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 :للتربة السماد إضافة طرق

 جذور منطقة الى الغذائي العنصر وصول تضمن بطريقة الصلبة االسمدة تضاف ان يجب

 :مايلي للتربة( الجافة) الصلبة االسمدة اضافة طرق اهم ومن امتصاصه يسهل حيث النبات

 اما وتضاف الزراعة قبل التربة سطح فوق منتظمة بصورة يوزع : السطحي النثر -1

 :التالية الحاالت في وتستعمل الجيد التوزيع فيها ويراعى اليااو يدويا

 سطحية جذور ذات زراعية محاصيل زراعة عند -

 الخصوبة العالية االراضي في -

 السائلة االسمدة إضافة عند-

 واطئة المضاف للعنصر التثبيتة القدرة ذات التربة في-

 الحاالت في وتستعمل الحرث طبقة مع ويخلط السماد يضاف : الحرث طبقة مع الخلط -2

 :التالية

 الخصوبة المنخفضة الترب في -

 الذوبان وقليل الحجم كبيرة حبيبات بهيئة سماد اختيار عند-

 الكثيفة الزراعة عند-

 المادة من عالي ومحتوىوالملوحة الكالسيوم كاربونات من قليل محتوى ذات الترب في -

 العضوية

 قليل جذري مجموع ذات النباتات في -

 مكائن وهناك واحد جانب وعلى النبات قرب حفر او أخاديد في السماد وضع : التلقيم -3

 وتستعمل سم3-5عمق وعلى البذور موضع من سم5-8 بعد على السماد لوضع خاصة واالت

 :التالية الحاالت في

 السماد من محدودة كميات إضافة عند-

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

 المرحلة الثانية

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 التربة )الجزء العملي( خصوبة

 المدرس : د. ميس طه يعقوب
 الثالثةالمحاضرة 
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 التطاير او التثبيت طريق عن للسماد كبير فقد حصول احتمالية -

 واسعة النباتات بين المسافة تكون عندما او بمروز الزراعة عند -

 .الخصوبة المنخفضة االراضي في -

 البذور مع الطريقة بهذه االسمدة لوضع الباذرات استعمال يمكن : البذور مع السماد وضع -4

 تاخر الى تؤدي ربما الطريقة هذه فان عالية تبمعدال االسمدة اضافة حالة في انه اال البذار عند

 .الحاصل خفض تسبب قد الحاالت بعض وفي االنبات

 :طرق عدة فهناك السائلة االسمدة اضافة حيث من اما

 االسمدة الضافة خاصة االت تستعمل الطريقة هذه في:  للتربة المباشرة االضافة-1 

 عن اليقل عمق على النتروجينية االسمدة تحقن اذ خاص ضغط تحت الواقعة السائلة

 .سم5بعمق االسمدة باقي تحقن بينما(  بالتطاير االسمدة هذه فقد لتقليل) سم15

 fertigation ال بطريقة الري مياة مع السماد يضاف:  الري مياة مع االضافة-2 

 االسمدة الضافة الحديثة الطرق من تعد -

 النبات حاجة حسب السمادية الجرعات تقسيم خاللها من ممكن -

 التنقيط بطريقة تروى التي المحاصيل مع بدرجة تسعمل -

 السماد الضافة جدا كفؤءة طريقة -

 كفاءة لزيادة كفؤءة طريقة وهي للنبات الخضري الجزء على السماد يرش : الرش-3 

 المضاف السماد تدهور على تساعد التربة خواص تكون عندما وخاصة السمادالمضاف

 في فرق على ا  بناء للخاليا الحيوية االغشية خالل االنتقال هي العملية هذه في الرئيسية والخطوة

 الورقة وخاليا الرش محلول بين االنتشاري الضغط او الكهروكيميائي الجهد او المائي الجهد

 ذات شمعية طبقة وهي كيوتكل طبقة وجود الى اغلبها تعود امتصاصها اعاقة عوامل ان غير

 جزئيا نفاذة طبيعة ذات تكون والتي كيوتين طبقة بينها تضم بعضها مع مرتبطة دهنية صفائح

 ثم ومن الحارسة ثغور طريق عن المحاليل دخول الى باالضافة فيه الذائبة والمغذيات للماء

 الصغرى العناصر إضافة عند جدا كفؤءة طريقة وهي الهوائية الفراغات داخل الى الدخول

 .الكلسية للترب

 :هي المغذيات امتصاص في المؤثرة العوامل ومن

 . الرش بمحلول األوراق تبلل مدى -1 



4 
 

 يتم كي زمنية فترة إلى يحتاج عنصر كل أن حيث:  العناصر المتصاص الالزم الزمن-2 

 طريق عن المختلفة الغذائية العناصر المتصاص الالزمة الزمنية الفترة : فمثال   امتصاصه

