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الباب الثالثالباب الثالث  
تشخیص االحتیاج الى التسمیدتشخیص االحتیاج الى التسمید



Soil FertilitySoil Fertility: : مفھوم خصوبة التربةمفھوم خصوبة التربة    ••
  ھي مقدار ما تحتویھ التربة من عناصر غذائیة في صورة صالحةھي مقدار ما تحتویھ التربة من عناصر غذائیة في صورة صالحة      

للنباتللنبات
Available NutrientAvailable Nutrient: : مفھوم العنصر الغذائي الصالحمفھوم العنصر الغذائي الصالح••

ھو الصورة الكیماویة التي تتواجد علیھا العناصر بالتربة وصالحة ھو الصورة الكیماویة التي تتواجد علیھا العناصر بالتربة وصالحة         
المتصاص النباتالمتصاص النبات

تحدید درجة الحاجة إلى التسمیدتحدید درجة الحاجة إلى التسمید••
إن إمداد النبات بمقدار كافي من العناصر الغذائیة یعطي محصول عالي إن إمداد النبات بمقدار كافي من العناصر الغذائیة یعطي محصول عالي       

وبھذا نصل إلى اإلنتاجیة المثالیةوبھذا نصل إلى اإلنتاجیة المثالیة



 Field Field: : أسس الفحص الحقليأسس الفحص الحقلي
investigation investigation 

التعرف على مصدر میاه الري والتأكد ھل المیاه كافیة والري یتم التعرف على مصدر میاه الري والتأكد ھل المیاه كافیة والري یتم ١١..
.  .  في مواعیدهفي مواعیده

.  .  أخذ عینة من میاه الري لتحدید صالحیتھا بالمعملأخذ عینة من میاه الري لتحدید صالحیتھا بالمعمل٢٢..

التعرف على حالة الصرف ألن عدم وجود صرف یؤدي إلى التعرف على حالة الصرف ألن عدم وجود صرف یؤدي إلى ٣٣..
مشاكل كثیرةمشاكل كثیرة

یقوم الفاحص بتسجیل حالة النمو العام لنباتات الحقل ألن نقص یقوم الفاحص بتسجیل حالة النمو العام لنباتات الحقل ألن نقص   ٤٤..
.  .  النمو ھو بدایة أسباب نقص العناصر بالتربةالنمو ھو بدایة أسباب نقص العناصر بالتربة

یسجل الفاحص شكل التربة العام ھل موحدة أم توجد بقع ملحیة أدت یسجل الفاحص شكل التربة العام ھل موحدة أم توجد بقع ملحیة أدت ٥٥..
.  .  إلى اختالف النموإلى اختالف النمو



یسجل الفاحص التلونات الموجودة بكل دقة یسجل الفاحص التلونات الموجودة بكل دقة .  .  ٦٦
یسجل الفاحص كثافة النباتات وحالة الحشائش بالحقل  یسجل الفاحص كثافة النباتات وحالة الحشائش بالحقل      ..٧٧
یحدد الفاحص أي إصابة حشریة أو فطریة تظھر على  یحدد الفاحص أي إصابة حشریة أو فطریة تظھر على      ..٨٨

.  .  النباتاتالنباتات
تؤخذ عینات تربة ونباتیة بطریقة صحیحة كما سیذكر فیما  تؤخذ عینات تربة ونباتیة بطریقة صحیحة كما سیذكر فیما      ..٩٩

.  .  بعد لعمل تحلیل لھا بالمعملبعد لعمل تحلیل لھا بالمعمل
تحدد حالة الحقل أو المشكلة الذي ذھب من أجلھا الفاحص تحدد حالة الحقل أو المشكلة الذي ذھب من أجلھا الفاحص   ..١٠١٠

إلى الحقلإلى الحقل



Plant AnalysisPlant Analysisأوال تحلیل النبات أوال تحلیل النبات 

التشخیص البصري ألعراض النقص أو الزیادةالتشخیص البصري ألعراض النقص أو الزیادة) ) ١١((    
یمكن استخدام العین في تشخیص أعراض نقص العناصر وبالتالي یمكن استخدام العین في تشخیص أعراض نقص العناصر وبالتالي     

: : تشخیص الحاجة للتسمید وتوجد ثالث وسائل لھذا التشخیص وھيتشخیص الحاجة للتسمید وتوجد ثالث وسائل لھذا التشخیص وھي

Naked eyeNaked eyeالعین المجردة العین المجردة ١١..

