
تقنيات زراعة نبات الصبار يف املناطق الجافة لتحسني إنتاجيتها 

ومحاربة انجراف الرتبة

وعدم   املطرية  الت�ساقطات  بقلة  اجلافة  املناطق  تت�سف 

انتظامها و ترتاوح املعدالت ال�سنوية ما بني 50 و 300 مم 

�سخمة يف وقت وجيز على  بكميات  تت�ساقط  ما  عادة 

�سكل عوا�سف. يرتتب عن هذه العوا�سف �سيالن �سطحي 

الع�سوية  مبكوناتها  الرتبة  اتالف  يف  يت�سبب  عنيف 

عالية  جد  تبخر  بن�سبة  املناطق  هذه  تت�سف  واملعدنية. 

للتثمني يف  اأي حماولة  اإن  �سنويا.  مم   1500 تفوق  حيث 

مثل هذه البيئات عرب زراعات من قبيل ال�سبار ال يجب 

تكيفا  االأكرث  لالأ�سناف  را�سد  اختيار  اأن متر فقط عرب 

مع هذه الظروف املناخية، بل اأي�سا عرب اعتماد االأ�ساليب 

الزراعية املنا�سبة، والتي  حتد من اجلريان ال�سطحي ملياه 

االأمطار وبالتايل فقدان الرتبة واملواد املعدنية والع�سوية 

التي تت�سبب فيها التعرية املائية.

يف املا�سي، و برتاكم التجارب يقوم بع�ض الفالحني يف 

املناطق اجلافة بتطوير واعتماد ا�سرتاتيجيات فعالة للحد 

من اجنراف الرتبة كاإقامة م�ساطب وبناء جدران وحواجز 

هذه  ان  رغم  و  وغريها.  الريح  وكا�رسات  �سخرية 

التقنيات قدمية فهي الزالت تعترب  مبثابة تدابري فعالة 

للغاية للحد من اجنراف الرتبة وممار�سة زراعة معي�سية. 

و�سيانتها  منا�سب  ب�سكل  التقنيات  هذه  تدبري  مت  اإذا 

دوريا ف�ستقوم بتح�سني ظروف االإنتاج الفالحي وت�سمح 

با�ستغالل االأر�ض لفرتة طويلة. 

ب�سيط  ب�سكل  التطرق  هو  الورقة  هذه  من  الهدف  اإن 

للحد  املالئمة  الو�سائل  وكذا  التقنيات  الأف�سل  وعملي 

من اجنراف الرتبة وزراعة ال�سبار، خ�سو�سا يف املناطق 

اجلافة.

ت�سكل التقنيات الزراعية املعتمدة عند غر�ض �ستائل ال�سبار 

يف املناطق اجلافة ذات اهمية ق�سوى و بالغة يف اجناحها و 

�سمان منوها و تطورها يف مراحلها االوىل كما انها تعترب 

حا�سمة للرفع من انتاجيتها و جودتها و �سمان ا�ستمراريتها 

من  اجلافة  املناطق  يف  ال�سبار  زراعة  تقنيات  تختلف  و 

واملنحدرات  االأرا�سي  ت�ساري�ض  بح�سب  اأخرى  اإىل  منطقة 

ب�سكل  التقنيات  هذه  مور�ست  اإذا  وغريها.  الرتبة  ونوع 

�سحيح لن متكن فقط من حماربة التعرية املائية ب�سكل فعال 

بل �ستعمل اأي�سا على �سمان تطوير جيد للنباتات. 

1( زراعة املناطق امل�ستوية 

ت�سكل  بل  عادة  تزرع  ال  والتي  امل�ستوية،  االأرا�سي  اإن 

كمراعي تكون تربتها ن�سبيا اعمق و مكد�سة ن�سبيا ب�سبب 

اأر�ض  يف  عميقا.  املياه  ت�رسب  مينع  مما  احليوانات  دو�ض 

كهذه يجب حرث االأر�ض بعمق ما بني 40 و 60 �سم، لتح�سني 

تهوية الرتبة و�سمان ات�سال جيد مع النبات وبالتايل تطور 

جذوره.

