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 ادارة الصحة والتنمية الزراعية 
 قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية  

 واملياهالبيئة وزارة 



 تاريخ الزراعة بدون تربة 
الفه  1627اول كتاب مطبوع عن الزراعة بدون تربة كان عام 

. العالم فرانسٌس باكون  
    

نشر تجاربه عن الزراعة المائٌة وجد ان  ودوردجون  1699

النباتات التً تنمو فً الماء غٌر المقطر افضل من  التً تنمو فً 

.ماء مقطر  
    

قبل علماء من لنمو النبات اكتشفت تسعة عناصر ضرورٌة   1842

نوب وٌلهلمو  ٌولٌوس فون ساكس النبات األلمان    

نمو النباتات تربة وسمً  بدون اول زراعة  تقنٌة تم تطوٌر 1859
.زراعة المخالٌل دون تربة فً خلول المغذٌات المعدنٌة   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Julius_Sachs.jpg


بدأ  -من جامعة كالٌفورنٌا   جٌرٌكه، ولٌام فرٌدرٌك 1929

.المخاصٌل الزراعٌةلزراعة المخالٌل إلنتاج التروٌج علنا   

كان ٌنمو الطماطم فً خلول المغذٌات المعدنٌة بدال من  جٌرٌكه

.التربة  

:ل 1937عام فً الزراعة المائٌة مصطلح    جٌرٌكهصاغ   
، "المٌاه"، هٌدرومن الٌونانٌة من )النباتات فً الماء زراعة      

"(.العمل" وبونوس  
 
 

للزراعة كتب الكتاب، الدلٌل الكامل  جٌرٌكه، 1940عام فً 
. بدون تربة  



 

ودانٌل ارنون  هوجالندعلماء تغذٌة النبات دٌنٌس 

طوروا عدة مخالٌل مغذٌة للزراعة بدون تربة  عرفت 

وال تزال تستخدم لٌومنا هذا مع بعض  هوجالندبمخلول 
. التعدٌالت علٌها تبعا للمخصول  

 
 

االن كوبر طور تقنٌة غشاء العناصر المغذٌة  1960  
NFT Nutrient film technique.  

 

 
 

فً العقود الخدٌثة وكالة الفضاء االمرٌكٌة ناسا عملت 

ابخاث كثٌرة ومكثفة على الزراعة بدون تربة لبرامج 

)   االٌروبونٌكنظام   1970الفضاء وطورت عام 
. واجرت علٌه العدٌد من االبخاث ( الزراعة الهوائٌة   



 مزايا الزراعة بدون تربة 
 .للزراعةإلى التربة عدم الخاجة •

 .وبالتالً، انخفاض كمٌة المٌاه والتكالٌف -استخدامه  ٌبقى الماء فً النظام وٌمكن إعادة •

 .المواد الغذائٌة وانخفاض تكالٌف التغذٌةوبالتالً إدارة السٌطرة على مستوٌات التغذٌة •

 .الرقابةالتغذٌة فً البٌئة بسبب نظام عدم تلوث •

 .مستقرة وعالٌةالعائدات المالٌة  •

 مما كانت علٌه فً التربةمن واألمراض سهولة التخلص من اآلفات  •

 .سهولة الخصاد وانتظامه •

 .التربة والتعقٌم بامراضانخفاض اضرار المبٌدات خاصة المتعلقة •

 .بكثافة وانتاج اكثرالمخاصٌل الزراعٌة امكانٌة إنتاج •
 .ال تصلح للزراعة ٌمكن استخدامها فً األماكن التً •

 عيوب الزراعة بدون تربة 
ال توجد تربة  النهالسرٌع الزراعة المائٌة ٌؤدي إلى موت النبات لنظام فشل أي •

     buffer كعازل تعمل 
عن مستوٌات الناجمة  والفٌرتٌسلٌومالذبول  مثل االصابة بالعوامل الممرضة   •

 .  العالٌة تختاج الى رقابة اكثرالرطوبة 

 .المزٌد من الطاقةتتطلب •
 . ارتفاع التكلفة التأسٌسٌة•



بدون تربة تقنيات الزراعة   

:بدون تربة  الزراعة نوعان رئيسيان من   

.زراعة الوسط   

(  المحلول) الزراعة المائية   
.المؽذيتستخدم المحلول  ، فقط زراعة المحلول ال تستخدم اي وسيلة لدعم  الجذور  

الوسطزراعة  المحلول زراعة     
  

Medium culture.  

Solution culture  



 االوساط انسراعية

ودعم جذور النبات ونموها   هي اي بيئة مناسبة لنمو وتطور النبات

وتسمح بامتصاص الماء والعناصر وتبادل الؽازات بين الجذور والوسط 

. المحيط بها   

استخدام االوساط الزراعية المختلفة ؼير التربة منذ عهد قديم لتربية بدا 

ومع االشتال ثم ازدادت اهمية االوساط الزراعية مع تطور البيوت الزجاجية 

انواع االوساط الزراعية المستخدمة ازدادت  تطور الزراعة بدون تربة 

وبدأت عليها الدراسات واالبحاث المختلفة ونشات لها شركات ومصانع 

.خاصة  

  



الزراعيةلألوساط الخصائص العامة    

 جيدة الصرؾ والتهوية

 لها قابلية االحتفاظ بالماء

من االصابات المرضية وبذور االعشابخالية   

 خفيفة الوزن

 قابلية الخلط

 قابلة للتعقيم

 خالية من االمالح الضارة

بسعر معقول ةمتوفر  

    سهلة التداول والتناول  



 المستخدمةالزراعية  اهم االوساط 

 المواد الصلبة ؼير العضوية  

    - البيراليت –الصوؾ الصخري   -البركاني  التوؾ   - الرمل 

 الخ.. كرات البولسترين  – فورمالدهايديوريا   - فيرميكيواليت

  

 المواد الصلبة العضوية 

 الخ  -البيتموس  - السماد العضوي المختمر - نشارة الخشب

 

 



  البيتموس

بالطبيعووة نتيجووة تووراكم المووادة النباتيووة فووي  البيتموووسيتكووون 

منوواطس سوويئة الصوورؾ تحووت ظووروؾ حوورارة ورطوبووة وضوووء 

نوع المادة النباتية ودرجة تحللها  تحودد بشوكل كبيور . مختلفة 

 . كوسط زراعي  البيتموسقيمة استخدام 

وللزراعوة العضووية  لالشتالكوسط زراعي  البيتموسيستخدم 

فووي . زهيوودة وباسووعارفووي المنوواطس حيووث يتوووفر بكميووات كبيوورة 

 لتشووووتيلفووووي المشوووواتل  البيتموووووسيسووووتخدم  دولووووة االمووووارات 

 . الخضروات والعقل 



(نجارة الخشب ) بقايا االخشاب   

  