Magnifying glassMagnifying glassاستخدام عدسة مكبرة استخدام عدسة مكبرة ٢٢..

MicroscopeMicroscopeاستخدام المیكروسكوب استخدام المیكروسكوب ٣٣..



أعراض نقص العناصر الكبرىأعراض نقص العناصر الكبرى
NitrogenNitrogenالنیتروجین النیتروجین      (N)(N)
األعراض العامةاألعراض العامة      
أوراق ذات لون أوراق ذات لون ، و، و))المسنةالمسنة((ظھور األعراض على األوراق السفلیة ظھور األعراض على األوراق السفلیة       

مع شدة النقص ینتشر االصفرار إلى مع شدة النقص ینتشر االصفرار إلى ، و، وأخضر فاتح أو أخضر مصفرأخضر فاتح أو أخضر مصفر
    . . ونمو الجذر محدودونمو الجذر محدود  ،،ونمو النبات یكون ضعیفونمو النبات یكون ضعیف  ،،باقي األوراقباقي األوراق

PhosphorusPhosphorusالفوسفور الفوسفور      (P)(P)
األعراض العامةاألعراض العامة    
مع شدة النقص یبدأ تلون مع شدة النقص یبدأ تلون ، و، و))تقزم النباتتقزم النبات((نقصھ یؤدي إلى نقص النمو نقصھ یؤدي إلى نقص النمو       

قد تكون السیقان قد تكون السیقان ، و، واألوراق بلون أرجواني داكن مع لون برونزياألوراق بلون أرجواني داكن مع لون برونزي
، ، تأخر النضجتأخر النضج، و، ورفیعة واألوراق صغیرةرفیعة واألوراق صغیرة



    Potassium (K)Potassium (K)البوتاسیوم البوتاسیوم   
األعراض العامةاألعراض العامة  
نقصھ یؤدي إلى نقص المحصول قبل ظھور تلونات ثم تبدأ تتلون حواف نقصھ یؤدي إلى نقص المحصول قبل ظھور تلونات ثم تبدأ تتلون حواف     

وعند النقص الشدید یحدث جفاف وعند النقص الشدید یحدث جفاف   ،،األوراق المسنة باللون األصفراألوراق المسنة باللون األصفر
وتظھر وتظھر ) ) لون الصدألون الصدأ((حواف ھذه األوراق بعد تلونھا باللون البني حواف ھذه األوراق بعد تلونھا باللون البني 

.  .  األعراض على النبات كلھاألعراض على النبات كلھ
 Calcium (Ca) Calcium (Ca)الكالسیوم الكالسیوم 

األعراض العامةاألعراض العامة  
نقصھ یؤدى إلى تدھور األنسجة المرستیمیة بالجذور والسیقان لذلك نقصھ یؤدى إلى تدھور األنسجة المرستیمیة بالجذور والسیقان لذلك   

یحدث تدھور أو موت األنسجة بالقرب من وعند نھایة نقط النمو یحدث تدھور أو موت األنسجة بالقرب من وعند نھایة نقط النمو 
منقطة وذات ثقوبمنقطة وذات ثقوب

  



Magnesium (Mg)Magnesium (Mg)المغنسیوم المغنسیوم   ••
األعراض العامةاألعراض العامة  
لون لون ((حیث أنھ یدخل في تركیب الكلوروفیل لھذا یظھر بعض االصفرار حیث أنھ یدخل في تركیب الكلوروفیل لھذا یظھر بعض االصفرار   

األنسجة البینیة لألوراق المسنةاألنسجة البینیة لألوراق المسنةبب) ) أخضر فاتحأخضر فاتح
Sulfur (S)Sulfur (S)الكبریت الكبریت ••

األعراض العامةاألعراض العامة
تلون األوراق الحدیثة بلون أخضر فاتح والعروق بلون أفتح من باقي تلون األوراق الحدیثة بلون أخضر فاتح والعروق بلون أفتح من باقي   

نسیج الورقة مع عدم سقوط الورقة بتقدم العمرنسیج الورقة مع عدم سقوط الورقة بتقدم العمر



