
 ـــــــــــ المرحلة الرابعة/قسم البستنة وهندسة الحدائقــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملي ال زراعة محميةالمحاضرات 
 

 اشجان نزار كاملد.   6

 البستنية المنشأت

 والبيأوت البالسأتيكية البيأوت, الزجاجيأة البيأوت,  الخشأبية الظلأة)  البسأتنية بالمنشأتت يقصد   

 الخضأراوات مزارعأي وخصوصأا المنشأتت هأه  الى المزارعين يحتاج حيث(  والباردة الحارة

 النباتأات تنقأل ثأم جيأد وسأ  في بزراعتها البدء يجب الخضراوات بعض ان منها عديدة السباب

 تكأون عنأدما أو والخأ  والقرنأابي  واللهانأة والفلفأل والباهنجأان ال ما أة مثأل الحقل الى الحقا

 لنمأو المالئمأة الجويأة الظأرو  تكون ان أو جدا صعبة او مستحيلة الخارجي الجو في زراعتها

 مثل جيد اقتصادي حاصل واع اء النبات نمو الكمال تسمح ال قصيرة الخارجي الجو في النبات

 استخدام فوائد تلخيص يمكن لها االمريكية المتحدة الواليات شمال او اوربا شمال او كندا منا ق

 التالية بالنقا  المنشتت هه 

 .القصير الصي  هات المنا ق في خاصة النبات نمو وقت زيادة -1

 .واحد موسم في االرض نف  في واحد محصول من اكثر زراعة يمكن -2

 . مالئمة الغير الظرو  من النبات حماية -3

 . القصير الصي  هات المنا ق في جيد حاصل على الحصول -4

 في البهور زراعة من المنشتت هه  بواس ة يمكن حيث جدا مبكر محصول انتاج يمكن -5

 . الحقل في الخارجي الجو تحت زراعتها الصعب من يكون وقت

 ومن انواع المنشئات المحمية:

 Lathhouse       الخشبية الظلة-

 اشأأعة مأأن او المحرقأأة الصأأي  حأأرارة مأأن النباتأأات او الصأأغيرة الشأأتالت لحمايأأة تسأأتعمل   

 السأنادين فأي مؤقتأة بصأورة الخضأراوات بعأض شتل بعملية القيام بعد خاصة المباشرة الشم 

 بشأكل الخشأب مأن الخشأبية الظلأة وتتكأون ال ما أة او الخ  او القرنابي  او كاللهانة الصغيرة

 بالأأدهان الظلأأة خشأأب ويأأدهن سأأم 240-210 بأأين الظلأأة ارتفأأاع يكأأون سأأم5 عرضأأها شأأرائح

 وهأأه  Saran Fabric تسأأمى منسأأوجة بالسأأتيكية مأأادة مأأن الظلأأة تتركأأب ان ويمكأأن االخضأأر

 Poly Propylene تسأأمى اخأأر  مأأادة وهنالأأ  الشأأم  اشأأعة مأأن جأأزء بحجأأز تسأأمح المأأادة

Fabric  مادة من قوة واكثر وزنا اخ  ولكنها الغرض انف  تستعمل انها حيث Saran. 

 Greenhouses     الزجاجية البيوت -

 الشأعة الزجأاج يسأمح حيأث حيأث والزجأاج الحديأد مأن هيكأل مأن اساسأا متكونة بيوت وهي   

 بيئأة اعأداد هأو انشأائها مأن الغأرض وان.  العأالم انحأاء كافأة فأي انتشأرت وقد بالدخول الشم 

 التدفئأة وسأائل بتأوفير وهلأ  الجيأدة غيأر الخارجيأة الظرو  من وحمايتها النباتات لنمو مناسبة

 الأى باالضأافة مواسمها غير في للمحاصيل التجاري واالنتاج الشتالت النتاج وتستعمل والتبريد

 االنشأاء ناحيأة مأن التكأالي  كثيأرة الزجاجيأة البيأوت وتعتبأر العلميأة االغراض في استعماالتها
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 مثأل البيأوت انأواع مأن غيرهأا على تفضل فتنها ثابتة تكون ان الغرض كان اها ولكن انةوالصي

 .البالستيكية البيوت

 الزجاجية البيوت استعمال فوائد

 . البيوت هه  داخل الحرارة درجات على السي رة سهولة -1

 .البيوت هه  داخل النسبية والر وبة التهوية على السي رة سهولة -2

 .البيوت هه  داخل النبات خدمة عمليات اجراء سهولة -3

 السأق  فيأ  يتكأون الأهي هو نوع ابس  وان الزجاجية البيوت من عديدة واحجام انواع هنا     

 الحأأرارة درجأأات بتنظأأيم للمسأأاعدة داخلأأ  الهأأواء تبأأادل عمليأأة تأأوفير ويجأأب واحأأد جأأزء مأأن

 او يأدويا او اوتوماتيكيأة بصأورة وتسأد تفأتح وجانبية سقفية شبابي  وجود  ريق عن والر وبة

 التدفئأة امأا( Foreed-Air)  المضأغو  الهأواء  ريقأة تسأتعمل الكبيأر النأوع مأن البيت كان اها

 تزود ايضا الزجاجي بالبيت ملحق خاص مرجل من المتولد الحار الماء او البخار باستعمال فتتم

 الجأو هات المنأا ق وفأي الحار الهواء لدفع مراوح او الهواء حركة لتحسين بمراوح البيوت هه 

 الر وبأة كمية لتثبيت اوتوماتيكية بصورة يعمل جهاز الزجاجي البيت داخل في يرب  قد الجا 

 البيأأوت تبريأأد يمكأأن كمأأا ضأأباب بشأأكل المأأاء يضأأ  حيأأث الزجأأاجي للبيأأت الأأداخلي الجأأو فأأي

 االعتياديأة الهواء مبردات استعمال بواس ة قليلة وبكلفة الصي  في ميكانيكية بصورة الزجاجية

 (Air cooler )نظأام فيسأتعمل الكبيأر النأوع من البيوت كانت اها اما (Pad and Fan  )حيأث 

 بواسأ ة الهأواء ويسأحب البيأت جوانأب احأد فأي المأاء عليأ  يمأرر الأهي القأ  من  بقة توضع

 بمأادة البيأت ر  او صبغ يجب الحرارة درجات ارتفاع عند,  المقابل الجانب من كبيرة مراوح

 جزء عك  على المادة هه  تعمل حيث بالغسل االزالة سهلة اخر  مادة أي او( النورة)  بيضاء

 نتأائ  وتع ي الضوء شدة من تقلل النها المادة هه  سم  زيادة يجب وال الشم  اشعة من كبير

 . سلبية

 Sash Houses       الصغيرة الزجاجية البيوت

 فأوق متأر 1.5-1 حأوالي يبلأغ وا أىء ارتفأاع وهات ورخيصة صغيرة زجاجية بيوت وهي    

 الغأرض يكأون عنأدما اسأتخدامها الأى الخضأراوات مزارعوا يلجت تدفئتها السهولة ومن االرض

 بيأت تأوفير الصأعوبة مأن الن الحقأل فأي للشأتل صأالحة فقأ  شأتالت انتأاج الزجأاجي البيت من

 فقأ  السأنة مأن اشأهر بضأعة تأدوم اسأتعمالها فتأرة وان خاصأة عالية تكالي  هي ضخم زجاجي

 فأي الحال هو كما سقفها ارتفاع لعدم مريح غير فيها العمل ان اال تكاليفها قلة رغم البيوت وهه 

 . الكبيرة الزجاجية البيوت

 Plastic Houses        البالستيكية البيوت

 كلفأة اقأل النهأا الزجاجيأة مأن بأدال البالسأتيكية االغ يأة تسأتعمل البيأوت مأن النأوع هها وفي   

 زيأادة الأى يأؤدي ممأا السأد محكمأة البيوت هه  وتكون الزجاجية البيوت من االنشاء في واسرع

 السأق  مأن المأاء مأن ق أرات تسأاق  الى وتؤدي الشتاء فصل خالل خاصة داخلها في الر وبة



 ـــــــــــ المرحلة الرابعة/قسم البستنة وهندسة الحدائقــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملي ال زراعة محميةالمحاضرات 
 

 اشجان نزار كاملد.   8

 هه  انشاء في المواد من انواع عدة وتستعمل الظاهرة هه  على للقضاء بالتهوية التحكم يجب لها

