
 الدكتور / حسٌن عواد الزوبعً                                                                       الزراعة المحمٌة

 المحاضرة الثانٌة

 مسائل الحماية من الضروف الجوية الغير مناسبة :۔

 

الجوٌة التً ال تناسبها فتؤثر  مرض النباتات الخضر اثناء نموها للعدي من الضروف

 ٌلً : ما الظروفكما ونوعا وقد تؤدي الى موت النباتات ومن هذه  على المحصول

 . درجة حرارة الجمٌد1

 . درجة الحرارة المنخفضة )األعلى من درجة التجمٌد (2

 . درجات الحرارة المرتفعة3

 . الرٌاح سواء كانت بارده ام حاره جافة4

 . األمطار5

 اشعة الشمس القوٌة. 6

 . البرد )الحالوب(7

الجوٌة غٌر المناسبة  الظروفهذا وتتعد الوسائل المتبقٌة فً حماٌة نباتات الخضر من 

معٌنه وال توجد وسٌلة  هٌمعٌنة للحماٌة من عوامل جو ظروفمنها فً  وتستخدم كل

اسبة فً الخضر من جمٌع العوامل الجوٌة غٌر المن النباتات واحده ٌمكن بها حماٌة

 المزروعة بوسائل التبرٌد والتدفئة (. والبالستٌكٌة الزراعة المحمٌة ) البٌوت الزجاجٌة

 . للزراعة: اختٌار الموقع المناسب والطرٌقة المناسبة اوال

 فً المناطق الجبلٌة تفضل الزراعة فً المنحدرات الجنوبٌة والجنوبٌة الشرقٌة 1

 هة الجنوبٌة والجنوبٌة الشرقٌةفً الج شتاءهزراعة الخضر الطبٌعٌة  و

زراعة الخضر الحساسة للصقٌع  و . اقامة الخنادق والزراعة على المنحدر الجنوب3ً

 قرٌبا من البحٌرات والبحار والمحٌطات

 Hedge: زراعة األسٌجة حول مزارع الخضر : ثانٌا

الرٌاح ال تنفع فً مثل  کسٌاج وكمصد للرٌاح فً المزارع الصغٌرة الن مصدات تفٌد

 الظل الذي تسببه . بسبب هذه المزارع

 wind breaks: اقامة مصدات الرٌاح ثالثا

 الكازوارٌنا ، االثل ، السرو مثل

 م 1.5-2. تغرس األشجار فً صف واحد على مسافه 1

م من الصف  3-2فً المناطق ذات الرٌاح الشدٌدة ٌزرع صف واحد اخر على بعد  و

 األول

 م بٌن صف األشجار الداخلً وبداٌة زراعة الخضر 8-11ك مسافة . تتر3

 

 -من أهم الشروط التي يجب توفرها في اشجار مصدات الرياح مايلي 

 وكثٌرة التفرع الخضرة. أن تكون مستدٌمة 1

 . أن تكون سرٌعة النمو وتمنو الرتفاعات كبٌره2



 . أن ٌكون خشبها متٌنا ٌتحمل الرٌاح الشدٌدة3

 تكون مصدر لالصابات المرضٌة والحشرٌة . ان ال4

من نباتات اقل ارتفاعا  الشعٌر ، البقد الخضر واكثر القٌادات رٌاح من نباتات اقل ارتا

فً المزارع  لهذا الغرض عباد الشمس كما ٌمكن استخدام ولكنها تنمو الى مستوى

 أعلى من مستوى الصغٌره ٌمكن أن تزرع مصدات رٌاح من نباتات اقل ارتفاع

الشعٌر ، الباقالء ، السٌسان مس ات استعماال لهذا الغرض عباد الشالخضر واكثر النبات

 ، والذرة الصفراء.

الصغٌره م وقد أتجهت بعض الشركات الى انتاج شباك بالستٌكٌة خاصة الستخدا

 بغرض خفض سرعة الهواء ولٌس وقف الرٌاح تماما.

