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كلٌة الزراعة  –المستوى الثانً  –أساسٌات البساتٌن )علوم الخضر( 
 جامعة دمنهور –

 لىوالمحاضرة األ

 تعرٌف الخضر واالهمٌة االقتصادٌة 

مها النباتً واعداد ٌٌسعً علم الخضر الً دراسة نباتات الخضر االقتصادٌة من حٌث النشؤة وتقس
مل البٌئٌة المإثرة علٌها وكل ما ٌتعلق بالرعاٌة وتجهٌز االرض للزراعة واختٌار االصناف والعوا

من من الناحٌة الغذائٌة وبكمٌة مرتفعة وجودة اوالحصاد والتداول والتسوٌق بهدف الحصول علً انتاج 
 عالٌة . 

بؤنها نباتات عشبٌة معظمها حولً وبعضها ذو حولٌن والقلٌل منها معمر : تعرف محاصٌل الخضر و
 صر سنوٌا.زراعتها فً م دولكن تجد

وغالبٌة محاصٌل الخضر نباتات رهٌفة تحتاج الً عناٌة خاصة اثناء الزراعة واالنتاج والحصاد 
 والتداول والتخزٌن.

وتتمٌز محاصٌل الخضر عن محاصٌل الحقل فً أن محاصٌل الخضر ال تحتاج الً عملٌات تصنٌعٌة 
تتمٌز محاصٌل الخضر عن محاصٌل خاصة العدادها لالستهالك كما فً حالة محاصٌل الحقل .... كما 

الفاكهة فً أن الفاكهة نباتات معمرة تإكل ثمارها فقط , وال ٌنطبق ذلك اال علً نباتات الشلٌك )الفراولة( 
 الذي ٌزرع كمحصول معمر فً عدة دول , بٌنما تجدد زراعته فً مصر سنوٌا.

 -مراكز نشوء محاصٌل الخضر :

 -ق رئٌسٌة وهً :قسمت مناطق النشوء الً ثمانٌة مناط

 –ةالكوس – الخٌار -الباذنجان -الفجل  -الخس  -منطقة الصٌن : ونشؤت بها محاصٌل اللفت   -1
 القلقاس .

 الخٌار. –الباذنجان  –منطقة الهندوستان : وتضم مناطق بورما و سٌام ونشؤت بها اللوبٌا  -2
 –السبانخ والبصل والثوم ونشؤت بها  باكستان  –أفغانستان  –الهند وتضم منطقة أسٌا الوسطً :  -3

 ون .واقال –الجزر 
 –الكرنب  –الخس  –صل باٌران والقوقاز , ونشؤت بها ال –: وتشمل تركٌا  األدنىمنطقة الشرق  -4
 البنجر. –اللفت 
 –منطقة البحر االبٌض المتوسط : واهم مراكز نشوء محاصٌل الخضر , ونشؤت بها الكرنب  -5
 البسلة. –الفول  –الهلٌون  –الخرشوف  –البقدونس  –البنجر  –الثوم  –البصل  –اللفت 
 البسلة . –البامٌا  –منطقة الحبشة : ونشؤت بها محاصٌل البصل  -6
 الفلفل . –الطماطم –فاصولٌا اللٌما–منطقة جنوب المكسٌك وأمرٌكا الوسطً : ونشؤت بها البطاطا  -7
 –البطاطا  –بها البطاطس بولٌفٌا , ونشؤت–اكوادور  –بٌرو منطقة أمرٌكا الجنوبٌة : وتشمل  -8

 القرع العسلً . –الذرة السكرٌة  –الفاصولٌا 

 مره وٌتكاثر فٌه تكاثرا طبٌعٌا. ألولوتعرف منطقة النشوء بؤنها المكان الذي شوهد فٌه النبات 

 ولقد تم نقل معظم محاصٌل الخضر من االماكن االصلٌة الً اماكن جدٌدة فً جمٌع انحاء العالم.

 عرفة مراكز نشوء محاصٌل الخضر ؟لماذا نهتم بم
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 وذلك لما ٌؤتى:     

 معرفة الظروف البٌئٌة المناسبة للنبات ومحاولة توفٌرها فً االماكن الجدٌدة . -1
مساعدة مربً النبات فً الحصول علً بعض النباتات البرٌة )االصول الوراثٌة( والتً تحمل  -2

لملوحة .... الخ وذلك لنقلها لألصناف ا –الجفاف  –الحشرات  –صفات مرغوبة مقاومة لألمراض 
  التجارٌة المتداولة . 

 االهمٌة االقتصادٌة لمحاصٌل الخضر :

مصر العربٌة تزداد بصفة مستمرة , تفٌد االحصائٌات أن المساحة المنزرعة من الخضر فً جمهورٌة 
ان  لىً الزٌادة اواستمرت ف 1983ثم ازدادت الً ملٌون فدان سنة  1959فدان سنة  333,333فقد كانت 

 .داخل وخارج الصوب 2315فدان سنة  2147413بلغت  

 .وكمٌة االنتاجمحاصٌل الخضر ل( ٌوضح المساحة الزراعٌة 1جدول رقم )

االنتاجٌة 
 للفدان)طن(

 المحصول المساحة )فدان( االنتاج)طن(

 البطـاطــس 439536 4611065 11.26

 الطـمـاطـــم 509562 8288043 16.27

 فاصـولٌاخضراء 59688 253110 4.24

 فاصولٌا جافة 109293 127112 1.16

 بسلة خضراء 43979 184018 4.18

 كــــرنب 40964 515814 12.59

 باذنجان 118364 1257913 10.63

 فلفــــل 90790 601289 6.62

 بامٌـــة 11302 55166 4.88

 سبـانخ 4145 28352 6.84

 بطـاطـا 23793 339049 14.25

 خـرشـوف 30112 266196 8.84

 قلـقـاس 8400 122833 14.62

 بطـٌخ 166707 2014722 12.09

 خٌـــار 49702 473774 9.53

 فراولة 15498 283471 18.29

 كنتـالـوب 113138 1049849 9.28

 بصل جاف  163064 2505189 15.36

 الثوم 26183 263167 10.05

 فول جاف  89737 6587492 1.50

    

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QC 

 الً االساسٌات االتٌة :وترجع الزٌادة المستمرة فً محاصٌل الخضر 

 الزٌادة المستمرة فً عدد السكان . -1
 التوسع فً زراعة الصحراء . -2
 انتشار الوعً الغذائً . -3
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 محاصٌل الخضر ذات ربحٌة عالٌة وال تمكث فً االرض مدة طوٌلة . -4
 صنٌع الغذائً .انتشار الت -5
 التوسع فً تصدٌر العدٌد من محاصٌل الخضر . -6

وتزرع الخضر فً مصر فً ثالث عروات رئٌسٌة وهً : العروة الصٌفٌة والشتوٌة والخرٌفٌة, وتبلغ 
 % من مساحة الخضر الكلٌة .53مساحة الخضر فً العروة الصٌفٌة حوالً 

 مناطق تركٌز زراعة محاصٌل الخضر :

ضر فً معظم انحاء الجمهورٌة , اال ان البعض تتركز زراعته فً مناطق خاصة تنتشر محاصٌل الخ
 -مثل :

