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المركز الوطني ألبحاث وتطوير 
الزراعة المستدامة

يتولى المركز الوطي ألبحاث وتطوير الزراعة 
المستدامة )استدامة( إجراء األبحاث التطبيقية 

المبتكرة في مجال الزراعة المستدامة )داخل 
البيوت المحمية(، مع التركيز على زيادة اإلنتاج 
في وحدة المساحة وتعزيز الجودة، والحد من 

المبيدات، واالستخدام األمثل للمياه. 
يجري في هذا المركز تقييم التقنية المتاحة تجارًيا 

التي ترفع كفاءة استخدام المياه، وتحد من 
استخدام المبيدات وتزيد اإلنتاج، وقد مضى على 
عمل المركز حوالي عامين حتى اآلن واستناًدا إلى 

التجارب التي أجريت في هذه المدة يمكن وصف 
التقنيات الحديثة ألفضل الممارسات المطبقة 
في البيوت المحمية، بحيث ُتصبح أكثر اقتصاًدا 
واستدامًة للمنطقة الوسطى بالمملكة العربية 

السعودية. 

يستعرض هذا الكتيب هذه التقنيات وعوائدها 
االقتصادية.
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مقدمة
تعد الزراعة في البيوت المحمية من الطرق 

المهمة إلنتاج محاصيل الخضراوات طول العام 
مع زيادة اإلنتاج في وحدة المساحة، وذلك 

لتأمينها المتطلبات الالزمة لنمو المحاصيل من 
خالل التحكم في الظروف المناخية كالحرارة 
والرطوبة والتهوية، وأيضا حمايتها من الرياح 

واإلشعاع الشمسي الشديد، فعلى سبيل 
المثال، محصول الطماطم، يجب أن ال تقل درجة 
الحرارة الصغرى عن ١٠ درجات مئوية، وال تتجاوز 

العظمى ٣٢ درجة مئوية، وتعتبر درجة الحرارة 
المناسبة ما بين ١٧ و٢٥ درجة مئوية ) حسب 

كمية اإلشعاع الشمسي المتوفرة خالل النهار 
ومرحلة نمو المحصول(، حيث تحدد هذه المعايير 

الحاجة إلى تقنيات مناسبة للتبريد والتدفئة.
يتناول الكتيب نوعين من البيوت المحمية، األول 

بكلفة متوسطة وإنتاج متوسط )بيت قياسي(، 
واآلخر بتكلفة مرتفعة وإنتاج عاٍل )بيت متقدم(. 
تغطى البيوت المحمية ذات التكلفة المتوسطة 

المنهج

تعتمد المنهجية على:

١. نتائج األبحاث التطبيقية المستمدة من مركز استدامة.
٢. استخدام نموذج المحاكاة الديناميكية )KASPRO(، الذي يستخدم مناخ 

مدينة الرياض في المدخالت، وقد جرى التحقق من صحة هذا النموذج بالعديد 
من المواقع حول العالم، بما في ذلك مركز استدامة.

بالبالستيك، والبيوت األخرى عالية التكلفة من 
الزجاج، وتعتبر البيوت البالستيكية ذات التكلفة 

المتوسطة مناسبة لالستثمارات المتوسطة، 
والبيوت الزجاجية عالية التكاليف مناسبة 

لالستثمارات الكبيرة.
يصف الكتيب المكونات المختلفة للتصميم 

والخيارات الممكنة، ويقع االختيار على التصميم 
بناًء على نتائج األبحاث في )مركز استدامة( 

ومعلومات السوق ونتائج المحاكاة، وستوضح 
االستنتاجات النهائية التوصيات المقترحة لتحسين 

اإلنتاج لكِل من التصميمين.
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١. نوع الهيكل وبناء البيت المحمي

ينبغي أن يتوافق بناء البيوت المحمية عموًما مع 
المعايير المحلية التي تصف قوة البناء ليصمد 

أمام الرياح واألمطار ونظام التربية. وُيمكن 
تصميم البيوت البالستيكية باستخدام شكل 

قوسي أو هرمي، أما في حال استخدام البيوت 
د نوع فينلو )الهرمي( أفضل انواع  الزجاجية فُيعَّ
التصميم، كما يجب أن ال تتعدى المسافة بين 
خاليا التبريد والمروحة ٤٠ مترًا، وعندما ُتضَبط 
سعة المروحة على ١٠٠ م٣ / م٢ في الساعة، 

ويكون ارتفاع البيت المحمي ٤ أمتار )ُيقاس من 
عند مستوى الزراعة( يبلغ بالفعل متوسط سرعة 

الهواء ٣٠ سم / ثانية، وال ُينَصح بالسرعات الكبيرة 
للهواء لتأثيرها على المحصول واستهالكها 

للكهرباء والماء، وينصح بتوازي صفوف المحاصيل 
بشكٍل عام مع الحيد والمزاريب. وينبغي أن تكون 

المسافة بين صفي المحصول ١.٦م لتحسين 
كفاية التهوية.

ُينَصح باستخدام البيوت متعددة األقواس 
ألنها أكثر فعالية من ناحية سهولة تنقل العمال 

وكذلك للحد من احتياجات التبريد والتدفئة، 
وُيفضل أن يكون اتجاه خاليا التبريد للبيوت 

المحمية من الشمال إلى الجنوب، إذ سيقلل ذلك 
من تأثير ظل الخاليا على المحصول أثناء ذروة 
اإلشعاع الشمسي. ونظًرا ألن الضوء متوافر 

بشكٍل كاٍف في المملكة العربية السعودية فال 
يسهم هذا إال بزيادة طفيفة في اإلنتاج. كذلك 

يجب أن تكون هناك مساحة ال تقل عن متر 
فوق الجزء العلوي من النبات وسقف البيت، 

لكي يسمح للهواء الحار بالتحرك فوق المحصول 
باتجاه المراوح.

المعايير 

يعتمد اختيار تصاميم البيوت المحمية على المعايير التالية:

الشروط المرجعية الختيار تصميم 
البيوت المحمية

٢. مواد التغطية )األسقف(

يعتبر الضوء العامل المؤثر الرئيس الذي يحدد 
اإلنتاج داخل البيوت المحمية، ويرتبط ارتباطًا 
مباشرًا بنوع الغطاء المستخدم في تغطية 

البيوت. 
أهمية الضوء للنبات:

يعطي المزيد من الضوء مزيًدا من اإلنتاج، حتى 
عندما تكون مستويات الضوء عالية كما هو 

الحال في المملكة العربية السعودية حيث ثبت 
أن استخدام البيت الزجاجي عالي الشفافية أكثر 
إنتاًجا وربًحا، كذلك فإن كفاءة استخدام المياه 
تكون أفضل في حالة السماح لمزيد من الضوء 

بدخول البيوت المحمية )جدول رقم ١(.

