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مقدمة
ــه  ــاج إلي ــا تحت ــم م ــرة معظ ــر لألس ــي توف ــادر الت ــد المص ــة أح ــة المنزلي ــر الحديق تعتب
مــن خضــروات وفواكــه ونباتــات طبيــة وعطريــة علــى مــدار الســنة، بأقــل جهــد وأقــل 
التكاليــف. ومــن الجديــر بالذكــر أن الخضــروات تشــكل جــزءا هامــا فــي غــذاء اإلنســان 
ــة  ــطيني وصعوب ــعب الفلس ــا الش ــر به ــي يم ــية الت ــروف القاس ــرا للظ ــطيني، ونظ الفلس
ــبب  ــان بس ــن األحي ــر م ــي كثي ــتهلك ف ــى المس ــا إل ــن مصادره وصــول الخضــروات م
ــدن  ــن الم ــر م ــى كثي ــروض عل ــود المشــددة والحصــار المف ــررة والقي ــات المتك اإلغالق
والقــرى الفلســطينية مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلية، فإنــه البــد مــن العــودة إلــى 
اســتغالل األرض واالهتمــام بالحديقــة المنزليــة مــن أجــل تحســين وزيــادة األمــن الغذائــي 
ــاه  ــن االرض والمي ــاح م ــتخدام المت ــام، واس ــكل ع ــن بش ــاص والوط ــكل خ ــرة بش لألس

ــة ومســتدامة.  ــة فعال بطريق
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القسم االول: أساسيات إنشاء الحديقة المنزلية:
موقع الحديقة:. 1

يجــب أن تكــون ارض الحديقــة فــي مــكان معــرض 	 
ألشــعة الشــمس بصــورة كاملــة أو شــبه كاملــة, فهنــاك 
محاصيل تحتاج إلى أن تتعرض إلى أشــعة الشــمس 
الظــل(  تتحمــل  )ال  كاملــة  شــبه  أو  كاملــة  بصــورة 
ومنهــا البنــدورة، القثائيــات، الباذنجــان، الفاصوليــاء، 
البازيــاء،  البصــل،  الباميــا،  )الزهــرة(،  القرنبيــط 

الفلفــل، البطاطــا، البطيــخ, وهنــاك أيضــا بعــض المحاصيــل التــي تتحمــل الظــل الجزئــي، 
ومنهــا الملفــوف، الجــزر، البقدونــس، الخــس، الفجــل، الســبانخ، اللفــت.

يجب أن تكون تربة الحديقة عميقة وجيدة الصرف والتهوية، وخصبة.	 
يفضل أن تكون قريبة من مصدر مياه الري.	 

اختيار المحصول:. 2
يجــب اختيــار المحاصيــل التــي تعــود بالنفــع والفائــدة علــى األســرة ســواء مــن حيــث 	 

المســاهمة فــي توفيــر الغــذاء وتحســين األمــن الغذائــي لألســرة أو المســاهمة فــي زيــادة 
دخــل األســرة.

يجب اختيار األصناف ذات اإلنتاجية المرتفعة والمائمة للبيئة المحلية.	 
اختيــار األصنــاف المتحملــة أو المقاومــة لألمــراض والمتحملــة لنقــص ميــاه الــري خاصــة 	 

فــي الصيــف حيــث تقــل كميــات الميــاه المتاحــة.
عدم شراء البذور أو االشتال إال من مصدر مرخص ومعتمد وموثوق به.	 

تصميم الحديقة: . 3
ــول  ــاة المحص ــرة حي ــار فت ــن االعتب ــذ بعي ــب األخ ــة يج ــة المنزلي ــم الحديق ــد تصمي عن

ــه. ــتزرع ب ــي س ــاحة الت والمس
فيجــب زراعــة المحاصيــل التــي تحتــاج إلــى فتــرة نضــوج طويلــة فــي احــد الجوانــب بحيــث 	 

ال تؤثــر علــى القيــام بالعمليــات الزراعيــة أو العنايــة بالمحاصيــل التــي تحتــاج إلــى فتــرة 
نضــوج اقصــر. ومــن النباتــات التــي تحتــاج إلــى فتــرة قصيــرة حتــى تصــل مرحلــة النضــج 
)30-60 يومــا( الفقــوس، الكوســا، الشــمندر، الفاصوليــاء األرضيــة، الخــس، الفجــل، 

