
 الدكتور / حسٌن عواد الزوبعً                                                                       الزراعة المحمٌة

 المحاظرة الثالثة

 وٌمكن تقسٌم األغطٌة إلى ثالث أنواع رئٌسٌة هً :۔

 . الزجاج١

 Fiber glass. اللٌف الزجاجً ٢

 م. البالستى ، وأنواعه كثٌرة ومن أهمها

(Chloride) (polyethylene)(polyvinyl) 

 ومن أهم الخصائص التً ٌجب أخذها فً االعتبار عند اختٌار أي من هذه األغطٌة -

 :لًٌما

 نفاذٌة الغطاء للضوء فً المناطق التً تكون ملبدة بالغٌوم واإلضاءة فٌها ضعٌفة معظم. ١

 أكبر نسبة من الضوء الساقط السنة ٌفضل أن تستعمل فٌها األغطٌة التً تسمح بنفاذ أٌام

 وبالعكس... فأنه ٌفضل استعمال األغطٌة التً تسمح بمرور نسبة أقل من أشعة علٌها

 فً المناطق الحارة التً تكون فٌها شدة اإلضاءة عالٌة معظم أٌام السنة وبالرغم الشمس

 انهإن الغطاء ٌمتص جزءا من األشعة الشمسٌة الساقطة علٌه فً صورة حرارة اال  من

 ثانٌة إما نحو الغطاء الخارجً اللً داخل البٌت. ٌشعها

 باقً األشعة السٌاقطة فٌها إما أن تنفذ من خالل الغطاء إلى داخل البٌت أو تعكس إما

 أخرى نحو الفضاء الخارجً مرة

 نفاذٌة الغطاء لألشعة فوق البنفسجٌة )البالستك األصفر(: هذا العامل اقل اهمٌة وتزداد. ٢

 فقط فً المناطق المرتفعة التً تزٌد فٌها شدة األشعة فوق البنفسجٌة مما ٌستلزم اهمٌته

 أغطٌة غٌر منفذة لها لتقلٌل اصابة النباتات بأضرار اشعة الشمس. استعمال

 هذا العامل على جانب كبٌر من األهمٌة لٌال -. نفاذٌة الغطاء لالشعة تحت الحمراء:٣

 ة بالبٌت الحرارة التً اكتسبتها اثناء النهار فًتبعث التربة واالجسام الصلب عندما

 اشعة تحت حمراء طوٌلة الموجة فاذا كان الغطاء منفذا لهذه االشعة فانها تفقد صورة

 الفضاء الخارجً وٌبرد البٌت بسرعة بٌنما تبقى داخل البٌت وتعمل على رفع الى



ن تلخٌص درجة نفاذٌة األنواع ... وٌمك هذا الحرارة داخله ان لم ٌكن الغطاء منفذا لها درجة

واألشعة فوق البنفسجٌة وتحت  المرئً الرئٌسٌة السابقة الذكر من األغطٌة لكل من الضوء

 -الحمراء كما ٌلً:

 بين البيوت الزجاجية والبيوت البالستيكية مقارنة

 لحرارةالبٌوت الزجاجٌة بانها اقل تأثر بالرٌاح من البٌوت البالستٌكٌة وبانها تحتفظ با تتمٌز

 من ارض البٌت لٌال بٌنما ٌسمح البولً اثٌلٌن بنفاذ نسبة كبٌرة منها وٌقابل ذلك تمٌز المشعة

 –البالستٌكٌة عن الزجاجٌة بما ٌلً  البٌوت

 . تبلغ تكالٌف البٌت البالستٌكً نحو عشر تكالٌف اقامة البٌت الزجاجً ذي مساحة

 . ٌمكن تشكٌل هٌكل البٌت البالستٌكً لٌكون ذا مقطع نصف دائري ٌسمح بنقاذ اكبر قدر

 من اشعة الشمس بٌنما الٌمكن تحقٌق ذلك فً البٌوت الزجاجٌة

 . من السهل نقل البٌوت البالستٌكٌة من مكانها لعمل دورة زراعٌة ولتجنب تكالٌف٣

 وال ٌحجب جزءا كبٌرا من اشعة الشمس . الهٌكل المستخدم فً البٌوت البالستٌكٌة بسٌط4

 كما فً هٌاكل البٌوت الزجاجٌة

 . تكون البٌوت البالستٌكٌة محكمة الغلق بٌنما تسمح فقط االتصال لاللواح الزجاجٌة5

 بتسرب الهواء الدافئ او دخول الهواء البارد.