جدول رقم )1(

نسبة الزيادة في اإلنتاج نتيجة زيادة المحصول 
شدة اإلضاءة - وحدة واحدة 

٠.٧ – ١ %الطماطم

٠.٧ – ١ % الخيار 

٠.٨ %الخس 

مالءمة الظروف المناخية السائدة
في المنطقة

تحقيق المتطلبات المناسبة لنمو 
المحصول )حرارة، رطوبة، إضاءة،..(

الكفاءة العالية في استخدام 
المياه

حجم االستثمار )عاِل أو متوسط(

الجدوى االقتصادية الجيدة

استخدام المواد المحلية في بناء البيوت 
المحمية، وكذلك موارد التشغيل )قدر 

اإلمكان(

تم تقييم جميع جوانب التصاميم للبيوت المحمية للنوعين )القياسي والمتقدم(، والوصول إلى 
التوصيات التالية:

*Ref. Marcelis, A.G.M. Broekhuijsen E.M.F.M. Nijs and M.G.M. 
Raaphorst. 2006. Quantification of the growth response of 
light quantity of greenhouse-grown crops. ActaHortic.711: 
97-103
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١.٢. أهم أنواع أغطية البيوت المحمية ونفاذيتها للضوء 

صورة رقم )1(: بعض أنواع األغطية المستخدمة في البيوت المحمية

                    زجاج                                  بولي كاربونيت                           بولي ايثيلين

جدول رقم )2(: يبين نفاذية الضوء )%( بعدة أنواع من األغطية المستخدمة في البيوت المحمية

المادة

نفاذية الضوء

عمودي 
)فترة الظهيرة(

نصف كروي
)متوسط كامل اليوم(

٨٢%٨٩-٩٠%الزجاج النقي التقليدي
٨٣-٨٤%٩٠-٩١%الزجاج ذو المواصفات الخاصة

٨٩-٩١%٩٥-٩٧%الزجاج المقاوم لالنعكاس
٧٦-٨٢%٩٠-٩١%الزجاج الناشر للضوء

٨٥-٩١%٩٥-٩٧%الزجاج الناشر للضوء المقاوم لالنعكاس
٧٨-٨٢%٨٥-٩٠%طبقات بولي إيثيلين خالت فينيل-إيثيلين

٧٣-٨٠%٨٥-٩٠%طبقات بولي إيثليين خالت فينيل-إيثيلين المنتشرة
)F-Clean( ٨٦%٩٣%إيثيلين رباعي فلورو اإليثيلين

)F-Clean( ٨١%٩٣%إيثيلين رباعي فلورو اإليثيلين المنتشرة
٦٠-٧٠%٧٨-٨٠%صفيحة من البولي مربونات

٧٦%٨٩-٩٢%صفيحة من بولي ميتاكريليت الميثيل

يختلف العمر االفتراضي لكل من الغطائين الزجاجي والبالستيكي ؛ حيث يمكن أن يستمر استخدام 
الزجاجي ألكثر من ٢٠ عاًما، أما الغطاء البالستيكي فيجب استبداله بعد سنتين او أربع سنوات، 

لذلك فإن االستثمار األفضل يكون  باستخدام الغطاء الزجاجي )الزجاج ٤٠ ريااًل سعوديًا للمتر المربع، 
البالستيك ٤ رياالت سعودية للمتر المربع*(؛ ولكن على مر السنين يصبح االستثمار في البالستيك 

أعلى تكلفة، باإلضافة إلى أن الزجاج أكثر سهولة في التنظيف وهو عامل مهم للحفاظ على نسبة 
إضاءة نافذة طول موسم الزراعة. 

٢.٢. عالقة األغطية باإلنتاج 

أجريت التجارب في مركز استدامة لدراسة تأثير 
نوع األغطية )نفاذية الضوء( على إنتاج محصول 

الخيار واستهالك المياه، حيث تمت المقارنة 
بين بيت محمي مغطى بالزجاج )نفاذية ٩٥ %( 

وبيت محمي مغطى بطبقة مزدوجة من البولي 
كربونيت )نفاذية ٥٦ %( وكانت نسبة اإلضاءة 

المقاسة داخل البيت الزجاجي ٦٥% والبيت 
المغطى بالبولي كربونيت ٣٥% خالل الفترة من ٨ 

مارس إلى ٩ يوليو ٢٠١٧م.

٣.٢. النتائج 

بلغ اإلنتاج في البيوت المحمية المغطاة بالبولي 
كربونيت ١٩.٠ كجم/م٢ ، وفي البيوت المحمية 
المغطاة بالزجاج ٢٧.٦ كجم/م٢ اي بزيادة ٤٥%. 

وبلغ استهالك المياه )الري + التبريد( في 
البيوت المحمية المغطاة بطبقة مزدوجة من 

البولي كربونيت )١٦٥٥ لتر/م٢( أقل من استهالك 
المياه في البيوت المحمية الزجاجية )١٧١٥ لتر/

م٢(، ولكن من حيث كفاءة استخدام المياه كان 
أداء البيوت المحمية الزجاجية أفضل )٦٢ لتر/

كجم( مقابل )٨٧ لتر/كجم( عند استخدام البولي 
كربونيت.

بناء على نتائج تجارب مركز استدامة في بيوت 
ذات أغطية ونفاذية ضوء مختلفة اتضح أن زيادة 

نفاذية الضوء بنسبة ٧٣% يعطي ٤٥% زيادًة في 
اإلنتاج، ما يدل على أن زيادة نفاذية الضوء بنسبة 

١% تمنح زيادة في اإلنتاج بنسبة ٠.٦٢%، وهذا 
أقل من األرقام المبينة في الجدول رقم )٢(، 

ولكنها ال تزال نسبة عالية بما يكفي لإلشارة إلى 
أن نفاذية الضوء لمواد التغطية أمر بالغ األهمية. 

كما ترتبط نفاذية الضوء ارتباًطا مباشًرا بكفاءة 
استخدام المياه؛ إذ أن السماح بدخول مزيد 

من الضوء للبيوت المحمية يرفع متوسط درجة 
الحرارة اليومية فيها. وتشير النظرية إلى أن 

متوسط درجة الحرارة اليومية لمحصول كامل 
النمو يجب أن تكون ١٤ + ٠.٣٣x )كمية ميجا 
جول/يوم من اإلشعاع الشمسي الخارجي(، 

ويتراوح اإلشعاع الخارجي من ١٧ ميجا جول/يوم 
في الشتاء إلى ٢٧ ميجا جول/يوم في الصيف، ما 

يعني أن متوسط درجة الحرارة يتراوح من ٢٠ إلى 
٢٣ درجة.

كذلك تمت مقارنة إنتاجية وكفاءة استخدام 
المياه بين البيوت المغطاة بالزجاج الشفاف 

والزجاج الناشر )الصورة رقم ٢( وكانت النتائج كما 
هي موضحة في الشكل رقم )١(

يتراوح اإلشعاع الخارجي من 17 
ميجا جول/يوم في الشتاء إلى 
27 ميجا جول/يوم في الصيف
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صورة رقم )2(: صورة للزجاج الشفاف والناشر بالبيوت المحمية في )مركز استدامة(

                       زجاج شفاف                                                      زجاج ناشر للضوء

أظهرت نتائج التجارب التي أجريت في )مركز استدامة( أن استخدام الزجاج الناشر لم يؤِد الى زيادة 
حقيقية في إنتاج الطماطم والخيار بالمقارنة مع الزجاج الشفاف، لذلك فهو غير مجٍد في المملكة 

العربية السعودية، حيث إن الزجاج الناشر أكثر تكلفًة، ونوصي باستخدام الزجاج الشفاف في التصميم 
المتقدم للتغطية.

٣. تنظيف األغطية 

في كثير من األحيان يتم التغاضي عن تنظيف 
األغطية من العوالق الترابية والرمال خاصة عند 

استخدام األغطية البالستيكية لعدة مواسم، 
األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على نمو وإنتاجية 

المحاصيل. 

يبين الشكل )رقم ٢( نفاذية الضوء من البيوت 
المغطاة بالبالستيك دون تنظيف للسقف، 

ويالحظ تناقص نفاذية الضوء بمرور الوقت نتيجة 
تراكم الرمل والغبار، ويظهر كذلك تأثير تنظيف 

السقف وفي هذه الحالة بسبب األمطار، فبعد 
مدة طويلة من انقطاع األمطار عام ٢٠١٧م كانت 

هناك أمطار في نهاية نوفمبر، وزادت نفاذية 
الضوء للغطاء من ٣٠% إلى ٤٦%، ما يعني زيادة 

٥٠ % من الضوء في البيوت المحمية. 

