
 

 

 المحاضرة التاسعة                  الزراعة المحمية               
 

 الدكتور/ حسين عواد الزوبعي   

 الزراعة المائية 

عام   في  الزراعة  هذه  من    1966بدأت  أيا  اضافة  بدون  بالماء  النباتات  من  انواع  عدة  زرعت  حيث 

اجرى   اذ  االكاديمية  الدراسات  الغراض  العشرين  القرن  مطلع  حتى  هكذا  وبقيت  المعدنية  العناصر 

دراسات على تغذية النباتات واختبار تاثير العناصر المعدنية على    E.knop    ،J.sachsالباحثان االلمان  

تربة منها   بدون  الزراعة  نظام  تسميات على  اطلق عدة  التراكيب  مغذية مختلفة  باستخدام محاليل  النمو 

المغذية   المحاليل  في  المائية    solution cultureالزراعة  الزراعة  في   water cultureو  والزراعة 

تربة    tank farmاحواض   بدون  المائية    soilless cultureوالزراعة  الزراعة  دخلت  لقد  وغيرها 

حيث انشأت القوه الجوية االمريكية اول مزرعة مائية خارج  بعد الحرب العالمية الثانية  الحيز التجاري  

حوالي   بمساحة  طوكيو  زرعت    90حديقة  الخيار    بأنواعدونم  الخضر  كما    الطماطةمحاصيل  البصل 

ا الحربية  انشأت  السفن  داخل  تربة  بدون  مزارع  البريطانية  وفي    باستخداملبحرية  الصناعية  االضاءة 

في اوربا الغربية والواليات المتحدة    الخضراواتالوقت الحاضر توجد عدة مزارع متخصصة في انتاج  

المحمية   البيئية  الظروف  تحت  فواستراليا  الزراعة  من  النمط  هذا  نجاح  الى  المعلومات  ي  وتشير 

بيوت بالستيكية   بأنشاء  الخليج  اقطار  قامت بعض  . كما  الفرنسيين  ابحاث  الغربية من خالل  الصحراء 

الغربية من   المزروعة في اوربا  المساحة  بلغت  تربة . وقد  الزراعة بدون  وزجاجية استخدم منها نظام 

تشكل   هكتار(  500ة )هكتار( والمساحة المزروعة منها بدون ترب  7348البيوت البالستيكية والزجاجية )

والطماطة )0.07نسبة   بالخيار  يعاني    colins,Jensen 985% معظمها مزروعة  الذي  العراق  (وفي 

الفيزياوية صفاتها  تدهور  منها  والتي  الكثيرة  التربة  مشاكل  ووجود    من  الملوحة  وتراكم  والكيمياوية 

المسببات المرضية والنيماتودا والحشرات الى االدغال التي يصعب مكافحتها فان الظروف البيئة تسمح  

من   العالي  االقتصادي  المردود  الى  باالضافة  اعاله  المشاكل  لتجاوز  الزراعة  من  النظام  هذا  باستخدام 

والكالسيوم  تمت م  1985خالل زيادة االنتاج وفي عام   النتروجين  باستخدام  تربة  بدون  الزراعة  حاولة 

 5.21جزء بالمليون وكانت ناجحة حيث تم الحصول على حاصل عالي من الطماطة بلغ    300بمستوى  

 (استخدمت نترات الكالسيوم .  2كغم/م  20.84)كغم/نبات  



 

 

في الفضيلية زرع فيها    وبايعاز من الدولة انشأت مزارع في الحقل المكشوف استخدم فيها وسط الحصى 

عدد من الخضراوات والشعير واثبتت نجاحا باهرا . وتجري في الوقت الحاضر عدة تجار في الكليات  

مالئمتها   ومدى  التربة  غير  الزراعية  االوساط  اختيار  بهدف  الفضيلية  في  الزراعية  البحوث  ومراكز 

 للزراعة المائية.

