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 (( Over View)) النظرة الشاممة : 
 
 
 

 : Target Populationالفئة المستيدفة 
 

 طمبة المرحمة الثانية لقسم االنتاج النباتي 
 الجامعة التقنية الجنوبية –المعيد التقني / الشطرة 

 
 
  Rationalمبررات الوحدة 

غمة لوحدة دراسة خصوبة التربة كونيا عامال رئيسيا في انتاجية الترب وزيادة ال
المساحة وتزويد الطالب بالمعمومات التي تسيل فيمو لكافة المواضيع المتعمقة 

 بالعناصر المغذية وتاثير نقصيا عمى النبات .
 
 
 
 Central Ideaالفكرة المركزية : 

 
  التعرف عمى خصوبة التربة واىميتيا في االنتاج الزراعي. 
 التعرف عمى االسمدة وطرق اضافتيا . 
  اىمية العناصر الغذائية عمى النبات واعراض نقص المغذيات .معرفة 

 
 
 
 



 
   Objectivesاىداف المادة : 

 

 

 اليدف العام :

مكيت الطالب من معرفة خصوبة التربة والعناصر المؤثرة عمى النبات وكيفية ت
 . تفادي فقدانيا لتكون جاىزة لنمو النبات وانتاجو

 

 

 اليدف الخاص :

 قادرا عمى :سيكون الطالب 

 معرفة اىمية خصوبة التربة عمى االنتاج الزراعي . -1
التعرف عمى صفات االسمدة الكيمياوية والعضوية وتاثير ىذه الصفات  -2

 عمى النباتات المزروعة .
 التعرف عمى جاىزية العناصر وظروف تثبيتيا . -3
 عمى النبات  معرفة العناصر المغذية الكبرى والصغرى واىمية ىذه العتاصر -4
 معرفة كيفية تصنيع االسمدة المختمفة . -5
 دراسة مشاكل خصوبة االراضي . -6

 



 

 المفردات النظرية :

 تفاصيل المفردات االسبوع 
العناصر  –العناصر الكبرى  –العناصر الغذائية واىميتيا لمنبات  االول

 العناصر الصغرى . –المتوسطة 
 العوامل المؤثرة عمييا . –انواع الجاىزية  –جاىزية العناصر الغذائية  الثاني
 النادرة . –المتوسطة  –العناصر الكبرى  –اعراض نقص العناصر  الثالث
التبادل االيوني  –االمتصاص  –آلية امتصاص العناصر الغذائية  الرابع

 نظرية الحامل . –التدفق الكتمي  –االنتشار  –بالتماس 
الالطاقي ) الحيوي  –الطاقي ) الحيوي الفعال (  –انواعو  –االمتصاص  الخامس

 غير الفعال (
تحوالت النتروجين  –مصادر النتروجين  –اىميتو لمنبات  –النتروجين  السادس

 في التربة .
العوامل المؤثرة عمى  –صوره  –مصادره  –اىميتو لمنبات  –الفسفور  السابع

 تثبيثو في التربة . –جاىزيتو 
مصادره  –خاماتو  –اىميتو لمنبات  –وم وطرق اضافة االسمدة البوتاسي الثامن

 انواع االسمدة وطرق اضافتيا . –جاىزيتو  –
 انواعيا –اىميتيا  –االسمدة العضوية والسائمة  التاسع
 –المركبة  –االسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية ) البسيطة  العاشر

 الكاممة ( انواعيا وخصائصيا
 مساوئ عممية خمط االسمدة بانواعيا . –اىميتيا  –االسمدة المخموطة  الحادي عشر
 –الفوسفاتية  –االسمدة النتروجينية  –االثر المتبقي لالسمدة في التربة  الثاني عشر

 العضوية . –البوتاسية 
 العضوية ( –انواعيا ) الكيمياوية  –استخدام االسمدة كمصمحات  الثالث عشر

اىمية تصنيع االسمدة في  –تصنيع االسمدة في العراق والوطن العربي  عشر الرابع
 استخدام االسمدة في العراق . –العراق والوطن العربي 

 دراسة مشاكل خصوبة التربة . الخامس عشر
 



 

 المصادر: 

( . اساسيات عمم التربة . دار التقني  1984العاني ، عبد الفتاح )  -1
 بغداد . –مطبعة مؤسسة المعاىد الفنية  –لمطباعة والنشر 

( . خصوبة االراضي والتسميد . دار  1976بمبع عبد المنعم )  -2
 مصر . –االسكنرية  –المطبوعات الجديدة 

 ( . التغذية النباتية . جامعة بغداد . 1987الريس ، عبد اليادي جواد )  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 االسبوع االول 

 –العناصر المتوسطة  –العناصر الكبرى  –لمنبات العناصر الغذائية واىميتيا 
 العناصر الصغرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 –العناصر المتوسطة  –العناصر الكبرى  –العناصر الغذائية واىميتيا لمنبات 
 العناصر الصغرى .

 االختبار القبمي 

 ماىي العناصر التي يحتاجيا النبات لنموه ؟ -1س

 التي يعتمدىا في تغذيتو بنفس الكميات ؟ىل ان النبات يحتاج العناصر  -2س

 عرض الوحدة النمطية 

ان الخاصية التي يجب ان تتوفر في التربة المنتجة ىي احتوائيا عمى      
مخزون كاف من العناصر الغذائية وال يكفي وجود العناصر بالصورة التي 
تستعمميا النباتات بل يجب ان يكون ىناك توازن بين ىذه العناصر واذا ما قل احد 

مو الطبيعي لمنبات . ىذه العناصر او وجد بنسبة غير مالئمة فال يحدث الن
وتسمى العناصر التي يحتاجيا النبات بالعناصر االساسية او العناصر الضرورية 

 لنمو النبات . ولمعنصر االساسي مجموعة من الخواص ىي :

 ال يستطيع النبات اكمال دورة حياتو بغياب ىذا العنصر .-1
ظيور اعراض نقص العنصر عمى النبات وال تزول تمك االعراض اال  -2

 باضافة العنصر لمنبات .
ان يكون العنصر احد مكونات المواد البنائية لمنبات او دخولو في فعالية  -3

االنزيمات والمواد االخرى وال يمكن االستعاضة عنو بعنصر اخر أي ان لكل 
 عنصر اساسي وظيفة خاصة بو .

زيادة وىناك ستة عشر عنصرا اساسيا لنمو النبات ومن المتوقع ازدياد ىذا العدد ب
الدقة في الطرق التكنولوجية والمواد المتوفرة لالختبار العممي وقد تم الكشف عن 



اربعين عنصرا في النباتات اضافة الى العناصر االساسية وان بعض ىذه العناصر 
تحفز نمو النبات اال انيا ال ترتقي لتكون عناصر اساسية وقد يحل عنصر معين 

الصوديوم محل البوتاسيوم في البنجر كما يحصل في احالل محل عنصر اخر 
. وتقسم العناصر االساسية الى مجموعتين رئيسيتين ىما العناصر السكري 

المغذية الكبرى ةالعناصر المغذية الصغرى وياتي ىذا التصنيف استنادا الى 
النبات حيث ان الصنف االول يجب ان يتوفر في التربة  الكميات التي يتطمبيا

كغم بااليكر وىذه العناصر ىي الكاربون والييدروجين  50 – 5بكمية تتراوح بين 
واالوكسجين والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم 

 –المنغنيز اما عناصر الصنف االخر فان النبات يتطمبيا بكميات قميمة وىي 
ويخصل النبات الحديد و البورون  –الكمور  –المولبدينوم  –الخارصين  –النحاس 

عمى ىذه العناصر من ثالثة مصادر ىي التربة والماء واليواء فيحصل عمى 
الكاربون وبعض االوكسجين من اليواء بينما يحصل عمى الييدروجين وبعض 

التربة عمى بعض الكاربون . االوكسجين من محمول التربة ويحصل من محمول 
المعاممة ببكتريا العقد الجذرية الفعالة عمى بعض النتروجين من وتحصل البقوليات 

اليواء وقد يتفذ بعض الكبريت عبر االوراق عمى ىيئة ثاني اوكسيد الكبريت اما 
العناصر الغذائية االخرى فان مصدرىا التربة وتؤخذ منيا تحت الظروف الطبيعية 

مجموعة من العناصر في انسجة النبات بكميات اثرية وقد وجد ان  وقد وجدت
بعضيا ضروريا لنمو بعض النباتات ولم يتم اثبات ضرورة ىذه العناصر لجميع 
النباتات بالرغم من وجودىا في اغمب االنسجة النباتية ومن ىذه العناصر 

الفمور  –ون السيميك –االلومنيوم  –الفناديوم  –الكوبمت  –اليود  –الصوديوم 
 والسيمينيوم . 



كذلك فقد جرى تصنيف العناصر الغذائية الى ثالثة اصناف معتمدين عمى نفس 
 االساس أي ) الكميات التي يستيمكيا النبات ( وىذه االصناف ىي : 

العناصر المغذية الكبرى مثل الكاربون والييدروجين واالوكسجين والنتروجين -1
 والفسفور والبوتاسيوم .

الكالسيوم والمغنيسيوم وقد  –العناصر المغذية المتوسطة وتشمل الكبريت  -2
تشمل ىذه العناصر عنصري السميكون والصوديوم لضرورتييما لبعض 

 النباتات .
 .وم نالموليبدالبورون و  –الفمور  –المنغنيز  –الصغرى وتضم الزنكالعناصر  -3

ية او المعدنية لمتربة بصورة تتواجد معظم العناصر الغذائية سواء في المادة العضو 
غير ذائبة او غير جاىزة لمنبات وىذه العناصر تصبح جاىزة من خالل عممية 

تجوية المعادن وتحمل المواد العضوية ، والنبات ال يمكن ان يمتص ىذه العناصر 
ىي اال عند وجودىا بحالة جاىزة . وىناك نقطة اخرى وجودىا ميم في التربة 

عضيا او ما يطمق عميو بتوازن العناصر حيث ان وجود نسبة العناصر الى ب
الزيادة في عنصر ما بصورة جاىزة يؤدي الى نقص في عنصر اخر وىذا يمكن 

مالحظنو في البوتاسيوم اذ ان من اسباب نقصو في التربة وجود كمية عالية من 
قبل الكالسيوم او المغنيسيوم الذائبين الذين يؤثران عمى امتصاص البوتاسيوم من 

النبات . ويمتص النبات العناصر الغذائية الجاىزة من محمول التربة او من سطوح 
ختمفة التكافؤ حسب نوع االيونات غرويات عمى شكل ايونات موجبة او سالبة مال

 االختبار البعدي

 عدد العناصر المغذية الكبرى والصغرى . -1
 الغذائية لمنباتات المزروعة . ما اىمية العناص القديدمة -2



 

  

 

 

 االسبوع الثاني

 العوامل المؤثرة عمييا  –انواع الجاىزية  –جاىزية العناصر الغذائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العوامل المؤثرة عمييا : –انواع الجاىزية  –جاىزية العناصر الغذائية 

 االختبار القبمي 

 ماذا نعني بجاىزية العناصر ؟ -1س

العناصر الغذائية الموجودة في التربة ىي دائما بحالة جاىزة ىل ان  -2س
 لالمتصاص من قبل النبات ؟

 عرض الوحدة النمطية 

 

 :مرين اىزية العناصر الغذائية لمنبات بأترتبط ج

التي تؤدي ميمة  العنصر نسبة الى الجذور االول ىو الموقع الذي يتواجد فيو
 من امتصاصو كان كمما الجذور مع تماس حالة في العنصر كان فكمما االمتصاص

 عن بعيدا كان اذا العنصر امتصاص يصعب اذ صحيح والعكس اسيل قبميا
 الجذور

 :والثاني ىو الصيغة الكيمياوية لمعنصر حيث يتواجد العنصر بصيغتين وىو اما 

 أو ذائب في محمول التربة  -*

عمى اسطح الغرويات سواء كانت تمك الغرويات عضوية والتي تتمثل  ممدص -*
بمادة الدبال او غير عضوية متمثمة بمعادن الطين وتكون العناصر في ىذه الحالة 

 .متبادلة مع العناصر الذائبة في محمول التربة 

الصيغتين  المتصاص من قبل النبات اذا كان بأحدىويكون العنصر جاىزا ل
اضافة الى ان بعض العناصر الموجودة في المواد المعدنية والعضوية المذكورتين 



يمكنيا التحول من الصورة غير الجاىزة الى الصورة الجاىزة وىذه تعد صفة ميمة 
توضح امكانية التربة عمى تجييز النبات بالعناصر الضرورية لنموه وىي خاصية 

ن توفر العناصر من خصائص الترب الخصبة اي ان التربة الخصبة يمكنيا ا
الجاىزة لمنباتات المزروعة فييا اضافة الى امكانيتيا في تحويل العناصر غير 

في حين ان الترب   الجاىزة الموجودة في جزئييا المعدني والعضوي الى جاىزة
غير الخصبة ال يمكنيا ذلك لذلك يتم تعويض النقص الحاصل في محتواىا من 

ير متطمبات كي تكون قادرة عمى توفسمدة العناصر المغذية عن طريق اضافة اال
 . وتتاثر جاىزية العناصر المغذية بجممة من العوامل ىي :المحاصيل من المغذيات

 العوامل المؤثرة في جاىزية العناصر المغذية :

ىناك جممة من العوامل التي تؤثر في جاىزية العناصر الغذائية منيا ما يتعمق 
 تربة وبالنبات وكما يمي :بالعنصر نفسو واخرى تتعمق بال

 عوامل تتعمق بالعناصر المغذية :  –اوال 

درجة ذوبان العنصر : ترتبط جاىزية العنصر بدرجة ذوبانو وان العالقة  -1
بين درجة الذوبان وجاىزية العنصر عالقة طردية موجبة حيث كمما ازدادت 

 درجة الذوبان استطاع النبات امتصاصو .
يؤثر التركيز باتجاىين االول ىو ان زيادة التركيز  تركيز العنصر الغذائي : -2

اما الثاني فان زيادة تعني زيادة الجاىزية لوجود وفرة من العنصر المغذي 
تركيز العنصر يعني الزيادة في امكانية انتشاره في التربة مما يسيل عمى 

 الجذور امتصاصو .
قابمية العنصر الغذائي عمى الحركة في محمول التربة وىذا االمر مرتبط  -3

بدرجة ذوبان العنصر لذلك فان الفسفور ال يمكنو التحرك كما ىو الحال في 



حالة النتروجين كون االيونات الحاوية عمى النتروجين تتصف بدرجة 
ر مقيد كذلك يجب ان يكون العنصر غي ذوبانيا العالية قياسا بالفوسفات .

