
 مباني نظري  2محاضرة   

 البيوت المحمية 

  لمقدمةا

كثار ورراعة المحاييل إلالظروف المثلى   يئهيما كالدفيئة عبارة عن هيكل يستخدم الضوء الطبيعي بداخله 

النبات ، أو لعرل النباتات من األمراض أو الحشرات. تختلف تكلفة تياميم على ث ابحاال ألجراء اوالبستانية ،

. على سبيل المحمي االخضرللبيت متطلبات مشروع معين لالمختلفة بشكل كبير ويلرم إجراء تقييم دقيق  الدفيئات

، بينما دفيئة بغطاء رجاجي بيت محمي تكلفة يمكن ان تغطي نتا  الرهور طوال العام إلالمثال ، دفيئة تستخدم  

 . البوليثينمن غطاء تغطي تكلفة أن  المرروعة تستخدم لمدة شهر أو شهرين يمكن للنباتات 

 موقع الدفيئة 

  .دفيئةالموقع او مكان  لتعيينيجب مراعاة العوامل التالية 

. هذا يسهل نقل 200\1  إلى 100\1 منالتضاريس: يجب أن تكون األرض مستوية تقريبًا مع التدر  المثالي  -1

دة التيريف وتقع في منطقة مفتوحة خالية من يجب أيًضا أن تكون األرض جي .من والى البيتعربات النباتات 

إلبطاء الرياح قبل أن او الرياح  او االشجار العاملة كميداتميدات الرياح: المباني  .األشجار أو المبانيظالل 

 تضرب الدفيئة ، يجب أن تكون بعيدة بما فيه الكفاية بعيًدا عن الدفيئة لمنع التظليل.

التربة الثقيلة جدا عادة ال تكون  .عميقة متوسطة القوامالالتربة: التربة الجيدة ضرورية ، مع وجود التربة المثالية  -2

 .مرضية

متر  8400محيول كامل قد تتطلب ما ييل إلى رراعة نظام ان إمدادات المياه وجودتها: مياه جيدة ونظيفة.  -3

، ويجب أن يكون ميدر المياه قادًرا على توفير كل ما هو  (م واحدفي عا لتًرا / متر مربع 840مكعب للهكتار )

كميات رائدة من اليوديوم أو الحديد وعدم توارن األس  يجب ان ال يحتويقبل استخدام أي ماء ، ومطلوب. 

ر يجب معالجته بالكلواذا كان مياه بركة الهيدروجيني ، والذي يجب تيحيحه من قبل استخدام الماء لري النبات. 

  .الكائنات الحيةووقت االستخدام لقتل الطحالب والجذور 

  ليةألاالكهرباء: الكهرباء ستكون مطلوبة في حالة التهوية  -4

يجب أن يكون و. وتيديرها الى االسواقوجمع النباتات المحيودة  المستلرمات لجلبالطرق: الطرق ضرورية  -5

  .هناك مساحة كافية لوقوف السيارات

القوى العاملة: أعمال رراعة المحاييل تحت الدفيئات الرراعية كثيفة العمالة. المكننة لبعض العمليات ، مثل  -6

الري اآللي معدات التدفئة والتبريد التي يتحكم فيها الكمبيوتر أنظمة البذار اآللي وآالت القدر ، فهذه األجهرة تمكن 

 .دائمينموظفين  فضل تدريبيولكن لة من العماريادة اإلنتاجية بعدد أقل من أيحابها 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 انواع البيوت المحمية 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 متطلبات تصميم البيوت المحمية 

 الضوء: اوال : 

 ىلقتتان من المهم للمحاييل التي تررع في الدفيئة فيجب أن يكون بناء الدفيئة يتيح أفضل دخول ممكن للضوء 

الكمية المثلى من الضوء ، ليس فقط عندما تكون السماء يافية )ضوء مباشر( ، ولكن أيًضا عندما تكون غائمة 

