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 "بعض المشاآل و الحلول المقترحة" التسميد
 

 :نبدأ أوًال بمشكلة التسميد اآلزوتي 
  

روجين  ( من المعروف أن اآلزوتي   م   ) النيت ات     هو أه وم بإضافته للنب دخل في بن       ،عنصر غذائي نق ائي ی ه عنصر بن يس ألن ل   ل اء آ
تحكم سواء في نمو المحصول      ،لى معظم العمليات الحيویة التى یقوم بها النبات، و لكنه یؤثر ع    أنسجة النبات المختلفة فقط     و التي ت

 .أو جودته
 

ة           ات    ویعتقد آثير من العلماء أن اإلنتاجية العالية في الدول المتقدمة ترجع بدرجة آبيرة لزیادة آمي ا النب ،   اآلزوت التي یتحصل عليه
دما و ه عن ن الحصول علي الي یمك ات الحأن المحصول الع تطيع النب روجين  یس ن النيت ر م ة اآب ى آمي ة صول عل ا زادت آمي ، و آلم

م                 ،تي یستطيع النبات استعمالها زاد المحصول     النيتروجين ال  رة من السماد اآلزوتي و لكن المه ة آبي  ولكن العبرة ليست بإضافة آمي
 . ب ثم مقدرة النبات على استعمالهاقت المناسآيف یمكنه امتصاصها في الوداد النبات بهذه الكميات الكبيرة، وهو آيفية إم

 
ة المناسبة                         تطيع  یس  آيف  و ؟أي أن السؤال هو آيف یمكن أن یأخذ النبات احتياجاته العالية من اآلزوت في الوقت المناسب و بالكمي

 ؟ة عالية من األصناف الجدیدة ذات احتياجات سمادیًا، خاصة و أن آثيرالنبات استخدام هذه الكميات
 
ة،   ي آميات اآبر من األسمدة النيتروج      ة، و أنه یمكن أضاف    ن األمر فى منتهى السهولة    أد یتصور البعض     وق ى ني و  حت ات     ول ر  أ بكمي آب

 . و بالتالي یعطي محصوًال آبيرًا،زوت احتياجاته من اّال آل، و بالتالى نعطي الفرصة للنبات أن یأخذمن احتياجات النبات
 

ذه البساطة      يس به ك    ، فتولكن األمر ل دًا من ذل ر تعقي ات أآث ة النب ك  و. غذی ا سنفعل ذل ر من     وهو  - إذا افترضنا أنن ه آثي وم ب ا یق  م
 فماذا یحدث ؟  - المزارعين

       
ا              وم أو یوری ا    و ،  عادة ما نضيف السماد اآلزوتي فى صورة نترات أو اموني ذه الصور من االّ             تحت ظروفن ل ه أن آ زوت  المصریة ف

رات     ى نت ا يجة لنشاط ال     نت ،تتحول إل ة      بكتيری ة             .  الموجودة في الترب ة في الترب ذوبان و الحرآ رات سهلة ال الي ف    ،و النت ا   إ و بالت ن أم
ى غاز           ، أو یفقد بع   فقد بالرشح لطبقات التربة السفلى    ، أو ت  یمتصها النبات  ا إل د تحوله ایر بع د    . ضها بالتط د عن طریق        و ق یصل الفق
وجي         ،زوت المضاف  من االّ   % ٤٠ – ١١ حوالي    زالتحول إلي غا   ة و درجة الحرارة والنشاط البيول وع الترب د   . حسب ن ا أن فق آم

زوت المضاف في األراضي الطينية  من االّ  % ٤٠لرملية و إلى اآثر من      من األراضي ا   % ٥٠آثر من   أزوت بالغسيل قد یصل إلى      اّال
 .ي مقياسير اقتصادیة بأ وهى عملية غ،زاد الفقدا زادت آمية السماد المضافة و آلم

 
ه عل      إ ف،أما إذا قام النبات بامتصاص آمية آبيرة من النترات         ى مقدرت ى استعمالها تتوقف عل ة    ن مقدرة النبات عل ة آافي اج آمي ى إنت