 المنوفٌة وخاصة مركزي كفر الدوار وكوم حماده . –الغربٌة  –البطاطس: فً محافظات البحٌرة  -1
 الخرشوف: فً محافظة البحٌرة , خاصة بمركز كفر الدوار . -2
 اسٌوط . –المنٌا  –الثوم: محافظات الدقهلٌة  -3
 سوهاج . –اسٌوط  –البصل: المنٌا  -4
 القلٌوبٌة . –الجٌزة  –الطماطم: البحٌرة  -5
 الشرقٌة.  –)خاصة منطقة شنوان (القلقاس: المنوفٌة  -6
 . اإلسماعٌلٌة –الفراولة: القلٌوبٌة  -7
 خاصة منطقة ابٌس. –االسكندرٌة  –كفر الشٌخ  –البطاطا: المنوفٌة  -8
 خاصة منطقة الصالحٌة. –مطروح  -الشرقٌة –الجٌزة  –البطٌخ: البحٌرة  -9

 الفٌوم. –االسماعٌلٌة  -الشمام -13

 االهمٌة الغذائٌة للخضر 

من اهم مصادر الطاقة , وهً توجد فً صور مختلفة مثل الجلوكوز ,  -: المواد الكربوهٌدراتٌة -1
السكروز , الفركتوز , النشا وغٌرها .وبصفة عامة ال تعتبر محاصٌل الخضر مصدرا اساسٌا للمواد 

وٌتم  %.22% والقلقاس 34% , بطاطا 23الكربوهٌدراتٌة ولكن هناك محاصٌل غنٌة بها مثل البطاطس 
والقلقاس , بٌنما ٌتم تخزٌنها  اتخزٌن المواد الكربوهٌدراتٌة علً صورة نشا لمحاصٌل البطاطس والبطاط

نما تخزن المواد علً صورة سكرٌات لمحاصٌل البطٌخ , الشمام , البطاطا , الجزر , والكنتالوب بٌ
 .الطرطوفة  –من الخرشوف  فى كلالكربوهٌدراتٌة علً صورة انٌولٌن 

: وهً احد مصادر الطاقة , وهً مركبات عضوٌة معقدة تتكون من اتحاد عدد المواد البروتٌنٌة -2
 نٌة وهً التً تتحلل الٌها اثناء عملٌة الهضم .ٌكبٌر من االحماض االم

روتٌنات , ولكن توجد بعض المحاصٌل الغنٌة بالبروتٌنات بللاسٌا وال تعد محاصٌل الخضر مصدر اس
 % .25% والبسلة الجافة 26% , فاصولٌا الجافة 22مثل اللوبٌا الجافة 

: وهً اغنً االغذٌة بالسعرات الحرارٌة التً تمد االنسان بالطاقة , وهً تتكوم من  لدهونا -3
 را للدهون.الجلسرٌن واالحماض الدهنٌة ..... والخضر لٌست مصد

: وهً تلعب دورا هاما فً عملٌة التمثٌل الغذائً وفً معظم العملٌات الحٌوٌة داخل الفٌتامٌنات  -4
 جسم االنسان .

ٌلعب دورا هاما فً كافة خالٌا الجسم , خاصة خالٌا الجلد واالغشٌة المخاطٌة وفً  :Aفٌتامٌن  -

 -الخضر الصفراء اللون )الجزر حالة نقصه ٌصاب االنسان بمرض العشً اللٌلً , وهو موجود فً
 القاوون( كما ٌوجد فً الملوخٌة , السبانخ . -البطاطا

 ومن امثلتها  :Bمجموعة فٌتامٌن  -
 وهو موجود فً البقولٌات الجافة .  B1  Thiamineالثٌامٌن  -



4 
 

- B2  Riboflavin  الجزر. –السبانخ  –وهو موجود فً الخس 
- B3 Niacin  او Nicotinic acid فً البقولٌات الجافة . وهو موجود  
- B6 Pyridoxine  السبانخ. –وهو موجود فً الكرنب 
- B9 Folic acid  السبانخ . –وهو موجود فً البقولٌات الجافة 
- B12 Coplamin . وهو موجود فً الخس 
- Ascorbic acid  فٌتامٌن(C :) اساسً للنمو والمحافظة علً قوة االوعٌة الدموٌة ومقاومة وهو

 الكرنب. –السبانخ  –الفلفل  –و موجود فً البقدونس االلتهابات وه
صفار  –الزبد  – الحٌوانٌةٌساعد فً بناء العظام واالسنان وهو ٌوجد فً الزٌوت  :Dفٌتامٌن  -

 البٌض والٌوجد فً االغذٌة النباتٌة .
 : االمالح المعدنٌة -5
كجم(  73ص البالغ جم فً الشخ 1233: هو اكثر العناصر الموجودة فً جسم االنسان )الكالسٌوم -

, وٌقل فً وجود  D% من الكالسٌوم فً العظم و االسنان , ٌزداد وجود الكالسٌوم فً وجود فٌتامٌن 99, 

 , وٌوجد الكالسٌوم فً السبانخ والبقدونس والفاصولٌا . Phythic acidحامض الفٌتك 
سنان وٌوجد جم فً العظم واال 633جم فً جسم االنسان منهم  733: ٌوجد حوالً  الفوسفور -

 بسلة( -لوبٌا -بكثرة فً البقولٌات الجافة )فاصولٌا
 ام وٌوجد فً البقولٌات الجافة. جم فً جسم االنسان , نصفها فً العظ 23: ٌوجد حوالً  المغنسٌوم -
وٌإدي نقص  حدٌدوزالحدٌد علً صورة  تص امالح: ٌدخل فً هٌموجلوبٌن الدم , وتمدالحدٌ -

 , وٌوجد بوفرة فً البقولٌات الجافة والسبانخ والبقدونس. الحدٌد الً حاالت فقد الدم 

من ناحٌة القٌمة الغذائٌة والطبٌة علً النحو  لإلنسانوٌتضح مما سبق ان الخضر ذات اهمٌة كبٌرة 
 -التالً :

 امداد االنسان بالغذاء , خاصة الفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌة . -1
 االمعاء.تحتوي الخضر علً االلٌاف والتً تنشط حركة  -2
الخضر قلوٌة التفاعل وبذلك ٌعادل الحموضة الزائدة فً االمعاء فً حالة استهالك اغذٌة ذات  -3

 مصادر حٌوانٌة .
 النباتٌن. لألشخاصتعتبر الخضر الجافة وعٌش الغراب مصدرا مثالٌا للبروتٌن بالنسبة  -4
 ٌل البصل والثوم.تحتوي محاصٌل الخضر علً مواد لها تؤثٌر المضادات الحٌوٌة كما فلً محاص -5
تحتوي بعض محاصٌل الخضر علً زٌوت طٌارة لها تؤثٌرات طبٌة مفٌدة كما فً الكرفس , الثوم  -6

 , البصل , الجزر.

 المركبات الضارة فً الخضر

 Oxlateاالوكساالت  -1

نفس الغذاء مكونا ملح عند وجود اٌون االوكساالت فً الغذاء ٌتحد مع اٌون الكالسٌوم الموجود فً 
ت الكالسٌوم فٌتم ترسٌب الكالسٌوم )فال ٌستفٌد منه الجسم( وقد ٌسبب حصوات الكلً )نتٌجة اوكساال

  ترسٌب اوكساالت الكالسٌوم( 

 وٌوجد اٌون االوكساالت فً السبانخ والبنجر.

 Nitrate (NO3 )النترات  -2

فً حالة ( حٌث ٌإدي NO2عندما ٌتحول الً اٌون نٌترٌت ) Nitrateللنترات ٌحدث التؤثٌر السام 

امتصاص الجسم له بكمٌة كبٌرة الً اكسدة هٌموجلوبٌن الدم من حالة الحدٌدوز الً حالة الحدٌدٌك , فٌفقد 
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قدرته علً امداد الجسم باألكسجٌن وٌحدث التسمم وهً الحالة التً تعرف طبٌا باسم مبذلك 
Methemoglobinemia . 

