
 المحاضرة السابعة
 طراق اضافة االسمدة النيتروجينية

يمكن اضافة االسمدة النيتروجينية الصلبة وحراثتها  وال فرق كبير لو وضعت هذه المواد باي من 

الطرق السابقة الذكر . وفي حالة استعمال سماد االمونيا فان من الضروري وضعه داخل جسم 

 المحصول المزروع . التربة بغض النظر عن موعد اضافته ونوع

   توصيات االسمدة النيتروجينية تشير الى اختالف طرق اضافته باختالف المحصول . ففي حالة

محصول الذرة والتربة ثقيل النسجة تضاف االسمدة ويتم حراثتها مباشرة  اما في حالة الترب 

لباقي يتم اضافته الخفيفة النسجة فياف نصف الى ثلثي كمية االسمدة المقررة اثناء الحراثة وا

 اثناء النمو وبطريقة االضافات السطحية بهيئة خطوط.  

  اما في حالة الحبوب الصغيرة فتضاف االسمدة النيتروجينية الى التربة وتحرث وقد تقسم كمية

 النيتروجين الى دفعت ابتدائية وثانوية.

 مهاد البذور او كدفعة  اما في حالة محصول الجت فتستعمل االسمدة النيتروجينية فقط عند اعداد

 ابتدائية فقط .

 طرق اضافة االسمدة الفوسفاتية

وذات نتائج ايجابية متساوية ويتم اختيار ما هناك ثالث طرق رئيسية تعتمد على طول فترة االضافة 

 يناسب وظروف الموقع.

 اضافات سنوية: وهي ذات تأثير ضئيل على مستوى الفسفور في التربة بعد انقضاء موسم نمو -1

 واحد.

اضافات وزعة على ثالث او خمس سنوات ونجد في هذه الطريقة اثار في محتوى التربة من  -2

 الفسفور من عام آلخر.

اضافات الصخر الفوسفاتي يتم خاللها تحويل الفسفور من الصيغة الواطئة الى المتوسطة  -3

 وتأثيراتها بطيئة.

 طرق اضافة االسمدة البوتاسية

تحلل والتحول الى أيونات قابلة للذوبان في الماء لذا يفضل اضافتها لكون هذه االسمدة سريعة ال

قريبة من مناطق الجذور . واشهر الطرق في اضافة اسمدة البوتاسيوم هي تجزئتها واضافة كل 

جزء الى مادة االفق االعلى من التربة. وبذوبانه في الماء ينتقل الى االعماق االخرى .كما يمكن 

الموجودة في محلول التربة العميقة نسبيا في التربة من االرتفاع بالخاصية آليونات البوتاسيوم 

الشعرية الى االجزاء العلوية من التربة. ان معظم الترب تحتوي على عنصر البوتاسيوم وال 

تحتاج الى التسميد به اال في حاالت الترب الحامضية او الترب التي تحدث فيها ظاهرة تثبت 

ن البوتاسيوم ينصح بإضافته في ترب المناطق الجافة بالرغم من قلة البوتاسيوم . لذا فا

 المعلومات حول طبيعة تواجده فيها.

 العوامل المهمة في اختيار طريقة اضافة االسمدة

 الخصائص الكيميائية والفيزيائية للعنصر الغذائي المضاف وسلوكه الفسيولوجي داخل النبات .-1

الصفات الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية للترب والتي تؤثر في درجة تيسر العنصر الغذائي -2

 المضاف بالسماد وضمان تهيئته باستمرار.

 طبيعة المجموعة الجذرية للمحصول وكفاءتها مدى تأثير االسمدة في تطويرها.-3



 دة من العنصر الغذائي المضاف باألسمدة.الصفات الوراثية النباتية التي تتحكم في امكانية االستفا-4

 مالحظات في اضافة االسمدة الكيميائية

 طريقة اضافة االسمدة للمحاصيل الحقلي مهمة جدا ي دعم تحديد االنتاج المتوقع -1

 افضل طريقة اضاف لمحاصيل الحبوب هي طريقة االشرطة الجانبية. -2

كثر المحاصيل اضافة الدعة االولى قريبا تجزئة الكمية المضافة في االسمدة الى دفعات مفيد في ا -3

 م جذور الباذرات تشجيع على تكوين االوراق.

