
 البذور واالنبات

مدخر غذاء  لديه ما يحتاج اليه أثناء األنبات من ،نبات جنيني صغير في حالة سكون:  البذرة
 . الخارجية اتوتغلفه أغلفة تحميه من المؤثر

  

 بذور الحنطة                           أغلفة البذرة                    

فيتركب من  الجنينللجنين والجنين الداخلي، أما  تعددالم غلفةاأل ظهرت   لحنطةاأجزاء بذرة 

، واألوراق والساق الجذرنفس األعضاء األساسية التي يتركب منها النبات البالغ، وهي 

غير، فيسمى الجذر الجنيني بالجذير، والساق الجنينية ولكن في صورة مصغرة غاية التص

 أحاديات الفلقةفتتكون البذرة في  مغطاة البذورختلف عدد الفلقات في النباتات تبالريشة. و

، وتتكون النخيل الشعير والذرة القمحمن فلقة واحدة )ومن هنا أتى االسم( ومثال ذلك بذور 

 . القطنو الخروع، ،الفاصولياء العدس، الباقالءمثل  ثنائيات الفلقةالبذرة من فلقتين في 

ط النبات. وقد كون البذور من تراكيب تسمى بويضات موجودة في األزهار أو على مخاريتت

صّنف علماء النبات البذور إلى مجموعتين رئيسيتين هما : بذور م غلفة أو مغطاة، و بذور 

 عارية.

تتكون البذور المغلَّفة في النباتات كاسيات البذور. والتي تكون بييضات ها محصورة في تكوين 

ذلك الثمرة التي داخل الزهرة ي سمى المبيض. وبزيادة نضج البذرة يتضخم المبيض مكوًنا ب

 ثمارتقوم بتوفير بعض الحماية للبذرة المتكّونة. وفي بعض النباتات تتطور المبايض إلى 

. وتكون الثمار جافة في بعض النباتات األخرى، الخوخ التفاحغضة لحمية كما هو الحال في 
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 والذرة الشعير. أما نباتات الحبوب مثل علبةأو  قرًنامكونة  الخشخاشو البازالءكما في 

لبة.والقمح فتلتحم فيها البييضة مع ا األرز  لمبيض مكّونة الحبة الصُّ

وفي هذا النوع من األشجار والشجيرات،  ،وتتكون البذور العارية في النباتات عاريات البذور

تتكون البييضات على السطح العلوي للحراشيف التي تكّون المخاريط. وعاريات البذور ال 

الل فترة تكوينها. تكون البذور فيها محاطة بأنسجة المبيض خ تحتوي على مبايض، لذا ال

موفرة بذلك بعض وعندما تنضج البذور تنغلق حراشيف المخاريط بعضها على بعض، 

 الحماية للبذرة. 

    

 مغطاة البذور                                         معراة البذور                       

 : عملية اإلنبات

 ةواستطال الجنيننتيجة النتفاخ  الجذيربالقرب من  قصرةالمزق تت البذرةاستنبات  عند

إلى اعلى حاملة معها  الفلقيةتحت  السويقة وإلى اسفل وتنم التربةفي  ادهوامتد الجذير

يشة من ويشة وتكون تلك السويقة أول األمر منحنية إلى أسفل فتحمي الروالفلقتين والر

وعندئذ تستقيم تلبث الفلقتان أن تظهرا فوق سطح التربة  االحتكاك المباشر بالتربة ثم ال

ثم  يشة للضوء والهواء وتضمر الفلقتان شيئا فشيئاً والسويقة وتنفرج الفلقتان فتتعرض الر

من غذاء مدخر أثناء األطوار األولى  ال تلبثان أن تسقطا بعد أن يكون قد استنفذ كل ما بهما

واألوراق الخضراء  الساقيشة وتكبر وتتميز فيها ولإلنبات وفي الوقت نفسه تخضر الر

 األرضالجذير ويستمر في النمو تحت  يخرجإلى مجموع خضري كما  تتدريجياً وبذلك تتحول 

حتى يتحول إلى مجموع جذري وهذا اإلنبات يسمى باإلنبات الهوائي ألن الفلقتين تظهران 

 . سطح األرضفوق  الهواءفي 
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مثل انبات البذرةيشكل   

 الشروط الالزمة لإلنبات

وجود درجة حرارة مناسبة .4  وفرة الماء.  3   1. تمضية فترة سكون 2. حيوية الجنين 
   5. .وفرة االوكسجين   

 

 

لذوات الفلقة الواحدة ولذوات الفلقتين شكل بيبن مراحل االنبات  



 التربة الزراعية

 
 التربة الزراعية 

تعرف التربة الزراعية بأنها طبقة سطحية تغطي سطح األرض، وتتكون هذه الطبقة من 

الفتات الصخري الذي تراكم مع مرور السنين وتحول إلى حبيبات صغيرة، نتيجة لتأثيره 

بين هذه بالعديد من العوامل كاألمطار ودرجة الحرارة المختلفة، ويحدث اختالط ما 

الحبيبات والمواد العضوية، والتي تحللت عن طريق الكائنات الحية الموجودة في داخل 

التربة كالبكتيريا، وهذه العملية تؤدي إلى تكون الطبقة السطحية الزراعية، والتي تتوافر 

فيها المواصفات والعناصر التي تجعل منها تربة صالحة للزراعة، وبيئة مناسبة لنمو 

 خاصة بالنباتات التي تزرع فيها.الجذور ال

 أنواع التربة الزراعية

 للتربة العديد من األنواع التي تختلف في صفاتها وخصائصها ومنها :

تتميز هذه التربة بلونها البني الفاتح، وهي ذات حبيبات كبيرة الحجم  التربة الرملية :

خلها، لكنها تتميز بالتهوية ومفّككة، مما يجعلها تربة غير قادرة على االحتفاظ بالماء بدا

الجيدة، وتفتقر هذه التربة للعديد من العناصر التي تؤدي إلى تغذية النباتات التي تزرع 

بها، باإلضافة إلى عدم قدرتها على االحتفاظ باألسمدة الكيماوية التي تضاف إليها، وهي 

تها منفردة من أكثر أنواع التربة عرضة لالنجراف بواسطة الرياح، وذلك ألن حبيبا

وغير متماسكة، وعندما يتم استعمال التقنيات الخاصة بالري في هذه التربة، تؤدي إلى 

 هدمها وانهيارها وعدم ثباتها بها.

