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ة        وسائل الحماية من الظروف الجوية الغير مناسب 

Means of protection from unfavorable 
weather conditions : 

 

للعديد من الظروف الجوية التي ال تناسبها فتؤثر على المحصول تتعرض النباتات الخضر اثناء نموها 

 كما ونوعا وقد تؤدي الى موت النباتات ومن هذه الظروف:

 درجة حرارة التجميد .1

 )االعلى من درجة التجميد( المنخفضةدرجة الحرارة   .2

 درجات الحرارة المرتفعة  .3

 الرياح سواء كانت باردة ام حارة جافة   .4

 االمطار  .5

 اشعة الشمس القوية   .6

 البرد)الحالوب(  .7

هذا وتتعدد الوسائل المتبقية في حماية النباتات الخضر من الظروف الجوية غير المناسبة  

وتستخدم كل منها في ظروف معينة للحماية من عوائل جوية معينة وال توجد وسيلة واحدة يمكن 

النباتات الخضر من جميع العوامل الجوية غير المناسبة في الزراعة المحمية )البيوت  بها حماية 

 الزجاجية والبالستيكية المزروعة بوسائل التبريد والتدفئة( 

 اوال :اختيار الموقع المناسب والطريقة المناسبة للزراعة.

 رقيةفي المناطق الجبلية تفضل الزراعة في المنحدرات الجنوبية والجنوبية الش .1

 زراعة الخضر الطبيعية شتاءا في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية  .2

 اقامة الخنادق والزراعة على المنحدر الجنوبي   .3

 زراعة الخضر الحساسة للصقيع قريبا من البحيرات والبحار والمحيطات  .4

  Hedgeثانيا:زراعة االسيجة حول مزارع الخضر 

المزارع الصغيرة الن مصدات الرياح ال تنفع في مثل هذه المزارع تفيد كسياج وكمصد للرياح في 

 بسبب الظل الذي تسببه 



   wind breaksثالثا:اقامة مصدات رياح  

 مثل الكازوارينا، االثل، السرو

 م 2-1.5تغرس االشجار في صف واحد على مسافة  .1

 االول  م من الصف3-2في المناطق ذات الرياح الشديدة يزرع صف واحد اخر على بعد  .2

 م بين صف االشجار الداخلي وبداية زراعة الخضر 10-8تترك مسافة   .3

 

 

 

 من اهم الشروط التي يجب توفرها في اشجار مصدات الرياح مايلي: 

 ان تكون مشتديمة الخضره وكثيرة التفرع  .1

 ان تكون سريعة النمو وتنمو الرتفاعات كبيرة  .2

 ان يكون خشبها متينا يتحمل الرياح الشديدة  .3

 ان ال تكون مصدر لالصابات المرضية والحشرية  .4

في المزارع الصغيرة يمكن ان تزرع مصدات رياح من نباتات اقل ارتفاعا ولكنها تنمو الى مستوى 

اعلى من مستوى الخضر واكثر النباتات استعماال لهذا الغرض عباد الشمس كما يمكن استخدام  

 لشعير ، الباقالء ، السيسان، الذرة الصفراء . ا

كما اتجهت بعض الشركات الى انتاج شباك بالستك خاصة الستخدامها كمصدات رياح في المزارع 

 الصغيرة بغرض خفض سرعة الهواء وليس وقف الرياح تماما. 

   plant protectors رابعا:استخدام االغطية النباتية 

الورق وتوضع فوق النباتات وهي صغيرة كحمايتها من الرياح  عبارة عن اغطية خاصة تصنع من

الباردة وحبيبات الرمال كما تؤدي الى رفع درجة الحرارة قليال تحت الغطاء االمن الذي يعمل على 

 حمايتها من الصقيع الخفيف وتوجد انواع مختلفة من اغطية النباتات هي 

 توضع حول بادرات الخيار   vانية على شكل حرف  .1

   Hot tentالخيمة الحارة  .2

 )القلنسوة(  Hot capeاالغطية الحارة  .3

فترة من الجو   تأتيمن مساوئ استخدام االغطية النباتية احتمال تعرض النباتات للضرر عندما 

البارد بعد فترة من الجو الدافئ نسبيا ففي فترة الدفئ النسبي قد تصبح النباتات رهيفة واكثر  

 الباردةحساسية للبرودة بينما تصبح النباتات غير المغطاة مؤقلمة جيدا قبل حلول الموجة 



 خامسا:الرش بالماء لحماية النباتات من اضرار الصقيع  

اذ خفيف من الماء عندما تكون درجة الحرارة قريبة من درجة التجمد الى يؤدي رش النباتات برذ

