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 ومن مساوئ )سلبيات( استخدام طبقتين من الغطاء خفض نسبة الضوء النافذ الى داخل البيت  

 ( تأثير وجود طبقتين من الغطاء على نفاذية الضوء: 6جدول)

 الغطاء 
 نفاذية الغطاء للضوء %

 طبقتين  طبقة واحدة

 (مم 3.2زجاج سمك )

 (مم6.4فايبر كالس سمك )
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 طرق التدفئة: 
Methods for heating crops 

 

تتنوع طرق التدفئة في البيوت المحمية ولكل طريقة الظروف الخاصة التي تناسبها ويمكن توصيل 

جميع نظم التدفئة بمنظم الحرارة التي يتحكم بتشغيلها بحيث تظل درجة الحرارة دائما في الحدود 

والبارفين حيث الكيروسين  مدافئ  الغازية  بالمدفئات  التدفئة  ذلك  من  يستثنى  بها  يتم    المسموح 

 centralتشغيلها يدويا خالل فترة انخفاض درجات الحرارة . هذا ويفضل نظام التدفئة المركزي  

heating  :في تجمعات البيوت المتصلة وفيما يلي اهم طرق التدفئة 

 التدفئة باستخدام انابيب الماء الساخن وانابيب البخار:.  .1

النظامان  بوليمرات    هذان  في  الماء  نقلة بصورة ماء    boilersيعتمدان على تسخين  ثم 

ة الى داخل البيت الذي تم تدفئته باالشعاع الحراري من ساخن او بخار في انابيب متصل 

االنابيب ويعاب على هذا النظام عدم تجانس التدفئة داخل البيت الن الهواء المجاور لالنابيب  

ؤدي الى ضرر النباتات القريبة منها . ويمكن االستفادة من  يكون ساخنا جدا االمر الذي ي

قديما استعمال انابيب حديدية بقطر  بوليمرات البخار في تعقيم التربة ايضا . وقد كان المتبع  

انج للتدفئة وكانت ضعيفة الكفاءة بسبب بطئ اشعاع الحرارة فيها وصعوبة تداولها نظرا    4

 لضخمها منها وقد تغير ذلك االن. 

 انج للماء الساخن  2استعمال انابيب بقطر  -

 انج للبخار  1.25-1.5استعمال انابيب بقطر  -



  fin pipesاستخدم نوع جديد من االنابيب ذو سطح خارجي كبير يطلق علية اسم  وقد  

وهي عادية اال ان العديد من االسطح المعدنية الرقيقة البارزة التي تعمل على زيادة سطحها  

زالخارجي   لالنابيب  وبالتالي   . بها  المحيط  الهواء  الى  الحرارة  اشعاع  في  فعاليتها  يادة 

 اضعاف االنابيب العادية.  5-4المقدرة على اشعاع الحرارة بما يعادل 

   Circulating  warm airالتدفئة بتيارات الهواء الدافئ :  .2

تستخدم في هذا النظام مراوح كهربائية لتحريك الهواء الساخن المنتج اما بمدافئ كهربائية او  

بوحدات تدفئة تعمل بالنفط او الغاز. والطريقة الثانية ارخص من استعمال المدافئ الكهربائية  

النفط خارج البيت وتطلق نواتج االحتراق في الجو الخارجي ويدفع تيار الهواء   . يتم حرق 

المحيط بوحدة حرق الوقود بواسطة مراوح كهربائية في انابيب بالستيكية مثقبة تمتد اعلى  

 مستوى النبات بطول البيت حيث يتوزع بصورة متجانسه في جميع انحاء البيت. 

   Electric Heatersالمدافئ الكهربائية  .3

نطلق الحرارة منها  تعتبر من انظف واسهل طرق التدفئة لكن يعاب عليها ارتفاع تكاليفها وقد ت

 من خالل انابيب مشعة او بواسطة مراوح . 

 مدافئ الكيروسين او البارفين:ـ .4

ال تستخدم هذه المدافئ اال في البيوت الصغيرة الحجم  وهي قليلة التكاليف وسهلة االستعمال  

 ويعاب عليها: 

 انه ال يمكن ربط تشغيلها بمنظم الحرارة   -

تنطلق منها بعض الغازات السامة التي تضر بالنباتات مثل غاز ثنائي اوكسيد الكبريت   -

 لذا يراعى مايلي عند تشغيل مثل هذه المدفأه.

