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دليــل تنفيذ مشــروع
الرئــات احلضريــة الصغرية
إنشـــاء غابات مستدامة يف زمن قياسي

Urban Micro Lungs
Implementation Manual
Creating Sustainable Forests in Record Time

متهيد
قـــام مشـــروع الرئـــات احلضريـــة الصغـــرة بتبنـــي منهجيـــة مياواكـــي إلنشـــاء غابتـــن
عمان.
أصيلتـــن بكثافـــة عاليـــة وتنـــوع حيـــوي كبـــر يف منطقتـــن واقعتني يف شـــرق ّ
يهدف املشـــروع مـــن خالل هـــذا التدخل إىل حتســـن اســـراتيجيات التخضـــر احلضري،
واملســـاهمة يف إعـــادة تأهيـــل النظـــم البيئيـــة احلضريـــة وحتســـن نوعيـــة احلياة يف
املناطـــق احلضريـــة األقـــل حظـــا ،وهـــو يهـــدف إىل املســـاهمة تدريجيـــً يف احلـــد من
التلـــوث وتنظيـــم املناخ احمللي وحتســـن جـــودة الهـــواء وتثبيـــت الكربون ودعـــم التنوع
احليـــوي وحتســـن صحـــة النـــاس ورفاهيتهم.
قامـــت الوكالـــة األملانية للتعاون الـــدويل ( )GIZوبالشـــراكة مع وزارة البيئـــة وأمانة عمان
الكـــرى بتنفيذ هذا املشـــروع النموذجـــي وبدعم من الـــوزارة االحتادية األملانيـــة للتعاون
اإلقتصـــادي والتنمية (.)BMZ
يقـــدم هذا الدليـــل حملة عامة عـــن غابات مياواكـــي وعملية إنشـــاء هـــذه الغابات خالل
مراحلهـــا اخملتلفة ،مـــن مرحلة اإلعـــداد ومرحلة التنفيـــذ يف املوقع ومرحلـــة الصيانة
واملتابعة.

Preface
With the aim to enhance urban greening strategies, restore healthy urban
ecosystems, and improve quality of life in dense disadvantaged areas in
East Amman, the Urban Micro-Lungs project has adopted the Miyawaki
method to create two ultra-dense, multi-layered, highly-biodiverse, native
urban forests in East Amman to gradually help reduce pollution, regulate
microclimate, improve air quality, sequester carbon, support biodiversity,
and improve people’s health and wellbeing.
)The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
has partnered with the Ministry of Environment and the Greater Amman
Municipality to implement this project as a model measure funded by
the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
(BMZ).
This manual presents an overview of Miyawaki forests and the forest
making process through its different stages, from preparation phase to
on-site implementation and forest maintenance.
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غابة ذات  ١٠٠عام خالل عشر سنوات!
تعمـــل منهجيـــة مياواكي على إنشـــاء غابـــات أصيلة ذات
كثافـــة عاليـــة وتنـــوع حيـــوي كبـــر وبســـرعة منو أســـرع
بعشـــر مـــرات مـــن عمليـــات التحريـــج االعتياديـــة! تنجـــح
املنهجيـــة باختـــاف الظـــروف املناخيـــة وحالـــة الرتبـــة
ومعـــدل هطـــول األمطـــار وقـــد مت تطبيقهـــا بنجـــاح يف
مناطـــق مناخيـــة خمتلفـــة يف عـــدة دول كاليابـــان والهند
وإيـــران وتركيـــا وفرنســـا وكينيـــا والربازيل وغريهـــا .يوضح
هـــذا الكتيب آليـــة جتهيـــز وتنفيـــذ وصيانة هـــذا النوع من
الغابـــات .ويقـــدم أيضـــا شـــرحا مبســـطا عـــن تاريـــخ هذه
املنهجيـــة اليابانيـــة وفوائدهـــا املذهلـــة ،وباألخـــص يف
هـــذه الفـــرة احلرجـــة التـــي يواجـــه فيهـــا العـــامل حمنـــة
بيئيـــة غـــر مســـبوقة .نرجـــو منكـــم اإلنضمـــام إلينـــا يف
ســـعينا لزراعـــة املزيـــد مـــن الغابـــات يف املســـتقبل!

INTRODUCTION
!A 100-Year-Old Forest in 10 Years
The Miyawaki method creates ultra-dense,
highly biodiverse, multi-layered native forests
which grow 10 times faster than conventional
methods! The method is effective irrespective
of rainfall, soil and climatic conditions, and has
been successfully implemented in different
climatic regions in various countries including
Japan, India, Iran, Turkey, France,
Kenya,
and Brazil to mention a few. This manual will
guide you through the process of creating a
Miyawaki forest from preparation works through
implementation and forest maintenance. It will
also share some information on the history
of this Japanese method and its astounding
benefits that are much needed in this time of
unprecedented environmental crises facing the
planet. We hope that you will join us in creating
!more authentic indigenous forests in the future
أول غابـــة مياواكي يف األردن والعامل العربي