 

 

 

 المقارنة بين الزراعة في تربة وبدون تربة:ـ

تفسر الزيادة في كمية الحاصل الناتج من الزراعة بدون تربة على اساس العوامل البيئية وعوامل التربة  

السريع  التدهور  العوامل  هذه  ومن  ومكوناته  الحاصل  على  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  تؤثر  التي 

ياوية للتربة وانتشار المسببات المرضية بشكل وبائي والمسافات  المستمر في الصفات الفيزياوية والكيم 

ان حاصل الزراعة بدون تربة يتفوق على نضيرة المنتج بالتربة    Reshبين النباتات وغيرها وقد ذكر  

المنتج بالتربة في الحقل المكشوف  اضعاف    10-4% وفي الظروف البيئية المكيفة والى  25-20بمقدار  

.  4.مسافات الزراعة بين النباتات  3. تغذية النبات  2.تعقيم وسط التربة  1ي ما يلي :وذلك لما يختلفان ف

. كمية االسمدة  8. نوعية الثمار7.كمية الماء المستعمل  6. المسببات المرضية  5السيطرة على االدغال  

النظافة  9المستعملة   المستديم  10. درجة  للمكان  الشتالت  نقل  التبكير في االنتا11. عملية  . حالة  12ج. 

 . الحاصل. 13وسط الزراعة 

 

لحاجتة -1 االنشاء  كلفة  قياس    ارتفاع  محرار  مثل  مختبرية  واجهزة  تغذية  وانابيب  مضخات  الى 

ودرجة توصيلية الكهرباء وميزان حساس وغيرها .   ph meterدرجة حموضة المحلول المغذي 

 Nutrientولتجاوز الجزء االكبر من هذه الصعوبات قام نظام الزراعة في تقنية الفلم الغذائي  

Flim Techniqe   تقنية العنصر الغذائي 

خبرة ومعرفة االدارة: من الضروري اطالع ومعرفة االدارة الواسعة حول كيفية تشغيل االجهزة  -2

في   العناصر  كميات  لتقدير  الرياضية  المعادالت  وبعض  تداولها  وكيفية  الكيميائية  المواد  وعن 



 

 

المحلول لكي ال يقع في اخطاء تسبب خسارة كبيرة خاصة فيما يخص استخدام العناصر الغذائية  

واالنتشار السريع لالمراض خاصة فطر الفيوزاريوم   phلصغرى( واالنخفاض واالرتفاع في  )ا

 بسبب الدوران المستمر للمحلول المغذي الملون حول جذور النبات. 

 

العناصر  -1 من  العالية  التجهيز  المالئمة  التراكيز  استخدام  بسبب  عالية  نوعية  ذات  ثمار  انتاج 

 المعدنية الضرورية لنمو النبات

 واالسمدة بتقنية امثل  استخدام الماء -2

 مالئمة النظام للدول التي تكون فيها االراضي الزراعية محدودة كدول الخليج العربي  -3

 انخفاض تكاليف تعقيم الوسط مقارنة بالتربة   -4

 الزيادة الكبيرة في االنتاج بسبب الزراعة بكثافة عالية -5

جذوره -6 محيط  لتدفئة  تستجيب  والخيار  الطماطة  مثل  الخضر  محاصيل  وان  بعض  الليل  اثناء  ا 

 حاجتها للتدفئة محيطها الهوائي يعطي زيادة في الحاصل 

 

 

( عميق  مغذي  محلول  في  الزراعة  الجذور    deep hydroponicsاوال:  تغطى  النظام  هذا  (في 

بصورة كاملة في النبات وتثبت النباتات من خالل ربطها وتسليقها بخيوط داخال البيت الزجاجي او  

الح  ويغطى  المغذي  المحلول  على  تحتوي  كبيرة  احواض  في  النظام  هذا  يستخدم  وض  البالستيكي 

