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  :ملخص

سةام  يف حملمية إحدى أحدث أنواع الزراعة االقتصادية، وأحد الطرق املبتكرة يف السنوات األخرية ملواجهة العجز يف احملاصيل الزراعيةة  وواةا تتعد الزراعة ا       
اسةة إ  قيةا  تكةالي  اإلنتةاو ومةن ع تعظةي  املةداخيل مةن جهةة أخةرى، لةذل  لةد  مةذ  الدر  بتدنيةةتعظي  القدرة اإلنتاجية بأفضل جودة من جهة، وتسةم  

و  2000بةةةن سةةةن  مةةةدى تةةةأتري االعتمةةةاد ع ةةةي البيةةةوت احملميةةةة ع ةةةي إنتاجيةةةة اقضةةةر مقارنةةةة بالزراعةةةة يف اةقةةةود املك ةةةوفة يف واليةةةة مي ةةةة خةةة د ال ةةة ة املمتةةةدة 
مستقل )استخدام البيوت احملمية( ع ي ، وذل  باالعتماد ع ي أحد األساليب اإلحصائية ومو اختبار ال رضيات، الذي يعتمد ع يه يف فحص أتر متغري 2018

م البيةوت متغري تابع )إنتاجية اقضر( مةن خة د التحقةن مةن صةحة أو عةدم صةحة ال ةروي اإلحصةائية املوضةوعة، وقةد توصة   الدراسةة إ  وجةود أتةر السةتخدا
 لزراعة االقتصادية.احملمية ع ي إنتاجية اقضر يف والية مي ة، مما يدفعنا ل توصية بتعمي  مذا النوع من أنواع ا

 إنتاجية اقضر، البيوت احملمية، اةقود املك وفة، اختبار ال رضيات، والية مي ة. :يةالمفتاحالكلمات 
 

Summary:  
        Protected agriculture is one of the innovative ways to address the deficit of agricultural crops. 
The aim of this study is to measure the effect of reliance on greenhouses on vegetable productivity 
compared to agriculture in open fields in the state of Mila for the period 2000-2018. Based on one 
of the statistical methods, which relies on examining the effect of an independent variable (use of 
greenhouses) on a variable (vegetable productivity) by verifying the validity of the statistical 
hypotheses, the study found an effect on the use of greenhouses on the productivity of vegetables in 
the state of Mila, which leads us to recommend the generalization of this type of economic crops. 
Keywords: Productivity of vegetables, greenhouses, open fields, hypothesis testing, state of Mila 

 
 تمهيد:

، األمطةةارتباطهةا بتسةاق  دة الة  ت ةةهدما الزراعةة يف اةقةود املك ةوفة مةن نقةةص يف امليةا  وتذبةذ ا الر يف ظةل الصةعوبات العدية
الغزيةرة،  واألمطةاروتةأتري الريةاا القويةة وتسةاق  الة د  اآلفةاتتق بات درجة اةرارة والرطوبة، نقص خصةوبة ال بةة وتعرضةها ل تعريةة، انت ةار 

وةان البةد مةن   ،كانمذا فض  عن تق ص اليد العام ةة وارت ةاع تكةالي  االسةت مار وتراجةع املةداخيل، مةذا ومةع تزايةد الط ةب الغةذائ  ل سة
جية التوجه حنو بدائل إنتاجية من شااا التق يل من حدة مذ  العوائن وتعظي  اإلنتاو، ف زت يف العقود األخرية جمموعة من األنظمة اإلنتا

ت ة  ال ةروا والظةرو  الزراعةة يف البيةوت احملميةة، والة  تقةوم ع ةي مبةدأ التةوفري والةتحك  يف خ أوولعل أمهها وان الزراعة احملميةة  ،اةدي ة
بغة  النظةر عةن الزمةان واريمةا مةن ال ةروا  البيئية ال زمةة لنمةو النباتةات مةن مةاو، رطوبةة، مةواو، إضةاوة وحةرارة، اةازات، عناصةر اذائيةة

، وقةةد عةةر  مةةذا ...وحتسةةن و ةةاوة اسةةتخدام املةةوارد  ،مردوديةةة وحةةدة املسةةاحةحتسةةن  مةةن خةة د ةةد  تعظةةي  حجةة  اإلنتةةاو واملكةةان، 
رواجةةا وبةةريا يف أوسةةاا املةةزارعن يف  يةةع أحنةةاو العةةا، ومنهةةا ا زائةةر، وال سةةيما يف جمةةاد انتةةاو  اصةةيل اقضةةر  خت ةة    الةةنم  اإلنتةةاج

 أنواعها، ومذا بالنظر إ  نتائجها املبهرة يف مذا ال رع.
اقضةةر وال سةةيما يف املنةةاطن انتةةاو ذ  الزراعةةة يف جمةةاد رواجةةا  ةةتعةةر  واليةةة مي ةةة  وبةةالنظر إ  طابعهةةا الزراعةة  ووبةةاق  واليةةات ا زائةةر،   

حية  يبقةي دورمةا اة ةو واةةار والطمةاط  والكوسةة،  ل، وتسام  بقدر ما يف تزويةد األسةواق بةبع  منتجةات اقضةر وال   ةمنهاا نوبية 
 ي حاد من األحواد.ملك وفة، وال  ال ميكن االستغناو عنها بأمكم  ملنتجات اةقود ا

و دالللة إحالاةية السلتخدام البيلوت المحميلة هل  هالاأ أثلر   نط قا مما سبن حتاود مذ  الدراسة اإلجابة ع ي اإلشكالية التايل:وا   
-2000)البالسللتيكية( فللا ةيللادة إنتاجيللة محارللي  الخضللر معارنللة بال راعللة المكبللوفة فللا الحعللورة بواليللة ميلللة  للالر الفتللرة )

2018.) 
  فرضيات البحث: 
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 عن اإلشكالية املوضوعة قمنا بصيااة ال رضيات التالية: لإلجابة
 ال يوجةةد فةةرق يف إنتاجيةةة ا كتةةار مةةن  اصةةيل اقضةةر بسةةبب نةةوع الزراعةةة املعتمةةد )زراعةةة  ميةةة أو زراعةةة الفرضللية الاللفرية: -

 مك وفة(.

                اقضر يف اةقود املك وفة. الزراعة احملمية أو  من إنتاجية اقضر يفإنتاجية ا كتار من  اصيل  الفرضية البديلة: -
 أهداف البحث: 

أتةةر االعتمةةاد ع ةةي البيةةوت معرفةةة  واملتم ةةل يف ،ب ةةكل أساسةة  إ  اإلجابةةة ع ةةي التسةةا د الرئيسةة  ل بحةة لةةد  مةةذ  الدراسةةة 
تبيةان مميةزات  يهةد  مةذا البحة  إ  ، ومةاالةذور بواليةة مي ةة خة د ال ة ة السةابقة احملمية يف حتسن إنتاجية ا كتةار مةن  اصةيل اقضةر

 م  مزروعالا وشروا جناحها.الزراعة احملمية، أ
 أهمية البحث: 
حدى الطرق الزراعية االقتصادية اةدي ة )نسبيا(، وال  حتاود ع و م كل العجز يف مذا البح  يف وونه يناقش إ أمهيةتكمن 

وحدة املساحة  إنتاجيةوبالتايل تدين  ،لعوامل البيئية امل ئمة لنمو احملاصيل بطريقة جيدةانتاو احملاصيل الزراعية نتيجة عدم توفر )استقرار( ا
جتةار    تبتةاسةتقراراما لنمةو احملاصةيل، فقةد أ وبالتةايل ،وة  يف مةذ  العوامةلحن تنطوي مةذ  الزراعةة ع ةي حتكة  أيف التكالي ،  ارت اعو 

ورفع حج  اإلنتاو إ  مستويات وبرية سةامه  يف سةد العجةز اةاصةل  ،ةاملردوديسن يف حت اإلنتاج العديد من الدود فعالية مذا النم  
 .  يا وحىت التصدير
 : ماهجية البحث

تطبيقةة (، وقةةد تنةةاود ال ةةن النظةةري عديةةد األفكةةار ذات الع قةةة بالزراعةةة  الدراسةةة إ  شةةقن رئيسةةين )نظةةري و مت تقسةةي  مةةذ 
بدايةة بةالتعري   اميةة الزراعةة يف البيةوت احملميةة مةن م هةوم ون ةأة وتطةور، لي يهةا التعرية  يل اقضةر، ا يف رفع إنتاجيةة  اصةاحملمية ودورم

  جاالت الزراعة احملمية واحملاصيل ذات الرواو يف مذا النوع الزراع  أين ت ز لنا  اصيل اقضر و ةرع أساسة  ومهة ، ومةو مةا يةدعونا إ 
وم  احملاصيل  -  يف األخري ع ي أمهية مذا النم  اإلنتاج  يف حتسن إنتاجية  اصيل اقضرالبح  يف متط بات وشروا جناحها، لنق

وع املدخ ت، من : ظرو  اإلنتاو، حج  ون وذل   ناق ة أم  العوامل املتحكمة يف ذل  - دنا بعد اةبو ذات الط ب الواسع يف ب
املصةةاا ال  حيةةة  املتةةوفرة  ديريةةةجبمةةع البيانةةات  قمنةةا -جتسةةيد والةةذي بغةةري -ع ننتقةةل إ  ال ةةن التطبيقةة   التقنيةةات املسةةتخدمة...ا ،

تةت  دراسةتهما لتعمةي  النتةائى ع ةي ا تمعةن الةذين اختريتةا منهمةا، ليةت  بعةدما  ل حصود ع ي بيانات العينتن ال تةنلوالية مي ة ع تبويبها 
قةرار رفة  ال رضةية  واختةاذ، ) (Test statisticsا  إحصةائ  لدالةة االختبةار صيااة ال روي اإلحصائية املراد التأوةد مةن صةحتها، ع حسة