الســبانخ، واللفــت.
كمــا وتــزرع النباتــات الطويلــة فــي مــكان بحيــث ال تعيــق أو تؤثــر علــى نمــو النباتــات 	 

القصيــرة. 
مــن النباتــات التــي تحتــاج إلــى فتــرة متوســطة حتــى مرحلــة النضــج )60-80 يومــا( 	 

الخيــار، الجــزر، البصــل األخضــر، الفــول، الباميــا، البقدونــس، الفلفــل. أمــا المحاصيــل 
التــي تحتــاج إلــى فتــرة أطــول حتــى مرحلــة النضــج )80 يومــا فأكثــر( فمنهــا البنــدورة، 

بصــل قنــار، بصــل جــاف،  ملفــوف، قرنبيــط، باذنجــان، ثــوم، بطاطــا.
يفضل أن تكون الزراعة على خطوط مستقيمة أو في أحواض حسب نوع المحصول.	 
يفضل القيام بعمل رسم تخطيطي للحديقة يبين نوع ومكان ومساحة كل محصول. 	 
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 القسم الثاني:أهم العمليات الزراعية في في الحديقة المنزلية:
تحضير ارض الحديقة:. 1

يجــب أن تكــون تربــة الحديقــة عميقــة وجيــدة الصــرف وخصبــة. أمــا إذا كانــت غيــر ذلــك 	 
فيجــب العمــل علــى تحســين خواصهــا, فمثــا فــي حالــة التربــة الطينيــة الثقيلــة يمكــن 
تحســين خواصهــا مــن خــال إضافــة الســماد العضــوي المختمــر أو الرمــل إليهــا وخلطهــا 

معــا فــي موســم الشــتاء وقبــل موعــد الزراعــة. 
قبــل القيــام بعمليــة الزراعــة يجــب إعــداد ارض الحديقــة إعــدادا جيــدا مــن حيــث الحراثــة، 	 

إزالــة مخلفــات المحاصيــل الســابقة، وإضافــة األســمدة العضويــة والفوســفاتية وخلطهــا 
بالتربــة، وتعقيــم التربــة إذا دعــت الضــرورة. 

التسميد: . 2
األســمدة بمفهومهــا الواســع تعنــي أيــة 	 

مــواد تضــاف إلــى التربــة، أو النبــات 
الغذائيــة  العناصــر  توفيــر  بهــدف 
النبــات. لنمــو  الضروريــة  األساســية 

تعتبــر التربــة هــي المصــدر الرئيــس، 	 
الــذي يــزود النبــات بمعظــم العناصــر 
نمــوه.  فــي  يحتاجهــا  التــي  الغذائيــة 
كمــا أن امتصــاص النبــات للعناصــر 

الغذائية من التربة، يؤدي إلى االستنزاف المستمر لهذه العناصر، وتعتبر الخضروات 
مــن المحاصيــل المجهــدة للتربــة، لكثــرة مــا تســتهلكه مــن العناصــر الغذائيــة المختلفــة، 
بإنتاجيــة مرتفعــة،  نبــات جيــد،  التربــة، والحصــول علــى  وللمحافظــة علــى خصوبــة 
ونوعيــة جيــدة، ال بــد مــن إضافــة العناصــر الضروريــة للنبــات مــن خــال التســميد 
باألســمدة المناســبة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عوامــل نمــو النبــات األخــرى، مثــل كميــة 

ونوعيــة ميــاه الــري، مكافحــة اآلفــات المختلفــة، والظــروف المناخيــة، وغيرهــا.
ولكــي نفهــم أهميــة التســميد، فــا بــد مــن معرفــة أنــواع األســمدة والعناصــر الغذائيــة 	 

الخضــروات. لنمــو  الضروريــة 
تعتمــد كميــات وأنــواع األســمدة التــي تضــاف إلــى التربــة علــى نــوع المحصــول ومراحــل نمــوه، 
ونــوع التربــة. وبشــكل عــام التربــة الرمليــة والفقيــرة تحتــاج إلــى كميــات أســمدة اكبــر مــن تلــك 