في ثقوب  تعمل  االسود   البالستك  من  مستوى    بطبقة  ويكون  فتحاته  خالل  من  تعلق  الغطاء  هذا 

سواقي   باستخدام  الماء  اليه  يضاف  النتح  بسبب  ينخفض  عندما  حيث  ثابت  الحوض  في  المحلول 

متصلة بمصدر ماء . المحلول في هذه الزراعة غير متحرك ونتيجة ما يحدث من نشاط لهذا النظام 

المحلول   نظام  للزراعة على هيئة سواقي مصنوعة استخدم  يعمل احواض  الدوران وبذلك  المستمر 

المواد   مع  المحلول  تالصق  تمنع  بحيث  السميك  بالبالستك  مبطنة  اخرى  مادة  اي  او  الخشب  من 

المصنعة منها السواقي داخل البيت الزجاجي ومرتبة بانحدار معين بحوض المحلول المغذي ، يضخ 

وهذا المحل المحلول  تجمع  بانبوب  بينها  فيما  تربطها  التي  السواقي  الى  الحوض  من  المغذي  ول 

تستخدم   وقد   . المحلول  دوران  عملية  تحصل  وبذلك  المغذي  المحلول  بحوض  يرتبط  االنبوب 

 مضخات هواء للمحلول المغذي تقوم بضخ الهواء الى المحلول المغذي. 

 



 

 

النباتات قد تختلف بسبب استهالك االوكسجين الذائب في المحلول المغذي الن ذوبان االكسجين   -1

بطيئا في الماء وان ثنائي اوكسيد الكاربون سريع الذوبان في الماء فيتراكم ما ينتج منه من تنفس  

 الجذور وبالتالي يحصل االختناق 

الطاقة   -2 النبات تحتاج الى طاقة حيوية وتتأثر هذه  لنمو  العناصر الضرورية  ان امتصاص بعض 

قليل في المحلول ربما يتسبب بظهور اعراض نقص بعض العناصر    2oبتنفس الجذور ولما كان  

 على النبات رغم توفرة في المحلول. 

لجذور التي قد يكون للبعض  عدم تحريك المحلول ينتج عنه تراكم للمواد العضوية التي تفرزها ا -3

 منها تأثير على نمو النباتات

ان   -4 اي  المحلول  اجزاء  وبقية  الجذور  سطح  بين  المعدنية  العناصر  تركيز  في  تدرج  يحصل  قد 

 المحلول القريب من سطح الجذور يكون ذو تركيز مخفف من االيونات مقارنة بالبعيد عنها. 

لجذور مغمورة تماما في المحلول المكون من الماء ولتجاوز هذه المشاكل اقترح ان يكون جزء من ا

الهواء في  معلق  الجذور  من  االخر  والجزء  المعدنية  فكرة   والعناصر  نشأت  هذا  من  بالتنفس  ليقوم 

المغذي   المحلول  فلم  من    nutrient flim technique  (N F Tتقنية  خفيفة  دوران طبقة  وهي   )

بعمق   المغذي  المعدنية    5-3المحلول  بالماء والعناصر  المغمورة ويجهزها  النباتات  سم حول جذور 

خارج  الى  الماء  تسرب  لتمنع  الداخل  من  بالبالستك  مبطنة  سواقي  في  النباتات  تزع  حيث  والهواء 

المح  يضخ  بحيث  معين  بانحدار  الحوض  في  السواقي  وتكون  من  النظام  المرتفعة   النهاية  الى  لول 

الرئيسي   بالحوض  االرضية  الجاذبية  بفعل  الساقية  من  السفلية  النهاية  باتجاه  بقوه  فينساب  الساقية 

المحلول   حموضة  درجة  وتضبط  المغذي  المحلول  في  الذائبة  االيونات  تركيز  قياس  يتم   . للمحلول 

( السيطرة  اجهزة  الح N F Tباستخدام  وتستخدم  المتطورة  على  (  الدقيقة  للسيطرة  االلكترونية  اسبة 

 البيئة للجذور .  