The first Miyawaki forest in Jordan and the Arab World

2

الربوفسور أكريا مياواكي

Dr. Akira Miyawaki ©morinoproject

حملــة تاريخية

طـــورت املنهجيـــة مـــن قبل عـــامل النبـــات واخلبـــر البيئي
اليابـــاين الربوفســـور أكـــرا مياواكـــي خـــال ســـنوات عديدة
أمضاهـــا يف البحث والدراســـة يف كل من اليابـــان وأملانيا.
مت تطبيـــق املنهجيـــة يف عـــدة دول حـــول العـــامل منـــذ
ســـبعينات القـــرن املاضي قـــام خاللهـــا الربوفســـور أكريا
بزراعـــة أكـــر مـــن  40مليـــون شـــجرة .تعتمـــد املنهجية
بشـــكل أساســـي علـــى فهـــم تكويـــن الغطـــاء النباتـــي
األصيـــل لـــكل موقـــع واختيـــار األنـــواع النباتية مـــن جهة،
كمـــا تركز من جهـــة أخرى على حتســـن الرتبـــة من خالل
زيـــادة احملتـــوى العضـــوي وتأســـيس الكائنـــات الدقيقـــة
والشـــبكة الفطريـــة.
3
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غابـــة أصيلة صامدة يف اليابان حتيط مبعبد مل يتأذ بعد كارثة الزلزال والتســـونامي يف شـــرق اليابان عام 2011

A native forest around a shinto shrine still stands after the 2011 Great East Japan Earthquake
©morinoproject

HISTORY
The method was developed by renowned
Japanese botanist and ecologist Akira Miyawaki
after years of research and work in Japan and
Germany. Dr. Miyawaki has planted more than
40 million trees around the globe. His method,
which has been implemented in many countries,
depends on understanding the Potential Natural
Vegetation (PNV) of selected sites coupled
with a careful selection of plant species. It also
employs techniques for increasing soil biomass
and building fungal and bacterial soil life.
Introduction
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صور تبني مدى منو األشـــجار بعد ســـنة ونصف من الزراعة يف غابة مياواكي يف شـــانكاربايل ،الهند

Photos showing the 1.5 year growth of a Miyawaki forest in Shankarpalli, India ©Afforestt
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صور تبني مدى منو األشـــجار بعد ســـنتني من الزراعة يف غابة مياواكي يف حيدراباد ،الهند

Photos showing the 2 year growth of a Miyawaki forest in Hydarabad, India ©Afforestt

Introduction

6

صـــور تبني تطور الغابة ومنو األشـــجار يف جامعة يوكوهاما الوطنيـــة يف مدينة يوكوهاما يف اليابان

The growth of a Miyawaki forest at Yokohama National University in the city of Yokohama, Japan
©morinoproject
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CARBON SINKS

RAIN MAKERS

EARTH LUNGS

أﺣــﻮاض اﻟﻜﺮﺑــﻮن

ﺻﺎﻧﻌــﺎت اﻟﻤﻄــﺮ

رﺋﺎت اﻷرض

CO2

قام  4000شـــخص بزراعة  30000شجرة يف مراسم تدشـــن غابة مياواكي يف مدينةإيانوما يف اليابان

4,000 people planted 30,000 trees at a Miyawaki forest planting ceremony in Iwanuma City, Japan
©morinoproject

الفوائد

إن التكويـــن الفريــــــد والكثافـــة العاليـــة لغابـــات مياواكـــي
تســـاعد علــــــى مضاعفـــة فوائـــد املســــــاحات اخلضراء
أكرث بثالثني مــــــرة وأسرع بعشــــــر مــــــرات مــــــن الزراعات
التقليديــــــة .تســـاعد املنهجية علـــى اســــــتعادة الغطاء
النباتــــــي األصيــــــل ،والذي يسهم بدوره يف تقليل التلوث،
ودعم التنـــوع احليوي ،وحماربـــة التغري املناخي ،وحمايــــــة
األرواح واملنشـــآت عنـــد حــــــدوث الكــــــوارث الطبيعيـــة
كالفيضانــــــات واحلرائـــق -والتـــي تعترب من االســـتخدامات
الشـــائعة لغابـــات مياواكـــي يف اليابـــان ودول أخرى.
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WILDLIFE HABITATS

MICROCLIMATE ENGINEERS

FOOD BASKETS

ﻣﻮ اﺋــﻞ ﻟﻠﺤﻴــﺎ ة اﻟﺒﺮ ﻳــﺔ

ﻣﺤﺴــﻨﺎت ﻟﻠﻤﻨــﺎخ اﻟﻤﺤﻠــﻲ

ﺳـ ّـﻼ ت ﻏﺬاء

ANCIENT HEALERS

GROUND WATER RECHARGERS

POLLUTION FIGHTERS

ﻣﺪ اوﻳــﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ

ر اﻓــﺪ ات ﻟﻠﻤﻴــﺎ ه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ

ﻣﺤﺎ رﺑــﺎت ﻟﻠﺘﻠــﻮث

LIFESAVERS

GREEN ECONOMY PILLARS

GREEN SANCTUARIES

ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﻟــﻸرواح

أ ﻋﻤــﺪ ة ﻟﻺﻗﺘﺼــﺎد اﻷ ﺧﻀــﺮ

ﻣــﻼذات ﺧﻀــﺮاء

الفوائـــد املضاعفة لغابات مياواكي

The multiplied benefits of Miyawaki forests

BENEFITS
The unique structure and high density of
Miyawaki forests help multiply the benefits of
green space 30 times more and 10 times faster
than conventional plantations. While the method
helps restore the original vegetation cover, it
also helps reduce pollution, support biodiversity,
combat climate change, and save lives and
buildings from disasters such as floods and fires
-which is a common use of Miyawaki forests in
Japan and around the world.

