
 

 

 VETIVER راالفيتيف

  والملوحة التصحر و االنجراف لعوامل المقاومة العشبة

 Vetiveria zizanioides:  العلمي االسم

  دعىي إفريقي صنف هنالك لكن لنبتة الفيتفارهي الموطن  الهند تعتبر         

 Vetiveria nigritana(  نيجريتانا فيتيفاريا)                

 

 حيث منو تجمعه قوية جذور ذو و البنية قوي معمر عشبي نبات الفيتيفار ويعتبر

 فالظرو تكون وعندما(  السيترونيال – اإلدخر)   عشبة  النبات هذا يشبه الشكل

 ارياالفيتيف سويقات لكن,  أمتار ثالثة إلى culms سويقاته طول يصل أن يمكن مناسبة

 لغتب مهما بقوة منتصبة تبقى فهي األرض على تنحني ال األخرى األعشاب بخالف

 في dormant( سكون سبات حالة في الفيتيفاريا نبات يدخل ما وغالبا  , الطول من

 كسياج بقىت القوية سويقاته لكن,  الجفاف الشديدة الفترات في و البارد الشتاء فصل

 ألزهارا تحمل التي تلك هي النبات هذا في قوة األكثر السويقات و القوي الخيزران من

inflorescence  (المزهرة األصناف في  , )النبات هذا سويقات وعلى culms 

 اتنبات تكوين و الجذور تشكيل على القدرة تمتلك العقد وهذه nodes عقد تتوضع

 .هسويقات بتجزئة النبات هذا إكثار يمكن لذلك جديدة

 stolons سواعي ينتج ال أنه كما  زاحفة ريزومات يمتلك ال الفيتيفار نبات إنو

 فيه نزرعه الذي المكان عن بعيدا   ينتشر ال فإنه بالتالي و حوله من أرضية

 بتجزئةهذا إكثاره يمكن و ما نوعا   ضخما   crown أرضيا   تاجا   يمتلك النبات هذا لكن 

 . صغيرة قطع إلى التاج

 ال أنه كما سنتيمتر 1 طوله يتجاوز ال ملتف جدا   صغير جذور يمتلك النبات هذاو 

  التربة في يمتد

 على النبات يساعد وهذا( الثغور)  المسام من قليل عدد تحمل النبات هذا وأوراق

 . الجفاف تحمل على يساعده و المائي الفاقد تقليل

 يصل ضخمة inflorescence زهرية شماريخ شكل على النبات هذا أزهار و

 . نصف و متر إلى ارتفاعها



 نغرست و عمودي بشكل تنمو و ودقيقة متشابكة ليفية جذور فإنها النبات جذورهذا أما

 طريع زيت الجذور هذه من يستخرج أمتارو ثالثة إلى تصل لمسافة التربة أعماق في

 أنه كما جميلة رائحة ذو عطري زيت وهو vetiver  OIL الفيتيفار بزيت يدعى

 بيعيط كمثبت أحيانا   يستخدم فإنه لذلك الجلد على الثبات شديد و التطاير بطيء

fixative األخرى للعطور oil ردطا بأنه الفيتيفار زيت ويمتاز,  أحيانا   النبات هذا 

 من ا  كثير يمنع النبات هذا أوراق في طفيفة بنسب لو و الزيت ذا ووجود للحشرات

 إتالف من تهالع يمنع أنه الزيت هذا عن يعرف و,  مهاجمته من الزراعية اآلفات

 و الذباب يطرد أنه كما bedbugs الفراش لبق طارد لآلفات طارد أنه كما الثياب

 : الفيتيفاريا من رئيسيين نمطين أمتار   , وهنالك. cockroaches الصراصير

 ( . نباتلإل القابلة)  الخصبة للبذور منتج صنف وهو الهند شمال في ينمو:  البري النمط

