


 يثُى يحًذ ابزاٍْى. د. و.أ

 سراعت َظٍجٍت/ َببحبث سٌُت/حخصص

َحى يششوع تحىٌم اسطح انًُاصل انى حذائق  

يثًشة باستخذاو َظى انضساعت بذوٌ تشبت  

 وانضساعت انًائٍت



 نًارا انهجىء انى صساعت اسطح انبُاٌاث؟

  االيز ببنظكبٌ انًذٌ ٔاخخُبق انًضطزدة انظكبٍَت انشٌبدة َخٍجت
  ٔانذي انًخخهفت انخذيٍت ٔانًُشآث انًببًَ عذد سٌبدة اطخهشو انذي

  انًذٌ داخم انخضزاء انًظبحبث فً انشذٌذ االَخفبض عهٍت حزحب
  حهٕد يشكهت حخصذرْب ٔانخً انًشبكم يٍ انعذٌذ عُت ٌُخج انذي

  انبٍئت حهٕد عٍ فضال ٔانًصبَع انظٍبراث عٕادو َخٍجت انٕٓاء
  سٌبدة عهى طهبًب اَعكض انذي االيز انًصُعت انًٕاد اطخخذاو َخٍجت

  انجٓبس ايزاض خصٕصًب ببأليزاض االَظبٌ اصببت يعذالث
  انعبو انظهٕن ٔحغٍز انُفظً انجبَب عهى حؤثٍزِ جبَب انى انخُفظً
  ٔانُببحبث انحذائك يظبحت َمص عهى انخغهب ًٌٔكٍ .انعُف ٔسٌبدة

  فً اطخخذايٓب يٍ بذاًل انًببًَ اططح بشراعت انًذٌُت فً انخضزاء
  انى ٌظٍئ يًب انمًٍت عذًٌت انمذًٌت ٔاالشٍبء انًًٓالث حخشٌٍ
   .ببنبٍئت ٌٔضز االعهى يٍ نهًببًَ انعبو انًظٓز



 ...االثاس االٌجابٍت نضساعت االسطح 

سراعت االططح انى حمهٍم كًٍت انًهٕثبث انًٕجٕدة فً انٕٓاء  حؤدي  -1
ٔحمهم يٍ َظبت ثبًَ أكظٍذ  فً انجٕ ٔحشٌذ يٍ َظبت االٔكظجٍٍ 

 .انكبربٌٕ

 ٔيٍ حؤثٍزيٍ انضٕضبء حمهم  -2

 .انجشٌزة انذافئت  

 يٍ انخؤثٍز انضبر نهًٕجبث  حمهم  -3

 يحطبثانًُبعثت يٍ  االنكخزٔيغُبطٍظٍت

 .اجٓشة انٓبحف انًحًٕل  

  حٕفز اٌ ًٌكٍ انخً انًشبرٌع يٍ االططح سراعت حعخبز اٌ ًٌكٍ -4
   .اٌضًب يبدٌب دخال حٕفز اٌ ًٌٔكٍ انخضزأاث يٍ احخٍبجبحٓب نألطزة

 



 ياهً انضساعت بذوٌ تشبت ؟

  انخزبت بذائم) خبيهت سراعٍت أطبط فً انُببحبث سراعت ًْ 
  ٔانفٍزيٍكٍٕنٍج انحصى يثم ( انعضٌٕت ٔغٍز انعضٌٕت
  انخ.... انخشب َٔشبرة يٕص ٔانبٍج انصخزي ٔانصٕف

  انًغذٌت ببنًحبنٍم حجٍٓشْب ٌٔخى نهُببث انالسو انخذعٍى نخٕفٍز
 انضزٔرٌت انًغذٌت انعُبصز يٍ ٌحخبجّ يب بكم انُببث حًذ انخً
 .انًثبنً نهًُٕ











 :وتُقسى َظى انضساعت بذوٌ تشبت إنى 

 :وتشمل العديد مه التقىيبت ومىهب: (HYDROPONICS) الزراعة المبئية -1

 

 الغشبء المغذيتقىيةNFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE )   

 









تقىية الجذور الغبطسة : Root dipping technique    





 .اٌ ٌكىٌ انىسط انضساعً خايم كًٍٍائًٍا ٌصعب تفاعهه -1

 .خفٍف انىصٌ ونه انقذسة عهى االحتفاظ بانًاء -2

 .تىفٍش انتهىٌت انالصيت نتهىٌت انجزوس -3

 .ال ٌحتىي عهى يىاد ضاسة او سايت وخانً يٍ انًسبباث انًشضٍت -4

 .قذسته عهى تذعٍى انُباث -5

 

 :تكون البيئبت الزراعية على ووعيه همب

 

 

 

 البيئبت غير العضوية -1

 

 

 



 

   

 :البيئبت العضىية  -2  

 
   

   



 :ومه اهم التقىيبت المستخدمة في وظبم الزراعة بدون تزبة

 

تقىية الزراعة الزأسية ومىهب:  

 

  



 بشكم راطً ببالصصانشراعت 



 انًُضذٌتَظبو انًزالذ   



انمُٕاث داخم االصص فً انشراعت. 