Introduction
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املنهجيــة

تتبـــع منهجيـــة مياواكـــي  3مراحـــل رئيســـية لضمـــان
جنـــاح زراعـــة الغابـــة ودميومتهـــا وهـــي اإلعـــداد والتنفيذ
والصيانـــة.

اختيـــار املوقع وفحص وحتليل الرتبة

Site Selection, Soil Testing & Analysis

مســـح الغطاء النباتي واختيار وتوريد األنواع

الزراعـــة الكثيفة وتغطية الرتبة

اإلعداد

ا لتنفيذ

الصيانة

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

PREPARATION

PHASE I
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The Miyawaki Method follows 3 main stages to
ensure the success and longevity of the forest:
Preparation, Implementation, and Maintenance.

صيانـــة املوقع وإعادة تغطية الرتبة

Species Survey, Selection & Procurement

هندســـة الرتبة

METHODOLOGY

& Mound Making

وجتهيز املوقع

Soil Engineering

Dense Planting and Mulching

IMPLEMENTATION

PHASE II

Site Maintenance & Re-Mulching

MAINTENANCE

PHASE III
Introduction
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مرحلــة اإلعداد

يعتمـــد جنـــاح غابـــات مياواكـــي على اتبـــاع سلســـلة من
اخلطـــوات املهمـــة ،والتـــي تهـــدف مـــن جهـــة إىل تكوين
فهـــم عميـــق لطبيعـــة اجملتمعـــات النباتيـــة األصيلة يف
بيئتنـــا احملليـــة ،وحتـــاول من جهـــة أخرى فهـــم خصائص
الرتبـــة وتكوينهـــا وطـــرق إحيائهـــا .يتـــم ذلـــك مـــن خـــال
عمـــل العديـــد مـــن الرحـــات امليدانيـــة واملســـوحات
النباتيـــة والبحوثـــات املكتبيـــة لبنـــاء املعرفـــة واخلـــرة
وحتديـــد نـــوع التدخل الـــازم الذي ســـتبنى عليـــه القرارات
الالزمـــة ملرحلـــة التنفيـــذ.

PREPARATION
The success of a Miyawaki forest depends on
the successful completion of a series of steps
and procedures, through which a forest creator
arrives at a nuanced understanding of local
ecology and indigenous plant communities,
while also developing an understanding of soil
characteristics, composition and soil life. A
series of field trips, vegetation surveys and desk
research helps in gradually building observations
and knowledge that eventually form the basis for
all needed decisions for implementation.

فريق مياواكي األردن خالل عملية مســـح نباتي يف غابات برقش يف شـــمال األردن

Team Miyawaki Jordan conducting a survey in Bargish Forest, Jordan
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أحد املواقع التي مت اختيارها شـــرق مدينة عمان إلنشـــاء أول غابة مياواكـــي على أرض عامة يف اململكة

One of the sites chosen to establish the first public Miyawaki forest in East Amman, Jordan
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اختيــار املوقع

يتـــم اختيـــار املوقـــع بالتعـــاون مـــع اجلهـــات املعنيـــة
باملشـــروع وســـكان املنطقة اســـتنادا إىل معايري واضحة
كمـــدى تعرضـــه ألشـــعة الشـــمس وتوفـــر امليـــاه وخلـــو
املوقـــع مـــن املعوقـــات وغريهـــا.

SITE SELECTION
A site is chosen in collaboration with project
stakeholders and the local community based
on certain criteria such as sun exposure, water
availability, site clearance and others.

صورة تبني نوعية الرتبة يف أحد املواقع اخملتارة يف شـــرق عمان

The exisiting soil of one of selected sites in East Amman

فحــص الرتبة

يتـــم فحص وحتليـــل عينـــات الرتبة خمربيـــا لتحديـــد بنيتها
وقوامهـــا وخواصهـــا وحمتواهـــا العضـــوي والغذائـــي
وتركيبتهـــا الكيميائيـــة وحموضتهـــا.

SOIL TEST
The soil samples are tested in a lab to determine
its structure, properties, organic content, its
chemical composition and pH.

2
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قـــام فريق مياواكي األردن بعدة جتارب وباســـتخدام مواد عضوية خمتلفة لتصميـــم خليط تربة الغابة

The Miyawaki Jordan team experimented with various organic materials for designing the forest soil mix
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هندســة الرتبة

يتم حتســـن خـــواص الرتبـــة وبنيتها عـــن طريـــق تصميم
احملتـــوى العضـــوي بنســـب معينـــة تشـــابه النســـب
املوجـــودة يف الغابـــات الطبيعيـــة ،إضافـــة إىل تأســـيس
الكائنـــات الدقيقـــة والشـــبكة الفطريـــة.

