمكن استخدام البالستیك الشفاف (polythene) الجید العزل ●

للحرارة
رخیصة ومرنة وفعالة●
قد تھاجمھا الفئران والحلزونات والمن●
انتبھ ألنھا سریعة الجفاف●
یمكن تھویتھا بسند الظلفة المغلقة بقطعة خشبیة●
یوجد العدید من المخططات لعملھا من الخشب●
یمكن عملھا من صخور لالستفادة من الدفء الناتج● 18

البیت البالستیكي
یوفر ما یوفره البیت الزجاجي لكن بجزء محدود من التكلفة●
یحمي األشتال من المطر والصقیع والھواء●
عزل سيء: درجات الحرارة تھبط لتصل الى الدرجات ●

خارج البیت
اذا لم تھوى بشكل جید تؤدي الى األمراض●
درجات حرارة مرتفعة في الصیف●
یمكن أن یزال الغطاء●
یمكنھا ان تحتوي مساطب تنبیت، صواني التنبیت، أو ●

مساطب للزراعة المباشرة

19

البیت الزجاجي
تكلفة عالیة یمكن تبریرھا عند استخدامھ بشكل فعال في ●

التنبیت
یمكن إضافة تدفئة●
یمكن أن یكون بأحجام صغیرة، متوسطة، أو كبیرة●
یمكن أن یحتوي على آالف الشتالت●
التدفئة والتبرید باستخدام مراوح●
یمكنك استخدام أجھزة الكترونیة ألتمتة التھویة والري●

20



ما ھي إیجابیات استخدام منشأة للتنبیت؟

21

التحكم وتغییر الظروف●
جعل ظروف التنبیت أكثر مثالیة = نباتات أكثر ونجاح أكبر●
تمدید وقت الزراعة وتقلیل المدة الالزمة لوضع النبتة في األرض مما یمكن استخدام المساحة بشكل أكثر فعالیة●
استخدام فعال للبذور بسبب تنبیت نسب أفضل منھا الى نباتات●
استخدام أكثر فعالیة للمساحة والمیاه بسبب زرع كمیة أكبر في مساحة صغیرة●

22

مساوئ استخدام منشأة
تكلفة إضافیة واستثمار مالي إضافي●
عمل إضافي في بدایة الموسم●
البذر والتشتیل ونقل النباتات یتضمن خطوة إضافیة ویستھلك وقت أطول●
التشتیل غیر فعال ومناسب لكل النباتات●
التنبیت عالي الكثافة یجعل النباتات عرضة لآلفات●
اعتماد أعلى على الموارد الغیر متجددة: (البالستیك، الكلكل، البیت موس، البیرالیت والفیرمكیوالیت)●
التدفئة تحتاج إلى مصادر طاقة في األغلب حفریة وغیر متجددة●

23

ما ھي بعض تركیبات تربة التنبیت؟ وما ھي مھمتھا؟

24



المكونات المعدنیة (الالعضویة)
البیرالیت: بدیل خفیف الوزن للرمل●
الرمل: لزیادة المسامات، لكنھ یزید الوزن●
الفیرمكیولیت: مادة تستخرج. رقائق المایكا تحتفظ بالماء بینھا. مصدر (بكمیات ضئیلة) للبوتاسیوم ●

والمغنیسیوم. قلوي
الفوسفات الصخري: مصدر للفوسفات. الجیر الصخري●
الرمل األخضر: ترسبات بحریة. اللون األخضر یسببھ الغلوكانیت. مصدر للبوتاسیوم●

25

المكونات العضویة
الطین: یحتوي معادن ثانویة، یضیف جسم لتربة التنبیت●
الزبل المخمر: معدل للتربة●
اللحاء المخمر●
●(coir) قشور جوز الھند
السباخ ●
●(vermicompost) السباخ الدودي
األوراق المتعفنة: تحتاج سنتین للتحلل الكامل●
البیت موس (التسمیة الدارجة من العبریة: كابول): عقیم غیر ناقل لآلفات، خفیف ویحتفظ بالماء●

26

ما ھي أنواع حاویات وصواني التنبیت التي یمكن فیھا بدء 
البذور؟

27

أنواع الحاویات
صواني التنبیت●

المصادر: السبع (قلقیلیة البلد)، الجنیدي (طریق نابس - طولكرم)○

الصواني الخشبیة●
خشب أرز أو خشب عدیم التعفن○

الممكن تحللھا●
كراتین البیض الكرتونیة○
قشر البیض○
الجرائد○

28



استخدام الحاویات
صواني الكلكل (المقاشات حسب التسمیة الدارجة)●
صواني 51 و 102●
الكاسات●
التعقیم؟ باستخدام الكلور یمنع نقل اآلفات مثل الفطریات●

29

(Hardening Off) ما ھي فترة تقویة النبتة

30

تقویة النبتة
الخطوة األخیرة قبل نقل النبتة●
من 3 أیام إلى 3 أسابیع: عرض النبتة للظروف ●

المناخیة في الحقل وتقلب درجات الحرارة
تحفز النبتة على زیادة تخزین الكربوھیدرات●
عدم حمایتھا من الریح یدفعھا لتقویة جدران الخالیا●
تعرضھا للضوء (بدون الحمایة من األشعة الفوق ●

بنفسجیة كما في البیت البالستیكي) یعرضھا للظروف 
الحقلیة

الري یبدأ في قلة التكرار وازدیاد الكمیة●

31

مراجعة: ما ھي أفضل الظروف للحصول على تنبیت 
مثالي؟
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للحصول على ظروف تنبیت مثالیة
إدارة درجات الحرارة●
التھویة المناسبة●
ري مناسب للنباتات الصغیرة●
التعرض للضوء●
الحمایة●
تربة صحیة مناسبة●
ماذا عن المزارع؟ ما ھو دورھا؟●

33

تذكري
االنتباه المستمر●

المالحظة المستمرة●
حل المشاكل بطریقة خالقة●

السجالت تساعد كثیرا●
فكري كأنك بذرة●

34

.”what didn’t you do to bury me / but you forgot that I was a seed“

"ماذا لم تفعل لدفني، لكنك نسیت أني بذره"
دینوس كریستیانوبولوس

35



ور ا  ا
ر ا ا أ  ور دون  ظ  ة ا  ا

نوع البذرة
بدون معدات وضروف خاصة 

في ظروف ثابتة البرودة والجفاف (بالسنوات)(بالسنوات)

6-34-2الفاصولیا - كل
4-23البنجر

5-24البروكلي
5-24الملفوف البرعمي

5-24الملفوف
8-35الملفوف الصیني

10-46-3الشمام
5-23-1الجزر

5-23القرنبیط
5-23-1الكرفس

5-24اللخنة
6-24-1الذرة

7-35الخیار
5-23-1الباذنجان

5-24الكیل
5-24الكولرابي

4-12الكراث
4-23-1الخس

8-35-2الخردل
4-12البصل

5-23-1البقدونس
5-13الجزر األبیض

6-24-1البازیالء
5-23-1الفلفل

7-35-2البطاطا (بذور حقیقیة)
5-23-1القرع
5-23الفجل

4-23-1السبانخ
5-23-1الكوسا

6-33-2الفراولة
6-24عباد الشمس

4-23السلق
7-34-2البندورة

8-35-2اللفت
6-34-2البطیخ



ارة ا ت  در
وف ا ا ارة ا  ت  در

النبتة
الدرجة الدنیا 

(فھرنھیت)
النطاق المثالي للدرجات (من - 

إلى) (فھرنھیت)
الدرجة المثالیة 

(فھرنھیت)
الدرجة القصوى 

الدرجة الدنیا (س)(فھرنھیت)
النطاق المثالي للدرجات (من - 

الدرجة القصوى (س)الدرجة المثالیة (س)إلى) (س)