ممتدة  خنادق  اإجناز  ت�سهيل  من  اأي�سا  التقنية  هذه  متكن 

ومتوازية على عمق يرتاوح بني 20 و40 �سم وعر�ض ي�سل 

من 80 اإىل 100 �سم، واإقامة حواجز موزعة على م�سافة من 

6 اإىل 12 مرت بني كل حاجز واآخر ب�سكل ي�سمح بجمع اأكرب 

قدر من مياه االأمطار )ال�سكل 1(.

م�سافة  على  املتوازية  الكبرية  اخلنادق  بني  املباعدة  يتم 

اأمتار على �سكل خطوط، كما يتم و�سع  ترتاوح بني 6 و8 

متتد  م�سافة  النباتات( وترك  )مو�سع زرع  للغر�ض  فتحات 

بني 2 و3 اأمتار بني كل واحدة واأخرى. 
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مرشوع ولوج املنتوجات املحلية لألسواق
1-تهيئة نقط املياه 

االأرا�سي  على  املوجودة  املنحدرات  اأن  التو�سيح  من  بد  ال 

اأ�سعة ال�سم�ض احلارقة هي التي ميكن اأن  اجلافة واملحمية �سد 

للمنحدرات  بالن�سبة  اأما  عليها.  ال�سبار  زراعة  اإجناح  ناأمل 

االأخرى، ال ميكن زرع  ال�سبار اإال بعد اإجناز نقط مياه بالقرب 

منها من اأجل �سقي للنباتات ال�سغرية. يف هذه احلالة، يجب 

التخطيط الإجناز نقط جلمع مياه االأمطار اأو بناء خزانات حتت 

تيار  ذات  الوديان  بع�ض  طول  على  �سغرية  برك  اأو  االأر�ض 

منخف�ض وميكن اأي�سا بناء �سدود تلية. 

ميكن  ال�سبار،  لزراعة  املخ�س�سة  وامليزانية  املوقع  بح�سب 

احلجر  من  اأو  اال�سمنت  من  ال�سغرية  ال�سدود  بناء  يكون  اأن 

املدعم بالطني اأو الربك التي تظهر بفعل العوا�سف يف بع�ض 

املنخف�سات اأو اخلزانات حتت االأر�ض وغريها كافية لتخزين 

املياه ملدة طويلة خالل ال�سنة. 

النباتات  ل�سقي  فقط  ت�سلح  ال  هذه  املياه«  »نقط  من  كثري 

ال�سغرية بل اأي�سا تلعب دورا رئي�سيا يف توفري املياه لل�ساكنة 

للحيوانات  �رسب  م�سدر  وت�سبح  موا�سيهم  و�سقي  املحلية، 

الربية االأ�سلية واأي�سا كمكان ال�سرتاحة الطيور املهاجرة.

2- زراعات لتهيئة اجلداول والوديان ال�سغرية

تتاأثر املناطق اجلافة و�سبه اجلافة كثريا بالتعرية املائية حيث 

ووديان  �سغرية  نهرية  جداول  والتالل  اجلبال  �سفوح  تتخلل 

وا�سعة، كما مل تنج االأرا�سي امل�سطحة اأي�سا من هذه الظاهرة. 

عن  ناجتة  خطية  )ت�سققات  النهرية  اجلداول  تكوين  يوؤ�رس 

�سنتيمرت(، كما هو  اأعمق ب50   والوديان )جداول  التعرية( 

مو�سح يف ال�سكل 10، على وجود خلل يف نظام االإنتاج.

اإغالق اجلداول عرب حرث االأر�ض،  غالبا ما يحاول الفالحني 

لكن نادرا ما يعملون على مواجهة امل�ساكل التي تطرحها هذه 

ويرتاوح  من مرت،  اأكرث  اإىل  ي�سل عمقها  اأن  ميكن  اجلداول. 

ال�سكل 10: ر�سم تخطيطي 

يو�سح اجلداول والوديان التي 

تغذي تيار املاء اجلارف.

عر�سها بني ع�رسات ال�سنتيمرتات اإىل عدة اأمتار ومتتد على 

املتجمع  ال�سطحي  املياه  جريان  يتدفق  االأمتار.  مئات  مدى 

تيارات تكون متقطعة وغزيرة.  اأو  الوديان يف قنوات  يف 

اإىل  الغزيرة،  هذه االأخرية غالبا ما توؤدي، يف حالة االأمطار 

االأ�رسار التي تلحق بالطرق واملمرات وامل�سارات وغريها. 