 الص رية أو قبو ا، واقروو باالستنتاجات ال زمة.
 : أدوات البحث

األسةاليب اإلحصةائية،  أحةدلإلجابة ع ي اإلشكالية املطروحة وتكام  مع املنهجية املختارة، فقد اعتمدنا يف مذا البحة  ع ةي 
مةن  ،ال رضيات، الذي يعتمد ع يه يف فحص أتر متغري مسةتقل )اسةتخدام البيةوت احملميةة( ع ةي متغةري تةابع )إنتاجيةة اقضةر( ومو اختبار

خةة د التحقةةن مةةن صةةحة أو عةةدم صةةحة ال ةةروي اإلحصةةائية املوضةةوعة، وقةةد مت اختيةةار مةةذا األسةة و  اإلحصةةائ  نظةةرا لتةةوفر معطيةةات 
 املقارنة بن إنتاجية نوعن من الزراعة املذوورين ب كل عام دون ت صيل.ميدانية متع قة  جتمع الدراسة تسم  ب

  طة البحث: 
 طوات السابقة ل بح  فقد مت تقسي  مذا األخري إ  سمسة  اور أساسية ع ي النحو التايل:انسجاما مع اق
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  أنواع البيوت احملمية، وأم  مزروعالا .2
  مية، وأمهيتها إلنتاو  اصيل اقضرخصائص الزراعة احمل .3

 متط بات وشروا جناا الزراعة احملمية حملاصيل اقضر  .4

 الدراسة القياسية. .5
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 ال راعة المحمية: ماهية-1
يف إنتاجها عن الزراعات املك وفة من حي  طرق  وال واوه، والذي خيت  الزراعات احملمية فرعا متخصصا إلنتاو اقضراوات  تعد

 . فيا ترى ما املقصود بالزراعة احملمية؟ ووي  وان  ن ألا وتطورما؟، اواإلنت
حملمية ع ي عدة تعةاري  وذلة  بةاخت   الكتةا  ومراحةل التطةور الة  شةهدلا، والة  اتنطوي الزراعة  :تعريف ال راعة المحمية. 1-1

 ميكن توضيحها وما ي  :
ئمة إلنتاو اقضر وال واوه من حي  درجات اةرارة وشدة اإلضاوة، حي  يت  توفري الظرو  البيئية امل م  : ال راعة المحمية-

 1احملصودالتحك  يف  يع العوامل البيئية وتعدي ها يف من آت خاصة  ا يت وم مع النمو النبايت، وذل  ل وصود إ  أو  قدر ممكن من 
  
  فيها التحك  يف واحد أو أو ر من العوامل البيئية، عن طرين أس و  من أساليب اإلنتاو الزراع  ال  يت م ال راعة المحمية: -

   2استعماد بيوت زراعية خت  ة األشكاد واألنواع
من آت خاصة تسمي البيوت احملمية  مصنوعة من الزجاو أو  ضمن نباتات الزينة أو اقضار تعين إنتاوو ال راعة المحمية: -

يف اري موامسها  نباتات ، مما يساعد ع ي إنتاواآلفات و الطقس الب ستي   لتوفري ظرو  منو مواتية، وةماية احملاصيل من تق بات
   3ات وبرية وبتكالي  أقل مقارنة بالزراعة املك وفةالعادية بكمي

الطرق املهمة يف إنتاو  اصيل اقضر وال واوه بوسائل اري من خ د التعاري  السابقة نستنتى أن الزراعة احملمية م  طريقة من 
راعة، فض  عن تأمن املتط بات ال زمة تق يدية يف من آت خاصة يف اري موامسها، ووسي ة لزيادة اإلنتاو يف وحدة املساحة املستغ ة ل ز 

 لنمو احملاصيل من الظرو  املناخية واةرارة والرطوبة والتهوية.
عرفة  البيةوت الزجاجيةة منةةذ عصةر اإلاريةن والرومةان، حية  وانة  تسةتخدم يف زراعةة نباتةةات :  نبلةة وتطلور ال راعلة المحميلة. 1-2

جت ب من املناطن االستوائية واري االستوائية، ولكن تطور الزراعات احملمية ظل بطيئا حىت  الزينة، األشجار واريما من النباتات ال  وان 
ذل  اةن عبةارة عةن بيةوت زجاجيةة  يفم، ووان  الصو   1684إجن  ا عام  يفأقي  أود بي   مي أواخر القرن السابع ع ر، حي  

( بدأ استخدام البيوت الب ستيكية إلنتاو ال واوةه 1705ل امن ع ر ) عام ومع بداية القرن ا تسخن باملاو الدافئ لغري إنتاو ال اوهة،
الة  أقةي   ةا ت ة  التقنيةة إ  فرنسةا يف إجن  ا، وأعقب ذل  انت ار الزراعة يف البيوت الزجاجية يف  دود أخرى من العا،، حي  انتق ة  

ع ةةي ال تيةةب ، لتنت ةةر بعةةد ذلةة  يف العديةةد مةةن  م 1800 م و1763  عةةاميف أمريكةةا روسةةيا و م، ع  1753عةةام أود بيةة  زجةةاج  
تغطيةةة البيةةةوت  يف يف أعقةةةا  اةةةر  العامليةةةة ال انيةةة بةةدأت  ةةةاوالت اسةةتخدامه وبةةديل ل زجةةةاووعقةةب تطةةةور صةةناعة الب سةةتي   الةةدود،
إنتةةاو خت ةة  احملاصةةيل  يفحةةدث تقةةدم مائةةل فم،  1952عةةام  ، حيةة  أقةةي  أود بيةة  ب سةةتيك  يف الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةةاحملميةةة

يف البيوت احملميةة يف املنةاطن البةاردة مةن العةا، والواليةات املتحةدة األمريكيةة، ونةدا، روسةيا، اةر  و ةاد  البستانية وخاصة  اصيل اقضر
ت   احملاصيل الزراعية فيها أوروبا واريما، وواوب ذل  تقدم مماتل يف أنواع األاطية املستعم ة ل بيوت الب ستيكية، ويف تكنولوجيا إنتاو خ

 وخدمتها.
وقد حدث ول مذا التقدم واالنت ار يف الزراعة احملمية   د  إنتةاو نباتةات املواسة  اةةارة والدافئةة يف اةري موامسهةا يف منةاطن تتميةز      

الةة  تقةةع  ةةاد البحةةر األبةةي  ب ةةتاو قةةاررب الةة ودة إ  درجةةة ال تسةةم  بانتةةاو ت ةة  النباتةةات ع ةةي مةةدار السةةنة، ومةةن دود اةةر  أوروبةةا 
 املتوس  امتد انت ار الزراعات احملمية إ  دود ار  إفريقيا العربية ال  تقع جنو  البحر األبي  املتوس ، خاصة ا زائر واملغر .

فقةد بةدأ يف منطقةة  –رة  د  استمرار إنتاجها خ د املواس  ال ديدة اةةرا –أما اإلنتاو التجاري ل خضر يف البيوت احملمية امل دة      
بيوت اق يى العريب يف بداية السبعينات، ع انت ر فيها و ريا منذ ذل  اةن، وما تزاد ت   املنطقة حتتل املرتبة األو  من حي  مساحة ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ةدي ةة ونتةائى البحةوث يف ا ةاد لتستخدم تقنية الزراعة احملمية فيما بعد لتطوير أمناا زراعية جديدة اعتمةادا ع ةي التقنيةة ا 4احملمية امل دة.
 5: الزراع ، نذور من أمهها

 ن ةارة الصةخري، الصةو إحدى مكونالةا و ال بة تكون ال زراعية أوساا يف النباتات زراعة تربة بدون بالزراعة يقصدال راعة بدون تربة: -
النبات، وتتميز مذ   لنمو الغذائية ال زمة العناصر ع ي حتتوي خاصة مغذية  اليل باستخدام تغذيتها ويت  واريما، اةصي الرماد، اق ب،

 نقةص م ةك ة حةل يف املتةأترة بامل وحةة ومةا تسةام  الة   وخاصةة ل زراعةة الصةاةة اةري املنةاطن يف الزراعة  اإلنتةاو الصةورة ل زراعةة بامكانيةة

 يف اإلنتاجيةة النضةى وزيةادة يف واألمسةدة والتبكةري امليةا  ته كاسة يف ووةذا ال شةيد ،ال بةة ومت ة  ال طريةة األمةراي مةن وتق ةل ال بةة يف العناصةر
اإلنتاو، وما  لعم يات مستمرة ومتابعة مامرة عمالة إ  األولية، وحتتاو اإلن ائية الك  ة املساحة، ومن جهة أخرى فه  تتميز بارت اع وحدة
 .الري خزان طرين عن ال طرية األمراي نتقادا النباتات، مع إمكانية تدمور إ  املغذي احمل ود نظام يف اق ل يؤدي

 ل نمةو أساسة  ووسةي  املةاو يف تنميةة النباتةات  ةا ويقصةد تربةة بةدون الزراعة صور مو أحدو :الهيدربونيك ) نظام ال راعة الماةية( نظام-

 ختت   ع ي ال  املائية الزراعة أشكاد من عديدال بصورة طبيعية، ويوجد ل نمو حتتاجها النباتات ال  ( األمسدة ) العناصر الغذائية إلية مضافا

 والتهوية، وحدات والتدفئة بالت يد اآليل نظام ل تحك   ومتحرك، و ي مل مذا النظام الزراع  ساون ما بن ا ذور حود امليا  حروة حسب

احملم ، وتتميز مذ  األخرية  البي  داخل األنظمة  ميع آيل حتك  استخدامها ونظام واملعاد الراجعة ل ميا  تعقي  آلية ل ري والتسميد، نظام
، ةاملسةاح ةوحةد يف اإلنتةاو وتسةريعه ، ووةذا عةدد العمالةة املسةتخدمة، مةع مضةاع ة% 80إ  حةوايل  واألمسةدة الةري ميةا  يف وبةري بتةوفري

