


ةزراعة وإنتاج الخضر المحمي

دكتور     

رأفت محمد جالل       





تعريف الزراعة المحمية 

مثلخاصةمنشآتفىالمحاصيلانتاج

البالستيكيةواألنفاقالصوبات

الغيرالبيئيةالظروفمنحمايتهابغرض

مناسبة

فىالتحكمخاللمنمواسمهاغيرفىوإنتاجها

والجويةاألرضيةالبيئيةالظروف

المحصولمنوجودةكميةاكبرالىلوصولا

المنزرع



المحميةالبيوتهذهداخلللخضراواتتتوفر▪

الخضرينموهاتالئمالتيالبيئيةالظروف

اإلضاءةوشدةالحرارةدرجاتحيثمنوالثمري

بيئيةالالعواملجميعفيالتحكمالصوبةبداخليتم▪

وصولللوذلكالنباتيالنمومعيتالءمبماوتعديلها

المحصولمنممكنقدرأكبرإلى

جإلنتامتخصصافرعاالمحميةالزراعاتتعتبر▪

الزراعاتعنإنتاجهافييختلفالخضراوات

اإلنتاجطرقحيثمنالمكشوفة



تاريخ الزراعات المحمية

تكانحيثوالروماناالغريقعصرمنذالزجاجيةالبيوتعرفت

نتكاالتىوغيرهاواألشجارالزينةنباتاتزراعةفىتستخدم

.االستوائيةوشبهاالستوائيةالمناطقمنتجلب

السابعالقرناواخرحتىبطيئاظلالمحميةالزراعاتتطور

لتراانجفىالساخنبالماءمدفأزجاجىبيتاولاقيمحيثعشر

.1864عامفى

المحميةالبيوتكانت1705عامعشرالثامنالقرنبدايةمع

الفاكهةانتاجألجلانجلترافىتستخدمالزجاجية

ثحيالعالممناخرىدولفىالزجاجيةالبيوتانتشارذلكتال

1763روسياوفى1753عامفرنسافىزجاجىبيتاولاقيم

.1800عاماالمريكيةالمتحدةالوالياتوفى



التمحاوبدأتالثانيةالعالميةالحرباعقابفىالبالستيكصناعةتطورمع

بالستيكىبيتاولاقيمحيثالمحميةالبيوتتغطيةفىللزجاجكبديلاستخدامه

انتاجفىهائلتقدمذلكوأعقب1952عامفىاالمريكيةالمتحدةالوالياتفى

فىةالمحميالزراعاتفىالخضرمحاصيلوخاصةالبستانيةالنباتاتمختلف

اورباوشمالوغربوكنداالمتحدةالوالياتمثلالعالممنالباردةالمناطق

ةالمستعملاالغطيةانواعفىمماثلهائلتقدمذلكوواكبواليابانوروسيا

وخدمتهاهافيالزراعيةالمحاصيلمختلفانتاجتكنولوجياوفىالمحميةللبيوت

مواسمالنباتاتانتاجبهدفالمحميةالزراعاتفىواالنتشارالتقدمهذاكلحدث

الىةالبرودشديدبشتاءتتميزمناطقفىمواسمهاغيرفىالحارةاوالدافئة

.العاممدارعلىفيهاالمحاصيلتلكبإنتاجتسمحالدرجة

انتشارامتدالمتوسطاالبيضالبحرشمالتقعالتىاورباغربدولمن

التىيةالعربافريقياغربدولالىالبالستيكيةالبيوتفىالمحميةالزراعات

.والمغربالجزائرخاصةالمتوسطاالبيضالبحرجنوبتقع



ردةالمبالمحميةالبيوتفىللخضرالتجارىاإلنتاجبدأ

منطقةفىالحرارةشديدةالمواسمخاللانتاجهابهدف

منذكثيراهافيانتشرثمالسبعيناتبدايةفىالعربىالخليج

تبةالمرتحتلالعربىالخليجمنطقةزالتوماالحينذلك