على الرغم من التيميم الجيد لـ الضوء  .تحسن األلوان الفاتحة واألسطح العاكسة انتقال الضوء .()ضوء منتشر

 .إنتا  نباتات حساسة للضوءعند الطبيعي ، قد تكون هناك حاجة لإلضاءة االيطناعية 

 أحمال التيميم: ثانيا" :

يشمل الحمل الميت ورن الهيكل ،  اذ .ةحيل الاحمالميتة واال حماليجب أن تكون الدفيئة قادرة على تحمل كل من اال

عند ورن األشخاص يشمل فالحمل الحي اما  الرجا  والمعدات الدائمة ووحدات التدفئة والتبريد وفتحات التهويةو

 .العمل على األسطح والنباتات المعلقة وأحمال الرياح

 : االساسات ثالثا" : 

الهيكل على تثبيت في بعض الحاالت ، قد يتم  .إلى األرضونقل األحمال البيت هيكل  االساساتيجب أن تدعم 

في حاالت أخرى ، سواء كان و .االساس  هذا النوع من يتم تثبيت الدعامات علىومن الخرسانة ) اللشة( األساس 

 .هناك أساس ملموس أم ال ، يمكن دعم الهيكل بواسطة عوارض عمودية موضوعة على قواعد خرسانية

 :  االنشاء حجم عنايررابعا" : 

متر هي األقل تكلفة في البناء ، وان كلفة البيت الكلية تقل عندما يكون الطول  3.2استخدام مدادات طول كل منها 

  .يجب أن يكون ارتفاع الدفيئة يكفي لتشغيل اآلالت و راحة العمالو .من أربعة إلى خمسة أضعاف عرض البيت

ومع ذلك ، مع  .جعلها أسهل في الحيول على المناخ النباتي المطلوبطبيعية ويالتهوية التحسن الريادة في الطول 

متعددة الدفيئات في المتر  3.0إلى  2.8يويى بارتفاعات من  .أسقف عالية جًدا ، تيبح الييانة أكثر يعوبة

مترين لتوفير رتفاع عن الاال يقل ، يجب أن  ) المستقل(في الدفيئات ذات االمتداد الواحدو  .لآلالت بالتحرك بحرية

 .مساحة عمل غير مقيدة

 المواد اإلنشائيةخامسا" : 

 في األرضيات واإلطارات واألغطيةحيرها يمكن  

 : االرضيات  -1

يمكن بناء األرضيات من المسامية الخرسانة أو األسمنت البورتالندي أو الحيى أو الطين المضغوط مغطاة بنسيج 

 .البورتالندي مرغوبًا فيه في مناطق المرور حيث تحدث أحمال ثقيلةقد يكون األسمنت  .بولي بروبيلين قوي

 اإلطارات:  -2



الدفيئات  .معقدة ، اعتماًدا على خيال الميمم والمتطلبات الهندسيةالمن البسيط إلى  Greenhouse تتراوح إطارات

أرخص من اليلب  .التينيع يجب أن يجلفن اليلب بعد .عادة ما تكون مينوعة من الفوالذ أو األلمنيوم أو الخشب

الخشب أقل  .باهظة الثمن  ولكن .األلمنيوم مقاوم للتآكل وسهل االستخدام .لسقف الرئيسيالطارااأللومنيوم ومثالية 

مالءمة للبناء الخفيف الورن وظروف الرطوبة العالية الموجودة في البيوت البالستيكية ، لذلك فقط األخشاب عالية 

المواد الحافظة  هي التي ممكن استخدامها . مواد حافظةباألنواع التي تمت معالجتها وللتآكل  الجودة األكثر مقاومة

 (ACA) ، ررنيخات النحاس األمونيا (CCA) الررنيخللبيوت المحمية هي كرومات النحاس للخشب المستعمل 

