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 عمميات خدمة النباتات البستنية      
 

 -من أهم عمميات الخدمة المتبعة لمنباتات هي :
 

إن الهدف من إجراء الحراثة  وةل لب ةل الةروة  لةهل ةهةت لالةة  ص  الحراثة والتنعيم والتسوية : -أوال
  مةن ادداةةتل ل  طهةت مةةب الةروة  لةاةةوس فاةةمتد  اةةاتد مدةةل الدوةتأ و ةةد الةح ةل    مةةت وتلداةةو

دوتأ الوذلر   في حة ن  ن  ل ةد  م ف جرى لةحط م الفةل الةراو   الفو رة لذلك لةاه ل زراع  لا 
 عم    الةال   الهدف مدهت ول ة د ل اطس الةرو  لةاه ل عم    الري  

إن الةةري لةةل  وم ةة  فو ةةرة ل دوتةةةتأ ح ةةع إن المةةتء   مةةل ع ةة  إذاوةة   :  Irrigationالــر   -ثانيــا
  في الةرو  ممت  اةهل امةاتاةهت مةن  وةل الجةذلر لادةبتلهةت إلة  وب ة   جةزاء ال دتار الغذائ 

 -من لزن الدوتأ   لودتك عدة طرق ل ري  ومهت :% (  99) الدوتأ    فلن المتء حلالي 
 الري الاطحي   -2
 الري ةحأ الاطحي   -1

 الري وتلرش   -3
 الري وتلةدب ط   -4

الدوةتأ وتل دتاةر الغذائ ة  الرةرلر   لدمةل  ل باد ول إمةداد  : Fertilizationالتسميد   -ثالثا
دةتجل   لال دتار الغذائ   ةبام إل  ثالث    اتم :  -لا 

لوةذ  ال دتاةر  حةتجهةت الدوةتأ وفم ةتأ  : Macro elementsالعناصر الغذائية الكبـر    -2
الفروةةةةلن ) اله ةةةةدرلج ن ) فو ةةةةرة لوةةةةي رةةةةرلر   ل دمةةةةل لاهدةةةةةتر ) لة ةةةةمل وةةةةذ  ال دتاةةةةر   

 المغدا لم (  الااالر ) الفور أ ) الفتلا لم ل  الدةرلج ن ) الولةتا لم )) االلفاج ن 

لوةةةي ال دتاةةةر الةةةةي  حةتجهةةةت الدوةةةتأ  :  Microelementsالعناصـــر الغذائيـــة الصـــغر   -1
دةةةةتر الدوتةةةةتأ   ل  ال دتاةةةر  مةةةن  مث ةةة  وةةةذ وفم ةةةتأ     ةةة  إال  ن لجلدوةةةت رةةةرلري لدمةةةل لا 

 (    حد دزدك لال المدغد ز ) الولرلن ) الدحتس ) ال

ة ةةك ال دتاةةر الةةةي  حةتجهةةت الدوةةتأ وفم ةةتأ     ةة   : Trace elementsالعناصــر النــادرة  -3
جدا وح ع  مفن ل دوتأ الدمل لاهدةتر ودلن لجلدوت   مثل   الا  فلن ) الفلو أ ) ال ةلد ) 

   الزئوق ) الفتدم لم ) الا ز لم لالراد لم (

 رئيسيين هما : تقسم األسمدة إلى قسمين         
 

 -لمن  وم ادامدة ال رل   : األسمدة العضوية : -2
 ادامدة ال رل   الدوتة     -أ
 ادامدة ال رل   الح لاد     -ب

 ادامدة ال رراء   -جـ
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 -لوذ  ةبام إل  ثالث   دلاع رئ ا   وي : األسمدة الكيمياوية : -1
 ادامدة الولةتا     -جـ     ادامدة الالااتة  -ب    ادامدة الدةرلج د     -أ

 طرق اضافة االسمدة : 
 طر ب  ال ددق   -3   طر ب  ال طلط   -1      طر ب  الدثر   -2

