
 أهم العوامل البيئية والشروط الهندسية الواجب مراعاتها عند إنشاء الحظائر

 أواًل: العوامل البيئية

؛ إذ يتػػػ أر ءدال اوايػػػجاف تينيػػػجلتيف يػػػف اولجايػػػؿ و لجايػػػؿ جراأيػػػ  جلجايػػػؿ تي يػػػ         
أيػرة تللب اوتي   دجرًا يهيًا في إتراز قدرات اوايجاف اوجراأي . جتضـ تي   اوايػجاف لجايػؿ  

ءهيهػػا و اواػػرارة جاورطجتػػ  جاوهػػجال جاوتمذيػػ  جاايػػراض جا.دارة جنيرهػػا. جوضػػياف اورلايػػ  
اوسػػليي  ولايجاتػػػات اوزراليػػػ  جزيػػادة إتتانيتهػػػا ءتػػػد يػػػف اءلتتػػال جاءهتيػػػاـ اويسػػػتير تهػػػا 
جتاسػػيف ظػػرجؼ يلي ػػتها ج ػػديتها جرلايتهػػا جذوػػؾ تتحػػييـ اظػػا ر حػػاي  تتتاسػػب يػػ  

وليتطق  اوتي سترتى جتػت  فيهػا. جتللػب اولجايػؿ اوتي يػ  اوتاويػ  دجرًا  تيػرًا اوظرجؼ اوتي ي  
 في تحييـ اواظا رو

 اوهجالو ليجيًا يت جف اوهجال يف  ليط يف اومازات لديي  اولجف جاورا ا  .1
 % ء سنيف11
 % تيترجنيف45
 % )ءرنجف ، أاتي ء سيد او رتجف، هيدرجنيف(1

 سـ ز تؽ.43ات ضمط نجي جذوؾ لتد درن  ارارة حفر ي جي جت
يتلػػػجث اوهػػػجال تمػػػازات ضػػػارة جنتػػػار جرجا ػػػئ  ريهػػػ  دا ػػػؿ اواظػػػا ر . جيي ػػػف تقسػػػيـ 

 يلجأات اوهجال إوى ينيجلتيفو اويلجأات اومازي  جاويلجأات اوحلت .
 مموثات الهواء الغازية: .1.1

أػػػػػاتي ء سػػػػػيد او رتػػػػػجف، ءجؿ ء سػػػػػيد او رتػػػػػجف، اايجتيػػػػػا، اوييتػػػػػاف،  تريتيػػػػػد  
 اوهيدرنيف.

إف سجل اوتهجي  جازدااـ اوايجاتات في  غاز ثاني أكسيد الكربون: .1.1.1
اواظا ر جسجل اوحرؼ اوحاي ولفضالت اوحلت  جاوسا ل  يؤدي إوى ترا ـ 

 ناز أاتي ء سيد او رتجف في نج اواظيرة.



ف اوهػػػػجال اوػػػػذي ياتػػػػجي للػػػػى تسػػػػت    % يػػػػف هػػػػذا اومػػػػاز يضػػػػلؼ يقاجيػػػػ  اوايػػػػجاف 1جا 
ذا جحػػلت تسػػتت  إ اوػػذي يطلقػػ   CO2جيقػػدر انػػـ  اء تتػػاؽ.% ياػػدث 2وػػى وأليػػراض جا 

 وتر / اوسال . 135 غ تاجاوي 255اوايجاف او تير اوذي يزف 

يتػػت  هػػذا اومػػاز لػػف اءاتػػراؽ نيػػر او ايػػؿ وجقػػجد  . غاااز أول أكساايد الكربااون:.1.12
 اويدافئ جلتديا ت جف اواظا ر يملق  جسي   اوتهجي  يتػرا ـ هػذا اومػاز فػي اونػج، أػـ ي  ػذ
تاوتفالؿ ي  هييجنلجتيف اودـ جييتل  يف ايؿ اا سنيف إوى ءتسػن  ج اليػا اونسػـ ييػا 

. وػػذوؾ تاػػدث جفيػػات ت لػػداد  تيػػرة فػػي حيحػػاف اولاػػـ ءأتػػال يتسػػتب فػػي ا تتػػاؽ اوايػػجاف
 اواضات   تالًا تاورنـ يف تجفير اودؼل او افي وهذه اوحيحاف!

