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جمهورية تاتارستان" مايسكي"الدفيئات الزراعية 

وتعتبر . وتقع في الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية1974في عام " مايسكي"تأسست الدفيئات الزراعية 

من الخضروات طن 150للخضراوات التربة المحمية في روسيا، بحيث تنتج قرابة حاليامن أكبر منتجي 

.يوميا

- أكبر منتج للخضراوات في روسيا

- هكتار36.9تبلغ مساحة البيوت الزراعية المحمية 

- ألف طن41،8حجم اإلنتاج السنوي 

- مليار روبل3.6حجم المبيعات أكثر من 

- 1000عدد الموظفين 

- مليار روبل0.5بلغ حجم االستثمارات نحو 

- ميجاوات47طاقة كهربائية بقدرة -مراكز الطاقة 

- ميجاوات من الطاقة الحرارية126-الغاليات 

- مفتوحة )روضة أطفال، مجمعات رياضية 1مدن سكنية، 4شقة، 40منزل سكني لـ -بنية تحتية متطورة 
2018شقة من المقرر انهاء من بناءه قبل نهاية عام 44ومبنيين سكنيين بسعة ( ومغلقة



جمهورية تاتارستان" مايسكي"الدفيئات الزراعية 

بشكل سريع بتطوير نظام طاقة خاص 2010منذ عام " مايسكي"تقوم مزرعة 

إدخال . بها وتقوم بإدخال تقنيات حديثة لزراعة الخضروات من التربة المحمية

ألكثر من مرتين 2000االبتكارات، سمح للمزرعة بزيادة محصول الخضروات منذ عام 

متر مربع/ كجم 132وبلغ قرابة  .

203الخيارمحصولبلغمربعمتر/كجم113الطماطمحصولبلغ

مربعمتر/كجم
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Овощи, тн 14757 20365 24650 28739 30378 32820 35250 41800

إنتاج الخضروات، طن

كان على النحو 2017النمو في عام 

:التالي
%19أو زيادة بنسة . ألف طن6،5+ 

%20-10نمو اإلنتاج السنوي 
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

кг/кв.м. 34,1 45 54,7 75 82 87,4 111,6 132

متر مربع في السنة/ متوسط إنتاج الخضروات، كجم 

:2017الحد األقصى إلنتاجية المحاصيل في عام 

متر مربع في السنة/ كجم 203-الخيار 
متر مربع في السنة/ كجم 113-الطماطم 



%100محاصيل طبيعية 

1989 г. 1993 г. 1999 г. 2006 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

т.шт. 4 811 47 959 183 638 531 136 750 000 960 000 1 082 000
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شمل الذي يتم استخدامه في المزرعة يتوافق بالكامل مع جميع المعايير الدولية وي" بيوميتود"الـ

يجب اإلشارة هنا إلى أن بسبب . مليار نوع1ظاهرة أكل الحشرات بإنتاج سنوي أكثر من 11

لندا ، رفضت الكثير من شركات الدفيئة الزراعية في هولندا وفن"بيوميتود"ارتفاع تكلفة الـ
.وغيرها من البلدان المتقدمة من استخدامه في الزراعة

عامل رئيسي في إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة، الذي يسمح بالتخلي الكامل عن استخدام المبيدات-" بيوميتود"



"كودينوكس"جهاز 

والذي يستخدم لتنظيف غازات " كودينوكس"جهاز متعدد الوظائف مع المفاعل التحفيزي 2016تم إطالق في ديسمبر 

.في الدفيئات الزراعية CO2العادم مع إمكانية تدفق غاز 

:المخصص لتنظيف الغازات يقل من انبعاثات الغاز" كودينوكس"جهاز 

ساعة/ متر مكعب / ، ألف ملغم 450مليون وحتى 9من -مرة 20يقلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين بـ. 1

يتم استبعاد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل. 2

ساعة/ متر مكعب / ملغم 0وحتى 7650000يتم استبعاد انبعاثات أول أكسيد الكربون من . 3



الري والتطهير

سنوياألف متر مكعب 550يبلغ استهالك المياه نحو . تستخدم اآلبار االرتوازية الخاصة لري المحاصيل الزراعية

:متر مكعب، وهناك يتم معالجتها في مرحلتان90يتم تجميع مياه الصرف في براميل بسعة 

درجة مئوية115-درجة الحرارة . متر مكعب في الساعة5-3تبلغ القدرة اإلنتاجية . المعالجة الحرارية-
- البنفسجيةبواسطة مصابيح األشعة فوق المعالجة 

%35-30بفضل استخدام هذه التقنية، تم تقليل تصريف مياه الصرف في المصارف الصحية بنسبة 



أساس نظام الطاقة-مراكز الطاقة 

47تنتج مراكز الطاقة الخاصة بالمزرعة نحو 

ميجاوات طاقة كهربائية

وحدات مكبس الغاز 7يتكون كل مركز طاقة من 
".جينباخير"

