
  إدارة الحديقة المنزلية

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
بإمكان كل منا أن يساهم في إنتاج الغذاء اليومي لعائلته، وذلك من خالل قيامنا بزراعة قطع 

فبإمكاننا .  األراضي المباشرة حول منازلنا، بهدف تحقيق ولو جزء من االكتفاء الذاتي في غذاءنا

بمعنى أن .   تربية الدواجن والماعز واألرانب والحماماستغالل حديقة المنزل لزراعة الخضار أو

زراعة األرض والحديقة المنزلية أو آية مساحة ممكنة حول المنزل، بإمكانها توفير كل أو معظم 

والبيض واللحم ) من الماعز(احتياجاتنا الغذائية من خضار وفاكهة، باإلضافة  لتوفير الحليب 

وبهذا نعتمد على ذاتنا في طعامنا ونرفع من .   األحمروجزء من اللحم) من الدجاج(األبيض 

مدخولنا ونزداد صمودا في مواجهة اإلحتالل الذي ستفشل عندها  محاوالته في الحفاظ على 

  .تبعيتنا له في طعامنا

  

عائالتنا ) مصاريف(كما أن توفير كل أو معظم احتياجاتنا الغذائية بأنفسنا يخفض كثيرا من نفقات              

ا عبارة عن مصاريف لشراء الغذاء المكلف بالنـسبة لغالبيـة األسـر الفلـسطينية،               التي بمعظمه 

  .باإلضافة لضمان استهالكنا غذاء صحيا وخاليا من المواد الكيماوية المسببة لألمراض الخطيرة

  

إن اإلهتمام بالزراعة المنزلية ليس جديدا على أسرتنا الفلسطينية، ألنها كانت تشكل في الماضـي               

كمـا أن   .  بعيد جزءا من تراثنا وتقاليدنا في اإلعتماد على الـذات         غير ال 

األرض والزراعة يعتبران موردا معيشيا واقتـصاديا مـضمونا وثابتـا           

  .لشعبنا، ناهيك عن كونهما مكونا أساسيا من مكونات تراثنا وثقافتنا

  

  
  

  ماذا يمكننا أن نزرع على مدار السنة؟

اف مختلفة من الخضار الـشتوية مثـل الحبـوب والبقوليـات            بإمكاننا زراعة حديقة منزلنا بأصن    

والسبانخ والبصل والثوم والخس والفجل والبقـدونس  ) العدس والبازالء والفول والحمص وغيرها   (

أو الخضار الـصيفية مثـل البنـدورة والخيـار          .  والزهرة والملفوف والبطاطا والجزر والفلفل    

اء والكوسا والباذنجان والبطيخ والفليفلة والنعنع والزعتـر        والملوخية والفاصولياء واللوبياء والبامي   

كما بإمكاننا زراعة أشجار الليمون والعنب والتين واللوز والمشمش وغيرها          .  والبابونج والمريمية 

  .من اللوزيات والحمضيات

  



الصيف وبإمكاننا ضمان غذائنا على مدار السنة إذا واظبنا على الزراعة البيتية في مواسم الشتاء و              

وعلى مدار السنة وإذا قمنا بتنويع األصناف المزروعة لضمان أعلى قدر مـن اإلكتفـاء الـذاتي                 

  .الغذائي على مستوى األسرة أو مجموعة من العائالت وبالتالي توفير األمن الغذائي األسري

  

يل الخيـار   كما بإمكاننا حفظ بعض األغذية التي ننتجها كتجفيف أو تفريز الملوخية والباميا أو تخل             

مثال شراب الليمون   (والزهرة والفلفل والباذنجان وغيرها، أو تصنيع عصير الفاكهة والحمضيات          

مثل مربى  )  تطالي(أو حفظ بعض الفاكهة على شكل مربيات        ) والبرتقال والتوت والتفاح وغيرها   

ار في موسمها   وبإمكاننا أيضا شراء هذه الثم    .  الخوخ والتفاح والمشمش والسفرجل والتين والكرز     