 في التربة 

 العوامل التي تخص التربة :  –ثانيا 

 قابمية التربة عمى االمدصاص وكمية االيونات الممدصة : -1
تفوق في كمياتيا تمك  ةيحتاج النبات الى كميات كبيرة من العناصر المغذي

الموجودة بحالتيا الذائبة في محمول التربة لذلك فعند استنزاف ىذه 
داد النبات بكميات اضافية من تمك العناصر التي يتم العناصر فالبد من ام

تبادليا مع بعض االيونات في محمول التربة لذلك فان زيادة مواقع استبدال 
االيونات سواء أكانت ىذه المواقع عضوية او معدنية فانيا تزيد من امكانية 

االسطح الغروية الى  العناصر من معقدات التبادل اي من التربة عمى نقل 
محمول التربة وان شدة ىذه العممية تزداد مع زيادة المخزون من المغذيات 

 عمى مواقع التبادل . 
درجة تفاعل التربة : ترتبط جاىزية العناصر المغذية بدرجة تفاعل التربة  -2

حيث تختمف جاىزية اي من العناصر زيادة او نقصانا عند تغير درجة 
 كل التالي يوضح ذلك .تفاعل التربة والش

: من المعروف ان التركيب الجيد لمتربة يزيد من بناء التربة وتركيبيا   -3
درجة تيويتيا وينشط عممية التبادل الغازي بين ىواء التربة واليواء الجوي 

يد من فعالية الجذر الوكسجين الضروري لتنفس الجذور يز اذ ان وجود ا
يتسبب في تكون يد الكاربون عمى االمتصاص كما ان وجود ثاني اوكس

ات مض الكربونيك الذي يزيد من ذوبان العناصر المغذية كما ان حافحا



عرض لمتحمل مما يؤدي الى توفير عناصر المعادن عند التيوية الجيدة تت
 اضافية .

 العوامل المتعمقة بالنبات : -ثالثا

االمور  ونشاط المجموعة الجذرية منان كثافة الجذور وانتشارىا وتعمقيا 
اليامة في امتصاص العناصر حيث ان زيادة امتصاص النبات لمعناصر 
الموجودة في المنطقة المماسة لمجذور يؤدي الى خفض تركيز ىذه 
العناصر االمر الذي يؤدي الى تحرك العناصر من المناطق البعيدة عن 
 الجذر الى المناطق القريبة منو مع الماء الن شد التربة عمى الماء يكون

 ي نتيجة االمتصاص .بيرا نتيجة انخفاض المحتوى الرطوبك

بعض العمميات الحقمية مثل الحراثة تؤدي الى اعادة توزيع العناصر في  -رابعا
منطقة الجذور كما ان الحراثة تزيد من تيوية التربة وحصول عممية 
االكسدة كما ان الحراثة تقوم بنقل العناصر الغذائية من بمورات المعادن 

 ح المعادن الثانوية كمعادن الطين.ولية الى اسطاال 

 

 االختبار البعدي

 ماىي الييئات التي يتواجد فييا العنصر الغذائي بشكمو غير الجاىز ؟ -1س

 ماىي الصور التي يتواجد العنصر الغذائي فييا بشكمو الجاىز ؟ -2س

 

 



 
 المغذية شكل يوضح العالقة بين درجة تفاعل التربة وجاهزية العناصر      

 

 

 



 

 

 

 

 

 االسبوع الثالث

 اعراض نقص العناصر الغذائية عمى النبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  اعراض نقص العناصر

 االختبار القبمي

 ىل رأيت بعض النباتات وقد طرأت عمى اوراقيا تغيرات غير طبيعية ؟ -1س

 بتقديرك سبب تغير الوان االوراق في بعض النباتات ؟ما ىو  -2س

بين السبب الذي يؤدي الى تغير في االوراق القديمة وعدم حدوثو عمى  -3س
 االوراق حديثة التكوين .

 عرض الوحدة النمطية

ان لكل عنصر غذائي  نظرا لدخول العناصر المغذية في االيض الحيوي كما     
دورا ميما في العمميات الحيوية لمنبات لذلك فان نقصو سيؤدي الى بعض التغيرات 
الفسمجية والكيمياوية وان مقدار ىذه التغيرات تنسجم مع حجم نقص ذلك العنصر 

اال بالمجير اذا كان النقص قميال اما لذلك فان اعراض النقص ال يمكن مالحظتيا 
يرا ستكون االعراض واضحة لمعين المجردة . ولما كان لكل اذا اصبح النقص كب

عنصر غذائي اعراض خاصة تظير عمى النبات عند نقصو فانو من الممكن معرفة 
العنصر الذي يعاني النبات من نقصو اال انو ال يمكن االعتماد كميا عمى ذلك 

مة ص نقص العنصر مياالخرى ، لذا فان عممية تشخي ويقتضي مراعاة العوامل
 ليست بالسيمة لالسباب التالية :

ان اعراض نقص العنصر عمى نبات معين ال تتشابو مع اعراض نقصو  -1
عمى نبات اخر فمثال ان نقص الزنك في اشجار الفاكية وبعض المحاصيل 
الشتوية يسبب صغر اوراق النبات اما في الذرة فانو يسبب مرض البرعم 

 االبيض .



ان تكون ليم اعراض نقص متشابية  ان نقص عنصرين او اكثر يمكن -2
فعمى سبيل المثال يسبب كل من النتروجين والكبريت عند نقصيما اعراضا 

 .الشحوب الكموروفيمي   تشابية وىوم
ان نقص بعض العناصر قد يسبب انخفاض في كمية الحاصل ورداءة  -3

 نوعيتو دون ان تظير عمى النبات اعراض نقص واضحة .
ق اعراضا متعددة يصعب معيا تحديد نقص تمك ان نقص عدة عناصر يخم -4

 العناصر .

كاعتماد لذلك فالبد من اعتماد اجراءات اخرى اضافة الى اعراض نقص العناصر 
الحاوية  تحميل انسجة النبات او تحميل التربة او القيام بتجييز النبات باالسمدة

. وفيما عمى العناصر التي يشك بنقصيا ومالحظة استجابة النبات لتمك االضافات 
 يمي االعراض الحاصة بنقص كل عنصر من العناصر المغذية :

 نقص النتروجين : -1
ظيور االوراق بمون اخضر فاتح مائل لالصفرار وتكون بداية تغير  - أ

م تتحول االوراق المون في االوراق السفمية اي االوراق القديمة ث
الموجودة في قمة النبات الى المون االصفر وتنفصل االوراق مبكرا 
ويمكن لمون االصفر ان يغطي العرق الوسطي لمورقة كما في الذرة 

اعراض ويعود المون االصفر الى انخفاض تكون الكموروفيل اما ظيور 
 .اتالنقص عمى االوراق القديمة لكون النتروجين عنصر متحرك في النب

واالوراق وقمة صغر حجم االزىار تكون النباتات ضعيفة النمو مع  - ب
ويعود ضعف النمو الى ان  و انكماش البذور وانخفاض وزنيا .عددىا 

النتروجين يعد احد العوامل الميمة في تكوين البروتينات والمركبات 
 االخرى الضرورية لتكوين الخاليا .



 نقص الفوسفور :-2
يتسبب نقص العنصر بعرقمة النمو وسيادة المون االخضر الداكن مع  - أ

في قمم المون البنفسجي ويالحظ ايضا المون البرونزي او البنفسجي 
افرع النبات في بعض اشجار الفاكية كالتفاح وقد يظير المون 
االرجواني عمى االوراق عمى شكل بقع او خطوط نتيجة زيادة نسبة 

ي تزيد من تركيز صبغة االنتوسيانين ويمكن السكر في النبات والت
ظيور المون االخضر المصفر او الباىت الذي يعود الى عدم امكانية 

 استخدام النبات لمنتروجين بسبب نقص الفوسفور .
 نقص البوتاسيوم :-3

يعد عنصر البوتاسيوم من العناصر المتحركة لذلك فان اعراض نقصو 
تظير عمى االوراق القديمة اي السفمية ويظير نقص البوتاسيوم لذعة عمى 
اوراق معظم النباتات او اصفرار نيايات وحافات االوراق السفمية كما في 

بقع الذرة مع انتشار المون الى داخل الورقة والى اعمى النبات او تظير 
ويتحول في اوراق الجت وبشكل مواز لحافات الورقة او صفراء بيضاء 

 المون االصفر في النياية الى المون البني .
 حدوث حالة االضطجاع كما في الذرة . وعدم تمون الثمار 

قمة انتاج المحاصيل الدرنية وذلك الن نقص البوتاسيوم يؤدي الى انخفاض 
 في االوراق الى الدرنات في اسفل التربة  ونةسرعة انتقال الكربوىيدرات المتك

 نقص الحديد :-4
ولذلك تظير اعراض نقصو عمى عنصر الحديد من العناصر غير المتحركة 

االوراق الحديثة التكوين متمثمة بالمون االصفر الذي يغطي الورقة فيما عدا 
 .عروقيا التي تبقى بمونيا االخضر 



 اعراض نقص المغنيسيوم :-5
االصفر عمى االوراق القديمة لمنبات وسقوطيا المبكر حيث ان ظيور المون 

المون االصفر جاء نتيجة تثبيط تكون الكموروفيل الن المغنيسيوم من 
العناصر التي تدخل في تكوينو اما ظيور االعراض عمى االوراق القديمة 

 لكون المغنيسيوم من العناصر المتحركة .
او تظير االوراق مخططة القطن ظيور المون البرونزي المحمر كما في 

بالمون االرجواني واالصفر كما ىو الحال في الذرة البيضاء والصفراء مع 
 بقاء العروق بمونيا االخضر في الحالتين .

 نقص البورون : -6
اصفرار قمم النبات كما في الجت وتوقف نمو البراعم الطرفية وموت االوراق 

ويفقد الجزء االسفل من الورقة الحديثة بعد تغير لونيا الى اخضر شاحب 
 لونو االخضر ويصبح مجعدا 

 في البنجر السكري يتعفن قمب النبات مع وجود بقع سوداء
 في الحمضيات يختمف سمك القشرة الثمرية مع وجود تصمغ عمى الثمرة . 

 و الفمين في داخل الثمرة .وفي التفاح يالحظ تكون ما يشب
 عدم تكون الحب في الشعير. –ائمة الموزية ال تتفتح البراعم في اشجار الع   

 نقص الكالسيوم : -7 

من اعراض نقص ىذا العنصر تشوه اطراف النبات وذلك لكون الكالسيوم 
تجعد من اعراض نقصو ايضا من العناصر غير المتحركة في النبات و 

االوراق مع تحول لونيا الى الفاتح كما في الذرة وتساقط االوراق وعدم 
 .كميا واصفرارىا كما في الحمضياتانتظام ش

 نقص المنغنيز : -7



من اعراضو اصفرار االجزاء واالوراق حديثة التكوين مع بقاء العروق  
 صغر النباتات واصفرار اوراقيا كما في الفاصولياء والتبغ وبمونيا االخضر 

. وقد تتشابو اعراض نقص او ظيور بقع رمادية كما في الشوفان  الطماطة
العنصر مع اعراض نقص عنصر الحديد كما ان العنصرين من ىذا 

العناصر غير المتحركة وليذا تظير اعراض النقص عمى االجزاء الطرفية 
 لمنباتات .

 نقص الزنك : -8
  اصفرار عمى االوراق حديثة التكوين وتشوه االوراق السفمى مع تبقعيا 

انخفاض في  كما في التبغ وصغر حجم االوراق كما في العنب والقطن .
نمو السيقان في نباتات كثيرة وتمون البراعم بالمون االبيض كما في الذرة 

 .الصفراء والبيضاء 
 نقص الكبريت :-9

وتثبيط تكون العقد الطول  ةر يوقصودقيقة السيقان نمو ال ةبطئالنباتات  
العروق الى اخضر فاتح او تغير لون االوراق مع  .الجذرية في البقوليات

تاخر نضج اصفر في اغمب النباتات وظيور التبقع عمى اوراق البطاطا مع 
  .الثمار والبذور 

 نقص المولبدينوم :  -10
ظيور المون االصفر الشاحب كما في القرنابيط واصفرار مابين العروق   

 في االوراق
الى ان تكون توقف النبات عن النمو وتميل االوراق المتكونة في النبات 

 طويمة ورفيعة.



في البقوليات تتشابو اعراض نقص ىذا العنصر مع اعراض نقص 
 النتروجين .

 
  نقص النحاس : -11

في الذرة تصفر االوراق حديثة التكوين وعند اشتداد النقص تحترق وتموت 
وفي الحبوب تفقد االوراق حديثة التكوين لونيا وتموت اطرافيا وفي 

 ق وتفقد امتالئيا ويتغير لونيا الى االخضر المزرق الخضروات تتجعد االورا
 يتوقف التزىير في النبات عند نقص النحاس .

 
 نقص الكمور : -12

 اصفرار االوراق او تحول لونيا الى البرونزي  
  انخفاض نمو الجذور وموت انسجة النبات . 
 

 االختبار البعدي
 ىل ان لنقص العناصر تاثير عمى كمية االنتاج ؟ -1س
 ىل تتاثر نوعية االنتاج عندما يعاني النبات من نقص العناصر -2س
ماىي االعراض التي تظير عمى النبات عند نقص العناصر في  -3س

 التربة ؟
لماذا تظير اعراض نقص العناصر في النموات القديمة تارة وفي  -4س

 النموات الحديثة تارة اخرى؟
 
 



 
 
 
 

  
 
 

 االسبوع الرابع
التبادل االيوني بالتماس  –االمتصاص  –اصر الغذائية آلية امتصاص العن

 نظرية الحامل  –التدفق الكتمي  –االنتشار  –
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 –التبادل االيوني بالتماس  –االمتصاص  –آلية امتصاص العناصر الغذائية 
 نظرية الحامل  –التدفق الكتمي  –االنتشار 

 االختبار القبمي

 امتصاص العناصر الغذائية المختمفة ؟كيف يتمكن النبات من  -1س

ىل ان اآللية التي يجري فييا امتصاص االيونات الموجبة ىي ذاتيا تنطبق  -2س
 عمى امتصاص االيونات او الجذور السالبة ؟

 عرض الوحدة النمطية 

 تتصف عممية امتصاص العناصر المغذية بظاىرتين ىما :

ى الطاقة باعتبارىا احدى ان عممية امتصاص العناصر المغذية تحتاج ال -1
العمميات االيضية ) عمميات اليدم والبناء ( فاذا انخفض تنفس الجذور 
اصبح المجموع النيائي لما يمتص من العناصر المغذية قميال حتى مع 

 وجود محمول تربة يحتوي عمى تراكيز عالية من العناصر .
ذلك اعطت ان عممية االمتصاص ىي عممية انتقائية في حاالت كثيرة ل -2

جميع النظريات المتعمقة بامتصاص العناصر االعتبار الالزم لياتين 
 الخاصيتين . وقد وضعت عدة نظريات في ىذا المجال ىي :

 عممية التماس الجذري :  -اوال

تنمو جذور النباتات خالل الفراغات المسامية الموجودة في التربة وان اجزاء ىذه 
الموجود في ىذه الفراغات ولما كان محمول التربة الجذور سيحيطيا محمول التربة 

حاويا عمى ايونات العناصر الغذائية وكذلك الدقائق الغروية في التربة تكون 
محاطة في اغمب االحيان بايونات قابمة لمتبادل االيوني فان احتمال تماس ىذه 



مية االيونات مع سطوح الجذور النباتية قائم وموجود باستمرار ولذلك تحصل عم
التبادل االيوني بين ايونات الييدروجين الموجود عمى الشعيرات الجذرية وبين بقية 