غرام ماء  1سعرة حرارية لكل  80انطالق   يصاحبهتوفير بعض التدفئة للنباتات الن تجمد الماء 

 متجمد ويكفي ذلك لحماية النباتات من اضرار الصقيع الخفيف  

 الية: ولضمان فعالية هذه الطريقة يجب ان تتحقق الشروط الت

 ان يبدأ الرش بمجرد وصول الدرجة الى الصفر المئوي او اعلى من ذلك بقليل   .1

 ان يستمر الرش لحين ذوبان كل الثلج المتجمد على االسطح النباتية   .2

 ان تقوم الرشاشات بعمل دورة كاملة على االقل في الدقيقة  .3

 جدا  لكي يكون في صورة نقاط صغيرة  2كغم /سم 4-3ان يكون الرش تحت ضغط  .4

ان يكون الرش كافيا لتغطية كل االسطح النباتية ولكن باقل قدر ممكن من ماء الرش حتى ال   .5

 تنكسر االوراق واالفرع النباتية تحت ثقل الثلج المتكون 

م/ساعة للحماية من الصقيع الناشئ عند االشعاع اما الصقيع الذي  2.5ان يكون الري بمعدل   .6

ملم /ساعة  1-0.5فيلزم للحماية منة ان يكون معدل الري بالرش  wind-borneتحملة الرياح  

 كم/ساعة فان الري بالرش ال يفيد في تجنب اضرار الصقيع. 16وعندما تزيد سرعة الرياح عن 

 ايضا تزويد النظام بغليانة لتسخين الماء قبل ادخالة في انابيب الرش.هذا ويفيد 

 سادسا: استخدام الرغوه في حماية الخضر من الصقيع  

باستخدام رغوة   الصقيع  الخضر من  نباتات  مادة   foamمكن حماية  خاصة عبارة عن خليط من 

مثبتة   واخرى  ناشرة  ومادة  كجالتين  المعامل  stabilizerبروتينية  لتوقع  تتم  السابق  اليوم  في  ة 

الصقيع حيث تغطى النباتات تماما بغطاء من الرغوة يختفي الغطاء خالل ساعات قليلة من ضهور 

الجو   في  الظهر  بعد  حتى  يبقى  ولكن  التالي  اليوم  في  بقاء  الشمس  مدة  تتوقع  كما  بالغيوم  الملبد 

%  0.5ت عندما تكون نسبة  ساعا   6-4الرغوة على نسبة الجالتين في المخلوط فهي تكون حوالي  

ومن المركبات المستخدمة تجاريا كرغوة    1.5ساعات عندما تكون نسبة    16-10بالحجم ويخلو  

  Agrifoamمادة 

سابعا: استخدام وسائل التدفئة الصناعية للحماية من الصقيع في الحقول المكشوفة يشترط فيها ان 

 تكون تنبئات الجوية دقيقة  

 ومن اهم الطرق المستخدمة 

 استخدام المدفأة الغازية  .1

 ساعات.   80سم  وتحترق في 20استعمال شموع خاصة من الشمع البترولي ويبلغ قطرها  .2

 



 وسائل التوفير في الطاقة الالزمة للتدفئة والتبريد:

للتدفئة او التبريد في فيما يلي توضيح عن الطرق والوسائل المتبعة لغرض توفير الطاقة الالزمة 

 البيوت المحمية 

 اختيار تصميم البيت وتحديد اتجاهة بما يتناسب والظروف الجوية السائدة في المنطقة .1

اختيار نوع الغطاء وسمكة بما يتناسب والظروف الجوية السائدة في المنطقة النه)الغطاء(يؤثر  .2

 ن داخل البيت الى الخارج في كمية الضوء النافذ داخل البيت ويؤثر على فقد الحرارة م

استعمال طبقتين او ثالث طبقات من الغطاء بدال من طبقة واحدة الن ذلك يقلل معامل التوصيل  .3

الحراري للغطاء بدرجة كبيرة فاذا كان معامل التوصيل الحراري لطبقة واحدة يساوي واحد فان 

ن الزجاج على  % عن استخدام طبقتين و ثالث طبقات م 58% و  42النسبة تنخفض بمقدار 

 عن استخدام طبقتين من البولي اثلين    %40التوالي وبنسبة  

(في   wضرورة اقامة البيوت المحمية بجانب مصدات الرياح لخفض معامل سرعة الرياح )  .4

 حسابات التدفئة 

 cاالهتمام بحالة البيت ومدى احكامة وتغيير الزجاج المكسور اول باول لخفض معامل االنشاء ) .5

