
 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 

0291-0202 

  

 

  

 2 ورشة عملتقرير عن 

 
أ.د عماد عتمان )نائب  -أ.د مجدي سبع )رئيس الجامعه(  تحت رعايه 

أ.د  - رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه(

أ.د محمد السيد )وكيل الكليه  -شريف جبر )عميد الكليه( 

  .لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه(

 
 

 " ك( تصميم أنظمة الزراعة المائية )الهيدروبوني " عنوان ورشة العمل

قسم الهندسه مدرس الهندسه الزراعيه ب -د.مي محمد عامر  المحاضر

  الكليهالزراعيه ب

 خامس( الدور ال5كليه الزراعه جامعه طنطا مدرج ) مكان االنعقاد

 2102مارس  27 االربعاء  التاريخ

 ظ 03:1-02 الوقت

 قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه الجهة المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 

0291-0202 

  

 

  

.ة المستدامةعتبر الزراعة المائية أمالً كبيراً في انتاج المحاصيل العضويت  

 -المائيه : تعريف الزراعه 

هى عبارة عن زراعة النباتات  (hydroponics) الزراعة المائية أو

بإستخدام محلول مغذى و )بدون تربه( حيث تنمو جذور النباتات بشكل 

مغذى أو داخل تربه من )مواد خامله( مثل الصوف مباشر داخل المحلول ال

الزجاجى أو أحجار البرليت، و المقصود بخامله هنا أى أنها ال تتفاعل مع 

المحلول المغذى لتظل كافة مكوناته فى صوره ميسره لجذور النباتات 

 .إلمتصاصها

إكتشف العلماء أن النباتات تتغذى من خالل إمتصاص  01فى القرن ال 

عناصر الغذائية المعدنيه الذائبه فى الماء، و أن التربه الزراعية أيونات ال

أو األرض ما هى إال )مخزن( لهذه العناصر ليس إال!! فعند إضافة الماء 

الى التربه يقوم الماء بإذابة العناصر الغذائية من التربه فيما يعرف بإسم 

ا عدا هذا )محلول التربه( لتصبح ميسره لجذور النباتات إلمتصاصها، فيم

 .ال فائدة للتربه فى نمو النباتات بل أن لها مضار سوف نتعرض لها الحقا

 

 

 :فوائد الزراعة المائية

ال تحتاج إلى تربه، أى أنها توفر فى األرض الزراعية التى تتناقص  -0

مساحتها فى مصر بصورة مفزعه كما و أنها تصلح لإلستخدام فى أى 

ق أسطح المنازل و فى البلكونات و على أسطح مكان حتى داخل المدينة فو

المبانى الحكومية التى تعانى اإلهمال الشديد فمن الممكن إستغاللها من 

  .خالل إتحادات العاملين و بيع المنتج لهم بسعر التكلفه

التوفير فى األرض له بعد آخر يجب النظر إليه، ففى دراسة رائعه  -2

أشرف عمران ذكر أن إنتاجية مساحة  شاهدتها على اليوتيوب للدكتور/

متر مربع فى الحقل المفتوح من الخضر الورقية مثل خس  0111

يوم، بينما ترتفع هذه اإلنتاجيه لنفس  21طن خالل مدة  7الكابوتشا هى 

وحدة المساحة من البيوت الزجاجيه بإستخدام تقنية الزراعة المائية إلى 

أننا فى خالل نفس الوقت تقريبا يوم!!!! معنى هذا  05طن خالل مدة  21

 المستهلك فى دورة زراعية تقليديه نس

تطيع أن نجرى دورتين زراعيتين داخل الصوب الزجاجيه ليكون اإلنتاج 

طن أى حوالى ستة أضعاف اإلنتاج التقليدى. و يزيد األمر  01المقارن هو 

متر مربع سنويا  0111فى محصول مثل الطماطم ليصل إنتاج وحدة ال 

طن فى حالة الزراعة  01طن فى حالة الزراعة التقليدية إلى  5.5ن م

 .المائية أى حوالى سبع أضعاف اإلنتاج التقليدى

 

