الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الفالحت و التىميت الريفيت
مديريت التكىيه البحث و اإلرشبد
المعهد التقىي لسراعت أشجبر الفىاكه و الكروم

استعبدة األشجبر المثمرة المتضررة مه
الحرائق

تسبلت المرجت  -بئر تىتت  -الجسائر العبصمت
الهبتف 023 58 38 60-61-66 :
الفبكس48– 46 05 85 320 :
البريد االلكتروويwww.itafv.dz :

تعتبر حرائك الغابات ،العدو األول للطبيعة بشكل عام وللغابات بشكل خاص في المناطك الجبلية .سنويا ،
تموم الحرائك بتدمير عدة آالف من الهكتارات ،التي تشتعل لعدة أسباب لد تكون إرادية أو غير إرادية مما
يتسبب في أضرار وخسائر جزئية أو كلية.
غالبا ما نتحدث عن حرائك الغابات  ،ولكنه في الحميمة  ،ال تتأثر أشجار الغابات فحسب  ،بل تتتتأثتر أيضتا
أشجار الفواكه الموجودة في المناطك المعرضة بشدة لخطر نشوب الحرائك  ،كالمنتاطتك التجتبتلتيتة ،بتوجته
الخصوص الزيتون و التين  ،اللذين يمثالن أكثر األنواع المتواجدة و المطورة في هذه المناطك.
أيضا األشجار األخرى من األنواع المماومة ،كالرمان والبرلوق واللوز والكرز والمشمش ،يمكن أن تكون
عرضة للحرائك
تمييم األضرار من المراحل المهمة التي تسمح ببرمجة عملية الميام باستعادة األشجار المتضررة أو التالعها
أو إعادة غرسها .وبالتالي  ،حسب األنواع  ،يمكننا أن نالحظ أشجار متضتررة بشتكتل ضتعتيتف  ،أشتجتار
متضررة بشدة أو أشجار محترلة تماما  ،والتي يجب التالعها وإعادة غرسها.
األشجار المثمرة بأنواعها تنمسم إلى فئتين
 تلن التي يتم إكثارها بالعمل ،على وجه الخصوص التين و الرمان و الزيتون
 تلن التي يتم إكثارها بالتطعيم ،كالزيتون و أصناف الورديات ذات النواة و البذور مثل اللوز ،المتشتمتش
 ،الكرز و البرلوق.

تتميز حوامل التطتعتم التختاصتة
باألشجار التمتثتمترة  ،بتمتدرتتهتا
عتتلتتى تتتطتتويتتر نتتظتتام جتتذر
لتتو  ،يستتمتتح لتتهتتا بتتتتتعتتزيتتز
مماومتها للرياح ،كما يسمح لهتا
بالبحث و امتصاص الميتاه متن
األعتتمتتاق  ،ختتاصتتة ختتالل
فترات الجفاف.
حقل زيتىن متضرر مه الحرائق
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النتائج والمخاطر المرتبطة بالحرٌق فً البساتٌن:
حسب درجة األضرار على مستوى مزارع األشجار المثمرة ،النتائج لد تكون كما يلي :









فمدان اإلنتاج  ،األغصان و النموات الصغيرة (براعم  10و  10سنة) ؛
خسارة األفرع الثانوية
فمدان األفرع الرئيسية
فمدان الجذع عند مستويات مختلفة فوق نمطة
التطعيم
فمدان الجذع عند مستويات مختلفة تحت نمطة
التطعيم
فمدان كلي للشجرة (حالة نادرة جدا)

