
  plastic house  البيوت البالستيكية
ان ارتفاع تكاليف انشاء البيوت الزجاجية شجع كثير من المزارعين في بلدان العالم الى االتجاه الى  

  1/10البالستيكي حوالي  استعمال البيوت البالستيكية بدال من الزجاج وتقدر تكاليف انشاء البيت 

تكاليف انشاء البيت الزجاجي التام على هيكل حديدي وان احسن البيوت البالستيكية هي التي تسمح 

كما يجب ان تكون  بنفاذ كمية اكبر من الضوء وجيدة التهوية وتعطي حماية كافية للنباتات من البرد 

محاصيل الخضر المهمة وفيما  إلنتاج بعرض مناسب . لقد استعملت البيوت البالستيكية في البداية

وازهار القطف في الشتاء والتي ال يمكن انتاجها تحت ظروف  والفاكهةشتالت الزينة  جال نتابعد  

 البيوت البالستيكية هي:  إلنشاءالحقل المكشوف ولهذا فان االهداف الرئيسية  

 الحصول على انتاج في غير الموسم االعتيادي  .1

 الكالديولس والتي يصعب انتاجها شتاءا في الحقل المكشوف    انتاج ازهار القطف مثل .2

 والزينة   الفاكهةشتالت   إلنتاجاستعمالها  .3

 زيادة غلة الدونم  .4

 حماية النبات من الرياح واالمطار   .5

 تحسين نوعية االنتاج  .6

 العمليات الزراعية داخل البيوت البالستيكية 

جميع بقايا نباتات   بإزالةراثة  اعداد االرض : يجب ان تكون االرض جاهزة لعملية الح  .1

الموسم السابق ثم ترطيب االرض بالماء وبعد جفافها بشكل مناسب تجري الحراثة وتنعم ثم  

  3م 5-3تضاف اليها الكمية المناسبة من السماد الحيوي المتحلل كفضالت الدجاج واالغنام  

 م 2500  مساحتهلكل بيت  

النوع والتصميم وان عملية  تخطيط االرض : تختلف البيوت البالستيكية بمساحتها حسب  .2

ففي حالة الري االعتيادي تقسم االرض على  التخطيط تعتمد على عملية الزراعة والري 

م وتكون المسافة 5في البيت الواحد الذي عرضة  3سم وبمعدل   60شكل سواقي عرضها 

خطوط للبيت الواحد اما    6بين ساقية واخرى بنسب متساوية وتزرع بشكل متبادل وبمعدل 

حالة الري بالتنقيط فتتم الزراعة على شكل مروز متوازية والمسافة بين خط واخر   في

 سم. 80

فوق البنفسجية   لألشعةالتغطية: وتتم باستعمال البالستك المناسب وتفضل االنواع المقاومة  .3

الشمس   ألشعةالتي تعطي الغطاء القدرة على عدم التمزق والتلف بسرعة عند تعرضها 

  9.25( فيستعمل غطاء عرضة 5*عرض 36م )طول  180  مساحتهت  وعادة تستعمل لبي 

م وتكون االغطية بحفر خندق من الجانبين وعلى طول البيت ثم يغطى البيت  40وطول  



بالبالستك فوق الهيكل الحديدي على ان تكون هناك زيادة في الغطاء من الجانبين لغرض  

م في كال الجانبين  2د طولة على  طمرها في الخنادق المحفورة وتغطى بالتراب ويجب ان يزي 

-15لكي يتم ثنية على براوز االبواب وفي بعض االحيان تستعمل طبقتين بينهما فجوه بحدود  

سم وهذا الفراغ بين الغطائين يساعد على حفظ الحرارة المتجمدة داخل البيت في النهار  20

الحرارة في الجو  ويمنع تسربها الى الخارج اثناء الليل حتى في حالة انخفاظ درجات 

وتتم باقامة هيكلين حديدين احدهما فوق االخر ويكون الهيكل العلوي  الخارجي الى الصفر 

اكبر حجما من الهيكل السفلي ويغطى الهيكل االول ثم الثاني وعند عدم توفر هيكل فيمكن  

ي أي  سم وبعدد مناسب بين الطبقتين الحداث الفراغ ولكن ف10استخدام مواد فلينية بارتفاع 

 حال من االحوال لم يكن متساوي. 

