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  للبحوث يكلمة رئيس املركز القوم

يعتبر المركز القومي للبحوث أحد 
والشرق أكبر الق�ع العلمية في كل من مصر 

الضخم  يويتكون ھذا الصرح العلم. ا#وسط
من أربعة عشر شعبة بحثية تضم مائة وتسعة 

ذات صلة بكل من القطاع  بحثياً  قسماً 
وقطاع البيئة والصحة العامة  يالصناع

قطاع العلوم  وأخيراً  يوالقطاع الزراع
وتقوم كل ھذه الكيانات البحثية بإجراء ونشر . ا#ساسية والطبيعية

  .يلى المستوى العالمإكافة التخصصات العلمية ترقى  يبحوث ف

جميع  يتحفل الشبكات اHلكترونية بكم ھائل من المعلومات ف
للبحوث على أن تكون  يونظراً لحرص المركز القوم. ةالحيا يمناح

لمرتبطة بكافة التخصصات العلمية مؤكدة ولم يعتريھا المعلومات ا
ستفادة لتعظيم اQ -تھويل أو إنقاص فقد أرتأت اQدارة العليا للمركز 

تشكيل لجنة للثقافة  -والتعريف بفروعه المختلفة  يمن البحث العلم
وكلفت مجموعة من العلماء بإعداد سلسلة من الكتيبات . العلمية

  .لعلمية المختلفةالتخصصات ا يالمبسطة ف

المكثف  ينتاج الزراعاQ"تحت عنوان يويعتبر الكتيب الحال
من ا#ھمية بمكان لما لقطاع الزراعة " الصوب الزراعية يف

ظل التحديات الحالية  يبعد يوم ف المصرية من أھمية كبيرة تزداد يوماً 
والمستقبلية من محدودية المصادر المائية والتغيرات المناخية 

  .وغيرھا
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بقطاعاتھا المختلفة بإعداد وتنفيذ  وتقوم الدولة المصرية حالياً 
تحقيق منظومة  يف ومستقب�ً  مشروعات زراعية ضخمة تسھم حالياً 

زراعية متكاملة وتوفير الحاص�ت الزراعية بالكميات الكافية 
للتصدير لeسواق  وأيضاً  يوبالجودة العالية سواء للمستھلك المصر

تلك المشروعات الضخمة مشروع إستص�ح ومن ضمن . الخارجية
ربوع مصر وغيرھا من  يلف فدان صوب زراعية فأ ١٠٠وزراعة 

  . المشروعات الزراعية التنموية الضخمة

ويعتبر إنشاء الصوبات الزراعية الحديثة عالية التقنية أحد 
نتاج Q يتتبع التكثيف الزراع يا#ساليب التكنولوجية المتقدمة والت

 يغير موسمھا الطبيع ير وغيرھا من المحاصيل فمحاصيل الخض
وتكفل كذلك استمرارية إنتاج بعض . وبأعلى إنتاجية وأفضل جودة

محاصيل الخضر طوال العام لمواجھة الزيادة المطردة للسكان وذلك 
من خ�ل التكامل بين الزراعة التقليدية المكشوفة والزراعة المحمية 

سواق لى توفير حاجة ا#إھذا ا#مر  يويؤد. الحديثة على مدار السنة
ولھذا . الداخلية والتصدير لeسواق الخارجية لبعض محاصيل الخضر

لكيفية إنشاء الصوبات  فقد تم إعداد ھذا الكتيب ليكون مرجعاً مبسطاً 
الزراعية المختلفة وكيفية الرعاية البستانية لھا أثناء موسم نمو 

استخدام الزراعة الذكية  عن كيفية ةنبذ اً يضأويقدم . المحاصيل
  .للوصول لمنظومة زراعية مستدامه لمصرنا الغالية

إعداد ھذا  يلكل من شارك ف يوعظيم تقدير يخالص شكر
  .يود معرفته يوأتمنى أن يجد فيه القارئ الكريم المفيد الذ. الكتيب

  
  حممد حممود هاشم. د.أ        

  للبحوث يرئيس املركز القوم        
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  مقدمة

  :الزراعية أو البيوت احملميةالصوب 
 إنتاجزراعة و ويقصد بھا
في منشآت خاصة  المحاصيل الزراعية

أو البيوت  الزراعية تسمى الصوبات
المحمية لغرض حمايتھا من الظروف 
الجوية غير المناسبة ، Qمكانية إنتاجھا في 
غير موسمھا ، وتتوفر للخضراوات داخل 

�ئم نموھا الخضري والثمري ھذه البيوت الظروف البيئية التي ت
وغيرھا من العوامل جات الحرارة وشدة اQضاءة   من حيث در

، ويتم بداخل الصوبة التحكم في جميع العوامل البيئية  البيئية
�وذلك للوصول إلى الم�ئم مع النمو النباتي  ئموتعديلھا بما يت

  . وبأعلى جودة أكبر قدر ممكن من المحصول

واخر السبعينات ثم مصر أ يف وبدأت زراعات الصوب
ھتمام الدولة اظل  يالفترة ا#خيرة ف يا خاصة فازدادت إنتشار

من  يكتفاء الذاتلمنظومة الزراعية وتحقيق اQبتطوير وتنمية ا
المحاصيل الزراعية المختلفة وتعظيم العائد وتحقيق ا#من 

  .يالغذائ

إنشاء في جمھورية مصر العربية ويعتبر نجاح 
قاعدة محمد نجيب  يالزراعية الحديثة عالية التقنية فالصوبات 

مدينة العاشر من رمضان وغيرھا من مناطق  يالعسكرية  وف
فدان  ألف ١٠٠إطار ما ھو مخطط Qنشاء الــ  يالجمھورية ف
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ستص�ح مليون ونصف ، وذلك إلى جانب إ صوب زراعية
 ً�فدان  مليون ٤لى نحو إ المليون فدان من ا#راضي تزداد مستقب

تتبع التكثيف  يھى  أحد ا#ساليب التكنولوجية الحديثة والت
، ويمكن توفير مساحات من ا#رض المنزرعة  يالزراع

بزراعتھا مع نظام " نفاق الب�ستيكية المنخفضة أيضاً با#"
  :الصوبات الزراعية لتميزھا بالعديد من المميزات المھمة ومنھا

الجوية الغير  ظروفمن ال محاصيل المنزرعةحماية ال -١
Qئمة ومن ا�فات واv صابات الحشرية والمرضيةم

  .الزراعية المختلفة
وبأعلى  غير موسمھا الطبيعى يإنتاج الخضروات ف -٢

  .إنتاجية وأفضل جودة 
ستمرارية إنتاج بعض محاصيل الخضر طوال العام ا -٣

لمواجھة الزيادة المطردة للسكان وذلك من خ�ل 
التقليدية المكشوفة والزراعة التكامل بين الزراعة 

إلى توفير  يالمحمية الحديثة على مدار السنة مما يؤد
حاجة ا#سواق الداخلية والتصدير لeسواق الخارجية  

  .لبعض محاصيل الخضر
ث يتم إنتاج حي يقتصادواQ يارتفاع العائد الزراع -٤

 يغير موسمھا التقليد يأو ف محاصيل الخضر مبكراً 
عدم منافسة الزراعات المكشوفة لھذا المنتج  يوبالتال

  .يباع بأسعار مجزية لزيادة الفرص التسويقية يالت
  .معاً  زيادة اQنتاجية لوحدة المساحة والمياه -٥
ستخدام المياه لوحدة المساحة حيث تعتمد إزيادة كفاءة  -٦

 يالر"نظم الري الحديثة  ىالزراعات المحمية عل
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إلى  ي، مما يؤد" السطحى والتحت سطحى  بالتنقيط
ستخدامھا في إيمكن  يميات كبيرة من المياه التتوفير ك

المناطق  يستص�ح المزيد من ا#راضي الزراعية فإ
الزراعات المحمية إلى منع  يالمختلفة بالوطن ، كما تؤد

تزيد من كمية البخر  يتأثير الرياح على النباتات والت
فإن  يلزيادة الرطوبة وبالتا ىتأثيرھا عل وأيضاً 

من % ٧٠ىإل% ٥٠الزراعات المحمية تستھلك من
كميات المياه التي تستھلكھا الزراعات التقليدية 

نتاج داخل الصوبات الزراعية وعندما يتم اQ. المكشوفة
أو الزراعات ال�أرضية  بنظام الزراعة بدون تربة

المياه المستخدمة فى  تفإن توفير كميا " الھيدروبونيك"
بالمقارنة %  ٨٠لى إ ٧٠سبة #كثر من الزراعة تقل بن

  .بالزراعة التقليدية
داخل  ومقاومة الحشرات ستخدام مبيدات اvفاتإقلة  -٧

المزروعة بالحقول المكشوفة الصوب مقارنة مع تلك 
فات والحشرات حة المتكاملة ل�ستخدام المكافإبسبب 

ستخدام الوسائل الميكانيكية كالباب المزدوج والشبك إو
، وكل تلك  دخول الحشرات وغيرھا الذي يمنع

"  الممارسات الزراعية الجيدة"تتبع  يالممارسات الت
من آثار  ةيترتب عليھا الحصول على ثمار خالي

  .المبيدات وغير الضارة باQنسان والبيئة
المحافظة على البيئة من خ�ل تقليل الفاقد أو الراشح من  -٨

وا#سمدة  المياه وا#سمدة والحد من استخدام المبيدات
  .الكيماوية المخلقة
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 يخلق فرص عمل جديدة سواء بالصوب الزراعية أو ف -٩
  .الصناعات المغذية لھذه التقنية

  .ا#سواق العالمية يف فتح نوافذ تصديرية جديدة  -١٠
،  سيادة مفھوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً   -١١

وللتسويق  ينتاج المحلل� خالية من الملوثات
  .يالتصدير

توافر زھور القطف با#سواق المحلية بكميات تسمح   -١٢
  .بزيادة تداولھا

السماح ل�ح�ل التدريجي باQنتاج من الحقل المكشوف   -١٣
  .الزراعية بإنتاج عالي الجودة من الصوب

ربوع  يف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة  -١٤
  .الوطن 

الصوب الزراعية الحديثة تعتبر بوابة مصر الزراعية 
يعيد مصر الزراعية إلى سابق أمجادھا ويعتبر التكثيف وحديثة ال

ستخدام الصوبات الزراعية أحد الحلول الزراعية إب يالزراع
بھا مشاكل تعوق  يأو الت الزراعية يلمواجھة نقص ا#راض

 يوتوفير مساحات منھا تستغل فالزراعة بھا كالملوحة والقلوية 
  .زراعة محاصيل أخرى

نتاج بعض الصوبات الزراعية Qستخدام إولنجاح 
الخضروات الھامة والنباتات الطبية العطرية وزھور القطف 

توافر مجموعة من العوامل مثل زراعة  Hبد من ونباتات الزينة
Qخصوبة  نتاج وتوافر تقاويھاا#صناف والھجن العالية ا ،

. الكافية ي، وتوفر مياه الر ، الظروف المناخية الم�ئمة ا#رض
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Qضافة إلى تدابير جديدة في ا#رض وإلى تنظيم وإدارة العمل با
  .مستدام يتقن يالزراعي بشكل علم

  :أمهية الزراعة حتت الصوب البالستيكية
Qعتماد على تقنيات الزراعات المحمية أصبح ا

مصر خ�ل السنوات  يف" الصوب الزراعية وا#نفاق الزراعية"
الماضية من ا#ولويات ا#ساسية بھدف توفير الحماية لمحاصيل 

وتعتبر . حتياجاتھا الحراريةإ يتختلف فيما بينھا ف يالخضر والت
الصوب الزراعية " الزراعة تحت نظم الزراعة المحمية

أحد ا#ساليب التكنولوجية الحديثة  "والزراعة با#نفاق الزراعية
  .المستدام يلتكثيف الزراعتتبع ا يوالت

  :شروط إنشاء الصوبات الزراعية 
مواقع تتميز بعدم  يأن تكون الصوبات الزراعية ف -١

  .خاصة الرياح تعرضھا للظروف الجوية غير المناسبة
ويمكن إنشاء  أن تكون التربة خفيفة جيدة الصرف  -٢

وحتى الطينية  والطميية الرملية ياQراض يالصوب ف
  .بشروط ومواصفات معينة

 جزء فى المليون ٢٥٠٠أH تزيد درجة ملوحة المياه عن -٣
 هويمكن إجراء بعض المعالجات لتقليل نسبة ملوحة الميا

أو التربة ويمكن إستخدام تقنية المغناطيسية لحل مشكلة 
  .الملوحة جزئياً 

أن يكون طراز الصوبة متوافقاً مع المكان والمحصول   -٤
  .سم النموومو
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  :  الذايت كتفاءواإل التنمية لتحقيق" الزراعية الصوب"
 المردود تعظيم في" الزراعية الصوب" مشروع يساھم

 ، الزراعية المحاصيل من اQنتاج زيادة خ�ل من اQقتصادي
 وتوفير ، للزراعة المستغلة المساحة وحدة في واQختصار

  .الزراعة في المستخدمة المياه كميات

 حجم على" الزراعية الصوب" مشروع ينعكس
 حجم لتزيد ، معدHتھا ويزيد كبيرة بإيجابية المصرية الصادرات
 فض� ، المختلفة الخضر محاصيل إنتاج من للخارج الصادرات

مناسب  لمستوى المصرية بالسوق ا#سعار انخفاض عن
 العديد زراعة فيالصوب الزراعية   وتستخدم ،للمستھلكين 

  . الخضر محاصيل

  :البالستيكية البيوت حتت الزراعة أهداف
 وغيرھا الخضراوات محاصيل زراعة أھم أھداف إن

  :كما يلى ھو بأنواعھا المحمية الزراعة ظروف تحت

  . التقليدية مواعيدھا غير في المحاصيل بعض إنتاج -١
 يوبالتال المزروعة للمحاصيل النمو موسم إطالة -٢

محاصيل الخضر وزيادة كمية المعروض من  اQنتاجية
غير موسم نموھا ا#صلى وزيادة الفرص  يبا#سواق ف

  .التصديرية لتلك المحاصيل
 المتخصص الزراعي اQنتاج بعض نجاح في تساھم -٣

  . والحيوية العضوية كالزراعات
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 المناخية الظروف تأثيرات من لھا الحماية توفير -٤
 على والمنخفضة العالية الحرارة موجات مثل المختلفة
 ا#مطار من وحمايتھا المناسبة الرطوبة وتوفير السواء

 واvفات المناخية الظروف من وغيرھا والرياح
  .الزراعية

  .أو اكثر ٪ ٦٠ إلى تصل بنسبة الري مياه توفير -٥

 وجدت المحمية الزراعة في الحديثة التقنيات استخدام إن
 زيادة طريق عن المزارع ربح وزيادة اQنتاج كلفة لتقليل

  .والنوعية الكمية حيث من اQنتاجية

 :تعريف الزراعة املغطاة

ھي إنتاج الخضراوات والزھور والنباتات الطبية 
ضمن أنفاق أو غرف ب�ستيكية أو  ونباتات الزينة والعطرية

، مع تأمين  صناعياً زجاجية مدفأة با#شعة الشمسية أو المدفأة 
، ومن  حاجة النباتات البيئية وحمايتھا من التيارات الھوائية

، بھدف تزويد ا#سواق بمنتجاتھا خارج أوقات  اvفات الزراعية
 .مواسمھا الطبيعية

 :مميزات الزراعة املغطاة

الحقل " تمتاز الزراعة المغطاة عن الزراعة بالعراء
 بالعديد من المميزات سبق اQشارة اليھا ونضيف ھنا" المكشوف

  :يلي ما
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ي وفي تقدم خضراوات وزھور خارج موسمھا الطبيع -١
 .وقت انعدامھا

تقلل أو تمنع الخسائر التي تنتج من تغير ا#حوال  -٢
، لذا فھي تعتبر ضماناً ضد عوارض البيئة  الجوية

 .الطبيعية في حال توفر اQدارة الناجحة
إن إنتاجية وحدة المساحة يفوق الزراعة في الحقول  -٣

 .المكشوفة بكثير
من  %٢٠٠يمكن تكثيف اQنتاج الزراعي بحوالي  -٤

، مما يؤدي  ستخدام التغطية الحديثة في الزراعةإجراء 
، وتصدير الفائض وبالتالي إلى  إلى تأمين حاجة السوق

 .توفير العملة الصعبة
، ومن ھنا يمكن  تسمح بوضع برنامج دقيق ل�نتاج -٥

 .التعاقد على بيع المنتجات بانتظام

 ":حملميةالزراعات ا" العوامل الرئيسية لنجاح الزراعة املغطاة 

أن تكون التربة المراد إقامة البيوت الب�ستيكية عليھا  -١
،  ، عميقة وجيدة الصرف ذات قوام خفيف وخصبة

 .ومستوية ، خالية من ا#م�ح
البيوت الب�ستيكية عليھا  نشاءأن تكون المنطقة المراد إ -٢

خالية من التيارات الھوائية الشديدة ، وأن تتوفر فيھا 
 .مصدات رياح جيدة طبيعية أو بطرق  صناعية

