
                                                             ؟الصناعيمـــا ھو العشب 

 
العشب حیث یرجع ھذا لدقة تصنیع نسیج  الطبیعي عن نسیج لھ كل خصائص وممیزات العشب عبارةھو 

  الصناعي
مما یعطى  من رمل السلیكا المخلوط بحبیبات المطاط كونةوالمبھ  المحیطة الخلطةاختراع  إلى  باالضافھ
  . الطبیعيوملمس النجیل  إحساس

  :استخداماتھ
  
  ,والمنتزھات العامة والحدائق والطرقات وتحت الكباري ومداخل المحافظاتالمیادین العامة  - 1
 . الطبیعى الفـلل والقصورالتى تتطلب مظھر النجیلفى انشاء المسطحات الخضراء امام  یستخدم - 2
  یصعب بھا انشاء النجیل الطبیعى والتى یقـل وجود الماء بھا او كثرة الملوحھ یستخدم فى االماكن التى - 3

 .بالمیاة أو األرض كانت سواء 
 . حول النوافیر والشالالت التى تتكون من االرضیات الصلبھ كـدیكـور یسخدم - 4
 الخ...... والجولف .. ومالعب الخماسى  .. دم فى مالعب كرة القدمیستخ  - 5
 . یمكن اضافتھ الى نباتات االندور واستخدامھ حول نباتات الظـل كما -6
  .المكان كمایستخدم حول حمـامـات السباحھ مما یزید من جمال وروعـة - 7
 

  :ممیزاتھ
 
 .الطبیعي لكل مشاكل النجیل جينموذحیث یعتبر بدیل  ..رعایتھ إلى لحاجةا یتمیز بثبات اللون و الشكل دون 
  .جذورھا وعدم انخالع الشعیرات من.. وتغیرات الطقس   ةالجوی لللعوامبمقاومتھ  أیضایتمیز  

 .تركیبھ بسھولة  وسرعة  أیضایتمیز  
 .تصنیعھ مثل مواصفات الفیفا حالة في للبیئة إضرارهكما  یتمیز بعدم  

 مظھره في الطبیعيیشبھ تماما النجیل  الذي الصناعيجیھ من النجیل ذمالعب نمو إلنشاءلى استعداد تام ع
  .شاء اهللا إنعلى احدث مستوى وبأقل تكالیف  المنزلیةوتصمیم الحدائق  إلنشاءعلى استعداد   أیضا

  
باإلشارة إلى التطور الكبیر الذي استجد في مجال المسطحات الخضراء عالمیًا ، وتعلمون حجم المشاكل و* 

المسطحات المزروعة بالعشب الطبیعي وبالذات في األجواء الحارة والتي  ھذهالتي تواجھھا وتعاني منھا 
لكة للمیاه بشكل كبیر، دون فائدة تحتاج إلى الكثیر من العنایة والجھد والنفقات وتعتبر من النباتات المستھ

  .تـُرجى منھا سوى المنظر الجمیل 
  وفي ضوء إمكانیة االستعاضة عن العشب الطبیعي بآخر صناعي فإننا نود أن نطلعكم على منتجاتنا 



في  نستخدمھعالیة الجودة من العشب األخضر الصناعي والمصنع في أفضل المصانع العالمیة ، والذي 
 ولكنھ یتمیز بعدم حاجتھ للعنایة أو% .  98الحدائق ویبدو طبیعي الشكل والمظھر بنسبة تجمیل األرصفة و

التسمید كما ھو الحال بالنسبة للعشب الطبیعي ، وال یحتاج ألي نفقات إضافیة أو إھدار  الصیانة أو الري أو
  )الشعرة( فة وشكل وطول في الموارد الطبیعیة ، كما تتوفر تشكیلة واسعة منھ بدرجات اللون األخضر المختل