 ( في حسابات التدفئة  

التقليل قدر المستطاع من حركة الهواء الدافئ قريبا من جدران البيت الن هذه التيارات الدافئة   .6

تزيد من فقد الحرارة بالتوصيل يمكن التحكم في ذلك االمر باالختيار االمثل لوضع المدفئات  

 وانابيب التدفئة في البيت 

لمبردة(في مسار يتخلل النباتات مع تقليل حركتة في قمة يجب توجية الهواء البارد)في البيوت ا .7

البيت )اعلى النبات( او في االسفل )في حالة الزراعة على المناضد(الن هذه المسارات تقلل  

 كثيرا من كفاءة عملية التبريد

االستفادة القصوى من عملية التهوية في خفض احتياجات التبريد او االستغناء عنها نهائيا في  .8

 طق المعتدلة  المنا

التي تتكون اسقفها  % في البيوت المحمية 80-70يمكن خفض الفاقد من الحرارة ليال بمقدار  .9

خاصة بين الطبقتين يتم ذلك بدفع تيار من الهواء   foamمن طبقتين من الغطاء بدفع رغوة 

ضعف وتتالشى بعد نصف ساعة ويتجمع السائل في خزان خاص   1000في سائل بمقدار 

 اخرى يمكن استخدام نفس النظام للحماية الجزئية من اشعة الشمس القوية نهارا  ويضخ مرة 

% حسب الحاجة ويمكن في حالة  90-10تغطية البيوت المحمية بشباك التضليل تتراوح  .10

 عدم توفر شباك التضليل رش السطح الخارجي بالجبس في بداية الصيف 

سعة بالماء مع جعلها ممتدة على  يمكن تحسين التدفئة ليال بملئ انابيب بالستيكية وا .11

سطح التربة قريبا من خطوط الزراعة حيث يكتسب الماء كمية كبيرة من الحرارة نهارا نظرا  

 الرتفاع حرارتة النوعية ثم يفقدها ليال باالشعاع الى جو البيت من النباتات. 

 



 استخدام طبقتين من الغطاء في البيوت المحمية 

طبقتين من الغطاء بدال من واحدة يقلل معامل التوصيل الحراري  سبق ان تم توضيح ان استعمال

%ويخفض احتياجات التدفئة والتبريد بنفس القدر لهذا فقد اتجهت الدراسات نحو 40للغطاء بنسبة  

االستفادة من هذه الخاصية وكانت البداية في البيوت البالستيكية نضرا لرخص اغطية البالستك 

 ج او الفايبر كالس . بالمقارنة مع الواح الزجا

ولتحقيق اكبر قدر من االستفادة من طبقتي الغطاء في خفض معامل التوصيل الحراري يلزم تأمين  

بين الطبقتين تعتبر بمثابة وسادة هوائية الن  dead Air spaceسم من الهواء الساكن 4مسافة 

نقص المسافة بينهما عن ذلك يقلل من اهميتهما في خفض معامل التوصيل الحراري وفي حالة 

تالمسهما فأنهما يحمالن معا كطبقة واحدة وال يؤثران على معامل التوصيل اما في حالة زيادة  

سم 2هواء المحصور بينهما فأذا ما وصلت الى  المسافة بينهما فأن ذلك يكون مصاحبا بتحركات لل

تولدت تيارات هوائية تحمل الحرارة من الطبقة الداخلية الى الطبقة الخارجية ثم الى الجو الخارجي  

 وبذلك تنخفض كفاءة العزل الحراري 

 مايكرو 150يفضل ان يكون غالف البالستك الخارجي بسمك   •

 ما يكرون   100يفضل ان يكون غالف البالستك الداخلي بسمك   •

 يتم تامين وسادة هوائية بين طبقتي البالست  •

 مزايا استخدام طبقتين من البالستك: 

ويتبع ذلك توفير احتياجات التدفئة والتبريد    0.7الى  1.35خفض معامل التوصيل الحراري  .1

 % 40بمقدار 

تساقط قطرات الماء تقليل او منع ظاهرة التكثف وبالتالي نقص او انعدام االضرار التي تصاحب  .2

 على النبات 

 زيادة  مقدار الضوء النافذ نتيجة قلة او انعدام ظاهرة التكثيف  .3

 يكون من السهل االحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة داخل البيت   .4

تكون الشريحة البالستيكية الثانية بمثابة ضمان لوقاية المزروعات في حالة التلف المفاجئ   .5

 البرودة او الحرارة.  لشديدالحدى الشريحتين خاصة في الجو ا