 و مزهر غير يكون ما غالبا   صنف هو و الهند جنوب في ينمو:  الزراعي النمطو

 الخضري اإلكثار بوسائل الصنف هذا إكثار يتم و للبذور منتج غير

 الفترات في وخصوصا   Fusarium(  الفيوزاريومب)  أحيانا   النبات هذا يصاب

 الفيوزاريوم على القضاء يمكن و,  الجوية الرطوبة درجة ترتفع حيث المطيرة

 Bordeaux بوردو كمزيج الكالسيكية fungicide الفطور مضادات باستخدام

mixture األوراق بلفحة النبات هذا يصاب أن الممكن ومن الشهيرt بها يتسبب التي 

 .الممرض العامل

 : كذلك النبات هذا تصيب التي اآلفات ومن

• Curvularia lunata :الزيت نخيل أوراق تبقع اآلفة هذه تسبب 

• Curvularia maculans  :الزيت نخيل أوراق تبقع اآلفة هذه تسبب 

• Helminthosporium halodes  (الهيليمينثوسبوريوم  : )بقعت اآلفة هذه تسبب 

 .الزيت نخيل أوراق

• Helminthosporium incurvatum  :الهند جوز أوراق تبقع اآلفة هذه تسبب 

coconut . 

• Helminthosporium maydis لفحة اآلفة هذه تسبب blight الذرة . 

• Helminthosporium rostratum الزيت نخيل أوراق اآلفة هذه تصيب 

• Helminthosporium sacchari بقعب السكر قصب إصابة في االفة هذه تتسبب 

 . الشكل عينية



• Helminthosporium stenospilum :بنية خطوط ظهور في اآلفة هذه تتسبب 

 . السكر قصب على

• Helminthosporium turcicum باللفحة الذرة إصابة اآلفة هذه تسبب blight 

 لتحت السوق ثاقبات أن نجد النبات هذا تصيب التي الحشرية اآلفات أخطر ومن

 بحرق يوصى السوق بثاقبات النبات إصابة حال في و النبات هذا أعداء بين الصدارة

 تلك تكون عندما و سبات حالة في النبات يكون عندما الشتاء فصل في النبات سويقات

 .كذلك overwintering شتوي سبات حالة في الثاقبات

 root-knot الجذرية العقد لنيماتودا شديدة مقاومة الفيتيفار نبات يمتلك و

nematodes الساللة من Meloidogyne incognita الساللة و 

Meloidogyne ****nica . 

 

 Culms السويقات على الموجودة فالعقد الخضرية اإلكثار بطرق النبات هذا إكثار يتم

 مكان في السويقات هذه توضع عندما البراعم إنتاج و التجذير على القدرة تمتلك الفتية

 على قدرته لكن,  االنبات على المقدرة stem النبات هذا ساق يمتلك كما,  رطب

 حويت أن يتوجب حيث الفتية( القصبات)  السويقات مقدرة من أقل تكون التجذير

 تجذير بهرمون معاملتها يتوجب كما األقل على عقدتين على الساق قصاصة

rooting hormone مثل IAA  (أسيد اسيتيك إندول  )indole acetic acid . 

 على يحافظ ككذل إنه بل,  تصحرها و التربة انجراف بمنع يكتفي ال الفيتيفار نبات إن

  األمطار مياه تسرب يمنع و التربة رطوبة

 جذور عظمم ان الفيتيفار جذور في الرائع الشيء و .للجفاف مقاوم نبات الفيتيفار و

 انبيةج جذور تنمو أن النادر ومن التربة في تتعمق و عمودي بشكل تنموا النبات هذا

 المجاورة لزينةا نباتات و المنزرعة النباتات يضايق ال الفيتيفار فإن لذلك,  النبات لهذا

 مجال ليس و عمودي مجال الحيوي جذوره مجال ألن الغذاء و الماء على ينافسها وال

 . أفقي

 ليص حيث تصدق ال النبات هذا نمو سرعة فإن المناسبة الظروف تتوفر عندما و

 أفقي كلبش النبات هذا والينتشر,  زراعته من قليلة أسابيع بعد مترين إلى ارتفاعه

 أسيجة فإن لذلك,  طويلة لسنوات محددة خطوط ضمن يبقى و التربة سطح فوق

 . المزارع حدود لتعيين عليها معترف رسمية كحدود تعامل الفيتيفار

 مياه و الرطوبة تسرب و التربة انجراف يمنع أن يمكن حي كسياج النبات ويستخدم

 , المزارع من األمطار



 قوة دىم على يدل هذا و قريبا   العالم قارات جميع في النبات هذا نجد أن اليوم ويمكننا