أن تكون البيوت الب�ستيكية بعيدة عن الظل تماماً  -٣
 .م٥بمسافة Hتقل عن 

 .مستديم توفر مصدر مائي كافي للري -٤
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١٣ 

 

ا#يدي العاملة أن يكون الموقع في مكان يسھل به تأمين  -٥
 .المدربة 

،  أن يكون الموقع قريباً من أماكن تصريف اQنتاج -٦
، بحيث يكون لديھا المقدرة على  كالمدن الكبيرة

امتصاص أغلب اQنتاج ولضمان عملية التسويق 
 .للمنتجات الزراعية المنتجة بالصوب 

توفر مصدر كھربائي إضافي لتأمين التدفئة والتھوية  -٧
تتعرض النباتات للتلف من جراء  H، حتى  باستمرار

 .انقطاع التيار الكھربائي
، وھياكل  توفر قطع التبديل للمدفآت وأجھزة الري -٨

 .البيوت في ا#سواق المحلية القريبة
 .اختيار الصنف الم�ئم للذوق المحلي وذو إنتاجية عالية -٩

 .اختيار الموعد الم�ئم ل�نتاج -١٠
، ا#سمدة ، توفر مواد الزراعة ال�زمة كا#صص   -١١

 .لخإ... الرشاشات ، 
، لكون ھذه الزراعة  الرقابة الصحية الجيدة للنباتات  -١٢

 ، وH ضمن ظروف صناعية لھا مشاكلھا الخاصة بھا
يمكن التعرف عليھا إH من أصحاب الخبرة في ھذا 

وإن انتشار أية آفة ضمن البيوت من الصعوبة . المجال
الخبرة الجيدة تساعد ، كما أن توفر  التحكم بھا فيما بعد

على التخلص من الكثير من المشاكل في بدايتھا وقبل 
استفحال أمرھا ويجب العمل من خ�ل الممارسات 

Qنتاج وبالنسبة تكاملة ل�دارة المالزراعية الجيدة وا
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١٤ 

 

ن تتم أالحشرات فيجب لعمليات المكافحة لeمراض و
Qل ا�  .فاتدارة المتكاملة ل�من خ

 :اخلضر حتت الصوب الزراعيةنتاج شتالت إ

  :مميزات مشاتل الصوب
يعتبر إنتاج الشت�ت تحت الصوب من أفضل طرق 

لكل من ا#رض المكشوفة والزراعات المحمية  إنتاج الشت�ت

  :ويرجع ذلك إلى ما توفره صوبة المشتل من المميزات اvتية

، حيث تكون فرصة  المحافظة على البذور المزروعة -١

إلى  يفي المشتل كبيرة مما يؤدذرة نجاح إنبات الب

Qستخدام إالتقاوي وخاصة عند  كمية قتصاد فيا

  .لتلك المحاصيل ا#صناف الھجين

سھولة حماية النباتات ضد التعرض للظروف الجوية  -٢

  .الغير مناسبة

  .سھولة خدمة الشت�ت في المشتل -٣

بة وزيادة كفاءة برامج سھولة استبعاد الشت�ت المصا -٤

vالمشتل يف والحشرات فاتمكافحة ا.  

٥- Qقتصاد في الوقت عن طريق إمكانية إجراء عمليات ا

الخدمة ال�زمة لeرض المستديمة أثناء فترة إنتاج 

  .الشتلة

إنتاج الشت�ت مبكراً عن طريق حمايتھا من الظروف  -٦

  .الجوية الغير مناسبة
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١٥ 

 

مما ينعكس على   نتاج شت�ت ذات جودة عاليةإ -٧

  .هوجودت هوكميت المحصول

٨- �  .يزمة للرتوفير كميات المياه ال

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الصوبة الزراعية يف يالصوان) بنشات(حوامل توضح ): ١(صورة 

  

  :صواىن الزراعة
الزراعة والتى تكون  يصوان ييتم إنتاج الشت�ت ف

 يفيما بينھا ف يوتختلف الصوان. مقسمة إلى خ�يا فردية منتظمة

  على  يتحتو يفھناك صوان ، نية الواحدةيالص يف عدد العيون

عين لزراعة كل  ٨٤ذات الـ  يوتصلح الصوان عين٢٠٩أو    ٨٤

  ذات  يمن الفلفل والطماطم والخيار والكنتالوب بينما الصوان

تزرع بھا الطماطم والعائلة الباذنجانية والكرنب والخس  ٢٠٩الـ 
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١٦ 

 

حديثة تمنع  يكما توجد صوان .وغيرھا من الخضروات الورقية

تفاف الجذور وخروجھا خارج العين مما يتسبب فى ظاھرة ال

  . فقط الشتل وتستخدم لمرة واحدة مشاكل للشتلة أثناء وبعد

  

  

  

  

  

  

  

  
  الشتل يصوان يتوضح إنتاج الشت ت ف): ٢(صورة 

  

  :الشتالت صواين ستخدامإب الشتالت نتاجإ مميزات
 عارية للنباتات المصاحبة الشتل صدمة ت�شي وأ تقليل -١

  .اHستطالة قبل ةالشتل نقل ماتم ذاإ الجذور

 بسرعة الصواني ھذه من الناتجة النباتات تستقر -٢

 فضلأ بصورة الجفاف حتى المعاكسة الظروف وتتحمل

  .الحصاد حتى زمة�ال الفترة قصر لىإ يؤدي مما

 وتحدث كبيرة بصورة الشت�ت في الفاقد نسبة تنخفض -٣

  .% ٢٠ -١٥ من المحصول في زيادة
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١٧ 

 

 تقل وبالتالي نباتل� القصوى الكفاءة على الحصول يتم -٤

  .المساحة لوحدة اHزمة التقاوي كميات

  .تجانساً و إنتظاماً  كثرأ محصول نتاجإ -٥

 عن تنعدم وقد الشت�ت مراضبأ تقل الفرصة ل�صابة -٦

زراعة  قبل المناسب المبيد في الشت�ت غمس طريق

  .الشت�ت

 جراءإ ماتم ذاإ طويلة لمسافات النقل النباتات تتحمل -٧

 .لھا المناسبة التعبئة عملية

  

  :اجليدة الشتلة مواصفات
 الخضري النمو يكون أن من مواصفات الشتلة الجيدة

 تتكون عندما) والكنتالوب الخيار( شت�ت تزرع حيث ، جيد

 الفلفل شت�ت تزرع بينما حقيقة ورقات ٣-٢ من بالنباتات

 بعد( حقيقية أوراق ٥- ٤ من بالنباتات تتكون عندما والطماطم

 للشتلة يكون أن ويجب). الزراعة من يوم ٤٥-٣٠ يحوال

 توزيعاً  توزعت قد الشتلة جذور وتكون يكاف يجذر مجموع

 ً� فصل يسھل الوقت ذلك يف حيث الشت�ت زراعة بيئة على كام

  .لزراعتھا إستعداداً  الشتل صينية من الشت�ت
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١٨ 

 

  :تصميم البيوت احملمية
المحمية المتعددة والعالية أفضل المعروف أن البيوت 

تقنياً وذات قدرة أكبر على التحكم بالمناخ الداخلي وتتميز عن 

  :بما يلي " ا#حادية" اديةعالبيوت المحمية ال

التحكم ا#مثل في المناخ الداخلي من حيث درجة  -١

  .واQضاءة الحرارة والرطوبة

الحصول على تلقيح طبيعي بتسھيل حركة الملقحات  -٢

  ).حل العسل وغيرھاحشرة ن(

للمحاصيل  وجودة أفضل للثمار الحصول على نوعية -٣

  .المختلفة

 يالحصول على إنتاج أعلى من المحصول الكل -٤

  . للمحاصيل مع جودة أفضل

٥- Qستعمال ا#مثل لشبك الحماية لمنع الحشرات من ا

فات ي للحد من إنتشار اvالدخول إلى داخل البيت المحم

  . الحشرية وا#مراض

إمكانية تقليل تكلفة تركيب ا#بواب المزدوجة وسھولة  -٦

  .الدخول والخروج من وإلى الصوبة

  .إمكانية استخدام الطرق الزراعية بسھولة ويسر -٧

  .الحصول على تھوية مناسبة -٨

  .إمكانية زراعة ا#شجار المثمرة داخلھا -٩

سھولة حركة العمال والقيام بعملية القطف والتقليم   -١٠

 .ت الزراعية بسھولة ويسرالعمليا وإجراء كافة
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١٩ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الصوب الزراعية يإنتاج محصول الطماطم فتوضح  ): ٣(صورة 

تعتمد مصر على الزراعة بشكل كبير، باعتبارھا في 

،  ، وخ�ل السنوات ا#خيرة ا#ساس دولة زراعية منذ قرون

، سواء بإدخال عدد  إلى تطوير الزراعة أعيدت ا#نظار مجدداً 

رتقاء بأحوال ، أو اQ الجديدة التي تزيد إنتاجية الفدانمن التقاوي 

تزيد إنتاجية  مدخ�ت زراعيةعتماد على واQوالمزارع الف�ح 

، وھو  ، أو تكثيف اHعتماد على نوع جديد من الزراعة الفدان

، التي أكدت الدراسات أنھا تعتبر " زراعة الصوب الزراعية"

الحكومة عليھا كثيرا خ�ل الفترة ، وتعول  مستقبل مصر الغذائي

  .ا#خيرة لتكون قاطرة التنمية الزراعية المستدامة
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٢٠ 

 

 :أنواع البيوت البالستيكية املستعملة يف الزراعة

تنتشر في الزراعة المحمية أنواع متعددة من البيوت 

  ، وسنعمد إلى شرح أھم ھذه  الب�ستيكية وا#نفاق المغطاة

 :ھي ونة الحاليةشيوعاً في اv ، ھذا وإن أكثرھا البيوت

م ٧٥-٤٥وطولھا يتباين بين م ٩-٨البيوت التي عرضھا  -١

 .عوامل أخرىحسب المكان و أو أكثر من ذلك

ويتكون ھيكل ھذه البيوت من مواسير المياه العادية  -٢

بوصة   ١٫٥ - ١٫٢٥لفنة والتي قطرھا بحدود جالم

ا#قواس بالنسبة لeقواس وھي تصنع محلياً وتشد ھذه 

 مع بعضھا بواسطة مواسير أخرى قطرھا نصف بوصة

وھي عبارة عن  )+( ويكون الوصل على شكل حرف

: جسور تثبت ا#قواس في أمكنتھا وعددھا خمسة جسور

، وآخران بالوسط  إثنان في الجوانب على سطح التربة

 ."الصوبة" ، وا#خير في قمة البيت على الجانبين

بارة عن فتحة عريضة بعرض أما فتحتي ا#بواب فھي ع

، وفي ا#يام التي يحتاج فيھا المزارع  البيت تفتح وتغلق للتھوية

صغير أو توزيع  يإدخال جرار زراع(إلى ا#عمال الزراعية 

وأبواب ) لخإ ...أو الرش بمواتير الرش المختلفة ا#حجام  السماد

 .أخرى تفتح ضمن ھذه ا#بواب الكبيرة بشكل جانبي

الب�ستيك وھو من المواد المھمة في عملية الزراعة أما 

 :المغطاة يجب أن تتوفر فيه المواصفات التالية
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٢١ 

 

 .أن يكون من نوع البولي إثيلين •

، وھذا  أن تكون له قابلية اHحتفاظ ومنع الفقد منھا •

 .يتوقف على السماكة

 .ميكرون ٢٠٠وHتزيد عن  ١٨٠أن تكون سماكته بين  •

ب�ستيك على الھيكل المعدني بحيث ويتم تثبيت شرائح ال

  يكون الطرف الذي يأتي منه الھواء فوق الطرف اvخر 

  البيت في ھذا النموذج ، وارتفاع  سم ٦٠-٤٠على مسافة 

 .٣٫٢٥بحدود 

م  ٧توجد نماذج أخرى من البيوت الب�ستيكية بعرض 

وتقسم مساحة البيت إلى خطوط  ، لخإ... م  ٩٫٣٠م أو  ٨٫٥أو 

  .طوHنية حسب نوع المحصول المراد زراعته

وتعتبر الزراعة المحمية بإستخدام الصوبات الزراعية 

من طرق الزراعة التي نجحت في التحكم في درجة الحرارة 

وشدة اQضاءة وطول اليوم  CO2والرطوبة ومستوى غاز 

سية لتعديل المناخ في وبالتالي فالقواعد ا#سا. وغيرھا.. الضوئي 

 "Microclimate Modification"ھذا الحيز الصغير 

  .أصبحت متوافرة ومعروفة وخاصة بالنسبة للطاقة الضوئية
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٢٢ 

 

  :الصوب مكونات
 الرئيسية ا#جزاء من عادةً  الزراعية الصوب تتكون

  : التالية

    .)خشب أو ب�ستيك أو حديد( الھيكل -١

   .الجوانب - وا#بواب الواجھات - القواعد -٢

 - ا#كريلك - الفيبرج�س - الب�ستيك( ا#غطية -٣

   .)الزجاج

   .التبريد - التھوية - التدفئة -٤

    .التظليل -٥

  . الري أنظمة -٦

  

  : احلديدي اهليكل مواصفات
 من مصنعة وكلھا القطع من العديد من مكون الھيكل

  :  التالية المكونات ىعل الھيكل ھذا ويشتمل الحديد

 أي بوصة ٢ قطرھا مواسير من مصنعة وھي  :القواعد -١

 قبل ملم ١٫٨و الجلفنة بعد ملم ٢ سمك وذات ملم ٦٠

  . سم ٤٠ وطول الجلفنة

 من مصنعة وھي ):القواعد بني الوصالت( التقوية دعائم -٢

 ويتم ممل ١٫٥ بسماكة بوصة ٣/٤ قطرھا مواسير

 ببعضھا لربطھا قاعدتين كل بين طولياً  تركيبھا

  .متر ٢٫٥ قاعدتين كل بين والمسافة
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٢٣ 

 

 بوصة ٢ قطرھا مواسير من مصنعة وھي : األقواس -٣

 ، الجلفنة قبل ملم ١٫٨و الجلفنة بعد ملم ٢ بسماكة

 مكبوسة بصليبة بينھما يربط قطعتين من مكون والقوس

  .سم ٢٠

 من مصنوعة وھي ):األقواس بني الوصالت( التقوية دعائم -٤

 تركيبھا ويتم ملم ١٫٥ وسمك بوصة ١ قطرھا مواسير

 يتم كما ، ببعضھا قواسا# لربط قوسين كل بين طولياً 

   قطرھا مواسير من مصنوعة تقوية دعائم تركيب

 المحمي البيت مقدمة عند ملم ١٫٥ بسماكة بوصة ١

 المحمي للبيت للرياح كمصدات تعمل هومؤخرت

  .هلحمايت

 ٣/٤ قطرھا مواسير من مصنوع وھو : احملصول حامل -٥

 محمي بيت لكل حامل ١٢ بعدد ملم ١٫٥ بسماكة بوصة

 محصول حامل قائم ١ عدد بواسطة حامل كل ويدعم

 مواسير من ومصنوع محصول حامل قائم ١٢ بعدد

 حامل بين يصل ملم ١٫٥ وبسماكة بوصة ٣/٤ قطرھا

  .المحمي البيت وسقف المحصول

 الصاج من مصنوعة الكلبسات جميع وتكون :الكلبسات -٦

  .مختلفة بسماكات المجلفن

 سماكة ذات الشد وأس�ك التربيط أس�ك وھي :األسالك -٧

 لشد وذلك المحمي البيت خارج خط ٣٠ بعدد ملم ٢٫٥
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٢٤ 

 

 البيت داخل شد أس�ك تركيب مع هوتقويت الھيكل

 .عليھا النباتات وتحميل لتعليق خط ١٢ بعد المحمي

  

 شكل تأخذ وأ القوس شكل خذأت اليت الصوب حتت ةالزراع مشاكل

  :دائرة نصف
 الطبيعية والعوامل المناخية الظروف مع Hتتناسب -١

  .مصر فى السائدة

 أغسطس شھر من وبالتحديد معينة فترة بھا الزراعة تتم -٢

  .مايو شھر إلى

 الصوب ھذه داخل الحرارة درجة فى التحكم الصعب من -٣

  .ذلك وغير التبريد أو التدفئة حيثُ  من

 اQجمالية المساحة من %٢٥ إلى ٢٠ من مايقرب إھدار -٤

 يصعب مما مائلة الجوانب أن بسبب وذلك ، للصوبة

  .القامة طويلة محاصيل زراعة معه

 قائمة الصوب يف الزراعة يھ المشاكل لھذه والحل

  :حيث الجوانب

  .بھا المحاصيل ارتفاع فى التحكم معھا يسھل -١

  .الصوبة داخل المساحات من المھدر قلة -٢

  .الصوبة داخل الحرارة درجة يف التحكم سھولة -٣

 حجم وخفض وتجعدھا ا#وراق التفاف مشكلة حل يمكن -٤

  .للنباتات الفطرية اQصابات
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 داخل الحرارة درجة طريق الثمارعن حجم يف التحكم -٥