 لأها الصأي  فأي الحأرارة ارتفأاع تقأاوم ال لكنهأا الأثمن الرخيصأة اثلأين البأولي مأادة مثل البيوت

 لكن ا ول لمدة تبقى حيث البنفسجية فوق لالشعة المقاوم البالستي  استعمال ويمكن سنويا تتل 

 انأ  العلماء بعض اثبت كما(   mils) 6-4 بين يكون ان فيجب البالستي  سم  اما مرتفع سعر 

 اسأتعمال ويمكأن الشأتاء فصأل خأالل البأاردة المنأا ق فأي البالسأتي  مأن  بقتين استعمال يمكن

 وعيأب اثلأين البأولي مأن اعلأى سأعرها لكأن سأنة 3-2 بأين جيأدة بحالة تبقى حيث(  PVC) مادة

 Polyester Mytarمأادة امأا الضأوء شأدة مأن وتقلأل الغبأار تجميأع علأى تعمأل انهأا استعمالها

,Type W ) )يمكأن كمأا مرتفع سعرها لكن سنوات 5-3 بين لفترة  استعمالها ويمكن جيدة فهي 

 هه  في العيب لكن صفائح بشكل استعمالها ويمكن صلبة مادة وهي Fiber Glass مادة استعمال

 . مرتفع وسعرها الضوء من جزء تحجب انها المادة

 Cloche     الزجاجية الخيم

 فأي المبكأرة الخضأر محاصأيل النتأاج متنقأل كغ اء تستعمل الخيمة تشب  زجاجية ق ع وهي   

 لكثأرة الوقايأات مأن النأوع هأها اسأتعمال قأل وقأد انفأراد علأى نبأات كأل لتغ يأة وتسأتعمل اوربا

 . البالستيكية االنفاق بتستعمال عنها واستعيض النباتات عن ورفعها وضعها في المبهول العمل

 Plastic tunnels       البالستيكية االنفاق

 او االسأال  من اقوا  فوق بوضعها وهل  اثيلين البولي مادة بتستعمال االنفاق هه  انشاء يتم   

 يسأاعد االنفأاق داخأل الحأرارة درجة ارتفاع ان حيث بالتراب البالستي  حوا  تدفن ثم شاب  ما
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 برفأع امأا الصأي  مأن اقتربنا كلما ارتفاعها عند الحرارة درجة خفض ويمكن المبكر علىاالنتاج

 البالسأأتي  يثقأأب وقأد الحأأار الجأو اثنأأاء السألكية االقأأوا  فأوق مأأن بسأحب  او البالسأأتي  جوانأب

 . االرتفاع في الحرارة درجة زادت كلما مراحل على هل  بعد يشق ثم للتهوية

  والفاكهة الخضر نباتات في التكاثر

 حية بهورا المحصول ينت  ان الحالة هه  في ويشتر  بالبهور ويتم: الجنسي التكاثر -1

 ال ريقة هه  وتتميز المزروعة الساللة او للصن  المرغوبة الصفات على البهور تحافظ وان

 . اثمانها ورخص بسهولتها

 ما نبات من خضري جزء استعمال عن عبارة وهو(:الخضري) الالجنسي التكاثر -2

 النادرة والتحورات ال فرات ظهور بتستثناء لالم مشابهة النباتات وتكون كامل جديد نبات النتاج

 هي الخضري التكاثر  رق ومن الحدوث

  Budding &Graftingالتكاثر بالتطعيم          -ثانيا             (العقل) بأالقالم التكاثر -اوال

 Propagation by Layerings   بالترقيد التكاثر -ثالثا

 اتخلفتكاثر بالال -سادسا    بالمدادات التكاثر -خامسا      التفريد او بالتقسيم التكاثر -رابعا

 الشتل

 بالمشأتل يأدعى مكان في مؤقتة زراعة( الخضر من انواع)  النباتات انواع بعض زراعة هو   

 لزراعأأة جيأأدا تجهيأأزا مجهأأزة االرض مأأن صأأغيرة مسأأاحة فأأي متقاربأأة بصأأورة زراعتهأأا أي

 المحل يدعى مكان الى تتزاحم ان وقبل مناسبا حجما وتبلغ تكبر أن بعد نقلها يتم أن على البهور

 .والخ  الباهنجان,الفلفل,ال ما ة,الكرف ,القرنابي ,اللهانة, البصل النباتات هه  ومن الدائم

 الشتل فوائد

 عدة هنا  ولكن المحصول يقلل وقد والنض  النمو يؤخر الن  ضارة عملية هات  حد في الشتل   

 .منها المستديم المكان في مباشرة البهور زراعة على تفضيل  الى تدعو اسباب

 فأي كبيأرة مسأاحات الأى تحتأاج ال الخضأر نباتأات بعض :االرض مساحة في االقتصاد -1

 بعأد فيمأا نقلهأا ثم صغيرة مساحة في متقاربة البهور زراعة يمكن لها حياتها من االولى الفترات

 لمأأدة االرض مسأاحة مأأن الكثيأر يأأوفر وهأها المشأتل بأأترض تتأزاحم حينمأأا الدائمأة االرض الأى

 .بالمشتل النباتات فيها تبقى التي المدة تعادل

 التأأي المأأدة أي تقريبأأا شأأهرين لمأأدة الحقأأل ارض أسأأتغالل يمكأأن :الوقاات فااي االقتصاااد -2

 .الفجل مثل العمر قصير محصول زراعة يمكن حيث للنقل صالحة لتصبح الشتالت تحتاجها

 المن قة في الجوية الظرو  أو االرض ظرو  تسمح ال قد :الزراعة ميعاد في التبكير -3

 دافئأة منأا ق مأن عليهأا الحصأول او المشأتل فأي الشأتالت أنتأاج يمكأن عندئه بالزراعة بالتبكير

 .المحصول في نقص أو بالسعر انخفاض حصول وانعدام الزراعة تتخير عدم المزارع فيضمن
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 عأدة وضأع مالحظأة الأدائم المكأان فأي الزراعأة عنأد يلأزم :التقااوي كمية في االقتصاد -4

 جيأد اعأداد مأن المشتل ظرو  توفر بينما الالزمة التقاوي كمية من هها ويزيد الجورة في بهور

 .الزراعة نفقات من والتقليل التقاوي كمية في أقتصاد البهور انبات وجودة للتربة

 واجراء عمليات الخدمة   بالبادرات العناية سهولة -5

 واالمراض بالحشرات االصابة سهولة مقاومة  -6

 سهولة انتخاب النباتات -7

 كانت لو مما محدودة مساحة في لوجودها المشتل أرض في أسهل بالبادرات العناية تكون

 .االرض من كبيرة مساحة في مبعثرة

 مواصفات الشتلة الجيدة 

 زاهيلونها اخضر  -1

 (سم17.5-12.5 ولها حوالي ) -2

 ( اوراق حقيقية 3-2تحمل ) -3

 ( سم0.6-0.4ق ر الساق ) -4

 خالية من أي تشوهات -5

 خالية من أي اصابات -6

 هه   ول ويتوق  بالمشتل لتنمو النباتات فيها تتر  التيوهي المدة  : بالمشتل النباتات نمو مدة

 .التربة وخصوبة السائدة الحرارة ودرجات النباتات نوع على المدة

 ثالثة الى شتلها صعوبة أو لسهولة تبعا وتقسم الشتل تحمل على مقدرتها في الخضر تختلف 

 -:هي هامة مجاميع

 والهندباء واللهانة ال ما ة شتلها يسهل التي النباتات اهم الشتل سهلة نباتات -1

 عنايأة المأزارع يبأهل ان يجأب أه والفلفأل الباهنجأان مثأل عنايأة الى شتلها يحتاج نباتات -2

 .شتلها عند النباتات هه  لجهور اضرار تحدث ان من يحتر  ان ويجب شتلها عند

 .والبقوليات والب ي  الخيار مثل العادية بال رق شتلها يصعب نباتات -3

 تعويض على مقدرتها في النباتات اختال  الى للشتل تحملها في النباتات بين االختال  يرجع    

 القليلأة االيأام خأالل الماء امتصاص على الشتل بعد المتبقية القديمة الجهور مقدرة والى جهورها

 الشأتل بعأد وبغأزارة بسأرعة تتفأرع ان الأى ال ما ة جهور وتميل الشتل عملية تلي التي االولى

 والب أأي  الخيأأار نباتأأات نفشأأل بينمأأا المأأاء المتصأأاص احسأأن جأأهريا مجموعأأا تع أأي وربمأأا