 طر ب  الرش ال المحتل ل المتئ      -5    طر ب  الة ب م   -4

إحةةةةدى ال م  ةةةةتأ الزراع ةةةة  الةةةةةي ةهةةةةدف إلةةةة  الةةةةة  ص مةةةةن  : Cultivationالعــــزق   -رابعــــا
لادداتل الةي ةدتفس المحالل في المتء لالغذاء لالرةلء وتهرةتف  إلة   الح تئش الرترة

 دهت ةفلن مألى لفث ر من ادمراض لالح راأ ) لةجةرى عم  ة  ال ةزق   رةت لةهل ة  الةروة  
 ل  ط ادامدة ال رل   لالم دد    

ع ف هةت  باد ول إعتدة زراع  الحار الات    لالةةي لةم  حةد:   Replantingالترقيع    -اخامس
إدوةةةتأ )  ل ة ةةةك ال ةةةةالأ الةةةةي متةةةةأ و ةةةد ال ةةةةل  ل ادجةةةزاء ال رةةةر   الةةةةي اراةةةأ للةةةم 

ااةئدتف الدمل    ارل إجراء وذ  ال م    لمدة ال ةةجتلز  اولع ن للداس الادف  ةاةطب
 الماة مل في الزراع  ادلل   

دة الماةتح   ل  باد ول ةرك عدد مدتال مةن الدوتةةتأ فةي لحة:  Thinningالخف    -ساساد
ال دد المدتال مدهت في الجةلرة اللاحةدة ) لةجةرى و ةد اهدوةتأ عدةدمت ةحةةلي الدوتةةتأ ع ة  

 لر ة ن حب ب ة ن ل  رر   
إن الهةةةدف مةةةن إجةةةراء ال ةةةف وةةةل لةب  ةةةل الةدةةةتفس وةةة ن الدوتةةةةتأ ع ةةة  المةةةتء لالغةةةذاء 

لو ض الح ةراأ  لالرلء وتهرتف  إل   ن ةجمب الدوتةتأ في ماتح  اغ رة  ج  هت مألى
 ل اهل من إاتوةهت وتدمراض  تا  الاطر   مدهت  

وةةل إزالةة  و ةةض ادجةةزاء المر رةة   ل المفاةةلرة  ل الرةة  ا   ل :   Pruningالتقمــيم    -ابعســا
 -الم ة  من الدوتةتأ لذلك لةحب ق ادوداف الةتل   :

 ةبل   اد جتر الر  ا  لةجد د اد جتر الماد    -2
 الثمتر   ةحا ن دلع   لفم   -1

 ةبا ر  طلال اد جتر لال ج راأ ممت  اهل من إجراء ال م  تأ الزراع   لهت   -3

فةي و ةض   Alternate bearing الة  ص من ظتورة الم تلم    ةوتدل الحمل ( -4
لالمباةةةلد وظةةتورة الم تلمةةة  وةةةل  ن اد ةةةجتر ةدةةةة     ةةجتر الاتفهةةة  مثةةةل الز ةةةةلن  

فو ةةر ل مةةلاد الغذائ ةة  ف ةةاثر ع ةة  اهدةةةتر   ثمةةترا از ةةرة فةةي اةةد  ممةةت  اةةول ااةةةدزاف
 في الاد  الةتل   ح ع  فلن    ال  ل م دلمت   
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ةة رض الدوتةتأ لإلاةتو  وتل د ةد مةن ادمةراض اةلاء الح ةر   :   Controlالمكافحة   -اثامن
 ل الاطر    ل الات رلا   ) لذلك فمن الرةرلري إجةراء المفتفحة  الف م تل ة  لهةذ  ادمةراض 

الل ااةةة دام المو ةةداأ الف م تل ةة  الا تلةة  ) فرةةال عةةن ذلةةك ةاةةة دم   رةةت مو ةةداأ مةةن  ةة
 ادداتل ل ة  ص من الح تئش ا ر المرالل ف هت لالةي ةدمل مب الدوتةتأ 