.المبردةالمحميةالبيوتمساحةحيثمناالولى

عامفىةالبالستيكيالبيوتفىالخضرإنتاجبدأمصرفى

التابعة)قهامزرعةفىواحدفدانمساحةعلى1979

ادتهازيتم(الزراعيةالبحوثمركزالبساتينبحوثلمعهد

المزرعةتلككانتوقد1980عامافدنةخمسةالى

المحميةالزراعاتمنهانتشرتالذىاالساسهىالرائدة

.مصرفى



اقتصاديات الزراعة المحمية

ضبعانتاجفىالراسىالتوسعفىكبرىاهميةالمحميةللزراعة

الزراعاتنظامتحتكبيرانجاحاتحققالتىالخضرمحاصيل

نالقاوو-الطماطم–الفاصوليا–الفلفل–الخيارمثلالمحمية

يوتالبفىالمحاصيلهذهانتاجيةانحيثالباذنجان–(الكنتالوب)

ذلكيرجعالمكشوفةالحقولفىالزراعةاضعافثالثتزيدالمحمية

افاصنواستخدامالمساحةوحدةفىالعاليةالنباتيةالكثافةالى

.االنتاجعاليةالنمومحدودةغيروهجن

تزيدقدعموماالمحميةالبيوتفىالزراعيةالمحاصيلانتاجتكلفة

عائداتحققفإنهاذلكومعالمكشوفةالزراعةفىمثيلهاعن

اإلنتاجووصيانتهاتشغيلهاامكانيةالىيرجعوذلكمجديااقتصاديا

.الناجحةاالدارةتوفرتمتىمعقولةبتكلفةفيها





الغنىضرورةتكونالمحميةالزراعاتانيالحظ
الشتاءفصلخاللجداالباردةالظروفتحتعنها
الخضرانتاجفىالمدفأةالبيوتتستخدمحيث

الغنىضرورةتكونالمحميةالزراعاتانيالحظ
الخليجدولمثلالحرارةالشديدةالمناطقفىعنها

حاصيلمبعضإلنتاجالمبردةالبيوتوتستخدمالعربى
الخضر

ادةاالستفيمكنفانهكمصرالمعتدلةالمناطقفىاما
الزراعاتمنالمساحةلوحدةالعاليةاالنتاجيةمن

مكنيعماكثيرايزيداكبرعائدتحقيقفىالمحمية
المكشوفةالزراعاتفىتحقيقه





( انتاجية عدد من الخضروات فى الزراعات المحمية مقارنة  جدول )

 فى الزراعات المكشوفة  بإنتاجيتها

االنتاج فى  المحصول 

 الصوب 

االنتاج فى الحقل 

 المكشوف 

     الفاصوليا 

       الطماطم 

           الفلفل االلوان 

       الخيار الصيفى 

       الخيار الربيعى 

            الخيار الشتوى 
 



لعوامل التى تتوقف عليها تكلفة االنتاج والعائد المتوقعا

دواحتوقفىتشغيلهايتمالتى(المساحة)الصوباتاوالمحميةالبيوتعدد
.المساحةلوحدةبالنسبةاإلنتاجتكاليفقلتالصوبعددزادوكلما

اهالميمواسير–خشب)المحميةالبيوتصناعةفىالمستخدمالهيكلنوع
.(األلمونيوم–الحديد-المجلفنة

وداألسالسيران-بالستيك–زجاجيةالياف–زجاج)المستخدمالغطاءنوع
.(المثقوب

اليهاالحاجةومدىوالتدفئةالتبريداجهزةتوفرمدى

بالصوباتالمختلفةاالجهزةفىااللىالتحكمدرجة.

المنزرعوالصنفالمحصولنوع.

المكشوفةالزراعةمعالمنافسةومدىاالنتاجموسم.

للتصديراالنتاجعلىوالطلبالعرضعوامل.

