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 مصطلحات وثوابت في التسميد:

 دونم 4هكتار=

 متر مربع11111مساحة الهكتار الواحد =

 متر مربع2011مساحة الدونم الواحد=

 كغم2111111وزن الهكتار الواحد=

 كغم011111وزن الدونم الواحد =

 عناصر التسميد وتحليلها -1

والفسفور والبوتاسيوم التي تطبع على اغلفة او اوعية االسمدة  النسب من النايتروجين

 2101100المركبة تكون عادة بهذا الترتيب

 K2O%من21و  P2O5%من11و N%من 0وهذا يحتوي 

 بعض التحويالت -2

 Pالى             P2O5تحويل  -1

P%= P2O5%/2.29 

 P%            P2O5%تحويل -2

P2O5=%X P%2222 

 K2O             Kتحويل  -3

K= K2O%/1.2 

 K            K2Oتحويل -4

K2O%=K%X1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 
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 المرحلة الثانية

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 الري المسمد والري الدقيق

الري التسميدي او الرسمدة او الفرتكة : عبارة عن اضافة السماد خالل نظام ري 

السماد او اضافته الى مياه الري.الما الغائض سيوزع السماد الى  من خالل حقن

 .التربة

 : السماد يعتمد علىتوزيع 

انماط جريان الماء في التربة 

حركة السماد 

 :اهم فوائد الري المسمد

ارق مباشرة  لى ألنها تضاف الى الجذر او االوة اع ءالنبات يمتص المغذيات بكفا. 

 السماد السائل المستعمل في الري المسمد ينتشر بشكل جيد في ما الري مما يجعل

مباشر لالمتصاص بوساطة جذور النباتات في حالة التسميد جاهزة بشكل  المغذيات

 .ة التسميد الورقي للنباتاتلواالوراق في حا مع الري بالتنقيط

 انظمة الري المسمد مصممه ألضافة كميات االسمدة بالكميات واالوقات ومدة

 .مع كل رية االضافة المرغوبة

ت صحيا  واكثر مقاومة  لالمراض التغذية البطيئة توفر نموا  متساويا  ويجعل النبا

 والحشرات

ب مع االمتصاص اي لمغذيات اكثر جاهزية وبشكل يتناسمع الري المسمد تكون ا

ر جذو  من المغذيات تمتص بوساطة 95%حيويا  واكثر من  تكون جاهزة

 .والتعرية والتطاير ومن ثم اقل تلوث للبيئة النباتات.هذا يعني اقل فقدان بالغسل

 :المرغوبة في الري المسمداالهداف 

 تعظيم الربحية من خالل المحافظة على اعلى انتاج والتي يتحقق من خالل

 ء.لكميات السماد والما االضافة الصحيحة

 تقليل التاثير السلبي على البيئة المتسبب عن الغسل العالي للسماد خارج المنطقة

 الجذرية

 :تعظيم الربحية

 الري الدقيق)المنقطات و االنابيب و المرشات الدقيقة (ممكن ان تضيف الما والمواد

الكيميائية بكميات ومواقع دقيقة في الحقل.بحوث عدة اثبتت ان الري الدقيق يمتلك 

عالية للمياه السيما اذا ما احسن تصميمه وادارته.ومع هذا ممكن ان  كفا ة توزيع

 يحدث فقدان لقسم من

لمضافة حتى لو اضيفت المياه وفقا  لالستهالك المائي .انظمة الري الدقيق ت اارالنت

تصمم بما يضمن اضافة الما والسماد بمستوى ومدد وتكرارية مطلوبة  ممكن ان

والسماد بالوقت التي تقلل فيه الفقدان عن طريق الغسل   ءلزيادة امتصاص الما

جية تحافظ على السماد قرب يتطلب استراتي للمغذيات من المنطقة الجذرية.وهذا

الجذور عالية.ولذلك عملية  المنقطات وخط اضافة المياه والتي تكون فيها كثافة

عن ان الري  توزيع السماد في التربة يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار .هذا فضال  

 ميات المياه والسماد ستقلل من غسل السماد بعيدا  عنكالسليم واالضافة الصحيحة ل

 .ذرية وبالتالي تقلل من تلوث المياه الجوفية السيما التلوث بالنتراتالمنطقة الج
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