وةةل ماةةتح  مةةن ادرض الزراع ةة  المحم ةة   ل المفةةتن الم اةةص هجةةراء عم  ةة  :  المشــتل     
دةةةتر ال د ةةد مةةن  ةةة الأ الدوتةةةتأ ح ةةع ةةةزرع الوةةذلر  ل عبةةل الةفةةتثر لالرعت ةة  لا 

    غرض إدةتر ال ةالألو ض ادادتف 
 -: أهداف المشاتل والغرض من إنشائها     
ةلف ر الظرلف الو ئ   المالئمة  هفثةتر ال ةةالأ وتلوةذلر  ل ادجةزاء ال رةر   لفةذلك لةلز ةب  -2

 ال ةالأ الالزم  ل زراع  دا ل المدن   
    ج دة من ادادتف الممةتزة ل ةالأ الدوتةتأ الفو رةإدةتر ال ةالأ ال -1
االوةمةةةةتم وتدمهةةةةتأ عتل ةةةة  اهدةةةةةتر مةةةةب مدتاةةةةوةهت ل ظةةةةرلف الو ئ ةةةة  ل  لوةةةةت مةةةةن ادمةةةةراض  -3

اددةةةلاع لحاظهةةةت لالةلاةةةب فةةةي زراعةهةةةت وز ةةةتدة  ادة ةةةترلالح ةةةراأ لةمثةةةل اداةةةتس ادلل فةةةي 
 ادعداد الدتةج  مدهت وتهفثتر ال رري   

اددةلاع  لادة ةترتدة  عةداد ال ةةالأ لملاجهة  الةلاةب ادفبةي فةي مدةتطق اهاةالة الجد ةدة ز  -4
    المدتاو  لظرلف فل مدطب  لةدظ م عم    اهفثتر لالةحفم في ملاع د إدةتر الدوتةتأ

 ة غ ل اد دي ال تم   لز تدة ال ورة وتلممترا  لالةدر ل    -5
ت هجةراء الةجةترل لادوحةتع الزراع ة  ل ل ةلف ع ة  اللاةتئل ةلف ر الظةرلف الو ئ ة  المةةحفم وهة -6

     الواةتد المث   في زراع  لرعت   ل دم  الم تةل لز ةتدة اهدةتر لةحا ن دلع   المحتا ل 
إمداد الحدائق وتل ةالأ لالدوتةتأ الالزم  ل زراع  في  ل تأ محددة لفةذلك لة ةل ض الةدبص  -7

    لحدائق لااةودالل ودوتةتأ جد دة والرة ار   من الةتلف لالم أ من دوتةتأ ا
 : لـواع المشاتـأن    

  -: إلىحيث تقسم  م المشاتل من حيث الغرض من إنشائها :يتقس -أوال"
لوةةةي الم ةةةتةل الةةةةي ةد ةةةئهت الجهةةةتأ الحفلم ةةة   ل ال ةةةرفتأ الزراع ةةة   : مشـــاتل عامـــة -2

    وتلدوتةتأالفو رة لذلك همداد عدد فو ر من الحدائق ال تم  
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لوي الةي ةد أ رمن الحدائق ال تا  لف هت  ةم إفثتر الدوتةتأ  : ( صغيرة مشاتل خاصة ) -1
غةةةرض ةةةةلف ر ال ةةةةالأ الالزمةةة  لزراعةةة  وةةةذ  لوأعةةةداد اةةةغ رة لفةةةي ماةةةتحتأ محةةةدلدة لذلةةةك 

    الحدائق ال تا 
تر الدوتةةتأ وأعةداد لوةي الم ةتةل الةةي ةد ةأ داةراض ةجتر ة  لف هةت  ةةم إفثةمشاتل تجارية :  -3

 لالةجةترةلذلك لغرض اهدةتر الةجتري  ي لو ةب ال ةةالأ مت دلعًت  لاا  في ماتحتأ ل فو رة 
    ف هت وغض الدظر عن م ف ةهت  ل ةو  ةهت