تجدٌد أنواع األشجار المثمرة
-1األنواع التً تتكاثر بالتطعٌم
أغلبية أنواع األشجار المثمرة المتواجدة في
المناطك الجبلية والمناطك المعرضة للخطر ،تتكاثر عن طريك التطعيم  ،على حوامل الطعم الناتجة غالبا من
استعمال نوى األصناف المعروفة  ،التي تتمثل في:
 نواة اللوز المر  ،لتطعيم شجرة اللوز
 نواة المشمش ،لتطعيم شجرة المشمش
 نواة الكرز ،لتطعيم شجرة الكرز
 نواة البرلوق ،لتطعيم شجرة البرلوق
حسب درجة الضرر  ،يمكن استعادة األشجار المتأثرة لليال بالنيران  ،من خالل الميام بعملية تمليم متوازنة
وإزالة األجزاء التالفة و المحترلة
إذا تأثر الجذع بشدة  ،فمن الصعب
استعادتها ،في هذه الحالة  ،تجديد األشجار
ال يمكن أن يكون إال عن طريك االلتالع
وإعادة الغراسة.
إعادة بناء التراث الشجر  ،عن طريك
إعادة الغرس ،يتطلب اختيار العتاد النباتي
المناسب (حامل الطعم و الصنف)
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-2األنواع التً تتكاثر بالعقل
من الممكن استعادة األشجار التي تتكاثر بالعمل وخاصة الزيتون والتين والرمان بعدة طرق ،حسب درجة
الضرر الناتج عن الحرائك و المظهر الخارجي لألشجار.

فً المناطق الجبلٌة ٌ ،عتبر تجدٌد شجرة التٌن أو شجرة الزٌتون أو الرمان التً تضررر مرن الرحررائرق،
أكثر اقتصادا من غراسة شتال جدٌدة .باإلضافة إلى لعب دور كبٌر فً حماٌة التربة والنظام البٌئً؛ ٌلعب
النظام الجذري المتطور دورا هاما فً عودة األشجار إلى اإلنتاج خرالل فرتررة قصرٌررة مرن  33إلرى 34
سنوا )
تعتمد طريمة التجديد على تمييم حالة األشجار .يمكن تحديد عدة حاالت:
الحالة األولى
تكون الشجرة متأثرة بشدة من النيران  ،ال توجد أوراق أو جذع أو أفرع أو براعم جذعية :في هذه الحالة ،
سيكون من الضرور التجديد عن طريك لطع الجذع  ،إذا كانت الشجرة غير مطعمة (أنتجت عن طريك
العمل) .في حالة الشجرة المطعمة (كما في حالة الزيتون)  ،من الضرور اختيار البراعم الجذرية حسب
أهمية الجذع والميام بتطعيمها الحما

الشجرة بعد تجديدهب

شجرة زيتىن متضررة كليب مه الحرائق
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التجدٌد بقطع الجذع
تتضمن هذه التمنية ثالث عمليات:
-1قطع الجذع على مستوى األرض:
يتم لطع الجذع المصاب على الرب مسافة من سطح األرض ،باستخدام المنشار الكهربائي .لتسهيل العمليتة،
في حالة وجود نموات جذعية ،يجب إزالة تلن التي تتواجد أعلى الجذع و االحتفاظ بالتي في الماعدة  ،التي ال
تزال مرنة مع إمساكها مستلمية على سطح األرض.
 -2حفر و تنقٌة الجذع:
يتم تنمية الجذع من جميع األجزاء الميتة أو األجزاء المتضررة من الحريك بالفأس  ،عن طريك كشطته حتتتى
الوصول إلى الخشب السليم  ،والحفاظ على الجذور الكبيرة التي ستعطي أفضل البراعم و بعدها نموم بتغطيتها
كليا بالتربة
-3العناٌة بالنموا الجذرٌة
بعد عام واحد من العملية السالف شرحها  ،يموم الجذر األصلي بإنتاج تاج من النموات الجذرية .تتتتم عتمتلتيتة
اختيار النموات و التخفيف من كثافتها ابتداء من عامها الثاني ،حتتتى نتتتمتكتن فتي األختيتر ،متن االحتتتفتاظ

بالنموات األلوى ،األكثر تطورا واألبعد من مركز الشجرة.