 فً السبانخ. اق االوراق كمانعأوٌالحظ ان النترات تتراكم فً هذا 

  Favismالمركبات المسببة للفافٌزم :  -3

كلهم الفول  الرومً او البلدي )هذه الحساسٌة أهو مرض ٌحدث لبعض االفراد ذوي الحساسٌة عند 

( حٌث ٌإدي الً التسمم او الموت ان لم ٌسعف المرٌض بالعالج السرٌع , G6PDناتجة من نقص انزٌم 

 Hemolyticبٌض المتوسط , وهذه الحالة الطبٌة تعرف باسم وٌشٌع هذا المرض فً حوض البحر اال
anemia  ًهذا وٌختلف هذا المرض عن مرض انٌمٌا البحر المتوسط وٌسمThalasemia  وفٌه ٌحدث

 تكسٌر لكرات الدم الحمراء نتٌجة تكوٌن اجسام مضادة تهاجم الخالٌا. 
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 ةٌناثلا ةرضاحملا

 ضر تأثٌر العوامل البٌئٌة علً نمو محاصٌل الخ

 اوال: تأثٌر درجة الحرارة :

هم العوامل الجوٌة المإثرة علً نمو وتطور محاصٌل الخضر , بداٌة من زراعة البذور وحتً أهً 
 المحصول ومرحلة النمو ... فلكل مرحلة : باختالفالحصاد , وتختلف الحرارة المناسبة 

 . دها نموعنوهً اقل درجة ٌحدث  Minimum temperatureدرجة الحرارة الدنٌا  -1
 .وهً الدرجة التً ٌحدث عندها اقصً نمو  Optimum temperatureدرجة الحرارة المثلً  -2
 .وهً اقصً درجة ٌتحملها النبات  Maximum temperature القصوىدرجة الحرارة  -3

صل الً درجة تجمد الماء فً الخالٌا توٌالحظ ان انخفاض درجة الحرارة عن الدرجة الدنٌا الً ان 
اما فً حالة ارتفاع . الحالة فان الماء ٌفقد خصائصه كوسط لكل التفاعالت الحٌوٌة فً النباتوفً هذه 

, تحدث تغٌرات ال عودة فٌها فً التركٌب الجزٌئً للبروتٌنات  القصوىدرجة الحرارة فوق الدرجة 
 .واالنزٌمات 

ال جٌدا فً الجو البارد ولكل محصول درجة الحرارة المناسبة له , فبٌنما ٌعطً الجزر والسبانخ محصو
المعتدل , فان البطٌخ والخٌار ال تنمو وال تثمر اال فً الجو الدافئ , واشد اجزاء النبات حساسٌة لدرجة 
الحرارة هً الورقة فكبر سطحها فً نبات الكوسة ٌجعلها اقل تحمال النخفاض درجة الحرارة عن الطماطم 

 مثال.

عن كل من عملٌة التمثٌل الضوئً  تؤثٌرهاللنبات من خالل  تإثر درجة الحرارة علً المحصول الكلً
والتنفس , فارتفاع درجة الحرارة ٌإدي الً زٌادة كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً حتً تصل الً اقصً حد 

حصول وبعد ذلك تقل كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً بارتفاع درجة الحرارة مدرجة الحرارة المثلً لللها عند 
 ت ٌإدي االرتفاع فً درجة الحرارة الً زٌادة معدل فقد المواد الغذائٌة نتٌجة التنفس .وفً نفس الوق

 درجات الحرارة علً كمٌة  تؤثٌر( 1شكل )

 المواد الغذائٌة 

 

 والمحصول الناتج هو عبارة عن الفرق بٌن عملٌة التمثٌل الضوئً والتنفس .

ارة اللٌل والنهار ..... حٌث ان درجات حرارة هذا..... وتستفٌد النباتات من التفاوت بٌن درجتً حر
 اللٌل دائما اقل من درجات حرارة النهار

البناء الضوئي    6 CO2 + 6 H2O              C6H12O6 + 6 O2 
 

C6H12O6 + 6 O2  التنفس                       6 CO2+ 6 H2O 
 

 أكسجٌن جلوكوز مـــاء ثانً أكسٌد الكربون
 كـلـــوروفـٌـل

 أكسجٌن جلوكوز مـــاء ثانً أكسٌد الكربون



7 
 

ٌقلل من معدل الفقد بالتنفس , حٌث ان المحصول واالستفادة تتمثل فً ان انخفاض درجة حرارة اللٌل 
 التنفس –الضوئً  التمثٌل= 

 وه المختلفة:نموتؤثر درجات الحرارة علً النبات فً مراحل 

درجة الحرارة من الدنٌا الً  بارتفاعنبات: ترتفع نسبة االنبات لمحاصٌل الخضر إلعلً ا التؤثٌر -1
رة الً العظمً وعموما فان جمٌع بذور الخضر ال تنبت اذا المثلً ثم تنخفض بعد ذلك بزٌادة درجات الحرا

 م . 43وصلت درجة الحرارة الً 
 علً نمو محاصٌل الخضر: التؤثٌر -2

تإثر درجات الحرارة علً نمو ومحصول وجودة نباتات الخضر وهنا سوف نوضح بعض االمثلة فقط 
دة وتإثر درجات الحرارة علً ( ٌناسبه جو معتدل مائل للبروٌة. فمثال محصول الجزر )محاصٌل جذر

,  م⁰23-15شكل الجذور وحجمها ولونها ونسبة السكرٌات بها . افضل مدي حراري لنمو الجزر هو 
زٌادة درجات الحرارة عن ذلك ٌإدي الً تشوه شكل الجذور وقصر طولها وٌصبح لونها باهت وتقل بها 

فٌإدي الً استطالة الجذور   م⁰23-15 دىنسبة السكرٌات اما انخفاض درجات الحرارة عن هذا الم
 وتصبح رفٌعة ومشوهة واٌضا ٌصبح لونها باهت .

بالنهار ,ارتفاع درجة الحرارة عن   م⁰33-24( انسب درجة حرارة لنموها ثمرٌةمحاصٌل ) الطماطم
لٌال , وانخفاض الحرارة   م⁰23-15ذلك ٌقلل نسبة العقد , ولقد وجد ان انسب درجة لحدوث العقد هً 

 ال ٌحدث عقد.  م⁰13وصلت الً  فاذالك ٌقلل العقد عن ذ

ه( ٌناسبها درجات حرارة مرتفعة نسبٌا وفترة اضاءة طوٌلة فً فترات نموها ٌالبطاطس)محاصٌل درن
االولً لتكوٌن مجموع خضري قوي ثم تحتاج الً درجات حرارة منخفضة نسبٌا وفترة اضاءة قصٌرة 

 لتكوٌن الدرنات.

  م⁰15-13اثناء النهار ,   م⁰18-15حرارة لصب الدرنات هً نسب درجة أن أوافادت الدراسات 
اثناء اللٌل وزٌادة درجات الحرارة عن المدي السابق ٌإدي الً صغر حجم الدرنات المتكونة اما زٌادة 

 ٌإدي الً عدم تكوٌن الدرنات. م⁰29الحرارة عن 

درجات الحرارة تقل جودة رإوس جودة ثمار الخضر بدرجات الحرارة , ففً حالة ارتفاع  وتتؤثر
الخس وتزداد نسبة المرارة بها وتقل نسبة صبغة اللٌكوبٌن فً الطماطم وتخشب جذور اللفت والجزر , اما 

ون ثمار الفلفل وقرون لون اقراص القرنبٌط باللون البنً وتلانخفاض درجات الحرارة فٌإدي الً ت
 الفاصولٌا باللون البنفسجً .