50608575951016292435الھلیون
60608580951616292735الفاصولیا

4050858595410292935البنجر
4045958510047352938الملفوف

404585809547292735الجزر
4045858010047292738القرنبیط
4060707085416212129الكرفس

4050858595410292935السلق
506095951051016353541الذرة

606095951051616353541الخیار
60759085951624322935الباذنجان

354080758524272429الخس
607595901001624353238الشمام
607095951051621353541البامیة
3550957595210352435البصل

4050857590410292432البقدونس
3550706585210211829الجزر األبیض

404075758544242429البازیالء
60659585951618352935الفلفل
607090901001621323238القرع
404590859547322935الفجل

354575708527242129السبانخ
607095951001621353538الیقطین
50608585951016292935البندورة

406010585105416412941اللفت
607095951051621353541البطیخ



ارة ا  ا ت ا در

یمكن زراعة بعض النباتات عند الوصول إلى الحرارات المالئمة. نباتات الموسم الشتوي المزروعة في وقت متأخر تحتاج إلى وقت كافي للنضج قبل الوصول إلى الموسم الحار. بعض نباتات الموسم البارد یمكن بدءھا في آخر الموسم الصیفي أو 
أوائل الخریف لضمان فترة من الموسم البارد للوصول إلى النضج. قد تختلف التنویعات المختلفة من نفس النبتة في متطلباتھا في درجات الحرارة، وھذا ما یجعل ھذا الجدول قاعدة عامة ال خاصة حول المحاصیل

الدرجة المثالیة 
(من - إلى) 
الحد األدنى (فھرنھیت)(فھرنھیت)

الحد األقصى 
(فھرنھیت)

الدرجة المثالیة (من - 
النباتاتالحد األقصى (س)الحد األدنى (س)إلى) (س)

الھندبا البریة (chicory)، الثوم البري (chive)، الثوم، الكراث، البصل557545851324729

606540751618424
البنجر، الفاصولیا العریضة، البروكلي، الملفوف البرعمي، الملفوف، السلق، اللخنة، الكیل، 

الكولرابي، الجزر األبیض، الفجل، الحمیض، السبانخ، اللفت

606545751618724
األرضي شوكي، الجزر، القرنبیط، الكرفس، الملفوف الصیني، الشمندر، الخس، الخردل، 

البقدونس، البازیالء، البطاطا
الذرة الحلوة6075509516241035
القرع والیقطین6575509018241032
الخیار والشمام6575609018241632
الفلفل الحلو، البندورة7075658021241827
الباذنجان، الفلفل الحار، البامیة، البطاطا الحلوة، البطیخ7085659521291835



 
 
 

 

 ��ر�� ا��را�� ا������� �������
 

  ��ر���� �� ا�����ن
 أوائل التعاونیات الزراعیة أسست في ال1897❏
 الیوم یشترك فیها 22 ملیون یاباني أو ما یعادل 30% من البیوت الیابانیة❏
 أسس نظام التیكي Teikei (والذي یعني التعاونیات أو العمل المشترك) في 1970 عن طریق مجموعة من النساء الیابانیات❏

 بسبب تخوفهم من استخدام المبیدات، والغذاء المستورد أو المصنع، وما أنتجه ذلك من انخفاض في االنتاج الفالحي المحلي
  للمزارع والحیازات الصغیرة.

 األهداف األساسیة لنظام التیكي:❏
 تأسیس شبكة توزیع منفصلة عن شبكة التوزیع المعتادة❏
 تكوین تصور وتفاهم عن االحتیاجات عن طریق التفاهم بین المنتج والمستهلك❏
 تأسیس طریقة حیاة أفضل عن طریق التضامن المتبادل بین المنتج والمستهلك كنتیجة لتعاونهم❏

 المبادئ العشرة األساسیة لنظام التیكي:❏
 مبدأ المساعدة المتبادلة  بین المنتج والمستهلك❏
 مبدأ االنتاج المثالي  بتنویع وزیادة المحصول❏
 مبدأ قبول المحصول  الناتج بعد االتفاق❏
 مبدأ التنازل المتبادل  في تحدید السعر❏
 مبدأ تعمیق الصداقة  المبني على أن التعاون الدائم مبني على الصداقة الحقیقیة❏
 مبدأ التوزیع الذاتي  وتجنب شبكات التوزیع االحترافیة❏
 مبدأ اإلدارة الدیمقراطیة  لتحفیز الجمیع على تحمل المسئولیة❏
 مبدأ التعلم  وتجنب الوصول لتسلیع العالقة❏
 مبدأ الحفاظ على الحجم  المناسب وحدها من النمو أكبر مما تتحمل❏
 مبدأ التحسین المستمر  للحفاظ على الرضى المستمر بین المنتج والزبون❏

 
 ��ر���� �� أورو��

●E. F. Schumacher وفلسفة Biodynamic مؤسس الزراعة البیودینامیكیة  Rudolf Steiner تأثرت بفلسفة 
Small is Beautiful اإلقتصادیة كاتب كتاب 

 تطورت عدة نماذج للزراعة ولتملك األراضي وللمؤسسات المالیة لتعكس التفكیر التشاركي في أماكن مثل ألمانیا وسویسرا●
 من أمثلة االقتصاد التشاركي  Landbau-Forschungsgesellschaft أو (LBF) في ألمانیا والتي تأسست في 1968●

Hans Groh و Carl-August Loss عن طریق 
 اشترت أراض وحولتها الى أوقاف بیودینامیكیة یمكن استئجارها لفترة مفتوحة○
 حمایة األرض الزراعیة عن طریق شراءها وتحویلها الى أوقاف تعاونیة○
 استبدال عالقة المالك والمزارع بعالقات أكثر تعاونیة○
 تكوین مؤسسات جدیدة مثل  Landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft  أو (LAG) كتأسیس شبكة○

 من الغیر مزارعین لتوفیر الدعم المادي للمزارعین عن طریق دیون ال ربحیة
"اتحاد المنتجین-المستهلكین" في زیورخ والذي بني على شاكلة التعاونیات في تشیلي في فترة حكم Allende (بین 1970-●

(1973 
 أسس Jan Vander Tuin متأثرا بنموذج االتحاد مزرعة Topinambur في زیورخ في 1984●
 أصبح أعضاء LAG السابق ذكرها مستهلكین لمزرعة Topinambur في 1985 في 1985●
 متأثرین بتأسیس أول CSA في الوالیات المتحدة في Temple Wilton Farm تكونت مزرعة في 1988 یقوم فیها●

 المشتركون بتوفیر رأس المال للمزارع.
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 ��ر���� �� ا������ت ا�����ة
 تكونت مزرعة Indian Line Community Farm في ماستشوستس عن طریق Robyn Van En والتي تضمنت●