 االضافة المفرطة لألسمدة قد تزيد من شدة تأثر الترب الملحية بأمالحها.   -4

ال تصلح طريقة اضافة االسمدة الفوسفاتية نثرا اال في حالة محاصيل العلف والمراعي الزدياد  -5

وراق والجذور السطحية من هذه المحاصيل لألسمدة الفوسفاتية مع احتمال امتصاص بعض اال

 تقليل احتمال تثبتها في معقدات التربة.

اما العناصر الغذائية الثانوية فيفضل تفرقها حسب خصائص كل عنصر فمثال البورون يضف  -6

 رشا او بطريقة االشرطة الجانبية.

 حركة مكونات االسمدة في التربة

د ال تحتفظ بموقع اضافتها االولى وال تراكيزها لمدة طويلة بل هناك عوامل مكونات االسمدة ق  

تدفعها الى اعادة توزيعه ضمن جسم التربة . وربما الخروج من هذا الجسم الى المياه الجوفية 

واالنهار مثال. تتحرك امالح االسمدة النيتروجينية القابل للذوبان في الماء في كافة انحاء جسم 

ا لحركة ماء التربة .اما االسمدة البوتاسية المضافة للتربة عند تآيونها الى مكوناتها التربة تبع

تؤدي الى تواجد عنصر البوتاسيوم بصورة قابلة النتقال مالم يثبت بمعقد التربة. اما االسمدة 

 الفوسفاتية فتتحرك قليال ولمسافات صغيرة جدا في جسم التربة. 

يرتفع تراكيز مكونات االسمدة في الترب وعند صعود الماء بالخاصية بازدياد حالة جفاف التربة    

الشعرية الى قمة جسم التربة ترتفع معه مكونات االسمدة وتغير مستوى اضافتها االول في التربة 

 وربما تترسب على سطح التربة.

بسبب  يكون تركيز مكونات االسمدة في الترب الرملية اعلى من تراكيزها في الترب الطينية  

    اختالف السعة المائية للتربتين.

 التأثيرات الجانبية لألسمدة ومصيرها في التربة

لألسمدة المضافة للتربة تأثيرات متنوعة على خواص التربة الفيزيائية والكيميائية فتراكم كميات 

البأس بها من عنصر الصوديوم في تربة ما يؤدي الى تدهور التركيب الحبيبي في الترب 

ر الطينية الثقيلة النسجة من خالل تدمير المواد السمنتية او الرابطة  المكونات الالعضوية االم

الذي يؤدي الى نشوء تربة بدون تركيب.  أَضافة االسمدة ) وهي مواد كيمياوية( الى التربة 

)وهي منظومة كيمياوية( قد تؤدي الى تغيير درجة الحامضية ويعتد هذا التغيير على جملة 

 عوامل اهمها:

 التركيب الكيمياوي لألسمدة المضافة. -1

 ا او انتقاء النبات للعناصر التي يحتاجه في نموه.مخلفات هذه االسمدة في التربة بعد استهالكه -2

  فمثال نترات الصوديوم والتي هي من االسمدة النيتروجينية عند تحللها مائيا تعطي أيونات

  الصوديوم والنترات.
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مسببة  فبعض جذور النباتات تستهلك أيون النترات لحاجتها الى النتروجين وتسود أيونات الصوديوم

 قلوية للتربة.

 موعد اضافة االسمدة

يتقرر موعد اضافة االسمدة الكيمياوية بالتطورات الموسمية لبيئة المجموعة الجذرية والفسيولوجية 

 للنباتات المزروعة، ولعناصر مناخ بيئة المنظومة الجذرية اهمية كبرى في هذا الموضوع.

 سمدة  فالنموات الخضرية تحتاج الى مزيد من ولمراحل نمو النبات تأثيرا على موعد اضافة اال

 الدعم النيتروجيني بصورة خاصة والنموات الزهرية تحتاج الى دعم فسفوري معين.

  ولكمية العناصر الغذائية المستهلكة تأثير حيث تقسم النباتات من حيث شدة استهالكها للعناصر

نمو المحصول المجهد ومرحلة  الغذائية الموجودة في الترب الى عدة انواع وعلى ضوء طبيعة

اشتداد حاجته الى عنصر غذائي معين يحدد موعد او مواعيد االضافات السمادية التي قد تضاف 

 في كثير من االحيان على هيئة دفعات.