للزراعةالصوبتجهيزعملياتفىالحديثةالطرقاستخدام.



األصناف التى تزرع فى الصوبات 

ودةمحدغيرعاليةانتاجيةذاتهجنإالالصوباتفىتزرعال

يشيعانهإالجداسعرهاارتفاعمنالرغموعلىالنمو

االتيةلألسباباستخدامها

الصوبفىالمستخدمةللهجنالعالىاالنتاج

الطناجانتتكلفةتقليلالىالهجنلهذهالعاليةاالنتاجيةتؤدى

المحصولمن

المترتكلفةمنكبيرةنسبةالهجنهذهاسعارارتفاعيشكلال

الصوبةمنالمربع

عددالنعالىمحصولإلنتاجالبذورمنقليلةكمياتتستخدم

قليلبالصوبةالنباتات



مواسم انتاج محاصيل الخضر بالصوبات فى مصر 

 للحصول على عائد مادى عالى من

رتفع انتاج الخضر بالصوبات حيث ت

ان تكلفة االنتاج بالصوبات فيجب

تكون مواسم الزراعة بالصوبات 

ل مختلفة عن مواسم الزراعة بالحقو

المكشوفة 



جدول يوضح مواعيد انتاج الخضر فى المواسم المختلفة 

مواسم االنتاج فى الزراعاتالمحصول

المحميةالمكشوفة

الخيار

الفلفل

الطماطم

الفاصوليا

الكنتالوب

نوفمبر–مارس

مايو–ابريل

السنةشهورمعظم

عداالسنةشهورمعظم

مارس–ينايرمن

سبتمبر–يوليومن

(مارس–نوفمبر)

(مايو–ديسمبر)

(مايو–مارس)

مارس–يناير

يونيو–مارسمن



مميزات الزراعة المحمية

.إنتاج الخضر في غير موسمها1.

.توفير المساحة المزروعة2.

زيادة كمية االنتاج من وحدة المساحة بالمقارنة مع3.
الزراعة المكشوفة

حماية المزروعات من الظروف الجوية غير 4.
.المالئمة

ات طوال تهيئة الظروف البيئة المناسبة إلنتاج النبات5.
العام 

توفير االيدى العاملة6.



.الصوبخارجالمنتشرةالحشريةاآلفاتمنالحماية7.

ممعظفىبالتنقيطالرىلكون)المياهاستهالكتوفير8.

(االحيان

الجودةعاليةشتالتانتاجامكانية9.

مريحمادىعائدتحقيق10.

اإلستفادهخاللمنالخضرإنتاجفيالرأسيالتوسع11.

الظروفجميعتوفيريتمحيثاالنتاجالعاليةبالهجن

كبرأعلىللحصولالصوبداخللإلنتاجالمالئمةالبيئية

.الهجنلهذهالمحصولمنكمية



نسبةسوىتشكلالالمحميةالبيوتفىالزراعة

اجإلنتالمخصصةالمساحةاجمالىمنللغايةضئيلة

دالمتزايالطلبفىبارزادوراتلعبوالالخضروات

:الىذلكويرجعالعالممستوىعلىالخضرعلى

منعديدإلنتاجالمحميةالزراعاتنظاممناسبةعدم❖

نيةوالدروالبصليةالجذريةالخضرمثلالهامةالخضر

لزراعةالصالحةواألرضالمناسبالمناختوفر❖

.عالمالدولمنكثيرفىالمكشوفةالحقولفىالخضر



اختيار الموقع المقترح إلنشاء البيوت المحمية

يلىماالموقعاختيارفىيراعى:

مراعاةمعالمتوفرةالرياحمصداتمنقربه

التظليلعدم

اليهالوصولوسهولةالعامةالطرقمنقربه

الرىلمياهجيدمصدرتوفر

جيدصرفتوفر

بالمنطقةالعاملةااليدىتوفر



اتجاه البيوت المحمية 

انيجبلذاالشكلمستطيلةالمحميةالبيوتمعظم

شعةامنقدراكبربنفاذيسمحبماالبيتاتجاهيكون

الشمس

وهوالمواسمالمناطقلجميعاالتجاهاتافضليعتبر

الشمساشعةتصلحيثالجنوبىالشمالىاالتجاه

طوال(والغربىالشرقى)الطويلينالجانبينعبر

النهارساعات

فىويةالعلالتهويةوفتحاتالسقفظلبتحريكيسمح

.النهاراثناءالبيتانحاءجميع



انواع الزراعات المحمية

االنفاق البالستيكية1)

الصوب الزراعية2)

تغطية سطح التربة 3)

   Mulchingبالبالستيك  



نفاق البالستيكيةاأل

ف بيوت أسطوانية الشكل ذات مدخل نص
دائرى على شكل قبو 

 تستخدم لحماية النباتات من الظروف
الجوية غير المالئمة للنمو مثل البرد 

والرياح والصقيع 

تنفذ األشعة الشمسية

تستخدم لزراعة الخضروات



مميزات االنفاق البالستيكية 

وانخفاضوالبرودةللصقيعالضارةاآلثارتقليلفيتستخدم

الشتاءشهورفىالزراعةأثناءالحرارةدرجات

واآلفاتلألمراضالناقلةالحشراتمنالوقاية.

الغزيرةواألمطارالشديدةالرياحمنالنباتحماية

الشتاءخاللالمبكرلإلنتاججيدةبيئةتوفير

نوعيتهوتحسيناالنتاجزيادة

المبيداتاستخداممناإلقالل.



أنواع االنفاق البالستيكية  

االنفاق المنخفضة   1)

Low Tunnels

االنفاق المتوسطة       2)

Walk in Tunnels

األنفاق العالية 3)

High Tunnels



Low Tunnelsاالنفاق المنخفضة        

سم60–50بينيتراوحمنخفضارتفاعذاتانفاقعنعبارةهي.

متر3وبطولبوصة0.5قطرمجلفنةانابيبمنالمنخفضةاالنفاقتصنع

بعدالقطريكونبحيثمتر2االخرىعنالواحدةتبعداقواسهيئةعلى

متوازيةخطوطفىبالزراعةيسمحمماسم180التقويس

لفصخاللالصقيعمنالحمايةهوالمنخفضةاالنفاقمناالساسىالهدف

القويةوالرياحالغزيرةاالمطارمنالحمايةعلىايضاوتساعدالشتاء

لةوسهوبهاالزراعةعملياتوسهولةوتركيبهاتصنيعهاسهولةمزاياهامن

بهاالمحصولخدمة

الكنتالوب-الخيار–الكوسة–الفلفل–الباذنجان–الطماطمزراعةيمكن–

المنخفضةاالنفاقداخلالفاصوليا



النقاط الواجب مراعاتها عند استخدام األنفاق المنخفضة 

.التثبيت الجيد لألقواس1.

نهار التهوية الجيدة لألنفاق اثناء ال2.

لمنع ارتفاع الرطوبة

ب الغلق المحكم لألنفاق قبل الغرو3.