 :ـمن مميزات طرائق فلم المحلول المغذي 

سهولة وبساطة االدارة مقارنة مع اي خطأ قد ينتج عنه تلوث المحلول بسبب ما قد يعلق به من   -1

تنتج من دوران المحلول المغذي السائل على حموضة ) ن  ( وقد يكو   ph  6.5-6.0امالح والتي 

 قسما منها ذو تأثير سلبي خاصة عند ارتفاعها نتيجة امتصاص العناصر المعدنية  

 ان هذا النظام يتطلب فقط تبديل بالستك التبطين فقط في نهاية المحصول وهو رخيص الثمن.  -2

 يكون المحلول في دوران مستمر ينتج عنه تجانس لتركيز العناصر المعدنية .  -3

وليا وانحدار على احد جوانبها عرضيا بالنسبة لساقية الزراعة يكون فيها انحدار بين احد طرفي ط

من اجل استمرارية انسياب المحلول المغذي حول جذور جميع   1/70او    50/ 1ويعتبر افضل انحدار  

  . ان  النباتات  الضروري  مباشرة من  الزجاجي  البيت  الزجاجي على ارض  البيت  وفي حالة وضع 



 

 

حوام  بواسطة  معلقة  السواقي  تكون  ان  وممكن  هذا  مستويا  ارتفاعات يكون  ذات  حديدية  ل 

وانخفاضات والسواقي اما ان تصنع من الخشب المبطن بالبالستك . يستبدل البالستك في نهاية كل  

زراعي   مثلث موسم  شكل  على  ويرتبطان  الخارج  نحو  واالسود  الداخل  نحو  االبيض  يستعمل  وقد 

اب   25030عرض   الساقية  الى  المحلول  يجهز  باالنتشار  للجذور  يسمح  لكي  البالستك  سم  من  تداء 

 لتر/ دقيقة.  2-1االسود معدل حركة المحلول في السواقي 

 

تبنى   واسع  تجاري  نطاق  الزراعة على  تكون  وعندما  البالستيكية  االحواض  تستخدم بصورة عامة 

االحواض من االسمنت ويبسط على مستوى المحلول في الحوض نتيجة االستهالك من قبل النباتات 

% من حجم المحلول  15-10والتبخر ينزل الماء لملئ الحوض الى المستوى االصلي حجم الحوض  

الن  الم النظام  في  المستعمل  في  90-85غذي  السواقي  في  مستمر  دوران  حالة  في  المحلول  من   %

لتر( يكفي لمزرعة طماطة بمساحة هكتار .    50000م )50يستخدم الحوض حجم    N F Tمزرعة  

موقع الحوض يكون عادة اوطأ من مستوى سطح االرض حيث عندما يتوقف ضخ المحلول يرجع  

الس في  الموجود  من المحلول  تصنع  واالنابيب  المحلول  احواض  جميع  التجميع  انابيب  الى  واق 

 البالستك او مواد مبطنة من البالستك لمنع تفاعلها مع المحلول . 

هذا النوع من الزراعة يعتبر ابسط انواع الزراعة بدون تربة من حيث العمل والتنفيد وهو يشابة لحد  

الت  في  العادية  الزراعة  النباتات ما  وتغذى  الحصى  او  بالرمل  التربة  تستبدل  النظام  هذا  في  ربة 

بالمحلول المغذي الذي يضاف لوسط الزراعة من االعلى وان المحلول الزائد عن درجة تشبع الوسط  

المفضل   ومن  الزراعة  حوض  من  السفلي  الجزء  في  الجوانب  على  مثبتة  فتحات  خالل  من  ينزل 

او خلطة من ناعم  )  استخدام رمل  والدبال  او  PEATالرمل  تمتلك (  او اي مادة  الفيرميكيواليت  او 