غالبا ما تف�سل معاجلة هذه الوديان الكبرية اأو ال�سيول فقط 

منها. وت�سبح هذه  التي متر  املنابع  اأو  امل�سارات  على جوانب 

االإجنراف  �سهلة  القفف  اأو  االأحجار  بوا�سطة  املنجزة  االأبنية 

اإن التفكري يف عالج مثل هذه اجلداول يتم  ال�سيول.  بفعل 

عرب جمموع �سبكات القنوات التي تغذيها )ال�سكل 11(.

 لكن من ال�رسوري اأن يتم التطبيق عرب مراحل متر اأوال عرب 

للمنافذ  مواتية  بيئة  واالأودية  اجلداول  تعترب  املنحدر.  منبع 

توفر  الأنها  ال�سبار  نباتات  منو  تعزيز  بهدف  اجليدة  البيئية 

اإمكانيات قوية الإنتاج الثمار واالألواح. 

ت�ستفيد هذه النباتات اإىل اأق�سى حد من مياه اجلريان ال�سطحي 

املرتاكمة واملتدفقة على طول القنوات واجلداول مهما كانت 

اإ�سافية.  مياه  اإىل  اللجوء  ودون  قليلة  املطرية  الت�ساقطات 

تكون الروا�سب املرتاكمة بالقرب من النباتات عند ت�سجيل 

اأي ت�ساقط لالأمطار غنية جدا باملواد املغذية التي ت�ساهم يف 

التطور ال�سحي للنباتات. 

ت�سمح نباتات ال�سبار املزروعة ب�سكل �سحيح على طول 

اجلداول واالأودية، بل وحتى يف قلب االأودية، من تكوين 

بيئة حيوية منا�سبة لتطوير احلياة الربية )ملجاأ للخنزير 

الربي ومكان لتع�سي�ض الطيور(. 

االأع�ساب  من  عديدة  اأنواع  بذور  )منو  والنباتات 

وال�سجريات املهددة باالنقرا�ض(.

وملكافحة  ال�سطحية  املياه  جريان  اإبطاء  اأجل  ومن  لذلك 

التعرية املائية يتم زرع نباتات ال�سبار املتجمعة )من 3 اإىل 

4 كفوف يف كل موقع( ب�سكل مبعرث على طول اجلداول 

والوديان والقنوات التي تتخلل االأرا�سي املزروعة م�سبقا 

وتلك املوجهة للزراعة. ال توؤدي معاجلة اجلداول والوديان 

اأي�سا يف  �ست�ساهم  بل  الرتبة  اجنراف  اإىل مكافحة  فقط 

ت�سكيل »واحات خطية م�سغرة«)ال�سكل 12(.

يجب اأن تتزامن زراعة ال�سبار مع و�سول اأمطار اخلريف 

الرباعم  اأول  ت�سدر  و  جذورها  ترمي  حتى  االأوىل 

اخل�رسية. يف هذه احلالة، ميكن للنباتات اأن ت�ستفيد من 

تكون  والربيعية(.  )ال�ستوية  ال�سنوية  االأمطار  جمموع 

النباتات يف مرحلة �سبات خالل ال�ستاء لكنها �رسعان ما 

ت�ستاأنف منوها وتطورها يف ف�سل الربيع. عدد كبري من 

اإزالتها  ب�سدة  ين�سح  لكن  براعم مزهرة  ت�سدر  النباتات 

فور ظهورها لتحفيز ظهور براعم خ�رسية جديدة اأوال. 

يف  وو�سعها  كنباتات  ت�ستخدم  التي  االألواح  قطع  يتم 

مكان جاف وذو تهوية جيدة حتى يجف مكان قطعها ملدة 

عندما  اإال  واإعدادها  قطعها  يتم  لن  االأقل.  على  اأ�سبوع  

يحني وقت غر�سها. 

�ستكون اأمطار اخلريف االأوىل كافية للنباتات لت�سدر ما 

يكفي من اجلذور والكفوف ال�سغرية. 

اخلريف  يف  املزروعة  ال�ستالت  �سلوك  مقارنة  مكنت 

ال�ستالت  عك�ض  على  اأنه  اإظهار  من  والربيع  وال�ستاء 

املزروعة يف ال�ستاء، تكون ن�سبة ف�سل ال�ستالت املزروعة 

يف اخلريف منخف�سة، بف�سل جذورها الكثرية  والثقيلة.