 دمج لفلسفات Steiner و Schumacher في 1984 وكتبت عدة كتابات عن كونها زراعة تتعدى فقط الخضار إلى حراك
 مجتمعي

●Trauger Groh في نیوهامبشیر في 1986 بعد مناقشات مع Temple Wilton Community Farm تكونت مزرعة 
.Steiner حول كتابات  

  أول مزرعة CSA في نیویورك كانت مزرعة روكسبري●
 تقدر بحوالي 6000 إلى 6500 مزرعة مدعومة مجتمعیا في الوالیات المتحدة●

 
 

 ��ر���� �� ������
 قامت ما یقرب من 17 أسرة بتجربة تعاونیة في 2003 في مزرعة في جبل قرطیس - البیرة، ولم یكتب لها االستمرار●

 ألسباب تتعلق بالتخطیط والتوقعات.
 قامت مجموعة سمت نفسها "شراكة" بالشراء المباشر من مزارعین لدعم الزراعة المحلیة، لكن مشاكل التنسیق مع المزارعین●

 وطریقة زراعتهم حالت دون تكون نموذج ناجح.
 في أواخر 2015، التقى محمد أبوجیاب ومهاب العلمي بأبو عالء وطرحوا فكرة تكوین مزرعة تنتج وتسوق منتوجها●

 بالتشبیك مع المجتمع عن طریق الزراعة المدعومة مجتمعیا، وتم تأسیس مزرعة أم سلیمان في أراضي منطقة ج في بلعین.
 بدأ أول موسم في منتصف 2016 بمجموع 8-10 مشتركین○
 هدف موسم 2018 هو 30 مشترك○
 المزرعة الوحیدة العاملة بمبادئ الزراعة المدعومة مجتمعیا في فلسطین والوطن العربي:○

 الدعم المباشر: نطلب من مشتركینا تمویل الموسم مقدما لتوفیر السیولة الالزمة للعمل المزرعي وتأمین■
 مستهلكین للحصص قبل بدایة الموسم.

 الشفافیة: تخطیط موسمي مسبق ومشاركة الخطة الموسمیة مع المشتركین. آراء المشتركین واقتراحاتهم■
 تؤخذ في عین االعتبار من موسم آلخر.

 المحلیة: الزراعة في منطقة رام اهللا-البیرة، واالستهالك في رام اهللا-البیرة■
 تكوین مجتمع مترابط: نطلب من مشتركینا الحصول على الحصص من مكان استالم التاحة الفرصة■

 للمشتركین للتفاعل والتعارف وتكوین صداقات وعالقات طویلة األمد.
 التعلیم: اطالع المشتركین على محاصیل جدیدة وعلى ما یحدث معنا في الموسم، ونقل الخبرة والمعرفة■

 لخلق نواة مستقبلیة لمزارع مدعومة مجتمعیا.
 

 القواسم المشتركة بین المزارع المدعومة مجتمعیا:
 تعمل بالزراعة العضویة و البیودینامیكیة في حیازات أغلبها صغیرة●
 المستهلك هو مشترك یتحمل المخاطر مع المزارع●
 الشفافیة وإطالع المشتركین على ما یحدث في المزرعة●
 فعالة: التضامن بین المزارع والمشترك هو تضامن اجتماعي ال یتدخل في األمور التقنیة في الزراعة والتي تترك لمعرفة●

 المزارع
 اختالف حجم ونوع المحصول حسب الموسم الزراعي●
 تركیز على العالقات المجتمعیة المتكونة بسبب التعامل مع المزرعة، مع المزارع ومع المشتركین●

 
:��  ا���ق ا������� ��� ا��������ت وا���ز

 یدیرها المزارع : المزارع یكون مجموعة لالشتراكات ویسوقها ویحصل على أعضاء جدد. هذا هو نموذج مزرعة أم سلیمان●
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 یدیرها المشتركون : یقوم المستهلكون بتكوین مجموعة لالشتراكات ویدیرونها بالتعامل مع مزارع یسلمهم الحصص. النموذج●
 الذي حاولت شراكة تكوینه

 تعاونیة مزارعین : یقوم بخدمة االشتراكات مجموعة من المزارعین●
 تعاونیة بین المزارع والمشتركین : تكوین وإدارة االشتراكات یكون بالتعاون بین المزارع والمشتركین●

 
 ا������ ا������ ���� ��ر�� ������ ������� (������):

 عدم تسعیر الحصص بما یناسب تكلفة االنتاج.●
 عدم توفر هدف مشترك بین المشتركین مما یجعل المجتمع الناتج مشوه وسلعي.●
 عدم توفر أرض یمكن للمزارعین العمل علیها بعقد طویل األمد سواء ملك أو إیجار.●
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Winter 2018 Crop Availability جدول محصول شتاء 2018
Om Sleiman Farm مزرعة أم سلیمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رقم األسبوع
11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2

Type Crop Variety المحصول نوع المحصول
Salad Arugula - 1 x x x جرجیر - 1                   سلطة
Salad Arugula - 2    x x x x جرجیر - 2               سلطة
Salad Radishes         x x فجل            سلطة
Green Lettuce - 1 Bronze Mignonette  x x خس - 1                   ورقیات
Green Lettuce - 2 Kagraner Sommer      x x خس - 2               ورقیات
Green Celtus Balady Aswan      x x جزر - 1               جذور
Roots Carrot - 1 Scarlet Nantes x x جزر - 3                    جذور
Roots Carrot - 2 Red Cored Chantenay    x x بصل أخضر - 1                 سلطة
Salad Green Onions - 1 Guardsman x بصل أخضر - 2                     سلطة
Salad Green Onions - 2 Nabechan x بنجر - 1                     جذور
Roots Beets - 1 Detroit Dark    x x بنجر - 2                 جذور
Roots Beets - 2 Bull's blood      x x كیل               ورقیات
Green Kale Toscano, Red Russian, Dwarf Blue   x x x x x x x x x x x باك تشوي         ورقیات
Cooking Cabbage - 1 Early Jersey     x x x ملفوف - 2               طبخ
Cooking Cauliflower - 1 Cheddar    x x x قرنبیط - 2                طبخ
Cooking Brussel Sprouts - 1 Hestia         x x x x برسل سبراوت          طبخ
Cooking Broccoli - 1 Green Magic    x x x بروكلي - 2                طبخ
Cooking Broccoli - 2 Arcadia       x x x بروكلي - 3             طبخ
Cooking Spinach - 1 corvair x x x x x x سبانخ - 1                طبخ
Cooking Spinach - 2 space      x x x x x x x سبانخ - 2          طبخ
Cooking Peas - 1 Maxiglot x x بازیالء                    طبخ
Cooking Peas - 2 Penelope     x x x بازیالء               طبخ
Cooking Fava Beans - 1 Vroma  x x فول أخضر - 1                   طبخ
Cooking Fava Beans - 2 Windsor         x x فول أخضر - 2            طبخ
Cooking Leeks King richard           x x x كراث         طبخ
Specialty Turnips Purple Top x x لفت                    جذور
Specialty Garlic Baladi ثوم                      مفضالت
Specialty Onions - 1 new york early             x بصل - 2         مفضالت
Specialty Onions - 2 Red long of tropea           x x بصل - 4          مفضالت
Specialty Parsley Giant of Italy  x x x x x x x x x x بقدونس           مفضالت
Specialty Parsnips Lancer          x x جزر طبخ           مفضالت
Salad Green mix Premium Greens Mix ورقیات سلطة                      سلطة
Salad Cucumber Painted Serpent  x x x x x x x x x x x x خیار         سلطة
Green Leaf Lettus - 1 Cracoviensis, Green Deer Tongue,  Prizehead, Devils Ears, Red Tingedx x x x ورقیات خس                  سلطة
Green Leaf Lettus - 2 Cracoviensis, Green Deer Tongue,  Prizehead, Devils Ears, Red Tinged     x x x x ورقیات خس             سلطة
Green Leaf Lettus - 3 Cracoviensis, Green Deer Tongue,  Prizehead, Devils Ears, Red Tinged         x x x x ورقیات خس         سلطة
Green Chard Fordhook   x x x x x x x x x x x سلق         طبخ
Salad Mustard Red Giant خردل                      سلطة
Cooking Kohlrabi Early White Vienna    x x x كولرابي                طبخ
Specialty Dill ?? x x x عین جرادة (شبت)                   مفضالت
Specialty Cilantro ?? x x x كزبرة                   مفضالت
Cooking Purslane ??          x x x x بقلة (رجلة)         طبخ
Cooking Mallow ??          x x x x خبیزة         طبخ
Specialty Hedge Mustard ?? x x x حویرنة                   مفضالت