 .نفتانات النحاس ونفتانات الرنكو

 األغطية: -3

  :التالية االنواع طابقة بشكل يحيح. وتشمل أغطية الدفيئةتيجب أن يكون نوع اإلطار والغطاء م 

ومع ذلك ، فإن التراكم  (بالمائة 90الرجا : الرجا  غالي الثمن ، لكنه األكثر متانة تغطي وتنقل معظم الضوء ) -أ

الضوء. الحد األدنى لعرض الرجا  تستخدم  التدريجي لألوساخ والطحالب ، يؤدي في النهاية إلى انخفاض في نقل

. هيكل من األلومنيوم ²كجم / م  2.8م ويرن لم 4ملم عرض. كالهما بسمك  730ملم. الشائع أيًضا هو  610عادة 

تقلل من تكاليف الحرارة وتحافظ على ولييانة ومقاوًما للعوامل الجوية ا منخفضبغطاء رجاجي يوفر هيكاًل 

من عيوب وكثيرا ما يستخدم الرجا  المقّسى ألنه كذلك أقوى مرتين إلى ثالث مرات من الرجا  العادي.  .الرطوبة

 ضل هيكل اإلطار من األلياف الرجاجية أو البالستيك، يفلبناء اكلفة وبتالي ريادة تالرجا  سهولة كسره في البداية 

 .ب أن تتالءم جيًدا لدعم الرجا  الثقيل واليلبيجب أن تكون اإلطارات قوية و يجو، عند استعمال غطاء رجاجي 

درجة جيدة من األلياف  .األلياف الرجاجية: األلياف الرجاجية خفيفة الورن وقوية و عمليا واقية من البرد -ب

أو درجات فقط شفاف الاستخدم  .ل تغلغل الضوءتقلبتالي لون و تالرجاجية يجب استخدامه ألن الدرجات الرديئة ت

هناك حاجة إلى طبقة جديدة من الراتينج   .سنة 20-15تدوم األلياف الرجاجية  Tedlarcoated .اء الدفيئةشفافة لبن

اختراق الضوء في البداية جيد مثل الرجا  ولكن يمكن أن تتدهور بشكل كبير بمرور الوقت إذا  .سنة 15-10بعد 

لبوليستر المقوى باأللياف الرجاجية أكثر مقاومة الواح ا  .كانت الدرجات ضعيفة من األلياف الرجاجية المستخدمة

في المائة لكنها تنخفض بشكل ملحوظ  85انتقال الضوء حوالي  .البوليثين غطاءللتأثيرات من الرجا  وأكثر دائم من 

األلياف الرجاجية متوسطة  .سنوات 5-4ستخدم مادة مانعة للتسرب من األكريليك كل وتما لم يتم تنظيف السطح 

  .ة بين الرجا  والبوليثينالتكلف

يفائح من االكريليك أو ، يتكون من  مفيولة بشبكاتبالستيك مردو  الجدار: بالستيك يلب مردو  الطبقة  - 

طويلة  وهو ايضا من االغطية لطاقةا % من   30 وبالتالي توفير موفرة للحرارة الغطية ثيلين وهو من االالبولي

ير يفراء تدوم طويالً ؛ على الرغم من أن البولي كربونات عادة ما تيفر بشكل ورقة األكريليك هي مادة غ .العمر

يمكن  .أسرع ، فهي كذلك عادة ما تكون محمية بطبقة من مثبطات األشعة فوق البنفسجية على السطح المكشوف

 دة عامة ، تقلل كلكقاع .يمكن أن تكون مادة البولي كربونات منحنية أكثر المنحنية ، .استخدام كالهما على األسطح

٪ 90بنسبة  بينما يمر الضوء ) النفاذية(من الضوء ،  % 80حوالي  %وبتالي يمر 10طبقة الضوء بحوالي 

 .للرجا 

بشكل عام يتم استبدالها بشكل متكرر  .جودة وعدة مواد مختلفةب: أغلفة بالستيك متوفرة في عدة درجات  بالستيك -ء