في محمول التربة وعمى سطوح  ةااليونات االخرى القابمة لمتبادل االيوني الموجود
الدقائق الغروية . وتجري ىذه العمميات لفترة حتى حمول حالة التوازن التي تستمر 

االيونات ) الممدصة عمى سطوح الشعيرات الجذرية ( بدورىا وحتى موعد اجتياز 
جدران خاليا انسجة الشعيرات وعودة تغطية سطوح ىذه الشعيرات بالييدروجين . 
من االيونات التي تؤخذ من محمول التربة ىي النترات والكبريتات اما االيونات 

 التي تؤخذ من معقد التربة فيي القواعد بصورة عامة .االخرى 

  التدفق الكتمي : –يا ثان

ص ىذا المفيوم بانتقال ايونات العناصر الغذائية ضمن كميات الماء التي ويتمخ
يعني وىذا كنسغ يرتفع باستمرار  اتاخذىا الشعيرات الجذرية من التربة وصعودى

خالل انسجة الشعيرات الجذرية وىذه  ستمرار عبور ىذه االيونات لجدران النباتا
العممية تعتمد بدرجة كبيرة عمى الطاقة التي تبذليا الجذور في سبيل استالم ىذه 

اكثر ان  ، وان كمية ىذا الماء كبيرة في وحدة الزمن الصغيرة .الكميات من الماء 
وم ىذه االيونات انتقاال بيذه الطريقة ىي ايونات النترات والكبريتات والكالسي

تسيم الطريقة  ظرية الذوبان التيذكر ىذا المفيوم باسم نويمكن والمغنسيوم . 
خصوصا اذا كان محمول التربة حاويا  افي دعمي) اي التماس المباشر ( االولى 

ايون الييدروجين الناتج من التاين مى حامض الكربونيك بصورة متاينة اذ ان ع
اصر الغذائية في محمول التربة يعمل كعامل مساعد في زيادة عدد ونوع العن

 . الحاللو محل تمك االيونات في معقد التبادل االيوني في التربة

 عممية االنتشار: -ثالثا



في ىذه الطريقة تستمم الشعيرات الجذرية االيونات المغذية المجاورة في موقعيا 
ز ىذه لموقع الشعيرات الجذرية وبموجب قوانين االنتشار المعتمدة عمى مقدار تركي

العناصر الغذائية عمى جانبي جدران خاليا انسجة الشعيرات الجذرية وبمجرد عبور 
الى داخل الشعيرات ونقص كمياتيا وتراكيزىا في مواقعيا في التربة ىذه االيونات 

في تممك  ادة حالة توازن التركيزتتحرك بقية ىذه االيونات باتجاه مواقع الجذور الع
المناطق العالية الى  ركيز حيث ان االيونات تتحرك منالتالمواقع وبمقدار فرق 

المناطق الواطئة التركيز وليذا فان ىذه المنطقة الصغيرة المجاورة لمجذور تكون 
رة مستمرة مزودة بتمك االيونات . تعتبر ىذه الطريقة مسؤولة بدرجة كبيرة وبص

التربة . تتفق ىذه  ات لعنصري الفسفور والبوتاسيوم منذ النباتخعن عممية ا
الطريقة والمفيوم القائل بان ازدياد عدد االيونات المغذية حول جذور النباتات يزيد 

 . تمك الجذورمن امكانية امتصاصيا من قبل 

 الحوامل :  -رابعا

الجزيئات الحاممة ان السطح الداخمي لمفجوات الخارجية لو موقع ربط ويعتقد وجود 
امل مع االيونات وتنتقل معا عبر الغشاء غير النفاذ في ىذه المواقع وتتحد الحو 

لاليونات عندما تكون االخيرة لوحدىا وعندما تكون في الغشاء تنفصل جزيئة 
الحامل عن االيون ويتراكم االيون في الحيز الداخمي من الخمية والذي يسمى عادة 

نفس وتمكن بالفجوات ويحتاج انتقال الحامل الى طاقة وتستمد ىذه الطاقة من الت
ىذه العممية التركيز االيوني لمخمية من الوصول الى مستوى اعمى بعدة مرات من 

ي ىذه النظرية االمتصاص االنتخاب يز محمول التربة في الخارج . وتفسرترك
بايونات معينة او بمجموعة من االيونات .  لاليونات بسبب كون الحوامل تختص

ة وفي الواقع نن كل منيا يتطمب حوامل معيان النترات والفوسفات ىي انيونات ولك
يتطمب ايون الفوسفات االحادي وايون الفوسفات الثنائي حاممين مختمفين وينقل 



البوتاسيوم من نقل الكالسيوم والمغنيسيوم بحاممين مختمفين ويتمكن حامل 
السيزيوم بينما تتمكن حوامل اخرى من نقل الصوديوم والميثيوم ويتم امتصاص 

ات والكاتيونات بنفس الميكانيكية ولكن باستخدام حوامل مختمفة . يحدث االنيون
اسرع امتصاص لممواد الغذائية بالقرب من نياية الجذور الحديثة التكوين او 
الشعيرات الجذرية وتكون سرعة التنفس في ىذه االماكن عالية جدا . وعندما 

ناصر الغذائية وتصبح تنضج الجذور مورفولوجيا تفقد قابميتيا عمى امتصاص الع
الجذور الكبيرة التي تظير بكثرة في التربة بمثابة انابيب لنقل المغذيات والماء . 
وتتكون عادة جذور جديدة عمى طول ىذه الجذور الناضجة وبذا يتجدد امتصاص 

 العناصر الغذائية .

 

 االختبار البعدي

في عممية ىل ان التماس المباشر بين الجذور ومحمول التربة ميم  -1س
 االمتصاص ام ال ؟

 كيف يتم نقل العناصر وفقا لنظرية الحوامل ؟ -2س

 

 

   

 

  



 

 

 

 االسبوع الخامس

 الطاقي ) الحيوي الفعال (  –انواعو  –االمتصاص 

 والالطاقي ) الحيوي غير الفعال (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطاقي ) الحيوي الفعال (  –انواعو  –االمتصاص 

 ) الحيوي غير الفعال ( والالطاقي

 االختبار القبمي 

 ىل يحتاج النبات الى الطاقة النجاز عممية االمتصاص ؟ -1س

 ىل ىناك تاثير لالوكسجين في التربة عمى عممية االمتصاص ؟ كيف ذلك؟ -2س

 

 عرض الوحدة النمطية 

 االمتصاص الطاقي : 

تنص ىذه النظرية عمى ان االيونات تتحرك عكس الجيد الكيميائي الكيربائي      
ولذلك فانيا تعتمد عمى مقدار النقص في الطاقة الحرة في بعض الفعاليات الحيوية 

 ويمكن ايجاز حواص االمتصاص الفعال او نقل االيونات الفعال بالنقاط التالية :

 يحتاج الى الطاقة -1
 اختيار االيونات او مجاميع من االيونات اي انو اختياري . لو القابمية عمى -2
 يتناسب طرديا مع الزمن . -3
 تتضمن االيونات غير المتبادلة . -4

ويعد التنفس احد العوامل الرئيسية الضرورية لعممية االمتصاص في ىذه النظرية 
حيث تبين من خالل بعض االبحاث ان جذور بعض النباتات بدأن بفقد البروم عند 

كذلك لوحظ ان تزويد الجذر بثاني اوكسيد الكاربون والنتروجين بدال من اليواء 
لى السايتوبالزم ال تنتقل الى الفجوات االيونات التي تنتقل من المحيط الخارجي ا



في الظروف غير اليوائية وعند توفير اليواء بدأت االيونات باالنتقال من 
السايتوبالزم الى الفجوات مما حدا الى االفتراض بان النقل الفعال يتم من 
السايتوبالزم الى الفجوات عند توفر اليواء اما النقل السمبي او االمتصاص السمبي 

انتقال االيونات من الوسط الموجودة فيو خارج الخمية الى داخل السايتوبالزم. فيو 
وقد عرف االمتصاص الطاقي بانو نقل االيونات من خارج الى داخل الخمية بوجود 

وتاتي ىذه الطاقة من الطاقة وعادة ما يكون ضد منحدر الجيد الكيروكيميائي 
في الجزء الغني  ADPدنية مع كسر االصرة التي تربط مجموعة الفوسفات المع

حيث تقوم بعممية الفصل الكيروكيميائي مجموعة من االنزيمات  ATPبالطاقة 
. اما االمتصاص الالطاقي فيو نقل االيونات من خارج  ATPASEالتي تسمى 

الخمية الى داخميا وال يتطمب ىذا النقل طاقة ويكون عادة باتجاه منحدر الجيد . 
محمول تحت تاثير ظاىرتين فيزياويتين االولى تنتج عن  وتكون االيونات في اي

منحدر الجيد الكيمياوي واالخرى ناتجة عن منحدر الجيد الكيربائي بالنسبة 
باتجاه ذلك لممنحدر االول اي منحدر الجيد الكيمياوي فان االيونات تنتقل تمقائيا 

منحدر ذي التركيز المنحدر اي ان المحمول ذو التركيز االيوني العالي يتجو الى ال
االيوني الواطئ اما االيونات المعرضة الى منحدر كيربائي فان االيونات الموجبة 
تنجذب نحو الجيد الكيربائي السالب بينما االيونات ذات الجيد الكيربائي السالب 
تنجذب نحو الجيد الكيربائي الموجب وبتوحيد الجيدين الكيربائي والكيمياوي فان 

من نقطة الى اخرى تعتمد عمى منحدر الجيد الكيروكيميائي ومن  انتقال االيونات
المعروف ان الخمية الحية تكون مشحونة بشحنات سالبة مقارنة بالمحيط الخارجي 
وبالتالي فان اي انتقال لاليونات من خارج الخمية الى داخميا يجب ان يؤخذ بعين 

كذلك منحدر الجيد  االعتبار ليس فقط التركيز بين داخل الخمية وخارجيا بل
الكيربائي الذي يتاثر بزيادة الشحنات السالبة داخل الخمية مقارنة بخارجيا ويكون 



انتقال االيونات من النقطة ذات الجيد الكيروكيميائي العالي الى النقطة ذات 
الجيد الكيروكيميائي الواطئ اما اذا حصل العكس فان االنتقال يتطمب طاقة 

ل الطاقي ويتوقف االنتقال حالما نصل الى حالة توازن وعندئذ يسمى باالنتقا
 كيروكيميائي بين داحل الخمية وخارجيا . 

 العوامل المؤثرة عمى امتصاص العناصر الغذائية :

درجة الحرارة : لوحظ من الدراسات ان زيادة درجات الحرارة تؤدي الى  -1
يات الخمية زيادة االمتصاص االيوني ضمن الحدود التي ال تتاثر بيا فعال

بصورة حادة . كذلك فان انخفاض درجة الحرارة الى االنجماد يؤثر عمى 
االمتصاص بصورة عامة فان زيادة درجة الحرارة عشر درجات مئوية تؤدي 
الى زيادة االمتصاص بمقدار الضعف بينما التبادل االيوني تزداد نسبتو 

 مرة . 1,2 – 1,1
االوكسجين يحدث انخفاض في عممية في حالة انعدام االوكسجين :  -2

 امتصاص االيونات وقد تتوقف .
السموم : ان السموم تؤثر عمى قيام الخمية النباتية بفعالياتيا الحيوية  -3

بصورة منتظمة وبالتالي تؤثر عمى عممية االمتصاص حيث وجد ان جميع 
السموم تؤثر سمبيا عمى امتصاص البوتاسيوم والبروم فمثال القمور يؤثر 

% وكذلك مركب الداي نايتروفينول 97عمى امتصاص البوتاسيوم بنسبة 
% بينما لم يؤثر عمى امتصاص 90يخفض امتصاص البوتاسيوم الى 

 االوكسجين .
التركيز االيوني : ان المعدل الذي يمتص بو اي ايون من االيونات يعتمد  -4

ن زيادة عمى تركيزه في المحيط الخارجي ) محمول التربة مثال ( ويعتقد ا



تركيز عنصر ما يؤثر عمى الية نقمو بواسطة الحامل وكمما زاد التركيز قل 
 نقل االيون عمى الحامل .

الكاربوىيدرات : ثبت ان كمية البوتاسيوم الممتصة من قبل الشعير تزداد  -5
 في حالة اضافة السكر الى المحمول الغذائي الذي زرعت فيو .

بوىيدراتية يعتمد اوال عمى كمية التركيب الضوء : بما ان تكون المواد الكر  -6
الضوئي وبما ان الضوء ضروري ليذه العممية فان توفره يعتبر اساسا 

 .النتاج الطاقة التي تؤثر عمى عممية االمتصاص 

 

 االختبار البعدي 

 ما المقصود بتسمية االمتصاص بالطاقي والالطاقي ؟ -1س

 كيف تؤثر الحرارة عمى االمتصاص ؟  -2س

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 االسبوع السادس

 تحوالتو في التربة –مصادره  –اىميتو لمنبات  –النتروجين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحوالتو في التربة –مصادره  –اىميتو لمنبات  –النتروجين 

 

 االختبار القبمي 

 ىل يمكنك تحديد اىمية النتروجين لمنبات ؟ -1س

 بالنتروجين .حدد المصادر التي تعتبرىا ميمة في تجييز التربة  -2س

 

 عرض الوحدة النمطية 

يعد النتروجين من العناصر المغذية الكبرى لمنبات وذلك الستيالكو من قبل النبات 
وىو من العناصر االكثر انتشارا في الطبيعة وان معظم النتروجين بكميات كبيرة 

ويوجد النتروجين يكون بصورة مثبتة في الصخور والرسوبيات و القشرة االرضية 
 x 1510 3,8في الجو المحيط باالرض بكميات كبيرة تبمغ   N2كمو غير الفعال بش

طن من النتروجين الجزيئي اال انو يوجد بكمية اكبر في القشرة االرضية اذ تبمغ 
وتحتوي التربة عمى جزء ضئيل جدا مما تحتويو القشرة طن ،  18x1510كميتو 

االرضية وان الجاىز منو لمنبات ىو ايضا يمثل جزءا ضئيال مما تحتويو التربة 
ويكون عادة بشكل نترات او امونيوم او كمييما ومن اىم خصائصو انو عنصر 

نية متحرك في الطبيعة ويدخل في تركيب العديد من المركبات النتروجينية المعد
السيمة الذوبان كما يدخل في تركيب االحياء عمى شكل حوامض امينية وبروتينات 
ومركبات عضوية لمنتروجين ويتاثر وجوده في الطبيعة بعوامل مختمفة . 

 ىا بما يمي :دولمنتروجين مصادر متعددة نور 

 



 مصادر النتروجين في التربة :

% من 1ال يدخل عنصر النتروجين في تركيب معادن التربة كبقية العناصر سوى 
الكمية الكمية الموجودة في التربة والتي تكون بييئة اتحادات معدنية قابمة 

 اما مصادر النتروجين الميمة فيي :لالمتصاص 

اليواء الجوي : ويعتبر المصدر االساسي لمنتروجين اذ تشكل نسبتو  -1
، اذ يتم تثبيت النتروجين بواسطة % 79,8ليواء الجوي الحجمية في ا

مجموعة من االحياء كالطحالب الخضراء المزرقة والبكتريا الحرة مثل 
 االزوتوبكتر والكموستريديوم والبكتريا التكافمية مثل الرايزوبيوم وغيرىا .

