
 حــة األسطـــدورة زراع
-------- 

 
 -المقصود بزراعة األسطح:

 

استغالل أجزاء من األسطح فى زراعة احملاصيل املختلفة التى حتتاج اليها األسرة من خضروات 

 وفاكهة أو نباتات طيبة وعطرية أو زهور قطف أو نباتات زينة .

 

 -الهدف من زراعة األسطح :

 

  هدف اقتصادى -3هدف اجتماعى                            -2هدف بيئى                   -1

 

 -األهداف البيئية : -أوالً :
 

يقلل التلوث البيئى الناتج من زيادة مساحات املبانى واملنشآت مع قلة الغطاء النباتى الكافى "  -1

 درجة " دراسة . 7-3تقل درجة احلرارة بالسطح من 

بالتاىل اخنفاض أمراض اجلهاز التنفسى " توفري العالج اتاحة الفرصة إلستنشاق هواء نظيف و -2

. " 

التخلص من املهمالت التى ختزن على أسطح املنازل التى تتسبب فى تشويه املظهر البيئى  -3

 وكذلك امكانية حدوث حرائق .

 تقليل تواجد احلشرات والزواحف الضارة التى تسكن األسطح . كالقوارض والتعابني . -4

جم  10( من السطح األخضر يزيل 2م 1حيث وجد أن كل واحد مرت مربع )  تنقية هواء املدينة -5

 من ملوثات اهلواء كل عام .

( من خالل استهالكه فى عملية البناء الضوئى التى  CO2تقليل  ثانى أكسيد الكربون )  -6

 تقوم بها النباتات .

 عام .من السطح األخضر تنتج أكسجني يكفى شخص ملدة  2مم 1.5ينتج أكسجني كل  -7

إنتاج غذاء آمن صحيًا من خالل التحكم فى األمسدة وعدم وجود مبيدات مستخدمة فى  -8

 عملية اإلنتاج .

انتاج غذاء طازج لقاطنى املناطق البعيدة التى تعانى من قلته  األمر الذى يؤدى حلماية  -9

 الصحة العامة .

 

 -األهداف األجتماعية : -ثانياُ :

التى من خالهلا ميكن استغالل الذين يعانون من البطالة من  نشر تلك املشروعات الصغرية  -1

الشباب وبعض كبار السن مما يقلل من السرقات واجلرائم واألحنراف للشباب وكذلك 

 األكتئاب الذى حيدث لكبار السن لعدم إحساسهم أنهم أفراد منتجني .

 استخدام املبيدات .احلصول على غذاء آمن صحيًا حيث يتم الزراعة حتت األسرة وبدون   -2

عندما يكون الغذاء آمن صحيًا فيكون هناك تأثري على جوانب متعددة على عدد من   -3

القطاعات املختلفة فى اقتصاد الدولة وهى ترتبط بالصحة واالكتفاء الناتج من الغذاء من 

 بعض اخلضروات وأيضًا يساعد على تقليل حمدودى الدخل .



 -:األهداف األقتصادية  -ثالثا:

  اإلستناده من أسطح املنازل فى إنتاج خضروات طازجة لألستهالك الشخصى أو البيع أو نباتات

 الزينة ... اخل

  0انتاج خضروات آمنه صحيًا وخالية من املبيدات الضارة واملسببات املرضية 

  ( 3م 25ينتج  2م 1حتسني البيئة احمليطة من خالل تقليل التلوث البيئى ) أكسجني 

 ص عمل لربات البيوت وشباب اخلرجيني تدر عليهم عائدًا اقتصادى .توفري فر 

 . توفري مساحات األرض الزراعية للزراعة باحلبوب بداًل من اخلضروات 

 -أنواع الزراعات فوق األسطح :

 الزراعة املائية                            -1

 الزراعة باستخدام البيئات . -2

 الزراعة اهلوائية . -3

 -التى تقدمها للنبات المنزرع بها :وظيفة األرض 

 التدعيم . -4اإلمداد باهلواء                     -3اإلمداد بالغذاء               -2اإلمداد باملاء                     -1

  الشروط الواجب توافرها فى البيئة المنزرعة بها النبات

    عدم وجود مواد ضارة أو  -4العمل على تدعيم النبات       -3توفري التهوية        -2االحتفاظ باملاء       -1

 سامة .     