  .الصوبة

 وعمل الصوبة من والخروج الدخول يف الجيد التحكم -٦

 .الحشرات ضد واقية شباك

  

 :"العادية"وب الزراعية شروع الصالدراسة الفنية مل

  :صول الثابتة للمشروعاأل
   )و تمليكأيجار إ(متر مربع  ٤٠٠رض بمساحة أ

  ھيكل معدني مصنوع من الحديد المجلفن لبناء صوبة بأبعاد  -

غطاء للصوبة مصنوع من  - )٤٠×٩(أو  )متر٥٠×٨(

  عدد  - ميكرون ١٥٠عن  هن يقل سمكأالب�ستيك وH يجب 

 .في عمليات الري بالتنقيط هHستخدام GRلفة خرطوم  ١

  

 :نتاجلوازم اإل

�سماد  - )، فاصوليا ، خيار ، فلفل طماطم(ت شت

سماد ورقي يستخدم ايضاً  - عضوي يستخدم في عمليات التسميد

خيوط تسير (خيوط تسلق  - "الرش الورقى"في عمليات التسميد 

عليھا النباتات المزروعة داخل الصوب الزراعية مثل الفلفل 

وھو مركب تغذية يستخدم  ىمخلوط عناصر صغر - )والخيار

 يشا أو "Humic Acid"ھيوميك أسيد  -  لتقوية جذور النباتات

ھو عبارة عن مخصب حيوي  "Compost Tea" الكمبوست
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وبعض المخصبات  تنشيط وزيادة نمو النباتات ىيساعد عل

ضروري لمعادلة قلوية  يكبريت زراع -الطبيعية ا#خرى 

صابة من اQ النباتاتحماية التربة ويلعب دور ھام في عمليات 

مد  ىسماد نترات النشادر ويعمل عل - با#مراض والحشرات

النباتات بالنيتروجين لمدة طويلة حيث يمكث في التربة لفترة 

عدم  ىسماد سوبر فوسفات الكالسيوم وھو يساعد عل - طويلة

ويستخدم  يمد النبات بالفسفور والكالسيوم هنأتصلب التربة كما 

مداد النباتات بعنصر الفوسفوريك Qالصوب حمض  في أيضاً 

بدائل مبيدات طبيعية أو  -ور ولتسليك النقاطات كذلك الفوسف

فات التي الحشرات واv ىالقضاء عل ىمبيدات حشرية تعمل عل

  .قد تصيب النباتات

  

 :العمالة الالزمة للمشروع

ربع عمال لھم خبرة بأعمال أحوالي  إلىيحتاج المشروع 

رعاية  النباتات والقيام بأعمال  ىالزراعة لتكون لديھم القدرة عل

تفاق ن يتم اQأكذلك يجب . وغيرھم من العمليات التسميد والري

 إلىمھندس زراعي ليقوم بعمل زيارات دورية "  متخصص"مع 

 .العمالالصوب الزراعية ليضع البرامج ويرشد 
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  :إنشاء البيوت احملمية
سم البيوت المحمية على المنشآت المستخدمة في إيطلق 

زراعة النباتات لحمايتھا من الظروف البيئية غير المناسبة 

يصنع منھا  يالمواد الت يوتختلف البيوت المحمية في أشكالھا وف

تستخدم فيھا وقد تكون مدفأة أو غير مدفأة  يھيكلھا وا#غطية الت

قد تكون مزودة بأجھزة التبريد أو غير مزودة ووسائل التحكم و

سيد الكربون في جو البيت وھذا ھو التعريف كنسبة ثاني أ يف

الوHيات  يالمعروف ف Glasshouseت التي تدفأ آعلى المنش

 تدفأ سم على المنشات التي Hإأوروبا فيطلق  يالمتحدة أما ف

سم أي إو صناعياً  Greenhouse وتلك التى تدفأ قلي�ً  صناعياً 

متصلة وقد تكون متصلة ببعضھا البعض ھذا وقد تكون  غير

  .Singleالبيوت المحمية مستقلة مفردة 

تعتبر البيوت المحمية الب�ستيكية أحد العناصر الھامة 

لما تواجھه الدول من زيادة في عدد  ، نظَراً  ل�نتاج النباتي

كان Hبد من  يالسكان مع محدودية الرقعة الزراعية وبالتال

QاQنتاج الزراعي عن طريق لتجاء إلى التوسع الرأسي في ا

البيوت الب�ستيكية وقد بدأ اQنتاج تحت نظام البيوت الب�ستيكية 

  :لھذه ا#سباب

  .إنتاج محاصيل في غير موسمھا الطبيعي •

مقارنة  إنتاج محاصيل ذات إنتاجية وجودة عالية •

  .بالمزروعة بالحقول المكشوفة
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  .زيادة اQنتاج لوحدة المساحة والطاقة والعمالة •

  .إنتاج عالي من وحدة المياه المستخدمة •

لبات المناخية حماية المحاصيل العالية القيمة من التق •

  .والمرضية واQصابات الحشرية

الناتج عن اQفراط في استخدام تقليل ا#ثر الضار  •

  .المبيدات في الحقل المكشوف

تقليل المساحة المخصصة لزراعة نفس محاصيل البيت  •

المكشوف وتخصيصھا لزراعة  في الحقل يالمحم

  .محاصيل حقلية أخرى

المحافظة على البيئة من تقليل الفاقد أو الراشح من المياه  •

  .وا#سمدة

ية للزراعة خلق فرص عمل في الصناعات المغذ •

  .المحمية

  .تنمية المجتمع الريفي والحضري وتنمية المرأة •

 .مصدر ھام للدخل القومي وفتح نوافذ تصديرية جديدة •

  

  :مواصفات التربة الصاحلة للزراعة احملمية
أنسب أنواع ا#راضي لزراعة محاصيل الخضر بصفة 

بالماء  عامة ھي الطينية الخفيفة وذلك #ن قدرتھا على اHحتفاظ

وخدمتھا أسھل من  -والعناصر الغذائية أعلى من الرملية 

النھاية إلى  يف يا#راضي الطينية الثقيلة وھذه العوامل تؤد

  .الحصول على محصول وفير



 الصوب الزراعية املكثف يف ياإلنتاج الزراع

٢٩ 

 

  :أنواع الصوب الزراعية
تختلف أنواع الصوب الزراعية على أساس ھيكلھا 

ما حيث تعتبر الصوب الزراعية أو . وتصنيفاتھا التكنولوجية

للغاية في الوقت  مشھوراً  رف بإسم البيوت الزراعية أمراً عت

للغاية في زراعة النباتات  كبيراً  اً نه يعتمد عليھا اعتماد، # الحالي

ووجودھا يعني وجود فواكه . أيضاً  والخضروات والفواكه

لذلك ومنذ بداية . وخضروات طوال العام وفي كل الفصول

 وھكذا. تى البقاع حول العالمإكتشافھا إنتشرت بشكل كثيف في ش

حيث  ، تُصنف أنواع الصوب الزراعية وفقًا لشكلھا ا#ساسي

والصوب ذات القنطرة ) Gable(تتعدد أنواعھا ما بين نوع 

والصوب ) Skillion(المسطحة والقبة المرفوعة وسكيليون 

  .ا#خرى على شكل أنفاق

  

  :أنواع الصوب
على أساس تتعدد أنواع ھياكل الصوب الزراعية 

  :، نذكرھا لكم كما يلي خصائص ھيكلھا

  :متدادات هياكل متعددة اإل - ١
أصغر  متدادات مساحةة اQلدى الصوب الزراعية متعدد

Qمتداد ذات القدمن مساحة الصوب أُحادية اQنتاجية رة ا

وتعد . ةتج في حالة أقل من فقدان الحرارنوھذا ي. المتساوية

Qل  اً للتحقيق أيضمة قابلة قتصاديات الضخا�ستخدام إمن خ
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 ؛ أما من ناحية التصميم .متداداتوب متعددة اQتصاميم الص

Qمتدادات أكثر قوة في التصميمما تكون الصوب متعددة ا .

تميل تلك الصوب إلى مواجھة ا#ضرار بصورة  ونتيجة لذلك

  .الشديدة أفضل أثناء ھبوب العواصف والرياح العاصفة

  Shade Houses  :ملنعزلةالصوب ا
بمواد  تعتبر الصوب المنعزلة ھياكل تمت تغطيتھا

، للسماح لضوء  لذلك اً ى خ�فأخر محاكة أو تم بناؤھا بمواد

ويرجع . اتالشمس والرطوبة والھواء بالمرور من خ�ل الثغر

ستخدام المواد التي تغطى بھا تلك الصوب لتوفير تغيير بيئي 

الضوء والحماية من الظروف الجوية معين مثل تقليل حدة 

لنوع المحاصيل التي  اً ويختلف إرتفاع ھيكل الصوبة وفق

  .متر ٨ا، وقد يصل اQرتفاع إلى نتاجھ

ستخدام الصوب المنعزلة على ا#نظمة المائية إيقوم 

  .اً ، وخاصة في ا#ماكن ا#كثر دفئ

  الزراعية المنعزلةالصوب ):  ٤(صورة 

 

تصاميم الص

ما تكون الصوب متعددة اQ فعادةً 

ونتيجة لذلك

أفضل أثناء ھبوب العواصف والرياح العاصفة

الصوب ا - ٢
تعتبر الصوب المنعزلة ھياكل تمت تغطيتھا

محاكة أو تم بناؤھا بمواد

الشمس والرطوبة والھواء بالمرور من خ�ل الثغر

ستخدام المواد التي تغطى بھا تلك الصوب لتوفير تغيير بيئي إ

معين مثل تقليل حدة 

ويختلف إرتفاع ھيكل الصوبة وفق. القاسية

نتاجھسيتم إ

يقوم 

، وخاصة في ا#ماكن ا#كثر دفئ الخارجية
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  Screen Houses: املغطاة/ الصوب احملمية
الصوب المحمية إحدى أنواع الصوب الزراعية التي يتم 

. تغطيتھا بمواد Qبعاد الحشرات سواء على الب�ستيك أو الزجاج

، أن الصوب المحمية توفر قدرة جيدة على  ومن الجدير بالذكر

،  من الظروف الجوية القاسيةالصمود والحماية البيئية الداخلية 

  . باQضافة إلى عملھا على إبعاد الحشرات

  إحدى أنواع الصوب الزراعية -  "غطاةالم" الصوب المحمية:  )٥(صورة 

  :الصوب الزجاجية 
أشھر أنواع الصوب الزراعية حيث أن الزجاج 

وھو درجة   3mmما يكون  المستخدم في الصوب المحلية عادةً 

الزجاج البساتيني حيث يعد زجاج ذات نوعية جيدة وH تحتوي 

 

الصوب احملمية - ٣
الصوب المحمية إحدى أنواع الصوب الزراعية التي يتم 

تغطيتھا بمواد Qبعاد الحشرات سواء على الب�ستيك أو الزجاج

ومن الجدير بالذكر

الصمود والحماية البيئية الداخلية 

باQضافة إلى عملھا على إبعاد الحشرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
صورة 

  

الصوب الزجاجية  -٤
أشھر أنواع الصوب الزراعية حيث أن الزجاج 

المستخدم في الصوب المحلية عادةً 

الزجاج البساتيني حيث يعد زجاج ذات نوعية جيدة وH تحتوي 
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والتي يمكن أن تكون محرقة لeوراق حيث (على فقاعات الھواء 

  ).يعمل الزجاج ھنا بمثابة العدسات

  

  :الصوب البالستيكية  - ٥
،  أما بالنسبة للمواد المستخدمة في الصوب الب�ستيكية

ما تكون  اً غالب. ثيلين الرقيقإما تكون من البولي  اً فھي غالب

الصوب الب�سيتيكية التجارية مرافق إنتاج ذات تقنية عالية 

وتمتلئ الصوب الب�ستيكية بعدة معدات . للخضروات أو الزھور

مثل معدات الفرز والتدفئة والتبريد واQضاءة لتوفير بيئة مناسبة 

بواسطة  اً لك المعدات آليويمكن التحكم في ت،  لنمو المحاصيل

  .منھج الزراعة الذكية وذلك في جھاز كمبيوتر

  

  :يكيةتالصوب الزراعية البالس
 قائماً على التكنولوجيا ستثماراً إتعتبر الصوب الزراعية 

ارتفعت اQمكانيات  رتفع مستوى التكنولوجيا المستخدمةأفكلما 

على وترتبط ھذه القدرة . لتحقيق ظروف نمو محكمة السيطرة

إلى حد  اً التي تنمو فيھا المحاصيل ارتباط التحكم في الظروف

وقد تم تحديد التصنيفات . كبير بصحة المحاصيل وإنتاجيتھا

مزارعين الث�ثة التالية من الصوب الزراعية لتقديم المساعدة لل

ستثمار ا#نسب Hحتياجاتھم ختيار اQإوالمنتجين الزراعيين في 

  .وميزانيتھم
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  :التكنولوجيا املنخفضةصوب  - ١
، فھناك الصوب التي تأخذ  تتعدد أنواع تلك الصوب

أما من . اً وع ا#كثر شيوعھي الن "الصوب القبانية"شكل نفق أو 

،  ، ولديھم سوء تھوية H توجد جدران رأسية: حيث المواصفات

ويتميز بسھولة  اً ف نسبيلولكن ذلك النوع من الصوب غير مك

 اً التشغيل اvلي بشكل ضئيل وأحيان الصوب وتستخدم تلك. إقامته

  .H يستخدم

  

  :صوب التكنولوجيا املتوسطة - ٢
تتميز الصوب ذات التكنولوجيا المتوسطة بشكل خاص 

بالجدران الرأسية حيث يصل ارتفاع الجدار إلى أكثر من مترين 

رتفاع الكلي أقل ن أربعة أمتار، وعادة ما يكون اQولكن أقل م

وقد يوجد في ھذا النوع سقف أو جدار جانبي . متًرا ٥٫٥من 

  .ة أو كليھمائللتھو

  

  :صوب التكنولوجيا العالية - ٣
لدى الصوب ذات التكنولوجيا العالية جدار يصل 

، مع سقف تصل قمته إلى  رتفاعه إلى ما H يقل عن أربعة أمتارإ

وتوفر ھذه الصوب محاصيل . ثماني أمتار فوق سطح ا#رض

ب سقف وسيكون في تلك الصو. بيئي عالي داءآبحودة أفضل و

  .جدار جانبي للفتحات اً للتھوئة وربما قد يوجد أيض
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  :األشكال املختلفة للبيوت احملمية البالستيكية 
. وفة للبيوت الب�ستيكيةتتعدد ا#شكال الھندسية المعر

العوامل  ختيار الشكل الھندسي المناسب على العديد منإويتوقف 

ستواء أو إمجاورة ومدى بالنسبة للمباني ال ةمنھا موقع الصوب

اQضاءة في الجو  نحدار ا#رض المقام عليھا الصوبة وشدةإ

ھذا ويؤثر الشكل الھندسي على نوع الھيكل الذي . الخارجي

  .تستخدم فيه تصنع منه الصوبة وا#غطية التي

  

  :أهم األشكال اهلندسية املعروفة للبيوت احملمية املفردة
وھذا النوع من البيوت  Spherical Dome الكرويةالقبة  - ١

H يستخدم إH في المناطق التي يسودھا جو ملبد بالغيوم مع 

يسمح ھذا معظم أوقات السنة حيث  إضاءة شمسية ضعيفة في

كبر قدر ممكن من أشعة الشمس وھو H أالتصميم الھندسي بنفاذ 

Hللبيوت المفردة يصلح إ.  

٢ - Hyperbolic Poraboloid راني الشكل المكافئ الدو

كالسابق يسمح بنفاذ نسبة عالية من أشعة الشمس  المقطع يزائد

البعيدة  ار ويستخدم بصفة خاصة في المناطقطوال ساعات النھ

ستواء حيث تقل شدة اQضاءة كثيرا كما H يستخدم إH عن خط ا#

  .في البيوت المفردة
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يستخدم كسابقيه في  Quonset الشكل النصف أسطواني - ٣

ر من أشعة الشمس خ�ل البيوت المفردة فقط وھو منفذ لقسط كبي

 النھار ويعد ھذا الشكل من اكثر ا#شكال شيوعاً  معظم ساعات

  .في البيوت الب�ستيكية المفردة

٤ - Elliptical or Modified Quonset يل ا#ھليجالشك 

وھو تطوير لشكل نصف أسطواني  أوالنصف دائري المحور

درجة وھو يصلح  ٩٠بزاوية  صبح جانبي البيت قوائمأحيث 

  .المتصلة والمفردة على السواء للبيوت

  

٥ - Mansard Roof  وھو شكل  يالشكل ذو الرأس السند

من  اً انحدار شدأطوليين منحدران السفلي منھما بكل من جانبيه ال

Hيصلح إ H المفردةللبيوت  العلوي وھو.  