ENGINEERING
The characteristics and structure of the soil are
improved by designing soil mixture and organic
matter content, in addition to building soil life
and fungal network.

مت عمل مســـح نباتي يف مناطق خمتلفة يف األردن

Vegetation surveys have been carried out in different parts of Jordan

مســح النباتات

يتم مســـح الغطـــاء النباتـــي الطبيعـــي للموقـــع وحميطه
املباشـــر واملناطـــق اجلغرافيـــة املشـــابهة لـــه مناخيـــا
وحيويـــا وبحســـب ارتفاعه عن ســـطح البحـــر .تتطلب هذه
املرحلـــة العمـــل امليـــداين والبحـــث العلمي.

SURVEY
A vegetation survey is conducted for the site, its
surroundings, and in areas of similar bioclimatic
conditions through field work and research.

4
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مشـــهد لنوع متكرر من اجملتمعات النباتية (غابة بلوط خمتلط) يف شـــمال ووسط وغرب األردن

A typical plant community (mixed oak forest) found in northern, western, and middle regions of Jordan
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اختيــار األنواع

يتـــم اختيـــار أنـــواع النباتـــات األصيلـــة لطبقـــات الغابـــة
اخملتلفـــة بنـــاء علـــى نتائـــج املســـح النباتي ،ويتـــم حتديد
أعدادهـــا ونســـبها املطلوبـــة بحســـب مســـاحة املوقع.

SELECTION
Native species of the different forest layers are
selected based on the results of the survey. Their
numbers and ratios are determined depending
on the area of the site and survey ratios.

األشـــتال التي مت توريدها من عدة مشـــاتل حكومية وخاصة إلنشاء غابات مياواكي يف األردن

Saplings from various government and private nurseries were used for Miyawaki forests in Jordan

توريد األشــتال

يتـــم توريـــد األشـــتال املطلوبـــة مـــن املشـــاتل احملليـــة
احلكوميـــة واخلاصـــة بعـــد التأكـــد مـــن أصالتهـــا
ومواصفاتهـــا وجودتهـــا وطرق اســـتنباتها واالعتنـــاء بها.

PROCUREMENT
Saplings are procured from forestry department
and private nurseries after inspection, to ensure
origin, quality, care, and proper propagation
techniques.

6
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مواصفات األشــتال

SAPLING SPECIFICATIONS

يجــب التأكــد من توريــد األنــواع الصحيحة بأعدادهــا املطلوبة
MAKE SURE TO PROCURE THE RIGHT NUMBER OF
CORRECT & APPROVED SPECIES

يتــم اختيــار األشــتال طبقــا ملعايــر جودة ومواصفــات معينــة ويتم توريدها من املشــاتل
احملليــة بعد الزيــارة واملعاينة
يجــب أن تتــم عملية نقل األشــتال إىل
املوقــع وتخزينهــا بكل حــرص وعناية.
ينصح بإســتخدام الســال البالســتيكية

SAPLINGS ARE SELECTED FOR QUALITY & APPROVED
SPECIFICATIONS & ARE PROCURED FROM LOCAL NURSERIES
AFTER INSPECTION

HANDLE SAPLINGS WITH
CARE DURING & AFTER
TRANSPORTATION. USE
PLASTIC BASKETS

العمر  3-1ســنوات
الطول  90-30ســم

نــوع أصيل من بــذور حملية

1-3 YEARS OLD
HEIGHT 30-90 cm

يجــب أن يتــم تفقــد األشــتال قبل الزراعة واســتبدال التالفــة منها

NATIVE SPECIES
GROWN FROM LOCAL SEED

جــذور صحيحــة خالية مــن التلف أو
القطــع أو اإللتفاف
HEALTHY ROOT BALL FREE
& FROM DAMAGE, CUTS,
CIRCULAR ROOTS

INSPECT SAPLINGS BEFORE PLANTING & REPLACE
DAMAGED ONES

أغصــان يانعة وقوية
ومســتقيمة خاليــة
مــن التلف أو املرض
STRONG, STURDY,
& UPRIGHT SHOOTS,
FREE FROM
DAMAGE & DISEASE

يتــم تخزيــن األشــتال يف الســال البالســتيكية يف منطقــة حمميــة ومظللــة ويتــم توزيعها
يف جمموعات (األشــجار الكبرية  -األشــجار املتوســطة -األشــجار الصغرية  -الشــجريات
 األعشــاب) .تتــم ســقاية األشــتال بشــكل دوري حتى يحني موعــد زراعتهاAFTER DELIVERY, DIVIDE BASKETS INTO GROUPS (CANOPY - TREE
- SUBTREE - SHRUB - HERB) & STORE IN A PROTECTED AREA WITH
PARTIAL SHADE. WATER REGULARLY UNTIL PLANTING