بالرطوبة لتحقيق هدف مباعدة ، فترات الري يضاف المحلول المغذي  قابلية عالية على االحتفاض 

تضاف  او  بسيطة  مرشات  عليها  مثبت  الزراعة  احواض  اعلى  موضوعة  مثقبة  انابيب  بواسطة 

يمياوية بحاالتها الصلبة )مسحوق( ثم تروى بالماء وعند كل رية  على هيئة اسمدة ك العناصر المعدنية  

يذوب قسما من هذا السماد ويستفاد منه النبات وعند االستخدام في نطاق تجاري واسع يربط الحوض  

برميل   في  متصل   ) تلقائي)اوتوماتيكي  وبجهاز مخفف  الماء  في مصادر  المغذي  للمحلول  الرئيسي 

المركزة وعند كل رية تنتقل كمية من المادة المغذية المركزة الى الحوض  يحتوي على المادة المغذية  

الرئيسي تلقائيا بالكمية المحدودة من الماء . اما البزل فيكون بواسطة انابيب مثقبة في ارضية حوض  

الزراعة محاطة بطبقة خفيفة من الحصى لتمنع انسداد هذه الفتحات بواسطة حبيبات الرمل او جذور  

فيمتاز هذا النظام بأن انشاء احواض الزراعة تكون غير مكلفة لذا يمكن بناؤها من الطابوق    النباتات

والسمنت ولعدم اهمية الماء الزائد المبزول فال حاجة الى مواد مبطنة مانعة للبزل التي تكون غالية 



 

 

تف لمنع  اثلين  بالبولي  وتغليفها  االسفلين  بمادة  لالحواض  الداخلي  السطح  يطلى  المحلول  الثمن  اعل 

الى الحموضة   الذي يميل  الزراعة كما يمتاز هذا    PH  6-6.5المغذي  الداخلي لحوض  من السطح 

النظام بعدم وجود مشكلة في التهوية وان كمية المحلول المغذي عند كل رية تكون محدودة وال ينزل  

 % فقط. 10-8منها اكثر من 

المحلول   )حوض  جزأ  كل  في  للترب  مانعة  مواد  نستخدم  تربة  بدون  الزراعة  من  النظام  هذا  في 

احوا تمأل  وغيرها(  المغذي  المحلول  وتجميع  توزيع  وانابيب  الرئيسي  بحصى  المغذي  الزراعة  ض 

قطر   الحجم  خالل  1.25متوسط  من  الري  ويتم  للزراعة  كوسط  صلب  وسط  اي  او  الرمل  او  سم 

الى  ثانية  ويعود  المغذي  المحلول  يبزل  الري  عملية  وبعد  الواحد  اليوم  خالل  معينة  زمنية  فترات 

ريقة حوض التغذية الرئيسي وبصورة عامة يكون الري في حالة الزراعة في وسط من الحصى بط

 ( السطحي  البزل  Sub- irrigation methodالري تحت  انابيب  نفسها  التغذي هي  انابيب  ان  (اي 

وتكون مثبتة في قاعدة سواقي الزراعة وعند الري يضخ المحلول من خالل فتحات في هذة االنابيب  

انية  دقيقة ثم يبزل ث   20فيرتفع مستوى الى مستوى السطح العلوي لوسط الزراعة في الحوض ويبقى  

تعمل   او عادية  تستخدم مضخات غاطسة  وقد  الرئيسي وهذكذا  التغذية  الى حوض  بواسطة مضخة 

يمكن ان ينفذ هذا النظام الى مساحة بيت زجاجي كامل  مؤقت(    timerبفترات تنظيم الجهاز منظم )

ة ومن مميزات هذا انه يمكن برمجت عملية الري بصورة تلقائية حيث تروى النباتات بصورة متكرر

ويكون تركيز العناصر المعدنية في المحلول المغذي ثابتا مقارنة بالزراعة المفتوحة ال توجد مشكلة 

اذ بعد كل عملية ري يأخذ المحلول بعض  في التهوية محيط الجذور بسبب وجود الحصى او الرمل   

الوسط   لحبيبات  البينية  المسافات  في  الموجود  الهواء  من  يحل  االوكسجين  البزل  في وعند  الهواء 

الوسط الرطب للجذور ثانية وبالتالي تتم التهوية للجذور كما ان استعمال نفس المحلول المغذي لعدة 

 مرات يسبب عدم البزل يؤدي الى اقتصاد كبير في النفقات . 

