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 اع رئيسية هي :يمكن تقسيم االغطية الى ثالث انو

 الزجاج .1

  fiber  glassالليف الزجاجي   .2

 (   polyvinyl (،)polyethylene   (، )chloride)البالستك ، وانواعة كثيرة ومن اهمها  .3

 الخصائص التي يجب اخذها في االعتبار عند اختيار اي من هذه االغطية مايلي: ومن اهم 

نفاذية الغطاء للضوء: في المناطق التي تكون ملبدة بالغيوم واالضاءة فيها ضعيفة معظم ايام  .1

الساقط عليها  اكبر نسبة من الضوء  بنفاذ  التي تسمح  فيها االغطية  السنة يفضل ان تستعمل 

يفضل استعمال االغطية التي تسمح بمرور نسبة اقل من اشعة الشمس في  وبالعكس ... فأنة  

الغطاء   ان  السنة وبالرغم من  ايام  الضوء عالية معظم  فيها شدة  تكون  التي  الحارة  المناطق 

يمتص جزء من االشعة الشمسية الساقطة علية في صورة حرارة اال انة يشعها ثانية اما نحو  

 لبيت . الغطاء الخارجي او الى داخل ا

اما باقي االشعة الساقطة فانها اما تنفذ من خالل الغطاء الى داخل البيت او تعكس مرة اخرى  

 نحو الفضاء الخارجي .

وتزداد   .2 اهمية  اقل  العامل  هذا  االصفر(:  )البالستك  البنفسجية  فوق  لالشعة  الغطاء  نفاذية 

فوق االشعة  شدة  فيها  تزيد  التي  المرتفعة  المناطق  في  فقط  يستلزم    اهميتة  مما  البنفسجية 

 استعمال اغطية غير منفذة لها لتقليل اصابة النباتات بأضرار اشعة الشمس. 

3. : الحمراء  تحت  لالشعة  الغطاء  عندما   نفاذية  ليال  االهمية  من  كبير  جانب  على  العامل  هذا 

اشعة   صورة  في  النهار  اثناء  اكتسبتها  التي  الحرارة  بالبيت  الصلبة  واالجسام  التربة  تبعث 

تحت حمراء طويلة الموجة فاذا كان الغطاء منفذا لهذه االشعة فانها تفقد الى الفضاء الخارجي  

ت وتعمل على رفع درجة الحرارة داخلة ان لم يكن ويبرد البيت بسرعة بينما تبقى داخل البي 

 الغطاء منفذا لها. 

 

من   لكل  االغطية  من  الذكر  السابقة  الرئيسية  االنواع  نفاذية  درجة  تلخيص  ويمكن  هذا... 

 الضوء المرئي واالشعة فوق البنفسيجية  وتحت الحمراء كما يلي: 



 

 الزجاجية مقارنة بين البيوت البالستيكية والبيوت  

تتميز البيوت الزجاجية بأنها اقل تأثرا بالرياح من البيوت البالستيكية وبانها تحتفظ بالحرارة 

المشعة من ارض البيت ليال بينما يسمح البولي اثلين بنفاذ نسبة كبيرة منها ويقابل ذلك تميز  

 البيوت البالستيكية عن الزجاجية بما يلي: 

 حو عشر تكاليف اقامة البيت الزجاجي ذي مساحة مماثلة. تبلغ تكاليف البيت البالستيكي ن  .1

يمكن تشكيل هيكل البيت البالستيكي ليكون ذا مقطع نصف دائري يسمح بنفاذ اكبر قدر   .2

 من اشعة الشمس بينما ال يمكن تحقيق ذلك في البيوت الزجاجية. 

 يف التعقيم. من السهل نقل البيوت البالستيكية من مكانها لعمل دورة زراعية ولتجنب تكال .3

الشمس  .4 البالستيكية بسيط وال يحجب جزءا كبيرا من اشعة  البيوت  المستخدم في  الهيكل 

 كما في هياكل البيوت الزجاجية  

الزجاجية   .5 لاللواح  االتصال  فقط  تسمح  بينما  الغلق  محكمة  البالستيكية  البيوت  تكون 

 بتسرب الهواء الدافئ او دخول الهواء البارد.

جية الى صيانة مستمرة بعد انشائها بينما ال تحتاج البيوت البالستيكية  تحتاج البيوت الزجا .6

 الكثر من تغيير البالستك بعد انقضاء مدة صالحيتة. 

ترتفع درجة حرارة البيت البالستيكي صيفا بسرعة اقل مما يحدث صيفا بسرعة اقل مما   .7

 يحدث في البيوت الزجاجية. 