االسمدة العضوية والمعدنية المضافة الى التربة اضافة الى مخمفات  -2
 الحية وبقايا النباتات التي تتواجد في التربة . الكائنات

تضيف مياه االمطار كمية من النتروجين الى التربة بفعل الشرارات  -3
الكيربائية لمبرق ووجود مياه االمطار حيث تتكون االمونيا والنترات 

 كغم نتروجين لميكتار الواحد . 5 – 3بمقدار يتراوح بين 

 صور النتروجين في التربة :

 صورتان لمنتروجين في التربة ىما : توجد

 الصورة العضوية -1
 الصورة المعدنية ) الالعضوية (-2

 الصورة العضوية :
% من 90وتشكل الصور العضوية نسبة عالية جدا لمنتروجين تزيد عمى 

محتوى التربة من النتروجين . ويوجد النتروجين العضوي بييئة مركبات 
والبروتينات والسكريات االمينية عضوية متعددة اىميا االحماض االمينية 



% من 40-20حيث تشكل االحماض االمينية واالحماض النووية 
% ، اما المركبات النتروجينية 10-5لكمي والسكريات االمينية النتروجين ا

االخرى فيي الفيتامينات والمعقدات العضوية ذات التركيب غير المتجانس 
عمما ان الصور العضوية ال يمكن لمنبات امتصاصيا اال اذا تحولت الى 

 الصورة المعدنية .
 الصورة المعدنية :

جممة من المركبات التي تمثل الصورة المعدنية لمنتروجين مثل  ىتاك
NO2النتريت – N2Oاوكسيد النتروز –  NOاوكسيد النتريك

-1 – 
NO3النترات

NH4االمونيوم  – 1-
وصور  NH2OH ىيدروكسيد االمين – 1+

اخرى وتعتبر صورة ىيدروكسيد االمين ىي الصورة الوسطية التي تتكون 
خالل عممية النترجة اما صور النترات واالمونيوم والنتريت فيي ميمة في 
تغذية النبات وخصوبة التربة وجميع ىذه الصور اما تنتج من عممية تحمل 

ييئة اسمدة المواد العضوية في الظروف اليوائية او تضاف الى التربة ب
في حين تتكون الصور الغازية لمنتروجين مثل اوكسيد  معدنية او عضوية

من عممية عكس النترجة اي في الظروف النتريك واوكسيد النتروز 
الالىوائية وان احتمال فقد ىذه الصور الغازية الى اليواء الجوي كبير جدا 

صور النترات  وتعد وليذا تكون استفادة النبات منيا قميمة او معدومة .
واالمونيوم والنتريت من الصور التي يمتصيا النبات ويتم التركيز غالبا عمى 
النترات واالمونيوم وييمل النتريت عند التعرض لعممية امتصاص ىذه 
االيونات وذلك الن االخير يتواجد بكمية قميمة في محمول التربة يصعب 

 .احيانا التمكن من قياسيا 
 تغذية النبات :أىمية النتروجين في 



 ية النبات وذلك لالسباب التالية يعد النتروجين احد العناصر اليامة في تغذ
يدخل في تركيب جميع البروتينات البسيطة والمعقدة والتي تعتبر الجزء -1

 الرئيسي في تركيب بروتوبالزم الخمية النباتية .
يدخل في تركيب الحوامض النووية التي تمعب دورا ميما في تبدل  -2

 المواد داخل االعضاء النباتية .
يشارك في تكوين الكموروفيل وكذلك الفوسفوتيدات والغرويات وكثير من -3

 المواد العضوية لمخمية النباتية .
 يدخل في تركيب جميع االنزيمات .-4
يزيد من النشاط المرستيمي لمنبات النو يعمل عمى زيادة عدد الخاليا -5

ورقة وكذلك يعمل النتروجين عمى وعدد االوراق وزيادة معدل مساحة ال
واستنادا لما تقدم من اىمية فان لنقص  زيادة طول فترة حياة النبات .

العنصر اثار واضحة عمى النبات اال ان زيادة العنصر في التربة عن 
ويمكن حصر ذلك بما  الو سمبياتو ايضالحدود الطبيعية لحاجة النبات 

 يمي :
وتشجيع البراعم الخضرية عمى حساب البراعم زيادة النمو الخضري -1

الثمرية اي زيادة القش عمى الحبوب او عمى الحاصل وكذلك 
 انخفاض نمو الجذور .

 زيادة فترة نمو النبات وتاخر النضج .-2
تاثر المحاصيل السكرية حيث عند زيادة النتروجين تزداد نمو -3

لسكر المجموعة الخضرية االمر الذي يسبب استيالك كميات من ا
 بدال من تخزينو في مواقع التخزين .



اضطجاع النبات ورىافتو حيث تصبح انسجة النبات ذات رطوبة  -4
 عالية مما يقمل من قدرة الساق عمى حمل اجزاء النبات .

وذلك لزيادة رقة تعرض النبات لالصابة باالمراض النباتية المختمفة  -5
المرضية جدران الخاليا وسيولة اختراقيا من قبل المسببات 

   والحشرات .

 تحوالت النتروجين في التربة : 

 تتحول المواد العضوية الحاوية عمى النتروجين وفق ما يمي :

نتريت  ----امونيا  ----اميدات  ----امينية  حوامض ----البروتينات 
 نترات وسنشرح ىذه المراحل وكما يمي : ----

تحويل المركبات العضوية الحاوية عمى النتروجين الى مركبات امينية -1
Aminization : كما في المعادلة التالية 

Protien ---- R-NH2 + CO2 + Energy + secondary products 

  Nitrosococusتتحول المركبات االمينية الى امونيا بفعل بكتريا تسمى -2
حصل عمى الكاربون والطاقة من وىي بكتريا غير ذاتية التغذية حيث ت

المادة العضوية وتسمى ىذه العممية التي تتحول فييا المركبات االمينية 
  Ammonificationالى امونيا بعممية النشدرة 

R-NH2 + H2O ---- NH3 + R-OH 
وعندما يتحرر االمونيا فانو يكون ايون االمونيوم عند تفاعمو مع الماء 

 وتأينو :
2NH3 + 2H2O ---- 2NH4OH  ----   2NH4

+  +  2OH- 



 عممية تحول االمونيا الى نترات : -3
وىي عبارة عن  Nitrificationيطمق عمى ىذه العممية بالنترجة او النترتة 

اكسدة االمونيا الى نترات تحت الظروف اليوائية وتحصل ىذه العممية 
بواسطة مجموعة من البكتريا اليوائية ذاتية التغذية التي تحصل عمى 

وتمر ىذه الكاربون من اليواء والطاقة من اكسدة بعض االمالح المعدنية 
 العممية بمرحمتين ىما :

امض النتريت بفعل بكتريا اكسدة امالح االمونيوم الى ح - أ
  Nitrosomonasالنتروسوموناس 

 Nitrobacterتحويل النتريت الى النترات بفعل بكتريا النتروبكتر  - ب

 االختبار البعدي 

 كيف يتم حصول التربة عمى النتروجين الجوي ؟ -1س

 ىل لتحوالت النتروجين في التربة اىمية زراعية ؟ وضح ذلك . -2س

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السابعاالسبوع 

  –تثبيتو في التربة  –صوره  –مصادره  –اىميتو لمنبات  –الفسفور 

 العوامل المؤثرة عمى جاىزيتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العوامل   –تثبيتو في التربة  –صوره  –مصادره  –اىميتو لمنبات  –الفسفور 
 المؤثرة عمى جاىزيتو .

 االختبار القبمي

 ماىي اىمية الفسفور لمنبات ؟ -1س

 اي المصادر تحصل التربة عمى الفسفور ؟من  -2س

 

 عرض الوحدة النمطية

% من وزن الترب بشكل عام بما 0,06تتراوح نسبة الفسفور في الترب بحدود 
فييا الترب العراقية ، وتختمف نسبة ىذا العنصر في الترب من مكان الى اخر تبعا 

% 0,3% الى 0,2لمجموعة من العوامل اما نسبتو في النبات فانيا تتراوح بين 
وتعتبر النسبة او الكمية جزء بالمميون  3000 – 2000اي بكمية تتراوح بين 

المشار الييا ىي متوسط وجود العنصر في النبات اال ان تركيزه في اجزاء النبات 
المختمفة فيو يختمف من جزء الى اخر كذلك فان النباتات تختمف فيما بينيا بنسبة 

يات يكون محتواىا من الفسفور اعمى مما تحتويو بذور الفسفور فمثال بذور البقول
 النجيميات .

 اىمية الفسفور لمنبات : 

يدخل الفسفور في تركيب جميع الخاليا كما انو يساىم في العمميات الحيوية التي 
تجري داخل النبات وليذا يطمق عميو مصطمح مفتاح الحياة . يمتص النبات 

الحية اال ان اكثر اجزاء النبات تركيزا ىي  عنصر الفسفور ويوزعو عمى الخاليا
 القمم النامية والبذور ويمكن حصر اىمية العنصر باالمور التالية :



مع الكاربون والييدروجين مكونا مركبات يتحد الفسفور في الخمية النباتية  -1
 عضوية داخل النبات .

ال يمكن لمخاليا النباتية االنقسام كونو يدخل في تركيب كروموسومات  -2
 .  النواة لذلك فان نقصو يسبب تاخر النضج  والنمو 

 الطاقة ونقميا لذلك فان نقصو يؤثر عمىلمفسفور القدرة عمى تخزين  -3
تحويل السكر الى نشا او الى سيميموز لذلك يزداد تركيز السكر في النبات 

 يادة تركيز صيغة االنثوسيانين . ويصحب ذلك ز 
ور الن نسبة الفسفور في كذلك فان ليذا العنصر اىمية في انبات البذ -4

 االسمدة الفوسفاتية الى التربة  وال يعالج ذلك باضافةدد حيويتيا البذور تح

 مصادر الفسفور في التربة : 

 لمفسفور مصادر عديدة ىي :

وجود الفسفور في التركيب المعدني لمتربة كوجوده في معدن االباتايت  -1
عمى عدة صور مثل الفموراباتايت والكموراباتايت والييدروابتايت وتختمف 
ىذه الصور في درجة ذوبانيا حيث ان اقميا ذوبانا ىو الفموراباتايت  وليذا 

الصورة ىي يتواجد في التربة بنسبة تفوق نسب الصور االخرى وتعد ىذه 
الصورة الشائعة في االراضي . اما اكثرىا ذوبانا فيو الكموراباتايت ويميو 

 الييدرواباتايت .
عمى  فور حيث يتواجد في التربكذلك فان حجر الفوسفات يعد مصدرا لمفس -2

ىيئة فوسفات الكالسيوم في الترب القاعدية وعمى ىيئة فوسفات الحديد 
 .وااللومنيوم في الترب الحامضية 



الفسفور العضوي : وىو الفسفور الذي يتواجد في البقايا الحيوانية  -3
ة الفسفور العضوي بين ضوية بشكل عام وتتراوح كميوالنباتية والمركبات الع

العوامل ا العنصر بويتاثر المحتوى العضوي ليذ جز بالمميون 1670 – 18
 التالية :

المحتوى العضوي  محتوى التربة من المادة العضوية : حيث كمما ازداد - أ
في التربة ازداد الفسفور العضوي فييا باعتبار المحتوى العضوي ىو 

 احد مصادر الفسفور.
يزداد تعدن الفسفور اي تحويمو الى الصورة  درجة تفاعل التربة :  - ب

 بزيادة درجة تفاعل التربة .المعدنية 
ثر تحمل المادة العضوية وذلك من خالل تأ:  الظروف المناخية لممنطقة - ت

 التربة .في 
زراعة االرض : اذ ان ىذا العامل يحدد كمية الفسفور المضافة الى   - ث

 التربة من خالل زيادة المخمفات النباتية في التربة 

 في التربة :المعدني صور الفسفور 

 توجد ايونات الفوسفات المعدنية بثالث صور ىي : 

 ايونات الفوسفات االحادية -1
 ات الفوسفات الثنائيةايون -2
 ايونات الفوسفات الثالثية  -3

وان وجود ىذه الصور وكمياتيا يتوقف عمى درجة تفاعل التربة حيث وجد 
ان الفسفور غير العضوي الموجود عمى صورة فوسفات احادية تشكل اكثر 

% من الفسفور في التربة عندما يكون الوسط حامضيا ) درجة 99من 



% عندما تصبح درجة التفاعل 50النسبة الى ( وتقل ىذه  5التفاعل 
فان النسبة تنخفض  9وعند ارتفاع قيمة درجة التفاعل الى  7,2بحدود 

 % .1,5بشكل كبير جدا حيث تصبح 

% 0,6اما نسبة الفسفور غير العضوي الموجود عمى ىيئة فوسفات ثنائية فتكون 
لي  وىذه عمى التوا 9 – 7,2 – 5% عند درجات التفاعل 98,45 -% 50 -

النسب تعني ان الفسفور يتواجد بشكل فوسفات احادية عند التفاعل الحامضي 
 وبشكل فوسفات ثالثية عند الوسط القاعدي .

 تثبيت الفسفور في التربة :

ان لعممية تثبيت الفسفور في التربة اىمية زراعية كبيرة وذلك الن عممية التثبيت 
لمنبات كذلك فان ىذه الظاىرة تحدد تتحكم في كمية الفسفور الذائب والجاىز 

 مصير االسمدة الفوسفاتية المضافة ومدى استفادة النبات منيا . 

 توجد عدة نظريات نمخصيا بما يمي :ولتفسير ميكانيكية تثبيت الفسفور في التربة 

 امدصاص ايونات الفوسفات عمى سطوح الغرويات موجبة الشحنة .-1
لحديد وااللومنيوم والكالسيوم وىي ترسيب الفسفور عمى ىيئة فوسفات ا -2

مركبات قميمة الذوبان وبيذا فان تكوينيا في التربة قد يسيل او ييسر من 
 تثبيت الفسفور .

 تفاعل الفوسفات مع معادن الطين .  -3
ويكون تثبيت الفسفور ناتجا عن احدى او كل العمميات المذكورة ففي الترب 

التفاعل مع ايونات والترسيب بسبب  الحامضية تجري عمميات االدمصاص
الحديد وااللومنيوم الذائبة مكونة مواد عديمة الذوبان مثل الفيريسايت 

  OHواالسترنكايت كذلك فان الفوسفات تتفاعل مع مجموعة الييدروكسيل  



بايونات الفوسفات ويعتقد ان التثبيت يحصل نتيجة استبدال ىذه المجموعة 
السميكا بايونات الفوسفات او ان التفاعل وقد يجري استبدال مجموعة 

يحدث بين الفوسفات وبين الحديد وااللومنيوم الممدص عمى سطوح الطين 
كذلك فان تكسير الطين السيما معدن الكاؤولينايت الذي ينتج عنو 
ىيدروكسيد االلومنيوم والذي بدوره يقوم بترسيب الفسفور عمى ىيئة 

يحصل نتيجة تفاعل الفوسفات مع  فوسفات االلومنيوم او ان التثبيت
 الغرويات الموجودة في التربة عمى ىيئة اكاسيد الحديد وااللومنيوم .

