هندسة الطرائك سنة  2ثانوي

بحث حول األسمدة األزوتٌة
الممدمة:
لمد عرف منذ عدة سنوات عملٌة ازدهار كبٌرة من حٌث نوعٌة المنتوجات التً ٌستهلكها العالم
وهذا راجع إلى عدة عوامل منها األسمدة التً صبحت مادة ال ٌمكن االستغناء علٌها ولذلن وضعت عدة
شروط لحماٌة هاذي المكون من اإلفساد الذي ٌنتج عنه من عدة أشٌاء .وفً هذا البحث أتطرق إلى
معرفة هذا المكون الذي صار ال بدٌل عنه فً إنتاج المزروعات ..
ما هً األسمدة؟
هً المواد التً ٌستخدمها اإلنسان فً الزراعة لمساعدة المحصول على النمو بالشكل األمثل .و تعود هذه العادات إلى مئات المالٌٌن من
السنٌن منذ أن تحول اإلنسان من حٌاة الترحال إلى االستمرار فً مكان معٌن و بدأ فً زراعة البذور للحصول على الغذاء.إن مرالبة نمو
المزروعات من جٌل آلخر ،لفت انتباه اإلنسان إلى أن مجموعة من المواد ٌمكن أن ٌكون لها آثارا ً إٌجابٌة على نمو المحصول و أن ذلن
ٌتعلك بعدة عوامل منها :المناخ ،و نوع التربة... ،
لكن عملٌات تطوٌر األسمدة الصناعٌة فً المرن التاسع عشر غٌّرت كل شًء ،ألنها سمحت بتطوٌر أسمدة مركزة تحتوي على ُمركّبات
ُمختلفة منها (مجتمعة أو بشكل منفرد) :اآلزوت ،الفسفور ،البوتاسٌوم ،الكبرٌت ،الزنن ،الكالسٌوم ،المغنزٌوم ،المنغنٌز ،الفضة،
البورون ،الكوبالت.و بالطبع ال بد من التنوٌه إلى أن هذه ال ُمركّبات تُعتبر هامة جدا ً لنمو النباتات (كل بحسب المواصفات الخاصة بها)
لكن النباتات و خالل عدة مالٌٌن سنة كانت تجدها فً البٌئة .
أنواع األسمدة:
األسمدة الطبٌعٌة:
تتصف ترب الدولة بشكل عام كونها ترب غٌر خصبة ذات نسجه خفٌفة عالٌة النفاذٌة للماء ( ال تحتفظ بالماء ) وبالتالً فان لابلٌتها على
االحتفاظ بالعناصر الغذائٌة منخفضة جدا أو تكاد أن تكون معدومة
لذلن فالنبات فً مثل هذه الترب غٌر لادر على سد حاجته من العناصر الغذائٌة النخفاض كفاءة استغالله لألسمدة المضافة بشكل كبٌر (
حٌث ال ٌستفٌد من أكثر من  %20من العناصر لغذائٌة المضافة والجزء األكبر منها الذي ٌمدر بحوالً ٌ %80فمد عن طرٌك الغسل ) ،
وهذا هو السبب الرئٌس فً اإلضافات الكبٌرة من األسمدة الكٌمٌائٌة لسد حاجة النبات من العناصر الغذائٌة هذه الظاهرة لها خطورتها من
جوانب عدٌدة منها المباشرة وغٌر المباشرة  :التكالٌف العالٌة ،تلوٌث المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة والتربة وبالتالً األضرار التً
تسببها لإلنسان والحٌوان وغٌر ذلن من التأثٌرات األخرى
عموما ،فً منطمتنا التً تشهد حصٌلة من العناصر البٌئٌة الماسٌة نوع ما على نمو النباتات ودرجة تطورها ،فان األساس المعول علٌه
فً نجاح زراعة النباتات هو عملٌات التحضٌر الجٌد للتربة ( خلط التربة الزراعٌة مع السماد العضوي المعامل جٌدا والمطابك
للمواصفات الفنٌة المعتمدة ) ما لبل الزراعة واإلضافات السنوٌة ما بعدها ووفما للكمٌات الخاصة باألصناف النباتٌة أما التسمٌد الكٌماوي
فهو تكمٌلً ٌبنى على أساس متطلبات نمو األنواع النباتٌة المختلفة لها طبما للمواصفات الفنٌة أٌضا والهدف من زراعتها
لذا ولغرض زٌادة كفاءة األسمدة الكٌمٌائٌة فً مثل هذه الترب ضمن الممادٌر المعتمدة لهاٌ ،توجب العمل على تحسٌن خصائصها
والمحافظة على خصوبتها عن طرٌك استخدام الكمٌات المناسبة من األسمدة العضوٌة المعالجة والمعاملة حرارٌا لكل نوع من األنواع
النباتٌة إضافة إلمكانٌة اعتماد مصلحات التربة الزراعٌة األخرى فً الموالع أو الحاالت الخاصة التً تتطلبها

إن كمٌات األسمدة المضافة ترتبط بالعدٌد من العوامل والتً أهمها :
-1خصائص الترب الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ( األصل أو المحضرة )
-2عوامل البٌئة المحلٌة المولعٌة
-3األهداف الخاصة بإحٌاء المنطمة والمحددة لتكوٌن األنواع النباتٌة لألصناف المراد اعتماد زراعتها
األســـمدة :
هً المواد العضوٌة وغٌر العضوٌة األصل والمستخدمة بهدف تغذٌة النباتات وتحسٌن خصائص التربة الحٌوٌة والفٌزٌاوٌة والكٌماوٌة
إن استخدام األسمدة من شأنه التأثٌر فً إنتاجٌة النباتات ( فً المشاتل والحمول والحدائك ) كما ونوعا… حٌث ٌنشط نموها وٌعزز
مماومتها وٌحسن من حالتها الصحٌة كما أن فاعلٌة األسمدة تتحدد بنوعٌتها وخصائصها ولابلٌة األنواع النباتٌة الحٌوٌة ومدى حاجتها
للمواد الغذائٌة ومحتوى المواد المابلة لالمتصاص فً التربة وتبعا لتركٌب األسمدة فهً على نوعٌن :
األسمدة العضوٌة :
وتشمل األسمدة الحٌوانٌة والنباتٌة والكمبوست واألسمدة الخضراء… وغٌرها وهً تحتوي على كل العناصر المغذٌة الضرورٌة للنباتات
( النٌتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم والعناصر النادرة )
