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:المقدمة

كثيرة في ان النقلة الزراعية المتنامية في قطر لزيادة االنتاج الزراعي ضاعفت المساحات المزروعة اضعافا  •
التقنيات فترة زمنية قصيرة، كذلك تضاعفت انتاجية المحاصيل خصوصا  الخضروات وهذا راجع لتوظيف

.الحديثة من خالل الزراعة واهمها االسمدة

:  السماد•

(مواد غذائية)هو مادة تضاف للتربة من اجل مساعدة النبات على النمو، وتحتوي االسمدة على مغذيات •
.  اساسية لنمو النبات

•(FAO ) على االقل من واحد او أكثر من العناصر الغذائية %5هي المواد الطبيعية والمصنعة المحتوية على
(.النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم)االساسية الثالثة للنبات 



:أهمية االسمدة

.تعمل علي زيادة االنتاج وزيادة ايرادات المزرعة•

.تساهم في رفع مستوي خصوبة التربة•

.رفع كفاءة النباتات الي اعلي مستوي ممكن•

.تعويض النباتات عن العناصر المفقودة من التربة•

.تكثيف نشاط بعض الفطريات التي يحتاجها التربة•

المحافظة على التربة والنبات من بعض االمراض الفيروسية والبكتريا والحشرات•
.والقوارض الضارة



: تغذية النبات
هي هنالك مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لحياة النباتات، يحتاجها بكميات متوازنة و•

ض عنصرا، حيث يسبب نقصانها او زيادتها خلال في نمو النبات، كما ان هنالك بع( 16)حوالي 
.النتاجيةالعناصر الضرورية التي ال يستطيع النبات اكمال دورته في غيابها ويؤثر على قدرته ا

بات من ، ويصل اغلب العناصر الي الن(الهواء والماء والتربة)مصادر العناصر الغذائية للنبات هي •
.خالل محلول التربة

.في صورة ثاني اكسيد الكربون( الكربون)من الهواء •

(.الهيدروجين واالكسجين)من الماء •

يوم، النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، الكالس)من التربة و االسمدة العضوية والمعدنية •
( .الماغنيسيوم،الكبريت،الحديد،المنجنيز،الزنك،النحاسالبورون،المولبيدنيوم و الكلور

من بروتوبالزم % 92مجتمعة اكثر من ( الكربون، االكسجين والهيدروجين)يشكل العناصر الثالثة •
الخاليا النباتية الحية، ويمتص   

من البروتوبالذم الحي، اما % 2النيتروجين اكثر من اي من العناصر األخرى بحيث يشكل حوالي 
الفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم 



العناصر الغذائية 

من بروتوبالزم % 92مجتمعة اكثر من ( الكربون، االكسجين والهيدروجين)يشكل العناصر الثالثة •
% 2ل حوالي الخاليا النباتية الحية، ويمتص النيتروجين اكثر من اي من العناصر األخرى بحيث يشك
تمتص بكميات اقل من البروتوبالذم الحي، اما الفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت ف

الزنك ، الحديد ،)بكثير من النيتروجين ، ويمتص النبات باقي العناصر بكميات قليلة جدا وهي 
( .المنجنيز ، النحاس ، البورون و المولبيديوم 

ر بكميات قليلة جدا والكبريت فتمتص بكميات اقل بكثير من النيتروجين ، ويمتص النبات باقي العناص•
( .الحديد ، الزنك ، المنجنيز ، النحاس ، البورون و المولبيديوم )وهي 

(  تقسم كمي)تنقسم العناصر الغذائية الي فئتين : وظائف العناصر الغذائية•

ناصر وهي تلك التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة وتنقسم الي ع: العناصر الضرورية الكبري-أ
.ضرورية كبري ومتوسطة

.بيرة لنموهوهي تلك التي يحتاجها النبات بكميات ضئيلة وذات اهمية ك: العناصر الصغرى او الدقيقة-ب



العناصر االساسيةو الكبري والمتوسطة

طة العناصر الضرورية المتوس العناصر الضرورية الكبري العناصر االساسية 

Mg  المغنيسيوم N  النيتروجين C            الكربون

Ca  الكالسيوم P الفسفور H        الهيدروجين

S    الكبريت K  البوتاسيوم O االكسجين  



العناصر الضرورية الصغري

Mn    المنجنيز Fe          الحديد

Mo  المولبيدينوم Cu النحاس    

Cl    الكلور Zn             الزنك

B         البورون



:تاليةيعتبر العنصر ضروريا للنبات إذا توفرت فيه الشروط ال

.هيؤدي غياب العنصر على حدوث نمو غير طبيعي وفشل في إكمال دورة حيات1.