ال�سكل 11: ر�سم تخطيطي يو�سح 

اجلداول النهرية التي متت معاجلتها

ال�سكل 12: ر�سم تخطيطي للجداول 

واالأودية و�سقوق التعرية التي مت 

زرعها بنباتات ال�سبار )مقايي�ض 

مل حترتم(. 



ميكن ا�ستغالل عدد ال يح�سى من التالل واجلبال واالأرا�سي 

خ�سو�سا  عالية،  اإنتاجية  اإمكانيات  ذات  كمواقع  اجلافة 

تلك التي تكون موجهة نحو ال�سمال، مما ميكن من مكافحة 

املناطق  هذه  يف  املناخية  الظروف  تعترب  املائية.  التعرية 

مواتية جدا لزراعة ال�سبار بعك�ض التالل واجلبال املوجهة 

النباتات  املحمية تتحمل  االأوىل  املناطق  نحو اجلنوب. يف 

من  حد  اأق�سى  اإىل  �ست�ستفيد  الأنها  اأف�سل  ب�سكل  اجلفاف 

خ�سو�سا  �سعيفة،  كانت  مهما  املطرية  الت�ساقطات  مياه 

ندى ال�سباح. 

3( الزراعة يف االأرا�سي ال�سخرية

يف املناطق ال�سخرية جدا تعترب تقنية امل�سدات واجلدارات 

من  للحد  فقط  لي�ض  طريقة  اأح�سن   )9 )ال�سكل  ال�سخرية 

اجنراف الرتبة بل اأي�سا لزراعة ال�سبار بنجاح. 

تتاألف امل�سدات ال�سخرية من م�ستويني اأو ثالثة من كتل من 

احلجر واحل�سى متت اإقامتها على منحنيات م�ستوية.

اجلدران ال�سخرية هي عبارة عن حيطان �سغرية مت بناءها 

وتعترب  امل�ستوية  املنحنيات  بح�سب  جافة  حجارة  بوا�سطة 

مواتية للمنحدرات ال�سعيفة واملتو�سطة )اأقل من 30 %(.

عادة ما تكون هذه اجلدران اأكرث ا�ستقرارا من امل�سدات لكن 

بناءها يتطلب ت�سميما ومهارات يف حرفة البناء.

انحدار  ارتفع  كلما  جدارين  اأو  م�سدين  بني  امل�سافة  تتقل�ض 

من  االأرا�سي  باإخالء  فقط  ت�سمح  ال  االأبنية  هذه  االأر�ض. 

االأحجار التي تعوق تثمينها بل لها اأدوار كثرية من بينها:

الرتبة  اجنراف  من  يحد  مما  ال�سطحي  املياه  جريان  اإبطاء 

ويح�سن من ت�رسب املياه اإىل االأر�ض، 

دقيقة  وج�سيمات  الرمال  من  املكونة  الروا�سب  تراكم   -

ومواد ع�سوية )حطام النباتات وروث احليوانات وغريها(،

- ت�سكل اأ�سطح اإذا كانت اجلدران عالية كفاية بفعل التعرية 

املائية واالآلية )حرث االأر�ض(،

عمودي  ب�سكل  اجلدران  �سيدت  اإذا  الرياح  �رسعة  خف�ض   -

املنا�سب  املكان  منها  يجعل  ما  وهو  ال�سائدة  الرياح  على 

لنباتات ال�سبار ال�سغرية خ�سو�سا يف اجلانب االأكرث حماية.

ال�سخرية  ال�سبار على طول امل�سدات واجلدران  تتم زراعة 

بوا�سطة كفوف واحدة متباعدة فيما بينها على م�سافة من 

اإىل مرت واحد على قمة املنحدر وعلى م�سافة بني مرت   0.5

اإىل مرتين على اجلانب. 

تزرع النباتات اأ�سا�سا قبالة االأبنية لكن، اإذا اأمكن، يتم زرعها 

على جانبي اجلدران لتعزيز هذه التدابري.

ال�سكل 1: ر�سم تخطيطي لنباتات ال�سبار مزروعة يف اأر�ض م�ستوية 

متت تهيئتها على �سكل خنادق كبرية متوازية.