جات الحرارة بٌن االرتفاع واالنخفاض ٌإدي الً تنشٌط نمو البراعم الزهرٌة كما كذلك فان تذبذب در
 فً السبانخ , البنجر والكرفس وهذا ٌقلل من القٌمة التسوٌقٌة.

 الضوء تأثٌرثانٌا: 

ال ٌمكن للنبات ان ٌنمو فً غٌاب الضوء فهو العامل االساسً فً عملٌة البناء الضوئً والتً تعتمد 
 .ت كلٌا فً تحضٌر السكرٌات االولٌة علٌها النباتا

% من الطاقة االشعاعٌة الكلٌة التً تسقط عن االوراق تستغل فً 53وضحت الدراسات ان أولقد 
% من علً سطح الورقة وبذلك تستفٌد النباتات 33بٌنما ٌنعكس  باإلشعاع% ٌفقد 19تبخٌر الماء وان 

 ة , نوعٌة الضوء وطول الفترة الضوئٌة.النباتات بكل من شدة االضاء وتتؤثر% فقط 1بحوالً 
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  Light intensityشدة االضاءة  -1

هً كمٌة االضاءة الكلٌة التً تصل الً النبات , وهً تختلف فً منطقة ما باختالف الٌوم والموسم 
والبعد عن خط االستواء .... فهً تزٌد من شروق الشمس حتً منتصف النهار ثم تقل بعد ذلك , وتكون 

لصٌف مقارنة بباقً فصول السنة , كما تكون عند اقصً ارتفاع لها عند خط االستواء ثم تقل فً ا مرتفعة
 كلما اتجهنا الً القطبٌن.

 -وقد قسمت محاصٌل الخضر حسب احتٌاجها لشدة االضاءة الً:

 –البقولٌات  –مثل القرعٌات  الثمرٌةالشدٌدة : وتشمل محاصٌل الخضر  لإلضاءةنباتات محبة  -1
 . اتالباذنجانٌ

نباتات متوسطة االحتٌاج لشدة االضاءة : وتشمل الخضر الجذرٌة مثل البنجر والجزر وكذلك  -2
 . االبصال والصلٌبٌات

 البقدونس. –السبانخ  –قلٌلة االحتٌاج لشدة االضاءة  :وتشمل الخضر الورقٌة مثل الخس  تنباتا -3
  

  Wave length نوعٌة الضوء  -2

الضوئٌة سواء كانت مرئٌة او غٌر مرئٌة )االشعة تحت  ٌشٌر نوع الضوء الً اطوال الموجات
 .الحمراء وفوق البنفسجٌة(

 الضوئٌة لإلشعاعات( اطوال الموجات المختلفة 2وٌوضح جدول)

 طول الموجة نوع االشعة

 مللً مٌكرون 193اقل من  xاشعة 

 مللً مٌكرون 433-193اقل من  االشعة فوق البنفسجٌة

 مللً مٌكرون 733-433اقل من  الضوء المرئً

 مللً مٌكرون 2333-733اقل من  االشعة تحت الحمراء

 مللً مٌكرون2333اكتر من  موجات الرادٌو

مللً  733-433( ان اطوال موجات الضوء المرئً تتراوح ما بٌن 2وكما هو واضح بالجدول )
 و ء علً اسرمٌكرون , وهذا الضوء تمتصه صبغة الكلوروفٌل , حٌث تعمل البالستٌدات الخضرا

الكربوهٌدرات فٌما  ال نتاجامتصاص الطلقة الضوئٌة وتستخدمها فً اتحاد ثانً اكسٌد الكربون والماء 
 .Photosynthesis ٌسمً بعملٌة التمثٌل الضوئً

 photo periodطول الفترة الضوئٌة  -3

من خالل وهً فترة الضوء والظالم خالل ٌوم معٌن , تإثر طول الفترة الضوئٌة علً النباتات 
 -طرٌقٌن :

علً كمٌة الضوء الكلٌة التً تتعرض لها النباتات وبالتالً تإثر علً كمٌة الغذاء  تؤثٌرهامن خالل  -1
 المجهز والنمو والمحصول.
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  photoperiodismعلً نمو وتطور النباتات , وٌسمً باسم التواقت الضوئً  تؤثٌرهامن خالل  -2

 , 

النحو الخضري الً االزهار او تكوٌن الدرنات او االبصال  تحول فٌه النباتات منتوهو الوقت الذي 
 . ....الخ

 -:وتنقسم النباتات حسب استجابتها للفترة الضوئٌة الً

وهً النباتات التً ال تزهر اال اذا :  long day plantsنباتات النهار الطوٌل )اللٌل القصٌر(  -

الخس وبعض  –( ومن امثلتها السبانخ ساعات 13-8تعرضت الً فترة اضاءة طوٌلة وفترة لٌل قصٌر )
 اصناف البصل.

التً تزهر فقط تحت النباتات وهً :   short day plantsنباتات النهار القصٌر )اللٌل الطوٌل(  -

 الخرشوف والبطاطس. –الفراولة  -ساعة( مثل البطاطا14-13ظروف النهار القصٌر واللٌل الطوٌل )
وهً النباتات التً ال تتؤثر فً ازهارها بطول الفترة  :  Day neutral plantsنباتات محاٌدة  -

 الضوئٌة مثل الطماطم والبامٌا والقرعٌات .

 ثالثا: تأثٌر الهواء الجوي

% نٌتروجٌن , 78.37% اوكسجٌن 23.95تتكون الطبقات السفلً من الغالف الجوي من حوالً   
بة قلٌلة من الغازات األخرى مثل علً اساس الحجم ونس  %3.33اما نسبة ثانً اكسٌد الكربون فهً 

 االوزون , واول اكسٌد الكربون وغٌرها .

اهمٌة غاز االكسجٌن: الزم لتنفس جمٌع الخالٌا الحٌة فً النباتات الراقٌة سواء كان جذورا او مجموع 
 المركبات العضوٌة الً ثانً اكسٌد لعملٌة تستخدم الخالٌا االكسجٌن ألكسدةخضري او ثمري , وفً هذه ا

 .الكربون والماء من اجل الحصول علً الطاقة الالزمة لجمٌع العملٌات الحٌوٌة

 اما ثانً اكسٌد الكربون فؤنه اساسً فً عملٌة التمثٌل الضوئً

ووجد انه بزٌادة تركٌز ثانً اكسٌد الكربون فان شدة عملٌة التمثٌل الضوئً تزداد الً ان تصل الً 

عامال محددا فً عملٌة التمثٌل الضوئً اال اذا  CO2ٌعتبر تركٌز وال  % .1.2قٌمتها عند تركٌز حوالً 

 كانت بقٌة العوامل البٌئٌة المإثرة فً وضعها المثالً .

  Relative Humidityرابعا : الرطوبة النسبٌة 

من  حوهً تلعب دورا هاما فً نمو محاصٌل الخضر حٌث تإثر مباشرة علً معدل عملٌتً النت  
 سطح التربة .النبات والتبخر من 

وتعمل الرطوبة النسبٌة المرتفعة علً تحسٌن انتاجٌة محاصٌل الخضر الورقٌة مثل القرنبٌط والخس 
 والسبانخ .