.يجب اال يقوم عنصر اخر بعمله في غيابه2.

عن طريق يجب ان يحدث تأثيره بصورة مباشرة على نمو وميتابوليزم النبات، وليس3.

.غير مباشر كإحداث تأثير مضاد لنعصر اخر مثال



:  وظائف العناصر الغذائية للنبات واعراض نقصها

غذي نفسه النبات كائن حي يحتاج الي التغذية كغيرة من الكائنات الحية الموجودة على سطح االرض فهو ي•
مثيل الضوئي، بنفسه عن طريق امتصاص العناصر، واالمالح المعدنية من التربة في عملية تسمي بعملية الت

ها إذ ان اي نقص في هذه العناصر يؤثر بشكل مباشر على النباتات، من حيث شكلها الخارجي ونمو
.واثمارها

هنالك عناصر غذائية متحركة وهي التي تظهر اعراض نقصها على االوراق المسنة او الكبيرة اوال، ✓
.وعناصر اخري غير متحركة وهي التي تظهر اعراض نقصها على االوراق الحديثة

.النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، الماغنيسيوم والزنك: هيالعناصر المتحركة•

.الكالسيوم، الحديد، المنجنيز، النحاس، البورون ، المولبيديوم : هيالعناصر الغير متحركة•



 :

