
 الدكتور / حسٌن عواد الزوبعً                                                                       الزراعة المحمٌة

 المحاظرة االولى

 under cover cultivation or protuctionالزراعة تحت البيئات المكيفة : 

Cultivation 

 

احد عناصر التكٌف الزراعً نظرا لما ٌواجهه وطننا  : تعد الزراعة المحمٌه الزراعة المحمية

من زٌادة فً عدد السكان مع محدودٌة الرقعة الزراعٌة الصالحة للزراعه لذلك ٌكون  العربً

االنتاج هو األمر المهم لمواجهة الطلب على الغذاء وزٌادة العائد من وحدة  التوسع الرأسً فً

 المساحة .

لزراعة المحمٌة قد تزاٌد منذ الخمسٌنٌات فً اوربا وامرٌكا اال ومع أن التطور التكنلوجً فً ا

الى الدول العربٌة قد تؤخر حتى اوائل السبعٌنٌات وعلى هٌئة مشارٌع بحثٌه فقط فً  ان انتقاله

الزراعٌة األخرى ومن ثم تم تبنً فكرة الزراعة المحمٌة لما تتمٌز به من  الجامعات والدوائر

 -خصائص منها :

 خدام األمثل للمناخ المعتدل الموجود فً بلدنا.. االست1

 . اإلقالل فً استخدام مٌاه الري .2

 . زٌادة العائد من وحدة المساحة .3

 . انتاج محاصٌل تتمٌز بالجودة .4

 . القدرة على تحدٌد وقت االنتاج بما ٌتالءم مع منفذ التسوٌق الى االسواق المختلفة .5

 الجوٌة الغٌر مناسبة. حماٌة النباتات من الظروف 6

 . توفر الزراعة المحمٌة فرصة تقلٌل استخدام المبٌدات.7

 . ساهمت الزراعة المحمٌة فً اجراء العدٌد من الدراسات واألبحاث والتً ساهمت فً تطوٌر8

 الزراعة وخاصة فً الحقول المكشوفة مثل انتاج شتالت بمواصفات خاصه وخالٌه من

 مغطاة .األمراض تحت ظروف الزراعة ال

 

 ماهي الزراعة المحمية :۔



هً احد الطرق المتبعة فً انتاج المحاصٌل على مدار العام داخل االنفاق او البٌوت الزراعٌة 

بالستٌكٌة ( مع التحكم بالمناخ الداخلً باستخدام أجهزة التدفئة او التبرٌد لضمان  -)زجاجٌه

أخطار الرٌاح والعواصف الرملٌة المناسبة لنمو النبات وحماٌته من  الحرارة و الرطوبة

 والترابٌة واالمطار

 اهداف الزراعة المحمية :.

 . انتاج محاصٌل فً غٌر موعدها التقلٌدٌة .1

 . التبكٌر فً االنتاج مع اطاله موسم النمو .2

 . تحسٌن نوعٌة المنتوج وتقلٌل الفاقد منه .3

 ة .. االقتصاد فً المساحة المزروعة وكمٌات المٌاه واألسمد4

 اضعاف االنتاج فً الحقل المكشوف . 5-11. الزٌادة فً االنتاج بما ٌعادل 5

 . االقتصاد فً األٌدي العاملة .6

 -مساوي البيوت المحمية المغطاة بالبالستيك 

 . كلفة العمالة عالٌة وخاصة فً تركٌب البٌوت واالغطٌة .1

 تؤثٌر األشعة واالحتكاك .. تهدل األغطٌة البالستٌكٌة على هٌاكل البٌوت بفعل 2

 تمزق األغطٌة عند تعرضها للرٌاح القوٌة . 3

 تكثف الماء على السطح الداخلً لألغطٌة ٌإدي الى تقلٌل ال تفائٌة األشعة الى الداخل كما أن 4

 تساقط قطرات الماء على النباتات ٌإدي إلى انتشار األمراض النباتٌة .