األسمدة المعدنٌة الكبرى :
هً المركبة التً تحتوي على  3-2من العناصر المغذٌة ( النتروجٌن والفوسفور والبوتاسٌوم )  ،والبسٌطة التً تحتوي على واحد من
هذه العناصر المغذٌة
هذا وٌعبر عن جرعات األسمدة المضافة إلى وحدة المساحة عادة بالطن/هكتار بالنسبة لألسمدة العضوٌة أو كغم  /م 2بالنسبة للمسطحات
واألغطٌة الخضراء أو كغم  /للشجرة أو النخلة الواحدة ،أما بالنسبة لألسمدة المعدنٌة فٌعبر عنها بالكٌلو غرام  /هكتار أو غم  /للشجرة
أو للمتر المربع
األسمدة العضوٌة :
هً األسمدة الحاوٌة كلٌا أو جزئٌا على المواد المغذٌة للتربة بصورة ارتباطات عضوٌة نباتٌة أو حٌوانٌة المصدر إن المادة العضوٌة هً
المكون الرئٌس الواجب توفره فً التربة لضمان دٌمومة عطاءها ،والذي ٌمل أو ٌنعدم فً الترب الرملٌة فً ظروف المناطك الجافة وشبة
الجافة
تختلف هذه األسمدة عن بعضها… فمنها ما هو سماد حٌوانً اعتٌادي  ،ومنها ما هو سماد حٌوانً متمٌع وبراز طٌور وكمبوست (
سماد ناضج متحلل مٌكروبٌا بعد مروره بعملٌتً التخمٌر والمعالجة الحرارٌة ) وسماد أخضر والمخلفات الصلبة ومخلفات عملٌات صٌانة
المشاتل والحدائك والمشاجر الغابٌه الحٌوٌة والتصنٌعٌة ونواتج مخلفات المدٌنة
فـاعلٌـتها :
أن األسمدة العضوٌة لها تأثٌر كبٌر فً تحسٌن خصائص التربة الزراعٌة  ،حٌث ترتبط بتجهٌزها الكامل بالعناصر الضرورٌة الهامة فً
تغذٌة النبات وتعزٌزها لجاهزٌة عناصر األسمدة الكٌماوٌة المضافة له كما تعمل على تهٌئة المادة العضوٌة الفعالة حٌوٌا وكٌمٌائٌا ضمن
الطبمة المحروثة من التربة أو المحضرة كما هو الحال فً الترب الرملٌة – والتً تعتبر مصدر الطالة لألحٌاء الدلٌمة الموجودة فٌها (
تعمل على تنشٌط األحٌاء الدلٌمة المفٌدة للتربة )  ،والتً تموم بدورها بتحوٌل المواد الغذائٌة غٌر المابلة لالمتصاص إلى مواد بسٌطة
سهلة االمتصاص ( تعمل على تحوٌل خصوبة التربة الكامنة إلى خصوبة فعالة ) عبر عملٌة معدنة المواد العضوٌة
تزداد االرتباطات المعدنٌة وٌتكون الدبال خالل عملٌة تحلل األسمدة العضوٌة فً التربة هذه الزٌادة من شأنها تحسٌن الخصائص
الفٌزٌائٌة والكٌمائٌة لطبمة التربة المحروثة أو المحضرة مما ٌسهم فً رفع سعة امتصاصها وتعدٌل حموضتها وتحسٌن نظامها المائً
كما وتوفر الظرف المناسب والمثالً الستهالن المواد المغذٌة واألسمدة المعدنٌة من لبل النباتات كما وتساعد وبدرجة ملحوظة فً تملٌل
استهالن األسمدة النتروجٌنٌة ونتروجٌن التربة إضافة إلى مساهمتها فً تشجٌع عملٌة تثبٌت النتروجٌن الحٌوي
استخداماتها :

اعتماد إضافة األسمدة العضوٌة هو األساس المعول علٌه فً ظروف المناطك الرملٌة ( معظم ترب إمارة أبوظبً )  ،لذلن أستخدم فً
تحضٌر أوساط الزراعة فً البٌوت البالستٌكٌة وفً عملٌة تغطٌة مرالد البذور فً المشاتل الزراعٌة والحمول والحدائك ومشاجرالغابات
عند الزراعة ٌراعً إضافة السماد الحٌوانً أو النباتً أو الكمبوست الجٌد التحلل هذا وأن اإلضافة تكون لكل عمك الطبمة المحضرة أو
المحروثة
األسمدة الحٌوانٌة :
هً األسمدة العضوٌة الرئٌسٌة -عبارة عن خلٌط إلفرازات حٌوانات المزرعة ( الصلبة والسائلة ) مع الفرشة التً تحتها إن تأثٌر هذه
األسمدة ٌتأثر بما ٌأتً :
-1الفترة الزمنٌة للخزن
-2كمٌة ونوعٌة العالئك الحٌوانٌة
-3نوع الحٌوان
-4نوع الفرشة ( التبن  ،الفحم النباتً  ،نشارة الخشب )
هذا وتتأثر األسمدة بنوع الفرشة أي أن هنالن األسمدة مع الفرشة وأسمدة بدون الفرشة
أشكال األسمدة الحٌوانٌة :
أن األسمدة المهٌأة مع الفرشة كالتبن وعلى حسب درجة تفسخها ٌمكن أن تكون ( طرٌة أو شبة متحولة أو متحولة أو مادة عضوٌة
متحللة ) كاآلتً :
-1أسمدة طرٌة  :هً الحاوٌة علً التبن  ،حٌث ٌتغٌر لونها وصالبتها بصورة تدرٌجٌة غٌر ملحوظة
-2أسمدة شبة متحولة ٌ :كون لونها لهوائً غامك  ،وتفمد صالبتها…لهذا فالكتلة األولٌة لهذا السماد تمل نسبتها بممدار %30-10
-3أسمدة متحولة  :سوداء ذات كتلة متجانسة ومتحولة والتبن لد تحلل داخلها بصورة كلٌة وبالممارنة مع األسمدة الطرٌة فإنها فمدت
حوالً  %50من كتلتها األولٌة
-4أسمدة متحللة  :هً ذات كتلة غاممة هشة ومتجانسة ونسبة الفمد فً كتلتها  %75من كتلتها األولٌة
مكونـاتها :
أن الكٌلو جرام الواحد من السماد العضوي الحٌوانً الحاوي على الفرشة ٌحتوي على المكونات اآلتٌة :
 773 -670غم ( ماء )  67-48غم البوتاسٌوم
 318 -23غم مواد عضوٌة  45 -18غم الكلس
 8 – 45غم النٌتروجٌن  18 -09غم المغنٌسٌوم
 28 -19غم الفسفور  15 -06غم الكبرٌت
أما األسمدة العضوٌة العدٌمة الفرشة فٌمكن أن تكون :
-1شبة سائلة – تتكون من اإلفرازات الصلبة والسائلة لحٌوانات المزرعة
