
وزارة الزراعة والرثوة السمكية

املديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية

الزراعة بدون تربة 

لمحاصيل الخضر في البيوت المحمية

مركز بحوث اإلنتاج النباتي

2013م

إعداد

م/ مـؤثـــر بن صـــالـح الـرواحـــي

م/ فاطمة بنت شامريد الرئيسي 

م/ ولـيــد بن ســالــم الــعــبــري

رئيس قسم بحوث الخضر

بــاحـــــث خـضـــــــــــر

بــاحـــــث خـضـــــــــــر

مراجعة المادة العلمية

مدير عام المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية

مدير مركز بحوث اإلنتاج النباتي

د/ أحمد بن ناصر البكري

د/ عبدالعزيز بن سالم الحارثي



2

مقدمه  •

تعريف مصطلح الزراعة بدون تربة  •

الزراعة بدون تربة يف سلطنة عامن  •

أنواع الزراعة بدون تربة   •

)Open Systems ( النظم املفتوحة  •

)Closed  Systems( النظم املغلقة  •

ايجابيات الزراعة بدون تربة  •

سلبيات الزراعة بدون تربة  •

خصائص املاء املستخدم يف الري ويف  تحضري املحاليل املغذية للنباتات  •

نظم الزراعة بدون تربة)النظام املغلق(  •

القصاري املستخدمة يف نظام الزراعة بدون تربة  •

الوسط الزراعي املستخدم يف نظام الزراعة بدون تربة – الزراعة الرأسية  •

مواصفات البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة الرأسية ملحصويل الفراولة والخس   •

طريقة اعداد البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة الرأسية  •

مميزات وخصائص الرباليت  •

مواصفات البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة بدون تربة ملحاصيل الخرض املختلفة  •

طريقة اعداد البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( ملحاصيل   •

              الخيار والطامطم والفلفل الحلو

مخطط ) أ ( استخدام أربع قنوات إسمنتية  •

مخطط )ب( استخدام خمس قنوات إسمنتية  •

التسميد   •

املحاليل املغذية   •

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحاصيل الخرض املختلفة  •

طريقة إضافة املحلول املغذي املركز اىل خزان التغذية  •

أهمية الرقم الهيدروجيني  •

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الخيار   •

املحلول املغذي املركز ملحصول الخيار  •

4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
10
10
10
11
14
15

15
16
16
18
18
19
19
19
20
20



3

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الطامطم   •

املحلول املغذي املركز ملحصول الطامطم  •

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الفلفل الحلو   •

املحلول املغذي املركز ملحصول الفلفل الحلو  •

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الفراولة   •

املحلول املغذي املركز ملحصول الفراولة  •

طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الخس  •

املحلول املغذي املركز ملحصول الخس  •

الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح(  •

األوساط املستخدمة يف النظام املفتوح  •

وسط الرمل   •

نوع الرمل   •

وسط نشارة الخشب  •

وسط سعف النخيل   •

مخلفات النارجيل  •

القصاري واألكياس املستخدمة يف النظام املفتوح  •

خطوات عملية التخمري آلوساط نشارة الخشب وسعف النخيل  •

طريقة اعداد البيت املحمي للنظام املفتوح  •

مخطط النظام املفتوح  •

الري يف النظام املفتوح  •

طريقة التحضري وإضافة املحلول املغذي للنظام املفتوح   •

الترصيف يف النظام املفتوح  •

املواد املستخدمة يف تجهيز نظام الري الخاص بتقنية الزراعة بدون تربة )النظام املغلق(  •

املواد املستخدمة يف تجهيز نظام الري الخاص بتقنية الزراعة الرأسية  •

الجوانب االقتصادية لنظم الزراعة  بدون تربة  •

املراجع  •

21
21
22
22
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
28
29
29
30
30
31
34
35
36
37
39



4

اهتمت وزارة الزراعة والرثوة السمكية برتشيد استخدام مياه الري يف الزراعة 

وذلك من خالل تبني تقنيات الري الحديث ملختلف املحاصيل الزراعية وأثرها يف رفع 

كفاءة استخدام املياه، وتعترب زراعة محاصيل الخرض يف البيوت املحمية من التقنيات 

اإلنتاجية  ورفع  املياه  استهالك  ترشيد  كبري يف  بشكل  تساهم  التي  الحديثة  الزراعية 

لوحدة املساحة وهو ما يعرف بالتوسع الرأيس، حيث ميكن التحكم يف جدولة مياه 

الري والرطوبة والعنارص الغذائية مع ضامن زيادة يف اإلنتاج تصل إىل عرشة أضعاف أو 

أكرث مقارنة بالكمية الناتجة من الزراعة يف الحقل املكشوف، ولقد ساهمت املديرية 

بتطبيق  النبايت  اإلنتاج  بحوث  مركز  يف  ممثلة  والحيوانية  الزراعية  للبحوث  العامة 

استخدام تقنية الزراعة بدون تربة عىل أهم محاصيل الخرض تحت نظام الري املغلق 

يف البيوت املحمية املربدة وغري املربدة مبحطات البحوث الزراعية، بهدف تقييم التقنية 

يف  وتطبيقها  العامين  للمزارع  نقلها  ثم  مدخالتها،  وتبسيط  السلطنة  ظروف  تحت 

بعض املزارع ضمن منظومة التقنيات الحديثة واملتطورة يف الزراعة التكاملية بالبيوت 

املحمية، وتكمن أهمية إدخال هذه التقنية يف السلطنة القتصاديتها يف توفري مياه الري 

نتيجة لقلة الفاقد يف الترسب العميق والبخر والنتح، باإلضافة اىل توفري كلفة استخدام 

األسمدة الكياموية مع زيادة يف اإلنتاجية وضامن الجودة للمنتج، كام تساهم التقنية 

يف التغلب عىل املشاكل التي ظهرت لدى املزارعني يف البيوت املحمية نتيجة الزراعة 

املثال  العديد من املشاكل منها عىل سبيل  الرتبة والتي أدت إىل ظهور  املستمرة يف 

والبكتريية،  الفطرية  بالرتبة كاألمراض  املتعلقة  املشاكل  العديد من  الحرص ظهور  ال 

بطريقة  الكياموية  األسمدة  استخدام  يف  اإلفراط  نتيجة  الرتبة  متلح  مشكلة  وظهور 

عشوائية. وتهدف تقنية استخدام  نظام الري املغلق للزراعة بدون تربة يف البيوت 

املحمية اىل ترشيد مياه الري ورفع كفاءة استخدامها وذلك من خالل تجميع مياه الري 

املتبقية من القنوات بواسطة مجرى مايئ مبتكر يصب يف الخزان واالستفادة منه مرة 

أخرى يف الري بعد أن تتم معايرته. 
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تعريف مصطلح الزراعة بدون تربة :
يقصد بالزراعة بدون تربة زراعة النباتات يف أوساط زراعية ال تكون الرتبة إحدى 

مكوناتها، ويتم تغذيتها باستخدام محاليل مغذية خاصة تحتوي عىل العنارص الغذائية 

الالزمة لنمو النبات، ويقصد بها تنمية النباتات يف وسط آخر غري الرتبة يكون مالمئاً لنموها 

سواء كان هذا الوسط داخل املنازل أو املكاتب والصاالت واملداخل وغريها، أو بالخارج يف 

الرشفات وحدائق األسطح واملساحات املكشوفة. وهي طريقة متطورة يف الزراعة تساعد 

عىل التخلص من املشاكل املتعلقة بقلة خصوبة الرتبة وعدم مالءمتها لنمو النبات والظروف 

املناخية القاسية وقلة املوارد املائية وغريها من املشاكل التي تواجه الزراعة العادية. وقد 

أظهرت نتائج التجارب والدراسات تفوق هذه الطريقة يف كثري من النواحي فهي تعطي 

إنتاجا وفرياً وتساعد عىل توفري كمية كبرية من مياه الري تصل إىل 90% من املياه املستهلكة 

يف الزراعة العادية باإلضافة إىل االستغناء عن العمليات املختلفة التي تتطلبها الزراعة العادية 

مثل عمليات تحضري الرتبة وإضافة األسمدة العضوية والدورة الزراعية كام أنها تساعد عىل 

استغالل األرايض غري الصالحة للزراعة وتوفري الكلفة يف األيدي العاملة باإلضافة إىل إنتاج 

املحاصيل يف غري مواسمها. ومبا أن النباتات تختلف يف احتياجاتها لهذه العنارص وللعوامل 

البيئية املختلفة أصبح من الرضوري إيجاد أنواع مختلفة وكثرية من املحاليل لكل منها 

صفاته الخاصة التي تالئم أنواعاً معينة من املحاصيل وتحت ظروف بيئية معينة.

