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 الحراجيةالمشاتل 

 

هو مساحة أو قطعة من األرض مصممة ومعدة إلنتاج مختلف أنواع الغراس الحراجية  المشتل الحراجي
ل الحراجية إلى توتهدف المشا .راس جاهزة للزراعة في األرض الدائمةغكون هذه التبالطرق المختلفة بحيث 

 .محدودة وبمواصفات جيدة إنتاج اكبر عدد ممكن من الغراس ضمن مساحة

 

 : أنواع المشاتل الحراجية

 : و حسب ديمومتهاأو تقسيمها إما حسب مساحتها أيمكن تصنيف المشاتل الحراجية 

كتار، أو متوسطة ه 3جاوز مساحته توذلك عندما ال ت المشتل إما أن يكون صغيرا  : حسب المساحة  .1
 .هكتار ۰۲هکتار، وكبيرة عندما تزيد مساحته على  ۰۲ - ۳ نساحة بيمال عندما تكون

 : ل الحراجية وهماشاتهناك نوعان من الم: الديمومة حسب .2
a. ألف غرسة  111، ذو طاقة إنتاجية صغيرة ال تتجاوز ا  مشتل صغير نسبي: قتمؤ ل النالمش

وسط مواقع ؤه ايتم إنش .هكتارات 3مساحة صغيرة ال تتجاوز  وذ، كما أنه حراجية سنويا  
التشجير االصطناعي إلنتاج الغراس الحراجية لبضع سنوات بهدف تشجير ذلك الموقع 

 الحديث في مشاريع التشجير هإن االتجا. تهاء من تشجير الموقعوينقل أو يغلق حال االن
ل يمكن ضمان تكلفة األقل إلنشاء المشتقتة ألنه باإلضافة للؤ ل متالدولية يشجع إنشاء مشا

اقع التشجير الدائمة دون تعرضها ونقلها مباشرة لمو للغراس  ى نوعية عاليةالحصول عل
 .ألضرار الميكانيكيةللجفاف و ل

b. مين الحاجة من أعادة في مراكز المحافظات لت ؤهر يتم إنشابيل کتمش : المشتل الدائم
تلك لطويل في مشاريع التشجير الحراجي الواسعة ذات المدى ا ية التي تتطلبهاجالغراس الحرا

 نز ت ثابتة من أبنية ومخاآل باحتوائه على منشتيتميز هذا النوع من المشا. اتفظالمحا
ولذلك فهو يحتاج  حراجية سنويا  اإلنتاجية ال تقل عن مليون غرسة والطاقة  ،وشبكات ري

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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والعمال الدائمين ذوي الخبرة  يينس مال كبير إضافة لحاجته لجهاز من الفنألتشغيل ر 
 .العملية

 

 : تأسيس المشاتل الحراجية 

 : اختيار موقع المشتل -1
ها وذلك ألسباب اقتصادية وفنية نقة المراد تشجيرها أو بالقرب منطيفضل ان يكون المشتل وسط الم (1

 يةكون إمكانتكما  ،من موقع التشجير ا  الغراس تكون اقل كلما كان المشتل قريبنقل كلفة  إذ أن
عمليات النقل، كما أن إنشاء المشتل في منطقة تشبه  نتيجة للجفاف والتلف أقلتعرض الغراس 

قی الغراس في الشروط تب يثر حيجشقة المراد تشجيرها يساعد على نجاح التنطبمناخها وتربتها الم
 . مهالقأاخية نفسها مما يساعد على سرعة تالمن

د كمية ال تزيأدة و جية يو نوعذدائم، وأن يكون الماء  يمن مصدر مائ ا  ريبقتل شن يكون المأيجب  (2
من  %1.3وديوم بالنسبة لألنواع التي تخشى الملوحة و صال يدکلور من % 1.0ح عن األمال

 .بالنسبة لألصناف التي تخشى الكلسكربونات الكالسيوم 
بها بطريق  ن يكون موصوال  أل في موقع قريب من شبكة الطرقات العامة و تشمال أشنيحب أن ي (3