  ولطرق الفقد من التربة تأثيرا على موعد االضافة ايضا، ويقصد بها كل االحتماالت التي ترد

تجاب كل عنصر من عناصر السماد المضاف فقدا. كان يخرج من على البال حول فقدان او اح

جسم التربة بالفوران عن طريق حركة الماء او تحررا على هيئة غازات وتثبيتا في المعقد 

 الغروي للتربة معدنيا او عضويا.  

  ان اما موعد اضافة السماد الحيواني فيكون بعد الحراثة االولى وقبل الحراثة الثانية للترب. على

تكون الحراثة االخيرة قبل زراعة المحصول بمدة معقولة. طول هذه المدة يتوقف على عدة 

 ظروف اهمها:

 اذا كان المحصول قصير العمر فيكون موعد االضافة قبل الزراعة بمدة كبيرة حوالي الشهرين. .1

 اذا كان المحصول طويل العمر فيكون اضافة السماد نثرا وقبل الزراعة بفترة قصيرة. .2

اذا كان السماد غير متعفن تماما فيضاف الى التربة قبل الزراعة بمدة شهرين على االقل لمرة  .3

 ( سنوات بدال من اضافته سنويا كما يجري في المزارع المحلية.3-2واحدة كل )

  اما في حالة االشجار فان االسمدة العضوية تضاف قبل عقد الثمار بمدة ال تتجاوز الشهر ونصف

فسح المجال لألحياء الدقيقة  ال كسدتها في التربة وتهيئتها لعملية االمتصاص من الشهر. وذلك ل

قبل النبات ويعتبر شهر كانون الثاني في العراق موعدا مناسبا إلضافة االسمدة العضوية 

 لألشجار.

 ما كان نوعها:هالقواعد الذهبية السبعة في عمليات اضاف االسمدة م

 الجاف الن النبات يأخذ احتياجاته الغذائية من المحاليل. ال تستعمل اسمدتك خالل الموسم -1

ضع اسمدتك قرب النبات قدر المستطاع وبالقرب من الجزء الفعال وهو نهاية المجموعة  -2

 – 1الجذرية وبعمق الجذور او اعمق. وفي حالة االشجار يكون الجزء الفعال هو خندق عرضه 

 هاية االغصان على االرض.قدم توضع في قطر الدائرة التي يحددها ظل ن 3

الكميات الكبيرة من االسمدة يجب ن ال تكون في تماس مباشر مع جذور النباتات او سيقانها  -3

وذلك لمنع التراكيز العالية لألمالح )االسمدة( من حول الجذور لمنع االضرار بها وخاصة الفتية 

 منها.

 مطار او الري من جرفها.احرث السماد قليال في مادة التربة السطحية لمنع تأثير اال -4

 احرص على منع التعرية في مواد التربة السطحية التي تتواجد فيها االسمدة الموضوعة. -5

 ال تهمل العوامل الفيزيائية لخصوبة الترب والتسميد يساعد بفعاليات التكسية بالسماد االخضر. -6

 كافح االدغال واال تخسر سمادك بوجودها بين نباتاتك. -7

 االسمدة: خزنالسبعة في  فضيةالقواعد ال



 مهواة جيدا وال يتسرب اليها الماء )ال ن فوقها وال من جوابها(. نايةباختيار  -1

مالم تكن االرض خشبية او طبقة قش او ورق اسفلت او اية مادة مقاومة للرطوبة. فاألرض  -2

 الكونكريتية او الحجرية تعمل عل تعفن االكياس بمستوى االرض.

في حالة وصول اكياس االسمدة مترطبة ألسباب قاهرة دع هذه االكياس تجف قبل خزنها، اذ  -3

 بجفافها تستعيد االكياس قوتها.

 االكياس السمادية ترصف بصورة مستلقية والرتفاع ال يتجاوز االرتفاع العملي في االستعمال. -4

 يز غير الضروري.ترك مساحات فاصلة بين االكياس لدخول الهواء للتهوية وتجنب الترك -5

كلما فتح كيس سمادي يتوجب عل المستعمل اما تفريغه بصورة كاملة او غلق الكيس الداخلي  -6

 لمنع اتصال الهواء الرطب بالسماد.