الزراعة بدون تربة في سلطنة ُعمان :
تعترب الزراعة بدون تربة من الطرق املهمة واملالمئة بالنسبة لسلطنة ُعامن، نظراً 

الرتبة  نوع  من حيث  للنبات  جيد  بشكل  املالمئة  الطبيعية  الظروف  توفر  ملحدودية 

وتوفر مياه الري، لذلك حرصت وزارة الزراعة والرثوة السمكية ممثلة باملديرية العامة 

ملعرفة مدى  الزراعة  من  النوع  وتقييم هذا  إدخال  والحيوانية  يف  الزراعية  للبحوث 

نجاحه بالسلطنة، حيث تم وبحمد الله إدخال تقنية الزراعة بدون تربة ألول مرة مبحطة 

البحوث الزراعية بالرميس يف عام 2000م بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف 

املناطق الجافة )إيكاردا(، تم نقل التقنية بعد نجاحها وتبسيط مدخالتها اىل عدد من 

املزارعني مبحافظات الداخلية والظاهرة وشامل وجنوب الباطنة وشامل وجنوب الرشقية. 
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أنواع الزراعة بدون تربة :
1- النظم املفتوحة )Open Systems(: وهي زراعة النباتات يف أوساط زراعية 

غري الرتبة وتروى باملحلول املغذي الذي اليتم اعادة استخدامه ) شكل رقم 1(، ومن 

أنواع األوساط التي ميكن استخدامها عىل سبيل املثال ال الحرص:-

 .)Pure Sand( الرمل الخالص أ- 

.)Gravel( الحىص ب-  

.)Vermiculate( الفريميكوليت ج-  

. )Perlite( الرباليت د-  

.)Rock Wool( الصوف الصخري هـ-  

2- النظم املغلقة ) Closed  Systems (: وهي زراعة النباتات يف أوساط زراعية 

غري الرتبة وتروى باملحلول املغذي الذي يتم إعادة استخدامه بحيث يتم االستفادة من 

املحلول مرة أخرى يف ري النباتات وذلك يف حلقة مغلقة  ومنها:-

.)Nutrient Film Technique( تقنية الغشاء املغذي

.)Closed Systems with Substrates ( النظم املغلقة مع إستخدام األوساط الزراعية

. )Vertical System( الزراعة الرأسية

.)Aeroponics ( الزراعة الهوائية

-1

-2

-3

-4

شكل رقم )1(: نظام الزراعة بدون تربة  )النظام املفتوح (

ملحصول الطامطم يف البيت املحمي املربد مبحطة البحوث الزراعية بالرميس
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ايجابيات الزراعة بدون تربة :
املتأثرة  الرتب  للزراعة وخاصة  الصالحة  املناطق غري  الزراعي يف  اإلنتاج  إمكانية 

بامللوحة مع رضورة توفر مياه ري عذبة.

تساهم يف توفري كافة العنارص الرضورية الالزمة لنمو النبات.

 تساهم يف حل مشكلة نقص العنارص يف الرتبة وتقلل من األمراض الفطرية ومتلح الرتبة.

تساهم يف التهوية بصورة أفضل مقارنة  بالزراعات العادية.

ال توجد حاجة لتجهيز األرض وإزالة الحشائش.

الرتشيد يف استهالك املياه واألسمدة.

التبكري يف النضج.

 زيادة االنتاجية يف وحدة املساحة وخاصة يف نظم الزراعة الرأسية.

سلبيات  الزراعة بدون التربة :
 ارتفاع الكلفة اإلنشائية األولية.

 رضورة توفري كافة مستلزمات النمو.

 تغري معدل حموضة املحلول املغذي )pH( بسهولة.

 يؤدي الخلل يف نظام املحلول املغذي إىل تدهور النباتات.

 تحتاج إىل عاملة ماهرة ومتابعة مستمرة لعمليات اإلنتاج.

 إمكانية انتقال األمراض الفطرية عن طريق خزان الري وخاصة يف النظام املغلق.

خصائص الماء المستخدم في الري وفي تحضير المحاليل المغذية 
للنباتات :

يجب ان ال تزيد درجة التوصيل الكهربايئ )EC ( للامء عن 0.4 إىل 0.7 ديسيسيمنز/مرت.

يجب أن يكون معدل  حموضة املاء ) pH( يف حدود  5.5 اىل 6.5.

ميكن استخدام املياه السطحية أو الجوفية أو مياه التحلية يف الزراعة بدون تربه 

مع مراعاة مستويات التوصيل الكهربايئ والحموضة للامء املستخدم .

-1

-2
-3
-4

-5

-6

-7

-8

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-1

-2

-3
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الزراعة بدون تربة )النظام المغلق( : 
توجد عدة نظم مختلفة من النظام املغلق يف الزراعة بدون تربة وهي:

:)Nutrient Film Technique( أ- تقنية الغشاء املغذي

زراعة النباتات يف وسط مايئ بحيث تنمو جذور النباتات يف ذلك الوسط والذي 

الغذايئ  للمحلول  املستمرة  التهوية  رضورة  مع  الغذائية،  العنارص  جميع  فيه  تتوفر 

لتوفري األوكسجني ويتم إعادة املحلول املغذي مرة أخرى، ومن رشوط نجاحه توفر 

األوكسجني الكايف لنمو الجذور وحجب الضوء عن منطقة الجذور) شكل رقم 2(.

شكل رقم )2(: أحد نظم الزراعة بدون تربة – النظام املغلق

بتقنية الغشاء املغذي - ملحصول الطامطم يف البيت املحمي املربد مبحطة البحوث الزراعية بالرميس

:)Substrates( ب- إستخدام األوساط الزراعية

تنمو  بحيث  الزراعية  القصاري  يف  يوضع  معني  وسط  يف  النباتات  زراعة  هي 

جذور النباتات يف ذلك الوسط ، ومثال عىل تلك األوساط الرتبة العضوية أو البيت 

موس والرباليت ويتم إعادة املحلول املغذي مرة اخرى ) شكل رقم 3(.  

شكل رقم )3( : النظام املغلق مع إستخدام األوساط الزراعية – الرباليت يف البيت املحمي املربد
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 :)Vertical System(ج- الزراعة الرأسية

هي أحد أنظمة الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( ومن أهم مميزاتها االستفادة 

من وحدة املساحة حيث يتم وضع مراكز الزراعة )القصاري( فوق بعضها البعض بطريقة 

مزدوجة، واالستفادة من نظام الري املغلق بعدم الهدر يف املياه حيث يتم تجميع مياه 

الري من القصاري بواسطة مجرى مايئ مبتكر يصب يف الخزان واالستفادة منه مرة أخرى 

يف الري بعد أن تتم معايرته، ومن أهم مميزات نظام الزراعة الرأسية زيادة اإلنتاجية يف 

وحدة املساحة حيث ميكن  زراعة 8000 نبتة يف بيت محمي )360م2( مقارنة بـ 1000 

نبتة بنفس املساحة باستخدام النظام األفقي يف الزراعة العادية )شكل رقم 4(.

شكل رقم )4(: أحدى نظم الزراعة بدون تربة – الزراعة الرأسية 

ملحصول الفراولة يف البيت املحمي 
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1- القصاري املستخدمة يف نظم الزراعة بدون تربة :

ميكن استخدام قصاري الفلني املقوى سعة 3.3 لرت ويوضع بداخلها بعض الحىص 

)Gravels( )شكل رقم 5( تحت الوسط الزراعي لتسهيل عملية انسياب املياه ورجوعها 

اىل املجرى املايئ.