 سهولة تنظيفها . -7خالية من األمراض واحلشائش      -6خالية من األمالح    -5

  -نظم زراعة األسطح :

 -باستخدام البيئة الزراعية : -أوالً :

 -الزراعة باستخدام املراقد : -1

 مراقد بالستيكية                          على باالت قش األرز           مراقد خشبية               

 الزراعة باستخدام أكياس البالستيك -2

 الزراعة باستخدام األصص أو اجلرادل البالستيك . -3

 الزراعة باستخدام املواسري البالستيك -4

 الزرعة باستخدام براميل بالستيكية  -5

 -المغذية :الزراعة باستخدام المحاليل  -ثانياً :

 الزراعة فى مواسري مثبتة على حائط  -1

 الزراعة فى أحواض مائية -2

 الزراعة فى صوانى بالستيكية . -3

 



 -البيئات الزراعية : -أوالً :

 -الزراعة باستخدام املراقد : -1

  ( تبطن  سم 20-15م( هلا إطار ارتفاعة )  2.8×  1.25عبارة عن ترابيزات خشبية أبعادها )

 مل ( وملحق بفتحه لصرف املاء الزائد . 1بالبالستيك ) 

  ( يتم شقها اىل نصفني بالطول وحتمل على حامل حديدى ومزودة  200أو برميل بالستيك ) لرت

 بفتحة لصرف املاء الزائد .

 -أهم المحاصيل التى يتم زراعتها فى المراقد :

 -ىل عمق كبري أثناء النمو مثل :هى احملاصيل الورقية والتى ال حتتاج جذورها ا

وميكن زراعة بعض  الكرفس –الكزبرة  –البقدونس  –امللوخية  –الشبت  –اجلرجري  –الفجل 

 -النباتات الطبية والعطريه مثل :

 (املرميية ....إخل –حصى اللبان  –الرحيان  –الربدقوش  –الزعرت  –النعناع )

 نظام األكياس  -2

 –اخلس  -اعة النباتات التى ال حتتاج جذورها اىل عمق كبري مثل :يستخدم هذا النظام فى زر

 الفراولة .

 –الفلفل  –الكوسة  –الطماطم  –وتستخدم أيضًا فى حتضني العديد من الشتالت مثل اخليار 

 البازجنان . حيث يتم عمل ثقوب فى اجلزء السفلى من الكيس للسماح بصرف املاء الزائد .

 األقفاص البالستيكية . –اجلرادل  –ص الزراعة بنظام األص -3

سم (  أثناء  30-25يستخدم هذا النظام فى حماصيل اخلضر التى حتتاج جذورها اىل عمق أكرب ) 

 -النمو مثل:

 -القنبيط –الكرنب  –البازجنان  –البسلة  –البامية  –الكوسة  –اخليار  –الفلفل  –) الطماطم 

 نباتات الزينة .البصل كما ميكن استخدامها فى زراعة 

 

 -الزراعة فى املواسري البالستيكية : -4

م حيث يتم عمل فتحات على سطح  6 –م  4بوصة وطول  10-8تستخدم مواسري بالستيكية قطر 

سم وتوضع املاسورة بعد ملئها بالبيئة الزراعية على حوامل حبيث تكون مبيل  10-8املاسورة بقطر 

 حماليل التغذية .مناسب للسماح بصرف الزائد من 

ويكون مناسب هذا النظام لزراعة حماصيل اخلضر التى حتتاج اىل عمق أكرب أثناء النمو كما 

 فى نظام األصص .