تتميز هذه التربة بلونها البني الداكن، باإلضافة إلى أن الحبيبات المكونة  التربية الطينية :

كبيرة مقارنة مع التربة الرملية،  لها صغيرة جداً وذات ملمس ناعم ومتماسكة لدرجة

لذلك فهي قادرة على االحتفاظ بكمية المياه التي تضاف إليها، وعدم تسربها ونفاذها من 

خاللها، وتتميز بخصوبتها ألنها تحتفظ بالعناصر الضرورية والمغذية لها، والتي يحتاج 

بين طبقات هذه  لها النبات لكي ينمو بالشكل الصحيح، باإلضافة إلى وجود مسامات ما

التربة، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والهواء الضروريين لبقاء النباتات على 

 قيد الحياة. 



 

هذه التربة تتميز بلونها األصفر، والحبيبات ذات حجم  التربة الطينية الرملية )اللومية(:

بالمياه المخزنة  متوسط، وهي ذات تهوية مالئمة للنباتات، لها القدرة على االحتفاظ

بداخلها، كما انها في الغالب غنية بالعناصر المغذية. تعد من األنواع الخصبة لكنها أقل 

خصوبة من التربة الطينية، يعد هذا النوع من األتربة التي ال تتعرض لحدوث تشققات 

عد عند تعرضها للجفاف، ولها قدرة على االحتفاظ بالمواد الكيماوية التي تضاف إليها، وي

هذا النوع من التربة من أفضل أنواع التربة للزراعة ولنمو النباتات، ألنها تتوسط في 

 جميع مميزاتها وخصائصها مقارنة مع األنواع األخرى من التربة. 

لضمان نجاح الزراعة في التربة، يجب القيام بفحص نوعية التربة ومدى مالئمتها 

ون ذلك من خالل أخذ عينة من التربة وفحصها للزراعة قبل البدء بالعملية الزراعية، ويك

في المكان المخصص لذلك، وبعد معرفة النتيجة يتم اتخاذ القرار المناسب للبدء بالزراعة 

  .أو عدم الشروع بذلك
 

 التربة خصوبة

 المحصول نمو لدعم وكفاءتها واإلنـتاجية الزراعية األرض قدرة : هي التربة خصوبة

 .السليم الزراعي

 التربة  خصوبة تحدد التي العناصر

 فتزيد الجذور، فيها تنتشر التي المساحة ازدادت التربة عمق ازداد كلما  :التربة عمق (1

 يفتقر السطحية التربة النباتات، في قبل من الممتصة الغذائية العناصر كمية بذلك

 النباتات تجد ال وقد العميقة، التربة من أكثر المغذية والعناصر المياه إلى النبات

 .الجذور لتثبيت المساحة الكافية كاألشجار الكبيرة

 المكونة العناصر وبقية التربة حبيبات انتظام طريقة على يدل هو مفهوم :التربة بنية (2

تحتوي على كمية مناسبة من  الجيدة البنية ذات ،فالتربة)هواء ماء، مادة عضوية،(لها 

 بنية وتؤثر .خاللها من الدخول من والمياه والهواء النباتات جذور تتمكن المسام

 الماء عن بحثاً  وانتشارها التربة داخل الجذور تغلغل على محوري بشكل التربة

 تحسين في هام دور التربة ولبناء سليمة، إلبقائها للنبات والمغذية المعدنية والمواد

 وتهويتها. نفاذيتها



 فالتربة بالتهوية وثيًقا ارتباًطا مرتبطة التصريف عملية :المياه  تصريف على القدرة (3

 وبتصريف بسهولة بالنفاذ السطح للمياه التي على تسمح الجيدة البنية ذات الخصبة

 .الجذور طبقات في متوفرة لتصبح جيد بشكل منها فائض أي

 فتقوم االسفنجة، مثل المياه تحفظ أن تستطيع الخصبة التربة  :المياه  حفظ على القدرة (4

 إلى تحتاج ال النبتة طويلة، فترة وعلى فشيئاً  شيئاً  المياه من حاجتها النبتة بإعطاء

 خالل تخسرها من التي المياه لتعّوض أيضاً  بل وحسب غذائي كعنصر المياه

 من النبتة حاجة تأمين على قادرة الجذور تكون أن يجب ولذلك ،)النتح (أوراقها

 .نمّوها وخف للضغط تعرضت وإال بشكل منتظم المياه

تأخُذ  الرطبة المياه، التربة حفظ على بقدرتها مرتبطة التربة حرارة :التربة  حرارة (5

 من لتسخينها أكبر لطاقة بحاجة داخلها في المياه ألن الربيع في لتسخن أطول وقتاً 

 .الصلبة المعدنية المادة

 وأهمها:النيتروجين  المعدنية العناصر بها ونعني :الغذائية  العناصر إحتواء التربة على (6

آخر)العناصر  عنصر 15 إلى باإلضافة والبوتاسيوم )العناصر الكبرى(، والفوسفور

التربة بشكل  في ُتحفظ أن المغذيات لهذه قليل، ويمكن بشكل النبتة تحتاجه الصغرى(

 .للنباتات متاحة وتصبح التربة مياه في تذوب أن ويمكن سائل، غير

 معظم تعيشحيث  .« pH» ال معّدل بحسب تقاس  :التربة  قلوية أو حموضة درجة (7

 كلما 7الرقم عن pH ال نقص فكلما ،7 أي المعتدل، pH ال ذات تربة في النباتات

 pH ال نسبة تختلف .القلوية ازدادت 7 الرقم عن زاد وكلما الحموضة، ازدادت

 الحموضة إلى مائلة تربة تفضل نباتات فهناك آخر، إلى نبات نوع من الفضلى

 7 إلى 5.5 من  pH ال معدل ضمن تعيش أن للنباتات يمكن .صحيح والعكس

 هذا عن ونقصت زادت النباتات، فكلما لمعظم المقبولة القلوية درجة تعتبر والتي

 الغذائية العناصر امتصاص يصعب كما و تعيش أن الحية للكائنات يصعب المعدل،

 .التربة من

 
  