٦ - Gable Even Span  المتناظر ا يالشكل الجمالونQنحدار 

يصلح للبيوت الزجاجية والب�ستيكية سواء كانت مفردة أو 

فى البيوت  كثر ا#شكال شيوعاً أعد ھذا الشكل متصلة وي

  .الزجاجية

٧ - Gable Uneven Span الغير متناظر يالشكل الجمالون 

الجانب اvخر وھو يصلح يكون أحد جانبي السقف أطول من 

متصلة أم غير متصلة  ء كانتللبيوت الب�ستيكية والزجاجية سوا

نب الت�ل ستخدامه إH في البيوت المقامة على جواإلكن H يشيع 
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#شعة الشمس للسماح  العريض مواجھاً  حيث يكون السقف المائل

  .اQضاءة والتدفئة  بر قدر من الطاقة الضوئية لتحسينكأبنفاذ 

٨ - Lean-to يكون ھذا النوع من  لشكل المستند على مبنىا

نحو جانب  دراً لمبنى ويكون السقف فيه منح البيوت م�صقاً 

صغير  المواجه للشمس ويكون عادةً  واحد فقط ھو الجانب

 الھندسية ا#شكال .Qنتاج الشت�ت ونباتات الزينة ويستخدم غالباً 

  . الزجاجية للبيوت

 ، تنفيذھا يمكن التي الصوبات أشكال من العديد ھناك

 ا#ماكن بعض في مناسب يكون ا#شكال تلك من شكل وكل

 نوع حسب ىعل ذلك تحديد ويتم ىأخر أماكن في مناسب وغير

 ، الصوبة خارج اQضائة شدة ، للتربة السطح إستواء ، التربة

  :الصوبات أشكال ومن

 المقطع الزائدي الدوراني المكافئ الشكل - الكروية القبة

 - Spherical Dome إسطواني النصف الشكل -

 Hyperbolic المحور أو دائري النصف الشكل

Poraboloid - الرأس المستدق القوطي العقد ذا الشكل 

Quonset - السندي السقف ذو الشكل Mansard 

Roof - نحدار المتناظر الجمالوني الشكلQا Gable 

Even Span - المتناظر غير الجمالوني الشكل 

  .Gable Uneven Span اQنحدار
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  أشكال البيوت المحمية الب ستيكيةبعض  : )٥(صورة 

  

  

  

  توضح إنشاء ھياكل الصوب): ٦(صورة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الصوب الزراعية املكثف يف ياإلنتاج الزراع

٣٨ 

 

  ):سبان ماليت - الطراز األسباىن (البيوت األسباين 
م وفيھا يت حدث الطرز التي دخلت مصر حديثاً أمن  يوھ

مساحة ھي فدان وقد تصل  قلأ(البيت على مساحة كبيرة إنشاء 

تين ومادة الغطاء بھا ھو الب�ستيك ومثبت بين طبق) فدان ١٠ ىإل

  :من السلك وتركيبھا عبارة عن

الجدار الخارجي للصوبة وھو يتكون من مواسير من   -١

بوصة وطول ٢٫٥الصلب المجلفن على محيط البيت بقطر 

متر وتميل ٢٫٢٥خر واv متر والمسافة بين العمود٣٫٥

وتكون لھا صبة درجة  ٤٥ا#عمدة للخارج بزواية 

أعمدة  ٣ا#ربع جوانب يوجد  يخرسانية في ا#رض وف

سم وموزعة على ث�ث ٧٠المسافة بين العمود وا#خر 

درجة ويثبت على  ٤٥اتجاھات مختلفة خارج البيت بزواية 

ن سم م٦٠ارتفاعھا  ةطول الجدار الخارجي للبيت وزر

لحماية النباتات من ا#تربة والرمال التي قد (سطح التربة 

ثم يفرد شبك مانع حشرات ) تسبب تجريح النباتات والثمار

  ).تھوية جانبية(للتھوية ) سيران(

مجموعة من ا#عمدة الداخلية وھى عبارة عن أعمدة   -٢

عرض الباكية (متر ٩خشبية تبعد عن بعضھا مسافة 

ھذه المسافة فى الباكيتان   وتقل) الواحدة داخل البيت

ك لتدعيم الصوبة و#نھا أكثر لمتر وذ٤الخارجية فتبلغ 

لمخاطر الرياح ويبلغ أقصى ارتفاع للبيت في  تعرضاً 

قل ارتفاع لھا في الجوانب يكون أمتر و٥٫٥المنتصف 
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متر وتأخذ الصوبة شكل الخيمة فتبدء ا#عمدة من ٣حوالي 

في ا#طوال حتى  الخارج إلى الداخل بتدريج تصاعدي

  .المنتصف ثم بتدريج تنازلي وھذا في اتجاھين متعامدين

يتم شد السلك بطول وعرض البيت وھذا يعمل على 

زيادة تقوية البيت وربط ا#عمدة الخشبية ببعضھا وذلك مع 

ا#عمدة الخارجية والطبقة السفلية التي يحمل عليھا الب�ستيك 

، تثبت في  لشد الب�ستيك وھناك جنشات. الذي يفرد بين طبقتين

أرضية الصوبة والتھوية تكون عن طريق الفتحات العلوية 

، وھذا  والفتحات الجانبية) الموجودة بين شرائح الب�ستيك

الطراز من المنتظر انتشاره في المستقبل وذلك لقلة تكاليفه 

ة واعتماده على الخامات المساحات الكبير يف وخصوصاً 

  يالنظام اhسبان -وبات الزراعية منظر عام للص): ٧(صورة 

 

حوالي 

الخارج إلى الداخل بتدريج تصاعدي

المنتصف ثم بتدريج تنازلي وھذا في اتجاھين متعامدين

يتم شد السلك بطول وعرض البيت وھذا يعمل على 

زيادة تقوية البيت وربط ا#عمدة الخشبية ببعضھا وذلك مع 

ا#عمدة الخارجية والطبقة السفلية التي يحمل عليھا الب�ستيك 

الذي يفرد بين طبقتين

أرضية الصوبة والتھوية تكون عن طريق الفتحات العلوية 

الموجودة بين شرائح الب�ستيك(

الطراز من المنتظر انتشاره في المستقبل وذلك لقلة تكاليفه 

وخصوصاً 

  .المحلية
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ة عمل بالطاقي يلآتحكم  - يالنظام اhسبان -منظر عام للصوبات الزراعية ): 

  الشمسية وطاقة الرياح

  

  

  

  

  

  الخضر داخل صوبات إنتاج الشت ت توضح إنتاج الشت ت لمحاصيل): 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
): ٨(صورة 

  

  

  

  

  

): ٩(صورة 
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  الصوب الزراعية الحديثة يتوضح إنتاج محصول الفراولة ف : )١٠( رةصو

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  صورة توضح الزراعات داخل الصوبة المجمعة بأحدى المزارع بإيطاليا): ١١(صورة 
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توضح زراعة محصول الخيار بالصوب المجمعة بإستخدام الملش  ): ١٢( صورة

  "غطاء التربة الزراعية"

  

  : تقنية تكنولوجيا إنشاء الصوب الزراعية
 Greenhouseتكنولوجيا الصوب تقنية إن

Technology ئمة بيئة ظروف توفر تقنية ھي�. للنباتات م

 المناخية الظروف من النباتات لحماية ذلك من بدHً  يستخدم

 المفرط واQشعاع والحرارة العالية والبرد الرياح مثل المعاكسة

 مناخ تھيئة بمكان ا#ھمية من أنه كما. وا#مراض والحشرات

 إقامة طريق عن ممكن وھذا .النباتات قدر المستطاع حول مثالي

يمكن  البيئية الظروف حيث أو البيوت الب�ستيكية ، زجاجي بيت

  .التحكم فيھا
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 بمادة مغطاة ھياكل عن عبارة والصوب الزراعية

 ظروف ظل في المحاصيل لزراعة يكفي ب�ستيكية شفافة بما

الكامل لكل العوامل البيئية المختلفة  للتحكم خاضعة معينة أو بيئية

 على للحصول ) ا#ضاءة -درجات الرطوبة  -درجات الحرارة (

  .وإنتاجية للمحاصيل المنزرعة داخل الصوب نمو أفضل

  

  :إستخدام الصوب الزراعية أيضا ومن مزايا
د ال�أرضية والھيدروبونيك تزيإستخدام تقنية الزراعات 

. وتزيد من العائد اQقتصادى من كفاءة إستخدام ا#رض والمياه

ومن خ�ل الزيارات العلمية لمواقع اQنتاج داخل الصوب 

مصر والعديد  يالزراعية بإنواعھا المختلفة ومتابعة اQنتاج بھا ف

  :ييتضح ما يلمن دول العالم 

من الصوب  ھكتار ١٠٠٠ حوالي مصر في يوجد

ة خاصة فى الفترة وقد زادت بدرجة كبير" ٢٠١٣"الزراعية 

ھتمام القيادة السياسية بالمشاريع الزراعية ا#خيرة نتيجة ا

 فدان صوب لفأ ١٠٠التنموية الكبرى ومنھا مشروع إنشاء 

الصوب الزراعية المغطاة بالب�ستيك  من اً أساس زراعية وتتكون

الصوب المتعددة وكذلك ا#نفاق  يضاً وأ أو ا#كبر حجماً  ٤٠×٩

 يتم. "المصنع من البولى إيثيلين"الزراعية المغطاة بالب�ستيك 

 الحرارة درجة ظروف لتنظيم الطبيعية للتھوية ترتيبات إجراء

 الصوب  ھذه في تزرع التي الرئيسية والمحاصيل. والرطوبة
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والفلفل والكنتالوب  والخيار يوالطماطم الشير الطماطم ھي

وصوب أخرى Qنتاج الشت�ت بأنواعھا  والبطيخ والفاصوليا

  .المختلفة

 أكبر واليابان الصين تعد ، على سبيل المثال  آسيا في

إنشاء  تكنولوجيا تطوير كان لقد. الصوب الزراعية مستخدمي

. العالم في آخر بلد أي من أسرع الصين الصوب الزراعية في

 المساحة ازدادت ، تالسبعينا أواخر في متواضعة بداية مع

  لى إالصين  في الزراعية نطاق الصوب تحت الواقعة

 التي المساحة ھذه بين من. ا#خيرة السنوات في ھكتار ٤٨٠٠٠

 والتوت والكرز العنب مثل ثمار توجد ھكتار ١١٠٠٠ تبلغ

 البيوت غالبية. والمانجو والليمون والتين الياباني البري

 المرنة الب�ستيكية وا#ف�م ل�طار محلية مواد تستخدم الزجاجية

 يف تكون الصين  في الصوب الزراعية معظم. لتغطية الصوب

 لتحسين الحصير والقش ستخداموا صيفاً  المناطق الحارة جداً 

  .بالحرارة داخل تلك الصوب حتفاظاQ خصائص

 بحوالي مساحة الصوب الزراعية  وفى أسبانيا قدرت

 الغالب في تستخدم كتارھ ١٨٥٠٠ وإيطاليا ھكتار ٢٥٠٠٠

 والفاصوليا والفراولة والفلفل البطيخ مثل الخضروات لزراعة

 من الصوب البسيطة استخدام يتم سبانياأ في. والطماطم والخيار

معقدة  بيئية تحكم معدات أي دون عام بشكل ا#نفاق نوع

 فوق ا#شعة على المثبت إيثيلين البولي فيلم الغالب في وتستخدم
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 التقليدي المصدر ھي وتعتبر ھولندا .تغطية كمواد البنفسجية

 جميع في الزجاجية البيوت في تزرع التي والخضروات للزھور

 تكون ربما ، الغطاء تحت مساحات كبيرة وجود مع. العالم أنحاء

 ومع. العالم في تقدماً  ا#كثر الھولندية البيوت المحمية صناعة

إنتاج  على كبير بشكل الھولندية الصوب صناعة تعتمد ذلك

 الظروف مواجھة أجل من ، الزجاجية اQطارات ذات الصوب

وعملية تطوير تكنولوجيا . السنة مدار على السائدة اً جد الغائمة

 وراء السبب إنشاء الصوب الزراعية فى أسبانيا مستمرة ويعود

إستخدام تلك  إلى الخليج دول في الزراعية الصوب تطور

  . التكنولوجيات

 يمكن والتي يد من أنواع الصوب الزراعيةالعد ھناك

اHعتبار قبل البدء فى  بعين أخذھا والكبار الصغار للمنتجين

 ھياكل من تتراوح أن يمكن مشروع إنشاء البيوت الحمية والتي

. ببعضھا متصلة كبيرة صوب زراعية إلى" منفردة" بذاتھا قائمة

 وقد اQنتاجية بالنسبة لزيادة الحديثة ھامة جداً  التقنيات تعتبر

 البيوت ھذه تصنيف يمكن. التكلفة حيث من كبيراً  اخت�فاً  تختلف

الزجاجية أو  البيوت في تصنيعھا يتم التي للمواد اً وفق المحمية

 بوليستر كربونات بولي ، أكريليك ، زجاج: لىإالب�ستيكية 

  ).Worley 2015( بوليستر فيلم ، با#لياف مقوى

 - المتعددة" الواسع متداداQ ذات الصوب الزراعية

التجاري لمحاصيل  اQنتاج في تستخدم أنھا رغم "مالتى سبان
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Hت  في تستخدم أنھا أيضاً  الخضر المختلفة إ�مشتل "إنتاج الشت

 وقدرة ا#كبر الداخلية المساحة ھي النوع ھذا ميزة. "زراعى

وببنية إنشائية قوية تتحمل من خ�لھا الرياح  العالية التھوية

 Dutch( الشديدة وغيرھا من العوامل الجوية الغير مواتية

Greenhouses 2016.(  

  

 ":الصوب الزراعية"اخلطوات الرئيسية لإلنتاج حتت األغطية 

ة وفق ماتم ذكره سابقاً ، يجب بعد اختيار موقع الزراع

Qيلي للحصول على أفضل النتائج ، وتنفيذ ما نتباها:  

 

 :للزراعةإعداد وجتهيز األرض : أوالً

يجب أن تكون التربة خفيفة ومفككة وجيدة الصرف 

وخالية من الريزومات ومن الحشائش بأنواعھا ، إذ يجب تقليب 

، وتنقى من ريزومات  التربة وتفتيتھا إن كان نوعھا تربة طينية

الحشائش ومن بقايا المحصول السابق في حال استخدامھا #ول 

ھياكل البيوت الب�ستيكية  تنعيمھا ، وبعد ذلك تقام ىمرة ويجر

  .عليھا
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 :تعقيم التربة: ثانياً

،  بعد إقامة الھياكل وإضافة ا#سمدة المقررة لكل صوبة

يجرى تعقيم تربة البيوت الب�ستيكية التي تعتبر أھم عملية 

،  زراعية في القضاء على اvفات الضارة الموجودة في التربة

 :وتنفذ العملية بعدة طرق منھا

وھي طريقة جيدة إH أنه يعاب عليھا أنھا   :التعقيم بالحرارة  -١

، ومنھا  تقضي على كافة الكائنات الحية الموجودة في التربة

 .إذا كان عدد البيوت قلي�ً  النافعة وذات تكاليف كبيرة خاصةً 

المسموح " لتعقيم باستعمال بعض المواد الكيماويةا -٢

  .مثل الفابام والبازاميد يومنھا ما يل، " امھادستخاوالمصرح ب

  

 :ختيار الصنف املالئمإ: ثالثاً

يلعب الصنف دوراً ھاماً في اQنتاج تحت ا#غطية وتنتج 

شركات إنتاج البذور أصنافاً عديدة للمحاصيل الزراعية تحمل 

يمكن التعرف على ھذه ا#صناف  ، وH أسماء تجارية مختلفة

والبحث والرجوع إلى ومواصفاتھا إH من خ�ل التجربة 

ھذا ولكل محصول من محاصيل  .المختصين في ھذا المجال

الصوب "الخضراوات التي تزرع ضمن البيوت المحمية 

نتباه إليھا حين مواصفات إنتاجية خاصة به يجب اQ "الزراعية

يجب التعرف على  ذلك، ك تقاوىزراعة المحصول قبل شراء ال

أيضاً حتى يتم اختيار  الذوق المحلي وحاجة السوق المحلية

للتسويق  الصنف الم�ئم في الشكل والحجم والص�بة وقابليته
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، باQضافة إلى مواصفات أخرى من حيث مدى  للتصديرو

مقاومة الصنف لeمراض الخطرة والمستوطنة في التربة 

ومواصفات النمو الخضري للنباتات وغيرھا من العوامل 

 البيوت في زراعتھا تجود التي المحاصيل أھمو .ا#خرى

محاصيل الخضر مثل الطماطم  "الزراعية الصوبات" المحمية

  .والفلفل والكنتالوب والخيار والفراولة

  

 :الري:  رابعاً

وإن زيادة  ، الرطوبة عامل أساسي ومحدد في الزراعة

 كميات المياه تؤدي إلى تعرض النباتات ل�صابة بأمراض كثيرة

التي تنتشر في ظروف زيادة من أھمھا ا#مراض الفطرية 

، وإن قلة الرطوبة عن الحد  الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة

المسموح به لكل محصول تؤدي إلى فشل حبوب اللقاح في 

وكذلك ضعف النباتات  عدم اQنتاج اQخصاب بالتالي إلى قلة أو

اعة وتنتشر طرق ري عديدة في الزر .وضعف اQنتاجية والجودة

 وإن طريقة الري بالتنقيط " نفاقب الزراعية وا#الصو"المغطاة 

، حيث أنھا  ھي أفضل طريقة للري" السطحى والتحت سطحى"

، لذا يجب على  تعطي كميات المياه المناسبة لكل محصول

المزارع أن يكون ذو دراية وخبرة كافيتين في استخدام ھذه 

  .الطريقة وبكميات المياه المناسبة لكل محصول
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  بالتنقيط داخل الصوبة الزراعية يتوضح الر): ١٣(صورة 

  

 :التسميد: خامساً

، وإن اQنتاج من  الزراعة المحمية تعتبر زراعة مكثفة

، لذا يجب العناية % ٢٠٠وحدة المساحة فيھا يجب أن Hيقل عن 

بالتربة وذلك بتحسين خواصھا الفيزيائية والكيماوية لتأمين حاجة 

، وتعويض الفقد الذي يحصل منھا بتحليل  النباتات المزروعة

، وعلى أساس ذلك  التربة ومعرفة العناصر الموجودة ونسبتھا

يعمل برنامج التسميد المناسب للمحصول المراد زراعته 

خر خر بل من صنف vيختلف برنامج التسميد من محصول vو

المختلفة  هبأنواع يويتم التسميد العضو .داخل المحصول الواحد

" يالصناع يالسماد العضو"اتية والحيوانية أو الكمبوست النب

أما ا#سمدة الكيماوية  .أثناء إعداد أرض الصوبة قبل الزراعة

فتتوقف كمياتھا على نوع المحصول المراد زراعته فى البيوت 
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سواء كانت أساسية قبل الزراعة "  الصوبات الزراعية"المحمية 

، أو  ، منھا الجافة عددةأو بعد الزراعة ويوجد منھا أنواع مت

  .، أو السائلة القابلة للذوبان

  

  :والتسميد داخل الصوب يأسس الر

  :يرــــــال
بالتنقيط أحد أنظمة الري الحديثة والتي  ييعتبر الر

تستخدم في الزراعات المحمية والتي تتيح توفير المياه لكل نبات 

  .المواعيد المناسبة بالكمية المناسبة وفي

  

  :بالتنقيط يالرمميزات 
١- Qحيث يتم توفير  كميات المياه المستخدمة يقتصاد فا ،

 يمن المياه مقارنة باستعمال طرق الر% ٥٠أكثر من 

  .التقليدية

٢- Qاستخدام ا#سمدة ورفع كفاءة التسميد يقتصاد فا.  