 -الزراعة فى براميل بالستيك : -5

 –اخلوخ  –الليمون  –يستخدم هذا النظام فى زراعة أشجار الفاكهة القزمية مثل أشجار العنب 

 وغريها . –املاجنو 

 لرت مزورة بفتحة صرف لصرف املاء الزائد . 120تستخدم براميل سعتها حيث 

 -اهم أنواع البيئات :

 بيئات غري عضوية  -2بيئات عضوية                                    -1

 أهمها  

 قليل التدعيم ( -الربلليت ) قليل األحتفاظ باملاء   -البيتموس ) حفظه للماء عاىل (  -1

 الرمل اخلاىل من األمالح  -رز                            سرس األ -2

 الياف جوز اهلند -3

 الفريميكوليت ) حيتفظ باملاء  -4

   قش األرز -نشا رة اخلشب   -5

 -حاويات الزراعة :

 األكواب البالستيك  -أكياس بالستيك ) مقاسات خمتلفة (                -

 فراولة ( –علب الكشرى ) خس  -                       صناديق الفوم                                   -

 علب الزبادى  -                صناديق اخلشب                                      -

 اجلراكن  -                صناديق البالستيك                                 -

 التنكات  -                   اجلرادل                                                   -

  األصص -

 

 
أنواع النباتات ،النظم املستخدمة ، موعد الزراعة ،عدد النباتات فى املرت  يوضحجدول 

  عتها فوق األسطح.املربع و إمجاىل إنتاجية املرت املربع للمحاصيل الىت ميكن زرا
----------------------------- 

 

النظام  النبات
 موعد الزراعة املستخدم

عدد 
 النباتات

 2/ م

 إنتاجية إمجإىل
 2م

 )كجم(
 اتــــمالحظ



 ولةافر

NFT 

من أول 

أكتوبر 

حتى أخر 

 مايو

24  :32 18 :24 

يوم أو التأخري شهر  15ميكن تبكري الزراعة 

التبكري عن طريق  عن املوعد احملدد . يتم

بعض العمليات الزراعية الفنية مثل جتذير 

النباتات فى األكياس أو األكواب املخصصة 

للزراعة بإستخدام مدادات متصلة باألم فيؤدى 

ذلك إىل سرعة التجذير بقوة وتكون النباتات 

صاحلة لوضعها فى النظم مباشرة بدون 

احلاجة إىل وضعها حتت الرى الرذاذى ، و بذلك 

ستطيع احلصول على حمصول مبكر يباع ن

بسعر مرتفع مما ميثل أهمية من الناحية 

التصديرية . كما ميكن التأخري شهر عن 

موعد الزراعة بدون التأثري على كمية اإلنتاج 

أو موعد اإلنتاج الطبيعى و ذلك ببعض 

العمليات الزراعية األخرى مثل زراعة الشتالت 

اقد فى أكواب و أكياس ووضعها فى مر

خاصة و رعايتها بإمدادها باملاء و احمللول 

املغذى فيؤدى ذلك إىل تطورها و منوها 

ووصوهلا إىل مراحل بداية التزهري متزامنة مع 

وضع النباتات فى النظم فتؤدى هذه الفرصة 

لزراعة بعض العروات البينية التى تدر دخل 

 إضافى .

النظام 

املائى 

 العميق

من أول 

أكتوبر 

حتى أخر 

 مايو

25 11.25 

بكتات 

 اجلدار

من أول 

أكتوبر 

حتى أخر 

 مايو

20 7 

أكياس 

 معلقة

من أول 

أكتوبر 

حتى أخر 

 مايو

60 30 

 اخلس

NFT 

من نصف 

أكتوبر 

حتى نصف 

 مايو

24  :32 

24  :32 

شهر  3.5مدة العروة العادية فى األرض حوإىل  رأس

حتى تنضج الرؤوس و بالتإىل ميكن أن يتم 

عروتني فى خالل موسم النمو و لكن أخذ 

عند إستخدام النظم املختلفة للزراعة بدون 

 70تربة ميكن تقليل فرتة العروة إىل حوإىل 

يوم بإستخدام بعض العمليات الزراعية . و 

عروات خالل نفس  3بالتإىل ميكن أخذ 

 املوسم.

النظام 

املائى 

 العميق

من نصف 

أكتوبر 

حتى نصف 

 مايو

 رأس 25 25

أصص على 

 ترابيزات

من نصف 

أكتوبر 

حتى نصف 

 مايو

 رأس 20 20

 كرنب أمحر

NFT 

من نصف 

أكتوبر 

حتى نصف 

 مايو

 رأس 24 24

ىل التاشهر و ب 4.5: 4مدة العروة فى األرض من 

نأخذ عروتني و عند إستخدام النظام تكون 

شهر وأيضًا نزرع عروتني و  3.5مدة العروة 

مواصفات جودة  اإلنتاج يكون ذولكن 

عالية و تبكري أكثر من األرض . كذلك 

إمكانية التحكم فى التسويق بصورة أفضل 

ىل ميكن أخذ افى فرتة العروة فى األرض و بالت

 عروتان.