خصوصا فى ايام الصقيع



Walk in Tunnelsاالنفاق المتوسطة     

المنخفضةاالنفاقمناالرتفاعفىأعلى

ضةالمنخفباألنفاقمقارنةعالىانتاجتحقق

اتالنباتبينالمزارعيتجولانفيهايمكن

يطوتربتقليممنالخدمةبعملياتيقوموان

وتربية

الفلفل–الخيار–الطماطملزراعةمناسبة–

الكوسة–البطيخ–الكنتالوب



High Tunnelsاألنفاق العالية     

هي انفاق تسمح بالمرور فيها 

وتصنع من االقواس الخشبية او 

ك المعدنية ويفرد عليها البالستي

ل وهي مناسبة لنمو الطماطم والفلف

والخيار ومحاصيل الخضر االخرى 



الصوبات الزراعية

ى يطلق اسم البيوت المحمية عل

الصوبات أو على المنشآت 

المستخدمة في زراعة النباتات

بداخلها لحمايتها من الظروف 

.البيئية غير المالئمة



أنواع الصوبات الزراعية

 مدفأة أو غير مدفأة

وهى نوعان

 (غير متصلة) منفصلة

متصلة ببعضها البعض



حسب مادة الغطاء( الصوبات  (البيوت المحميةتقسيم

glass housesالصوب الزجاجية-1

ويتم إنشائها من هياكل من الخشب أو 

الحديد أو األلمونيوم وتغطى بالزجاج

  plastic housesالصوب البالستيكية-2

ياه وتستخدم غالباً في صنعها مواسير الم

.المجلفنة تغطى بالبالستيك



Mulchingتغطية التربة    

 يستخدم البالستيك االسود او

االبيض او الوان اخرى لتغطية 

التربة حيث يوضع مباشرة فوق

ة سطح التربة ثم يتم ثقبه لزراع

البذور او الشتالت



فوائد استخدام اغطية البالستيك للتربة 

متماثلةبدرجةالتربةتدفئة1)

قليحيثالتربةرطوبةعلىالمحافظة2)
للونتبعا%50–10بمعدلالماءتبخر

البالستيك

حسطعلىاالمالحتراكموتقليلمنع3)
ولحاالمالحتتراكمالوبالتالىالتربة
الجذور



ككةمفوجعلهاللتربةالجيدالتركيبعلىالمحافظة4)
يفتكالوتقليلللجذورالجيدةالتهويةيضمنبما

العزيق

ومنعالعزيقعمليةيوفرمماالحشائشنمومنع5)
ويستخدمالمزروعةللنباتاتالحشائشمنافسة

ماماتالحشائشنمويمنعوالذىاالسودالبالستيك

مصابةوغيرونظيفةجافةثمارعلىالحصول6)
التربةسطحمعتالمسهالعدمباألعفان

زيادةوبالتالىبالتربةالدقيقةالكائناتنشاطزيادة7)
بالتربةالغذائيةالعناصر



 فوائد استخدام اغطية البالستيك للتربة

ثير تبعا للون تدفئة التربة بدرجة متماثلة مما يؤدى الى التبكير فى المحصول وتختلف درجة التأ
ود او النصف البالستيك فالبالستيك الشفاف يرفع درجة الحرارة تحته اكثر من البالستيك االس

ى الزراعات شفاف ويفضل االغطية السوداء فى الشتاء والربيع بينما الشفافة يمكن استخدامها ف
عيق من نمو الربيعية المبكرة وتكون غير مفضلة فى الصيف حيث ترفع درجة حرارة التربة مما ي

بهذا يمكن و( اسفل فضى عاكس من اعلى واسود من ) لونين النباتات ويمكن استخدام بالستيك ذو 
.خفض درجة الحرارة فى التربة مع التخلص من الحشائش

 البالستيك تبعا للون % 50–10المحافظة على رطوبة التربة حيث يقل تبخر الماء بمعدل.

 الجذور منع وتقليل تراكم االمالح على سطح التربة وبالتالى ال تتراكم االمالح حول.

وتقليل تكاليف المحافظة على التركيب الجيد للتربة وجعلها مفككة بما يضمن التهوية الجيدة للجذور
.العزيق 

يستخدم منع نمو الحشائش مما يوفر عملية العزيق ومنع منافسة الحشائش للنباتات المزروعة و
.تماماالبالستيك االسود والذى يمنع نمو الحشائش 

 التربة الحصول على ثمار جافة ونظيفة وغير مصابة باألعفان لعدم تالمسها مع سطح.

 بالتربة زيادة نشاط الكائنات الدقيقة بالتربة وبالتالى زيادة العناصر الغذائية.