 

 :التربة  استقرار (8

 عجالت أو القدمين وطأة أو المطر زخات مثل الخارجية بالعوامل بنيتها تتأثر ال التي و

 الجيدة البنية ألن االنجراف، تقاوم أن تستطيع الزراعية، كما إن التربة المستقرة اآلليات

 التربة تجرف السطح و على تجري أن بدل التربة داخل إلى النفاذ على المياه تساعد

 .معها

  



 المواد العضوية وعالقتها بخصوبة التربة  

 تكون أن الحيوان ،ويمكن وفضالت الميتة والحيوانات النباتات بقايا هي العضوية المادة

 السوداء المادة هو الدبالالدبال )و مثل المتفككة أو المتساقطة األشجار أوراق مثل جديدة

 في تبقى وهي الشجر(، أوراق لتفكك نتيجةً  تأتي والتي البرية التي نجدها تحت األشجار

 ألنها خصوبتها في أساسياً  دوًرا التربة في العضوية المادة تلعبو .عديدة لسنين التربة

 .التربة طبيعة حسب يختلف الدور وهذا والكيميائية، الفيزيائية وخواصها صفاتها تحسن

 تماسك زيادة إلى العضوية المادة نسبة زيادة تؤدي مثالً، )الرملية (الخفيفة التربة ففي

 )الطينية التربة(الثقيلة  التربة في أما .بالماء االحتفاظ على قدرتها وتحسين التربة حبيبات

 .والماء والهواء للجذور نفاذيتها وتحسن تهويتها إلى العضوية المادة زيادة فتؤدي

 

 التربة  في العضوية للمادة الرئيسية الوظائف

 الدبال على : مثل جيًدا المتفككة خصوًصاالعضوية  تعمل المادة

 المياه. ونفاذية التهوية وبالتالي التربة بنية تحسين - 1

 تشبه التي الدبال وطبيعة البنية تحسين بسبب المياه تخزين على القدرة ازدياد - 2

 االسفنجة.

 النبات. لمغذيات البطيء التحرير - 3

 تنافس التي المفيدة الميكروبات وتشجيع التربة في الحية للكائنات الغذاء تأمين - 4

 في مهًما دوًرا تلعب المفيدة الميكروبات أن كما واألمراض للمشاكل المسببة الميكروبات

 .امتصاصها النبات يستطيع مواد إلى في التربة المعادن تحويل

 الغذائية. المواد تخزين على التربة قدرة تحسين - 5

 التربة. انجراف خطر من التخفيف - 6

 



 التكاثر فى النباتات

 : التكاثر الجنسي

، ويسفر عادة عن تكوين وعاريات البذور النباتات المزهرةيوجد هذا النوع من التكاثر لدى 

الزهرة على  مبيض. يحتوي الزهرةالتكاثرية في  األعضاء. تحمل النباتات البذرية بذرة

 التي تحمل البذور .  الثمرةالتي بعد تلقيحها  ستتكون  البويضة

: )التكاثر الخضري( التكاثر الالجنسي  

ي بنى اإلكثار الخضري على  من النبات. التكاثر الالجنسي أو الخضري يتم عن طريق أجزاء

أساس فصل أجزاء من النبات ثم زراعته وتركه لينمو من أجل ظهور نباتات جديدة تماثل 

  .األصل

 التكاثر الخضري :ومن أهم أنواع 

 التقسيم

وهو ي تبع مع النباتات مثل الفوجير واألسبرجس، التي تخرج تيجاناً في أطراف سوقها األرضية 

زًءا من أو الريزومات، بحيث يتم تقسيم الريزومات إلى قسمين أو ثالثة يحمل كل منها ج

 على حدة. األوراق ويتم زراعته

 الترقيد 

ثني الفرع النامي النبات األم إلى األرض ودفنه وهو مازال متصالً بها وبذلك  بالترقيديقصد 

يستمر هذا الفرع في نموه معتمداً تماماً على النبات األم فيما يحصل عليه من غذاء. ومن ثم يفصل 

   . هذا الفرع بعد تكوين الجذور عليه ليكون نباتاً مستقالً. ويجرى عادة في أوائل فصل الربيع

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9


 : )العقل( التعقيل

إكثار النبات عن طريق فصل أجزاء خضرية منه، وهذه األجزاء قد تكون من الساق وتسمى 

ل الجذرية بالعقل الساقية أو من األوراق وتسمى بالعقل الورقية أو من الجذور وتسمى بالعق

. وتعتمد جودة وأبصالوكورمات  درناتأو من السوق المتحورة وتسمى بالعقل المنحدرة من 

المأخوذة على الكمية المخزنة في أنسجة العقلة من المواد الكربوهيدراتية، فالنسبة العقل 

                   العالية من المواد الكربوهيدراتية تُعطى نتائج ممتازة عند زراعتها.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A9


 

 التكاثر بالتطعيم

التطعيم هو عبارة عن تركيب برعم أو أكثر أو جزء من نبات على نبات آخر ينتج عنه التئام 

الجزأين سوياً. وت جرى عملية التطعيم للنباتات على طبقة من الكامبيوم مستمرة بين اللحاء 

والخشب، ومن األفضل أن تكون النباتات منتمية إلى نفس الساللة وأفضلها على اإلطالق إذا 

من نوع واحد )وهذا ال ينفى وجود التكاثر بهذا النوع بين األجناس وبعضها(. توجد كانت 

 -التطعيم بالعين -التطعيم بالقلم أو بالشق -أنواع عديدة للتكاثر بالتطعيم : التطعيم الدعامى

 -التطعيم بالقلم الجانبي -التطعيم بالقشرة -التطعيم القاعدي -قطعة من الساقالتطعيم بنزع 

  .التطعيم البرعمي -يم باللصقالتطع

من الجذر أو  Stockوي طلق على الجزء من النبات الذي يطعم عليه البراعم "األصل" 

على الجزء من النبات الذي يتحد مع األصل وعادة ما يكون  Scionالساق، ولفظ "الطعم" 

( سم. يتوقف 11ساق. تختلف الطعوم في طولها حسب طول كل نبتة والطول العادي هو )

نجاح التكاثر بالتطعيم على كيفية اتحاد كامبيوم األصل بكامبيوم الطعم بحيث يكونا على 

 اتصال .