أعراض نقص العناصر الصغرىأعراض نقص العناصر الصغرى

Iron (Fe)Iron (Fe)الحدید الحدید ••
األعراض العامةاألعراض العامة      
ظھور اصفرار على األوراق الحدیثة النمو أوال أو على النمو الطرفي ظھور اصفرار على األوراق الحدیثة النمو أوال أو على النمو الطرفي       

مع الوقت واستمرار مع الوقت واستمرار ، و، وبالنبات وقد تبقى باقي عروق الورقة خضراءبالنبات وقد تبقى باقي عروق الورقة خضراء
شدة النقص یحدث موت لحواف األوراق ونھایة الفریعات وقد یصل  شدة النقص یحدث موت لحواف األوراق ونھایة الفریعات وقد یصل  

،،االصفرار إلى األوراق المسنةاالصفرار إلى األوراق المسنة
  



Zinc (Zn)Zinc (Zn)الزنك الزنك ••
األعراض العامةاألعراض العامة      
أو تبقعھا باللون أو تبقعھا باللون   ةةاصفرار األوراق الذي یبدأ من القمة النامیة التي تظھر متورداصفرار األوراق الذي یبدأ من القمة النامیة التي تظھر متورد      

وقد یموت وقد یموت . . األصفر بین العروق وعند شدة النقص یصل ھذا التلون إلى العروقاألصفر بین العروق وعند شدة النقص یصل ھذا التلون إلى العروق
البرعم الطرفيالبرعم الطرفي

Manganese (Mn)Manganese (Mn)المنجنیز المنجنیز ••
األعراض العامةاألعراض العامة

تبقع األوراق ببقع مبعثرة ذات لون أخضر فاتح مع تبقع األوراق ببقع مبعثرة ذات لون أخضر فاتح مع – – اصفرار األوراق الحدیثة اصفرار األوراق الحدیثة   
تساقط األوراق تساقط األوراق ––بقاء العروق خضراء ثم تتحول البقع إلى رمادي أو مبیض بقاء العروق خضراء ثم تتحول البقع إلى رمادي أو مبیض 

..  واألزھار في حالة النقص وموت األفرعواألزھار في حالة النقص وموت األفرع



Cupper (Cu)Cupper (Cu)النحاس النحاس ••
ألعراض العامةألعراض العامة    اا
تظھر أعراض النقص على األجزاء الغزیرة النمو بالنبات حیث یكون تظھر أعراض النقص على األجزاء الغزیرة النمو بالنبات حیث یكون       

..یظھر اصفرار على األوراق الحدیثةیظھر اصفرار على األوراق الحدیثة، ، النمو نشطالنمو نشط



Boron (B)Boron (B)البورون البورون ••
األعراض العامةاألعراض العامة      
التي تكون ذات التي تكون ذات ) ) الطرفیةالطرفیة((تظھر أعراض النقص على األوراق الحدیثة تظھر أعراض النقص على األوراق الحدیثة       

وموت البراعم الطرفیة والقمم النامیة وموت البراعم الطرفیة والقمم النامیة   ،،تورد القممتورد القمم، و، ولون محمرلون محمر
نمو شاذ في الخشبنمو شاذ في الخشب، و، وضعف نمو الجذورضعف نمو الجذور، و، ووالغصیناتوالغصینات

MolybdenumMolybdenumالمولیبدینوم المولیبدینوم •• (Mo)(Mo)
األعراض العامةاألعراض العامة    
نظرا لصغر الكمیة التي یحتاجھا النبات لذلك یعتبر من النادر ظھور نظرا لصغر الكمیة التي یحتاجھا النبات لذلك یعتبر من النادر ظھور       

. . أعراض نقصھ التي قد تظھر على األوراق الحدیثةأعراض نقصھ التي قد تظھر على األوراق الحدیثة
   .   .



تحلیل النسیج النباتيتحلیل النسیج النباتي) ) ٢٢((

 Leaf analysis Leaf analysisتحلیل الورقة تحلیل الورقة ••
بالرغم من أن تحدید نقص التربة للعناصر الغذائیة یعتمد على تحلیل بالرغم من أن تحدید نقص التربة للعناصر الغذائیة یعتمد على تحلیل             

. . النبات الناضج إال أنھ یمكن استخدام تحلیل الورقة في ھذا الغرضالنبات الناضج إال أنھ یمكن استخدام تحلیل الورقة في ھذا الغرض
 Latest mature Latest matureاألوراق الناضجة األوراق الناضجة ) ) أحدثأحدث((بشرط أن تختار آخر بشرط أن تختار آخر 

leafleaf  وال بد من تجنب األوراق الغیر ناضجة بقمة النباتوال بد من تجنب األوراق الغیر ناضجة بقمة النبات . .