يقترح تركيب آلة تنظيف السقف التلقائية التي 
تبلغ تكلفتها حوالي ٢٠٠,٠٠٠* ريال سعودي. إذا 
تم تطبيقها على بيت محمي مساحته هكتاران 

ستكون التكلفة حوالي ١٠ رياالت سعودية للمتر 
المربع في السنة، وإذا افترضنا أن سعر المنتج 
٥ رياالت سعودية/كجم، فإننا نحتاج إلى زيادة 

اإلنتاج واحد كجم فقط لكل متر مربع لكي نسترد 
مبلغ اآللة بعد سنتين، ومن المتوقع زيادة اإلنتاج 

بسهولة بزيادة نفاذية الضوء، ما يجعل عملية 
تنظيف األسطح استثماًرا جيًدا. 

كما يمكن كذلك غسل السقف يدوًيا وفي 
هذه الحالة، ستحتاج لجهاز للصعود للسقف 

بتكلفة حوالي ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، أي ٠.٥ ريال 
سعودي/م٢ )بيت محمي مساحته  هكتاران(، 

وكذلك سيحتاج العامل يوًما واحًدا لتنظيف 
٥٠٠٠ متر مربع، وعلى اعتبار أننا نحتاج إلى تنظيف 
السقف ١٢ مرة في السنة، فإن التكلفة ستكون 

٠.٣ ريال سعودي/م٢، وبذلك فإن التكلفة 
اإلجمالية للغسيل اليدوي سوف تكون في 

حدود ٠.٨ ريال سعودي /م٢ في السنة غير أن 
الجهاز اآللي يتميز بإمكان استخدامه بانتظام مع 

كونه أكثر أماًنا.

* األسعار المذكورة أعاله أسعار تقديرية

الشكل رقم )1(: مقارنة إنتاجية 
األغطية الزجاجية الشفافة 

والناشرة في )مركز استدامة(

الشكل رقم )2(: تأثير تنظيف 
األغطية )نتيجة األمطار( على 
اإلضاءة داخل البيوت المحمية 
البالستيكية، حيث يوضح الخط 

األخضر األيام الممطرة.
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من المتوقع زيادة اإلنتاج بسهولة بزيادة 
نفاذية الضوء، ما يجعل عملية تنظيف 

األسطح استثماًرا جيًدا
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٤. التبريد

يعتبر تبريد البيوت المحمية من العمليات الرئيسة التي يتوقف عليها اإلنتاج خالل فترة الصيف، ويبين 
الشكل رقم )٣( درجات الحرارة العظمى والصغرى في منطقة الرياض على مدار العام حيث يالحظ 

ارتفاع الدرجات خالل فترة الصيف بشكل ال يناسب نمو النباتات ما يستلزم التدخل لتبريد البيوت 
المحمية. 

بشكل عام هناك ثالث طرق لتبريد البيوت المحمية في المنطقة؛ هي التهوية الطبيعية، والتبريد 
َقت كل هذه الطرق في )مركز استدامة(،  التبخيري )خاليا تبريد ومراوح(، والتبريد الميكانيكي، وقد ُطبِّ

وفيما يلي شرح عن التهوية الطبيعية والتبريد التبخيري.

التهوية الطبيعية

يمكن تطبيقها فقط عندما ال تتجاوز درجات 
الحرارة الخارجية ٣٠ درجة وال يتجاوز متوسط درجة 
الحرارة اليومية ٢٠ درجة. لذلك ال يمكن استخدام 
التهوية الطبيعية في المنطقة الوسطى إال في 

فصل الشتاء، أما في بقية العام فتكون طريقة 
التبريد هذه غير مناسبة ويجب تطبيق التبريد 

التبخيري أو التبريد الميكانيكي.
ال ُينصح باستخدام النوافذ في غطاء البيوت 

المحمية حيث يمكن استخدامها أثناء توفر 
ى  الظروف المناخية الخارجية المعتدلة لكي ُتهوَّ

التبريد التبخيري

هو النظام األكثر شيوعًا في المنطقة، 
وباستخدامه يمكن خفض درجة حرارة الهواء 

الخارجي الداخل للبيت المحمي إلى درجة مناسبة 
عن طريق تبخر الماء، والشكل رقم )٤( يوضح أن 

تطبيق التبريد التبخيري يوفر هواء بارًدا يكفي 
لتلبية متطلبات التبريد للمحاصيل كالطماطم. 

كذلك يوضح الشكل رقم )٥( أن ذروة استهالك 
المياه ألغراض التبريد تكون في الصيف، ما يصل 

إلى حوالي ٢٢ لتًرا لكل متر مربع في اليوم. 
حسب الدراسات  التي أجريت في مركز استدامة 

فإن االستهالك السنوي للنبات من المياه 
يبلغ ١٢٠٠ لتر/م٢ إلنتاج المحصول في حين يتم 
استهالك ٢٤٠٠ لتر/م٢ ألغراض التبريد في حال 

استخدام مياه عالية الجودة، أما عند استخدام 
مياه أقل جودة مثل المياه المالحة فإن استهالك 

اء الضرورة المتكّررة  المياه قد يتضاعف َجرَّ
لتنظيف مياه الخاليا والري.

ويتمثل عيب هذا النظام من التبريد في 
استهالكه كمية كبيرة من المياه، حيث تفقد 

المياه التي تستخدم في خاليا التبريد إلى الهواء 
الخارجي عندما تسحبها المراوح من داخل البيت 

المحمي إلى خارجه، عالوًة على ذلك فإن 
المراوح تقوم بسحب المياه من النبات الناتج من 

عملية النتح. )شكل ٥(

البيوت تهويًة طبيعية بداًل من استخدام المراوح، 
غير أن هذا يعني المزيد من التكلفة وكذلك 
التحكم، إذ أن الفائدة الوحيدة من استخدام 

النوافذ بالمقارنة مع المراوح هي توفير كمية 
صغيرة من الكهرباء )تبلغ قوتها ٥ كيلو واط في 
الساعة / )م٢ في سنة(، وهذا ال يعوض الكلفة 

اإلضافية. 

الشكل رقم )5(: كميات المياه 
 المستهلكة ألغراض التبريد

والنتح الفاقد من المحصول على 
مدار السنة

الشكل رقم )3(- درجات الحرارة 
في مدينة الرياض على مدار 

العام

الشكل رقم )4(:  درجات الحرارة 
الخارجية والداخلية باستخدام 

التبريد التبخيري
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ومن األمور المهمة التي يجب أخذها في االعتبار هو إغالق خاليا التبريد )جزئًيا( خالل فصل الشتاء 
بحيث ال يتدفق الهواء الخارجي البارد عند عدم تشغيل المراوح، ويمكن وضع غطاء بالستيكي رقيق 

فوق الخلية يدوًيا مع عمل بعض الفتحات في األعلى لهذا الغطاء.

للحد من استهالك المياه لخاليا التبريد ينبغي 
تطبيق أعلى درجة حرارة مناسبة للنبات، ويوضح 

الشكل رقم )٦( العالقة بين متوسط درجة الحرارة 
اليومية واستهالك المياه لخاليا التبريد، وهذا 

يدل على أنه في حالة زيادة متوسط درجة الحرارة 
اليومية بمقدار درجة واحدة، يقل تبخر مياه الخلية 

من ٢.٥ إلى ٢.٠ م٣ في السنة.
)لخفض درجة حرارة البيت أكثر تحتاج كمية مياه 

أكثر(.