 .ثانوي
ذا كان المشتل في ميجب أن تكون أرض  (4 ة جبلية منحدرة نطقالمشتل مستوية خالية من الصخور وا 

كذلك يفضل أن . اتجاه واحد وتفضل المعارض الشمالية والشمالية الشرقية وح نسفالن فيفضل أن يكو 
 .عصقيويجب تجنب القيعان المغلقة الحتمال تعرضها لل، حمن الريا ا  يكون موقع المشتل محمي

وجيدة الصرف ويفضل أن تكون  ،ية ذات قوام خفيف او متوسطتتربة رملية سليفضل أن تكون ال (0
 = PH 0 - 5.0الحموضة  لةو قليأالتربة معتدلة 

 
 : شكل المشتل الحراجي ومساحته -2

ها وبالتالي ال يوجد يي فجراحل الشتة المزمع إنشاء المنطقل الحراجي يتعلق بتضاريس المشتن شكل المإ

وذلك ( قدر اإلمكان أو مستطيال   ا  مربع) ا  ل هندسيتولكن يفضل أن يكون شكل المششكل محدد المشاتل، 
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  .مة، كما يفضل أن تكون أرض المشتل مستوية أو قليلة الميلدلتسهيل عمليات الخ

رض المشتل يكفي أل الحراجي يجب االنطالق من نقطة مهمة وهي أن هكتارا من شتلتحديد مساحة الم

ل تحتت الثابتة والممرات آكذلك يجب األخذ بعين االعتبار أن المنش ،األرض الدائمةار من تكهلتشجير مئة 

 .من مساحة المشتل%  ۰۲ما يقارب 

 : وبشكل عام تتوقف مساحة المشتل الحراجي على األمور التالية

 سد الغراعدمع  ا  تناسب طردتل المزمع إنشاؤه تحيث أن مساحة المش: المنتجة سالغرا ددع -0

 .المطلوب إنتاجها

معظم األنواع الحراجية من عريضات األوراق  غراستصل : لشتها في المئومدة بقا سعمر الغرا -8

أشهر بينما تحتاج غراس  2 - 5كاسيا إلى الحجم المطلوب في مدة ال تزيد عن واأل کاألوكاليبتوس

 .تينسنل شتراس الشوح واألرز في المغو تبقى ، شهرا   ۲۲ - ۲۰الصنوبريات إلى 

والتي يا حيت تحتاج غراس األنواع المتساقطة األوراق کالروبين : ع في تربية الغراستباألسلوب الم -3

ل إلى مساحة أكبر مما تحتاجه غراس المخروطيات والخرنوب ترض المشأعلى خطوط في  رعتز

الخطوط ترك مسافات بين تألن المسافات بينها أكبر و لكذواألوكاليبتوس التي تزرع في األوعية و

من أرض المشتل يتسع نصف مليون غرسة  واحدا   ق الميكانيكي، ولذلك وجد أن هكتارا  زتسمح بالعل

 .ربع مليون غرسة ملشلع إال تساة في األواني او األكياس ، بينما ال يبمر

 

 : تحديد األقسام الرئيسية للمشتل -3

 شبكة من الطرق والممرات - أ
 األبنية  - ب
 ساحة خدمة - ت
 حفرة السماد - ث
 أو مساكب إلنتاج الغراسحواض أ - ج
 ۔ور المخصصة لتربية الشتالتذمراقد الب - ح
ويمكن ، م ۰ل إنشاء المظالت الثابتة فوق مراقد البذور أو اماكن التشتيل ارتفاعها ضيف: مظالت - خ

 .م وهي مؤقتة 1استعمال مظالت متحركه بارتفاع 

 

 :شبكة الري والسقاية  -4

تتألف الشبكة من خزان تجميع المياه وأجهزة ضخ وأنابيب رئيسية وفرعية موزعة على كامل مساحة المشتل، 
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: أما السقاية فهناك طريقتان. أيام 4 - 3خزان المياه يجب أن يكون بحجم مناسب يكفي حاجة المشتل لمدة 
 .الطريقة اآللية -الطريقة اليدوية 