: : طرق التعامل مع عینات األوراق فإنھا متعددةطرق التعامل مع عینات األوراق فإنھا متعددة••
.  .  البعض یفصل األنصال ویقوم بتحلیلھا فقطالبعض یفصل األنصال ویقوم بتحلیلھا فقط١١..
. . آخرون یفصلون العرق الوسطيآخرون یفصلون العرق الوسطي٢٢..
ف بماء ساخن وآخرون ف بماء ساخن وآخرون ااججالالبعض الباحثون یستخلص نسیج األوراق بعض الباحثون یستخلص نسیج األوراق ٣٣..

. . یستخدمون كحول بدال من الماءیستخدمون كحول بدال من الماء



تحلیل النسیج النباتي الطازجتحلیل النسیج النباتي الطازج) ) ٣٣((
؟؟  لماذا تستخدم طرق تحلیل أنسجة النباتلماذا تستخدم طرق تحلیل أنسجة النبات        
لتساعد طریقة التعرف على أعراض النقص في التشخیص وكذلك  لتساعد طریقة التعرف على أعراض النقص في التشخیص وكذلك  ١١..

التشخیص قبل ظھور األعراضالتشخیص قبل ظھور األعراض
..تساعد في تحدید سعة إمداد التربة والعناصر الغذائیةتساعد في تحدید سعة إمداد التربة والعناصر الغذائیة٢٢..
لتساعد في تحدید تأثیر معاملة الخصوبة المستخدمة على اإلمداد  لتساعد في تحدید تأثیر معاملة الخصوبة المستخدمة على اإلمداد  ٣٣..

. . بالعناصر الغذائیةبالعناصر الغذائیة
لدراسة العالقة بین حالة العناصر بالنبات وخواص المحصول لدراسة العالقة بین حالة العناصر بالنبات وخواص المحصول ٤٤..

  ..الناتجالناتج



    النقاط الواجب مراعاتھا عند استخدام طرق تحلیل النسیج في تشخیصالنقاط الواجب مراعاتھا عند استخدام طرق تحلیل النسیج في تشخیص    
::الحاجة للتسمیدالحاجة للتسمید

))مراتمرات  ٦٦--٥٥((ال بد من تتبع امتصاص العناصر خالل موسم النمو عدة مرات ال بد من تتبع امتصاص العناصر خالل موسم النمو عدة مرات   ١١..
.  .  ال بد أن یتم اختیار النسیج النباتي في مرحلة أعلى احتیاج للعناصرال بد أن یتم اختیار النسیج النباتي في مرحلة أعلى احتیاج للعناصر٢٢..
یفضل اخذ النبات من المساحات  التي تعاني نقص عناصر وأخرى من یفضل اخذ النبات من المساحات  التي تعاني نقص عناصر وأخرى من ٣٣..

.  .  المساحات الطبیعیة التي ال تعاني نقصالمساحات الطبیعیة التي ال تعاني نقص
لتفسیر النتائج جیدا البد أن یوضع في االعتبار العوامل التي تؤثر على أخذ لتفسیر النتائج جیدا البد أن یوضع في االعتبار العوامل التي تؤثر على أخذ ٤٤..

. . ،،العینة النباتیة وعلى التفسیر وھي الشكل العام للنباتاتالعینة النباتیة وعلى التفسیر وھي الشكل العام للنباتات
تحلیل النسیج النباتي قد یتم على النبات الكلي أو عضو معین ویفضل  األوراق تحلیل النسیج النباتي قد یتم على النبات الكلي أو عضو معین ویفضل  األوراق ٥٥..

الحدیثة جدا بشرط تكون تامة النضج الحدیثة جدا بشرط تكون تامة النضج 
عند حساب امتصاص النبات للعناصر قد یكون ھناك امتصاص زائد عن حاجة عند حساب امتصاص النبات للعناصر قد یكون ھناك امتصاص زائد عن حاجة ٦٦..

Luxury ConsumptionLuxury Consumptionالنبات یطلق علیھ االستھالك الترفي النبات یطلق علیھ االستھالك الترفي 
قد یستمر النبات في امتصاص العنصر لدرجة كبیرة تؤدي إلى السمیة قد یستمر النبات في امتصاص العنصر لدرجة كبیرة تؤدي إلى السمیة ٧٧..