  .الحد من مشاكل الصرف -٣

  .توفير العمالة والطاقة وتكاليف التشغيل -٤

  .ذات الملوحة العالية نسبياً ستخدام المياه إإمكانية  -٥

إمكانية إضافة بعض المواد الكيميائية لمقاومة أمراض  -٦

  .التربة
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٧- Qنتاج وتحسين نوعية المحصول بنسب متفاوتة زيادة ا

  .نتيجة القدرة على التحكم في كميات المياه والسماد

  .نتشار الحشائش بالتربة الزراعيةإالحد من  -٨

Qتشغيل نظام الري(دارة الجيدة لنظم الري وتلعب ا  ،

في ) ، صيانة شبكة الري يوتحديد كميات ومواعيد الر

ويجب دائماً . ، دوراً كبيراً في زيادة اQنتاج الزراعات المحمية

تروى بھا  يأن نتذكر أن ليس صحيحاً أن زيادة كمية المياه الت

نتاج المحصول إحيث يتوقف . نتاجإلى زيادة اQ يا#رض يؤد

لنبات ولكن عند ستھلكھا ااإلى حد ما على كمية المياه التى 

Qمستوى معين من اQنتاجية تصبح زيادة اH ترتبط بزيادة  نتاج

بعوامل النمو ا#خرى  كمية المياه أو برطوبة التربة بل ترتبط

نتاج أيضاً مثل خصوبة التربة ، وجودة الصرف المحددة ل�

  .رھا والتھوية ، ودرجة الحرارة ، وغي

  

  :يدـــالتسم
الزراعات المحمية  ين الھدف ا#ساسي من الزراعة فإ

ولھذا يلزم . ھو الحصول على محصول عالي ذو نوعية ممتازة

استخدام برنامج للتسميد الجيد في الزراعات المحمية لتلبية 

حتياجات واQنتاج العالي نظراً لزيادة اQحتياجات النمو السريع ا

الصوب نتيجة زيادة سرعة النمو وزيادة  يفلنباتات الغذائية ل

  .المحصول
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Qيمكن ا Hعتماد على ا#سمدة العضوية فقط للوصول و

عتماد على ا#سمدة ، بل Hبد من اQ ج عالي اQنتاجيةإلى إنتا

الماء حيث يتم إضافة السماد مع ماء  يالكيماوية القابلة للذوبان ف

الري مع ضرورة تجنب استخدام ا#سمدة التي تكون رواسب 

يجب غسيل شبكة الري  لى سداد النقاطات لذلكإ يحتى H تؤد

  .بعد كل عملية تسميد

حتاجھا النبات إلى وتقسم العناصر الغذائية التي ي

   :يحتياجات النبات كما يلإمجموعتين حسب 

التي يحتاجھا النبات بكميات كبيرة  يوھ :ذائية كربىعناصر غ -١

 -النيتروجين  -كسجين ا# - الھيدروجين  -الكربون : وتشمل

  .المغنسيوم -الكالسيوم  -البوتاسيوم  -الكبريت  - الفوسفور 

التي يحتاجھا النبات بكميات  يوھ :عناصر غذائية صغرى -٢

 -النحاس  -الزنك  -المنجنيز  -الحديد : وتشمل، صغيرة 

  .الكلور -المولبدنيوم  -البورون 

قابلة (العناصر فى صورة ميسرة ويجب توفر ھذه 

  .للنبات) ستفادةل�

 يوھو ر يالصوب التسميد من خ�ل ماء الر يويتبع ف

ى بالتركيز المطلوب تبعاً يخ�ل مياه الر يالنباتات بمحلول سماد

أكثر الطرق وتعتبر ھذه الطريقة من ، Hحتياجات المحصول 

  .بالتنقيط يالحديثة كالر ياستخداماً تحت نظم الر
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  :يمميزات التسميد مع ماء الر
  .نتظام تركيز العناصر الغذائية بمستوى ثابتإ -١

٢- eمنطقة الجذور يسمدة فالتوزيع المنتظم والجيد ل.  

٣- Qالوقت  يستفادة الكاملة من ا#سمدة المضافة فا

H من نسبة تثبيت  حتياجات النبات حيث يقللالمناسب

صورة غير قابلة  يصر بالتربة فبعض العنا

  .متصاصل�

  .مراحل نمو النباتات المختلفة يسھولة إضافة ا#سمدة ف -٤

كانت تفقد بالغسيل بعيداً  يسمدة التكمية ا# يالتوفير ف -٥

  .عن منطقة الجذور

 يحتياجات النباتات من العناصر الغذائية فإتوفير  -٦

نتاج إلى زيادة اQ يا يؤدمراحل النمو المختلفة مم

  .وتحسين نوعيته

ضافتھا مما يجعله الطاقة والعمالة ال�زمة Q يالتوفير ف -٧

  .اقتصادياً 

  .نتاج المحاصيلإتحسين  -٨

  

  :يمشاكل إضافة األمسدة مع ماء الر
إلى نوعية خاصة  ييحتاج التسميد من خ�ل مياه الر -١

من ا#سمدة حيث يجب أن تكون كاملة الذوبان فى الماء 

  .نسداد النقاطاتإحتى تمنع احتمال 
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نتظامية توزيع إحالة عدم  يالتوزيع ف ةنخفاض كفاءإ -٢

  .نسدادجة سوء تصميم الشبكة أو مشاكل اQنتي يمياه الر

إلى  يالتفاعل بين بعض المركبات المضافة مما يؤد -٣

 .النقاطاتنسداد إ

  

  :يتعلى اآل يجيب أن تتميز األمسدة املستخدمة من خالل شبكة الر
الماء وH يحدث عند إضافتھا  يأن تكون كاملة الذوبان ف -١

  .يداخل شبكة الر ترسيباً 

 يأن Hتتفاعل مع المركبات أو ا#سمدة ا#خرى الت -٢

لحدوث  يوتؤد يتضاف معھا من خ�ل مياه الر

  .يشبكة الر يترسيبات ف

تأثيرات جانبية  يستخدام وليس لھا أاQ ةمنآأن تكون  -٣

  .ضارة على ا#رض أو النبات

  :واملنتشرة مبصر يتستخدم مع ماء الر أهم األمسدة اليت) : ١(جدول 

 سلفات البوتاسيوم الذائبة )نترات النشادر(مونيا أنترات 

 اليوريا
 يالعناصر الصغرى ف

 صورة مخلبية

 المركبة التجارية ا#سمدة نترات الكالسيوم

 حامض النيتريك سلفات المغنسيوم

 حامض الفوسفوريك
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  :بالتنقيط ينظام الر طريقة حقن السماد يف
بعد أن يصل ضغط  ييبدأ دفع ا#سمدة إلى شبكة الر

الماء بالشبكة إلى معدل التشغيل وذلك بعد عدة دقائق من بدء 

قبل عدة دقائق من  يدفع ھذه ا#سمدة إلى شبكة الر يوينتھ يالر

. يفيه مرور الكمية المطلوبة من مياه الر يينتھ يالوقت الذ

من الوقت % ١٠-٥كل حالة نسبة  يوتمثل ھذه الدقائق ف

من % ٩٠-٨٠وبحيث يمثل وقت التسميد من  يالمخصص للر

ن دفع إدقيقة ف ٣٠ھو  يفإذا كان مث�ً وقت الر .يوقت الر

دقائق  ٥قبل  يدقائق ثم ينتھ ٥ يبدأ بعد يا#سمدة خ�ل شبكة الر

نتھاء من دفع أنه يجب اQ يأ،  يمن إنتھاء الوقت المخصص للر

خ�ل  يالحجم المطلوب من محلول السماد المركز فى شبكة الر

كما يجب  .يمن وقت الر% ٩٠-٨٠أو مايمثل  دقيقة ٢٠فترة 

Qنتھاء حقن السماد لفترة زمنية إبعد  يضخ ماء الر يستمرار فا

 يتماثل الفترة الزمنية ال�زمة لوصول السماد إلى أبعد نقاط ف

  .وذلك لغسيل الشبة وتوزيع السماد حول النباتات النظام

  

  :التهوية
 وتنفذ الب�ستيكي البيت ضمن كافية تھوية تأمين يجب

 الصوبة  داخل والرطوبة الحرارة ودرجة الطقس حالة حسب

 داخل الحرارة درجة تعديل منھا والغرض ، خارجه الرياح وشدة

 العوامل أھم من تعتبر التي الرطوبة نسبة وخفض الصوبة
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 نوافذ ماتكون وغالباً . الفطرية ا#مراض Hنتشار المشجعة

  .علوية أو كليھما معا أو جانبية التھوية

  

  :التدفئة
 مناطق في الب�ستيكية البيوت إنشاء عند التدفئة تؤمن

 شديدة محاصيل زراعة حالة في أو  شتاء بارد جداً  ذات باردة

 وHسيما والليل النھار ما بين الحرارية للفروق الحساسية

 ھواء تدفئة إن .المعتدلة المناطق في لي�ً  الحرارة درجة انخفاض

 التدفئة طرق أكثر الجو القارص البرودة ومن يھامة ف البيت

 أو الكھرباء أو الساخن الماء بخار استخدامھا ويمكن انتشاراً 

 الطاقة على أو غيرھا من الطرق للحصول الشمسية الطاقة

  .للتدفئة الحرارية

  

  : أبعاد زراعة احملاصيل داخل الصوبة
ففي الخيار : تختلف أبعاد الزراعة من محصول vخر

سم ، ١٠٠×٤٠ - ٣٥ طماطمسم وفي ال١٠٠×٥٠تكون ا#بعاد 

وآخر،  "مصطبة"خط سم ھي المسافة مابين ١٠٠ حيث أن الـ

تتم  .نباتين على نفس الخط كل بين سم ھي المسافة ما ٥٠والـ 

  .ويراعى عدم تقطيع الجذور قدر اQمكان شت�تزراعة ال
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  :تصبح جاهزة للتشتيلل  شتالتاملدة الالزمة لل  :)٢( جدول

 مالحظات موسم ربيعي موسم خريفي احملصول

 يوم ٣٠ يوم ٢٠ خيار
أوراق  ٤عند ظھور 

 حقيقية

 يوم ٦٠ يوم ٣٠ الطماطم
عند ظھور العنقود 

 الزھري ا#ول

 – الفلفل

 باذنجان
 يوم ٧٠ يوم ٣٥

عندما تصل إلى  فلالفل

سم  ٢٠- ١٥طول 

والباذنجان عندما يصل 

 سم ٢٥- ١٥إلى طول 

 أسابيع ٦-٤ أسابيع ٦-٤ ةكوس
أوراق  ٥-٤عند ظھور 

 حقيقية
  

  :مسافات الزراعة حسب نوع احملصول يوضح  ) ٣( جدول

 نوع احملصول
 صوبةمسافة الزراعة بني كل نباتني يف 

 م٩بعرض 

 سم٥٠ -٤٠ خيار

 سم٣٥ طماطم

 سم٥٠أو  ٤٥ فلفل

 سم٦٥ باذنجان

 سم٢٥ فاصوليا

 سم٦٠ ةكوس

 سم٥٠ بطيخ
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 وضح إنتاج الشت ت بصوبة المشتل ت :)١٤(صورة 

  

 :توجيه النباتات

إن عملية توجيه النباتات في الزراعة المغطاة تعتبر 

أساسية وھامة جداً للحصول على إنتاج وفير ومواصفات ثمار 

، #ن بعض النباتات تحتاج إلى خيط في توجيھھا  ممتازة

H خرvتحتاج نباتاتھا في التوجيه  كالطماطم والخيار، وبعضھا ا

زھرية ضمن أحواض إلى الخيط إنما تحتاج إلى توجيه حواملھا ال

ھذا وإن عدم إجراء تلك المعام�ت في ك� . صغيرة كالقرنفل

 .النوعين يؤدي إلى تدني نوعية اQنتاج

ويتم توجيه النباتات التي تسلق على خيط عمودي بعد 

، على أبعاد نظامية ويقابلھا في  أس�ك طوHنية فوق سطح التربة

خيطان فيما بينھا م أس�ك أخرى تربط ال٢ا#على وعلى ارتفاع 
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، فمث�ً الطماطم على بعد  على ا#بعاد الموصى بھا للمحصول

سم أيضاً  ٤٥-٤٠والخيار على بعد  ، سم حسب الصنف ٤٠-٣٥

حسب الصنف المراد زراعته ويتم لف النباتات حول الخيط 

العمودي باتجاه عقارب الساعة وبكل دقة وعناية ، #ن أي خطأ 

يؤدي إلى كسر ساق النباتات ، وخاصة مع محصول الطماطم 

، ويرافق ھذه العملية إزالة ا#فرع الجانبية  وبالتالي قلة اQنتاج

أما الخيار فله نظام آخر فى  .النامية من آباط أوراق الطماطم

  .عملية التربية والتقليم داخل الصوبات الزراعية 

  

  :والتقليم للنباتات املرترعة داخل الصوب الزراعية  التربية
للمحاصيل المنزرعة  تعد عملية التقليم والتربية ھامة جداً 

 ونعرض نموذج لتقليم وتربية نباتات  ،داخل الصوب الزراعية 

 رئيسي عامل الخيار داخل الصوب الزراعية #نھا تعتبر نبات

 إنتاج تعطي التي قوية سليمة على نباتات والحصول النمو في

  .ونوعاً  كماً  جيد

وأوراق محصول  فروع من الخضرية النموات تزال كل

  .سم٥٠ ارتفاع وحتى الخيار تدريجياً 

ليحمل  النبات يترك سم٥٠ ـال مستوى وبعد ذلك وفوق

 عقد وبعد ٤ - ٣على  رؤوسھا وتطوش الجانبية الفروع على

 النبات يصل عندما .هبأكمل الفرع يزال  الفرع على الثمار قطف

سفل  ا# نحو العلوي السلك على الفرع يتم ثني العلوية الشبكة إلى
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 بإزالة ا#فرع لى ا#سفل ونستمرإ نزوHً  يتدلى حتى ثم يترك