:يكمن اإلنتاج السنوي لمركزين من الطاقة

مليون كيلووات ساعة160-طاقة كهربائية 
ألف غيغا كالوري120-طاقة حرارية 

:منذ بدء تشغيله تم إنتاج الكمية التالية من الطاقة

مليون كيلووات ساعة410-طاقة كهربائية 
ألف غيغا كالوري350-طاقة حرارية 



"مايسكي"نظام الطاقة لمزرعة الدفيئات الزراعية 

2010عام 

ثالث غاليات بإجمالي طاقة حرارية بلغت نحو 
.ميجاوات126

2014عام 
بلغت الطاقة اإلنتاجية ألول مركز طاقة خاص بالمزرعة نحو 

.ميجاوات23.5

2015عام 
23.5بلغت الطاقة اإلنتاجية لثاني مركز طاقة خاص بالمزرعة نحو 

.ميجاوات

2016-2017
محطة تنقية غاز المداخن لتزويد الدفيئات الزراعية بغاز ثاني أكسيد

الكربون



ة العاملة بالصمامات الثنائية إلضاءة الدفيئات الزراعياإلضاءات تستخدم 
والمجمع الرياضي وكذلك إنارة الشوارع

تقوم المزرعة بإجراء دراسات على أنظمة اإلضاءة الحديثة و من ثم استخدامها في مزرعتها، مثل مصابيح من 
400/ 600-3فولت ومصابيح مرآة من نوع د ن 380/ 600-64-نوع ج س ب  Ag المغطاة بالفضة .

وكذلك تستخدم مصابيح حديثة التي تعمل بالصمام الثنائي وذلك إلضاءة الدفيئات الزراعية وإنارة الشوارع 
.وغيره



التخلص من المخلفات النباتية
:التخلص من المخلفات النباتية في المزرعة وفقا للمعايير الدولية االمنة بيئيايتم 

يتم تخزين المخلفات النباتية في موقع محدد. 1

بواسطة تزويد الهواء، يتم معالجة الخليط بالحرارة. 2

"20-رووم "-يتم نقل الخليط الناتج إلى الحقول باستخدام رش األسمدة العضوية الحرارية، بعد المعالجة . 3

المرحلة األخيرة هي اصالح التربة. 4

متر مكعب من المخلفات النباتية 3000بفضل هذه التقنية، يتم إعادة تدوير سنويًا، دون التسبب في أضرار بيئة أكثر من 

آالف متر 4في حال استخدام الصوف المعدني كطبقة تحتية بدالً من صخور البيراليت، فسيتم التخلص سنويا أكثر من 

.مكعب من الصوف المعدني المستخدم



وقود المستقبل-ميثان 

التي أحد المزارع األولى " مايسكي"تعتبر مزرعة 
على شاركت في برنامج تحويل السيارات للعمل 

.الميثان

وحدة 16-" كاماز"سيارة، بما في ذلك 43تم شراء 
".نيفاز"وحدة وحافاتين 19-" غازيل"وسيارة 

منذ بدء تنفيذ البرنامج
مليون كيلومتر4-المسافة المقطوعة على الميثان 

(من إجمالي الشحن% 63)مليون طن كم 20



السيارات الكهربائية

يتم استخدام السيارات الكهربائية لنقل البضائع داخل المخازن وتتميز بصغر حجمها وقدرتها على حمل 
إضافة إلى ذلك تملك السيارات الكهربائية السرعة العالية للحركة والقدرة على المناورة الجيدة . شحنات كبيرة

.وغياب غازات العادم الضارة ما يجعلها وسيلة فعالة وصديقة للبيئة لنقل البضائع

.طن في السنة1.76تحويل الجرارات إلى سيارات كهربائية أدى إلى خفض انبعاثات الغازات الملوثة بمقدار 



ورشة الشتالت

تم تشغيل 2017في نوفمبر 

ورشة الشتول بمساحة بلغت نحو 

قدرات الورشة تسمح . هكتار1.9

بتزويد الشتالت لجميع مرافق 

.اإلنتاج التابعة للمزرعة
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

кг.у.т/кг.ов 5,32 3,46 2,69 2,12 1,84 1,5

استهالك موارد الطاقة للمنتج الواحد

عاًما انخفضت 15على مدى 
كثافة الطاقة للمنتجات بأكثر 

مرة3.5من 
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استهالك الحرارة، غيغا كالوري

عاًما انخفض استهالك 15على مدى 
مرات3الحرارة ما يقرب من 



2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

т.усл.т/т.ов 5,3 3,5 2,7 2,1 1,9 1,8 1,5

млн.кВт.ч. 26 37 80 183 202 231 272

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

50

100

150

200

250

300

ة ع ا س ل ا ي  ف ت  ا ف و  ل ي ك ن  و ي ل م  ، ء ا ب ر ه ك ل ا ك  ال ه ت س ا
د ح ا و ل ا ج  ت ن م ل ل ة  ق ا ط ل ا ة  ف ا ث ك و


