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 انخالصت

 – 2012جامعذة الموصذل عذام للبٍذوت البسسذكٍكٍة العائذدل الذي كلٍذة الزراعذة والغابذات افذٌ  دراسذةالهذه   تأجرٍ
كضمن البحث كصذمٍم انابٍذو وفكحذات كهوٍذة للبٍذت البسسذكٍكٌ لغذري الكبدٍذد الحذرارً الذهً ٍحصذل دا ذل . وقد 2013

بذة المررطذة الكذٌ كذلىرعلي وكذهل  لغذري الذك لن مذن الرطووحسابها نظرٍذا و فعلٍذا  البٍت البسسكٍكٌ بصورل طبٍعٍة 
 محصذذول  كمذذت زراعذذة  مسذذة بٍذذوت بسسذذكٍكٍة بمنهذذا االمذذراي و اصذذة الرطرٍذذة انكشذذارنمذذو النبذذات وكسذذاعد علذذي 

قٍذة فذكم كركٍذو اوكم ا كٍار االول لٍكون معاملة مقارنة اً بدون كهوٍذة امذا البٍذوت االربعذة الب )صنف داكس(الهجٍنال ٍار
سذم  40فكحذات وأنابٍذو بقطذر   م 2.5سذم بمسذافة   40النحو الكالٌ: فكحات وأنابٍذو بقطذر   الركحات وانابٍو الكهوٍة علي

م. كذم ا ذه القذرا ات  5سذم بمسذافة   60م  فكحذات وأنابٍذو بقطذر  2.5سم بمسذافة   60فكحات وأنابٍو بقطر   م 5بمسافة 
 نسذبة و والىمرٍذة كمذا كذم حسذاو للصرات المدروسة من درجات حرارل ورطوبة نسبٍة وكهل  صرات الحاصذل ال ضذرٍة

سذم بمسذافة  60فكحذات وأنابٍذو بقطذررابعة هات كبدٍد حرارً كان عند المعاملة ال عليشدل االصابات المرضٍة. وجد ان ا
 26( Nكغم/ىانٍذذة وعذذدد مذذرات الكغٍذذر الهذذوائٌ فذذٌ البٍذذت البسسذذكٍكٌ ) 5.31 (ṁr)مذذن حٍذذث معذذدل انكقذذال الككلذذة  م 2.5

Q)مرل/ساعة وكمٍة حرارل مبددل 
- )4442.19 kJ 41.56واعلي نسبة كلوروفٍذل % %24 إصابات مرضٍةشدل  واقل  

عنذد ىمذرل  4111وعذدد الىمذار  2م190كغذم/ 303.80من حٍث الوزن كانت  انكاجٍة للحاصلمكوسطات افضل بٍنما كانت 
المعاملذذة البٍئذذة المسئمذذة للمحصذذول هذذه  م حٍذذث وفذذرت  5سذذم ومسذذافة 60 فكحذذات وأنابٍذذو بقطذذر هات  امسذذةالمعاملذذة ال

وقذد كذم كحلٍذل  مقارنذة ببذاقٌ المعذامست.بهذه  الطرٍقذة المزروع وأعطت عندها اعلي انكاجٍة للحاصل وباقل كلرة انشذائٍة 
ات منشذذقة  اه وضذذعت جنٍذذم كصذذمٍم القطاعذذات العشذذوائٍة الكاملذذة فذذٌ كجربذذة ااسذذك دلصذذرات الحاصذذل بالبٍانذذات احصذذائٍا 

 .الحاصل فٌ القطع الرئٍسٍة ومعامست الكهوٍة وضعت فٌ القطع المنشقة الىانوٍة

 .البٍوت البسسكٍكٍة  انكقال حرارً  كبدٍد حرارل ورطوبة  صرات حاصل ال ٍاركلمات الدالة: ال

 .17/2/2014: وقبوله ،30/6/2013 :كارٍخ كسلم البحث

 انمقذمت

كعرف البٍوت المحمٍة بالصوبات وهٌ منشذتت  اصذة لزراعذة ال ضذر وانكاجهذا لمذا كذوفر  هذه  البٍذوت مذن بٍئذة 
مذن الظذروف الجوٍذة القاسذٍة علذي النبذات وبذهل  ٍمكذن انكاجهذا فذٌ  ٍذر مواسذم  كهذامناسبة لنمو محاصذٍل ال ضذر وحماٍ

زراعكها المكشوفة. لكن المشاكل الكٌ ظهرت دا ل البٍوت البسسكٍكٍة مذن احكبذاس حذرارً وزٍذادل فذٌ الرطوبذة النسذبٍة 
ت مبكذر كالبٍذاي فذٌ وقذكذلدً الذي هذس  المحصذول  اصة فٌ المناطق الحارل والكذٌ أدت الذي ظهذور امذراي فطرٍذة 

لٍذل والكهوٍذة ظ( بذان الكConnellan  2002بذٍن )ولقذد (  1995  بذسن والز بٌ والدقٍقٌ وإصذابات حشذرٍة م كلرذة )ابذ

الهوا  دا ل البٍت البسسكٍكٌ ٍعمل علي كوازن البٍئة دا ذل البٍذت وبالكذالٌ كذلىر علذي معذدل االنكاجٍذة كعمل علي دوران 
دا ذل  ةالمزروعذ اتالمرضذٍة للنباكذ باتمن االحكباس الحرارً والرطوبة ٍقلل من االصذا ونوعٍة الحاصل كما ان الكقلٍل

البٍذذت البسسذذكٍكٌ. وقذذد افذذادت الدراسذذات السذذابقة وكوصذذٍات البذذاحىٍن فذذٌ هذذها المجذذال الذذي اسذذك دام الكهوٍذذة سذذوا  كانذذت 
البسسكٍكٌ وكهل  حسو امكانٍة المشروع  بصورل طبٍعٍة او مٍكانٍكٍة حسو حالة المناخ فٌ المنطقة الكٌ ٍوجد بها البٍت

الكهوٍذة الطبٍعٍذة للبٍذت البسسذكٍكٌ  أحٍث ان الكهوٍة الطبٍعٍة كرضل فٌ المناطق المعكدلة والشبه حذارل لقلذة ككلركهذا. ومبذد
ككذون بذان ( 1990  فقذد اوصذي )بشذٍر (.Von  2011) ٍعكمد علي ا كسف الكىافة بٍن الهوا  الذدا ل والهذوا  ال ذارجٌ

% والكذٌ عنذدها ٍسذمد بذد ول 30 -% 15 مسذاوٍةلبٍذت البسسذكٍكٌ لرضذٍة النسبة مساحة فكحذات الكهوٍذة الذي مسذاحة ا

لبٍذت البسسذكٍكٌ طبٍعٍذا وحصذول كذوازن حذرارً عذن طرٍذق انكقذال االهوا  ال ارجٌ و روج الهوا  السا ن مذن دا ذل 
ىافذة ٍذكم اركرذاع الهذوا  السذا ن الذي االعلذي لٍ ذرج مذن الحرارل بٍن جزٍئذات الهذوا  الذدا ل مذن ال ذارج وبرعذل فذرق الك

  Deltourو  Wangفكحات الكهوٍة وبهذها ٍحصذل ك رذٍي لدرجذة الحذرارل دا ذل البٍذت البسسذكٍكٌ. كمذا أكذد كذس مذن )
( بان مدى ك رٍي درجة الحرارل فٌ البٍوت البسسكٍكٍة كعكمد بالدرجذة االسذاس علذي ابعذاد فكحذات الكهوٍذة  حٍذث 1997

 33°كانت درجة الحذرارل  °25وً بمقدار الركد وجد بانه عند فند البوبات بزاوٍة احظ عند اسك دم بوابات هات كحكم زال
اصذبحت درجذة الحذرارل دا ذل ° 30  وعندما زاد زاوٍة الركد للبوابات بزاوٍة 20°بٍنما كانت درجة الحرارل فٌ ال ارج 

كمٍة الهوا  الدا ل الي البٍذت. وججذل الذك لن مذن الحذرارل والرطوبذة  الي زٍادل سبو هل  اوعز 28°البٍت البسسكٍكٌ 
( بذذان هلذذ  ٍذذكم مذذن  ذذسل اجذذرا  فكحذذات جانبٍذذة وعلوٍذذة للبٍذذت أ2006  بٍذذوت البسسذذكٍكٍة فقذذد بذذٍن )السذذٍدال فذذٌالزائذذدكٍن 

( حذول امكانٍذة Ishii  2008البسسكٍكٌ وبمساحة كافٍة ككناسو مذع مسذاحة ارضذٍة البٍذت البسسذكٍكٌ المذزروع . وبذٍن )

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثالث.
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للبٍذت البسسذكٍكٌ ٍذكم مذن  ذسل الذكحكم بابعذاد الركحذات  ΔTاٍجاد فرق فٌ قٍذاس درجذات الحذرارل بذٍن الذدا ل وال ذارج 
 ΔTاقل قٍمة لـ  الي انكوصل وقد  بالكناوو بٍن جهكٌ البٍت البسسكٍكٌ  لق الركحات الجانبٍةفكد وواجرا  مناورات بٍن 

للبٍت البسسكٍكٌ وهل  العطائها حرٍة كاملة للهوا  بالكبادل والذدوران دا ذل  كم فكد الركحات الجانبٍة والعلوٍة كانت عندما
اىذرت اٍضذا علذي الرطوبذة النسذبٍة دا ذل البٍذت البسسذكٍكٌ وبذهل  قذد كما ان ا كسف االبعاد للمهوٍات  البٍت البسسكٍكٌ.