 

 غطاء البيوت المحمية: 

المواد المستخدمة للبيوت المحمية وتختلف كثيرا في خصائصها واسعارها وعمرها  تتنوع  

 االفتراضي وهي امور يجب ان تؤخذ جميعها في االعتبار عند اختيار نوع الغطاء. 

عن   .1 المرئي  للضوء  البالستيكية  الشرائح  من  المختلفة  االنواع  نفاذية  درجة  تقل  ال 

 الزجاج.

والبالستي  .2 الزجاج  اغطية  البنفسجية  تعتبر  فوق  لالشعة  منفذة  غير  اثلين  والبولي  ك 

البالستيكية   االغطية  من  االنواع  باقي  تعتبر  بينما  النفاذية  قليل  الفايبر كالس  ويعتبر 

 منفذة . 

اغطية البولي اثلين هي الوحيدة المنفذة لالشعه تحت الحمراء بينما يعتبر الفايبر كالس   .3

 نفاذية او غير منفذ لالشعة تحت الحمراء. وسطا اما باقي االغطية فهو اما قليل ال

 

 االغطية الزجاجية:. 

بسمك   الشفاف  الزجاج  انواع  ويتوقف    4-3تستخدم  المحمية  البيوت  تغطية  في  ملم 

المساحة وعلى   بزيادة  السمك  فيزيد  المستعملة  االلواح  المستخدم على مساحة  السمك 

الزجاجية في اطارات خاصة استخداماتها في الجدران او في االسقف ، تثبت االلواح  

البيت . ينفذ الزجاج الضوء بنسبة   تقريبا ويتوقف ذلك  90تشكل جزاء من هيكل   %



مع زيادة محتواه من هذا العنصر وال يسمح  على محتواة من الحديد حيث تقل نفاذيتة  

الزجاج بنفاذ االشعة تحت الحمراء ولذلك فهو يعمل على االحتفاظ بالحرارة المنبعثة  

 ربة ليال داخل البيت مما يقلل الحاجة الى التدفئة الصناعية.من الت 

مراقبة   الى  يحتاج  انة  اال  عمرا  المستعملة  االغطية  انواع  اطول  الزجاج  ويعتبر 

 مستمرة الستبدال االلواح التي تتكسر بفعل العوامل المختلفة.

 

   fiber Glassاغطية اليف الزجاجي  

اختصارا   علية  ويطلق  بالبالستك  المدعم  الزجاجي  الليف  االول    FRPيعتبر  البديل 

شرائح  او  الواح  شكل  على  كالس  الفايبر  يتوفر  المحمية  للبيوت  كغطاء  للزجاج 

ناعمة   للتشكيل    corrugatedومعرجة    flatمسطحة  الكافي  بالقدر  مرن  وكالهما 

 على هيكل البيت  

ا يعمل على تشتيت اشعة الشمس الساقطة علية االمر  من اهم الخصائص التي يتميز به

الذي يزيد من تجانس االضاءة داخل البيت بدرجة اكبر مما في حالة الغطاء الزجاجي  

كما انة مقاوم للتكسر نتيجة العوامل المختلفة مقارنة بالزجاج وتتراوح فترة الضمان 

 جية  اطول في الشرائح المغطاة بطبقة مقاومة لالشعة فوق البنفس 

 

 االغطية البالستيكية: 

نوعين   اكثر  الى  في  سنتطرق  واستعماال  التشكيل  السهلة  البالستيكية  االغطية  من 

 الحاضر وهما:

( ويباع كل منهما على شكل لفائف تختلف  pvcالبولي اثلين والبولي فينايل الكلوريد)

ينهما   التمييز  ويمكن  االستعمال  من  الغرض  حسب  والسمك  والعرض  الطول  في 

بسهولة الن اغشية البولي اثلين تطفو فوق سطح الماء واذا احترقت قطعة منها فانها 

تحترق بسهولة كبيرة معطية شعلة مضيئة جدا وتكون رائحتها الناتجة من االحتراق  

 شبيهه برائحة الشمع. 