تعقيم التربة: تعتبر عمليات تعقيم التربة من اولى العمليات المهمة الواجب اتباعها لتخليص   .4

التربة من المسببات المرضية والحشرية والنيماتودا وبذور االدغال حيث ال يمكن ان تنمو  

درجة كبيرة نوعية انتاجية  النباتات بشكل جيد وجذورها مصابة كما ان التعقيم يحسن ب 

 المحاصيل الزراعية. 

 ومن اهم طرق التعقيم  

او باستعمال الماء  STEAMالتعقيم باستعمال الحرارة: حيث يتم تعقيم التربة باستخدام البخار  .1

الحار او وضع التربة داخل الفرن خاصة ويعتبر من اكثر الطرق كفاءة في تعقيم البيوت  

تكون فعالة لمكافحة االفات الزراعية والدغال وهي طريقة سهلة   البالستيكية والزجاجية حيث

دقيقة وفي حالة اضافة االسمدة العضوية   30وامنه وسريعة حيث يمكن تعقيم التربة خالل 

مثوي وتتوقف كمية    5الى التربة فانها تخلط مع التربة قبل التعقيم ويجب ان ال تقل الحرارة 

والمحتوى الرطوبي والماء ودرجة الحرارة وان التربة   البخار الالزم للتعقيم على الوسط

الثقيلة تحتاج الى حرارة اكثر من الترب الخفيفة  وتعتمد كفاءة التعقيم عادة على كمية البخار  

ان انابيب البخار المستعملة في التعقيم عادة تكون من االلمنيوم ويكون قطرها وليس الضغط

سم من الجهتين المتقابلتين والمسافة بين  30سافة فيها سم والم1سم وتعمل فيها ثقوب قطرها 5

سم وهناك طريقة اولى للتعقيم بواسطة البخار وهي وضع انابيب فوق سطح  60االنابيب 

حيث يطلق البخار اسفل   Thomasوتسمى طريقة ثوماس التربة بدال من داخل التربة 

الغطاء البالستيكي ويوضع فوق سطح التربة ثم يبدا الغطاء باالنتفاخ عند تجمع البخار اسفلة 

والغطاء يكون مثبت في اسفل التربة وترفع درجة حرارة التربة وبذلك تقوم بعملية التعقيم  

م للقضاء 100ارة وتكون درجة الحر hot waterوكذلك يمكن التعقيم باستعمال الماء الحار 

للقضاء على افات التربة وكذلك تحتاج هذه العملية  على افات التربة ولكن البخار اكثر فعالية 

الى كميات كبيرة من الماء الساخن وهي عملية بطيئة جدا وتسبب تعجن التربة ولذلك تحتاج  

التربة في   الى بزل جيد للتخلص من الماء ولكنها فقيرة الى غسل االمالح.اما بطريقة وضع

 في تستعمل عادة في تعقيم ترب الدايات   BAKINGافران 

 التعقيم باستعمال المواد الكيمياوية:  .2



تستعمل المواد الكيمياوية للتعقيم حيث تنتشر ابخرة هذه المواد خالل مسامات التربة وتسبب ابادة 

مواد تعتبر سامة  االفات وتستعمل في حالة عدم توفر وسائل التعقيم االخرى وان معظم هذه ال

للنبات وال تستعمل قرب النباتات النامية وهي ايضا سامة لالنسان ومن هذه المواد الكيميائية  

 المستخدمة  

A  الفورمالدهايد.formal dehyde   

وهو من المواد الفعالة في مكافحة التربة ويجب حراثة التربة حراثة جيدة قبل المعاملة وتضاف 

غالون لكل   1-0.5غالون ماء ويضاف  50المادة على هئية محلول بمعدل غالون واحد لكل  

قدم من التربة وبعد االنتهاء من المعاملة يغطى سطح التربة بالبالستك القديم او القماش  2

cznvas  ساعة ثم يزال الغطاء وتترك التربة لكي تجف ويجب عدم زراعة البادرات  24لمدة

يومين    –اما في حالة زراعة البذور فيمكن ذلك بعد يوم ايام وحتى زوال رائحة المبيد  10لمدة 

 من التعقيم  

B   بروميد المثيلmethyl bromide   

كما في الطريقة السابقة وهو غاز عديم الرائحة ولذلك يجب استخدام االقنعة الواطئة لمنع  

 . 3سم70لـ  3سم8استنشاقة وهو فعال ضد الحشرات والنيماتودا وبذور االدغال ويحقن بمعدل 

cداي بروميد االثلين: وهو فعال لنيماتودا وحشرات التربة . 