 على هناك رعوي كنبات يزرع حيث المختلفة المناخية للظروف احتماله و النبات هذا

 افالجف و الحرائق و للرعي تحمله حيث من الجافة الرعوية المناطق في النبات هذا

 كمروج استخدامه يمكن لذلك فوقه السير من اليتأثر النباتات هذا فإن كذلك و, 

  الحدائق في خضراء

 تيفارالفي نبات ويعتبر التعرية و االنجراف عوامل مقاومة في النبات هذا ستخداموي

 . العطري vetiver  oil الفيتيقار لزيت مصدر أكبر ثاني يشكل اليوم

 العطري ارالفيتيف أن الطويلة التجارب أثبتت وقد الخضري اإلكثار طرق عن ويتكاثر

 الندرة. شديدة حاالت في إال البذور طريق عن يتكاثر ال

 العطرية الزيوت مصادر من هام كمصدر الفيتيفار نبات جذور أهمية من بالرغم و

 لهينا باألمر ليس النبات هذا جذور من العطري الزيت استخراج فإن وكذلك الطبيعية

 . البخاري التقطير تجهيزات استخدام يتطلب و

 متهاالتربة التي تزيد بها  الملوحة نظرا  لمقاو في النمو لمحتي الفيتيفار نبات إنوذكر 

 جدا   منخفض Ph هيدروجيني بقيد تتميز التي و الحموضة الشديدة التربةوأيضا  في 

 يصل مرتفع Ph هيدروجيني بقيد تتميز التي و القلوية الشديدة التربة و 4.0 إلى يصل

 ةالحار و الجافة المناطقوفي . المستنقعات و بالماء المغمورة المناطق وفي 11 إلى

  الباردة المناطق بعضو

 على و ةالجاف المناطق في العامة الطرقات طول على الفيتيفاريا ونصح السند بزراعة

 وزراعتها كسياج   المنحدرات طول

 لكثيفا تشابكها و أمتار لعدة التربة في تعمقها و النبات هذا جذور قوة إلى ذلك يرجعو

 . البعض بعضها مع

 : الفيتيفيريا أصناف من

 . بالماء مغمورا   ينمو أسترالي صنف:  Vetiveria elongate إيلونغاتا فيتيفيريا■ 

 من بالقرب أستراليا في الصنف هذا نجد:  Vetiveria filipes فيليبس فيتيفاريا■ 

 لوراثيةا الوصل صلة الصنف هذا يمثل التشريحية الناحية من و العذبة المياه مصادر

 عدد النبات هذا يمتلك و lemongrass الليمون حشيشة نبات و الفيتيفار نبات بين

( 2n=40) النوع هذا أفراد بقية في الموجود الصبغيات عدد ضعف يساوي صبغيات

. 

 الترب يفضل و أستراليا في ينمو:  Vetiveria intermedia إنترميديا فيتيفيريا■  

 . للظل بتحمله يعرف و الرملية



 مصادر قرب نجده أسترالي صنف:  Vetiveria pauciflora باسيفلورا فيتيفريا■ 

 .الماء

 استرالي صنف:  Vetiveria rigida ريجيدا فيتيفيريا■ 

 مشكلة هنالك لكن قوي هندي صنف:  Vetiveria lawsoni الوسوني فيتيفيريا■ 

 من فإن بذلك و التربة في أفقي بشكل تنموا جذوره بأن يعتقد حيث الصنف بهذا تتعلق

 . الحقل في الموجودة األشجار و النباتات جذور جذوره تنافس أن الممكن

 المحيط جذر بعض في الصنف هذا يوجد:  Vetiveria arguta أرغوتا فيتيفيريا■ 

 . الهندي

 إفريقيا في نجده أفريقي صنف:  Vetiveria fulvibarbis فولفيباربيس فيتيفيريا

 تالنبا هذا يتميز و,  مترين إلى ارتفاعه يصل perennial معمر صنف وهو الغربية

 . عطريا   زيتا   تحوي جذوره و سويقاته بأن

 السنغال بين ما ينتشر إفريقي صنف:  Vetiveria nigritana نيجريتانا فيتيفيريا■ 

 يحتمل بأنه يقال و العذبة المياه مصادر قرب ينمو معمر عشب وهو موزمبيق و

 . الشدة المنخفضة الملوحة

 

 

 

 مع التحيات                                

 إدارة الإرشاد الزراعي                          


