
1 
 

 
 
 

 
 

 فوائد التسميد
 

 الثانيةاحملاضرة 
 قسم االقتصاد الزراعي –املرحلة الثانية 

 
 د.ميس طه يعقوب علي اهليتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

 

 

 فوائد التسميد:

 تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية لالرض الزراعية -1

 تحسين النظم الزراعة الكثيفة  -2

 تحسن صفات المنتجات الزراعية -3

 زيادة االنتاج -4

 تحديد االحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية

تختلف االحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية باختالف نوع المحصول وطبيعة العائد 

اد الحصول عليه وكمية االنتاج المطلوبة ونوعية العناصر الغذائية المستخدمة االقتصادي المر

 وعلى العموم فان:

هناك العديد من العوامل المتعددة والمتداخلة التي تؤثر في كمية السماد الواجب اضافته 

 لمحصول ما ومن اهم هذه العوامل مايلي:

وى خصوبتها من العناصر الطبيعية الكيميائية ومستنوع التربة ويشمل الخواص  -1

 االساسية الضرورية لنمو النبات

 نوع المحصول المراد زراعته -2

 كمية ونوعية االنتاج المطلوبة والتي تحقق العائد االقتصادي من زراعة هذا المحصول -3

 المعامالت السابقة للتربة ونوعية المحصول السابق )الدورة الزراعية( -4

 ة الري المتبعةكمية ونوعية مياه الري المتاحة وطريق -5

يعتبر الماء عامل هام ومؤثر في قدرة الجذور على امتصاص العناصر الغذائية من محلول 

التربة حيث يوجد ثالث اليات هامة عن طريقها يتم امتصاص الجذور للعناصر الغذائية 

 وجميعها تتاثر بمدى توفر ماء التربة . وهذه االليات تشمل:

  (Root Interception)االعتراض الجذري  -1

حيث ان للجذور القدرة العالية على اعتراض وامتصاص العناصر الغذائية من محلول 

التربة عندما تكون الرطوبة االرضية متوفرة الن الجذور تكون اكثر نموا وتشعبا 

والشعيرات الجذرية اكثر عددا وبالتالي يصل الجذر بنموه الى حيث توجد العناصر 

اكثر مالمسة للعناصر الذائبة في المحلول االرضي وذلك بعكس  الغذائية وبذلك يكون

 التربة الجافة.

 (Mass Flow)التدفق الكتلي  -2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 
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حيث تنتقل العناصر الى سطح الجذور مع حركة الماء وهذه االلية تساعد الجذور على 

امتصاص اكبر كمية من العناصر الغذائية نظرا لسرعة تحركها مع حركة الماء لذا فان 

 الماء يساعد على زيادة حركة العناصر الى الجذور .توفر 

 (Diffusion)االنتشار -3

فقد وجد ان الكمية العظمى من عنصري الفسفور والبوتاسيوم تتحرك من محلول التربة 

الى سطح الجذور بواسطة الية االنتشلر والتي تعتمد على وجود فرق في التركيز لذا 

هذه العناصر وانتشارها وبالتالي حدوث  فان نقص الرطوبة االرضية يقلل من حركة

 نقص في تغذية النبات بهذين العنصرين.

 

 انواع االسمدة:
 :Manure الدمن 1-

 في الوقت الحاضر تقتصر يطلق على السماد بشكل عام اال انهفهو مصطلح كان 

العضوي)الحيواني والنباتي( هو بشكل عام كان السماد . التسمية على األسمدة العضوية

 ت تم التحول الى استعمال االسمدةالوق ،اال انه وبمرور السماد المستعمل

اضافة االسمدة العضوية  المعدنية)غيرعضوية( الطبيعية والمصنعة مع االستمرار في

فضالَ عن  ألهميتها في تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية ،

 ن بنسب اقل بكثير من االسمدة المعدنيةاحتوائها على عدد من العناصر المغذية ولك

اذ ان االسمدة المعدنية تحوي على نسب اعلى من العناصر المغذية مقارنَة باألسمدة 

 .العضوية

في السنوات االخيرة هناك جدل حول الزراعة العضوية والمنتجات المنتجة بدون 

من اهمية هذا اضافة المواد الكيميائية ومنها االسمدة . على الرغم  استعمال او

تلوث التربة والبيئة اال انه يبالغ فيه احياناَ لعدم الفهم  الموضوع لعالقته بموضوع

التربة وامتصاصها بوساطة جذور  الكامل لطبيعة االسمدة المصنعة وسلوكها في

  النبات.

  Chemical fertilizers :االسمدة الكيميائية -2

تسمى االسمدة غير العضوية او المعدنية او الصناعية وتكون فيها االسمدة على هيئة 

وهي اسمدة التي تم تصنيعها عن طريق االنسان بواسطة تقنيات  .ةامالع غير عضوي

 خاصة وتحتوي على العناصر الغذائية في صورة غير عضوية ويمكن تقسيمها الى :

نصر مغذي واحد وهو العنصر الذي من االسمدة البسيطة هو الذي يحتوى على ع -1

 اجلةه يضاف السماد مثل نترات البوتاسيوم واليوريا وغيرها.