ToxicityToxicity   وفي ھذه الحالة یحدث نقص في نمو محصول النبات مع زیادة وفي ھذه الحالة یحدث نقص في نمو محصول النبات مع زیادة
.  .  محتوى العنصرمحتوى العنصر



Soil AnalysisSoil Analysisتحلیل التربة تحلیل التربة : : ثانیاثانیا
تقدیر محتوى التربة من العنصر من خواص التربة العامةتقدیر محتوى التربة من العنصر من خواص التربة العامة  ))١١((  
في ھذه الطریقة یتم تقدیر بعض خواص التربة التي یمكن منھا التعرف على محتوى في ھذه الطریقة یتم تقدیر بعض خواص التربة التي یمكن منھا التعرف على محتوى   

العناصر بالتربة العناصر بالتربة 
تقدیر محتوى التربة من العناصر عن طریق النباتات الدلیلتقدیر محتوى التربة من العناصر عن طریق النباتات الدلیل) ) ٢٢((
في ھذه الطریقة یتم التعرف على محتوى عناصر التربة من خالل وجود نمو بعض  في ھذه الطریقة یتم التعرف على محتوى عناصر التربة من خالل وجود نمو بعض    

WeedsWeedsالحشائش الحشائش 
اختبارات التربة السریعةاختبارات التربة السریعة) ) ٣٣((
مع حجم معین من مع حجم معین من ) ) أو حجم معینأو حجم معین((في ھذه الطریقة یتم رج وزن معین من التربة في ھذه الطریقة یتم رج وزن معین من التربة   

حمض ذو قوة معینةحمض ذو قوة معینة
التحلیل الكیماوي للتربةالتحلیل الكیماوي للتربة) ) ٤٤((
ھذه الطریقة من أدق الطرق التي تستخدم في التشخیص وأیضا في تقدیر الكمیة ھذه الطریقة من أدق الطرق التي تستخدم في التشخیص وأیضا في تقدیر الكمیة   

ماد للتربةماد للتربةالسالسالمطلوب إضافتھا من المطلوب إضافتھا من 



Complete soil AnalysisComplete soil Analysis: : التحلیل التام للتربةالتحلیل التام للتربة  --  ١١
الفلسفة في استخدام التقدیر الكلي لعناصر معینة ھو إذا تواجد كمیة من أي عنصر الفلسفة في استخدام التقدیر الكلي لعناصر معینة ھو إذا تواجد كمیة من أي عنصر       

فإن الكمیة من ھذا العنصر التي تقابل احتیاجات المحصول األعظم سوف فإن الكمیة من ھذا العنصر التي تقابل احتیاجات المحصول األعظم سوف 
. . تصبح صالحة أثناء موسم النموتصبح صالحة أثناء موسم النمو

االستخالص باستخدام حمض قوياالستخالص باستخدام حمض قوي  --  ٢٢
  في ھذه الطریقة یتم التعرف على محتوى عناصر التربة من خالل وجود نمو بعض في ھذه الطریقة یتم التعرف على محتوى عناصر التربة من خالل وجود نمو بعض     

حیث تدل على وفرة أو ندرة العناصرحیث تدل على وفرة أو ندرة العناصر  WeedsWeedsالحشائش الحشائش 
االستخالص باستخدام أحماض ضعیفةاالستخالص باستخدام أحماض ضعیفة  --  ٣٣
استخدم طریقة االستخالص بحمض ضعیف لتقدیر إمداد التربة السریع بالعناصر استخدم طریقة االستخالص بحمض ضعیف لتقدیر إمداد التربة السریع بالعناصر   

الغذائیة الصالحة الغذائیة الصالحة 
طریقة االستخالص باستخدام الماء واستخدام محلول التربةطریقة االستخالص باستخدام الماء واستخدام محلول التربة  --  ٤٤
تم االھتمام بطریقة استخالص مكونات التربة خالل الثلث األول من ھذا القرن حیث تم االھتمام بطریقة استخالص مكونات التربة خالل الثلث األول من ھذا القرن حیث   

أضعاف ھذا الوزن ماء أضعاف ھذا الوزن ماء   ٥٥مع مع ) ) جرامجرام  ١٠١٠((من التربة من التربة   ینینتم رج وزن معتم رج وزن مع