 ثمار  ٤ - ٣ھذا الفرع بعد تشكيل من  قمة قطع ويتم عنه الجانبية

  .وھكذا، ثمار  ٤ - ٣ بعد قمته تقطع كذلك،  يجانب  فرع ليتشكل

وراق محصول أو فروع من الخضرية النموات كل تزال

 سم فوق٥٠ ارتفاع حتى المنزرع بالصوبة تدريجياً الخيار 

 الجانبية الفروع ليحمل على النبات يترك سم٥٠ ـال مستوى

الثمار على  كل قطف عقد  بعد ٤ -  ٣على  رؤوسھا وتطوش

 العلوية الشبكة إلى النبات يصل عندما .هيزال الفرع بأكمل الفرع

 حتى ويتركاHسفل  نحو يدالعمو السمك على الفرع ثني يتم

 الثمار وتؤخذ هعن ا#فرع الجانبية بإزالة نستمر،  نزوHً  يتدلى

 إثمار بعد تدريجياً  صعوداً  ا#وراق الفرع الرئيسي تزال عن

 لتجنب وتخفيف الرطوبة التھوية لزيادة وذلك فوقھا العقد التي

 .واvفات الفطرية ا#مراض

وارق ا#و فروعال من الخضرية النموات كل تزال

 النبات يترك سم٥٠ ـال مستوى سم فوق٥٠ ارتفاع حتى تدريجياً 

عقد ٤ - ٣على  رؤوسھا وتطوش الجانبية الفروع ليحمل على

  .هبأكمل الفرع ثم يزال بعد قطف كل الثمار على الفرع

 الفرع يتم ثني العلوية الشبكة إلى النبات يصل عندما

 ويخرج نزوHً  يتدلى حتى سفل ويتركا# نحو العلوي السلك على

 بإزالة ا#فرع ونستمر سفلا# باتجاه يضاً أ منه يربى خرآ فرع
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 نحو الممتد الرئيسي عن الفرع الثمار وتؤخذ عنھما الجانبية

  .يضاً أ الفرع الجانبي نعو سفلا#

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ٣ -محصول الخيار  هورة توضح توجيص: )١٥(صورة 

  

  :املظلة نظام
 م وعند٢ بطول التحميل سلك على النبات يربط حيث

 جميع تزال النبات ثم  قمة تقطع السلك ىعلأ إلى النبات وصول

 الثمار ة ثم تتركيالرئيس الساق المتشكلة على الجانبية النموات

 منطلقين جانبيين فرعين تربية الرئيسية ويتم الساق ىلع المتشكلة
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 وعند سفلا# لتنمو باتجاه ثنيھا يتم حيث القطع منطقة سفلأمن 

 فرع وبعد كل قمة تقطع رضا# تجاهإب ثلثي المسافة لىإ وصولھا

 خرينآ فرعين وتربية يتم إزالتھا الجانبيين الفرعين ثمار جمع

  .بنفس الطريقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ٤ -محصول الخيار  هورة توضح توجيص): ١٦(صورة 

 

 :واحلشرات داخل الصوبات الزراعية الوقاية ومقاومة األمراض

عامل ھام جداً في نجاح الزراعة المغطاة داخل  الوقاية

الصوبات الزراعية #ن الظروف البيئية ضمن البيوت المحمية 

، وإن لم تؤمن الحماية للنباتات بالرش الوقائي  تعتبر صناعية
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، ومن  ضد ا#مراض المختلفة ، والمھم فإنھا ستفتك بھا

ب وضع الصعوبة بمكان القضاء عليھا بعد انتشارھا ، لذا يج

برنامج وقائي لeمراض الخاصة بكل محصول والمھمة مثل 

خرة ، وكذلك أو المتأأمراض اللفحة على الطماطم سواء المبكرة 

، أمراض البياض  ، الذبول الطري أمراض العفن الرمادي

دارة ، والزغبي والعفن القطني على الخيار باستعمال اQ الدقيقي

vالمناسبة والفعالة لمنع ظھور فات بالطرق المتكاملة لمكافحة ا

 .ھذه ا#مراض وغيرھا

أما الحشرات فيستعمل المبيد المناسب لكل حشرة حين 

، ويجب حين الرش أن يكون ذلك بعد الظھر، وأن  ظھورھا

يوم  ٧ - ٥، وأن يكرر الرش كل  تكون ا#بواب والنوافذ مغلقة

 المختلفة والمناسبة بدائل المبيدات أو المبيداتبشكل دوري من 

تساب الفترة المناسبة مع أح هالمصرح بھا وبالمعدل الموصى ب

  .خر معاملة للرش وبين بداية جمع المحصولبين إجراء آ

  

  :والعالج الوقاية برنامج وضع عند عتباراإل يف تؤخذ اليت النقاط همأ

  :البيت داخل ةاجلوي الرطوبة - ١
 ھي خاصةً  النباتية ا#مراض نتشارإ سبابأ ھمأ من

 الجو يجعل مما ةالحرار رتفاعإ مع البيت داخل الرطوبة زيادة

 وعليه،  سريع وبائي وبشكل الفطرية ا#مراض نتشارQ مناسب

  .رئيسي بشكل بھا ھتماماQ ويجب جداً  ضرورية التھوية فإن
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  :التربة رطوبة - ٢
 يضاً أ تؤدي واضح بشكل التربة في الرطوبة زيادة نإ

Hمما ا#رض سطح على والطحالب - التربة فطريات نتشار 

 في الرطوبة زيادة وتأتي،  النبات على سلبي تأثير له يكون

 الخطوط في الري انتظام عدم وأ،  الري ساعات زيادة من التربة

. خرآ مكان في وقلتھا مكان في الرطوبة زيادة عنه ينتج مما

 بمكان الخطورة من وھي التربة فطريات تنتشر لذلك ونتيجة

  .التربة كامل بتعقيم Hإ ع�جھا يصعب

  

  :التربة ملوحة - ٣
 داخل للنبات العام الضعف في كبير دور للملوحة نإ

 يكون قد المحبب بشكل الكيماوية ا#سمدة استخدام وكثرة البيوت

 نسبة بھا مياه في الري كذلك .الملوحة انتشار في كبير دور لھا

 تحليل يجب وعليه،  المياه استخدام كثرة وأيضاً  عاليةملوحة 

  .ا#م�ح من خلوھا من تأكدالو التربة

 

  :الصوبة داخل صقةالال الصفراء املصايد وضع
 وخاصة الصوب داخل صقةال� الصفراء المصايد تعلق

 المن( مثل الماصة ةالثاقب الحشرات عدادأ تنخفض حتي بالمشاتل

 ذإ الجناحين ذات نفاقا# وصانعات) ربسالت -  ضاءيالب بابةالذ -
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 من صفرا# اللون إلى فاتاv ھذه من ةالكامل الحشرات يجتذب

  .الصوبة داخل التعداد لخفض يؤدي مما بھا وتلصق المصيدة
  

  :املناسب العدد
 في صفراء Hصقة مصيدة ٥٠ -  ٤٠ من وضع يعتبر

 الفعالة المكافحة وسائل من) م٦٠×٩( الب�ستيكية الصوبة

  .الصوبة مداخل ىعل الشباك وضع تركيز عند وخاصةً 
  

  :تباعهاإ الواجب التوصيات
 زيادة وينبغي سم٢٠ مسافة على النباتاب فوق تعليقھا

 بشكل المصائد مراقبة ويستوجب النبات نمو مع المصائد رفع

 ويتم المصائد في وقعت التي الحشرات عدد من للتحقق متكرر

 يتم أو المصائد عن تبعد ثم ، البالغة الحشرات عدد وتسجيل عد

  .ةجديد بمصائد تبديلھا

  

  

  

  

  

  
 

 

إستخدام المصائد ال صقة بالصوبصورة توضح ): ١٧(صورة   



 الصوب الزراعية املكثف يف ياإلنتاج الزراع

٦٦ 

 

  :حتقيق األمن الغذائي
إن مشروع الصوب الزراعية التابع للشركة الوطنية 

 ، يعد من أھم المشروعات التنموية الزراعية للزراعات المحمية

ا#من الغذائي كما أنه يساھم في حيث يساھم في تحقيق ھدف 

ن مشروع إ .ألف فرصة عمل مباشرة ٧٥توفير عمالة تبلغ 

الصوب الزراعية يساھم في زيادة الصادرات الزراعية 

، حيث أنھا  وللصوب فوائد عديدة من الناحية اHقتصادية والفنية

تحقق عشرة أمثال الناتج من الزراعات المكشوفة كما تحقق 

ن الصوب عالية التكنولوجيا إ .ستھ�ك المياهإفي  كبيراً  ترشيداً 

ستھ�ك المياه كما أن الصوب التقليدية توفر إمن % ٨٠توفر 

، والصوب تتيح الحصول على المنتج  من استھ�ك المياه% ٤٠

، كما أنھا تقلل من ر العام مما يعطي فرص تصديرية أكب لاطو

حد بعيد من خ�ل  ىاستخدام المبيدات وا#سمدة الكيماوية إل

  .استخدام المقاومة الحيوية والبيولوجية

ھمية بمكان وتعتبر التغيرات المناخية المستقبلية من ا#

حالة زيادة  يالذى يتوقع ف يبالنسبة للقطاع الزراع خاصةً 

 يدرجات مئوية حدوث نقص ف ٤لى إ ٢درجات الحرارة من 

  .إنتاجية وجودة العديد من المحاصيل الزراعية
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  :يت للقطاع الزراعي يف اآل ةبالنسب ةوتتمثل التغريات املناخي
  .ةرتفاع في درجات الحرارإ -١

  .وتغير وضع الشمس ةضاءاQ ةشد -٢

  .وموجات الصقيع ةنخفاض درجات الحرارإ -٣

  .ةالرياح والعواصف الترابي -٤

  .ةفي الزراع ةموجات الجفاف للمياه المستخدم -٥

معدل التنفس للنبات  ةينتج عنه سرع ةرتفاع الحرارإو

، وكذا  نتاجالتخزين واQ ىالنبات عل ةوينتج عنه عدم قدر

كذلك فشل العقد في الخضر ،  -للنبات  ةحتراق النموات الغضا

عفان الجذور ، أب ةصاباQ ةفرص - )نتحال(ارتفاع معدل البخر 

ثير الصقيع أ، تة والفطري ةمراض الحشرينتشار ا#Q ةفرص

  .ةالخضر في الزراعات المكشوف ىعل

حتراق إ، فأھم المخاطر ة المحمي ةأما خارج الزراع

 ةوذلك لتھتك جدر الخ�يا وفقد محتويات الخلي ةالنباتي ةنسجا#

ثير السلبي أ، إلي جانب التة قد ينتج تدمير كامل للمزرع ةتينباال

ة المحمي ةالخضر خارج الزراع ةزراع ىعل ةللعواصف الترابي

 ةوالفيروسي ةكاروسيوا# ةمراض الحشريونقل ا# نتشارإو

وتلف  ةالنباتي ةمع ھبوب الرياح ، تھتك اHنسج ةوالفطري

 ةالخضر بشكل كبير، غلق الثغور ووقف العمليات الفسيولوجي

  .ھمھا التمثيل الضوئيأللنبات و
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 ةالمحمي ةالزراع ةھميألمواجھة موجات الجفاف تأتي 

 ةفي الزراع ةمدروس ةفي التغلب عليھا باستخدام مقننات مائي

وتوفير جزء كبير من المياه عن طريق الفقد بالبخر 

للبيت المحمي  ةالمغلق ةوالنتج في الحقل المكشوف ، والحماي

 ةنتاج الكثيف في الزراعكذلك اQ .يوفر عمليات الفقد في الماء

من  ةبنفس الوحد ةالمكشوف ةالزراعضعاف أالتي تعادل 

 ةفي الزراع% ١٠٠، حيث يستخدم الري بالتنقيط  ةالمياه والطاق

  .ةالمكشوف ةبعكس الزراع

ذات الفقر  ةراضي الرمليفي ا# ةالمحمي ةنجاح الزراع

  .ةراضي الطينيالمائي عن ا#

  طماطم العادية بالصوب الزراعية الو يتوضح إنتاج صنف طماطم شير): 

  

  

  

  

  

  

 

لمواجھة موجات الجفاف تأتي 

في التغلب عليھا باستخدام مقننات مائي

وتوفير جزء كبير من المياه عن طريق الفقد بالبخر  ةالمحمي

والنتج في الحقل المكشوف ، والحماي

يوفر عمليات الفقد في الماء

التي تعادل  ةالمحمي

المياه والطاق

بعكس الزراع ةالمحمي

نجاح الزراع

المائي عن ا#

  

  

  

  

  

  

): ١٨(صورة 
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  بالصوب الزراعية طماطمتوضح إنتاج ال): ٢١(صورة 

  

  

  

توضح إنتاج ): ١٩(صورة 
 الخيار بالصوب الزراعية

توضح إنتاج ): ٢٠(صورة 
 اعيةبالصوب الزر فلفلال
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  نباتات الزينة بالصوب الزراعية توضح إنتاج بعض ): ٢٢(صورة 

  

  

  

  

  

  

  

ستخدام تقنية إتوضح إنتاج بعض نباتات الخضر بالصوب الزراعية ب): ٢٣(صورة 

  " الھيدروبونيك"عات ال أرضية الزرا
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  صور توضح عمليات الفرز والتدريج والتعبئة للمنتجات الزراعية ): ٢٣

  سويقالتقبل 

صورة توضح عمليات الفرز والتعبئة لمحاصيل الصوبات الزراعية ): ٢٤

  بمحطات التعبئة

 

  

  

  

٢٣(صورة 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

٢٤(صورة 
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توضح عمليات الفرز والتعبئة لمحاصيل الصوبات الزراعية بمحطات ): ٢٥(صورة 

  والتغليف التعبئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  توضح إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية ): ٢٦( صورة
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 :والزراعات املكشوفة .  .  إنتاجية الصوب

Qأن القيراط  حصائياتكشفت  العديد  من الدراسات وا

الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من 

لى إ ٤٠، كما أن الصوبة الزراعية توفر من  ا#راضي المكشوفة

إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف  ٪ من المياه وتتيح أحياناً ٦٠

، ما يجعلنا نسلط الضوء على  لمكشوفةنظيرتھا من الزراعات ا

 ، وطرق ، ونوعية المزروعات داخل الصوب ھذه الزراعة

  .تكثيفھا لزيادة معدHت اQنتاج

إن الصوب الزراعية ھي عبارة عن بيوت للنباتات 

، لزيادة  تستھدف حمايتھا من الظروف الجوية غير المناسبة

إن ھذه الصوب تتمتع بظروف . إنتاجيتھا في غير موسمھا

، حيث  لنباتات بالنمو بشكل صحي وسريعلمناخية معينة تسمح 

يتم التحكم في جميع العوامل البيئية وتعديلھا بما يت�ءم مع النمو 

 .النباتي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول

لصوب في مصر ن أبرز الزراعات التي تزرع داخل اإ

، مثل العديد من محاصيل الخضرھي  على مساحات واسعة

الخيار والخس والكنتالوب والطماطم والكوسة والفاصوليا 

ھذه الصوب . والفلفل الحلو والحريف وفلفل ا#لوان والفراولة

تستھدف حماية المزروعات وجميع ا#صناف من اvفات 

الوسائل اvمنة  ، كما تعد من الحشرية المنتشرة خارج الصوب

ويتم خ�ل الفترة الحالية التوسع . Qنتاج غذاء خالي من التلوث
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ستفادة بالھجن الزراعية لرأسي في إنتاج الخضر من خ�ل اQا

مما يتيح  Qنتاجھا محلياً  هتجاام بھا واQمھتاQ التى تم مؤخراً 

توفير للعملة الصعبة نتيجة إستيراد  زيادة كمية الزراعات وأيضاً 

 .قاوى تلك الھجن من الخارجت

، م�يين فدان  ٩عة في مصر تعادل رالمساحة المنز

لى جانب التوسع ا#فقي بزيادة الرقعة الزراعية وزراعة إو

،  زراعة الصوب الزراعية يھتمام والتوسع فيجب اQ الصحراء

فدانين من  ٦أو  ٥توازي  فالصوبة التي تكون على مساحة فدان

وھذا يتوقف ،  كما يوفر المياه بشكل كبير،  ا#راضي المكشوفة

، مثل الخضروات  على نوعية المحاصيل التي تزرع في الصوبة

مرة  ١٥، فقيمتھا  المنتجات العضوية مثل الطماطم العضويةو

  .من العادية

  

  :زراعية صوب فدان ألف ١٠٠مشروع إنشاء 
تعتبر الصوبات الزراعية وسيلة Qستخدام التقنيات 

نتاج وتحقيق مردود عة لزيادة اQالحديثة في الزراوا#نماط 

قتصادي كبير واQختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة إ

وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة فى غير موسمھا 

الذكور (ن فرص العمل للنوعين الطبيعي وتوفير العديد م

Qراعية وتلبية إحتياجات المصدرين من المنتجات الز) ناثوا
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Qقتصاد الوطني وخلق مجتمعات سكانية جديدة تخفف من لدعم ا

  .التكدس السكاني فى الريف والمدن في محافظات مصر المختلفة

  

 :ىلإيهدف  زراعية صوب فدان الف ١٠٠مشروع إنشاء 

  .ومستدامة إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة  -١

،  سيادة مفھوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً   -٢

  .ل�نتاج المحلى والتصدير خالية من الملوثات

توافر زھور القطف با#سواق المحلية بكميات تسمح   -٣

  .بزيادة تداولھا

السماح ل�ح�ل التدريجي باQنتاج من الحقل المكشوف   -٤

  .بإنتاج عالي الجودة من الصوب

٥-  Qمن وحدتي ا#رض والمياه ستفادةتعظيم ا.  