زات اوسػاي  نػدًا جذات اورا اػ  اوػجا زة، و يلتتػر هػذا اومػاز يػف اومػا. غاز األمونيا.1.13
جء ياتجي اوهجال اوتقي إء للى تست  ض يل  يت . جتتت  اايجتيا لتػد ت يػر يػادة اويجريػا 
اويجنػػػجدة فػػػي تػػػجؿ اوايجاتػػػات جفػػػي زرؽ اوطيجر.ايػػػث تػػػزداد تسػػػت  هػػػذا اومػػػاز فػػػي نػػػج 

جزيػػػػادة اواظيػػػػرة فػػػػي اػػػػاؿ اءزداػػػػاـ جسػػػػجل اوتهجيػػػػ  جسػػػػجل اوحػػػػرؼ اوحػػػػاي ولفضػػػػالت 
اورطجت  في ءرض اواظيرة ءج فر   اودجانف ييا ي ن  للػى تحػالد هػذا اومػاز جترا يػ  

 ، ف يؼ ت  ؼ لف تلجث نج اواظيرة تماز اايجتيا؟في نج اواظيرة

لتد اود جؿ ويزرل  اودجانف جاو لجر تاتتلػاث را اػ  جا ػزة تػؤدي إوػى ارقػ  فػي اوليتػيف 
يستتًا اولطس جاوسلاؿ؛ قطلًا سي جف اوستب في اتى تديلاف جتهي  في اونهاز اوتتفسي 

 ذوؾ هج ترا ـ ناز اايجتيا في نج اواظيرة.

يػػػؤدي سػػػجل اوحػػػرؼ اوحػػػاي ولفضػػػالت إوػػػى تػػػرا ـ نػػػاز  . غاااازات المجاااار  :.1.14
% يػػػف هػػػذه اومػػػازات 5.2 تريتيػػػد اوهيػػػدرجنيف جنػػػاز اوييتػػػاف فػػػي نػػػج اواظيػػػرة. جيلتتػػػر 

 ة فتلتتر قاتل .% في نج اواظير 1ساي  ولايجاف ءيا 

لتػػػد اوػػػد جؿ ويزرلػػػ  ءتقػػػار اليػػػب جاو ػػػلجر تاتتلػػػاث را اػػػ   ريهػػػ  ت ػػػت  را اػػػ  اوتػػػيض 
اوػػذي يت ػػجف تتينػػ  تالػػؿ جت يػػر فضػػالت  اوفاسػػد فهػػي را اػػ  نػػاز  تريتيػػد اوهيػػدرجنيف

ف تلػػػرض اوايػػػجاف وهػػػذه اومػػػازات ت ػػػ ؿ يسػػػتير يضػػػلؼ يقاجيتػػػ   اوايجاتػػػات اوحػػػلت . جا 
 ءت إحاتت  تاايراض اوتتفسي  جقد يادث و  تسيـ جتفجؽ.وأليراض جتزداد ااتيا



تضػػـ اويلجأػػات اوحػػلت  نزي ػػات اوػػريش جاوقػػش جاتػػجب اولقػػاح  . المموثااات الباامبة:.12
 جاويي رجتات اويايجو  في اومتار جرذاذ جقطرات اويال اولاوؽ في اوهجال. جاورجث جااترت 

ي ولايػػجاف،  يػػا ءتهػػا تسػػتب فػػي قػػذارة تسػػتب هػػذه اويػػجاد فػػي تهػػي  اوليػػجف جاونهػػاز اوتتفسػػ
 جاتساخ نلد اوايجاف جد جؿ اويي رجتات ونسي  جادجث اايراض اوي تلف .