اما تثبيت الفسفور في الترب القموية او القاعدية فان الية تثبيتو تكون 
مختمفة عما يجري في الترب الحامضية اذ ان العوامل الرئيسة لمتثبيت ىي 

كالسيوم فمن المعروف ان الفسفور يتواجد في درجة تفاعل التربة ووجود ال
ويسود في الترب عند التربة اما بصورة فوسفات احادية او ثنائية او ثالثية 

ارتفاع درجة تفاعميا ايوني الفوسفات الثنائية والثالثية وبوجود الكالسيوم 
وتفاعمو مع ىذه االيونات تتكون فوسفات الكالسيوم الثنائية والثالثية وىي 

ات صعبة الذوبان خاصة الثالثية . كذلك يجري التثبيت بسبب عمميات مركب
 ايت ذي السعة التبادلية العالية االمدصاص عمى سطوح معدن المونتموريمون

 
 االختبار البعدي

ة يمكن لمنبات امتصاصيا بسيولة اي من صور الفسفور في الترب -1س
 ولماذا ؟

وماىي العوامل التي تساعد في كيف يتم تثبيت الفسفور في التربة  -2س
 ذلك ؟

 



 
 
 
 

 
 االسبوع الثامن

طرق اضافة  –جاىزيتو  –خاماتو ومصادره  –اىميتو  –البوتاسيوم 
 االسمدة البوتاسية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
طرق اضافة  –جاىزيتو  –خاماتو ومصادره  –اىميتو  –البوتاسيوم 

 االسمدة البوتاسية .
 

 االختبار القبمي

 يمكنك تحديد اىمية البوتاسيوم لمنباتات ؟ىل  -1س

 بتقديرك ىل ىناك حاجة الضافة االسمدة البوتاسية الى الترب العراقية ؟ -2س

 حدد مصادر البوتاسيوم في التربة . -3س

 

 عرض الوحدة النمطية 

تفوق نسبة البوتاسيوم في الترب نسبة النتروجين ونسبة الفسفور اذ ان نسبتو 
% ولذلك نجد ان نقص البوتاسيوم في الترب نادر 1تصل الى في اغمب الترب 

الحدوث مقارنة بعنصري النتروجين والفسفور بالرغم من ان احتياج النبات لو او 
استيالكو من قبل النبات عال جدا حيث انو يحتل المرتبة الثانية بعد النتروجين 

زراعة بعض عند زراعة معظم المحاصيل كما انو يحتل المرتبة االولى عند 
 المحاصيل كالبطاطا والبنجر السكري والتبغ .

 اىمية البوتاسيوم لمنبات :

 يمكن تمخيص اىمية ىذا العنصر لمنبات باالمور التالية :
يستخدم البوتاسيوم داخل النبات كعامل مساعد في نقل وتكوين  -1

 الكربوىيدرات . 



 يعتبر كعامل مساعد في تكوين الكموروفيل . -2
 يدخل في العمميات االنزيمية داخل النبات ويعادل الشحنة السالبة . -3
 يؤثر عمى درجة تموين الثمار مثل التفاح والخوخ وغيرىما .-4
ينظم عممية احتراق التبغ والتنباك واعطاء النكية الخاصة بيما عند  -5

 استخداميما.
يساعد النبات عمى مقاومة االصابات الحشرية ويساعد عمى تعويض  -6

 نسجة المتككمة عند توفره لمنبات .اال 
 نباتات لمصقيع يشجع نمو البراعم الجديدة لذلك فيو ميم عند تعرض ال -7

 مصادر البوتاسيوم في التربة :

 يوجد البوتاسيوم في مجموعة من المعادن االولية الموجودة في التربة مثل : 

 المايكا البيضاء ) المسكوفايت ( .-1
  البايوتايت ( .المايكا السوداء )  -2
 ورثوكميز الفيمدسباري .اال  -3

كما يوجد البوتاسيوم في المعادن الثانوية في التربة كمعدن االليسايت فضال 
عن تواجد ىذا العنصر بصيغة امالحو مثل امالح كاربونات وكبريتات 

 البوتاسيوم .

 ويوجد البوتاسيوم في التربة بعدة صور وكما يمي :

ة امالح ذائبة في محمول التربة كامالح الكبريتات وجود البوتاسيوم بصيغ -1
 والنترات والكاربونات .

 وجوده بصيغة متبادلة عمى اسطح الغرويات او وجوده بصورة مثبتة . -2



البوتاسيوم الذي يدخل في التركيب المعدني اي الذي يدخل في التركيب  -3
 البموري لممعادن االولية والثانوية .

 البوتاسيوم الموجود في البقايا العضوية المختمفة . -4

 جاىزية البوتاسيوم :

ان كل الصور التي يوجد فييا البوتاسيوم في التربة يمكنيا المساىمة في تغذية 
 ولكن بدرجات مختمفة وكما موضح ادناه :النباتات 

البوتاسيوم الموجود في محمول التربة والذي يوجد بصيغة ذائبة يكون  -1
 جاىزا لالمتصاص اال ان كميتو قميمة وغير ثابتة .

البوتاسيوم الذي يدخل في الشبكة البمورية لممعادن يكون قميل الجاىزية  -2
وتختمف المعادن في تزويد النبات بو ويمكن ترتيب المعادن حسب امكانية 

 –الكرانيت  –المسكوفايت  –ات بالشكل التالي : البايوتايت تجييزه لمنب
الميكروكمين حيث يكون اكثر المعادن تجييزا لمبوتاسيوم معادن  –يفمين الن

 المايكا .
البوتاسيوم الممدص وتمثل ىذه الصيغة المصدر االساسي لمبوتاسيوم  -3

ية العالية السيما في الترب الطينية التي تتصف بسعتيا التبادلية الكاتيون
 والتي تعد اكثر احتواءا لمبوتاسيوم .

 طرق اضافة االسمدة البوتاسية : 

تختمف المحاصيل في شدة احتياجيا لعنصر البوتاسيوم وتحقيقيا لالنتاج االفضل 
سريعة التحمل والتحول الى ايونات قابمة لمذوبان في  ولكون ان االسمدة البوتاسية

الماء لذا يفضل اضافة االسمدة الحاوية عمى ىذا العنصر قريبا من مناطق الجذور 
واشير عمما ان سعة المجموعات الجذرية تختمف فيما بينيا تبعا لنوع المحاصيل 



كل متعاقب طرق اضافة االسمدة البوتاسية ىي تجزئتيا واضافة ىذه االجزاء بش
الى االفق السطحي لمتربة وعند اضافة الماء الى التربة تذوب ىذه االسمدة وتنتقل 
الى اعماق التربة وعندما نفضل ىذه الطريقة فان ذلك ال يعني عدم صالحية طرق 
االضافة االخرى ، كما من الميم عدم اضافة االسمدة البوتاسية في اعماق بعيدة 

نية النبات من االستفادة من كامل الكمية المضافة . عن منطقة الجذور لعدم امكا
ويمكن لمبوتاسيوم الموجود بالصيغة الذائبة في اعماق التربة الصعود الى المنطقة 

 الجذرية بواسطة الخاصية الشعرية .

ومن الميم ان نذكر ان معظم الترب تكون حاوية عمى عنصر البوتاسيوم وال 
او الترب التي تحصل فييا ت الترب الحامضية تحتاج الى التسميد بو اال في حاال

ظاىرة تثبيت البوتاسيوم لذا فان البوتاسيوم قمما ينصح باضافتو الى ترب المناطق 
 الجافة بالرغم من قمة المعمومات حول طبيعة تواجده فييا .

 

 االختبار البعدي

ش ناق –ىناك اشارات الى عدم حاجة الترب العراقية لمتسميد البوتاسي  -1س
 العبارة مبينا رايك بالموافقة او الرفض .

 لماذا تكون الترب الحامضية فقيرة في محتواىا من البوتاسيوم ؟ -2س

 

 

 

 



 

 

 

 

 االسبوع التاسع :

 ضوية والسائمة اىميتيا وانواعيا االسمدة الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسمدة العضوية والسائمة اىميتيا وانواعيا :

 االختبار القبمي

 ما المقصود باالسمدة العضوية  وما ىي مصادرىا ؟ -1س

 ماذا نعني بالسماد السائل وىل سبق لك معرفتو ؟ -2س

اذا تمت اذابة االسمدة التقميدية المعروفة بالماء ىل يمكننا تسمية المحمول  -3س
 سمادا ذائبا ؟

 عرض الوحدة النمطية

او معدنية بقصد استكمال السماد : ىو كل ما يضاف الى التربة من مواد عضوية 
 العناصر الغذائية فييا وبالصورة الصالحة .

 االسمدة العضوية وانواعيا :

يتكون الجزء الصمب من التربة من معادن وصخور مجواة مكونة المعادن المختمفة 
 العضوية التي تقسم الى قسمين ىما : ويشمل ىذا الجزء الصمب المكونات

والديدان  البكتريا والفطريات والطحالب العضوية الحية وتشمللمكونات ا-1
 وغيرىا . كتيونومايسيتاتواال االرضية 

وتشمل بقايا النباتات والحيوانات واالسمدة العضوية التي االجزاء الميتة  -2
 مختمفة من التحمل .تضاف الى التربة . وىذه المواد تكون عمى درجات 

 وتقسم االسمدة العضوية الى قسمين ىما :

 عضوية الطبيعية االسمدة ال-1
 االسمدة العضوية الصناعية  -2



 تشمل االسمدة العضوية الطبيعية ما يمي :
رك جذور ي التربة : عادة ما يتم تتترك فصيل التي بقايا المحا -1

د المحاصيل واجزاء اخرى من النبات كالسيقان واالوراق في الحقل بع
% من اوزانيا االساسية اما 5جني المحصول وتقدر الكميات بحدود 

% من وزنيا نظرا 40المحاصيل المعمرة فان ما تتركو يكون بحدود 
ويفضل زراعة المحاصيل البقولية بعد اضافة االسمدة لجذورىا المتعمقة 

 ىذه البقايا تاخذ وقتا لتحمميا. العضوية بصورة بقايا محاصيل وذلك الن
 

سماد االخضر : وىو اية مادة نباتية تضاف الى التربة وتخمط معيا ال -2
عندما تكون خضراء او قبل نضجيا مباشرة وذلك بقصد تحسين خواص 
التربة ومنيا الخواص الغذائية او يعرف السماد االخضر بانو اي 
محصول يزرع بقصد قمبو في التربة ومعظم المحاصيل التي تزرع 

المحاصيل  تنمو لفترة قصيرة بين فترات نمو يكسماد اخضر ىي تمك الت
ير الرئيسية في الدورة الزراعية ويمكن استخدام المحاصيل البقولية وغ

ضر اال ان المحاصيل البقولية اكثر البقولية مثل الشوفان كسماد اخ
في محاصيل تفضيال من غيرىا ويجب ان تتوفر مجموعة من الشروط 

 السماد االخضر ىي : 
 الظروف المناخية وظروف التربة والدورة الزراعية المتبعة .تناسب  - أ

 بذورىا متوفرة ورخيصة وذلك الن عائدىا غير مباشر . - ب
 نموىا غزير وذات معدل نمو عال. - ت
 ليا القدرة عمى منافسة االدغال . - ث
 يسيل خمطو بالتربة . - ج



 ان يكون سيال في معامالتو الزراعية . - ح

المستعممة كسماد اخضر تضيف النتروجين وعموما فان المحاصيل البقولية 
وتساىم في تكوين دبال التربة وبالتالي تحسين قدرة التربة عمى االحتفاظ 

 بالمغذيات .

 االسمدة الحيوانية :  -3
بة تضيف تعتبر من اىم النواتج الثانوية لممزرعة وان اضافتيا الى التر 

د من دبال تروجين والفسفور والكبريت وتزيكميات ال باس بيا من الن
التربة وتحسن من خواصيا الطبيعية والكيمياوية والحيوية ويختمف 

 تبعا الى ما يمي :تركيب السماد الحيواني 
 نوع الحيوان وساللتو . - أ

 نوع االعالف التي يتغذى عمييا الحيوان . - ب
 طريقة تحضير السماد . - ت

 ويعتبر سماد الدجاج واالغنام اغنى من االسمدة االخرى .

 العضوية الصناعية :االسمدة -4
يوجد العديد من الطرق النتاج السماد العضوي وذلك لموصول الى معدل 
عال وسريع الحالل البقايا العضوية المستعممة في تحضيرىا بدون فقد 
كبير في العناصر السمادية بصورة غازية او بالغسل وانتاج ناتج نيائي 

من يا تركيبيا لو خصائص طبيعية وكيمياوية وحيوية جيدة وان يمكن
اطالق العناصر الالزمة لنمو النبات تدريجيا عند اضافتيا لمتربة وعادة 
تعمل كومات خارج الحقل وتتكون من البقايا العضوية بعد تكسيرىا في 

متر مربع وارتفاع كل طبقة  8 – 6( طبقات مساحتيا  7 – 6طبقات ) 



ىذه سم وتضاف الييا منشطات خاصة لالسراع من تحمل  60 – 50
البقايا وانضاج السماد خصوصا اذا كانت المخمفات العضوية غنية 

 بالموارد الكربوىيدراتية .

 أىمية المادة العضوية في التربة : 

 لممادة العضوية اىمية كبيرة في التربة لالسباب التالية :

 ة كالنتروجين والفسفور والكبريتتعتبر المادة العضوية مصدرا لعناصر عديد-1
 بناء التربة .تحسين   -2
 تحويل العناصر الغذائية الى صورة جاىزة لالمتصاص من قبل النبات . -3
 زيادة احتفاظ التربة بالماء . -4
 زيادة تدفئة التربة . -5
 تنشيط االحياء الدقيقة .-6

 االسمدة السائمة :

توجد االسمدة السائمة بصورة جاىزة او بصورة صمبة تذاب في الماء ومن ثم يتم 
ستخدم ىذه االسمدة بكثرة في المشاتل والبيوت الزجاجية استخداميا وت

 والبالستيكية ومن مميزات ىذه االسمدة ما يمي :

 اقل تكمفة من االسمدة الصمبة في معظم االحيان .-1
 موفرة لموقت وجاىزة انيا لالستيالك من قبل النبات  -2
 موفرة في كمية العمل المطموب واقتصادية  -3
 دالت االسمدة الصمبة يمكن استعماليا بنفس مع -4
 فعاليتيا ال تقل عن االسمدة االخرى . -5



تحتاج الى مكائن دقيقة و مضبوطة لنقميا الى المواضع المطموبة في  -6
 التربة .