Sum 7 9 7 9 11 13 11 5 8 8 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع



 

 ��� ا����ت ����������
 ا���ء ا��ول
 �����ت ا����

 
 هناك اثنتان من العملیات التي تجري على المستوى الخلوي تساهم في نمو النبات. في العملیة األولى تتشكل خالیا جدیدة عن

 طریق انقسام الخالیا الموجودة أصال في جسم النبتة. في كل مرة تنقسم فیها خلیة یتم إنتاج خلیتین كاملتین. كل خلیة في النبتة،
 لها أصل في هذه العملیة (االنقسام) باستثناء البویضة المخصبة االصلیة.

 
 الجزء األكثر أهمیة في االنقسام الخلوي هو توفیر نواة لكل خلیة جدیدة. تلك النواة تحتوي على مجموعة كاملة من الجینات،

 یتم تحقیق ذلك من خالل عملیة تسمى االنقسام (في الیونانیة: میتوس ، "الخیط") التي یتم فیها تنظیم الحمض النووي إلى
 مجموعات من الكروموسومات المشابهة للخیوط (كلمة كروموسوم حرفیا تعني "الجسم الملون"، من واقعیة  أنها تتلون بسهولة

 مع األصباغ االصطناعیة). تمر الكروموسومات من خالل سلسلة دقیقة  من الحركات، تبلغ ذروتها في أجزاء الكروموسوم
 المتطابقة التي یجري فصلها إلى اثنین من الخالیا المطورة حدیثا.

 
 العملیة الثانیة  للنمو و التي تخضع الخالیا فیها لفترة محدودة من االستطالة/التمدد في النباتات و التي تم وصفها في القسم

 السابق.
  

 ا������ ا��������/ ا����� ا�������
 

 تحدث مرحلتي النمو في أماكن محددة جدا داخل النبتة عوضا عن أحداث عشوائیة متفرقة. تنقسم الخالیا في المناطق التي
 تسمى الخالیا اإلنشائیة (الیونانیة: میریستوس، " منقسم") بالقرب من مناطق كامنة لتوسیع الخلیة. في طرف (القمة) لكل جذع

 و جذر، تساهم األنسجة اإلنشائیة القّمیة في الخالیا على اطالة هذه األعضاء النباتیة  ویشار إلى هذه الزیادات في طول الساق و
 الجذر قبل سماكته، باسم عملیة نمو النبات األولیة. یضمن النمو األولي، سرعة ارتفاع األوراق نحو أشعة الشمس و تغلغل
 الجذور بعمق في التربة. النمو السریع للشتلة بعد أن تظهر من التربة، هو عملیة تمثیل مألوفة  للنمو األولي و التي تستمر

 طالما أن الجذور والسیقان ال زالت مستمرة في عملیة االطالة. عندما تكتسب السیقان ارتفاًعا معتدًال ، من المهم أن تبدأ بالسمك
 نحو قواعدها لتوفیر مزید من الثبات والدعم للكتلة الورقیة. هذا ما یسمى النمو الثانوي وینتج عن االنقسامات الخلویة في

 الخالیا اإلنشائیة الموجودة في الداخل على طیلة طول السیقان. هذه النسیج اإلنشائي الجانبي یمتد أیضا إلى جذور النباتات
 األكبر. یخلق النمو الثانوي في الشجرة سماكة بطیئة ولكن قابلة للقیاس في جذعها وفروعها وكذلك في األجزاء العلیا من

 الجذور التي قد تظهر فوق سطح التربة.
 



 

 
 ا������ ا��������، أ���� ا����م ا�������

  (أ ) ا������ ا�������� ا���ّ�� ��� ��ف ا���ع ���� ا������ ����� ؛ و�� ���و�� �� ا���� ا��و�� (ا���� �� ا���ل) ����ق�
�� �� ا������ ا�������� ا���ّ���  (ب ) ا���� ا��و�� ����ر ���� �� ا��������ت ا����

 (ج) ا����� ا������� ا������ ���� ا���ق وا���ر؛ إ��� �� ا������ ���رة �� أ���ا�� �� ا������، ���� ا��ا�� وا���رج ��� �� ��اء
 ������ ا���ع وا���ر ���ل ا���� ا�����ي�

 



 

 
 خالل مواسم النمو النشط، تقدم كل من األنسجة اإلنشائیة القّمیة و الجانبیة مساهمات منفصلة ولكنها منسقة في شكل وحجم

 النبات. عندما ینظر المرء إلى األشجار من یوم آلخر، فإن التغییرات التي حدثت ال یمكن مالحظتها. فقط في وقت التقلیم یظهر
 واقع نمو النبات بوضوح. واألكثر إثارة لإلعجاب هو تجربة العودة إلى المزارات القدیمة بعد عدة سنوات من الغیاب و

 صعوبة تمییز األشجار التي كانت مألوفة في یوم من األیام، والتي تحولت اآلن و بمرور الوقت من شتالت/شجیرات إلى اآلباء
 الكبار. إن انقسام و اتساع الخلیة، وهما أساسیات نمو النبات، بسیطان من حیث المبدأ وُمَعقدان في مهمتهما. إن اكتشاف ما

 یحدث أثناء النمو من حیث كیمیاء الخلیة ، بعیًدا عن حدود الرؤیة البشریة ، هو أحد التحدیات التي تواجه علماء الیوم.
  

 ���ف ا���رة
  

 ُتظِهر الحیوانات كل مؤشرات نشاط الحیاة حتى قبل والدتها، األمر لیس كذلك بالنسبة للنباتات المزهرة وعاریات البذور فهي
 خالل خروجها  إلى العالم تبدو كبذور جافة للغایة و میتة،  في الواقع نقول أنها في سبات فقط بسبب وجود نشاط أیضي قابل

 للقیاس في بذور قابلة للحیاة و قادرة في نهایة المطاف على اإلنبات. عندما ننظر للظروف المناسبة، تستیقظ البذرة من السبات
 وتدخل في فترة قصیرة من النشاط المكثف الذي ال یمكن تكراره في أي وقت آخر خالل تاریخ حیاة النبات. إن مشاهدة العملیة

 الكاملة إلنبات البذور تحدث في غضون أیام هو أمر مذهل حًقا.
  

