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العوامل التي تؤثر على نمو المحاصيل البستنية تحت البيئة  

 المحمية 
Factors affecting the growth of horticultural crops under 

the protected environment  

بيئية   ظروف  منها  عديدة  بيئية  بعوامل  المحمية  البيئة  تحت  النامية  البستنية  المحاصيل  تتأثر 

اهم  ومعظم الظروف البيئية تلك ال تالئم ذلك يجب توفير ظروف تالئمها امر في غاية االهمية ومن  

 هذه العوامل : 

 اوال: درجة الحرارة : 

البستنية وتحدد مدى  المحاصيل  نمو  تؤثر على  التي  الجوية  العوامل  اهم  الحرارة من  درجة  تعد 

نجاح او فشل هذه المحاصيل داخل البيئة المحمية وخاصة درجة حرارة الليل والنهار التي تعتبر 

الحرارة تلك يتم بالتدفئة والتبريد وللمحافظة   لنمو المحصول وان تنظيم درجةمهمة للنمو االمثل  

الى   الحرارة  درجة  ارتفاع  ان  الباحثين  من  عدد  وجد  فقد  المثلى  الحرارة  درجة  او 30على  م 

ليال يؤثر على نمو وحاصل الطماطة المزروعة داخل البيوت المحمية وان درجة   5انخفاظها الى  

 نها: الحرارة تؤثر على جملة من العمليات الفسلجية م

سلال .1 وهي  الضوئي:  تصنيع  تمثيل  الى  تؤدي  التي  الضوئية  التفاعالت  من  سلة 

 الكاربوهيدرات في النبات اللزمة للنمو وانتاج خاليا جديدة .

بأن درجة الحرارة المثلى لعملية التمثل الضوئي هي مشابهه    1978واخرون    ROOSلقد بين  

لدرجة حرارة النهار التي ينمو فيها النبات نموا طبيعيا وتختلف درجة الحرارة الالزمة العطاء 

 في محيط النبات .  2COاعلى سرعة لعملية التمثيل الضوئي باختالف شدة االضاءة وتركيز 

ة النتاج الطاقة التي يستخدمها في النشاطات الغذائية والتي تشمل  : تعتبر ضروريالتنفس   .2

انقسام الخاليا وامتصاص العناصر المعدنية وتمثيل البروتينات .يقوم النبات باستخدام جزء  

من المادة الغذائية المصنعة )الكاربوهيدرات( في عملية التمثيل الضوئي في تنفس الخاليا  



التنفس تزداد بزيا دة درجات الحرارة ولذلك يجب تنظيم درجات الحرارة داخل  وان عملية 

الزيادة  وبذلك يحدث  التنفس  اكبر من عملية  الضوئي  التمثيل  يكون  المحمية حتي  البيوت 

في النمو واالنتاج ان شدة االضاءة تزيد من درجة حرارة النبات كنتيجة المتصاص االوراق  

 لالشعة الضوئية وبالتالي تزداد سرعة التنفس 

النتح : هو عبارة عن فقد الماء من النبات عن طريق الثغور على هيئة بخار وتتاثر عملية   .3

النتح بالحرارة حيث تزداد بارتفاع درجات الحرارة وتقل عندما تقل درجات الحرارة )وان 

من   المفقود  الماء  كمية  زيادة  الى  تؤدي  التدفئة  عملية  زيادة  او  الضوئية  االشعة  زيادة 

وعندم الماء  النبات  كمية  زادت  الحارة  النهار  ايام  في  خاصة  الحرارة  درجات  ترتفع  ا 

المفقود وعندها تكون عملية النتح اكثر من االمتصاص ولذلك يالحظ ذبول النباتات ويتاخر  

لنبات حيث ان امتصاص الماء  النمو وبالرغم من كل ذلك فان عملية النتح تعتبر ضرورية  

لية النتح حيث ان الماء المفقود من االوراق عن طريق والعناصر المعدنية يعتمد على عم

عمليات  الثغور   والتقليل  المعدنية  والعناصر  الماء  من  اخرى  كميات  امتصاص  الى  يؤدي 

الرش  يستخدم  الصيف  في  الحرارة  درجة  ارتفاع  عند  البالستيكية  البيوت  داخل  النتح 

 لساقطة او بعملية التبريد. الرذاذي او تقليل النباتات لتقليل كمية االشعة الضوئية ا

مكونا   .4 الضوئي  التركيب  نواتج  مع  النبات  في  النتروجين  معظم  يتحد   : البروتينات  بناء 

استتفاذ  الى  يؤدي  البروتينية  المواد  بناء  فان  لذلك  وانزيمات  بروتينات  امينية  احماض 