فانها التطفو على الماء واذا احترقت قطعة منها فان شعلتها تكون    pvcاما اغشية ال  

و حامض  شاحبة  لرائحة  مشابهه  رائحة  ذات  االحتراق  من  الناتجة  االبخرة  تكون 

 الهيدروكلوريك 

 

 اغشية البولي اثلين: 

 ويوجد نوعين   poly ethaneايضا  poly ethyleneيطلق على اغشية 

 نوع عادي   •

ويسمى   • البنفسجية  فوق  االشعة  المتصاص  خاصة  مادة  له  مضاف  نوع 

copolymer   



 

1. poly ethylene : 

واالشعة فوق    photodegradableيتآكل هذا النوع عندما يتعرض لالشعة الشمسية  

البنفسجية هي التي تحدث التمزق ولهذا فانة يستعمل عادة لموسم زراعي واحد ولمدة  

 حدة ثم يجدد بعد ذلك .اشهر وبحد اقصى سنة وا 6-9

وتعتبر هذه االغشية من ارخص االنواع واكثرها انتشارا ويتراوح سمك النوع الذي 

متر    12مايكرون ويتوفر العرض يصل الى    150-100يستخدم في الزراعة المحمية  

 وبأي طول. 

 %. 90ذي تبلغ نفاذيته  % وبهذا يكون مماثال للزجاج ال88تبلغ نفاذيته للضوء 

%  77واالشعة تحت الحمراء بنسبة    %80من االشعة فوق البنفسجية بنسبة  منفذ كال  

وبذلك فهو يسمح بنفاذ االشعة ذات الموجات الطويلة التي تصدر من النبات والتربة  

وتفيد في تقليل الحاجة الى التهوية او التبريد نهارا لكن تقابل ذلك الحاجة الى التدفئة 

ن يسمح بنفاذ االشعة الحرارية التي تصدر من التربة  ليال نظرا الن الغطاء البولي اثلي 

 والنبات ليال خارج البيت البالستيكي. 

هذا وفي حالة استعمال طبق من البالستك كغطاء للبيوت المحمية فان نفاذية الغشائين  

 % ويفيد استعمال الطبق معا في تقليل الضغط الحراري.77معا تنخفض  

2. Copolymer   

الفوق   بامتصاص االشعة  تقوم  الية مواد خاصة  المضاف  اثلين  البولي  نوع من  وهو 

الى   تصل  موسم  من  الكثر  ويستخدم  سنة  من  اكثر  يبقى  ان  يمكن  ولهذا  البنفسجية 

 سنتين ويتميز بلونها االصفر وهي تختلف عن النوع االول في خصائصها

   pvcاغشية البولي فينايل كلورايد  .3

لـ   تبقى    vinyl filimsاختصارا  المناطق شديدة الحرارة تبقى    5-3وهي  سنوات في 

 سنوات   3لمدة 

 مايكرون  300-200تستخدم السمك  •

 % 88نفاذيتها للضوء بنسبة  •

 تحتفظ على سطحها بشحنة كهربائية وتجذب االتربة وتقلل نفاذيتها للضوء •

 % من االشعة تحت الحمراء12ال تسمح اال لنحو   •

 



 االغطية البالستيكية مشاكل استعمال 

بالرغم من ان البالستك رخيص الثمن وسهل التركيب اال ان استعمالة يكون مصحوبا  

 بالمشاكل التالية 

تلف البالستك بسرعة كبيرة عند اماكن اتصالة بالهياكل ، التشتيت البالستك بسبب   .1

ك  ارتفاع درجة الحرارة عند هذة المناطق تؤدي الى زيادة معدل اكسدة البالست 

 بتأثير االشعة فوق البنفسجية 

 تعرض البالستك بفعل العوارض الشديدة   .2

تكثف البخار على الجدران الداخلية للبالستك بسبب برودة وزيادة الرطوبة النسبية   .3

مما يؤدي الى تقليل نفاذية البالستك للضوء وكذلك سقوط قطرات الماء على 

 النبات تسبب اصفرار لها وتعالج هذه الحالة:

 درجة  40-30البيت بحيث يكون االنحدار   يصمم .1

 توفير التهوية الجيدة  .2

   sun clearرش البالستك بمادة مضادة للتكثيف تسمى تجاريا  .3

ظاهرة التكثف لها اهمية ليال اذ تقلل من فقدان الحرارة المكتسبة اثناء النهار الن   •

 الماء كثير فقد لالشعة التحت الحمراء. 