 األوراق

 : يوم/  لإلمتصاص الالزمة الفترة العنصر

 1-1.1 الفوسفور

 1 – 4 البوتاسيوم

 4 الكالسيوم

 8 الكبريت

 ساعة24 كل8%  الحديد

 2 – 3 المنغنيز

 ساعة24  كل4%  المولبيدنيوم

 كان كلما المثالي الحد إلى أقرب الحرارة كانت كلما:  الجوية والرطوبة الحرارة-3 

 . أسرع االمتصاص

 . االمتصاص انخفاض إلى يؤدي عقولةالم الحدود عن الرطوبة وانخفاض

 من االمتصاص في أسرع تكون النمو مكتملة الصغيرة األوراق:  األوراق عمر-4

 . الكبيرة األوراق

 . العناصر في نقص وجود حالة في أفضل االستجابة تكون:  الغذائية األوراق حالة -5 

 هي المثلى والدرجةPH 7 – 1  من يفضل الرش محلول: الرش محلولPH درجة - 6

 .6 

 الرش لمحلول الكيميائي التركيب -7 

 نتائج إلعطاء الصقة ناشرة مبللة مواد استعمال يفضل:  المضافة أو الحاملة المواد-8 

 . أفضل

 مع يتناسب الرش محلول في العناصر تركيز:  الرش لمحلول المستخدم التركيز-9 

 . معين حد حتى ذلك وطبعا   االمتصاص عملية
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 :االسمدة اضافة مواعيد

 :العضوية االسمدة اوال

 لكى طويلة فترة السماد العطاء وذلك للزراعة ارض اعداد اثناء العضوية االسمدة تضاف

 يتحلل

 (:بوتاسيوم – ازوت - فوسفات)  المعدنية االسمدة ثانيا

 بل اليفقد حتى واحدة مرة كلها الكمية وضع عدم ويفضل الزراعة بعد المعدنية االسمدة تضاف

 اثناء دفعات ثالث على المعدنية االسمدة توضع وعادة النبات حاجة حسب فترات على توضع

 النبات نمو

 باسبوعين الشتل بعد او مباشرة الخف بعد تعطى:  االولى الدفعة

 مباشرة االزهار قبل تعطى:  الثانية الدفعة

 الثمار عقد اثناء تعطى:  الثالثة الدفعة

 واللفت والفجل والجرجير والملوخية كالسبانخ العمر قصيرة الخضر محاصيل حالة في اما

 االسمدة وتوضع باسبوع االنبات بعد الثانى والجزء الزراعة قبل السماد من جزء اعطاء فيفضل

 النتروجين الى الرملية االراضى احتياج يالحظ كما الندى تطاير وبعد الري قبل الكيماوية

 كمية زيادة يراعى كما الطينية األراضي الى اضافته الزملا من اكبر بمقدار والبوتاسيوم

 العضوية االسمدة استخدام عدم حالة فى53%  الى33 بمقدار المضافة المعدنية االسمدة

 فان كذلك والبوتاسية االزوتية االسمدة وفرة الى تحتاج الورقية المحاصيل ان يالحظ كما

 بصفة الخفيفة األراضي في الزراعة وعند الدرنية للمحاصيل جدا هامة البوتاسية االسمدة

 المحاصيل من غيرها من اكثر للفوسفور والباذنجانية الصليبية المحاصيل تحتاج كما خاصة

 الثالث الشهر خالل السمادية العناصر معظم تمتص والباذنجان والفلفل الطماطم ان يالحظ كذلك

 تكوين عند بتسميدها العناية الى البطاطس تحتاج كما ونضجها الثمار عقد اثناء أي الشتل من

 .الزراعة من يوم 33 بعد وذلك الدرنات

 

 المصادر: 

. االسمدة وخصوبة التربة .دار 1111النعيمي،سعدهللا نجم عبد هللا، -1

 الكتب للطباعة والنشر .

. خصوبة التربة والتسميد . جامعة 2003الصيرفي، زكريا مسعد، -2

 كلية الزراعة. –المنصورة 
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. عالقة التربة بالماء والنبات 1110النعيمي،سعدهللا نجم عبد هللا،  -3

 .بغداد . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

. خصوبة التربة والتسميد .بغداد: وزارة 1191تيسديل. اس .ال. -4

 جامعة البصرة–التعليم العالي 

 