ى       من إنزیم خاص   رات إل ين ، یقوم بتحویل النت د الحاجة       یم)NH2 (أم ه و استعماله عن رات      . كن تخزین ة النت ادة آمي ة زی و في حال
ى         الممتصة عن مق   ا إل ى تحویله ين درة النبات عل د استعما          ، وأم ر من الحاالت عن راه في آثي ذي ن رة من    هو الوضع ال ات آبي ل آمي
ي ا السماد اآلزوت ات، فإنن و الخضري للنب ادة النم ات( نالحظ زی اج النب ري) هي ى حساب المحصول الثم ي ،عل د یحدث نقص ف  وق

اع الملوحة             قلة   و ، نالحظ زیادة اإلصابة بأالمراض    آماالمحصول،   ري أو ارتف ا  ،مقاومة النبات للظروف الطارئة مثل نقص ماء ال  آم
داول و التخزین                 سيولوجية مثل فقد الثمار وتشوهها    تزداد المشاآل الف   ى الت درنات عل ار أو ال درة الثم نقص مق الي   و ،، باإلضافة ل بالت
ى قل     . ثمار بعد الحصاد و صعوبة تسویقها    التلف السریع لل   ؤدي إل ذا ی ل ه ى   وآ د  و ة محصول الدرجة األول ارة  ،انخفاض العائ  أو بعب

 .  المحصول الناتجة و قلة جود، ارتفاع تكلفة إنتاج الطن الصالح للتسویق نتيجة لقلة االستفادة من السماد المضاف:أخرى
 

ات   فعادة ما تحتاج   - و الثمار أو اللوز و امتالئها     أهي مرحلة تكوین الدرنات      و  - عندما تصل النباتات لمرحلة اإلنتاجية      النباتات لكمي
ا یستط    % ٢٢فمثًال تزید احتياجات نباتات القطن بحوالي        . آبر مما تستطيع امتصاصه   أمن النيتروجين    ات امتصاصه في       عم يع النب

 ،یع للنباتوراق في فترة النمو الرإنها یمكن أن تأتي من األمينات المخزنة في األة؟  هذه الكمي تأتيمن أینف ..ن إذ. هذه الفترة
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ة    هي ال  و روجين                         و. مرحلة السابقة للمرحلة اإلنتاجي ة من نيت ة آافي ل و تخزین آمي أن األوراق ال تستطيع تحوی في معظم الحاالت ف

 .راق تكفي ألنتاج  المحصول العاليالنترات في األو
 

 ؟ اإلنتاجيةةحل  آاف في النبات خالل المر)أمين( إذا آيف یمكن أن نحصل على نيتروجين 
  

ا  محافظة على هذه الصورة و عدم تحو    مع ال  ،الحل العملي لذلك هو إضافة آمية آافية من النيتروجين في صورة أمونيوم أو یوریا              له
ات       ،أمينبالتالي یأخذ النبات آمية آافية من النيتروجين في صورة           و ،مثبطإلى نترات باستعمال     ا هو موجود داخل النب  ، باإلضافة لم

ة    و نبدأ هذه الخطوة قب  . ستعمال آميات اآبر من النيتروجين   تمكن من امتصاص و ا    أي إن النبات سي    رة آافي ة بفت ة اإلنتاجي . ل المرحل
 بعكس الحال في    ، وهذا یحتاج إلى طاقة عالية     ،أمينمع الوضع في االعتبار أن النبات لكي یستعمل النترات فالبد أن یحولها أوال إلى               

ه  ،أمين أن تذهب لألوراق أوال حتى یمكن تحویلها إلى  آما أن النترات البد   ،األمونيوم يمكن تحویل ى أ   أما األمونيوم ف ين  إل  بسهولة  م
 . ة الستعمال آميات اآبر من االزوت وهذا یعطى فرص، ابتداء من الجذر،في إي مكان

 
وم هي الوسي            أأثبتت األبحاث العلمية    وقد   روجين في صورة أموني ات للنيت ات من     لة الصحي ن امتصاص النب تمكن النب خذ  أحة لكي ی
وم         % ٣٠ن یحصل على أتياجاته العالية من النيتروجين وانه البد    اح روجين في صورة أموني ه من النيت ل من احتياجات  و ،على األق