                             

 شكل يوضح التكاثر الخضرى )بعض أنواع التطعيم(                     

  



 الخلفة / الفسائل

قرب أو تحت سطح التربة، ويكون لها جذور  عبارة عن نمو ثانوي من براعم إبطية يالخلفة ه

مستقلة عن النبات األم لذا فهو يشابه النبات األم في كل صفاته وي راعى عند الفصل أال تحدث 

جروح كبيرة تعرض النبات الجديد للفطريات، ويفضل عزله عندما يكون الجو معتدالً في الربيع 

لحمايته من المؤثرات الخارجية. تصلح هذه  والخريف. بعد الفصل يتم تغطية النبات بقش األرز

 الطريقة مع نباتات الزينة.

 

 

، فمن مزايا هذا التكاثر الوصول على النضج الكامل للنبات وللتكاثر الخضري مزايا وعيوب

بعد فترة قصيرة من الزراعة، كما أنه ال يحتاج إلى عناية كاملة ألطوار الحياة األولى للنبتة 

واآلفات الضارة أقل من التكاثر البذري. أما عن العيب الذي يتواجد في  للحشائشوالتعرض 

هذا النوع من التكاثر هو احتمال نقل األمراض من اآلباء، في حين أنه ال يحدث ذلك مع 

 . التكاثر البذري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A9


 

 وساط النمو وأنواعهاأ

فى نظم الزراعة  مستعملة اخرى بيئاتالوسط الرئيسي المستخدم للزراعة وتوجد التربة  تعد
الطين ولكن تستعمل بيئات خفيفة الوزن  وساط ال تحتوى علىأتتركب من  وهي المختلفة

و المحاليل المغذية حتى ال تغير أمالح وال تتفاعل مع ماء الرى أى أومعقمة وال تحتوى على 
  : هم االوساط المستخدمةأمن التركيب الكيماوى للبيئة ومن 

نة بقايا نباتات متحللة ناتجة من أويمكن تعريف البيتموس ب: (  (peat moss: البيتموساوالً 

وسط حامضى ال يحتوى على  موسمن التحلل الطبيعى للنباتات فى الغابات الباردة والبيت

مراض والملوثات و يمتص كميات كبيرة من األ هعناصر غذائيه ولكنه يمتاز بخفة وزنة وخلو

لفترة طويلة ويجب مالحظة  هُ متصاص الماء منمكن النبات من امن الماء ويحتفظ بها مما يُ 

الحموضة للبيئة )وذلك فى   حتوى على البيتموس ان يتم تعديل رقميزراعة  وسطعند تجهيز 

 حالة زراعة نباتات الخضر( بإضافة كربونات الكالسيوم وهى ما تعرف ببودرة البالط. 

وية داخلها يمكن استخدام الرمل كمكون من مكونات البيئة لزيادة الته :Sand: الرمل ثانياً 

ال  يمالح ويجب ان تكون حبيبات الرمل المستخدم متوسطة الحجم كبشرط خلو الرمل من األ

بسرعة كبيرة فى حالة الحبيبات الكبيرة او يقلل التهوية فى حالة  ييعمل على تصريف ماء الر

  .داالحبيبات الناعمة الصغيرة ج

لياف ناتجة من تسخين صخور أ: وهو عبارة عن Rock wool: الصوف الصخرى ثالثاً 

حتى تنصهر المكونات ويتم  على درجات حرارة مرتفعة جداً  يبركانية مع الحجر الجير

جهزة الطرد المركزية لتتكون خيوط رفيعة يتم تصنيعها بأشكال مختلفة ومنها أوضعها فى 

ما يعرف ببلوكات الشتالت ويمكن زراعة الشتالت بداخلها ومكعبات االنبات كما يمكن ان 

  .خرى لتحسين التهويةصص مع المواد األاأل ئيكون فى صورة غير مصنعة ويستخدم لمل

جزاء أيمكن استخدام بعض المصادر االخرى كجزء من : بعض المصادر العضوية : رابعاً 

حتفاظ بالرطوبة هند لما تتميز به من قدرة على اإللياف جوز الأو أرز البيئة كقشور حبوب األ

 .وية الجيدةو الته



ستالكومبو :خامساً  compost   : أساسها حشائش وأوراق أشجار جافة تدفن فى األرض حتي

سبة بسيطة من الجير وسماد مكون من والرمل وبن يتتعفن ثم تؤخذ وتخلط بمقادير من الطم

نيتروجين وفوسفات وبوتاسيوم ويمكن شراء تربة الكومبوست من المشاتل أو محالت بيع 

.الحبوب والسماد  

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiB3tmV8uDQAhWF5xoKHWxuA7kQtwIILzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nqdzuwzQVQ&usg=AFQjCNEVGnlQeNHKJf5wCh0sL2Qln-qerQ
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiB3tmV8uDQAhWF5xoKHWxuA7kQtwIILzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nqdzuwzQVQ&usg=AFQjCNEVGnlQeNHKJf5wCh0sL2Qln-qerQ


         

 الصوف الصخري                               البيتموس                         

 

   

  الكمبوست 



 أنواع السنادين
 

 سهولة السيطرة عليها مقارنة بتلكوعية باأل وأفي السنادين  المزروعةتمتاز النباتات 

ساس على مهارة د بالدرجة األفي الحقل، لذلك فان نمو وبقاء هذه النباتات يعتم ةالمزروع

وعية غالبا للشتالت البذرية وكذلك الشتالت تستعمل األ ،شتل ومدى العناية بهاالم صاحب

 .المكثرة خضرياً 

و البيت أعند وضعها في الظلة  صغيراً  مكاناً  تأخذوعية بطريقه تجعلها يجب ان تصمم األ  

من مواد  وعية عادةً األوتصنع  ،الزجاجي اضافة الى سهولة تفريد النباتات الموجودة فيها

 .لياف النباتيةواأل ،نواع المعادنأبعض  ،البولي ايثيلين، بالستكال ،همها الطينأمتعددة 

 :كثار وتنمية النباتات هماإوعية المستعملة في نوعين من األ هناك

مثل السنادين الفخارية والبالستك والعلب المعدنية  وعية التي تستعمل لعدة مراتاأل 1- 