اةاجةة الكبةرية ل خة ات واملتط بةات املبيةدات، يف املقابةل مة  تعةر  بعة  السة بيات م ةل: ارت ةاع تك  ةة اإلن ةاو،  اسةتخدام مةن والتق يةل
خطةةورة العةةدوى بتةةوفر الطاقةةة الكهربائيةةة و  املائيةةة الزراعةةة نظةة التقنيةةة إلدارة مةةذ  الزراعةةة، ضةةرورة متيةةز العةةام ن  ةةا بالك ةةاوة العاليةةة، ارتبةةاا 

 .سريع قد ال ميكن السيطرة ع يه ب كلو املزروعة تصيب املاو املستخدم يف الزراعة ستنتقل إ   يع النباتات  قد عدوىفأي املرضية، 

 الطوابن متعددة أو طاوالت ب ستيكية مواسري تستخدم حي  وحدة املساحة يف ل ست ادة مك  ة زراعة نظام ومو :العمودية ال راعة نظام-

 ها:املستخدمة من أمه متعددة ختت   باخت   احملصود ودرجة التقنيات العمودية أشكادل زراعة و  ،لوحدة املساحة اإلنتاو لزيادة

  خضار الورقية م ل اقس املائية متعددة الطوابن( ل )الزراعة الطابقيةالزراعة  

 البطاطا  الزراعة برفع املهاد لألنواع النباتية ال  تعط  جذورما درنات  

   راولة والالزراعة ال جية باستخدام أبراو ب ستيكية أو اريما ذات فتحات جانبية، تزرع فيها النباتات  

  واملتس قةالزاح ة  ا دارية ل نباتاتالزراعة  

  حيوانات ألي ة بالطابن األود، الطابن ال اين تربية امساك، والطةابن األخةري نبةات ورقة  طةايف ع ةي  التحمي ية، و بيةالزراعة الطابقية
 .سط  حوي السم 

 بةن متكامةل مغ ةن زراعةة نظةام ع ةي باألمسةاك تعتمةد النبةات جتمةع ةتكام ية أحةد نظة  الزراعةة املسةتدامة، وزراعةة ومةو االكوابونيلك: نظام-

 األمساك، ويتميز مذا النظام باقصائص التالية: وخ  ات النبات تغذية

 بسيطة بنسب  ...زن والنبات م ل اةديد وال األمساكت زم  ال بع  العناصر بلتسميد النباتات سوى  عدم اةاجة 

 متاما من امل وتات والكيماويات خايل األمساكاتات وبروتن من وآمن من النب صح اذاو  إنتاو  

 من امليا  مقارنة بالزراعة العادية90تدوير امليا  توفر  عم ية %  

  النباتاتمنو  يفزيادة سريعة. 

ا أدى إ  إدخةةاد نظةةام رقمةة ، ممةة احملميةةة، والةة  يةةت  حتوي هةةا إ طريقةةة متطةةورة ل زراعةةة داخةةل البيةةوت : ومةة  البيللوت المحميللة ال كيللة-
 املع مات ال يزيائية ال  ، يت  تسجي ها يف السابن يف مت يل رقم  ل مساعدة يف حتسن إنتاجية املزرعة، ووذل  ق   التكةالي  وحتسةن

وصةود است ةعار موصةولة باألن نة ، وبعةد أجهةزة  التحك  يف عناصرما بةأدوات تكنولوجيةة ب ةكل الكة وين، باالعتمةاد ع ةي  يت، و أمنها
اإلضاوة يف البي  الب ستيك  شدة و بدرجات اةرارة، نسبة الرطوبة  البيانات إ  جهاز اإلع م اآليل أو أي جهاز ذو  آخر يت  التحك 

 ارت ةةاععةةن  فضةة تةةوفري قةةدر وبةةري مةةن املةةاد ع ةةي تكةةالي  التدفئةةة والتهويةةة ، دون ضةةرورة التواجةةد فيةةه، وتتم ةةل إذابيةةات مةةذ  التقنيةةة يف 
تك  ة األنظمة وال امى الصناعية القياسية ال  ال تزاد ، إال أنه را  أمهيتها توجد بع  العراقيل ال  حتود دون استعما ا وارت اع تاجيةاإلن

 6 .الصناعين الرئيسين يف مذا ا اداملنتجن  من قبل، نتيجة عدم تسجيل براوات اخ اعها عالية جدا
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 م روعاتها:البيوت المحميةة وأهم  أنواع-2
 

أي املغطةةاة املسةةتخدمة يف   مةةن خةة د العنصةةر السةةابن يتضةة  لنةةا أن الزراعةةة احملميةةة قةةد شةةهدت تطةةورا مةةع تطةةور البيةةوت احملميةةة         
 العم ية الزراعية، وما أن مذا النم  اإلنتاج  قد ي مل العديد من احملاصيل باخت   املكان والزمان.

حي  ختت   باخت  : ال كل ا ندس ، توفر  الزراع  حت  عدة أنواعنطوي البيوت احملمية يف ا اد ت أنواع البيوت المحمية:. 2-1
م  معيار ل تصني  مو طبيعة ا يكل املصنوعة منةه والغطةاو املسةتعمل، ا، وواا متص ة أو من ردة ويبقي أوسائل الت يد والتدفئة من عدمه

7أربعة أنواع أساسية والتايل: وع ي أسا  مذا األخري ميكننا التمييز بن
 

يعت  مذا النوع من أقدم األنواع ظهورا، والذي يت كل من ميكل يصنع عادة من أنابيةب فوالذيةة جم   ةة البيوت المحمية ال جاجية:  -
مس، حية  أن ةمايته مةن التآوةل وتةأتري العوامةل اقارجيةة، ويغطةي مةذا ا يكةل بةألواا مةن الزجةاو ال ة ا  ل سةماا بةدخود أشةعة ال ة

مسكها يزيد مع زيادة مساحة مةذ  األلةواا، ومةا يراعةي يف إن ةاو مةذا النةوع مةن البيةوت توجيههةا مةن ال ةرق إ  الغةر ، وان تكةون ذات 
جوانب مستقيمة وسق  مائل ع ي جهتن ل سماا بدخود الضوو، مع وجود فتحات ل تهوية جانبية وع وية )دخود ا واو البارد وخروو 

 م  مربع. 5000و 2500اخن(، مذا وميكنها أن ت غل مساحة ت اوا ما بن ا واو الس
مةةذ  البيةةوت ةمايةةة النباتةةات الرمي ةةة واألزمةةار...من حةةرارة الصةةي  وبةةرودة ال ةةتاو، ومةةا تعةةد  طةةة ل بيةةة وإو ةةار  موعةةادة مةةا تسةةتخد   

 ما تعد  طة وذل  إلجراو البحوث الزراعية.وبالتايل الزراعة يف اري مواعيدما، و ،نباتات املناطن اةارة والباردة
رنةة ( مقا%90ويكتسب مذا النوع من البيوت احملمية مزايا  من الغطاو الزجاج  ال  ا ، الةذي يعةر  بن اذيتةه العاليةة ل ضةوو)حوايل   

باةرارة املنبع ة من ال بة لي   وبذل  فهو يعمل ع ي االحت اظ ،نه ال يسم  من ن اذ األشعة حت  اةمراو واد أخرى والب ستي ، وما أ
 املزايا السابقة الذوررا  و ة ل عوامل البيئية اقارجية م ل الرياا، ئة الصناعية، وما يعت  أو ر مقاومالتدف إ داخل البي ، مما يق ل اةاجة 

لةة د، خطةةر االنكسةةار جةةراو سةةقوا ا إ ممةةا يق ةةل مةةن درجةةة ن اذيتةةه ل ضةةوو، إضةةافة  ،فهةةو أو ةةر عرضةةة ل سةةبات الغبةةار والطحالةةب ع يةةه
وبالنظر إ  ارت اع تك  ة إن اوما مقارنة بباق  أنواع البيوت احملمية، فقد أصب  استخدامها  دودا يف الوق  وارت اع درجة حرارته صي ا، 

 اةاضر.
لسةابن  يف طبيعةة الغطةاو، حية  يكمن االخت   بةن مةذا النةوع والنةوع االبيوت المحمية من األلياف ال جاجية )الفيبر جالس( :  -

يعت  ال ي  الزجاج  املدع  بالب ستي  )ال ي  ج  ( البديل األود ل زجاو وغطاو ل بيوت احملميةة، ويتكةون الغطةاو مةن بوليسة  مقةوى 
ئصةه )ال ية  ، ومةن أمة  خصام ، ومو مرن بالقةدر الكةايف ل ت بية  ع ةي ميكةل البية  0.8م   ومس  قدر   1.5ذو و افة نوعية قدرما 

نه يعمل ع ي ت ةتي  أشةعة ال ةمس السةاقطة ع يةه، األمةر الةذي يزيةد مةن جتةانس اإلضةاوة داخةل البية  بدرجةة أوة  مةن حالةة ج  ( أ
وت ةكل النقةةر  ،الغطةاو الزجةاج  العةةادي، ومةا أنةةه أو ةر مقاومةة ل نكسةةار جةراو سةةقوا الة د، بينمةةا يعةا  ع يةه تعةةري سةطحه ل خةةد 

بةةات الرمةةل والةة ا  والت ةةوث الكيميةةائ ، والةة  تةةؤدي إ  جتمةةع األتربةةة  ةةا ومنةةو الطحالةةب فتصةةب  داونةةة ال ةةون وتقةةل ب عةةل احتكاوةةه  بي
وبالتايل تكون أقل احتياجا ل ت يةد صةي ا و  ،ن اذيتها ل ضوو، وما تعت  شرائ  ال ي  ج   أقل مقدرة ع ي التوصيل اةراري من الزجاو