التــي تحتاجهــا التربــة الطينيــة.
مــن 	  احتياجاتهــا  لمعرفــة  للتربــة  تحليــل  يفضــل عمــل  األســمدة  ونــوع  الكميــة  لتحديــد 

األســمدة.
هنــاك أســمدة يجــب إضافتهــا قبــل موعــد الزراعــة وأثنــاء إعــداد األرض للزراعــة مثــل 	 

األســمدة العضويــة المختمــرة واألســمدة الفوســفاتية
هنــاك أســمدة تضــاف علــى مراحــل أثنــاء موســم النمــو وحســب مراحــل النمــو مثــل 	 

الحديــد. وأســمدة  المركبــة  واألســمدة  النيتروجينيــة  األســمدة 
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أنواع األسمدة:
األسمدة العضوية  . 1
األسمدة الكيماوية. 2

األسمدة العضوية: 	 
تتكون األسمدة العضوية من مخلفات حيوانات المزرعة، وبقايا النباتات.

وهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات.
ويفضــل عنــد اســتخدام األســمدة العضويــة أن تكــون مختمــرة )متحللــة(، حتــى يســتطيع 
ــات الالزمــة  ــى المغذي ــات االســتفادة منهــا بصــورة أفضــل ويســتطيع ان يحــص عل النب

للنمــو واالنتــاج.

الطرق السليمة الستخدام السماد العضوي الحيواني:
يخلط مع التربة مختمرًا	 
عادة يضاف السماد العضوي إلى التربة قبل الزراعة. 	 
يضاف السماد العضوي المختمر للحقل قبل موعد الزراعة، بمعدل 3-4 كغم/م2.	 
األسمدة الكيماوية: 	 

ــى عنصــر  ــوي عل ــا أن تحت ــات، إم ــذه المركب ــة، وه ــات كيماوي ــارة عــن مركب هــي عب
غذائــي اساســي واحــد، وتســمي األســمدة األحاديــة، مثــل ســلفات االمونيــاك الــذي يحتــوي 
علــى النيتروجيــن. أو تحتــوي علــى أكثــر مــن عنصــر غذائــي اساســي، وتســمي األســمدة 
المركبــة، مثــل الســماد المركــب 20:20:20 الــذي يحتــوي علــى عناصــر النيتروجيــن 

والفســفور والبوتــاس

تختلف األسمدة الكيماوية عن األسمدة العضوية بما يلي:
معظــم األســمدة الكيماويــة تعتبــر ســريعة الذوبــان فــي المــاء، وهــذا يجعلهــا ســهلة . 1

االمتصــاص مــن قبــل النبــات.
العناصــر الغذائيــة التــي تحتويهــا األســمدة الكيماويــة، تكــون مركــزة أكثــر ممــا هــي . 2

عليــه فــي األســمدة العضويــة.
األســمدة الكيماويــة تحتــوي علــى عناصــر غذائيــة معينــة، بينمــا تحتــوي األســمدة . 3

ــة. ــع العناصــر الغذائي العضويــة علــى جمي
وهــي األســمدة التــي تضــاف إلــى التربــة علــى مراحــل أثنــاء موســم النمــو، مثــل األســمدة 

النيتروجينيــة واألســمدة المركبــة وأســمدة الحديد.

موعد الزراعة )أنظر جدول 3(:
يلعب موعد الزراعة دورا هاما في تحديد كمية ونوعية اإلنتاج.. 1
تقسم الخضروات من حيث موعد الزراعة إلى قسمين رئيسيين:. 2

خضــروات صيفيــة: وهــي التــي تــزرع فــي األرض ابتــداء مــن أوائــل شــهر نيســان 	 
ــار، الكوســا،  ــات )الفقــوس، الخي ــى أواخــر شــهر آب )8( ومنهــا: القيثائي )4( وحت
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القــرع، اليقطيــن(، البنــدورة، الباذنجــان، الفاصوليــا، الفلفــل، الباميــا، اللوبيــا، 
ــا. وغيره