ارتفاع   لكن  النبات  في  النمو  زيادة  على  يساعد  وهذا  الممخزونة  الكاربوهيدراتية  المواد 

لحد المعقول يؤدي الى صنع البروتينات واالحماض االمينية وقلة في  درجة الحرارة عن ا

كمية المواد الكاربوهيدراتية التي يقل تخزينها في النبات مما يؤدي الى انتاج نباتات تكون  

انخفاض   العكس  قليلة( وعلى  الجافة  المواد  )انتاج  رقيقة  انسجتها ضعيفة وجدران خاليا 

تصنيع البروتين وبطئ نمو    المواد الكاربوهيدراتية وبطئدرجة الحرارة سيؤدي الى تراكم  

النبات وذلك يجب ان تكون هنالك موازنة بين المواد الماربوهيدراتية المخزونة وبين كمية  

الحرارة   درجة  بذلك  وتلعب  النمو  قوية  النباتات  انتاج  لغرض  المصنعة  البروتينية  المواد 

 كثيرا في تلك الموازنة 

التربة .5 حرارة  للماء    :درجة  النبات  امتصاص  في  هاما  دورا  التربة  حرارة  درجة  تلعب 

عليها   يظهر  الزجاجية  البيوت  في  النامي  الكازونيا  نبات  وجد  فقد  المعدنية  والعناصر 

م . الن نشاط االحياء الدقيقة في التربة 19اعراض نقص الحديد عند درجة حرارة التربة  



تربة لذلك تضاف االسمدة العضوية للتربة  يكون محدودا عند انخفاض درجة الحرارة في ال

 لكي يزيد من نشاط هذه االحياء. 

 ثانيا: الرطوبة  

تعتبر  النباتات  قبل  من  الماء  امتصاص  وان  النبات  في  الموجودة  المواد  اهم  من  الماء  يعتبر 

واء ضروريا النتفاخ الخاليا وتزويد النبات بالعناصر الغذائية الموجوده في التربة ان التربة واله

هي التي تحدد كمية الماء الممتص من قبل النبات ويفقد معظم هذا الماء عن طريق عملية النتح  

فيها   يكون  التي  الفترات  طريق ففي  عن  قليلة  تكون  النتح  عملية  فان  الماء  ببخار  مشبع  الجو 

 النبات   االوراق وبالتالي يقلل امتصاص النبات للماء من قبل الجذور فيقل تصنيع الغذاء فيقل نمو

قلة امتصاص الماء سيؤدي الى ذبول النبات ويقل انتفاخ الخاليا الحارسة وغلق الثغور وتقل كمية  

2co  وكذلك فان ذبول النبات    التي تدخل الى النبات فيقل التمثيل الضوئي فتقل كمية الكاربوهيدرات

يحدث نتيجة اختالل التوازن بين كمية المياه الممتصة من قبل النبات والمفقودة ولذلك يجب رش 

عند  وخاصة  محبذة  غير  الرطوبة  هذه  ولكن  السقوف  تضليل  او  الرذاذ  الري  باستخدام  النباتات 

ة كما ان زيادة الرطوبة  ارتفاع درجات الحرارة حيث يشجع االصابة باالمراض الفطرية والبكتري

داخل التربة تقلل االوكسجين الموجود داخل التربة وحول منطقة الجذور مما يسبب اضرار كثيرة 

للنبات وظهور االصفرار ولذلك يجب االهتمام بعملية الري بشكل منتظم والنظر الى حاجة التربة 

ارتف ان  كما  النباتات  بحاجة  كاملة  دراية  لة  الشخص  يكون  ان  البيوت  ويجب  داخل  الرطوبة  اع 

المحمية وانخفاض درجات الحرارة يسبب تكثف بخار الماء على الزجاج والبالستيك وتسقط بشكل 

تبادل  يجب  ولذلك  المزروعة  النباتات  على  االمراض  انتشار  في  تسبب  مما  النبات  على  قطرات 

هوية او استخدام التدفئة الهواء الخارجي مع الهواء الداخلي المحيط بالنباتات عن طريق فتحات الت

 لزيادة قدرة الهواء على االحتفاظ باكبر كمية من الماء 

 ثالثا: الهواء  

بعملية   الضروري  االوكسجين  وهي  النبات  يحتاجها  التي  الرئيسة  الغازات  على  الهواء  يحتوي 

النبات  2coالتنفس و   االزهار يحتاج  لنمو و  الالزم  الغذاء  الضوئي لصنع  التمثيل  الة    في عملية 

الذي يدخل الى   2coاالوكسجين لغرض التنفس واستمرار النمو كما ان نتائج عملية التنفس هو  

