


     Fertilizerتعريف السماد

إمدادهابغرضالتربةإلىتضافمادةأنهبالسماديعرف

اهذيطلقماعادةوللنموالالزمةالمغذيةالعناصرببعض

.التجاريةالكيميائيةاألسمدةعلىالتعبير

صورتهفيالمغذيالعنصرعلىمايحتويعادةالسماد

.امتصاصهاالنباتيستطيعالتياأليونية



الهدف من 

إضافة 

السماد 

تحسين دخل 
المزارع ورفع 

هتمستوى معيش

تحسين 

نوعية 

المحصول

زيادة معدل اإلنتاج



ومن ثم زيادة الطلب على مزيد من زيادة عدد السكان
ءالغذا

باب الطلب على استخدام األمسدة نظراً لألسزايدة
:التالية

.التكاليف و األعمال الالزمة لإلنتاجنخفاضا

راعية اإلزاحة المستمرة للعناصر المغذية من التربة بواسطة المحاصيل الز

افة لذلك ال بد من تعويض هذه الكميات من العناصر المغذية عن طريق إض

.األسمدة 



أنواع األسمدة

األسمدة العضوية

(النباتية-الحيوانية)

معدنيةاألسمدة ال

يةاآلزوتباألسمدة متمثلة 
اسيةالبوتو الفوسفورية و 

وية و األسمدة المعدنية الثان
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التسميد السائل 

(التسميد بالري)

