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 خصوبة التربة تقديرا وتقويما:

الخصوبي عبارة عن عملية تقدير قابلية التربة على تجهيز النبات عملية التقويم 
بالمغذيات الالزمة للنمو المثالي وهذا التقويم يشمل على عدد من العمليات التي 
تستخدم تشخيصات حقلية ومختبرية مختلفة ، فاالنتاجية المالئمة والجيدة لنظام 

ائية من التربة الى النبات. زراعي معين تعتمد على تجهيز مناسب من العناصر الغذ
واألزالة المستمرة للمغذيات مع تعويض قليل للكمية المزالة او بدون تعويض 

سيعرض النبات المزروع الى اجهاد يرتبط بنقص المغذيات وهنا سيكون العنصر 
الغذائي المعين عامال محددا للنمو عند توفر عوامل النمو االخرى لذلك فالتقويم 

ة البداية في اي انتاج زراعي مستدام عن طريق تعويض النقص الخصوبي يعد خطو
 في المغذيات المفقودة من التربة باضافة هذه المغذيات بهيئة اسمدة الى التربة.
هناك عدة طرق يمكن استخدامها للحكم على مدى احتياج النبات للتسميد يمكن 

 تلخيصها في االتي:
النبات.اوال: اعراض النقص للعناصر الغذائية على   

عالمات النقص تظهر عندما يكون تجهيز المغذيات واطيء جدا مما يؤدي الى عدم 
استطاعة النبات تادية وظائفه على الوجه االكمل حيث ان لكل عنصر عند نقصه 

اعراضا معينةوهذا النقص قد يسبب التوقف او الفشل الكامل للنبات في طور البادرة 
و ظهور عالمات مميزة على اوراق النبات في او البطء الشديد في نمو النبات ا

اوقات مختلفة او النضج المتاخر اوغير الطبيعي او انخفاض المحصول بوجه عام 
او غيرها من مظاهر النمو الغير طبيعية وهنا تاتي اهمية عملية تشخيص نقص 
العنصر الغذائي والتي تحتاج الى خبرة في فسلجة العناصر الغذائية والى قدرة 

ص القائم بعملية التشخيص على التمييز بين التشابه والتداخل في اعراض الشخ
نقص المغذي مع حاالت مرضية او اصابات حشرية او اجهادات بيئية اخرى مثل 

تعد من  N,P,K الملوحة والجفاف قد تصيب النبات وعلى العموم فالمغذيات 
القديمة  العناصر المتحركة تظهر اعراض نقصها على االوراق السفلى او

تظهر اعراض نقصها  Moو Caوالمغذيات غير المتحركة او بطيئة الحركة مثل
 على االوراق الحديثة .

في بعض االحيان قد تظهر اعراض نقص العنصر الغذائي على النبات على الرغم 
 من وجود هذا العنصر في التربة وهذا قد يرجع الى :

كافية او بصورة جاهزة  على العنصر الغذائي بصورةعدم احتواء التربة  -1
 لالمتصاص من قبل النبات.

 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

 رابعةالمحاضرة ال
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عدم مقدرة الجذور على امتصاص العنصر الغذائي بصورة كافية في وسط  -2
 النمو وهذا يعود الى عوامل التربة او ظروف النبات.

 عدم انتظام انتقال وتوزيع العنصر الغذائي داخل انسجة النبات -3
 

 ثانيا:تحليل التربة:
كيميائيا لمعرفة مستويات العناصر الضرورية بها عينات من التربة لتحليلها  تؤخذ

ومقارنتها بالمستويات المعروفة لهذه العناصر في الترب الجيدة ومن ثم يمكن الحكم 
على محتوى التربة من هذه العناصر ولكي تكون نتائج تحليل جيدة يجب مراعاة 

 مايلي:
ذة ممثلة للحقل التي اخذت منه ومراعاة يجب ان تكون عينات التربة الماخو -1

 الطرق السليمة في تحضير العينات للتحليل من تجفيف وطحن وخزن
اختيار المادة المستخلصة المناسبة وطريقة االستخالص الموصى بها لكل  -2

 عنصر
 تقديرللاستخدام افضل طرائق التقدير المتوفرة من اجهزة ومعدات  -3

لكل عنصر على االغلب مستخلص كيميائي خاص به حيث يقوم هذا المستخلص 
بازالة العنصر الغذائي من اماكن تواجده في التربة )الجزء المتبادل والممتز 

والمعدني( ثم القياس بالجهاز المحدد او بالطرق الكيميائية االخرى بعد تجهيز المواد 
يستخدم كلوريد البوتاسيوم الستخالص  فمثال الكيميائية الالزمة لعملية التقدير،

 Microعنصر النايتروجين الجاهز ومن ثم تقدير هذا العنصر باستخدام جهاز
Kjeldhal .النتروجين 

اما الفسفور الجاهز فنستخدم بيكاربونات الصوديوم في عملية االستخالص ومن ثم 
 Spectro photometerتقدير الفسفور الجاهز بجهاز المطياف الضوئي او 

نانوميتروهكذا لبقية المغذيات فاللبوتاسيوم الجاهز نستخدم  882وعلى طول موجي 
 Flameخالت االمونيوم كمحلول استخالص ومن ثم التقدير بجهاز مقياس اللهب 

photometer  وبنفس هذا الجهاز يمكن قياس الصوديوم والمغنسيوم
 DTPA(diethlen-trimanineوالكالسيوم.اما العناصر الصغرى فيتم استخدام 

pentuacetic acid)  كمحلول استخالص ومن ثم يتم التقدير باستخدام جهاز
لكل  lampاذ يوجد مصباح خاص  Atomic absorption)االمتصاصرالذري )

 عنصر من العناصر الصغرى.
 

 المصادر: 

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

 الكتب للطباعة والنشر .

. خصوبة التربة والتسميد . جامعة 2002الصيرفي، زكريا مسعد، -2

 كلية الزراعة. –المنصورة 
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. عالقة التربة بالماء والنبات 1110النعيمي،سعدهللا نجم عبد هللا،  -2

 .بغداد . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

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

 جامعة البصرة–العالي التعليم 

 
 

   
 

 

 

 