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠
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١٠٠٠
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٢ ١ ٫ ٢      ٢ ١ ٫ ٤     ٢ ١ ٫ ٦     ٢ ١ ٫ ٨     ٢ ٢     ٢ ٢ ٫ ٢     ٢ ٢ ٫ ٤     ٢ ٢ ٫ ٦

متوسط درجات الحرارة اليومية خالل السنة
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٨. خاليا التبريد

تسمح خاليا التبريد المشبعة بالماء بتمرير الهواء 
الخارجي من خاللها، ما يؤدي إلى انتقال الحرارة 

من الهواء إلى الماء وبالتالي يتبخر الماء وتنخفض 
درجة حرارة الهواء، ويتم تجميع المياه المتدفقة 
الزائدة داخل خزان المياه إلعادة استخدامها في 

التبريد مرة أخرى. 
ونتيجة احتواء المياه دائًما على معادن فمن 
الطبيعي ازدياد ملوحتها بمرور الوقت، لذلك 

يجب تنظيف مياه الخزان لتقليل الملوحة من حيٍن 
آلخر، ويعتمد تكرار التنظيف وكميته على ملوحة 

المياه وكمية المياه المتبخرة. 

ونظًرا لملوحة مياه الخزان فإن الملح يتراكم على 
خاليا التبريد، وإذا لم ُتنظف الخاليا لن يتمكن 

الهواء من المرور منها بعد فترة من الزمن، وعادًة 
ما تؤثر عملية تنظيف خاليا التبريد المصنوعة 

من الكرتون المقوى على فعالية الخاليا لذلك 
ُتستبَدل غالبًا كل ٢ إلى ٤ سنوات بناًء على ملوحة 

المياه، في حين أن استخدام خاليا تبريد مصنوعة 
من البالستيك يهيئ ميزة نسبية لهذا النوع 

بإمكان تنظيفها برشاش عالي الضغط دون تلف 
عكس خاليا الكرتون المقوى، كما تتميز خاليا 

التبريد البالستيكي بعمر افتراضي طويل يصل إلى 
١٥ سنة. 

تم تقييم كفاية خاليا التبريد البالستيكية وخاليا 
التبريد المصنوعة من الكرتون المقوى في )مركز 

استدامة(، وكانت الكفاءة هي ذاتها تماًما لكٍل 
من النوعين. لهذا السبب ُينصح بخاليا التبريد 

البالستيكية للنوعين من البيوت المحمية؛ وذلك 
لطول عمرها االفتراضي والقدرة على التنظيف 

الدوري دون تلف، علمًا أن تكلفة خاليا التبريد 
البالستيكية تفوق تكلفة الخاليا الكرتونية 

التقليدية بنسبة ٣٠%. 

الشكل رقم )6(: كميات المياه 
الالزمة لخفض درجة حرارة 

 البيت المحمي،
فكلما ترتفع درجة الحرارة تقل 

كمية المياه

صورة رقم )3(: خاليا تبريد 
بالستيكية بنفس سمك الخاليا 
المصنوعة من الكرتون المقوى 

)15 سم(

صورة رقم )4(: تنظيف الخاليا 
البالستيكية باستخدام رشاش 

مياه ضغط عاٍل
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٩. التحكم في درجة الحرارة داخل البيوت المحمية

١٧ ° C ١:٠٠ ١٧ ° C

١٥ ° C

١٩ ° C
١٩ ° C

١٩ ° C

١٦ ° C

٢١ ° C

ضبط الحد بين ٠ درجة مئوية و٤ درجات مئوية 
(االشعاع الخارجي (وات/م٢-١٠٠) / ١٠٠x ١ درجة مئوية

ضبط: (عرض الساق (مم)-١٠) x ١ درجة مئوية

١:٠٠

١:٠٠ ٣:٠٠

٤:٠٠

١:٠٠-

جدول رقم )٤(: اإلنتاج المتوقع واستخدام المياه وصافي العائد حسب سرعة المراوح )كفاية التبريد(

 التهوية
)م3م-2 ساعة-1(

 اإلنتاج المتوقع
)كجم/ للمتر المربع/سنة(

 استهالك* المياه
)م3/ متر مربع /سنة(

 العائد الصافي
)ريال /متر مربع/ سنة(

صفر )تهوية طبيعية- 
25.71.471.5بدون مراوح(

4047.62.7132

6062.03.2173.2

8068.03.6189.6

10070.23.9195

12071.54.4196.9

14072.14.7197.5

16072.74.9198.5

*االستهالك من المياه يشمل مياه الري والتبريد التبخيري

يوضح الشكل رقم )٨( أعاله سرعة المروحة في أحد البيوت متوسطة التقنية على مدى عام كامل، 
ويبين أن أقصى سرعة للمروحة تتجاوز بالكاد ٤٠%، وهي حوالي ٨٠ م٣م-٢ ساعة-١، لذلك إذا ُاستخِدَم 

نظام تحكم للتشغيل واإلطفاء أو تحكم تدريجي، فتكفي ١٠٠ م٣م-٢ ساعة-١ لسعة المروحة.

الشكل رقم )7(: درجة الحرارة 
المطلوبة على مدار اليوم 

إلنتاج الطماطم

الشكل رقم )8(: سرعة المروحة 
في أحد البيوت المتقدمة 

خالل عام

يوضح الشكل رقم )٧( أعاله درجة الحرارة 
المطلوبة على مدار اليوم إلنتاج الطماطم، 
وتختلف درجة الحرارة على مدار اليوم؛ حيث 

أن درجة الحرارة خالل النهار أعلى من الليل 
وتزداد درجة الحرارة خالل اليوم حسب اإلشعاع 

الشمسي. 
يحدث ذلك ألن المزيد من اإلشعاع الشمسي 

ينتج المزيد من نواتج التمثيل الضوئي )السكريات( 
التي يقوم بها النبات، ويلزم درجة حرارة أعلى 
كلما زادت نواتج التمثيل الضوئي خالل النهار، 

وتنخفض درجة الحرارة مباشرًة بعد غروب 
الشمس حتى تنتقل نواتج التمثيل الضوئي إلى 
الثمار بداًل من األوراق، ويجب أن تتحقق صورة 

مماثلة للمحاصيل األخرى. ويلزم وجود حاسوب 
خاص للتحكم بالمناخ داخل البيت المحمي من 
خالل التحكم في عمل المراوح وخاليا التبريد، 

وعادًة ما يجرى الري كذلك من خالل هذا 
الحاسوب.

ُتستخدم المراوح التي ُيتحكم بسرعتها تدريجيًا 
في البيوت ذات التقنية المتقدمة، وتكمن 

مزايا هذا النوع في تجانس المناخ داخل البيت 
المحمي، ويستخدم هذا النوع من التحكم 
بكمية المياه ذاتها المستخدمة في نظام 

التحكم التقليدي التي ُتستخدم عادًة في البيوت 
المحمية كما في الجدول أدناه. ونظًرا ألن 

متوسط درجة الحرارة هو األكثر أهمية خالل فترة 
معينة من الزمن فإن كمية المياه المستخدمة 

تكون متماثلة: ال يلزم استخدام المراوح المتحكم 
بسرعتها )كما هو واضح بالجدول رقم ٣(. 

ويسمح النظام الذي ُيمكن تشغيل المراوح 
فيه على مراحل )ثالث مراحل( بأن يكون المناخ 
متجانًسا. ولهذا السبب ُينصح بهذه التقنية في 

جدول رقم )٣(: التصميم المتقدم.

مقدار استهالك الخاليا التحكم
للمياه سنوًيا )م3/م2(

 متوسط درجة الحرارة
في النهار)درجة(

متوسط درجة الحرارة اليومية 
)درجة(

تحكم تدريجي بسرعة 
22.0 24.7 2751 المراوح

التقليدي )تشغيل/ 
22.0 24.6 2738 وإيقاف( 

يوضح الجدول رقم )٤( اإلنتاج واستهالك المياه وصافي العائد بناًء على هاتين المعلومتين بالنسبة 
لقدرات التهوية المختلفة، وتمثل حالة التهوية صفر م٣/ م٢ في البيت المحمي ذات تهوية طبيعية 
)النوافذ(. ويظهر الجدول أن المزيد من التهوية )ظروف مناسبة لإلنتاج( يزيد اإلنتاج وصافي العائد، 

عند افتراض أن سعر الماء )٤ رياالت سعودية / م٣(، وسعر الطماطم )٣ رياالت سعودية / كيلو جرام(.
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١١. نظام توزيع الهواء داخل البيوت المحمية

يعتمد هذا النظام على وجود قنوات هوائية أسفل النباتات تعمل على انتظام توزيع الهواء داخل 
 البيت.

