
 المحاضرة الرابعة

   Soil fertilityخصوبة التربة 

: هي مدى وجود العناصر الغذائية في التربة وكمياتها المطلوبة من قبل النبات خصوبة الترب

 المزروع للحصول على مستوى عالي من االنتاج.

 : هي قابلية الترب على انتاج محاصيل بنمو جيد النوعية لذلك تدخل الخصوبةإنتاجية الترب

 واالحوال الفيزيائية والمناخية في اعتبارات االنتاجية.

وقد تكون الترب خصبة وغير منتجة في آن واحد كان تكون العناصر الغذائية موجود ولكن بهيئة 

 غير جاهزة للنبات اال انه من غير الممكن ان تكون الترب منتجة وغير خصبة في الوقت ذاته.

 رية لنموه من التربة وتوجد هذه العناصر بنسب متفاوتة يمتص النبات المواد الغذائية الضرو

 في الترب.

  فاذا استمر في زراعة االرض ولم تعوض بالعناصر المهمة المأخوذة منها فيأتي زمن تخلو فيه

الترب من العناصر الغذائية فال تنتج محصوال وافرا. ومنعا لهذا االستنزاف يعمد المزارع 

وقت آلخر او يخدمها خدمة جيدة باستخدام االسمدة المناسبة  اداريا الى ترك الترب بورا من

وغيرها. ان عدة الخصوبة ووسيلتها هي االسمدة واالسمدة عبارة عن كل مادة تضف الى 

الترب تحت ظروف مهيأة جدا ومؤدية بصور مباشرة الى انتاج محصول اكثر واحسن 

 يد.ومجموع العمليات التي تؤدي ال هذه النتيجة تعرف بالتسم

  للتسميد مبادى اساسية تستلزم بالضرورة التعرف عليها وادراك اهميتها بالنسبة لمحاصيلنا التي

 نرغب بتسميدها هذ المبادئ هي ضرورات لتحديد كل من :

 نوع السماد -1

 كمية السماد -2

 موعد اضافته -3

  طريقة اضافته -4

 تحدد هذه االساسيات لكل محصول من محاصيلنا. 

 نوع االسمدة :

 تقسم االسمدة بصورة عام الى قسمين 

: مثل سماد االصطبل وسماد الغنم وبراز الطيور والدجاج والدم المجفف  االسمدة العضوية -اوال

 ومسحوق العظم.

 االسمدة العضوية بصورة خاصة مهمة جدا للخضراوات ال سباب اهمها :

 معظم محاصيل الخضر مجهدة لتربة. .1

. تحتاج الى كميات الزمة له يجب توفيرها بأسرع وقت معظم محاصيل لخضر قصيرة العمر .2

 ممكن مثل الشلغم والفجل.

والسماد الحيواني في الوقت ذاته يحسن صفا ت التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية اضافة الى 

احتوائه على العناصر الغذائية الثالث الرئيسية وكذلك بعض الهرمونات وعدد من العناصر 

رط في السماد الحيواني ان يكون تام التحلل قبل اضافته ويتعرف على ذلك من الثانوي يشت

مالحظة خواصه الظاهرية كالجفاف والنعومة ويستدل من تمام تعفنه من مالحظة نسبة 

 واحد الى ثالثين. –النتروجين للكاربون التي تصبح بحدود واحد الى عشرين 



 يتوقف على : اما كمية السماد الحيواني المطلوبة لكل دونم

 طبيعة النبات اذا ما كانت مجهدة ام نصف مجهدة. .1

 مدى بقاءه ي التربة. .2

 خواص التربة. .3

وعلى العموم تتراوح الكميات المستعملة من السماد الحيواني كمعدل كاالتي: )م
3
 لكل دونم( 

م 6
3

 /دونم للنباتات غير المجهدة في مجال االنتاج الحقلي والبستني.

م 12
3

 ات نصف مجهدة في مجال االنتاج الحقلي والبستني./دونم للنبات

م 11
3

 /دونم للنباتات ر المجهدة في مجال االنتاج الحقلي والبستني.