 الثابتة.االوعية ويطلق عليها عادة 

 stpo Clay  السنادين الفخارية: وال أ

وتكون عادة دائرية رفيعة القاعدة  ةمختلف حجامتصنع با من الطين المفخورة واني مصنوعأ

وعند استعمالها بصورة مستمرة  وتستعمل لعدة مرات اذا لم تنكسر، لتسهيل عملية التفريغ،

ومتكررة لفترة طويلة تتجمع االمالح في جدرانها، وتزال هذه االمالح بنقع السنادين في الماء، 

واحد وذلك بتغطيسها في الماء على درجة ن آويمكن تعقيم السنادين والتخلص من االمالح في 

 يث تموت معظم الفطريات والكائناتساعه ح 24درجة مئوية لمدة  06-66حرارة من 

وذلك  ةتعتبر فتحات التصريف من االمور المهم، الضارة االخرى في مثل هذه الدرجة

للسنادين للتخلص من مياه الري الزائدة، وعادة تعمل فتحة تصريف واحدة في منتصف القعر 

 5-3سم يجب ان يكون هناك من  15كثر من أصغيرة الحجم، وعندما يكون قطر السندانة 

سم فااكثر فتكون هناك حاجة الى زيادة عدد  25ما اذا كان القطر أ فتحات تصريف في قعرها،

يجب ، ومن القعر ةعلى الجوانب القريب ةهذه الفتحات، حيث تعمل عدد من الفتحات االضافي

وتوضع السنادين الكبيرة  ،ذه الفتحات بقطع من الفخار او الحصى قبل ملىء السنادينتغطية ه

على طبقه من الحصى المكسر وذلك لتسهيل عملية الصرف حيث ان وضعها على التربة 

ويمكن ترك السنادين  مباشرة قد يؤدي الى غلق فتحات التصريف واعاقة عملية الصرف

طية فتحة التصريف على شرط ان توضع على طبقه من سم بدون تغ13-0الصغيرة القطر من 

الرمل لتسهيل عملية الصرف. تمتاز السنادين الفخارية بالمسامية الموجودة في جدرانها مما 

يسمح لجزء من المياه والهواء بالتحرك خاللها وتعتبر هذه الميزة جيدة بالمقارنة مع السنادين 



ويعاب  حياناص ثمنها يجعلها مفضله افان رخالمصنوعه من البالستك او المعادن ، كذلك 

 . ويزرع فيها النباتالتربة عليها ثقلها خاصة بعد ان تملىء ب

  Plastic Pots السنادين البالستيكية :ثانيا

..الخ ،  المربعة ،منها االسطوانية مختلفةواشكال  بأحجامتصنع هذه السنادين من البالستك 

نواع تنكسر أهنالك  ،ن يتوفر فيها عدة فتحات للتصريفألكونها غير مسامية لذا يجب  ونظراً 

يمكن تعقيمها  الو، ن تعامل بعناية عند تداولها وملئها بالوسط وزراعتهاألذلك يجب  بسهولة

ويمكن تعقيمها بتغطيسها بالماء على درجة حرارة  لسرعة تضررها بالحرارة، بالبخار نظراً 

 .ية لمدة ثالث دقائقدرجة مئو 76

  can pots العلب المعدنية -:ثالثا 

يمكن استعمالها  ،الحديد غير القابل للصدأ ،، النحاسكاأللمنيوم ةتصنع عادة من مواد مختلف

يمكن نقلها وتداولها بسهولة دون خوف عليها من الكسر كما هي  ،خفيفة الوزن ،لعدة مرات

ويمكن  فتحات للتصريف ةوتزود بعد ،ةمختلف بأحجامتصنع والحال في السنادين الفخارية. 

من عيوبها  ،الفتحات في قعرهامن ن يتم عمل عدد أاستعمال العلب المعدنية العادية بعد 

لذلك  ،للمجموع الجذري كثر من الالزم مما قد يسبب ضرراً أسخونة الترب الموجودة بداخلها 

 .ماكن مظللةأينصح بوضعها في 

 

 
 سنادين بالستكية                سنادين معدنية                     سنادين معدنية       



  

 (clay potsسنادين من الفخار )

 Jiffy 7 والتي قد تتحلل عند زراعتها مع النبات مثل  وعية التي تستعمل لمرة واحدةاأل  2-
من البولي  ةكياس المصنعتتحلل مثل األ التي قد ال وأالنخيل  أليافمن  ةوعية المصنوعاألأو 

 . poly ethylene pots ايثيلين

 

                     

 سنادين البولي اثيلين                                 Jiffy7سنادين 

 

 

 



 عمليات خدمة التربة

 وهي : إن إعداد التربة للزراعة يعتبر من أهم العمليات الزراعية التي يجب االهتمام بها 

 : أوالً: الحراثة 

 عملية أساسية تؤدي الى تفكيك وتنعيم وتفتيت وأحياًنا قلب التربة  الحراثة األولية :

تساعد على تهوية التربة وبالتالي على تحلل المواد حيث لخلق تربة زراعية جيدة 

العضوية وذلك بتنشيط األحياء المجهرية وأكسدة بعض المواد السامة وتبادل الغازات 

حراثة التربة  بحراثةتم ت وفيصبح بناؤها جيًدا وتحتوي على نسبة معقولة من المسامية، 

يل السابقة ومن األعشاب للتخلص من بقايا المحاصعميقة أو خفيفة، كما قد تقلب 

تجانس توزيع األسمدة و تعريض الجراثيم والحشرات ألشعة الشمس والحشائش ول

 تسهيل العمليات الزراعية الالحقة. ووالقضاء عليها 

 

 هي مجموع العمليات التي تعقب الحراثة األولية ويكون الغرض  الحراثة الثانوية :

من عدة عمليات أهمها التمشيط أو التنعيم  منها توفير المرقد المناسب للبذور وتتكون

وتستخدم لهذا الغرض معدات تسمى األمشاط  وتكون بأنواع فمنها القرصية ومنها ذات 

 األسنان وتجري عملية التنعيم بصورة عمودية على خطوط الحراثة ومن فوائدها : 

ية جزئية        تسو -التخلص من الحشائش  -خلط مكونات التربة  -تفتيت الكتل الترابية  

 ومحدودة لألرض .