 و الرطوبة .2

تؤأر اورطجت  في فيزيجوجني  نسـ اوايجاف، جيقؿ اوت ر يف نسػـ اوايػجاف  ليػا ت ػت        
اواػػرارة يػػ  ارتفػػاع اوهػػجال اوياػػيط تاورطجتػػ . جيظهػػر اوتػػ أير اوضػػار فػػي ااوػػ  ارتفػػاع درنػػ  

% فتػػؤدي إوػػى ضػػنر اوايػػجاف،  يػػا ءف ات فػػاض اورطجتػػ  55اورطجتػػ  اوتسػػتي  ا أػػر يػػف 
% يػػػؤدي إوػػػى تلػػػرض اوايجاتػػػات اوزراليػػػ  وأليػػػراض  احػػػ  تجنػػػجد 05اوتسػػػتي  اقػػػؿ يػػػف 

 %. 35 – 25اوهجال اوناؼ. جتتراجح تست  اورطجت  اويال ي  ياتيف 

 :. مبادر الرطوبة داخل الحظيرة.21

فػػػي اوحػػػيؼ يػػػزداد تت ػػػر اويػػػال اوتػػػات  يػػػف ي لفػػػات اوايػػػجاف  ػػػاوتجؿ جاوػػػرجث فتػػػزداد  -
رطجتػػػ  اواظيػػػرة  احػػػ  إذا  اتػػػت اوتهجيػػػ  سػػػي   جاويحػػػارؼ نيػػػر تظاييػػػ  فػػػي ييلهػػػا 

 جتر يتها.

تطرح اوايجاتات اوزرالي  ءأتال تتفسها جلف طريؽ اونلد رطجت  تاستيرار ج ؿ ايجاف  -
فحػؿ وتر / اويػجـ. جفػي  4غ ت ار يال/ اوسال  جهذا يلادؿ 055 تير يفرز تاويتجسط 

جاوتهجيػػػ  ضػػػليف  وقلػػػ  فػػػتئ ااتػػػجاب جاوتجافػػػذ،  او ػػػتال لتػػػديا ي ػػػجف نػػػج اواظيػػػرة يملقػػػاً 
 تالاظ ازدياد ورطجت  اواظيرة.

 است داـ االالؼ او ضرال في لليق  اوايجاتات. -

 لها.اويال اويترا ـ في تلض يتاطؽ اواظيرة لتد تتظيفها جنس -

 سجل اوتحييـ ولحرؼ اوحاي جوليناري او اح  تاواظيرة ءج اويناري اولاي . -

 



 اإلضاءة: .3

تلتتػػر  ػػدة ا.ضػػالة جوػػجف اوضػػجل جطػػجؿ فتػػرة ا.ضػػالة يػػف اولجايػػؿ اوتي يػػ  اوتػػي تػػؤأر           
تتان . إء ءف طجؿ فترة ا.ضالة هي اولايؿ ااهـ ويا وهػا يػف تػ أ ير يتا رة للى اياة اوايجاف جا 

 تيػػػػر للػػػػى تتاسػػػػؿ اولديػػػػد يػػػػف ايجاتػػػػات اويزرلػػػػ . جتتاػػػػدد  ييػػػػ  ا. ػػػػلاع او يسػػػػي اوييػػػػتص 
 – 15تاءلتياد للى وجف اومطال اونلدي ولايجاتات اوتػي ترتػى تػاواظيرة. فاونلػد اوتػيض ييػتص 

% يػػف ا. ػػلالات اوتػػي يتلػػرض وهػػا فػػي اػػيف ييػػتص اونلػػد ااسػػجد  ػػؿ إ ػػلالات او ػػيس  05
 اويلرض وها.

 و تقسـ اوايجاتات تتلًا ودرن  اوارارة إوى ف تيفورةالحرا .4

اوايجاتػات ذات اوػدـ اوتػاردو جهػػذه وػيس ونسػيها درنػ  اػػرارة أاتتػ ، جتت يػؼ يػ  اوتتايتػػات  -
 ااسياؾ(. اوزجااؼ،) او تيرة في درن  ارارة اوتي  

 دأاتت  ضػيف اػدج  اوايجاتات ذات اودـ اواارو جهي اوتي تاافظ للى درن  ارارة نسيها -
يليتػ  جهػػي  ػديدة اوتػػ أر تاوتتايتػػات او تيػرة فػػي درنػ  اػػرارة اوتي ػػ  اويايطػ  جيأػػاؿ ذوػػؾ 

 اوأدييات جاوطيجر.