 يجب منع اتصال االكياس السمادية مع السماد الذي يتناثر على االرض بسبب او باخر. -7

 

  ( من االسمدة  11-8من مالحظات تسميد المحاصيل البستنية. فعلى العموم تعتبر كمية )اطنان

العضوية لدونم الواحد كافة لألغراض العامة. اما االسمدة الكيمياوية فتعطى بمقادير ال تتعدى 

بيرة. كيلوغرام للدونم الواحد من االسمدة النيتروجينية خالل السنة هذا في حالة االشجار الك 51

غرام(  للشجرة االحدة سنويا. ثم تزداد  111-51اما االشجار الصغيرة)الشجيرات( فتعطى من )

 غم للشجرة الواحدة سنويا.1111هذه الكمية كلما تقدمت الشجرة بالعمر حتى تصل 

 طرق تشخيص المستويات الخصوبية في العراق

 . Biological methodالطرق البيولوجية -1

 عراض االمراض الفسيولوجية للنباتات النمية في الترب.طريقة دراسة ا-2

 . Plant tissue testsطرق فحص االنسجة لنباتية للمحاصيل النامية في الترب -3

 .Plant analysisطرق تحليل النبات )المادة النباتية( -4

 . Soil test or analysisطرق التحليل الكيمياوي لمواد التربة -5

برنامج تحليل خصوبي ناجح يمكن اتباعه بصورة مستديمة ويؤدي الى تقديم  واذا ما حاولنا وضع

مؤشرات كمية نافعة في تفهم الواقع الخصوبي لتربة ما وبيان احتياجات اي محصول اقتصادي 

 مزروع فيها فأننا ننتهي في الغالب الى برنامج يكون في مفرداته المهمة ما يلي:

مزرعة ومراجعة صفات الوحدات التصنيفية المستعملة انجاز مسح تربة شبه مفصل لتربة ال -1

 باستمرار.

 استحصال عينا ت ممثلة للترب المراد تقيم دراسة مستواها الخصوبي. -2

انتقاء محاليل استخالص العناصر الغذائية الجاهزة لالستعمال بسهولة من قبل النبات  -3

 واستخالص العناصر الغذائية ثم تقديرها.

ات الفالحية والنشرات االولية الواردة بخصوص االسمدة المراد االستفادة من كل الخبر -4

استعمالها في المنطقة والصادرة من السلطات الزراعية المحلية او المركزية وكذلك الشركات 

 االستثمارية العاملة في المنطقة وما جاورها.

لنباتات االقتصادية ايجاد ارتباط بين كمية العناصر الغذائية الجاهزة والمقدرة بنمو واستجابة ا -5

 )المحاصيل(. 



تحقيق ترابط بين مستوى جاهزية العناصر الغذائية بكميات االسمدة المضافة لحقيق مستويات  -6

معينة من االنتاج مع مراجعة االستجابات الخصوبية المعروفة للمحصول ذاته في مناطق 

 مشابهه. 

وتحديد اتجاه تغاير مستويات  سنوات وتكرار العمليات المرتبطة به 5-3اعادة التحليل كل  -7

 الخصوبة واالنتاجية.

اجراء تحليل مقارن لمستوى العناصر الغذائية الموجودة في االنسجة النباتية في المحصول  -8

 المطلوب رعايته.

 مالحظة االعراض المرضية لنقص العناصر على اجسام النباتات النامية. -9

 خصوبة الترب العراقية

 رب مشخصة بيدولوجيا.تترتبط بوحدات  ال ذاتيا والزر في العراق تحاليل كثيرة معظمها ما فتتو

ويتضح من مراجعة عدد من التحاليل ان كمية النيتروجين في لترب العراقية قليلة في الوسط 

%،  بينما تتجاوز هذا المقدار في ترب المناطق 1.15والجنوب من القطر فهي ال ترتفع عن 

 والشمالية الشرقية وحتى ترب الجزء الجنوبي من السهل الرسوبي.الشمالية 

ويمكننا القول بان معظم الترب الزراعية في العراق تفتقر الى النيتروجين واننا نتوقع استجابة  

قدار هذه االستجابة المحاصيل الحقلية االعتيادية لإلضافات النيتروجينية عند التسميد وان م

 تزايدها باتجاه الجنوب.بصورة نظرية تشير الى 

  ،اما فيما يتعلق بواقع عنصر الفسفور فعلى ما يبدو بانه مشابه في تغايراته لعنصر النيتروجين

 فهو يقل جاهزية في الجنوب وتزداد جاهزيته كلما تقدمنا الى الشمال. 