٦-  Qح إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق ا�ستص

 .المستھدفة
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   - عبد الفتاح السيسى / صورة توضح تفقد السيد الرئيس): ٢٧(صورة 

   إحدى مشاريعلمنتجات زراعات الصوب الحديثة ب -رئيس جمھورية مصر العربية 

  زراعية صوب فدان لفأ ١٠٠ ـال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  فدان  الف ١٠٠ ـال اتمشروعزراعية بإحدى توضح صوبات ) :  ٢٨(صورة 

  زراعية صوب
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  :األخرية للصوب الزراعية والتطورات احلديثة  التكنولوجيات
 تلقائياً  الحديثة الزراعية أنواع الصوب من العديد تحافظ

 الكربون أكسيد وثاني والرطوبة واQضاءة الحرارة درجة على

 موقع على بناءاً  معين لمحصول المحددة حتياجاتل� وفقاً 

. التبريد نظام تطبيق في النظر المستثمر على ويجب ، الصوبة

إنتاج بعض المحاصيل  في حاسم عنصر التدفئة فإن ، ذلك ومع

 يمكن التي الطاقة مصادر من عدد وھناك ، داخل الصوب

 عتناء بالبيئة الزراعيةاالحاضر أكثر  الوقت في عتبارھاإ

ونظراً  .بالغاز تعمل غ�ية خ�ل قد يتم التسخين من . المستدامة

 عدد بھا التي المواقع في سيما H ، البديلة الطاقة مصادر لتطور

 المستثمرين على يجب ، مثل مصر ، المشمسة ا#يام من كبير

التدابير  من وغيرھا الشمسية الطاقة ألواح استخدام في التفكير

  ).Vorotnikov, 2013( ا#خرى

 المناخ بسبب وكذلك الجوية الظروف في التقلبات بسبب

 حالياً   الزراعية الصوب من العديد تستخدم ، الصيف في الحار

 الحرارة درجات أثناء التبريد تقنيات إحدى. التبريد أنظمة

 ، الظل قماش قطعة إلى باQضافة التبخيري التبريد ھي المرتفعة

  .الصوبة من العلوي الجزء لتغطية تستخدم والتي

 الحديثة الزراعية الدفيئات معظم فإن ، ذلك على ع�وة

H ويشمل. الخضروات لزراعة المائية الطريقة بل التربة تستخدم 

  .Flow و Ebb و NFT تطبيق ذلك
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" الھيدروبونيك"أنظمة إستخدام تكنولوجيا الزراعات ال أرضية توضح  ): ٢٩(صورة 

  الزراعيةداخل الصوب 

  :الصوب الزراعية جتاهإ
 أم متصلة الصوبة كانت إذا وما العرض خط على يعتمد

  .منفصلة

 يُفضل ، الشمالية العرض خطوط في :املنفصلة الواحدة الصوبة

Qل من يدخل أن يمكن الضوء #ن والغرب الشرق بين تجاها� خ

  .الظل من مزيداً  يلقي حيث الصوب نھايات من بدHً  الجانبين

  :الصوب الزراعية وظائف
واقية  بيئة توفير ھي للصوب الزراعية ا#ساسية الوظيفة

  .المحاصيل Qنتاج مناسبة
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  :عوامل عدة مراقبة جيب
الحشرات  مكافحة - الرطوبة - الحرارة درجة

  .ضاءةاQ - "التسميد"تغذية النباتات  - وا#مراض

  

  : احلرارة درجة
 Qنتاج مواتية تكون أن يجب الحرارة درجات •

  . المحاصيل

 نباتات Qنتاج حساب أعلى ثاني ھي الحرارة تكلفة •

  . الصوب

 وما والزجاج الب�ستيك من الحرارة البيوت المحمية تفقد •

 فصل في خاصة إضافية حرارة توفير ويجب ، ذلك إلى

  .الشتاء

  

  :الصوبة الزراعية تأثري
 الصوبات بھا تجمع التي الطريقة ھو الصوبة تأثير •

  .الشمس من الحرارة وتخزين

  .ومحتوياتھا الصوبة تدفئ المشعة الطاقة •

 درجات في للتحكم طريقتان ھناك :احلرارة درجات التحكم ىف •

التھوية ، و إستخدام الثرموستات :الصوبة في الحرارة

بالطرق الطبيعية أو بإستخدام المراوح والبردات أو 

 .يالتكييف الصحراو
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  درجات الحرارة بالصوب الزراعية يأدوات التحكم فتوضح  ): ٣٠(صورة 

  

  :احلرارة درجة يف التحكم معدات
 - "يالمكيف الصحراو" الھواء مكيف - التبريد منصات

 التغطية والتظليل - إستخدام المراوح بأنواعھا وأحجامھا المختلفة

  .إستخدام الشفاطات -

  

  

  

  

  

  

  

  
  درجات الحرارة بالصوب الزراعية يطرق التحكم فتوضح  ): ٣١(صورة  
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  : الرطوبة داخل الصوبة
 مواتية وم�ئمة ل�نتاج الرطوبة تكون أن يجب •

   . داخل الصوب الزراعية يالزراع

أجھزة قياس  بواسطة وقياس الرطوبة مراقبة يتم •

  .الرطوبة مستويات

  

  :الرطوبة مستويات التحكم يف
 النسبية الرطوبة يللتحكم ف Humidistat يستخدم •

  .الھواء في) الرطوبة(

 أن يجب والرطوبة الھواء من الرطوبة الحرارة تجفف •

إستخدام الرى  خ�ل ومن الري من كل خ�ل من تضاف

  ."الميست"الضبابى 

  

  :الرطوبة يف التحكم معدات
  ."الميست" يالضباب يالر - التظليل - الري أجھزة نظام

  :الزراعيةمراض داخل الصوب احلشرات و األ مكافحة
  :من الصوب الزراعية خالية تبقى أن يجب

 استخدام - الحشرات وا#مراض والحشائش والقوارض

 -  المكافحة المتكاملة لeمراض والحشرات ممارسات

  .القضاء على الحشائش بأنواعھا داخل الصوب الزراعية
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  : داخل الصوب الزراعية" التسميد"تغذية النباتات 
  :في" عمليات التسميد"النباتات متابعة تغذية  يجب

 - يأو من خ�ل شبكات الر يالتسميد ا#رض -تربة ال

 - للعناصر الغذائية خاصة الصغرى منھا يالرش الورق

  .)الكربون أكسيد ثاني لتزويد ضرورية التھوية( الھواء

  :اإلضاءة مستويات التحكم يف
 اQشارة وتنقل الضوء شدة الكھروضوئية الخلية تقيس

 لىحالة الصوب ذات التحكم اv يف" الكمبيوتر جھاز إلى

 ينشط إستخدام مواد الظل أو ا#نوار يضيء الذي "يالمركز

  .كمية اQضاءة بالصوبة يللتحكم ف

 وقت في ا#نوار تشغيل إيقاف أو لتشغيل قتؤالم يستخدم

  .معين

  

  :باإلضاءة بالصوبة  التحكم معدات
 - الظل أقمشة إستخدام - ضواء الصناعيةإستخدام ا#

  .السوداء القماش إستخدام قطع - الظل إستخدام مواد

  " : ياملركز يلالصوبات ذات التحكم اآل" الصوب الزراعية صيانة
 - السخانات فحص - الحرارة درجة معدات على الحفاظ

 الحرارة منظمات أن من التأكد - الكافي النظيف الوقود استخدام

 المروحة ومحركات المراوح فحص - صحيح بشكل تعمل
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 منصات في المياه مستويات فحص -  ذلك إلى وما وا#حزمة

 إزالتھا أو وتطبيقھا الظل أقمشة إرفاق يجب - نظيفة التبريد

  .الحاجة حسب

  

  :اخلفيفة املعدات على احلفاظ
 من التأكد - الحاجة حسب الكھربائية المصابيح استبدال

  .صحيح بشكل تعمل الضوئية والخ�يا الوقت ضبط أجھزة أن

  

  : الرطوبة معدات على احلفاظ
 من التأكد -  الضباب أو التعفير ونظم المرطبات فحص

  .والنقاطات المياه خطوط تسرب عدم

  

  : العامة بالصوب الزراعية الصيانة ممارسات
 غطية متابعة ا# - الھيكلية اQص�حات وإجراء فحص

  .المقطوعة أو وإح�ل أو تصليح الممزقة الب�ستيكية

 يالزجاجية ف ا#لياف أو المكسور متابعة الزجاج •

  وفتحات التھوية الباب صيانة أقفال  - الصوب الزجاجية

  .متابعة التھوية والھوايات •
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  :الت داخل الصوب للمعدات و اآل إصالحات وإجراء فحص
منظمات  - المضخات -  الھوايات والمراوح - السخانات

  .الرشاشات - الضوئية الخ�يا - ة الرطوبة زأجھ - الحرارة

  :للمرافق بالصوبة و خارجها إصالحات وإجراء فحص
تعمل بالكھرباء بالصوب  يا#جھزة الت - يجھزة الرأ

 النفايات من يجب التخلص -  أجھزة التدفئة -الزراعية 

  .والمتبقيات الزراعية بالصوب

  

  

  

  

  

  
  

  "سبان يمالت"منظر عام لصوبة مجمعة ): ٣٢(صورة 

  

  : الصوب الزراعية احلديثة املراقبة والتحكم يف نظم

  :البيئية الضوابط
الصوب  أنظمة وإيقاف لتشغيل المستخدمة ا#جھزة

  .أوالتبريد التدفئة أنظمة ذلك في بما الزراعية ،
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  :تشمل
  البيئية اQدارة نظم -  درجات الحرارة يأنظمة التحكم ف •

  .Qدارة الصوبة يتجميع البيانات بالكمبيوتر المركزو

 تشغيل إيقاف في الداخلية الحرارة منظمات تتحكم •

  .الحرارة درجات تغيير مع والمخارج والمدافئ المراوح

 داءآ إلى يؤدي مما والتبريد التدفئة عمليات دمج يتم •

  .أفضل

 الدقيقة المعالجات الكمبيوتر في التحكم عناصر تستخدم •

 عدد من معلومات إلى استناًدا معقدة أحكام إصدار في

نظام  يعن بعد فستشعار نظام اQ"عار اHستش أجھزة من

  ."الزراعة الدقيقة

داخل  لية تماماً آبصورة  ا#نظمة جميع في يمكن التحكم •

  .الصوب الحديثة 

 إھتماماً  ييول يوالجدير بالذكر أن البحث العلمى الزراع

وإدارة الصوب الزراعية  بتكنولوجيا إنشاء وتطوير كبيراً 

وتعتبر شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية ، التقليدية والحديثة 

ھذا  يھم الجھات الرائدة فأللبحوث من بين  يبالمركز القوم

بواسطة  يالمجال لتحقيق أفضل إستفادة من التكثيف الزراع

المشاريع  يالصوب الزراعية واQستعداد الدائم للمشاركة ف

وللحصول على  يزراعية العم�قة لتحقيق ا#من الغذائالتنموية ال
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وللتصدير  وHً أ يمنة للمستھلك المصرآمنتجات زراعية صحية و

  .لeسواق الخارجية

  

  : الزراعة بدون تربة 
يقصد بمفھوم الزراعة بدون تربة ھو زراعة وتنمية 

وإنتاج النباتات في أوساط أخرى غير التربة العادية تكون م�ئمة 

ھا وبدون دخول ا#رض كوسط للزراعة حيث تزرع لنمو

النباتات بمعزل عن التربة تماماً وتستخدم ا#رض فقط كدعامة 

، حيث تشتمل ھذه ا#وساط على بيئة المحلول  لeنظمة المختلفة

أو الحصى أو الرمل أو البيرليت أو ) الزراعة المائية(الغذائي 

كل ھذه المكونات  ، كذلك قد تشتمل على خليط من الفيرموكوليت

ويمكن عمل النظم المختلفة للزراعة بدون تربة داخل . أو بعضھا

المنازل أو المكاتب والصاHت والمداخل وغيرھا أو بالخارج في 

. الشرفات والبلكونات وحدائق ا#سطح والمساحات المكشوفة

ونجد أن الزراعة بدون تربة تقدم أفضل فرصة لتوفير الظروف 

لنبات وبالتالي الحصول على محصول أوفر المثالية لنمو ا

  ).باستخدام التربة(بالمقارنة بالزراعة الحقلية 

  

  : مميزات الزراعة بدون تربة
الكفاءة العالية في استخدام المياه حيث H يستخدم المياه  -١

إH عن طريق إمتصاص الجذور فقط ، جزء يستخدم في 

H و. التفاع�ت الحيوية وجزء يفقد عن طريق النتح
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خ�ف ذلك فيؤدي ذلك إلى توفير كميات ، يحدث فقد 

كبيرة من المياه التي كانت تفقد عن طريق الصرف 

وكذلك المفقودة عن طريق البخر من سطح التربة ولذلك 

فإن ھذه ا#نظمة تعتبر ھي ا#كثر كفاءة في توفير المياه 

  .وھو ما يتفق مع المدن التي تعاني من ندرة المياه

اءة اQنتاجية لھذه النظم نظراً Qمكانية عمل رتفاع الكفإ -٢

تكثيف رأسي في بعض النظم مما يؤدي إلى رفع 

فنجد أن عدد نباتات الفراولة ، اQنتاجية لوحدة المساحة 

نبات للمتر  ١٢-٨المزروعة بالطريقة التقليدية من 

عند  ٢م/ نبات  ٤٠-٣٢المربع بينما يزداد ھذا العدد إلى 

، باQضافة لتحسين مواصفات  لھوائيةاستخدام الزراعة ا

والمحصول وزيادة اQنتاج  الجودة الخاصة بالثمار

 . للمحاصيل المختلفة

٣-  Hيستھلك إ H الكفاءة العالية في استخدام ا#سمدة حيث

احتياج النبات فقط وH يوجد فقد للعناصر الغذائية سواء 

 .كان بالغسيل أو بتثبيط ھذه العناصر

ة ا#كثر كفاءة لحل المشاكل الموجودة تعتبر ھي الوسيل -٤

ارتفاع أو (في التربة والتي تسبب صعوبة زراعتھا 

 -الحشائش  -الملوحة  -انخفاض مستوى الماء ا#رضي 

 ).لخإ ...ا#مراض 
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تفادي استخدام عملية التعقيم ببروميد الميثيل أو بدائله  -٥

وبذلك فإننا نحافظ على البيئة ع�وة على توفير نفقات 

 . عملية التعقيم

إمكانية إنتاج المحاصيل في أوقات ارتفاع أسعارھا  -٦

وذلك Qمكانية التحكم في حرارة المحلول المغذي 

ب بإجراء عمليات التدفئة والتبريد له والتي يصع

 .إجرائھا في الزراعة  العادية

إنتاج محاصيل خالية من العناصر الثقيلة حيث أنه يتم  -٧

فقط إضافة العناصر التي يحتاجھا النبات إلى المحلول 

 . المغذى أي إنتاج غذاء صحي وآمن

تنمو النباتات في بيئات خالية من المسببات المرضية  -٨

 مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى استخدام المبيدات

الكيماوية وبالتالي المساھمة في المحافظة على البيئة 

 .وصحة اQنسان

من % ٥٠تنمو النباتات في ھذه ا#نظمة أسرع بحوالي  -٩

مثي�تھا النامية في التربة العادية مما يجعلھا أكثر قدرة 

 . على مقاومة ا#مراض

ية قلة عدد العمالة حيث أنه H يتم إجراء العمليات الزراع  -١٠

كما يحدث في الزراعة  همن حرث وعزيق وخ�ف التقليدية

 . العادية
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  ما هي الزراعة بدون تربة ؟ 
ھي تقنية لنمو  Soilless Cultureالزراعة بدون تربة 

النباتات في المحاليل المغذية التي تمد النبات بكل ما يحتاجه من 

العناصر الغذائية الضرورية للنمو المثالي سواء كان ذلك مع أو 

مثل ) بدائل التربة(بدون استخدام أي من الوسائط الخاملة 

الحصى والفيرموكيوليت والصوف الصخري والبيت موس 

  .وذلك لتوفير التدعيم ال�زم للنبات،  لخإ... ونشارة الخشب 

وبصفة عامة يمكن القول بأن مزارع المحاليل المغذية 

ھي حجر ا#ساس الذي ارتكزت عليه  Hydroponicsأو الـ 

الزراعات ال�أرضية وتعرف على أنھا تكنولوجيا إنماء النباتات 

في المحاليل المغذية مع استخدام أو عدم استخدام بيئة خاملة 

خليط من البيت   -الحصى  - مثل الرمل (مل تثبيت ميكانيكي كعا

  الصوف الصخري  -نشارة الخشب  -موس والفيرموكيوليت 

 Circulatingوغالباً ما يكون المحلول في حالة دوران ). لخإ ...