Soil SamplingSoil Sampling  أخذ عینات التربةأخذ عینات التربة  طرقطرق

Composite SampleComposite Sampleالعینة الشاملة العینة الشاملة ) ) ١١((
عینات سطحیةعینات سطحیة  ١٠١٠- - ٨٨ھي عینة تؤخذ بطریقة عشوائیة من كل فدان تؤخذ حوالي ھي عینة تؤخذ بطریقة عشوائیة من كل فدان تؤخذ حوالي 

Site Specific SamplesSite Specific Samplesعینات المواقع الخاصة عینات المواقع الخاصة ) ) ٢٢((
    تستخدم ھذه الطریقة في المساحات الشاسعة ذات االختالفات الكبیرة من موقع آلخرتستخدم ھذه الطریقة في المساحات الشاسعة ذات االختالفات الكبیرة من موقع آلخر

Grid SamplesGrid Samplesعینات الشبكة عینات الشبكة ) ) ٣٣((
ھذه العینات تستخدم في المساحات الشاسعة وتؤخذ على أبعاد متساویة عند تقاطع ھذه العینات تستخدم في المساحات الشاسعة وتؤخذ على أبعاد متساویة عند تقاطع 

خطوط الطول و العرضخطوط الطول و العرض
Directed or Judgment sampleDirected or Judgment sampleالعینة الموجھة أو عینة الحكم العینة الموجھة أو عینة الحكم ) ) ٤٤((

تستخدم ھذه العینة لتقلیل تكالیف طریقة الشبكة السابقة الذكر حیث تحدد أماكن أخذ تستخدم ھذه العینة لتقلیل تكالیف طریقة الشبكة السابقة الذكر حیث تحدد أماكن أخذ 
العینات طبقا للتغیرات الموجودة في الحقلالعینات طبقا للتغیرات الموجودة في الحقل



مالحظات عن أخذ العینات واختبارات العناصر الصالحة  مالحظات عن أخذ العینات واختبارات العناصر الصالحة  
بالتربةبالتربة

تحلیل التربة ھي طریقة كیماویة لتقدیر قوة إمداد التربة من العنصر المختبرتحلیل التربة ھي طریقة كیماویة لتقدیر قوة إمداد التربة من العنصر المختبر١١..

األسمدة التي تضاف بجوار الخطوط تعطي تأثیر متبقي للعناصر الصالحة لعدة األسمدة التي تضاف بجوار الخطوط تعطي تأثیر متبقي للعناصر الصالحة لعدة ٢٢..
..سنواتسنوات

))سمسم٣٠٣٠--١٥١٥عمق عمق ((عمق عینة التربة المأخوذ للتحلیل ھو طبقة المحراث عمق عینة التربة المأخوذ للتحلیل ھو طبقة المحراث ٣٣..

تؤخذ عینات التربة قبل الزراعة أو بعد نمو النباتات  تؤخذ عینات التربة قبل الزراعة أو بعد نمو النباتات  ٤٤..

N Soil TestsN Soil Testsاختبارات النیتروجین بالتربة اختبارات النیتروجین بالتربة ٥٥..

P Soil TestsP Soil Testsاختبارات الفوسفور بالتربة اختبارات الفوسفور بالتربة ٦٦..

 K Soil Tests K Soil Testsاختبارات البوتاسیوم بالتربة اختبارات البوتاسیوم بالتربة ٧٧..



الطرق الحیویةالطرق الحیویة: : ثالثاثالثا

الطرق الحیویة ھي الطرق التي تستخدم فیھا الكائن الحي للتعرف على خصوبة الطرق الحیویة ھي الطرق التي تستخدم فیھا الكائن الحي للتعرف على خصوبة 
التربة أي حالة العناصر بھا وبالتالي تشخیص حاجتھا للتسمید ومن ھذه الطرقالتربة أي حالة العناصر بھا وبالتالي تشخیص حاجتھا للتسمید ومن ھذه الطرق

Micro organisms methodsMicro organisms methodsطرق استخدام الكائنات الدقیقة طرق استخدام الكائنات الدقیقة ) ) ١١((
وفي ھذه الطرق یتم تنمیة البكتریا أو الفطر على التربة المراد تشخیص حاجتھا  وفي ھذه الطرق یتم تنمیة البكتریا أو الفطر على التربة المراد تشخیص حاجتھا  