شكل رقم )5(: القصاري املستخدمة يف نظام الزراعة بدون تربة مع وجود الحىص يف األسفل 

2- األوساط املستخدمة يف نظم الزراعة بدون تربة  –  الزراعة الرأسية

 : )Vertical System( 

 يتم استخدام الرباليت والبيتموس كوسط زراعي يف الزراعات الرأسية حيث يتم 

خلطهام بنسبة 1:1 ملحصويل الفراولة والخس فعىل سبيل املثال اذا كان لدينا كيس 

بيتموس سعة 400 لرت وكيس برياليت سعة 100 لرت يتم خلط كيس بيتموس مع أربعة 

أكياس برياليت حتى تكون النسبة متساوية 400 لرت بيتموس : 400 لرت برياليت وبعد 

الخلط الجيد يعبأ يف القصاري الزراعية.  

 3- مواصفات البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة الرأسية ملحصويل الفراولة والخس :

ميكن زراعة محصويل الفراولة والخس يف البيت املربد العادي ) الطول 36-30 

م، العرض 9 م، االرتفاع 3 م ( أو يف البيت غري املربد واملغطى بشبك مانع للحرشات 

)Insect proof net( )خالل األشهر من أكتوبر اىل مايو(. 
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4- طريقة إعداد البيت املحمي الخاص بنظام الزراعة الرأسية :

عمل قنوات اسمنتية عدد 5 قنوات يف البيت املحمي العادي )الطول 36 م، العرض 9 

م، االرتفاع 3 م( ومواصفاتها كالتايل :- 
طول القناة  35 م  •  

املسافة بني القنوات  1.1مرت   •  

عرض القناة الكيل 40 سم )العرض من الداخل 20سم والعمق 20سم(  •  

نسبة ميل القنوات 1:27 سم )شكل رقم 6( ويفرش داخلها بالستيك أسود نوع 

بويل ايثيلني لتسهيل عملية جريان املياه )شكل رقم7( يتم أيضا عمل فتحات نهاية كل 

قناة من الداخل لترصيف املياه وإرجاعها مرة أخرى اىل الخزان )شكل رقم 8(. توضع 

القصاري الزراعية يف القنوات فوق بعضها البعض بطريقة مزدوجة حيث يتم وضع 

8 قصاري فوق بعضها ويتم صفها باستخدام انبوب بالستييك مير داخلها ليحافظ عىل 

توازنها )شكل رقم 9( وتغذى بنظام ري عمودي حيث يصب املاء يف القرصية العلوية 

ومن ثم ينزل اىل باقي القصاري )شكل رقم10( وبعدها يرجع اىل القنوات املائية والتي 

عن طريقها يعود اىل الخزان. 

شكل رقم )6(: يوضح نسبة ميل القنوات )1:27(                        شكل رقم  )7(: يوضح طريقة فرش البالسيك يف القنوات 

                     داخل البيت املحمي
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شكل رقم )8(: يوضح طريقة ترصيف املياه يف القنوات                 شكل رقم )9(: يوضح طريقة صف القصاري فوق 

                                                                                                                       بعضهاعنداستخدام طريقة الزراعة الرأسية

شكل رقم )10(: يوضح طريقة ري القصاري من االعىل بحيث ينزل املاء اىل أسفل قرصية ومن ثم اىل القناة 

ويعود ما تبقى من ماء الري اىل الخزان

قناة الترصيف

spots

9 m

1.3 m
80 cm

40 cm

1.1 cm

20 cm

36 m

خزان التغذية

مخطط نظام الزراعة بدون تربة -  الزراعة الرأسية



13

البيوت  في  المختلفة  الخضر  لمحاصيل  تربة  بدون  الزراعة  نظم 
المحمية :

البيوت  يف  تربة  بدون  الزراعة  نظم  باستخدام  الخرض  محاصيل  زراعة  ميكن 

 Closed Systems( الزراعية  األوساط  استخدام  مع  املغلقة  النظم  وتعترب  املحمية، 

with Substrates( أفضل النظم التي ميكن استخدامها لزراعة هذه املحاصيل حيث 

يتم وضع النباتات يف قصاري زراعية معبأة بالرباليت الذي يستخدم كوسط زراعي يف 

هذا النظام )شكل رقم 11( ولقد تم تنفيذ العديد من الدراسات البحثية عىل محاصيل 

الخيار والطامطم والفلفل الحلو والفاصوليا املتسلقة والخس مبحطة البحوث الزراعية 

بالرميس واثبتت نجاحها تحت ظروف السلطنة املختلفة. 

شكل رقم )11(: الزراعة بدون تربة ملحصويل الخيار و الطامطم -  النظام املغلق 

باستخدام  الرباليت كوسط زراعي

الوسط الزراعي المستخدم في نظام الزراعة بدون تربة :
يتم استخدام الرباليت )شكل رقم12( زراعي يف القصاري وهو عبارة عن حبيبات 

صغرية بيضاء قطرها يرتاوح بني )1.5ملم - 4.75ملم( خفيفة ناتجة عن تسخني صخور 

لهذا  ونتيجة  1000°م،  حوايل  اىل  تصل  عالية  حرارة  درجة  تحت  سيلكونية  بركانية 

وينتج عن  الطبيعي،  بنسبة عرشين ضعف حجمها  الحبيبات  يزداد حجم  التسخني 

هذا التسخني تجاويف هوائية صغرية تحتفظ باملاء والسامد لتجعله يف متناول جذور 

النبات حني الحاجة. 
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يعترب الرباليت الزراعي من افضل محسنات الرتبة الزراعية للحدائق واملزارع 

والبيوت املحمية والزراعة الداخلية باملنازل، ومن اهم مميزات وخصائص الرباليت 

ما ييل :-

•    يحسن تهوية الرتبة ورصفها وبالتايل تهوية جذور النبات. 

•    له قدرة عالية عىل االحتفاظ باملاء والسامد لفرتة طويلة ويباعد بني فرتات الري 

     ويقلل من استهالك املاء والسامد.

•    معقم وخايل من بذور الحشائش واألمراض والحرشات.

•    مادة غري عضوية وبالتايل غري قابلة للتغري أو التحلل. 

•    متعادل يف درجة الحموضة pH ما بني )6.5 - 7.5 ( ولذلك يؤمن بيئة متوازنة 

     التفاعل للنبات. 

•    يعمل كامدة عازلة وبالتايل يخفض من درجات الحرارة العالية املرضة بالنبات 

     وكذلك يحمي جذور النباتات من االنخفاض الشديد يف درجة الحرارة. 

•   نظيف وال تنتج عنه روائح كريهة وخفيف الوزن وسهل االستعامل.

شكل رقم )12(: وسط الرباليت املستخدم يف نظم الزراعة بدون تربة
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طريقة اعداد البيت المحمي الخاص بنظام الزراعة بدون تربة 
) النظام المغلق( لمحاصيل الخضر المختلفة :

1- عمل قنوات اسمنتية عددها 4-5  قنوات يف البيت املحمي العادي ) الطول 36م ، 

      العرض 9م ، االرتفاع 3م ( ومواصفاتها عىل النحو التايل :- 

•   طول القناة 35م. 

•   عرض القناة الكيل 40 سم  )العرض من الداخل 20سم والعمق 20سم (.

•    املسافة من بداية  األطراف الجانبية للبيت اىل القناة األوىل 1.9 م وبني القنوات 1.2 م. 

•    ويف حالة استخدام أربع قنوات يستخدم املخطط )أ( ويف حالة استخدام خمس قنوات   

للبيت  الجانبية  األطراف  بداية  من  املسافة  وتكون  )ب(  املخطط  يستخدم     

   إىل القناة األوىل 1.3مرت وبني القنوات 1.1 مرت. ويتم عمل قناتني إضافيتني 

    عىل جانبي البيت يف حالة استخدام أربع قنوات لزراعة املحاصيل الورقية.