 

 :األسيجة ومصدات الرياح  -5

يحاط المشتل بسياج من الشبك المعدنية ذات فتحات صغيرة أو بجدران منعا  لدخول الحيوانات، كما يحاط 
 :بمصدات للرياح لحماية الغراس الفنية من الرياح وهي نوعان

يفضل أن يكون أحد ، وتحيط بالمشتل وتتألف عادة  من صفين من األشجار: مصدات رئيسية (1
 .شوكيالصفوف من نوع 

 .وتحيط بأحواض الغراس وتتألف عادة  من صف من األشجار أو الشجيرات: ثانويةأسيجة  (2
 

 : البذور والعقل الحراجية

 

 خصائص أشجار أمهات البذور والعقل: 

المقاومة للعوامل الحيوية والبيئية  -استقامة الشكل  -النمو السريع : يجب أن تتميز بالخصائص التالية
 .التأقلم والتكيف -

 نضج البذور الحراجية وجمعها واستخراجها وتخزينها : 
  موعد نضج البذور: 

 .للطبوغرافيا، للعوامل البيئية، نوعها: لـ  تختلف األشجار الحراجية بموعد تضج ثمارها وبذورها وذلك تبعا  

الالزمة لكي يتم راجية في موعد نضج ثمارها وهذا مرتبط بموعد إزهارها والمدة حتباين األشجار الت: النوع -
بينما  ،ضج ثمارها في نفس السنة التي تتكون فيها هذه الثمار كالشوحتنمار ونضجها فهناك أنواع ثتكوين ال

نواع تنضج ثمارها في أوهناك  ،يتالصنوبر البرو كثمار أنواع أخرى في السنة الثانية من بدء تكوينها نضج ت
إلى حد ما بالنسبة لمعظم األنواع  ا  ثابتضج نالعد ويعد مو  .السنة الثالثة بعد تكون الثمار كما في األرز



  
8012-8102                                                                                                     الجافةمراعي وغابات المناطق    

عال مدور. د                                                                                                                          01المحاضرة   
 
 
 

5 
 

 .الحراجية

كذلك الموقع الجغرافي  ،ورياحبة و طالعوامل البيئية والطبوغرافية وتشمل العوامل المناخية من حرارة ور  -
على ية التي تنمو جراحجار الشاتجاه السفوح، فقد تبين أن األو  ح البحرسطلألشجار من حيث االرتفاع عن 

كما ان األشجار النامية في  ،ضج ثمارها قبل تلك التي تنمو على المعارض الشماليةتن ةالمعارض الجنوبي
 .ة والحارة تنضج ثمارها قبل تلك التي تنمو في المناطق الجبلية والباردةفضنخمالمناطق ال

 
 عالمات نضج البذور 

 :العالماتتوجد بعض العالمات الدالة على نضج البذور ومن هذه 

رو من سيتحول لون مخروط الصنوبر وال ثال  مفضل األدلة على نضج البذور فأوهو من : تغير اللون -
 .نيباألخضر إلى ال

 .الزعرورار مثل ثمتها عند النضج بحيث أن الكثير من الثمار اللحمية تفقد صال: فقدان الصالبة -
 . يات والصنوبريات وغيرهانديانسلا فيكما هي الحال : قوط الثمار والمخاريط عند النضجس -

 
 طرق جمع البنور: 

 :طرق جمع البذور باختالف األنواع وهناك طرق متعددة لجمع البذور تختلف

 فها باليد وجمعها في أوعيةقطويتم جمع الثمار بهذه الطريقة عن طريق : الجمع من األشجار مباشرة -
الطريقة لجمع البذور الصغيرة ماشية أو مشمعات، وتستخدم هذه قعلى قطع  خاصة أو رميها

 .كالروبينياور األنواع التي تتساقط بذتوس، و بكاألوكالي
ة في جمع بذور األشجار ذات البذور قريطوتتبع هذه ال: جمع البذور بعد سقوطها على األرض -