تذكٌر مهم
فً حالة شجرة الزٌرترون الر رٌرر مرطرعرمرة  ،برعرد
عامٌن ،نباشر عملٌة التقرلرٌرم ،مرن أجرل تركروٌرن
الشررجرررة .أمررا فررً حررالررة مررا إذا كررانر الشررجرررة
المقطوعة مطعمة ،فٌجب تطعٌم النمروا حرٌرنرمرا
ٌسمح قطرها بذالك ،على األقل بعد  9أشهر فرً
شهر ماي من العام التالً) أو بعد  12إلرى 13
شهرا فً شهر أكتوبر من العام التالً)
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الحالة الثانٌة:
تتمثل في الشجرة المتضررة على مستوى األفرع الرئيسية ؛ في هذه الحالة  ،من الضترور لتطتع التجتذع
تحت الفروع للحفاظ على الصنف  ،كما ينصح بترن نموات  ،بمعدل واحدة لكل فرع أساسي (من األفضل
ترن ثالث أفرع أساسية على األكثر) التي ستلعب دور مصاصات النصغ ،لتساهم بشتكتل فتعتال فتي تتطتور
الشجرة .أيضا من المهم عدم نسيان وضع صمغ التطعيم (ماستين) على مناطك المطع و السمي الغزير
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الحالة الثالثة:
الشجرة متعرضة لألضرار على مستوى األفرع الثانوية  :في هذه الحالة يجب أن تختضتع الشتجترة لتعتمتلتيتة
المطع على شكل تاج .بحيث يتم إزالة جميع األفرع الثانوية ،مع ترن نموات في حتالتة تتوفترهتا  ،متن اجتل
تسهيل عملية امتصاص النصغ .من المهم معالجة مكان المطع بصمغ التطعيم و السمي بتغتزارة ،ختاصتة فتي
حالة للة تسالط األمطار في فصل الخريف
التقلٌم بالتاج أو التتوٌج
في هذه الحالة  ،يتم المطع فوق البراعم األكثر لوة ،المتواجدة على األفرع األساسية وعلى نفس المستوى لدر
اإلمكان ،حفاظا على توازن الشجرة  .كذالن يجب حماية أماكن التمليم باستعمال صمغ التطعيم

الشجرة بعد شهريه

شجرة مقلمت ببلتبج

الشجرة بعد عبم
30
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الحبلت الرابعت
في هذه الحالة  ،ال يزال لدينا غطاء نباتي وفير على الشجرة المتضررة من الحريك .لضمان التعافي السريع
للشجرة و استرجاع حالتها الطبيعية  ،يجب تطبيك عملية التمليم الشديد ،من خالل ترن عتيتنتيتن فتمتط عتلتى
مستوى جميع األغصان المتبمية.
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اإلجراءا الواجب اتخاذها لضمان نجاح عملٌة استرجاع األشجار
لضمان إعادة سريعة وفعالة لألشجار إلى حالتها الطبيعية  ،يجب األخذ بعين االعتبار التدابير التمنية التالية :


تنمية أرض البستان من الحطب المحروق



الميام بعملية العزق (الحرث الخفيف) حول كل شجرة ،سواء تعرضت للحريك أم ال .



الميام ببناء جدران صغيرة أو عتبات أو أحواض منخفضة ،من اجل الميام بعملية السمي على الفور



فور بداية السنة الزراعية ،يجب المباشرة بأعمال التربة و حفر أحواض السمي



الميام بعملية التسميد العميك المناسب في بداية السنة الزراعية و التسميد االزوتي ،في فصل الربيع،
لضمان النمو السريع للنموات و البراعم مع الحرص على الر بكمية كافية من المياه
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تنبٌه هام :
بعرد نشروب حررٌرق ٌ ،ركرفرً مسراعردة
ال رابرة عرلرى الرترئرام جرروحرهرا وإعرادة
تكوٌن نفسها تنظٌف األرض  ،ترقرلرٌرم
األشجار  ،قطع بعض األنواع  )...و ال
ٌجب االستعانة ب راسة أشرجرار جردٌردة
إال تكملة لعملٌة التجدٌد الطبرٌرعرً ،أٌرن
تكون هذه األخٌرة ،غٌر كرافرٌرة ،بشررط
أن ٌررذخررذ بررعررٌررن االعررترربررار ،اسررتررخرردام
الموارد الرجرٌرنرٌرة الرفرعرالرة و الرخراصرة
بالمنطقة
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وثيمة ارشادية مطبوعة في  0111نسخة  ،توزيع مجاني
مديرية التكوين البحث و اإلرشاد 0100 -