 استخدام وقود ذو نوعية جيدة  •

 تشغيلها بصورة سليمة لتقليل من انطالق الغازات السامة   •

البيت النها تحتاج  يجب توصيل الهواء الى المدفأه بأنبوب خاص ممتد الى خارج   •

 الى االوكسجين في عملها الن البيوت البالستيكية غالبا محكمة الغلق 

 2000( من مقطع االنبوبة الموصلة للهواء بكل    3سم  6,25وكقاعدة عامة تستلزم ) 

B T U    2سم  300وعلية يجب ان يكون مساحة مقطع االنبوبة الموصلة للهواء نحو 

 . BTU 100000لتشغيل مدفأة قوتها 

   solar heatingالتدفئة بالطاقة الشمسية  .5

بواسطة تخزين   نهارا  الشمس  اشعة  الناتجة من  الحرارة  النظام على مبدا تخزين  يعمل هذا 

 ي التدفئة ليال. الماء وحفظة في خزانات العادة استخدامة ف



  

 اشعة الشمس                                           

 

 يضخ ليال للتدفئة       خزان ماء حار

 في فرنسا وهي: lNRAانشات في معهد االبحاث الزراعية الوطني   solar heatingنموذج ال 

 من طبقتين من الزجاج.  بيوت زجاجية تكون اسقفها •

 الطبقة العلوية زجاج عادي-

 الطبقة السفلية زجاج من نوع خاص يمتص االشعة تحت الحمراء  -

 * يمر على طبقة الزجاج السفلية تيار مستمر من الماء 

 * يقوم الماء بامتصاص الحرارة نهارا ويستخدم في التدفئة ليال  

 * يحفظ الماء في مخازن تحت االرض خارج البيت 

* عندما تتغير درجة حرارة الماء بدرجة كبيرة فانه يخلط بماء جوفي يسحب اوال باول  

 بواسطة مضخات خاصة.

الطريقة ال تحتاج هذه    م وبهذه15-12علما بأن حرارة الماء االرضي تتراوح دائما من 

البيوت الى تدفئة او تبريد ولكن المحصول يقل فيها قليال نظرا لضعف شدة االضاءة 

 فيها شتاءا 

 التدفئة باألشعة تحت الحمراء:ـ  .6

يؤدي استخدام هذه الطريقة في التدفئة الى رفع درجة حرارة النبات فقط مع بقاء هواء البيت  

الحرارة بين اجزاء النبات الواحد الن االجزاء المضلله ال    باردا لكن تظهر اختالفات في درجات

التدفئة   حالة  في  البيت  هواء  فان  للتدفئة  االخرى  بالطرق  وبالمقارنة  وتبقى  االشعة  تصلها 

 باالشعة تحت الحمراء يكون ابرد وتكون رطوبتة النسبية اعلى. 

 

   Green house cooling)التبريد في البيوت الزجاجية(  طرق التبريد 

تعد البيوت المحمية المبردة ضرورة ال غنى عنها النتاج الخضر خالل شهور الصيف في بعض  

دول العالم . كما انها ضرورية لحماية النباتات االخرى داخل البيوت المحمية خالل الفصول  

م  50م وقد تصل الى اقل من  40اعلى من  الحارة من السنة عندما ترتفع درجة الحرارة العظمى  

ع الى  فضال  السواحل  البعيدة عن  والجافة  الحارة  المناطق  في  النسبية  الرطوبة  انخفاض  ن 

اقل من   الثمار وحتى  15مستوى  النباتي والتلقيح وعقد  للنمو  المناسب  الحد  % وهي دون 

يمكن انتاج الخضر خالل هذه االشهر الشديدة الحرارة في هذه المناطق فانة يتعين خفض درجة 

% وال يمكن ذلك اال داخل البيوت  80-70رفع الرطوبة النسبية الى نحو  م و15الحرارة بمقدار  

 المحمية المبردة هذا وتتبع طريقتان رئيسيتان في تبريد البيوت المحمية هما: 



 التبريد بالرذاذ او الضباب   •

 التبريد بمبردات الهواء   •

يفة ولكنة  اما التبريد بمكيفات الهواء فال يصلح لالنتاج التجاري نظرا الرتفاع تكال  •

 قد يستخدم في البيوت المخصصة للبحوث العلمية

 التبريد بالرذاذ او الضباب:ـ  .1

وتتم هذه الطريقة    mistingباسم التضبيب    mitsيعرف نظام التبريد بالرذاذ او الضباب  

 من خالل  

 (2رطل / انج 600) 2كغم/سم 42ضخ الماء تحت ضغط مرتفع ال يقل عن  -

 يمر الماء المضغوط في انابيب تثبت على مستوى ارتفاع النبات   -

يخرج الماء من مضببات خاصة على شكل رذاذ دقيق جدا يشبة الضباب فيتبخر بسهولة   -

 وبالتالي تنخفض درجة الحرارة كما ترتفع الرطوبة النسبية . 