 لبٌوت متعددة االسقف .. التهوٌة ال تكون جٌدة وخاصة فً ا5

 األسس الالزمة إلنشاء البيوت الزجاجية و البالستيكية :

. الموقع : ٌجب أن ٌكون الموقع غٌر بعٌد من أماكن االستهالك وعن الطرق الصالحة لترد 1

حاالت تلف المحصول المسوق وارتفاع تكالٌف االنتاج باالضافة الى ذلك ٌجب ان ٌكون  فً

ة شحن وتصرٌف الحاصل وكذلك ٌجب أن تختار الموقع الذي تتوفر فٌه من المدن لسهول قرٌب

العامله بسهوله وان ٌكون بعٌد عن مزارع الخضر األخرى قدر االمكان وان تكون  األٌدي

 محاطة بالمبازل لضمان تصرٌف جٌد وعدم تملح االرض. المنطقة

 وبصورة متكاملة مع ملحقاتها. المساحة : أن تكون المساحة كافٌة إلنشاء مثل تلك المشارٌع 2

 باالضافه الى ان كل مشروع ٌتوقع أن ٌنمو وبتوسع.



 . االتجاه : بحٌث تكون البٌوت فً وضع ٌسمح بنفاذ اعلى طاقة اشعاع شمسً مما ٌقلل من3

 تكالٌف التدفئة وٌجب عدم تضلٌل البٌوت و خاصة فً الشتاء أن المحاصٌل ذات موسم النمو

 ة الشمس وعلى طول السنه ولهذا ٌكون االتجاه من الشمال الى الجنوب .الطوٌل تحتاج الى اشع

. التربة : ٌجب اختٌار احسن األراضً المالئمة النشاء البٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة علٌها 4

تزرع المحاصٌل داخل هذه البٌوت وفً اغلب االحٌان مباشرة داخل التربه وبالرغم من  حٌث

ً بعض المواسم بالتربه المزٌجٌه اال ان ذلك ٌكون مكلفة وٌحتاج الى ٌمكن تبدٌل التربة ف انه

 عامله كثٌرة وٌجب تجنب األراضً ذات مستوى الماء األرضً العالً. اٌدي

انشاء  . استواء األرض : ان الموقع المستوي نسبٌة ٌسهل حركة العمل والمواد كما ٌسهل5

عند انشاء األنفاق البالستٌكٌة الواطئة  علٌة وان األرض المستوٌة تكون افضل اٌضا البٌوت

 فً عملٌة الري وخاصة

. توفٌر المٌاه : ٌعتبر من العوامل األساسٌة المحدده لنجاح المشروع وعند عدم توفر الماء 6

 كافً سوف ٌإدي الى فشل المشروع. بشكل

 ٌدة للري. نظام الري : ٌعتمد نظام الري على نوعٌة التربه ودرجة استوائها وتوجد طرق عد7

 السطحً وهو المتتبع فً المناطق الجافة وكذلك طرٌقة الري بالرش او نظام الري بالتنقٌط من

 اجل االقتصاد بالمٌاه وتقلٌل الملوحة وهً من أكثر الطرق شٌوعا فً اإلنفاق والبٌوت

 البالستٌكٌة

صول كذلك نوع المحصول: اختٌار المحاصٌل ٌعتمد على نوع الربح المتؤتً من ذلك المح -8

 السوق ورغبة المستهلك كان ٌفضل استهالك ثمار بمواصفات معٌنه حاجة

مكافحة األمراض والحشرات واالدغال : آن اهمالها ٌإدي الى تلف المحاصٌل وحدوث  -و

كبٌره وخاصه ان المحاصٌل المزروعة سرٌعة اإلصابة باآلفات ألنها تزرع فً غٌر  خساره

 وقائً لالستمرار باإلنتاج. ٌجب وضع برنامج مواسمها ولهذا

توفٌر األٌادي العاملة : ففً البٌوت الزجاجٌة تحتاج إلى عدد من العمال باإلضافة إلى  -11

التشغٌل وصٌانة األجهزة فً حٌن العدد أقل من البٌوت البالستٌكٌة وتحتاج إلى عدد أكبر  الفنٌٌن

 الزراعه االتفاق البالستٌكٌة الواطئة . من العمال

 plant tunnelsق الواطنة االتفا

تستخدم االتفاق الواطئة كؤسلوب حدٌث للزراعة المحمٌة لغرض انتاج الشتالت مبكره او 

االنتاج الجتٌاز فترات االنجماد التً تضر النباتات الصٌفٌة المزروعة فً اوقات  التبكٌر فً

 دول كثٌره فً العالم . الشتاء وٌستخدم فً



واسع وخاصة فً المناطق الوسطى والجنوبٌة لكونها قلٌلة التكالٌف وقد انتشر فً العراق بشكل 