-2سائلة – وذلن بإضافة الماء إلى شبة السائلة
استخداماتها :
أن األسمدة الحٌوانٌة الطرٌة والسائلة وشبة السائلة وشبة المتحولة والمتحولة والمتحللة ٌمكن أن تستخدم فً الحمول واألحزمة
الخضراء ومصدات الرٌاح ومشاتل الغابات فً إكثار األنواع الغابٌه  ،كذلن ٌمكن استخدامها فً البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة– حٌث

تضاف للتربة فً الخرٌف هذا وأن مدة فاعلٌة األسمدة الحٌوانٌة تتراوح ما بٌن  8-2سنوات ( ترتبط بممدار التحضٌر وعوامل البٌئة
المولعٌة ونوع المحصول ) وجدٌر بالمالحظة بأن الطرٌمة األكثر فاعلٌة فً استخدامها – هً فً تحضٌر الكمبوست منها
الكمبوست :
هو السماد المحضر من ناتج تحلل المواد العضوٌة بفعل تأثٌر نشاط األحٌاء الدلٌمة فً محٌط رطب بفعل هذه العملٌة ٌزداد محتوى
النتروجٌن والفسفور…وغٌرها من العناصر المغذٌة وبشكل سهل لابل لالمتصاص من لبل النبات ،حٌث تمل كمٌة المواد السٌلٌلوزٌة
والهمٌسٌلٌلوزٌة والبكتٌنٌة ( المسئولة عن تحوٌل صورة النتروجٌن والفسفور فً التربة من سهل االمتصاص من لبل النبات إلى صورة
ألل فً لابلٌة امتصاصها )
فاعلٌته
أن الكمبوست من شأنه تحسٌن الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والحٌوٌة للتربة ،كما وٌزٌد فاعلٌة األسمدة المعدنٌة ( الكٌمٌائٌة ) مما
ٌوفر الظرف المالئم لتكون الجذور الفطرٌة ( الماٌكروهاٌزا ) على جذور النباتات الخشبٌة ( األشجار والشجٌرات )
أنواع الكمبوست :
تستخدم فً مجال زراعة األشجار الحرجٌه أسمدة الكمبوست اآلتٌة :
-1فحم نباتً  +سماد حٌوانً (  ) 1 : 4مع إضافة  30 -20كغم من الفسفور المطحون ونفس الكمٌة من الكلس لخلٌط واحد طن
-2فحم نباتً  +مخلفات صلبة (  ، ) 1 : 15أما فً حالة الفحم النباتً الجاف فٌستخدم بكمٌة لحدود  2طن
-3فحم نباتً  +معادن (  1طن فحم نباتً  15+كغم سوبر فوسفات  5 +كغم نترات األمونٌوم أو  20 -15لٌتر من األمونٌا  6+كغم
كلورٌد البوتاسٌوم )
-4فحم نباتً  +تربة مفعمة بالنباتات والجذور (  1طن فحم نباتً  100 +كغم تربة مفعمة بالنباتات والجذور 160 +كغم – رمل وسماد
معدنً كما فً سماد الكمبوست المحضر من الفحم النباتً  +المعدن )
-5سماد حٌوانً  +فسفور (  1طن سماد حٌوانً  20 -15 +كغم فسفور مطحون ناعم )
-6سماد حٌوانً  +سوبر فوسفات ( 1طن سماد حٌوانً  20 +كغم سوبر فوسفات )
طرٌمة تحضٌره :أن المواد الرئٌسٌة التً تعد لغرض تحضٌر الكمبوست هً  :الفحم النباتً والفرشة الغابٌه ( تفضل الصنوبرٌة ) ،
ونادرا ً تستخدم نشارة الخشب والمشرة مع إضافة السوبر فوسفات والسماد الحٌوانً المتمٌع والمخلفات الصلبة وبراز الطٌور واألسمدة
المعدنٌة ( نترات األمونٌوم والكلس… )
إن مكونات ومواد الكمبوست توضع بشكل طبمات فً غرفة خاصة مسٌطر على درجة حرارتها وفً حالتٌن :
-1الهوائٌة ( الحارة )  :حٌث توضع بشكل طبمات رخوة وتحت درجات حرارة  70-60م
-2الالهوائٌة ( الباردة )  :توضع بصورة طبمات متراصة وتحت درجة حرارة  30-20م
تتبع هذه بحٌث تضمن خصائص المواد الداخلة وفترات الحصول على الكمبوست الجاهز هذا وأن الكمبوست من أصل السماد الحٌوانً
ٌحضر بالطرٌمة المتراصة الالهوائٌة الباردة ،أما الكمبوست من أصل الفحم النباتً فٌحضر بالطرٌمة الرخوة الهوائٌة الحارة هذا وأن
الولت المناسب لوضع الكمبوست هو نهاٌة الصٌف أن تحضٌر كمبوست الفحم النباتً مع المعادن ٌستغرق  9 – 8أشهر ،أما الكمبوست
مع األسمدة الحٌوانٌة والكمبوست مع الفرشة الغابٌه فٌستغرق  6 – 5أشهر.هذا وٌتمٌز سماد الكمبوست الجاهز بكتلته الهشة
المتجانسة ،حٌث ٌسهل تفتٌته وأضافته للتربة وٌكثر استخدامه فً تحضٌر تربة المشاتل فً عملٌات التشجٌر هذا وأن استخدامه فً
المشاتل من شأنه رفع نسبة إنبات البذور فً التربة والتملٌل من نسبة هالن البذرات ،كما ٌؤثر إٌجابٌا ً على نمو النباتات فً المراحل
األولى من عمرها أن ممادٌر أو معاٌٌر استخدام سماد الكمبوست ٌحددها نوعه وتكوٌن أنسجة التربة ومحتواها من المادة العضوٌة هذا
وأن أنسب موعد إلضافة الكمبوست هو الخرٌف خالل عملٌات تحضٌر التربة لبل الزراعة أو بعدها طبما لبرامج الصٌانة الدورٌة ،هذا
وتكرر إضافته خالل  4 -3سنوات تبعا لنوعه وخصوصٌة المولع والنوع المزروع

األسمدة الخضراء :وهً النباتات الخضراء التً تزرع فً الحمول والمشاتل ومشاجر الفاكهة والغابات… وخصوصا ً فً المناطك ذات
التربة الرملٌة الفمٌرة بالمواد العضوٌة وغالبٌة هذه النباتات من األنواع البمولٌة المثبتة للنتروجٌن الهواء فً التربة…حٌث ٌتم زراعتها
لهذا الغرض ،إضافة إلثرائها بالمواد العضوٌة بعد حراثتها وخلط المحصول جٌدا مع جزٌئات التربة.