العناصر الضرورية الكبري

اعراض النقص وظيفة العنصر العنصر الناقص

.تقزم النبات وعدم نموه بشكل طبيعي▪

اصفرار االوراق السفلية في النبات▪

تكون السيقان قصيرة واسطوانية

.يوجد في معظم مكونات الخاليا حيث يكون البروتين▪

كوين يشترك في جميع العمليات االساسية لبناء النبات وت▪

.انتاجه 

النيتروجين 

يضعف نمو النبات▪

يعييصبح لون االوراق اخضرا قاتما مغايرا للون الطب▪

تظهر االوراق حديثة النمو بلون اخضر مزرق مع ▪

.وجود صبغات ارجوانية

.يقل عدد االزهار في النبات ▪

يوجد في االحماض النووية▪

RNA. DNA ومركبات الطاقة

ضروري في عملية التمثيل الضوئي▪

يدخل في انقسام الخاليا وتكوين االنسجة النباتية

الفسفور

تظهر بقع صفراء بشكل نقط صغيرة على سطح▪

.االوراق مع وجود حروق على حوافها

وجود خطوط صفراء في االوراق عند الحواف باتجاه▪

.الداخل

.بقاء حجم االوراق صغيرا ومنكمشا▪

.يعمل كعامل مساعد في كثير من التفاعالت▪

.مسؤول عن فتح وغلق الثقور▪

.يعمل على انتقال الغذاء من االوراق الي الثمار▪

ي يحسن من النظام المائي ومسئول عن االنضباط االسموز▪

.للخلية 

البوتاسيوم



(:1)العناصر الضرورية المتوسطة والصغرى -2
اعراض النقص وظيفة العنصر العنصر الناقص

.زوال اللون األخضر من األوراق والفروع الصغيرة▪

.شحوب األوراق الكبيرة وظهور بقع داكنة عليها▪

م تساقط لالوراق تباعا، الكبيرة ثم الصغيرة ث▪

.االوراق النامية 

يوجد في الكلوروفيل وفي أجزاء كثيرة من ▪

.االنزيمات

.يساهم في بناء وتكوين البروتين▪

الماغنيسيوم

.ضعف نمو المجموع الخضري والجزري في النبات▪

.اصفرار األوراق المتبرعمة الجديدة▪

.جفاف القمم النامية لألفرع الصغيرة▪

.ظهور بقع غامقة ومحترقه علي سطخ االوراق▪

.يؤثر على نشاط كتير من االنزيمات▪

دخل ينظم نفاذية االغشية ويشكل االمالح التي ت▪

.في تركيب جدار الخلية

ينظم درجة حرارة حموضة الخاليا، و مسؤول ▪

..عن اتزان ايونات البوتاسيوم والصوديوم

الكالسيوم

ظهور األوراق باللون األخضر الباهت او األصفر ▪

الشاحب، وضعف في نمو الجزور وظهورها على 

.سطح التربة

اخضرار العروق الورقية بدرجة اقل من الساق، ▪

ها اصفرار حواف األوراق الحديثة والمسنة وانحناء

الي األسفل

يوجد في االحماض االمينية وكمرافق انزيمي الكبريت



(:2)العناصر الضرورية المتوسطة والصغرى 

اعراض النقص وظيفة العنصر العنصر الناقص

ل الي تصبح األوراق الحديثة شديدة الشحوب وتتحو▪

تميزة اللون األصفر، ولكن تبقي عروقها الرئيسية م

باللون ألخضر

جفاف او احتراق جزء من األوراق او الورقة ▪

.كاملة، وتساقطها

.عامل مساعد في تكوين وبناء الكلوروفيل▪

يدخل في تركيب عدد من االنزيمات المسئولة عن▪

طاقة هدم وبناء البروتين، يدخل في عمليات تبادل ال

.وعمليات تثبيت النيتروجين

الحديد

يقان تأخر نمو األجزاء العلوية في النبات وتشوه الس▪

ر واألوراق واالوراق الحديثة وتلونها باللون االصف

.وموت بعض اجزاء حواف االوراق 

نتقال نقص عقد الثمار وتقزيمها بسبب قصور في ا▪

حبوب اللقاح

.ضعف وتحلل الخاليا في القمم النامية▪

ي يؤثر في نقل السكريات واستعمال الكالسيوم ف▪

.تكوين جدار الخلية 

يؤثر في تركيب الهرمونات ونمو القمم النامية،▪

وين ويساهم في تفكيك االوكسينات المتراكمة وتك

البروتين والحامص النووي وبناء وهدم 

الكربوهيدرات

البورون

ضعف النمو الورقي والجزري للنبات وحدوث ▪

.تقاعس في االثمار بشكل عام

تحول لون األوراق الي اللون األصفر الشاحب ▪

وموت وتساقط كافة البراعم الزهرية، تجعد عقد 

.االغصان الغضة وجفافها

.يدخل كمكون في كثير من انزيمات االكسدة▪

ذور، يدخل في تكوين اللجين والبروتين وإنتاج الب▪

.ويعمل علي ابطال سمية بعض المركبات

النحاس



(:3)العناصر الضرورية المتوسطة والصغرى 
اعراض النقص وظيفة العنصر العنصر الناقص

ة ، ظهور بقع صفراء في العروق الورقية الصغير▪

وتحول لون العروق الصغيرة الي اللون الرمادي 

الباهت في حال زيادة النقص كما هو الحال في 

.نبات الطماطم

ر تقزم النبات، ونقص النمو بشكل عام، واصفرا▪

األوراق مع وجود خطوط ملونة باللون البني 

والبرتقالي في العروق الورقية الصغيرة

يل يدخل جزئيا في عدة انزيمات للتنفس والتمث▪

.الضوئي واستعمال النيتروجين

يدخل في بناء وهدم البروتينات

المنجنيز

حدوث تقزم خضري في بعض النباتات▪

وجود اللون األخضر الغامق في وسط األوراق، ▪

ن وانتشار اللون األصفر علي جوانب األوراق وبي

.العروق الورقية

نة تكوين اوراق قصيرة وصغيرة ذات اطوال متباي▪

.، وظهور بقع بنية 

يدخل في تكوين جزء من االنزيمات الداخلة في بناء 
هرمون االكسجين وفي اكسدة السكريات