اما عيوب هذا النظام فهي ارتفاع التكاليف بسبب استعمال مواد غير منفذة للماء غالية الثمن كما ان 

استخدام   احتياجة اتكرار  ويسبب  التكلفة  من  يزيد  مما  واجهزة سيطرة  خزانات  وبناء  الى مضخات 

بصورة دورية لفحص محتوياتة من العناصر المحلول المغذي يصبح من الضروري اختبار المحلول 

نظرا   النبات  قبل  من  امتصت  التي  العناصر  من  فقد  ما  وتعويض  حموضتة  ودرجة  المعدنية 

 ذائية بدرجات متفاوتة حسب حاجة ونوع النبات.  المتصاص العناصر الغ

 رابعا : الزراعة في ضباب رذاذ من المحلول المغذي 

( حيث تستخدم سواقي للزراعة وتكون مغلقة تماما )غير منفذه( Aeroponicيطلق على هذا النظام ) 

فتغمر الجذور في وسط ضبابي من المحلول.  ويضخ المحلول المغذي من صمامات على هيئة بخار  

لكنة في السنوات االخيرة تمكنت بعض  هذا النوع يستخدم في الدراسات المختبرية وفي فسلجة النبات 



 

 

ا من  خاصة  االيطالية  والطماطة الشركات  الخس  لزراعة  تجاري  نطاق  على  النظام  هذا  مثل  نتاج 

 والخيار والبطيخ . 

 (molar solutionمولر/لتر ) 1محلول  •

 تذاب االوزان الذرية للعناصر الداخلة في تركيب الملح في لتر واحد من الماء المقطر  

محلول   لتحضير  )1مثال:  البوتاسيوم  نترات  من  =    (  3knoمولر  الغرامي  الجزيئي  وزنة  الذي 

يذاب  101(=16×3+)39+14 اي  على    101غم  فنحصل  المقطر  الماء  من  لتر  في  الملح  من  غم 

   nمولر من 1مولر من البوتاسيوم وبنفس الوقت نحصل على 1محلول 

 محلول وزنة مكافئ واحد من الملح في لتر واحد من الماء المقطر  •

 فؤالوزن المكافئ= الوزن الجزئي/التكا

 الوزن المكافئ=الوزن المكافئ×التكافؤ

 

اي ان المليمكافئ/لتر= 
مليمول

التكافؤ 
 لتر  /

 )في حالة االيونات االحاديةالتكافؤ يكون المليمكافئ/=مليمول/لتر( 

 =المليمكافئ/لتر×الوزن المكافئ ppmالجزء في المليون 

                       Ppm المليمول×التكافؤ×الوزن المكافئ = 

 مل 5ملح في لتر(واخر  101كان لدينا محلول مولر)فلو 

 39=1×39الوزن الجزيئي للبوتاسيوم=الوزن المكافئ×التكافئ=

 5=1/5الملمكافئ/لتر للبوتاسيوم=

 الجزء من المليون للبوتاسيوم=المليمول×التكافؤ×الوزن المكافئ 

                                  39×1×5=195ppm   

 

 

 الصحراوية: الزراعة  

الحارة تمتاز الصحراء بارتفاع درجات الحرارة والماء االرضي بعيد نسبيا ومالح   المناطق  في 

من   القريب  الجوفي  والماء  المرتفعة  بالرطوبة  تتصف  فالصحراء  االستوائية  المناطق  في  اما 

المناط صحاري  اما  االخرى  المناطق  من  اكثر  واالعشاب  الغابات  فيها  تنتشر  لذلك  ق  السطح 

 الباردة تكون ذات طرف حراري حيث الحرارة منخفضة حتى سبريا والقطب الشمالي. 