أصص على 

 ترابيزات

من نصف 

أكتوبر 

حتى نصف 

 مايو

 رأس 16 16

كرنب أبيض 

 برونزويك

أصص على 

 ترابيزات

طوال العام 

 صيفًا و شتاءًا
 رأس 9 9

يسمى هذا الصنف بالكرنب الصيفى و هو 

صغري احلجم مقارنة بالصنف البلدى و الذى 

جتود زراعته فى الشتاء و هو صغري احلجم و 

 يصلح للزراعة فى األصص على الرتابيزات.

 كرنب صينى
أصص 

 ترابيزات

من نصف 

أكتوبر إىل 

 نصف يونيو

 رأس 12 12

غري يعترب الكرنب الصينى من احملاصيل 

ىل من االتقليدية اهلامة و التى عليها طلب ع

الفنادق و املطاعم الكربى ، كذلك هو 

 حمصول أساسى على مائدة الكثري من األسر.



كرنب 

 بروكسيل

أصص  

على 

 ترابيزات

خالل فصل 

 الشتاء
 رأس 9 9

يعترب كرنب بروكسيل من احملاصيل غري 

ىل من االتقليدية اهلامة و التى عليها طلب ع

 الفنادق  و املطاعم الكربى

 بروكلى

أصص على 

 ترابيزات

خالل فصل 

 الشتاء
 رأس 13.5 9

يعترب الربوكلى من احملاصيل غري التقليدية 

اهلامة و التى عليها طلب عإىل من الفنادق  و 

 املطاعم الكربى

 بسلة

NFT 
من نوفمرب 

 حتى مايو

24 4.8 

ميكن زراعة البذور فى عروتني متتاليتني 

 الشتاء.خالل 

أصص على 

 ترابيزات
16 4 

 سبانخ
 مراقد

طوال فصل 

 الشتاء

زراعة 

 كثيفة

4 

ميكن زراعة عروتني إىل ثالثة فى نفس 

 الرتابيزة خالل املوسم.

 فجل
 مراقد

طوال فصل 

 الشتاء
 رأس 300 رأس 300

من املمكن احلصول على ثالث عروات متتالية 

خالل من الفجل سواء األمحر أو األبيض و ذلك 

 فصل الشتاء

 جرجري
 مراقد

طوال فصل 

 الشتاء

زراعة 

 كثيفة

2 

يوم بعد  21ميكن احلصول على حشة كل 

احلشة األوىل و التى تكون بعد شهر من 

زراعة البذرة. وميكن زراعة عروة أخرى 

خالل نفس املوسم بعد ذلك جتدد الزراعة 

 خالل نفس املوسم.

 بقدونس
 مراقد

ينمو جيدًا 

فى درجات 

احلرارة 

املعتدلة و 

يتأخر إنباته 

عند إخنفاض 

 احلرارة

زراعة 

 كثيفة

1 

يتأخر فى اإلنبات و يكون بطئ النمو فى 

املراحل األوىل ، و لذلك تكون أول حشة بعد 

شهر من الزراعة ثم يؤخذ حشة كل شهر  2.5

 شهور. 4تقريبًا ملدة 

 كرفس
  مراقد

زراعة 

 كثيفة

 كما فى البقدونس 1.5



 امللوخية
 مراقد

من شهر مارس 

و حتى نهاية 

 أكتوبر

زراعة 

 كثيفة

4 

مدة العروة من زراعة البذرة و حتى اجلمع شهر 

حشات من الرتابيزة  8أى يتم احلصول على 

الواحدة و فى حالة عدم الرغبة فى جتديد 

الزراعة ميكن قرط امللوخية بعد الزراعة 

أسابيع ،  3بشهر و تكون احلشة التالية بعد 

كيلو . إذا  3ل احملصول ليصل إىل لكن يق

 10حشات مقدارهم حوإىل  3ميكن أخذ 

شهر أى ميكن تكرار هذه  2.5كجم خالل 

مرات خالل موسم النمو حيث  3الطريقة 

كجم . و إذا إتبعنا  30تعطى فى النهاية 

كجم  32طريقة جتديد الزراعة حنصل على 

شهور و الفرق بني  8حشات خالل  8من 

% من كمية التقاوى  60توفري الطريقتان هو 

املستخدمة ، و كذلك توفري اجملهود و الذى 

حيدد الطريقة املستخدمة هو ذوق املستهلك 

 نفسه.