ــن 	  ــارا م ــي األرض اعتب ــزرع ف ــي ت ــروات الت ــي الخض ــتوية: وه ــروات ش خض
أوائــل شــهر أيلــول )9( ولغايــة شــهر كانــون األول )11(. ومــن هــذه الخضــروات: 
الملفــوف، القرنبيــط )الزهــرة(، البصــل، الثــوم، اللفــت، الفجــل، البطاطــا، الخــس، 

ــرة، الســلق، وغيرهــا.  الســبانخ، البقدونــس، الكزب
زراعة االشتال في األرض الدائمة بعد زوال خطر البرودة والصقيع.. 1
ومــع انتشــار الزراعــة المرويــة أصبــح هنــاك إمكانيــة زراعــة بعــض المحاصيــل فــي أكثــر . 2

مــن موعــد.

.4 الزراعة:
يقــوم المــزارع بزراعــة الحديقــة فــي الموعــد المناســب، بعــد أن يكــون قــد اعــد ارض 	 

جيــدا. إعــدادا  الحديقــة 
يمكــن زراعــة بــذور بعــض أنــواع الخضــروات مباشــرة فــي األرض الدائمــة، وبعضهــا 	 

يمكــن زراعتهــا إمــا بالبــذور أو باالشــتال. )جــدول )1((
يجــب زراعــة البــذور واالشــتال علــى األعمــاق والمســافات المناســبة. وتلــك تعتمــد علــى 	 

صنــف النبــات، حجــم البــذور، وطريقــة الزراعــة.
عادة يزرع في كل حفرة عدة بذور.	 
بعد زراعة البذور يجب ريها.	 
بعــد إنبــات البــذور وبعــد أن تصبــح علــى 3 ورقــات تخــف النباتــات لتبقــى نبتــة واحــدة 	 

فــي الحفــرة. 
يجــب زراعــة االشــتال علــى عمــق مناســب بحيــث ال تكــون عميقــة وال ســطحية، وان 	 

تغطــى الطوبــارة جيــدا بالتربــة بحيــث يكــون ســطح الطوبــارة تحــت ســطح التربــة بحوالــي 
1-2 ســم، ويجــب ري الحفــرة قبــل زراعــة االشــتال.
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ــات  ــم الخضــروات والنبات ــق الزراعــة أله ــافة، وعم ــد الزراعــة، المس جــدول 1: موع
ــة الزراعــة1 ــة حســب طريق ــة المروي ــة والعطري الطبي

المحصول

موعد 
الزراعة 
)الشهر(

عمق المسافة )سم(
الزراعة
)سم(

عدد األيام التي 
تحتاجها البذور 
لإلنبات تحت 

ظروف نمو مالئمة
بين 

النباتات
بين 

الخطوط

زراعة البذور في األرض الدائمة مباشرة
10-2,56-1003-50120-460-6خيار
6-2,54-903-50100-460-6كوسا

10-3,55-804-43090-5فاصولياء
10-27-802,5-43090-5باميا
21-14 3-804-93090-10فول

10-6 3-804-103090-11بازياء
10-57-257-1030-1015-11بصل قنار

12-17-122-715-910-10سبانخ/سلق )أحواض(
7-14-101,5-712-10 9-10بابونج )أحواض(

زراعة االشتال في األرض الدائمة
100-50120-460-6بندورة

يوضع
سطح

الطوبارة
1-2 سم
تحت
سطح
التربة.

100-50120-460-6خيار
90-50100-460-6كوسا

560120-6باذنجان
100-50120-460-6فلفل

100-860120-11ملفوف
100-860120-11قرنبيط
100-50120-460-5شمام
180-490200-5بطيخ

80-43090-5فاصولياء
90-1030100-11خس
25-1030-1015-11بصل
50-103060-1زعتر
100-50120-1060-1ميرمية

 https://www.arij.org/files/admin/2006-5.pdf:1 المصدر
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5. الري:
ويعنــي إضافــة الكميــة المناســبة مــن المــاء وذات النوعيــة الجيــدة إلــى النبــات والتــي 	 

تكفــي لنمــو النبــات بصــورة جيــدة.  
تعتمــد كميــة وفتــرة الــري علــى نــوع المحصــول، مراحــل نمــو المحصــول، نــوع التربــة، 	 

ــاه الــري، نــوع وكفــاءة نظــام الــري المســتخدم، والظــروف الجويــة. نوعيــة مي
تتــم عمليــة الــري فــي ســاعات الصبــاح الباكــر أو فــي ســاعات المســاء ويفضــل تجنــب 	 

الــري فــي ســاعات الظهيــرة.