كما تإثر الرطوبة علً جودة محاصٌل الخضر ففً حالة البطاطا تإدي زٌادة الرطوبة الً زٌادة نسبة 
لبطاطا فً جو حار جاف فان نسبة الجلوكوز السكروز فً الجذور فتزداد حالوتها بعكس الحال لو زرعت ا

ون الً انتاج ثمار والقاو تزداد , وعلً العكس من ذلك ٌإدي الجو الجاف )رطوبة منخفضة( فً الشمام 
ذات جودة عالٌة .. قشرتها صلبة , ولحم متماسك ونسبة سكر مرتفعة وطعم مرغوب , ولكن ..... كلما 

 ارتفعت الرطوبة ساعد ذلك علً انتشار االمراض خاصة الفطرٌة والفٌروسٌة.
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 ةثلاثلا ةرضاحملا

 معامالت رعاٌة محاصٌل الخضر

  Re-sowing or Replantingاوال : الترقٌع 

هو اعادة زراعة الجور التً لم ٌحدث لها انبات او الشتالت التً ماتت عقب الشتل او االجزاء   
الخضرٌة التً لم تستطع استئناف النمو , وعادة ما ٌتم الترقٌع بنفس البذور او الشتالت او االجزاء 

ة , والسبب فً عدم االنبات الخضرٌة لنفس الصنف السابق استعماله , وٌتم ذلك بعد اسبوعٌن من الزراع
 -ٌرجع الً سبب او اكثر من االسباب التالٌة:

 . إلنباتلعدم توافر الرطوبة الالزمة  -1
 زٌادة الرطوبة ونقص االكسجٌن . -2
 االصابات الفطرٌة او الحشرٌة . -3
 :انخفاض نسبة االنبات  -4

 Thinningالخف ثانٌا : 

 احدة , وٌجب ان ٌتم علً دفعتٌن وقبل الري.هو ترك العدد المناسب من النباتات فً الجورة الو  

 ع كمٌة اكبر من البذور فً الجورة لضمان الحصول علً انبات جٌد .ضوالسبب فً ذلك ان المزارع ٌ

 قٌع والخف حٌث ٌمكن التغلب علٌها:وجدٌر بالذكر ان الزراعات الحدٌثة ال ٌتم فٌها اجراء عملٌتً التر

 %.133حٌث تكون نسبة انباتها وهً مضمونة االنبات بزراعة اصناف البذور الهجٌن   1 -

وهى مصنعة من االستٌروفوم او البالستٌك  Speedling traysصوانً االنبات السرٌع  استخدام   -2 

ٌوضع بها بٌئات زراعٌة مثل الرمل , البٌت موس  vوتوجد بها انخفاضات مخروطٌة بشكل حرف 

 ور وبالتالً نجاح زراعة شتالت معظم محاصٌل الخضر.ضمن عدم تقطٌع الجذنحٌث  ,الفٌرمٌكٌولٌت

 Cultivationثالثا: العزٌق 

 والعزٌق له فوائد عدٌدة منها :

 التخلص من الحشائش. -
 ٌساعد علً سد الشقوق التً تتكون فً االراضً الثقٌلة . -
 ٌعمل علً تثبٌت النباتات . -
 ٌساعد علً خلط االسمدة بالتربة. -

 :ة ال تستخدم عملٌة العزٌق وٌمكن االستغناء عنه بواسطة وٌالحظ ان المزارع الحدٌث

 Herbicidesمبٌدات الحشائش  -1
  Mulchاستخدام اغطٌة التربة  -2

 : التؤثٌرومبٌدات الحشائش تقسم علً حسب كٌفٌة 

 وهً تقتل االنسجة بالمالمسة . Contactسامة بالمالمسة  -
 قتل اعضاء التكاثر والحشرات المعمرة.وهً تنتقل مع اجزاء النبات وتفٌد فً  Systemicجهازٌة  -
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 .وهذه المبٌدات تقتل الحشائش الضارة وال تضر المحصول

 -وهً تقسم الً : Mulchتغطٌة التربة  -
 peatوتشمل اوراق الشجر , القش , التبن والبٌت موس  Organic mulchاغطٌة عضوٌة  -1

moss  سم لباقً المواد 7,5-5سم للبٌت موس وسمك من 2,5وٌتم فرشها علً سطح االرض بسمك

فً  تتتحلل فً التربة حٌث ٌإدي ذلك الً نقص كمٌة االزو  العضوٌة, وٌالحظ أ ن اغطٌة االعضوٌة 
 التربة وهذا ٌستدعً اضافة سماد ازوتً .

 حٌث ٌغطً سطح التربة بورق علً شكل لفائف ولكنها مكلفة. Paper mulchاغطٌة ورقٌة  -2
 هً عبارة عن رقائق من البالستٌك الشفاف او االسود .و Plastic mulchاغطٌة بالستٌكٌة  -3

 : Mulchوفً ممٌزات اغطٌة التربة 

 التخلص من الحشائش  -
تتوقف علً نوع البالستٌك..)الغالف البالستٌكً احداث تغٌرات فً درجة الحرارة للطبقة السطحٌة  -

 االسود ٌمتص الحرارة , بٌنما االبٌض ٌعكس الحرارة(.
 لماء.التقلٌل من تبخر ا -
 التقلٌل من انضغاط التربة بسبب قلة مرور اآلالت. -
 تقلٌل فقد االسمدة بالرشح نظرا لعدم الحاجة الً ري زائد. -
 شلٌك(. -تقلٌل تعفن الثمار )طماطم -

 القرعٌات. وتعد اكثر المحاصٌل استجابة لألغطٌة البالستٌكٌة الشلٌك و

المختلفة وعادة ما  بؤلوانه  Polyethyleneاٌثٌلٌن وغالبا ما ٌستخدم البالستٌك المصنع من مادة البولً 

 سم .233-93مٌكرون وعرضه علً حسب نوع المحصول وطرٌقة التخطٌط من  63-43ٌكون سمكه من 

 Irrigationرابعا : الري 

حً(( فهو ٌدخل فً تركٌب  ءشًالماء مهم لكل الكائنات الحٌة .. قال تعالً ))وجعلنا من الماء كل 
لجمٌع العملٌات الحٌوٌة داخل الخلٌة وفً نقل العصارة داخل النبات وفً وهو ضروري المادة الحٌة 

... وٌحصل النبات علً الماء عن طرٌق ححصول النبات علً احتٌاجاته من التربة وفً حدوث عملٌة النت
لجزء الري او االمطار .. وكمٌة الماء المضافة ٌفقد جزء منها عن طرٌق النشع وجزء عن طرٌق البخر وا

 .حالمتبقً للنبات ٌتوقف علً نوع التربة .. كما ان الجزء الذي ٌمتصه النبات ٌفقد جزء منه عن طرٌق النت

الهدف من الري هو اعادة نسبة الرطوبة الً السعة الحقلٌة )وهً كمٌة المٌاه التً تحتفظ بها التربة 
 ضد الجاذبٌة االرضٌة(.