نســبة اجملموع اجلذري
للمجمــوع اخلضــري عالية
HIGH ROOT:SHOOT RATIO
CANOPY

TREES

حجــم الوعاء  15 - 10 :ســم

SUB-TREES

POT SIZE : 10 - 15 CM

SHRUBS
HERBS

األعشاب

الشجريات

األشجار
الصغرية

األشجار
املتوسطة

األشجار
الكبرية

مرحلــة التنفيذ

بعـــد االنتهـــاء مـــن مراحـــل اإلعـــداد ،يتـــم التنســـيق مـــع
اجلهـــات املعنية لتحديـــد موعد البـــدء بالتنفيذ مـــع العلم
أن أفضـــل وقـــت لزراعة األشـــتال هو فصـــل اخلريف قبل
أو مـــع بداية املوســـم املطـــري .وذلـــك لتتمكن األشـــتال
مـــن التأقلم مـــع املوقـــع بشـــكل تدريجـــي دون التعرض
لشـــمس الصيـــف احلارقـــة أو بـــرد الشـــتاء القـــارس .يتم
إجنـــاز العمـــل بالتعـــاون مـــع املتطوعـــن مـــن اجملتمـــع
احمللـــي واجلهـــات املعنيـــة ،ويجـــب التنســـيق معهـــا
إلجنـــاز خطوات زراعـــة الغابة بنجـــاح .وتعترب هـــذه التجربة
فرصـــة ألهـــايل املنطقة مبختلـــف أعمارهم لكـــي يتعاونوا
معـــا يف خدمـــة اجملتمع واحلفـــاظ على البيئـــة احمللية.

IMPLEMENTATION
The best time to plant the young saplings is in
autumn at the beginning of the rainy season. This
gives them time to adapt to their new surroundings
while avoiding the stresses of summer heat and
winter freeze. The implementation should be
carried out in close coordination with project
stakeholders and the local community, who
should also be part of the planting event. This
experience is a great opportunity for people of
all ages to work together to serve their local
community and protect their natural heritage.

متطوع يزرع األشـــتال إلنشاء أول غابة مياواكي يف األردن

A volunteer plants saplings at the first Miyawaki forest in Jordan
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حفــر املوقع

يتـــم حفـــر أرض املوقـــع لعمق مـــر واحد ،وحتفـــظ الرتبة
يف املوقـــع ليتـــم خلطهـــا الحقـــا مـــع املـــواد العضويـــة
اخملتلفـــة يف مرحلـــة جتهيـــز الرتبـــة.

EXCAVATION
Excavate in any kind of existing soil to a depth of
one meter, stockpiling the excavated material on
site for later soil mixing and backfilling.

?

خلــط الرتبة

يتـــم جتهيـــز الرتبـــة بإضافة مـــواد عضوية بنســـب معينة
لتحقيـــق اخلصائـــص املطلوبـــة وحتفيـــز النمـــو الســـريع
للغابـــة .وتســـتخدم مـــواد عضويـــة حصـــرا مثـــل الزبـــل،
نشـــارة اخلشـــب ،القـــش ،والســـماد العضوي الســـائل.

SOIL MIXING
Soil amendment materials are added as per
specified ratios and characteristics. Only organic
materials are use such as compost, mixed
manure, wood chips, straw, and compost tea.

2
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إعادة الرتبة

يتم إعـــادة الرتبـــة بعد خلطها مـــع اإلضافـــات إىل موقعها
داخـــل قطعـــة األرض ،وتكـــون بعـــد اخللـــط تربـــة غنيـــة
بالعناصـــر وخفيفـــة القـــوام.

BACKFILLING
The new soil mix is backfilled into the site: rich,
more fluffed and porous.

تشــكيل الرتبة

يتـــم تشـــكيل ســـطح الرتبـــة ليكـــون مســـتوي وأملـــس
ويكـــون مســـتوى الرتبـــة أعلـــى نتيجـــة املـــواد املضافـــة
وتفكيـــك الرتبـــة.

MOUND MAKING
The soil is made level and smooth and is shaped
into a mound.

4

Implementation

28

?

?

?

?

?

?
?

29

التنفيــذ

5

توزيع األشــتال

يتم توزيع األشـــتال بشـــكل عشـــوائي مع مراعاة تشـــكيل
اجملتمـــع النباتي متعـــدد الطبقات .يجـــب أن يحوي كل مرت
مربع  ٤-3أشـــتال خمتلفـــة األنواع وخمتلفـــة الطبقات.

PLACEMENT
Saplings will be randomly placed to create a
multi-layered plant community. Each square
meter should have three saplings belonging to
different species of different forest layers.

زراعة األشتال

يتـــم زراعـــة األشـــتال بعـــد إزالتهـــا مـــن أوعيتهـــا بلطـــف
ومتريرهـــا يف وعـــاء مليءباملـــاء أو بالســـماد العضـــوي
الســـائل.

PLANTING
Seedlings will be planted in the soil after being
removed gently from the pot and soaked in
water or compost tea.

6
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تثبيت األشــتال

يتـــم تثبيـــت األشـــتال بربطها إىل عصـــي اخليـــزران .يجب أال
تـــؤذي العصـــي جذور األشـــتال ،ويجـــب أن تســـمح اخليوط
بحركـــة األشـــتال مع هبـــوب الرياح.