 -تقسم إلى أربعة أنواع :حيث  :م المشاتل من حيث التخصص يتقس -ثانيا"
فثتر  ةالأ الاتفه  رإدةت   في مة ااالةل تم ال يلو : تل الفاكهةامش -2    وفتف   دلاعهت  لا 
فثتر  ةالأ ال رر إدةتر   في مة ااالةل تم ال يلو : تل الخضرامش -1    وفتف   دلاعهت  لا 
فثتر دوتةتأ الز د  لالزولر الم ة ا  إدةتر   في مة ااالةل تم ال يلو : تل الزينةامش -3     لا 
فثةةةةتر  ةةةةةالأ   ةةةةجتر الغتوةةةةتأ  إدةةةةةتر    فةةةةيمة ااةةةةالةل تم ةةةةال يلوةةةة : تل الغابــــاتامشــــ -4 لا 

    لاد جتر الماة دم  في ة ج ر ال لارع لالحدائق لالمدةزوتأ ال تم 
 :الخطوات التنفيذية إلقامة المشتل          
مل ةةب  ا ة ةةتر:  دوغةةي مراعةةتة ةةةلفر الدةةلاحي الةتل ةة  عدةةد موقــع المشــتل  : اختيــارالخطــوة األولــى       

  -: الم ةل
ج ةةد  المل ةةب  اةةو   ا اةة   ل مةلاةةط  ل تل ةة  مةةن ادمةةالة الرةةترة لذلةةك دن  ادرض ن ةفةةلن  -أ 

الثب  ة  ةفةلن  ةد دة  الط د ة ف هةت لةافةك  لامهةت ل ن ادرارةي  تأادرض الرم     ا ل دمل الدوتةة
    الدتم   ف هت ةمدب دمل الجذلر ل ا ل  دمةهت ل  ب ال ةالأفالةمتاك 

داةو   لاد اةتضلم ت  الري مب ررلرة الةأفد من جلدة لدلع   الم ت  الماة دم  ةلفر مادر دائم  -ب
    الم لح  ف هت

لالحةتلي ع ة   ن ةفلن  رض المل ب ج دة الارف لةحا ن ةهل   الةرو  لالة  ص من المتء الزائد  -جـ
 رترة   ال ادمالة

ا ةدةةتق  لذلةةك لمدةةب ( م 2.5   عةةن ارةاتعةةلمدتاةةل لماةةةلى المةةتء ادررةةي وح ةةع ال  ز ةةد  ارةاةةتع -د
 الجذلر  ل اهاتو  وتدمراض لمن ثم ملأ ال ةالأ   

 اهرةرار ن  فلن المل ب و  دًا عن  متفن وولل الر تة ال د دة لال لااف البل   الةي ةةادي إلة   -هـ
وةةةألراق الدوتةةةةتأ  ل فاةةةر الاةةةرلع لجاةةةتف الط ةةةلم لحةةةة  ال ةة ةةةرض ال ةةةةالأ  تاةةة  فةةةي طةةةلر 

   ماداأف و ض اد جتر ة ف ل مفن مبتلم  الر تة وزراع  الوتدراأ ل
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     ن  فلن المل ب م ررًت د    ال مس ل ة   ل الهلاء -و
 من المد د    ت و  ن  فلن الم ةل  ر  -ز
ادةبتل ال دلى  مدبلذلك ل لادداتل الرترةالو د عن ادمتفن الملولءة وتلح راأ لادمراض الدوتة    -ـح

    ةلمدهت إل  الم 
 

 تخطيط وتصميم أرض المشتل : : الخطوة الثانية    
تاةةل ماةةتح  ادرض مةةب الغةةرض مةةن إد ةةتء الم ةةةل ل ودافةةل ل  مةةل لهةةت  ن ةةد دوغةةي 

م طةةط ل لرةةس  و ةةتد الراةةم المدتاةةل ومب ةةتس راةةم م ةة ن ع ةة   ن ةلرةةس وةةل الاةةلرة الةةةي 
       فلن ع  هت الم ةل لالمد آأ المبتم  ع  ل

 