ل رطوبة نسذبٍة اقذل ممذا فذٌ البٍذوت هات االبعذاد االقذل وٍرجذع سذبو هلذ  لقلذة كان البٍت الهً ٍمكل  ابعاد المهوٍات كبٍر
( ان اركرذاع الرطوبذة 2000  عبذدالعزٍز( . وقذد بذٍن )1989  البسسكٍكٌ وهها ما جا  به )حسذن الهوا  الدا ل الي البٍت

ا اركرذاع الرطوبذة ٍسذاعد علذي عبذر الجذهور اٍضذعملٍذة امكصذان العناصذر الغهائٍذة  النسبٍة ٍلىر علي النذكد بالكذالٌ كقذل
% ٍجو الك لن من كل  الرطوبة من  سل الكهوٍذة وعملٍذة كبذادل الحذرارل 90انكشار االمراي  اصة عندما كصل الي 

كما ان هنا  كتىٍر واضد لكغٍٍذر ابعذاد الركحذات والمهوٍذات للبٍذت البسسذكٍكٌ علذي . بٍن الهوا  الدا لٌ والهوا  ال ارجٌ
وهل  للسماح بمرور كمٍة هوا  اكبر الي البٍذت البسسذكٍكٌ وبسذبو فذرق الضذغط وا ذكسف الكىافذة  ṁة معدل انكقال الككل

وا كسف درجات الحرارل  بهها سوف كحدث عملٍة انكقال حرارل وجرٍذان للهذوا  دا ذل البٍذت البسسذكٍكٌ وبالكذالٌ ٍمكذن 
 لن مذن الرطوبذة النسذبٍة وب ذار المذا  الذهً الحصول علي كوازن حرارً وبٍئة لطٍرة للمحصذول المذزروع وٍمكذن الذك

ٍحدث عملٍة الككىف علي الجدران الدا لٍة للبٍت البسسكٍكٌ وككوٍن قطرات الندى الضارل للمحصول اىنا  سقوطها علٍذه 
  وا ذرون Bartzanas(  حٍث اوصذي بالكهوٍذة للذك لن مذن ظذاهرل الككىذف  وقذد بذٍن )و2006  وهها ماجا  به )السٍد

كتىٍر كركٍو فكحات الكهوٍة علي معدل الكهوٍذة ادا كذان اكجذا  الركحذات باكجذا  الذرٍد حٍذث حسذو معذدل كغٍذر  (  ف2004ٌ

الهوا  دا ل البٍت بطرٍقكٍن هما كوازن الضغط وكوازن الطاقذة وقذد اسذكعمل نسذبة مسذاحة المهوٍذات الذي مسذاحة ارضذٍة 
لمساحة ازدادت معها معدل كغٍر الهوا  دا ل البٍت الي حد % فوجد بانه كلما زادت نسبة ا20 - 15ن البٍت البسسكٍكٌ م

معٍن من نسبة مساحة فكحات الكهوٍة الي مساحة ارضٍة البٍت وهل  من  سل قرا كه لمعدل الكغٍر اه كانت اقل قٍمذة لهذا 
لمسذاحة وهلذ  بدأت بالكناقن بزدٍاد النسبة لوهه  القٍم % 16/ساعة عند نسبة 25% واعلي قٍمة 20/ساعة عند نسبة 15

 بسبو حالة الكوازن الحرارً بٍن الهوا  ال ارجٌ والهوا  الدا لٌ وإلعكماد جرٍان الهوا  علذي فذرق الكىافذة والضذغوط.
اما فٍما ٍ ن صرات النمو ال ضرً للنبات فقد اىرت ابعاد الركحات علٍها حٍث ساعد علي كنشذٍط نمذو النبذات مذن  ذسل 

(  كمذا 1990  الدا ل فٌ عملٍة البنا  الضوئٌ كعامل رئٍسٌ مع الضذو  وهذها مذا هكذر  )بشذٍر CO2كغٍر المسكمر لغاز 
( ان االنبذذات واالنكاجٍذذة لل ضذذراوات دا ذذل البٍذذت البسسذذكٍكٌ ككذذاىر Hernandez   2007و  Castillهكذذر كذذل مذذن )

اىنذذا   لإلنبذذاترل المىالٍذذة حٍذذث ان مذذدى درجذذات الحذذرا° م30او زادت عذذن ° م12بذذدرجات الحذذرارل  اصذذة اها قلذذت عذذن 
كذاىٍر مسذاحة فكحذات الكهوٍذة علذي انكاجٍذة  (Ganesan  2003كمذا درس) .22-17ٍذل لوفذٌ ال28-22النهار ككذراوح بذٍن

حققت انكاجٍة للنبذات  سم15×  30 و سم30×  45  سم45×  60  سم75×  60 الطماطم اه وجد بان ابعاد فكحات الكهوٍة
سذم الذي اعطذا  75×  60 م علي الكوالٌ وعزا سذبو كرذوق االبعذاد الكبٍذرل 650و   م1500   م2777   م3555بلغت 

وحذول كذاىٍر الذدا ل فذٌ عملٍذة البنذا  الضذوئٌ.  CO2حرٍة كاملة للهوا  بالدوران وكجدد  دا ل البٍت وكذهل  كوفٍر ذاز 
( بانذه عنذد اسذك دام فكحذات كهوٍذة بنسذبة Von  2011سرعة الرٍد ومساحة فكحات الكهوٍة علي معدل الكهوٍة فقد اشار )

.سذاعة 2/م3م 60م/ىانٍة والكٌ عندها كم الحصول علي معذدل كهوٍذة  2% من مساحة ارضٍة البٍت كانت سرعة الرٍد 10
وعنذدما  .سذاعة2/م3م 70% وعند نرذس السذرعة للذرٍد حصذل علذي معذدل كهوٍذة 15وعندما زاد نسبة مساحة الكهوٍة الي 

% كانت 15%  وعند مساحة 10عند مساحة  .ساعة2/م3م  79م/ىانٍة كم الحصول علي معدل كهوٍة 3زادت سرعة الرٍد 
وعزى سبو هل  الي كمٍة الكدفق الحاصلة للهوا  كزداد بكبر مساحة ابعاد الركحات وكهل  كزداد بازدٍاد  .ساعة2/م3م 100

تىر منذاخ ومعذدل كغٍذر الهذوا  فذٌ البٍذت حذول كذ م( فذٌ دراسذة لهذ2006  وا رون Harmantoسرعة الرٍد. كما اشار )
البسسكٍكٌ بركحات الكهوٍة ومانع الهباو علي الرطوبة النسبٍة لىسث حاالت من نسذبة مسذاحة فكحذات الكهوٍذة الذي مسذاحة 

  بان معدل الكهوٍة عند ٍكذون مذانع الذهباو Mesh 78و  52  40ارضٍة البٍت البسسكٍكٌ وىسث احجام من مانع الهباو 
40 Mesh  والرطوبذة  .سذاعة2/م3م 250% من مسذاحة ارضذٍة البٍذت البسسذكٍكٌ كانذت 29ونسبة مساحة فكحات الكهوٍة

 161% ٍكذون معذدل الكهوٍذة 26ونسبة مساحة فكحات الكهوٍة  Mesh 52%  اما عند حجم مانع الهباو 65النسبٍة كانت 
 .سذاعة2/م3م 125ٍكذون معذدل الكهوٍذة  Mesh 78او %  وعندما ٍكذون حجذم مذانع الذهب70والرطوبة النسبٍة .ساعة2/م3م

م/ىانٍة  2% ومعدل سرعة الرٍد 55% علما بان الرطوبة النسبٍة فٌ ال ارج للحاالت الىسث كانت 75والرطوبة النسبٍة 
دل وعزى سبو االن راي فٌ الرطوبة النسبٍة فٌ الحالة االولي الي نسبة مساحة فكحات الكهوٍة الكبٍرل الذهً زاد مذن معذ

الكهوٍة وبالكالٌ فان كمٍة الهوا  الدا لة نكٍجة فرق الضغط ٍعمل الي ك رٍي الرطوبذة النسذبٍة دا ذل البٍذت البسسذكٍكٌ . 
( فٌ دراسة له حول كتىٍر نسبة فكحات الكهوٍة مذن حٍذث االبعذاد اوعذدد فكحذات 2004وا رون    Bartzonasكما اشار )

ة بانذه كلمذا كانذت مسذاحة الكهوٍذة كبٍذرا كذان معذدل االنكقذال الحذرارً للككلذة اكبذر الكهوٍة علي معدل الكهوٍة وانكقال الككلذ
  امذا فذٌ مذا وٍعزى سبو الزٍادل هه  الي فرق الضغط بٍن الهذوا  الذدا لٌ والهذوا  ال ذارجٌ وكذهل  زٍذادل معذدل الكذدفق

فذذٌ البٍذذوت البسسذذكٍكٍة كهوٍذذة  ( ان2010  وا ذذرون Buffingto)ٍ ذذن كذذاىٍر الكهوٍذذة  ذذسل المواسذذم الم كلرذذة فقذذد بذذٍن 
اسذك دام الكدفئذة عنذد لحراظ علي مسكوى مقبول مذن الرطوبذة النسذبٍة والذك لن مذن ظذاهرل الككىذف رٍد فٌ االشكا  كفصل 