  .  ألنها تكون أرخص وأجود

وال بد أن نلفت اإلنتباه إلى أن تعبئة العصائر والمربيات يجب أن تكون في أوعية زجاجية نظيفة                 

وعندها نحصل على بدائل رائعة تغنينا عـن المربيـات والمـشروبات            .  ومعقمة ومغلقة بإحكام  

  .قالمصنعة بالسكر والمواد الحافظة التي تباع في السو

  .وباإلضافة لما ذكرنا، بإمكاننا أيضا تصنيع اللبن واللبنة والجبنة البلدية البيضاء

  

  تحضير األرض للزراعة

يساعد التحضير الجيد  للتربة الزراعية في القضاء على األعشاب الضارة التي تنافس المزروعات 

على الغذاء والرطوبة وأشعة الشمس، فضال عن تخفيض احتماالت 

باآلفات، علما بأن توفير العناصر الغذائية للنبات وتسهيل عملية اإلصابة 

بشكل ) كمبوست(امتصاصها من خالل نشر السماد الطبيعي والدبال 

صحيح ومتوازن، يشكالن مكونا أساسيا هاما من مكونات اإلعداد السليم 

  .والبيئي للتربة، وبالتالي يقلل من اآلفات

  

  : ة مع بداية فصل الخريف وتتضمن العديد من العمليات أهمهاوإجماال، تبدأ عملية تحضير الترب

جمع بقايا المحصول السابق، فضال عن جمع البالستيك والورق والحجارة الكبيرة والزجاج والقطـع               -

  . المعدنية وما إلى ذلك

  .إضافة الكمبوست أو السماد الطبيعي -

تالم والمساطب واألحواض وتـصميم      تكسير الكتل الترابية وتسوية األرض، باإلضافة إلى عمل األ         -

  .الحديقة أو الحقل وتقسيمها حسب المحاصيل المراد زراعتها

بقايا المحاصيل واألعشاب الجافة التي تم جمعها، عبر إضافتها لكومة          ) وعدم حرق (إعادة استعمال    -

ستعمالها ، فضال عن ا   )وخاصة األعشاب الجافة  (الدبال، أو استخدامها في عملية تخمير الزبل البلدي         

  ).سنناقش الغطاء الحيوي الحقا(حول المزروعات ) مالش(كغطاء حيوي 

تختلف وجهات نظر ومواقف المزارعين البيئيين والعضويين في العـالم حـول مـسألة              :  الحراثة -

لكن بشكل عام، وانسجاما مع ظروف مناخنا الجاف وشـبه الجـاف،            .  الحراثة

سنة، األولى حراثة عميقة فـي الخريـف،        بإمكاننا القيام بالحراثة مرتين في ال     

 بهدف تحضير التربة الستيعاب أكبر كمية ممكنة مـن ميـاه األمطـار،            



  .والثانية حراثة سطحية في الربيع، بهدف القضاء على األعشاب واالحتفاظ برطوبة التربة

  

  مواعيد الزراعة

ل عامال أساسيا من عوامل التحكم باآلفات،       يعتبر االلتزام بمواعيد الزراعة المناسبة النبات العديد من المحاصي        

) مثل فطريات أعفـان الجـذور     (حيث تكون درجات الحرارة المناسبة لإلنبات، غير مناسبة لتطفل الفطريات           

واإلصابة باآلفات، علما بأن الزراعة المبكرة، عندما يكون ذلك ممكنا، تعني استباق فترة انتـشار اآلفـات،                 

  .تربة وبالتالي زيادة فترة اإلنتاجناهيك عن استغالل رطوبة ال

  

وبشكل عام، فإن التبكير أو التأخير في موسم زراعي معين يعني تجنب خطر بعض اآلفات التي قد تظهر في                   

ذلك الوقت، ذلك أن لجميع اآلفات حلقة حياة ثابتة تحددها التغيرات الجوية، وعليه فإننا في الزراعة الموسمية                 