 . شتلها عند اخر  مرة جيدا جهريا مجموعا تكون ان في والفاصوليا

 التأي النباتأات تمأوت ولهأها جهورها على السوبرين كمية بزيادة الشتل الصعبة النباتات تتميز   

 .الماء امتصاص على قدرتها لعدم بالتربة الكافية الر وبة وجود رغم شتلها ينجح ال
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 هأأه  واهأأم المشأأتولة للنباتأأات يحأأدث الأأهي الضأأرر مأأد  علأأى العوامأأل مأأن كثيأأر تأأؤثر كأأهل    

 التأي االضأرار وتأزداد الشتل عند السائدة الجوية والظرو  الشتل عند النبات حجم هي العوامل

 النبات فقد سرعة الى تؤدي التي البيئية للعوامل ان كما  حجمها بتزدياد المشتولة للنباتات تحدث

 عأن الناجمأة االضأرار زيأادة الأى بأدورها تأؤدي النبأات يمتصأها التي الماء كمية نقص او للماء

 .الشتل

 الشتالت تقسية أو االقلمة

 غيأر الظأرو  تقأاوم ان يمكأن حتأى المشأتل من قلعها قبل الشتالت تقسية عملية اجراء يفضل  

 المنخفضأأة والحأأرارة المأأاء امتصأأاص قلأأة مثأأل الشأأتل بعأأد النباتأأات لهأأا تتعأأرض التأأي المالئمأأة

 . والجافة الحارة والرياح

 تغييأرات بالنباتأات فتحدث السريع للنمو مالئمة اقل النمو ظرو  جعل الى التقسية عملية تهد 

 المسأتديم المكأان فأي تقابلهأا التأي الضأارة الظأرو  تحمأل علأى النباتات مقدرة زيادة عنها ينت 

 تقليأل علأى هأها ويسأاعد بالماء االحتفاظ على الخاليا قدرة زيادة الى اساسا االقلمة تتثير ويرجع

 للنبأات الكيميأاوي التركيب في تغيير االقلمة ويصحب المرتفعة والحرارة البرودة ومقاومة النتح

 . الجديدة الجهور تكوين على النباتات قدرة وتزداد

 االقلمة طرق

 -:يلي ما هو ال رق هه  وأهم النباتات القلمة مختلفة  رق تتبع

 اكثأر ال ريقأة هأه  ان كمأا بتسأتخدامها ينصح التي ال رق احسن من يعتبر -:الري منع -1

 أيأام 10-7 لمدة الشتالت ترو  ال ان على بالتدري  الشتالت عن الري ويمنع غيرها من سهولة

 وقأد النباتأات نمأو يضأع  هل  الن العملية هه  في للهبول النباتات تتعرض اال ويجب قلعها قبل

 .الصغيرة البادرات موت الى يؤدي

 النباتأات مقدرة زيادة الى ال ريقة هه  تؤدي -:بالنباتات المحيطة الحرارة درجة خفض -2

 سيما ال ريقة هه  أتباع بعدم وينصح الشتل عند تواجهها التي مالئمة الغير الظرو  تحمل على

 .المبكر االزهار من خوفا واللهانة الكرف  مثل الحولين هات النباتات في

 االسأمدة بتقليأل االقلمأة عملية تتم ان يمكن -:النباتات تمتصها التي العناصر كمية تقليل -3

 ال ريقة هه  اتباع من ينت  وقد متزاحمة البهور زراعة أو فقيرة ارض في الزراعة أو المضافة

 .شتلها بعد حتى ضعيفة تبقى والتي ضعيفة نباتات

  الشتالت انتاج خطوات

 مأأن خاليأأة تكأون ان ويشأأتر  الخصأأوبة متوسأ ة المشأأتل تربأأة تكأون ان يفضأأل -المشأتل ارض

 .االمكان بقدر للري مصدر من وقريبة مضلل غير مكان وفي الصر  وجيدة الضارة االمالح

 وعلأى شأتالتها انتأاج المأراد النباتأات ونأوع كميأة علأى المشأتل مسأاحة تتوقأ :  المشتل مساحة

 الشأتالت النتأاج الخضأر نباتأات معظأم فأي صأغيرة مسأاحات عأادة وتكفي البهور زراعة  ريقة

 .دونمات عدة لزراعة الالزمة
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 فيأ  سأتنقل الأهي التقريبي والموعد البهور نوع على الزراعة موعد يتوق  :البهور زراعة موعد

 .المستديمة االرض الى الشتالت

 المشتل ارض اعداد

 الحيأواني السأماد مأن معتدلأة كمية اليها ويضا  جيدا فتحرث جيدا المشتل ارض اعداد يجب   

 احواض الى االرض تقسم ثم جيدا التربة س ح تسوية ثم جيدا التربة مع يقلب الهي التحلل الجيد

 الصأأغيرة البأأهور التصأأاق علأأى التربأأة سأأ ح تنعأأيم ويسأأاعد الأأري فأأي الأأتحكم المكأأان صأأغيرة

 مأن الصأغيرة للبأهور يمكأن كما االنبات وسرعة للماء البهور امتصاص وسهولة التربة بحبيبات

 .الثقيلة االراضي في الرمل اضافة ويجب بسهولة الس حية التربة ل بقة بادراتها رفع

 مفككأة تربأة بوجأود هأها ويسأمح اقأل او متأر بعأرض مصأا ب الأى احيانأا المشأتل ارض تقسأم

 شأأتالت انتأأاج حالأأة فأأي ال ريقأأة هأأه  المأأزارعين بعأأض ويسأأتعمل الزائأأد المأأاء صأأر  ويسأأهل

 .البصل

  الزراعة كثافة

 وضأع  النمأو تأتخير الأى يأؤدي ممأا البأادرات تأزاحم لمنأع للبهور الكثيفة الزراعة تجنب يجب

 والحصول جيدا الزراعة كثافة تنظيم يمكن,  متماسكة المشتل ارض كانت اها سيما وال الشتالت

 تكأأون عنأأدما التقأأاوي كميأأة زيأأادة يجأأب,  الزراعأأة وقأأت البأأهور حيويأأة بمعرفأأة جيأأد علىانبأأات

 .لالنبات تماما مالئمة غير واالرضية الجوية الظرو 

 السأهل مأن لأي  ضأعيفا نمأوا تسأبب وقأد البأادرات تسأاق  الأى غالبأا الأري زيأادة تؤدي : الري

 ويفضأل النباتأات وحالأة التربأة ونأوع ال قأ  حالأة علأى عموما الري فترات تتوق ,  اصالح 

 لمسأأاعدة ايأأام 10 -7 بمأأدة الشأأتالت تقليأأع قبأأل الأأري يمنأأع,  الصأأباح اثنأأاء النباتأأات ري دائمأأا

 فأي الشأتالت تصأاد  قأد التأي المالئمة غير البيئية والظرو  الشتل عملية تحمل على الشتالت

 .المستديمة االرض

 اكثأر أو مأرة الف ريأة بأالم هرات النباتأات ر  او تعفيأر يجأب :والحشارات االمراض مقاومة

 يسأتحيل ان قبأل الحشأرات ابأادة يجب كما المستقبل في وجودت  النمو قوة لضمان تواجدها اثناء

 .هل 

  الكثيرة اضرارها لتالفي الحشائ  من بتول اوال المشتل ارض تنظ  :الحشائش أزالة

 والنباتأات البأادرات لوقايأة المشأتل تهيئأة يلأزم قأد : المالئماة غيار الجوياة الظروف من الوقاية

 االحأواض تظليأل يلأزم وقأد الرمليأة العواص  أو الباردة الرياح أو الصقيع ضرر من الصغيرة

 .البهور انبات على للمساعدة الحرارة الشديدة االشهر في

 ان وقبل بشتلها يسمح مناسب حجم الى تصل عندما المشتل من النباتات تنقل عادة: الشتالت قلع

 . نقلها بعد نموها ضع  الى يؤدي الشتالت نقل تتخير الن تتزاحم
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 بسأي ة ادوات اسأتعمال ويفضأل لهأا كبيأرة اضأرار تحأدث ال حتأى نقلهأا عند بها االعتناء يجب

 الشأتالت شأحن اريأد اها سأاعات ببضع القلع قبل المشتل يرو  ان يجب كما القلع عملية لتسهيل

 اسأتبعاد ويراعى النقل أثناء شديدا هبوال الشتالت هبول منع الى العملية هه  وتؤدي بعيدة لمسافة