)1P( نبات واحد يف كل مو�سع غر�ض 

)3P( ثالث نباتات يف كل مو�سع غر�ض

)4P( اأربعة نباتات يف كل مو�سع غر�ض

يهم  ال  ع�سوية  مواد  باإ�سافة  غر�ض  مو�سع  كل  يف  نقوم 

الطبيعي(  ال�سماد  من  كيلوغرام   4 اإىل   3 بني  )ما  م�سدرها 

االأمر  لزم  اإذا   )NPK املركب  )ال�سماد  اأ�سمدة معدنية  واأي�سا 

)من 50 اإىل 100غرام لكل نبات(. يف كل مو�سع �سنقوم بزرع 

كف �سبار واحد، اأو اثنان اأو ثالثة اأو حتى اأربعة الواح ترتا�ض 

على �سكل مثلث اأو مربع من 30 اإىل 50 �سم يف ال�سلع الواحد 

)ال�سكل 1(.

على  اخلنادق  من  اإزالتها  متت  التي  الزائدة  الرتبة  و�سع  يتم 

الفتحات اللتقاط  لت�سكيل حتدب طفيف يف اجتاه  اجلوانب 

اأق�سى ن�سبة ممكنة من الت�ساقطات مهما كانت �سعيفة )ال�سكل 2(.

2-  الزراعة يف االأرا�سي املنحدرة 

االأرا�سي  يف  للزراعة  بالن�سبة  املتبعة  االأ�ساليب  تختلف 

درجة  بح�سب  اله�ساب(  ومدرجات  اجلبال  )�سفوح  املنحدرة 

ميل االأرا�سي واجتاهها اجلغرايف. 

يف هذه احلالة، هناك ثالثة اأ�سكال ممكنة:

1. اأرا�سي ذات االنحدار الطفيف اأو املعتدل )انحدار اأقل من 

20 درجة(.

 20 بني  يرتاوح  )انحدار  القوي   االنحراف  ذات  اأرا�سي   .2

اإىل30 درجة(.

3. منحدرات �سديدة )اأكرث من 30 درجة(.

a. الزراعة يف االأرا�سي ذات املنحدرات الطفيفة
اإقامة  على  �سنقت�رس  الطفيفة  املنحدرات  ذات  االأرا�سي  يف 

النبتات  ال�ستقبال  متكاآت  عرب  رفعها  يتم  عميقة  خنادق 

مع خطوط  مبوازاة  واخلنادق  املتكئات  ت�سييد  مت   .)3 )ال�سكل 

املياه  برتكيز  بالرتبة  امل�سيدة  املتكئات  ت�سمح  امل�ستوى. 

اجلارية عرب اخلنادق املمتدة، التي تتوفر على حواجز )ال�سكل 3(

اآخر، بهدف  اأمتار بني كل حاجز  اإىل 6  مو�سوعة على بعد 3 

التلية  ال�سدود  تدمر حتما  والتي  الزائدة  املياه  جتنب في�سان 

يف االأماكن االأكرث ح�سا�سية.

اأق�سى قدر ممكن من  اإقامة احلواجز لي�ض فقط اللتقاط  يتم 

املياه داخل كل حو�ض بل اأي�سا لت�سهيل مرور فائ�ض املياه بينها 

ت�سييد  يجب  في�سان.  اأي  منع  وبالتايل  مت�سلة  كمزهريات 

عيدان  من  حزم  من  م�سنوعة  و�سدود  االأحجار  من  قنوات 

االأ�سجار على اأطراف كل فتحة على حدة ل�سمان جريان جيد 

للمياه يف حالة االأمطار الغزيرة. 

�سحلة(  )تربة  عليها  خنادق  اإن�ساء  ميكن  ال  التي  املناطق  يف 

�سنقوم بحفر ثقوب لو�سع النباتات واإحاطة كل نبتة باأحوا�ض 

لتلقي املياه )اأمبلوفيوم( على �سكل ن�سف دائري اأو على �سكل 

حرف V الالتيني تكون مفتوحة ب�سكل كبري لتجميع اأكرب 

قدر ممكن من مياه االأمطار )ال�سكل 4 و5(.

امل�ستويات  خلطوط  موازي  ب�سكل  االأحوا�ض  هذه  اإن�ساء  يتم 

ال�سكل 2: مقطع عر�سي للخنادق الكبرية املمتدة املنجزة على اأر�ض م�ستوية

ال�سكل 3: ر�سم تخطيطي للخنادق العميقة واملق�سمة عرب حواجز والتي 

تتوفر على متكاآت على جوانبها متت اإقامتها على اأر�ض ذات منحنى 

طفيف.