هي إذابة السماد واعطائها للنبات مع مياه الري

((السماد الورقي))التسميد بالرش

رش األوراق بالسماد السائل

نثراً على سطح التربة

ذلك تروى النباتات بعد وضع األسمدة و

للمساعدة على ذوبان السماد



(التسميد بالري)التسميد السائل 

هي إذابة السماد واعطائها للنبات مع مياه الري

نثراً على سطح التربة

ذلك تروى النباتات بعد وضع األسمدة و

للمساعدة على ذوبان السماد

((السماد الورقي))التسميد بالرش

رش األوراق بالسماد السائل



معينمحصوليحتاجهاالتيالسمادكميةعنعبارة

اإلنتاجعواملظروفتحتممكنعائدأفضلإلعطاء

.(وزمننباتإنسان،تربة،مناخ،)السائدة



يرتقدبعدتتحددوالتيالزراعيةللحاصالتالسماديةاملعادلةأوالصيغةهي

الظروفتتحاملحاصيللهذهالسمادياالحتياجتوفيروتضمنالسماديةاالحتياجات

.للبيئةتلوثوأقلعائد،أفضلإلعطاءفيهااملزروعة



بات ومعامل باالستعانة بنتائج تحليل التربة والنالسماديةتتحدد االحتياجات

:وتتأثر بالعوامل التالية. االستفادة من السماد

العمليات

الزراعية

نوعية 

المياه

الدورة 

الزراعية
الصنف

انتظام 

الري

صفات 

التربة

طريقة 

التسميد

الظروف 

الجوية 

السائدة



ة نتائج التحاليل املخربيلرتبة بناًء على اةخصوبم يتقي
: pHدرجة تفاعل التربة 

7أقل من :      تربة حامضية

 7:        تربة متعادلة

7.5–7.1: تربة قاعدية خفيفة

 
ً
8–7.5: تربة قاعدية قليال

8أكثر من :        تربة قاعدية
: الملوحة

2أقل من :         تربة غير مالحة❑

4–2:       تربة خفيفة الملوحة❑

8–4:    تربة متوسطة الملوحة❑

16–8:       تربة شديدة الملوحة❑

16أكثر من :تربة شديدة الملوحة جدا  ❑



:  )%(ي اآلزوت الكل

0.1أقل من :      تربة  فقيرة✓

0.15-0.1:   تربة متوسطة✓

0.2-0.15:     تربة جيدة ✓

0.2أكثر من :       تربة غنية✓

(:  كغ/مغ)الفوسفور المتاح 

6أقل من :   تربة فقيرة▪

12–6:   تربة جيدة▪

12أكثر من :  تربة غنية▪

(:  كغ/مغ)المتاح البوتاس

80أقل من :         تربة فقيرة جدا  ➢

160–80:              تربة فقيرة➢

240–160:          تربة متوسطة➢

320–240:              تربة جيدة➢

400–320:              تربة غنية➢

400أكثر من :         تربة غنية جدا  ➢

(: كغ/مغ()NO3)اآلزوت المعدني 

5أقل من :    منخفض جدا  ➢

15–5:         منخفض➢

30–15:          متوسط➢

40–30:           عالي➢

40أكثر من :        عالي جدا  ➢



%:  كربونات الكالسيوم الكلية 

5–0:       خفيفةكلسيةتربة ❖

10–5:        قليل  كلسيةتربة ❖

25–10:   متوسطةكلسيةتربة ❖

50-25:      عاليةكلسيةتربة ❖

50أكثر من:  عالية جدا  كلسيةتربة ❖

%:  كلس فعال 

2أقل من :        تربة ذات محتوى خفيف➢

6–3:        تربة ذات محتوى متوسط➢

12–6:         تربة ذات محتوى مرتفع➢

12أكثر من  :  تربة ذات محتوى مرتفع جدا  ➢

%:  المادة العضوية

1أقل من :    تربة فقيرة جدا  ➢

2–1:         تربة فقيرة➢

3–2:     تربة متوسطة➢

4-3:          تربة جيدة➢

6-4:          تربة غنية➢

6أكثر من  :      تربة غنية جدا  ➢



تقرير 

تقييم خصوبة التربة 

 خفيفةملوحةوذاتالقوامطينيةتربةأنهاالتربةتحليلنتائجأظهرت
ً
،2.6dS/mجدا

 فقيرةتربةوتعتبر،(pH=7.5)خفيفـةقاعديةهيو 
ً
،%0.8العضويةباملادةجدا

،%0.04الكليباآلزوتفقيرةتعتبركما،كغ/مغ8.7املتاحالفوسفور مناملحتوى ومتوسطة
350احاملتبالبوتاسيومغنيةتعتبربينما،كغ/مغNO311.7منمنخفضمحتوى وذات

ذاتتعتبركما.%15الكالسيومكربوناتنسبةفيهابلغتمتوسطةكلسيةتربةوهيكغ،/مغ
.%5الفّعالالكلسمنمتوسطمحتوى 



العمق
pHسم

ECe

dS/m

CaCO3
TNاملادة العضويةالكربون العضوي لالكلس الفعا

%

0–207.740.82256.001.232.120.106

20–407.250.50154.900.901.550.078

7.500.66205.451.061.820.092املتوسط

العمق
سم

القوام%التحليل الحبيبي 

Texture

احالبوتاسيوم املتالفوسفور املتاحاآلزوت املعدني

ClaySiltSandكغ/مغ

0–20324424Clay Loam4515290

20–40374212"287220
65.820.313.9Clay36.511255املتوسط

على تقييم خصوبة التربة وإعداد التقرير 2تمرين وتدريب رقم 



 البرنامجهذايعد
 
وندر ش,مرويةغذائيةبقوليات:مثلالزراعيةاملحاصيلمنملجموعةصالحا

ذرة,سقيءصفراذرة,وصيفيةربيعيةبطاطا,شتوي شوندر ,مرويةخريفيةبطاطا,خريفيسكري 

شعير انية,ثبعلاإلنتاجعاليقمحأولى,بعلاإلنتاجعاليقمح,مروياإلنتاجعاليقمح,بعلصفراء

.وغيرهاثانية,بعلشعير أولى,بعلشعير مروي,













يةاالمسدة الكيماو يفسرافلإلاآلثـــار البيئية 
تيةاآلزو األسمدةوخاصةالزراعيةواملخصباتاألسمدةاستخدامفياملزارعسرفي

هذهتبمعدال االلتزامدون الزراعياإلنتاجزيادةبهدفوالبوتاسيةوالفوسفاتية
الزراعيةربةالتفيوتتغلغلالري مياهفيتذوبالزائدةالكمياتهذهفانلذلكاألسمدة
.الجوفيةواملياهالزراعيالصرفومياهالسطحيةاملياهتلوثوتحدث

مناسبةرغيمواعيدوفىالنباتاحتياجتفوق بكمياتالتربةإلىاألسمدةهذهإضافة
النباتذاءغعناصربينالتربةفيالكائنالتوازن هدمإلىيؤدىاملحصول نموملرحلة
بالتنوعضريخللحدوثإمكانالىباإلضافةالناميةللنباتاتمتوازنةغيربيئةويخلق

.التربةفيالبيولوجي