 يوت الزجاجية.ل تدفئة شتاوا مقارنة بالب
 و البةويل : البةولي  نومن أمهها منه عدة أنواع  توجد والذيم  بيوت  مية تكون مغطاة بالب ستي ، البيوت المحمية البالستيكية: -

رواجةةا واسةةتخداما، حيةة  يبةةاع و مهةةا ع ةةي شةةكل ل ةةائ  مةةن األاطيةةة ذات مقاسةةات ومسةة  خت ةة   ال ةةذان يعتةة ان أو ةةر فينايةةل و ورايةةد
مة  مربةع، أمةا ا يكةل  500حةدود  حسةب اةاجةة، وقةد تصةل مسةاحتها إ الغري، وما ميكن أن تكون مكي ة أو اةري مكي ةة حسب 

املستخدم يف مذ  البيوت فهو بسي  وال حيجب أشعة ال مس إال بنسبة ضئي ة حي  يكون ع ي شكل أقوا  نص  دائرية مةن أنابيةب 
ميةةةات توجيةةةه موقعهةةةا مةةةن ال ةةةماد إ  ا نةةةو  وفةةةن أبعةةةاد معينةةةة، مةةةذا وتت ةةةكل البيةةةوت جم   ةةةة، وي ةةة ا يف إن ةةةاو مةةةذا النةةةوع مةةةن احمل

 الب ستيكية من أصنا  فرعية نذور منها:
 .البيوت البسيطة املن ردة: حي  تكون ب كل نص  أسطواين أو ب كل إم يج  أو نص  أسطواين  ور 

 البيوت الب ستيكية املدعومة با واو: وم  ق ي ة االنت ار. 

  البيوت الب ستيكية املتنق ة: وال  متتاز بسهولة اإلدارة والبناو، وبتكالي  إجناز منخ ضة، وتستعمل يف انتاو ال ت ت واألزمار
 اةولية، وتسريع نضى بع  احملاصيل ال توية واقس.
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املةنخ  ... وع ةي الةرا  مةن ا  ةاي  ةن  وما توجد أنواع أخرى من البيوت الب ستيكية م ل: البيوت املتص ة متعددة القبةب، الن ةن    
ولعةةةل أمههةةةا مةةةو تعرضةةةها ل تمةةةزق ب عةةةل  ،األاطيةةةة الب سةةةتيكية وسةةةهولة ترويبهةةةا، إال أن اسةةةتعما ا يكةةةون عةةةادة مصةةةحوبا بعديةةةد امل ةةةاول

 دران الداخ ية ل بي  وما حيدث االبا أن يتكات  خبار املاو ع ي ا  ،العواص  ال ديدة، وت  ها بسرعة عند مناطن متاسها  يكل البي 
 الب ستيك ، األمر الذي يق ل من ن اذية الب ستي  ل ضوو، وما قد تتسبب قطرات املاو الساقطة ع ي النباتات النامية إضرارا  ا.

   ةة( ع ةي وم  مت ل أحد أنواع البيوت الب ستيكية، وال  تكون عبارة عن أقوا  معدنية )أنابيب جماألنفاق البالستيكية الماخفضة: -
م  46إ   20أمتةةار أمةةا طو ةةا فيةة اوا بةةن  4وميةةد ع يهةةا الب سةةتي ، ويب ةةع عرضةةها عةةادة  ةشةةكل نصةة  دائةةرة يغةةر  طرفيهةةا يف ال بةة

 م(، و ذا جند منها الصغرية واملتوسطة والكبرية. وي قي مذا النوع من البيوت احملمية رواجا وبريا يف أوساا املزارعن40)ي ضل عدم جتاوز  
عة  العةا، ومنهةا ا زائةر، وذلة  ال  ةاي تكالي هةا مقارنةة بةاألنواع األخةرى، ومةا تتصة  بسةهولة نق هةا وترويبهةا وخ ةة وزاةا، مةا يسةةم  

ووةةذا عةةدم ال جةةوو إ   ،وميكةةن مةةن تطبيةةن نظةةام الةةدورة الزراعيةةة الةةذي ذنةةب ال  حةةن م ةةاول أمةةراي ال بةةة ،بنق هةةا مةةن مكةةان إ  آخةةر
ري تكالي  خت  ة(، باإلضافة إ  عدم ال جةوو إ  التدفئةة الصةناعية حية  يعمةل شةكل الن ةن النصة  دائةري ع ةي م ومتهةا تعقيمها )توف

 الستقباد ضوو ال مس ومقاومة الرياا.
 ةالسةةبل ملعا ةة أمةة يعتةة  تنويةةع احملاصةةيل مةةن حيةة   ،جةةدا عديةةدةالبيةةوت احملميةةة  اصةةيل يف تةةزرع  أهللم الم روعللات المحميللة:. 2-2

االقتصةةادية الةة  ميكةةن إنتاجهةةا بك ةةرة لغةةري  احملاصةةيلنةةواع مةةن إال أنةةه توجةةد بعةة  األ ،الةة  تواجةةه املةةزارعن والتسةةويقيةامل ةةك ت ال نيةةة 
 8 احملمية جند اقضر يف املقدمة:م  احملاصيل ال  تزرع يف البيوت ا، ومن أبيعه
 من أو ر اقضر زراعة يف البيوت احملمية:الخضر: -

 ألوان وأشةةكاد بةةالعديةةد مةةن اقيةةارات املتاحةةة  توجةةدو  شةةيوعا، املزروعةةة يف البيةةوت احملميةةةاقضةةار  أنةةواعأو ةةر مةةن مةة   طم:الطمللا
  واريما.ألبادو ، رازان ،رامون، روزايل ،سامسنخت  ة من بينها:  وأحجام

 من بن أنواعه: شكاد واأللوان واألذواقاألحجام واأل: يزرع ال   ل بك رة والطماط  يف البيوت احملمية، ويكون خت    لفلفا ،
 واريما.بيكو  ، سايل، برميو، فاليان   ،إت نتي، ليونار

 ويت  إنتاو عدة أنواع منهما يف البيوت احملمية :البا نجانو  الخيار. 

 واريما. أملا ،آيدياد ،بان ا ،اناجو ، مالكنتالو بأنواعه املخت  ة و :البمام 

 أشكاد وأطواد املخت  ةو  لوانتت  زراعتها بأ :لفارولياا. 
 ال  ةة  ، وت ةملبطريقة متططببقةة و هةةا تقريبةا  ،النمةو موسة  متديةد يفل مةزارعن الةةراابن  م اليةة احملاصةيل مةةذ  :الورقيلة رالخضل، 

 واريما. السويسرية والسند ، اقس، ا رجريالسبانخ

 :والرحيان البنجر، ال جل، اقردد م ل املألوفة اقضروات من صغرية نسخ عن عبارة م و  الخضر الاغيرة. 

قواري، ومةن بةن ال واوةه تت  زراعة ال واوه يف البيوت احملمية ل محافظة ع يها من األمراي ال  قد تتعري  ا ووذا الطيور وال الفواكه:-
 9ال  تزرع يف البيوت احملمية جند:

 خاصة  يف البيوت احملميةيت  ار  أشجارمها فان ال تقاد وال يمون  فق تنمو خ د فصل ال تاو  : فكوااأشجار الحمضيات
 يف املناطن البارة ع ي مدار العام تقريبا.

 البيوت احمل ية، ال  يت  إنتاو العنب بألوان وأشكاد خت  ة.تعد الكروم من األشجار ال  تغر  بك رة يف : عابال 
 نظةرا لتعرضةها ل ك ةري مةن األمةراي الة  تتسةبب فيهةا اة ةرات،  مسةتحي ة اةقةود املك ةوفة شةبهزراعة ال راولة يف  تعد: فراولةال

 لذل  تعد البيوت احملمية املكان األفضل لزراعتها.
 ل  راولةة تعةد البيةوت احملميةة املكةان األفضةل لزراعتةه ل حصةود ع ةي منتةوو ذو جةودة عاليةة وما مةو اةةاد بالنسةبة : توت العليق

 مقارنة باةقود املك وفة.
 واريما. ا بل إو يل، نعناعالقدونس، وت مل الب الورقيات: -

 ال  يت  نق ها لزراعتها يف اةقود املك وفة. األةهار ونباتات ال ياة وشتالت الخضار: -
 

http://www.diynetwork.com/how-to/outdoors/gardening/how-to-grow-leafy-vegetables-and-herbs
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 :ري  الخضرفا انتاج محاال راعة المحميةة وأهميتها   ااةص-3
 

وال  متيزمةا عةن م ي تهةا يف اةقةود املك ةوفة، مةا يةنج  عةن ذلة   ،تنطوي الزراعة يف البيوت احملمية ع ي جمموعة من اقصائص          
 ؟ ومام  خت   مذ  التأتريات؟حتقين العديد من املزايا اإلنتاجية وال سيما يف جماد اقضر. فيا ترى مام  مذ  اقصائص

ل زراعة احملمية العديد من اقصائص املتع قة بظرو  اإلنتاو )فيزيائية وويميائية( والة  تسةه  بطريقةة  : ااةص ال راعة المحمية. 3-1
 مباشرة واري مباشرة يف تعظي  نتائى العم ية الزراعية، نذور منها:

وفةةارق يف   مت ةةل اإلضةةاوة املسةةتمدة مةةن أشةةعة ال ةةمس، عامةةل جةةد مهةة ارة والرطوبللة: االسللتفادة مللن اةضللاعةة وتعللدي  درجللة الحللر  -
 البيوت احملمية، ذل  أن خت   العم يات ال يزيائية والكيميائية داخل البي  احملمة  حتصةل ب ضة ه، و ةذا تعطةي أولويةة وة ى ملوقةع البية 

، والة  تنمةو سةيما بالنسةبة حملاصةيل اقضةرمن أشعة ال ةمس املنبع ةة والقصوى ونوع الغطاو املستعمل ون اذيته، قصد ضمان االست ادة ال
حسن ما ميكن يف ضوو ال مس الكامةل، فةالبيوت احملميةة تكتسةب اةةرارة اةارا مةع اإلشةعاع ال مسة  النافةذ خة د الغطةاو وتتحةود إ  أ

خل البية  تنط ةن منهةا اةةرارة باإلشةعاع إ  اقةارو يف شةكل طاقة حرارية عند م مستها ل  بة والنبات، وباملقابل فان األجسام الدافئة دا
نه يف حالةة ا ةو بي ، ويست اد من ذل  أأشعة طوي ة املوجة )حت  اةمراو( لي  واارا طاملا مناك فرق يف درجات اةرارة داخل وخارو ال
ةمةةةراو واة ةةةاظ ع يهةةةا ن ةةةاذ األشةةةعة حتةةة  االبةةةارد يعمةةةل اطةةةاو البيةةة  ع ةةةي االسةةةت ادة مةةةن اإلشةةةعاع ال مسةةة  قةةةدر اإلمكةةةان مةةةع عةةةدم إ

حية  يعمةل الغطةاو املناسةب ع ةي إن ةاذ األشةعة حتة  اةمةراو مةن داخةل  ،لي ، والعكس من ذل  حيدث يف حالة ا ةو اةةار االستعما 
 البي  ل تخ ص من اةرارة املكتسبة تدرذيا.

