
تتعرض المحاصــیل الزراعیة وخاصــة نباتات الخضــر والزینة أثناء نموها للعدید من الظروف 
انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة النســــــــبیة وارتفاع  تشــــــــملمناســــــــبة و الالجویة غیر 

تكون الزراعة في تحت هذه الظروف و یاح القویة واألمطار. كمیة اإلشـــــــعاع الشـــــــمســـــــي الســـــــاقط والر 
، لذا تســـــــتخدم الزراعة المحمیة لحمایة النباتات من الظروف الخارجیة  الحقول المكشـــــــوفة أمرًا صـــــــعبًا

 وتهیئة الظروف البیئیة المالئمة لنموها خالل أي من فصول السنة.  

  
زراعیة مغطاة بمادة منفذه  تمنشـــــــــــــآ ابأنه (Greenhouses) ةالمحمی تو البی عرفتویمكن أن 

ـــتخدم لتهیئة البیئة المناســـــبة لنمو العدید من النباتات خاصـــــة محاصـــــیل الخضـــــر والزینة  للضـــــوء، تســ
ذلك من خالل التحكم في بعض یتم و  .خالل أي موســـــم لتحقیق أكبر عائد ممكن من وحدة المســـــاحة

نتاجیة النباتات مثل درجة  یز الحرارة والرطوبة النســــــــبیة واإلضــــــــاءة وتركالعوامل البیئیة المهمة لنمو وإ
غاز ثاني أكســـــید الكربون باإلضـــــافة إلى عوامل متعلقة بتغذیة النباتات ومكافحة اآلفات. نتیجة لذلك 

 أضـــــــعاف اإلنتاج في الحقول المكشـــــــوفة ١٠تصـــــــل إنتاجیة وحدة المســـــــاحة في البیوت المحمیة إلى 
في البیوت المحمیة أحد أهم األسالیب الحدیثة في  تعتبر الزراعةو . هــــــــــــــــ) ١٤١٥(السعدون وسرور، 

جواء في المناطق ذات األ خاصة دة اإلنتاج وفي التنمیة الزراعیةالمجال الزراعي والتي تساعد في زیا
  .مثل المملكة العربیة السعودیةاألقل مالئمة للزراعة المناخیة 



دفئة باســــــــــــــتخدام أنظمة التبرید والتالتحكم في العوامل البیئیة داخل البیوت المحمیة  یتمعادةً 
اني أكســــید الحرارة وتركیز غاز ثدرجة و النســــبیة في الرطوبة  والتهویة. فیســــتخدم نظام التهویة للتحكم

وخالل األوقات الحارة من الســــــــــــنة یكون نظام التهویة وحده غیر كاف  .الكربون داخل البیت المحمي
تســــــــــتخدم أنظمة التبرید لخفض درجة حرارة الهواء لخفض درجة الحرارة إلى المســــــــــتوى المطلوب، لذا 

لثمار. النبات والتلقیح وعقد ا الداخل إلى البیت المحمي ورفع مســــــتوى رطوبته لمعدالت مناســــــبة لنمو
التدفئة خالل األوقات الباردة للحفاظ على درجة حرارة الهواء داخل البیت المحمي  نظمةكما تســتخدم أ

كم مجهزة بأنظمة تحالحدیثة الوقت الحاضــــــر معظم البیوت المحمیة عند المســــــتویات المطلوبة. وفي 
الحاســــــــــــب اآللي إلعطاء أوامر التشــــــــــــغیل لعدة أجهزة مثل مراوح التهویة وأجهزة التدفئة بمرتبطة آلیة 

  .هونظام الري وخالف
أنظمة مل تشـــــــالتي و البیئي إلى التعریف بالبیوت المحمیة ونظم التحكم یهدف هذا اإلصـــــــدار 

توفیر لمتبعة في اســـائل والو تحســـین أداء نظم التبرید . كما ســـیتم طرق وســـائل التدفئةو ة والتبرید التهوی
  .الطاقة الالزمة للتدفئة

 