الصحراء الداخلية حيث تكون بعيدة من المناطق المائية كالبحيرات واالنهار مثل صحراء النجف  

والتصحر نتيجة التمدن مثال بغداد كانت مزروعة بساتين لكن الزحف المدني حولها الى التصحر  

ع المدني بسبب التلوث حيث كثرة المصانع مما يؤدي الى حدوث االمطار الحامضية  نتيجة التوس



 

 

الثلوث   وجود  كذلك  ضعيف  النبات  نمو  صالحة  فيكون  غير  يجعلها  االراضي  وتملح  الجوي 

الضروف   من  الناتج  الطبيعي  التصحر  وهناك  التربة  ادارة  وسوء  المبازل  قلة  بسبب  للزراعة 

 لناتج من قطع االشجار وازاله الغطاء النباتي . الطبيعية والتصحر الصناعي ا

 

( الكويت  الى  كربالء  شمال  من  الممتدة  الصحراء  مساحة  ثلث   400-150تبلغ  حوالي  كم( 

الثمانين اول زراعة في الصحراء حيث زرع   بداية  العراق في  البصرة في  بدأت في  الصحراء 

  ph  =7.5-8متر( و  20-10البطيخ على نطاق ضعيف وكان السقي بماء االبار التي يبلغ عمقها )

يقل الحاصل الى اقل    EC  8اما اذا وصلت    EC  4.5لطماطة حيث تتحمل  زرعت ا    EC  4.5و  

الري   منظومة  على  الحصول  من  البصرة  جامعة  في  الزراعة  كلية  تمكنت  وقد  النصف  من 

 بالتنقيط وجربت زراعة الطماطة. 

 

 التقنية التي اتبعت لزراعة الصحراء 

غير    الطماطة المناطق  في  حزيران  في  وتجنى  وتحصد  اذار  في  المكشوف  الموعد  في  تزرع 

من  الصحراء ال تنجح زراعتها في هذا الموعد الرتفاع درجة الحرارة وحصول فقد رطوبي عالي 

هذا  في  تزرع  ان  يمكن  ال  ولذلك  االمالح  وتراكم  النتح  طريق  عن  النبات  من  المتبخر  الماء 

الزراعة في تموز  الموعد . بعد ذلك اختير   الشتاء –موعد  الى  النبات سوف يتجه  اب  الن نمو 

  ECوقلة استهالك الماء من قبل النبات وتخفيف    ECوذلك لقلة وارتفاع الماء الجوفي وانخفاض  

 بواسطة االمطار وكان تغير موعد الزراعة افضل من االول. 

 

 الرياح الحارة المحملة بالسموم : 

المحم الجافة  الرياح  والبادرات هبوب  الفلقتين  النبات خاصة عند ظهور  تحرق  الرمل  بذرات  لة 

الصغيرة ولذلك اضطر المزارع ان يضع في العين)الحفره( الواحدة كمية كبيرة من البذور تصل  

ايلول ومن ثم تهب رياح السموم    –نبات عند نهاية اب    80-70بذرة ينبت منها حوالي    150الى  

نبات وبعد انتهاء او ذهاب السموم    7-6ساعة باليوم فتحرق النبات وال يبقى سوئ    7-6بشدة لمدة  

نبات وتروى عن طريق المنقط لتوفير الحماية والمحافظة على االزهار ولسهولة    6-4تخف الى  

 93-92عقد الثمار انتشرت الزراعة الصحراوية في النجف 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

طن من البذور   60تستور البذور بكلفة عالية وكمية كبيرة حيث تستورد صفوان بالبصرة حوالي  