 ويمكن تصنيف االسمدة السائمة الى مجموعتين ىما :
المجموعة المعروفة بنوعية مستمزمات الضغط الضروري الضافتيا ونوع -1

 ا .االلة الضرورية لي
المجموعة المعروفة بنوعية العناصر الغذائية الداخمة في تكوينيا وان  -2

و تحت انواع  االسمدة النتروجينية السائمة معروفة في االسواق العالمية
تروجينية السائمة تحت يفة من الضغوط حيث تتواجد االسمدة النمختم

 ئ وعديمة الضغطواط ضغط عال و

 عيوب االسمدة السائمة :

 مكمفة وتحتاج الى عناية في التحضير . -1
 اذا حضرت بتراكيز عالية تؤدي الى حرق االوراق . -2
 تزيد نسبة الرطوبة عمى االوراق وبالتالي االصابة بالفطريات-3

وتضاف االسمدة السائمة بعدة طرق فيي اما ان تضاف مع مياه الري او الرش 
 عمى االوراق بماطورات الرش او الرش بالطائرات .

 الختبار البعديا

تشير تحاليل التربة الى ان الترب العراقية فقيرة بمحتواىا العضوي . بين  -1س
 اسباب ذلك باسموب عممي .

ىل تؤيد استخدام االسمدة السائمة في الزراعة المحمية كالبيوت الزجاجية  -2س
 بعد معرفتك بعيوب االسمدة السائمة ؟



  

 

 

 

 االسبوع العاشر

 الكاممة ( –المركبة  –النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية ) البسيطة االسمدة 

 انواعيا وخصائصيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكاممة ( –المركبة  –االسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية ) البسيطة 

 انواعيا وخصائصيا 

 االختبار القبمي 

اذكر الصفات ىل سبق لك وتعرفت عمى انواع االسمدة المذكورة ؟  -1س
 الظاىرية ليذه االسمدة .

 المركبة والكاممة ؟ –ماذا نعني بكل من االسمدة البسيطة  -2س

 عرض الوحدة النمطية 

 االسمدة البسيطة : 

ىي االسمدة الحاوية عمى عناصر غذائية مفردة اي عنصر غذائي واحد سواء 
 اكان العنصر اساسيا ام ثانويا مثل نترات الصوديوم .

 المركبة : االسمدة

 وىي االسمدة الحاوية عمى اكثر من عنصر من العناصر السمادية .

 االسمدة الكاممة :

الفسفور   –وىي االسمدة الحاوية عمى العناصر السمادية الثالثة ) النتروجين 
 .والبوتاسيوم في ان واحد 

 االسمدة النتروجينية : 

اما بشكل نترات او  وتشمل جميع االسمدة التي تحتوي عمى عنصر النتروجين
 امونيوم او خميط منيما او بشكل امينات كما في اليوريا واىم ىذه االسمدة :



كبريتات االمونيوم : يصنع ىذا السماد عادة من تفاعل االمونيا مع  -1
% من النتروجين الصافي وحوالي 21حامض الكبريتيك ويختوي عمى 

مى شكل بمورات بشكل كبريتات ويكون ىذا السماد ع% من الكبريت 24
بيضاء شفافة تشبو بشكميا وحجميا بمورات السكر االبيض لذلك كثيرا ما 
يعرف محميا بالسماد االبيض . يؤثر ىذا السماد في التربة تاثيرا حامضيا 
لذلك يفضل استعمالو في الترب العراقية . ومن ميزاتو انو يحتوي عمى 

ريق الغسل كما ان مفعولو النتروجين بشكل امونيا لذلك ال يفقد بكثرة عن ط
سريع عمى النبات لسيولة ذوبانو في الماء وسرعة تيسره لمنبات اضافة 

 الى انو يكون مصدرا لمكبريت الذي يحتاجو النبات اضافة لمنتروجين .
نترات االمونيوم : وىو سماد يحتوي عمى النتروجين بشكل نترات -كبريتات-2

من حامض النتريك والكبريتيك  ومركبات االمونيوم ويصنع من خميط متعادل
% مناصفة بين النترات 26مع االمونيا وتكون نسبة النتروجين فيو حوالي 

% من الكبريت ويمتاز ىذا السماد بسيولة 12واالمونيوم وكذلك عمى نسبة 
خزنو واستعمالو وىو مفيد لممحاصيل التي تظير اعراض نقص النتروجين 

شنة رمادية المون مما يسيل نثره والكبريت معا وىو عمى شكل حبيبات خ
باليد وعدم بقائو عمى سطح االوراق والذي يؤدي الى حرقيا في حالة 
تراكمو عمييا كما قد يحدث بالنسبة الى سماد سمفات االمونيوم ويمتاز عنو 
بكونو جاىزا لالمتصاص من قبل النبات حال وصولو الى التربة بسبب 

 وجود النترات فيو .
من االسمدة التي ترتفع فييا نسبة النتروجين حيث يحتوي  اليوريا : وىو -3

% من وزنو من النتروجين مما يقمل من كمفة 46 – 42عادة عمى نسبة 
الشحن والخزن والتوزيع والتداول وغيرىا من النفقات ويصنع عمى شكل 



حبيبات ناعمة كروية الشكل بيضاء المون وسيمة الذوبان في الماء وذات 
التربة ومن اىم عيوبو انو يتحمل مائيا بسرعة عند  تاثير حامضي في

اضافتو الى التربة مسببا تطاير االمونيا . تتحمل اليوريا ببطئ في الترب 
الكمسية الفقيرة بالمادة العضوية وبشكل عام يعتبر ىذا السماد من افضل 

 االسمدة النتروجينية .

 االسمدة الفوسفاتية : 

فور ويكون ىذا العنصر فييا عادة عمى شكل وىي االسمدة الحاوية عمى الفس
فوسفات واىم خامات ىذا النوع ىي االسمدة الفوسفاتية الصخرية والعظام 
وتقاس القيمة السمادية ليذه االسمدة بمقدار الفسفور فييا محسوبا عمى 

 اساس نسبة خامس اوكسيد الفسفور ومن اىم االسمدة الفوسفاتية ما يمي : 

يصنع ىذا السماد بمزج كميات متساوية ت العادي : سماد السوبر فوسفا -1
من حامض الكبريتيك مع صخر الفوسفات منتجا خميطا يتكون من فسفات 
الكالسيوم االحادي والجيس وتتراوح نسبة خامس اوكسيد الفسفور فيو بين 

% وىذا السماد سيل الذوبان في الماء لذا فان جاىزيتو لمنبات 22 – 16
% من الكبريت عمى ىيئة كبريتات 10 – 8و يحتوي عالية اضافة الى ان

 الكالسيوم .
السوبر فوسفات الثنائي والثالثي : يحضر السوبر فوسفات الثنائي  -2

بمعاممة صخر الفوسفات مع خميط من حامض الكبريتيك والفسفوريك وىو 
% من خامس اوكسيد الفسفور . سيل الذوبان 30 – 25يحتوي عمى 

اىزا لمنبات وىو ايضا % مما يجعمو ج95 – 90بالماء حيث يذوب منو 
خميط من فوسفات الكالسيوم االحادي مع كبريتات الكالسيوم . اما الثالثي 



فيصنع بمعاممة صخر الفوسفات مع حامض الفسفوريك وىو يتركب اساسا 
من فوسفات الكالسيوم االحادي ودرجة احتوائو عمى الفسفور تتراوح بين  

%جاىزا  98 – 95الفوسفور منو  %من خامس اوكسيد50 -42
تختمف حسب  ة احتواءه عمى الكبريت فانياالستعمال النبات اما درج

% وىذه الكمية غير كافية الستيالك 3عمميات التصنيع وعادة ال يتجاوز 
النبات في الترب التي تعاني نقصا منو . وىذا السماد عمى شكل حبيبي او 
مسحوق ويستعمل كمخموط مع بعض المواد االخرى او يضاف مباشرة الى 

فة الوحدة فان كمالترب وبسبب احتواءه عمى نسبة عالية من الفسفور 
 .السمادية منو ارخص من بقية االسمدة  

 االسمدة البوتاسية :

وىي االسمدة التي تحتوي عمى البوتاسيوم وتقاس القيمة السمادية ليذا النوع 
من االسمدة بمقدار النسبة المئوية لمبوتاسيوم عمى ىيئة اوكسيد البوتاسيوم 

 واىم ىذه االسمدة ما يمي :

حتوي ىذا السماد عمى اوكسيد البوتاسيوم بنسبة كموريد البوتاسيوم : ي-1
% ويصنع عادة بمعاممة معدن السميفاتيت وذلك 63 – 60تتراوح بين 

باذابة كموريد البوتاسيوم ثم اعادة بمورتو . يختمف لون ىذا السماد من 
الى الوردي الى االبيض حسب طريقة تصنيعو وقد يكون عمى شكل االحمر 

ىو اكثر االسمدة البوتاسية شيوعا ويضاف الى حبيبات ناعمة او خشنة و 
التربة مباشرة او عمى ىيئة سماد مركب وىو سيل الذوبان في الماء 

 وسريع التيسر لمنبات .



% 50كبريتات البوتاسيوم : وىو ممح بوتاسي ابيض المون يحتوي عمى  -2
من اوكسيد البوتاسيوم ويصنع من تفاعل حامض الكبريتيك مع امالح 

م ويتصف بصفات مالئمة لمترب العراقية اكثر من كموريد البوتاسيو 
عالوة عمى البوتاسيوم  اسيوم النو يمد النبات بالكبريت اضافة الى البوت

ذلك فان كموريد البوتاسيوم ال يستعمل عادة لبعض المحاصيل مثل التبغ ، 
والبطاطا بسبب حساسيتيا من زيادة الكمور في التربة وىو ايضا سيل 

 في الماء .الذوبان 

 

 االختبار البعدي

 سمدة النتروجينية تراىا مناسبة لمظروف العراقية ؟ ولماذا ؟اي اال -1س

 اي االسمدة تفضميا البسيطة او المركبة ام الكاممة ولماذا ؟ -2س

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 االسبوع الحادي عشر

 مساوئ خمط االسمدة بانواعيا  –اىميتيا  –االسمدة المخموطة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 مساوئ خمط االسمدة بانواعيا : –اىميتيا  –االسمدة المخموطة 

 االختبار القبمي 

 ماذا نعني باالسمدة المخموطة وكيف يتم الخمط ؟ -1س

 لماذا يتم المجوء الى خمط االسمدة  -2س

 عرض الوحدة النمطية 

دة يمجأ الكثير من المزارعين الى خمط االسمدة العادية لتحضير ما يعرف باالسم    
المركبة او المخموطة حيث يحتوي السماد الواحد اكثر من عنصر من العناصر 
السمادية وميزة ىذه االسمدة المركبة ىو االقتصاد في تكاليف اضافة السماد الى 
التربة وكذلك باالمكان تركيب السماد بالنسب التي تحتاجيا التربة والمحاصيل . 

وعادة يتم المركب بالمعادلة السمادية وتعرف نسب العناصر السمادية في السماد 
تمثيميا بثالثة ارقام كل منيا يعبر عن احد العناصر السمادية الداخمة في تركيب 

 السماد المخموط وكما يمي :

 الرقم االول يشير الى النتروجين

 الرقم الثاني يشير الى الفسفور 

 الرقم الثالث يشير الى البوتاسيوم 

تعني ان نسبة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم  5:  10:  5 فالمعادلة السمادية
 % عمى التوالي .5%  ،  10%  ، 5ىي 



ويمكن تحضير السماد المركب بالنسب المشار الييا كمثال عند خمط الكميات 
التالية من االسمدة المذكورة في ادناه لتحضير طن واحد من السماد المركب او 

 المخموط :

 م كبريتات االمونيو 

 سوبر فوسفات الكالسيوم

 كبريتات البوتاسيوم 

 50وحدة خامس اوكسيد الفسفور و 100وحدة نتروجين فعال و  50حيث يمزم 
 وحدة اوكسيد البوتاسيوم .

 %20ولما كانت نسبة النتروجين الفعال في كبريتات االمونيوم 

 %16ونسبة خامس اوكسيد الفسفور في السوبر االحادي 

 %48البوتاسيوم في كبريتات البوتاسيوم ونسبة اوكسيد 

 625كغم من كبريتات االمونيوم و 250اذا يمزم لتحضير طن من السماد ان يؤخذ 
كغم من كبريتات البوتاسيوم وبيذا يصبح مجموع  104كغم من السوبر فوسفات و

كغم حيث يضاف ىذا  21كغم نحتاج الى  1000كغم ولبموغ  979االوزان اعاله 
 حاممة مثل الرمل الى االسمدة المخموطة . الوزن كمادة

 وىناك جممة من المحاذير الواجب مراعاتيا عند خمط االسمدة وىي :

 . يمنع خمط االسمدة الفوسفاتية مع نترات الصوديوم  -1
 يمنع خمط سماد السوبر فوسفات مع النترات خصوصا نترات الكالسيوم . -2



التي تؤدي الى فقدان النتروجين بعممية  يمنع خمط االسمدة النتراتية -3
 النشدرة وال االسمدة الحاوية عمى الكالسيوم مثل كربونات الكالسيوم .

ال نخمط االسمدة االمونياكية مع اي سماد حاوي عمى الكالسيوم او  -4
 كربوناتو .

 ال يخمط سماد نترات الكالسيوم مع اي سماد اخر . -5
 اي سماد يحتوي عمى اكاسيد الحديد .يمنع خمط االسمدة الفوسفاتية مع  -6

 اىمية خمط االسمدة :

 تعد عممية خمط االسمدة ميمة في الجانب الزراعي وذلك لالسباب التالية :     

 ان خمط االسمدة يخفض من نفقات التعبئة والتخزين . -1
يخفض نفقات النثر او االضافة الضافة جميع االسمدة مرة واحدة بدال من  -2

الضافة لكل عنصر من العناصر السمادية المراد اضافتيا تكرار عممية ا
 لمتربة .

الفسفور  –سد حاجة النبات من العناصر السمادية الرئيسية )  النتروجين  -3
 البوتاسيوم ( او اكثر في وقت واحد . –

 منيا : اال ان لخمط االسمدة مساوئ وعيوبا 

د خمط السوبر احتمالية فقدان النتروجين بسبب تكون حامض النتريك عن-1
 فوسفات مع النترات .

احتمالية فقدان النتروجين بعممية النشدرة وتطاير االمونيا كما يحصل في  -2
خمط االسمدة النتراتية واالمونياكية مع االسمدة الحاوية عمى الكالسيوم او 

 كربوناتو .



تحول الفوسفات الموجودة في السماد الى غير ذائبة كما يحصل عند خمط  -3
 االسمدة الفوسفاتية مع اسمدة حاوية عمى اكاسيد الحديد .

تكتل السماد او تحولو الى عجينة يصعب نثرىا وتوزيعيا في التربة كما  -4
 يحصل عند خمط سماد نترات الكالسيوم مع االسمدة االخرى .