هٌاكل بسٌطة تسمح باإلضاءة و تقلل من فقد الحرارة والرطوبة بسبب خزن التربة  وذات

النهار وتقلٌل تسربها للخارج مره ثانٌه وهذه الحرارة تساعد على نمو  لحرارة الشمس خالل

األسالك الحدٌدٌة وتغطً عادة بالبالستٌك من نوع البولً  النبات وتنشؤ االنفاق البالستٌكٌة ،

م وتقام 3انج وبطول  1/4القضبان الحدٌدٌة سمك  او 8اثٌلٌن وتكون األقواس من اسالك كٌج 

خلف خط الزراعة والمسافة بٌن قوس واخر  سم 31األقواس على مساطب على أن تكون هنالك 

والجانبٌن لغرض التقوٌة ومقاومة  االعلىم وتربط األسالك مع بعضها بثالث خٌوط من 1

 الرٌاح وتربط اطراف الخٌوط الثالث الى اوتاد فً طرفً النفق وقد

 تكون ال حاجة لهذه الخٌوط فً المناطق المحمٌة من الرٌاح الشرقٌة .

وتتم التغطٌة بالبالستٌك بعد االنتهاء من النصب ودائما ٌتم تسطٌب جهة ودفنها بشكل جٌد 

نب األخر دفن بسٌط. إلمكانٌة كشف الغطاء فً األٌام المشمسة واجراء عملٌات الجا وٌدفن

 الخدمة

 -ة ئالشروط الواجب توفرها النشاء االنفاق الواط

 مئوي . -3. اختٌار المناطق التً ال تقل فٌها درجة الحرارة عن 1

 . أن تكون األرض جٌدة الصرف والتهوٌة2

 االسواق .. أن تكون منطقة الزراعة قرٌبه من 3

 . توفر المستلزمات الزراعٌة بشكل غٌر مكلف.4

 . زراعة المحاصٌل االقتصادٌة المطلوبة فً األسواق .5

 فوائد استخدام االتفاق الواطئة :۔

 . انتاج شتالت مبكره .1

 . التبكٌر فً التحصٌل .2

 تقلٌل فترات الري. 3

 تركٌز الزراعة فً المسافات الصغٌرة . 4

 لدونم. زٌادة غلة ا5

 . وقاٌة النباتات من اضرار الرٌاح واألمطار واألمراض .6

 يجب مالحظة عدة أمور لنجاح الزراعة داخل االنفاق :

 . منع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل األنفاق .1



 . أن تكون األنفاق باتجاه الشمس وعمودٌة على اتجاه الرٌح .2

 . منع تكالٌف سقوط الماء على النبات.3

 كانون األول فً المنطقة الوسطى من -اب فً البصرة تشرٌن الثانً  -زراعة تموز. موعد ال4

 العراق.

 -البيوت البالستيكية:

ان ارتفاع تكالٌف بناء البٌوت الزجاجٌة شجع كثٌرة من المزارعٌن فً بلدان العالم الى االتجاه 

البٌت البالستٌكً حوالً استعمال البٌوت البالستٌكٌة بدال من الزجاج وتقدر تكالٌف انشاء  إلى

انشاء البٌت الزجاجً التام على هٌكل حدٌدي ، وان احسن البٌوت البالستٌكٌة  تكالٌف 1/11

اكبر من الضوء وجٌده التهوٌة وتعطً حماٌة كافٌة للنباتات من البرد  هً التً تسمح بنفاذ كمٌه

لبداٌة النتاج محاصٌل لقد استعملت البٌوت البالستٌكٌة فً ا كما ٌجب أن تكون بعرض مناسب

الزٌنه والفاكهة وازهار القطف فً الشتاء والتً ال  الخضر المهمه وفٌما بعد النتاج شتالت

 ٌمكن انتاجها تحت ظروف الحقل المكشوف ولهذا

 -فان األهداف الرئٌسٌة النشاء البٌوت البالستٌكٌة هً :