  البذور هي  شيء استثنائي. فهي مدمجة/مضغوطة، ویمكن تخزینها بسهولة، وقادرة على البقاء على قید الحیاة لفترات طویلة
 خالل درجات الحرارة المتجمدة أو الجفاف، وهي نفسها  الظروف التي في العادة تقتل النباتات األم. عندما تبقى هذه البذور

 جافة  تقاوم الهجوم الفطري، بالرغم من أنها تحتوي على مخازن غنیة من األطعمة الجذابة للحیوانات، فإنها دائما تقوم بتمویه
 الحیوانات المفترسة عن طریق اللون البني المشابه لخلفیتها وهو لون التربة.

  
 قشرة البذرة و هو غالف البذرة، والذي یختلف لونه و ملمسه و سمكه، من نوع الى نوع. حیث أن سماكة وصالبة غالف

 البذرة تحدد مدى سرعة اختراق الماء لها. وهذا بدوره یتعلق بمدى إمكانیة حدوث اإلنبات بعد أن تكون البذور قد شقت طریقها
 طبیعیا إلى التربة أو زرعت بواسطة البستاني.

  
 یجب أن یكون غالف البذرة السمیكة مخدوشًا؛ أي أن سطح البذرة یجب أن

 یكون منقورا أوًال لیصنع فتحات دقیقة یمكن من خاللها أن یعبر الماء الحاجز
 الذي یمثله الغالف. في الطبیعة، تقوم فطریات التربة والبكتیریا بتحلیل

 غالف البذور ببطء ؛ أو عن طریقة أسرع یتخللها عملیة جرش بسیط للبذرة
 و ذلك عن طریق جزیئات التربة المتقلبة أثناء هطول األمطار الغزیرة. قد

 یحدث أیًضا خدش لغالف البذور الصلبة أثناء مرور البذور من خالل
 اسراب الطیور أو َمِعَدات  الحیوانات الكبیرة و التي تكون شدیدة الحموضة.

 بالنسبة لبعض البذور هذا النمط من الخدوش یكون ضرورًیا جًدا إلنبات
 البذور بحیث یتم تعبئتها بثمار مغذیة غنیة باأللوان لجذب انتباه الحیوان

 ومكافئته بالطعام البتالع البذور. فائدة ثانیة تستمدها البذور من هذه العالقة
 غیر المتوقعة هي أنها تنتشر على نطاق واسع. یمكن للطیر أن یطیر مسافات

 كبیرة في الوقت الذي تستغرقه البذرة بالمرور عبر أمعائه، وفي نهایة
 الرحلة، یتم إخراج البذرة مع بعض األسمدة التي قد تكون مفیدة في البدء في

 حیاة النبتة الجدیدة.
 
 

�� ا����� ������  ��زا�� ���ف ا���رة و ���� وا��ة �� ��ور ا���ل ، ���� رؤ
 ��� ا����� ا����ى�

 ����� ا����� ا�����ة ���� ا�����ت ������ل زوج �� ا��وراق ا�����ة و ��ق
 ����ة  و ��ر�

  
 



 

 
 البستانیین الذین یجمعون البذور من نباتاِتهم الستخدامها في السنة التالیة قد یضطرون إلى استخدام طرق خدش صناعیة. العدید
 من بذور أنواع الترمس المختلفة هي مثال على ذلك. إحدى الطرق المطولة والمملة بدًال من ذلك شق  كل بذرة بملف أو سكین
 حاد أو بدًال من ذلك یمكن غمر مجموعة من البذور لبضع دقائق في حمض الكبریتیك المركز. یجب توخي الحذر عند استخدام

 الحمض والتأكد من شطف البذور في المیاه الجاریة. طریقة أخرى هي  لف  ورق زجاج خشن على وعاء، الوجه الجانبي
  الخشن باتجاه الداخل، ثم إغالقه بغطاء و یتم خّض البذور بقوة حتى یتم خدش غالف البذور بشكل جید.

 

  ����  ����� ا���اء و ا�����
 

 بذور الفاصولیا لدیها غالف رقیق، یمكن تقشیرها بسهولة بعد نقعها
 لبضع ساعات. ویحتل الجزء األكبر من هذه البذور نوعین من بنیة

 تخزین الغذاء، على شكل كلیة، یطلق علیهما اسم فلقات أو أوراق البذرة
 (الكلمة الیونانیة كوتي لیدون تعني "كوب مجوف" أو "مقعر" ، مثل

 بعض الفلقات). فقط عندما تفصل بحذر كل منها على حده نرى سبب
 كون البذرة جنین، كنبتة صغیرة تنتظر لحظة والدتها. یوضح جنین

 الفاصولیا كل خصائص النبات الكاملة، رغم حجمها المصغر: الجذر ،
 أو الجذیر (الالتیني: رادیكوال، "الجذر الصغیر") كما یطلق علیه في

 هذه المرحلة ؛ ساق قصیر وزوج من األوراق الشاحبة التي تظهر دلیًال
 على وجود العروق بداخلها. إن التفاصیل الدقیقة لجنین النبات، هي مثل

 الطفل الذي لم یولد بعد، تبدو رائعة.
  

 أثناء اإلنبات، یكون الجنین هو جزء البذرة الذي ینمو إلى شتلة أو نبتة
 صغیرة. تستجیب األنسجة اإلنشائیة القّمیة  في أطراف الجذر والساق

 بسرعة إلى تحفیز اإلنبات وإطالق نفسها في عملیة النمو األولیة
 الموضحة سابقا.

  
 

 ���أ ا�����ت ���ر ا����� ا������� ����� و ا��ي ����� �� ���ل ���ف
 ا���رة�

 
 

��� ��� ا���ء، ����ع ا����ز  �� ��� ��� ��ع ا����� ���
 ا���ري �� ��ة ا�����ت �� ����ة ا������ ��� ���

 ا�����، ���ب ا���ع ا����� (ا�����ف) �� ا��رض
 ا�����ت و ������ ���ج ��ف ا���ق �� ا������



 

 
 ����� ����ر ا�����ت �� ا����� و ����� ��ق ا��������، ���أ ��� أوراق ا����� ا�����د �� ا���ور و ����ل إ�� ا���ن ا������

 

 
��دة  ��� ��ف ا���ق �� و�� أول زوج �� أوراق ا������ ���أ ا�����ت �� ا����� ��ن ������  �ُ��� ا���� ا����� ����� ا�������� ز

 ا����ن ��� ا����ا��� �� ��� ا������ت ا�������
 



 

 
 دا�� ���ب ا��رة

  
 

 الفلقات هي جزء من الجنین و مرتبطة به ، لكن دورها مختلف كلًیا. فإنها عوضا عن النمو فهي  تتقلص تدریجیا حیث یتم نقل
 طعامها المخزن إلى الشتلة. في نباتات الفاصولیا، یمكن مالحظة ذلك ألن توسع الجزء السفلي من الجذع، المسمى بـ

 التحت-فلقي، یرفع الفلقات الى  مسافة قصیرة فوق سطح التربة حیث  تذبل و تسقط عن النبتة في غضون بضعة أیام حیث انه
 تم استنفاذ إمدادات طعام الفلقات. عندما ترفع النباتات فلقاتها بهذه الطریقة ، یطلق علیها طریقة epigeous لإلنبات ("فوق"

 ، "األرض"). تبقى الفلقات مدفونة في األرض أثناء اإلنبات األرضي بالنسبة للعدید من البذور بما في ذلك البازالء.
  