 :المنشآت األساسية لممشتل       
 دوغةةةي  ن  حةةةةلي الم ةةةةل ع ةةة  مد ةةةآأ م  دةةة  ل ماةةةتعدة ع ةةة    ةةةتم ال ةةةتم  ن ف ةةةل وةةةأداء 

جةةراء عم  ةةتأ الةفةةتثر لةرو ةة  الدوتةةةتأ الةةةي ةةط ةةل  ج ةةدةال م  ةةتأ الزراع ةة  المط لوةة  واةةلرة  لا 
  -: محم   لمةحفم وهت لوذ  المد آأ ة مل ظرلفتً 
الماةةة دم  المحم ة   وةم  دةةلاع الو ةلأ لمةن لوةةي مةن المد ةآأ الثتوةةة  :  البيـوت المحميـة -أوال"

   الخشبيةالظمة  ، البيوت الزجاجية ، البيوت البالستكية في ال راق 
  -:البيوت المحمية  الهدف من إنشاء     
    ا روتاء عم  تأ الةفتثر لالةار د لالةر  د ل مفتن مدتال هجر ةلف ر  -أ
الحةرارة )  تأدرجة اد اةتض ل  ارةاةتعا ةر المدتاةو     المدت  ة حمت   الدوتةتأ من الظرلف  -ب

      ال مس (   ل الر تة ) ادمطتر 
   الدائم  في المفتن زراعةهت لح نالمحتفظ  ع   ال ةالأ من الة ف  ل الة رض ل جاتف  -جـ
 وةمتم وتلدوتةتأ الدتدرة لالةي ةحةتر لرعت    تا    اه  -د
إجةةةةراء الةجةةةةترل ( وهةةةدف   المدتاةةةو    حةةةةرارة ) إرةةةتءة    لا روةةةةتةةةةةلف ر الظةةةرلف الو ئ ةةةة   -هــــ

 .لادوحتع الزراع   
دة ةترا  تاة  فةي الحةدائق لالم ةتةل  لالو لأ الوالاةف   من  فثر  دلاع الو لأ إاة دامًت لا 

 (أضعاف 3)الوالاةف    لو لأ ل ل و لأ الزجتج   لةمثل الماتح  المغطتة وتالفو رة لةاة دم فود
الماةةةتح  المغطةةةتة وةةةتلو لأ الزجتج ةةة  ) لذلةةةك لةم زوةةةت و اةةة  الةةةلزن لر ةةةص الةةةثمن ل  ةةة  ةفةةةتل ف 

      اهد تء

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0019.asp##
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  -: وهي البيوت البالستكيةهناك ثالث أنواع رئيسية من البالستك المستخدم في تغطية      
   Polyethylene  ث  ن    للي الو -أ
   Fiberglass     السفالا ور  -ب
   Poly Venyl Chloride     الوللي ف د ل ف لرا د -ـج

  ( :  نماذج مختمفة من البيوت البالستيكية 2) شكل رقم 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ( :  نماذج مختمفة من البيوت الزجاجية 1) شكل رقم 
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  -: المرا د في اداراض الةتل  ةاة دم  المراقد : -ثانيا"
زراعةةة  الوةةةذلر لال بةةةل موفةةةرًا عةةةن ملاع ةةةد زراعةهةةةت فةةةي الحبةةةل لالماةةةتعدة فةةةي اةةةرع  إدوتةهةةةت  -أ

    لةجذ روت
ا ةةةةر المدتاةةةةو  مثةةةةل وةةةةرلدة ال ةةةةةتء ل ةةةةدة الر ةةةةتة  الظةةةةرلف المدت  ةةةة مةةةةن الدوتةةةةةتأ حمت ةةةة   -ب

   لا روت لادمطتر الغز رة 
 ب هت من الو لأ الزجتج   لزراعةهت في الحبل      م  الدوتةتأ عدد د -جـ
    ة ر ض الدوتةتأ لرلء ال مس لرمتن  لة الدمل لجلدةل -د
 

 

 

 

 
 

 