 البٌوت. تحتاج البٌوت الزجاجٌة الى صٌانة مستمرة بعد إنشائها بٌنما ال تحتاج 6

 البالستٌكٌة ألكثر من تغٌٌر البالستٌك بعد انقضاء مدة صالحٌته .

 . ترتفع درجة حرارة البٌت البالستٌكً صٌفا بسرعة اقل مما ٌحدث فً البٌوت٧

 الزجاجٌة

 غطاء البٌوت المحمٌة : *

 تتنوع المواد المستخدمة للبٌوت المحمٌة وتختلف كثٌرا فً خصائصها واسعارها و عمرها

 تراضً وهً أمور ٌجب أن تؤخذ جمٌعها فً االعتبار عند اختٌار نوع الغطاء.االف

 الزجاج . التقل درجة نفاذٌة األنواع المختلفة من الشرائح البالستٌكٌة الضوء المرئً عن١

البنفسجٌة وٌعتبر  تعتبر اغطٌة الزجاج والبالستٌك والبولً اثٌلٌن غٌر منفذة لالشعة فوق. ٢

 األغطٌة البالستٌكٌة منفذة. النفاذٌة بٌنما تعتبر باقً األنواع من الفاٌبر كالس قلٌل



الفاٌبر كالس  . اغطٌة البولً اثٌلٌن هً الوحٌدة المنفذة لألشعة تحت الحمراء بٌنما ٌعتبر٣

 تحت الحمراء وسطا اما باقً األغطٌة فهو اما قلٌل النفاذٌة او غٌر منفذ لالشعة

 االغطية الزجاجية :

 ملم فً تغطٌة البٌوت المحمٌة وٌتوقف السمك 4-3ع من الزجاج الشفاف بسمك تستخدم انوا

 المستخدم على مساحة األلواح المستعملة فٌزٌد السمك بزٌادة المساحة وعلى استخداماتها فً

 الجدران او فً األسقف ، تثبت الواح الزجاج فً اطارات خاصة تشكل جزءا من هٌكل البٌت.

 % تقرٌبا وٌتوقف ذلك على محتواه من الحدٌد حٌث تقل نفاذٌته99ة ٌنفذ الزجاج الضوء بنسب

 مع زٌادة محتواه من هذا العنصر وال ٌسمح الزجاج بنفاذ األشعة تحت الحمراء ولذلك فهو ٌعمل

 الصناعٌة. و االحتفاظ بالحرارة المنبعثة من التربة لٌال داخل البٌت مما ٌقلل الحاجة الى التدفئة

 ول انواع االغطٌة المستعملة عمرا اال انه ٌحتاج إلى مراقبة مستمرة الستبدالوٌعتبر الزجاج اط

 األلواح التً تتكسر بفعل العوامل المختلفة.

 : fiber Glassاغطٌة اللٌف الزجاجً 

البدٌل األول للزجاج  FRPوٌطلق علٌه اختصارا  ٌعتبر اللٌف الزجاجً المدعم بالبالستٌك

 flatعلى شكل الواح أو شرائح مسطحة ناعمة  كغطاء للبٌوت المحمٌة ٌتوفر الفاٌبر كالس

 الكافً التشكٌل على هٌكل البٌت. وكالهما مرن بالقدر corrugatedومعرجة 

 من اهم الخصائص التً ٌتمٌز بها ٌعمل على تشتٌت اشعة الشمس الساقطة علٌه األمر الذي

 تجانس االضاءة داخل البٌت بدرجة أكبر مما فً حالة الغطاء الزجاجً كما انه مقاوم ٌزٌد من

 اللتكسر نتٌجة العوامل المختلفة مقارنة بالزجاج وتتراوح فترة الضمان اطول فً الشرائح

 المغطاة بطبقة مقاومة لألشعة فوق البنفسجٌة

 االغطية البالستيكية :. .