الزنك

ة ظهور اللون األصفر الشاحب على األوراق الطرفي▪

د الصغيرة، ثم احتراق الحواف بشكل كامل، وتجع

، األوراق العليا بشكل كامل في الحاالت المتقدمة

وتقزم النبات وتفشل في عقد الثمار،

مكون أساسي في اختزال النتريت المولبيديوم



: حركة العناصر الغذائية داخل النبات  ونقص الغذاء 

.تظهر اعراض نقصها على أوراق الثلث السفلي للنبات N-P-Kعناصر سريعة الحركة •

– Sعناصر متوسطة الحركة • Cu – Mg – Mo  وتظهر اعراض نقصها على قاعدة أوراق

.الثلث األوسط

– Feعناصر بطيئة الحركة • Mn – Zn تظهر أعراض نقصها على قاعدة أوراق الثلث العلوي.

– Caعناصر شبه عديمة الحركة  • B تظهر اعراض نقصها على قمة أوراق الثلث العلوي  .



: كيفية امتصاص الجذور للعناصر الغذائية المعدنية 
يوم او سالبة مثل البوتاسيوم الكالسيوم ، المغنيس( كاتيونات)يمتص النبات معظم غذائه من خالل جذورة  ، حيث تدخل العناصر علي صورة ايونات اما موجبة •

.مثل النترات ،الكبريتات والكلوريد ( آنيونات)

ة القمم النامية د كميديمتص النبات معظم الماء والعناصر الغذائية من خالل المناطق الدقيقة االمامية للجذور الشعرية والتي تسمي بالقمم النامية للجذور،وتح•

( .العناصر الغذائية+الماء)للجذورمدي قوة النبات علي االستفادة من الماء والعناصر الغذائية الموجودة في محلول التربة 

:  يمتص الجزور العناصر الغذائية في ثالثة خطوات هي ➢

ان او التبادلتبدأ اولي مراحل االمتصاص وهي تحويل العنصر الغذائي من الصورة الصلبة الي الصورة الميسرة لالمتصاص ويتم التحويل  بالزوب. 1

.االيوني او الخلب 

ربة الي المنطقة حيث تتحرك العناصر في هذه الحالة في صورة ايونية من منطقة ما في محلول الت) انتقال العناصر الي منطقة وجود الجذور النشطة لالمتصاص 1.

.االنتقال الكلي او االنتشار او االعتراض الجذري للعناصر او التبادل بالتالمس )التي تسمح بامتصاصها علي الجذور عن طريق 

.انتقال االيونات الي داخل الجذر2.



:  العوامل المؤثرة علي تيسير العناصر الغذائية 
PH:درجة حموضة التربة 1.

.يزداد معدل امتصاص العناصر الغذائية بواسطة النبات عند درجة الحموضة المتعادلة •

EC: ملوحة التربة 1.

ذائية تجمع االمالح في مجال انتشر الجذور يؤدي الي جدوث نقص شديد في امتصاص العناصر الغ•
اضح في وهذا يؤدي الي تدهور و( البوتاسيوم والمعنيسيوم والكالسيوم)الالزمة للنبات خاصة عناصر 

.النمو وانخفاض في كمية ونوعية المحصول 

CaCO3محتوي التربة من كربونات الكالسيوم .3•

رار عمليتي زيادة كربونات الكالسيوم في الطبقة السطحية يؤدي الي تكوين قشرة صلبة نتيجة لتك•
.التجفيف والترطيب وهي تؤدي الي صعوبة نمو النبات وتهتك جذورة 

محتوي التربة من المادة العضوية ، والكائنات الحية الدقيقة بالتربة 1.

.قوام التربة 2.

.الرطوبة االرضية والتهوية ودرجة حرارة التربة 3.

.نوع النبات 4.