جوية، نستطيع تجنب خطر اآلفة إذا ما قمنا بالزراعة في الوقت المناسب، علما بأن              المعتمدة على التغيرات ال   

رتفاع أو انخفاض درجة الحرارة أو الرطوبـة،        االعديد من األمراض الفطرية والحشرية تظهر أو تختفي مع          

.  لجـو وهذا يعني أن على المزارع اختيار وقت الزراعة قبل أو بعد حدوث تغيرات في حرارة أو رطوبـة ا                  

. فارتفاع درجة الحرارة مثال، يعني زيادة عدد الفراشات البيضاء وزيادة احتمال اإلصابة بمرض الفيوزاريوم             

  .بينما ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى اإلصابة بأمراض العفن

  

ومن األهمية بمكان التزام جميع المزارعين بتوقيت زراعة محصول معين، ألن زراعة محصول معين فـي                

 المنطقة في أوقات مختلفة يعني انتقال اآلفة من حقل إلى آخر، األمر الذي يحدث خـسائر فـي بعـض                     نفس

  . الحقول

وخالصة القول، بإمكاننا استبعاد اآلفة من المزرعة إذا تجنبنا الزراعة في المواسم التي تشتد فيها               

فة، أو قـد تكـون      اإلصابة، وقد تكون الزراعة مبكرة، بحيث يتم الحصاد قبل اشتداد خطر اآل           

متأخرة، بعد زوال خطر اآلفة، كما بإمكاننا زراعة األصناف المبكرة والمتأخرة لتحقيق نفـس              

  .الهدف

  

يبين الجدول التالي مواعيد الزراعة المفضلة للعديد من الخضار الشتوية والصيفية ومواعيد نضوج وبالتالي 

  :قطف تلك الخضار

  

 موعد النضج موعد الزراعة الصنف

  أشهر4 - 3    شباط                            –كانون ثاني  العدس

  يوم90 – 60  أوائل شباط–أوائل أيلول  البازالء

   أشهر3.5 – 3   كانون أول–أيلول  الفول

  أشهر4 – 3  آذار–كانون ثاني  الحمص

  أوراق8 – 5  أوائل نيسان–أوائل أيلول  السبانخ

  أشهر5 – 3 انون ثاني ك- تشرين ثاني البصل



  أشهر3.5 – 3  كانون ثاني–تشرين ثاني  الثوم

 شهران  أوائل أكتوبر–أواسط آب  الخس

  يوم80 – 35 الخريف والشتاء الفجل

 شهران الخريف والشتاء البقدونس

  أشهر3– 2.5  أواسط أيلول–أواسط آب  الزهرة

  أشهر3 – 2.5  أواسط أيلول–أواسط آب  الملفوف

  أواخر شباط:  في المناطق الجبلية  البطاطا

  أواسط كانون أول–أواسط أيلول :  في الغور

 م يو100

  أشهر3 – 2.5  أواسط تشرين ثاني–أوائل أيلول  الجزر

  آب وأيلول:  في المناطق الجبلية الفلفل

   أوائل تشرين ثاني–أوائل أيلول :  في الغور

2.5 – 3.5 

 أشهر

  أشهر5 – 3  أواسط نيسان–اني أواسط كانون ث البندورة

   أواسط آذار–أواسط شباط :  في المناطق الجبلية الخيار

 أيلول:  في الغور

  أشهر5 – 3

  أشهر3 – 2.5  أيلول–آذار  الملوخية

  )الصيفية( نيسان –شباط  الفاصوليا

 )الخريفية( آب –تموز 

  يوم80 – 50

  )الصيفية( نيسان –شباط  اللوبيا

 )يفيةالخر( آب –تموز 

 شهران

  يوم70 )بعلي( أيار –نيسان  البامية

   نيسان–آذار :  الجبل الكوسا

 أيلول:  الغور

  يوم35 – 30

 3.5 – 2.5  حزيران–أذار  الباذنجان

 أشهر

   نيسان–آذار :  الجبل البطيخ

 كانون ثاني:  الغور

  يوم100

  أشهر3 – 2  أواسط حزيران–أواسط شباط  الفليفلة

  نيسان:  الجبل النعنع

 آذار:  الغور

 3 قص طيلة

 سنوات أو أكثر

الزعتر، 

البابونج 

 والمريمية

   نيسان–آذار 

   
  