األسمدة الكٌمائٌة:
طبعا االسمده الكمٌائٌه هً التً تدخل بالدرجة األول فً تسمٌد النباتات التً تزرع بصوره تجارٌه ألنها تزود اإلنتاج بصوره كبٌره
وخصوصا فً أصناف النباتات الهجن التً تحتاج إلً تعدٌه عالٌه
وهً مركبات كٌماوٌة تحضر صناعٌا و تحتوي على عناصر غذائٌة للنبات وهً:
أ ) بسـٌطة :وهً األسمدة التً تحتوي على عنصر سمادي واحد مثل ( اآلزوتٌة – الفوسفاتٌة ـ البوتاسٌة ـ الماغنسٌوم ـ الكالسٌوم ـ
وأسمدة العناصر الصغرى).
ب ) مركبـة :وهً األسمدة التً تحتوي على أكثر من عنصر سمادي واحد.
لبل الدخول فً شرم هذه االسمده ٌجب معرفه بعض المصطلحات التً تستخدم فً هذه االسمده:
أوال  :األسمدة الكٌمٌائٌة:
أ ) األسمدة المفردة (البسٌطة)
وتشمل:
(اآلزوتٌة ،الفوسفاتٌة ،البوتاسٌة ،أسمدة المغنٌسٌوم ،وأسمدة الكالسٌوم بكامل مواصفاتها الطبٌعٌة (الفٌزٌائٌة) والكٌمٌائٌة ومحتواها
من العناصر الغذائٌة المحددة).
 1ـ األسـمدة اآلزوتٌـة:
وهً التً تحتوي علً عناصر اآلزوت( النتروجٌن  )Nكعنصر تسمٌد
وهً تساعد فً إعطاء نمو خضري لوي وٌجب معرفه طبٌعة نمو النبات جدٌد
الن الزٌادة فً إضافتها لد تودي إلً النمو الخضري علً حساب النمو ألثمري
وتشمل
أ ) ٌورٌـا:
 1ـ أال تزٌد نسبة البٌورٌت عن .%1
 2ـ أال تمل نسبة النٌتروجٌن الكلً الذائب فً الماء عن .%46
ب ) سلفات االمونٌوم (النشادر):
 1ـ أال تمل نسبة النتروجٌن الكلً الذائب فً الماء عن  %20.6وجمٌعها على صورة نشادرٌة.
 1ـ ج ) نترات االمونٌوم (النشادر):
1ـ أال تمل نسبة النٌتروجٌن الكلً الذائب فً الماء عن  %33.5وعلى أن تكون نصف هذه النسبة على صورة نتراتٌة والنصف اآلخر
على صورة نشادرٌة.
 1ـ د ) نترات الكالسٌوم:
 1ـ أال تمل نسبة النٌتروجٌن الكلً الذائب فً الماء عن  %15.5وأال تزٌد نسبة النٌتروجٌن النشادر عن .%1.5
 2ـ أال تمل نسبة الكالسٌوم الذائب فً الماء عن .%19

 )2األسمدة الفوسفاتٌة:
وهً التً تحتوي علً عنصر والفوسفور()pكعنصر اساسً للتسمٌد
وهً تساعد فً تكوٌن الجذور وفً دفع النبات إلً التزهٌر و تشمل
 /2أ ) سوبر فوسفات الكالسٌوم األحادي:
 1ـ أال تمل نسبة حمض الفوسفرٌن (فو 2أ  5ـ ) P2O5الذائب فً الماء عن .%15
 2ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%10
 3ـ أال ٌكون فً صورة متحجرة أومتعجنة أومتكتلة وٌفضل أن ٌكون فً صورة محببة.
2ـ ب ) سوبر فوسفات الكالسٌوم المركز (الثالثً):
 1ـ نسبة حمض الفوسفرٌن (فو 2أ ) P2O5 – 5الذائب فً الماء وعلى أال تمل نسبته عن .%42
 / 2ب  2 /ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%4
 3ـ ٌجب أن ٌكون السماد فً صورة محببة بحٌث تمر  %95من الحبٌبات من منخل سعة ثموبه  5مللٌمتر.
 4ـ أال ٌكون السماد فً صورة متحجرة أومتعجنة أومتكتلة.
2ـ ج ) سماد فوسفات ثنائً االمونٌوم:
 / 2ج  1/ـ أال تمل نسبة حمض الفوسفرٌن (فو 2أ ) P2O5 – 5الذائـب فً الماء عن .%39
 / 2ج  2 /ـ أال تمل نسبة حمض الفوسفرٌن (فو 2أ ) P2O5 – 5الذائـب فً حمض السترٌن عن .%46
 / 2ج  3 /ـ أال تمل نسبة النٌتروجٌن الذائب فً الماء عن .%18
 / 2ج  4 /ـ أن ٌكـون السـماد فً صـورة محببـة ٌتراوح حجم حبٌباته بٌـن  1ـ  3.3مللٌمتر.