 طرق الري : تتوقف طرٌقة الري علً :

 المحصول.نوع  -1
 مدي توافر الماء. -2
 الظروف الجوٌة  -3
 نوع التربة -4
 مستوي الملوحة فً التربة وفً ماء الري . -5
 Surface irrigationالري السطحً  (1)
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مستوٌة , وٌعتبر هذا النظام اسهل وارخص  , وٌتطلب ان تكون االرضفى مصر وهو النظام الشائع 
 طرٌقة للري ولكن ٌعب علٌه االتً:

 ء الري.فقد الكثٌر من ما -1
 .ال ٌمكن اجراءه فً االراضً غٌر المستوٌة  -2
 .عدم تجانس توزٌع الماء -3
 تتزهر االمالح علً سطح التربة فً االراضً الملحٌة . -4
 .الحاجة الً اٌدي عاملة كثٌرة  -5
  Sprinkler irrigation بالرشالري  (2)

محدودة من المٌاه  فً االراضً الرملٌة والتً غالبا ما تروي من مصادر بالرشتستخدم طرٌقة الري 
ٌشبه قطرات المطر من خالل مواسٌر  ذاذمثل االبار االرتوازٌة , وٌضاف الماء الً النباتات فً صورة ر

 متصلة بمصدر للري مركب علٌها رشاشات مختلفة االنواع واالقطار .

بنحو , بالمقارنة  2كجم/سم4,2 -2,5من  بالرشوٌتراوح الضغط المستخدم فً النظم المختلفة للري 
 او اقل فً حالة الري بالتنقٌط. 2كجم/سم1

 :بالرشنظم الري 

 . المتؤرجحةنظام االنابٌب عدٌدة البشابٌر او االنابٌب  -1
 .نظام االنابٌب المثقبة  -2
 . الرشاشات الدوارة -3
 . نظام االنابٌب المثقبة المتحركة علً عجل -4
 . نظام الري بالمدفع -5
 Center pivot systemنظام الري المحوري  -6

قوم كل جهاز محوري بري دائرة تتراوح مساحتها علً حسب طول خط االنابٌب والذي ٌتراوح ما ٌ
م طوال . وهذا النظام ٌقوم علً تثبٌت انبوب الري والرشاشات علً هٌاكل وابراج بشكل 453-153بٌن 

ذلك م وب3-2,5م, وٌكون ارتفاع خط االنابٌب من 33تبعد عن بعضها حوالً مرتكزة علً عجل  Aحرف 

 ٌمكن اجراء العملٌات الزراعٌة بسهولة.

ٌندفع الماء تحت ضغط مرتفع فٌخرج فً صورة ضباب كثٌف : وفٌة Mist irrigation ذاذالري بالر

 وهو عادة ٌستخدم فً البٌوت المحمٌة .

 مزاٌا الري بالرش :

 اضً غٌر المستوٌة .الرٌمكن اجراإه فً ا -1
 التوفٌر فً ماء الري . -2
 قنوان او اقامة بتون. ال ٌحتاج الً شق -3
 .ٌمكن التحكم فً معدل الري وكمٌة المٌاه  -4
 .ٌوزع الماء بصورة اكثر تجانسا  -5
 . ٌحتاج الً عمالة اقل -6
 . االمالح علً سطح التربة رتتزهال  -7
 .ٌمكن تنظٌم شبكة الري بحٌث ال تتعارض مع العملٌات الزراعٌة  -8
 . ٌمكن اضافة االسمدة مع ماء الري -9

 .علً سطح االوراق فٌزٌد عملٌة التمثٌل الضوئً  ٌزٌل االتربة من -13
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 عٌوب الري بالرش:

 . ارتفاع التكالٌف االنشائٌة -1
 .زٌادة الماء المفقود بالبخر -2
 فانة ٌسبب ضررا للنموات الخضرٌة .اذا احتوت مٌاه الري علً نسبة عالٌة من االمالح فانه  -3
 . ٌساعد علً انتشار بعض االمراض -4
 . ة مع الريقد تتعارض الرٌاح القوٌ -5
 Trickle or Drip irrigationالري بالتنقٌط  (3)

هو توصٌل الرطوبة االرضٌة الً السعة الحقلٌة فً منطقة محدودة حول النبات , وهذا النظام اصبح 
 ضرورة ملحة فً المناطق الصحراوٌة والتً تعانً نقص شدٌد فً المٌاه ومعرضة لمشاكل الملوحة.

لضخ الماء , صمامات للتحكم فً الضغط , مرشحات للماء , محابس , وٌتكون هذا النظام من ماكٌنة 
 نقاطات. سمادة , خط انابٌب بالستٌكً رئٌسً وخطوط فرعٌة و

 ممٌزات الري بالتنقٌط:

 .التوفٌر الكبٌر فً المٌاه , حٌث تروي منطقة الجذور فقط  -1
 . عدم فقد االسمدة بالرشح -2
ع االمالح فً اطراف المنطقة المبتلة وتكون بعٌدة عن غسل االمالح بعٌدا عن النباتات )حٌث تتجم -3

 . الجذور(
 . ر فً االٌدي العاملةٌالتوف -4
 . زٌادة المحصول -5
امكانٌة زراعة محصولٌن او ثالثة بالتتابع فً نفس الحقل دون الحاجة الً تجهٌز االرض من  -6
 .جدٌد 
 /دقٌقةلتر 5كون حوالً عدم الحاجة الً ابار ذات تصرٌف عال , اذ ان كمٌة الماء الالزمة ت -7

 /هكتار .

 العٌوب :

 . انسداد النقطات -1
 . ارتفاع التكلفة االنشائٌة -2
 . تحتاج الً صٌانة دورٌة منتظمة وادارة مدربة -3
 االسباب االتٌة : بؤحدهذا .. وٌحدث انسداد النقطات  -
 . حبٌبات التربة او المواد العضوٌة التً تتسرب الً الماء وتعالج مسبقا بالترشٌح -1
للمواد السمادٌة وتعالج بإضافة محلول مخفف من حمض الكبرٌتٌك او حمض  الكٌمائىلترسٌب ا -2

 الهٌدروكلورٌك. 
وقائً ,  كؤجراء 1ppmالكلور  نمو البكترٌا والطحالب داخل اجهزة الري بالتنقٌط .. وٌعالج بحقن -3

ة هٌبوكلورٌد دقٌقة علً االقل علً صور 33لمدة  53ppm-23وفً حالة وجود مشكلة ٌتم اضافة 

 الصودٌوم او هٌبوكلورٌد الكالسٌوم .

 Fertilizationخامسا : التسمٌد 

ان اضافة السماد بالمعدل والنوعٌة المناسبة وفً الموعد الصحٌح وطرٌقة االضافة المالءمة احد 
 .محصول مرتفع وجودة عالٌة  إلنتاجاالهداف المشروعة 

   Organic manureوال : االسمدة العضوٌة ا
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, تعمل علً لصق حبٌبات التربة ببعضها  humusتقوم البكترٌا بتحلٌل المادة العضوٌة وتنتج الدبال 

وتكوٌن تجمعات اكبر حجما مما ٌزٌد من مسامٌة التربة الثقٌلة ونفاذٌتها وٌحسن تهوٌتها كما ٌزٌد من 
للماء .. كما ان  محبلدبال تماسك االراضً الرملٌة الخفٌفة وٌزٌد مقدرتها علً االحتفاظ بالرطوبة الن ا

نتٌجة تحلل المادة العضوٌة ٌتكون غاز ثانً اكسٌد الكربون الذي ٌذوب فً الماء مكونا حمض الكربونٌك 
 الذي ٌعمل علً ذوبان الكثٌر من المركبات قلٌلة الذوبان مثل الفوسفور .