انابيب  إمداد  ويتم   ،)13 رقم  )شكل  سم   1:27 القنوات  ميل  نسبة  تكون    •

   الترصيف وتوصيالت انابيب الري بالتنقيط )شكل رقم 14 و 15(، كام يتم 

   أيضا عمل فتحات يف  نهاية كل قناة من الداخل  لترصيف املياه وإرجاعها 

   مرة أخرى اىل الخزان )شكل رقم 16( ومن ثم تفرش القنوات من الداخل  

   ببالستيك بويل ايثيلني أسود أو أي لون آخر مناسب لتسهيل عملية جريان 

   املياه )شكل رقم 17(، بعدها تعبا القصاري بالرباليت وتوضع عىل القنوات 

    ممدودا عليها انابيب الري )شكل رقم 18(.

•    يجب أن يكون عدد النباتات )3( نباتات يف املرت املربع وال يعتمد عىل عدد القنوات وإمنا  

    عىل مساحة البيت.

2- مواصفات القنوات الجانبية لزراعة املحاصيل الورقية :

•  طول القناة 35م.

•  عرض القناة الكيل 80 سم ) العرض من الداخل 60سم والعمق 20سم(.

•  املسافة من األطراف الجانبية للبيت اىل قناة املحاصيل الورقية 0.55م وكذلك 

   الحال بالنسبة اىل املسافة بني قناة املحاصيل الورقية والقناة االوىل للزراعة.
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•    توجد عدة طرق أخرى غري القنوات اإلسمنتية ميكن استخدامها يف نظم الزراعة 

      بدون تربة مثل أنابيب )PVC( وغريها ولكن ال يوىص بها تحت ظروف سلطنة 

     ُعامن لكونها تتأثر بدرجة الحرارة العالية مع الزمن بعكس القنوات اإلسمنتية 

    التي ال تتأثر بدرجة الحرارة وميكن استخدامها لفرتة زمنية طويلة.

مخطط )أ( نظام الزراعة بدون تربة - 4 قنوات

قناة إرجاع املحلول الغذايئ
خزان التغذية

9 m

0.6 m

0.6 m
0.55 m

0.55 m

0.55 m

0.55 m

1.2 m

20 m
40 m

36 m

مخطط )ب( نظام الزراعة بدون تربة - 5 قنوات

قناة إرجاع املحلول الغذايئ
خزان التغذية

9 m

36 m

1.3 m

40 cm

1.1 cm

20 cm
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شكل رقم )13(: يوضح نسبة امليل عند إعداد القنوات

 1:27 سم
               شكل رقم )14(: يوضح مراحل إعداد القنوات وأنابيب 

الترصيف

               شكل رقم )16(: يوضح كيفية تجميع املياه يف القنوات شكل رقم )15(: يوضح توصيالت أنابيب الري بالتنقيط               

وترصيفها لخزان التجميع

شكل رقم )17(: يوضح استخدام البالستيك األسود لتغطية 

القنوات               
              شكل رقم )18(: يوضح قنوات الزراعة والقصاري 

معبأه بالرباليت وعليها نظام الري بالتنقيط
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التسميد )المحاليل المغذية المستخدمة في الزراعة بدون تربة 
النظام المغلق( : 

املحاليل املغذية )Nutrient Solutions( هي محاليل تحتوي عىل العنارص الغذائية 

الزراعة بدون تربة وتختلف  النباتات يف نظم  النبات وتستخدم يف ري  الالزمة لنمو 

مصدران  املغذية  باملحاليل  ويوجد  النبات.  منو  مراحل  حسب  املستخدمة  املحاليل 

املحلول  يحتوي  أن  ويجب  املاء  يف  املوجودة  واألمالح  املذابة  األسمدة  هام  لألمالح 

املغذي عىل كافة العنارص الغذائية والرتكيز املناسب لنمو النبات عىل أن تكون العنارص 

الكربى يف حالة توازن ايوين مناسب وكلام انخفضت نسبة األمالح يف املياه املستخدمة 

كلام كان هناك مساحة أكرب لزيادة تركيز األسمدة املذابة دون االرضار بارتفاع ملوحة 

املاء التي قد تؤدي اىل تأثريات سلبية عىل النبات.  

ومن أمثلة املحاليل املستخدمة لتغذية النباتات يف الزراعات بدون تربة :-

أ - محاليل هوجالن           ب - محاليل هيوت                ج - األسمدة التجارية

العامة   باملديرية  الخرض  بحوث  تجارب  يف  املركبة  التجارية  األسمدة  استخدام  وتم 

للبحوث الزراعية والحيوانية ومن أمثلتها :-

أ-  أسمدة العنارص الكربي:
)NPK 12:12:36( سامد  كرستالون  .1

سامد نرتات الكالسيوم  .2

سامد سلفات املغنيسيوم  .3

ب- أسمدة العنارص الصغرى:
)Iron Chilate( الحديد املخلبي  -1

)Micro Nutrients( العنارص الصغرى  -2
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طريقة تحضير المحلول المغذي لمحاصيل الخضر المختلفة :

طريقة إضافة  املحلول املغذي املركز إىل خزان التغذية   -)1

 )EC meter( يتم إضافة املحاليل املغذية باالستعانة  بأجهزة  قياس ملوحة  املحلول

و جهاز قياس درجة حموضة املحلول )pH meter( عىل النحو التايل:-

أوال :  يتم  قياس نسبة ملوحة املاء يف خزان التغذية  باستخدام جهاز قياس امللوحة 
)EC meter ودرجة حموضة املاء pH( قبل إضافة أي محلول غذايئ.

ثانيا: يتم إضافة املحلول األول) سامد نرتات الكالسيوم ( بنسبة 1:2 مع املحلول الثاين 
) السامد املركب NPK ( إىل خزان التغذية ملعايرة نسبة ملوحة املحلول الغذايئ  أول 

مرة يف اليوم األول فقط، أما يف األيام التالية فيكون بنسبة 1:1 حتى نهاية املحصول 

وتعتمد كمية املحاليل املضافة عىل قراءات نسبة امللوحة ومراحل منو النبات وتختلف 

من نبات آلخر.

ثالثا : يتم إضافة املحلول الثالث وهو حمض الفوسفوريك أو حمض النيرتيك )التجاري( 
بعد االنتهاء من معايرة املحلولني األول والثاين بإضافة 2 لرت إىل خزان التغذية وذلك 

املحلول  معدل حموضة  يرتاوح  أن  ويجب  الغذايئ،  املحلول  معدل حموضة  ملعايرة 

الغذايئ )pH( لنبات الخيار بني 5.5 إىل 6.5.

)pH( أهمية الرقم الهيدروجيني  -)2

النباتات  وقدرة  الغذائية  للعنارص  توازن  إيجاد  يف  كربى  أهمية  الهيدروجيني  للرقم 

عىل امتصاص العنارص لذا يجب أخذ القراءة يوميا ملياه الري التي تغذى بها النباتات 

ويؤثر الـ )pH( عىل امتصاص العنارص الدقيقة فمثال يؤدي انخفاضه عن 5 إىل زيادة 

امتصاص بعض العنارص مام يؤدي اىل تسمم النبات، بينام يؤدي ارتفاعه عن 7.5 إىل 

ترسب الفوسفور، الكالسيوم، املغنيسيوم، الحديد واملنجنيز ويكون يف حالة ال ميكن 

للنبات امتصاصها.
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Stock Solution 1 Quantity المحلول المركز رقم 1 الكمية

Water 40 L 40 لرت ماء عذب 

Ca)NO
3
( 9.5 Kg 9.5كغم نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 600 g 600غرام حديد مخلبي

Stock Solution 2 المحلول المركز رقم 2

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Kristalon Red 

)12:12:36+TE(
12.0 Kg  12.0كغم

سامد مركب كرستالون 

)12:12:36+TE(

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.2 Kg 1.2 كغم سلفات املغنيسيوم

Microplex 400 g 400 غرام عنارص صغرى )ميكروبلكس(

Stock Solution 3 المحلول المركز رقم 3

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Nitric Acid or Phosphoric Acid 2 L 2 لرت حامض النيرتيك أو حمض الفوسفوريك

المحلول األول :

 يتم إذابة 9.5كغم نرتات الكالسيوم و 600غرام من الحديد املخلبي )6%( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثاني :

املغنيسوم و400  إذابة 12 كغم سامد مركب )NPK( مع 1.2كغم من سلفات  يتم 

غرام من سامد العنارص الصغرى )ميكرو بلكس( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثالث :

يضاف 2 لرت من حامض الفوسفوريك أو حامض النيرتيك )التجاري( يف 40 لرت ماء ) يجب 

مالحظة عدم إضافة املاء إىل الحامض مبعنى وضع املاء أوال ثم يضاف إليه الحامض (.