النبات مرة اخرى ويستفاد منة في عملية التمثيل الضوئي ولهذا فأن دخول الهواء من الخارج عن 



ون تكون طريق فتحات التهوية يعتبر مهما شتاءا وصيفا كما وتعتبر عملية التهوية مهمة عندما تك

لكي يسمح بخروج كميات   التنفس سريعة  البيت وفي نفس   2coعملية  بالخروج خارج  الفائضة 

خفض   الى  تؤدي  ال  االن  يشترط  مهمة  التهوية  عملية  ولذلك  الرطوبة  خفض  الى  تؤدي  الوقت 

للنمو   الجذور  الية  التربة مهما حيث تحتاج  الموجود في  الحرارة كما ويعتبر االوكسجين  درجات 

يعتمد امتصاص العناصر المعدنية على كمية االوكسجين الموجود في منطقة الجذور ولهذا   وكما

 يفضل استعمال الترب المفككة مع اضافة االسمدة العضوية لتحسين خواصها 

 رابعا: الضوء 

يؤثر الضوء على نمو وازهار النباتات النامية داخل البيئة المحمية وذلك عن طريق شدة االضاءة  

ضاءة وان شدة الضوء : هي عبارة عن كمية الضوء الضوء الساقط التي يستلمها النبات  ومدة اال

عملية   في  الرئيسية  العوامل  احد  الضوء  يعتبر  كذلك  النبات  لنمو  الالزمة  الحرارة  توفر  والتي 

ان    . الغذاء  الضوئي وصنع  االضاءة  التمثيل  كافية    1000  المنخفظةشدة  تعتبر غير  قدم  شمعة/ 

 لصنع كميات كافية من المواد الغذائية للنبات. 

وكذلك عنما تزداد شدة االضاءة في ايام الصيف تؤدي الى رفع درجة الحرارة داخل البيت االمر 

غير مرغوب فيه ولذلك يجب تضليل غطاء البيوت او ري البيوت او التبريد وكذلك شدة االضاءة  

تاء  العالية تؤدي الى هدم الصبغات واصفرار االوراق واالزهار وسقوطها)في االيام الغائمة في الش 

تكون  وبذلك  النبات  في  الضوئي  التمثيل  تنخفض سرعة  وبذلك  تكون منخفظة  االضاءة  فأن شدة 

 كمية الكاربوهيدرات المصنعة قليلة ( 

العالية فانها تؤدي الى انتاج كمية عالية من الكاربوهيدرات وبالتالي فان كمية  شدة االضاءة  اما  

ا كمية  المصنعة تكون عالية ولذلك تضاف  الشتاء  البروتين  اكثر من  الصيف  في  نتروجنية  سمدة 

وتستخدم في دول العالم انواع من المصابيح لزيادة شدة االضاءة وعادة تتم با ستخدم ثالث انواع 

العالي  الضغط  ذات  التفريغ  ومصابيح  االنبوبية  الفلورسنت  ومصابيح  المتوهجة  مصابيح  من 

 راء هي ذات فائدة للتحكم في التزهير .وهجة تولد حرارة جيدة واشعه تحت الحموالمصابيح المت 

قدر   النبات  من  قريبة  المصابيح  مهم ويجب وضع  النبات عامل  المصابيح وقمه  بين  المسافة  ان 

البيوت   داخل  االضاءة  شدة  زيادة  ان  الزائدة  الحرارة  من  للنبات  ضرر  تسبب  ان  بدون  االمكان 

لصيف تعتبر مضرة للنبات وبالتالي تزداد  المحمية اكثر من الحد الالزم في اواخر الربيع واوائل ا



اوكسيد  مثل  المواد  ببعض  ترش  ولهذا  والنتح  التنفس  عمليات  من  وتزيد  الحرارة  درجات 

 على اسقف البيوت لتقليل شدة االضاءة  laxter paintومادة  سيوم يالكال

 ويقصد بها الفترة التي يتعرض لها النبات لالضاءة ولهذا قسمت النباتات الى : مدة االضاءة : 

الفترة  .أ النهار اقصر من  التي تزهر عندما يكون طول  النباتات  القصير:وهي  النهار  نباتات 

 الحرجة للنهار ومن امثلتها الشليك والداوودي  

ل النهار اطول من الفترة نباتات النهار الطويل: وهي النباتات التي تزهر عندما يكون طو  . ب

الحرجة للنهار او تكون فترة الظالم اقصر من الفترة الحرجة للظالم ومن امثلتها البيكونيا  

 والخس.

الطماطة   . ت مثل  الضوئية  الفترة  النظر عن  بغض  تزهر  التي  النباتات  : وهي  محايدة  نباتات 

 والباذنجان والفلفل. 