 طٌة البالستٌكٌة السهلة التشكٌل واستعماال فً الحاضر وهما :سنتطرق الى اكثر نوعٌن من األغ

 ( وٌباع كل منهما على شكل لفائف تختلف فpvcًالبولً اثٌلٌن والبولً فٌنٌل الكلورٌد )

 الطول والعرض والسمك وحسب الغرض من اإلستعمال وٌمكن التمٌٌز بٌنهما بسهولة ألن

 ذا احترقت قطعة منها فانها تحترق بسهولة كبٌرةاغشٌة البولً اثٌلٌن تطفو فوق سطح الماء وا

 معطٌة شعلة مضٌئة جدا وتكون رائحتها الناتجة من االحتراق شبٌهة برائحة الشمع.



 فانها ال تطفو على الماء واذا احرقت قطعة منها فان شعلتها تكون شاحبة PVCاما اغشٌة اإل 

 لرائحة حامض الهٌدروكلورٌكوتكون االبخرة الناتجة من االحتراق ذات رائحة مشابهة 

 -اغشية البولي اثيلين :

 وٌوجد نوعان polyetheneاٌضا  polyethyleneٌطلق على اغشٌة 

 و نوع عادي

 copolymerو نوع مضاف له مادة خاصة المتصاص األشعة فوق البنفسجٌة وٌسمى 

 :Poly ethylene-1 

البنفسجٌة  واألشعة فوق photodegradableل هذا النوع عندما ٌتعرض لالشعة الشمسٌة ٌتاك

اشهر وبحد  ۹-6هً التً تحدث التمزق ولهذا فانه ٌستعمل عادة لموسم زراعً واحد ولمدة 

 اقصى سنة واحدة ثم ٌجدد بعد ذلك.

 وتعتبر هذه األغشٌة من ارخص االنواع واكثرها انتشارا وٌتراوح سمك النوع الذي ٌستخدم

 متر وباي طول . ١٢وٌتوفر العرض ٌصل الى  كرونٌما ١۱۱-١۱۱فً الزراعة المحمٌة 

 . ۺ۹۱وبهذا ٌكون مماثال للزجاج الذي تبلغ نفاذٌته  ۺ۸۸نفاذٌته للضوء  تبلغ

 % وبذلك77% واألشعة تحت الحمراء بنسبة 89كال من األشعة فوق البنفسجٌة بنسبة  منفذ

 لنبات والتربة وتفٌد فً تقٌلٌسمح بنفاذ االشعة ذات الموجات الطوٌلة التً تصدر من ا فهو

 إلى التهوٌة او التبرٌد نهارا لكن تقابل ذلك الحاجة الى التدفئة لٌال نظرا ألن الغطاء الحاجة

 اثٌلٌن ٌسمح بنفاذ األشعة الحرارٌة التً تصدر من التربة والنبات لٌال خارج البٌت البولً

وفً حالة استعمال طبق من البالستٌك كغطاء للبٌوت المحمٌة فان نفانٌة  هذا البالستٌكً

 وٌفٌد استعمال الطبق معا فً تقلٌل الضغط الحراري. ۺ٧٧ تنخفض الغشائٌن معا

copolymer-2 

 نوع من البولً اثٌلٌن المضاف الٌه مواد خاصة تقوم بامتصاص األشعة الفوق البنفسجٌه وهو

 ر من سنه وٌستخدم الكثر من موسم تصل الى سنتٌن وٌتمٌز بلونهاٌمكن أن ٌبقى الكث ولهذا

 وهً ال تختلف عن النوع األول فً خصائصها . األصفر

 pvc دٌکلورا لٌاغشٌة البولً فٌنا -3

 3سنوات فً المناطق شدٌدة الحراره تبقى لمدة  5-3وهً تبقى  vinyl filimsل  اختصارا



 .سنوات

 . كرونٌما ٣۱۱-٢۱۱السمك  تستخدم

 .ۺ۸۸*نفانٌتها للضوء بنسبة 

 على سطحها بشحنة كهربائٌه وتجنب االتربه وتقلل نفاذٌتها للضوء. تحتفظ

 من األشعة التحت الحمراء.%  ١٢*التسمح إال لنحو 

 مشاكل استعمال األغطٌة البالستٌكٌة

 مشاكلبالرغم من أن البالستٌك رخٌص الثمن وسهل التركٌب اال ان استعماله ٌكون مصحوبا بال