 

  



  عمق الحراثة :

. من األفضل عدم تعميق الحراثة ألكثر من العمق الذي يتطلبه المجموع الجذري  للمحصول 1

سم، ذات الجذور  03 -03تحت التربة  المراد زراعته، مثالً المحاصيل التي تكون أجزاء خازنة

 سم . 11-13سم، النجيليات  11-13الوتدية 

 . التربة الخفيفة والملحية ال تعمق فيها الحراثة والعكس في الطينية والثقيلة . 2

عدم تعميق الحراثة في حالة وجود حشائش تتكاثر خضرياً حتى ال تدفن وتنمو ثانياً ولكن · 3

 تعمق في حالة الحشائش التي تتكاثر بالبذور .

 

 المحاريث المستعملة في الحراثة األولية 

 المحاريث القالبة وهي على أنواع : تستخدم لذلك

 له سكين مدببة من أسفل ويكون عدد األسلحة معتمداً على القوة الساحبة. المجنح : -أ 

في حالة وجود قوة ساحبة مجنزرة  6وقد يصل الى  0عدد األسلحة عادة  القرصي : -ب 

 ويستعمل في األراضي الصلبة وال يفضل في األراضي الملحية.

 
 

 التالية تبين أنواع مختلفة من المكائن الزراعية المخصصة لخدمة التربة:والصور 

 

   

 محراث عادي                                      محراث عادي                  



  

 محراث مجنح                                        محراث قرصي                      

   

  التربة وفرم الحشائش )العّزاقة(                        عّزاقةآلة تنعيم  
 

    

 آلة الحرث تحت التربة                             آلة الحرث تحت التربة          



 ثانياً: التسوية :

إن عدم إجراء تسوية األراضي مهمة جداً حيث تجري التسوية بعد الحرث العميق والتنعيم، و

عمليات التسوية لسطح التربة يعتبر من العوامل الرئيسية لنقص قدرة األرض اإلنتاجية حيث 

يؤدى إلى تراكم األمالح مما يؤثر على قلة المحصول، وتؤدي عدم تسوية سطح االرض الي 

ية اإلسراف في مياه الري وما يتبعُه من إرتفاع مستوي الماء األرضي وغسيل االسمدة المعدن

الي ماء الصرف واختناق البادرات في االماكن المنخفضة وجفاف البادرات أو عدم االنبات 

سنوات  5أصالً في األماكن المرتفعة والتي ال تصلها مياه الري ويجب أن تجري التسوية كل 

سنوات في االراضي الخفيفة القوام ويؤدي ذلك الي  0في االراضي الطينية الثقيلة القوام وكل 

دة في انتاجية المحصول وتوفير وصيانة ماكينات الري وتوفير في اضافة األسمدة زيا

 المعدنية.

 

 آلة تسوية التربة وتنقيتها من الحشائش المبعثرة

 
 آلة تسوية األرض 



 

 

 آلة تخطيط األرض وتهيئتها للزراعة 

 

 أدوات الزراعة الحقلية المختلفة

 



 عمليات خدمة المحصول 

 أوالً :عملية البذار:

أن تم تهيئة مرقد مناسب للبذرة بعمليتي الحراثة  بهدف نموها بعد التربة في البذرة هي عملية وضع :البذار 

. وتهدف عملية البذار إلى وضع البذرة على عمق مناسب وبتوقيت مناسب لتسهيل إنباتها وظهورها والتنعيم

وتتسذم بعذدة  (البذذارة)معدات البذار الميكانيكي . يمكن القيام بعملية البذار يدوياً أو بواسطة فوق سطح التربة

 .مزايا وهي:

 ر في الحقل بانتظام .توزيع البذو -1

 زراعة الكمية المطلوبة حسب نوع المحصول مما يؤدي إلى توفير كمية كبيرة من البذور . -2

 سرعة انجاز عمليات البذار . -3

 ضمان تغطية البذور بالتربة بعد الزراعة . -4

 زراعة البذور على عمق واحد وبخطوط متساوية في بعض الطرق . -5

 البذار عند استعمال الباذرة المسمدة . يمكن توزيع السماد في وقت واحد مع -6

سهولة انجاز بعض العمليات الخاصة بخدمة المحصول عنذد زراعتذه علذى خطذوط مثذل العذزق  -7

 والتسميد والمكافحة . 

 -تقسم اآلالت البذار إلى ثالث أنواع هي :

 آالت الزراعة في نقاط )حفر(. -3آالت البذار على خطوط.  -2آالت نثر البذور.  -1
 

 

 

 

 

 

 البذارة

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


 ثانياً: الري

 هوعملية إمداد التربة بالمياه تحت عدة ضوابط : : الري

 .أن تكون التربة مزروعة بالنبات في أي مرحلة عمرية من البذور إلى الحصاد .1

، أو بحفر أن تتم عملية إضافة المياه بتدخل بشري سواء بتركيب أجهزة مثل المنقطات والمرشات .2

 قنوات لحركة المياه، أما إرتواء األرض طبيعياً بالمطر أو الفيضانات فال يسمى رياً .

 

 ويقسم الماء المستخدم في عملية الري الى أجزاء كاآلتي :

 .يمتص بواسطة جذور النبات جزء (1

 .جزء يتبخر من سطح األرض (2

 .جزء تحتفظ به التربة حسب قوامها (3

 التربة الى المياه الجوفية )كما في الشكل( .جزء يتسرب من خالل حبيبات  (4
 

 فوائد ماء الري

 .يقوم الماء بدور العامل المذيب للمواد الغذائية التي تحتويها التربة وحملها لجذور النبات -  1

الموجودة في التربة فيمكن  المواد العضوية يساعد على نشاط بكتريا التربة التي تعمل علي تحليل -  2

 .للجذر امتصاصه

 .يساعد على حفظ درجة حرارة التربة المناسبة لنمو النبات -  3

 .المواد الضارة بالنبات إلى باطن األرض وإلى المصارفيحمل األمالح الزائدة و - 4 
 

 

 المياه تحت السطح )تحت السطحية(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9


 الطرق الشائعة للري

 : الري السطحي - 1 

وينتشذذر فذذي  هذذو غمذذر )إغذذراق( القطعذذة الزراعيذذة  بالميذذاه: الررري بررالغمر( )السررطحي الررري

حيذث يسذيل علذى شذكل طبقذة سذطحية  تذروي التربذة  األنهار المناطق التي يكثر بها الماء قرب

 التذذذي تمذذذر عليهذذذا ومذذذن عيوبهذذذا أنهذذذا تذذذؤدي إلذذذى ضذذذياع نسذذذبة كبيذذذرة مذذذن المذذذاء الذذذذي.

