
 (الوقائيةالفرش ما هو التتبين )

 هو التتبين؟ ام 

قماش الخيش والكتان والصناعية )ضوية المختلفة المصادر العشبية والمعدنية عالتتبين عملية ترمي لتغطية المواد ال  

 من تبخر الماء ونمو األعشاب الغير مرغوب فيها  والبالستيك( من أجل الحد

 

 ا التتبين؟ذامل 

المختلفة بكمية من مخلفات النباتات  تالغابة في دروة اتزانها حيث تكون التربة دائما مغطيا طبيعية،في كل حميلة بيئية 

 الغطاء النباتي الطبيعي وغيره من المكونات كانت تحد من تبخر الماء  هذا

 مع التربةوالتتبين يحسن الوضع مقارنة )أي السقي مرتين( كان المثل الشائع يقول تهوية األرض تساوي رويتين  إذا

 حيث يكون التبخر ثالثة أضعاف التبخر في المجال الغابوي  تمغطياالغير 

اجل  ونموها ومنية الجذور النباتتفاعل  يؤثر علىمما الصيف  فيتعرق النباتات من شدة الحرارة من خال ل اوراقها 

تكييف الجو فان التتبين يساعد على رطوبة التربة وعدة مزايا أخرى حيث تحافظ على التربة ومكوناتها البيئية ويحد من 

 انجرافها تحت االمطار

 التتبين يمنع اشعة الشمس من الوصول الى التربة ويحد من نمو النبات الغير المرغوب فيها والمنافسة للمحاصيل  ✓

ين هو ملجا للحشرات النافعة المساعدة للفالح حيث يشجع التنوع البيئي للكائنات المساعدة للتربة كما يجب التتب ✓

 التذكير بان تالشي التتبين العضوي ينتج الذبال والذي يغني ذبال األرض وينمي الخصوبة 

من  اللتربة حيث تحفظهيحد من تالمس الثمار خاصة الخضر التتبين الخضر  إلنتاجفضل التتبين بالنسبة  ✓

هوائي يقي من التقلبات  غطاء أحسنالتتبين العضوي  ونقائها يعداحتكاكها مع التربة مما يحد من فساد الغلة 

 النمو والحد من اآلفات الزراعية ويساعد على تفصيلهالحرارية والجفاف ويحد من اكتئاب النبات او 
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 نواع التتبين؟ا 

 التتبين العضوي 
جودة  بسرعة حسبالمكونات النباتية حيث ذبولهم يتم يتكون فقط من 

المكونات تتم العملية في بعض أسابيع للنباتات الرقيقة وتمتد لبضع سنين 
   واالغصانللجذوع صلبة الخشب 

الغطاء المتكون من مخلفات من مخلفات الخشب المفروم ولحاء الصنوبر 
يجب استعمالهم بشكل رئيسي  االسيجة المتالشيةوغيرها من مخلفات 

 للنباتات المعمرة خاصة األشجار المعمرة والشجيرات
الغطاء النباتي دو الحياة القصيرة مخلفات عشب المالعب مع أوراق 

وكذلك السماد األخضر األشجار المتساقطة كذلك بقايا تبن الحبوب والقطاني 
مزروعات، وهي الذي يستعمل في تغدية التربة والتي تفيد جميع أنواع ال

 مهمة للنباتات قصيرة مسار الحياة ألنها تندمج بسرعة في التربة
   

 

 

 

 

 الغطاء المعدني 
ليس متالشيا يساعد في تسخين التربة وينصح به للنبات التي الغطاء  النوع منهذا 

 تحب الحرارة 
أحد أنواع الغطاء السائد االستعمال خاصة احجار من مكونات بركانية غنية 

 بالسيليس 
تصنف من أفضل الحواجز الحرارية كويرات الطين، الصلصال مخلفات كسور 

  الفخار واالصداف البحرية والمحارات  
. 
 

 

 الغطاء البالستيكي والنسيجي 

يتكون من غطاء ممدد على التربة، الغطاء البالستيكي مقاوم 
للتالشي وكذلك مظهره غير جميل، الغطاء من الخيش او غيره 

في مساعدة التربة للمحافظة على طراوتها  النسيج يساهمونمن 
 .ومكوناتها وكذلك الحد من تبخر الماء

  

 ضع الغطاء النباتي و 

 قبل التتبين يجب تنظيف التربة من النباتات الغير مرغوب فيها وتهويتها من اجل الحد من انبات او تطور هذا النوع من األعشاب مما يوفر 

مساعدة االغراس لتستقبل أوراقا اشعة سم تقريبا مع الحرص على 7سط الغطاء على فرشة حوالي نقوم بب الحقا حيث إلزالتهاجهد العمل 

سم حسب نمو النبات هذه  7سم ثم نستمر في زيادة كمية الغطاء من اجل بلوغ سمك  3الى  2الشمس حيث نبدأ بتغطية النباتات الصغيرة من 

 المكونات: الطريقة يمكنها أن تساعد وتشخص مزايا التتبين لجميع

 عدم التتبين خالل الرياح القوية ✓

 تربة خالل الربيعفي الحرارة العدم التتبين خالل صقيع التربة حتى   ال تعطل سريان  ✓

 سقي قبل وبعد وضع الغطاء النباتي ✓
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