STAKING
Support sticks are carefully inserted outside
the root ball. Jute strings should be loosely tied
around the sapling allowing it to sway naturally.

تغطيــة الرتبة

يتـــم تغطيـــة الرتبـــة باســـتخدام القـــش للتقليـــل مـــن
اجنرافهـــا وحفـــظ رطوبتها وتقليل العشـــب ،مـــع مراعاة
عـــدم تغطيـــة األشـــتال وتوزيـــع الغطـــاء بالتســـاوي علـــى
كامـــل املوقـــع (بنســـبة  4كغـــم قش لـــكل مـــر مربع).

MULCHING
Mulching material should be carefully laid around
saplings and evenly on the soil to cover the
whole site (4Kg mulch/m2). It reduces weeds,
change in temperature, and runoff.

8
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تثبيــت الغطاء

ري الغابة

FIXATION

WATERING

يتـــم تثبيـــت غطاء القـــش باســـتخدام حبـــال مثبتـــة بأوتاد
مـــن اخليـــزران علـــى أطـــراف الغابـــة .يتـــم متديـــد احلبال
فـــوق القش وبشـــكل عامـــودي عليه من جهـــة إىل أخرى.

The mulch should be fixed in place using
bamboo pegs hammered in the ground on site
edges with the jute rope running across the site
from side to side perpendicular to mulch.

يتـــم ري الغابـــة ألول مـــرة بعـــد االنتهـــاء من تثبيـــت القش
مباشـــرة .يجـــب أن يتـــم الـــري باليد وباســـتخدام رشـــاش
مطـــري مناســـب لضمان عـــدم التســـبب باألذى لألشـــتال
وعـــدم اجنـــراف الرتبة.

Perform first forest irrigation immediately after
fixing the mulch. This must be done manually
using water hose pipe shower head to avoid soil
erosion and/or damage to the young saplings.

10
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إرشادات الزراعة

PLANTING GUIDELINES
يتــم تغطيــس الشــتلة يف املــاء أو الســماد العضوي
الســائل بحملهــا برفــق بزاوية  45درجة
SOAK THE SAPLING IN THE BUCKET OF
WATER OR COMPOST TEA BY GENTLY
HOLDING IT AT A 45 DEGREE ANGLE

ال يتــم إنــزال األشــتال بشــكل عمودي إىل الوعاء لكــي ال تطفو
النبتــة وال تخــرج الرتبــة من الوعاء

عنــد الزراعة يتــم حفر حفرة
عرضهــا أكــر مبرة ونصف
من عرض الشــتلة()B
وعمقهــا مســاو لعمق
تربة الشــتلة()A
FOR PLANTING, DIG
A HOLE 1.5 TIMES
THE WIDTH OF THE
SAPLING’S ROOT
BALL (B) AND AS
)DEEP (A

A
B

DO NOT PUT THE SAPLING VERTICALLY INTO
THE BUCKET OR THE PLANT WILL FLOAT
AND THE SOIL WILL COME OUT OF THE POT

ممارســات خاطئة

BAD EXAMPLES

احلفــرة قصرية
SHALLOW HOLE

يراعى إمســاك األشــتال برفق من قاعدة الســاق
املالمســة للرتبــة عند إخراجهــا من الوعاء
GENTLY HOLD THE SAPLING AT THE BASE OF
THE STEM WHEN REMOVING IT FROM THE
POT

يراعــى عدم إمســاك األشــتال من أوراقهــا أو أجزائها
العلويــة وعــدم ثنيهــا لتجنــب اإلضرار بها
DO NOT HOLD SAPLINGS BY LEAVES OR THE
UPPER SECTION OF THE STEM AS THIS MAY
CAUSE DAMAGE. DO NOT BEND SAPLINGS

الشــتلة مائلة
SLANTED SAPLING

احلفــرة عميقــة جدا
HOLE IS TOO DEEP

إرشادات الزراعة

PLANTING GUIDELINES

عنــد تغطيــة الرتبــة بالقــش ،تأكد مــن تغطية الرتبة
بالكامل حول كل شــتلة دون مالمســة الســاق.
فتكــون على شــكل عش

عنــد الزراعــة ،اترك مســافة 60ســم بني كل شــتلة وجارتها
وال تــزرع نفــس األنــواع بجانــب بعضهــا وال تزرعها يف خط
مســتقيم
60 cm
m
60 c

WHEN PLANTING, LEAVE 60 CM BETWEEN
SAPLINGS. DO NOT PLANT THE SAME TYPE
NEXT TO EACH OTHER. DO NOT PLANT IN A
STRAIGHT LINE