 ببلهٌاكل، التشتٌت البالستٌك بستلف البالستٌك بسرعه كبٌره عند أماكن اتصاله با - -التالٌة :

 رٌثارتفاع درجات الحراره عند هذه المناطق تؤدي الى زٌادة معدل اکسدة البالستٌك بتا

 الفوق البنفسجٌة . األشعة

 تعرض البالستٌك بفعل العوارض الشدٌده . -٢

 على الجدران الداخلٌه للبالستٌك بسبب برودة وزٌادة الرطوبة النسبٌة مماتكثف البخار  -٣

 الى تقلٌل نفاذٌة البالستٌك للضوء وكذلك سقوط قطرات الماء على النبات تسبب ٌؤدي

 لها وتعالج هذه الحاله : اصفرار

 درجه ۹۱-٣۱ٌصمم البٌت بحٌث ٌكون االنحدار  -1

 توفٌر التهوٌة الجٌده . -٢

 sun clearرش البالستٌك بمادة مضاده للتكثٌف تسمى تجارٌا  -٣

كثٌر فقد  الماء . ظاهرة التكثف لها اهمٌه لٌال" اذ تقلل من فقد الحرارة المكتسبه اثناء النهار الن

 لالشعه التحت الحمراء

 -الزراعٌة المستخدمه فً الزراعة المحمٌه : األوساط

 -حاصٌل المختلفه وٌجب أن تتوفر بها الشروط التالٌه :توفر أوساط جٌده ومناسبه لنمو الم ٌجب

 أن تكون قادره على االحتفاظ بالرطوبه والعناصر الغذائٌه . -1

 أن تكون اقتصادٌه ومتوفره -٢

 مناسب للمحصول التً ٌزرع بها . PHان تكون ذات  -٣

 لها القابلٌة على البزل وتهوٌتها جٌده . -4



 األوساط المستخدمه من

 : التربه المزٌجٌه الجٌده الصرف والتهوٌه هً افضل الترب للزراعه داخل البٌئه التربه

 هٌوكذلك فان الترب الطٌنٌه غٌر مفضله الن لها القدرة على الماده وتكون التهو المحمٌة

 قلٌله مما ٌشجع على ظهور األمراض الفطرٌة فٌها

 perliteالبٌرالٌت  -٢

 وشه وتساعد على تقلٌل التربه عند اضافته إلىنوع من الصخور البركانٌه المجر وهً

 النمو وسط

 vermiculiteالفٌرماكٌوالٌت  -٣

مئوي وهً  169 هذه الماده من تعرٌض معدن الفٌرماكٌوالٌت الى درجة حراره عالٌه تتكون

 ماده خفٌفة الوزن وتمتص الماء بكمٌه عالٌه وتحتوي على البوتاسٌوم

 ۔ المادة العضوٌه٤

التربة  بكمٌات من المادة العضوٌة لتحسٌن التهوٌه والبزل وتزوٌد من احتفاظ تزود التربه

 peatالخشب ال  الرملٌه بالماء ومن األمثلة على المادة العضوٌه االسمده الحٌوانٌة ونشارة

 اوعٌة نمو النباتات :۔

 plantتتجه األسالٌب الحدٌثة فً انتاج الخضر الى استعمال او عٌه خاصه 

container مواصفات اوعٌة نمو  الٌعاد استخدامها غالبا وتمال بٌنات خاصه ونمو الجذور

 النباتات ، ٌمكن تقسٌم األنواع المختلفه من أوعٌة نمو النباتات

 اوعٌة ٌعاد استخدامها عدة مرات -١

non-disposable وهذه تمال فً كل بالبٌنات 

 المستخدمه فً الزراعه .

 وهً نوعان : Disposableط اوعٌه تستخدم لمره واحده فق -٢

 *او عٌه تمال بالبٌئات المستخدمة فً الزراعه .

 *اوعٌه تحتوي على بٌئات الزراعه .