 . الحصول على انتاج فً غٌر الموسم االعتٌادي.1

 هار القطف مثل الكالدٌولس والتً ٌصعب انتاجها شتاءة فً الحقل المكشوف .. انتاج از2

 . استعمالها النتاج شتالت الفاكهة والزٌنه .3

 زٌادة غلة الدونم 4

 . حماٌة النباتات من الرٌاح واألمطار .5

 ، تحسٌن نوعٌة االنتاج .6

 العمليات الزراعية داخل البيوت البالستيكية |

ة بازاله جمٌع بقاٌا نباتات ثٌجب أن تكون األرض جاهزة لعملٌة الحرا . اعداد االرض :1

السابق تم ترطٌب األرض بالماء وبعد جفافها بشكل مناسب تجري الحراثة وتنعم تم  الموسم

لكل  3م 35الٌها الكمٌة المناسبة من السماد الحٌوي المتحلل كفضالت الدجاج واألغنام  تضاف

 .2م511مساحته  بٌت

 ط االرض : تخلف البٌوت البالستٌكٌة بمساحتها حسب النوع والتصمٌم وان عملٌه. تخط2ٌ

 التخطٌط تعتمد على عملٌة الزراعة والري ففً حالة الري االعتٌادي تقسم األرض على شكل

 م وتكون المسافة بٌن ساقٌة5فً البٌت الواحد الذي عرضه  3سم وبمعدل  61اسواقً عرضها 



 خطوط للبٌت الواحد اما فً حالة الري 6رع بشكل متبادل وبمعدل واخرى بنسب متساوٌة وتز

 سم . 81بالتنقٌط فتتم الزراعة على شكل مروز متوازٌة والمسافة بٌن خط واخر 

 . التغطٌة : وتتم باستعمال البالستٌك المناسب وتفضل األنواع المقاومه لالشعة فوق البنفسجٌة3

 زق والتلف بسرعه عند تعرضها ألشعة الشمس وعادةالتً تعطً الغطاء القدرة على عدم التم

 م41وطول  25. 9( فٌستعمل غطاء عرض 5*عرض36اطول  2م181تستعمل البٌت مساحته 

 وتكون األغطٌة بحفر خندق من الجانبٌن وعلى طول البٌت ثم ٌغطى البٌت بالبالستٌك فوق

 ن لغرض طمرهما فً الخنادقالهٌكل الحدٌدي على أن تكون هنالك زٌادة فً الغطاء من الجانبٌ

 م فً كال الجانبٌن لكً ٌتم ثنٌه على2المحفوره وتغطى بالتراب وٌجب أن ٌزٌد طوله على 

 سم وهذا الفراغ 15-21براوز األبواب وفً بعض األحٌان تستعمل طبقتٌن بٌنهما فجوة بحدود 

 الغطاءٌن ٌساعد على حفظ الحرارة المتجمعة داخل البٌت فً النهار وٌمنع تسربها الى نٌب

 اثناء اللٌل حتى فً حالة انخفاض درجات الحراره فً الجو الخارجً الى الصفر وتتم الخارج

 هٌكلٌن جدٌدٌن احدهما فوق األخر وٌكون الهٌكل العلوي اكبر حجما من الهٌكل السفلً بإقامة

 سم 11ٌكل األول ثم الثانً وعند عدم توفر هٌكل فٌمكن استخدام مود فلٌنٌة بارتفاع اله وٌغطً

 متساوي. لكن فً أي حال من األحوال لم ٌكنمناسب بٌن الطبقتٌن ألحداث الفراغ و وبعدد

 تعقٌم التربة من اولى العملٌات المهمة الواجب اتباعها لتخلٌص اتٌ. تعقٌم التربة : تعتبر عمل4

 ن المسببات المرضٌة والحشرٌة والنٌماتودا وبذور االدغال حٌث ال ٌمكن ان تنموم التربة

 بشكل جٌد وجذورها مصابه كما أن التعقٌم ٌحسن بدرجة كبٌرة نوعٌة انتاجٌة النباتات

 الزراعٌة المحاصٌل

 -أهم طرق التعقيم  ومن

أو باستعمال  STEAMار . التعقٌم باستعمال الحرارة : حٌث ٌتم تعقٌم التربة باستخدام البخ1

التربة داخل الفرن خاصة وٌعتبر من أكثر الطرق كفاءه فً تعقٌم البٌوت  وضع الماء الحار او

فعالة لمكافحة اآلفات الزراعٌة واالدغال وهً طرٌقة سهله  تكون البالستٌكٌة والزجاجٌة حٌث