أوال: طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الخيار :

ترتاوح درجة تحمل نبات الخيار للملوحة ما بني 1.5 – 2.5 ديسيسيمنز/ مرت ، وبالتايل 

لتحضري املحلول املغذي يجب تجهيز األسمدة يف خزانات خارجية عدد )3( وذلك عىل 

النحو التايل:



21

ثانيا: طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الطامطم :

تصل درجة تحمل نبات الطامطم للملوحة ما بني 3 - 4 ديسيسيمنز/ مرت، وبالتايل 

لتحضري املحلول املغذي يجب تجهيز األسمدة يف خزانات خارجية عدد )3( وذلك عىل 

النحو التايل:

Stock Solution 1 Quantity المحلول المركز رقم 1 الكمية

Water 40 L 40 لرت ماء عذب 

Ca)NO
3
( 11.0 Kg 11.0كغم نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 600 g 600غرام حديد مخلبي

Stock Solution 2 المحلول المركز رقم 2

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Kristalon Red 

)12:12:36+TE(
14.0 Kg  14.0كغم

سامد مركب كرستالون 

)12:12:36+TE(

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.2 Kg 1.2 كغم سلفات املغنيسيوم

Microplex 400 g 400 غرام عنارص صغرى )ميكروبلكس(

Stock Solution 3 المحلول المركز رقم 3

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Nitric Acid or Phosphoric Acid 2 L 2 لرت حامض النيرتيك أو حمض الفوسفوريك

المحلول األول :

يتم إذابة 11كغم نرتات الكالسيوم  و 600 غرام من الحديد املخلبي )6%( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثاني :

يتم إذابة 14كغم سامد مركب )NPK( مع  1.2كغم من سلفات املغنيسوم و 400 

غرام من سامد العنارص الصغرى )ميكرو بلكس( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثالث :

يضاف 2 لرت من حامض الفوسفوريك أو حامض النيرتيك )التجاري( يف 40 لرت ماء ) يجب 

مالحظة عدم اضافة املاء إىل الحامض مبعنى إضافة املاء أوال ثم يضاف إليه الحامض (.
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ثالثا: طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الفلفل الحلو :

تصل درجة تحمل نبات الفلفل للملوحة اىل 2.5 ديسيسيمنز/ مرت، وبالتايل لتحضري املحلول 

املغذي يجب تجهيز األسمدة يف خزانات خارجية عدد )3( وذلك عىل النحو التايل:

Stock Solution 1 Quantity المحلول المركز رقم 1 الكمية

Water 40 L 40 لرت ماء عذب 

Ca)NO
3
( 11.0 Kg 11.0كغم نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 600 g 600غرام حديد مخلبي

Stock Solution 2 المحلول المركز رقم 2

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Kristalon Red 

)12:12:36+TE(
14.0 Kg  14.0كغم

سامد مركب كرستالون 

)12:12:36+TE(

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.2 Kg 1.2 كغم سلفات املغنيسيوم

Microplex 400 g 400 غرام عنارص صغرى )ميكروبلكس(

Stock Solution 3 المحلول المركز رقم 3

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Nitric Acid or Phosphoric Acid 2 L 2 لرت حامض النيرتيك أو حمض الفوسفوريك

المحلول األول :

يتم اذابة 11كغم نرتات الكالسيوم  و 600 غرام من الحديد املخلبي  )6%( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثاني :

يتم اذابة 14 كغم سامد مركب )NPK(  مع  1.2 كغم من سلفات املغنيسوم و400 

غرام من سامد العنارص الصغرى )ميكرو بلكس( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثالث :

يضاف 2 لرت من حامض الفوسفوريك أو حامض النيرتيك )التجاري( يف 40 لرت ماء ) يجب 

مالحظة عدم اضافة املاء اىل الحامض مبعنى إضافة املاء أوال ثم يضاف اليه الحامض (.
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ملحصويل  النبات  منو  مراحل  أثناء  الخزان  يف  املغذي  املحلول  ملوحة  درجة  تركيز 

الطامطم والفلفل الحلو : 

األسبوع األول بعد الزراعة 2.5 ديسيسيمنز/ مرت.  .1

األسبوع الثاين 3 ديسيسيمنز/ مرت.  .2

األسبوع الثالث 4 ديسيسيمنز/ مرت.  .3

األسبوعني الرابع والخامس 5 ديسيسيمنز/ مرت.  .4

األسبوع السادس يجب تغيري املحلول املغذي وعمل محلول جديد مع خفض   .5

          درجة تركيز األمالح إىل 3 ديسيسيمنز/ مرت ويستمر اىل نهاية املحصول.

رابعا :طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الفراولة : 

ترتاوح درجة تحمل نبات الفراولة للملوحة ما بني 0.5– 0.7 ديسيسيمنز/ مرت ، وبالتايل لتحضري 

املحلول املغذي يجب تجهيز األسمدة يف خزانات خارجية عدد )3( وذلك عىل النحو التايل:

Stock Solution 1 Quantity المحلول المركز رقم 1 الكمية

Water 40 L 40 لرت ماء عذب 

Ca)NO
3
( 7.6 Kg 7.6كغم نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 400 g 400غرام حديد مخلبي

Stock Solution 2 المحلول المركز رقم 2

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Kristalon Red 

)12:12:36+TE(
4.0 Kg  4.0كغم

سامد مركب كرستالون 

)12:12:36+TE(

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.6 Kg 1.6 كغم سلفات املغنيسيوم

Microplex 270 g 270 غرام عنارص صغرى )ميكروبلكس(

Stock Solution 3 المحلول المركز رقم 3

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Nitric Acid or Phosphoric Acid 2 L 2 لرت حامض النيرتيك أو حمض الفوسفوريك
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المحلول األول :

يتم إذابة 7.6 كغم نرتات الكالسيوم  و 400 غرام من الحديد املخلبي )6%( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثاني :

يتم إذابة4كغم سامد مركب )NPK(  مع  1.6كغم من سلفات املغنيسوم و270 غرام 

من سامد العنارص الصغرى )ميكرو بلكس( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثالث :

يضاف 2 لرت من حامض الفوسفوريك أو حامض النيرتيك )التجاري( يف 50 لرت ماء ) يجب 

مالحظة عدم إضافة املاء إىل الحامض مبعنى إضافة املاء أوال ثم يضاف إليه الحامض (.

خامسا :طريقة تحضري املحلول املغذي ملحصول الخس :

تصل درجة تحمل نبات الخس للملوحة ما بني 1.5 اىل 2 ديسيسيمنز/ مرت ، وبالتايل 

لتحضري املحلول املغذي يجب تجهيز األسمدة يف خزانات خارجية عدد )3( وذلك عىل 

النحو التايل:

Stock Solution 1 Quantity المحلول المركز رقم 1 الكمية

Water 40 L 40 لرت ماء عذب 

Ca)NO
3
( 11.0 Kg 11.0كغم نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 600 g 600 غرام حديد مخلبي

Stock Solution 2 المحلول المركز رقم 2

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Kristalon Red 

)12:12:36+TE(
14.0 Kg  10.0كغم

سامد مركب كرستالون 

)12:12:36+TE(

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.2 Kg 1.2 كغم سلفات املغنيسيوم

Microplex 400 g 400 غرام عنارص صغرى )ميكروبلكس(

Stock Solution 3 المحلول المركز رقم 3

Water 40 L 40 لرت ماء عذب

Nitric Acid or Phosphoric Acid 2 L 2 لرت حامض النيرتيك أو حمض الفوسفوريك
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المحلول األول :

يتم اذابة 11كغم نرتات الكالسيوم  و 600 غرام من الحديد املخلبي )6%( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثاني :

يتم إذابة 10 كغم سامد مركب )NPK(  مع  1.2 كغم من سلفات املغنيسوم و 400 

غرام من سامد العنارص الصغرى )ميكرو بلكس( يف 40 لرت ماء.