 االوساط الزراعية المستخدمة في الزراعة المحمية:

يجب توفر اوساط جيدة ومناسبة لنمو المحاصيل المختلفة ويجب ان تتوفر بها  

 الشروط التالية :

 تكون قادرة على االحتفاظ بالرطوبة والعناصر الغذائية ان  .1

 ان تكون اقتصادية ومتوفرة  .2

 مناسب للمحصول التي يزرع بها Phان تكون ذات  .3

 لها القابلية على البزل وتهويتها جيدة .4

 من االوساط المستخدمة  

التربة : التربة المزيجية الجيدة الصرف والتهوية هي افضل الترب للزراعة داخل   .1

يئة المحمية وكذلك فان الترب الطينية غير مفضلة الن لها القدرة على المادة  الب 

 وتكون التهوية فيها قليلة مما يشجع على ظهور االمراض الفطرية  

  perliteالبير اليت  .2

وهي نوع من الصخور البركانية المجروشة وتساعد على تقليل التربة عند اضافتها 

 الى وسط النمو

  vermiculiteالفير ماكيواليت  .3



  960ون هذه المادة من تعريض معدن الفير ماكيواليت الى درجة حرارة عالية تتك

 مئوي وهي مادة خفيفة الوزن وتمتص الماء بكمية عالية وتحتوي على البوتاسيوم  

 

 المادة العضوية  .4

تزود التربة بكميات من المادة العضوية لتحسين التهوية والبزل وتزويد من احتفاظ  

التربة الرملية بالماء ومن االمثلة على المادة العضوية االسمدة الحيوانية ونشارة 

  peatالخشب ال 

 اوعية نمو النبات :. 

 plantتتجة االساليب الحديثة في انتاج الخضر الى استعمال اوعية خاصة 

container   ال يعاد استخدمها غالبا وتمال بيئات خاصة ونمو الجذور 

مواصفات اوعية نمو النباتات يمكن تقسيم االنواع المختلفة من اوعية نمو النباتات 

 الى:

وهذه تمال في كل البيئات    non-disposableاوعية يعاد استخدامها عدة مرات  .1

 المستخدمة في الزراعة 

 وهي نوعان:  disposableاوعية تستخدم لمرة واحدة فقط  .2

 اوعية تمال بالبيئات المستخدمة في الزراعة •

 اوعية تحتوي على بيئات الزراعة  •

 ويشترط في االوعية النباتية الجيدة ان تكون: 

.يمكن تخزينها في  5. خفيفة الوزن  4.جيدة المظهر  3.قوية   2.غير قابلة للصدأ  1

.ال تتأثر كثيرا بدرجات الحرارة 7.رخيصة الثمن  6اخلة حيز خفيف وهي متد

 الخارجية 

 اوعية النباتات التي يعاد استخدامها: 

وقد تكون مسامية او عديمة المسام وتصنع االصص  potsاالصص او السنادين  .1

المسامية من الطمي )الطين( اما غير المسامية فتصنع من المعدن او الكونكريت  

ك وتصنع كلها باحجام مختلفة يعاب على االوعية السمامية  او المطاط او البالستي 

تراكم االمالح )نقع وغسل في ماء جاري( يعاب على االوعية غير المسامية سوء  

 التهوية بها واحتمال زيادة رطوبتها الى حدد الضار 

 الصناديق الخشبية والمعدنية والبالستك:  .2



سم لكن   15-10من سم وارتفاعة  90-45سم وطولة   60-15عرض الصندوق 

سم ويجب توحيد ابعاد الصناديق كما تكون  10بارتفاع    50× 35او  60×40الشائع 

 ملماو مثقبة )بالستك+معدن( 3قاعدة الصناديق من شرائح خشبية غير تامة االلتحام 

وتصنع من   speedling traysالسريع للشتالت طاوالت )صواني( االنتاج  .3

وتوجد بها انخفاظات مخروطية بشكل   styrophoamالبالستك او السيتروفوم  

ثقبا وتتراوح المسافة    84واكثر الصواني شيوعا هي التي تحتوي على   vحرف 

سم وتعتبر من اهم وسائل انتاج شتالت البذور  3سم وبعمق  5-3بين الثقوب من 

 الهجينة. 

 

 

 اوعية النمو النباتية التي ال يعاد استخدامها: 

 jiff potsاو اصص جيفي  peal potsاالصص وهي عادة من البيت وتسمى   .1

وتوجد باحجام مختلفة تعبأ هذه االصص بالبيئات المناسبة وتربي فيها النباتات 

لحين وصولها الى الحجم الصالح للشتل ثم يزن النباتات والوعاء معا في التربة  

رض النباتا النامية فيها الى  وتحلل جدر الوعاء وتنفذ الجذور منة للتربة )قد تتع

  10-7غم /لتر كل   7.5بسبب التحلل بفعل الكائنات الدقيقة لذا يضاف   Nنقص ال 

او  paper blocksايام ( كما تصنع االوعية من الورق اما بصورة مكعبات 

  paper postمتصلة ببعضها على شكل قرص عسل النحل وتعرف باسم 

من البيت موس المضغوط والقابل للتمدد   وتصنع jiffy pelletsاقراص الجيفي  .2

و واشهرها االول   jiffy 9 – jiffy7 بسهولة في وجود الرطوبة وتتوفر باحجام 

سم يعطي استخدامها نموا مبكرا وسريعا ويسهل اجراء عملية الشتل   4.5×5.5

 وللحصول على افض النتائج ويراعي ما ياتي: 