  امذا فذٌ فصذل الصذٍف فعملٍذة الكهوٍذة من رضذة ٌال ذارجالجذو درجة حرارل فٌ االٍام الباردل وعندما ككون دا ل البٍت 
درجذذات الحذذرارل العالٍذذة  امذذا  ذذسل فصذذل الربٍذذع كعمذذل علذذي كذذوازن حذذرارً بذذٍن درجذذات الحذذرارل كعمذذل علذذي  رذذي 

( حذذول كذذاىٍر درجذذات الحذذرارل  ذذسل اشذذهر الزراعذذة وفكذذرل النمذذو واالنكاجٍذذة 2007) EL-Aiedyكمذذا بذذٍن  .والرطوبذذة

المرضذٍة وان مذدى مقاومذة الحاصذل للحاصل  سل الموسم الواحد ان ا كسف المناخ ٍلىر علي االنكاجٍة وشذدل االصذابة 
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الحصذول علذي بنذا  علذي هلذ  فذتن الهذدف مذن الدراسذة هذو  لسصابات المرضٍة مبنٌ علي الظروف البٍئٍة المحٍطذة بذه.
باسذذك دام الكهوٍذذة الرطوبذذة النسذذبٍة ب الذذكحكم كذذوازن حذذرارً بذذٍن الحذذرارل ال ارجٍذذة والدا لٍذذة للبٍذذت البسسذذكٍكٌ وكذذهل 

لبٍذت البسسذكٍكٌ وكذوفٍر لرضذٍة اللمسذاحة اككناسذو مذع افكحات وانابٍو للكبدٍذد الحذرارً بمسذاحات  بعملوهل   الطبٍعٍة
 و اصة فٌ المناطق الحارل والشبه الحارل.كل من كمٍة ونوعٍة الحاصل الظروف المسئمة للنبات وبالكالٌ كحسٍن 

 مىاد انبحث وطرائقه

 – 2012جامعذة الموصذل فذٌ لعذام للبٍوت البسسكٍكٍة العائدل الي كلٍة الزراعة والغابات افٌ  دراسةالهه   تأجرٍ
كضذذمنت هذذه  الدراسذذة كبدٍذذد الحذذرارل والرطوبذذة الزائذذدل مذذن البٍذذت البسسذذكٍكٌ وكذذتىٍر هذذها الكبدٍذذد علذذي صذذرات   و2013

ال ضذذر الكذذٌ كذذزرع دا ذذل البٍذذوت البسسذذكٍكٍة  وكانذذت الٍذذة الكبدٍذذد معكمذذدل علذذي الكهوٍذذة الطبٍعٍذذة االنكاجٍذذة لمحاصذذٍل 
Natural Ventilation والكٌ قد ككون  ٍر مكذوفرل لذدى المذزارع. اه كذم دراسذة  عالٍةوكلركها الالحاجة للطاقة  بعٍدا عن

م وفكحات كهوٍة مجهذزل ببوابذات فذكد  2ٍد الحرارً باركراع اقطار م كلرة جنابٍو الكبدالعوامل الم كبرل والمكضمنة كتىٍر 
سم  وكذهل  مسذافات م كلرذة بذٍن انابٍذو الكبدٍذد  60سم وقطر 40و لق علي جانبٌ البٍت البسسكٍكٌ بواقع مسكوٍٍن بقطر

 .(1)م لكل معاملة من االقطار المهكورل علي الكوالٌ وكما هو مبٍن فٌ الشكل  5م و  2.5الحرارً بمسكوٍٍن 

 

 

     

قٍذاس درجذات الحذرارل فذٌ سذت  اشذكملتاالول صذرات هندسذٍة الكٌ كم دراسذكها فقذد كضذمنت شذقٍن  الصرات أّما 
 mass flow rateقٍاس الرطوبة النسبٍة فذٌ فكذرات النمذو م كلرذة وقٍذاس معذدل انكقذال الككلذة   مواقع م كلرة دا ل البٍت

كس  علي ملتكشاروسة فكضمن الصرات الزراعٍة والىانٌ من الصرات المد قاما الش دا ل البٍت البسسكٍكٌ.نظرٍا وفعلٍا 
صذرات و  الوزن الرطذو عنذد انكهذا  الجنذٌ  طول النبات عند انكها  الجنٌ  نسبة الكلوروفٍل  من صرات النمو ال ضرً

 نسبة االصذابة المرضذٍةاضافة الي طول وقطر ومكوسط وزن الىمرل   كمٍة الحاصل الكلٌ والكسوٍقٌ كمىس فٌالحاصل م
واسذك دم   المدروسذةلصذرات الحاصذل . وقد كذم كحلٍذل البٍانذات احصذائٍا لمعرفذة الرروقذات المعنوٍذة بذٍن العوامذل اشدكهو

حٍذث  (1980 ( و )الراوً و لف هللاGomez  1984و  Gomez)منشقة كصمٍم القطاعات العشوائٍة الكاملة فٌ كجربة 
. علمذا بذان طذول البٍذت وضعت جنٍات الحاصل فٌ القطع الرئٍسٍة ومعامست الكهوٍة وضعت فٌ القطذع المنشذقة الىانوٍذة

. كذذم كحضذذٍر وكىبٍذذت اجهذذزل القٍذذاس لذذدرجات 2م 190م ومسذذاحكه  8م وعرضذذه  23.75البسسذذكٍكٌ لكذذل معاملذذة كانذذت 

محذددل وهذٌ امذام اسذرل وامذام اعلذي ووسذط اسذرل ووسذط اعلذي  الحرارل والرطوبة دا ل البٍوت البسسذكٍكٍة علذي مواقذع
ن ٍ اصذة بهذا كمكوسذطات لكبذ اشذكالومن  ارج ودا ل البٍت وقد ركبذت  ا   واٍضا ككم ا ه القرا ات صباحا وظهرا ومسا

ٌ. امذا اال كسفات فٌ القرا ات. كما اسك دم جهاز قٍاس سرعة الرٍد لمعرفة سرعة جرٍان الهوا  دا ذل البٍذت البسسذكٍك
الكلوروفٍذذل فقذذد كذذم قٍاسذذه بجهذذاز قٍذذاس نسذذبة الكلوروفٍذذل لورقذذة المحصذذول. وبعذذد زراعذذة البٍذذوت وكحضذذٍرها وكربٍذذة 

 الهندسة والزراعٍة للبحث علي النحو الكالٌ: قٍهاالمحصول دا لها  وقد كمت حساو الصرات بش

 الحسابات والمعادالت الخاصة بالصفات الهندسية: -أ
 وهذذذذٌ ككلذذذذة الهذذذذوا  السذذذذا ن  ṁthكسذذذذك دم المعذذذذادالت الكالٍذذذذة لحسذذذذاو  اق الك لااااة الن: يااااة:معاااادق ا  ااااحسااااا   -1

 (kg/h Cengel)  2001المنقول بالزمن ووحدكها 

 (: ابعاد انبيج انبالسخيكي وحرحيب فخحاث وابراج انخهىيت1انشكم )

Fig. (1): Greenhouse dimensions and arrangement 

of vents and ventilation towers. 
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 (i         T     )                                       كم اشكقاق المعادلة الىانٍة من قانون العام للغازات

ṁth :  ككلة الهوا  المنكقلةkg/h 

  i   كىافة الهوا :kg/m³  (2010  ابو سٍرٍس)وهٌ مشكقة من قانون الغازات العام 

P 1.013: الضغط الجوً وقٍمكه X 10² kPa 

 0.287: ىابت الغازات العام وقٍمكه   

T  درجة حرارل الهوا :K 

Vv معدل جرٍان الكهوٍة :m³/h 

 

VE معدل الكهوٍة لكل مكر مربع بالزمن :m³/m².h 

Ag ٌمساحة ارضٍة البٍت البسسكٍك :m² 

 

 

τ0.6 – 0.4: معامل نراهٍة  طا  البٍت البسسكٍكٌ وقٍمكه   (Von  2011) 

q ٌمعذذذذذدل االشذذذذذعاع الشمسذذذذذ :W/m²   كذذذذذم الحصذذذذذول علذذذذذي قذذذذذرا ات لمعذذذذذدل االشذذذذذعاع الشمسذذذذذٌ علمذذذذذا بانذذذذذه قذذذذذد 
 االنوا  الجوٍةدائرل لمدٍنة الموصل من     

E مذزروع نصذف البٍذت كذان  امذزروع صذرر  واهالالبٍت  ٍذر فٌ حالة : نسبة االشعاع الشمسٌ المسكغل فٌ النكد وقٍمكه
 0.8 -1مزروع بالكامل فقٍمكه من كان البٍت ها او  0.5قٍمكه ف

ƒ معامذذذذذل اسذذذذذك دام االرضذذذذذٍة   وهذذذذذو نسذذذذذبة بذذذذذٍن االري المغطذذذذذال بالنباكذذذذذات الذذذذذي مسذذذذذاحة االرضذذذذذٍة الكلٍذذذذذة : 
  0.8 – 0.6وقٍمكه من     

C 0.28: الحرارل النوعٍة للهوا  وقٍمكها  W.h/ kg.K 

ΔTللبٍت البسسكٍكٌ : الررق فٌ درجات الحرارل بٍن الدا ل و ال ارج K 

AC ٌالمساحة السطحٍة لغطا  البٍت البسسكٍك :m² 

U معامل االكقال الحرارً العام :W/m².K   : وٍسك رج من المعادلة الكالٍة 

 