 جيجضئ اوندجؿ اوتاوي درن  اوارارة اوطتيلي  انساـ ايجاتات اويزرل . 

 درن  اوارارة تجع اوايجاف

 ااتقار  

 اانتاـ

 اويالز

 اودناج

 او يؿ

05.2 

06.1 

06.1 

11.1 

04.5 



جو ي ياافظ اوايجاف للى درن  ارارة نسي  أاتت  ءتد يف تساجي  يي  اوارارة 
يلرؼ تاوتجازف  اوي تست  إوى نسـ اوايجاف ي   يي  اوارارة اويفقجدة يت  جهذا يا

 . جي سب نسـ اوايجاف اوارارة يف اوطرؽ اوتاوي واواراري

تتاج جليؿ، اوتلرض ا ل   ليليات اوهضـ جاوتتفس، اوقياـ تاوت اط يف ار   جا 
 يايط .او يس جاوارارة اويتتلأ  يف اانساـ او

 تيتيا يفقد نسـ اوايجاف اوارارة تاوطرؽ اوتاوي و

تتتقؿ اوارارة يف اانساـ ذات اوارارة اولاوي  إوى اانساـ ذات اوارارة ااقؿ  واإلشعاع -
ف    تت هذه اانساـ نير يتاليس .ااتى جا 

يفقد اوايجاف اوارارة يف نسي  تتين  ياليست  اويتا رة وألسطئ اوتاردة  والتوبيل -
اويايط  ت  جهذا يا تالاظ  في ءياـ اوحيؼ في يزارع اودجانف ايث تااجؿ اوطيجر 

 تتش اوفر   جليؿ افرة وتتاـ في  تايث تحتئ حدجرها ياليس  وألرضي .

إوى فتئ اوتجافذ ت  ؿ  ايؿ في ءياـ اوحيؼ ءج ت ميؿ ارلج اودجانف يز و يليد الحمل -
اويراجح وزيادة ار   اوهجال جاوسياح و  تاويرجر للى ءنساـ اوطيجر ايث يليؿ لتد 

 ياليست  وها للى ايؿ اوارارة جاءرتفاع وألللى ييا يسالد للى تتريد ءنسايها.

ـ اوايجاف جلف سطئ قتات  اوتتفسي  ونسيؤدي تت ر اويال لف اوسطئ او ارني  والتبخر -
إوى فقد اوارارة. ج ليا اقترتت درن  ارارة اوتي   اويايط  يف درن  ارارة نسـ اوايجاف 

تقؿ فلاوي  ا. لاع جاوتجحيؿ جاوايؿ في فقد اوارارة اوزا دة يف نسي . في اويقاتؿ 
 تزداد ءهيي  اوت ر  جسيل  وفقد اوارارة. 

يادد .ت ال اواظا ر، جت تلؼ ااتيانات  اسب اويزارع جتجع  لايؿاويال  الماء:تأمين  .5
اوايجاتات اويراد ترتيتها جلددها جليرها. وذوؾ ينب دراس  هذه اايجر وتقدير اءاتيانات 

جيي ف تجفير اويياه تافر آتار ءج ت ييف  زاتات يياه ءج  اويا ي  اوضرجري  وليزرل .
ف افرتاـ اوسراي  جاويتتقل  يف اقؿ آل ر. اانيقطجرات وتقؿ اويال  اح  في اظا ر   جا 

اآلتار في يزارع ااتقار جاانتاـ جاويالز يلتتر ضرجريًا وسقاي  اوايجاتات اوزرالي  جنسؿ 



آءت جءدجات اواالت  جليليات تحتي  اواليب. إضاف  إوى تتظيؼ اواظا ر جري ااراضي 
ت   يياه وللايليف جاوي رفيف في ييف  اوزرالي  اوي حح  وزرال  االالؼ او ضرال جوت 

 ءيا ف يس تهـ جتجاندهـ تا.دارة.