  
مالعب كرة القدم ، : ( بكافة أنواعھاوالحدائق ھذا العشب مصمم أساسًا الستخدامھ في المالعب الریاضیة 
ومعتمد من معظم االتحادات الدولیة وباألخص ) كرة القدم األمریكیة ، التنس ، الھوكي ، الجولف ، البیسبول 

 الخبراء ادعوحالیًا ُیستخدم بشكل واسع في مالعب أوروبا وأمریكا ، مما  من االتحاد الدولي لكرة القدم الفـیفا
 FIFA في

ًا عن الطبیعي كونھ ذو مقاومة ومواصفات عالیة ونسبة ھذا المجال لالنتقـال لزراعة العشب الصناعي عوِض
ھائل في أمان غیر موجودة حتى في األنواع الطبیعیة وبأسعار مغریة ، وتعلمون ما في ذلك من توفیر 

.النفقات والمصاریف واإلھدار العالي في المیاه   
 

 وفي ما یلي بعض الفوارق التي تمیز العشب الصناعي عن الطبیعي :

للري والسقي مطلقـًا بعكس الطبیعي الذي یستھلك كمیات ھائلة من المیاه والتي من الممكن أن  حاجتھعدم  - 1
.الثمن  الباھظةالزھور أو توفیر نفـقـات تكریرھا یتم توفیرھا لري المزید من مساحات األشجار و  

البشریة التي یمكن  العمالة وأعدم الحاجة لقصھ وصیانتھ وتسمیده سواء باستخدام المعـدات واآللیـات  - 2
تخفـیف الكثیر من نفـقـاتھا أو تحویلھا واستخدامھا في أمور أخرى أكثر جدوى ، وذلك عكس الطبیعي الذي 

.ـنایة بھ مما یشكل عبـئًا كبیًرا ومكلفـًا یحتاج لدوام الع  
بعكس الطبیعي الذي یحتاج لقصة دوریًا ومن الصعب جدًا توحید ) الشعرة ( تناسق لونھ وتوحد طول  - 3

 لونھ

سھولة في التركیب وعدم حاجتھ لفترة طویلة للنمو كما ھو حال الطبیعي ، فبمجرد ساعات نستطیع تغطیة  - 4
.مساحات كبیرة منھ   

ألقسى الظروف الُمناخیة سواء الحرارة والرطوبة  متھءوماللكافة عوامل الطقس وتغیراتھ  تحملھقوة  - 5
الریاح الشدیدة واالستخدام القاسي بعكس الطبیعي الذي یتأثر بالتغیرات في الطقس  المتدنیة أو العالیة أو

.والحالة الجویة   
ذي یحتاج لتجدیده طویل یصل لغایة عشرون عامًا وأكثر، بعكس حال العشب الطبیعي ال افتراضيعمر  - 6

.بعد كل فــترة  
زراعتھ على مختلف األرضیات لتحدیده أیــًا كان نوع السطح سواء األسطح الصخریة أو التربة المالحة  - 7

غیر متوفرة طبیعیًا في  وبالقرب من شواطئ البحر بعكس الطبیعي الذي یلزمھ نوعیة معینة من التربة



.الباھظةالمملكة ، یحتاج تجھیزھا للكثیر من الوقت والمصاریف   
عدم الحاجة لتمدیـد شبكات للري بعكس الطبیعي الذي تتطلب زراعتھ إنشاء شبكات خاصة للري  - 8

.وبتكالـیف عالـیة  
حرم األشجار واالزھار من عدم اعـتـداء العشب الصناعي على األشجار واألزھار بعكس الطبیعي الذي ی - 9

.الحصول على كمیات كافیة من المیاه ویستحوذ علیھا ، وعـدم وجود أي أضرار منھ على البیئة  
زراعة األشجار واألزھار داخل العشب الصناعي بدون أیة مشاكل بعكس الطـبـیعي الذي ال  إمكانیة - 10

.تكون غیر ناجحة یمكن ذلك إال بطرق معینة مثل طریقة الفصل التي غالبًا ما   
تغطیة مساحات أكثر بكثیر بالعشب الصناعي وبتكالیف متدینة مقارنة بالعشب الطبیعي الذي بسبب  - 11