أظهرت النتائج في مركز استدامة أن استخدام قنوات توزيع الهواء القادم من خاليا التبريد أدى إلى 
زيادة اإلنتاج بنسبة ٨% مقارنة بالبيوت المحمية التي ال توجد بها قنوات توزيع هوائية، وال تبرر هذه 

الزيادة االستثمارات اإلضافية والتكاليف التشغيلية. ويمكن أن يكون للقنوات الهوائية تأثيًرا أكبر 
على اإلنتاج عندما ُتستخَدم على مسارات تبلغ ٨٠ متًرا، وفي حالة مركز استدامة، فإن طول القنوات 

الهوائية يبلغ ٣٥ متًرا فقط، وُتعد المسارات الطويلة أكثر كفاية من ناحية أداء العمال حيث تقلل 
االنتقال من مسار إلى آخر، وُيمكن حل هذه المشكلة أيًضا في المسارات الطويلة بتحديد موضع 

المسار المتوازي لخاليا التبريد بداًل من الوضع العمودي كما في الشكل أدناه.

١٠. نظام التغطية بالستائر المتحركة
ُيمكن استخدام نظام التغطية بالستائر المتحركة للحد من كثافة اإلشعاع الشمسي بالداخل أو للحد 
من الطلب على التدفئة أو كليهما، وُيقلل الطلب على التدفئة عند استخدام نظام التغطية بالستائر 

)جدول رقم ٥(.

جدول رقم )٥(

مقدار استخدام الخاليا الحالة
التدفئة )ميجا جول(اإلنتاج )كيلو جرام/سنة-1(للمياه )م3(

2.2970.1121بدون ستارة

2.3069.885ستارة متحركة

ومن نتائج التجارب في مركز استدامة لمحصولي الطماطم والخيار يوصى باستخدام الستارة للتظليل 
في المراحل األولى من عمر المحصول فقط، وينصح بستائر بنسبة ظل ٣٠% عند زراعة الفلفل وذلك 

من خالل تقليل نفاذية الضوء من الغطاء عن طريق استخدام طالء بمحلول جيري أو عدم غسل 
الغطاء في البيوت القياسية، أما في البيوت المتقدمة فهي تحتاج إلى ستائر تظليل متحركة. 

يجب وضع المراوح في مكان مرتفع في الحائط الجانبي كما هو موضح في الصورة )٥(. ويسمح هذا 
بسحب الهواء مرتفع الحرارة لخارج البيوت المحمية، ما يقلل استهالك المياه، ويمكن مالحظة ذلك 
من الشكل أعاله الذي يبين العالقة بين درجة حرارة الهواء الخارج وتبخر مياه الخلية. لذا ُيعد وضعها 

فوق أسالك الحصاد على النحو الموضح في الصورة أدناه هو األفضل.

صورة رقم )6(: قنوات هوائية 
أسفل مستوى الزراعة لتوزيع 

الهواء المبرد بالتساوي

الشكل رقم )9(: اإلنتاج في 
البيوت المحمية متوسطة 

التقنية بنظام توزيع الهواء أو 
من دونه

زجاج ناشر +نظام 
توزيع الهواء

زجاج ناشر زجاج شفاف 
+نظام توزيع 

الهواء

زجاج شفاف

بع
مر

تر 
 م

م /
كغ

ج 
نتا

اال

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠
1 mrt 21 mrt 10 apr 30 apr 20 may 9 jun 29 jun

صورة رقم )٥( مكان تواجد المراوح في البيوت المحمية المتوسطة التقنية
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وضع المراوح في مكان مرتفع 
في الحائط الجانبي يسمح 

بسحب الهواء مرتفع الحرارة 
لخارج البيوت المحمية
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خطوط الزراعةخطوط الزراعة

خطوط الزراعةخطوط الزراعة

خاليا التبريد

خاليا التبريد

المراوح

المراوح

١٠٠ م١٠٠ م ٥ م

٤٠ م

٤٠ م

٥ م

١٢. نظام التغطية بالستائر المتحركة
 تكون هناك حاجة للتدفئة حين تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من ١٠ درجات مئوية في بعض أيام 
السنة، كما في الشكل ٣. خالل تلك األيام ال بد من التدفئة الستمرار إنتاج المحصول حيث يسبب 

تجمده خسائر كبيرة، أو في الحاالت األخرى يتأثر اإلنتاج وتصبح الجودة أقل، ولضمان استمرار اإلنتاج 
بجودة عالية، ُينصح بالتدفئة. الشكل رقم )10(: تخطيط 

البيوت الزجاجية؛ حيث تكون 
خطوط المحاصيل موازية

لخاليا التبريد إلنشاء مسارات 
صورة رقم )8(: أنابيب التدفئة طولها 100 متر

الموجودة في البيوت المحمية 
لتوزيع الحرارة

يفضل تدفئة البيوت المحمية من خالل الماء 
الدافئ المار عبر أنابيب سواًء بالستيكية أو 

فوالذية. وُيمكن استخدام األنابيب الفوالذية 
أيًضا كنظام نقل للعربات، وهذا النظام موصى به 

للبيوت المتقدمة، كما يمكن استخدام األنابيب 
البالستيكية في البيوت القياسية. 

من الممكن توليد الحرارة بواسطة ِمرَجل، 
واستخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من المرجل 
في البيوت المحمية لزيادة تركيز الغاز، ولكن ذلك 
غير متاٍح في حالة نظام التبريد بالخاليا والمراوح 

حيث تسبب التهوية العالية عدم فعالية ثاني 
أكسيد الكربون اإلضافي على اإلنتاج، األمر الذي 

يوضحه الجدول رقم )٦(.   

جدول رقم )٦(: تأثير اإلمداد بغاز ثاني أوكسيد الكربون من مرجل التدفئة على اإلنتاج

اإلنتاج المحتمل )كجم م2(التحكم

70.4بدون ثاني أكسيد الكربون

71.8إضافة ثاني أكسيد الكربون الناتج من مرجل التدفئة

71.9إضافة )50م3 /هكتار( ثاني أكسيد الكربون )نظام مغلق(.

صورة رقم )٧( خطوط زراعة الطماطم داخل البيت الزجاجي
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١٤. نظام التسميد

تتطلب الزراعة بدون تربة الحصول على المياه 
والعناصر الغذائية مع نظام الري، ويجهز نظام 

التسميد بالري )الرسمدة( عن طريق خلط المياه 
من وحدة التحلية مع المياه الراجعة من ري 

المحاصيل )في حالة جمعها( ثم إضافة األسمدة 
المركزة للوصول إلى نسبة الملوحة المطلوبة، 

ويجب أن يكون مصدر المياه من وحدة التحلية، 
خاصة عند إعادة استخدام المياه الراجعة )النظام 

المغلق(. 

ُيمكن عمل نظام أكثر بساطة بوجود خزان مياه 
كبير )بحد أدنى ١٠٠٠ لتر( ُتوَضع فيه عوامة 

للحفاظ على ملء الخزان حتى ٧٥%، وتتدفق 
المياه الراجعة من البيوت المحمية بعد المعالجة 

مباشرًة إلى هذا الخزان. 
استناًدا إلى قياس مباشر لنسبة الملوحة ودرجة 

 كما ُيمكن إنتاج الحرارة باستخدام األلواح 
الشمسية الموضوعة بجوار البيوت المحمية 

لجعل هذا التصميم أكثر استدامة وأقل اعتماًدا 
على موارد الطاقة التقليدية. في هذه الحالة 
تمتص األلواح الشمسية خالل النهار اإلشعاع 

مياه من وحدة
التناضح العكسي

مياه راجعة معالجة

قياس ملوحة مخلوط
مياه التناضح العكسي

والمياه الراجعة المعالجة
وحدة

الغسيل
باألحماض

محلول
مغذي

أ

محلول
مغذي

ب

معايرة ملوحة وحموضة
المحلول المغذي

الشمسي الذي ُيخزن في خزان معزول كبير 
)خزان ماء دافئ(، وُيفضل هذا النظام على نظام 
التدفئة بحرق الغاز ألن توزيع الحرارة ضعيف مما 

يسبب مناخًا غير متجانس. 