R : مقاومة االحمال الحرارٍة والكٌ كحسو من : 

 

ho فذذذٌ الشذذذكا  وفذذذٌ الصذذذٍف قٍمكذذذه  34.0: معامذذذل انكقذذذال الحذذذرارل ال ذذذارجٌ بذذذٍن الهذذذوا  ال ذذذارج والغطذذذا  وقٍمكذذذه 
 W/m².Kووحدكه  22.7    

ΔX  0.2: سم  الغطا  mm 

k 0.5 – 0.4: معامل الكوصٍل الحرارً لغطا  البولٌ اىلٍن وقٍمكه 

hi8.3لغطا  والهوا  الدا لٌ وقٍمكه ابٍن  نكقال الحرارً الدا لٌالل اام: مع   W/m².K 

وٍكذذون عذذن طرٍذذق اسذذكعمال جهذذاز قٍذذاس سذذرعة الذذرٍد الدا لذذة الذذي البٍذذت  : ṁr حسااا  معاادق ان  اااق الك لااة الفعلاا  -2
 (Cengel)  2001البسسكٍكٌ وكما ٍلٌ: 

ṁ
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Ve السرعة المقاسة للرٍد :m/sec 

A ًمساحة انبوو الكبدٍد الحرار :m² 

 حسا  معدق  غي  الهواء للبيت البالس يك  ف  الساعة: -3

 

N  1: معدل كغٍر الهوا/h 

Vv:  معدل جرٍان الكهوٍةm³/h 

VG ٌحجم البٍت البسسكٍك:m³ 

Qحسا  كمية الح ا ة المبددة من البيت البالس يك   -4
-: Cengel)  2001) 

 

جً معاملذذة مذذن كمٍذذة هذذه  القٍمذذة لكافذذة البٍذذوت البسسذذكٍكٍة وعنذذدها ٍمكذذن طذذرح كمٍذذة الحذذرارل  هذذه  المعادلذذةحٍذذث كمىذذل 
Qكمٍذذة الحذرارل المبذذددل  معبذرا عذذنالنذذاكم منهذذا لٍكذون الحذرارل للكنكذذرول 

Qان كمٍذذة الحذرارل المبذذددل وعلٍذه فذذ  -
ٍمكذذن  -

 المعادلة الكالٍة : حسابها من

 

 :نأحٍث 

Q1 كمٍة الحرارل لبٍت الكونكرول :kJ/day 

Q2: 40 معاملةكمٍة الحرارل لبٍت الcm – 2.5m   ووحدكهاkJ/day 

Q340 معاملة : كمٍة الحرارل لبٍت الcm – 5m   ووحدكهاkJ/day 

Q460 معاملة : كمٍة الحرارل لبٍت الcm – 2.5m   ووحدكهاkJ/day 

Q560 معاملة : كمٍة الحرارل لبٍت الcm – 5m   ووحدكهاkJ/day 

 والمعادالت الخاصة بالصفات الز اعية: الحسابات - 

 قياس صفات النمو الخض ي: -1

كم قٍاس هه  الصرة بعد انكها  الجنذٌ مذن البٍذوت البسسذكٍكٍة  قياس طوق النبات والوزن ال ط  عند ان هاء الجن :اوال / 
 كوقذذف االنكذذاج  بٍنمذذا 2012\12\17مذذن بٍذذت المقارنذذة بكذذارٍخ  كوقذذف االنكذذاجوقذذد  (1989  )الصذذحافللعذذرول ال رٍرٍذذة 
 .2012\12\23المعامست بكارٍخ 

كذم قٍذاس نسذبة الكلوروفٍذل فذٌ الورقذة مذن البٍذوت البسسذكٍكٍة بواسذطة جهذار  / قياس نسبة الكلو وفيق ف  الو قة: ثانيا  
وبعذد الجنٍذة ال امسذة  2012\11\7مواعٍذد وهذٌ بعذد الجنٍذة الىالىذة وكانذت بكذارٍخ  ةالكلوروفٍل المهكور سابقا علذي ىسىذ

ورقذات  10ومعذدل  مكررات لكل معاملة 3وبواقع  2012\12\2كارٍخ وكهال  بعد الجنٍة السابعة ب 2012\11\22بكارٍخ 
 .نباكٍة

سذجلت اول اصذابة مرضذٍة بسذبو اركرذاع الرطوبذة دا ذل البٍذوت البسسذكٍكٍة فذٌ  / قياس نسبة االصاابة الم ضاية: ثالثا  
عاملذة وكذل موقذع أ ذه وسط ونهاٍة لكل م    وا هت القرا ل بكقسٍم البٍت علي ىسث مواقع وهٌ امام2012\11\14كارٍخ 

-1عٍنة مقسمة علي  مس فئات وكشمل الرئة االولي عدد النباكات السلٍمة والرئة الىانٍة عدد انباكات المصابة بنسة  30منه 
% والرئذة 75-51% والرئة الرابعذة عذدد النباكذات المصذابة بنسذبة 50-26% والرئة الىالىة عدد النباكات المصابة بنسبة 25

وقد ا ه معدل نسبة االصابة لكذل مكذرر فذٌ   %100-76باكات المصابة بصورل كاملة وككون نسبكها من ال امسة عدد الن
 ( وكما ٍلٌ:Vakalunaki  1990دا ل البٍت من  سل المعادلة المكبعة من قبل )

)عذدد النباكذات مذن رقذم الرئذة( + ×  2اكات من الرئذة رقم الرئة( + )عدد النب×  1} )عدد النباكات من الرئة  = شدل االصابة
رقذم الرئذة( / / )مجمذوع ×  5)عذدد النباكذات مذن الرئذة رقذم الرئذة( + ×  4اكات مذن الرئذة رقم الرئة( + )عدد النب×  3الرئة 

 (11اعلي دلٍل للرئة(....)× النباكات الم كبرل 

 .28/11و   19/11   14/11عٍد للقرا ل   راج شدل االصابة من ىسث مواسكومن هه  المعادلة كم ا

ṁr 

(kJ/day) 

(kJ/day) 
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 .لقد كم كسجٍل كوارٍخ الجنٍات للمحصول المزروع بال ٍار / م احق الجنيات لمحصوق الخيا :  ابعا  

 :صفات الحاصق -2

  كذم قٍذاس هذه  الصذرة عنذدما اسذكقر نمذو المحصذول لكذل البٍذوت )السذٍد / قياس طاوق وقطا  وم وساط وزن الثما ة: اوال  
  وهلذذ  مذذن  ذذسل قٍذذاس طذذول وقطذذر الىمذذرل 2012\11\18وكانذذت بعذذد الجنٍذذة الرابعذذة بكذذارٍخ الجنٍذذة ال امسذذة ( أ2006

مكذررات لكذل معاملذة فذٌ كذل  5بواسطة مسطرل قٍاس وفٍرنٍة علي الكذوالٌ  ووزن الىمذرل بواسذطة مٍذزان رقمذٌ بواقذع 
 .(1983 )اٍشومن الجنٍة ال امسة الككمال صرات الحاصل المبكر  أابكد جنٍة

عنذد انكهذا  الموسذم مذع صذرة طذول والذوزن  كم وزن كمٍة الحاصل الكلذٌ : 2م222/ قياس كمية الحاصق الكل  كغم/ ثانيا  
 الرطو للنبات.

 اننتائج وانمناقشت

الكهوٍذذة للبٍذذوت معذذامست  مذذع ا ذذكسف ṁrوالرعلذذٌ  ṁth النظذذرً ( ٍوضذذد عسقذذة معذذدل انكقذذال الككلذذة2الشذذكل )

صذرة انكقذال الككلذة المحسذوبة نظرٍذا لاعلذي قٍمذة اه كانذت   اٍلذول الذي كذانون االولمذن  سل موسذم الزراعذة البسسكٍكٍة 
اقذل قٍمذة كغم/ىانٍذة علذي الكذوالٌ فذٌ شذهر اٍلذول  بٍنمذا كانذت  7776و  8.42فقد بلغذت  الكهوٍة الرابعةمعاملة وفعلٍا  عند 

فٌ شهر كغم/ىانٍة علي الكوالٌ  0797و  1717وكانت  الكهوٍة الىالىةمعاملة عند وفعلٍا  صرة انكقال الككلة المحسوبة نظرٍا ل
والكذٌ نسبة مسذاحة الكهوٍذة الذي مسذاحة ارضذٍة البٍذت البسسذكٍكٌ العسقة الوىٍقة بٍن وٍرجع سبو هل  الي كانون االول  

ات الكذٌ حصذلت فذٌ قذذٍم س كسفذلامذذا بالنسذبة   (أ2006  ( و)السذٍدVon  1997) كذد أ مذاوهذها % 30 – 15كصذل الذي 

البٍوت البسسذكٍكٍة و بٍن دا ل  الي وجود فرق فٌ درجات الحرارل والكىافة ماها ٍرجع فكان سبب بٍن اجشهرانكقال الككلة 
 الحرارل والكىافة بٍن الدا ل وال ارج وهها ماعلي فرق درجات بصورل رئٍسة معدل انكقال الحرارل ٍعكمد  ان ارجها اه 

الكٌ كم قٍاسها عملٍا  فقد كانت مقاربة جذدا للحسذابات النظرٍذة  ṁrاما معدل انكقال الككلة الرعلٌ  (.2010  )ابوسٍرساكد  
 (.2وكما هو مبٍن فٌ الشكل ) ṁthلمعدل انكقال الككلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

( لمعامست الكهوٍة فٌ البٍوت البسسكٍكٍة لموسم النمو ṁr( والرعلٌ )ṁth(: عسقة معدل انكقال الككلة النظرً )2) الشكل
 .ال رٍرٌ

Fig. (2): Relationship between theoretical (ṁth) & real mass flow rate (ṁr) with  

different ventilation treatments of greenhouses during autumnal growing season. 
 

