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 :خلط األسمدة

االشارة الى ذلك منها البسيط او المنفرد الذي هناك انواع من االسمدة وكما تمت 
اضافته عنصر مغذ واحد وهناك السماد المركب والذي يحوي على اكثر  يجهز عند

 .الخليط الناتج من خلط سمادين اواكثر من عنصر مغذ والسماد
 :وعملية خلط االسمدة ممكن ان تتم من خالل

مونيا م  حام  الفسفوريك خلط كيميائي في معامل صناعة االسمدة مثل خلط اال
–فوسفات االمونيوم او خلط اليوريا م  حام  الفسوريك النتاج اليوريا  النتاج

 سماد نتروجيني م  فوسفاتي وبوتاسي النتاج السماد المركب فوسفات او خلط
(K2O-P2O5-N)18-18-18   وفي هذا النوع من الخلط ينتج 27-27-0( .(او

عنداالضافة من حيث التوزي  وبشكل متساو  سماد متجانس ذو مواصفات جيدة
 .للعناصر المغذية التي يحتويها

 خلط ميكانيكي او فيزيائي :وعملية الخلط هنا ممكن ان تتم في محل بي  االسمدة
اوالمزرعة او البيت باستعمال االسمدة البسيطة مثل كبريتات االمونيوم واليوريا 

 .ويةضممكن استعمال االسمدة الع وكبريتات البوتاسيوم وحتى والسوبرفوسفات
( Nويحصل هذا عن طريق اختيار مواد سمادية لكل من العناصر السمادية الثالث الناتروجين )

وخلط بعضها ببع  بالنسب  K2Oوالبوتاسيوم بهيئة  P2O5والفسفور بهيئة 
 والكميات المناسبة في اجهزة الخلط الميكانيكي من اجل التجانس التام .

 
 
 

 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

 السابعةالمحاضرة
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اذا  1::1::1حضر طنا واحد لسماد خليط يحتوي على النسب االتية مثال: 
 توفرت لديك االسمدة االتية:

سماد -P2O5 3سماد سوبر فوسفات-N21% 2سماد كبريتات االمونيوم -1
 .K2O60%كلوريد البوتاسيوم

 :طريقة الحساب
)طن واحد( فتضرب 0111هي نسب مئوية فنستخرج قيمتها لل 01و01و5النسب 

و  Nكغم من 5X01=51للتحويل الى الكمية المطلوبة في طن واحد فتكون  01في 
01X01=011 كغم منP2O5 01وX01=011 كغم منK2O . 

 Nكغم من 51نحسب كم نحتاج من السماد الناتروجيني للحصول على 
N          سماد نايتروجيني 
10            011 
51             X         X=1.8.0 النايتروجيني )كبريتات كغم من السماد

 Nكغم من 51االمونيوم( نحتاج للحصول 
 Pكغم من 011للحصول على  فوسفاتينحسب كم نحتاج من السماد ال

P2O5           فوسفاتيسماد 
11            011 

011             X         X=511( سوبر فوسفات) فوسفاتيكغم من السماد ال
 P2O5كغم من 011نحتاج للحصول 

 K2Oكغم من 011للحصول على  بوتاسينحسب كم نحتاج من السماد ال
K2O           بوتاسيسماد 

01            011 
011             X         X=000.1لوريد)ك بوتاسيكغم من السماد ال 

 K2O كغم من011( نحتاج للحصول لبوتاسيوما
 كغم814.8=000.1+511+1.8.0ثم نجم  كمية االسمدة الناتجة 

طن( لذلك يكما الطن باي مادة مالئة متوفرة كان 0كغم)0111المجموع اقل من 
 مادة مالئة. 85.1=814.8-0111تكون الرمل او النشارة لتحقيق طن واحد 
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% كسماد نايتروجيني والسماد 3331% سماد نترات االمونيوم 3331لديك :2مثال
كسماد بوتاسي،  K%:1وكلوريد البوتاسيوم  كسماد فوسفاتي 6:10:::الكامل 

 :2::1:1احسب الكمية الالزمة لتجهيز طن واحد من 
 طريقة الحساب:

)طن واحد( فتضرب 0111هي نسب مئوية فنستخرج قيمتها لل 11و01و5النسب 
و  Nكغم من 5X01=51للتحويل الى الكمية المطلوبة في طن واحد فتكون  01في 
01X01=011 كغم منP2O5 01وX11=111 كغم منK2O . 

في هذا المثال لدينا سماد يحتوي على اكثر من عنصر لذلك عند حل مثل هذا النوع 
 من االمثلة نبدا باالسمدة الحاوية على اكثر من عنصر.

P2O5          الكاملسماد ال 
40                011 

011             X         X=101.4( نحتاج 1:40:08) كاملكغم من السماد ال
 P2O5كغم من 011للحصول 

وكذلك  P2O5تحوي 101.4( المحضرة 1:40:08بما ان كمية السماد الكامل )
 في كمية السماد المحضرة. Nالن السماد المركب لذلك نحسب كميةNتحوي

N          المحضرسماد ال 
08            011 
X            101.4         X=.8.10 كغمN موجودة في السماد المحضر 

 Nكغم000=8.10.-111موجودة في السوال لذلك Nكغم 111نحن نحتاج 
 مطلوب تحضيرها

N          سماد نايتروجيني 
...5            011 
000             X         X=481.0( ات نتر كغم من السماد النايتروجيني

 Nكغم من 000االمونيوم( نحتاج للحصول
اال ان  K2Oكغم من 51نحتاج من السماد البوتاسي للحصول على  ثم نحسب كم

تركيز البوتاسيوم في السماد البوتاسي )كلوريد البوتاسيوم( المعطى في السؤال هو 
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عن طريق ضرب قيمتها  K2O الى Kلذلك نحول قيمة  K2Oوليس  Kبصيغة 
 0.1بالثابت 

51X0.1=01% 
K2O          سماد بوتاسي 

01            011 
51             X         X=8... )كغم من السماد البوتاسي )كلوريد البوتاسيوم

 K2O كغم من51نحتاج للحصول 
 كغم..180=...8+481.0+101.4ثم نجم  كمية االسمدة الناتجة 

 .كغم مادة مالئة108.1= ..0111-180
 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 

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–التعليم العالي 
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