:عملية التسميد
.هي اضافة االسمدة الي التربة بهدف زيادة خصوبتها لرفع االنتاج •

.تستخدم في عملية التسميد اسمدة كيميائية وعضوية ، وتضاف االسمدة اما يدويا او اليا •

.يمكن اضافة االسمدة باشكال مختلفة منها الصلب ومنها السائل •

.تضاف االسمدة حسب نوعها اما فوق التربة او بخلطها مع التربة •

: بدأت الحاجة لتسميد النبات تتعاظم وتتزايد نتيجة للعديد من العوامل اهمها ما يلي✓

.زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد االرضية والمائية الصالحة للزراعة-

.تطور علوم الهندسة الوراثية وتربية النبات-

فسفور ال) في بعض انواع الترب واالراضي مثل القلوية والجيرية والملحية يصعب على جزور النبات امتصاص  بعض العناصر-
ثبتة اي في رغم توافر هذه العناصر في التربة، ولكنها تكون في صورة غير ذائبة وم(والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون 

.صورة غير ميسرة او صالحة لالمتصاص

ات والبكتريا تناقص االعتماد على االسمدة العضوية بسبب احتوائها على بذور الحشائش وكثير من المسببات المرضية مثل الفطري-
.الخ...والنيماتودا 

ي التربة مما ادي الي استنفاذ المخزون من العناصر الغذائية ف( زيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة)ظهور الزراعات الكثيفة -
.وبالتالي ظهور اعراض نقصها على النبات مما ينعكس سلباً على االنتاج المتوقع

.  رتطور صناعة االسمدة الكيميائية وتحسين جودتها وانتاجها بصورة أكثر نقاوة وتحتوي على الكميات المطلوبة من العناص-



االسمدة 

:  أنواع االسمدة✓

.أسمدة عضوية واسمدة معدنية: يوجد نوعان من األسمدة•

االسمدة العضوية  هي المخلفات النياتية والحيثوانية و مصدرها النباتات المتحللة والمواد الحيوانية •

.األسمدة المعدنية هي مركبات كيميائية تنتج وتصنع من عناصر او مواد محددة•

:رتب األسمدة✓

وجينية او من األسمدة ما يحتوي على عنصر غذائي رئيسي واحد وتسمي باألسمدة المباشرة او البسيطة مثل األسمدة النيتر•
ر الغذائية وتلك المحتوية على عنصرين او ثالث عناصر رئيسية تسمي اسمدة متعددة العناص. الفوسفاتية او البوتاسية

.وتسمي أحيانا باألسمدة الثنائية او الثالثية تبعا لعدد العناصر الرئيسية بها(مركبة)



:  القواعد األساسية للتسميد الفعال
:  تقدير الجرعة او الكمية المناسبة من األسمدة. 1

نصر عن طريقعملية احتساب االحتياج الفعلي من األسمدة، والتي تقدر باحتساب االحتياج الفعلي للنبات والكمية المتاحة من الع

.واذا كانت االحتياجات اكثر من الكمية المتاحة فمن الضروري اللجوء الي التسميد( التربة واالسمدة العضوية)

:  التسميد في الوقت المناسب. 2

.تختلف احتياجات النبات من المغذيات حسب مراحل النمو، ولكل محصول احتياجاته وتوقيته للتسميد

:اختيار الظروف المناخية المناسبة. 3

ب للنترات لظروف المناخية لها دور كبير في ضياع وتسريب النترات من الفرشة المائية، كذلك عند تساقط االمطار يحدث تسري
.وأبعاده من منطقة الجزور

:  ستخدام األسمدة ذات الجودة العالية. 4

.  ان اختيار األسمدة ذات الجودة العالية له دور كبير في فعالية التسميد

:طريقة التسميد.5

.ميدتعد طريقة إضافة األسمدة عنصرا أساسيا في اإلدارة الزراعية، حيث يلعب دورا كبيرا في انتظام وجودة التس•



:  طرق اضافة األسمدة
ات و توجد عدة طرق إلضافة األسمدة للنباتات، ويتوقف استعمال اي طريقة على حسب نمو النبات•

ن طريقة الزراعة،و يمكن تلخيص الطرق المستعملة في اضافة األسمدة حسب استخدامها ، ويمك
: استخدامها  حسب الحوجة في مرحلتين هما 

: مرحلة التسميد قبل الزراعة1.