 

 الري السطحي                                    الري بالغمر                 

 .الري بالرش - 2

يستخدم هذا النوع من الري لسقي األراضي الزراعية عن طريق استخدام  الري بالرش

يمكن تقسيم شبكات الري بالرذاذ أو الرش  مرشات ناثرات المياه على شكل مطر اصطناعي

 :  إلى عدة مجموعات وذلك

 حسب طريقة الرش )رذاذ وضباب(. -1

ركة ومتحركة، نقالة( حسب مدى الرش يوجد حسب طريقة العمل: )ثابته، نصف متح -2

وهي متحركة مركبة على هيكل معدني متحرك  أيضا شبكات الري العمالقة المحورية

 على طول القطعة المزروعة تكمل دورتها الحركية حسب برنامج مؤقت مسبقاً.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1


 :مميزات الري بالرش 

 .بالجريان المياه إمكانية تقليل فقد - 1

 .يمكن إضافة المياه بكميات بسيطة وعلى فترات متقاربة بكفاءة عالية - 2

 .صعبة طبوغرافية يمكن ري األرضي غير المستوية السطح وذات - 3

يمكن تقليل استخدام األيدي العاملة إلى أقل حد ممكن وأيضاً استخدام أيدي عاملة غير   - 4

 .بالرش الثابت الري مدربة جيداً وذلك في نظام

يمكن استعمالها في األراضي المتوسطة والعالية النفاذية حيث تزيد معدالت التسرب  - 5

 .العميق بعيداً عن متناول المجموع الجذري في حال اسُتخدم الري السطحي 

نتيجة للتسرب العميق الذي يصاحب ال يتسبب منها فقد للعناصر الغذائية في قطاع التربة  -7

 .طرق الري السطحي وهذا في حالة التصميم والتنفيذ الجيد للنظام

يعمل الري كملطف لحرارة الجو المرتفعة فتحمي بذلك النباتات التي تتساقط أزهارها أو  - 0

 .ثمارها نتيجة الرتفاع درجة الحرارة كما في الحمضيات والعنب

نظام الري بالرش يوفر في مساحة األرض المزروعة حيث تشغل المساقي والمصارف  - 9

 .% من المساحة الكلية12-16في حال الري السطحي ما يقارب من 

  

 الري بالرش                                      الري بالرش                     

 

 .الري بالتنقيط - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7


هي إحدى وسائل ري وسقي األشجار والنباتات من خالل تأمين أقل كمية : الري بالتنقيط

كذلك يمكن كافية من الماء للنبات بدون هدر حيث ان تشبع المنطقة المحيطة يذهبه هدراً. 

أي   استخدام هذه الطريقة من الري في ري األشجار وبالتالي سيكون حينها الري موضعي

نروي جزأً محدداً من المساحة المخصصة لكل شجرة ولعمق محدد بحيث نقلل من عمليات 

 .الهدر وبالتالي الحفاظ على المياه لري مساحات أكبر وبشكل مقنن

 مميزات نظام الري بالتنقيط:

 .تناسب األراضي الرملية الصحراوية وال تحتاج إلي تسوية - 1

توفير مياه الري بسبب نقص الفاقد مما يزيد من كفاءة الري وهي أعلى األنظمة من حيث  - 2

 .الكفاءة

تؤدى إلي رفع كفاءة االستفادة من األسمدة الكيماوية المضافة من خالل مياه الري نتيجة  - 3

 .لقلة ماء الصرف

عن تنظيم الري ورفع كفاءة األسمدة المضافة زيادة إنتاجية وحدة المساحة من ينتج  - 4

 .األرض مع المحافظة على البيئة بمنع غسيل األسمدة وتوصيلها إلي المياه الجوفية

 .تزداد اإلنتاجية أيضا بسبب عدم استقطاع مساحة من األرض في عمل مساق للري - 5

حشائش ولكون الري والتسميد يتمان من خالل مياه الري توفير اليد العاملة بسبب نقص ال - 6

 .بالشبكة

 .مياه الصرف فيها محدودة للغاية وقد ال توجد حاجة للصرف - 7

 .تناسب جميع األشجار ومحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية التي تزرع متباعدة - 0

 :مساوئ الري بالتنقيط

األخرى، والشمس يمكن أن تؤثر باألنابيب كلفة تركيب نظام الري أكثر من األنظمة  - 1

 .المستخدمة للري

 اذا كانت الماء غير منقية أو المعدات ال تخضع لصيانة دورية قد تنسد األنابيب. - 2



 

 طريقة الري بالتنقيط

 

 أنبوب التنقيط ملتصق بقناة التنقيط

 

 

 

 



 

 ثالثاً: التسميد :

وَيستخدم  على النمو. النباتمن أجل مساعدة  للتربة: مادة ت ضاف  fertilizer السماد

، كما يستخدم البستانيون السماد المزارعون عدة أنواع من األسمدة إلنتاج محاصيل وفيرة

في الحدائق المنزلية. ويقوم وكذلك يستخدم وفيرة  وخضراواتإلنتاج أزهار قوّية وكبيرة 

ب الجولف بنثر السماد للحصول على العاملون كذلك برعاية المسطحات الخضراء ومالع

 مسطحات خضراء كثيفة.

 أهمية األسمدة

وتحتاج هذه العملية إلى  ،التمثيل الضوئيتنتج النباتات الخضراء غذاءها من خالل عملية 

ى   والهيدروجين الكربونوهي:  العناصر الكبرىكميات كبيرة من تسعة عناصر كيميائية ت سمَّ

. كما  والكالسيوم والمغنسيوم والكبريت والنيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور واألكسجين

ى  ، وذلك ألن النبات العناصر الصغرىتحتاج أيًضا إلى كميات أقل من عناصر أخرى ت سمَّ

 المنغنيزو والحديد والنحاس البورونيحتاج إليها بكميات قليلة. وتشمل هذه العناصر 

بمعظم احتياجاته من  )الخارصين(. ويزّود الماء والهواء النبات والزنك والموليبدنوم

 الكربون والهيدروجين واألكسجين، أما باقي العناصر، فيتم الحصول عليها من التربة.