 

 االختبار البعدي

 بناءا عمى ما تقدم من عرض ىل تؤيد خمط االسمدة ام ال ؟ -1س

 مع بعضيا ولماذا .ىل يمكن خمط جميع االسمدة  -2س

اذا توفرت  8:  15:  10طن من سماد مخموط معادلتو السمادية  2حضر  -3س
كبريتات  –سوبر فوسفات الكالسيوم االحادي  –لديك االسمدة كبريتات االمونيوم 

 البوتاسيوم .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 االسبوع الثاني عشر

البوتاسية  –الفوسفاتية  –االسمدة النتروجينية  –االثر المتبقي لالسمدة في التربة 
 العضوية  –

 

 

 

 

 

  

 

 

 



البوتاسية  –الفوسفاتية  –االسمدة النتروجينية  –االثر المتبقي لالسمدة في التربة 
 العضوية : –

 االختبار القبمي

 متبقية من االسمدة المختمفة في التربة ؟ىل ىناك اثار  -1س

 ماىي تاثيرات االسمدة المتبقية عمى البيئة وعمى خواص الترب ؟ -2س

 عرض الوحدة النمطية

 االثر المتبقي لالسمدة في التربة :

كيمياويات االسمدة الى التاثير عمى الصفات الفيزياوية اضافة الى  تؤدي     
لمتربة الى الدرجة التي تدعو الى االىتمام ، فتراكم  تاثيرىا عمى الصفات الكيمياوية

كميات معينة من عنصر الصوديوم في التربة يؤدي الى تدىور التركيب الحبيبي 
في الترب الطينية الثقيمة النسجة والى تدمير المواد الرابطة لممكونات الالعضوية 

صة من مادة االمر الذي يؤدي الى نشوء تربة بدون تركيب اي تصبح كتمة مترا
التربة التي يمكن معالجتيا باعادة حالة الترسيب التجميعي باضافة اسمدة سمفات 
االمونيوم والسوبر فوسفات التي يمكن ان تزيل ايوناتيا الموجبة ايونات عنصر 
الصوديوم الممدصة عمى معقد التبادل االيوني المتكون من الغرويات العضوية 

 . والالعضوية الموجودة في التربة

التي ىي عبارة عن مواد كيمياوية الى التربة يؤدي الى كذلك فان اضافة االسمدة 
تغيير درجة حامضية التربة ويعتمد ىذا التغيير في الحامضية عمى جممة عوامل 
من اىميا التركيب الكيمياوي لالسمدة المضافة ومخمفات ىذه االسمدة في التربة 

اصر التي يحتاجيا في نموه والموجودة في بعد استيالكيا او انتقاء النبات لمعن



االسمدة كذلك فان ىناك تاثيرات غير مباشرة عمى عممية النترجة والتبادل االيوني 
لمقواعد الكيمياوية اضافة الى سرعة عممية ازالة بعض ىذه العناصر بسبب حركة 

 مياه الري او االمطار او كمييما وسندرج في ادناه تحوالت بعض االسمدة :

رات الصوديوم : تتحمل نترات الصوديوم مائيا عند اضافتيا الى التربة الى نت-1
ايونات الصوديوم وايونات النترات حيث يستيمك النبات ايون النترات لحاجتو 
ليذا النوع من النتروجين في حين تبقى ايونات الصوديوم موجودة بكثرة 

ويات المتواجدة معيا وبالشكل الذي تسود تاثيراتيا عمى تاثيرات بقية الكيميا
لذلك يصبح تفاعل التربة قاعديا عند تجمع ايون الصوديوم ذو التاثير 
القموي ويمكن ان تتجمع النترات عند استيالك كمية الصوديوم اي عكس 
الحالة االولى وبذلك يكون تفاعل التربة حامضيا بسبب تكون حامض 

 النتريك .
سمفات االمونيوم : عند تحمل ىذا المركب ينتج كيمياويا نوعان من  -2

االيونات ىما ايونات االمونيوم الموجبة وايونات الكبريتات السالبة وبشكل 
عام فان حاجة النبات لمنتروجين تكون كبيرة وليذا فان امتصاصو اليون 

وتسود فييا االمونيوم يكون كبيرا ايضا لذلك يستيمك ىذا االيون من التربة 
ايونات الكبريتات الحامضية التاثير والتي تكون حامض الكبريتيك في التربة 

 مخفضة بذلك درجة تفاعل التربة .
: ان ىذا السماد يتكون من ايونات النترات واالمونيوم نترات االمونيوم  -3

 لذلك فان كل من ىذين االيونين يكون لو مصيرا مختمفا عن االخر :
 عمييا : النترات : ويجري - أ

 اوال : اما ان تؤخذ من قبل النبات او االحياء الدقيقة الموجودة في التربة .



ثانيا: واما ان تزال بسبب عمميات الغسل وتمقي بيا المياه الى الماء 
 االرضي نظرا لسيولة ذوبانيا في الماء .

ثالثا: واما ان تكون حامض النتريك نتيجة اتحادىا مع الييدروجين 
 تاثيرىا حامضيا في التربة . وبذلك يكون

 االمونيوم : ويصادف االحتماالت االتية :  - ب

اوال: االتحاد مع حامض الكربونيك الموجود في التربة وتكوين كاربونات 
 االمونيوم .

ثانيا: االتحاد مع غرويات التربة وحدوث ظاىرة التثبيت وان ىذه 
يوم من معقد الظاىرة قد تؤدي الى اطالق عنصري البوتاسيوم والكالس

 التبادل وجعميما اكثر جاىزية لمنبات .
 استيالكيا من قبل النباتات واالحياء الدقيقة الموجودة في التربة  - ث
تحمميا بايولوجيا وتكوين نتروجين او نترات حسب الظروف  - ج

 السائدة في التربة ليجري ما حصل في النترات عميو .

 مصير االسمدة الفوسفاتية : 

ركبات الفوسفاتية ىي عبارة عن فوسفات كالسيوم متنوعة وىي ان معظم الم     
 تتعرض الى :

اما ان تستيمك ايونات كل من الفوسفات والكالسيوم من قبل النبات  -1
 وتتناقص كمياتيا .

قاعدية كالحديد واالمونيوم والكالسيوم  او تثبت ايونات الفوسفات بايونات -2
عند تطرف درجة التفاعل في التربة وبيذا تتكون مركبات عديمة او ضئيمة 

 الذوبان 



واما ان تتحد ايونات الفوسفات مع الييدروجين وتكوين انواع عديدة من  -3
الحوامض الفسفورية المتنوعة التفاعل في حين يتحد الكالسيوم مع ايونات 

 د ويكون قاعدة قوية .الييدروكسي
 او تتحد مع مركبات اخرى متواجدة في التربة . -4

 مصير االسمدة البوتاسية :

يتشابو مصير االسمدة البوتاسية مع ما تؤول اليو االسمدة الفوسفاتية      
فالبوتاسيوم اما ان يستيمك او يثبت في بعض معادن الطين او يتحد مع ايونات 

قوية يضاف الى ذلك احتمال زوالو من جسم التربة الييدروكسيل وتكوين قاعدة 
بالغسل عن طريق حركة المياه الغزيرة المضافة الى التربة باتجاه المياه االرضية 
وىذا ما يحدث الفي الترب الخشنة النسجة الموجودة في المناطق الممطرة . اما 

وريد وكبريتات ايونات الكموريد ولربما الكبريتات ايضا في االسمدة البوتاسية ) كم
البوتاسيوم ( فيي ان تغسل كميات كبيرة منيا ذائبة في الماء االرضي او تتحد مع 
اي من القواعد السائدة في التربة كالكالسيوم مثال مكونة كموريد وكبريتات 

 الكالسيوم .

اما االسمدة العضوية فان تاثيرىا وعمى اختالف انواعيا ىو تاثير خامضي 
 لجيرية والمتعادلة .خصوصا في االراضي ا

 االختبار البعدي

التربة الكيمياوية  اي االسمدة المشار الييا تراىا اكثر تاثيرا عمى خواص -1س
 والفيزياوية ؟

 لماذا يكون تاثير االسمدة العضوية حامضيا ؟ -2س



 

 

 

 

 

 االسبوع الثالث عشر

 عضوية ( –انواعيا ) كيمياوية  –استخدام االسمدة كمصمحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عضوية ( –انواعيا ) كيمياوية  –استخدام االسمدة كمصمحات 

 االختبار القبمي

 ما المقصود بمصطمح مصمحات الترب ؟ -1س

 كيف تكون االسمدة مصمحات لمخواص غير المرغوبة في الترب ؟ -2س

 عرض الوحدة النمطية 

ميد تساىم المواد العضوية كاالسمدة العضوية او بقايا المحاصيل او التس    
االخضر مساىمة فاعمة في اصالح االراضي القموية فيي بعد خمطيا جيدا في 
التربة تتعرض لالنحالل بفعل البكتريا وينتج عن ذلك في اخر خطوات االنحالل 
تكوين غاز ثاني اوكسيد الكاربون بكميات كبيرة وتذوب في المحمول االرضي 

ثاني اوكسيد الكاربون عند مكونة حامض الكربونيك الذي يعادل القموية او ان 
وجود كاربونات الكالسيوم في التربة وذوبانو في ىذه البيئة ينتج بيكربونات 
الكالسيوم وبذلك يكون محمول التربة غنيا بايونات الكالسيوم والتي يمكن ان تحل 
محل الصوديوم عمى معقدات التبادل اضافة الى ان ثاني اوكسيد الكاربون الناتج 

مدة العضوية والمواد العضوية المختمفة في التربة يتفاعل مع من تحمل االس
ويحوليا الى بيكربونات الصوديوم التي تكون اقل ضررا كما ان كربونات الصوديوم 

لممادة العضوية دور في اكسدة الكبريت وتحويل الفسفور الى صورة ذائبة اضافة 
بطا اضافة الى انيا تزيد الى تاثيرىا في تكوين تركيب جيد لمتربة لكونيا عامال را

من قدرة النبات عمى احتمال ضرر االمالح وكما ان المادة العضوية مفيدة في 
استصالح الترب الرممية حيث تجعل تمك الترب اكثر حفاظا عمى الماء الموجود 
فييا اضافة الى تحسين خصوبتيا اذ ان من المعروف ان الترب الرممية ىي فقيرة 

 مختمفة .بالعناصر الغذائية ال



وقد وجد ان اضافة اوكزاالت االمونيوم وكاربونات االمونيوم ومواد كيمياوية اخرى 
واضح في تغيير ذوبان الجبس وذلك بسبب خفض حاصل الفعالية االيونية لمجبس 
عن طريق تفاعل ايونات ىذه المركبات بشكل مباشر مع الجبس وتحويمو الى 

 من تاثيره .مركبات صعبة الذوبان وبالتالي التخمص 

كذلك فان لممادة العضوية دور ميم في تحسين صفات الترب الجبسية اذ حصمت 
فروقات واضحة عمى انتاج بعض المحاصيل عند اضافة المادة العضوية الى ىذه 
الترب كما ان اضافة مخمفات الدواجن ادى الى تحسين في الصفات الكيمياوية 

استزراع الترب الجبسية وتكثيف ا ان والفيزياوية لمترب الجبسية وقد تبين ايض
االستزراع يمكن ان يساعد في تحسين صفات الترب الجبسية وقد يعوض عن 

 اضافات المادة العضوية .

كذلك وجد ان السماد العضوي اظير كفاءة عالية في استصالح الترب الكمسية 
الحامضي لممساعدة في استصالح  ويمكن استخدام االسمدة الكيمياوية ذات التاثير

الترب الكمسية ذحذيث ان اضافة السماد العضوي يعمل عمى تحسين خواص التربة 
الكيمياوية وذلك بزيادة سعتيا التبادلية الكاتيونية وخفض درجة تفاعميا اضافة 
الى اعتبار المادة العضوية مصدرا لمنتروجين العضوي وتزيد من احتفاظ التربة 

 ماءالكمسية بال

 االختبار البعدي

اي الترب العراقية تراىا بحاجة الى اضافة المصمحات ؟ وما ىي االسمدة  -1س
 التي تقترح اضافتيا ؟

 



 

 

 

 

 االسبوع الرابع عشر

 استخدام االسمدة في العراق –تصنيع االسمدة واىميتيا 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 استخدام االسمدة في العراق –تصنيع االسمدة واىميتيا 

 االختبار القبمي 

 ال؟ىل تتوفر في العراق والوطن العربي اسس صناعة االسمدة الكيمياوية ام -1س

 اي من االسمدة يمكن لمعراق تصنيعيا ؟ -2س

 عرض الوحدة النمطية 

 تصنيع االسمدة النتروجينية : 

 عمى المصادر التالية :بعتمد انتاج االسمدة النتروجينية    

الرواسب الطبيعية لنترات الصوديوم ونترات الصوديوم البوتاسية الموجودة -1
في اماكن كثيرة من العالم وعمى االخص في جميورية تشيمي وبعض بمدان 
امريكا الالتينية وىذه الرواسب الطبيعية توجد بالقرب من سطح االرض 

رات . بطبقات مختمفة السمك ومختمطة مع شوائب عديدة مختمفة بنسبة النت
الساخن ثم تترك  وتستخمص المواد الذائبة بالماء تستخرج ىذه الرواسب 

لتبرد ثم تعاد اذابتيا في الماء الساخن وىكذا عدة مرات حتى يتم فصل 
 نترات الصوديوم عن الكموريد القميل الذوبان قياسا بالنترات .

وقف االمونيا الممتصة عمى بعض انواع الفحم المستخرج من المناجم ويت -2
 استغالل ىذه الطريقة عمى الكمية الممتصة منو .

 تثبيت النتروجين الجوي ويتبع في ذلك عدة طرق نمخصيا باالتي  -3
طريقة االكسدة المباشرة : حيث تمرر شرارة كيربائية في خميط من غاز  - أ

االوكسجين والنتروجين فتتكون اكاسيد النتروجين التي تعطي حامض 
. وعند تكون حامض  3و  2و  1لماء وفقا النتريك عند اذابتيا في ا



النتريك تتم معاممتو بكربونات الجير او الجير الحي او كمييما لتنتج 
نترات الكالسيوم وىذه الطريقة تتبع في البمدان التي تتوفر فييا الطاقة 

 الكيربائية .
طريقة االختزال المباشر  : وممخص ىذه الطريقة ىو اختزال  - ب

امونيا بوجود عامل مساعد عمى درجة حرارة  النتروجين الجوي الى
جو           1000 – 200درجة مئوية وتحت ضغط  500 – 400

( ويتم الحصول عمى النتروجين من اليواء اما الييدروجين  4) معادلة 
 فيتم الحصول عميو باحدى الطرق التالية :

  ( 5امرار بخار الماء عمى الكاربون المتوىج ) معادلة 
  ( 7و  6غاز الميثان ببخار الماء ) معادلة معالجة 
 . ناتج من عمميات تكرير النفط 

ويحضر النتروجين من اليواء الجوي بتنقيتو من االوكسجين بامراره عمى الفحم 
جو  100المتوىج ثم تخمط الغازات بنسبة تواجدىا في االمونيا تحت ضغط 

عامل بحامض الكبريتيك واالمونيا الناتجة يمكن استعماليا مباشرة ويمكن ان ت
او الجبس النتاج كبريتات االمونيوم او تعامل بحامض النتريك النتاج نترات 
االمونيوم . ىذا السماد قابل لمتميع واالنفجار لذلك تعاد معاممتو بتحسين 
خواصو وذلك بواسطة كربونات الكالسيوم او الجبس النتاج نترات االمونيوم 

الجبسية كما انو يمكن اكسدة االمونيا الناتجة الى الجيرية او نترات االمونيوم 
حامض النتريك ومن ثم يعامل ىذا الحامض بالجير ) كربونات الكالسيوم ( 

الناتجة وذلك بخمط النتاج نترات الكالسيوم كما تحضر اليوريا من االمونيا 
 االمونيا بغاز ثاني اوكسيد الكاربون بوجود الحرارة والضغط وحسب العادالت   

 ( . 9و  8) 



وتحتاج الى  1898طريقة السيانيد : اكتشفت ىذه الطريقة في المانيا عام  -ج
 درجة حرارة عالية وخطواتيا العممية كاالتي :

  ( . 10تحضير اوكسيد الكالسيوم بتسخين كاربونات الكالسيوم ) معادلة 
  درجة  2200تفاعل اوكسيد الكالسيوم مع فحم الكوك عمى درجة حرارة

 ( . 11كاربيد ) معادلة  –مئوية لتكوين كالسيوم 
  درجة  1100كاربيد مع النتروجين عمى درجة حرارة  –ثم يتفاعل كالسيوم

( . وىذا السماد غير شائع  12سيانيد ) معادلة  –مئوية لتكوين كالسيوم 
 انتاجو عمى وفرة الطاقة الكيربائية كمصدر لمحرارة .االستعمال ويعتمد 

 : االسمدة الفوسفاتية 

يعتمد تصنيع ىذه االسمدة عمى صخر الفوسفات وىو المادة الخام التي تتركز      
عمييا صناعة االسمدة الفوسفاتية جميعيا وتعتمد ىذه الصناعة عمى تفكيك 
الروابط الكيميائية بين مكونات الصخر مما يجعل الفسفور الموجود اكثر قابمية 

ات ويتم ذلك باستخدام االحماض او لمذوبان في الماء وبالتالي اكثر صالحية لمنب
 الحرارة الشديدة .