 بذور النباتات المزهرة تحتوي على واحد أو اثنین من الفلقات. یستخدم علماء النبات هذه الخاصیة لتقسیم كاسیات البذور إلى
 مجموعتین رئیسیتین - هما: ذوات الفلقتین و ذوات الفلقة الواحدة. مقارنة مع ذوات الفلقتین، ُیعتقد أن ذوات الفلقة الواحدة هي

 أحدث عملیات التطور النباتي وتشمل األعشاب والحبوب (القمح والشوفان والشعیر واألرز والجاودار) وقصب السكر
 والخیزران والنخیل والزنابق و السوسن، و زهرة السحلب.  ذوات الفلقتین، المجموعة األكبر ،تشمل كل شيء من الورود

 والروودندرون إلى أشجار الدردار و الزهور النجمیة،  باإلضافة إلى عدد الفلقات، هناك سمات أخرى یمكن وصفها فیما بعد،
 تمیز هاتین المجموعتین من كاسیات البذور.

 
  حبوب الذرة هي في الواقع بذور محاطة بجدار فاكهة رقیق یرتبط ارتباًطا وثیًقا بغالف البذرة. تحتوي البذرة على جنین، و
 فلقة واحدة (الذرة من ذوات الفلقة الواحدة)، و نظام ثاني لتخزین الطعام یسمى السویداء (أندو-"باطنیا" ؛ سبیرما-  "بذرة")

 التي تغذي أیًضا الشتلة أثناء عملیة اإلنبات، إن اللب األبیض الناعم في كل حبة ذرة طازجة على قولحة الذرة هي السویداء.\



 

  یحدد حجم انظمة تخزین األغذیة في البذور الحد األقصى للعمق الذي یمكن غرسها و تنبیتها بنجاح.على سبیل المثال إذا تم
 وضع بذرة صغیرة في مكان عمیق ، ستستخدم الشتلة األطعمة االحتیاطیة قبل أن تصل إلى سطح التربة. یحتوي كیس البذور

 على  تعلیمات محددة حول عمق الزراعة، ولكن القاعدة المفیدة هي دفن البذرة لیس أعمق من طولها. الوضع السطحي/الضحل
 عموما أفضل من الوضع عمیق جدا.

 
 یختلف حجم البذور باختالف أنواع النباتات، من البذور الكبیرة المألوفة هي بذور جوز الهند. إنه الجزء الموجود داخل القشرة

 الصخریة القاسیة التي تشكل جزًءا من جدار الفاكهة. الغذاء األبیض الصالح لألكل في جوز الهند هو مادة البذرة، والعصیر
 غني المذاق الطازج  في جوز الهند هو السویداء الذي تحول إلى سائل أثناء نضج البذرة. البستانیین هم على معرفة و اّطالع

 على بذور ذات الحجم األصغر، بما في ذلك بذور الخردل التي تم استخدامها كاستعارة رمزیة للحجم المتناقص.من  بعض
 أصغر البذور التي تنتجها زهرة السحلب هي مثل جزیئات الغبار، وتحتوي فقط على بنیة جنینیة بدائیة.

 

 إ���ت ا���رة
 

 مجهزة بكل ما یلزم لخلق نبتة جدیدة، تنتظر البذور ببساطة حتى یتم تحقیق ثالثة شروط بیئیة حیویة: توفیر كمیات وافرة من
 المیاه، ودرجة الحرارة المثلى، و الظروف في التربة ذات تهویة جیدة أو أي موقع آخر.

 خالل األشهر أو السنوات من السكون ، یتم وضع الجنین في حالة من الحیویة المعلقة/الموقوفة عن العمل بسبب حالة الجفاف
 لخالیاها. حیث یكون أقل من 2 في المائة من وزن البذرة هو ماء ، مقارنة في النبات العشبي الناضج مكون من 95 في المائة

  ماء- وهو نبات ذو  لون أخضر وناعم.
 

 إن المحتوى المائي المنخفض هو الذي یحمي البذرة من التلف في درجات الحرارة المنخفضة. عندما یتجمد الماء یتوسع ؛ في
 الخالیا، حیث من الممكن لبلورات الثلج أن تمزق البنتوبالزم/الجبلة األولى. ومع ذلك، إذا أصبحت البذرة جافة تماما ، فإنها

 تفقد قدرتها على البقاء وقدرتها على اإلنبات.
 

 یختلف طول الفترة الزمنیة للبذور بناءا على النوع وظروف التخزین. یستخدم التخزین منخفض الحرارة في بنوك البذور التي
 یتم إنشاؤها في جمیع أنحاء العالم وذلك لحمایة العدید من أنواع  النباتات من االنقراض المحتمل بسبب األنشطة البشریة

 المدمرة. تمت المصادقة على طریقة الحفظ هذه من خالل تقریر عن اإلنبات الناجح لبذور الترمس القطبیة المأخوذة من تربة
 التندرا المجمدة، وتبین أنها ال تقل عمرًا عن 10،000 سنة، و ذلك بواسطة طرق التأریخ بالكربون المشع، .حتى عند تخزینها

 في درجة حرارة الغرفة، و مع ذلك تبقى بعض البذور قابلة للحیاة لفترات طویلة إلى حد ما. اكتشفت بذور میموزا/السنط في
 متحف التاریخ الطبیعي في باریس و لقد أنبتت بعد 221 سنة من التخزین.

 
 

 یمكن للبذور أن تستهلك كمیات كبیرة من الماء مثل اإلسفنج الجاف. في البدایة یتم امتصاص الماء من خالل عملیات التشرب
 التي تتناسب فیها جزیئات الماء مع الفراغات بین السلیلوز والبروتینات والمواد األخرى في جدران الخالیا الجافة

 والبروتوبالزم/الجبلة وعندما تمتص مكونات الخلیة كمیة أكبر من الماء، فإنها تصبح ناعمة ومنتفخة، مقارنة بما یحدث عندما
 تنقع حبیبات الجیالتین الجافة و التي أیضا تمتص السائل في قطرة ماء.

 
 فعندما تتم عملیة األمتصاص بالكامل فتصبح معظم البذور ضعف حجمها األصلي وبما أن غالف البذرة یتوسع إلى درجة أقل

 من محتواها، تنقسم أغلفة البذور؛ مما یسمح بامتصاص الماء بسرعة أكبر من قبل الجنین والفلقات ومنحهم أیضًا الوصول
 الكامل لألكسجین في التربة. ُیعتبراألكسجین ضروري للعملیة الكیمیائیة التي ستحدث خالل عملیة اإلنبات.