١٣. نظام الري

ُيستخدم الري بالتنقيط العادي في البيوت 
المحمية بالمملكة العربية السعودية عادًة ، 

وتسمح هذه التقنية لكل نبات بالحصول على 
الكمية ذاتها من المياه. وحتى يكون الضغط 

متكافئًا في المنقطات يجب أن يكون الضغط 
في الخط أكثر من واحد بار قبل خروج المياه، 

وتتم برمجة الري إما حسب اإلشعاع الشمسي 
وفق عدد ساعات النهار المحسوبة ومعرفة 

نسبة اإلشعاع الداخل للبيت المحمي، أو 
بالتوقيت حيث يتم تحديد وقت وكمية معينة 

حسب حالة النبات وعمره أو كليهما.

صورة رقم )9(: الموقد الغازي 
)المرجل(

الشكل رقم )11(: نظام الري 
بالتسميد

صورة رقم )10(: الري بالتنقيط 
في نظام الزراعة بدون تربة

الحموضة تضاف العناصر الغذائية واألحماض 
أو القاعدة )للتحكم في درجة الحموضة( إلى 

الخزان للحفاظ على قيمة مناسبة، وُتحرك المياه 
داخل الخزان باستمرار حتى تكون القراءة صحيحة، 

وُيجرى الري مباشرًة من هذا الخزان، وُيمكن زيادة 
حجم الخزان ألنه يستخدم أيًضا حاالت الطوارئ 

في حال توقف إمدادات المياه، ويبلغ الحد 
األقصى الستخدام المياه ٧ لترات /م٢ يومًيا، 

واستناًدا إلى هذا الرقم، ُيمكن تحديد حجم 
البيوت المحمية وخطر قطع إمدادات المياه 

وحجم الخزان المطلوب. 

١٥. جمع مياه الراجعة ومعالجتها

تكون نسبة المياه الراجعة عادًة بين ٢٠-٣٠% 
من الري، وفي الصيف عندما تضاف ٧ لتر ات/ 

م٢، يرجع لتران / م٢ باعتبارها مياه راجعة، وعلى 
أساس سنوي ُيمكن حفظ حوالي ٣٠٠ لتر من 

المياه لكل متر مربع عن طريق إعادة استخدام 
المياه الراجعة، أي حوالي ريال سعودي / م٢، 

ومن حيث توفير العناصر الغذائية يبلغ حوالي ٣ 
رياالت سعودية / م٢، لذلك ُيمكن توفير ٤ رياالت 

سعودية / م٢ إجمااًل. 

ينبغي معالجة المياه الراجعة قبل استخدامها 
مرة أخرى في الري عند ظهور البكتريا، وُتستخدم 

األشعة فوق البنفسجية عالجًا ومعقمًا لقتل 
البكتيريا. ولهذا ُتخزن المياه الراجعة أواًل في خزان 
قادر على االحتفاظ بـنسبة ٢٠% من المياه الراجعة 

اليومية، ويمكن حساب حجم الخزان المطلوب 
وفق المعادلة التالية:

حجم خزان المياه الراجعة = ٠.٤ لتر * مساحة 
البيوت المحمية )م٢(
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١٦. نظام الزراعة

توفر الزراعة بدون تربة الماء والعناصر الغذائية 
مع التحكم األفضل في استراتيجية الري، ولهذه 

األسباب ُيوَصى بالزراعة بدون تربة في وسط 
زراعي مثل الرمل أو البيراليت أو قشور جوز الهند 

أو الصوف الصخري او الصخور البركانية وغيرها 
من األواسط العضوية أو غير العضوية، ومن 
األفضل استخدام الوسط الخامل الخالي من 

المعادن بحيث تتوفر جميع المعادن ذات الصلة 
بنمو النبات من مياه الري. 

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠
سعف + جريد
نخيل مجروش

جريد
نخيل مجروش

سعف
نخيل مجروش

صوف صخريبيرليتصخر بر�ني

بع
مر

تر 
/م

غم
 ك

اج
النت

ا ٢٣.٥٤٢٣.٥٤

٢١.٧٣

٢٥.٠٣
٢٦.٧٢

٢٤.١٥

١٧. نظام التربية

ُيعد نظام التربية على األسالك العالية المعلقة 
أفضل نظام إلنتاج الخيار والطماطم، حيث يبلغ 
طول الجزء اإلنتاجي من النبات حوالي ٢.٥ متر، 

ويزيد كذلك كاًل من جودة المنتج وكفاية العمل. 
يفضل أن تكون المسافة بين صفوف المحاصيل 

١.٦ متر، حيث تعتبر أن هذه المسافة هي المثلى. 
يعتمد تحديد المسافة بين الصفوف على وصول 
الضوء إلى المحصول والحيز الالزم لدخول العمال 

والعربات، وال يمكن جعل المسافة أصغر حيث 
يتضرر المحصول أثناء العمل وتقل نسبة اإلضاءة، 

ويمكن زيادة المسافة، ما سيقلل كثافة عدد 
السيقان لكل متر مربع، كما أجريت تجربة على 

كثافة الساق في البيوت الزراعية متوسطة 
التقنية، وخلصت إلى أن كثافة السيقان في الخيار 

الشكل رقم )12(: نتائج تجربة 
الوسط الزراعي التي أجريت في 

)مركز استدامة(
وتمثل األرقام كمية إنتاج الخيار 

)كجم/ متر مربع( 

صورة رقم )12(: الطماطم في 
نظام تربية األسالك العالية

صورة رقم )11(: نظام الزراعة 
بدون تربة باستخدام الصناديق
)مطبق بالفعل على نطاق 
ضيق لدى بعض المزارعين(

 وفي حال استخدام اليوريا كمصدر نيتروجيني 
يجب أن يكون الوسط الزراعي من الرمل، وتتمثل 
متطلبات األوساط الزراعية الصلبة بقدرتها على 
االحتفاظ بالماء وسهولة إيصاله إلى الجذور في 

ذات الوقت والسماح لها بالنمو بحرية، وإتاحة 
بيئة ذات قدٍر كاٍف من األكسجين، إلى جانب 

توفير توازن جيد بين المادة الجافة والماء حتى ال 
تتعفن الجذور.

كما أجريت دراسة تقييم أوساط زراعية محلية 
)منتجات النخيل مجروش من سعف وجريد( 

مقارنة مع أوساط زراعية تجارية والشكل ١٣ يبين 
نتائج تجربة لتقييم أوساط زراعية مختلفة في 

مركز استدامة.

والطماطم ٥ سيقان لكل متر مربع )٢.٥ نبات 
في المتر المربع( أعطت إنتاًجا أفضل من الكثافة 
األقل من ذلك، وبناء على هذه النتيجة ال يوصى 
بخفض كثافة السيقان عن طريق زيادة المسافة 

بين خطوط المحاصيل.

كذلك يلزم وجود عربة في نظام األسالك 
العالية للعمل على الجزء العلوي من النبات، 

ويمكن أن تعمل هذه العربة آلًيا بصورة كاملة أو 
يدوًيا.