للتسمید  للتسمید  
Plant methodsPlant methodsطرق استخدام النبات طرق استخدام النبات ) ) ٢٢((

في ھذه الطریقة تستخدم بادرات النباتات في تشخیص حاجة التربة للتسمید ویطلق  في ھذه الطریقة تستخدم بادرات النباتات في تشخیص حاجة التربة للتسمید ویطلق  
علیھا طریقة علیھا طریقة 



مفھوممفھوم معایرة اختبارات خصوبة التربةمعایرة اختبارات خصوبة التربة

المفھوم ھو ربط االختبار مع استجابة المحصول من خالل إضافة معدالت مختلفة من المفھوم ھو ربط االختبار مع استجابة المحصول من خالل إضافة معدالت مختلفة من 
العنصر العنصر 

  ::شرح طریقة المعایرة عن طریق التجارب اآلتیةشرح طریقة المعایرة عن طریق التجارب اآلتیة
Field experimentsField experimentsالتجارب الحقلیة التجارب الحقلیة ١١..
Pot experimentsPot experimentsتجارب األوعیة تجارب األوعیة ٢٢..



  Calibration StandardsCalibration Standardsتوجد ثالث مقاییس یستخدم أحدھا في المعایرة توجد ثالث مقاییس یستخدم أحدھا في المعایرة 
    ::وھيوھي

 relative relativeالمعایرة على أساس استخدام محصول النبات النسبي المعایرة على أساس استخدام محصول النبات النسبي ) ) ١١((
yieldyield  بالحقل أو األوعیةبالحقل أو األوعیة

 Plant Plantالمعایرة على أساس استخدام محتوى العنصر النباتي المعایرة على أساس استخدام محتوى العنصر النباتي ) ) ٢٢
nutrient contentnutrient content

..امتصاص النبات یتناسب مع محتوى التربة من العنصرامتصاص النبات یتناسب مع محتوى التربة من العنصر
..المعایرة على أساس ظھور أعراض نقص العنصرالمعایرة على أساس ظھور أعراض نقص العنصر) ) ٣٣((

والنقص والنقص   AcuteAcute) ) الحادالحاد((ھذه الطریقة تفید في حالة التمییز بین النقص الشدید ھذه الطریقة تفید في حالة التمییز بین النقص الشدید 
أو اإلمداد المناسب بالعنصرأو اإلمداد المناسب بالعنصر  LatentLatentالمستتر المستتر 

100 . 
 Fertilizer With Yield

Fertilizer Without Yield  Yield elative =R



طرق تقدیر الحاجة للتسمیدطرق تقدیر الحاجة للتسمید

Chemical methodsChemical methodsالطرق الكیماویة الطرق الكیماویة : : أوالأوال
KonigKonigج ج نینیطریقة كوطریقة كو) ) ١١((

في الطریقة یتم استخالص كل من الفوسفور والبوتاسیوم القابل للذوبان بمحلول في الطریقة یتم استخالص كل من الفوسفور والبوتاسیوم القابل للذوبان بمحلول 
ویستخلص النیتروجین باستخدام محلول كبریتات بوتاسیوم  ویستخلص النیتروجین باستخدام محلول كبریتات بوتاسیوم  % % ١١حمض ستریك حمض ستریك 

وضعھا العالم وضعھا العالم التي التي وتشخص الحاجة للتسمید من النھایات الصغرى اآلتیة وتشخص الحاجة للتسمید من النھایات الصغرى اآلتیة % % ١١
..حیث أقل منھا تكون التربة في حاجة إلى التسمیدحیث أقل منھا تكون التربة في حاجة إلى التسمید



 Chemical Chemicalطرق حیویة كیماویة طرق حیویة كیماویة : : ثانیاثانیا
Biological MethodsBiological Methods

::وتجرى كاآلتيوتجرى كاآلتي. . أو طریقة البادراتأو طریقة البادرات  (Neubouer)(Neubouer)طرق نیوباور طرق نیوباور 
جم رمل خشن خال من العناصر جم رمل خشن خال من العناصر   ٥٠٥٠جم تربة ناعمة جافة مع جم تربة ناعمة جافة مع   ١٠٠١٠٠یخلط یخلط ١١..