 

 انواع االسمدة العضوٌة 

ة : وهً جمٌع االسمدة التً تتكون من مخلفات اسمدة ناتجة من المخلفات الحٌوانٌة الزراعٌ -1
 حمام ...الخ. –دجاج  –حٌوانٌة مثل الماشٌة 

اسمدة ناتجة من المخلفات النباتٌة : مثل مخلفات حقول الخضر والمحاصٌل المختلفة وكذلك البٌت  -2
 موس .
حصول تزرع بغرض قلبها فً التربة بعد نموها ولٌس بهدف اخذ م التًاالسمدة الخضراء : وهً  -3

 منها , وغالبا ما تكون من محاصٌل العائلة البقولٌة . 

 Chemical Fertilizersثانٌا : االسمدة الكٌماوٌة 

الكٌماوٌة التً تضاف للتربة او تستخدم رشا علً النباتات بهدف تغذٌتها وهً اما وهً كل المركبات 
 ان تكون بسٌطة او مركبة , وتنقسم الً :

 صر الفعال هو االزوت ومنها :: والعناألزوتٌةاالسمدة  -1
 N%33.5اسمدة نتراتٌة : نترات االلومنٌوم  -

 ++N ,34 %Ca% 15.5نترات كالسٌوم  

 N%13نترات البوتاسٌوم 

 N%16نترات الصودٌوم 

 N%23,5اسمدة نشادرٌة : سلفات النشادر  -
 N%46الٌورٌا :  -
 P2O5: العنصر الفعال االسمدة الفوسفاتٌة  -2

 P2O5 %23-16وٌحتوي علً السوبر فوسفات العادي 

 P2O5 %47-43السوبر فوسفات الثالثً وٌحتوي علً 

 االسمدة البوتاسٌة : -3

 K2O% 54-48سلفات البوتاسٌوم 

 K2O% 62-48كلورٌد البوتاسٌوم

هً التً تحضر بخلط اثنان او اكثر من االسمدة البسٌطة معا خلطا مٌكانٌكٌا وبنسب  المركبةاالسمدة 
 ً اكثر من عنصر سمادي فعال .معٌنة ولذلك تحتوي عل

: هً اسمدة تكمٌلٌة لتسمٌد االرض وهً غالبا اسمدة مركبة بها اكثر من عنصر  االسمدة الورقٌة
 سمادي وتوجد علً صورة سائلة او مسحوق , تستخدم رشا علً النباتات .

  Chelated Fertilizersاالسمدة المخلبٌة 
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ة .. وهً عبارة عن مركبات عضوٌة حلقٌة مرتبطة حٌث توجد االسمدة فً صورة مركبات مخلبٌ 
بمعدن او اكثر وبشدة تتفاوت من مركب الً اخر وهً قابلة للذوبان فً الماء ولكنها بطٌئة التحلٌل نظرا 

لتركٌبها الحلقً , حٌث ٌتٌسر العنصر المتصاص النبات دون ان ٌفقد بالتثبٌت . ومن اهم العناصر 
 مخلبٌة الحدٌد , النحاس , الزنك ... وغٌرها .السمادٌة التً توجد فً صورة 

 ومن المركبات المخلبٌة الشائعة االستعمال 

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA) 

 المخصبات الحٌوٌة : 

 فطر(-هً كل االضافات ذات االصل الحٌوي )بكترٌا

 بهدف مد النبات النامً بجزء من احتٌاجاته الغذائٌة 

 وتنقسم الً : 

 الجوي : لألزوتمخصبات حٌوٌة مثبتة اوال : 

بتثبٌت االزوت الجوي وتمد به النبات وتؤخذ من النبات ل : حٌث تقوم ئمٌكروبات تعٌش تكافلٌا مع العا

  Rhizobiumالمواد الكربوهٌدراتٌة .. مثل بكترٌا العقدٌن 

فٌر احتٌاجاتها الغذائٌة مٌكروبات تعٌش معٌشة ال تكافلٌة )حرة( : وفٌها تعتمد علً نفسها فً تو -
 وتثبت االزوت الجوي 

 Klebseilla , Azospirillium , Azotobacterمثل بكترٌا 

 

 . ثانٌا: مخصبات تقوم باذابة ومعدنة الفوسفات العضوي وتحوله الً صورة مٌسرة للنبات

ة والتً تقوم بتحوٌل الفوسفور الً صورة مسٌر Bacillus, Pseudomonasمصادر بكترٌة مثل  -

 .للنبات 
وهً تفرز انزٌم الفوسفاتٌز الذي ٌزٌد من  Mycorrhizaمصادر فطرٌة مثل فطر المٌكورٌزا  -

 .صالحٌة الفوسفور لالمتصاص 
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 ةعبارلا ةرضاحملا

 اساسٌات الزراعة المحمٌة )الصوبات( والزراعة بدون ارض )الهٌدروبونٌك(

 اسس الزراعة المحمٌة اوال :

 ة المحمٌة :تعرٌف الزراع   

وهً زراعة النباتات فً منشات خاصة تسمً الصوبات او البٌوت المحمٌة بهدف حماٌتها من 
الظروف الجوٌة الغٌر مناسبة وانتاجها فً غٌر مواسم زراعتها العادٌة , وقد تكونه الصوبات متحكم فٌها 

 او غٌر متحكم فٌها . ..الخ( ..اضاءة  –التحكم فً نسبة ثانً اكسٌد الكربون  –تبرٌد  –)تدفئة 

  -تقسم البٌوت المحمٌة حسب مادة الغطاء :

وهً اما تكون بٌوت بسٌطة مفردة او بٌوت متصلة , وتستخدم   Glass housesبٌوت زجاجٌة  -1

 فً انشائها هٌاكل من الخشب او الحدٌد او االلومنٌوم وتغطً بالزجاج .
ٌطة او متصلة , وتستخدم فً انشائها وهً ان تكون بٌوت بس Plastic housesبٌوت بالستٌكٌة  -2

 .هٌاكل من الخشب او االلومنٌوم او مواسٌر المٌاه المجلفنة وتغطً بالبالستٌك 

 مقارنة بٌن البٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة :

بالرٌاح من البالستٌكٌة وانها تحتفظ بالحرارة بصورة افضل  تؤثراتتمٌز البٌوت الزجاجٌة بانها اقل 
 -ك تمٌز البٌوت البالستٌكٌة باالتً :ولكن ٌقابل ذل

 .اقامة البٌت البالستٌكً حوالً عشر تكالٌف اقامة البٌت الزجاجً علً نفس المساحة تبلغ تكالٌف  -1
 . ألخرسهولة نقل البٌت البالستٌكً من مكان  -2
 . ٌمكن تشكٌل البٌت البالستٌكً لٌكون شكل نصف دائري ٌسمح بنفاذ اكبر قدر من اشعة الشمس -3
 . البٌوت البالستٌكٌة محكمة الغلق تكون -4
 . الهٌكل المستخدم فً البٌوت البالستٌكٌة بسٌط وال ٌمنع اشعة الشمس -5
 .تحتاج البٌوت الزجاجٌة الً صٌانة مستمرة  -6

 

 

 انشاء البٌوت المحمٌة 

 ٌجب مراعاة الشروط االتٌة عند انشاء البٌوت المحمٌة :

 :  ؛ ٌتم مراعاة االتً اختٌار الموقع المناسب -1
 .من مصدات الرٌاح المتوفرة  –بقدر االمكان  –االستفادة  -
 .ان ٌتوفر بالموقع مصدر جٌد ودائم لماء الري  -
 . توافر االٌدي العاملة بالمنطقة -
 . سهولة المواصالت -
 . خصوبة التربة وجٌدة الصرف -
 ان ٌسمح الموقع بالتوسعات المستقبلٌة  -
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 اختٌار االتجاه المناسب  -2

