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 Soil fertilityماهية خصوبة التربة 

زا والماء لسد حاجة ية كما وتركية العناصر الغذائيسر وجاهزيمدى تقصد بها ي

كما ويمكن تعريفها بأنها تعبير عن حالة التربة الغذائية ،النبات النامي ًفي هذه التربة

 ومتوازنة النتاج محصول اي مقدار ماتحويه من عناصر غذائية متيسرة وكافية

 .اقتصادي

 مستويات هي :وتقسم خصوبة التربة الى ثالثة 

خصوبة فيزيائية وتعتمد على قوام التربة وبنيتها وعمقها ونوعية المياه المعدنية 1-

 .المكونة لها

خصوبة كيميائية ويقصد بها احتواء التربة على عناصر غذائية الزمة لنمو 2-

 .النبات

حدد مدى وهو مقدار لنشاط كائنات التربة واحيائها، وهذا النشاط ية خصوبة حيوي3-

ة القابلة لالمتصاص من من اشكالها العضوية الى  اشكالها المعدني تحول العناصر

 قبل النبات، إذ

 .ن خصوبة التربةالديدان على تحٌسن تهوية التربة وبالتالي تحسيتعمل 

 

 العومل المؤثرة في خصوبة التربة

انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية الى  تؤدي: درجة الحرارة1.

نشاط الكائنات الحية في التربة، إذ يعمل على بطأ في تحلل  منInhibitionط تثبي

لتربة مكونة طبقة سميكة من ا كمها فوق سطحاتر تات وبالتاليالنبا االوراق وبقاٌيا

المتوسطة فان  لحرارةالمناطق ذات ا غير المتحللة. على العكس فية المادة العضوي

تحول المادة العضوية يكون سريعا نظرا لنشاط االحياء، وينتج عنها الدبال الذي 

 .ةالفيزيائية والكيميائي ن صفات التربةعناصر التربة ويعمل على تحسي ختلط معي

ن كمية األمطار السنوية التي تهطل في منطقة ما لها أهمية ا : المحتوى الرطوبي2.

ال تظهر خصوبة التربة إال بعد  المناطق الجافة التربة ففي إظهار خصوبة كبرى في

التربة  يمكن أن تكون كامنة في المناطق الجافة ريها بالماء الكافي. فالخصوبة في
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الخصبة  تظهر إال إذا توفرت لها المياه ففي المناطق الجافة حيث توجد األراضيفال 

الماء الالزم فإنها تنتج  هاعندما يوجد فيالحرارة والضوء تالحظ أنه مع توفر 

ر ونفقات لمناطق الرطبة إال ببذل مجهود كبيا أراضي ، ال تنتجهمحصوال وافرا

مكن لألمطار وتجويتها. ي تشكل التربة يرة. وتلعب كمية المطر أٌيضا دورا فيكثٌ 

 .ن من التربةيضا أن تغسل العناصر الغذائية مثل الٌنتروجيأٌ 

 النشاط البيولوجي في التربة عامل أساسي في : لوجي للتربةالنشاط البيو3.

ة متراكمة فوق بعضها مجموعة من العناصر المعدنٌ يست خصوبتها فالتربة لٌ 

العناصر المعدنية على كائنات  حتوي باإلضافة إلىالبعض، بل هي وسط حيوي ي

تلعب  فهي حية متنوعة نباتية وحيوانية تلعب دورا كبيرا في تشكل التربة وتطورها

والتي ينتج عنها تحول التربة  ري فيتج دورا هاما في التفاعالت البايوكيميائية التي

 ة إلىالمادة العضوي

لتفاعالت عندما ة النباتات وتنشط هذه ادبال وتحضير المواد اآلزوتية الالزمة لتغذي

 .ة، رطوبة( مالئمة لنشاط هذه الكائنات)حرارة، تهوي ةتكون الشروط الطبيعي

ي تنتشر فٌها الجذور، كلما ازداد عمق التربة ازدادت المساحة الت : عمق التربة4.

من قبل النباتات. إن عمق التربة يعوض ة الممتصة الغذائي ة الموادفتزيد بذلك كمي

 .ةأحيانا عن فقر التربة بالعناصر الغذائي

ناتجة من وين التربة الخصبة وهي تك تلعب دور رئيسا في : المادة العضوية5.

ش وتستوطن ئنات الدقٌيقة التي تعيتقوم بها الكا التي ةالتفاعالت الحيوية والكيميائي

كانت التربة من النوع  ة إذاباطن األرض، ولكن زيادة هذه النسبة قد تكون إيجابي

 االحتفاظ بالماء، وتكون الرمل أو الغرين إذ تزيد من تماسك جزيئات التربة وبالتالي

يئات القٌية ن الجزٌ يني إذ تزيد من قوة التماسك بيإذا كانت التربة من النوع الطٌ  يةسلب

 .ة التربةالجذور إلى أسفل، ويمنع تهوي ق نموأصال مما يعي

فكلما كانت المسافة بين جزيئاتها متوسطة والفراغات لٌست كبيرة  : نوع التربة6.

 .للزراعة والحرثكلما كانت أفضل الغرينية  التربة وال صغيرة كما في

التربة على سعة التبادل، أو تعتمد درجة خصوبة  : السعة التبادلية للكاتيونات7.