WHEN MULCHING, ENSURE COMPLETE
COVERING OF THE GROUND AROUND EACH
SAPLING, WHILE AVOIDING THE STEM.
IT SHOULD RESEMBLE A BIRD’S NEST

cm

60

ال تــزرع األشــتال على اســتقامة واحدة
DO NOT PLANT SAPLINGS IN ROWS

يجــب مراعاة عــدم تغطية األشــتال بالقش
DO NOT COVER SAPLINGS WITH STRAW

بعضهــا قريــب جدا وبعضهــا بعيد
TOO CLOSE, OTHERS ARE TOO FAR

مســافات متقاربــة وتوزيــع منتظم ولكن عشــوائي

ال تــرك الرتبــة مكشــوفة يف أي مكان

SIMILAR DISTANCES, REGULAR BUT
RANDOM DISTRIBUTION

DO NOT LEAVE SOIL UNCOVERED
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التنفيــذ
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مرحلــة الصيانة

تعتمـــد دميومـــة الغابـــة علـــى قـــدر معـــن مـــن العنايـــة
واحلمايـــة يف الســـنوات األوىل لضمـــان جنـــاح أكـــر عـــدد
 متتـــد الرعاية.ممكن مـــن األشـــتال واحلفاظ علـــى الرتبة
 تصل بعدها الغابـــة إىل مرحلة، ســـنوات فقـــط3-2 لفرتة
مـــن اإلكتفـــاء الذاتـــي والتأقلـــم مـــع احمليـــط واالعتمـــاد
.الكلـــي علـــى ميـــاه األمطار

MAINTENANCE
The long term success of the forest requires
a certain period of care and protection in the
first few years to ensure the survival of saplings
and the protection of the soil. This period is 2-3
years long, after which the forest reaches a self
sustaining state, adapts to its surroundings, and
becomes completely dependent on rainwater for
irrigation and thus requires no human intervention
for the forseeable future.

متطوع يشـــارك بأعمال التعشـــيب يف غابة مياواكي يف شرق عمان

A volunteer participates in deweeding at a Miyawaki forest in East Amman
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يجــب أن يتــم الــري بعد مغيب الشــمس أو يف
الصبــاح الباكــر ،باســتخدام رشــاش مطري موجــه لألعلى
WATER ONLY AFTER SUNSET OR IN THE
EARLY MORNING. POINT UPWARDS.

يجــب التأكد مــن جفاف الرتبة
قبــل الري مرة أخرى
MAKE SURE SOIL IS DRY
BEFORE NEXT WATERING
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الري

يتـــم ري الغابـــة باســـتخدام الرشـــاش املطـــري الناعـــم.
يفضـــل أن تتـــم ســـقاية الغابـــة ســـقاية عميقـــة بفرتات
متباعـــدة لتحفيـــز منـــو جـــذري قـــوي وعميـــق ،وأال تكـــون
الســـقاية ســـطحية بفـــرات متقاربـــة.

IRRIGATION
Watering must be done using a soft rain shower.
It is preferred to have infrequent deep irrigation
which helps develop stronger deeper roots than
frequent light irrigation.

يتــم إعــادة اســتخدام األعشــاب لتغطية الرتبة

إقلــع األعشــاب من جذورها

DO NOT DISCARD. REUSE AS MULCH

PULL WEEDS FROM ROOTS

التعشــيب

يتـــم إزالة األعشـــاب التـــي قد تظهـــر من جذورهـــا بلطف
وذلـــك قبـــل أن تنتـــج بذورهـــا .ويتـــم تركهـــا على ســـطح
الرتبـــة كغطـــاء لها.

DEWEEDING
Weeds and grasses that appear must be gently
removed by their roots before they develop
seeds. The weeds are reused as mulch.
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حافــظ على نظافــة الغابة،
اتــرك األوراق واألغصــان املتســاقطة يف مكانها
KEEP YOUR FOREST CLEAN, DO NOT
REMOVE FALLEN LEAVES OR BRANCHES

تأكــد مــن إبعاد العصي عن األشــتال
ومــن عدم ضغــط احلبال والقــش عليها
ENSURE THAT STICKS ARE
& NOT TOO CLOSE, ROPES
MULCH ARE LOOSE

مينــع التقليم
NO PRUNING

45
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حماية األشــتال

مينـــع تقليـــم أو قـــص األشـــتال منعا باتـــا وألي ســـبب ،كما
يتـــم التأكـــد بـــأن األشـــتال غـــر معرضـــة ألي ضغـــوط من
القـــش أو احلبـــال أو غريها بشـــكل قـــد يؤثر علـــى منوها.
كمـــا مينـــع زراعة أشـــتال جديـــدة يف املســـتقبل.

PROTECTION
No pruning or cutting is allowed for any reason.
It must also be ensured that the saplings are not
pressured by the mulch, supports sticks, or jute
ropes. No replacement of trees or re-planting.

التنظيــف

يجـــب التأكـــد مـــن خلـــو الغابـــة من أي مـــواد غـــر عضوية
ومينـــع إزالـــة كل مـــا يســـقط مـــن األشـــتال كأوراقهـــا أو
أغصانهـــا وغريهـــا.