 لالوسوواطمصوودرا كبيوورا وهامووا ( النجووارة ) تشووكل بقايووا االخشوواب 

الزراعية  وهي عبوارة عون المنتجوات الثانويوة لصوناعة االخشواب 

علوووب سوووبيل المثوووال اصوووبحت بقايوووا االخشووواب  نتيجوووة . بأنواعهوووا 

لكمياتهووا الكبيوورة المنتجووة تشووكل مشووكلة لصووناعة االخشوواب فووي 

ويمكون اسوتؽاللها . حيث تتجمع االؾ االطنان سونويا  بعض الدول

. كوسووط زراعووي هووام للزراعووة العضوووية وتحسووين نوعيووة التربووة

عمليووة التسووميد  تزيوود موون قيمووة اسووتخدام بقايووا االخشوواب كوسووط 

وتووودخل النجوووارة كنووووع مووون الخلطوووة الزراعيوووة ولووويس . زراعوووي 

 . وحدها



 اوراس النباتات  وقشور اللوزيات والبندس  

 

هذه البقايا العضوية للنباتات هي منتجوات ثانويوة للمحاصويل 

ورؼم انهوا خفيفوة . الزراعية  ولصناعة المنتجات الزراعية 

وايضوا تعتبور  . الوزن اال انها مؤثرة جدا في عملية الصورؾ 

وعادة ما تستعمل هذه المواد مخلوطة بموواد .  صعبة التحلل

اخووورت وتعتبووور مووون الخلطوووات العضووووية الهاموووة للزراعوووة 

كووذلت تسووتخدم بقايووا مصووانع . العضوووية فووي البيوووت المحميووة

الووورس والكرتووون كجووزء موون الوسووط الزراعووي فووي الزراعووة 

 . العضوية 



 

 الرمل 

الرمل مكون اساسوي مون مكونوات التربوة ويتوراوح قطور جزئياتو  مون 

ملوووم  والرمووول النووواعم يحسووون قلووويال مووون الخصوووائص  2.0الوووب 0.05

الفيزيائية للوسط الزراعي بينما الرمل المتوسط القطر والخشون يزيود 

رؼم ان الرمل يعتبر االرخص . من تهوية وتصريؾ الوسط الزراعي 

تكلفة لجميع انواع االوساط الزراعية ؼير العضوية لكن  يعتبر االثقول 

لكوون الرموول يظوول .  وزنووا فيهووا ممووا يعتبوور عووامال سوولبيا فووي تكلفووة نقلوو 

 . وتشتيل الؽراس  االصصمكونا اساسيا لخلطات 

   البوليسترينكرات 

وهووي مقاومووة للتحلوول    البوليسووترينهووي منتجووات ثانويووة موون صووناعة 

ويفضوووول . وتزيوووود موووون التهويووووة والتصووووريؾ وتقلوووول كثافووووة الوسووووط 

 .  والبيراليت البيتموساستخدامها مع 

 



   البيراليت

تطحوون .  موون مصووادر بركانيووة  سوويليكاهووي عناصوور   البيراليووت 

وتسحس ثم تسخن حتوب تتفاعول موع بخوار المواء وتصوبح شوبيهة 

يجعل  نافعا جدا  البيراليتخفة وزن  وانتظام جزيئات .  بالبودرة

انوو  حووين يجووؾ  البيراليووتوموون عيوووب . للتهويووة والتصووريؾ 

يصبح كالؽبار وخفيؾ جودا مموا يجعلو  ينتشور علوب السوطح عنود 

انو  قود يحتووي علوب مسوتويات  البيراليتكذلت من عيوب . الري

 البيراليووتولكوون سووعره المتوسووط يجعوول موون .  سووامة موون الفلووور

 . مادة هامة في االوساط الزراعية



   التوؾ

.  عبوووارة عووون  فتوووات صوووخور بركانيوووة  سووووداء او حموووراء  التووووؾ 

وهوو جيود .  يختلؾ حجم  مون صوؽير نواعم الوب حجوم حبوة البوازيالء 

 التووؾومن عيوب . للتهوية والتصريؾ وال يحتوي علب اي عناصر 

ان  ثقيل الوزن لكن تكمن ميزت  انو  يتووفر بكميوات كبيورة فوي االردن 

هنوات اقووال ؼيور .  خاصة في منطقة االزرس وشمال شورس المملكوة  

يحموول فووي داخلوو  بقايووا عناصوور تفوورز ؼوواز الوورادون  التوووؾمؤكوودة ان 

ولكوون بعووض البحوووث تشووير الووب ان كميووة الوورادون المتصوواعدة موون 

تعوادل مون حيوث تركيزهوا الكميوة الموجوودة فوي اسومنت البنواء  التوؾ

 . وبالتالي فال يعتبر خطرا



 الفيرميكيواليت

وهووي .  سيليسوويوسدرجووة  745هووي عناصوور ميكووا مسووخنة لدرجووة 

لها قدرة عاليوة علوب امتصواص المواء وتسواعد فوي  صفائحيةجزيئات 

تبوووادل  فووي  ةيووولاولهوووا مقوودرة ع. التهويووة والتصووريؾ بووونفس الوقووت

ورؼوم ان . العناصر وتزود الوسط الزراعي بالبوتاسيوم والمؽنيسويوم

والرموول  اال ان خصائصوو   البراليووتاقوول ديمومووة موون  الفيرميكيواليووت

 . الكيماوية والفيزيائية تجعل  مفضل عنهما في االوساط الزراعية



   فورمالدهايديوريا 

  ريووزنمووزا الهووواء مووع سووائل  موونتتشووكل هووذه المووادة موون  

تتشكل حبيبوات  لهوا قودرة علوب امتصواص المواء بشوكل  ثحي

جيود  تواثيرولهوا  والفيرميكيواليوت البوليسترينكبير اكثر من 

 . علب التصريؾ والتهوية 



 مواصفات  خلطة  الوسط الزراعي 
 

رؼووم ان مكونووات وتراكيووب الخلطووات الزراعيووة مختلفووة اال انهووا جميعووا لهووا نفووس 

 : ان اي  خلطة اوساط زراعية البد ان تكون . الخصائص الهامة 

ذات نفاذيووة وجيوودة التصووريؾ وبوونفس الوقووت لهووا القوودرة علووب االحتفوواظ بالميوواه 

  الخرتلتزويد النباتات باحتياجاتها من رية 

ذائبيووة االمووالح فيهووا قليلووة نسووبيا مووع امكانيووة وجووود قوودرة تبووادل مناسووبة بووين 