اد استخدام حيث يع( Closed Systemsفي نظام مغلق 

-Static or Nonأو غير متحرك  )المحلول أكثر من مرة

Circulating  في نظام مفتوحOpen Systems ) أي يستخدم

وبالتوسع في ھذا المجال ظھر إصط�ح ). المحلول مرة واحدة

إH أنھما يعنيان معنى واحد وھو الزراعة  Hydroponicsالـ 

بعيداً عن التربة وا#رض الطبيعية أياً كانت طريقة أو وسيلة 

النمو مما يجعل مصطلح الزراعة ال�أرضية ومرادفاتھا 
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جامعاً وشام�ً لكل طرق الزراعة التي H تتخذ من  

ا#رض بيئة أو مھداً لنمو النباتات بھا بما فيھا أنظمة 

  .الھيدروبونكس

أمكن زراعة عدد من الحاص�ت البستانية في ھذا النظام 

بنجاح كبير وبعائد اقتصادي مرتفع ومن أمثلة ھذه المحاصيل 

الكنتالوب  -الخس  - الفراولة  - الفلفل  -الخيار  -الطماطم 

كما يمكن ). نبات الزينة المختلفة - الفاصوليا  -الباذنجان 

  . ن النباتات الطبية والعطريةزراعة العديد م

  

ء وحركة شاتوضح التصور العام لكيفية تصميم قناة الزراعة في تقنية الغ): 

  على شكل غشاء رقيق فيھاي ل المغذالمحلو

  ستخدام الوسائد داخل الصوباب والخيار والخس الفلفل اتتوضح زراع): 

 

 مصطلحاً 

ا#رض بيئة أو مھداً لنمو النباتات بھا بما فيھا أنظمة 

الھيدروبونكس

أمكن زراعة عدد من الحاص�ت البستانية في ھذا النظام 

بنجاح كبير وبعائد اقتصادي مرتفع ومن أمثلة ھذه المحاصيل 

الطماطم (نباتات 

الباذنجان  -

زراعة العديد م

  

  

  

  

  

): ٣٣(صورة 

  

  

  

  

  

  
): ٣٤(صورة 
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لعديد من محاصيل الخضر   تتطلب الزراعة ال�أرضية  

،  ، الفلفل ، الفراولة أن تكون الزراعة بالشت�ت مثل الطماطم

إنتاج  ومن ثم سوف نشرح باختصار كيفية. ، الخس الخيار

  : شت�ت الخضر وذلك كما يلي

  . تخصيص مساحة Qنتاج شت�ت الخضر بھا -١

يتم تجھيز خلطة الزراعة بنفس الطريقة الموجودة في  -٢

لطة على ال�أرضية على أن تكون ھذه الخالزراعة 

 يثم تزرع بھا تقاو فرشة نظيفة من الب�ستيك

 .المحاصيل ويتم رعايتھا

              

  

  

  

  

  
  

  توضح كيفية عمل الخلطة): ٣٥(صورة 

  

  

  

  
  

  

  نية الشت ت الب ستيكيةيتوضح ص):  ٣٦(صورة 
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  الرؤوس والخيار توضح شت ت خس): ٣٧(صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزراعات ال أرضية داخل الصوبة توضح إنتاج الخيار بنظام): ٣٨(صورة 
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  توضح زراعات الھيدروبونيك الحديثة المتطورة : )٣٩(ة صور
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  :الزراعة الذكية مناخياً

  : مقدمة
الوقت  يمن ا#ھمية بمكان ف يتعتبر قضية التغير المناخ

ھاجس  يالمستقبل القريب حيث يشكل التغير المناخ يالراھن وف

سواء وH  على حدٍ  يكثير من البلدان المتقدم منھا والنام يكبير ف

مدينة  يعقدت ف يسيما بعد إتفاقية باريس بعد قمة المناخ الت

  .٢٠١٥ س بفرنسا عامباري

  

  :التغريات املناخية و الزراعة
ن واضحة H لبس فيھا Hسيما  اvصبحت أتغيرات المناخ 

،  ، ذوبان الثلوج Co2،  زيادة تركيز  ارتفاع درجات الحرارة

Qبينما الزيادة في تكرار  رتفاع عن مستوى سطح البحروا ،

  .صبحت محتملة جداً لكنھا ليست مؤكدةأ،  حدوث  الجفاف

 يوسيكون لھا ف(ن لھا ن تغيرات المناخ الحاصلة اvإ

وھذه ، نتاج الغذاء ونوعيته إتأثيرات معاكسة على ) المستقبل

حيائية اكسة ھي نتائج حصول اHجھادات ا#التأثيرات المع

�حيث من المتوقع حصول تحوHت في مواسم ، حيائية أوال

فات الزراعية وكمية المحاصيل وبئة واvالزراعة ونماذج ا#

حيائي للتنوع ا# �وة على خسائر وفقدانالكلية وجودتھا ، ع

  ".يالتنوع البيولوج"
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ن الزراعة ھي اHكثر عرضة وحساسية لھذه التغيرات إ

 يالمناخية فدرجات الحرارة العالية تقلل من المحصول الكل

مراض لحشائش وا#بينما تشجع على نمو ا هوجودت هوكميت

vخرىفات ا#وا.  

لى الزراعة ن مجمل اHثار التي يتركھا تغير المناخ عإ

ومن التحديات . من الغذائي العالميستكون سلبية وتھدد ا#

ة لمعرفة المھمة ضمن تحدي تغيرات المناخ ھو الحاجة الملحّ 

ة التأقلم معھا ياستجابة المحاصيل لھذه التغيرات المناخية وكيف

  .ثارھاآمن  فوالتخفي

تشير تقديرات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

ط�ق نحو إن الزراعة مسؤولة عن ألى إ) IPCC(المناخ 

، وفي  من جميع الغازات المسببة ل�حتباس الحراري%) ١٤(

مكانيات ھائلة لتقليص كميات عوادم إالوقت نفسه تمتلك الزراعة 

وعزل كميات متزايدة من الكربون الغازات الكربونية 

  ).الزراعة الذكية مناخياً ( جواءا#متصاصه من إب

الصوب الزراعية تعتبر من ضمن وجدير بالذكر أن 

حيث تعمل على تحقيق  منظومة نھج الزراعة الذكية مناخياً 

م اQنتاجية الزراعية من كونھا تعظّ  أھداف الزراعة الذكية مناخياً 

يف قعلى التث فض�ً  يوتساعد على تحقيق ا#من وا#مان الغذائ
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إنشاء  يستخدام التقنيات الحديثة فإوتقليل اQنبعاثات ب يالزراع

  .وزراعة الصوبات الزراعية

  

  :ساليب وممارسات لتحقيق ج الزراعة الذكية مناخياًأوهناك عدة 
  .دارة ذات كفاءة عالية للمغذياتإوفضل أتربة  •

عادة استخدام المغذيات إلى إساليب تزيد العودة أتطبيق  •

العضوية في التربة والحد من المغذيات الصناعية 

  ).العضوية  والحيويةالزراعة (المكلفة 

  

  :ستخدام املياهإحتسني 
 يالر"الجديدة  يالحديثة فى ا#راض يتطبيق نظم الر

 يبالرش والر يوالر يوالتحت سطح يبالتنقيط السطح

 "الحديث المتطور يالذك ينظمة الرأوغيرھا من  يالمحمور

 يالتقليدي المتطور فى ا#راض يوتفعيل وتطوير نظم الر

  .القديمة

  

  :الترويج للنظم السليمة بيئياً
ن يحقق أدراة جيدة للموارد البيئية من شأنه إن تحقيق إ

نظمة البيئية ، وتتضمن ا# على متانة ومرونةأنتاج غذائي إنظم 

  :المفيدة للزراعة
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• vفات وا#مراض ومكافحتھا بالطرق السيطرة على ا

  .الميكانيكية والبيولوجية وغيرھا

تصنيع  يالزراعية ف) المتبقيات( اQستفادة من المخلفات •

  ."الكمبوست"الصناعى  يالسماد العضو

  

 :واهلدف منها مفهوم الزراعة الذكية مناخياً

ھى منھج يستخدم فى الزراعة  الزراعة الذكية مناخياً 

بھدف الوصول #على إنتاجية زراعية من المحاصيل البستانية 

 يوالحقلية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الزراعية من أراض

العمل على تقليل اQنبعاثات  وغيرھا لeجيال القادمة وأيضاً  هوميا

"  يثانأكسيد الكربون والم يثان خاصةً "الغازية الضارة بالبيئة 

لى أقل حد ممكن مع التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية إ

فإن  يوبالتال. ثارھا المباشرة والغير مباشرةآوالتخفيف من 

ھو  من تطبيق نھج الزراعة الذكية مناخياً  يالھدف ا#ساس

البلدان النامية والمتقدمة على حد  يتحسين منظومة الزراعة ف

  .سواء

  

  :مناخياً ج الزراعة الذكية
فإن ) الفاو(طبقاً لتعريف منظمة ا#غذية والزراعة 

توجيه "الزراعة الذكية مناخياً ھي النھج الذي يساعد على 

اQجراءات ال�زمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم 
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التنمية بصورة فعالة وضمان ا#من الغذائي في وجود مناخ 

  :وتتمثل أھداف الزراعة الذكية مناخياً في ، "متغير

زيادة اQنتاجية الزراعية والدخل من أجل زيادة ا#من  •

الصوبات الزراعية أحد أھم عوامل زيادة ( الغذائي

  .)اQنتاجية الزراعية من المحاصيل المختلفة

بناء القدرة على الصمود في مواجھة تغير المناخ وإتاحة  •

  .لمناخإمكانية التكيف مع تغير ا

  .مصربصفة خاصة يھمية تطبيقھا بصفة عامة وفأ •

 يعلى المستوى العالم تطبيق نھج الزراعة الذكية مناخياً 

Qستفادة من يضمن تحقيق عدة أھداف ھامة ومنھا تعظيم ا

الموارد الطبيعية وتحسين اQنتاجية والجودة للمحاصيل البستانية 

ونظيفة ل�نتاج منة صحية آوالحقلية والحصول على ثمار جيدة 

والتصدير لeسواق الخارجية ، كما أن تطبيق نظام  يالمحل

مثل  لى أكبر حد إنبعاثات الغازاتإيقلل  الزراعة الذكية مناخياً 

أكسيد الكربون والميثان وغيرھا ويحقق اQستدامة  يثان

  .للمنظومة البيئية الزراعية 

 ومصر كدولة زراعية رائدة وتعتبر الزراعة ومنتجاتھا

الزيادة السكانية  هولما تمثل يالمصر يأحد مصادر الدخل القوم

والتغيرات المناخية من تحديات تستلزم إدخال النظم التكنولوجية 

منظومة الزراعة المصرية للمحافظة على الموارد  يالحديثة ف

الطبيعية وتعظيم اQنتاجية الزراعية والحصول على محاصيل 
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من  صدير لeسواق الخارجيةوللت يمنة للسوق المحلآصحية و

 يھمھا التوسع فأخ�ل العديد من المعام�ت والتطبيقات ومن 

تكنولوجيات إنشاء الصوبات الزراعية وتعظيم اQستفادة من 

الصوبات الزراعية وا#نفاق (نواعھا المختلفة الزراعة المحمية بأ

للزراعة  يلى التحالف العالمإلى اQنضمام إمما دعا  ) الزراعية

بمنظمة ا#غذية وللعمل على تطبيق مفھوم الزراعة  الذكية مناخياً 

لى تنمية إربوع مصرنا الغالية للوصول  يف الذكية مناخياً 

  . زراعية مستدامة

وأحد أھم اھداف نھج الزراعة الذكية مناخياً ھو خفض 

تكاليف اQنتاج وموسم اQنتاج للمحصول كونھا تتبنى أفضل 

فمث�ً استخدام تقنيات ، الظروف البيئية والتكنولوجية لتحقيق ذلك 

 يبالتنقيط السطح يالري الذكي الحديث المتطور مثل الر

ثيراً من تخفف ك يذك يتحت نظام تحكم ر يوالتحت سطح

، وا#مر  تكاليف الري وتحافظ بنفس الوقت على موارد المياه

المھم ھو ھدفھا بزيادة مستدامة في اQنتاجية الزراعية والدخل 

وخفض أو والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ 

حتباس الحراري حيثما كان ذلك ممكناً نبعاثات غازات اQإإزالة 

  .قتصادية دائمةإاً كموارد والذي ينعكس إيجابي

من أھم المجاHت التي تكون  "الزراعة"ويعتبر مجال 

وللتخفيف من حدة بعض . ر المناخأكثر ُعرضة لمخاطر تغيّ 

التحديات الُمعقدة التي يفرضھا تغير المناخ والزراعة يجب 
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أو ما  "Climate Smartالمناخ الذكي "التحول إلى ما يسمى بـ 

  Climate Smart Agriculture يسمى بالزراعة الذكية مناخياً 

أي باختصار، يجب أن تُصبح ا#نظمة الزراعية أكثر كفاءة 

بواسطة استخدام أقل لeرض والمياه والمدخ�ت والموارد 

 يالطبيعية ا#خرى ، وذلك من أجل إنتاج المزيد من الغذاء  الكاف

  .على نحو مستدام 

ستفادة لى اQإتھدف  زراعة الذكية مناخياً الولما كانت 

والمحافظة عليھا " يوا#راض هومنھا الميا"من الموارد الطبيعية 

نفس الوقت تقليل الكميات المنبعثة للغازات والتى  يف وأيضاً 

فلذا ،  لى تلوث البيئة والموارد الطبيعيةإبطبيعة الحال  يتؤد

فى  ة الذكية مناخياً يجب علينا أن نبدأ على نشر مفھوم الزراع

منظومة الزراعة المصرية لضمان إستدامة التنمية الزراعية 

  .مصرنا الحبيبة يالمصرية الشاملة لنا ولeجيال القادمة ف
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  املراجع العربية
عن  يستص�ح ا#راضانشرات وزارة الزراعة و -

  ".زراعة ا#سطح"

كتاب  -جامعة القاھرة  -زراعة ا#سطح كلية الھندسة  -

   .زراعة ا#سطح

عن الزراعات  يزكريا فؤاد فوز /محاضرات د -

ال�أرضية لدول الكومنولث بمركز التدريب وتنمية 

  .للبحوث يالقدرات بالمركز القوم

منظمة ا#غذية " نشرات الزراعة الذكية مناخياً  -

 .٢٠١٨و  ٢٠١٧و  ٢٠١٦الفاو #عوام " والزراعة 

زكريا / د.أ.  مناخياً  مقاHت علمية حول الزراعة الذكية -

أستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية  -فؤاد فوزى 

 .للبحوث يبالمركز القوم

- Qللزراعة  يللتحالف العالم يجتماع السنومحاضرات ا

قد بمقر منظمة ا#غذية والزراعة عُ  يوالذ الذكية مناخياً 

 .٢٠١٦بروما " الفاو" 

ممول  -٢٣١مشروع رقم  -ة ينشرة الزراعات ال�أرض -

محمد عثمان  -أميمة صوان  -من المفوضية ا#وربية 

   -  يزكريا فؤاد فوز - يجبالشور هط - يبكر

 .عبد المحسن محمود

الجمھورية  -وزارة الزراعة  -نشرة الزراعة المحمية  -

 .العربية السورية
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 ، الطبعة ا#ولى،  القرعيـات،  أحمـد عبـد المنعم حسن -

 .١٩٧٧ ،القاھرة ،  والتوزيعالدار العربية للنشر 

،  ، المكتبة ا#كاديميـة أساسيات وفسيولوجيـا الخضـر -

 .١٩٩٧القـاھرة ، 

الدار ،  )الصوبات(تكنولوجـيا الزراعات المحمية  -

،  الطبعة ا#ولى، القاھـرة  العربيـة للنشر والتوزيـع

١٩٨٨. 

أسس تقييم المشروعـات ، أويس عطوة الزنط  -

Hالمكتبة،  الجزء الثاني،  ستثمـارودراسـات جـدوى ا 

 .١٩٩٢،  القاھرة،  ا#كاديمية

تكنولوجيا الزراعـة ،  أيمن فريد أبو حديد وزم�ؤه -

 .٢٠٠١،  القاھرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، المحمية

زراعـة وإنتاج نبـاتات الزھور ،  الشحـات نصرأبو زيد -

،  القاھـرة - الــدار العربيـة للنشر والتوزيـع،  والزينة

٢٠٠٢. 

ستخـدام الصوبات إتكنولوجيـا الزراعات المحمية ب -

المنصورة  ،للطباعة والنشر دار الوفـاء،  الزراعيـة

١٩٩٧. 

البيوت البـ�ستيكيــة "الزراعــة المحميـة  ، كينث بـكـيت -

، " ونباتات الزينـة إنتــاج الخضـروات -والزجـاجيـة 

بيروت  ، الشرق العربي درا ،  ترجمة خالد صالح العبيد

٢٠٠٤. 
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   :للمعلومات الدولية الشبكة على اإللكترونية املواقع بعض
  

- http://connection.cwru.edu/mbac424/break

even/BreakEven.html 

- http://www.vercon.sci.eg  

- http://www.clac.edu.eg  

- http://comwww.wunderground  

- http://www.ncdc.noaa.gov  

- http://www.aoad.org  
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