 .القلع اثناء والمصابة الضعيفة الشتالت

 الخضر محاصيل خدمة عمليات

 الشأتالت تلأ  او انبأات فيهأا يحأدث لأم الفاشألةالتي الحفر زراعة اعادة بالترقيع يقصد -:الترقيع

 .النمو استئنا  تست ع ولم غرست التي الخضرية االجزاء او الشتل عقب ماتت التي

 انبات الكتمال المقررة المدة انتهاء عقب المزارع بها يقوم ان ويتحتم اساسية تعتبر العملية وهه 

 ال ان المفأأروض ومأأن الزراعأأة فأأي اسأأتعمل خضأأري جأأزء أي او شأأتل أي نجأأاح او نأأوع أي

 .االسبوعين المدة هه  تتجاوز

 الخضأري مجموعهأا وفأي النباتات أ وال في تفاوت وجود يسبب الزراعة اعادة في التتخير ان

 ان كمأا المحصأول ونضأ  تكأوين وقأت فأي اخأتال  الأى يأؤدي ربمأا التفأاوت هأها فتن ثم ومن

 فأي النباتأات اعداد لنقص نظرا المحصول في نقص الى سيؤدي الزراعة اعادة عملية في الفشل

 هل  بعد مباشرة االرض ترو  ثم الري قبل الترقيع بتجراء المزارع يقوم عادة,  المساحة وحدة

 الخضأأرية االجأأزاء او الشأأتالت او البأأهور نفأأ  بتسأأتعمال الترقيأأع يجأأري ان الضأأروري ومأأن

 . االولى الزراعة في المستعمل للصن 

 منها المناسب العدد او المساحة وحدة في النباتات من المناسب العدد تر  بالخ  يقصد  -:الخف

 حقيقيتأأين ورقتأأين علأأى النباتأأات تحتأأوي عنأأدما االنبأأات بعأأد العمليأأة وتجأأري الواحأأدة بأأالجورة

 خ أو  فأي نثأرا تزرع التي لتل  احيانا او االرض جور في مباشرة بالبهرة تزرع التي للخضر

 حالأة فأي البهور من اكبر كمية او الواحدة بالجورة بهور عدة زراعة الى يلجت المزارع ان حيث

 او بالجور الكثيفة النباتات تتر  عندما,  جيد انبات على الحصول ليضمن خ و  على الزراعة

 تزاحمها في يكون وقد والضوء والغهاء الماء على البعض بعضها تناف  سو  فتنها خ و  في

 . الحشرات لبعض متو  بمثابة تكون او االمراض بعض النتشار مصدر

 االولأى الخفأة فأي الواحأدة الجورة في نباتين يتر  كتن دفعتين على الخ  بتجراء المزارع يقوم

 الأى يأؤدي وهأها بجأهورها النباتأات اقأتالع ويجأر  الثانيأة الخفأة فأي قويأا واحأدا نباتأا يتأر  ثم

 بعأأض فأأي وخاصأأة النباتأأات هبأأول وبالتأأالي الجأأهري لمجموعأأ  وتق يأأع النبأأات حأأول تخلخأأل

 بق عهأا بهأا المرغأوب غيأر النباتأات بتزالأة الخأ  اجأراء يفضأل لهل  القرعية العائلة محاصيل

 بجأهورها النباتات اقتالع  ريقة فتستعمل هل  يتيسر لم واها المقص بتستعمال التربة س ح فوق

 وما النباتات حول التربة لخلخلة السيء االثر لتالفي الخ  اجراء عقب مباشرة االرض ري بعد

 العمليأات مأن والخأ  الترقيع عمليات اعتبار ويمكن,  الجهري للمجموع تق يع من هل  يتبع قد

 ونسأت يع االنبأات المضأمونة الجيأدة البأهور زراعأة هأو هلأ  ولعأالج االنتأاج تكأالي  تزيد التي

 جيأد انبأات ضأمان هل  في وساعدهم المتقدمة الدول في وجودهما يقل العمليتين هاتين ان القول

 . والسنادين الخشبية االحواض من ناتجة شتالت واستخدام للبهور
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 والغأهاء المأاء علأى المحصأول تنأاف  ال حتأى االرض من الحشائ  ازالة عملية وهي -:العزق

 وتجأر  والحشأرات االمأراض مأن لكثيأر مأتو  تكأون الحشائ  تل  ان الى باالضافة والضوء

 وكأهل  الخأ  او المرز جهتي على الموجودة الحشائ  بتزالة وهل  بالفت  يدويا اما العملية هه 

 او اليد كعربة االنسان قبل من اما تدار خاصة عازقات بواس ة اليا او المرز قناة في توجد التي

 صأغيرة وهأي أي الحشائ  انبات بمجرد العزق اجراء ويراعى الجرار خل  تثبت او بالحيوان

 . ل  خ ير مناف  تصبح ان قبل المزروع الرئيسي المحصول حياة بداية في ازالتها يسهل حيث

 بأ  الموجأودة الحشأائ  كثافأة ومأد  المأزروع المحصأول نأوع علأى العأزق مرات عدد يتوق 

 حيث الحشائ  نمو بمنع كفيل هل  الن لالرض المحصول تغ ية بمجرد العزق يتوق  وعموما

 علأى التقأو  هزيلأة فتصأبح االنبأات الحديثأة الحشائ  عن الضوء تحجب المحصول اوراق ان

 .الحشائ  هه  تموت وبالتالي النمو استئنا 

 والتأأي الغهائيأأة احتياجاتأأ  علأأى منهأأا الحصأأول للنبأأات يمكأأن التأأي المصأأادر وتشأأمل -:التسااميد

  االنتاجية قدرتها على وتحافظ خصوبتها للتربة تضمن

 االسمدة اضافة طرق

 االخأر  العضأوية االسأمدة او الحيأواني بالسماد التسميد حالة في يجري -:الزراعة قبل -1

 االخيأرة الحراثأة قبأل نثأرا بالسأماد عادة االرض وتزود الفوسفاتية باالسمدة التسميد حالة في او

 .من  االستفادة من النبات يتمكن حتى يتحلل لكي للسماد  ويلة فرصة التاحة

 -:التالية بال رق ويجري الزراعة بعد -2

 والسأبان  الجأزر مثأل الكثيفأة الخضأراوات تسأميد فأي ال ريقأة هأه  تتبع -:النثر  ريقة - أ

 المركأزة االسأمدة اسأتعمال عأدم ويفضأل الحاجأة دعأت اها المشأتل احواض في واحيانا وغيرها

 ويجأب المرتفعأة اسأعارها الى باالضافة ضرر من االوراق ل  تتعرض قد وما التوزيع لصعوبة

 النثأر الأى يلجأت وال فوسفاتيا السماد كان اها استعمالها يصح وال الرياح هبوب اثناء اجرائها عدم

 .كبيرة المستعملة الكميات كانت اها اال

 مأن متفاوتأة ابعأاد علأى المأرز فأي خأ  شأكل علأى السماد بوضع تتم -:الخ و   ريقة - ب

 .التسميد بعد االرض بعزق االسمدة وتغ ى اعمارها بتختال  وتختل  النباتات مواقع

 10 ولعمق المص بة ب ول النباتات من سم 15 حوالي بعد على خنادق تعمل -:الخنادق - ت

 ال ريقأأة هأأه  اسأأتعمال ويسأأهل بأأالثر  ويغ أأى الخنأأادق هأأه  فأأي السأأماد يوضأأع ثأأم تقريبأأا سأأم

 .واسعة مصا ب على باالالت

 حأدة علأى نبأات لكأل االسأمدة من مناسبة مقادير بوضع وتجر  -:أو التحضين التكبي  - ث

 االراضأي فأي تفضأل وكهل  والقرع كالب ي  صغيرة وهي المتباعدة النباتات تسميد في وتفضل

 .قليال السماد مقدار يكون وعندما الرملية

 علأأى االسأأمدة بعأأض اضأأافة يمكأأن -:مائيأأة محاليأأل بصأأورة او بأأالر  التسأأميد  أأرق - ج

 بعأأض نقأأص حالأأة فأأي تتبأأع والتأأي النباتأأات علأأى الأأر  ب ريقأأة او التربأأة الأأى محلأأول صأأورة
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 ازوتأي كسأماد اليوريأا استعمال عند تستعمل كهل  ضئيلة بكميات والم لوبة الصغر  العناصر