 Plant Protectorsاستخدام األغطٌة النباتٌة  -رابعا:

 ات بالستٌكٌة خاصة الستخدامها كمصدات رٌاح فً المزارع

 من الورق وتوضع فوق النباتات وهً صغٌرة كحماٌتها من الرٌاح

 -عباره عن اغطٌة خاصة تصنع من الورق وتوضع فوق النباتات وهً صغٌرة 

 لىباال الرمال كما تؤدي الى رفع درجة الحراره قلٌال تحت الغطاء األمن الذي ٌعمل ع

 -حماٌتها من الصقٌع الخفٌف وتوجد انواع مختلفة من اغطٌة النباتات هً :

 توضع حول بادرات الخٌار ۷. ائٌة على شكل حرف 1

 Hot tent. الخٌمة الحارة 2

 القلنسوة ( Hot cape. األغطٌة الحاره 3

احتمال تعرض النباتات للضرر عندما تأتً فترة  استخدام األغطٌة الثباتٌه یمن مساو

فتره من الجو الدافئ نسبٌة ففً فترة الدفئ النسبً قد تصبح النباتات  بعد من الجو البارد

بٌنما تصبح النباتات غٌر المغطاة مؤقلمة جٌدا قبل حلول  للبرودة رهٌنة وأكثر حساسٌة

 الموجة الباردة

 تات من أضرار الصقٌع.الرش بالماء لحماٌة النبا -: خامسا

رش النباتات برذاذ خفٌف من الماء عندما تكون درجة الحرارة قرٌٌة من درجة  ٌؤدي

سعرة  81بعض التدفئة للنباتات ألن تجمد الماء ٌصاحبة انطالق  توفر التجمد الى

وٌكفً تلك لحماٌة النباتات من اضرار الصقٌع  متجمد غرام ماء 1حرارٌة لكل 

 الخفٌف.

 اعلٌة هذه الطرٌقة ٌجب أن تتحقق الشروط التالٌة :ف ولضمان

 . أن ٌبدأ الرش بمجرد وصول درجة الى الصفر المئوي او اعلى من ذلك بقلٌل1

 . أن ٌستمر الرش لحٌن ذوبان كل الثلج المتجمد على األسطح النباتٌة2

 . أن تقوم الرشاشات بعمل دوره كامله على األقل فً الدقٌقة3

 لكً ٌكون فً صورة نقاط صغٌرة جدا 2كغم / سم 4-3تحت ضغط . أن ٌكون الرش 4

 ان ٌكون الرش كافٌة لتغطٌة كل االسطح النباتٌة ولكن باقل قدر ممكن من ماء الرش حتى ال. 5

 تنكسر األوراق واالفرع النباتٌة تحت ثقل الثلج المتكون

 االشعاع اما الصقٌع م | ساعه للحماٌة من الصقٌع الناشئ عند 2.5. أن ٌكون الري بمعدل 6



 ملم 5. 1-1فٌلزم للحماٌة منة ان ٌكون معدل الري بالرش  wind-borneالذي تحمله الرٌاح 

 كم / ساعة فان الري بالرش ال ٌفٌد فً تجنب 16الساعة وعندما تزٌد سرعة الرٌاح عن 

 انابٌب الرش.هذا وٌفٌد أٌضا تزوٌد النظام بقٌانه لتسخٌن الماء قبل ادخاله فً  اضرار الصقٌع

ٌمكن حماٌة نباتات الخضر من الصقٌع  سادسا : استخدام الرغوة فً حماٌة الخضر من الصقٌع

بروتٌنٌة كالجٌالتٌن ومادة ناشرة  خاصة عباره عن خلٌط من ماده foamباستخدام رغوة 

تماما الصقٌع حٌث تغطى النباتات  تتم المعاملة فً الٌوم السابق لتوقع stabilizerواخرى مثبتة 

الشمس فً الٌوم التالً ولكن  بغطاء من الرغوة ٌختفً الغطاء خالل ساعات قلٌلة من ظهور