ط ق خبار املاو يف ا ةواو ن األتربة، حي  يعمل و مها ع ي إر امليا  موما تؤتر شدة اإلضاوة ع ي معدد النت  لدى النباتات ووذا تبخ   
يةل داخل البي  احملم  فيزيد تكات ه و توا  الرطويب، وتسم  مذ  الظامرة من حتقين فائدتن لنمو احملاصيل، أوالمها مو زيةادة سةرعة التم 

، تانيهمةا مةو التق يةل مةن 10سةيما يف املراحةل األو  مةن النمةو )ال ةت ت(ومة  العم يةة الة  تتةأتر مباشةرة بالرطوبةة وال  ،الضوئ  ل نباتةات
وذلة   ،درجة حرارة البي  احملم  )م د طبيع (، وقصد زيادة و اوة الت يد يف ف ات الصي  يوص  بتك ي  الغطاو النبةايت داخةل البية 

 11بتق يل املسافة بن النباتات.
مةن الغةازات الضةرورية واملهمةة يف عم يةة التم يةل  (co2يعت  ااز تاين أوسيد الكةاربون ) :(co2ةيادة تركي  غاة ثانا أكسيد الكاربون )-

الضةةوئ  ل نباتةةات، ف ةة  ظةةل البيةةوت الب سةةتيكية احملكمةةة اإلاةة ق والةة  متنةةع ن ةةاد  إ  اقةةارو، تةة او  وميةةات وبةةرية منةةه داخةةل البيةة  
إ  إضافته يف حاالت  ، وما يت  ال جوو12غاز ب كل وفري تغذي ن اا األوراق الناميةمما يؤدي إ  ترويزات موضعية  ذا ال ،الب ستيك 
وقد لوحظ أن تأتري ترويز مذا الغاز ع ي منو اقضر خيت   باخت  : نوع احملصود وعمر  واةالة ال يزيولوجيةة لةه والظةرو   نقص ترويز ،

 6إ   3نةةه بزيةةادة ترويةةز اةةاز تةةاين أوسةةيد الكةةاربون مةةن الةةة اقةةس، وجةةد أسةةبيل امل ةةاد ويف حالبيئيةةة األخةةرى مةةن حةةرارة ورطوبةةة، فع ةةي 
 أضعا  ترويز  الطبيع  يؤدي ذل  إ :

  أيام ع ي األقل، مما يسم  بزراعة  صود إضايف يف ن س املوس   10التبكري بالنضى ملدة 
  خاصة يف األصنا  سريعة النمو )املبكر( %100 - 40زيادة احملصود  قدار ، 
 دة نسبة املادة ا افة.زيا 
يعتةة  عامةةل امليةةا  عامةةل م صةة   يف جنةةاا أي عم يةةة زراعيةةة، وبةةالنظر إ  الصةةعوبات ا مةةة الةة  ي قيهةةا  تللوفير الميللاك ببللك  ماللتظم:-

النباتات ب كل  خ د املوس  الواحد ما يعين منو ااملزارعون يف اةقود املك وفة حود ضمان التزود  ذا املورد نظرا ل   األمطار وتذبذ 
وذلة  ب ضةل  ،طبيع  ويتسبب يف العديد من اقسائر جراو ضع  اإلنتاو، فان مذ  الصعوبات تقل حدلا ع ةي مسةتوى الزراعةة احملميةة

استخدام طرق حدي ة واقتصادية يف الغالب يف ري احملاصيل وم  طريقة الري بالتنقي ، ال  تعظ  من و ةاوة اسةتخدام ميةا  الةري، حية  
ضةةمن د النباتةةات مةةن امليةةا  بالقةةدر الكةةايف ويف الوقةة  املناسةةب، و ةةذا فهةة  جتنةةب اسةةتخدام )إمةةدار( وميةةات وبةةرية مةةن امليةةا  ومةةا تتسةةت ي

. وعةل صةعيد 13وما ي يد ذل  يف ت طية  حةرارة البية   ،حد مراحل منو النباتات ع ي عكس الزراعة املك وفةالتزود بامليا  وال سيما يف أ
و املتكةةات  داخةةل البيةة  الب سةةتيك  واملنط ةةن مةةن عم يةةة نةةت  النباتةةات وتبخةةر امليةةا  مةةن ال بةةة، إ  زيةةادة احملتةةوى آخةةر يسةةاعد خبةةار املةةا

 ، وبالتايل عامل إضايف لتحسن ظرو  منو النباتات حىت يف ظل نقص امليا .14الرطويب ل هواو داخل البي 
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مةةةن العناصةةةر الضةةةرورية لنمةةةو النباتةةةات عمومةةةا وداخةةةل البيةةةوت احملميةةةة تعتةةة  األمسةةةدة وةةةذل   : فواةلللد التسلللميد الكيميلللاةا والعضلللو  -
وبغةري تعةوي  نقصةها  ،نظرا السته ك مذ  املزروعات لكميات وبرية من العناصر الغذائية نتيجة لغةزارة النمةو وو افةة اإلنتةاو  خصوصا

لألمسدة الكيميائية وال  تت كل  ةيف ال بة وحىت تكون عم ية التسميد متكام ة، البد من إضافة األمسدة الكيميائية والعضوية معا، فبالنسب
...، 15واملغنيزيةومأساسا من العناصر الغذائيةة الكة ى وةالني وجن، ال وسة ور، البوتاسةيوم، ووةذا بعة  العناصةر الصةغرى والزنة  واةديةد 

 فانه يت  إضافتها إما بصورة مذابة يف ميا  الري بالتقطري وخاصة يف األراض  الرم ية، أو بصورة جافةة يف حالةة الةري السةطح  أو قةد تتبةع
ب مةع ، وتعظ  فوائد األمسدة الكيميائية إذا ما مت  إضةافتها ب ةكل منةتظ  ع ةي دفعةات بكميةات وتراويةز تتناسة16طريقة التسميد بالر 
حةداما ع ةي زيةادة النمةو اقضةري والةةبع  األخةر ع ةي زيةادة النمةو ال مةري. أمةةا أطةوار منةو  املخت  ةة، حية  تعمةةل إ احتياجةات النبةات يف

بالنسةةبة لألمسةةدة العضةةوية وخباصةةة اةيوانيةةة منهةةا فتةة ز أمهيتهةةا مةةع احملاصةةيل احملميةةة الةة  تةةزرع شةةتاوا حيةة  بةةرودة األري وا  ةةاي درجةةة 
مةةةن خةةة د تزويةةةد ال بةةة بةةةبع  العناصةةةر الغذائيةةةة الضةةةرورية  ،ة، حيةةة  تعمةةةل األمسةةةدة العضةةوية ع ةةةي تةةةدفئتها وحتسةةةن صةةة ات ال بةةةاةةةرار 

وتضا  مذ  األخرية إ  جانب بع  األمسدة الكيميائية يف مرح ة قبل الزراعة ل  بةة  17وبالتايل مساعدة النباتات ع ي النمو. ،وامل قودة
 جيدا مع ال بة. ع ي املصاطب وخت   

ويعطةة   صةةوال ذو أصةةنا  جيةةدة مةةن حيةة  حجةة  ال مةةار  ة اإلنتةةاو والعائةةد االقتصةةادي،ويةةؤدي التسةةميد املتةةوازن والصةةحي  إ  زيةةاد   
 18وال ون وال كل والطع  والرائحة، وما يعط  نباتا قويا يقاوم األمراي واة رات واآلفات الزراعية والظرو  ا وية السيئة.

تعمل البيوت احملمية واملغطاة بالزجاو أو الب ستي  السمي  املعاجل، ع ي محاية خت   النباتات الاباتات من تعلبات الطعس: حماية  -
مةةن تق بةةات الطقةةس الضةةارة والريةةاا القويةةة والصةةقيع، وع ةةي الصةةمود يف وجةةه األمطةةار الغزيةةرة والتغةةريات اةةةادة يف درجةةات اةةةرارة طةةواد 

جةةل زراعةةة  اصةةيل اقضةةر يف أشةةهر ال ةةتاو والطمةةاط   ةةي تةةوفري بيئةةة مسةةتقرة ودافئةةة مةةن أى تعمةةل مةةذ  البيةةوت عالسةةنة. ومةةن جهةةة أخةةر 
مكي ةات ومةراوا( ل ح ةاظ ع ةي أوراق النباتةةات )واقةس والبصةل وال   ةل واقيةار، أمةا يف فصةل الصةي  فةيمكن اسةتخدام وسةائل الت يةد 

 19ال مس اةارة ال  حتو ا إ  ال ون البين.ال ينة والناعمة، ومحايتها من التعري ألشعة 
 و تسةه  بةه بالنظر إ  اقصائص السابقة ال  تتمتةع  ةا الزراعةة احملميةة، فةان أو ةر شة :تةثيراتها على إنتاجية محاري  الخضر. 3-2

وذل  بعدة  ،ة مقارنة بالزراعة املك وفةنتاو  اصيل اقضر مو زيادة إنتاجيتها نتيجة حتسن مردودية املساحة املزروعمذ  الزراعة يف جماد إ
 20 مرات، حي  يتوق  ذل  ع ي نوع احملصود وعدد الدورات الزراعية يف املوس  الواحد وال  قد تصل إ  ت ث مرات.