 ذذسل موسذذم الكهوٍذذة للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة معذذامست بالسذذاعة ومعذذدل كغٍذذر الهذذوا  بذذٍن عسقذذة ال( ٍوضذذد 3) شذذكلال

الكهوٍذة الرابعذة معاملذة عنذد  بالسذاعةمعذدل كغٍذر الهذوا    حٍذث سذجلت اعلذي قٍمذة لل الذي كذانون االولاٍلذومذن الزراعة 
مرل/ساعة  5.67الكهوٍة الىالىة والكٌ بلغت معاملة مرل/ساعة فٌ شهر اٍلول  بٍنما كان معدل كغٍر الهوا  عند  42وكانت 

  اٍضذا مساحة الكهوٍة الي مساحة ارضٍة البٍت البسسذكٍكٌ نسبةالعسقة بٍن وٍرجع سبو هل  الي فٌ شهر كانون االول  
 2012 \شذهر اٍلذول النمذو والكذٌ سذجلت اعلذي قٍمذة لهذا فذٌ  سل اشهر بالساعة معدل كغٍر الهوا  اما سبو اركراع قٍمة 

 زٍذادلو هنذالكذٌ سذاعدت علذي جرٍاالهذوا  وكىافذة فذٌ رذرق الهو  اسببهفكان  2012واقل قٍمة لها فٌ شهر كانون االول / 
فذذٌ البٍذذت كغٍذذر الهذذوا  مقذذدار عذذدد مذذرات بذذان الذذهً بذذٍن ( 2004  وا ذذرون Bartzanasمعذذدل الكغٍٍذذر وهذذها ماكذذد  )

الحذرارل  ةدرجذبذٍن ررق الو تح ان وجداالكهوٍة وسرعة الرٍ فكحات علي نسبة مساحةبالدرجة االساس ٍعكمد البسسكٍكٌ 
 . ارجه دا ل البٍت و والكىافة
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 الكهوٍة فٌ البٍوت البسسكٍكٍة علي طول موسم النمولمعامست  (Nبالساعة )عسقة معدل كغٍٍر الهوا   :(3الشكل )
Fig.(3): Relationship between air flow rates per hour (N) with different ventilation treatments of 

greenhouses during growing season 

 سل موسم الزراعة الكهوٍة للبٍوت البسسكٍكٍة معامست فٌ  ( ٍوضد عسقة معدل كمٍة الحرارل المبددل4الشكل )
 كمٍذذذذذذة الحذذذذذذرارل الكذذذذذذٌ بذذذذذذددت للذذذذذذوحظ مذذذذذذن النكذذذذذذائم ان اعلذذذذذذي قٍمذذذذذذة   حٍذذذذذذث الولاٍلذذذذذذول الذذذذذذي كذذذذذذانون امذذذذذذن 
كانذت عنذد   2125.53kJالكهوٍة الرابعة فٌ شهر كانون االول  واقذل قٍمذة سذجلت معاملة  عند kJ/day 5081.03كانت 

بالنسذبة  امذا  .هوٍذةنسذبة مسذاحة الكوكمذا هكذر سذابقا وٍرجذع سذبو هلذ  الذي فٌ شهر كشذرٍن االول   لىةالىاالكهوٍة معاملة 
 ذسل شذهر بالسذاعة معذدل كغٍذر الهذوا  النمذو فقذد لذوحظ انحذدار قذٍم  سل اشهر بالساعة معدل كغٍر الهوا  ال كسف قٍم 
ٍرجذع و  كدرٍجٍا  سل شهرً كشرٍن الىانٌ وكانون االول ودصععنها فٌ شهر اٍلول ومن ىم عاودت فٌ ال كشرٍن االول

فذٌ البٍذذوت علذي حالذة الككىذذف  لسذذٍطركذم الالكهوٍذذة معذامست  ذذسل هذه  االشذذهر وبوجذود  ئفادمذكشذغٍل الهلذ  الذذي  سذبو
البسسكٍكٍة هات معامست الكهوٍة بالمقارنة مع بٍت معاملة المقارنة الكٌ ظهرت هه  الحالذة فٍهذا بشذكل اىذر سذلبا فٍمذا بعذد 

فضذس عذن هلذ    دا ذل البٍذت البسسذكٍكٌ ارج وصعودها فٌ البسبو ان راي درجات الحرارل علي النباكات المزروعة 
بٍنذه )ابذو  مذا اوهذهللبٍت البسسذكٍكٌ الي ا كسف الكىافة بٍن الهوا  الدا ل وال ارج ٍرجع سبو االن راي والصعود فان 

رٍذد فذٌ الشذكا  كفصذل فذٌ البٍوت البسسكٍكٍة ان كهوٍة الهً اكد علي ( 2010  وا رون Buffingto)و ( 2010  سٍرس
عنذدما ي مسكوى مقبول من الرطوبة النسبٍة والذك لن مذن ظذاهرل الككىذف وهلذ  باسذك دام الكدفئذة دا ذل البٍذت لحراظ علا

 من رضة. ٌال ارجالجو درجة حرارل ككون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الكهوٍة فٌ البٍوت البسسكٍكٍة علي طول موسم معامست ( مع ا كسف -Q)عسقة معدل كمٍة الحرارل المبددل  :(4الشكل )

 النمو
Fig.(4): Relationship between dissipative heat Rate amount (Q-) with different ventilation 

treatments of green houses during growing season 
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 ذذسل موسذذم الكهوٍذذة للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة الرطوبذذة النسذذبٍة دا ذذل و ذذارج معذذامست معذذدالت ( ٍوضذذد 5شذذكل )ال
اعلي قٍمة للرطوبة النسبٍة دا ل بٍت المقارنة  ذسل شذهر كشذرٍن الىذانٌ   فقد سجلت اٍلول الي كانون االولمن الزراعة 

 ةبااصذذالكسذذبو فذذٌ ادى الذذي البٍذذت البسسذذكٍكٌ لرطوبذذة النسذذبٍة دا ذذل القٍمذذة المركرعذذة ل اوهذذه %73.05بلغذذت و 2012

 الىالىذةلمعاملذة عنذد الرطوبذة لالكهوٍذة فكانذت اعلذي قٍمذة مسذجلة هات امذا فذٌ بٍذوت   المحصول بمذري البٍذاي الز بذٌ
بنسو بمري البٍاي الز بٌ  الكٌ عندها كانت االصابات المرضٍة للمحصولو كشرٍن الىانٌفٌ شهر  %61.36بلغت و
امذا % فذٌ اٍلذول  31.41الرابعذة وبلغذت  ةمعاملعند لرطوبة النسبٍة مقارنة بمعاملة االولي  فٌ حٍن كانت اقل قٍمة لقل أ

الذي نسذبة مسذاحة الكهوٍذة وكذوفٍر كٍذار كمذا هكذر سذابقا وٍرجع سبو هل   % 70 – 55بقٍة المعامست فككراوت قٍمها بٍن 

وكربكذه المحصذول اورق للك لن مذن الرطوبذة الزائذدل وظذاهرل الككىذف وقطذرات النذدى المذلىرل علذي  مناسو من الهوا 
 (.أ2006  )السٍد اىنا  سقوطها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهوٍة فٌ البٍوت البسسكٍكٍة  سل موسم النمومعامست ( مع ا كسف RH) الرطوبة النسبٍةعسقة  :(5الشكل )
Fig.(5): Rates of relative humidity inside and outside ventilation treatments of greenhouses 

during growing season 
 

 ذذسل موسذذم للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة معذذامست الدرجذذات الحذذرارل المقاسذذة دا ذذل و ذذارج معذذدالت ٍوضذذد  (6) الشذذكل
 °م39.2بلغذت و 2012اٍلذول  ذسل شذهر المقارنذة فذٌ بٍذت  اعلذي قٍمذة  فقذد سذجلت اٍلول الي كذانون االولمن الزراعة 

هلذ  الذي كمٍذة فٌ وٍرجع سبو  حقةسلكدرٍجٍا  سل االشهر ا ت هه  القٍمةنحدراىم فٍها الكهوٍة فكحات لعدم وجود وهل  
وشدل االشعاع الهً ٍعكمذد ة ت البسسكٍكٍوالساقط علي البٍ ٌشعاع الشمسإللاالشعاع الشمسٌ الساقط وطول الركرل الزمنٍة 
فذٌ المعذامست الكذٌ جذرت علٍهذا  امذا  (Deltour  1997و  Wang) ٍضذا  علي زواٍا سقوطه واكجذا  البٍذت البسسذكٍكٌ ا