 عيوب االسمدة العضوية:

 كثرة بذور االدغال فيها. .1

 احتمال وجود مكروبات االمراض النباتية والحيوانية واالنسانية فيها. .2

 وعمرها وطريقة تغذيتها .اختالف تركيبها باختالف الحيوانات  .3

 تحتاج الى وقت طويل نسبيا ألنهاء التحلل منها واطالق العناصر الغذائية فيها. .4

 قلة حامض الفسفوريك فيها وغالبا ما تنتهي بإضافة سماد كيمياوي اليها.  .5

 يفقد بعض النتروجين اثناء الخزن بفعل بكتريا النشدرة. .6

 ت.تكون وسطا جيدا لنمو عدد كبير من الحشرا .7

 السماد االخضر 

وهو عبارة عن المحصول االخضر الذي يقلب بالحراثة في التربة عندما يكون المحصول في اوج 

االنتاج في المحصول المزمع زراعته والحفاظ على خواص  نموها الخضري وذلك لزيادة 

 التربة.

 فوائد التسميد بالسماد االخضر:

عن طريق زيادة المادة العضوية في التربة والتقليل من فقدان العناصر الغذائية  زيادة االنتاج .1

 بمياه البزل الطبيعي و االصطناعي او الري او زيادة النتروجين لوجود النباتات البقولية.

 ازدياد السعة المائية الحقلية بتحسين بناء التربة وتكوين المسامية الجيدة. .2

 وامل المناخية.وقاية وصيانة الترب من الع .3

 :االسمدة الالعضوية –ثانيا 

 ال عضوية اما ان تحضر صناعيا اوان ينقب عنها في الطبيعة.  هي عبارة عن مركبات

 تقسم االسمدة الالعضوية الى قسمين:

: وهي التي تحتوي على العناصر االساسية الثالث وهي النتروجين والفسفور اسمدة اساسية .1

 ثالث انواع .والبوتاسيوم واقسم الى 

االسمدة النيتروجينية.: وهي االسمدة التي يكون فيها عنصر النتروجين العنصر الرئيسي  -ا

 للتسميد. مثل نترات الصوديوم

 االسمدة الفوسفاتية: مثل سوبرفوسفات الكالسيوم. -ب



 االسدة البوتاسية: مثل كلوريد البوتاسيوم . -ج

ناصر غذائية غير اساسية مثل المغنيسيوم والبورات : وهي التي تحتوي على عاسمدة ثانوية  -2

 والحديد والمنغنيز ....الخ.

 كما تقسم االسمدة الالعضوية الى نوعين:

االسمدة البسيطة : وهي االسمدة التي تحتوي على عناصر غذائية مفردة اي عنصر غذائي واحد  -ا

 سواء كان العنصر اساسي او ثانوي مثل نترات الصوديوم.

ة المعقدة: وهي االسمدة الالعضوية الحاوية على عنصرين اساسينا على العناصر الغذائية االسد-ب

الثالث في بعض االحيان. مثل سماد نترات البوتاسيوم الذي يعتبر حاويا على النتروجين 

 والبوتاسيوم في آن واحد.

 وتقسم االسمدة   المركبة الى:

 العناصر الغذائية االساسية الثالث في آن واحد. يحتوي على  complete fertilizerاسمدة كاملة  -1

ال تحتوي  على العناصر الغذائية االساسية الثالث  In complete fertilizerاسمدة غير كاملة  -2

 في آن واحد.

 ان االسمدة المعقدة اما تكون:

 مركبة ذات عناصر كيمياوية غذائية متحدة  اتحاد كيميائي ومكونة مركب كيمياوي -1

: وهي االسدة المعقدة الحاوية على العناصر الغذائية عل هيئة خليط وليس على  Mixedمخلوطة  -2

 هيئة مركب.

 النسبة السمادية Fertilizer ratio  هي عبارة عن النسبة المركبة من جراء نسب محتوى

 النتروجين الى المحتوى الفسفوري الى المحتوى البوتاسي التي يحتويه السماد بعضه الى بعض.

 الحشو او المالئ Filler   

 وهي مواد غير سماديه تضاف الستكمال الوزن القياسي او الحجم القياسي لوحدة البيع.