 ا نةديف امل حن، مةدى ال روقةات املوجةودة بةن متوسة  إنتاجيةة بعة   اصةيل اقضةر يف  1يوض  ا دود رق   ،وع ي سبيل امل اد     
)الطمةةاط ،  حيةة  تبةةن أن إنتاجيةةة خت ةة   اصةةيل اقضةةر وال ةةتاو،ل صةة   الصةةي   بةةن ظةةرو  انتةةاو الزراعةةة املك ةةوفة والزراعةةة احملميةةة

 الزيةادة وبنسةب متباينةة، حية  ب غة م ي لةا يف ظةل ظةرو  الزراعةة املك ةوفة ظرو  الزراعةة احملميةة قةد فاقة   يف ظل ، اقيار(الباذجنان
  21.ل ص   الصي  وال تاو ع ي التوايليف اقيار،  %49-%16و ،يف الباذجنان %53- %75 و ،الطماط يف  67%- 80%
وت احملميةة املزروعةة احملاصيل احملمية ن سها وذل  عند اخت   املستوى التكنولوج  ل بي إنتاجيةفروقات بن  توجدانه  ،وما ن حظ      
بامل حن، حية  يبةن  2، ومو ما يوضحه ا دود رق  احملاصيل  ا أع ي إنتاجيةما و ما وان  او ر تقد األخرية، فك ما وان  مذ    ا
يف البيةوت احملميةة ذالةا تكةون وبةرية يف البيةوت  إنتاجيتةهد املك وفة، وان و  صود الطماط  يف البيوت احملمية او  منه يف اةق إنتاجية أن

يف اةقود املك وفة الطماط   إنتاجيةقدرت حج   أين، أس الياوع ي سبيل امل اد حالة  او ر تقدما، تكنولوج ال  تنطوي ع ي مستوى 
طن/ما  340 إ طن/ما  يف البيوت احملمية منخ ضة التكنولوجيا ل ص   الربيع والصي ، بينما ترت ع  160 إ طن/ما ، ل ت ع   60بة 
 22.لكامل السنة ع ي التوايل يالوجطن /ما يف البيوت احملمية متوسطة و مرت عة التكنو  570ع 

مةن حية  درجةة اةةرارة ونسةبة الرطوبةة واإلضةاوة ونسةبة تةاين أوسةيد  ع ي توفري الظرو  البيئية امل ئمة ل نباتتعمل الزراعة احملمية ف     
وميكةن حتة  ظةرو  الصةو   ،بةاتوجتهيةز ال بةة امل ئمةة لنمةو الن وإعةداد ،والتسةميد املتطةورة الةريباإلضةافة إيل اسةتخدام طةرق  ،الكربون

، وع ةةي محايتةةه مةةن الظةةرو  البيئيةةة اةةري 23الزجاجيةةة املتقدمةةة وبةةرامى الكمبيةةوتر املتخصصةةة أن نةةوفر ل نبةةات العوامةةل املناخيةةة امل  ةة  ل نمةةو
و خباصة يف نتاو يف اإل س رأحي  يسم  مذا النوع من الزراعة بالتوسع ال ،امل ئمة وذل ، مما يضمن منو جيد ل محاصيل وتعظي  ا تها

ومو ما يعظ  من الك اوة اإلنتاجية ل مساحة ويزيد من أرباا املزارعن، واألو ر من ذل  مو دوام  ،األصنا  ا جينة )اري  دودة النمو(
ب ةكل و وال  يصةب  باإلمكةان إنتاجهةا يف اةري موعةدما  ،والطماط  واقيار والكوسةاإلنتاو ع ي طود السنة ل عديد من  اصيل اقضر  
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مةةا يضةةمن وةةذل  ومةةو ( مةةادام منةةاك مقةةدرة ع ةةي الةةتحك  يف ظةةرو  وشةةروا منومةةا ع ةةي عكةةس الزراعةةة املك ةةوفة، فصةةل ال ةةتاو)مبكةةر 
مذا وجنةد لنظةام الزراعةة احملميةة وةذل  بعة   بالتايل حتقين الوفرة الغذائية ل سكان.، و 24وجودما يف األسواق ف ة أطود من مومسها املعتاد

 ية األخرى، ن خصها فيما ي  :األتار اإلذاب

  البيوت احملمية حتم  احملاصيل العالية القيمة من الظرو  اري امل ئمة واة رات واألمراي أن اصيل عالية ا ودة وصحية، إذ  إنتاو-

  القاب ة ل ستص ا  مساحات األراضعدم استنزا  ، و اةقل املك و  يفإنتاو شت ت ذات جودة عالية لزراعتها -

مةن  القةوم  ، وزيةادة الةدخلنظام اإلنتاو داخل البيوت احملمية يعط  املةزارع ميةزة االسةت ادة مةن األسةعار العاليةة ملواسة  اإلنتةاو مرونة نإ-
25  ل تصدير املوجهةاصيل احملنتيجة إنتاو  الصعبةالعم ت 

 

 ا املزيةد فري وميات وبةرية ميكةن اسةتخدامها يف استصةنتيجة استخدام الطرق االقتصادية، ما يسم  بتو استه ك ميا  الري من تق يل  -
 من األراض  الزراعية 

ووةةل ت ةة  املمارسةةات ي تةةب ع يهةةا  ، والوسةةائل امليكانيكيةةة...تق يةةل اسةةتخدام املبيةةدات عةةن طريةةن اسةةتخدام نظةة  املكافحةةة املتكام ةةة -
  ات والغري ضارة باإلنسان والبيئةاملبيد أتاراةصود ع ي  ار خاليه من 

 26 املبيدات استخداماحملافظة ع ي البيئة من خ د تق يل ال اقد أو الراش  من امليا  واألمسدة واةد من  -
عاليةةة حتةة  ظةةرو  اةقةةل  االقتصةةاديةوالةة  قةةد تكةةون تك  تهةةا  ،اسةةتخدام التقنيةةات واألمنةةاا اةدي ةةة يف زراعةةة اقضةةر احملميةةة إمكانيةةة -

  املك و 

27 املساحة   لرأ  املاد يف مساحة  دودة من األري وت غيل أو  قدر من العمالة املدربة يف وحدة املك االستغ د إمكانية-
 

كةن أن تق ةل مةن املزايةا وبالرا  من أمهيتها يف زيادة إنتاجية املزروعات والسيما اقضر، تعر  الزراعة احملمية   ةة مةن العيةو  والة  مي    
 ا تها بسرعة، ونذور ع ي سبيل امل اد:ن ، يت  التحك  فيها ومعالسابقة إ

 .مما يؤتر ع ي خصوبة األري ع ي املدى البعيد ،دورة زراعيةال وجود صعوبات يف تطبين نظام -

 .تعقي  ال بة يفاستخدام بع  الغازات السامة )بروميد املي يل(  -

ممةا يصةعب عم يةة  ، تعر  من قبل منها ظهور أنواع جديدة سرعة انت ار اآلفات اة رية وال طرية بن النباتات )نتيجة الرطوبة(، مع -
 الوقاية واملكافحة.

 مك  ة.تط ب تقنيات متطورة ، وما تتتط ب رعاية مستمرة -

ولةذل  البةد أن  ،)تك  ة الزراعة وتك  ة جتهيز البيوت احملمية وال  ختت ة  بةاخت   نةوع ا يكةل ونةوع الغطةاو( التك  ة النسبية العالية -
 فر  ا فررب تسويقية مميزة لك  تغطي مذ  التك  ة. تتو 

 .إن و اوة األداو التسويق  املصاحب لإلنتاو مو احملدد ملقدار الدخل والعائد ول ستمرار يف مذا النوع من اإلنتاو-

 متطلبات وشروط نجاح ال راعة المحمية: -4
واإلنتاجيةةة وال سةةيما يف  اصةةيل اقضةةر، ف بةةد مةةن تةةوفر جمموعةةة مةةن  مةةن أجةةل ب ةةوف أمةةدا  الزراعةةة احملميةةة املتع قةةة بتعظةةي  اإلنتةةاو   

ن خصةها  ذا النةوع مةن أمنةاا اإلنتةاو،وال  تصب يف جمم ها يف توفري الظرو  البيئية واري البيئية امل ئمة  ة ،ال روا واملتط بات األساسية
 فيما ي  :

العم يةة اإلنتاجيةة ف بةد مةن احة ام بعة  القواعةد يف مةذا ا ةاد، ومةن  : باعتبارما جةومر. شروط متعلعة بإنباع البيوت المحمية4-1
أمهها ضرورة اح ام األبعاد واملقاسات ال  ينطةوي ع يهةا وةل نةوع مةن أنةواع مةذ  البيةوت مةن حية  الطةود والعةري واالرت ةاع، ومةا ذةب 

زجةةاو، األليةا  الزجاجيةة، الب سةتي (، وذلة  ع ةي حسةةب حسةن اختيةار نوعيةة اطةاو اةمايةة مةةن بةن األنةواع ال  تةة السةابقة الةذور )ال
، ع ما أن األاطية الزجاجية ال تص   ل مناطن ال  يك ر 28شروا الن اذية لألشعة الضوئية )األشعة حت  اةمراو واألشعة فوق بن سجية(