اعلي درجات الحرارل لىة المعاملة الىاسجلت حرارل مكراوكة حسو نسبة مساحة الكهوٍة فالكهوٍة فكانت درجات المعامست 
اقذل درجذات الحذرارل  ذسل شذهر كذانون االول فقد سجلت اما المعاملة الرابعة    °م34.78وبلغت  سل شهر اٍلول اٍضا 

 .ة علي درجة الحرارل المقاسةحول وكاىٍر فكحات الكهوٍومدى وٍرجع السبو الي نسبة مساحة الكهوٍة    16.12ْ

الصذذرات علذذي   ذذسل موسذذم الزراعذذةكهوٍذذة للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة معذذامست الكذذتىٍر ( 1جذذدول )كشذذٍر النكذذائم فذذٌ 
مذذن حٍذذث االنكاجٍذذة والنوعٍذذة لذذوزن وعذذدد الىمذذار كانذذت اظهذذرت النكذذائم بذذان افضذذل معاملذذة حٍذذث   ال ضذذرٍة للمحصذذول

طذول  اامذا صذرك ىمذرل 4111كغم واعلي عدد ىمذار  303780اعلي وزن كلٌ للمحصول ال امسة  حٍث بلغ عند  للمعاملة 
 ذم علذي الكذوالٌ والكذا اظهركذا فروقذا معنوٍذة عذن بذاقٌ  29676سذم  و  29576النبات ووزنه الرطو فكانت اعلي قٍم لها 

ىمذرل علذي  2424كغم و  174.07وبلغت  المعامست  بٍنما سجلت اقل القٍم لوزن الحاصل وعدد الىمار عند معاملة الىالىة
سذذم و  220.6صذذركا طذذول النبذذات ووزنذذه الرطذذو فكانذذت اقذذل قذذٍم لهذذا عنذذد المعاملذذة االولذذي المقارنذذة وبلغذذت الكذذوالٌ  امذذا 

  م علي الكوالٌ. 216.9

 ٍذذار مذذن حٍذذث درجذذة الحذذرارل بال وفذذرت البٍئذذة المناسذذبة للمحصذذول المذذزروع ال امسذذةوهذذها ٍعنذذٌ ان معاملذذة 
الرابعذة وكمٍة الهوا  الهً ٍكغٍر بالساعة علي الذر م مذن الكبدٍذد الحذرارً المذدروس كذان اكبذر كمٍذة للمعاملذة والرطوبة 

حٍذث ( Connellan  2002ان المعاملذة الرابعذة هذٌ االفضذل )بذالبٍئذة المسئمذة للمحصذول وجذد  الذيالرجذوع عند لكن و
فضذس عذن هلذ  فذان دا لذه  ٌكذوازن بٍئذكوفٍر كٍكٌ ٍعمل علي البٍت البسس و ارج دا لبٍن ور اجبار الهوا  بالكداعملٍة 

لهذها المحصذول. ومذن الجذدٍر بالمسحظذة وعنذد  كوفٍر كلذ  البٍئذة المسئمذةساعدت علي نسبة مساحة الكهوٍة لهه  المعاملة 
وزنذٌ  ( نجذد وجذود فذرق ملحذوظ بذٍن عذدد ووزن الىمذار فذٌ معاملذة المقارنذة وعذدم وجذود كوافذق7الرجوع الي الشذكل )
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عددً بٍن الىمار اً ان اعداد الىمار فٌ معاملة المقارنة كانت هات احجام واوزان كبٍرل باعداد قلٍلة  بٍنما اها مذا قورنذت 
هه  النكٍجة مع معامست الكهوٍة للبٍوت البسسذٍكٍة اال ذرى نجذد وجذود كوافذق عذددً وزنذٌ بذٍن الىمذار وعلٍذه فقذد كانذت 

 ناسبة.ىمار الحاصل باحجام كسوٍقٍة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 األشه 

 للبٍوت البسسكٍكٍة  سل موسم النمولمعامست دا ل و ارج لالحرارل  ت درجاتمعدال: (6شكل )ال
Fig. (6): Temperatures averages inside and outside ventilation treatments of greenhouses 

during growing season 

 

 .ال ضرٍة لمحصول ال ٍارٍوت البسسكٍكٍة علي بعي الصرات كتىٍر معامست الكهوٍة للب :(1) جدولال
Table (1): Effect of ventilation treatments of green houses on some vegetative cucumber crop 

properties during growing season 

 وزن النبات ) م( طول النبات )سم( عدد ىمار الحاصل الكلٌ* وزن الحاصل الكلٌ )كغم(* المعامست

 ab 261711 b2852 d220755 c216788 كونكرول

40cm-2.5m b200713 b2694 c256711 a311744 

40cm-5m b174707 b2424 c278788 ab 262766 

60cm-2.5m b257729 ab3353 b248788 b282722 

60cm-5m a303.80 a4111 a295744 ab296755 
 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -

- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 

البسسذكٍكٍة علذي بعذي الصذرات ال ضذرٍة لمحصذول ال ٍذار طذول موسذم الكهوٍة فٌ البٍذوت معامست : كتىٍر (7) شكلال
 .النمو

Fig. (7): Effect of ventilation treatments in greenhouses on some vegetative cucumber crop 

properties during autumnal growing season 
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مواعٍذذد الجنذذٌ علذذي صذذرة طذذول وقطذذر ووزن الىمذذرل لمحصذذول ال ٍذذار  ذذسل  ( كذذتىٍر ا ذذكسف2ٍظهذذر الجذذدول )
مواعٍد الجنٌ حٍث كم قٍاس الصرات الىمرٍة بعد الجنٍة ال امسة وحكي نهاٍة الموسم العذرول ال رٍرٍذة  واوضذحت النكذائم 

سذم 2784وقطرهذا سذم 17796وجود فروق معنوٍة بٍن قرا ات الجنٍات اه سجلت اعلذي القذٍم لكذل مذن صذرة طذول الىمذرل 
سذم ووزنهذا 1779سم وقطرهذا 10774 م عند جنٍة القرا ل االولي  بٍنما كانت اقل القٍم لصرة طول الىمرل 10376ووزنها 
 م عند جنٍة القرا ل السادسة  وٍرجع سبو هل  الي انكها  الحاصل وعدم مقاومكه للظذروف البئٍذة ال ارجٍذة الكذٌ 79756

 (.El-Aidy  2007) ادت الي موت النبات بسبو البرد
 

 كتىٍر مواعٍد الجنٌ علي بعي الصرات الىمرٍة لمحصول ال ٍار : (2جدول )ال
Table (2):  Effect of reaps date on some cucumber crop fruit properties 

 وزن ىمرل ) م( قطر ىمرل )سم( طول ىمرل )سم( مواعٍد القرا ات

 17.96a 2.84a 103.60a 18/11/2012بكارٍخ اجولي 

 15.77b 2.60 b 103.60a 26/11/2012الىانٍة بكارٍخ 

 15.50b 2.48c 103.00a 2/12/2012الىالىة بكارٍخ 

 15.50b 2.48 c 103.00a 9/12/2012الرابعة بكارٍخ 

 13.04c 2.20d 95.20b 16/12/2012ال امسة بكارٍخ 

 10.74d 1.79e 79.56c 23/12/2012السادسة بكارٍخ 

 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -
- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 

 حٍذث طذول وقطذر ووزن( كذاىٍر معذامست الكهوٍذة علذي الصذرات الىمرٍذة لمحصذول ال ٍذار مذن 3) وضد جدولٍ

الىمرل  ولوحظ بان هنا  فذروق معنوٍذة بذٍن المعذامست حٍذث سذجلت اعلذي قذٍم لطذول وقطذر الىمذرل عنذد معاملذة الكهوٍذة 
 ذم مذن نصذٍو معاملذة  106746سم علي الكوالٌ  بٍنما كانت اعلي قٍمة لوزن الىمرل  2765سم و  16753وكانت  الرابعة

 م علذي 74733سم و 1793سم و11738الىانٍة  اما اقل القٍم لطول وقطر ووزن الىمرل سجلت عند معاملة المقارنة وكانت 
لكهوٍذة الذي المسذاحة االرضذٍة للبٍذت البسسذكٍكٌ وفذرت منذاخ الكوالٌ  وهها ٍدل علي نسبة مساحة الكهوٍذة فذٌ معذامست ا

 الذدا ل فذٌ عملٍذة البنذا  الضذوئٌ المهذم فذٌ كغهٍذة الىمذار( CO2مسئم للنبات من حٍث كوفر  از ىانٌ اوكسٍد الكاربون )
 (.Hernandez   2007و Castillaوكحسٍن انكاجها ونوعها )

 

 كتىٍر معامست الكهوٍة للبٍوت البسسكٍكٍة علي بعي الصرات الىمرٍة لمحصول ال ٍار : (3جدول )ال
Table (3): effect of greenhouses ventilation treatments on some cucumber crop fruit  

                 properties  

 وزن ىمرل ) م( قطر ىمرل )سم( طول ىمرل )سم( المعامست

 11.38c 1.93d 74.33c كونكرول

40cm-2.5m 14.81 b 2.39 c 106.43a 

40cm-5m 14.56b 2.48 bc 101.53b 

60cm-2.5m 16.53a 2.65a 104.66ab 

60cm-5m 16.49a 2.54b 103.00b 

 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -
- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  significantly between them. 