جذوؾ تاف ت جف اونه  نتجتي   رقي  ءج نتجتي   تأمين الجهة والموقع المثالي لمحظيرة: .6
نرتي ، اتها تسيئ تد جؿ ء ل  او يس اطجؿ يدة فتقجـ تإتارة اواظيرة جت ييف اودؼل 

ءيا اويجق  فينب ءف ي جف تليدًا لف اويتاطؽ  دة.اوتار فيها. ي  تنتب اونه  او ياوي  
اوس تي  جيستتات اورجا ئ جاوضني  جقريتًا يف طرؽ اويجاحالت ي  تجفر اويرالي جاايدي 

  اولايل  او تيرة تترتي  اوايجاتات اوزرالي .

 ثانيًا: الشروط الهندسية إلنشاء الحظائر:

  األرض:  .1

ااساسات جء ذ تياذج جليتات  لليها ينب يلرف  تجع اارض اوتي ستتتى .1.1
 ي تريًا، فل ؿ ءرض يقاجي  يليت .

ينب تاديد اوايجءت اوتي تتلرض وها اارض لتد دراس  اوي رجع فاو لسي   .1.1
 ردي   اوتجلي ، جاويفضل  هي اوح ري .

 ءف ت جف ءرض اواظيرة يرتفل  لف ااراضي اويناجرة وسهجو  تتظيؼ اواظيرة. .1.0

 ويحادر اوتي تستب اورطجت .ة لف اءف ت جف اارض تليد .1.1

 األساسات:   .2

جهي اونزل اوجاق  تات سطئ اوترت  جللى ليؽ ي تلؼ اسب تجع اوترت . جتتايؿ 
ااساسات اوايجءت اويطتق  للى  اف  ءنزال اوتتال، جتتقؿ هذه اوايجءت إوى اوترت  

 ييف سالي  رت  وتاوجاقل  تات اوتتال. وذوؾ ينب ا تيار تجع ااساسات تتلًا وتجع اوت
 اوتتال، جهتاؾ لدة ءتجاع يف ااساسات.



و جتتتى يف اوانارة اوي سرة، إذ يتـ  لط هذه اوانارة ي  يجت  القواعد الحجرية ..21
ء ياس يف اءسيتت إوى يتر  2 – 1إسيتتي  ي جت  يف اوريؿ جا.سيتت جاويال تيلدؿ 

اوتجع يف ااساسات في  يؿ هذاي لب جااد يف اوريؿ ت لط ي  اويال ت  ؿ نيد. يستل
 ااترت  اوح ري  اويت  .

يتتى هذا اوتجع يف ااساسات لتديا ت جف ااتتي   (:)الشروش. قواعد األعمدة 1.2
 يايجو  للى ءليدة يف اوتيتجف اويسلئ. جت جف اوقجالد اوتيتجتي  ذات  إقايتهااويقرر 

ليدة اوتي يت وؼ د يف اا  ؿ يستطيؿ ءج يرت  جتجض  قالدة جاادة تات  ؿ ليج  
يتها اوتتال. يستليؿ هذا اوتجع في ااترت  يتجسط  اوقساجة جذات او جاص اوفيزيا ي  نير 

 اويتناتس . جناوتًا يتـ رتط قجالد االيدة ت يتاج.

جهي لتارة لف قالدة يف اوتيتجف اويسلئ تيتد ءسفؿ  ايؿ اوتتال جللى  والحبيرة. .23
سيقاـ لليها اوتتال. جتايؿ اواحيرة ءليدة اوتتال  رت  اوتيليؽ ي تلؼ اسب تجع اوت

جهي ءيضًا يف اوتيتجف اويسلئ. يستليؿ هذا اوتجع يف ااساسات إذا  اتت اوترت  اويراد 
 اوتتال فجقها ضليف  اويقاجي .

جهي لتارة لف قضتاف يف اوتيتجف اويسلئ او اص جاوتي يتراجح قطرها  واألوتاد. .24
ايجءت جانـ اوتتال. تدؽ هذه ااجتاد تقجة في اارض وؾ اسب اوسـ جذ 05 – 15

 تيطارؽ آوي   اح  إوى ءف تحؿ إوى طتق  قاسي  يي ف ءف تتايؿ اوتتال فجقها.