االسمدة المركبة غير الكاملة وهي االسمدة الحاوية على عنصرين فقط مثل سماد  -2

 الداب 

السمدة المركبة الكاملة وهي التي تحتوي على العناصر الثالثة الكبرى مثل سماد  -3

NPK 
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 تقسيم االسمدة حسب طبيعة السماد:ويمكن 

 اسمدة الصلبة )الجافة( -1

ذائبة في الماء حيث تحتوي على جميع 1اسمدة سائلة تستخد على شكل محاليل ال -2

 العناصر التي يحتاجها النبات واهميتها هي رشها على اوراق النبات 

النمو  اسمدة غازية مثل سماد ثنائي اوكسيد الكاربون وبدا استخدامه حديثا في غرف -3

والصوب الزجاجية واحيانا في الحقل حيث يحقن في التربة مع ماء الري بهدف 

 زيادة معدل البناء الضوئي.

 بعض االسمدة الكيمياوية الشائعة في تسميد المحاصيل الزراعية

 النسبة)%( الرمز الكيميائي اسم السماد

فوسفات االمونيوم 
 االحادية )ماب(

NH4H2PO4 N11% 48و%P2O5 

فوسفات االمونيوم 
 الثنائية )داب(

(NH4)2HPO4 N18% 50و%P2O5 

 S%24و 2SO4 N21%(NH4) كبريتات االمونيوم

 MgSO4 Mg16% مغنيسيومكبريتات ال

 S17%و K2SO4 K2O50% بوتاسيومكبريتات ال

 Ca(NO3)2 N15% كالسيومات الرتن

 K2O44%و KNO3 N13% سيومبوتانترات ال

 KCl K2O60% كلوريد البوتاسيوم

 NH4NO3 N33% نترات االمونيوم 

 NH4Cl N 25% كلوريد االمونيوم

 P2O5 19% ----- سوبر فوسفات الكالسيوم

 Ca(H2PO4)2 P2O5 46% سوبر الفوسفات الثالثي

 CO(NH2)2 N 46% يوريا

 NPK 23-23-0 سماد مركب

 NPK and Tr. 11-11-5-1.5 سماد مركب

 NPK 21-21-21 ذواب سماد مركب

 NPK and Tr. 20-20-20-53-0 سماد مركب ذواب
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 جدول بعض الفروق بين االسمدة غيرالعضوية)المعدنية( و االسمدة العضوية

)المعدنية(سمدة غير العضويةأ  األسمدة العضوية 

 عبارة عن مواد معدنية نقية 
 مزيج من بقايا نباتية وحيوانية بدرجات مختلفة من

 التحلل

نسبياَ ذات محتوى عال من العناصر 
 المغذية 

ذات محتوى واطئ من العناصر المغذية مع أنها 
 تجهز

 .عدد من هذه العناصر
العناصر المغذية تكون جاهزة بشكل 

مباشروتتحلل وتحرر العناصر المغذية 
سريع،عدا بالنسبة لالسمدة بطيئة  بشكل

 .التحرر

المعدنة مواد عضوية يجب ان تتمعدن)تمر بعملية 
قبل ان تصبح العناصر المغذية جاهزة.ولذا  (اوالَ 

الىوقت للتحلل فهي تحتاج   

تجهز العناصر المغذية المحددة )عنصر 
اوأكثر( حسب نوع السماد صرف او 

 حسب تحليل السماد مركب

 تجهز عدد من العناصر المغذية الكبرى
 والصغرى.الهدف االساس من اضافتها هو لتحسين

الفيزيائية والذي ينعكس الحقاَ  خصائص التربة
على نشاط احياء التربة المجهرية  بااليجاب

 ومن ثم نمو النبات وجاهزية المغذيات
 هناك احتمالية ان يكون لها تأثير ملحي د

 إلضافة بمستويات عالية السيماد اعن
 الدليل الملحي العالي مثل ذات لالسمدة 

 عند اإلضافة بتماس مع كلوريد البوتاسيوم
 البذور او قرب

)تاثير موقعي ووقتي (. التأثير  البادرات
 يكون

اكثر وضوحاَ في الترب غير الملحية.هذا 
 فضالَ 

عن انه يحظر االضافة رشاَ لملح مثل 
 كلوريد

 البوتاسيوم في ترب المناطق الجافة وشبه
 .الجافة لتجنب حرق النياتات

التأثير الملحي اقل أهمية بشرط أنها نظيفة وخالية 
األمالح من  

 اكثر عرضة للفقد بالغسل او عمليات الفقد
 .المختلفة

 .اقل عرضة للفقد بالغسل او عمليات الفقد المختلفة

عموماَ التؤثر في خصائص التربة 
 المختلفة

عدا اضافتها للعناصر الغذائية المحددة 
 وبعض

التأثيرات في درجة تفاعل التربة 
 والملوحة

 .ولقسم منها فقط

خصائص التربة المختلفة السيما عند تؤثر في 
 اضافتها

 بكميات عالية.ولذا تعد هذه االسمدة من المصلحات
 للتربة
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