 . العناصر المختلفة لتزويد النبات بما يلزم  من العناصر لنمو النبات 

 . ثابتة ومنتظمة لكل تركيبة لضمان نجاح محصول متجانس منتظم 

 والنيموواتودخاليووة موون ممرضووات التربووة  والكائنووات الممرضووة وحشوورات التربووة 

 . وبذور االعشاب

 .ثابتة بيولوجيا وكيماويا وقابلة للتعقيم 

 .  معقولة السعر والتكلفة واجور النقل والعمال و سهلة التناول والتداول 



 اوساط زراعية جاهزة للتشتيل 



السوداء والبالستيت االسود الحامل  التوؾويالحظ مادة . بدون تربة الشتال فلفل حديثة الزراعة الزراعة 

.  وانابيب الري   للتوؾ  



الفلفل الحلو علب ريشة واحدة   زراعة  



 الصوؾ الصخري   حبيبات الطين الخفيفة الصلبة

 Coir Coco Peat 
الهند قشورجوز    

 Perlite بيراليت  
 



Pumice   بيومايس 
Vermiculite  فيرميكواليت 

Sand  الرمل Gravel   الحصب 



Polystyrene peanuts حبيبات البولسترين 

Wood fibre   الياؾ الخشب 

Growstones  حجارة بقايا زجاا Rice Hulls  تحلل قش االرز 



 انواع الزراعة المائية االساسية  
 .دون وسط زراعً هً أنواع أساسٌة لنظم الزراعة المائٌة  6هناك 

   Wick الفتٌل  

 Water Cultureزراعة المٌاه 

 Flood & Drainالفٌض  والصرف 

 Dripالتنقٌط  

  N.F.T.  (Nutrient Film Technique)ان تً اف تقنٌة فٌلم المغذٌات 
   Aeroponicالزراعة الهوائٌة 



  الساكن المحلول زراعة
 المخلول على تختوي اوعٌة فً النباتات تزرع

  ال او تهوٌة على ٌخصل ان اما والمخلول .المغذي

 بمستوى االختفاظ ٌتم ،  التهوٌة عدم خال وفً

 الجذور لتتمكن  الكفاٌة فٌه بما  منخفض المخلول

 األوكسجٌن على للخصول المخلول فوق النمو من

 جدول خسب إما المغذي المخلول تغٌٌر ٌتم .الكافً

 عندما أو األسبوع، فً واخدة مرة مثل زمنً،

 تتخدد كما معٌن مستوى من أقل التركٌز ٌنخفض
   .الكهربائٌة الموصلٌة قٌاس جهاز قبل من

  



 المستمرالمحلول ذو التدفس 
المسيييتمر، زراعييية المخليييول ذو التيييدفق فيييً 

مييييارا المخلييييول المغييييذي ٌتييييدفق باسييييتمرار 

واألسيييلوب الشيييائع هيييو  اسيييتخدام . للجيييذور
وٌمير المياء  ،NFTأو طرٌقية فيٌلم المغيذٌات 

عليييى جمٌيييع وٌختيييوي ضيييخل جيييدا بشيييكل 

العناصيييير الغذائٌيييية الذائبيييية الالزميييية لنمييييو 

خاجييية إليييى إميييدادات وخٌيييث هنييياك النبيييات، 

النباتييات فييان التييدفق األوكسييجٌن إلييى جييذور 

 .ٌستمر

 :والبد من مراعاة

  1:40مٌل المٌاه فً المجرى  -1 

 د/ ل2التدفق معدل -2

 . م   20طول القناة  -3



نظام الفتيل    Wick  
  



 WATER CULTURE 
 زراعة احواض المياه 

الماء هيو أبسيط مين زراعة 

. كييل اليينظم المائٌيية النشييطة

المنصة التً تخمل النباتات 

عيييادة ميييا تكيييون مصييينوعة 

وٌطفييييو  السييييتاٌروفومميييين 

مباشيييييرة عليييييى المخليييييول 

مضييييخة الهييييواء . المغييييذي

إليييى خجييير تيييزود الهيييواء  

فتخييييرج  فقاعييييات  الهييييواء 

االكسييجٌن  الييالزم لجييذور 

المخليييييول اليييييى   النباتيييييات

 .المغذي
 air stone حجر الهواء    



 DRIP SYSTEMS نظام  الري بالتنقيط    
 

Nutrient Film Technique 
N.F.Tتقنية الفلم المؽذي 



AEROPONIC   ( الرذاذية) الزراعة الهوائية  
 

مييييين % 100اهيييييم مٌيييييزة هيييييً ان النبيييييات ٌسيييييتقبل 

االكسييجٌن المتيياج للجييذور وثييانً اكسييٌد الكربييون ممييا 

وٌقلييل %( 100-80)ٌزٌييد ميين نمييو الكتليية الخٌوٌيية 

%(   60-40)وقيييت نمييييو الجييييذور وٌسييييرع االنتيييياج 

مقارنيييية %  75وٌقلييييل اسييييتهالك المغييييذٌات بنسييييبة 
 .  بالهٌدروبونٌك



%  90حوالي  توفر  االيروبونيتبينما زراعة %   80-70توفر في مياه الري   الهيدروبونيتزراعة  

ويمكن تحلية المياه  المالحة وتحويل المزارع المستنزفة للمياه الب زراعة الهيدروبونيت وااليروبونيت باقل 
.  كمية من المياه واعلب كمية ونوعية من االنتاا    



نفس الوسائل التقليدية  في البيوت المحمية  بقليل من التؽيرات يمكن تحويلها الب 
.  احدث وسائل زراعة الهيدروبونيت وااليروبونيت    



زراعة  الهيدروبونيت  التقليدية للطماطم 

ولكن بتحديث وسائل االنتاا  ومراقبة 
.  البيئة نزيد االنتاا ونحسن النوعية   



.  زراعة  الورقيات  بطريقة الهيدروبونيت تعطي مردودا  ماليا عاليا   

 البقدونس

 الكزبرة

 الريحان

 الجرجير 

 الكرفس

 النعناع 

وؼيرها يمكن    

توفيرها علب   

مدار العام    

.  دون انقطاع   



زراعة  الهيدروبونيت  الحديثة  للخس  مع تحديث وسائل االنتاا 
.  ومراقبة البيئة نزيد االنتاا ونحسن النوعية    



متر مربع  10000زراعة الخس بطريقة  الهيدروبونيت يمكن ان تنتج مليون خسة في العام الواحد من   