على نسبة الجٌالتٌن فً  ٌبقى حتى بعد الظهر فً الجو الملبد بالغٌوم كما تتوقع مدة بقاء الرعود

 11-16% بالحجم وٌخلو  1.5ساعات عندما تكون بنسبة  4-6فهً تكون حوالً  المخلوط

 Agrifoamبالحجم ومن المركبات المستخدمة تجارٌا كرغوة مادة  1.5نسبة  عندما تكون ساعة

 سابعا : استخدام وسائل التدفئة الصناعٌة للحماٌة من الصقٌع فً الحقول المكشوفة

 ٌشترط فٌها ان تكون التنبؤات الجوٌة دقٌقة

 ومن أهم الطرق المستخدمة :

 . استعمال المدفنات الغازٌة1

 ساعات 81سم وتحترق فً  21مال شموع خاصه من الشمع البترولً وٌبلغ قطرها . استع2

 وسائل التوفٌر فً الطاقة الالزمة للتدفئة والتبرٌد :۔

فٌما ٌلى توضٌح عن الطرق والوسائل المتبعة لغرض توفٌر الطاقة الالزمة للترفٌة او التبرٌد 

 البٌوت المحمٌة : فً

 اتجاهه بما ٌتناسب والظروف الجوٌة السائدة فً المنطقة. اختٌار تصمٌم البٌت وتحدٌد 1

 . اختٌار نوع الغطاء وسمكه بما ٌتناسب والظروف الجوٌة السائدة فً المنطقة النه )الغطاء(2

 ٌؤثر فً كمٌة الضوء النافذ داخل البٌت وٌؤثر على فقد الحرارة من داخل البٌت الى خارج

العطاء بدال من طبقة واحده الن ذلك ٌقلل معامل . استعمال طبقتٌن او ثالث طبقات من 3

الحراري للغطاء بدرجة كبٌره ، فاذا كان معامل التوصٌل الحراري لطبقة واحدة  التوصٌل

% عن استخدام طبقتٌن وثالث طبقات من 58% و 42فان النسبة تنخفض بمقدار  ٌساوي واحد

 بولً اثٌلٌن.% عن استخدام طبقتٌن من ال41على التوالً وبنسبة  الزجاج

 ( فwً. ضرورة اقامة البٌوت المحمٌة بجانب مصدات الرٌاح لخفض معامل سرعة الرٌاح )4

 حسابات التعفنة



. االهتمام بحالة البٌت ومدى أحكامه ، وتغٌر الزجاج المكسور اوال بأول لخفض معامل 5

 ( فً حسابات التدفئةc) االنشاء

الدافئ قرٌبا من جدران البٌت الن هذه التٌارات . التقلٌل قدر المستطاع من حركة الهواء 6

تزٌد من فقد الحرارة بالتوصٌل ٌمكن التحكم فً ذلك األمر باالختٌار األمثل لوضع  الدافئة

 وانابٌب التدفئة فً البٌت المدفئات

. ٌجب توجٌه الهواء البارد ) فً البٌوت المبردة ( فً مسار ٌتخلل النباتات مع تقلٌل حركته 7

 البٌت ) اعلى النبات ( او فً األسفل ) فً حالة الزراعة على المناضد ( الن هذه قمة فً

 المسارات تقلل كثٌرا من كفاءة عملٌة التبرٌد

 . االستفادة القصوى من عملٌة التهوٌة فً خفض احتٌاجات التبرٌد او االستغناء عنها نهائٌا8

% فً البٌوت  71-81ٌال بمقدار او ٌمكن خفض الفاقد من الحرارة ل فً المناطق المعتدلة

خاصة بٌن الطبقتٌن ٌتم  foamامن طبقتٌن من الغطاء بدفع رغوة  المحمٌة التً تتكون اسقفها