 ستيكية خاصة بذلك وضع االقراص  في مكان نظيف وهناك صواني بال .أ

 الري المنتظم ويجب ان ال يحدث الجفاف مطلقا  .ب

 عند الشتل يوضع القرص كامال في التربة وال تزال الشبكة الخارجية   .ت

 

   soil mulchesاغطية التربة 

   organic mulchesاالغطية العضوية للتربة 



قش او انتشر في الماضي استعمال اغطية عضوية للتربة مثل اوراق الشجر او ال

التبن او البيت موس .... الخ وذلك بغرض الحد من نمو الحشائش المحافظة على  

 رطوبة التربة وتجانس درجة حرارتها خالل اليوم 

-5سم وباقي المواد العضوية بسمك   2.5ويستعمل البيت موس كغطاء للتربة بسمك 

  سم خاصة بين خطوط الزراعة وحول النبات ويقتصر استعمال االغطية 7.5

للتربة احيانا على الزراعات الكثيفة وفي الحدائق المنزلية وفي حالة العضوية 

 المحاصيل التي يخشى من تلوث ثمارها بالتربة مثل الشليك

تؤدي الى افتقار    ونظرا الن جميع االغطية العضوية تتحلل تدريجيا في التربة فانها

التربة الى جميع النيتروجين هو االمر الذي يستدعي اضافة بعض االسمدة االزوتية  

 بكميات تكفي لسد حاجة كل منها:

 محصول المزروع  ال

الكائنات الدقيقة التي تقوم بتحليل هذه المواد العضوية ويؤدي استعمال االغطية  

 العضوية للتربة الى تحقيق الفوائد التالية:

 تقليل فقد الماء من التربة  .1

التقليل من تبخر الماء من سطح التربة ولكن يقابل ذلك زيادة في النتح نتيجة   .2

 لزيادة النمو الخضري  

 الزراعية عليها   اآلالتالتقليل من انضغاط التربة بسبب قلة مرور  .3

 زيادة تهوية التربة وزيادة نشاط االحياء الدقيقة بها .4

 نظرا لحاجة الري الزائدة  تقليل فقد االسمدة بالرشح .5

 تقليل تعفن الثمار لعدم مالمستها للتربة  .6

 عدم تقطيع الجذور بالعزق  .7

للنبات حيث يتراكم تحت الغطاء ويخرج بتركيز من الثقب الذي   co2توفر غاز  .8

 تدريجيا بتركيز اعلى من الغاز  ليمدهالنبات  خاللهينمو من  

يعمل البالستك على انتقال االمالح خارج منطقة البالستك وهو االتجاه الذي  .9

 الماء االرضي الن التبخر السطحي يكون بين شرائح البالستك فيهيتحرك 

 

   dis advantages of plastic mulchesعيوب استخدام االغطية البالستيكية 

 ومن عيوب استخدام االغطية البالستيكية: 

 تقلل التهوية في االراضي الثقيلة وعند ارتفاع منسوب الماء االرضي   .1



قد يحدث ضرر للشتالت في درجات الحرارة المرتفعة نظرا النها تسبب هواء  .2

 ساخن جدا من الثقوب التي تنو فيها الشتالت

تتراكم احيانا بعض االمالح في الثقوب التي تنو فيها النباتات ويمكن التغلب على  .3

كلة بوضع قليل من نشارة الخشب في هذه الفتحات لتقليل انتقال االمالح  هذه المش

 اليها هذا وال تحدث هذه الظاهرة في حالة الري بالتنقيط 

 المحاصيل التي تستجيب الستعمال االغطية البالستيكية للتربة 

 تعد اكثر المحاصيل استجابة الستعمال االغطية البالستيكية للتربة هي: 

 الشليك  -

ت وخصوصا البطيخ حيث ادى استعمال االغطية البالستيكية السوداء القرعيا -

 والشفافة الى زيادة النمو

 التبكير في النضج  -

التبكير فيعقد الثمار وزيادة المحصول كذلك امكن الحصول على نتائج جيدة من  -

استعمال البالستك االسود كغطاء للتربة في حقول الباذنجان والطماطة والفلفل  

يا استخدام الغطاء في الشليك والطماطة هو عدم مالمسة الثمار ومن اهم مزا

  لالرض

 

 