المختلفة  بانواع ي من الخس االيس بيرغ والخس االفرنج     



كؽم سنويا في العام الواحد من  واحد متر مربع مقارنة بما ال يزيد  25يمكن ان تنتج   الهيدروبونيتزراعة الفراولة بطريقة  

. كؽم  في موسمين بالزراعة التقليدية  10عن   



العالي كما يمكن  انتاا االشجار المالي  من الزراعات االقتصادية ذات المردود    الهيدروبونيتانتاا  الورود واالزهار بطريقة  

 المثمرة المختلفة كاشجار الراسب بري والبالت بري وؼيرها  



  وااليروبونيت الهيدروبونيتتطبيقات 



















Use of all green house space 





Unique and expensive flowers 



 فاكهة استوائية نادرة 





  عام  طريقة عمل محلول مؽذي

للهيدروبونيت يصلح لمعظم انواع 
 الخضار وازهار القطؾ 
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1: potassium nitrate(KNO3)  
2: Magnesium sulphate 
heptahydrate, MgSO4-7H2O, and 
potassium dihydrogen phosphate 
(Potassium phosphate monobasic), 
KH2PO4  
3: Iron EDTA or Iron Chelte, Fe-
EDTA  
4: Boric Acid, H3BO3  
5: Copper Sulfate, CuSO4  
6: Zinc sulfate heptahydrate, 
ZnSO4-7H2O  
7: Manganese chloride, MnCl2-
4H2O 6: Sodium molybdate, 
Na2MoO4-2H2O, 7: Calcium nitrate, 
Ca(NO3)2-4H2O.  

  هوجالندمحلول 

The original 
concentrations 
N 210 ppm  
 K 235 ppm 

 Ca 200 ppm 

 P 31 ppm  
 S 64 ppm  
 Mg 48 ppm  
 B 0.5 ppm 
Fe 1 to 5 ppm  
Mn 0.5 ppm 

Zn 0.05 ppm 

Cu 0.02 ppm 

Mo 0.01 ppm 
 



Part A Solution 

Using 100 litres of water add: 

Part B Solution 

Using 100 litres of water add: 

Calcium Nitrate 7.5 kg Potassium Nitrate 9.0 kg 

Potassium di-

hydrogen 

phosphate 

3.0 kg 

Magnesium 

sulphate 
6.0 kg 

Iron Chelate 

EDTA 
300g 

Manganese 

sulphate 
40g 

Borax 37g 

Copper sulphate 8g 

Zinc sulphate 4g 

Ammonium 

molybdate 
1g 

Solutions are 100 times more concentrated than required for plants. 

Dilute to 1 in 100. 



Stage of growth النمو   مراحل  

 المرحلة 5 المرحلة 4 المرحلة 3 المرحلة 2 المرحلة 1

Nutrient 

 العنصر

Transplant to  

1st cluster 

1st cluster to  

2nd cluster 

2nd cluster to  

3rd cluster 

3rd cluster to 

5th cluster 

5th cluster to 

termination 

--------------- Final delivered nutrient solution concentration (ppm)  1ppm = 1mg/liter 

N 70 80 100 120 150 

P 50 50 60 70 50 

K 120 120 150 180 200 

Ca 150 160 170 180 170 

Mg 40 40 40 50 50 

S 50 50 50 65 60 

Fe 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Cu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Mn 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Zn 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

B 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Mo 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

(  ما م )تسميد الطماطم في الزراعة بدون تربة    



 اعراض نقص العناصر في الزراعة بدون تربة  

:النٌتروجٌن   

تتأثر  السفلٌة صغر خجم االوراق عموما ، وتغٌر اللون الى االخضر الفاتح واألوراق  

.رئٌسً بشكل   

كامل النبات وتجف األوراق السفلٌة وعادة ال تظهر آثار على عندما ٌشتد النقص    

االوراق السفلٌة وتتخول الى اللون البنً وتجف وفً مراخل النمو الالخقةتسقط وتصفر   

.األوراق الصغٌرة تتخول الى االخضر الفاتح الشاخب دون ان تتساقط   

.قصر السٌقان وتضعف  

.تظهر اخمرار األوراق القدٌمة( الفراولة)بعض النباتات   

:النٌتروجٌن  

 النترات ٌعطً نباتات قوٌة  خضرٌا وقلة فً االنتاج 
النباتوانهٌار للجذور ٌسبب الضرر األمونٌا    



 : النيتروجين
 لون تطور علب يؤثر وبالتالي النبات بروتين تصنيع في يدخل النيتروجين•

 . الؽذائية وقيمتها  وملمسها وطعمها الثمار

 الثمار لهذه الؽذائية القيمة تؽير الب يؤدي الثمار في  النيتروجين نقص •

 الثمار لون ظهور عدم او اللون في مرؼوبة ؼير تؽيرات الب اضافة

  .للصنؾ المطابس

 الخضروات في خاصة للثمار الفيتاميني محتوتال تقلل  النيتروجين زيادة •

 مستويات تراكم الب يؤدي ان يمكن كذلت . والخس السلس مثل الورقية
  .الثمار وبعض الورقية الخضروات في النيتريت من ضارة

 المنتجات جودة علب سلبا  النيتروجين زيادة تاثير علب الخاصة االمثلة من

   النصل واسوداد الكرفس طعم تؽير
   الخزن اثناء الحلوة البطاطا وزن فقدان 

    البروكلي في الفارغ الساس
  المخزنة البندورة في الطري التعفن
   للهليون التخزيني العمر نقصان

   مبكرا الشيكوريا اوراس اخضرار
 



 جدا مهم يعتبر وتطورها نموها مراحل خالل ثمارال تؽذية ان وجد•

   . التخزينية للقابلية

 علب دلت للحمضيات التخزين نوعية علب وتاثيراتها تسميدال معامالت•

 زيادة بسبب  للثمار التخزينية القابلية من يخفض العالي النتروجين ان

 تخزينال علب الثمار قابلية تقليل وبالتالي االيضية العمليات معدل

 . للثمار الداخلي للالنحالل حساسيتها وزيادة

  ثالثة  زيادة مع مترافس يكون االوراس روجينيبنت قليلة زيادة أي ان •
  . بالثمار اضعاف 

 في الكالسيوم من العالي التركيز ان وجد حيث مهم  مالحظ  هنات•

 ومن للنتروجين العالي المستوت تاثير من تقليلال في فعاال كان لثمارا

 .االيضية العمليات ناحية



  
 الفسفور 

ازدٌاد خضار النمو الورقً ، اصفرار االوراق السفلٌة بٌن العروق وتظل العروق 

 خضراء 

 تلون االوراق بلون بنفسجً مخمر
 تقزم النبات 

 
 