ال�سكل 4: اأمبلوفيوم ن�سف دائري مت اإن�ساءه ب�سكل موازي للمنحنيات 

امل�ستوية )مقيا�ض مل يحرتم(.

ممكن  قدر  اأكرب  بتجميع  فقط  ي�سمح  ال  ب�سكل  وتهيئتها 

من مياه اجلاريان ال�سطحي بل اأي�سا من مرور املياه الزائدة 

املجمعة عرب اجلوانب لتجنب اأي تخريب. 

يتم و�سع احلجارة واحل�سى املوجودة يف حميط االأرا�سي 

على جوانب االأمبلوفيوم لتعزيزها. 

النباتات بالتناوب، وال  خالل عملية الزراعة يتم ترتيب 

)ال�سكل  املنحدر  اجتاه  يف  عمودي  ب�سكل  ترتيبها  يجب 

ال�سطحي  اجلريان  عن  ناجتة  اأخاديد  ظهور  لتجنب  و5(   4

م�ستوى  على  الع�سب  من  �رسيط  ترك  يجب  للمياه. 

اخلطوط، حتى بزرع �سجريات معمرة، وذلك حلماية الرتبة 

من قوة االأمطار وبالتايل احلد من �رسعة اجلريان ال�سطحي 

للمياه.

مرتبة  كفوف   4 اإىل   3 )اأو  لوح  لغر�ض  الزرع  عملية  تتم 

يف كل مو�سع على �سكل مثلث اأو مربع من30 اإىل 50 �سم 

على اجلوانب( يف اأخاديد اأو ثقوب للغر�ض. يتم الف�سل بني 

النباتات الب�سيطة اأو املركبة على م�سافة ترتاوح بني مرت 

ون�سف اإىل مرتين على خطوط متباعدة فيما بينها على 

م�سافة من 5 اإىل 8 اأمتار.

يقت�رس اإزالة االأع�ساب ال�سارة على موا�سع النبتات وذلك 

املناف�سة. يجب ترك �رسائط ع�سب بني اخلطوط  لتفادي 

للمياه  ال�سطحي  اجلريان  اإبطاء  اأجل  من   )5  ،4  ،3 )ال�سكل 

هذه  من  جزء  ق�ض  ميكن  الرتبة.  اجنراف  يف  والتحكم 

اأخ�رس  �سماد  �سكل  على  النبتات  حول  ور�سها  االأع�ساب 

للتخفيف  واق  ع�سوي  كغطاء  الق�ض  ا�ستعمال  يتم  بينما 

من عملية التبخر يف اجلو.

b. الزراعة يف االأرا�سي ذات املنحدرات الطفيفة
اإن�ساء  االأف�سل  من  املعتدلة  املنحدرات  ذات  املناطق  يف 

�رسائف موازية خلطوط امل�ستويات )ال�سكل6(. اإذا كانت 
ال�سكل 5: اأمبلوفيوم على �سكل حرف V الالتيني بني ب�سكل موازي 

للمنحنيات امل�ستوية )مقيا�ض مل يحرتم(.

جدران  اإقامة  يتم  املزروعة،  االأر�ض  من  قريبة  احلجارة 

�سغرية للدعم. اأما يف املناطق اخلالية من احلجارة يجب بناء 

قمم �سخرية تكون م�سغوطة ب�سكل �سحيح ومرتفعة ب�سكل 

طفيف على اجلان  لتفادي في�سان املياه اجلارية )ال�سكل 7(.

يجب اأن تتم مالئمة ال�رسائف، املت�سلة بال�سفح، مع املنحدر. 

اأكرب،  ال�رسائف  بني  امل�سافة  تكون  طفيف  املنحدر  كان  اإذا 

وعك�ض ذلك اإذا كان املنحدر �سديدا يتم ت�سييق امل�سافة بينها، 

املوجود  ال�سخرية(  )القمة  ال�سخري  اجلدار  يكون  اأن  ويجب 

للدعم مرتفع.