المحلول الثالث :

يضاف 2 لرت من حامض النيرتيك أو حامض الفوسفوريك )التجاري( يف 40 لرت ماء ) يجب 

مالحظة عدم إضافة املاء إىل الحامض مبعنى إضافة املاء أوال ثم يضاف اليه الحامض (.

المالحظات: 

اليوم حسب  يف  مرات   4 ـ   3 بني  ما  املغذية  املحاليل  ومعايرة  إضافة  بجب   .1

          الحاجة والظروف الجوية .

يف حالة زيادة نسبة ملوحة املحلول الغذايئ أو انخفاض معدل حموضته، يتم   .2

          إضافة ماء عادي اىل الخزان حتى يصل اىل املعدل املطلوب لكل محصول.

املحلول يكون عند 3 ديسيسيمنز/ مرت يف فرتات  تركيز  لدرجة  الحد األقىص   .3

          الشتاء والربيع و 2.5 ديسيسيمنز/ مرت أثناء فرتات الصيف والخريف.

الزراعة بدون تربة )النظام المفتوح(
وهي زراعة النباتات يف أوساط زراعية غري الرتبة وتروى باملحلول املغذي الذي اليتم 

اعادة استخدامه.

األوساط املستخدمة يف النظام املفتوح:

 Date النخيل )مخلفات  كانت عضوية مثل  أوساط مختلفة سواء  استخدام    ميكن 

Palm  Straw ، مخلفات النارجيل Cocopeat و نشارة الخشب Wood Straw( او  

)Perlite و الرباليت Gravel الحىص ، Sand غريعضوية مثل )الرمل
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بني0.7-0.4   )EC( الكهربايئ  التوصيل  نسبة  وترتواح  جيدة  املياه  تكون  ان  يجب 

 ، الرمل  مثل  األوساط  لبعض  التجارب  من  العديد  إجراء  تم  ولقد  ديسسيمنز/مرت. 

إنتاج  يف  مالمئتها  مدى  ملعرفة  النارجيل  مخلفات  و  الخشب  نشارة  النخيل،  سعف 

محاصيل الخرض املختلفة باملديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية واثبتت بعض 

منها جدوى استخدامها كوسط زراعي يف الزراعة بدون تربة.
 

 

وسط الرمل : يعترب الرمل من األوساط الجيدة للزراعة بدون تربة يف  النظام   -1

املفتوح )شكل رقم 19( وذلك ألسباب عديدة : 

لسهولة الحصول عليها محليا.  -1

2-  رخيصة الثمن.

جيدة الترصيف.  -3

سهلة التعقيم.  -4

ميكن استخدامها أكرث من مرة.  -5

نوع الرمل املستخدم:

يجب أن يكون الرمل املستخدم ذو مسامات جيدة يسمح مبرور الهواء و املياه ونسبة 

األمالح ترتاوح مابني 0.4-0.6 ديسسيمينز/مرت ودرجة الحموضة مابني  5.5-6.0. فمثال 

ميكن استخدام الرمل الخاص بالبناء أو الرمل قليل الخشونة.

نشارة الخشب )Wood Straw(:  تعترب نشارة الخشب من األوساط العضوية   -2

الجيدة  يف الزراعة بدون تربة للنظام املفتوح )شكل رقم 20( ولكن تحتاج إىل عملية 

التخمر قبل الرشوع يف استخدامها وذلك ملدة اسبوعني إىل ثالثة اشهر وكلام طالت فرتة 

التخمر كلام كان الوسط أحسن ومن مميزات نشارة الخشب ما ييل

جيدة التهوية.   -1

القدرة  العالية عىل احتفاظ باملياه.   -2
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3-  قلة  التكلفة.

4-  متوفر محليا. 

ميكن استخدامه أكرث من مرة.   -5
  

مخلفات النخيل )سعف النخيلDate Palm Straw (:  يعترب سعف النخيل    -3

من األوساط العضوية الجيدة  يف الزراعة بدون تربة للنظام املفتوح )شكل رقم 21( 

ولكن يحتاج إىل عملية التخمر قبل الرشوع يف استخدامه وذلك ملدة اسبوعني إىل ثالثة 

اشهر وكلام طالت فرتة التخمر كلام كان الوسط أحسن ومن مميزات سعف النخيل 

ماييل: 

جيدة التهوية.  -1

2-  القدرة املتوسطة عىل االحتفاظ باملياه.

قلة التكلفة.  -3

4-  متوفر محليا.

ميكن استخدامه أكرث من مرة.     -5

األوساط  من  النارجيل  مخلفات  تعترب   :)Cocopeat( النارجيل  مخلفات   -4

العضوية الجيدة  يف الزراعة بدون تربة للنظام املفتوح )شكل رقم 22( ولكن يحتاج 

اىل عملية الغسيل  قبل الرشوع يف استخدامه للتخلص من األمالح وكذلك ينصح بأخذ 

عينة منه لقياس درجة امللوحة والحموضة ومن مميزاته:

القدرة العالية عىل االحتفاظ باملياه.  -1

2-  قلة التكلفة. 

ميكن استخدامه أكرث من مرة.  -3

يأيت عىل أشكال وأحجام مختلفة.  -4
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القصاري واألكياس املستخدمة يف النظام املفتوح:

 ميكن استخدام القصارى البالستكية مقاس قطرها من الداخل 30سم وارتفاعها 28سم  

)شكل رقم 23 ( أو أكياس بالستكية مقاس قطرها 31سم وارتفاعها 35سم )شكل رقم 24(  

ويجب أن تكون القصارى أو األكياس مثقبة حتى يتم  ترصيف املياه واألسمدة الزائدة منها.

شكل رقم  )19(: يوضح الرمل املستخدم للنظام 

املفتوح
شكل رقم  )20(: نشارة الخشب املستخدمة يف النظام املفتوح

شكل رقم  )21(:  سعف النخيل املستخدم يف النظام 

املفتوح

               شكل رقم )22(: كيس يحتوي عىل مخلفات النارجيل  

املستخدم يف النظام املفتوح

              شكل رقم )24(: نوع الكيس املستخدم يف النظام املفتوحشكل رقم )23(: نوع القرصية املستخدمة يف النظام املفتوح               
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خطوات عملية التخمر)Fermentation Process( إلوساط نشارة الخشب ومخلفات 

النخيل:

تجهيز خزان سعته ما بني 400-600 جالون.   -1

تعبئة الخزان اىل حوايل الثلث باملياه الخالية من األمالح.   -2

تعبئة الخزان بالوسط املراد تخمريه مع إضافة سامد اليوريا ) 250-300 جرام(    -3

          لزيادة كفاءة التخمر. 

غلق الخزان جيدا لفرتة اسبوعني لثالثة اشهر حتى يحني وقت  اخراج  الوسط.  -4

طريقة إعداد البيت املحمي بنظام الزراعة بدون تربة ) النظام املفتوح( ملحاصيل 

الخرض املختلفة:

يتم تسوية األرض جيدا بحيث ال تكون هناك انخفاضات أو إرتفاعات عند   •

          وضع القصاري أو اآلكياس. 

فرش البالستك آو الحىص الصغري)كنكري( ليكون عازل ما بني القصارى أو األكياس .  •

عند استخدام البالستيك كعازل يجب عمل ثقوب مابني القصاري أو األكياس    •

          حتى يتم التخلص من األمالح واملياه الزائدة الخارج منه.

بني  املسـافة  وتكون  خطوط  خمسة  عىل  األكياس  أو  القصاري  توزيع  يتم   •

 425 وباجاميل   85 الخط  يف  األكياس  أو  القصاري  وعدد  1.5مرت  الخطوط        

          قرصية/ كيس )حسب املخطط املرفق(.