  من دون التطرق الى تفاصیل تلك العملیات الكیمیائیة ، فإن النتیجة النهائیة،  إن وجدت،  هي انقسام جزیئات الطعام الكبیرة -
 النشا،والبروتین، والدهون - في الفلقة والسویداء إلى وحدات صغیرة قابلة للنقل بسهولة مثل السكریات واألحماض األمینیة, و
 بعد أن یتم إرسال هذه المواد إلى الجنین یتم استخدامها  لبناء خالیا جدیدة في األنسجة اإلنشائیة للشتالت وتزوید عملیات النمو

 بالطاقة الالزمة. تستخدم كل من النباتات والحیوانات نفس العملیة بالضبط (عملیة التنفس الخلوي) وذلك الستخالص الطاقة من
 األطعمة عن طریق حرقها في وجود األكسجین، یتوزع الغاز ببساطة من محیط النباتات، بما في ذلك من المسامات في التربة

 ذات األنسجة الرخوة. تبذل الحیوانات العلیا بما في ذلك البشر عند التنفس جهدا أكثر للحصول على األكسجین.



 

 یدفع الجنین بجذره إلى التربة عندما یكون الغذاء الكافي متاًحا له لترسیخ النبتة الجدیدة و لتناول المعادن الالزمة، و كذلك
 إلمتصاص الماء بطریقة أخرى مهمة جدا ُتسمى بالخاصیة االسموزیة (سیتم وصف عملیة الخاصیة االسموزیة في الفصل 8).

 قریبا سیصبح دور البراعم الجنینیة في النمو، و عند حدوث ذلك ، ینحني طرف الساق لألسفل َكخّطاف لسحب األوراق
 الصغیرة من خالل التربة حیث تتم حمایة النسیج اإلنشائي القّمي بین األوراق.

 تعتمد الشتلة بشكل كامل على اإلمدادات الغذائیة من بنیة تخزین البذور و الفلقات و السویداء, في جمیع مراحل نموها المبكرة.
 إن مثل هذا االعتماد على األطعمة المكونة بالكامل من مصدر مختلف هو السمة الممیزة للتغذیة الغیریة/المتعددة. الحیوانات

 والفطریات (الفطر والعفن) هي كائنات غیریة التغذیة، أما النباتات الُمعتمدة على التمثیل الضوئي تستخدم التغذیة الذاتیة، یصبح
 النبات ذاتي التغذیة فقط عندما ترتفع أولى أوراق الشتالت إلى الضوء، إنه تحول رئیسي في السلوك؛ من االعتماد على

 األطعمة المتوفرة في البذرة و من أن تصبح كائًنا مستقًال، فبمجرد أن تبدأ عملیة التمثیل الضوئي یتم إنتاج كل الطعام الذي
  تحتاجه النبتة.

 ینتهي اإلنبات رسمیًا عند خروج البراعم من التربة. یشمل التطور الالحق للشتلة نمو الساق والتوسع الكامل لألوراق األولى و
 الزوج الصغیر الذي شوهد ألول مرة داخل بذرة الفاصولیا، وتحت سطح األرض یتكاثر النظام الجذري بالتفرع المتكرر.

 

 ������ت ����� أ��ى
 

 إن االحتیاجات األساسیة للماء و لدرجة الحرارة المثالیة و للتربة الفضفاضة لتوفیر األوكسجین، هي احتیاجات مألوفة لدى أي
 شخص یزرع النباتات من البذور، أما المتطلبات الخاصة المضافة األقل شیوعا لبعض البذور قبل أن تنبت, فمن بین هذه

 العالجات المسبقة؛ المعالجة بالبرودة أو الحرارة ، والحاجة إلى الغسیل الكامل ، واإلضاءة بالضوء األحمر ، أو األكثر إثارة
 للدهشة یتم الحرق بالنار/الحرق السطحي.

 بعد أن یتم إفراغ البذور من ثمارها  فإنها بعضها لن تنبت حتى ُتكمل فترة ما بعد النضج، یبدو أن هذا هو الوقت الذي یتم فیه
 نضج الجنین وتحضیر جمیع األنظمة في البذرة للحدث الكبیر. في مجموعة من البذور من نبتة واحدة أو من مجموعة نباتات

 متشابهه ، قد ال تنبت كل البذور في نفس الوقت.  كما قد یكون اإلنبات الملتوي على مدى عدة أشهر أو سنوات أمر مزعج الى
 البستاني و لكنه في الحقیقة أمر مفید للنوع/لنبتة  للبقاء على قید الحیا، فإذا نمت كل بذرة من مجموعة بذور في نفس الوقت ،
 فإن خطر نفوق كل الشتالت في الجفاف المتأخر/غیر الموسمي سیزداد و بیمنا تعتبر البذرة هي األكثر مقاومة للتطرف البیئي

 في مرحلة دورة حیاة النبات ، فإن الشتالت تعتبر أقل حصانة من البذرة. یحافظ نظام اإلنبات الملتوي/المتداخل  في كل
 األوقات على إمداد/تغذیة طارئة للبذور القابلة للحیاة في التربة، یتم تحقیق ذلك بواسطة مجموعة بذور لدیها - في مرحلة ما

 بعد النضوج- معدالت متفاوتة و مختلفة من الخدوش بسبب اختالف سماكة غالف البذرة.
 عائق آخر لعملیة اإلنبات قد یكون وجود مواد كیمیائیة تمنع العملیة حیث توجد هذه المواد بشكل عام في غالف البذور و یتعین

خ الشتالت. إن طریقة تنسیق عملیة ب التربة بالماء الكافي لضمان ترسُّ  غسلها عن طریق األمطار الغزیرة التي أیضا ُترطِّ
 اإلنبات مع فترات األمطار و عدم جعل البذور تنخدع بموجات األمطار الصیفیة هي طریقة مبتكرة لإلنبات. یمكن العثور من

 حین آلخر على بذور منبَّتة داخل الجریب فروت، ولكن في معظم أنواع الفواكه إن المواد الكیمیائیة أو التركیز العالي
 للبوتاسیوم العالي حدوث التنبیت، ففي حالة جمع البذور من الثمار الّلبیة یجب غسلها من المواد الكیمیائیة وتجفیفها جیدًا قبل

 الزراعة.
 
 

 ومن الحاالت المثیرة لالهتمام عملیة التثبیط الكیمیائي لإلنبات، فهي حالة یمكن فیها للنبات منع إنشاء أنواع مشابه أو مختلفة
 للنبتة, تعتبر هذه العملیة فعالة للقضاء على المنافسة على الموارد و المساحة في حالة نقصها، ویطلق علیها اسم عملیة التضاد
 البیوكیمیائي (الیونانیة: "المعاناة المتبادلة") وتتم هذه العملیة عن طریق تشبع التربة المحیطة بالمواد الكیمیائیة التي ُغِسلت من

 األوراق واألغصان الساقطة من النبتة التي في حالة دفاع، في حاالت قلیلة ، یعتقد أن الجذور تفرز مواد كیمیائیة معینة بالقرب
 من أشجار الجوز، وهذا ما یفسر عدم قدرة المزارعین على زراعة محاصیل أخرى هناك. عملیة التضاد البیوكیمیائیة هي

 ظاهرة مثیرة لالهتمام والتي یمكن استخدامها في تطویر طریقة للتخلص من األعشاب الطبیعیة النامیة و في اختیار المحاصیل
 في الزراعة البینیة/المختلطة/المتنوعة.