 اما فائدة النسبة السمادية فهي:

قد يكون العنصر المضاف في المعادلة السمادية موجود بالتربة وليس من المنطق ان نضيف  -1

 في التربة بكثرة.البوتاسيوم مثال في حين انه قد يكون موجودا 

ان قسما من النباتات وخصوصا الخضراوات ال تحتاج الى عناصر غذائية ذات نسب متشابه  -2

ومتساوية لجميع العناصر الغذائية . لذا فاختيار نسبة سماديه لكل محصول بالنسبة لشراهته يعتبر 

نفسه والذي يحتاجه امرا محتوما ولهذا السبب يوكل الى كل اداري مزرعة ان يقوم بتحديد السماد ب

 حسب معلوماته عن حاجة كل مصول من العناصر الغذائية .

  Bacterial fertilization التسميد البكتيري

وهي عملية اضافة كميات معينة من البكتريا )الرايزوبيا( الى مواد التربة المراد رفع منسوب   

 وجيا .نايتروجينها وتحسين خواصها العامة كيمياويا وفيزيائيا وبيول

تتم هذه االضافة اما بتلقيح مادة التربة مباشرة او تلقيح بذور المحاصيل البقولية التي يراد زراعتها في 

 تلك الترب.

 االسمدة السائلة*

شاع مؤخرا  في البلدان المتقدمة زراعيا استعمال االسمدة السائلة التي اتضح من استعمالها كونها   

 تساعد كثيرا في تقليل الزمن وكمية العمل الالزمان إلنجاز عملية التسميد. 

 وتمتاز االسمدة السائلة بما يلي: 



 اقل تكلفة من االسمدة الصلبة في معظم االحيان. -1

 وجاهزة آنيا لالستهالك من قبل النبات. موفرة في الوقت -2

 اقتصادية. –موفرة في كمية العمل المطلوب  -3

 ممكن استعمالها بنفس معدالت الصلبة. -4

 فعاليتها ال تقل عن االسمدة االخرى. -5

 تحتاج الى مكائن دقيقة مضبوطة لنقلها للمواضع المطلوبة في التربة. -6

 االسدة التي تحفظ تحت ضغوط عالية خالل خزنها  االسمدة العالية الضغط)االمونيا الالمائية( هي

 % نيتروجين.32واستعمالها وتحتوي على 

 .االسمدة الواطئة الضغط: هي محاليل مركبات النتروجين في الماء 

  االسمدة عديمة الضغط: وهي محاليل مائية لعنصر او اكثر من العناصر الغذائية. واهم االسمدة

مونيا او اليوريا او ان تكون على هيئة امونيا مطلقة. وفي حالة النيتروجينية فيها هي نترات اال

االسمدة الفوسفاتية فهي على االغلب حامض الفسفوريك او فوسفات االمونيوم . وال تفقد هذا النوع 

 من االسمدة مكوناته بالتبخر.

  لمغذيةا المحاليل*

ما استعمل الرمل النقي فيها كمثبت  وقد تسمى احيانا بالمزارع السائلة او الرملية احيانا اخرى اذا

لبذور النبات. ويقصد بها محاولة االنسان زراعة نباتات بدون تربة واالعتماد كليا على لمحاليل 

 الكيمياوية الحاوية على كافة لعناصر المطلوبة.

  طرائق الزراعات المائية

 Liquid culture الزراعات السائلة - أ

في هذه الطريقة من الزراعة تنمى النباتات وجذورها عالقة في محلول مغذي موجود في احواض 

ضحلة العمق. تسند االجزاء الهوائية من هذه النباتات بواسطة شبكة من االسالك ترتفع بضعة 

 انجات فوق مستوى المحلول المغذي في االحواض. ومن محاسن الزراعة المائية هي:

 ادير كافية من العناصر الغذائية والماء حتى اثناء فترات موسم الجفاف.تزويد النبات بمق -1

التحكم في مستويات العناصر الغذائية ودرجة الحرارة وتقليل احتماالت التفاوت فيها خالل موسم  -2

 النمو.