يتم زراعة عدد 2 نبات يف كل قرصية أو كيس زراعي بحيث تكون املسافة   •

          بني النباتات  40 سم ويكون العدد الكيل للنباتات  حوايل 850 نبات. 

ميكن استخدام أكياس مخلفات النارجيل )Cocopeat( للزراعة فيها مبارشة   •

           حيث تأيت جاهزة وبطول 1مرت ويتم توزيعها يف خمسة خطوط وتكون املسافة 

          بني الخطوط 1.5مرت ويتم تثقيب الكيس اىل ثالثة ثقوب املسافة بينهام 40-

        50 سم وتعبأ باملياه حتى يتشبع الوسط وينتفخ ويتم زراعة 3-6 نباتات لكل 

          كيس. 
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 نظام الري يف النظام املفتوح:

ال يختلف نظام الري يف النظام املفتوح عنه يف الزراعة يف الرتبة من حيث التصميم  

ولكن يف النظام املفتوح يجب أن يكون الري ألياً طوال الزراعة حيث يتم ري النباتات 

كل ساعة مبعدل 2 ـ 10 دقائق حتي املساء و عىل حسب الظروف املناخية واملحصول 

املنزرع يف البيت املحمي.

 

التسميد :

 يتم استخدام نفس املحاليل املغذية يف النظام املغلق، األ انه يختلف يف كيفية تجهيزه 

حاليا  ويتم  املستخدم  واملحصول  الوسط  حسب  وعىل  املفتوح  النظام  يف  وإضافته 

تنفيذ تجارب عىل جرعات سامدية  الزراعية والحيوانية  للبحوث  العامة  املديرية  يف 

ملحاصيل الخرض املختلفة عىل األوساط وتم األنتهاء من وسط الرمل ملحصول الخيار.

مخطط الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( يف البيت املحمي 

ملحاصيل الخرض املختلفة

وسائد 

التربيد

محبس
نظام الري قصاري أو أكياس

خزان تسميدزراعية

1m

1 m

9 m

1.5

40 m

1.5

1.5

1.5

1.5

1 m

1.5
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Stock Solution No. 1 الوحدة المحلول المركز رقم 1

Water 75 L ماء عذب 

Ca)NO
3
( 14.250 Kg نرتا ت الكالسيوم

EDDHA)Fe( 6% 700 g حديد مخلبي

Stock Solution No. 2 المحلول المركز رقم 2

Water 75 L ماء عذب

Kristalon Red )12:12:36+TE( 9 Kg )12:12:36+TE( سامد مركب كرستالون

Magnesium Sulfate )MgSO
4
( 1.2 Kg سلفات املغنيسيوم

Micronutrient 500 g عنارص  الصغرى

طريقة تحضري وإضافة املحلول املغذي ملحصول الخيار يف وسط الرمل :
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كمية المحلول  رقم 2 
 مركب + عناصر صغرى+ سلفات  

المغنيسيوم ) لتر   / 120 لتر سمادة(
أيام االضافه 

كمية المحلول رقم 1 
 نترات الكالسيوم + حديد 

مخلبي  )لتر /  120 لتر سمادة(
أيام االضافه  األسبوع

4 األحد 2 االثنين

4 الثالثاء

2 االربعاء

4 الخميس

4 األحد 2 االثنين

8 الثالثاء

2 االربعاء

8 الخميس

8 األحد 2 االثنين

8 الثالثاء

2 االربعاء

8 الخميس

8 األحد 3 االثنين

8 الثالثاء

3 االربعاء

8 الخميس

12 األحد 3 االثنين

12 الثالثاء

3 االربعاء

12 الخميس

12 األحد 3 االثنين

12 الثالثاء

3 االربعاء

12 الخميس

ول
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كمية المحلول  رقم 2 
 مركب + عناصر صغرى+ سلفات  

المغنيسيوم ) لتر   / 120 لتر سمادة(
أيام االضافه 

كمية المحلول رقم 1 
 نترات الكالسيوم + حديد 

مخلبي  )لتر /  120 لتر سمادة(
أيام االضافه  األسبوع

12 األحد 4 االثنين

12 الثالثاء

4 االربعاء

12 الخميس

16 األحد 4 االثنين

16 الثالثاء

4 االربعاء

16 الخميس

16 األحد 4 االثنين

16 الثالثاء

4 االربعاء

16 الخميس

16 األحد 4 االثنين

16 الثالثاء

4 االربعاء

16 الخميس

12 األحد 4 االثنين

12 الثالثاء

4 االربعاء

12 الخميس

8 األحد 4 االثنين

8 الثالثاء

4 االربعاء

8 الخميس
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 :  )Drainage( الترصيف

أن يكون هناك ترصيف جيد  املفتوح يف أى وسط كان يجب  النظام  استخدام  عند 

للمياه واألسمدة الزائدة من القصاري أو األكياس بنسبة ترتواح ما بني 10-20% من 

املياه املضافة وذلك لتفادي تراكم األمالح وارتفاع معدل الحموضة يف الوسط املستخدم 

دون  فقط  باملياه  فيها  الري  يتم  األسبوع  يف  يومني  أو  يوم  هناك  يكون  أن  ويجب 

إضافة املحاليل املغذية وذلك من أجل التخلص من األمالح الزئدة ويفضل قياس درجة 

الحموضة )pH( يف الوسط املستخدم حتي يكون دامئا يف املستوي املطلوب. 
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المواد المستخدمة في تجهيز نظام الري الخاص بتقنية الزراعة 
بدون تربة )النظام المغلق(:

S.N ITEM Unit Qty. 

1  16 mm Drip Pipe (Roll 250)  Roll  1  
2  16 mm Plastic Clip  No.  20�
3  16 mm Shut Off Valve  No.  15  
4  16 mm x ¾" Elbow  No.� 15  
5  1 " Ball Valve (UK)   (Pegler)  No.  2�
6  1.5 " Ball Valve (UK)   (Pegler)  No.  1  
7  Dripper ( 4 L / hr )  No.  1000  
8  Float Valve 1"  No.  1  
9  PE Disc Filter 1.5" (Y Type)  No.  1  
10  Sink 1.5"  No.  6  
11  Submersible Pump 0.75 Kw  No.  1  
12  Teflon Tape  No.  50  
13  Timer for water pump  No.  1  
14  uPVC HP Elbow 90 deg 1"  No.� 4  
15  uPVC HP Elbow 90 deg 1.5"  No.  4  
16  uPVC HP Elbow 90 deg 2"  No.  4  
17  uPVC HP End cap 2"  No.  2  
18  uPVC HP Female Socket 1 1/2"  No.  8  
19  uPVC HP Female Socket 1"  No.  2  
20  uPVC HP Female Socket 3/4"  No.  12  
21  uPVC HP Male Socket 1 1/2"  No.  4�
22  uPVC HP Male Socket 1"  No.  2  
23  uPVC HP Pipe 1" Class D  No.  54  
24  uPVC HP Pipe 1.5" Class D  No.� 36  
25  uPVC HP Pipe 2" Class C  No.  36  
26  uPVC HP Reducer Bush 1 1/2" x 1"  No.  3  
27  uPVC HP Reducer Bush 2" x 1 1/2"  No.  6  
28  uPVC HP Tee 1"  No.  12�
29  uPVC HP Tee 1.5"  No.  2  
30  uPVC HP Tee 2"  No.  6  
31  uPVC HP Thread End cap 1"  No.  2  
32  uPVC HP Union 1.5"  No.  2  
33  Water Meter 1.5"  No.  1  
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المواد المستخدمة في تجهيز نظام الري الخاص بتقنية الزراعة 
الرأسية :

 

S.N Description Unit Qty 

1 1.5" Plastic Solenoid Valve No. �2 
2 Brass Gate Valve 1 1/2" (Pegler UK) No. 3 
3 Brass Gate Valve 1" (Pegler UK) No. 2 
4 Coated Wire �Roll 2 
5 Control Panel For Pump ( Timer for water pump - 6 Stations  ) No. 1 
6 Cable for Solenoid Valve Mtr 50 
7 G.I. Nipple 1 1/2" No. 2 
8 G.I. Reducer 1 1/2" - 1" �No. 12 
9 HDP Male Adaptor 1" No. 12 