 

هذا الكالم؟ يعنى أن إنتاج الفدان من  -كمستثمرين –ماذا يعنى لنا  -:

الصوب الزجاجيه يعادل إنتاج ستة أو سبعة أفدنه بالزراعة العاديه، أى لو 

أفدنه أى ما  5 - 5ألف جنيه، يمكننا توفير ثمن  011لفدان مثال أن سعر ا

ألف جنيه و توجيه جزء منهم أو حتى كلهم إلى إنشاء  511 - 511يعادل 



 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 

0291-0202 

  

 

  

المشروع على الفدان المشترى واإلستفاده من كل المميزات اآلتى ذكرها، 

 .الكثير على المدى البعيد –ماديا –و هى تساوى 

 

يث تستغل كل قطرة ماء بشكل مثالى فال يوجد فقد الوفر فى الماء، ح -0

بالبخر أو بالهروب داخل التربه بعيدا عن منطقة الجذور النشطه، فى 

 %21 – 11الواقع و من خالل قراءاتى فنسبة الوفر فى الماء تتراوح بين 

بالمقارنه بالزراعة التقليدية، و ال يخفى على أحد حجم المشكله المائية التى 

ا كل دول المنطقة العربية بما فيها مصر مع ما يتهددها من تعانى منه

 .مشاكل مع دول حوض النيل

من تكلفة  %11الوفر فى التسميد، حيث يتم توفير ما يقارب من  -5

التسميد بالمقارنه بالزراعة التقليدية نتيجه لإلستغالل األمثل لكل قطرة ماء 

يتم تعويض القدر من و إعادة إستخدام الماء مرات و مرات و بالتالى 

األسمده الذى أمتص بواسطة الجذور فال يوجد مشكلة )غسيل األسمده( فى 

حالة الرى بالزيادة كما و أنه إلنعدام وجود التربه فال توجد مشكلة )تثبيت( 

العناصر السماديه بالتفاعل مع مكونات التربه و بالتالى تحويلها الى 

 .ر النباتاتعناصر غير قابله لإلمتصاص بواسطة جذو

تقليل التسميد بهذا القدر الكبير له فائدتين، األولى التوفير فى  -5

المصروفات فال يغيب علينا اإلرتفاعات الجنونية فى أسعار األسمده و 

المستمره إلى ما شاء الله! و الثانيه هى المحافظه على البيئه ألن إضافة 

ربه كما و أنها قد األسمده و هى باألساس )أمالح( تزيد من ملوحة الت

 .تتسرب الى المياه الجوفيه فتلوثها

اإلنتظاميه فى نمو النباتات هى نتيجه أخرى جيده، حيث نجد أنه فى  -7

الزراعات التقليديه قد يكون هناك بعض البؤر فى الحقل حيث يقل نمو 

النباتات أو ينعدم و عندما تسأل يقال لك بسبب أن هذه المنطقه بها تربه 

لحه أو تربه صخريه أو ما الى ذلك، فتجد نفسك تصرف على هذه طفليه ما

المنطقه و ال تأخذ منها عائد، فى الزراعة المائية هذه المشكله غير 

 .موجوده من األساس لعدم وجود التربة

الزراعة المائية تتم غالبا داخل بيوت زجاجيه مكيفة الهواء و متحكم  -1

واسطة أجهزة تحكم و بالتالى يسمح فى نسبة الرطوبه و الحراره داخلها ب

لك هذا بإنتاج ما تريد فى أى وقت من السنة بصرف النظر عن موعد 

الزراعة فى الحقول المفتوحه ألنك متحكم فى الظروف الجويه، فيمكنك 

هذا من إنتاج الخضروات فى الوقت الذى يكون فيه سعرها مرتفعا فى 

 .األسواق و جنى المزيد من األرباح

البيئة المغلقه تساعد أيضا فى التحكم باإلصابات الحشريه فتقلل هذه  -2