 )3األسـمدة البوتاسـٌة:
وهً التً تحتوي علً البوتسٌوم ( )kكعناصر اساسً للتسمٌد
وهً تساعد فً كبر حجم الثمار وسماكه الساق فً بعض النباتات
 3ـ أ ) سلفات البوتاسٌوم
 / 3أ  1 /ـ أال تمل نسبة اكسٌد البوتاسٌوم (بو 2أ –  ) K2Oالذائب فً الماء عن .%48
 / 3أ  2 /ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%0.5
 / 3أ  3 /ـ أال تزٌد نسبة الكلور فً السماد عن .%2
 3ـ ب ) نترات البوتاسٌوم:
 / 3ب  1 /ـ أال تمل نسبة النٌتروجٌن الذائب فً الماء عن .%13
 / 3ب  2 /ـ أال تمل نسبة أكسٌد البوتاسٌوم (بو 2أ –  ) K2Oالذائب فً الماء عن .%46
 / 3ب  3 /ـ ضرورة الحصول على موافمة وزارة الداخلٌة على االستٌراد أوالتصنٌع أوالتداول.
 )4أسمدة المغنٌسٌوم:

وهً التً تحتوي علً الماغنسٌوم كعنصر سمادي
4ـ أ ) سلفات المغنٌسٌوم
 /4أ  1 /ـ أال تمل نسبت أكسٌد المغنٌسٌوم (مغ أ –  ) MgOالذائب فً الماء عن .%16
 /4أ  2 /ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%1
 / 4أ  3/ـ أال تزٌد نسبة الصودٌوم – الكلورٌد عن .%1
 )5أسمدة الكالسٌوم:
 5ـ  )1أال تمل نسبة أكسٌد الكالسٌوم (كا أ –  ) CaOالذائب فً الماء عن .%20
ب ) األسمدة المركبة والمخلوطة (الذائبة والمحببة والسائلة والمعلمة):
وهً تحتوي علً مجموعه مختلطه من العناصر الغذائٌه المختلفه
وٌشترط فٌها ما ٌلً:
 1ـ ٌجب أال ٌمل محتواها من العناصر الغذائٌة من  NPK+MgO+T.Eعن .%40
 2ـ أن تكون متجانسة التركٌب وأن تكون نسب العناصر المكونة لها مطابمة لنسب العناصر المعلن عنها.
 3ـ أن ٌكون مصدر البوتاسٌوم فً صورة سلفات البوتاسٌوم أونترات البوتاسٌوم.
 4ـ أن تكون كاملة اإلذابة فً الماء فً حالة األسمدة الذائبة.
ج ـ أسمدة العناصر الصغرى (الصورة المخلبٌة):
 )1المفردةٌ :سمح استٌرادها اعتمادا على النسبة المحددة بواسطة الشركة المنتجة الموضحة بشهادة التحلٌل والعبوة بحٌث ال تمل عن ـ
 %5,لكل سماد على حدة).
 )2المركبة الصلبة والسائلة( :نحاس  +زنن  +منجنٌز  +حدٌد ....الخ ) ٌجب إال ٌمل مجموع محتواها عن .%10,-
د ) أسمدة النباتات الداخلٌة:
 1ـ أن ٌكون مجموع محتواها من العناصر الغذائٌة ال ٌزٌد عن .%16
 2ـ أن تكون متجانسة سواء كانت سائلة أو صلبه ،وأن نسب العناصر المكونة لها مطابمة لنسب العناصر المذكورة على بطالة العبوة
شرٌطة أن ٌكتب على العبوة عبارة (خاصة بالنباتات الداخلٌة).
 3ـ فً حالة الصلبة أن تكون كاملة اإلذابة فً الماء (.)%100
ومخمرا.
2/1ـ إال ٌكون مخلوطا بالتربة أو الرمال.
3/1ـ أن ٌكون خالٌا من بذور الحشائش واألعشاب الضارة ومن البكترٌا والفطرٌات والفٌروسات والتٌماتودا واآلفات الحشرٌة
والحٌوانٌة الضارة.

4/1ـ أن ٌكون خالٌا من المواد السامة مثل (الرصاص ،الزئبك ،الكادٌوم).
5/1ـ أال تمل نسبة المادة العضوٌة فً السماد العضوي المستورد عن  %50وال تمل عن  %40فً السماد العضوي المصنع محلٌا.

6/1ـ أال تزٌد درجة التوصٌل الكهربائً للسماد ( )ECعن  10مللٌموز  /سم فً مستخلص .5:1
7/1ـ أال ٌزٌد الرلم االٌدروجٌنً ( )pHعن  7.5فً مستخلص .5:1
8/1ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن.%25
9/1ـ أال تزٌد نسبة الكربون إلى النٌتروجٌن (  ) C/Nعن .1/20
10/1ـ أال توضح المضافات على العبوة وفً حالة إضافة الٌورٌا ٌجب أال تزٌد نسبة البٌورٌت عن  %0.5من الوزن.
11/1ـ أال تزٌد نسبة كلورٌد الصودٌوم فً كل من األسمدة العضوٌة الطبٌعٌة الحٌوانٌة وأسمدة الدواجن المستوردة والمصنعة محلٌا
عن  %2وأال تزٌد نسبة الصودٌـوم الذائب عن .%0.8
12/1ـ أن تكون عبوات األسمدة سعة  25كٌلوجرام وأن تكون محكمة اإلغالق ومتٌنة تتحمل التداول.
13/1ـ أن ٌوضح على العبوة نوع السماد.
14/1ـ أن ٌوضح على العبوة الوزن بالكٌلوجرام.
15/1ـ أن تكون خالٌة من اإلشعاع عن  300بٌكرٌل/كغم.
 2ـ البٌولوجٌـة:
1/2ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%30
2/2ـ أن ٌوضح فً شهادة التحلٌل أسماء اإلضافات المٌكروبٌة الحٌوٌة.
3/2ـ باإلضافة إلى توفر الشروط األخرى المنوه عنها بالفمرة ( )1لألسمدة العضوٌة العادٌة.