ومن   الحارة  الرياح  تيارات  من  لحمايتها  بالستيكي  انبوب  بواقيات  تغطى  العين  في  تزرع  التي 

أكل جزء منها ومن الطيور التي تأكل الشتالت باالضافة الى البذور. االتجاه االن ان النمل الذي ي 

حتى   محدودا  حجما  تبلغ  ان  بعد  الحقل  الى  الظلة  من  تنقل  ثم  الظلة  داخل  بالداية  البذور  تزرع 

النقل تتطلب   الزراعة   2تبدأبالنمو بعد  ابكر من  بالتربة مباشرة تكون  الزراعة  لذلك فان  اسبوع 

غم  25وتتطلب  عين    150او    300او    200شتالت . اما الزراعة باالطباق والتي تحتوي على  بال

من البذور والشتالت الناتجة تكون مالئمة للزراعة في الحقل وبذلك تختصر كلفة البذور اذا ما  

غم )غرام واحد   250كغم من البذور والداية في االرض  6الحضنا ان الزراعة المباشرة تصرف  

 بذرة( 250ر يحتوي على  من البذو

 

الفقد بالعناصر الغذائية ناتج عن التربة الرملية التي ال تحتوي على معدن وال عين وال على طين  

العناصر فننا نقوم بعمل  وبالتالي تفقد الماء بسرعة وال تحتفظ به ولما كان من الضروري توفير  

بمقدار   الحيواني  السماد  ونضيف  )الشتالت(  النفق  امتداد  على  فوسفات 5حفرة  سوبر   + كغم 

سم وهذا في حالة  30م وتغطى بالتراب ويكون عمق الحفر  20)بطئ التحلل(لكل مشعاب طولة  

الغذائية    الطماطه بصورة خاصة وتزرع الحفر بالشتالت وذلك للمحافظة ولمد النبات بالعناصر

توفر   العضوية  المادة   ، واللحم  البيض  دواجن  خاصة  الدواجن  اسمدة  تضاف  الصغرى  خاصة 

االحتفاظ بالرطوبة والعناصر ولكن ليس بدرجة كافية لذلك تعتمد التغذية الورقية بأستخدام السماد 

ة تؤدي  السائل على االوراق وقد تضاف معه المبيدات .ان الزراعة في نفس المكان الكثر من سن 

االمالح   تراكم  ان  الى  اساس  على  اقسام  ثالثة  الى  تقسم  والتي  سنويا  االرض  تزرع  ال  لذلك 

 االرض المتروكة تغسل بواسطة االمطار. 

 –متر الزرعة تكون في اب    1.25وبين منقط واخر المسافة    2.5وعادة يكون عرض المسطبة  

االول تشرين  انجما  -ايلول  لحدوث  وتحسبا   . الثاني  النباتات  تشرين  قتل  الى  يؤدي  مبكر  د 

المزروعة في اشباط متأخرة يزداد عدد االنفاق المغطاة بالبالستك انفاق الزراعة في اشباط تكون  

 ايلول بعض المزارعون ال يغطون بالبالستك.  -اصغر من انفاق الزراعة في اب

 

 

الذي   الطماطة  فايروس  شتالت  هو  بين  زرعت  منه  وللوقاية  البيضاء  الذبابة  بواسطة  ينتقل 

الى   الخيار  من  انتقالها  وعند  لها  مقاوم  وهو  الخيار  تفضل  الحشرة  الن  الخيار  نبات  الطماطة 

 الطماطة ال تحتوي على الفايروس بالضافة الى مكافحة الذبابة 



 

 

حون بين الطماطة والبصل يتوقف في حالة الزراعة بدون غطاء وقد زرع الفال  12انتاج شهر  

والثوم والبزاليا والباقالء والبطاطا وقد استعملو بالضافة الى التغذية الورقية واضافة السماد مع  

    الماء. 