تأثير نقص الماء على النيات: 
وقــف النمــو الخضــري والتحــول إلــى النمــو 	 

الثمــري.
قلة اإلنتاج	 
تباعــد فتــرات الــري يــؤدي إلــى حــدوث الطعــم 	 

ــل  ــي محاصي ــا ف ــال، بينم ــار مث ــي الخي ــر ف الم
والمــواد  النكهــة  زيــادة  علــى  تعمــل  أخــرى 

الصلبــة الذائبــة. 
ضعف النباتات وموته في مرحلة نقص المياه الشديد.	 

06مكافحة األعشاب: 
نقصــد باألعشــاب أيــة نباتــات تنمــو بيــن المحاصيــل وغيــر مرغــوب فيهــا، حيــث 	 

تعمــل هــذه األعشــاب علــى منافســة النباتــات علــى المــاء والغــذاء، كمــا أنهــا تعتبــر 
عائــال لكثيــر مــن األمــراض والحشــرات.

مــن هنــا يجــب العمــل علــى التخلــص منهــا وإزالتهــا، ويتــم ذلــك مــن خــالل العمليات 	 
الزراعيــة كالعــزق )الحراثــة الخفيفــة( والتعشــيب اليــدوي وتغطيــة األرض بالملــش 
االســود، أو مــن خــالل اســتخدام مبيــدات األعشــاب الكيماويــة، ويفضــل عــدم 
اللجــوء الســتخدام المبيــدات الكيماويــة إال كاختيــار أخيــر وذلــك للحــد مــن اســتخدام 

الكيماويــات قــدر المســتطاع. 

07استخدام الملش:
اســتخدام الملــش فــي تغطيــة الخطــوط )االتــالم( يعمــل علــى زيــادة اإلنتاج، وتحســين 	 

ــع الثمــار مــن  ــع نمــو األعشــاب، من ــة، من ــة الترب ــه مــن خــالل حفــظ رطوب نوعيت
الوصــول للتربــة وميــاه الــري والتــي قــد تســبب األمــراض وتعفــن الثمــار فــي كثيــر 

مــن المحاصيــل، األمــر الــذي يســبب فقــدان كميــة مــن اإلنتــاج.
كذلك يمكن استخدام التبن أو القش، والكومبوست وغيرها كمواد عازلة. 	 

08مكافحة اآلفات الزراعية:
ــة وغيرهمــا 	  ــة كالحــرارة والرطوب ــة المالئمــة فــي الحديق إن توفــر الظــروف البيئي

ــائر  ــبب خس ــذي يس ــر ال ــرات، األم ــراض والحش ــر األم ــجيع تكاث ــى تش ــل عل تعم
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ــزارع. ــرة للم كبي
ــرات 	  ــراض والحش ــن األم ــة م ــة للوقاي ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــزارع اتخ ــى الم فعل

ــب. ــت المناس ــي الوق ــا ف ومكافحته
ويفضــل أن يتجنــب المــزارع اســتخدام المبيــدات قــدر المســتطاع، وفــي حــال 	 

اســتخدام المبيــدات يجــب تشــخيص المــرض واســتخدام المبيــد المناســب فــي الوقــت 
المناســب والتقيــد بالتعليمــات المدونــة فــي النشــرة اإلرشــادية الموجــودة علــى عبــوة 
ــده،  ــرش وبع ــاء ال ــان أثن ــائل األم ــاذ وس ــزارع اتخ ــى الم ــب عل ــا يج ــد. كم المبي
ــدة عــن  ــي أماكــن خاصــة مناســبة، وان تكــون بعي ــة ف ــدات الكيماوي ــن المبي وتخزي

ــة واألعــالف. ــواد الغذائي ــدة عــن الم ــال وبعي ــاول األطف متن
علــى المــزارع أن يكــون علــى اتصــال مســتمر مــع المرشــدين والمهندســين 	 

ــن اجــل تشــخيص األمــراض والحشــرات  ــه، م ــي منطقت ــن ف ــن المختصي الزراعيي
ــر  ــة خي ــم، فالوقاي ــع إرشــاداتهم وتوجيهاته ــة أخــرى، وان يتب ــة مشــاكل زراعي وأي

مــن العــالج.