 نعه بذور األشجار النامية على مجاري الميا جمع والزعرور وغيرها، كما يمكن ياتناسندييلة كالثقال
لهذه الطريقة سلبيات . طح الماء، هذه العملية سهلة ويمكن اإلستعانة بعمال مؤقتين للقيام بهاس

ور من األمهات بذجمع البذور غير الناضجة، جمع البذور الفارغة والفاسدة، وجمع ال: متعددة منها
 .رية غير الموثوقةذالب
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خزن ثمار األشجار بجب ناسحيث تقوم بعض الحيوانات كال: ور من مخابئ الحيواناتذجمع الب -
ة هذه الحيوانات والتعرف على مخابئها قبلذا يمكن مرا ،في مخابئ خاصة ورها كالبلوطبذالحراجية و 

 .واالستفادة منها في الحصول على البذور
 

 استخراج البذور وتنظيفها وحفظها: 

:  الجوية السائدة ية تختلف باختالف نوع الثمار والبذور والظروفجور الحراذن طرق استخراج البإ  
د تطرية بعتستخرج البذور بوضع الثمار في الماء الفاتر و  : نواع ذات الثمار اللحمية مثل الزعروراأل -

ل غسبسهولة، حيث تفرك باليد أو توضع في الرمل الرطب وكذلك باليد ثم ت ورذالثمار تستخرج الب
ار ثماس وفي هذه الحالة يجب غسل القلثمار لب للويات إلى الماء إذا كان قوتجفف ويمكن إضافة ال

 .بالماء البارد وتجفيفها
وفيما عدا ذلك ال داعي  تجفف الثمار التي تم جمعها إذا كانت رطبة جدا  : ياتنبالنسبة للسنديا -

 .يففللتج
 .سيف تحت أشعة الشمفنها عن طريق التجمذور ببالنسبة لبذور البقوليات فيتم استخراج ال -
ض المخاريط ألشعة الشمس يتعر بتم استخراج بذور أغلب المخروطيات ي: بالنسبة للمخروطيات -

تفتح حراشف تة الخارجية للثمار وبذلك طبقفقدان الرطوبة من ال المباشرة حيث يؤدي ذلك إلى
 .المخروط وتسقط منها البذور

شرها على و الفاتر ثم يتم نأخالف القاعدة يجري تفتح مخاريط األرز والشوح بعد نقعها بالماء البارد  -
وتسقط منها البذور، ولذلك يفضل استخراج البذور منها قبل الزراعة  شكل طبقات فتتفتح الحراشف

 .في المشتل

 

 حفظ البذور: 

األساسي في تخزين البذور هو توفير الظروف التي من شأنها خفض نسبة  أدبإن الم:  مبدأ حفظ البذور
ساسية لحفظ بذور أهناك طرق . تفس بطيء للبذورتالرطوبة ودرجة الحرارة وذلك من أجل الحفاظ على 
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 : ومن أهم هذه الطرق ،ةبو طحرارة والر للتتقارب في احتياجاتها  األنواع الحراجية التي

ور معظم األنواع عريضة األوراق في بذزن بذور الصنوبريات و خت ثحي : الجاف –الخزين البارد  -
 .البذور بهذه الطريقة لسنوات متعددة، ويمكن حفظ اف وبارد نسبيا  ج لقة في جوغأوعية م

ات األوراق كالسنديانيات عريضنواع أور بعض بذتناسب هذه الطريقة خزن : الرطب –الخزن البارد  -
ا من الرمل الرطب وتوضع في صناديق في مكان بارد والسبب في هبمثل حجم ورذط البخلحيث ت

في تركيبها ماء على نسبة عالية من الهذه األنواع تحتوي  حاجة هذه األنواع الرطوبة، كون بذور
 .مين الرطوبة لهاتألك ولكي تحافظ على حيويتها يجب ولذ

نواع کاألكاسيا وهذه الطريقة يمكن استخدامها لخزن بذور بعض األ: درجة الحرارة االعتياديةبزن خال -
 لقة جيدا  غلسنوات متعددة خاصة في البيئات الجافة حيث توضع البذور في اوان موبعض البقوليات 