 دقة وايضا المعاملة باالوراق المحلول التصاق ضمان عدم منها صعوبات ترافقها ال ريقة وهه 

 بعمليأات كافيأة وخبأرة درايأة غيأر على الر  بعملية القائم يكون وقد المستعملة المحاليل تركيز

 .الر 

 -:هي الري  رق اهم: الري

 الس حي الري -1

 ( عن  ريق ض  الماء الدافئ )يمكن استخدام  بالتدفئةالس حي تحت الري  -2 

  )مفيد في حاالت االكثار بالعقل والنباتات الورقية(بالر  الري -3

  بالتنقي  الري -4

 ) مفيد في انتاج العقل(Mistالري الضبابي أو الرهاهي  -5

 ومن المواد المستعملة في البيوت المحمية

)السأأنادين( وصأأواني االكثأأار وتقسأأم حسأأب المأأادة  اوانأأي الزراعأأة وتشأأمل ا صأأص -1

 المصنعة منها

 بالمسأامية وتمتأاز , الحأراري ال أين مأن وتصأنع :اواني فخارية )مثل أصأص الفخأار( - أ

 . الجهور لنمو الصالحة ا واني من وهى الزائدة الميا  وصر  والتهوية
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 مكملأة أخأر  أوعيأة اسأتخدام يمكن ولكن , المسام لسد الخارج من ا صص هه   الء ويمكن

 الفخار ا صص فى الموضوعة النباتات جمال على ت غى ال هادئة بتلوان ولكن المكان لتنسيق

 . داخلها

 توضأع التأي المقاسأات وأفضأل , النبأات حجم حسب مختلفة أحجام في الفخار ا صص وتدخل

 .سم30 الى 25 من ق رها  ول يتراوح المنزل داخل

 عليها ويعاب , مختلفة وأشكال بتلوان البالستي  من مصنوعة وهى :البالستي  ا صص - ب

 الحديثأة ا صأص . الزائأدة الميأا  صأر  أو التهويأة علأى النباتات تساعد فال مسامية غير أنها

  ريأق وعأن تأتعفن أو الجأهور تختنق ال حتى الزائدة الميا  لصر  القاعدة في مكان بها يوجد

 النباتأات زراعأة فأي ا صأص هأه  استخدام يفضل . الزائدة الميا  من التخلص يتم أسفلها  بق

 فأأي اسأأتعمالها يفضأأل . الصأأغيرة ا حجأأام وخاصأأة دائأأم ري إلأأى تحتأأاج ال والتأأي العصأأارية

 . ارف  على مجموعات في بوضعها أو المعلقة المكرميات في بوضعها سواء الداخلي التنسيق

 ا شأكال مختلفأة بأتلوان المصأقول الخأز  أو السأيرامي  من تصنع: السيرامي  أصص - ت

 لألصأص خارجي كغ اء تستخدم ولهل  , صر  لها ولي  مسامية غير أيضا وهى وا حجام

 . ا ركان ولتنسيق وزنها لثقل ثابتة أماكن في غالبا وتوضع. الفخارية

 

 صأوانى فأى الشأتالت إنتأاج تأموتكأون بالسأتيكية او فلينيأة وباحجأام مختلفأة  :الصأواني - ث

 عأدد فأى بينهأا فيمأا الصأوانى وتختلأ . منتظمأة فرديأة خاليأا إلأى مقسأمة تكأون والتأى الزراعأة

 عأأين 84 الأأـ هات الصأأوانى وتصأألح عأأين209 أو  84 علأأى تحتأأو  صأأوانى فهنأأا  العيأأون,

 بهأأا تأأزرع 209 الأأـ هات الصأأوانى بينمأأا الب أأي و والخيأأار وال مأأا م الفلفأأل مأأن كأأل لزراعأأة

 .الورقية الخضروات من وغيرها والخ  والكرنب الباهنجانية والعائلة ال ما م

 

 

 الشتل صوانى مميزات

 .سنوات لعدة مرة من اكثر استخدامها إمكانية     ·

 .والتنظي  والتداول والتخزين النقل سهولة     ·

 .الزراعة ببيئة الصوانى هه  تعبئة سهولة     ·
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 .واحجامها أق ارها وتنوع وزنها خفة     ·

 .الشتالت إنتاج مدة من يقلل مما بها الشتالت نمو سرعة     ·

 .الصوب لمساحة ا مثل االستغالل     ·

 .ا مراض انتشار أو اإلصابة تقليل     ·

 .ةنبالمكن أو يدويا   سواء هل  بعد الشتل سهولة     ·

 المستخدمة الصوانى وتطهير تنظيف

 سأأبق التأأى الصأأوانى حالأأة فأأى يفضأأل بينمأأا بالمأأاء فقأأ  الجديأأدة الصأأوانى بغسأأيل عأأادة يكتفأأى

 -: اآلتية الخ وات إتباع استخدامها

 .التنظي  فرشاة باستعمال العالقة ا تربة إزالة يتم -أ

 .بالماء هل  بعد جيدا   الصوانى تغسل -ب

 10 ا % 1 بنسبة% ( 40 تجار )  الفورمالين محلول فى دقائق 3 لمدة الصوانى غمر يتم -ت

 سأم 30 ا % 3 بتخفي ( القاصر محلول) الكلوراك  محلول استخدام يمكن أو ماء لتر لكل سم

.  والجأهور التربأة أمأراض مسأببات وخاصأة ا مأراض مسأببات من للتخلص وهل  ماء لتر لكل

    العأين تعأرض عأدم مراعأاة مأع اليدين تتتثر ال حتى العملية هه  أثناء قفاز استخدام ويراعى

 . مت ايرة أبخرة أو رزاز

 .بالماء هل  بعد جيدا   الصوانى غسيل يتم -ث

 أو الفورمالين رائحة منها وتزول تج  حتى وتتر  التهوية جيد مكان فى الصوانى تفريد يتم -ج

 وتضأر ا بخأرة تتصأاعد ال حتأى وهلأ  اسبوع حوالى إلى المدة هه  تصل وقد تماما   الكلوراك 

 .البهور بإنبات

 أن يجأب(: المشأتل ببيئأة تتأوافر أن يجأب التأى الخأواص)الشتالت إنتاج فى المستخدمة البيئات 

 تتضمن والتي ا ساسية الخواص من بالعديد الشتالت وإنتاج زراعة في المستخدمة البيئات تتميز

 تعمأل كمأا خصبة, الشتالت إلنتاج المستخدمة البيئة تكون أن ومنها جيدة, شتالت على الحصول

 بالر وبأة االحتفأاظ علأى القأدرة ولهأا الشأتالت لنمو الالزمة الغهائية للعناصر كمخزن البيئة هه 

 درجأة تكأون أن يجأب كمأا. الجيأدة بالتهويأة تسأمح بحيأث الصأر  جيأدة تكون الوقت نف  وفى

 كمأا. الملوحأة مأن خاليأة تكأون وأن المنزرعأة, الشأتالت لنمو مناسبة(  pH الـ)  البيئة حموضة

 .التعبئة سهلة , التداول سهلة , الوزن خفيفة البيئة هه  تكون أن يجب

 الشتالت إلنتاج المستخدمة البيئات أنواع 

 عليها الحصول يمكن ال الشتالت إنتاج بيئة في توافرها الالزم ا ساسية الخصائص  ن نظرا     

 البيئات خل  يتم أ  المشتل, بيئة لعمل مكون من أكثر خل  يتم لهل  واحدة بيئة فى مكتملة

 . المعدنية مع العضوية

 منها خلي  أو ال ين أو السلت أو الرمل على تحتوي وهه : Field soil الحقل تربة -1 

 تسمى الخلي  على الغالب العنصر هو الرمل كان لو فمثال   في  الغالب بالعنصر الخلي  ويسمى

 الكائنات من تعقيم إلي وتحتاج الوزن ثقيلة ولكنها البيئات ارخص من الحقل وتربة. رملية التربة

 .الضارة

 ومن. عضوية غير أو عضوية تكون أن إما وهه : Soilless media الصناعية البيئات -2

 :يلي ما العضوية الصناعية البيئات أهم
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 مثأأل  حالأأب مصأأدر  هأأو مأأا فمنأأ . منأأ  مختلفأأة أنأأواع وهنأأا : Peat moss البيتمأأو  - أ