 وٌشترط فً األوعٌة النباتٌة الجٌده ان تكون :

 . ٌمكن تخزٌنها فً حٌز خفٌف5. خفٌفة الوزن 4جٌدة المظهر  -3قوٌه  -٢غٌر قابله للصدأ -ا



 التتأثر كثٌرة بدرجات الحراره الخارجٌه . -٧ن رخٌصة الثم -6وهً متداخله 

 أوعٌة النباتات التً ٌعاد استخدامها :

المسامٌه  وقد تكون مسامٌه او عدٌمة المسام وتصنع األصص potsاألصص او المنادٌن  -1

المطاط او البالستٌك  من الطمً )الطٌن( اما غٌر المسامٌه فتصنع من المعدن او الكونكرٌت او

األمالح )نفع وغسل فً ماء  ا باحجام مختلفه ، ٌعاب على األوعٌة المسامٌه تراکموتصنع كله

زٌادة رطوبتها الى الحد  واحتمال سوء التهرٌه بها هٌجاري ( ٌعاب على األوعٌة غٌر المعام

 الضار

 الصنادٌق الخشبٌة والمعدنٌة والبالستٌكٌه : -٢

 69x40 الشائع سم لكن ١۱-١۱سم وارتفاعه من  ۹۱. 45سم وطوله  ١- ١۱الصندوق  عرض

الصنادٌق من شرائح  قاعدة ابعاد الصنادٌق كما تكون دٌسم وٌجب توح ١۱بارتفاع  x.5 ٣۱او

 ملم او مثقبه )بالستك +معدن (٣خشبٌه غٌر تامة االلتحام 

 وا وتصنع من البالستٌك Speedling traysطاوالت )صوانً ( اإلنتاج السرٌع الشتالت  -٣

 الصوانً واكثر ٧وتوجد بها انخفاظات مخروطٌه بشكل حرف  styrophoamالسٌتروفوم 

سم 3سم وبعمق ٣-۱ ثقبأ وتتراوح المسافة بٌن الثقوب من 84شٌوعا هً التً تحتوي على 

 وتعتبر من اهم وسائل انتاج شتالت البذور الهجٌنه .

 النمو النباتٌة التً ال ٌعاد استخدامها : اوعٌة

 وتوجد Jiff pots یفٌاو اصص ج peal potsوهً عادة من البٌت وتسمى  و االصص

الى  وصولها باحجام مختلفه تعبا هذه األصص بالبٌئات المناسبه وتربى فٌها النباتات لحٌن

الوعاء وتنفذ الجذور  جدر الحجم الصالح للشتل ثم ٌزن النباتات والوعاء معٌن فً التربة وتتحلل

بسسب التحلل بفعل الكائنات  N إلى منه للتربة ) قد تتعرض النباتات النامٌه فٌها الى نقص

تصنع األوعٌه من الورق اما بصورة  كما اٌام( 7-19غم التر كل  5. 7الحقٌقه لذا ٌضاف 

على شكل قرص عسل النحل وتعرف باسم  ببعضها او متصله paper blocksمكعبات 

paper post 

فً  بسهوله وتصنع من البٌت موس المضغوط والقابل للتمدد Jiffy pelletsاقراص الجٌفً  -٢

سم ٌعطً استخدامها  x5.5 4.5 واشهرها األول jify 7 -jiffyوجود الرطوبه وتتوفر باحجام و 

 نموأ مبكرا وسرٌعا وٌسهل اجراء عمٌلة الشتل

 :على افضل النتائج وٌراعً ماٌاتً  وللحصول

 وضع االقراص فً مكان نظٌف وهناك صوانً بالستٌكٌه خاصه بذلك . -

 الري المنتظم وٌجب ان الٌحدث الجفاف مطلقة . -ب

 عند الشتل ٌوضع القرص کامال فً التربه والتزال الشبكه الخارجٌه . -ج



 soil mulchesالتربة : أغطٌة

 organic mulchesالعضوٌة للتربه  واالغطٌة

 ً استعمال أغطٌة عضوٌة للتربه مثل اوراق الشجر او القش او التبن او البٌتفً الماض انتشر