ة           امتصاص الجذور و      أن آما وجد  .  %٥٠یفضل   اج لوجود آمي وم و یحت ر من ا    أ استعمالها لألموني ة        آب ذائب في منطق لكالسيوم ال
 .ورالجذ

 
  ولكن ماذا یحدث في النبات عندما تمتص الجذور األمونيوم؟

 
ى ّاخر من                       .١ اه الجذور، أو بمعن ى یدفع األمونيوم النبات لتكوین إنزیم یحرك السكریات من األوراق في اتج ى أ   أعل  و هو    ،سفل  إل

درنات أو الجذور        ا    التي تأخذ احتي   و،نفس اتجاه تواجد الثمار أو ال ا من السكریات أثن ا اجه ى أ ء مروره زداد امتال ،سفل  إل ا ؤ في  و ،ه
 . المحصول حجم الثمار، وآميةبالتالي یزداد

 
نخفض مستواها في األوراق      نتيجة لتحر  .٢ رك مكان  ،ك السكریات ألسفل ی وم ال ، األوراقفي  ًا خالي ًا فتت وین س  نب  فيق كریات ات بتك

ذا       اء الضوئي         وبال. جدیدة یتم تحریكها ألسفل وهك دل البن زداد مع الي ی اء السكریات    (ت اء الضوئ       ) بن واتج البن اطق     وتتجه ن ى من ي إل
ات  ي النب زین ف ار(التخ درنات–الثم ذور– ال ة و الخضر  )  الج ي الفاآه ار ف م الثم دد و حج ادة ع ك زی تج عن ذل ي  و،وین درنات ف ال

اطس ا ،البط ن وغيره ى القط وز ف ادة المحصول .  و الل ة زی ة النهائي رات . والنتيج ة النت ي حال ا ف إبينم رات ف كر ت ن النت تخدم الس س
رات نالحظ سيادة النمو الخضري              ،الموجود في األوراق لتكوین مجموع خضري على حساب الثمار         ة النت  بعكس الحال     ، أي في حال

 .   في األمونيوم
 

  :تأتي بعد ذلك مشكلة الكالسيوم: ثانيًا 
 
ة إل            :السؤال هو و داد  هل یوجد آالسيوم صالح آاف في الترب ات باح   م ه من الكالسيوم      النب ات امتصاص و          تياجات ى یستطيع النب ، حت

 ؟آيف.   .   .   النفي اإلجابة بو ال آمية آافية من األمونيوم ؟استعم
 

ة         أثبتت األبحاث أن آمية الكالسيوم   ا في األراضي الجيری ة آم د تكون عالي ة ق ة الكالسيوم الصالح لالمتصاص       في الترب ، ولكن آمي
ا أن  . تي تقوم بترسيب الكالسيوم الصالح    ، ال ارتفاع نسبة الكربونات فى التربة    ، منها   لنبات تكون غير آافية لعدة أسباب     بواسطة ا  آم

ات      إضافة آميات آبيرة من األسمدة الفوسفاتية و النشادریة یتسبب في ترسيب             ة    و. الكالسيوم الصالح المتصاص النب النتيجة النهائي
 مثل تعفن الطرف الزهري في بعض   ،، و ظهور المشاآل الفسيولوجية الخاصة بنقص الكالسيوم    للنبات نقص الكالسيوم الصالح     :هى

 .  واحتراق حواف األوراق أو غيرها،تساقط ثمار الفاآهة و،القلب األسود في بعض الخضر و،أصناف الطماطم و الفلفل و البطيخ
 

افي      حتى تتمكن ال   ،لتربةلتنشأ أهمية إضافة الكالسيوم     من هنا    ا تأخذ جذور النب     جذور من امتصاص األمونيوم الك ا  ، آم ات احتياجاته
 . من الكالسيوم أیضا
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 :بعد ذلك تأتي مشكلة باقي العناصر الغذائية التي یحتاجها النبات: ثالثا 

 
ي أي عنصر  ویؤدي لعدم حدوث نقص ف،، یفي باحتياجات المحصول البد من وجود برنامج تسميد جيدًا جيدلكي ننتج محصوًال