 بيتمو  مثل نباتي مصدر  هو ما ومن  االسفاجنم  حلب مصدر  والهي بيتمو  االسفاجنم

 في 60 إلى تصل الماء من كبيرة كمية البيتمو  يخزن.  وغير  البردي وبيتمو  القصب

 كميأة يخزنأان والبأردي القصأب بيتمأو  بينمأا بيتمو  االسفاجنم في كما حجم  من المائة

 حموضأأة تتأأراوح حيأأث 7, 5 و 3 بأأين تتأأراوح البيتمأأو  حموضأأة درجأأة. المأأاء مأأن أقأأل

 بخفأة البيتمو  يمتاز. 7, 5-4 من والبردي القصب وبيتمو  4-3 من بيتمو  االسفاجنم

 .ممتازة تهويت  من  والخشن نيتروجين المائة في واحد حوالي على احتوائ  و الوزن

 أشأأجار لحأأاء ويسأأتخدم. للبيتمأأو  أرخأأص كبأأديل يسأأتخدم: Bark ا شأأجار( قلأأ ) لحأأاء - ب

 أشأأجار مثأأل الرخأأو الخشأأب أشأأجار ولحأأاء ا حمأأر الخشأأب أشأأجار مثأأل الصأألد الخشأأب

 .الصلد الخشب من أ ول مدة يدوم الهي الصنوبريات

 متحللة غير استخدمت وإها. للبيتمو  رخيص كبديل متحللة غير أو متحللة تستخدم وهي.  - ت

 .معها تخل  أو التربة بها تغ ى

 قشأور القمأح  تأبن اشأهرها ولكأن جدا   كثيرة وهي: Crop by-products المحاصيل بقايا - ث

 وتقلأأيم الق أأ  زهأأور بقايأأا السأأكر  قصأأب وماصأأة الأأهرة كيأأزان وا رز  السأأوداني الفأأول

 كبأأديل متحللأأة غيأأر أو متحللأأة تسأأتخدم وهأأي والخشأأنة الناعمأأة الخشأأب نشأأارة النباتأأات 

 .معها تخل  أو التربة بها تغ ى متحللة غير استخدمت وإها. للبيتمو  رخيص

 االحتفأاظ علأى كبيأرة قأدرة لأ  أنأ  حيث بالبيتمو  شبي  وهو: Manure الحيوانات روث - ج

 فأي نقأص يحأدث أن النأادر من لهل . وصغر  كبر  غهائية عناصر على ويحتوي بالماء

 .الروث تستخدم التي الترب في الصغر  العناصر

 :يلي ما عضوية الغير الصناعية البيئات أهم ومن

 إلى يسخن ا لمنيوم سيليكا من بركاني صخر كسر عن عبارة هو: Perlite البراليت(  أ) 

 هوائيأة فراغأات علأى تحتأوي خفيفأة بيضاء جزيئات ويكون يتمدد حيث مئوية درجة 968

 العناصأأر مأأن وخأأالي تقريبأأا   الحموضأأة ومتعأأادل  الشأأحنات حيأأث مأأن خامأأل وهأأو. مقفلأأة

  الخأأارجي سأأ ح  علأأى المأأاء يمأأتص والفلأأور والصأأوديوم ا لمنيأأوم مأأن قليأأل إال الغهائيأأة

 بأديل يعتبر الصفات ولهه . بالبسترة يتتثر وال معقم وهو يتكسر أن دون  ويلة فترة ويدوم

 علأى ي فأو لكن  الرمل من الحجم نف  وزن من المائة في 6 وزن  يبلغ حيث للرمل خفي 

 .غبار ول  الماء

 745 إلأأى تسأأخن عنأأدما سأأيليكات عأأن عبأأارة هأأو: Vermiculite الفيرميكيواليأأت( ب)

 خاللهأا الغهائيأة والعناصأر بالمأاء تحأتفظ بالمايكأا شأبيهة  بقأات وتكون تتمدد مئوية درجة

 الأوزن خفيأ  وهأو الكاتيونأات تبأادل علأى كبيأرة قدرة ل  أن حيث كبيرة بدرجة وخارجها

 يتكسأر ولكنأ  لالمتصأاص القأابلين والمغنيسأيوم البوتاسأيوم مأن كبيأرة كميأة على ويحتوي

 .بسهولة

 مئويأة درجأة 690 حأرارة فأي ال أين يحرق حيث: Calcined clay المحروق ال ين( ج)

 التبأادل علأى كبيأرة قأدرة لهأا المائأة فأي 60 بحأولي الرمأل مأن أخأ  صلبة حبيبات ليكون

 المأأاء مأأن كميأأة تحمأأل أن وتسأأت يع بينهأأا فيمأأا كبيأأرة فراغأأات علأأى وتحتأأوي الكأأاتيوني

 العناصأر من ضئيلة كميات على إال نفسها تحتوي ال أنها حيث المضافة الغهائية والعناصر

 .الغهائية



 ـــــــــــ المرحلة الرابعة/قسم البستنة وهندسة الحدائقــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملي ال زراعة محميةالمحاضرات 
 

 اشجان نزار كاملد.   19

 البراليأأت مثأأل وهأأي بالسأأتايروفوم وتعأأر : Polystyrene foam البوليسأأتر فأأوم(  د) 

 .أيضا   أبيض ولونها

 وخبأأث البركأأاني والزجأأاج الفحأأم وكسأأر والم أأا  البالسأأت  ق أأع مثأأل أخأأر  مأأواد( هأأـ)

 .الرمل محل تحل أن يمكن التي المواد من وغيرها البراكين

  من خليط يستخدم وإنما بمفردها عادتا   تستخدم ال العضوية وغير العضوية المواد وهذه 

 البيئة فى التهوية تحسين هو معا   البيئات من العديد خلط من األساسي هذه البيئات والغرض

 الصوانى زراعة 

 مسأح يأتم كمأا , باليأد عليها الضغ  أو كبسها عدم ويراعى النمو بيئة بمخلو  الصواني تمأل -1

 .الصوانى عيون فوق زيادات أ 

 .الصينية عيون من عين كل في فق  واحدة بهرة تزرع -2

 ظهأور وانتظأام اإلنبات فى تجان  على للحصول اإلمكان بقدر الزراعة عمق انتظام يراعى -3

 Punch  ابعأة باسأتخدام الصأوانى فأى البأهور لزراعأة خأروم عمأل يأتم ولهأها. الشأتالت ونمو

Board التخريم أس وانة أو Roller Dibblers . 

 الغ أاء  بقأة سأم  يزيد ال بحيث النمو ببيئة أو الفيرمكيوليت من خفيفة ب بقة البهور تغ ى -4

 .الر  عند ي فو حيث البهور تغ ية فى البريليت يستخدم وال. البهرة سم  ضع  عن

 مأأن المأأاء ق أأرات وتظهأأر البيئأأة تتشأأبع حتأأى الظهريأأة ةشأأرمال باسأأتخدام الصأأوانى تأأرو  -5

 .الصوبة أرض على للصينية السفلية الفتحات

 بأأدون البيئأأة بأأنف  مملأأؤة صأأينية وضأأع مأأع بعضأأها فأأوق الصأأواني بوضأأع الصأأوانى تكمأأر -6

 اإلنبأات بدايأة حتأى البالسأتي ب الصأواني تغ ى ثم الصواني هه  فوق سبق كما ريها بعد زراعة

 تأوفير وكأهل  لإلنبأات الالزمأة البيئة ر وبة عى والمحافظة الصواني جفا  تجنب بهد  وهل 

 إنبأات يكأون حيأث المنزرعأة المحصأول لنأوع تبعا   الكمر فترة وتختل . المناسبة الحرارة درجة

 الفلفأأل إنبأأات يسأأتغرق حيأأث الباهنجانيأأات مأأن أسأأرع(  الب أأي و الخيأأار) القرعيأأات فأأى البأأهور

. الشأتاء خأالل أيأام 10 – 8 وحأوالي الصأي  فتأرة خأالل أيأام 8 – 7 من والباهنجان وال ما م

 – 4 وحوالي الصي  فترة خالل أيام 4-3 من هل  يستغرق قد القرعية العائلة محاصيل فى بينما

 .الشتاء خالل أيام 7

 أول ظهأأور وعنأأد السأأابقة, الفتأأرات هأأه  خأالل اإلنبأأات بدايأأة عأأن باسأأتمرار الكشأأ  يراعأى -7

 ويراعأى. بالصأوبة الصأواني حوامأل علأى الصأواني وتفريأد البالسأتيكي الغ أاء إزالة يتم بادرة