ات هو شمالً جنوبً حٌث ٌسمح بنفاذ اكبر كمٌة من اشعة الشمس الً داخل افضل اتجاه للصوب
 . الصوبة

 غطاء البٌوت المحمٌة 

 تقسم الً :

 Glassالزجاج  -1
 Fiber glassاللٌف الزجاجً )الفٌبرجالس(  -2
والبولٌفٌناٌل كلوراٌد  polyethyleneوله انواع كثٌرة اهمها البولٌثلٌن  plasticالبالستٌك  -3

Poiyvinyl chloride 

 : االغطٌةاهم الخصائص التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار هذه 

كمٌة من الضوء فً المناطق الملبدة  ألكبرنفاذٌة الغطاء للضوء : ٌجب ان تكون االغطٌة منفذة  -1
 .بالغٌوم , بٌنما تفضل االغطٌة االقل نفاذٌة للضوء فً المناطق التً تزٌد بها شدة االضاءة طول العام 

تحت المراء : هذا العامل مهم لٌال عندما تبعث التربة واالجسام الصلبة  لألشعةغطاء نفاذٌة ال -2
بالصوبة الحرارة التً اكتسبتها اثناء النهار فً صورة اشعة تحت حمراء طوٌلة الموجة , فاذا كان الغطاء 

غطاء غٌر منفذ لها , تعمل تفقد فً الفضاء الخارجً وال ٌتم تدفئة البٌت , بٌنما اذا كان ال فؤنها لألشعةمنفذا 
 .علً رفع درجة حرارته 

فوق البنفسجٌة : وهً مهمة فقط فً االماكن المرتفعة عن سطح البحر والتً  لألشعةنفاذٌة الغطاء  -3
 .الغطاء البالستٌكً  تآكلتزٌد فٌها االشعة فوق البنفسجٌة والتً تإدي الً 

 Hydroponicثانٌا : الزراعة بدون تربة )هٌدروٌونٌك( 

بمعنً الماء والثانً   hydroكلمة ٌونانٌة االصل تتكون من مقطعٌن االول  Hydroponicكلمة 

ponic مل تعنً عمل الماء , وهذا تمٌزا عن المزارع االرضٌة العادٌة جوتعنً العمل وفً الم

Geoponics . 

 وتقسم مزارع الهٌدربونٌك علً حسب :

 البٌئة التً تنمو فٌها الجذور الً : (1)
, وفٌها تكون جذور النباتات فً المحلول الغذائً بصفة مستمرة  water cultureمائٌة مزارع  -1

 NFTمثل مزارع االغشٌة المغذٌة 
, وفٌها تكون جذور النباتات فً بٌئة صلبة مثل الرمل ,  Substratesالتربة :  لبدائمزارع  -2

 البرلٌت , الصوف الصخري ...الخ 
 .فع المحلول الغذائً علً هٌئة رذاذ فً حٌز مغلق , وفٌها ٌد Aeroponicمزارع هوائٌة  -3
 طرٌقة استخدام المحلول الغذائً : (2)
, وفٌه ٌكون اعداد المحلول الغذائً علً فترات مثل الري بالتنقٌط ,  open systemنظام مفتوح  -1

 الخ الصوف الصخري , البرلٌت والفٌرموكوالٌت .. –البٌت موس  –ومثال ذلك مزارع الرمل 
تقنٌة           ) NFT, وفٌه ٌكون المحلول الغذائً مستمر مثل  Closed system نظام مغلق -2

 Gravel cultureوكذلك مزارع الحصً   Nutrient Film Technique االغشٌة المغذٌة(.
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 : الهٌدربونٌكمزاٌا وعٌوب 

 :لمزاٌا ا

 . األخرىامكانٌة االنتاج الزراعً فً مناطق تستحٌل فٌها الزراعة بالطرق  -1
 .ٌادة كبٌرة فً االنتاج مقارنة بالزراعات التقلٌدٌة ز -2
 . ال توجد مشاكل خاصة بنقص العناصر -3
 .ال توجد مشاكل خاصة بتثبٌت العناصر  -4
 . توفٌر التهوٌة بصورة افضل -5
 . ال توجد اي مشاكل خاصة بالحشائش , تجهٌز االرض , الري , التسمٌد , العزٌق ...الخ -6
 نضج .التبكٌر فً ال -7
 .فً الماء واالسمدة االقتصاد  -8
  (.ٌإدي التحكم االلً الً تجنب مشاكل اتخاذ القرار )كمٌة ومواعٌد االسمدة , مواعٌد الري... الخ -9

 العٌوب:

 .البد من توفٌر كافة مستلزمات االنتاج قبل بدء العمل  -1
 .بسرعة اكبر  PHٌحدث تغٌر رقم الحموضة  -2
 .زٌادة التكالٌف االنشائٌة  -3

 : Nutrient Solutionالمحلول الغذائى  

هو المحلول الذى ٌحتوى على جمٌع العناصر الغذائٌة الضرورٌة لنمو النبات وبنسب متوازنة مع 
 بعضها البعض, وٌستخدم فى امداد النبات بحاجتة من الماء والعناصر الغذاٌئة طوال حٌاتة.

 : الشروط الواجب توافرها فى المحلول الغذائى

 مللٌموز/سم . 3-2فى حدود  ) Ecان ٌكون تركٌز االمالح ) -1
 . 6.5-5.5( فى حدود   PHان ٌكون رقم الحموضة )  -2
 ان تكون نسب العناصر الى بعضها البعض تقارب النسب التى ٌمتص بها النبات العناصر . -3

وٌالحظ تعدد النظم المختلفة لمزارع الهٌدروبونٌك فتوجد العشرات منها طبقا للتقسٌمات  ----هذا
 ان اكثرها انتشارا فى العالم الٌوم هى :السابقة , وان ك

 Rockwool Cultureمزارع الصوف الصخرى    -

   Perlite Cultureمزارع البرلٌت    -

 Nutrient Film Technique (NFT)مزارع تقنٌة الغشاء المغدى     -

 Sand Cultureالمزارع الرملٌة    -

 Gravel Cultureمزارع الحصى   -
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 لمراجع العربٌة ا

العربً , سناء مرسً , ابراهٌم غنٌم , مصطفً فلٌفل , طلعت سلٌمان , هشام عبد الرازق   -1
 صفحة 393جامعة االسكندرٌة  –( اساسٌات انتاج , محاصٌل الخضر , كلٌة الزراعة 2335)

وفة ( اساسٌات انتاج الخضر وتكنولوجٌا الزراعات المكش1988حسن , احمد عبد المنعم ) -2
 صفحة. 923 –القاهرة  –والمحمٌة )الصوبات( . الدار العربٌة للنشر والتوزٌع 

 –القاهرة  –( اساسٌات وفسٌولوجٌا الخضر . المكتبة االكادٌمٌة 1997حسن , احمد عبد المنعم ) -3
 صفحة. 596

 725 –ة القاهر –( تكنولوجٌا انتاج الخضر . المكتبة االكادٌمٌة 1998حسن , احمد عبد المنعم ) -4
 صفحة .

( 1983خلف هللا , عبد العزٌز محمد , محمد الشال , عبد العزٌز الشرقاوي , محمد علوي قمر ) -5
 صفحة . 243االسكندرٌة . –اساسٌات وانتاج الخضر . دار المطبوعات الجدٌدة 

 المراجع االجنبٌة :
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