١٨. عربة الخدمة

تسمح العربات اآللية بالعمل بسرعة نظًرا ألنها 
تتحرك تلقائًيا، ومع ذلك فهي تتطلب استثمارًا 
وصيانة مرتفعة التكلفة واألنابيب الالزمة لنقل 

العربة. 

3031 المواصفات القياسية للبيوت المحمية



توفر الزراعة بدون تربة الماء والعناصر 
الغذائية مع التحكم األفضل في 

استراتيجية الري
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١٩. ملخص مواصفات البيوت المحمية القياسية والمتقدمة 

بناء على ما تقدم، يبين الجدول رقم )٧( مواصفات البيوت المحمية القياسية والمتقدمة:

جدول رقم )٧(

متقدمقياسيالبند

الهيكل والبناء

بيوت متعددة األقواس )٤٠ × ١٠٠ متر(، 
ارتفاع المزراب ٤ متر، وتكون المسارات 

متعامدة على خاليا التبريد، ويقع المسار 
الخرساني في البيوت المحمية عند 

المراوح.

بيوت متعددة األقواس من نوع فينلو 
)٨٥ × ٢٠٠ متر(، ومسارات موازية لخاليا 
التبريد. المسافة بين المزاريب ٤ أو ٤.٨ 

متر. عرض القوس ٥ أمتار. ارتفاع المزراب 
بين ٥ و٦ أمتار. ويوجد ممر مركزي توضع 

عليه المراوح. 

مواد التغطية

البالستيك )بولي إيثيلين(، بسماكة تتراوح 
بين ١٥٠ - ٢٠٠ ميكرون ناشر لضوء، التثبيت 

مع مواد امتصاص مثبتات الضوء لمنع 
التحلل باألشعة فوق البنفسجية، نسبة 

النفاذية للضوء ال تقل عن ٨٥% وتأثير ناشر 
بحد أدنى ٧٠%.

زجاج نقي وشفاف، سماكة ٤ مم. 
النفاذية للضوء ٩٠%.

يوصى بتنظيف األغطية لتحسين اإلضاءة وزيادة اإلنتاج تنظيف األغطية 

يعتمد االستثمار على تكلفة العمالة، ويجب 
وجود عربة واحدة لكل ٢٠٠٠ متر مربع لتربية 

النبات والتقليم، وتقدر تكلفة العربة اآللية 
بحوالي ١٢٠٠٠ ريال سعودي، أي بمعدل ٦ رياالت 
سعودية لكل متر مربع، ويوفر ذلك ساعة واحدة 

من العمل لكل متر مربع في السنة، وُتمثل 
تكاليف العمالة حوالي ١٨ ريال سعودي لكل 

ساعة لذلك يقترح  شراء هذه المعدات، بشرط 
سهولة وصول العربات إلى منطقة البيوت 

المحمية.

خاليا التبريد

تثبت خاليا التبريد البالستيكية بارتفاع ٣ 
أمتار. يمكن إغالق خاليا التبريد من الداخل 
عن طريق تغطيتها بالبالستيك يدوًيا خالل 

فترات البرودة.

تثبت خاليا التبريد البالستيكية بارتفاع 
٣ أمتار. يمكن إغالق خاليا التبريد من 

الداخل عن طريق تغطيتها بالبالستيك 
يدوًيا خالل فترات البرودة.

المراوح

تستخدم المراوح التي تعمل بطريقة 
التشغيل وااليقاف بسعة ١٠٠ متر مكعب 
لكل متر مربع في الساعة. تكون المراوح 

مرتفعة بالقرب من الغطاء أعلى من 
األسالك الحاملة للمحصول.

تستخدم المراوح التي تعمل بنظام 
ثالث خطوات )بحيث تعمل مروحة أو 

اثنتان أو ثالث(. تبلغ قدرة المروحة ١٠٠ 
متر مكعب لكل متر مربع في الساعة، 

وتوضع المراوح بالقرب من المزاريب فوق 
أسالك المحصول.

التدفئة

تستخدم أنابيب بالستيكية قطرها أكبر من 
٤٠ ملم قادرة على تحمل حرارة الماء عند 
٩٠ درجة مئوية، ويوضع خطين )اإلمداد 

والراجع( تحت كل مزراب. يتم تسخين 
المياه بواسطة مرجل )دفايات(، كذلك 

يمكن استخدم نظام التدفئة بالهواء.

ُتستخدم أنبوبتان مصنوعتان من الفوالذ 
بقطر ٥١ مم بين المزاريب، حوالي ١٥ 
سم فوق مستوى التربة والمسافة 

بين األنبوبتين ٥٥سم. وتدعم األنبوبتان 
)األقواس الفردية أو القصيرة فقط( لكل 

١.٢٥م، وُتستخدم األنابيب للنقل أيًضا.

نظام الزراعة

قد يكون نظام الزراعة بالتربة أو بدون تربة 
وُيستخدم قماش مقوى أبيض لتغطية 

التربة، وصفوف زراعة المحاصيل المصنوعة 
من الصفائح البالستيكية البيضاء ونظام 
الصرف الراجع. تميل األرض داخل البيوت 
المحمية بنسبة ١ في المائة لجمع مياه 

الصرف الراجعة.

نظام الزراعة بدون تربة وتوضع المزاريب 
المعدنية ٢٠ سم فوق التربة. وتميل 

المزاريب بنسبة ١في المائة لجمع مياه 
الصرف الراجعة ليتم تجمعها في نهاية 

المزاريب.

نظام تعليق المحاصيل ذو األسالك العالية نظام تربية المحاصيل
على ارتفاع يتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ متر.

نظام تعليق المحاصيل ذو األسالك 
العالية على ارتفاع يتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ متر

المكافحة المتكاملة لآلفات

جهاز مبخر الكبريت لكل ٥٠٠ متر مربع من 
البيوت المحمية وعلى بعد ١٠ أمتار من 
خاليا التبريد ويكون هذا الجهاز مطلوًبا 

فقط عند زراعة الخيار.

جهاز مبخر الكبريت لكل ٥٠٠ متر مربع من 
البيوت المحمية وعلى بعد ١٠ أمتار من 
خاليا التبريد، ويكون هذا الجهاز مطلوًبا 

فقط عند زراعة الخيار.

نظام الري
ُيستخدم الري بالتنقيط المضغوط بسعة 

٢ لتر في الساعة لكل متر مربع من البيوت 
المحمية.

يستخدم الري بالتنقيط المضغوط بسعة 
٢ لتر في الساعة لكل متر مربع من 

البيوت المحمية.

نظام التسميد
يتكون من وعاء تخزين يحتوي على خالط 
للمزج، وتستخدم عوامة للسماح بتدفق 
المياه العذبة القادمة من وحدة التحلية. 

شكل رقم )١٣(: عربة الخدمة
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يتم سحب جرعة من المغذيات 
المركزة والحامض أو القلوية 

في الوعاء اعتماًدا على 
قياس نسبة الملوحة ودرجة 

الحموضة. وُيوجه المحلول 
الراجع إلى هذا الوعاء بعد 

العالج، ويجب أن يغطي حجم 
الوعاء يوًما واحًدا من الري في 
حالة الطوارئ، ما يعني ٧ مرات 

مساحة البيوت المحمية، أي 
إذا كان حجم البيوت المحمية 

مثاًل ١٠٠٠ متر مربع يجب 
أن يكون حجم الوعاء ٧ أمتار 

مكعبة.

نظام آلي بالكامل؛ حيث ُتخلط المياه 
العذبة والمواد المغذية وتوجه مباشرًة 

إلى نظام الري. 

معالجة المحلول الراجع
يطبق العالج باألشعة فوق البنفسجية 
يومًيا لحوالي لترين من المحلول الراجع 

لكل متر مربع من البيوت المحمية.

ُيطبق العالج باألشعة فوق البنفسجية 
يوميا لحوالي لترين من المحلول الراجع 

لكل متر مربع من البيوت المحمية.. 