يف هذه احلالة، يقت�رس اإهالك االأع�ساب الرديئة على مواقع 

لكن  لل�سبار،  ال�سارة  االأع�ساب  مناف�سة  لتجنب  النباتات 

يو�سى باإقامة �رسائط الع�سب بني اخلطوط )ال�سكل 4( الإبطاء 

جريان املياه ال�سطحية واحلد من التعرية املائية. جزء من هذا 

ثم  اأخ�رس  ك�سماد  النباتات  وتركه حول  قطعه  ميكن  الع�سب 

ي�سغط الق�ض، الذي ي�ستعمل كغطاء ع�سوي واق، على االأر�ض 

للمنع املياه من التبخر يف اجلو.

 ال�سكل 6: ر�سم 

تخطيطي ل�رسائف 

موازية خلطوط 

امل�ستويات على اأر�ض 

منحدرة )مل ياأخذ 

بعني االعتبار �سلم 

القيا�ض(.

 ال�سكل 7: مقطع عر�سي 

ل�رساف  مهيئ لزراعة 

ال�سبار على اأر�ض ذات 

منحنى متو�سط.

اأوعية  يف  اأو  العميقة  اخلنادق  على  ال�رسائف  اإقامة  تتم 

با�ستعمال كف واحد )اأو 3 اأو 4 كفوف تكون مو�سوعة على 

�سكل مثلث اأو مربع على م�سافة 30 اأو 40 �سم على اجلانب اإذا 

�سمح طول ال�رسائف  بذلك(. اإن امل�سافة بني النباتات املجمعة 

بهذا ال�سكل قد ترتاوح بني 1.5 و 2 اأمتار على �رسائف تبعد 

عن بع�سها على م�سافة متتد من 3 اإىل 10 اأمتار بح�سب درجة 

يف  اإجنازها  مت  التي  ال�رسائف  جوانب  لتثبيت  االإنحدار. 

املنحدرات ال�سديدة يو�سى برتك م�سافة بني 0.5 و1 مرت بني 

النباتات.

يتم اإحداث ثقوب الزراعة على �سكل حوا�سي، خنادق عميقة 

اأكرب قدر ممكن من  بالتقاط  اأوعية كبرية ب�سكل ي�سمح  اأو 

مياه اجلريان ال�سطحي بجانب النباتات. لتجنب احتقان املياه 

اأو في�سانها �ستمكن القنوات ال�سخرية اأو ال�سدود امل�سنوعة 

من الفروع واملو�سوعة على اأطراف ال�رسائف من تدبري جيد 

للمياه الفائ�سة والناجتة عن االأمطار الغزيرة.

 c. الزراعة يف االأرا�سي ذات االنحدارات احلادة

 30 تتجاوز  )�سفوح  احلادة  االنحدارات  ذات  االأرا�سي  يف 

 50 بني  عمقها  يرتاوح  زراعية  اأخاديد  اإحداث  يتم  درجة( 

�سنتيمرت و مرت ب�سكل عمودي على تدرج املنحدر )ال�سكل 8(. 

ميكن اأن تكون هذه االأخاديد مت�سلة اأو متقطعة اأو جمرد 

الرتبة.  �سمك  بح�سب  النباتات  ال�ستقبال  ب�سيطة  ثقوب 

يجب اأن تكون االأخاديد قريبة من بع�سها على م�سافة تقل 

عن 3 اأمتار وذلك ملحاربة اجنراف الرتبة ب�سكل فعال.  اإن 

املياه  جريان  اإبطاء  هو  دائما  الرتتيبات  هذه  من  الهدف 

الزائدة  ملياه  من  والتخل�ض  املياه  ت�رسب  تعزيز  ال�سطحي، 

الت�ساقطات  حالة  يف  حتى  خطرا  ت�سكل  اأن  ميكن  التي 

الزراعة عرب غر�ض  اجناز  احلالة ميكن  ال�سعيفة. يف هذه 

اإىل مرت  �سنتيمرت   50 م�سافة  بينها  تف�سل  واحدة  كفوف 

على خط الزراعة. 

ال�سكل 8: زراعة �سبار مت 

اإجنازها يف قعر االأخاديد 

ويف حفر زراعية مت 

اإحداثها على منحدر 

يتجاوز 30 درجة.

ال�سكل 9: زراعة ال�سبار على خط امل�سد واجلدار ال�سخري الذي متت اإقامته 

على اأر�ض �سخرية.