دقٌقه وفً حاله اضافه األسمدة العضوٌة الى  31 خالل وامٌنه وسرٌعة حٌث ٌمكن تعقٌم التربٌة

حراره ؟ منوي وتتوقف كمٌة البخار  تقل التربة فؤنها تخلط مع التربة قبل التعقٌم وٌجب أن ال

وان التربة الثقٌلة تحتاج  الحرارة الالزم للتعقٌم على الوسط والمحتوى الرطوبً والماء ودرجة

 ولٌس الضغط البخار مد كفاءة التعقٌم عادة على كمٌةالى حرارة اكثر من الترب الخفٌفة وتعت

 سم وتعمل فٌها 5وٌكون قطرها  ان انابٌب البخار المستعملة فً التعقٌم عادة تكون من األلمنٌوم

 سم 61متقابلتٌن والمسافه بن األنابٌب  سم من الجهتٌن ال 31سم والمسافة فٌها 1ثقوب قطرها 

 انابٌب فوق سطح التربة بدال من داخل البخار وهً وضعوهناك طرٌقة اولى للتعقٌم بواسطة 



البخار اسفل الغطاء البالستٌكً وٌوضع  حٌث ٌطلق Thomasالتربه وتسمً طرٌقة ثوماس 

 غطاء ٌكون مثبت فً اسفلفوق سطح التربة ثم ٌببدا الغطاء باالنتفاخ عند تجمع البخار اسفله وال

 حارلك ٌمكن التعقٌم باستعمال الحٌث ٌطلق  تقوم بعملٌة التعقٌم وكذ التربة

hot water  م للقضاء على افات التربة و لكن البخار اكتر111وتكون درجة الحرارة 

 على افات التربة وكذلك تحتاج هذه العملٌة إلى كمٌات كبٌره من الماء الساخن وهً للقضاء

 الماء ولكنها فقٌره بطٌئة جدا وتسبب تعجن التربة ولذلك تحتاج الى بزل جٌد للتخلص من عملٌة

 غسل األمالح. الى

 فهً تستعمل عادة فً تعقٌم ترب الداٌات . BAKINGبطرٌقة وضع التربه فً افران  اما

 . التعقٌم باستعمال المواد الكٌمٌاوٌة :۔2

 المواد الكٌمٌاوٌة للتعقٌم حٌث تنتشر ابخرة هذه المواد خالل مسام التربة وتسبب ابادة تستعمل

 مل فً حالة عدم توفر وسائل التعقٌم األخرى وان معظم هذه المواد تعتبر سامهوتستع االفات

 وال تستعمل قرب النباتات الناسٌة وهً اٌضا سامه لالنسان ومن هذه المواد الكٌمٌائٌة اللنبات

 : المستخدمة

a الفورمالدهاٌد .Formal dehyde 

 من المواد الفعالة فً مكافحة التربة وٌجب حراثه التربة حراثة جٌدة قبل المعاملة وهو

 -5.1غالون ماء وٌضاف  51المادة على هٌئة محلول بمعدل غالون واحد لكل  وتضاف

 من التربة وبعد االنتهاء من المعاملة ٌغطً سطح التربة بالبالستٌك 2غالون لكل قدم  1

 ساعه ثم ٌزال الغطاء وتترك التربه لكً ٌجف. 24لمدة  canvasاو القماش  القدٌم

 اٌام وحتى زوال رائحة المبٌد اما فً حالة زراعه 11عدم زراعة البادرات لمدة  وٌجب

 ٌومٌن من التعقٌم -فٌمكن ذلك بعد ٌوم  البذور

 Methyl Bromide.. برومٌد المثٌل 

 ب استخدام األقنعة الواطئةفً الطرٌقة السابقة وهو غاز عدٌم الرائحة ولذلك ٌج كما

 سم 8استنشاقه وهو فعال ضد الحشرات والنٌماتودا وبذور األدغال وٌحقن بمعدل  المنع

 سم مكعب .71ل مكعب

 . داي برومٌد االثٌلٌن : وهو فعال لنٌماتودا وحشرات التربة.