بعد نصف ساعة وٌتجمع  یضعف وتتالش 1111فً سائل بمقدار  ذلك بدفع تٌار من الهواء

الجزئٌة من مرة اخرى . ٌمكن استخدام نفس النظام للحماٌة  وٌضخ السائل فً خزان خاص

% حسب  91-11. تغطٌة البٌوت المحمٌة بشباك التضلٌل تتراوح امد اشعة الشمس القوٌة

توفر شباك التضلٌل رش السطح الخارجً بالجبس فً بداٌة فصل  عدم الحاجة وٌمكن فً حالة

 الصٌف

 سطح . ٌمكن تحسٌن التدفئة لٌال بملًء انابٌب بالستٌكٌة واسعة بالماء مع جعلها ممتدة على11

 قرٌبا من خطوط الزراعة ، حٌث ٌكتسب الماء كمٌة كبٌرة من الحرارة نهارا نظرة التربٌة

 حرارته النوعٌة ، ثم ٌفقدها لٌال باالشعاع الى جو البٌت من النباتات . االرتفاع

 % وٌخفه االستفادة من هذه الخاصٌة . و41الغطاء بنسبة  سبق أن تم توضٌح ان استه

 سم من الهواء ا 4مسافة  ولتحقٌق أكبر قدر من االست ح الزجاج اوبالمقارنة مع الوا

 استخدام طبقتٌن من الغطاء فً البٌوت المحمٌة نقص المسافة بنهما عن

 جمٌع أن استعمال طبقتٌن من الغطاء بدال من واحده ٌقلل معامل التوصٌل الحراري

% 

 اتجهت الدراسات نحو وٌخفض احتٌاجات التدفئة والتبرٌد بنفس القدر ، لهذا فقد 4

 : الخاصٌة . وكانت البداٌة فً البٌوت البالستٌكٌة نضرا لرخص اغطٌة البالستٌك

 •* مع الواح الزجاج او الفاٌبر كالس 



 نٌبر قدر من االستفادة من طبقتً الغطاء فً خفض معامل التوصٌل الحراري ٌلزم تأم

 بر بمثابة وسادة هوائٌة النبٌن الطبقتٌن تعت Dead Air Spaceمن الهواء الساكن  م

 بنهما عن ذلك ٌقلل من اهمٌتها فً خفض معامل التوصٌل الحراري وفً حالة مضافة

 فانهما ٌحمالن معا كطبقة واحده وال ٌؤثران على معامل التوصٌل . أما فً حالة زٌادة زٌادة ما

 سم2ا وصلت الى بٌنهما فان ذلك ٌكون مصاحبا بتحركات للهواء المحصور بٌنهما فاذا م باشه

سٌارات هوائٌة تحمل الحراره من الطبقة الداخلٌة الى الطبقة الخارجٌة ثم الى الجو  سواالت

 تنخفض كفاءة العزل الحراري . وبذلك الخارجً

 ماٌکرون 151ان ٌكون غالف البالستٌك الخارجً بسمك  ٌفضل

 ماٌكرون 111. ٌفضل ان ٌكون غالف البالستٌك الداخلً بسمك 

 تأمٌن وسادة هوائٌة بٌن طبقتً البالستٌك. ٌتم 

 -استخدام طبقتين من البالستيك  مزايا

 وٌتبع ذلك توفٌر احتٌاجات التدفئة والتبرٌد 137الى  1335. خفض معامل التوصٌل الحراري 1

 %41 بمقدار

 . تقلٌل او منع ظاهرة التكثف وبالتالً نقص او انعدام األضرار التً تصاحب تساقط قطرات2

 على النبات الماء

 . زٌادة مقدار الضوء النافذ نتٌجة قلة أو انعدام ظاهرة التكثف3

 . ٌكون من األسهل االحتفاظ بدرجة حراره ثابته داخل البٌت4

 . تكون الشرٌحة البالستٌكٌة الثانٌة بمثابة ضمان لوقاٌة المزروعات فً حالة التلف المفاجئ5

 . دي البرودة أو الحرارةالشرٌحتٌن ، خاصة فً الجو الش األحدى

 