 اما من مساوئ الزراعة المائية فهي:

 تحتاج الى مقدار كبير من العمل االضافي في االعداد واالنشاء. -1

 ارتفاع كلفة انشاء منظومات مثل هذه الزراعة. -2

تأثير جاهزية كل من الفوسفات بوجود عنصر الحديد وكذلك عدد من العناصر الثانوية االخرى  -3

 بسبب تغاير درجة تفاعل المحلول.

 وتقسم الى نوعين:  Aggregate culture الزراعات المائية الهيكلية-ب

   Sand culture الزراعة الرملية -1

في هذه الطريقة تنمى النباتات في مهاد او الرمل او من تحته ارضية رملية مزودة بالمحلول      

المغذي، حيث يضاف لها المحلول المغذي اما من فوق الرمل او من تحته كما في حالة الري 

  Sub – irrigationبطريقة 

 سامة.يتوجب في الرمل المستعمل في هذه االغراض ان يكون خاليا من اية مواد 



 *محاسن الزراعة الرملية:

 قليلة التكاليف نسبيا مقارنة بطرق الزراعات المائية االخرى. -1

 قليلة االدوات. -2

موقف آيون الفوسفات من آيون الحديد )تثبيت الفوسفات(اقل حراجة مما هو عليه في طريقة  -3

 الزراعة السائلة.

 *اما مساوئ الزراعة الرملية:

 تفذ المشروع يدويا.ارتفاع كلفة التشغيل اذا ما  -1

)االسمدة( اثناء عملية غسل الرمل كل اسبوع او  فقدان كميات كبيرة من العناصر الغذائية -2

 اسبوعين.

  Gravel culture طريقة الزراعة الحصوية -2

ال تختلف هذه الطريقة عن طريقة الزراعة المائية اال باالستعانة عن الرمل بالحصو او اية مادة    

مماثلة كان تكون قطع صخرية مختلفة الحجم والشكل واكبرها حجما من دقائق الرمل وألجل ان 

 تكون هذه المواد مفيدة يجب ان تتصف بما يلي:

 للنباتات.خلو الحصى وما تشابهه من المواد السامة  -1

ضرورة احتفاظ هذا الوسط الحصوي بشيء من الماء وهذه الناحية متأثرة بحجم وشكل قطع  -2

 الحصو بدرجة كبيرة.

 ضرورة توفير مستوى من الصرف. -3

تجنب االضرار الميكانيكية لجذور النباتات من جراء النهايات الحادة للقطع الحصوية والصخرية  -4

 االخرى. 

مثل هذه الزراعة وتعتمد كثيرا على طبيعة اضافة المحلول المغذي هنالك نوعين من طرق الري ل

 للوسط الحصوي.

النوع االول يتمثل  بأنابيب صرف موزعة داخل الوسط الحصوي تأخذ الزيادات المحلولية من الوسط 

حيث تنقى وتنظف ويعاد ضخها مرة اخرى على هيئة محلول جديد  Sumpالى مستودع خارجي 

 بالري.

 ا النوع الثاني فيعمد على استخدام قوة الجذب االرضي وباي م االسلوبين التاليين:ام        

  Terracingالتسطيح )المصاطب(  -1

  Flumingاالسالة  -2

 محاسن الزراعة الحصوية:

 قلة الجهد الذي يبذل في ادارتها.  -1

 توفير مستوى افضل للتهوية. -2

 االستفادة م المحلول المغذي اكثر من مرة. -3

 الزراعة الحصوية فهي:اما مساوئ 

 عالية الكلفة ومعقدة مقارنة ببقية الطرق االخرى وخصوصا اجور االنشاء. -1

 ضرورة تعقيم الوسط الحصوي قبل زراعة اي محصول. -2



بالتربة  اطبيعة سلوكه مجموعتين رئيسيتين بالنسبة الى ر الغذائية الرئيسية الىصلعناا كما يمكن تقسيم

 الى:

  Mobile nutrientsالغذائية المتحركة  العناصر -1

 Immobile nutrientsالعناصر الغذائي غير المتحركة 