 

كذذتىٍر الكذذدا ل بذذٍن مواعٍذذد الجنذذٌ ومعذذامست الكهوٍذذة للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة علذذي الصذذرات الىمرٍذذة ( 4ٍذذبن الجذذدول )
ت حٍث لوحظ بان هنا  فذروق معنوٍذة بذٍن مواعٍذد الجنذٌ ومعذامسالىمرل   لمحصول ال ٍار من حٍث طول وقطر ووزن

سذم لصذرة طذول الىمذرل و 19الكهوٍة وقد سجلت اعلي القٍم عند المعاملة الرابعة للقرا ل االولي فٌ الجنٍة ال امسة وبلغذت 
اه لذم  م لوزنها  اما اقل القٍم فكانت عند معاملة المقارنة للقرا ل السادسة فٌ الجنٍة الحادٍة عشر 106سم لقطرها و 3.02

روسذذة وهلذذ  لمذذوت المحصذذول قبذذل انكهذذا  الموسذذم بسذذبو الظذذروف البٍئٍذذة الغٍذذر مناسذذبة قذذٍم للصذذرات المدٍذذكم كسذذجٍل اً 
النعدام الكهوٍة بٍنما لوحظ اسكمرار معامست الكهوٍة فٌ اعطا  قرا ات مقبولة للصرات المدروسة من طول وقطر ووزن 

لحاصذل منذه بداٍذة زراعكذه ممذا سذاعد النبات فٌ الجنٍات الىسث اال ٍرل وهل  لكذوفر كهوٍذة وظذروف بٍئٍذة مسئمذة لنمذو ا
 و(.2006  ( و )السٍدEl-Aidy  2007علي مقاومكه لسمراي واسكمرارٍة انكاجه المقبول )
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كتىٍر الكدا ل بٍن مواعٍد الجنٌ ومعامست الكهوٍة للبٍوت البسسكٍكٍة علي بعي الصرات الىمرٍة لمحصذول  :(4جدول )ال
 .رال ٍا

Table (4): Effect of interaction between reaps date & greenhouses ventilation treatments on 

some cucumber crop fruit properties. 

 وزن ىمرل ) م( قطر ىمرل )سم( طول ىمرل )سم( المعامست القرا ات

 اجولي

 بكارٍخ
18/11/2012 

 16.6d 2.68b-e 100bc كونكرول

40cm-2.5m 17.8bc 2.82a-c 104a-c 

40cm-5m 18.0ab 2.90ab 106ab 

60cm-2.5m 19.0a 3.02a 106ab 

60cm-5m 18.4ab 2.78a-d 102a-c 

 الىانٍة

 بكارٍخ
26/11/2012 

 15.2ef 2.90ab 100bc كونكرول

40cm-2.5m 14.4fg 2.42e-g 110a 

40cm-5m 15.8de 2.50d-f 102a-c 

60cm-2.5m 16.6d 2.66b-e 106ab 

60cm-5m 16.8gd 2.54g-f 100bc 

 الىالىة

 بكارٍخ
2/12/2012 

 13.6g 2.36fg 95c كونكرول

40cm-2.5m 16.9cd 2.50d-e 110a 

40cm-5m 15.2ef 2.50d-e 102a-c 

60cm-2.5m 15.9de 2.56c-f 104a-c 

60cm-5m 15.9de 2.48ef 104a-c 

 الرابعة

 بكارٍخ
9/12/2012 

 13.6j 2.36fg 95c كونكرول

40cm-2.5m 16.9cd 2.50d-f 110a 

40cm-5m 15.2ef 2.50d-f 102a-c 

60cm-2.5m 15.9de 2.56c-f 104a-c 

60cm-5m 15.9de 2.48ef 104a-c 

 ال امسة

 بكارٍخ
16/12/2012 

 9.3g 1.32i 56d كونكرول

40cm-2.5m 12.0h 2.16gh 110a 

40cm-5m 12.1h 2.50d-f 102a-c 

60cm-2.5m 15.9hd 2.56c-f 104a-c 

60cm-5m 15.9hd 2.48ef 104a-c 

 السادسة

 بكارٍخ
23/12/2012 

 0.0k 0.00j 0e كونكرول

40cm-2.5m 10.8i 1.96h 94c 

40cm-5m 11.1hi 1.98h 95a-c 

60cm-2.5m 15.9de 2.56c-f 104a-c 

60cm-5m 15.9de 2.48ef 104a-c 

 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -
- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 

االصذذابات المرضذذٍة لمحصذذول شذذدل كذذتىٍر ا ذذكسف مواعٍذذد الجنذذٌ علذذي نسذذو الكلوروفٍذذل و( 5ٍوضذذد الجذذدول )
حٍث كم قٍاس هه  الصرات  سل موسم النمو للعرول ال رٍرٍة علي ىسث مراحل نمو وحسو الكوارٍخ المىبكذة فذٌ   ال ٍار

(  وبٍن الكحلٍل االحصائٌ وجود فروق معنوٍة بٍن مواعٍد ا ه القرا ات وسجلت اعلي قٍمة لنسبة الكلوروفٍل 5الجدول )
القذذرا ل االولذذي  بٍنمذذا سذذجلت اقذذل قٍمذذة لنسذذبة الكلوروفٍذذل  ذذسل  0722% واقذذل قٍمذذة لشذذدل االصذذابة المرضذذٍة 38776
 ذذسل القذذرا ل الىالىذذة  وٍعذذزى سذذبو هلذذ  الذذي ا ذذكسف الظذذروف  0740% واعلذذي قٍمذذة لنسذذبة االصذذابة المرضذذٍة 32784

 (.1989  الجوٍة والبٍئٍة وكاىٍرها علي قٍم هه  الصرات من حٍث درجات الحرارل والرطوبة النسبٍة )حسن
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 علي نسو الكلوروفٍل واالصابات المرضٍة لمحصول ال ٍار القرا اتكتىٍر مواعٍد  : (5جدول )ال
Table (5): Effect of reading date on chlorophyll rate & pathological casualty for  

                   cucumber crop 

 مواعٍد
 ا ه القرا ات

 نسبة الكلوروفٍل
% 

 مواعٍد
 ا ه القرا ات

 نسبة االصابات
 المرضٍة %

 c 0.22 14/11/2012االولي  a 38.76 7/11/2012االولي 

19/11/2012الىانٍة  36.66b 22/11/2012الىانٍة   0.34 b 

6/11/2012الىالىة  32.84c 2/12/2012الىالىة   0.40 a 

 معنوٍة بٍناهااالحرف المكشابهة ال كوجد فروقات  -
- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 
االصذذابات شذذدل علذي نسذذو الكلوروفٍذذل ومعذذامست الكهوٍذذة للبٍذذوت البسسذذكٍكٍة كذتىٍر ( 6كشذٍر النكذذائم فذذٌ جذذدول )

اظهرت النكذائم االحصذائٍة وجذود فذروق معنوٍذة واضذحة بذٍن المعذامست لصذركٌ نسذبة حٍث   المرضٍة لمحصول ال ٍار
% عنذد معاملذة الكهوٍذة الرابعذة  بٍنمذا 41756الكلوروفٍل ونسبة االصابة المرضٍة وسجلت اعلي قٍمذة لنسذبة الكلوروفٍذل 

زٍادل  اقطذار فكحذات الكهوٍذة الذي  %  وٍعود سبو اركراع نسبة الكلوروفٍل مع29776كانت اقل قٍمة عند معاملة المقارنة 

كذذوفٍر الكهوٍذذة وبنسذذبة كافٍذذة للنباكذذات فذذٌ البٍذذت البسسذذكٍكٌ  امذذا االصذذابة المرضذذٍة فسذذجلت اعلذذي قٍمذذة لهذذا عنذذد معاملذذة 
% لكس المعاملكٍن  ومذن الجذدٍر 0.24% بٍنما اقل قٍمة كانت عند معاملة الكهوٍة الرابعة وال امسة وبلغت 0747المقارنة 

ر بان الرروق لم ككن معنوٍة بٍن معامست الكهوٍة الكٌ كمكل  نرذس االقطذار النابٍذو الكهوٍذة  بٍنمذا كانذت اال كسفذات بالهك
معنوٍة بٍن معامست الكهوٍة هات االقطار الم كلرة ومعاملة المقارنة. وٍرجع السبو فٌ هل  الي ا ذكسف درجذات الكهوٍذة 

لكهوٍذة وان رضذت الرطوبذة هات االقطذار الم كلرذة حٍذث كلمذا زادت معذدالت ا والرطوبة بالدرجة االساس بذٍن المعذامست
 (.2000قلت معها نسو االصابات المرضٍة فٌ النبات )عبدالعزٍز  النسبٍة 

 
 ول ال ٍاركتىٍر معامست الكهوٍة للبٍوت البسسكٍكٍة نسو الكلوروفٍل واالصابات المرضٍة لمحص : (6جدول )ال

Table (6): Effect of green houses ventilation treatments on chlorophyll rate & pathological 

casualty for cucumber crop 

 نسبة االصابات المرضٍة % نسبة الكلوروفٍل % المعامست

 e29.76 a0.47 كونكرول

40cm-2.5m c34.75 b0.33 

40cm-5m d33.38 b0.34 

60cm-2.5m a41.56 c0.24 

60cm-5m b40.33 c0.24 

 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -
- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 
علذي للبٍذوت البسسذكٍكٍة  أ ذه القذرا ات ومعذامست الكهوٍذة الكدا ل بٍن مواعٍدكتىٍر كوضد ( 7جدول )النكائم فٌ 
اظهذرت النكذائم وجذود ا كسفذات معنوٍذة بذٍن مواعٍذد  حٍث  االصابات المرضٍة لمحصول ال ٍارشدل نسو الكلوروفٍل و