.تكالیفھ العالیة وتكالیف ریھ وصیانتھ یتم زراعتھ فقـط في المناطق المھمة   
ألرض إلى طینیة تحرج الكثیر من الناس المشي على العشب الطبیعي خاصة بعد سقایتھ بسبب تحول ا - 12

تتسبب في تلطیخ العابرین بالطین واألوساخ وبالتالي توسیخ الطرق والممرات بعكس الصناعي الذي یبقى 
.غمرتھ السیول واألمطار  نظـیفًا طوال الوقت حتى لو  

إمكانیة تغطیة العشب الصناعي لمختلف الطوابق في المباني بعكس الطبیعي الذي یحتاج لعزل األرضیة  - 13
.ـلھ وظروف خاصة یجب توفیرھا لینمو بشكل مناسب أسف  
ال یجذب العشب الصناعي الحشرات والبعوض كما ھو الحال مع العشب الطبیعي الذي تتكاثر فیھ  - 14

  اإلمراضوبسببھ الحشرات وتؤدي لنقل 
 ھذه بعض المیزات التي تمیز العشب الصناعي عن الطبیعي

مختصرة عن ذلك آملین أن یكون عرضنا ھذا قد نال إعجابكم نبـذة  إلعطاءنأمل أن نكون قد وفقـنا 
على أیة استفسارات ، وبانتظار اعتمادكم لمنتجنا وتحدید الوقت المناسب  لإلجابةواستحسانكم مع استعدادنا 

 لتشریفـنا بزیارتكم وإطالعكم عن كثب عن میزات ھذا العشب وتقدیم العینات

 والحدائق الستخدام المالعب الریاضیة أساساتج مصنع ومصمم ھو من الصناعيالعشب  أووأیضا النجیل 
.بأنواعھا حسب مواصفات ومعاییر معینة بحیث یكون معد لالستخدام الشاق والطویل   

ولكل نوع من المالعب عشب مصمم خصیصًا لھ فمثال عشب مالعب كرة القدم یختلف عن مالعب الجولف 
امھ من حیث طول الشعرة وسماكتھا والمادة الكیمیائیة وھكذا ، ویختلف كل نوع حسب استخد والھوكي

.المصنع منھا وطریقة تجعیدھا وشكل نھایتھا  
: الصناعيممیزات النجیل   

.ـ قلة تكلفتھ1  
.ـ قلة الصیانة 2  
.ـ سھولة وسرعة تركیبھ3  
.مقاومتھ لعوامل الطقس وتغیراتھ - 4  



لھذا العشب  االفتراضيعلما بأن العمر (الوقت  انخالع الشعرة من جذورھا مع مرور أوعدم تغییر لونھ  - 5
حدائق فتقل في المالعب وتزید في  أوسنة وقد تزید وقد تقل حسب االستخدام ونوع المسطح مالعب  1- 11

).الحدائق  
 اإلخاللفي حالة (بالبیئة في حالة تصنیعھ حسب المعاییر والمواصفات مثل مواصفات الفیفا  إضرارهعدم  - 6

).الصدریة واإلمراضالسرطان  أھمھاكثیرة من  إمراضعھ قد یسبب بمواصفات تصنی  
.الالعبین بدرجة كبیرة في حالة التركیب السلیم إصاباتـ یمنع 7  
. أكثر أھداف إحراز وبالتاليـ یعمل على سھولة دحرجة الكرة علیھ 8  

 
 طریقة تركیبھ:

سم  35ـ20ـ الحفر بعمق 1  
ومواد  أنابیبوكذلك  األمطاروتتمثل في وضع تربة من نوع خاص لتسھیل تصریف میاه  األساساتـ وضع 2