 على الرغم من أن البذور قد تبدو نائمة في التربة ، إال أنها تستجیب تماًما للتغیرات في بیئتها، ولكي تصبح الشتالت راسخة
 خالل الموسم األكثر مالئم لنموها ، یجب أن تنبت بذور النباتات المحلیة من المناطق المعتدلة في األرض  في فصل الربیع

 وبعد ذوبان الثلوج األخیرة (في األماكن التي طبیعیا یكون فیها الشتاء البارد)،ألنه سیكون من اإلسراف للشتالت أن تبدأ بالنمو
 في وقت متأخر من السنة ألنه ال یمكن للشتلة البقاء على قید الحیاة في فصل الشتاء، لتجنب مثل هذه النتیجة ، یجب أن تكون



 

 البذور متطابقة/مرتبة في طبقات قبل أن تنبت؛ لذا یجب ترطیبها وإعطائها فترة أطول من درجات الحرارة المنخفضة، یحدث
 هذا التطابق طبیعیًا في سیاق الدورة الموسمیة العادیة، حیث یتم إنتاج البذور في أواخر الصیف و التي ترطبها أمطار الخریف،
 و تبقى طوال فصل الشتاء مبردة بحیث تصبح جاهزة لالنبات في أیام الربیع المعتدلة والمشرقة. و یمكن تجهیز عملیة التطابق
 للبذور بشكل اصطناعي و ذلك بوضعها بین طبقات من الورق الرطب في الثالجة لمدة شهر أو شهرین، وهناك آلیة استثنائیة

 أخرى لضمان إنبات بعض البذور في موسم معین، تتضمن تغییر إدراك البذرة لفترات طول النهار بواسطة نظام كیمیائي
 ینشط بعد أن تتشرب البذور الماء.

 
 تصبح بذور النبتة - التي تنمو بشكل أفضل تحت أشعة الشمس المباشرة و المشرقة -  في وضع غیر مالئم/سیئ عندما تنبت
 في ظل النباتات األخرى، إن بعض النباتات المحبة للشمس تنتج بذور ال یمكن أن تنبت في ظل هذه الظروف الغیر مرغوب
 بها (أي أن تنبت في ظل نبتة أخرى)، و بدال من ذلك تستجیب لإلضاءة الضوء األحمر فقط. یتكون ضوء الشمس من ألوان

 مختلفة (أطوال الموجة) نراها منفصلة في شریط قوس قزح، فعندما یمر ضوء الشمس من خالل ورقة ، یلتقط الكلوروفیل في
 الورقة طول الموجة الحمراء.

 في غابة من األشجار ذات األوراق العریضة في فصل الصیف و أسفل مظلة من األوراق الكثیفة، على سبیل المثال، یكون
 الضوء المفلتر باللون األحمر قصیًرا ،أما في غابة من األشجار المتساقطة األوراق (التي تفقد أوراقها في الشتاء) ،و عندما ال

 تتشكل مظلة من األوراق فإن البذور الحساسة للضوء تظل  في حالة ُسبات حتى أوائل فصل الربیع  الى أن تصبح درجات
 الحرارة و حالة المیاه في  التربة مالئمة لنمو الشتلة، أما في الغابات الماطرة االستوائیة دائمة الخضرة ، قد یتأخر اإلنبات

 لسنوات حتى یؤدي انهیار شجرة كبیرة قدیمة إلى حدوث فتحات تضمن ألشعة الشمس الكاملة أن تصل  إلى األرض و التي
 َتِحّث البذور التي تنتظر حدوث ذلك.

 
 

 ضرورة أخرى غیر اعتیادیة إلنبات بعض البذور هي الحاجة للخدش عن طریق التعرض للنار، فمن الواضح أن هذه الوسائل
 المتطرفة ال تنطبق إال على البذور ذات الغالف السمیك للغایة وهي األكثر شیوًعا بین أنواع البذور حیث تكون في هذه

 المناطق حرائق البرق الدوریة جزًءا من التوازن الطبیعي، و في المناخات المتوسطیة ، بما في ذلك جنوب غرب الوالیات
 المتحدة ، تصنف مجموعة من النباتات تحت اسم غابة حرشیة/أرض البّلوط، هذه الشجیرات ذات النمو المنخفض تحمل أوراق

 صغیرة(ملمسها جلدي) غنیة بمادة صمغیة شدیدة االشتعال، إن الفضالت الورقیة والفروع الجافة لهذه الشجیرات تشكل مادة
 سریعة اإلشتعال للحرائق المتحركة خاصة على المنحدرات الشدیدة حیث تنمو عادًة، إن بذور هذه النباتات تنجوا من الحرائق

 لیس بأكثر من حرق سطحي ، ولكن هذا الحرق كافي لتهیئتها المتصاص المیاه خالل األمطار القادمة، تتحول أجزاء من
 النباتات األم المذكورة أعاله إلى الرماد ، والتي بدورها تعید تدویر العناصر الغذائیة للتربة ، العناصر الغذائیة الكامنة بال فائدة
 في الفروع المیتة لسنوات، و بهذا تتم إعادة نمو شجیرات الغابة الحرشیة من التیجان الجذریة من تحت األرض. إن هذا النمو
 یكون أكثر نشاطا و قوًة من ذلك الذي حل محله، وأكثر قبوال للحیوانات التي فرت من الحرائق ولكنها سرعان ما تعود لتبدأ

 حیاة جدیدة. یكون نمو الشتالت سریعًا في التربة المفیدة و السوداء وخصوصا مع سقوط أوراق الشجر ،حیث  تحتل العدید من
 أنواع النباتات المحبة للشمس مواقع غیر مالئمة ، وخصوًصا النباتات السنویة، لكن على األقل یكون هذا بشكل مؤقت.
 عند محاولة زراعة العدید من أنواع الزهور البریة الصحراویة ، وجدت أن بذورها الطازجة قد نبتت بشكل أفضل عند

 تسخینها في فرن على حرارة 120 فهرنهایت (49 درجة مئویة) لمدة أسبوع  قبل الزراعة، ویعتقد أن مثل هذه المعاملة
 القاسیة تعكس الحاجة إلى المعالجة المسبقة بالحرارة من أجل اإلنبات في البریة، حیث یتم إنجازه هذه المعالجة طبیعیا/بریا

 خالل أشهر الصیف عندما تصل حرارة تربة الصحراء وبذورها المدفونة بشكل سطحي إلى درجات الحرارة هذه، و بهذا یتم
 ضمان اإلنبات ونمو النباتات في أشهر الشتاء عندما تهطل األمطار السنویة وتسود درجات الحرارة المنخفضة.

 إن النباتات المفضلة لالستخدام الزراعي و البستاني تشترك في العدید من الخصائص؛ من بینها سهولة وموثوقیة إنبات
 بذورها. إن األنواع النباتیة األصلیة التي تحتاج لمتطلبات إنبات غیر اعتیادیة مثل تلك الموصوفة أعاله، یتم إعطائها اهتماما
 ضئیال من ِقَبل علماء النبات و عشاق الحدائق، وبالنسبة إلیهم تعتبر ذات أهمیة عامة فقط، لكن روعة وجمال الزهور البریة

 یجعل عناء زراعتها  في الحدیقة جدیر باالهتمام. بالنسبة ألولئك المهتمین ، یمكن للجمعیات النباتیة األصلیة في منطقتك توفیر
 معلومات مفیدة عن طرق انتشار/تكاثر األزهار البریة.

 
 