10 HDP End Cap 1" No. 12 
11 PE 4mm Adaptor (For Fixing 4mm Tube To bigger Size PE Pipe) No. 400 

12 PE Disc Filter 1 1/2" (Y Type) No. 1 
13 PE Pipe 1" 6Bar (100 m / Roll ) Roll  3 
14 PE Tube 4mm Mtr  900 
15 Plastic (1.5 m x 100m ) Roll 3 
16 Sink 1.5" No. 6 
17 Submersible Pump 0.75 Kw No. 1 

18 Tanget Glue [PVC cement for use with PVC pipes & fittings] with 
Brush – Germany No. 6 

19 Teflon Tape No. 24 
20 uPVC HP Elbow 90 deg 1 1/2" No. 6 
21 uPVC HP Elbow 90 deg 1" No. 2 
22 uPVC HP Elbow 90 deg 2" No. 4 
23 uPVC HP Female Elbow 90 deg 1 1/2" No. 2 
24 uPVC HP Female Socket 1 1/2" No. 6 
25 uPVC HP Female Tee l 1/2" No. 10 
26 uPVC HP Male Socket 1 1/2" No. 5 
27 uPVC HP Pipe 1 1/2" Class C Mtr 36 
28 uPVC HP Pipe 1/2" Class E Mtr 624 
29 uPVC HP Pipe 2" Class C �Mtr 30 
30 uPVC HP Reducer Bush 1 1/2" x 1" No. 1 
31 uPVC HP Reducer Bush 2" x 1 1/2" No. 6 
32 uPVC HP Tee 1/2" No. 225 
33 uPVC HP Tee 2" No. 6 
34 uPVC HP Tee l 1/2" No. 2 
35 uPVC HP Tee l" No. 3 
36 uPVC HP Union 1 1/2" No. 1 
37 Water Meter 1" �No. 2 
38 Iron Wire Roll 2 
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الجوانب االقتصادية لنظم الزراعة  بدون تربة :
تشري التجارب والخربات التنموية الزراعية سواءاً للدول املتقدمة أو النامية اىل 

أن معدالت النمو والتنمية املتحققة بالقطاع الزراعي ترتبط بدرجة التحديث والتطور 

الذي  الطريق  الحديثة هو  الزراعية  التكنولوجيا  الزراعي، حيث أن استخدام  التقني 

يؤدي اىل زيادة ورفع الطاقة اإلنتاجية للمواد الزراعية املتاحة وكذلك تقليل املخاطر 

الناشئة عن الظروف املناخية غري املواتية، ومن هنا فإن إدخال تقنية الزراعة املحمية 

والزراعة بدون تربة لها ما يربرها لكون نظم الزراعة بدون تربة من النظم الزراعية 

ذات العائد االقتصادي للمزارع. حيث تبني من خالل التجارب البحثية التي أجريت يف 

البحوث الزراعية بالسلطنة ومن خالل نتائج التجارب التطبيقية لدى بعض املزارعني  

عىل محصول الخيار بأن إنتاجية الخيار يف البيت املحمي املفرد ترتاوح بني 4 - 5 طن.  

الكلفة  حساب  بدون  ُعامين  ريال   280 واحدة  لعروة  اإلنتاج  مدخالت  كلفة  كانت 

 )25 )شكل  ُعامين  ريال   800 حدود  يف  للمزارع  الربح  صايف  وكان  األولية  اإلنشائية 

املنتجة من  بأن املحاصيل  للخيار. علامً  العادي  التسويق  مع األخذ يف اإلعتبار سعر 

نظم الزراعة بدون تربة تباع بسعر أعىل مقارنة مبنتج الزراعة يف الرتبة العادية نظرا 

لجودة املحصول وفرتة بقائه أكرث يف السوق بعد الحصاد خاصة إذا وجد املزارع نقاط 

التسويق الخاصة مبنتجاته مثل الفنادق أو األسواق الكبرية  أضف إىل ذلك كله عملية 

يساعد  مام  العادية  بالزراعة  مقارنة  تربة  بدون  الزراعة  نظم  يف  النضج  يف  التبكري 

املزارع  عىل زيادة عدد العروات اإلنتاجية يف املوسم الزراعي الواحد كام ويسهم ذلك 

يف زيادة دخله  أما بالنسبة لنتائج الزراعة بدون تربة يف البيت املحمي املزدوج )612 

مرت مربع( فقد أعطى إنتاج 42 طن يف 5 عروات زراعية مبزرعة أحد املواطنني وكانت 

كلفة مدخالت اإلنتاج  3216.6  ريال ُعمـاين وكان صايف الربح  8123.4 ريال ُعمـاين 

)شكل 26(.  وبالنسبة للكلفة اإلنشائية تكون كلفة أولية بحيث انه ميكن استخدامها 

لسنوات عديدة بعكس الزراعة يف الرتبة العادية التي تحتاج بعد كل عروة إىل حراثة 

وتنظيف األرض وفرش البالستيك األسود وعمليات زراعية أخرى مثل التعقيم و هذا 

سيزيد من كلفة مدخالت اإلنتاج. وتعترب نظم الزراعة بدون تربة  اقتصادية جدا يف 
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كلفة  يقلل من  بدوره  أيضا  العادية وهذا  بالزراعة  مقارنة  واألسمدة  املياه  استهالك 

مصدر  املياه  أن  ومبا  للمزارع.  املادي  العائد  زيادة  إىل  يؤدي  مام  اإلنتاج   مدخالت 

مهم يف العملية اإلنتاجية فإن حساب اقتصادية أي تقنية يجب أن تكون عىل أساس 

اإلنتاجية يف املرت املكعب من املياه وهذا ما تم تحقيقه يف الزراعة بدون تربة مقارنة يف 

الزراعة يف الرتبة حيث ترتاوح إنتاجية الخيار يف البيت املحمي ما بني 50 -70 كغرام/

م3 من املياه للزراعة بدون تربة ومابني 20-40 كغرام /م3 من املياه للزراعة يف الرتبة. 
ولقد أثبتت نتائج التجارب التي أجريت يف البحوث الزراعية كفاءة نظم الزراعة بدون تربة 

)النظم املغلقة( يف املحافظة عىل املياه ، حيث بلغ معدل االستهالك اليومي ملحصول الخيار 

)134 لرت/360م2( مقارنة بـ )590 لرت/360م2( يف الرتبة العادية.

شكل )25( يوضح مقارنة اقتصادية انتاج الخيار  يف الزراعة بدون تربة والزراعة يف الرتبة 

يف بيت محمي مفرد مربد )360 مرت مربع(

ين
ام

 ع
ال

ري

الزراعة بدون تربةالزراعة يف الرتبة

اجاميل العائد كلفة مدخالت االنتاج صايف االرباح
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مالحظة : - 

األسامء التجارية الواردة يف هذا الكتيب ال يقصد بها اإلعالن التجاري من قبل   •

   وزارة الزراعة والرثوة السمكية.

املراجع :- 

1. سلسلة سياسات الخرض : الجوانب العلمية وتطبيقاتها العملية )تكنولوجيا 

    الزراعات املحمية(.

2. J.Benton Jones Jr,2005, Hydroponics, A Practical Guide for the soil

    less Grower, 2nd ed.CRC Press: Boca Raton, Florida33431. 

3. Arabian Peninsula Regional Program )APRP(, Annual Report, 

    2000/2001

4. Arabian Peninsula Regional Program )APRP(, Annual Report, 

    2011/2012

5. www.almojel.com.sa/saudi_perlite1.html

شكل )26( يبني الجدوى اإلقتصادية  إلنتاج الخيار يف نظم الزراعة بدون تربة 

يف بيت محمي مزدوج مربد )612 مرت مربع(

ين
ام

 ع
ال

ري

اجاميل العائد كلفة مدخالت االنتاجصايف االرباح



طبع مبطابع مؤسسة       للصحافة والنرش واإلعالن