 الكوسة

أصص 

 ترابيزات

من مارس 

حتى نهاية 

 أكتوبر

12 15 

شهور لذلك ميكن  3حتى  2.5مدة العروة من 

 عروات متتالية خالل املوسم 3زراعة الرتابيزة 

 

 

 

 

 

النظام  النبات
 موعد الزراعة املستخدم

عدد 
 النباتات

 2/ م

 إمجإىل
 إنتاجية

 2م
 )كجم(

 اتــــمالحظ

 الفلفل
أصص على 

 ترابيزات

من أول فرباير و 

حتى نهاية 

 أكتوبر

12 24 

تزرع النباتات فى عروة طويلة من شهر فرباير و حتى 

كجم على  2نهاية أكتوبر . يعطى النبات حوإىل 

شهور . و إذا تأخرت الزراعة عن فرباير  10مدار 

فيمكن الزراعة خالل أشهر الصيف لكن كل 

% و ال  25شهر تأخري عن فرباير يقلل احملصول بنسبه 

جيوز الزراعة بعد شهر إبريل بسبب اإلرتفاع الشديد 

 فى درجة احلرارة فى املرحلة األوىل من منو النباتات



باذجنان 

 طويل

أصص على 

 ترابيزات

ول فرباير و من أ

حتى نهاية 

 أكتوبر

 كما فى الفلفل 30 12

باذجنان 

 رومى

أصص على 

 ترابيزات

من أول فرباير و 

حتى نهاية 

 أكتوبر

 كما فى الفلفل 31.5 9

 فاصوليا

أصص على 

 ترابيزات

من نصف فرباير 

حتى منتصف 

يونيو أو من أول 

أغسطس حتى 

 منتصف أكتوبر

12 6 

نصف و ميكن زراعة العروة حواىل ثالثة أشهر و 

عروتان خالل موسم الزراعة ) الصيف ( مع عدم 

الزراعة فى الفرتة من نصف يونيو حتى نهاية يوليو 

 إلرتفاع درجة احلرارة.

NFT 
من نصف فرباير 

 حتى نهاية مايو
24 4.8 

عروة واحدة تبدأ فى نهاية فصل الشتاء و تستمر 

الشديد حتى بداية فصل الصيف قبل فرتة اإلرتفاع 

 فى درجة احلرارة

أكياس 

 معلقة

من نصف فرباير 

حتى منتصف 

يونيو أو من بداية 

أغسطس حتى 

 منتصف أكتوبر

 ميكن زراعة عروتان خالل موسم النمو 6.4 32

باكتات 

 اجلدار

من نصف فرباير 

حتى منتصف 

يونيو أو من بداية 

أغسطس حتى 

 منتصف أكتوبر

 أو أخرى فى نهاية الصيفعروة تبدأ فى نهاية الشتاء  3 20

 طماطم

أصص على 

 ترابيزات

من نصف فرباير 

 حتى نهاية يونيو
12 18 

عروة صيفى و حتصد قبل فرتة اإلرتفاع الشديد فى 

 درجة احلرارة فى يوليو و أغسطس

أصص على 

 ترابيزات

حتت 

 البالستيك

من أول نوفمرب 

 حتى نهاية مارس
12 24 

تغطية الرتابيزات عروة شتوى . و تتم الزراعة بعد 

 بالبالستيك

NFT 
من نصف فرباير 

 حتى نهاية يونيو
24  :32 12  :16 

تستخدم األصناف حمدودة النمو اخلضرى و التى 

عنادقيد زهرية حبيث تكون  3:  2تنتج من          

كجم و لكن عدد يتم  0.5متوسط إنتاجية النبات 

تعويض النقص فى احملصول بزيادة عدد النباتات 

 املزروعة فى املرت املربع من النظام

 

 