 3ـ أسمدة الطحالب البحرٌة ( )SEAWEEDوأسمدة السمن وأسمدة الدم والعظام وأي أنواع أخرى مماثلة:
1/3ـ ٌجب أال ٌمل محتواها من المادة العضوٌة والعناصر الغذائٌة عن .%50
ب ) السـائلة:)LIQUID( :
 1ـ األسمدة التً تكون المادة العضوٌة هً المكون الرئٌسً لها:
1/1ـ ٌجـب أال تمـل نسـبتها عن  %50مـن الـوزن الرطـب أوالحجم الكلً (.) W/W – W/ V
 2ـ األسـمدة التـً ٌكـون المكون الرئٌسً لها هو حمض الهٌومٌن أو الفولفٌـن أو كلٌهمـا:
1/2ـ ٌجب أال تمل نسبتهما معا عن .%12
 3ـ األسمدة التً تحتوي على مادة عضوٌة  + NPK +أحماض دبالٌة (هٌومٌن وفولفٌن وأخرى )  +عناصر صغرى:
1/3ـ ٌجب أال ٌمل مجموع هذا المحتوى عن  %50من الوزن الرطب أوالحجم الكلً ( .) W/W – W/ V
 4ـ أسمدة الطحالب البحرٌة (  ) SEAWEEDوأسمدة السمن وأسمدة الدم والعظام وأي أنواع أخرى مماثلة:
1/4ـ ٌجب أال ٌمل محتواها من المادة العضوٌة والعناصر الغذائٌة عن ( %25من الوزن الرطب أوالحجم الكلً فٌما ٌخص المادة
العضوٌة).
ثالثا :المصلحات الزراعٌة:
وتتكون من األنواع اآلتٌة:
أ ـ المصلحات الزراعٌة العضوٌة (الصلبة):

ٌجب أن تتوافر فٌها المواصفات اآلتٌة:
 1ـ أال تمل نسبة المادة العضوٌة عن .%60
 2ـ أال ٌزٌد الرلم االٌدروجٌنً ( )pHعن  7,-فً مستخلص من . 5:1
 3ـ أال تزٌد درجة التوصٌل الكهربائً (  ) ECعن  10,-مللٌموز  /سم فً مستخلص من . 5:1
 4ـ أال تزٌد نسبة الرطوبة عن .%30
 5ـ أال تزٌد نسبة كلورٌد الصودٌوم عن .%1
 6ـ أال تزٌد نسبة الكربون إلى النٌتروجٌن ( )C/Nعن .1/35
 7ـ أن تكون خالٌة من األمراض واآلفات الزراعٌة والحٌوانٌة الضارة وخاصة النٌماتودا.
ب – المصلحات غٌر العضوٌة:
ٌجب أن ترافمها شهادة التحلٌل ،النشرة الفنٌة ،االسم الكٌمٌائـً ،الرمز الكٌمٌائً ،المادة الفعالة ونسبتها (أن وجت) ونوعٌة التربة التً
تصلح لها وتشمل:
 1ـ الجبس الزراعًٌ :جب أال تمل نسبة كبرٌتات الكالسٌوم عن  %80وال تزٌـد نسبة كلورٌد الصودٌوم عن .%3
 2ـ الكبرٌت الزراعًٌ :جب أال تمل نسبة الكبرٌت عن .%85
 3ـ بولٌمر(هٌدروجل)ٌ :وضح السعة التشبعٌة بالماء (.)WHC
 4ـ الرمــلٌ :مكن استعماله لتحسٌن خواص التربة الطٌنٌة ،أن ال تزٌد ملوحته عن  4ملموز /سم وكربونات الكالسٌوم عن .%10
 5ـ البنتناٌت :وهو نوع من معادن الطٌنٌ ،مكن إضافتـه للتربة الرملٌة والجبسٌة لتحسٌن خواصها ،وأن ال ٌزٌد كلورٌد الصودٌوم فٌه
عن .%2
6ـ أحماض كٌمائٌة :مثل حمض الكبرٌتٌن ،الفوسفورٌن والنترٌن  ..الخ ،وهذه ٌمكن استعمالها لتحسٌن خواص وإصالح الترب
الملحٌة ـ الملوٌة ،والكلسٌة.
 7ـ التربة الطٌنٌة :تستعمل لتحسٌن خواص التربة الرملٌة والجبسٌة ،على أن ال تزٌد ملوحتها عن  4ملموز /سم ( لمستخلص العجٌنة
المشبعة) وكربونات الكالسٌوم ال تزٌد عن .%10
 8ـ البٌرالٌت الزراعًٌ :شترط فٌه أن ال تمل السعة التشبعٌة للماء له عن .%300
رابعا  :التربة الزراعٌة الصناعٌة:
ٌجب أن تتوافر فٌها المواصفات اآلتٌة:
 1ـ أن تكون خالٌة من التربة الطبٌعٌة والرمال.
 2ـ أن تكون خالٌة من األمراض واآلفات الزراعٌة والحٌوانٌة الضارة وخاصة النٌماتودا.
 3ـ أال تزٌـد درجة التوصٌـل ( )ECالكهربائً عن  3,-مللٌموز  /سـم فً مسـتخلص من .5:1
 4ـ أال تمل نسبة المادة العضوٌة فٌها عن .%75
ألسمدة الكٌماوٌة فً ممابل األسمدة العضوٌة:
ألسمدة الكٌماوٌة فً ممابل األسمدة العضوٌة

األسمدة هً مكمالت البروتٌن عن النباتات الخاصة بنٌ .تم استخدام األسمدة لتخصٌب التربة مع المواد الغذائٌة التً لٌس لدٌها أصال.
وٌنبغً استخدام األسمدة بشكل صارم كما باستر عوز .استخدام مفرط من أنواع مختلفة من األسمدة ٌمتل العناصر الموجودة طبٌعٌا فً
التربة أٌضا .لذلن ،فمن المهم الستخدامها بعناٌة وفمط وفما للحاجة.