التكاليف اإلنشائية منخفضة للغاية ألن يمكن أن يكون اإلطار أخف ورنا واألغشية   .خرىألا غطيةألاأكثر من 

األفالم مينوعة من البولي  .الرجا  اقل منالضوء من هذه األغشية البالستيكية  نفاذية .البالستيكية غير مكلفة

 درجة الدفيئة التجارية .بوليمرات مشتركة ، و مواد اخرىاو ،  (PVC) بولي فينيل كلوريداو ،  (PE)إيثيلين 



 

 PE  إلى  12من  عمر االغطية البالستكلديها مثبطات األشعة فوق البنفسجية للحماية من األشعة فوق البنفسجية ؛

يمكن استخدام المضافات الجديدة لتينيع البالستيك الذي  .سنوات 3-2تستمر البوليمرات المشتركة لمدة  .شهًرا 18

 يكلف فيلم  .كلفة التدفئةمرة أخرى في الدفيئة وكذلك الرجا  مما يساعد على تقليل يمنع ويعكس الحرارة المشعة 

PVC أو الفينيل أكثر من مرتين إلى خمس مرات من PE ألنه يجذب الغبار من  .ولكن يستمر لمدة خمس سنوات

 .يجب غسلها من حين آلخروالجو ، 

  التهوية سادسا" : 

البيت األخضر. يتم استبدال في تحكم البيئي لل اداةفي المناطق االستوائية ، من المحتمل أن تكون التهوية هي أهم 

الهواء الخارجي لخفض درجة الحرارة وتقليل الرطوبة و للحفاظ على إمداد ثاني أكسيد بالهواء داخل المبنى 

ئل الطبيعية ، مع فتحات التهوية و األبواب ، أو بالوسائل يتم تحقيق ذلك بالوسا  .الكربون لعملية التمثيل الضوئي

مكعب في الثانية. للحيول متر عادة ما يتم التعبير عن معدل التهوية على شكل  .الميكانيكية ، باستخدام المراوح

معدل تدفق الهواء في فان درجات مئوية في الدفيئة المكسوة بالرجا  ،  4على ارتفاع حرارة معقول أقل من 

ال تيبح  .متر مكعب / ثانية ولكل متر مربع من مساحة األرضية 0.05-0.04المناطق االستوائية يجب أن يكون 

من خالل المكسوة بالبوليثين ساخنة بسبب شفافية البالستيك. غالبًا ما يتم توفير تهوية طبيعية كافية  المحميةالبيوت 

 ولكنفقط من مساحة األرضية.  % 7-3يل إلى تقد  ه الفتحات أن هذ وبتاليكبيرة في كل طرف ، البواب األ

 .الحركة في البيت المحميال تساعد في التهوية فحسب ، بل تتيح أيًضا سهولة هذه األبواب الكبيرة 

الدفيئة ، يجب  دفئةي المناطق الباردة خالل الشتاء عندما يتم تفف .تركيب مراوح دائرية في الدفيئة هو استثمار جيد

بواسطة بدون خلط الهواء  .درجات الحرارة موحدة في جميع أنحاء الهيكل الداخلي ىيتم الحفاظ عللالهواء  ويرتد

مراوح استعمال   .الهواء الدافئ يرتفع إلى األعلى والهواء البارد يستقر حول النباتات على األرض فانالمراوح 

أقل )للدفيئات اليغيرة    .كافيةتعتبر الدفيئة  موجود فيالربع حجم الهواء  بمقدارالهواء  تبديل ادرة علىيغيرة ق

الروايا المتقابلة قطريًا ، ولكن بعيًدا عن األطراف و  موضوعة في( يجب أن تكون المراوح طول  متًرا 18من 

باإلضافة إلى ذلك ، يجب تشغيل المراوح بشكل  .الهدف هو تطوير نمط دائري )بيضاوي( لحركة الهواء .الجوانب