 .واء من العناصر الكبرى أو الصغرى س،یحتاجه النبات
 

 الزنكد والمنجنيز والبورون و خاصة الحدی،و قد أثبتت األبحاث التي أجریت في مصر وجود نقص في آثير من العناصر الصغرى
ا أو        لنقص تختلف شدته من مكان إلى آخر      أن هذا ا  و.  والنحاس ان م ك في مك د یظهر نقص الزن ا   ، فق ى محصول م ا یظهر   ،عل  بينم

ة        آما یزداد النق   .الماغنسيوم على محصول آخر و هكذا      د أوضحت التجارب التي أجریت في        و. ص في األراضي الرملية عن الطيني ق
ه   ،صر الصغرى أو الكبرى آان اله تأثير سيئ   اصر الغذائية سواء العن   اهذا المجال أن نقص العن     ى جودت ،  سواء على المحصول أو عل

وفي حاالت آثيرة، نالحظ انخفاض المحصول و         .  هذا النقص  أو ظهور أو عدم ظهور أعراض النقص       ، النظر عن نوع التربة    بصرف
ى النبات                 و ،الجودة نقص ين عل ك لوجود العنصر و    وات، في نفس الوقت ال تظهر أعراض نقص عنصر مع ة غي   یرجع ذل ر لكن بكمي

 . آافية إلعطاء النبات احتياجاته
 

 : یمكن عمل ذلك آاآلتي  ه هذه المشكلة ؟لكن آيف نواج
 

ة          ة التي        ،نقوم بأخذ عينات من النبات المراد معرفة احتياجاته من العناصر الغذائية في أوقات مختلف ات من الترب وم بأخذ عين ا نق  آم
ة                  ،ینمو عليها النبات   ة من العناصر المختلف ات والترب وى النب ة محت ا لمعرف ك ن   ، ثم نقوم بتحليله د ذل الحتياجات  ستطيع حساب ا   وبع

 .الغذائية لهذا المحصول
 

ادي   ،وهناك طریقة أخري وهى أآثر اقتصادا    ة للنمو الع ة   ، وهى أن نضيف آل العناصر التي یحتاجها النبات وبالكمية الكافي  وفى حال
دة من    بإضاف ، فإننا نقوم سنوات سابقةلبق ظهور أعراض نقص هذا العنصر  أو س،وجود أعراض نقص في عنصر معين   ة زائ ة آمي

 .هذا العنصر
 

ة   ،ومن المعروف أن إضافة العناصر الصغرى للتربة یواجهها مشاآل آثيرة       وسرعان  ، خاصة وانه یتم تفاعل هذه العناصر مع الترب
دال         .ير صالحة لالمتصاص بواسطة النبات     العنصر إلى صورة مثبتة وغ     لما یتحو  ات ب ى النب ذه العناصر عل ل ه  بالتالي نلجأ لرش مث

  .من أضافتها للتربة حتى نتجنب فقدها عن طریق التثبيت في التربة
 

 :نعود مرة أخرى للكالسيوم والبورون : رابعا 
 

ة استمرت    أ إال ، من الكالسيوم والبورون قد عرفت منذ زمن طویل        بالرغم من أهمية آل    في التعامل مع    ن آثيرا من الدراسات العلمي
دة   ى ح ل عل رین آ ن العنص ات ا ولك.أي م اً  ن الدراس ا مع ة عملهم ت بدراس ة اهتم يوم  و .لحدیث ات أن الكالس ذه الدراس أوضحت ه

زارعين    والبورون یمسكان معا بالمفتاح الخاص بحل آثير من المشاآل التي یعانى من           ر من الم ا آثي ذا یجب التعامل    .ه ًا    ول ا مع معهم
 .وليس آل عنصر على حدة

 
ة   أو هو األساس في تكوین الهي     ،نصر الغذائي الذي یمد الخلية بالقوة     و في البدایة نوضح أن الكالسيوم هو الع        كل العظمي لجدار الخلي