ما هو السماد العضوي؟
تصنع األسمدة العضوٌة من المواد الطبٌعٌة ،وتشمل المنتجات الثانوٌة أو بماٌا مخلفات الحٌوانات .كما أن النباتات المٌتة وبماٌا الحٌوانات
المٌتة غالبا ما تستخدم كسماد فً الزراعة العضوٌة .وهم بطبٌعة الحال لمواد كٌمٌائٌة غنٌة وتحتوي على كمٌات عالٌة من والفوسفور
والنتروجٌن والبوتاسٌوم (.)NPK
ما هً األسمدة الكٌماوٌة؟
والفرق الرئٌسً بٌن األسمدة الكٌماوٌة والسماد العضوي هو أن تلن المادة الكٌمٌائٌة ٌخرج من مختبر واحد العضوي ٌأتً من الكائنات
الحٌة .ولد أعد صناعً واألسمدة الكٌماوٌة لتشمل المواد الغذائٌة الحٌوٌة والتً هً ضرورٌة لمحطة عملٌة النمو .جمٌع األسمدة
الكٌماوٌة تحتوي على شرط  NPKطبٌعٌة وأي المواد المغذٌة األخرى على النحو المطلوب.
األسمدة الكٌماوٌة ضد السماد العضوي
ما هً فوائد األسمدة العضوٌة؟
اإلنتاج :األسمدة الكٌماوٌة والتً من صنع اإلنسان وٌتم إنتاج السماد العضوي عن طرٌك العملٌات الطبٌعٌة.
التأثٌر على النشاط البٌولوجً  :األسمدة العضوٌة ولتل الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التربة .انها واحدة من مزاٌا السماد العضوي أنها زٌادة
النشاط المٌكروبً فً التربة .هذه المٌكروبات تساعد فً تردي المركبات المعمدة الموجودة فً السماد العضوي.
التأثٌر على التربة :اإلفراط فً استعمال األسمدة وغالبا ما ٌكون مشكلة كما المغذٌات الزائدة لٌست جٌدة اللتشكٌل العام للتربة كما أنها
لٌست جٌدة للنبات .لد األسمدة العضوٌة لدٌها أٌضا مشكلة اإلفراط ،وإنما هو بطء اإلفراج عن المواد الغذائٌة ،وبالتالً فإن المواد
الغذائٌة سوف ٌستغرق بعض الولت على أي حال إلى الحصول على استٌعابها.
التأثٌر على البٌئة :وهو واحد من أعظم مزاٌا من األسمدة العضوٌة التً كانت متاحة بسهولة فً الطبٌعة ،فً الكثٌر ومع تأثٌر سلبً ال
تمرٌبا على البٌئة .لد األسمدة الكٌماوٌة من جهة أخرى لدٌها مشكلة من عناصر النٌتروجٌن تتسرب إلى المٌاه الجوفٌة أو مجاري على
خالف ذلن فً ألرب بحٌرة أو نهر وتسبب التلوث.
السعر :األسمدة العضوٌة هً أرخص بكثٌر بالممارنة مع نظرائهم الكٌمٌائٌة ألنها متاحة بسهولة فً الطبٌعة ،وتتطلب فمط التعبئة
والتغلٌف .األسمدة الكٌماوٌة تحتاج إلى إجراء أبحاث واسعة النطاق وأعمال اإلنتاج مما ٌجعلها أكثر تكلفة بكثٌر.
ما هً فوائد األسمدة الكٌماوٌة؟
التركٌب :واحدة من الفوائد من األسمدة الكٌماوٌة هو أنه صنعت خصٌصا لمتطلباتكم .اآلن إذا كان لدٌن تربة غنٌة فً النٌتروجٌن
والبوتاسٌوم ،ما تحتاجه هو األسمدة التً من شأنها أن تأخذ الرعاٌة من نمص والفوسفور .واألسمدة الكٌماوٌة تعطٌن خٌار استخدام
والفوسفور واألسمدة الغنٌة.
الخصوبة :على الرغم من األسمدة العضوٌة لدٌهم نسبة النٌتروجٌن المنخفض ،ومنها الكٌمٌائٌة تتمتع نسبة عالٌة جدا من نفسه .إذا كان
األمر كذلن لدٌن تربة غٌر منتجة جدا ،واألسمدة الكٌماوٌة هً ما تحتاج إلٌه لدٌهم نسبة النٌتروجٌن من ما ٌمرب من  ٪60فً حٌن
أخصب من السماد العضوي ٌمكن أن تعطً حوالً  ٪14فمط.
اإلفراج عن الولت :األسمدة العضوٌة لد ٌستغرق مزٌدا من الولت لإلفراج عن المواد الغذائٌة ألنها تحتاج إلى بعض النشاط الجرثومً
للحصول علٌها العمل .األسمدة الكٌماوٌة على الفور الحصول على تكسٌر واإلفراج عن المواد الغذائٌة األساسٌة فً التربة.
وبالتالً نحن نعلم اآلن مزاٌا وعٌوب من األسمدة العضوٌة واألسمدة الكٌماوٌة .هذا سوف ٌساعدنا على حل األسمدة الكٌمٌائٌة المدٌمة
ممابل العضوٌة معضلة السماد مرة وإلى األبد.

هل هنان أي خطر من األسمدة؟
ال بد من طرح هذا السؤال بصورة مفصلة أكثر لكً نتمكن من تحدٌد عدة إجابات تفً بالغرض .و ال بد من البدء بتحدٌد :عن أي أسمدة
نتحدث؟ هل نتحدث عن األسمدة المكونة من خلٌط ُمحضّر مع كثٌر من الصبر من لبل أ ّمنا الطبٌعة و ٌتم استخدامه من لبل مزارع ٌحترم
عمله ؟ أم عن أسمدة مصنعة من اآلزوت أو الفوسفات و ٌتم استخدامها بدون لٌود و مسئولة عن تلوث المٌاه الجوفٌة؟
و الجواب العمالنً حول خطورة األسمدة ال بد أن ٌكون التالً :إن االستخدام العمالنً لألسمدة لنمو البذور المتأللمة مع أماكن زراعتها
ٌعتبر أمرا ً متوافما ً مع احترام اإلنسان و الطبٌعة.
و لنحاول تفسٌر النماط الواردة فً هذا الجواب بشكل تفصٌلًٌ :نتج عن "االستخدام عمالنً" منع كل أنواع اإلنتاج المكثّف ،ألن جمٌع
المختصٌن ٌُجمعون على استحالة إطعام  9ملٌارات نسمة بحلول عام  2050دون استخدام األسمدة .لكن هل ٌعتبر هذا سببا ً الستخدامها
بدون حدود؟ و ما هو نوع األسمدة التً تحترم الطبٌعة؟ كٌف ٌمكن تبرٌر التلوٌث الحاصل إلنتاج محصول عام واحد مع العلم أن هذا
التلوث ٌبمى ألكثر من عشرة أعوام؟ تحدٌد الكمٌات المستخدمة من األسمدة ال بد أن ٌأخذ بعٌن االعتبار اآلثار الناتجة عنها على المدى
المصٌر ،المتوسط ،و الطوٌل على اإلنسان و على الطبٌعة.