d مادة الفابام .Vapam 

 ض الفطرٌة وٌستعمل بمعدللمكافحة الدٌدان الثعبانٌة وبذور األدغال واألمرا ٌستعمل

 ٌوم 14لتر / و م مربع وتحقن داخل التربة على هٌئة محلول وٌجب ترك التربة لمدة  1

 الزراعة قبل

 . التعقٌم باستعمال الطاقة الشمسٌة :3

 اسابٌع ) 3وتتم عملٌة التعقٌم بتشٌع التربة ثم تغطى بعد ذلك بواسطة البالستٌك الشفاف لمدة 

  القادم لك ٌكشف الغطاء البالستٌكً ثم تحرث األرض وتهٌا للزراعة للموسمتموز _ أب ( بعد ذ

 أنواع البٌوت المحمٌة

 على المنشؤة المستخدمة فً زراعة النباتات green housesالمحمٌة 

 لها من الظروف البٌئٌة الغٌر مناسبة وٌشترط فً هذه المنشؤة أن تكون اسقفها مرتفعة بما

 وبذلك فإنها تمٌز عن األحواض المدٌنة والباردة وتختلف البٌوت المحمٌة فًٌكفً للسٌر داخلها 

 اشكالها وفً المواد التً ٌصنع منها هٌكلها واالغطٌة التً تستخدم فٌها وقد تكون مزودة أو غٌر

 فً جو البٌت. co2مزودة بؤجهزة التبرٌد ووسائل التحكم بالغاز 

 glass houseفً أمٌركا أما فً أوربا فٌطلق اسم هذا هو التعرٌف المعروف للبٌوت المحمٌة 

 على المنشؤت ال تدفؤ صناعٌا او قلٌال. green houseعلى منشآت التً تدفؤ صناعٌا واسم 

 وقد تكون detachedأي غٌر متصلة  singleهذا وقد تكون البٌوت المحمٌة مستقلة او منفردة 

 . green house rangeحمٌة وٌطلق على أي مجموعة من البٌوت م connectedمتصله 

 -تقسٌم البٌوت المحمٌة حسب مادة الغطاء 

 تقسم البٌوت المحمٌة حسب مادة الغطاء الى نوعٌن رئٌسٌٌن:

 glass houseالبٌوت الزجاجٌة :  -1

 تستخدم فً أنشائها هٌاكل من الخشب او الحدٌد أو األلمنٌوم وتغطى بالزجاج وهً قد تكون "

aبٌوت بسٌطة مفردة . 

bمجمع من البٌوت . 

 .Tower green houses. بٌوت برجٌة 



 Plastic house۔ البٌوت البالستٌكٌة 2

 ٌستخدم فً إنشاء هذا النوع من البٌوت هٌاكل من خشب او االلمنٌوم او انابٌب المٌاه المغلونه

 وتغطى بالبالستٌك لكن ٌتوقف نوع الهٌكل على نوع الغطاء البالستٌكً المستخدم

الخشبً ال ٌستخدم اال فً المناطق التً ٌتوفر فٌها الخشب باسعار زهٌدة وهذه تغطى  . الهٌكل

و ٌستعمل هٌكل االلمنٌوم غالبا مع األغطٌة المصنوعة من مادة اللٌف  من البالستٌك باي نوع

 fiberالزجاجً المدعوم بالبالستٌك 

glass reinforced plastic 

 تستخدم عادة اال مع األغطٌة البالستٌكٌة التً ٌسهل تشكٌلها . اما هٌكل االنابٌب الملونة فإنها ال

 . دٌشرائح البولً اثٌلٌن والبولً فٌنٌل كلورا مثل

 هذا وتوجد من البٌوت البالستٌكٌة االنواع التالٌة :

a. . بٌوت بسٌطة مفردة 

b. . مجمع من البٌوت المتصلة 

c.  بٌوت بالستٌكٌة مدعومة بالهواءair-supported  او باختصار Plastic houses  

Air bubbles 

ٌعتمد رفع الغطاء البالستٌكً فً هذا النوع من البٌوت على الهواء المضغوط وهً 

قلٌلة االنتشار واهم ممٌزاته عدم الحاجه الى هٌاكل لحمل الغطاء البالستٌكً لكن ال 

لخضر تخفى االخطار المترتبة على توقف التٌار الكهربائً كما انها ال تتناسب انتاج ا

التً تربى راسٌا كالخٌار او الطماطا اال اذا اقٌمت دعائم خاصة لها وهو االمر الذي 

 ٌقلل من اهمٌة المٌزة الرئٌسٌة لهذا النوع من البٌوت .

 