 لمدة بعضها فوق مكمورة الصوانى تر  فى التتخر أو اإلنبات عن الكش  عملية فى التتخر عدم

 . نموها ويضع  الناتجة البادرات تتتثر ال حتى  ويلة

 الشتل بعد المستديمة ا رض فى الزراعة نجاح مد  يتوق  : صوانىبال عوزرالم المشتل خدمة  

 :ا تى فى الصوب فى الخدمة عمليات أهم وتتلخص. المشتل فى الشتالت بتل  العناية على

 فأأى وخاصأأة الحأأرارة درجأأات وارتفأأاع الشأأتالت علأأى المباشأأر الشأأم  ضأأوء سأأقو  تجنأأب -أ

 التظليل شب  مثل التظليل وسائل أحد باستخدام وهل  والخريفي, الصيفي الموسم

 .الزائدة التدقئة تجنب يجب كما بالشتالت يضر اله  الشديد للبرد الشتالت تعرض عدم -ب

 بر وبأأة محتفظأأة البيئأأة تكأأون بحيأأث بالمشأأتل وجودهأأا فتأأرة  أأوال بأأالري الصأأواني تأأوالى -ت

 الأرزاز  الأر  أو الأر  موتأور أو اليدويأة الرشاشأات باسأتخدام يأدويا   الر  يكون وقد. مناسبة

 انتظأام و العمالأة تكلفأة بقلأة يتميأز وهأو الصأوبة بأ  تجهأز والتأى أليأا الري يكون قد أو اليدو ,
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 والفيرمكيوليأت, مأو  البيأت بيئأات مثأل الرشأح السأهلة البيئأات حالأة فأى ويفضل. الميا  توزيع

 الأر  يفضأل وعأادة رهاه صأورة فى الر  يكون بحيث يوميا   أكثر أو فترتين على الخفي  الر 

 يجأأ  حتأأى وهلأأ  متأأتخرة بصأأور الظهيأأرة بعأأد الصأأواني هأأه  ري وعأأدم البأأاكر الصأأباح فأأى

 ويجب. المشتل فى الف رية ا مراض انتشار نتجنب وبالتالى سريعا   للشتالت الخضر  المجموع

 فيأؤد  بهأا, الر وبأة جفأا  أو زيأادة تجنأب مأع الشأتالت على الرزاز توزيع انتظام يراعى أن

 تعيأق والتى الزراعة بيئة فوق ا خضر اللون هات ال حالب انتشار إلى البيئة فى الر وبة زيادة

 إلأى باإلضأافة الشتالت ضع  إلى يؤد  مما النمو بيئة لبقية أسفل إلى وتخلل  والهواء الماء نفاه

 .والسيقان الجهور بتمراض اإلصابة انتشار يسبب مما الر  بعد الشتالت حول الماء تراكم

 ورقأى بسأماد الشأتالت بأر  وهلأ  كاملأة حقيقيأة ورقأة أول ظهأور عنأد المشأتل تسميد يتم -ث 

 ويمكأأن بهأأا, الموصأأى وبالمعأدالت والكبأأر , الصأأغر  الغهائيأأة العناصأر علأأى يحتأأو  متكامأل

 .الشتالت نمو لحالة تبعا   مرات عدة أو أسبوعيا   مرة التسميد إجراء

 نقلهأا عنأد وخاصأة المستديم المكان إلى أيام 7 – 5 من بمدة نقلها قبل الشتالت تقسية يراعى -ج

 تحمأال   أكثأر و الشأتل عنأد صأدمة    تحمأال   أكثأر الشأتالت جعأل بغأرض المكشأو  الحقل إلى

 الع أأ  التربأأة, مأأاء قلأأ  الحأأرارة, درجأأات انخفأأاض أو ارتفأأاع مثأأل القاسأأية البيئيأأة للظأأرو 

 مأرة الشأتالت ر  يأتم حيأث المسأتخدمة الأر  كميات فترات بتقليل التقسية عملية وتتم. وغيرها

 التظليأل تقليأل  ريأق عأن المباشأرة الشأم   شعة للتعرض الفترة وزبادة مرتين من بدال   واحدة

 المأدة هأه  ت أول التأالى اليأوم فأى ثأم سأاعات 4 إلأى يأوم أول فأى مأثال   تعأرض بحيأث تدريجيا ,

 عن الشتالت على التقسية عملية إجراء مدة التزيد أن ويراعى. وهكها ساعات 8 إلى مثال   لتصل

 وجأودة والمحصأول النمأو علأى تأؤثر التى المحتملة المشاكل بعض حدوث لتجنب  أيام 10 – 7

 .الثمار

 حيأأث جيأأد, الخضأأري النمأأو يكأأون أن يجأأب النأأواع الخضأأر المختلفأأة: الجيأأدة الشأأتلة مواصأفات

 تأزرع بينمأا حقيقأة ورقأات 3 – 2 مأن بالنباتأات تتكأون عنأدما( الب أي و الخيأار) شتالت تزرع

 45 – 30 حأوالى بعأد) حقيقيأة أوراق 5 -4 مأن بالنباتأات تتكون عندما وال ما م الفلفل شتالت

 توزعت قد الشتلة جهور وتكون كافى جهر  مجموع للشتلة يكون أن ويجب( . الزراعة من يوم

 صأينية مأن الشأتالت فصأل يسأهل الوقأت هلأ  فأى حيأث الشتالت زراعة بيئة على كامال   توزيعا  

 . الشتل
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 يتم التعقيم بال رق التالية: : طرق تعقيم التربة

التعقأيم بالبخأار أو بأالمواد الكيماويأة مثأل مبيأد الفابأام أو مبيأد الباسأميد أو  :بالبخاار التعقيم -أوال  

وتغ ى التربة بالبالستي  الشأفا   2جم/م 70 – 65معدل ب باستعمال غاز بروميد الميثايل وهل 

 هأأه و سأأاعة حسأأب الظأأرو  الجويأأة السأأائدة. 48 – 24لمنأأع تسأأرب الغأأاز لمأأدة ال تقأأل عأأن 

 درجة وتكون خاصة مكائن بواس ة التعقيم ويتم الزجاجية البيوت تربة تعقيم في تستخدم ال ريقة

 التربة داخل البخار نفاه المكائن هه  بواس ة يتم حيث. مئوية درجة 100 من اكثر البخار حرارة

 . واحدة مّرة سنوات ثالث او سنتين كل التعقيم هها ويتم.  بالستيكي ءابغ  تغ يتها بعد ولكن

 درجأة تكأون والتأي الحأار بالمأاء التربة ُترو  بتن ال ريقة هه  تتم و:الحار بالماء التعقيم -ثانيا  

 بعأد و..  هلأ  بعأد ُيأزال و يبأرد أن لحأين المأاء يبقأى و. مئويأة درجة( 150-120) من حرارت 

 .تج ّ  أن أخر  مّرة التربة تستعمل أسابيع ثالث

 ُتر  حيث الغرض لهها خاصة ماكينات توجدللبيوت الزجاجية الكبيرة  :الكيمياوي التعقيم -ثالثا  

 المأأواد اسأأتعمال إن و. الظأأل نباتأأات تصأأيب التأأي والحشأأرات لآلفأأات القاتلأأة الكيمياويأأة المأأواد

 هأه  تكون و الزجاجية البيوت داخل ُزرعت التي والنباتات اآلفات نوعية حسب يكون الكيمياوية

 الري بعملية تقوم كهل  هي و. اوتوماتيكية ب ريقة وتعمل تض  بعضها. مختلفة بتحجام ماكينات

 .. واحد آن في والحشرات اآلفات مقاومة و

 :التعقيم الشمسي  -رابعا  

 : للتربة الزراعية باستخدام البالستيك الشفاف يتعقيم الشمسال -أ

يعر  التعقيم بتن  عبارة عن تسخين التربة باإلشعاعات الشمسية وهل  بتغ ية التربة الر بة 
أسابيع خالل أشهر الصي  الحارة  6 – 4بإحكام بشرائح بالستيكية قبل موعد الزراعة بحوالي 

الديدان  – ا  حيوية مسببات اآلفات في التربة, مثل الف رياتمما يؤدي إلى قتل أو إضع
 بهور ا عشاب. – الحشرات – ا حياء الدقيقة – الثعبانية

 العناصر ا ساسية للتعقيم الشمسي في البيوت المحمية : 

ميكرون  80 – 6: أن يكون البالستي  من البولي إيثيلين هات السم  الغطاء البالستيكي
 التربة.لتسخين 

: قبل التغ ية بالبالستي  يجب أن تكون التربة ر بة بدرجة كافية وهه  تعمل على رطوبة التربة
 زيادة حساسية ا حياء المستهدفة للحرارة وتحسين التوصيل الحراري في التربة.