وية أو والتي تضاف فيها االسمدة في فترة اعداد  وتحضير التربة في حالة التسميد باألسمدة العض
.ي التربةباألسمدة الفوسفاتية ، واحيانا تضاف بعض المواد الكيماوية لكي تعادل الحموضة والقلوية  ف

ي يتحلل قبل الحراثة االخيرة إلتاحة فرصة طويلة للسماد لكنثراوفي هذه المرحلة تزود االرض بالسماد 
 .حتى يتمكن النبات من االستفادة منه

:وتوجد طرق مختلفة للتسميد بعد الزراعة منها: مرحلة التسميد بعد الزراعة . 2

يد وهي إضافة األسمدة على سطح التربة نثرا ، تتبع هذه الطريقة في تسم: التسميد  بالنثر -أ
الحاجة الخضراوات الكثيفة مثل الجزر والسبانخ وغيرها ، وتستخدم أحيانا في أحواض المشتل إذا دعت

جب ويفضل عدم استعمال األسمدة المركزة لصعوبة التوزيع وما قد تتعرض له األوراق من ضرر وي. 
ثر إال إذا عدم اجرائها أثناء هبوب الرياح وال يصح استعمالها إذا كان السماد فوسفاتياً وال يلجأ الى الن

.كانت الكميات المستعملة كبيرة



ف باختالف تتم بوضع السماد على خط الزراعة على أبعاد متفاوتة من مواقع النباتات وتختل: طريقة الخطوط-ب

.اعمارها وتغطى األسمدة بعزق األرض بعد التسميد

( :التسميد الورقي)التسميد بالرش-ج-ت

لتربة وهي اذابة السماد واعطائها للنبات مع مياه الري ، يمكن اضافة بعض األسمدة على صورة محلول الى ا

بكميات ضئيلة او بطريقة الرش على النباتات والتي تتبع في حالة نقص بعض العناصر الصغرى والمطلوبة

مان كذلك تستعمل عند استعمال اليوريا كسماد نيتروجيني وهذه الطريقة ترافقها صعوبات منها عدم ض

ية الرش على التصاق المحلول باألوراق المعاملة وأيضا دقة تركيز المحاليل المستعملة وقد يكون القائم بعمل

.غير دراية وخبرة كافية بعمليات الرش

https://kenanaonline.com/users/arabic-office/tags/48688/posts


:تقدير االحتياجات السمادية

:  العوامل المحددة لتقدير الكميات المضافة من االسمدة هي •

.نوع السماد المستخدم. 1

رتبة السماد المستخدم. 2

المساحة . 3



: برنامج التسميد للمحاصيل  

:شروط بدء تنفيذ برنامج التسميد •

.التأكد التام من عدم وجود عطش او اي مظاهر اجهاد علي المحصول 1.

.وجود نسبة رطوبة بالتربة2.

.التأكد من سالمة الوصالت وخراطيم المياه 3.

عدم وجود اصابة المحصول المستهدف باعفان الجزور 4.

:  العوامل المؤثرة في اختيار برنامج التسميد•

(.ارض مكشوفة ، بيوت محمية مبردة ، هيدروبونيك)طريقة الزراعة 1.

.طريقة الري 2.

.خبرة المهندس المسؤول في معرفة ومتابعة مواعيد التسميد 3.



:االسباب الرئيسية لعدم نجاح برنامج التسميد 

.عدم وجود متخصص علي دراية ببرنامج التسميد بالمزرعة 1.

ات المائية محاولة تطبيق برنامج تسميد محصول لمحصول اخر يختلف  عنه في الصفات واالحتياج2.

.والسمادية 

.عدم اجراء تحليل التربة والمياة 3.

.عدم المعرفة الكافية بقواعد خلط االسمدة علي الصورة الصلبة والسائلة 4.



برنامج عملي 

( :  الطماطم)اعداد برنامج تسميد لمحصول 

في الحقل المكشوف . 1

في البيت المحمي المبرد . 2

الكمية المستخدمة

مرحلة عقد الثمار 

الكمية المستخدمة 

مرحلة االزهار

الكمية المستخدمة 

في مرحلة النمو الخضري 

األسمدة  المستخدمة 



شكرا لحسن استماعكم 