ية التي تشكل مايسمى ة وخاصة المركبات الدبالٌ الغروي ر آخر نسبة الموادبتعبي

ة عند ية المعدنين التغذٌ تحسي اد سعة التبادل إلىبمركب االدمصاص. تؤدي ازدي

 حسن صفاتية المعدنية فإن الدبال تللتغذٌ  إلى كونه مصدراباتات، فباإلضافة الن

ية المائية لها، وتؤثر لنمو جذور النباتات وللتغذٌ  التربة الفيزيائية فتوفر وسطا مالئما

 ة للنباتاتية المعدنيعلى التغذٌ  يضار مباشرة أٌ بصورة غي

منتجة، لكن تكون ومما ذكر آنفا نالحظ ان التربة الخصبة لٌست بالضرورة ان 

الراًض تحتوي على العناصر خصبة فقد توجد بعض ا جب ان تكونالتربة المنتجة ي
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والجدير بالذكر فان  .غدقة ر منتجة كونها ترب مالحة او تربالغذائية اال انها غي

فة يٌ ة الكثنادرة وذلك بسبب االنظمة الزراعي ة اصبحت ظاهرةالخصوبة الطبيعي

ستنزاف الكٌثر من االمر الذي ادى الى ا لتعداد السكانياضافة الى زيادة ا المستعملة

سواء Leachingة الغسل افة الى ذلك الفقد الناتج عن عملياض .ةالعناصر الغذائي

بالتطاير، وكذلك ادخال محاصيل  بسبب االمطار او من خالل الري واٌضا الفقد

فان  هيتكون شرهة المتصاص العناصر، وعلٌ  الهجن ذات االنتاجية العالية والتي

 .جة ما ذكرخصوبة التربة تعتبر مكتسبة يمكن ان تتدهور نتي

 

:fertilizers األسمدة 

ة تضاف الى التربة او هي مواد طبيعية )عضوية او غير عضوية( او صناعي

واحد او اكثر من العناصر  تمد النبات بعنصر مباشرة الى النبات من اجل ان

االضافة، إذ تتم االضافة اما  وتختلف هنا فلسفة .ة لنمو النباتية الضروريالغذائ

الجاهزة لالمتصاص  ةلزيادة خصوبة التربة او لتعويض نقص العناصر الغذائي

بواسطة جذور النباتات او تتم االضافة لغرض المحافظة على المستوى الموجود 

وتقسم  ما الكبرىائية والسيلك توازن ٌجد ٌبن العناصر الغذكون هنالكي تاصال او

 االسمدة الى :

 

هي االسمدة التي تتكون اصال من بقايا ومخلفات النباتات  : األسمدة العضوية1-

الى التحلل بفعل االحياء المجهرية اوال وبتأٌثير العوامل  والحيوانات حيث تتعرض

تنطلق العناصر الضرورية   البيئية ثانيا لتتحول الى )دبال( خالل عملٌية التحول هذه

 للنبات. وتصنف الى 

والتي تنتج من مخلفات الماشية والٌطيور الداجنة  :االسمدة العضوية الطبيعية -أ

واألشنات في البحار والمستنقعات او من بقايا المحاصيل  وترسبات الطحالب

 .البقولية التي تقلب  وتسمى باألسمدة الخضراء

والتي تصنع من المخلفات النباتية اما بطريقة  :االسمدة العضوية المصنعة -ب

الكمبوست( او السماد المصنع من مخلفات االنسان ( التخمر في انتاج السماد الحقلي

المجفف ومسحوق  او ٌميه المجاري او من مخلفات الدواجن والحيوانات والدم

ائية العظام ومخلفات المجازر والتي تصنع عن طريق المعامالت الحرارية والكيمي

وبذلك تكون االسمدة العضوية المصنعة بمعامل حديثة خالية من االمراض  والتخمير

ة سواء كانت نسبة جيدة من العناصر األساسي والحشرات وبذور االدغال وتحوي

 .كبرى أو صغرى

وهي االسمدة التي يتم تصنيعها في مصانع خاصة وهي  : األسمدة الكيميائية2-
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العنصر او العناصر التي  ةوتصنف حسب نوعي ةعبارة عن مركبات كيميائي

 ها هذه االسمدة مثال ذلك تحتوي

 .نالسم الحتوائها على عنصر النتروجيت بهذا اسمياالسمدة النايتروجينية 

 .ت بهذا االسم الحتوائها على عنصر الفسفورسمياالسمدة الفوسفاتية 

 .ومالبوتاسيالسم الحتوائها على عنصر ت بهذا اسمياالسمدة البوتاسية 

وهى عبارة عن ميكروب أو مجموعة من الميكروبات التي  :األسمدة الحيوية 3-

أكثر من العناصر الغذائية الالزمة لنمو النبات والتي  ر عنصر أوتعمل على توفي

تحتوى على العنصر  التي ةناء عن كل أو جزء من األسمدة الكيماويمكن بها االستغي

 قة تختلفمن الكائنات الحية الدقيد يوية على عديتشتمل األسمدة الح.المطلوب 

من أجله هذا السماد من أمثلة الميكروبات المستخدمة باختالف الغرض المستخدم 

 (Azotobacter) أالزوتوباكتر كروباتمي هذا النوع من األسمدة في

 .ة ( يالالتكافلٌ ) مثبتات أالزوت الجوي(Azospirillum ) موأالزوسبيريلي
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