09 جني الثمار:
يجــب القيــام بعمليــة قطــف الثمــار عندمــا تكــون قــد نضجــت بشــكل تــام، ووصلــت إلــى الحجــم 
المناســب، فتأخيــر القطــاف عــن الوقــت المناســب، يقلــل مــن جــودة المنتــج ويعيــق نمــو ثمــار 
أخــرى، أو يؤثــر علــى صحــة وســامة النبــات، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض إنتاجيــة المحصــول 

وجودته.

010تطبيق الدورة الزراعية:
تعــرف الــدورة الزراعيــة بأنهــا نظــام يتبــع لزراعــة محاصيــل مختلفــة بتتابــع معيــن فــي 

نفــس قطعــة األرض فــي فتــرة زمنيــة محــددة مــن 2-4 ســنوات. 
الحــد مــن مخاطــر األمــراض والحشــرات: يمكــن الحــد مــن مخاطــر العديــد مــن األمراض 
والحشــرات، وذلــك مــن خــالل عــدم زراعــة الحديقــة بالمحصــول، أو المحاصيــل التــي 
تصــاب بنفــس المــرض، أو التــي تهاجــم بنفــس الحشــرات، لمــدة 2-4 ســنوات، وذلــك 

مــن خــالل غيــاب العائــل التــي تحتاجــه تلــك األمــراض، أو الحشــرات. 
ــة مــن خــالل  ــة الترب ــى خصوب ــة: يمكــن المحافظــة عل ــة الترب ــى خصوب المحافظــة عل

ــي: ــة مالئمــة. بحيــث يراعــى فيهــا مــا يل ــاع دورة زراعي إتب
تبادل زراعة الخضروات المجهدة للتربة مع الخضروات غير المجهدة للتربة: 	. 

البطاطــا، 	  الباذنجــان،  الفلفــل،  البنــدورة،  ومنهــا:  للتربــة،  مجهــدة  خضــروات 
الباميــة. القرنبيــط، 

ــوس، 	  ــمام، الفق ــا، الش ــار، الكوس ــا: الخي ــة، ومنه ــدة للترب خضــروات نصــف مجه
ــس. ــبانخ، البقدون ــوم، الس ــل، البصــل، الث ــت، الفج ــخ، اللف البطي

ــي 	  ــد ف ــي تفي ــة والت ــا: الخضــروات البقولي ــة، ومنه ــدة للترب ــر مجه خضــروات غي
ــة. ــد الجذري ــا العق ــة بواســطة بكتيري ــي الترب ــواء ف ــن اله ــت نيتروجي تثبي

وبصــورة عامــة يجــب تجنــب تعاقــب زراعــة المحاصيــل المجهــدة للتربــة، ويجــب 	 
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أن تأتــي زراعــة المحاصيــل المجهــدة للتربــة بعــد البقوليــات.  
تبادل زراعة الخضروات العميقة الجذور مع تلك سطحية الجذور:	. 

ــة عــدم وجــود  ــي حال ــة ف ــي الترب ــا ف ــق جذوره تقســم الخضــروات حســب درجــة تعم
ــي: ــا يل ــة أقســام كم ــى ثالث ــام نمــو الجــذور إل ــق أم عوائ

خضــروات تمتــد جذورهــا إلــى عمــق 45-60 ســم، ومنهــا: القرنبيــط، الثــوم، 	 
الخــس، البصــل، البقدونــس، البطاطــا، الفجــل، الســبانخ.

خضــروات تمتــد جذورهــا إلــى عمــق 90-120 ســم، ومنهــا: الفاصوليــاء، الجــزر، 	 
الخيــار الباذنجــان، الفلفــل، الكوســا، اللفــت.