آلييدويغسل السقف

التظليل 
يتم طالء األغطية البالستيكية بالجير 

المطفأ لتقليل نفاذية الضوء عند زراعة 
الفلفل.

يتم التظليل في المراحل األولى لنمو 
محصولي الطماطم والخيار وعند زراعة 

الفلفل، ويجري تركيب التظليل اآللي 
بنسبة تظليل تبلغ ٣٠ في المائة.

٢٠. تحليل السوق 

تكمن أهمية البيوت المحمية في إنتاج الخضراوات وتسويقها طوال العام؛ ما يعني أن سعر المنتج والجودة 
في غاية األهمية.

يبين الجدول أدناه متوسط السعر الشهري خالل السنة للطماطم بالريال لكل كيلو جرام ، وهو  متغير 
حسب الصنف والموسم، وقد تم جمع هذه المعلومات من السوق السعودية في الفترة ما بين يناير 
وديسمبر عام ٢٠١٧م، وكما أشير سابقا تختلف األسعار بناًء على الموسم والعرض والطلب والظروف 

البيئية التي قد تؤثر على اإلنتاج.

جدول رقم )٨(: 
متوسط أسعار البيع تسليم المزرعة على مدار السنة للطماطم بالريال السعودي لكل كيلوجرام

٤.٠٠سبتمبر٣.٠٠مايو ٢.٠٠يناير
٤.٠٠أكتوبر٣.٠٠يونيو ٢.٠٠فبراير 
٣.٠٠نوفمبر٤.٠٠يوليو٣.٠٠مارس 
٢.٠٠ديسمبر٤.٠٠أغسطس٣.٠٠أبريل 

٢١. التقييم االقتصادي 

يمكن إجراء تقييم اقتصادي للتصميمين )القياسي، والمتقدم( بناًء على البيانات المستلمة، وتعتمد 
المعالم المهمة لهذا التقييم على تكاليف االستثمار وما يتصل بها من أعمال الصيانة واالستهالك، 

وكذلك اإلنتاج وأسعار السوق. 

يبين الجدول رقم )٩( التكاليف التشغيلية التقريبية )بناء على دراسة السوق وقت اعداد الكتيب(    

جدول رقم )٩(

السعر بالريال السعوديالمادة

٠.٠٢الطاقة من الغاز الطبيعي )السعر لكل ميجا جول(
٠.٢٠ الكهرباء )السعر لكل كيلو وات في الساعة(

١.٠٨ المواد النباتية )السعر لكل نبات(
١٥.٠٠ تكلفة عمال جمع المحصول )السعر لكل ساعة( 

١٢.٩وقاية المحصول )السعر لكل متر مربع( 
 تكلفة العناصر المغذية )األسمدة( للمحصول في النظام المغلق 

٠.٠٨)السعر لكل كجم طماطم(

٤.٠٠تكلفة المياه )السعر لكل متر مكعب( )نظام الري، التبريد، الضباب( 
٨.٠٠الوسط الزراعي )الصوف الصخري( للمتر المربع

٦.٤٥ طبقة البالستيك واألسالك والمشابك )للمتر المربع( 
٦.٤٥التغليف أو الفرز وما إلى ذلك )٧٠ كيلو جرام(
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يمكن حساب إيرادات اإلنتاج استناًدا إلى هذه األسعار وإلى اإلنتاج المحسوب للسنة كما هو مبين 
في الجدول رقم )١٠( أدناه الذي يوضح أيًضا إجمالي تكاليف االستثمار والتكاليف التشغيلية للبيوت 

المحمية بمساحة هكتارين بناًءا على تجارب مركز استدامة. ويفترض معدل االستهالك ومعدل الصيانة 
بالنسبة لكل جزء من البناء، وفي ضوء هذه المعدالت ُتحتسب التكاليف التشغيلية السنوية، وُتعد 

األسعار الموجودة مقدرة، حيث سيعتمد السعر الفعلي للبيت المحمي على جودة المواد المستخدمة 
ومدة التشييد وما يتضمنه هذا االقتراح.

جدول رقم )١٠(: تكاليف االستثمار والعائد

 التقنية المتقدمة التقنية القياسيةالبنود

 تكلفة االستثمار
252477)ريال سعودي / متر مربع(

اإلنتاج المتوقع
40.065.0)كجم / متر مربع/ سنة( 

إجمالي دخل المحصول
155252)ريال سعودي / متر مربع/ سنة( 

تكلفة الطاقة
99)ريال سعودي / متر مربع(

تكلفة العمالة
2330)ريال سعودي / متر مربع(

تكلفة الماء واألسمدة
1111)ريال سعودي / متر مربع(

غير ذلك )المواد الكيميائية والوسط الزراعي الصلب 
3436والتغليف وما إلى ذلك( )ريال سعودي / متر مربع(

إجمالي التكاليف المتغيرة
7686 )ريال سعودي / متر مربع/ سنة(

بناء البيوت المحمية وتغطيتها
1616)ريال سعودي / متر مربع(

تكاليف التركيب األخرى )التدفئة والتغطية والتحكم في 
ظروف المناخ وما إلى ذلك(

)ريال سعودي / متر مربع(
2438

إجمالي تكاليف التركيب )االستهالك، الصيانة(
4054)ريال سعودي /متر مربع / سنة(

 صافي الدخل
39112)ريال سعودي /متر مربع / سنة(

34 %31 % عائد االستثمار المتوقع )طريقة بسيطة(

٢٢. االستنتاجات والتوصيات

بناء على ما تقدم يوصى بالمواصفات المذكورة سابقًا بالجدول رقم )٧( لكٍل من التصميمين من 
البيوت المحمية )القياسي والمتقدم(.

وللتمكن من التحكم في الظروف المناخية داخل البيوت يوصى بتوفر األجهزة التالية: 
• يلزم جهاز حاسوب لمعرفة المناخ. 

•  يجب تركيب جهاز قياس الضوء في البيت المحمي في موقعين لمراقبة نفاذية الضوء. ُيقارن مقدار 
الضوء باإلشعاع في الخارج، وسيشير هذا القياس إلى ما إذا كان تنظيف السطح مطلوًبا أم ال.

• يجب وضع جهاز قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية المتعدد )ثالثة أجهزة على األقل لكل ١٠٠٠ 
متر مربع( للسماح بالكشف عن األخطاء في أجهزة االستشعار.

• يجب أن تكون المياه المزودة لخاليا التبريد مرتبطة بدرجة الحرارة الداخلية إلكترونيًا بحيث إذا تجاوزت 
درجة الحرارة الداخلية درجة حرارة التبريد بأكثر من ١-٢ درجة فإن هذا يتطلب تشغيل تدفق المياه على 

الخاليا.
• يجب قياس كمية مياه الري المضافة لتحديد كمية مياه الصرف، وُتقاس درجة الحموضة ونسبة 

الملوحة لهذه المياه من خالل وحدة التسميد.
• يجب تركيب مولد كهربائي احتياطي قادر على تشغيل البيوت المحمية بالكامل؛ لكي يتم تشغيله 

في الحاالت الطارئة، ولحماية المحصول من التلف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

مع مالحظة أن تصاميم البيوت المحمية المذكورة مخصصة لمرحلة اإلنتاج، ويجب أن تكون زراعة 
البذور وإنتاج الشتالت في مشتل مخصص حيث يمكن التحكم في الرطوبة واإلشعاع الشمسي 
بطريقة مختلفة، وُتنقل الطماطم إلى البيوت المحمية بعد أربعة أسابيع من الزراعة، والخيار بعد 

أسبوعين، أما نقل الفلفل فبعد ٦ أسابيع.
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نبني مستقباًل مشرقًا
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اتصل بنا: 
المـركـز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

Info@Estidamah.org.sa

وادي الرياض للتقنية، جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

www.Estidamah.org.sa