 % عنذد41.77وسذجلت اعلذي قٍمذة لنسذبة الكلوروفٍذل ا ه القذرا ات ومعذامست الكهوٍذة ولكذس الصذركٍن علذي حذد سذوا   
% لذنرس القذرا ل عنذد معاملذة 22.67الرابعذة عنذد القذرا ل الىالىذة  بٍنمذا كانذت اقذل قٍمذة لنسذبة الكلوروفٍذل معاملة الكهوٍة 

% كانذت مذن 0.2  بٍمنا اقذل نسذبة اصذابة مرضذٍة %0.62اصابة مرضٍة اٍضا المقارنة والكٌ عندها سجلت اعلي نسبة 
السذذٍطرل علذذي مسذذكوٍات الذذي  هلذذ  ٍرجذذع السذذبو فذذٌولقذذرا ل االولذذي. نصذذٍو معذذامست الكهوٍذذة الرابعذذة و ال امسذذة فذذٌ ا

 ذاز والكذٌ ادت الذي كوفٍرالكهوٍذة النظامٍذة ونسذبة مسذاحة الكهوٍذة الرطوبة النسبٍة بحدود مناسذبة لنمذو النبذات مذن  ذسل 
(CO2 )ل فذٌ ٍذالكلوروف بةبمعدالت جٍدل والهً ٍعكبر ضرورٍا  لعملٍة الكحلٍذل الضذوئٌ فذٌ النبذات اضذافة الذي زٍذادل نسذ

ازدٍاد نسبة االصابات المرضٍة فٌ معاملذة المقارنذة والكذٌ اشذكدت ان . ومن الجدٍر بالمسحظة (و2006  السٍد) الورقة 
فٌ مكصف موسم النمو وبشكل واضد جدا اكىذر مذن بذاقٌ معذامست الكهوٍذة مذع كقذدم فكذرات النمذو لسشذهر الذىسث كانذت 

ن رذاي درجذات الحذرارل  ذارج الالكدفئة كشغٍل اجهزل بسبو البسسكٍكٌ بٍت السبٍة دا ل ركراع كمٍة الرطوبة النكعود ال
فذذٌ المعاملذة االولذي المقارنذة ادت الذي هذذه  الزٍذادل فذٌ نسذبة االصذابات المرضذذٍة  وجذود الكهوٍذة ولقلذةالبٍذت البسسذكٍكٌ 

المرضٍة الكٌ سجلكها معاملة المقارنة وعلي  مقارنة مع باقٌ معامست الكهوٍة والكٌ لم كصل اً منها الي نسو االصابات
 Ganesan)و  (1995  ابذذوبسن)طذول فكذرل النمذو للحاصذل وهلذذ  لوجذود فكحذات الكهوٍذة الكذٌ قللذذت مذن كلذ  االصذابات 

 .(2003  وا رون
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كتىٍر الكدا ل بٍن مواعٍذد الجنذٌ ومعذامست الكهوٍذة للبٍذوت البسسذكٍكٍة علذي نسذو الكلوروفٍذل واالصذابات  :(7جدول )ال
 المرضٍة لمحصول ال ٍار

Table (7): Effect of interaction between reaps date & greenhouses ventilation treatments on 

chlorophyll rate & pathological casualty for cucumber crop 

 مواعٍد ا ه
 القرا ات

 المعامست
 نسبة الكلوروفٍل

% 

 مواعٍد ا ه
 القرا ات

 نسبة االصابات
 المرضٍة %

 36.97c  0.31e كونكرول 

 0.22f االولي 40cm-2.5m 37.80bc االولي

7/11/2012 40cm-5m 36.63c 14/11/2012 0.22f 

 60cm-2.5m 41.43a  0.20f 

 60cm-5m 40.53a  0.20f 

 29.67e  0.50b كونكرول 

 0.38d الىانٍة 40cm-2.5m 36.17c الىانٍة

22/11/2012 40cm-5m 33.87d 19/11/2012  0.40cd 

 60cm-2.5m 41.50a  0.23f 

 60cm-5m 40.63a  0.24f 

 22.67f  0.62a كونكرول 

 0.41cd الىالىة 40cm-2.5m 30.30e الىالىة

2/12/2012 40cm-5m 29.67e 6/12/2012 0.43c 

 60cm-2.5m 41.77a  0.29e 

 60cm-5m 39.83ab  0.30e 
 االحرف المكشابهة ال كوجد فروقات معنوٍة بٍناها -

- The v lues which h ve the s me lette s don’t diffe  signific ntly between them  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 الكهوٍة فٌ البٍوت البسسكٍكٍة علي نسو الكلوروفٍل لمحصول ال ٍار طول موسم النمومعامست : كتىٍر (8) شكلال

Fig. (8): Effect of greenhouses ventilation treatments on chlorophyll rates for cucumber crop 

during growth season 
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الكهوٍة فذٌ البٍذوت البسسذكٍكٍة علذي شذدل االصذابات المرضذٍة لمحصذول ال ٍذار  ذسل موسذم معامست : كتىٍر (9) شكلال
 النمو

Fig. (9): Effect of green houses ventilation treatments on pathological casualty for cucumber 

crop during growing season  
 

 

نسكنكم من هه  الدراسة بتن عملٍات الكهوٍة ضرورٍة للبٍت البسسكٍكٌ جنها كعمل علي كجدٍد بٍئة البٍذت واعطذا  
النبات المزروع مناخ مسئم للنمو ومقاومة االمراي الرطرٍة بشكل  ذان بسذبو اركرذاع الحذرارل والرطوبذة  فضذس عذن 

د علي زٍادل االنكاج وكقلٍل نسو االصذابات المرضذٍة حٍذث حققذت هل  فان البعاد فكحات الكهوٍة كان له دور كبٍر وواض
كغذم واقذذل شذدل لإلصذابات المرضذذٍة  303780اعلذذي قذٍم انكاجٍذة  ال امسذة والرابعذةالمعذامست هات ابعذاد الكهوٍذة الكبٍذذرل 

ة الكبٍذذرل % علذذي الكذذوالٌ. وكوصذذٌ الدراسذذة وحصذذرا علذذي محصذذول ال ٍذذار والعائلذذة القرعٍذذة باسذذك دام ابعذذاد الكهوٍذذ20
60cm-5m  لما كحققه من ظروف بٍئٍة جٍدل لنمو النبات من حٍث درجة الحرارل والرطوبذة النسذبٍة كذنعكس اٍجابٍذا علذي

كمٍذذة الحاصذذل وصذذراكه الكسذذوٍقٍة المىالٍذذة. كمذذا كوصذذٌ الدراسذذة ا كبذذار محاصذذٍل  ضذذرٍة ا ذذرى كحذذت ظذذروف انظمذذة 
  ال ضراوات من ناحٍة الحرارل والرطوبة. ان اسك دام هها النظذام مذن معامست الكهوٍة هه  لمعرفة االنسو منها لنمو كل

الكهوٍة له مردودات اٍجابٍة واقكصادٍة كونها طبٍعٍة وبعٍدا عن الككذالٍف االنشذائٍة وال كحكذاج الذي طاقذة الكهربائٍذة النهذا 
 كعمل علي مبدأ حركة كٍارات الحمل الطبٍعٌ ما بٍن دا ل و ارج البٍت البسسكٍكٌ.
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ABSTRACT 

This study was conducted in plastichouses belonging to Agriculture and Forestry 

College / University of Mosul in 2012 – 2013. The current research includes a design of tubes 

and ventilation vents in the plastic plastic house to dissipate heat a cumulated gets inside the 

plastic house naturally. This heat is calculated theoretically and practically. Moreover, exit the 

excessive moisture to the outsidewhich affects plant growth and increases disease spread 
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especially fungal infections. Five Plastic houses were planted with cucumber crop and the 

first one has been selected to be reference which is without ventilation, while the other four 

houses were supplied by vents and ventilation tubes for as follows: Vents and tubes of 0.4m 

diameter and 2.5m distance, 0.4m diameter and 5m distance, 0.6m diameter and 2.5m 

distance, of 0.6m diameter and 5 m distance. Data were taken for the studied properties from 

temperature and relative humidity, as well as vegetative and fruit crop recipes. Also severity 

of pathological casualty were accounted. The forth treatment which is in 60cm tube diameter 

 nd 2 5m dist nce  eco ded highest he t dissip te in te ms of the   te of m ss t  nsfe  (ṁ ) 

5.31 kg/s, number of air changing in the plastic house (N) 26 /hour, amount of heat disputed 

(Q
-
) 4442 kJ/day, less pathological casualty 0.24 and highest chlorophyll rate 41.56. While 

the best average productivity recorded for crop weight 303.80 kg/190 m² and number of fruits 

4111 was in the fifth treatment which, 60cm tube diameter and 5m distance. This treatment 

where provided an convent environment for planted crop and gave the highest crop 

productivity with lowest construction cost as compared to the other treatments. The data were 

analyzed statistically for crop properties by using randomized complete block design in a split 

experience, where harvested yield sited in the main plots and ventilation treatments sited in 

sub split plot. 

Keywords: Plastic House, Mass Transfer, Heat And Humidity Dissipate, Cucumber Crop 

Properties 
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