م كافية  15 – 10درجة مئوية على عمق  50ارتفاع درجات الحرارة عن  :حرارة التربة
 أسابيع. 6 – 4التعقيم الشمسي خالل لنجاح عملية 

 تحضير التربة للتعقيم الشمسي:

 تنظي  التربة جيدا  من بقايا المحصول السابق خاصة  الجهور.       ·

 . التربةب وخل   توزيع السماد العضوي جيدا         ·
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 سم سواء بالري الس حي أو الر . 70 – 60ري التربة ريا  غزيرا  ليصل العمق        ·

 حراثة التربة حراثة عميقة وتنعيم وتسوية التربة.       ·

تمديد خ و  الري فوق س ح التربة على  وال البيت المحمي على أن تكون المسافة     ·
سم لضمان توزيع ميا  الري توزيعا  جيدا  أثناء فترة التعقيم  75 – 50بينهما حوالي 

 الشمسي.

 الري والتتكد من صالحيتها قبل التغ ية بالبالستي . يراعى فحص المنق ات على أنابيب     ·

ثم تغ ى التربة بالبالستي  ويتم ري التربة ريا  غزيرا  وهل  لتوفير الر وبة الالزمة لنجاح     ·
 4 – 3عملية التعقيم الشمسي بعد هل  يجري ري التربة وهل  بفتح أنابيب الري لمدة 

 الشمسي.ساعات مرة كل أسبوع  يلة فترة التعقيم 

وي و  ويخزن الستعمال  في  ا بيض الشفا   في نهاية فترة التعقيم يزال البالستي        ·
 ة .المواسم القادم

   

 :أما في حالة التعقيم الشمسي باستعمال البالستيك األسود -ب

يتبع نف  الخ وات السابقة وبعد التعقيم يبقى الغ اء البالستيكي في مكان  ويتم تثقيب البالستي  
لعمل فتحات الزراعة على المسافات المناسبة للمحصول الهي سيتم زراعت , وفي هه  الحالة 

 يعمل البالستي  ا سود كالمل  ا سود العادي في تغ ية التربة.

 :المحمي البيت إنشاء

 الشكل -:التالية الرئيسية ا جزاء من المحمي البيت ونيتك

 (.ا عمدة – المزاريب – السقو ) الهيكل –

 .الجوانب – وا بواب الواجهات – القواعد -

 (.الزجاج – ا كريل  – الفيبرجال  -  البالستي ) ا غ ية

 الري أنظمة -االضاءة   -التظليل -التبريد – التهوية – التدفئة - 
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 التقويم الزراعي للزراعة المحمية 

شهر 

 أغسطس :

 

 15زراعة البذور في المشتل ابتددا  ند     إعداد األرض وتجهيزها لزراعة الخضروات وبدأ -

 أغسطس .

 زراعة عروة نبكرة ن  الزهور الهجي  بالبيوت المحمية وتغطية البيوت المحمية.      -

شهر 

 سبتمبر:

 

إلددد   والفلفدددل وغيرهددداة الخضدددراوات نادددل الباونجدددام والطما مددد شدددت ت نقدددل وزراعدددة   -

 خ ل شهر أغسطس.بالبذور تم زراعتها والتي األنفاق

 المحافظة عل  عملية الري نع إضافة األسمدة الكيماوية المركبة بانتظام.       -

شهر 

 أكتوبر:

 الباونجام، الفلفل.شت ت الشمام، الفاصوليا، القرنبيط،الطما م، الخيار،  نقل       -

رتي  ند سدبتمبر لدضرض المسدتديمة وري هدا نقل أشتال الخضراوات التي زرعت في شهر       -

 في اليوم.

 بالنسبة للنباتات السريعة النمو كالخيار والفاصوليا يجب ربطها بالخيو  المعدة لذلك.       -

 المحمية .زراعة عروة ن  الزهور الهجي  الشتوية داخل البيوت        -

 إجرا  عملية الترقيع بحيث تزرع أشتال أخرى نكام التالفة.       -

 شهر يناير:

 

االحتيا ات ال زندة ند  حددول العدقيع خد ل هدذر الفتدرة وتجهيدز األقدوا   يجب اتخاو      -

ال زنة وتابيتها في أناكنها وتحضير األغطية الب ستيكية الخاصة بالتغطية وكذلك الخيو  

ال زنة لعملية تابيت األغطية عل  األقوا  نع نراعاة تغطية األنداك  المدراد حمايتهدا فدي 

 الليل وكشف األغطية عند  لوع الشمس ننعاً لزيادة الر وبة داخل األنفاق

 نع فتح أبواب البيوت المحمية المتوسطة والعالية

 ر وبة الزائدة.والتخلص ن  ال وولك لزيادة عملية التهوية داخل البيوت المحمية

 زراعة الزهور العيفية داخل البيوت المحمية.       -

شهر 

 فبراير:

 

يدددتم خددد ل هدددذا الشدددهر نقدددل أشدددتال نبدددات الخيدددار والكوسدددا والفاصدددوليا والشدددمام إلددد         -

 المستديمة في البيوت المحمية. األرض

يلزم تشغيل نراوح شفط الهوا  هذا الشهر ارتفاع في درجات الحرارة لذا  قد يطرأ خ ل       -

 عدم تشغيل جهاز التبريد. نع

يتم خ ل هدذا الشدهر صديانة أجهدزة التبريدد وخاصدةً ئالوسدائدب وولدك بتنظيفهدا ند  األتربدة    -

 العالقة بها حت  تكوم جاهزة لفعل العيف.

 إزالة األوراق العفرا  والقديمة وخعوصاً السفلية في نبات الطما م.       -

 نكافحة اآلفات التي قد تعيب النباتات نال الم  والعناكب حال ظهورها.       -
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 الفروع الجانبية. والطما م وإزالة تربيط نباتات الخيار       -

عند بد  تزهير الطما م يرع  رش هرنوم عقد الامار وفي حالة عدم تدوفرر يجدب تحريدك    -

 حانل النبات إلتمام عملية التلقيح.

 ة الفراولة، الخس، الملفوف، الزهرة.زراع       -

 إزالة شبك الروكالي  وتغطية البيوت المحمية بالبولي إيايلي  نع عمل فتحات للتهوية.       -

 إعطا  النباتات نحلول سماد كانل.       -

 شهر نايو:

عقدب جمدع  يجب رش البيوت المحميدة بالمبيددات الحشدرية والفطريدة كوقايدة ند  اآلفدات وولدك

 نحاصيل الخضروات.

المحميددة    لبيددوتتعقدديم التربددة ضددد النيمدداتواد، الفطريددات، البكتيريددا، الفيددرو ، الطحالددب فددي ا

 وولك بعد إزالة بقايا المحعول السابق.

 :المحمية البيوت أغطية

 :وهي خصائصها في وتختل  المحمية البيوت أغ ية في المستخدمة المواد تتنوع

 . إيثلين البولي مادة من المصنوع أفضلها ولكن كثيرة أنواع : البالستي 

 :  المواصفات 

 .ميكرون 200 – 180 من سمك  يقل ال أن       ·

 %. 95 – 85 للضوء بنفاهية يمتاز       ·

 .الشم  بلفحة النباتات تصاب ال لكي بنفسجية الفوق لألشعة مقاوم       ·

 .ليال   المكتسبة الحرارة فقدان لعدم الحمراء لألشعة أقل نفاهية       ·

 : الفيبرجال  

 : المواصفات 

 %.92 – 80 للضوء نفاهيت        ·

 .للبرودة مقاوم       ·

 .درجة 140 إلى درجة 40 من الحرارة لدرجات مقاوم       ·

 .السم  في التجان        ·

 .بنفسجية الفوق لألشعة أقل نفاهية       ·
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 .التموجات مقايي  في الدقة       ·

 .2سم/  جم 1.4 النوعية الكثافة       ·

 :الزجاج

 : المواصفات

 .لالحتكا  مقاومة ملساء الس وح تكون أن يجب       ·

 .بنفسجية الفوق لألشعة أقل نفاهية       ·

 %.90 من أكثر المرئي للضوء نفاهية       ·

 


