
(3رقم ) تقرير زيارة  

مشتل منطقة اللجون/الكركالموقع :   

   26/1/2020التاريخ: 

 

وبحضور  26/1/2020الكرك، بتاريخ  موقع المشتل في منطقة اللجون /على تم اجراء الكشف الحسي 

  -:كل من

المركز الوطني للبحوث الزراعية طارق عكاشه/ م.  

الزراعيةالمركز الوطني للبحوث  / يحيى ابو صيني .م  

بلدية الكرك المدادحة / عبدهللام.   

االعطال وتقييم االضرار التي لحقت بالبيوت من اجل الوقوف على واقع الحال في الموقع وتحديد اسباب 

 البالستيكية الموجودة.

-ما يلي: بعد معاينة الموقع والبيوت البالستيكية تبين لنا  

 - 120لرياح الشديدة التي اجتاحت المنطقة في تلك الفترة والتي وصلت سرعتها  الى حوالي ا بسبب

ومن اكثر من اتجاه وحسب شهود عيان في الموقع كانت سرعة الرياح غير مسبوقة،كلم /ساعة  140  

قوي وموجه بشدة نحو مجاور للبيوت البالستيكية ساعد في تكوين تيار هوائي   ونتيجة لوجود هنجر

-االضرار التالية: تحدثمنتصف البيوت   

التواء وتكسر عشرة اقواس في منتصف البيت البالستيكي االول،وعدم وجود اضرار على   -1

 االقواس االربعة االولى  واالقواس السبعة االخيرة لنفس البيت البالستيكي. 

 تمزق الشرائح البالستيكية وتطايرها في كال البيتين. -2

 ع في ابواب البيتين خل -3

 وتطاير شرائح البالستيك عدم حدوث اضرار تذكر في البيت البالستيكي الثاني،سوى خلع االبواب  -4

 

 

 التوصيات

 

اعادة بناء البيت االول مع االستفادة من االقواس السليمة واستصالح اجزاء من االقواس   -1

 . المتضررة

   تثبيت قواعد البيتين بطريقة سليمة تتالئم مع تركيبة  التربة  -2



بيت وانزال كل تثبيت االغطية البالستيكية بطريقة سليمة من خالل عمل خندق على جانبي  -3

 وربصها جيدا  الشرائح بداخل الخندق وطمرها بتربة طينية،

وربط طرفي   16تحزيم مناطق تقاطع شرحات البالستيك بأستخدام انابيب  الري قياس  -4

    االنبوب من كل جهة باحمال)اكياس تراب(

زراعة اشجار دائمة الخضرة من الجهة الشمالية الغربية للبيوت على شكل خط يبدأ من طرف  -5

لينتهي يالقرب من طرف البيوت   شرق -بأتجاه شمالبشكل مائل   الهنجر الشمالي ويمتد 

متر ونصف على االقل )سيتم ايضاح ذلك  وبمعدل صفين من االشجار وبارتفاعالبالستيكية 

   على الواقع(

 االسراع ببناء البيت البولي كاربونيت للبدء بعمليات االكثار و االنتاج  . -6

تحديد موعد القامة دورة تدريبية وتحديد الكوادر الفنية على االكثار خالل االسيوعين القادمين  -7

             في مشتل فيصل في جرش.

 

 



     

 
                                                                                   

  

  



 



 

 

 

 االشتال التى تم زراعتها قد تضررت وتمنقل االشتال و عادة زراعتها في مشتل للبلدية في موقع اخر

 



 

 :البيت الثاني 

 االبواب للبيت البالستيكي  خلعت بسبب الرياح. -

 البالستيكية تمزقت .الشرائح  -

 ال يوجداية اضرار على االقواس عدا التواء بسيط اليذكر في قوسين. -



 

 


