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 حافز الدفيئة والغازات الحراري االحتباس بستتتتتتب  األرض حرارة درجة وارتفاع والكهرباء الماء استتتتتتته   في المستتتتتتتمرة الزيادة تعد 

 رمصاد مع مقارنة نسبة األعلى هو زراعية ألغراض الماء استه   يعد ، عالميا  . ونظيفة مستدامة بديلة طاقة مصادر الستخدام رئيسي

 من كبير وجزء الزراعي للقطاع يذه  أبوظبي إمارة في الماء استتتته   من % 50 من أكثر المحلي، الصتتتعيد على .األخرى االستتتته  

 باطن حرارة درجة استتتخدام يعد. الزراعية للبيوت المرغوبة الحرارة درجة على للمحافظة بالتكثيف التبريد عملية في تستتتخدم المياه هذه

 رارةح درجة عن تختلف األرض ستتتط  حرارة درجة أن حيث والنظيفة المستتتتدامة البيئية الحلول من والتدفئة التبريد عمليات في األرض

 تصتتميم هو البحث هذا من الهدف. الستتنة أيام معظم في الحراري للتبادل مصتتدرا   األرض باطن يجعل مما الوقت نفس في قيستتت إذا باطنه

 التحكم نظام يعمل. األرض باطن وحرارة الخارجية الجو حرارة من باالستتتتتتتفادة الزراعية البيوت حرارة درجة على للمحافظة تحكم نظام

 عن الخارجية الحرارة درجة باستخدام إما قرار التخاذ بينهما مقارنة وإجراء وخارجه الزراعي البيت لداخل الحرارة درجات قراءات بأخذ

 داماستتتتتخ أن النتائج أظهرت. اإلضتتتتافي التبريد نظام بتشتتتتغيل أو األرض باطن حرارة درجة باستتتتتخدام أو أوتوماتيكيا النوافذ فت  طريق

 يجعل مما مئوية درجة 27 حوالي عند الزراعي البيت حرارة درجة على المحافظة على يستتتتتتاعد متر 2.5 عمق على األرض باطن حرارة

 هميةأ على الدراسة أكدت كما. اإلمارات دولة مناخ في الصيف في األولي وللتبريد الشتاء في للتدفئة م ئما األرض باطن حرارة استخدام

 دوتحدي الحراري التبادل نظام تصتتميم قبل األرض حرارة فيه ستتتستتتخدم الذي المشتتروع ومتطلبات التربة وخواص المنطقة مناخ دراستتة

 .المناس  العمق
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