البيوت في  الضوئية  الفترة  في  التحكم  الزينة الزجاجية    ويعتبر  لنباتات  بالنسبة  اهمية  ذات 

القطف على مدار السنة  النباتات في اوقات معينة من السنة والنتاج ازهار  للتحكم في ازهار 

واستخدمت بنجاح في الداوودي بدرجة كبيرة من الدقة في اي اسبوع من السنة ويمكن اطالة  

ا النهار  نباتات  لتشجيع  االحمر  بالضوء  النهار  القصير فترة  النهار  تقصير  يمكن  كما  لقصير 

بتغطية النباتات بانواع من القماش االسود عند الصباح للحصول على ايام قصيرة وليل طويل  

 وتسمى هذه الطريقة بالتضليل. 

 ثاني اوكسيد الكاربون:  2coخامسا: 

  2co  االوليتان الالزمتان لعملية التمثيل الضوئي . ان تركيز    هما المادتات  H2Oو    2coيعتبر  

هو   االعتيادي  الجو  على  0.03في  والضغط  االضاءة  وشدة  الحرارة  درجة  في   2co%وتؤثر 

التهوية  تقل  عندما  االعتيادي  الجو   الجو  في  الحرارة  درجة  انخفاض  بسبب  البيوت  داخل 

مستوي   فان  ولذ  co2الخارجي  كبيرة  لدرجة  او  ينخفض  بالتهوية  اما  يعوض  ان  يجيب  لك 

يزداد نتيجة لزيادة   co2بمصدر اخر . في الليل عند غلق االبواب وفتحات التهوية فان تركيز  

التنفس ولكن هذه الكمية تتناقص بعد شروق الشمس واستئناف عملية التمثيل الضوئي ولذلك  

الى   co2ل ولذلك يجب اضافة  تق  co2في االيام الباردة عندما تكون االبواب مغلغة فان كمية  



النبات وذو فائدة اقتصادية لزيادة االنتاج واالزهار وتعتبر التهوية هي الوسيلة المثالية . يمكن  

على   العضوية    co2الحصول  بالمادة  التغطية  تنتجباستخدام  تنفس   حيث  من  الغاز  من  كمية 

الجذور وكنتيجة لتحلل العضوية بواسطة االحياء المجهرية في التربة وقد تستخدم اسطوانات  

 االسعار الغالية وفي المناطق ذات الجو المحدود.المادة وخاصة االزهار ذات  co2من الغاز 

الكبيرة ينتج   البيوت الزجاجية ذات المساحات  الكاربون  من    co2في بعض االحيان في  حرق 

مثل الفحم والكيروسين او استعمال الكحول المثيلي مع مراعات تبديل الهواء بين فترة واخرى 

التهوية خالله ويفضل ان   co2وعادة يضاف   عندما يكون الجو بارد وال يسمح بفتح فتحات 

الباحثين ان زيادة    co2تنتهي اضافة   يؤدي الى   co2قبل غروب الشمس وقد وجد عدد من 

 ادة االنتاج والزهار في النبات في عدد كبير من المحاصيل  زي

 سادسا: التربة 

محاصيل مثالية للبيوت الزجاجية   إلنتاجتفضل دائما الترب المزيجية الجيدة الصرف والتهوية  

ودائما يفضل اضافة االسمدة العضوية لزيادة االحتفاظ بالرطوبة وتحسين خواص  والبالستيكية  

ن التربة خالية من االمراض الفطرية والنيماتودا واالدغال المعمرة كالسعد التربة ويجب ان تكو

 والثيل والحلفة. 

 سابعا: العناصر المعدنية 

عنصرا ضروريا لنمو النبات لغرض استمرار النمو واالنتاج وهناك عناصر يحتاجها    16يوجد  

   macro nutrientsالنبات بكميات كبيرة 

  .micro nثانوية   وعناصر 

 وهي عناصر ضرورية ولكن يحتاجها النبات بكميات قليلة مثل الحديد وغيرة.

 منظمات النمو النباتية :  ثامنا:

ركبات عضوية غير مغذيات وتتكون طبيعيا في النبات او تصنع في المختبر وهي عبارة عن م

وتكون فعالة في التراكيز الواطئة ويمكن ان تشجع او تثبط او تحور العمليات الفسيلوجية في 

الجنسي   والتعبير  والعقد  االزهار  وزيادة  العقل  تجذير  في  كبير  دور  لها  المواد  وهذه  النبات 



العا محاصيل  في  يزيد وخاصة  االوكسين  ان  وجد  وقد   . المحمية  البيوت  داخل  القرعية  ئلة 

   االزهار االنثوية بينما يشجع الجبرلين على زيادة االزهار المذكرة بالنبات.

 