 .وتخزن في المخازن الخاصة
 
 معالجة البذور الحراجية قبل زراعتها: 

ت عإذا زر  ت إطالقا  نبالوقت المناسب وبعض األنواع ال تت أغلب األنواع الحراجية بسهولة حين تزرع في تنب
 .الزراعةبت ببطء إذا لم تجر لها معامالت خاصة قبل نور تذالسبات وبعض الب طورهي ال تزال في و 

العامل المسؤول عن بطء اإلنبات، إذ يكون لبعض أنواع سب ور حذلبلويمكن تمييز المجاميع الرئيسية 
في سباتها البذور غالف صلب غير نافذ للماء مثل األكاسيا األمر الذي يجعلها بطيئة اإلنبات ويعزى 

 .فسهارة نذحاالت أخرى إلى الظروف الداخلية في الب

 :البذور قبل زراعتها بالطرق التالية تجري معالجة 

:  هناك طرق متعددة لمعاملة هذه البذور قبل الزراعة منها: ية ذات األغلفة الصلبةجالبذور الحرا -
و حك البذور أو قطع األغلفة بواسطة سكين مما يساعد على تسريع أكالخدش  المعاملة الميكانيكية

الممددة أو المركزة مثل حمض كلور الماء أو حمض  المعاملة باألحماضأو  ،باتنعملية اإل
 لجعكل األغلفة القاسية وتخفف من سماكتها وبالتالي تآعلى ت ضالكبريت حيث تعمل هذه الحمو 

ويجب أن  ،ساعة 24لمدة  ليمغور في الماء البذوضع الي هالطريقة الثالثة المتبعة . سهلةنفاذيتها 
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 .فور االنتهاء من معاملتها بعد غسلها بالماء تزرع البذور المعاملة بالطرق السابقة
إنباتها خر تأوهذه المعاملة تجري للبذور الحراجية التي ي : ور ذات السكونذالمعاملة الخاصة بالب -

يتم وضعها في طبقات من الرمل البارد والرطب وتسمى هذه العملية  نتيجة عوامل داخلية حيث
وقد وجد أن . حيث يتم تعريض البذور لدرجات حرارة متفاوتة او للبرودة لفترة من الزمن  ضيدنالت

 .تنضيدأغلب األنواع الحراجية المنتشرة في حوض المتوسط ال تحتاج إلى 

 

نتاجها في المشاتل  إكثار الغراس الحراجية وا 

 : ان إلكثار الغراس في المشاتل وهييتهناك طريقتان أساس

 ۔(الملش)ية ذات الجذور العارية جراحالإنتاج الغراس  -
 . إنتاج الغراس الحراجية ضمن أوعية خاصة -

ل حسب العوامل المناخية السائدة في منطقة معينة ألن كل طريقة من توتختلف الطريقة المتبعة في المشا
المناطق  سبتناور جذراس العارية الغمناخية معينة لنجاحها فطريقة إنتاج ال ا  تطلب شروطت السابقةالطرق 

 .التشجيرغراس من المشتل إلى موقع نقل اللرطبة ألن معدل األمطار كاف لا

ي طريقة إنتاج الغراس هالجافة فصف أما الطريقة المتبعة إلنتاج الغراس الحراجية في المناطق الجافة ون
من الجفاف باإلضافة إلى أنها تحافظ على  غراسن األوعية، حيث أن هذه األوعية تساعد على حفظ الضم

 .كامل الجذور في اثناء عملية النقل

 :إنتاج الغراس ذات الجذور العارية: ۱

ي الطريقة الشائعة إلنتاج الغراس الحراجية في المناطق الرطبة، كما تستخدم هذه الطريقة إلكثار العديد هو 
لجافة كالسنديانيات والدردار والقيقب والغالديشيا ور في المناطق الجافة ونصف ابذمن انواع مستورات ال

رض أنثر البذور في بيتم إنتاج الغراس بهذه الطريقة  .ا  كاثر خضريتاق والرودينيا وكذلك األنواع التي تموالس
 .أرض المشتلذلك في  دعيلها بتثم يجري تش ض خاصةواحل مباشرة أو في أشتالم
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 :بإحدى الطريقتينتتم إذا  زراعة البذور الحراجية ف