CLEANING
The forest must be cleared of any inorganic
materials, but all organic matter such as leaves,
twigs, seeds, etc. must remain.
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يكـ ّـو ن التنــوع احليوي املوجود يف
الغابــة جــزءا ال يتجزأ مــن نظامها
احليــوي ولذلــك يجب احلفــاظ عليه
ليقــوم بدوره
FOREST BIODIVERSITY IS
AN IMPORTANT PART OF
& A FOREST ECOSYSTEM
MUST BE LEFT TO PLAY
ITS PART

يجــب التأكــد من عدم تســرب املــاء إىل الغابة من
مصــادر أخــرى وأيضــا عدم جتمع املــاء يف الغابة
CHECK FOR LEAKAGE IN THE
SURROUNDINGS. ENSURE THAT
WATER DOES NOT ACCUMULATE
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تصريــف املياه

املــواد املمنوعة

DRAINAGE

CHEMICALS

يجـــب التأكـــد من تصريف ميـــاه املوقع بشـــكل جيد وعدم
جتمعهـــا يف منطقـــة واحـــدة أو عـــدة مناطـــق لتجنـــب
إشـــباع الرتبـــة باملاء والـــذي يؤثر ســـلبا على منو األشـــجار
وتطـــور اجملموع اجلـــذري لها.

Proper water drainage must be ensured for the
whole site so that it does not accumulate in
any area, as this could inhibit plant growth and
damage their root systems.

مينـــع اســـتخدام املـــواد الكيميائيـــة يف الغابـــة وحميطها
كاملنظفـــات واألســـمدة واملبيـــدات احلشـــرية والفطرية
بأنواعهـــا وألي ســـبب كان .ويجب ترك احلشـــرات إن وجدت
يف مكانهـــا دون املســـاس بها.

The use of any chemicals such as cleaning
agents, pesticides, herbicides or fertilizers is
strictly prohibited in and around the forest.
Insects are to be left undisturbed.
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هنــاك طــرق خمتلفة ميكن
مــن خاللها حمايــة الغابة
أو تســييجها ،وقــد ال تدعو
احلاجــة لها بحســب موقعها
ومــا يجاورهــا .ميكن أيضا
إنشــاء مســار للمشي على
أرضيــة الغابة لتســهيل
الدخــول إليهــا عند احلاجة
DIFFERENT TYPES OF
FENCING & METHODS
OF PROTECTION
CAN BE USED BASED
ON THE CONTEXT.
FENCING MAY NOT BE
REQUIRED IN CERTAIN
CASES. A PATH MAY
BE INCOPORATED FOR
EASE OF ACCESS
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مينــع إزالة القش واملــواد العضوية
مــن أرضيــة الغابة وذلــك حفاظا على
الكائنــات الدقيقــة يف الرتبة
NEVER REMOVE MULCH
& ORGANIC MATTER
FROM FOREST FLOOR, TO
PRESERVE SOIL LIFE

دخــول الغابة

يجـــب أال يتـــم الدخـــول إىل الغابة واملشـــي علـــى أرضيتها
يف أول  3-2ســـنوات للحفـــاظ على تركيبـــة الرتبة .ويجب
حمايتهـــا أيضـــا مـــن أي نـــوع من التدخـــل البشـــري إال يف
حـــاالت خاصة وبإشـــراف فريـــق العمل.

ACCESS
The forest must be protected against human
intervention and access in the first 2-3 years in
order to avoid soil compaction, except under
specific circumstances with the Miyawaki Team.

تغطيــة الرتبة

يتـــم احلفـــاظ على غطـــاء الرتبـــة يف الغابة بشـــكل دوري
وجتديـــده عنـــد احلاجـــة يف أول  3-2ســـنوات ،وذلـــك
للحفـــاظ علـــى الكائنـــات الدقيقـــة املوجـــودة يف الرتبـــة.

RE-MULCHING
The soil in the forest must be covered by mulch
at all times in the first 2-3 years and may require
occasional re-mulching. This is done to preserve
soil microbiology.
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أول غابة مياواكي يف األردن والعامل العربي عند زراعة األشـــتال وبعد ســـنتني

The first Miyawaki forest in Jordan and the Arab World at plantation and after 2 years
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أول غابة مياواكي يف األردن والعامل العربي عند زراعة األشـــتال وبعد ســـنتني

The first Miyawaki forest in Jordan and the Arab World at plantation and after 2 years
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أعمـــال الزراعة يف موقع غابة ماركا

Forest planting ceremony at Marka Forest
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قام العديد من املتطوعني بزراعة األشـــجار يف كال املوقعني
Volunteers assisted in planting trees at both sites
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شـــاركت بعض املبادرات الشـــبابية احمللية بأعمال الزراعة يف كال املوقعني
Local youth initiatives participated in planting trees at both sites
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قام أشـــخاص من خمتلف الفئات العمرية باملشـــاركة بأعمال الزراعة

Forest planting was done by people of different age groups
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قام فريق من أمانة عمان باإلشـــراك بأعمال التأهيل والزراعة و التعشـــيب يف كال املوقعني

A team from the Greater Amman Municipality participated in planting and deweeding at both sites
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أعمال تغطية الرتبة باســـتخدام القش يف موقع غابة ماركا
Mulching using straw at the forest site in Marka
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غابة ماركا
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The new forest at Marka

)غابة جبل النصر (املنارة

The new forest at Jabal Al-Nasr (Al-Manara)
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