 . مستمر خالل فيل الشتاء وتنطفئ خالل الييف عندما تحتا  الدفيئة إلى التهوية

 تبريد السابعا" :

تسمح مواد  بة، المطلو .، فإن يجب تبريد الدفيئة لتحقيق الظروف لجنوبيةنتيجة للموسم الحار الطويل في المناطق ا

الطول الموجي الطويل مثل االشعاع ب)أي الضوء المرئي( ، ولكن  قييربطول موجي بمرور االشعة الترجيج 

( االحتباس الحراري  اليوب )درجة الحرارة داخل وبتالي   .األشعة تحت الحمراء )الحرارة( محاير داخل الدفيئة

 بسبب ظاهرة االحتباس الحراري ،، و درجة مئوية أعلى من درجة الحرارة المحيطة بالخار  30-20إلى تيل 

  .اليوبات الرراعية تتطلب أنظمة تبريد في الييف والشتاء فان 

 

 

 



 

 أنظمة التبريد الصيفي

ارتفاع درجات الحرارة في الييف يعني أن هناك حاجة الضغط السالب ) سحب الهواء من البيت( :  أنظمة  -1

جود في الدفيئة بهواء أكثر يمكن تحقيق ذلك عن طريق استبدال الهواء المو .مستمرة إلرالة الحرارة من الدفيئة

إذا كانت درجات الحرارة الخارجية منخفضة بدرجة كافية ، وإذا كانت درجات  ، هذا ييلح برودة من الخار 

حركة وبتالي فان   .الهواء بشكل سلبي من خالل فتحات السقف سحبيتم ف  الحرارة في الدفيئات ليست مفرطة

الى .الهواء البارد من الفتحات الجانبية أو النهائيةسحب  تعمل بنفس الوقت على الهواء الدافئ لألعلى وللخار  

للتبريد الييفي ،  ةفعاليالمحدود  ولكنه  .هذا النظام هو األكثر فعالية في الشتاء والربيع والخريف داخل البيت ،

 . النظامحيث أن الحمل الشمسي الوارد ودرجة حرارة الهواء الخارجي قد تتجاور قدرات هذا 

 الضغط المرتفع الموجب ) دفع الهواء الى البيت ( انظمة  -2

التبريد النشط المستخدم في اليوبات الرراعية مة نظاالمروحة والوسادة: هذا هو النوع األكثر شيوًعا من  انظمة -3

فإنه يمتص الطاقة من البيئة يستخدم النظام مبدأ الحرارة الكامنة لـ التبخر ، أي عندما يتبخر الماء السائل  .التجارية

. يعمل التبريد التبخيري ، مما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الهواء المحيط. هذه العملية تسمى  ()الهواء المحيط

تخفيضات درجة  التاليالمبرد التبخيري بشكل أفضل عندما يكون رطوبة الهواء الخارجي منخفضة. يوضح الشكل 

 التبريد التبخيري. باستعمال الحرارة الممكنة 

 

 

من حجم اكبر مرة  1.5-1.0كون تيجب أن ) أي معدل الهواء المبرد والداخل للبيت ( سعة المبرد التبخيري ان 

ضع المراوح وتومينوعة من السليلور أو مادة أخرى في جدار الالوسادة يتم وضع نظام هذا الفي  .المحميالبيت 

الضغط في الداخل ويسبب دخول  انخفاضد الهواء من الدفيئة ، مما يؤدي إلى تقوم المراوح بطر .في الجدار المقابل

ما في الطرف اآلخر من الدفيئة. جميع الفتحات ، باستثناء فتحة الوسادة ، يجب إغالقها عند الوسادةالهواء عبر 

 يري بالتضبيب يوجد نظام تبريد اخر ييفي وهو التبريد التبخنظام المروحة والوسادة قيد التشغيل.  يكون



 

 