خضروات تمتد جذورها إلى أكثر من 120 سم، ومنها: البندورة، البطيخ.	 

11. المشاكل العامة التي قد تظهر في الحديقة المنزلية2
جدول )2(: المشاكل التي تواجه نمو وانتاج النباتات وكيفية التغلب عليها

الحلول المقترحةالمسبب المحتملاألعراض

واصفــرار  النبــات  تقــزم 
الخضــري.   المجمــوع 

-التربة غير خصبة، أو
 )pH( حموضتهــا  -درجــة 

مناســبة غيــر 
وغيــر  مضغوطــة  -التربــة 

الصــرف.   جيــدة 

إمــا  التربــة  خــواص  تحســين 
العضويــة  األســمدة  بإضافــة 
الزراعــي،  الرمــل  أو  المختمــرة، 

الكمبوســت.  أو 

وجــود حشــرات أو أمــراض 
علــى النباتــات

بالمبيــدات  النباتــات  رش 
والمرخصــة المناســبة 

التسميد بأسمدة الحديد.نقص عنصر الحديد

لــون  وتغيــر  النبــات  تقــزم 
الجمــوع الخضــري إلــى اللــون 

األرجوانــي.  

المناســب، انخفاض درجة الحرارة الوقــت  فــي  الزراعــة 
البــرودة  خطــر  زوال  وبعــد 

 . لصقيــع وا

عنصــر  فــي  نقــص 
ت  ســفا لفو ا

الفوســفاتية  األســمدة  إضافــة 
الزراعــة عنــد  كافيــة  بكميــات 

ثقــوب فــي األوراق؛ وســقوط 
األوراق المصفــرة. 

اســتخدام المبيــدات الازمــة، أو وجود حشرات
الوقايــة بالطــرق االمنــة

جافــة  أو  ميتــه  بقــع  وجــود 
أو  بيــاض  األوراق؛  فــي 

األوراق.  علــى  أصــداء 

- زراعة أصناف مقاومة.وجود أمراض على النبات
- الرش بالمبيدات المناسبة.

https://www.arij.org/files/admin/2006-5.pdf :2  المصدر
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وجــود  رغــم  النبــات  ذبــول 
كافيــة ميــاه 

- وجــود نســبة عاليــة مــن 
الذائبــة  األمــاح 
- أو تلف الجذور

- تحليل التربة. 
الحشــرية  المبيــدات  اســتخدام   -
بحشــرات  الخاصــة  والفطريــة 

التعقيــم أو  التربــة  وإمــراض 
- زراعة األصناف المقاومة. 

الصــرف  فــي  ضعــف 
يــة لتهو وا

تحسين خواص التربة إما بإضافة 
أو  المختمــرة  العضويــة  األســمدة 
بكميــات  والــري  الزراعــي،  الرمــل 
مناســبة )تجنــب الــري المكثــف(.

- زراعة األصناف المقاومة.وجود حشرات أو نيماتود 
الحشــرية  المبيــدات  اســتخدام   -
الخاصــة بمكافحــة حشــرات التربــة.

مغزليــة  طويلــة،  النباتــات 
منتجــة.  وغيــر  )نحيلــة( 

- الزراعة في موقع مشمس.وجود ظل زائد
- إزالــة األعشــاب، تقليــل الكثافــة 

الزراعيــة )عــدد االشــتال/م2(

النيتوجينيــة وجود نيتروجين زائد األســمدة  مــن  التقليــل 
المضافــة.