 : استعمال حامض الكبريتيك 
 ( . 13ينتج سماد السوبر فوسفات االحادي او المفرد حسب ) المعادلة 

 : استعمال حامض الفسفوريك 
حسب   ينتج السماد المركز المعروف بالسوبر فوسفات الثنائي او الثالثي 

اد يحتوي عمى ثالثة اضعاف ما يحتويو ( وىذا السم 14) المعادلة 
 السوبرفوسفات االحادي وىو مفضل لمتخزين والتداول لزيادة تركيز الفسفور



االسمدة البوتاسية : يحضر من خام الكابنيت ويحضر منو كبريتات البوتاسيوم 
باالذابة والتسخين . تحضر كبريتات البوتاسيوم من تفاعل كموريد البوتاسيوم مع 

( . ويحضر من خام  15لصوديوم لتكوين كبريتات البوتاسيوم ) معادلة كبريتات ا
الكرانيت كموريد البوتاسيوم حيث يفصل منو الكموريد باالذابة والتسخين والتبريد 

من مياه البحار لفصل بمورات كموريد البوتاسيوم ويمكن تحضير البوتاسيوم 
حر الميت وعموما فان كل الحاوية عمى نسبة عالية من البوتاسيوم مثل مياه الب

 االسمدة البوناسية تذوب في الماء .

N2  + O2      2NO  …………………………….… ( 1 ) 

2NO + O2    2NO2 ……………………….……….( 2 ) 

3NO2 + H2O 2HNO3 + NO …………………..….( 3 ) 

3H2 + N2     2NH3 ………………………….…… ( 4 ) 

C + H2O      CO + H2 ……………………….……( 5 ) 

CH4 + H2O    CO + 3H2 ……………………….…( 6 ) 

CO + H2O     CO2 + H2 ………………………….( 7 ) 

2NH3 + CO2   NH2COONH4 ……………………..( 8 ) 

NH2COONH4    NH2CONH2 + H2O ………….…. ( 9 ) 

CaCO3              CaO + CO2 ………………….…( 10 ) 

CaO + 3C      CaC2 + CO ………………….….( 11 ) 

CaC2 + N2      CaCN2 + C …………………….( 12 ) 



[ Ca3 ( PO4)2 ]3 .CaF2 + 7H2SO4 3Ca ( H2PO4)2 +  

7CaSO4 + 2HF ………………………………………..………( 13 ) 

[ Ca3 ( PO4)2 ]3 .CaF2 + 14H3PO4 10 Ca ( H2PO4)2 + 
2HF …………………………………………………..…………( 14 ) 

2KCl + Na2SO4  K2SO4 + 2NaCl …….………….( 15 ) 

 

 استخدام االسمدة في العراق :

ان انواع االسمدة الكيمياوية المستخدمة في العراق ىي بالدرجة االولى ىي      
سماد كبريتات االمونيوم ويميو االسمدة الفوسفاتية ثم االسمدة المركبة بانواعيا 

 لحاضر ىما :ويسد العراق حاجتو من ىذه االسمدة من مصدرين في الوقت ا

استيراد االسمدة الكيمياوية : حيث كان العراق وال يزال يعتمد عمى استيراد -1
االسمدة الكيمياوية بانواعيا البسيطة والمركبة حيث يتم استيراد مجموعة 
واسعة من ىذه االسمدة ومنيا كبريتات االمونيوم واالسمدة المركبة بانواعيا 

 بريتات البوتاسيوم واليوريا .والسوبر فوسفات ونترات االمونيوم وك
تصنيع االسمدة الكيمياوية والعضوية : يقوم العراق من خالل معمل  -2

الشركة العامة لالسمدة الكيمياوية في البصرة والعائد الى وزارة الصناعة 
يث يتم انتاج اليوريا وكبريتات بتصنيع مجموعة من االسمدة الكيمياوية ح

توي عمى وحدات النتاج االمونيا وحامض االمونيوم اذ ان ىذا المعمل يح
 الكبريتيك المذان يعتبران اساس صناعة االسمدة النتروجينية .



اما بالنسبة لالسمدة الفوسفاتية فقد تم مسح مناطق الفوسفات في العراق وتحميل 
مكوناتيا واالتفاق عمى بناء معامل لالسمدة الفوسفاتية في مدينة القائم وكان 

الف  100الف طن من السوبر فوسفات الثالثي و  150بحدود  االنتاج المتوقع
طن من حامض الفسفوريك كمرحمة اولى لتزداد الى اربعة اضعاف كمية السماد 

 في المرحمة الثانية .

اما االسمدة العضوية المصنعة التي تعمل من نفايات المدن فقد تم انشاء معامل 
لتصنيعيا وان انتاجيا كان جيد النوعية ويفوق في نوعيتو االسمدة العضوية 

 الطبيعية 

 

 االختبار البعدي 

 اعرض رايك حول واقع استخدام الفالحين لالسمدة الكيمياوية والعضوية . -1س

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بوع الخامس عشراالس

 دراسة مشاكل خصوبة التربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة مشاكل خصوبة التربة :

 

 االختبار القبمي

 ماىي المشاكل التي تعانييا الترب من الناحية الخصوبية ؟ -1س

 ىل باالمكان معالجة ىذه المشاكل ؟ -2س

 

 عرض الوحدة النمطية 

تعتبر خصوبة الترب من االساسيات الميمة الواجب مالحظتيا في كافة برامج     
ادارة الترب وقد تكون اعمال خصوبة الترب من اولى الميام الواجب تقييميا في 
اي مشروع زراعي لما ليا من صمة باالنتاج وكيفية السيطرة عميو وقد اوضح 

خصوبة التربة في الموقع االول  الكثير من مختصي الترب اىمية ىذا االمر وجعموا
من سمسمة المالحظات الفنية التي تشمل كافة االمور المتعمقة بادارة التربة 
كاضافة المخصبات وطريقة اضافتيا وتركيب التربة وتيويتيا واصناف المحاصيل 

 الواجب زراعتيا وادارة موارد المياه وغيرىا من االمور .

العناصر الغذائية فييا والكميات المطموبة من  ان خصوبة التربة تعني مدى وجود  
قبل النباتات المزروعة لمحصول عمى مستوى عال من االنتاج وان خصوبة التربة 
ال تعني انتاجيتيا اذ ان انتاجية الترب تعني قابمية تمك الترب عمى انتاج 

اعتبارات االنتاجية الى جانب المحاصيل ولذلك فان الخصوبة تدخل كعامل في 
حوال الفيزيائية والكيميائية والمناخية لمترب لذلك فان الترب قد تكون خصبة اال اال

انيا غير منتجة ويمكن ان يكون سبب عدم االنتاج ىو وجود محددات لالنتاج 



ذاتو فعمى سبيل المثال ان الترب الممحية ىي ترب خصبة اال انيا غير منتجة 
فان الترب الصحراوية ىي ترب  بسبب مموحة ىذه الترب المحددة لالنتاج كذلك

خصبة اال انيا غير منتجة بسبب شحة المياه كما ان الترب تكون غير منتجة 
بسبب عدم جاىزية العناصر في ىذه الترب لسبب او الخر وتاتي عدم الجاىزية 
ىذه اما بسبب الفقدان او التثبيت لمعناصر الغذائية اما الترب غير الخصبة فيي 

ك يجب اضافة العناصر المغذية الييا وحسب حاجتيا من كل ترب غير منتجة لذل
عنصر اذ ان التسميد بدون تخطيط وحساب وتقدير ىو عبث وجيل وخسارة اذ 
عمى المزارع ان يضع في حسبانو تعويض الخصوبة المتناقصة لمتربة مع تشجيع 
 اعظم نمو نباتي ممكن مع تحسين نوعية المحصول المنتج اضافة الى فوائد اخرى

عرضية كتحسين بعض خواص التربة وبعكس ذلك فان تطبيقاتيا التسميدية ىي 
محاوالت فاشمة وضارة وليذا البد من االعتناء بمجموعة من االسس التي تفيد في 

 تعويض الخصوبة والتي تتعمق بالسماد المضاف وىذه االسس ىي :

طريقة  –موعد اضافة السماد  –الكمية التي يتوجب اضافتيا  –نوع السماد 
االضافة وتحدد ىذه االسس حسب نوع المحاصيل المزروعة او المراد زراعتيا مع 

 مراعاة الظروف االخرى لمتربة والظروف المناخية .

كذلك عند دراسة خصوبة التربة ال بد من معرفة الطبيعة الكيمياوية والفيزياوية 
الى مجموعتين  لمعناصر المغذية حيث يمكن تقسيم العناصر الغذائية الرئيسية

 رئيسيتين استنادا الى طبيعة سموكيا في التربة ىما :

العناصر الغذائية المتحركة : وىي التي تنتقل من بقعة الى اخرى ضمن  -1
جسم التربة بواسطة حركة محمول التربة وال تبقى في مكان واحد وذلك 
لضعف امكانية تثبيت ىذه العناصر في المعقد المعدني لمتربة واشير 



% من النتروجين 90االمثمة عمى ذلك ىو النتروجين والكبريت حيث ان 
 يستيمكو النبات اثناء تحركو في التربة .

العناصر المغذية غير المتحركة : وتشمل كافة العناصر التي يتاثر موقعيا  -2
في جسم التربة وىي كافة الكاتيونات والفسفور والموليبدنوم لذلك  فان  

سفور المضاف كسماد يستيمك من قبل النبات % فقط من الف25 – 20
 المسمد . 

ان دراسة الواقع الخصوبي لمتربة يحتم اجراء تحميالت مختمفة كتحميالت 
التربة وتحميالت االنسجة النباتية اضافة الى دراسة االعراض الفسيولوجية 
لتقص العناصر اذ ان ىذه العناصر الغذائية تتاثر بمجموعة من خواص 

كمية المادة  –درجة المموحة والقموية  –يعة الصرف الداخمي التربة كطب
عمق التربة والصفات الفيزياوية والكيمياوية  –نسجة التربة  –العضوية 

لمتربة اضافة الى عناصر المناخ كالحرارة مثال اذ ان لحرارة التربة تاثير 
عمى درجة جاىزية كل من النتروجين والفسفور والكبريت وبقية العناصر 
الغذائية المتواجدة في المادة العضوية المتاثرة بالحرارة كما ان لمواقع 
الرطوبي في التربة وتيوية التربة عالقة بعممية االمتصاص حيث يتعذر 
عمى النبات امتصاص مجموعة من العناصر المغذية عند انخفاض 
المحتوى الرطوبي في التربة او انخفاض مستوى تيويتيا حتى لو كانت 

 عناصر بييئتيا الجاىزة لالمتصاص .ىذه ال
لذلك فان دراسة الواقع الخصوبي لمتربة من حيث كميات العناصر الغذائية 
المتوفرة والعوامل المؤثرة عمى جاىزيتيا واضافة االسمدة الكيمياوية 
والعضوية بمختمف اشكاليا يتطمب التعرف عمى كل ما يؤثر عمى ىذه 

 ل النبات لذلك يقتضي ما يمي :من قبالعناصر وامكانية امتصاصيا 



 تقدير كميات العناصر الغذائية في التربة . -1
 تحديد جاىزية كل عنصر . -2
تقدير الصفات الفيزياوية لمتربة التي تؤثر في وجود العنصر او عدم  -3

 وجوده او جاىزيتو .
تقدير الصفات الكيميائية لمتربة السيما فيما يتعمق بالسعة التبادلية  -4

ومعقدات التبادل العضوية والمعدنية اضافة الى درجة تفاعل  الكاتيونية
 تالتربة اذ ان جاىزية العناصر ليا عالقة وثيقة بدرجة حموضة التربة .

تحديد الصفات الفيزياوية والكيمياوية التي تؤثر عمى تثبيت العناصر  -5
 وتحويميا من الصورة الذائبة الى الصورة المثبتة .

في التربة كونيا مصدرا لمجموعة من العناصر  تقدير المادة العضوية -6
 الغذائية اضافة الى تاثيراتيا المختمفة في التربة .

تحديد ظروف فقد بعض العناصر كالنتروجين مثال عمى شكل امونيا او  -7
 نتروجين من التربة ودراسة امكانية معالجتيا .

 حساب مموحة التربة وعالقتيا بجاىزية العناصر . -8
نات الكالسيوم والجبس في التربة كون االولى ترفع من تقدير كاربو  -9

 قيمة درجة التفاعل واالخرى تخفضو وعالقة ذلك بجاىزية العناصر .
دراسة عممية غسل بعض العناصر السيما العناصر المتحركة  -10

 كالنتروجين والذي يحتاجو النبات بكميات كبيرة .
ر مع االخذ بنظر دراسة تاثير كاربونات الكالسيوم عمى تثبيت الفسفو -11

يجب ان نضع في الحساب االعتبار عند التقييم الخصوبي لتربة ما 
الظروف المناخية لممنطقة وطبيعة المحصول المراد زراعتو الختالف 

 المحاصيل في درجة احتياجيا ليذا العنصر او ذاك .



 

 االختبار البعدي 

 

 اذكر مشاكل خصوبة الترب العراقية . -1س

 ىل تعتقد ان الظروف المناخية في العراق ليا تاثير عمى خصوبة التربة ؟ -2س

 

 واهلل 

 ولي التوفيق

 