منها و بالتالى تقلل من إستخدام المبيدات الملوثه للبيئة و التى قد تبقى على 

النباتات بنسب تضر بصحة اإلنسان و كلنا يعرف موضوع )الفترة اآلمنه( 

 .لالتى يجب تركها من تاريخ آخر رشه بالمبيد لتاريخ جنى المحصو

الوفر فى العماله، فال يخفى على أحد مشكلة العماله من حيث الندره  -01

و الكفاءة و التكلفه، فالعامل اليوم يصل أجره فى كثير من األحيان الى 

جنيه فى اليوم و يعمل أكثر من )يوميه( فى اليوم الواحد و كثير منهم  011

ل فى الزراعة المائية يفتقد إلى المهارة و األمانه فى العمل بكل أسف. العم

يتم من خالل األجهزة بصورة كبيره فال يوجد معامالت أرضيه مثل 

 

 ما هي الخضار التي يمكن زراعتها في نظام الزراعة المائية:

المائية الصغيرة يمكنك زراعة الخضار التي ال تحتاج  في مزارع الزراعة

إلى عناصر غذائية ثقيلة. الخس واللفت والجرجير وزهور الزينة والنعناع 

والبصل والكراث واألعشاب والفجل والسبانخ وغيرها من الخضار 

الصغيرة. أما الملفوف والطماطم والخيار والفول والبروكلي والقرنبيط 

غذائية إضافية ونظام زراعة مائية أكثر تقدماً  فإنها تتطلب عناصر

وفعالية. يجب عليك تجنب زراعة النباتات التي تحتاج إلى مياه حمضية أو 

قلوية ألن مستوى الرقم الهيدروجيني الذي تحتوي عليه هذه المياه سيسبب 

 الضرر واألذى لألسماك.
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 نصائح إلنشاء نظام الزراعة المائية:

ء نظام الزراعة المائية الخاص بك وذلك من بعض هذه يمكنك إنشا( 1

 النصائح واإلرشادات التي ستساعدك في انجاز تلك المهمة.

( يجب إنشاء مصدر طاقة احتياطي. من المهم الحفاظ على تدفق المياه 2

 وضخ األكسجين.

( تأكد من إطعام األسماك بشكل كاٍف حتى تنمو وتزدهر. استنزاف :

  عل هذا النوع من الزراعة مستحيلة.المخزون السمكي يج

الحفاظ على مدخالت المواد الغذائية لألسماك ثابتة ومسقرة والتي من  (0

شأنها أن تؤدي إلى نفايات األسماك التي يمكنك استخدامها لتغذية النباتات 

 الخاصة بك.

( التأكد من أن النباتات واألسماك تحصل على تهوية جيدة، ليست جذور 5

ً األسماك والبكتيريا النباتات  فقط هي التي تحتاج إلى تهوية ولكن أيضا

تحتاج للحصول على األكسجين بشكل كاٍف. كلما نمت األسماك بشكل أكبر 

 كلما احتاجت لكميات أكبر من األكسجين وقد تحتاج إلى ضبط ذلك.

( عندما تقرر ما هي النباتات التي تريد زراعتها، يجب اختيار تلك التي 5

حتياجات مماثلة كاألسماك من المياه، وبالتالي سوف تحصد الكثير لديها ا

 من النجاح.

( يجب إزالة نفايات األسماك الزائدة ألنها من الممكن أن تضر بصحة 7

 األسماك.

 ( يجب مراقبة مستوى الرقم الهيدروجيني ودرجة الحموضة باستمرار1

 الستيك.( يجب أن تكون خزانات األسماك مصنوعة من الزجاج والب2

( تجنب استخدام المبيدات غير العضوية أو أي مواد أخرى يمكن أن 01

تضر باألسماك أو البكتيريا الجيدة )الخل، الليمون و / أو حمض 

 الهيدروكلوريك(.
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