- استخدام الملش والري. فترة جو حار جافتساقط األزهار)البندورة(
- زراعــة األصنــاف التــي تتحمــل 

الجفــاف
تحــوي نقص عناصر نادرة التــي  األســمدة  إضافــة   -

الزنــك،  مثــل:  النــادرة  العناصــر 
وغيرهــا. والمنغنيــز  الحديــد 

الســماد  اســتخدام  تقليــل   -
النيتروجينــي خــال عقــد االزهــار

وجــود ضعف عملية التلقيحفشل في عقد الثمار  أثنــاء  المبيــد  رش  تجنــب 
لنحــل ا

وجــود مســاحة بنيــة، جلديــة، 
ثمــرة  أســفل  علــى  جافــة 
والبطيــخ  الفلفــل  البنــدورة، 

منتظــم. وجود مرض التعفن  ري  علــى  -المحافظــة 
النيتروجيــن  وســماد  الــري  تجنــب 

الزائــد. 
الفطريــة  المبيــدات  اســتخدام   -

ســبة لمنا ا
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أثر نقص العناصر في النبات على شكل ولون االوراق كما في الشكل التالي: 
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الحشرات واالفات الرئيسية التي تصيب النبات وأضرارها
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ضروات في حديقة المنزل وتنقسم إلى موسمين زراعيين(
الجدول رقم )3(: الرزنامة الزراعية للحديقة المنزلية )مواعيد زراعة الخ

الموسم الزراعي
صيفية

ضراوات 
خ

موعد الزراعة )بداية نيسان )4( وحتى نهاية آب )8((
ضروات شتوية

خ
موعد الزراعة )بداية شهر ايلول )9( وحتى نهاية تشرين ثاني )11((

صوليا، باميا، ملوخية، ذرة، دوار 
بندورة، باذنجان، فلفل حار وحلو، لوبيا، فا

س ......(
س، بطيخ ، شمام، فقو

ت بأنواعها )خيار، كو
س، القثائيا

الشم
ت، بنجر، جرجير، 

س، فجل، لف
صل، ثوم، سبانخ، سلق، فول، بازياء، بقدون

ف، ب
قرنبيط، ملفو

ت عطرية وطبية مثل زعتر ومرمية شومر، الخ
نباتا

ت الزراعية ومواعيدها
العمليا

ت الزراعية ومواعيدها
العمليا

الشهر
األسبوع األول

األسبوع 
الثاني

األسبوع 
الثلث

األسبوع 
الرابع

الشهر
األسبوع األول

األسبوع الثاني
األسبوع الثلث

األسبوع الرابع

آذار
حرثة أولى

حرثة ثانية
أيلول

ضافة السماد 
إ

ضوي ثم حراثة 
الع

وتنعيم
ب شبكة الري

تركي
ش ثم 

ب المل
تركي

ف
الري المكث

زراعة وري

نيسان
تنعيم وتسوية

التربة
ب شبكة 

تركي
الري

زراعة االشتال/
البذور

ري ومكافحة 
ت التربة

آفا
تشرين أول

ري
ب اللزوم

ري  حس
ب اللزوم

ري حس
ت 

ري ومراقبة افا
وعزق

أيار
ب

تعشي
صلة الري

موا
تسميد

ت
مكافحة آفا

تشرين ثاني
ض 

رش وقائي لألمرا
الفطرية

ب 
متابعة الري حس

الحاجة
التسميد في حال ظهر 

صر
ص عنا

نق
االستمرار في زراعة 
صيل 

ض المحا
بع

حزيران
ب 

صلة ري حس
موا

اللزوم
بداية

ف
القط

ف
قط

صول
المح

تفقد 
شبكة الري

كانون
أول

ض 
ف بع

بداية قط
صيل كالورقية 

المحا
منها

استمرار العناية 
صيل المزروعة 

بالمحا
حديثا 

متابعة الري والرش 
الوقائي في حال 

ضرورة
ال

التسميد في حال 
ضرورة و تهوية 

ال
الدفيئة عند اللزوم

تموز
ت 

مراقبة الحشرا
ب

والعناك
ف

استمرار القط
كانون ثاني

ت 
االستمرار في عمليا

ف 
القط

ف الري وتحسين 
تخفي

التهوية داخل الدفيئة
ف ما تبقى من 

قط
صيل

محا
ف الري استعدادا 

وق
صول

لخلع المح

آب
صنيع وتخزين 

ت
ض من اإلنتاج

الفائ
شباط

صول 
خلع المح

ض من 
ف األر

وتنظي
مخلفاته

ضافة األسمدة 
إ

ضوية والمركبة
الع

ض و 
حراثة األر
تهويتها

ض 
تجهيز األر

للموسم القادم
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