 : الفسفور
 والؽشاء اي ان الدي مكونات في هام اساس الفسفور يشكل•

 . المختلفة االيض عمالت في اساسي عنصر وهو الخلوي

 

  السكريات محتوت  من يزيد التربة في الفسفور زيادة ان •

 زيادة ان المعروؾ ومن .للثمار الحامضي المحتوت يقلل بينما

 . والتفاحيات للحمضيات التخزيني العمر من تزيد السكريات

  .الخضار اصناؾ من وكثير

 

 السكريات تكون في اختالل الب يؤدي الفسفور نقص ان•

 عالقة وجدت لقد .للمحاصيل التخزينية القدرة يضعؾ وبالتالي

 مدة  وبين التربة  في للفسفور االمثل المحتوت بين كبيرة
   . والخضار الفاكهة ثمار من الكثير تخزين



 البوتاسٌوم 

 االوراق السفلٌة تلتف اطرافها

 .  موت اطراف االوراق واصفرارها باتجاه مركز الورقة  

 تشوهات الثمار واالزهار 

 .   ضعف الساق
 
 



 
 : البوتاسيوم

 ونشاط والنبات الماء توازن في اساسي دور البوتاسيوم يلعب•

   .االنزيمات

 

 تاثير ل  التربة في البوتاسيوم من عالية مستويات وجود•

 محتوت من يزيد فهو الخضروات ثمار علب ايجابي

 العمر زيادة وبالتالي الثمار في االكسدة ومضادات الفيتامينات

   . لونها وتحسين جودتها وزيادة للثمار التخزيني

 

  خاليا ذات صؽيرة ثمار الب يؤدي البوتاسيوم انخفاض•

 المدة وانخفاض االحماض من المستوت عالية وانسجة
 .ولونية خلقية تشوهات الب يؤدي كما لها التخزينية



 : الكالسيوم
 .الخلوي والؽشاء الجدار في اساسي دور يلعب الكالسيوم•

 في التشوهات من بالعديد الكالسيوم نقص ارتباط المعروؾ من •

 ( البندورة ) الطماطم في العنقودية االنهاية تعفن منها الثمار

 في القمة حرس  و الكرفس في االسود القلب . والبطيخ والفلفل

   . والزهرة والملفوؾ الخس

 محتوت من وتزيد العوارض هذه من تقلل الكالسيوم زيادة•

 التنفس وتقلل الثمار وصالبة التخزين عمر وتزيد سي فيتامين

 تاخر الب تؤدي احيانا للكالسيوم الكبيرة الزيادة .وااليثيلين

 .والتخزين السكريات حتوتم علب سلبا يؤثر قد مما النضج

 يؤدي البطاطا في البورون نقص  مثل الصؽرت العناصر بعض•

  ( للبطاطا الفراؼي التجوؾ )  الداخل من البطاطا فراغ الب

   . . لونية تشوهات الب يؤدي الفراولة في الزنت ونقص



 الكالسٌوم 

موت قمم الفروع واالوراق الخدٌثة النمو  وتقوس االوراق القدٌمة وموت مواضع النمو 

 (البراعم واالوراق واالزهار ) الجدٌدة 
 تشوه الثمار  وتشوه االزهار

 





 المغنٌسٌوم 

 اصفرار االوراق وبقاء العروق خضراء 

 جفاف اطراف االوراق  وانخناءها 

فً مراخل متقدمة بعض االوراق تظهر .  اصفرار عروق االوراق خدٌثة النمو 
. اطرافها اخمرار سرعان ما ٌتخول الى موت وجفاف  
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 الخدٌد 

خواف .  االوراق الخدٌثة النمو تصفر فً خٌن تبقى اطراف االوراق القدٌمة خضراء

 الورقة  تبدأ بالجفاف خنى تشكل خافة مٌتة وبقٌة الورقة خضراء
 . تشوهات فً الثمار

 
 



 المنغنٌز 

 ظهور تبقع على االوراق الخدٌثة  وتظهر اخٌانا على شكل شبكة 
. فً بعض النباتات تفقد اللون االخضر تدرٌجٌا بٌن العروق  

 

http://5e.plantphys.net/image.php?id=369


 :  البرورون

 موت القمم النامٌة  وجفاف داخل الورقة 

 تشوه فً الثمار على شكل جروج جافة
 نقص االنتاج وظهور االمراض وكثرة االصابة بالخشرات  
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  تأثير مستويات درجة الحموضة علب نبات الخس
 



 انتحكم في انظروف انمناخية داخم  انبيوت انمحمية 



الهووودؾ االساسوووي للوصوووول الوووب الظوووروؾ البيئيوووة المثلوووب للبيووووت 

المحمية هو الحصول علوب الحود االعلوب لعمليوة  التمثيول الضووئي  

 .للمحصول 

 

( المناخيوة ) ومن خالل هذا الهدؾ فان التحكم فوي الظوروؾ البيئيوة  

 .محصول تختلؾ من محصول الب اخر الي

وذلووت يعنووي اننووا البوود ان نوودرس ظووروؾ المحصووول البيئيووة قبوول ان  

 . نقوم بزراعت 

 

ان االستراتيجية المستخدمة للحصوول علوب اعلوب تمثيول ضووئي هوي 

ولذلت ان اي تعديل للظوروؾ . والتحكم في عملية التنفس ( ادارة)

البيئية هدف  التحكم بالتنفس للمحصول للوصوول الوب اعلوب تمثيول 

     .ضوئي وبالتالي اعلب انتاا ممكن



.يعرؾ النمو بان  زيادة في الكتلة الحيوية للنبات  

 

ان ادارة نمو وتطور النبات للوصول الب اقصب انتاا تتضمن  

السيطرة والتحكم في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليس فقط 

للحصول علب اعلب تمثيل ضوئي تحت ظروؾ ضوئية ما ولكن 

ايضا للحصول علب افضل توازن بين النمو الخضري والثمري 

. للنبات النتاا دائم ومحصول عالي  

 

انتاا  ) وهذا يتطلب من المزارع ان يوج  نتائج التمثيل الضوئي 

الب كال النمو الخضري ( الخ .. السكريات والبروتينات والدهون 

. والثمري بشكل متناسس ومتوازن  
 



الثمار بحدها االقصب علب سبيل المثال ، علب النبات ان يوزود  النتاا

قودح زنواد نشوؤ وعقود الثموار  وتطورهوا والمحافظوة علوب  باسباب

 . مستويات متوازنة من تطور الساس واالوراس

هذا التوازن يتم من خالل توجي  منتجات التمثيول الضووئي للمحافظوة 

 .علب انتاا اوراس جديدة وساس جيد يواصل انتاا ثمار

 