ار        یتحك و ،البورون ینظم و یسهل حرآة انتقال السكریات داخل النبات        و. و النبات  د الثم رة التي ال    و الزه  . م في إخصاب األزهار و عق
ن المحصول يوم. تخصب تخصم م ت الكالس ورون یثب ا أن الب ةآم دار الخلي ي ج يوم و، ف ات  أي إن الكالس ن المكون ا م ورون هم الب

دما یوضعا           .)مثل الطوب و األسمنت في البناء     (األساسية لجدار الخلية     ا عن ا انهم ا      ن و المشكلة هن ين ال یمكن نقلهم ان مع و  في مك
 .  بخالف العناصر األخرى، في مكان آخرااستعمالهم

 
ا أن الكالسيوم  روف علمي ةو من المع ورون من العناصر صعبة الحرآ ات بامتصاص الكالسيوم أو  و،و الب وم جذور النب دما تق عن

ى األور                   ى یصال إل تح حت ار الن تم توز    اقالبورون فانهما یتحرآان في الخشب مع تي ات و      ، وال ی دة داخل النب ة جي ا بطریق دما  یعهم عن
 . ا وال یتحرك أي منهما من مكانه،هم یتم تثبت، و هو عادة المناطق النشطة في النتح، لمكان معيننیصال
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ذا ف    ،آما أن الكالسيوم أو البورون ال یتحرآان في اللحاء         ار و الجذور و                إ ول ل الثم ذیتها عن طریق اللحاء مث تم تغ ن األجزاء التي ی

ا ت  ،مناطق التخزین األخرى مثل الدرنات   ورون      نجد أنه انى من نقص الكالسيوم و الب اذا     ع ثال لم ذا یوضح م ل أوراق   ، وه ين تحلي یب
ات   ، بينما نالحظ في نفس الوقت مشا   ات وجود آميات جيدة من الكالسيوم     النب ى نفس النب د ثبت أن معظم    . آل نقص الكالسيوم عل و ق

ات      لكن ترجع ن ال ترجع لنقصهما في النبات آكل، و       مشاآل الكالسيوم و البورو    ا داخل النب ادة لسوء توزیعهم د وجد أن افضل    و.  ع ق
ة   . ستمر بكل من الكالسيوم و البورونالملمشكلة هو اإلمداد المنتظم و ذه ا حل له  م معرف رار الرش بالكالسيوم و     أنولذا فمن المه  تك

 .   البورون قد یكون اآثر أهمية من معدل اإلضافة 
 

  :البوتاسيوم: خامسا 
 

د أ  ن بعي ذ زم ات، و عرف من المة النبات يوم لس ة البوتاس ى تنظ همي اعدة عل ي المس ةيم ف ة المائي ة تق و،الحال ات المائي ل االحتياج لي
ة      انتقال نواتج التمثيل الضوئي من ا في والمساعدة ،نزیماتللنباتات، وتنشيط عمل بعض اإل     اطق النامي ل المن ى آ الجذور  (ألوراق إل

 .و القمة أو الجذوراد آلما زاد نم تزد،یحتاج النبات للبوتاسيوم بكميات آبيرةو)  البذور– الثمار – األوراق – السيقان –
 

 

ا    قد تزید عن مقدرة ا،نه في فترات معينة یحتاج النبات لكميات آبيرة من البوتاسيوم      أو المشكلة هنا     ات به داد النب د  . لتربة على إم فق
ة في   هى الصورة الذا   و ،ال یتم تحول البوتاسيوم في التربة من الصور األقل صالحية للنبات إلى الصور الصالحة المتصاص النبات                ئب

ادة العضویة                محلول الترب   ة أو الم ات الترب روابط ضعيفة بغروی ا           و. ة أو المرتبطة ب ال وجود آمي الرغم من احتم ك ب رة من     ذل ت آبي
درنات فى          ، النمو السریع للنبات   حلا خاصة في مر   ،ن ذلك قد یحد من النمو     إوبالتالي ف . البوتاسيوم في التربة   ار وال ر الثم  ومرحلة آب

 . الحجم
 

  الخ  . . . خاصة أثناء مراحل تكوین و تحجيم الثمار و الدرنات و اللوز ،ك یجب االهتمام برش النباتات بعنصر البوتاسيومو لذل
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