 . الجدران الحاممة واألعمدة:3

يػػتـ تاديػػد يجقػػ  اونػػدراف فػػجؽ ااساسػػات جتقػػـج تتػػ ييف اولػػزؿ فييػػا تػػيف دا ػػؿ ااتتيػػ   
لػػ  يػػف ءتػػجاع يتلػػددة يػػف اوانػػارة اوقاسػػي  ءج يػػف اوتيتػػجف راف اواايج ارنهػػا. جتتتػػى اونػػد

اويسػػلئ جتػػدلى تاونػػدراف اواايلػػ  اتهػػا قجيػػ  جقػػادرة للػػى تايػػؿ اوايػػجءت اويطتقػػ  للػػى 
اوتتػػػػال. ءج تتتػػػػى اونػػػػدراف يػػػػف تلػػػػض اويػػػػجاد اوضػػػػليف  اوتايػػػػؿ جتػػػػدلى تاونػػػػدراف نيػػػػر 

جاسػػػط  ءليػػػدة تيتجتيػػػ  ب دليهػػػا تاواايلػػػ . جي ػػػجف دجرهػػػا تػػػ ييف اولػػػزؿ فقػػػط. جهتػػػا ينػػػ
 يسلا .



 النوافذ: .4

ينػػػب ءف ت ػػػجف  تيػػػرة سػػػهل  اوفػػػتئ جا.نػػػالؽ تايػػػث تػػػؤيف اوتهجيػػػ  جا.ضػػػالة واظػػػا ر 
( ـ لػػػف سػػػطئ اارض  يػػػا فػػػي 1.2 – 1)اوايجاتػػػات اوزراليػػػ . جت ػػػجف للػػػى ارتفػػػاع 

 1.1ج)فػي اظػا ر او يػجؿ جاونيػاؿ  ( ـ0.2 – 0اظا ر ااتقار جاانتاـ جاويػالز، ج)
فػػػػي اظػػػػا ر اوػػػػدجانف. جيفضػػػػؿ ءف تفػػػػتئ اوتجافػػػػذ إوػػػػى االلػػػػى ويتػػػػ  تسػػػػاقط  ( ـ1.2 –

اوتيػػارات اوهجا يػػ  اوتػػاردة يتا ػػرة للػػى اوايجاتػػات. جيفضػػؿ تمطيػػ  اوتجافػػذ ت ػػتؾ يلػػدتي 
 إوػػى 1/15 اومرتػػاؿ يػػأاًل ويتػػ  د ػػجؿ اوا ػػرات. جينػػب ءف ت ػػ ؿ يسػػاا  اوتجافػػذ يػػف 

 .يف يساا  ءرضي  اواظيرة 1/12

  واألبواب .5

 اح  في اظا ر اوايجاتات  ( ـ0 – 1.2ينب ءف ت جف ااتجاب جاسل  لرضها )
او تيرة )ااتقار، اونايجس، اونياؿ(  ي تسهؿ د جؿ ج رجج اوسيارات اويايل  تاوللؼ 
جاوفر   جاورجث. جيفضؿ ءف تفتئ ااتجاب ول ارج.  يا ينب ءف ت جف لتت  اوتاب في 

 اودا ؿ.يستجى ءرضي  اواظيرة يف 

  ولسقوفا .6

( سـ ءج يف او  ب ءج يف 12 – 11يحت  اوسقؼ إيا يف اوتيتجف اويسلئ تسيا   )
اوقرييد ءج يف ااترتيت. جيليؿ اوسقؼ للى ت ييف اواياي  يف االلى جلزؿ اواظيرة 
لف ت أيرات اولجايؿ اوتي ي . جيرالى لتد تحييـ اوسقؼ ترؾ ااف  ءج ترجز ولسقؼ 

ونجاتب واياي  اوندراف يف يياه اايطار، ي  يف نيي  ا سـ 35 – 25لرضها 
ت ييف سجاقي وتحريؼ يياه اايطار يتا رة يف سطئ اواظيرة. جتقسـ اوسقجؼ لادة 

 إوى طرازيف ر يسيفو

 اوسقجؼ اويستجي و جت جف ت  ؿ يستج فجؽ اوندراف اواايل  جااليدة. -

ويت سر ءج اويا ؿ ءج اوهريي ءج اجت  ذ ء  اًء يتلددة يتها او  ؿ  اويا ل واوسقجؼ  -
 اونياوجف.