  والجنوبية اذا ما درسنا نسب تحاليل البوتاسيوم فأننا نجدها قليلة في ترب المنطقة الوسطى

 وترتفع في ترب منطقتي سامراء والنهروان.

  ان العراق يحتوي على عدد من مجاميع الترب العظمى يقرب من ثمانية عشر حسب تعداد

وهو اقرب تعداد اساسها الواقع. فالترب غير متطورة كالرسوبية والليثوسولية  (1960)بيورنك 

وزعة بصورة متجانسة ضمن جسم التربة والريكوسولية متوسطة الخصوبة ان لم تكن عالية وم

 وليس من الضروري ان تكون هذه الترب منتجة.

  الترب المتطورة في المناطق المناخية ذات البرودة واالمطار في العراق وهي منطقة سهل

 مخمور فأنها جيدة الخصوبة وخصوصا فيما يتعلق بالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.

 وجاءت نتائج التحاليل الخصوبية كما يلي: س: حللت عينات تربة معينة

 جزء بالمليون. 15كمية البوتاسيوم = 

 جزء بالمليون. 11كمية الفسفور = 

 جزء بالمليون. 7كمية النترات = 

 جزء بالمليون.    14كمية االمونيا = 

 على ضوء هذه التحاليل قدر ما يلي:

 المستوى الخصوبي. - أ

المطلوب اضافتها لرفع مستوى التربة الخصوبي الى  تقدير كمية االسمدة الالعضوية - ب

 طن. 5111سم يساوي  31مستوى جيد علما بان وزن هكتار واحد من التربة ولعمق 

 ة للجزء أ  م السؤال.بالنسب الحل:



 جزء بالمليون مجموع صور النيتروجين في الترب. 21=  7+  14

 ريقة التالية: إليجاد كمية النيتروجين في الهكتار لواحد ستخدم الط

 N  جزء              جزء تربة

  21                1000000 

5000000                 x          =x     21 0  X  500000      =105 كغمN في الهكتار 

1000000                                                              

  العملية الحسابية ذاتها مع الفسفور. تكرر

 P  جزء              جزء تربة

  10                1000000 

5000000                 x          =x     10 0  X  500000      =50 كغمP في الهكتار 

1000000                                                              

115 = 2.3  x  50  كغمP2O5 بالهكتار 

  تكرر العملية الحسابية ذاتها مع البوتاسيوم

 K  جزء              جزء تربة

  15                1000000 

5000000                 x          =x     15 0  X  500000      =75 كغمP في الهكتار 

1000000                                                              

90 = 1.5 x 75   كغمK2O .بالهكتار 

 وبالرجوع الى مستويات النيتروجين  والفسفور والبوتاسيوم يتضح ما يلي:

 مستوى العنصر                  الفعلي      المطلوب بالمستوى الجيد كغم/ هكتار

N                                                  187.5معتدل 

P2O5                                   170.0اقل من الجيد  

K2O                                           300.0ضعيف 

ولكي نرفع المستوى الخصوبي للترب من مستواه الحالي الى المستوى الجيد يتوجب اضافة 

 لية:الكميات التا

 / هـNكغم  187.5 -  105.0 = 82.5

 / هـP2O5كغم  170.0 -  115.0 = 55.0

 / هـK2Oكغم  300.0 -  90.0 = 210.0



 الجزء ب من السؤال.  اذا ما اردنا سد هذه االحتياجات باستعمال االسمدة التالية:

 N %21كبريتات االمونيوم 

 P2O5 %17سوبرفوسفات االحادية 

 K2O %50كبريتات البوتاسيوم  

 فأننا نحصل على الكميات التالية من االسمدة التي يلزم اضافتها لهكتار من االرض.

393 =  4.76  x  82.5 كغم كبريتات االمونيوم 

330  =  6  x  55  كغم سوبرفوسفات الكالسيوم االحادية 

420  =  2 x 210 كغم كبريتات البوتاسيوم 

 