حبة من القمح حبة من القمح   ١٠٠١٠٠جم رمل ناعم ویزرع فیھا جم رمل ناعم ویزرع فیھا   ٢٥٠٢٥٠الغذائیة ویوضع فوقھا الغذائیة ویوضع فوقھا 
..أو الشعیر ثم تغطى الحبوب بالرمل بالیدأو الشعیر ثم تغطى الحبوب بالرمل بالید

ماء مقطر وتغطى بغطاء زجاجي حتى ماء مقطر وتغطى بغطاء زجاجي حتى   ٣٣سمسم  ٨٠٨٠- - ٧٠٧٠یروى اإلناء بمعدل یروى اإلناء بمعدل ٢٢..
.  .  أیامأیام  ٣٣تنبت كل البذور ویتم خالل تنبت كل البذور ویتم خالل 

تروى النباتات من حین آلخر بالماء المقطر عندما یصل نموھا إلى الغطاء تروى النباتات من حین آلخر بالماء المقطر عندما یصل نموھا إلى الغطاء ٣٣..
. . الزجاجي یستبعد الغطاءالزجاجي یستبعد الغطاء

یراعى أن تكون كل تجربة مصحوبة بتجربة أخرى للمقارنة ال یستعمل فیھا یراعى أن تكون كل تجربة مصحوبة بتجربة أخرى للمقارنة ال یستعمل فیھا ٤٤..
..إال الرمل النقيإال الرمل النقي



یوم نحصد البادرات ثم تنظف من الرمل وتوضع في بوتقة وتحرق ثم  یوم نحصد البادرات ثم تنظف من الرمل وتوضع في بوتقة وتحرق ثم    ١٧١٧بعد بعد   - - ٥٥
. . جم تربةجم تربة١٠٠١٠٠//یقدر في الرماد كمیة الفوسفور والبوتاسیوم بالمللیجرامیقدر في الرماد كمیة الفوسفور والبوتاسیوم بالمللیجرام

في كل في كل ) ) تجربة األرض وتجربة المقارنةتجربة األرض وتجربة المقارنة((الفرق بین كل مجموعتین من النباتات الفرق بین كل مجموعتین من النباتات   --٦٦
. . عنصر ھو المطلوب ویسمى قیمة نیوباورعنصر ھو المطلوب ویسمى قیمة نیوباور

فدان بالضرب فدان بالضرب //جم تربة إلى كیلوجرامجم تربة إلى كیلوجرام١٠٠١٠٠//یمكن تحویل ھذه القیمة من مللیجرامیمكن تحویل ھذه القیمة من مللیجرام  --٧٧
وقد وجد أن طریقة نیوباور ھي أقرب الطرق إلى التجارب الحقلیة وقد وجد أن طریقة نیوباور ھي أقرب الطرق إلى التجارب الحقلیة   ١٢١٢× × 

بالنسبة للفوسفور والبوتاسیوم وقد وضعت النھایات الصغرى اآلتیة لنتائج بالنسبة للفوسفور والبوتاسیوم وقد وضعت النھایات الصغرى اآلتیة لنتائج 
. . نیوباورنیوباور

جم تربة جم تربة ١٠٠١٠٠/ / مللیجرام مللیجرام ٦٦ PP22OO5 5  – –جم تربة جم تربة ١٠٠١٠٠//مللیجراممللیجرام  ٢٤٢٤ KK22OO



Biological methodsBiological methodsطرق حیویة طرق حیویة : : ثالثاثالثا

Field ExperimentsField Experimentsالتجارب الحقلیة التجارب الحقلیة 
طریقة تشخیص طریقة تشخیص   field experimentsfield experimentsتعتبر طریقة التجارب الحقلیة تعتبر طریقة التجارب الحقلیة   

وفي نفس الوقت طریقة لتقدیر الحاجة للتسمید وھي من أفضل وفي نفس الوقت طریقة لتقدیر الحاجة للتسمید وھي من أفضل 
الطرق إلعطاء توصیة سمادیة ألنھا تعایر حالة التربة من عنصر الطرق إلعطاء توصیة سمادیة ألنھا تعایر حالة التربة من عنصر 

معین واستجابة صنف نباتي معین إلضافة معدالت مختلفة من نفس معین واستجابة صنف نباتي معین إلضافة معدالت مختلفة من نفس 
العنصر تحت ظروف العنصر تحت ظروف 



Thank YouThank You