.باألرضیةالالعبین وسھولة حركة الكرة واصطدامھا  إصاباتتساعد على منع  أخرى  
. متساويالملعب  أوالدك حتى یصبح المسطح  بآلة) التربة وخالفھ( األساساتـ ضغط مواد 3  
لیكون  باألرضوتقوم بتغییر شكل ارتطام الكرة  اإلصابةھا حمایة الالعبین من ـ وضع مواد بالستیكیة دور4

.شبیھا بالطبیعة  
.ـ تركیب العشب وفرشھ حیث یكون على شكل لفافات دون أن یلصق بالتربة5  
ـ اللصق ویتم لصق قطع العشب مع بعضھا البعض باستعمال مادة الصقة ذات تركیبة معینة مخصصة لھذا 6

.العشب  
.بشكل جید األرضیةثقیلة لتثبیت العشب على  بآلةغط العشب ـ ض7  
أسابیع ثم بعد ذلك تزال بقایا  6ـ رش الملعب بمادة بالستیكیة لتثبیت العشب مع بعضھ وتترك المادة لمدة 8

بكنسھا من على العشب وتعتبر ھذه العملیة مھمة بعد كل موسم لصیانتھ ولكن في الرش  البالستكیةھذه المادة 
.أسابیع فقط 4انى تترك الث  

والحدائق  ةالستخدام المالعب الریاضی أساساھو منتج مصنع ومصمم  الصناعيالعشب  أووأیضا النجیل 
.بأنواعھا حسب مواصفات ومعاییر معینة بحیث یكون معد لالستخدام الشاق والطویل   

یختلف عن مالعب الجولف ولكل نوع من المالعب عشب مصمم خصیصًا لھ فمثال عشب مالعب كرة القدم 
والھوكى وھكذا ، ویختلف كل نوع حسب استخدامھ من حیث طول الشعرة وسماكتھا والمادة الكیمیائیة 

.المصنع منھا وطریقة تجعیدھا وشكل نھایتھا  

  :للحفاظ على البیئة) الثیل(دعوة لكبار مستھلكي 
 



لترا یومیا للمتر  15من المیاه یبلغ حوالي ) الثیل( الطبیعیة یلةجالناستھالك متوسط  إنقال خبیر زراعي الیوم 
  .المربع مقارنة مع المنتج الصناعي لھ وانتشاره في المساحات الخضراء بدون ري المیاه

المحاضر جیتندري غاربور في محاضرة علمیة نظمتھا الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة  وأكد
  .المیاه وتحقیق المنظر الجمالي وقلة الصیانة الدوریة للمساحات المتوفر بھاالمنتج یساھم في ترشید  نأالیوم 
في المائة على  30ء على الموارد العالمیة حالیا زیادة اعتبارات بیئیة حیث یبلغ العب لىإغاربو  وأشار

  .بحسب كونا. مستویات التنمیة المستدامة
لسلبیة على البیئة ویعمل على دعم الجھود الساعیة ا اآلثارممیزات المنتج انھ یساھم بالحد من  أن وأوضح

  .في التنمیة اإلنسانواحتیاجات  األرضیةتوازن مستدیم بین موارد الكرة  إلقامة
 100التي تقدر بحوالي  األرضیةالسلبیة الناجمة عن استنفاذ المیاه  اآلثارالصناعیة تحد من  ةالنجیلی أنوقال 

  .نتیجة تبخر میاه الري األرضیةفي المناطق  األمالحمن تكون  أیضا ملیون متر مكعب سنویا كما یحد لفأ
وسیلة كانت تعمل على توفیر الطاقة والمیاه وعلى  بأيوشدد على انھ یتعین على الصناعة الحالیة المشاركة 

مستقبل  إنشاءكبار المستھلكین الحفاظ على ھذه الموارد وھي حجر الزاویة في رسالة المنطقة نحو 
 إحدىمنذ سنین عدة حیث تصنعھ حالیا  أوروباالمنتج الذي یتكون من مادة نفطیة تستعملھ  إنوقال .أفضل

     .دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بتقنیات دولیة حدیثة
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