  

  
  
  

  تصميم الحديقة المنزلية 

لدى تصميمنا للحديقة المنزلية يجب أن نراعي بأن تكون األحواض التي نزرعهـا قريبـة مـن                 

تعشيب، حراثة، تـسميد،    (ألن األرض التي نزرعها تحتاج ألعمال كثيرة        .  المنزل

كـذلك  .  ومراقبة المزروعات وحمايتهـا   ) إلخ..تقليم، ري 

يجب األخذ بعين اإلعتبار بأن تكون قطـع األراضـي،          

وخاصة المزروعة بالخـضروات، مكـشوفة قـدر        

  .اإلمكان وقريبة من مصدر المياه

  

بـأن نـستخدمها    الناتجة من البيت واألرض، وذلك      ) األوساخ(كما يجب أن نستفيد من الفضالت       

ثانية في الزراعة، وبالتالي عدم ترك فضالت الخضار والفاكهـة وبقايـا المحـصول وأوسـاخ                

الدجاج والمـاعز كزبـل بلـدي       ) وسخ(فمثال بإمكاننا استخدام روث     .  الحيوانات بدون استعمال  

  .طيرةلتسميد األرض الزراعية، بدال من أن نشتري السماد الكيماوي الذي قد يسبب لنا أمراضا خ

  

ويجب علينا قبل زراعة الحديقة، أن نخطط أوال ماذا وأين سنزرع والكميات وعدد األنواع التي 

وال بد لنا أن نستغل كافة الفراغات المتاحة .  سنزرعها، وذلك بما يتناسب مع مساحة الحديقة

  .حول المنزل أو بداخله لتغطية احتياجات األسرة

  

  النشاطات الزراعية خارج المنزل

هناك إمكانيات واسعة للقيام بنشاطات طالبية وشبابية جماعية، وذلك بزراعة األراضي في  

كما بإمكاننا القيام ).  بالتعاون مع المعلمين والمسؤولين(مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا العامة 

بنشاطات زراعية جماعية في األراضي غير المستغلة والمهملة في حاراتنا وأحيائنا، فضال عن 

الزراعة والتصنيع الغذائي وتربية الحيوانات في العديد من المباني والعقارات والمواقع المهملة 

كما بإمكاننا استصالح مساحات األراضي .  أوالمهجورة في حارتنا أو مدينتنا أو قريتنا أو مخيمنا

  .  الصالحة للزراعة ولكنها غير مستغلة

  

ة معينة تهتم بزراعة أراضيها، اإلستفادة من الروث        وباإلضافة إلى ذلك، بإمكان مجموعات أسري     

وهذا ينطبق أيضا على مخلفات المطـبخ والميـاه العادمـة           .  الناتج من مجموعات أسرية أخرى    

وغيرها، بمعنى تقوية العالقات اإلنتاجية المتكاملة بين وحدات اإلنتاج األسرية المختلفة وبالتـالي             

  . خارج الوحدات األسريةتقليل التبعية لمستلزمات اإلنتاج من

  



وباستطاعتنا أيضا إحياء تقاليد التداخل الزراعي، كرعي الحيوانات مثال في الحقول بعد حصادها،             

في مواقع متفق عليها بين األسر فـي     ) الكمبوست(للدبال  ) األسري(فضال عن التحضير الجماعي     

تى زراعة بعض األراضي غير     ، أو ح  )بالمدينة أو القرية  (نفس الحي أو في مجموعة من األحياء        

  . المستفاد منها حاليا بالمحاصيل العلفية

  