ايضووا يجووب ان يعطووب الووب االشووارات التووي تعطووب بواسووطة  االهتووام 

النبووات لتوجيوو  النمووو امووا الووب نمووو خضووري او ثمووري او كالهمووا 

 . بشكل متوازن

 

ان الووتحكم بووالظروؾ البيئيووة موون قبوول المووزارع سوووؾ يحسوون هووذه 

االشووارات ويوجههووا بالشووكل الصووحيح والمناسووب للمحافظووة علووب 

 . محصول مستمر وعالي وذا نوعية عالية 



 الضوء 

وهوو مون . الضوء يحدد انتاجية عمليوة التمثيول الضووئي لجميوع المحاصويل

 . اهم المتؽيرات التي تؤثر علب انتاجية المحصول في البيوت المحمية 

:   ان نسووبة التوونفس فووي اي محصووول هووي اقتووران ونشوواط ثووالث متؽيوورات

 . درجة حرارة مناسبة ورطوبة وضوء

والضوووء موون بينهووا عووادة يكووون خووارا عوون سوويطرتنا الفعليووة الن مصوودره 

 . ثابت ومن الشمس

تزويد انارة خارجية يعطي فرصة لزيادة المحصوول خوالل فتورات انخفواض 

 . الضوء في االوقات المعتمة والؽيوم السوداء من النهار

 

ولكن يعتمد ذلت علب الجودوت االقتصوادية للمحصوول واسوعار الكهربواء او 

احيانا يلزم ان نخفؾ (الخاليا الشمسية القابلة للتخزين) طريقة التزويد 

الضوء عن طريس التظليل حين تكون شودة االضواءة عاليوة والمحاصويل 

  .تحتاا الب ضوء اقل



بعض الشركات لديها مجسات تقيس شدة الضوء تكون متصلة 

اضافة الب ) باجهزة كومبيوتر للتحكم بجميع الظروؾ البيئية 

وتعطي هذه المجسات (  مجسات الحرارة والرطوبة وؼيرها 

. اشارة حول شدة الضوء هل هي زائدة ام قليلة ام مناسبة  

 

المزارع ال يهم  كيؾ تتم العملية بقدر ما يهم  ان يعطب مؤشر 

النباتات تستجيب للضوء بما يعرؾ بالطيؾ . للتصرؾ والتحكم

(. نانو ميتر  700الب  400) المرئي   

 
 

 



 

The photosynthetic action spectrum. 

 

 



:طرس التحكم بالضوء  

وجد ان االتجاه شرس ؼرب في  –اتجاه زراعة الخطوط داخل البيت  

من االتجاه شمال جنوب  وذلت افضل المناطس شمال خط االستواء 

. االستفادة القصوت من الضوء المكانية  

 

االؼطية  -الشيد -الطين –يمكن استخدام طرس متعددة للتظليل : التظليل 

. المختلفة   

 

كبير علب انتاجية البيوت  تاثيروجد ان لون البالستيت ل  : لون البالستيت 

اللون البنفسجي اعطب اعلب انتاجية للفلفل  والباذنجان : المحمية 

واللون البرتقالي اعطب اعلب انتاجية للبندورة واللون االصفر المخضر 

. اعطب اعلب انتاجية للخيار  

 

يعكس الضوء علب االوراس السفلية : تؽطية االرضية بالبالستيت االبيض 

والداخلية للنباتات ويزيد من عملية التمثيل الضوئي ويزيد االنتاجية 

%. 30-25بمقدار   
 



في مرحلة االنتاا الحظ نظام التربية  وتؽطية البالستيت  بين الخطوط وترت   التوؾبندورة كرزية مزروعة في 

المساحة في الوسط علب النباتات مفتوحة  دون بالستيت وهذا النظام  عكس النظام التقليدي  حيث يؽطب الوسط 

وتترت المسافة بين النباتات دون تؽطية بالملش   



بندورة كرزية مزروعة في التوؾ  في مرحلة االنتاا الحظ نظام التربية  الممتدة  وتؽطية  بين 

الخطوط بالبالستيت االبيض وترت المساحة في الوسط علب النباتات مفتوحة وهذا النظام يعطي 

 ضعؾ االنتاا مقارنة بنظام الزراعي بدون تربة التقليدي



االنتاا زيدتؽطية جميع االرض بالبالستيت بين الممرات  ي  



    اعاله باللون الفضي الحظ شبات التظليل  التوؾداخل  الورقياتزراعة 



: باالنارة الصناعية تزويد البيوت المحمية   

وجد ان زيادة الضوء في محصول البندورة والفلفل والخيار  قد 

 اعطب انتاجية اعلب اثناء فصل الشتاء 

 

High pressure sodium light. 
 



  الحظ االنارة المزود بها البيت الزجاجي 



 درجة الحرارة

تطوووور النباتوووات وازهارهوووا مووورتبط بدرجوووة حووورارة منطقوووة الجوووذور 

 .والهواء حول النبات ومراقبة الحرارة يعني مراقبة نمو النبات 

 

درجة الحرارة المثلوب للنبوات تحودد بعمليوة توزيوع منتجوات التمثيول  

توزيوووع الموووادة الجافوووة للسووويقان واالوراس والجوووذور ) الضووووئي 

لمراقبووة نمووو النبووات فووان معوودل درجووة الحوورارة علووب (  والثمووار

مدار عدة ايوام اهوم بكثيور مون اخوتالؾ درجوة الحورارة بوين الليول 

 .والنهار

  



 درجة الحرارة

 

جميوووع محاصووويل البيووووت المحميوووة اظهووورت عالقوووة قويوووة بوووين النموووو  

 24والمحصووول موون جهووة وبووين معوودل درجووة الحوورارة علووب موودار 

 .ساعة من جهة اخرت

 

ان افضوول تمثيوول ضوووئي لمعظووم المحاصوويل  يحوودث علووب درجووة حوورارة  

علووب سووبيل المثووال فووان افضوول درجووة حوورارة لنمووو . درجووة  21-22

درجة  بينما االفضل  23-21الفلفل خضريا في البيوت المحمية هي 

-16بينموا افضول درجوة لعقود الثموار هوي . درجة 21للمحصول هي 

 . ليال 18

 