 ( :  شكل تصميمي ألحد المراقد 3) شكل رقم 
 

 

  -هناك نوعين من المراقد : : أنواع المراقد      
ل اةةةدب مةةن ال  ةةةل  ل  المحم ةة  عوةةترة عةةةن ودةةتء اةةةغ ر م حةةق وةةةتلو لأ : المراقــد الدافئـــة -2

  ل  مةل  ر للل اطتء زجتجي  ل والاة في محفم لمداذ ل رةلءادحمتولق ال راتد   ل الط
  فمت  مفةن  عن طر ق  دتو ل الو تر  ل المتء  ل الهلاء الات ن ادااللهت دظتم ةدفئ  من 

   ةفةلن المحم ة   ودرج  الةظ  ل لدرج  الحةرارة لالرطلوة  واةلرة ممتث ة  ل و ةلأ تالةحفم ف ه
    الغطتء لجهتز الةدفئ المر د من ثالث   جزاء وي اله فل ل 
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  -: الطرق المستخدمة في تسخين المراقد الدافئة      
ح ةةع ةدط ةةق الحةةرارة و ةةد ةح ةةل الاةةمتد الةةذي  لرةةب موت ةةرة ةحةةأ الةروةة   : الســماد العضــو  -أ

    الزراع  
وتاةة دام مجملعة  مةن اددتو ةل الةةي ةحمةل الهةلاء الاةت ن وا ةل الحةرارة  : الهواء السـاخن -ب

    (  اتز  ل فحم  ل   ل دتةج  من متدة اهحةراقال
لمةتء ) ح ةع  حمةل الم ةف الاةت ن مةن ا لرب  اال المر ةد م ةف لةاة  ن  : الماء الساخن -جـ

     دتو ل اا    لجتدو   لةلا ل الحرارة مدهت إل  الةرو  الزراع  
طس الةرو  لع   طلل  ةم ةا  ن المر د الفهروتئي ولااط   االك ةلرب  اال ا:  الكهرباء -د

 عن طر ق لموتأ فهروتئ   ةلرب فلق المر د   الدا     ل ه فل  ل انالجدر 
لوي ممتث   ل مرا د الدافئة  مةن ح ةع ال ةفل لالملااةاتأ إال  دهةت ال ةحةةلي  : المراقد الباردة -1

      لة ةور      ال مس وي مادر الةدفئ  اللح د وهت ع   لا    ةدفئ 
 

 

 

  وتشمل: مباني األخر  بالمشتل ال -ا"ثالث
  -: وتدملر الةتل  لةدحار  اراض إد تء موتدي الم تزن في الم ةل المخازن :  -2

    اددلاأ ال تا  وزراع  الوذلر لاهفثتر لالم داأ لاآلل تأ حاظ -أ
اددلاأ لالملاد الةي      ع  هت من الة ف لالر تع مثل  لادي الزراعة  لالو ئةتأ  حاظ -ب

 لزراع   لالمو داأ   ا
    تل   ل ملع الةط  م لالمحتفظ  ع  هت من الة ف  زن ادامدة لالملاد الف م -جـ
     زن الةبتلي لالوذلر لالمحتفظ  ع   ح ل ةهت لعدم ة اهت  ل إاتوةهت وتلح راأ -د
 

ــب :  -1  ن  ارةةللمهدداةة ن لالم ةةرف ن ل ال ةةتم  ن لاةةرف ال بةةتم مودةة  ل مفتةةةل لاةةرف المكات
 لالزائر ن    م ةر نةفلن  ر و  من مد ل الم ةل هاةبوتل ال

 

ـــاكن -3 ـــات أم ـــط البيئ ل فةةةلن مل  هةةةت لاةةةط م ةةةتزن اآلالأ لاددلاأ الزراع ةةة   :الزراعيـــة  خم
عةة  لةاةةة دم ل مةةل الم ةةتل ط الزراع ةة  وتدحجةةتم المدتاةةو  ل زر مال لم ةةتزن اداةةمدة لالدوتةةةتأ

    و د ة ب مهت