بيةوت الب سةتيكية يف مةذ  املنةاطن،  ا خاصة ع ي النظرا الرت اع تك  تها اإلن ائية دون أن حتقن مزاي ،فيها ال د وال تناسب املناطن اةارة
موضع مذ  البيوت  ي  ذب توجيههةا ب ةكل يسةم  مةن تعظةي  اسةت ادلا مةن األشةعة الضةوئية واالبتعةاد عةن أمةاون  وما ذب مراعاة

 29ستخدمة.الظل، سواو بتوجيهها من ال ماد حنو ا نو  أو من ال رق ناحية الغر  ول  سب املوقع ونوعية البيوت امل
 وميكن إذازما فيما ي  : :روط متعلعة بمحيط البيوت المحمية. ش4-2
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وذل  من أجل جتنب العديد من العراقيل التقنية فيما بعد،  ،الختيار موقع إن او البيوت احملمية وم حقالا أمهية و ىا تيار الموقع:  -
ن تتوفر فيها مدات رياا طبيعية أو صناعية، وما ذب أن يراعي يف االختيار حي  ي  ا خ و املنطقة من التيارات ا وائية ال ديدة، أو أ

 القر  من أماون االسته ك واملواص ت حىت يسهل نقل املدخ ت وتصري  املنتجات، وتوفر املنطقة ع ي أيدي عام ة.
وذلة   ،صة حية إلن ةاو البيةوت احملميةةنةه و مةا وانة  األري مسةتوية و مةا وانة  أو ةر : يةرى املختصةون أارتفاع األرض واسلتواعها -

 لسهولة العمل واقدمة الزراعية  ا وال سيما فيما يتع ن بأعماد الري، إال أن االستواو الكبري ل  بة ينج  عنه صعوبة التصري .
الة ع ي منو ، ول تق يل من مذ  ال  تؤتر ال  يعية يع ي انتاو  اصيل اقضر الصي ية يف ال تاو العديد من العوائن الطب طبيعة التربة: -

العوائةةن ذةةب أن يراعةةي يف اختيةةار أراضةة  البيةةوت احملميةةة نوعيةةة تربتهةةا،  يةة   تكةةون ق ي ةةة امل وحةةة وجيةةدة الصةةر  والتهويةةة وخاليةةة مةةن 
ة املزذيةة، إال أن ذلة  ي ضل استخدام ال بة الرم يةة، ويف أا ةب األحيةان ذةب تبةدي ها يف بعة  املواسة  بال بة ااة ائش واألمراي، و ذ

وحيمةةل ح ةةوال مؤقتةةة مل ةةاول ال بةةة، لةةذا يوصةة  بعمةةل اسةةيل ل  بةةة مةةن األمةة ا الضةةارة باضةةافة و يتةةات الكالسةةيوم  ،قةةد يكةةون مك  ةةا
 )ا بس( أو باضافة مادة الك ي  لتق يل القاعدية.

اا الزراعةة احملميةة ألي  صةود وباقصةورب اقضةر، وةون مةذ  يعد توفر امليا  وبكميات وافيةة مةن العوامةل األساسةية لنجةتوفر المياك:  -
األخةةرية مةةن احملاصةةيل ال مريةةة والةة  حاجتهةةا ل مةةاو مسةةتمرة، وأن عةةدم ضةةمااا يةةؤدي إ  ف ةةل الزراعةةة وامل ةةروع، لةةذا ي ةة ا أتنةةاو اختيةةار 

 ال قي ة.أي خ وما من املعادن   املوقع التأود من وفرة امليا  وو ايتها ل سق  ووذا ص حيتها
تتميز احملاصيل املزروعة يف البيوت احملمية بسرعة إصابتها  خت   اآلفات ال طرية واة رية، ذل  أاا مكافحة الحبرات واألمراض:  -

 تةةزرع يف اةةري مواعيةةدما فضةة  عةةن عامةةل الرطوبةةة، لةةذا يتوجةةب اتبةةاع برنةةامى ل وقايةةة واملكافحةةة املتكام ةةة  ةةذ  اآلفةةات، قصةةد اة ةةاظ ع ةةي
 حي  ميكن ت ادي العديد من امل اول يف بدايالا وقبل انت ارما. ،وما أن عامل اق ة منا جد مه  مة النباتات وتعظي  اإلنتاو،  س
وأي م روع، حتتاو م اريع الزراعة احملمية إ  جمموعةة مةن اليةد العام ةة وذلة   سةب طبيعةة التكنولوجيةا واآلالت توفر اليد العاملة:  -

نوعية البيوت املستعم ة، حج  ونوعيةة اإلنتةاو، ومةا ي ة ا درجةة مةن التأميةل لةدى القةوة العام ةة بغةري املقةدرة ع ةي القيةام املستخدمة، 
 30بعم يات اإلنتاو والتحك  يف مدخ لا وضمان سريورلا.

 31أ رى:  شروط -
   ال ودة. أوبة من حي  التدفئة بالظرو  املناخية املناس احملم توفر مصدر وهربائ  قريب ووايف ليت  تزويد البي 

 توفر قطع التبديل ل مدفآت وأجهزة الري، ومياول البيوت يف األسواق احمل ية القريبة. 

  املوعد امل ئ  لإلنتاو ، ووذاعاليةالنتاجية اإلذو  ة ل سوقامل ئم أصنا  احملاصيلاختيار. 
 :العياسية الدراسة-5

دروسن، واملتم  ن يف إنتاجية اقضر يف ول من الزراعة احملمية )البيوت الب ستيكية( الختبار ال رق بن متوسط  ا تمعن امل
 ( قيمهما، وذل  باتباع اقطوات التالية:3نعتمد ع ي العينتن ال  يوض  ا دود رق  ) اةقود(والزراعة املك وفة )

ل قيام باختبار ال رضيات حود وجود ال رق  :ااةية. التعريف بالمتغيرين العبواةيين مح  الدراسة ورياغة الفروض اةح1 -5
 بن إنتاجية ا كتار من اقضر بسبب نوع الزراعة املعتمد نعر  املتغريين الع وائين التالين:

 إنتاجية اقضر يف الزراعة احملمية.مي ل :    املتغري الع وائ  -

                                                                                                                               

 إنتاجية اقضر يف اةقود. مي ل:   املتغري الع وائ  -

                                                                                                       

 أما ال رضيتن ال  نقوم باختبارمها يف مذا البح  فتتم ل فيما ي  :
ال يوجد فرق يف إنتاجية ا كتار من  اصيل اقضر بسبب نوع الزراعة املعتمد )زراعة  مية أو زراعة  الفرضية الافرية: -

 مك وفة(، وال  تصاف رياضيا وما ي  :    
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الزراعة احملمية أو  من إنتاجية اقضر يف اةقود املك وفة، وال   اقضر يفإنتاجية ا كتار من  اصيل  الفرضية البديلة: -
 :    تصاف رياضيا وما ي  

                                                                                                                                                
يانات إن إحصاوة االختبار م  دالة يف م ردات العينة يت  حسا ا باالعتماد ع ي ب اال تبار: )إحااعة(. حساب دالة 2 -5

 و  العينة، ويت  اختيارما حسب شكل التوزيع وال رضيات ال  يت  اختبارما، ويف مذ  اةالة و ا أن تبايين ا تمعن جمهولن ) 
 : رياضية التاليةتعطي بالع قة الاالختبار  ( فان إحصاوة لن( وحج  العينتن يقل عن ت تن )جمهو 

 
 حي : 

t. توزيع ستودن : 
 : مو متوس  العينة األو ، ويعطي بالع قة الرياضية التالية:

=560.747 

 : مو متوس  العينة ال انية، ويعطي بالع قة الرياضية التالية:
=228.489 

 التجميع  الذي يعر  بالع قة الرياضية التالية: التباين: مو 
 = 9699.817 

 مع الع   أن:
 : مو االحنرا  املعياري ل عينة األو .

=11384.029 

 : مو االحنرا  املعياري ل عينة ال انية.

=8015.604 

 حصاوة م :تكون قيمة اإل ت  صحيحة وعندما نع

 

 
م  قي  اةرجة املعيارية  ةالقيم الافرية:. تحديد العيمة الحرجة المعيارية واتخا  العرار حور قبور أو رفض الفرضية 3 -3

فان  طر  و ا أن فرضية العدم ذات 0.05عند مستوى املعنوية ها، فرفض ومنطقة   التوزيع االحتمايل ال  ت صل بن منطقة قبود
 القيمة ا دولية حتسب وما ي  :
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 أما اختاذ القرار و ا أن ال رضية البدي ة ذات الطر  فيكون ع ي ال كل التايل:

 
إنتاجية ا كتار من  اصيل اقضر   ميكن القود بأنو   نرف ومنه   رف تقع يف منطقة  ن حظ أن القيمة احملسوبة 

مما يدد ع ي أن بيانات العينتن املختارتن قد ، 0.05عند مستوى املعنوية  يف الزراعة احملمية أو  من إنتاجية اقضر يف اةقود املك وفة
أنواع الزراعة مي  مذا النوع من بين  وجود أتر استخدام البيوت احملمية ع ي إنتاجية اقضر يف والية مي ة، مما يدفعنا ل توصية بتع

 االقتصادية، وأحد الطرق املبتكرة يف السنوات األخرية ملواجهة العجز يف احملاصيل الزراعية.
لقد مكن  مذ  الدراسة البح ية يف جماد الزرعة احملمية وأمهيتها يف حتسن إنتاجية  اصيل اقضر بوالية مي ة، ع ي الوقو  ع ي   الرة:

 نتائى والتوصيات ع ي النحو التايل:جمموعة من ال
 حي  مت التوصل إ  جمموعة من النتائى نوردما والتايل:الاتاةج: -1
وبات ال  ت هدما الزراعة عنظ  اإلنتاو اةدي ، ال  حتاود التق يل من حدة الص أحدالزراعة يف البيوت احملمية،  أوتعد الزراعة احملمية  -

املساعدة ع ي توفري العوامل البيئية امل ئمة لنمو النباتات من ماو، ضوو، حرارة، لوية واازات، رطوبة، املك وفة يف اةقود، من خ د 
 واإلنتاجية، وخباصة يف  اصيل اقضر.اإلنتاو  ومو ما يضمن منو جيد  ا وتعظي  ةج  ،عناصر اذائية، ...ا 

ايا أخرى ال تقل أمهية، تتع ن  قدرلا ع ي ضمان استمرار انتاو احملاصيل خب   رفع حج  اإلنتاجية، تنطوي الزراعة احملمية ع ي مز  -
شتاوا وصي ا، ومو ما يزيد من  إنتاجهاوال سيما اقضر والطماط  واقيار وال   ل واقس...طواد السنة وبغري مواعيدما، حي  ميكن 

تخدام مدخ ت العم ية اإلنتاجية من ماو واري وأمسدة األسعار، مذا باإلضافة إ  التحسن من و اوة اسدرجة وفرلا واستقرار 
 ، وحتسن مداخيل املزارعن واحملافظة ع ي البيئة.وعمالة...