معرفة درجة الحرارة المثلوب والوتحكم بهوا تعطينوا افضول انتواا وافضول 

 . نوعية



موون الفرضوويات الهامووة فووي الووتحكم فووي درجووات الحوورارة ان درجووة 

حرارة النبات هي ذاتها والب حد ما درجوة حورارة الهوواء المحويط 

وعنوود انخفوواض شوودة  شووتاءابوو  هووذه الحقيقووة قوود تكووون صووادقة 

 . الضوء 

تتعورض انسوجة النبوات الوب درجوات  الضوءالشديدولكن خالل فترات 

درجوة اعلوب مون الهوواء المحويط  12-10حرارة عالية تصول الوب 

خصوصا في ايام الربيع والصيؾ والبد من االنتبواه لهوذه . بالنبات

 .الحقيقة 

والبوود حينهووا موون التظليوول او اسووتخدام المبووردات لتخفوويض حوورارة  

تقويس   (در –انفورا )وهنوات اجهوزة قيواس حورارة . النباتانسجة 

حوورارة االوراس والسوويقان وموون المفيوود اسووتخدامها وتحوودد درجووة 

 . حرارة االوراس الحقيقية ال الهواء المالصس لها

من المهم ان نولي عناية لتخفيض درجات الحرارة تماما مثل العناية 

  برفع درجات الحرارة



 :طرس تخيض درجات الحرارة 

عوون طريووس ضووخ هووواء مبوورد داخوول البيووت . اسوتخدام التبريوود الهوووائي

 .قماش واستخدام المكيؾ الصحراوي بانبوب

 زيادة فتحات التهوية الجانبية والعلوية 

 التظليل باستخدام انواع التظليل المذكورة سابقا

استخدام المراوح الكهربائية وتكوون مثبتوة علوب أحود واجهوات البيوت 

األماميووة أو الخلفيووة تعموول علووب طوورد الهووواء الووداف  خووارا البيووت 

 .ويحل محل  هواء خارجي بارد من منافذ التبريد

 .تقليم النباتات خصوصاً األجزاء السفلية لتسهيل حركة الهواء
 



 في مدخل البيت الزجاجي يالحظ شبات التبريد



:رفع درجات حرارة البيوت المحمية   

يمكن رفع درجة حرارة البيوت باستخدام انابيب تدفئة تعمل علب 

تمرير مياه ساخنة داخل البيوت واعادة ضخها وهذه قد تعمل 

كلفة . علب الديزل او بقايا النباتات او علب الطاقة الشمسية

انشاءها عادة تكون مرتفعة لكن ديمومتها وزيادتها لالنتاا 

.عيت  علب المدت الطويل تكون مجدية اقتصادياوون  

هنات طرس عملية ايضا وؼير مكلفة مثل استخدام انابيب بالستيكية 

تمال بالماء في بداية الموسم وتبقب لنهاية الموسم تسخن المياه 

. نهارا وتبث حرارتها داخل البيوت ليال  

. استخدام المدافيء الكهربائية علب الطاقة الشمسية المخزنة  

 



يمكن رفع درجات الحرارة للتخلص من الصقيع عن طريس الري 

.ايضا قبل واثناء حدوث الصقيع  

حرس الذبال في جور داخل البيوت مع قطعة قماش وبعض الديزل 

 احيانا يكون مؤثرا

استخدام صوبات بسيطة مصممة من قبل مديرية ابحاث البستنة 

وهي عبارة عن برميل وبوري ممدد داخل البيت ويستعمل جفت 

الزيتون للحرس وجد ان  يفيد بالتخلص من الصقيع داخل البيوت 

.ان لم يكن حادا   



 التحكم بدرجة حرارة منطقة الجذور 

ان افضووول درجوووة حووورارة لمنطقوووة الجوووذور لمعظوووم محاصووويل البيووووت 

 درجة 21الب  18المحمية هي 

هووذه الدرجووة تعطووي افضوول نشوواط وفاعليووة للجووذور سووواء المتصوواص 

 . الماء والعناصر وتبادل الؽازات

هنات طرس تقليدية لزيوادة درجوة حورارة منطقوة الجوذور منهوا انابيوب 

وحديثا انتشرت .  المياه الساخنة تحت االرض في منطقة الجذور 

وهووي عبووارة عوون الووواح . تقنيووة جديوودة هووي تقنيووة النووانو كوواربون

مؽلفووة ببالسووتيت موون النووانو كربووون وتعموول ( نانوكوواربون)كرتووون 

 20علووب الطاقووة الشمسووية وتووزود منطقووة الجووذور بدرجووة حوورارة 

 . درجة منتظمة علب مدار الليل

بالصقيع في منطقوة الجوذور اكثور  تتاثروجد ان الكثير من المحاصيل 

ان تدفئوووة منطقوووة الجوووذور تزيووود معنويوووا . مووون النموووو الخضوووري

 .  محاصيل البيوت المحمية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For underground – width:12cm,             length:free 

        In green house and outdoor, it is good for growth & seed. 

                                <vertical>                            <horizontal>  

 

 

 

 

 
                         Agricultural Heating film      

Agricultural 

Heating film 

  استخدام تقنية النانوكاربون لتسخين منطقة الجذور



عن طريس تسخين الماء  بالواح   والورقياتالمعدنية لنبات الرحيان  باالنابيبنظام التدفئة 

 الملشوالحظ لون  الطاقة الشمسية  نهارا وضخ  ليال لتسخين المنطقة حول النباتات 

 الفضي لزيادة التمثيل الضوئي 



بندورة كرزية مزروعة بالتوؾ  ويالحظ في المنتصؾ نظام تدفئة باالنابيب المعدنية  اذ قد تحتاا 

بعض الزراعات انظمة تدفئة واخرت انظمة تبريد اعتمادا علب المحصول وعلب وقت النمو خالل 

   لعكس الضوء العام وعلب مناخ المنطقة  المزورعة   ويالحظ في المنتصؾ خط رمل ابيض 



خط نظام التدفئة في المنتصؾ ويرتكز علب بلوت صؽير هرمي وال يالمس التوؾ ويعمل علب ضخ مياه 

ساخنة في ايام البرد عبر انابيب تدفئة خاصة تسخن فيها المياه عن طريس بويلر ديزل او طاقة شمسية 

  من خالل خاليا شمسية في النهار وضخ المياه الساخنة ليال والنظام هنا يسخن عن طريس الطاقة الشمسية



 تطبيس تقنيات بسيطة ذات مفعول انتاجي كبير في انتاا الورقيات والخضروات بدون تربة 

الذي يحتفظ بالحرارة نهارا ويبثها ليال لرفع ( نيلون عادي ) يالحظ انبوب نيلون  مليء بالماء 

 درجة الحرارة   االنبوب موضوع علب طول خط الزراعة بشكل افقي 



بداية  ونهاية االنبوب االنيلون من البالستيت العادي لرفع درجة حرارة البيوت ليال  حيث تبث الحرارة 

المكتسبة نهارا ويوضع االنبوب من بداية الموسم حتب نهايت   علب طول خط الزراعة دون حاجة للتؽيير 