 كفاءة نظام التبريد التبخيري 

 باستخدام المعادلة التالية كفاءة نظام التبريد التبخيريحساب يمكن  

% efficiency = (Tout – Tcool ) \ (Tout – Twb) 

       Tcool = temperature of air exiting the cooling pad (°C)        درجة حرارة الهواء المبرد بواسطة الجهاز

  Tout = temperature of the outside air (°C) درجة حرارة الهواء الخارجي بالبصلة الجافة                      

  Twb = wet-bulb temperature of the outside air (°C) درجة حرارة الهواء الخارجي بالبصلة الرطبة          
 

 حساب متطلبات تبريد الدفيئة

م 10م وعرض  24التبريد لدفيئة بطول التهوية ويتضمن حساب متطلبات المثال التالي   

 ( П r 2 L ) 0.5 = حجم البيت )شكل مقوس(                                          

                                                      = 0.5 (3.14 * 52 * 24)= 942 m3 

إذا  1.5األعلى في الشتاء والقيمة  1 سيتم استخدام القيمة  .مطلوبهو ال مرة في الدقيقة  1.5إلى  1تبادل الهواء من 

في هذا  .فيل الييف الحار التي ترتفع فيها األحمال الشمسية ودرجات الحرارةاشهر كان تم استخدام الدفيئة خالل 

يجب أال يريد تباعد المراوح  ./ دقيقة 3م  942يقة المستخدمة ، لذا يلرم تبادل واحد لكل الدق اذن ،) الشتاء( المثال 

سيتطلب الهيكل اثنين  .أمتار 10ين متباعدتين على طول الجدار البالغ تلذلك يتطلب هذا الهيكل مروح . متر 7.6عن 

 ( 2 \/ دقيقة  3م  942)الن    / دقيقة 3م  471 الواحدة  مراوح بسعة 

ماء ) ضغط بوية  1/10سم ، يعمل عند  122حيان بقطر  1مروحتين بقوة  اختياريتم  ، 13.1من الجدول 

 استاتيكي( .



 

 :كما يلي احتساب مساحة وسادة التبريد التبخيري  وكمية الماء وحجم خران الماء ويتم 

 cm 10وسمك وسادة التبريد المتوفرة في السوق كما استخرجناه اعاله ،  m3/min  974اذا كان معدل التهوية 

 عرض البيت ب. والمطلوب وضع الوسادة حسب الموايفات  m3/min  75وممكن ان ينساب الهواء عبرها بمعدل 

 

 الحل : 

 

 معدل الهواء الممكن مروره عبر الوسادة  \مساحة الوسادة = معدل التهوية  

                          =974 \ 75  =13  m2  

                         

 وبما ان المطلوب ان يكون عرضها بعرض البيت،    بعدها الراسي×  بعدها االفقي= الوسادة بما ان مساحة    

  م( 10) عرض البيت                                                                                                         

 

   m  1.3=  10÷    13 =   للوسادة لبعد االفقيا\المساحة  =للوسادة  الراسي بعدال اذن     

 كمية ماء التبريد التي يجب توفيرها في خران النظام لغرض التدوير     

 لتر ماء لترطيبها  6الى  للوسادة  االفقي البعد النظام اليحراوي بالوسائد يحتا  كل متر من  بما ان في    

 لتر   60=  6×  10اذن  كمية الماء بدون فقد =     

  28 \ 0.2× وبما ان الكمية المفقودة من الماء بسبب التبخر = معدل التهوية     

 لتر ماء خالل مروره على الوسادة  0.2من الهواء يتبخر منه  3م 28اذ ان كل     

 لتر  7=  28 \   0.2×    974اذن  الماء المفقود=     

 لتر  67=  7+  60بالتالي كمية الماء الكلية المطلوبة للنظام= و    

  30× حجم خران الماء = مساحة الوسادة     

 لتر   30من مساحة الوسادة تحتا      2م 1حيث كل     

   لتر 390= لتر  30× 2م 13اذن  حجم الخران =     

 