وتأتي العناصر التي يحصل عليها النبات من التربة من نباتات متحلِّلة أو مواد حيوانية 

تربة، مما وعناصر ذائبة. ولكن في بعض األحيان، ال تتوافر كميات كافية من هذه المواد في ال

يحتِّم إضافة السماد. فمثالً، يشمل حصاُد المحاصيل إزالة النبات من التربة قبل موته وتحلله. 

المعدنية الموجودة في المحاصيل إلى التربة. ولهذا يجب إضافة  وبذلك ال ترجع العناصر

ور السماد. وتتضمن العناصر التي غالًبا ما تكون ناقصة في التربة النيتروجين والفوسف

 والبوتاسيوم .

 : يوجد نوعان من األسمدة : أنواع األسمدة 

تنتج األسمدة الكيميائية )المعدنية( من عناصر معينة أو مواد ُمصنعة  األسمدة الكيميائية: أوالً :

 وهي األكثر استخداًما، وتُزود النبات بثالثة عناصر رئيسية هي :

 Nالنيتروجين  .1

 Pالفوسفور  .2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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  :وتشمل هذه المجموعة Organic manures :ثانياً: األسمدة العضوية 

 وهي عبارة عن المخلفات النباتية. أسمدة عضوية نباتية: -1

وهي عبارة عن مخلفات حيوانية مثل مخلفات الخيل والماشذية  أسمدة عضوية حيوانية: -2

 واالغنام والطيور ومسحوق االسماك وهي تضاف إما قبل الزراعة أو بعد الزراعة.

وهي عبارة عذن نباتذات غالبذاً مذا تتبذع العائلذة البقوليذة مثذل البرسذيم  األسمدة الخضراء: -3

بع العائلذة الصذليبية او العائلذة النجيليذة، والجت والباقالء وقد يستخدم لهذا الغرض نباتات تت

تزرع هذه النباتات لمدد قصيرة وعند اكتمذال نموهذا وقبذل البذدء فذي أزهارهذا تقطذع ويعذاد 

حرثها وقلبها في التربة وتترك مدة حتى تتحلل تحليالً كامالً قبل زراعذة المحصذول الجديذد 

 تربة.ولإلسراع من تحلل هذه النباتات يجب اضافة السيناميد لل

تعمل األسمدة الخضراء كمثيلتها من األسمدة العضوية على تحسين خواص التربة الطبيعيذة 

، ويوصى بأستعمالها في األراضي الرمليذة والخفيفذة والصذفراء وذلذك فذي حالذة عذدم تذوفر 

االسمدة العضوية الحيوانيذة أو إرتفذاع اثمانهذا كمذا وتعتبذر مصذدراً غنيذاً بالعناصذر الالزمذة 

نباتات اذ تمذد النباتذات البقوليذة التربذة بكميذات كبيذرة مذن النتذروجين فضذال عذن إنهذا لنمو ال

تهيء وسطاً صالحاً لنمو ونشاط الكائنات الحية النافعذة بالتربذة ونتيجذة لزيذادة ثذاني اوكسذيد 

الكربون المتولد بالتربة فأنه يعمل في وجود الماء على تغيير معامذل حموضذة التربذة األمذر 

 امتصاص بعض العناصر الغذائية. الذي يسهل

      

 سماد كيميائي )يوريا((NPK)         سماد عضوي )حيواني(       سماد كيميائي 

 



 طرق اضافة األسمدة

يجري في حالة التسميد بالسماد الحيواني أو األسمدة العضوية االخرى أو قبل الزراعة:  -1
رض عذذادة بالسذذماد نثذذرا قبذذل الحراثذذة فذذي حالذذة التسذذميد باالسذذمدة الفوسذذفاتية وتذذزود اال

 االخيرة إلتاحة فرصة طويلة للسماد لكي يتحلل حتى يتمكن النبات من االستفادة منه.
 ويجري بالطرق التالية:بعد الزراعة  -2

 

تتبع هذه الطريقة فذي تسذميد الخضذراوات الكثيفذة مثذل الجذزر والسذبانخ طريقة النثر:  - أ

وغيرها وأحيانا في أحواض المشتل اذا دعت الحاجذة ويفضذل عذدم اسذتعمال األسذمدة 

المركذذزة لصذذعوبة التوزيذذع ومذذا قذذد تتعذذرض لذذه األوراق مذذن ضذذرر باإلضذذافة الذذى 

 يصح استعمالها إذا كان أسعارها المرتفعة ويجب عدم اجرائها أثناء هبوب الرياح وال

 السماد فوسفاتياً وال يلجأ الى النثر إال إذا كانت الكميات المستعملة كبيرة.

تتم بوضع السماد على شكل خذط فذي المذرز علذى أبعذاد متفاوتذة مذن طريقة الخطوط:  - ب
مواقذذذع النباتذذذات وتختلذذذف بذذذاختالف اعمارهذذذا وتغطذذذى األسذذذمدة بعذذذزق األرض بعذذذد 

 التسميد.
يمكذذن اضذذافة بعذذض األسذذمدة علذذى  بررالرش او بصررورة محاليررل مائيررة: طرررق التسررميد - ت

صورة محلول الى التربة او بطريقة الذرش علذى النباتذات والتذي تتبذع فذي حالذة نقذص 
بعذذض العناصذذر الصذذغرى والمطلوبذذة بكميذذات ضذذئيلة كذذذلك تسذذتعمل عنذذد اسذذتعمال 

ضذمان التصذاق  اليوريا كسماد نيتروجيني وهذه الطريقة ترافقهذا صذعوبات منهذا عذدم
المحلذذول بذذاألوراق المعاملذذة وأيضذذا دقذذة تركيذذز المحاليذذل المسذذتعملة وقذذد يكذذون القذذائم 

 بعملية الرش على غير دراية وخبرة كافية بعمليات الرش. 
 

 
 آالت التسميد

 