يل وتبقى الغرسة حتى موعد القلع، وتستخدم هذه للتشتفي أرض المشتل دون الحاجة  ور مباشرة  ذزراعة الب -
 .(الخ.. أكاسيا  -سنديان )لالنواع ذات البذور الكبيرة  ةقالطري

ثمن، حيث يجري تستخدم في االنواع ذات البذور الصغيرة والنادرة أو غالية ال : الزراعة على مرحلتين -
 .تل في أرض المشتلشم تس 0ح الشتول بطول حوالي بمراقد وحين تص زراعة البذور في

 

 :إنتاج الغراس ضمن أوعية: 2

ة األوراق ، أما قطاتسراس العارية بزراعة األنواع المغة ينحصر استعمال الفاجفي المناطق الجافة ونصف ال
ها بسبب ينصح بزراعتها عارية الجذور لتدني نسبة نجاحراس المخروطيات فال غالغراس دائمة الخضرة و 

 .لغرس مع احتمال تأخر هطول األمطارا لى موقعالنقل والتوزيع عء عملية اثنفي أ جفافتعرضها لل

راس المرباة في األوعية كغراس المخروطيات واألنواع عريضة األوراق فتستعمل لتشجير المناطق غأما ال
 :لطريقة المثلى لتشجير هذه المناطق وذلك لألسباب التاليةالجافة وشبه الجافة وتعد ا

  ۔تها الغنية بالميكوريزابتحتفظ الغراس بتر  - أ
 .ة الترية لمدة أطولبحتفاظ برطو اال - ب
 .لأفضة نيتحتفظ الغرسة بكامل جذورها مما يساعد على تأمين تغذية مائية ومعد - ت

 : األوعية اآلتيةعموما  يمكن استعمال 

 .األوعية البالستيكية، يةبة التراعياألو  ،الكرتونيةاألوعية ، يةعدناألوعية الم، ةيار فخاألوعية ال

 :األوعية البالستيكية 

 ومن ،أعطتها ممتازة التيال جئلنتالا  ط نظر ستو مة القفي منط كثيرار استعمال هذه األوعية ينتش 

غير ، بئةسهولة التخرين والتع، آلخر سهلة النقل من مكان، تؤمن صرفا  جيدا  للمياه، ثمنرخيصة ال:  ميزاتها
توضع دائمة في األرض الغرس ية الملفي أثناء ع .سم 20-21س بطول ه االكياهذوتصنع . ركسقابلة لل

 .ها داخل الحفرة في التربةأكياسمع س اغر ال
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 :طرق الزراعة 

بذور ضمن الكيس على عمق  ۳ - ۰ر والعقل في األكياس حيث يتم وضع ذو الزراعة المباشرة للب -1
 .اشرة  بم ىثم تغطى بالتراب وترو  (حسب حجم البذور)م س ۳ -۰

 : الزراعة على مرحلتين -2
a.  نتاج شتول صغيرة وذلك عن طريق إلد قة او مراصأحواض خا ضمنفي البداية تزرع البذور

 .ذاذبالر  ىالرمل ثم ترو  قة منطبنشرها وتغطيتها ب
b. في األكياس حين يصل طولها إلى حوالي  شتليرة ثم تصغي المرحلة الثانية تقلع الشتول الف

راس ألن الجذر غعن األولى بانها تشجع نمو الجذور الثانوية ال سم، تمتاز هذه الطريقة 0
 .ور الصغيرةبذات الذيان، تستخدم في إكثار األنواع حالوتدي يتعرض للقطع في غالب األ

 

 :في المشاتلس خدمة الغرا
قص هذه العملية األخيرة  وتشمل راسغتقليم جذور ال ،فاتي، التظليل ، مكافحة األعشاب واآلل الر تشم

 .وهذه العملية ضرورية بالنسبة للغراس ذات الجذور العارية. ةالجذر الوتدي مما يشجع نمو الجذور الجانبي

 