بالرغم من اعتبار األسمدة بمثابة تطور علمً هام بمدر ما تحولت هذه األسمدة إلى خطر ٌهدد الطبٌعة.
أما عبارة "األسمدة المتأللمة مع أماكن زراعتها" فهذا ٌتضمن عدم إجبار التربة على تربٌة بذور ال تتأللم معها (لمجرد رغبتنا بإنتاج أي
محصول فً أي مكان) .لذا نجد هنا مصطلح "زراعة عمالنٌة" و الذي ٌحتوي :من جهة ،لبول مفهوم المرودٌة االلتصادٌة للمشارٌع
الزراعٌة ،خاصة و أنه ٌحك لكل إنسان أن ٌعٌش من نتاج عمله ،و من جهة أخرى ،ضرورة رفض النتائج السلبٌة على البٌئة.
و بالحاالت المثالٌة ال بد من التحدث عن الزراعة الطبٌعٌة الصدٌمة للبٌئة و التً ترفض االستعانة بأي شكل من أشكال المنتجات
الكٌمٌائٌة ،أو المعدلة وراثٌا ً دون أن ننسى االعتداء الصارخ على الطبٌعة و المتمثل بالمبٌدات الكٌمٌائٌة التً تستخدمها المشارٌع
الزراعٌة الصناعٌة ،و التً تنتج أضرارا ً ٌصعب إزالتها .لذا ٌبدو من الصعب التحول للزراعة الطبٌعٌة بشن كامل دون المرور ،و بشكل
مرحلً ،بمرحلة "الزراعة العمالنٌة".
إن عدم الرغبة على إجبار التربة على إنتاج أي محصول فً أي مكان ،ما هو إال تعبٌر عن احترام عملٌة االنتماء الطبٌعٌة و التً تمكنت
خالل عدة مالٌٌن من السنٌن من اختٌار نوع محدد من النبات للنمو فً مكان معٌن بحسب إمكانٌات هذا المكان و الظروف المحٌطة به .و
إن نسٌان هذه الحمٌمة ٌبعدنا تماما ً عن حمٌمة التنوع البٌئً و عن حمٌمة الروابط التً تجمع بٌن الكائنات الحٌة.
و ال بد من ختام هذا الفمرة حول خطورة األسمدة من خالل التأكٌد على "احترام اإلنسان و البٌئة" ألنه من غٌر الممبول إلماء مالٌٌن
األطنان من المنتجات الكٌمائٌة فً الطبٌعة مع آثارها السلبٌة ،باألحرى آثارها المدمرة ،على صحة اإلنسان و للطبٌعة .و للتذكرة ،المادة
 6من االتفالٌة الدولٌة لحموق الطفل تنص على "كل طفل له الحك بالحٌاة و ٌتوجب على كل دولة أن تسهر على نموه و حاجاته".
ال بد من االنتمال للحدٌث عن التلوث الذي تحدثه هذه األسمدة فً المسم األخٌر من الملف.
احترام الطبٌعة ٌجب أن ٌكون أحد الشروط الواجب توفرها من أجل استخدام أي نوع من األسمدة.
ما هً نتائج االستخدام الخاطئ لألسمدة الكٌمٌائٌة:
تلوٌث المٌاه بنترات اآلزوت ( ُمركب كٌمٌائً):
إن اللجوء المكثّف و االستخدام الجائر لألسمدة اآلزوتٌة منذ عدة لرون سبب تلوث المٌاه الجوفٌة بشكل كبٌر .و تزداد المشكلة تعمٌدا ً إذا
أخذنا بالحسبان الولت الالزم لكً تهاجر فٌه هذا النترات عبر التربة و تصل لمخازن المٌاه الجوفٌة الموجودة تحت األرض .و لغاٌة اآلن
لم ٌستطع العلماء تحدٌد آثارها بدلة (سرطان.)... ،
تلوٌث المٌاه بالفوسفات:
و لزٌادة المشكلة الحاصلة من النترات ،تساهم جزٌئات الفوسفات و بشكل كبٌر فً ظاهرة تجمٌع البماٌا العضوٌة العفنة فً المٌاه .هذا
المصطلح المعمد ٌصف التحوالت الحاصلة فً الوسط المائً .ففً حالة األسمدةٌ ،تسبب رمٌها فً األنهار ،البحٌرات ،البحار بزٌادة نسبة

النترات و الفوسفات بشكل كبٌر و التً تشكل مصدرا ً لتغذٌة األشنٌات المائٌة و التً تنمو بشكل مفرط و تتسبب و بشكل تدرٌجً بخنك
النظام البٌئً.
إفمار التربة و التنوع الحٌوي:
إن اإلثراء الصناعً للتربة ٌحفز نمو نوع معٌن من النباتات ،ومن ثم نوع محدد من الحٌوانات ،و بالتالً خسارة كبٌرة للتنوع البٌئً .إن
عملٌات المكننة ،االستثمار الجائر ،و عدم إزالة األعشاب الضارةٌ ،ضاعف من مخاطر إفمار التربة  ،دون أن ننسى أن هذه التربة تلعب
دورا ً هاما ً كعازل بٌن ما هو "فوق" وما هو "تحت" خاصة فٌما ٌتعلك بجرٌان المٌاه و بالمواسم الزراعٌة.
ٌجب أال ننسى أن الطبٌعة احتاجت لمالٌٌن السنٌن لكً تكون بصورتها الحالٌة ،و أننا ال نملن الحك ،و فمط خالل عدة عمود ،ب"حرق"
هذه اإلمكانٌات التً تم رعاٌتها بصبر كبٌر .كما أنه ال ٌوجد أي حل "سحري" لجعل هذه األرض تنتج أضعاف ما هً لادرة على إنتاجه
"طبٌعٌا ً".
ال بد أن تحصل أجٌال المستمبل على الغذاء أٌضا ً...