 االمالح.يلزم لنجاح هذه الطريقة ان تتوفر كميات كبيرة من الماء الخالي من  -

قد يستعمل نظام التبريد بالرذاذ )الضباب( منفردا كما هو الحال في المناطق المعتدلة او مع  

يفيد   المعتدلة  المناطق  في   . الحرارة  شديدة  المناطق  في  الهواء  بمبردات  التبريد  نظام 

الضباب في تلطيف جو البيت وخفض درجة الحرارة بعد الظهيرة. حين ال تكون التهوية  

بمفردها لخفض درجة حرارة البيت كما يساعد الضباب على زيادة الرطوبة النسبية    كافية

 الى الدرجة التي تسمح بالعقد الجيد لثمار بعض المحاصيل . 

اما في المناطق الحارة فأن الضباب يساعد مع مبردات الهواء في احداث خفض اكبر في  

في   بمفردها  تكفي  المبردات ال  الحرارة نظرا الن  فأندرجة  لذا  الحرارة  ه  الفترات شديدة 

نظام   بتركيب  المعتدلة والحارة   mistingينصح  المناطق  في  المحمية  البيوت  في جميع 

على حد سواء. هذا ويمكن االستفادة من نظام التبريد بالضباب في تزويد النباتات بجزء  

ى هذه الطريقة ان  من مياه الري التي تلزمها وقد ال تروى النباتات اال بالرذاذ لكن يعاب عل 

 -Highارض البيت تصبح موحلة. تتساوى درجة التبريد في نظام الرذاذ ذو الضغط العالي  

pressure mist system    مع نظام المروحة والوسادةfan and system    ويزيد علية

قليال اثناء االوقات الحارة من النهار خاللها في الدقيقة نجد ان نفس المساحة من الوسادة  

 من الهواء المار خاللها بالدقيقة.  2قدم 250سم تكفي لكل  10ديدة سمك الج

 

   :ـ    FANالمروحة 

الرياح في حين تكون الوسادة في   يجب ان تثبت المروحة في جانب البيت الذي ال يواجة

الجانب المواجه للرياح حتى تكون الرياح مساعدة لعمل المروحة وليست معاكسة لها اذا  

بمقدار   المروحة  كفاءة  زيادة  من  بد  فال  ذلك  البيوت  10تعذر  من  عدد  وجد  اذا  اذا   %



حدى مجموعتي  المتجاورة فان اتجاه الرياح ال يكون عامال مهما اال بقدر ما تكون مراوح ا

بين   المسافة  بزيادة  تقل  المشكلة  هذه  لكن  المجاورة  المجموعه  لوسائد  مقابلة  البيوت 

 م او اكثر 20مجموعتي البيوت حتى تنعدم تماما عندما تكون المسافة بينهما 

 مسار الهواء المبرد:ـ 

 يفضل ان يكون مسار الهواء المبرد

 باتجاه عرض البيت   -

 موازيا لخطوط الزراعة  -

 ستوى النمو النباتي في م -

ولتحقيق ذلك يجب وضع الوسائد في مستوى النباتات او اعلى قليال حتى تزيد فرصة مرور  

الهواء البارد خالل النباتات لكن نظرا الن تيار الهواء يجد مقاومة في النباتات فان مسار  

جيوبا غير  امتار( تاركا    8درجات )اي بمعدل متر لكل    7الهواء يتجة العلى بزاوية قدرها  

مبردة في مستوى النمو النباتي ويمكن تصحيح ذلك الوضع بتثبيت شرائح من البولي اثلين  

حتى يجبره على ان يسلك مسارا سفليا  امتار تتدلى في قمه البيت عموديا    10الشفاف كل  

 بين النباتات. 

   Air coolers التبريد بمبردات الهواء:ـ

 يطلق على هذا النظام اسم التبريدالصحراروي او نظام المروحة والوساده

مبتلة عن طريق اجبار    padsيعتمد التبريد في هذه الطريقة على تبخر الماء من وسائد   -

 تيار من الهواء بالمرور من خاللها 

  يتم ايصال منظم الحرارة بمروحية كبيره توجد في احد جانبي البيت بينما توجد الوسائد  -

 في الجانب االخر  

عند وصول درجة حرارة البيت الى الحد االقصى المسموح به يقوم المنظم بتشغيل كل   -

 من مروحة الهواء ومضخة الماء. 

 تقوم المضخة بدفع تيار من الماء اعلى الوساده لجعلها رطبة بصفة دائمة   -

الهواء   - اندفاع  يتبعة  البيت  داخل  تفريغ  احداث  الى  المروحة  تشغيل  خالل  يؤدي  من 

الوسائد المبتلة حيث يتبخر جزء من الماء وبالتالي يكون الهواء الداخل للبيت باردا او  

 رطبا اما الماء الذي ال يتبخر فانه يتجمع اسفل الوساده ليتم ضخة مره اخرى....وهكذا 

 

 

 



 ويتم التبريد في هذا النظام على اساس تبريد الماء  

 

 

 

  