D  مادة الفابام .vapam   

م  9لتر/ 1افحة الديدان الثعبانية وبذور االدغال واالمراض الفطرية ويستعمل بمعدل  يستعمل لمك

 يوم قبل الزراعة.  14يئة محلول ويجب ترك التربة لمدة مربع وتحقن داخل التربة على ه

 التعقيم باستعمال الطاقة الشمسية : .3

اسابيع   8فاف لمدة وتتم عملية التعقيم بتشبع التربة ثم تغطى بعد ذلك بواسطة البالستك الش

 اب( بعد ذلك يكشف الغطاء البالستيكي ثم تحرث االرض وتهيأ للزراعة للموسم القادم. -)تموز 

 

 انواع البيوت المحمية  

على المنشأة المستخدمة في زراعة النباتات  green housesيطلق اسم البيوت المحمية 

لحمايتها من الظروف البيئية الغير مناسبة ويشترط في هذه المنشأة ان تكون اسقفها مرتفعة بما  

يكفي للسير داخلها وبذلك فانهاا تتميز عن االحواض المدفأه والباردة وتختلف البيوت المحمية في  

لها والغطية التي تستخدم فيها وقد تكون مزودة او غير  اشكالها وفي المواد التي يصنع منها هيك

هذا هو التعريف المعروف  في جو البيت. 2coمزودة باجهزه التبريد ووسائل التحكم بالغاز 



على منشأة التي تدفأ صناعيا  glass houseللبيوت المحمية في امريكا اما في اوربا فيطلق اسم 

 تدفأ صناعيا او قليال   على المنشأة التي ال  green house واسم 

وقد تكون   detachedاي غير متصلة   singleهذا وقد تكون البيوت المحمية مستقلة او منفردة  

   green house rangeويطلق على اي مجموعة من البيوت محمية   connectedمتصلة 

 تقسيم البيوت المحمية حسب مادة الغطاء :

 نوعين رئيسيين: تقسم البيوت المحمية حسب مادة الغطاء الى 

   glass houseالبيوت الزجاجية  .1

 تستخدم في انشائها هياكل من الخشب او الحديد او االلمنيوم وتغطى بالزجاج وهي قد تكون 

A.  بيوت بسيطة مفردة 

B.   مجمع من البيوت 

C.  بيوت برجيةtower green houses   

   plastic houseالبيوت البالستيكية  .2

وتستخدم في انشاء هذا النوع من البيوت هياكل من الخشب او االلمنيوم او انابيب المياه المغلونة  

 وتغطى بالبالستك لكن يتوقف نوع الهيكل على نوع الغطاء البالستيكي المستخدم. 

زهيدة وهذه تغطى   بأسعار الهيكل الخشبي ال يستخدم اال في المناطق التي يتوفر فيها الخشب  •

 من البالستك بأي نوع  

يستعمل هيكل االلمنيوم غالبا مع االغطية المصنوعة من مادة الليف الزجاجي المدعوم   •

  fiber glass reinforced plasticبالبالستك 

ال تستخدم عادة اال مع االغطية البالستيكية التي يسهل   فأنهااما هيكل االنابيب المغلونة  •

 فينيل كلورايد تشكيلها مثل شرائح البولي اثلين والبولي 

 : التاليةهذا وتوجد من البيوت البالستيكية االنواع 

a.   بيوت بسيطة مفردة 

b.  مجمع من البيوت المتصلة 

c.  بيوت بالستيكية مدعومة بالهواءair- supported  

   air bubbles    plastic housesاو باختصار 

يعتمد رفع الغطاء البالستيكي في هذا النوع من البيوت على الهواء المضغوط وهي قليلة 

االنتشار واهم مميزاتة عدم الحاجة الى هياكل لحمل الغطاء البالستيكي لكن ال تخفى االخطار  

المترتبة على توقف التيار الكهربائي كما انها ال تناسب انتاج الخضر التي تربى راسيا كالخيار  



و الطماطة اال اذا اقيمت دعائم خاصة لها وهو االمر الذي يقلل من اهمية الميزة الرئيسية لهذا  ا

    النوع من البيوت.