 والنباتات الظاهرة هي الريحان للتصدير   



متر علب جوانب  البيوت  1.5يمكن وضع انابيب النيلون بشكل عمودي وبطول 

  كما في الشريحة السابقة  البالستيكية او الزجاجية لرفع درجة الحرارة ليال



تلوين الماء احمر او ازرس داخل االنبوب النيلون  اعطب تؽير اعلب في درجة الحرارة  وزيادة في االنتاا 

ويستخدم الحبر االزرس او بيرمنؽنات البوتاسيوم للتلوين االحمر وتجري حاليا دراسات الستخدام ملونات  

  اخرت ذات صبؽات لونية مختلفة  لفحص اي االلوان اشد تاثيرا في رفع درجة الحرارة ليال



 الرطوبة النسبية

 

مون الطاقوة الضووئية السوواقطة علوب البيووت المحميوة تسووتخدم % 70

. اي تحويوول الموواء السووائل الووب موواء ؼووازي. فووي عمليووة التوونفس

 . ومعظم ماء الري يفقد في عملية التنفس

 

وتعورؾ بانهووا . الرطوبوة النسوبية هووي قيواس لبخووار المواء فوي الهووواء

الووب كميووة بخووار الموواء التووي  الهواءمقارنووةكميووة بخووار الموواء فووي 

 .يستطيع حملها الهواء علب درجة حرارة معينة

 

ان اسووتخدامها للووتحكم فووي كميووة بخووار الموواء فووي البيوووت المحميووة   

 .سواء لليل او النهار( العتبة) يتطلب ابقائها تحت حد معين 

 .ان الوتحكم بهوا يووتم مون اجوول ابقواء التوونفس للنباتوات فووي حوده االدنووب

 



 

 لقياس الرطوبة النسبية علب اساس  مجساتهنات  
vapour pressure difference or vapour pressure deficit (VPD)  

 

هنات وحدات قياس مختلفة لفي بي دي منها ملي بار او كيلو باسكال او 

موا يهوم الموزارع فوي وحودات . وحدات تركيز مثل جم لكول متور مكعوب

القيوواس هووذه هووو نوووع المجووس الووذي يمكوون ان يسووتخدم  المووزارع  

 .بوحدات قياس جم لكل متر مكعب مجساتوتتوفر في االسواس 

 3ما يهمنا هوو ان نقويس الرطوبوة النسوبية  وان نحوافظ عليهوا موا بوين  

وبنوواء عليوو  نقوووم بعمليووة التهويووة او . جووم لكوول متوور مكعووب  7الووب 

 . الري

ومعظوم . وعادة ما يكون هنات عالقة بين درجات الحرارة وهذا القيواس 

تربط ما بين الحرارة والضوء والرطوبة وبالتوالي يسوتطيع  المجسات

 . الموووووووووووووزارع اخوووووووووووووذ هوووووووووووووذه القوووووووووووووراءة دون اي تعوووووووووووووديالت

 



 ثاني اكسيد الكربون ؼاز

من البديهيات الزراعية ان اي نمو نباتي هو خالصة التفاعل موا بوين 

ثاني اكسيد الكربون والضوء وبوجوود المواء مون خوالل كلوروفيول 

 .  النبات

وقوود وجوود بالتجووارب المنشووورة عالميووا ان المحاصوويل تووزداد بازديوواد 

تبلوووػ الزيوووادة فوووي بعوووض ) نسوووبة ثووواني اكسووويد الكربوووون بوووالجو

ولوذلت طوورت الودول المتقدموة  % (  95 – 30المحاصويل مون 

اجهزة اضافة ثاني اكسيد الكربون للبيووت المحميوة وبحيوث ترفوع 

جووزء بووالمليون الووب حوووالي  300نسوبة ثوواني اكسوويد الكربووون مون 

 . جزء بالمليون 1200

جوزء بوالمليون ثوم  600- 500داخل البيوت المحمية صوباحا يبلوػ ) 

 ( .تنقص بعد الصباح 
   



 ثاني اكسيد الكربون ؼاز

 

توزداد انتاجها علب هذه النسبة و يزدادوقد وجد ان معظم المحاصيل  

المووادة الجافووة الكليووة فووي النباتوووات ممووا يووؤدي الووب زيووادة كميوووة 

 . ونوعية المحصول 

 

وحيث ان اجهوزة تزويود ثواني اكسويد الكربوون هوذه  عبوارة عون االت 

تجوور علووب عجووالت و مرتفعووة الووثمن وتحتوواا الووب مكووان لوجودهووا 

وطاقوووة لتشوووؽيلها  فوووان اسوووتعمالها فوووي   المحميوووة توداخووول البيووو

المووزارع محوودود جوودا ويقتصوور علووب المووزارع الكبيوورة والشووركات  

   .الزراعية العمالقة 



 :تزويد البيوت المحمية والنباتات بؽاز ثاني اكسيد الكربون 

جديدة وبسيطة وفعالة جدا لزيادة ؼاز ثاني اكسيد الكربون فوي وسيلة هنات 

 .  البيوت المحمية دون الحاجة الب اجهزة التزويد االلية

وهوي . وهذه التقنية  تعتمد علب مبدا علمي بسيط ومعادلة كيماوية بسيطة  

سهلة االستعمال وؼيور مكلفوة ويسوتطيع اي موزارع اسوتعمالها وتوتلخص 

مووادة الكلووور وبووين بعموول تفاعوول مووا بووين الحجوور الجيووري المتوووفر بكثوورة 

الخاصووة بووالتنظيؾ وبحيووث يووتم التفاعوول بينهمووا داخوول البيووت البالسووتيكي 

ؼواز ثواني اكسويد الكربوون وقود نجحوت هوذه الوسويلة برفوع نسوبة  الطالس

جووزء بووالمليون  داخوول البيوووت  1200-1000ثوواني اكسوويد الكربووون الووب 

االنتوواا لمحاصوويل  الخيووار والبنوودورة   زيووادةوادت ذلووت الووب المحميووة،  

  .والفلفل وؼيرها



 تلوث الهواء داخل البيوت المحمية 

مه بعض انغازات نهبشر واننباتات( جسء في انمهيون)تركيس مقبول اقصى   

 

Gas 

Humans Plants 

Carbon Dixoide (CO2) 5,000 4,500 

Carbon monoxide (CO) 47 100 

Sulfur dioxide (SO2) 3.5 0.1 

Hydrogen sulfide (H2S) 10.5 0.01 

Ethylene (C2H4) 5.0 0.01 

Nitrous oxide (NO) 5.0 0.01 to 0.1 

Nitrogen dioxide (NO2) 5.0 0.2 to 2.0 