 ..... الخ ، وذلك بغرض الحد من نمو الحشائش ، المحافظه على رطوبة التربة وتجانس موس

 حرارتها خالل الٌوم . درجة

 سم 75.5سم وباقً المواد العضوٌه بسمك  5ۻ٢البٌت موس كغطاء للتربه بسمك  وٌستعمل

 خطوط الزراعه وحول النبات . وٌقتصر استعمال األغطٌة العضوٌة للتربه حالٌا نٌب خاصه

 الزراعات الكثٌفه ، وفً الحدائق المنزلٌة وفً حالة المحاصٌل التً ٌخشى من تلوث على

ألن جمٌع األغطٌة العضوٌه تتحلل تدرٌجٌا فً التربة فانها  ونظرا بالتربه مثل الشلٌك ثمارها

النٌتروجٌن وهو األمر الذي ٌستدعً اضافة بعض األسمدة  جمٌع افتقار التربه الىتؤدي الى 

 كل من : حاجة األزوتٌه بكمٌات تكفً لسد

 المحصول المزروع -

 الكائنات الدقٌقة التً تقوم بتحلٌل هذه المواد العضوٌة وٌؤدي استعمال األغطٌة العضوٌه -

 -الى تحقٌق الفوائد التالٌه : التربه

 فقد الماء من التربه . تقلٌل -1

 التقلٌل من تبخر الماء من سطح التربه ولكن ٌقابل ذلك زٌادة فً النتح نتٌجة لزٌادة انمو -٣

 الخضري .

 التقلٌل من انضغاط التربه بسبب قلة مرور اآلالت الزراعٌة علٌها -

 د. زٌادة تهوٌة التربه وزٌادة نشاط االحٌاء الدقٌقه بها .

 األسمده بالرشح ، نظرا لحاجة الري الزائد .تقلٌل فقد  -6

 تقلٌل تعفن الثمار لعدم مالمستها للتربه -٧

 عدم تقطٌع الجذور بالعزق -۸

 للنبات حٌث ٌتراكم تحت الغطاء وٌخرج بتركٌز من الثقب الذي ٌنمو co2توفر غاز  -9

 من خالله النبات لٌمده تدرٌجٌا بتركٌز اعلى من الغاز .

 تٌك على انتقال األمالح خارج منطقة البالستٌك وهو االتجاه الذيسٌعمل البالس ١۱



 ٌتحرك فٌه الماء األرضً الن التبخر السطحً ٌكون بٌن شرائح البالستٌك .

 dis advantages ofعٌوب استخدام االغطٌة البالستٌكٌه 

plastic mulches 

 ومن عٌوب استخدام األغطٌة البالستٌكٌة :

 فً األراضً الثقٌله وعند ارتفاع منسوب الماء األرضً . تقلٌل التهوٌه -١

 قد ٌحدث ضرر للشتالت فً درجات الحرارة المرتفعة ، نظرا ألنها تسبب هواء -٢

 ساخن جدا من الثقوب التً تنمو فٌاه الشتالت.

 تتراكم احٌانا بعض األمالح فً الثقوب التً تنمو فٌها النباتات وٌمكن التغلب على -٣

الٌها ،  كله بوضع قلٌل من نشارة الخشب فً هذه الفتحات التقلٌل انتقال األمالحهذه المش

المحاصٌل التً تستجٌب الستعمال  هذا وال تحدث هذه الظاهرة فً حالة الً بالتنقٌط

تعد اكثر المحاصٌل استجابه الستعمال األغطٌة البالستٌكٌة  للتربه األغطٌة البالستٌكٌه

 الشلٌك - -للتربه هً :

والشفافه  القرعٌات وخصوصا البطٌخ ، حٌث أدى استعمال األغطٌة البالستٌكٌة السوداء -

 الى زٌادة النمو .

 التبكٌر فً النضج -

_ التبكٌر فً عقد الثمار وزٌادة المحصول كذلك امكن الحصول على نتائج جٌده من 

والفلفل ومن اهم البالستٌك االسود كغطاء للتربٌة فً حقول الباذنجان والطماطه  استعمال

 الغطاء فً الشلٌك والطماطه هو عدم مالمسة الثمار لالرض . مزاٌا استخدام

 

 

 

 