جناا مذا النوع من الزراعة وب وف  اسنها، يتط ب توفري جمموعة من ال روا واإلجراوات، ولعل يف مقدمتها جند : حسن اختيار  إن -
، مذا األخري الذي ي  ا فيه وذل  جودة الصن  إنتاجهتناسب وظرو  املوقع ونوع احملصود املراد نوع البي  من ميكل واطاو  ا ي

خصوبة ال بة )الرم ية(، وفرلا ع ي امليا ، اليد العام ة، وقر ا من  ، وما ي  ا يف اختيار املوقعواآلفاتومقاومته ل ظرو  القاسية 
 ت  ا البد من تطبين برنامى متكامل ل وقاية واملكافحة  ا، مذا باإلضافة إ  شروا أخرى.املواص ت، وبالنظر إ  سرعة انت ار اآلفا

رنة بالزراعة لقد اتب  الدراسة القياسية حقيقة أتر مذا النم  اإلنتاج  )الزراعة احملمية( ع ي زيادة إنتاجية بع   اصيل اقضر مقا -
بوالية مي ة  ل زراعة احملمية ع ي إنتاجية اقضر أترل ري الص ري القائل بعدم وجود رف  ا إ ، ومو ما يؤدي بنا املك وفة يف اةقود

 (، وقبود ال ري البديل القائل بوجود أتر ل زراعة احملمية ع ي إنتاجية اقضر بوالية مي ة لن س ال  ة السابقة.2018-2000ل   ة )
 ي  :، توص  الدراسة  ا السابقةالنتائى ع ي ضوو مالتوريات:-2

 تقدمي باق   اصيل اقضر باملنطقة، و ود  اصيل جديدة مستقب  وال اوهة، وذل  من خ دتعمي  ن اا الزراعة احملمية ع ي  -
 مساحات جديدة. االست مار و ودل مزارعن، لت جيع دع  
، معا تهانطقة ال مالية من الوالية، و اولة وال سيما يف امل اإلنتاج النظر يف خت   الصعوبات ال  الزال  تعين توسع مذا النم   -

 ...ا .، وفرة امليا  والكهرباواإلنتاو، ارت اع تكالي  مدخ ت األسعارنذور منها: م اول التخزين، التسوين، عدم استقرار 
حج  اإلنتاو وتعظي  و اوة يف رفع  اإلنتاج املزارعن واملست مرين، بأمهية مذا النم   أوسااحتسيسية يف  إع ميةالقيام  م ت  -

 املستجدات ال نية والتقنية. بأم دوريا  وإع مه استخدام املوارد، 
 ، م ل البيوت الب ستيكية متعددة القبب.األع يا ديدة من الزراعة احملمية ذات اإلنتاجية  األمناا إ االنتقاد  -
  يا وإق يميا، وذل  بغري توفري مدخ ت العم ية   ذا النظام الزراع  وخ  يا أماميا املرتبطةت جيع الصناعات الزراعية والغذائية  -

 اإلنتاجية وخ   تكالي ها من جهة، وتعظي  االست ادة من خرجالا )احملاصيل( من جهة أخرى.
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  أفضل يف فنيات مذا تقدمي دورات تكوينية لصاا املزارعن واملست مرين يف جماد الزراعة احملمية ل خضر، من اجل املام أو  وحتك -
 بتعظي  اإلنتاو والقدرة ع ي مواجهة الصعوبات املواجهة ميدانيا.  النم  اإلنتاج  ع ي أسا  ع م ، ما يسم

 
 ملحق الجداول واألشكال البيانية

 
 .2010الهند سنة مقارنة بين متوسط إنتاجية بعض محاصيل الخضر تحت ظروف الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية في  :(1) رقم الجدول

 الوحدة: كغ/ النبتة                                                                                                                      

         Source: M. Rajasekar , T. Arumugam and S. Ramesh Kumar, Influence of weather and growing environment on   
                       vegetable growth and yield , Journal of Horticulture and Forestry, Vol. 5(10), India, November 2013,  
                       pp: 162-164.          

              
 .2014ذات المستويات التكنولوجية المختلفة في بعض الدول سنة تحت ظروف الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية الطماطم مقارنة بين إنتاجية  :(2) رقم الجدول

 طن/ هآ الوحدة:                                                                                                                                                                           
 

 ال راعة المكبوفة الدول
 ال راعة المحمية

 كاولوجيامرتفعة الت متوسطة التكاولوجيا ماخفضة التكاولوجيا

 كام  الساة فالا الربيع والايف الفصول

 - 165 165-159 103-86 إسبانيا

 570 340 160 60 أستراليا

 - - 208 - المغرب

 450 - 150 - فرنسا

        Source: Thibault Nordeyم and others ,Protected cultivation of vegetable corps in sub-Saharan Africa: limits  ممممممممم
ممممممممممم prospects for smallholders , Journal of Agronomy for Sustainable Development, INRA andمandممممممممممممممممممممم
    Springer-Verlag France SAS , 2017 , p: 14ممممممممممممممممممممم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكبوفة المحمية نوع ال راعة

 البتاع الايف البتاع الايف الفاور

 4.65 3.19 7.78 5.75 الطماطم

 4.79 2.78 7.34 4.86 البادنجان

 4.46 5.8 5.63 6.75 الخيار
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      2018-2000يلة خالل الفترة (: إنتاجية محاصيل الخضر* في والية م3الجدول رقم )

 )غير المحمية( إنتاجية محاصيل الخضر للحقول المكشوفة
 (كتار)ق/ه

 )المحمية( البالستيكيةإنتاجية محاصيل الخضر للبيوت 
 السنوات (كتار)ق/ه

157,0 583,0 2000 
125,2 492,7 2001 
142,5 676,2 2002 
166,7 650,8 2003 
185,3 589,0 2004 
169,9 577,2 2005 
159,3 316,2 2006 
164,1 503,6 2007 
172,2 477,7 2008 
186,8 340,4 2009 
180,7 491,1 2010 
176,4 519,5 2011 
259,3 636,2 2012 
346,2 690,6 2013 
334,9 557,9 2014 
358,1 577,1 2015 
372,8 664,0 2016 
384,7 675,0 2017 
299,2 636,0 2018 

 2018مديرية املصاا ال  حية لوالية مي ة -: لمادرا        
 .2015 – 2000وزارة ال  حة والتنمية الري ية والصيد البحري، الس س ة -                 

 الطماط ، ال   ل اة و، ال   ل اةار، أخرى.*  اصيل اقضر املعنية م :             

 
 والمراجع:اةحاالت 

 

1
- L. McCartney، M. G. Lefsrud, PROTECTED AGRICULTURE IN EXTREME ENVIRONMENTS:مA 

REVIEW OF CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTUREمIN TROPICAL, ARID، POLAR, AND 

URBAN LOCATIONS، on the site: 

https://www.researchgate.net/publication/324671539_Protected_Agriculture_in_Extreme_Environments_A

_Review_of_Controlled_Environment_Agriculture_in_Tropical_Arid_Polar_and_Urban_Locations.consult

ed on 10/01/2019. 
2
- Luz E. Padilla Bernalمand all, Competitiveness of Zacatecas (Mexico) Protected Agriculture: The Fresh 

Tomato Industry, International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010, p 

46. 
3
- Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), 2017, p 1, on the site: 

 http://www.iica.intم.consulted on 10/01/2019. 

 
4
م.20-19، رب رب: 1999، املكتبة األوادميية، القامرة، 1احملمية، الطبعة تكنولوجيا الزراعات ،أمحد عبد املنع  حسنم-

5
- Sanjeev Kumar and all، Technologies and Sustainability of Protected Cultivation for Hi-Valued 

Vegetable Cropons the site: https:www.researchgate.net/publication/326016018 (consulted on 8/01/2019). 
6
-Leland Creswell , Thing+ IOT Smart Greenhouse Project in Japan — A Practical Overview Featuring 

Temperature & Humidity Sensing, 18/2/2018, on the site: 
https://medium.com/@leland.creswell_70268/thing-iot-smart-greenhouse-project-in-japan-a-practical-

overview-featuring-temperature-92fcdfcc4726 (consulted le 10/01/2019). 
 انظر إ :   -7

 

https://www.researchgate.net/publication/324671539_Protected_Agriculture_in_Extreme_Environments_A_Review_of_Controlled_Environment_Agriculture_in_Tropical_Arid_Polar_and_Urban_Locations
https://www.researchgate.net/publication/324671539_Protected_Agriculture_in_Extreme_Environments_A_Review_of_Controlled_Environment_Agriculture_in_Tropical_Arid_Polar_and_Urban_Locations
http://www.iica.int/
https://medium.com/@leland.creswell_70268
https://medium.com/@leland.creswell_70268
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