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الرابعالرابع  باببابالال
أسمدة العناصر الكبرىأسمدة العناصر الكبرى

  Macro nutrients Macro nutrients 
Fertilizers (N, P, Fertilizers (N, P, 

K)K)



--::تعریف األسمدةتعریف األسمدة  ••
ھي مواد تضاف للتربة لتحسین بیئة النمو أو تكملة ما ینقص التربة ھي مواد تضاف للتربة لتحسین بیئة النمو أو تكملة ما ینقص التربة           

..من عناصر غذائیة  أو تعویض العناصر المزالة من التربةمن عناصر غذائیة  أو تعویض العناصر المزالة من التربة
--::classification  of  fertilizersclassification  of  fertilizersتقسیم األسمدة تقسیم األسمدة ••

--::توجد أسس عدیدة لتقسیم األسمدة نذكر منھاتوجد أسس عدیدة لتقسیم األسمدة نذكر منھا      
..طبقًا لطریقة التفاعلطبقًا لطریقة التفاعل١١..
..طبقُا لنوع المركب الكیماويطبقُا لنوع المركب الكیماوي٢٢..
..طبقًا لسرعة التأثیرطبقًا لسرعة التأثیر٣٣..
..طبقًا للكمیة التي یحتاجھا النبات من العناصر الغذائیةطبقًا للكمیة التي یحتاجھا النبات من العناصر الغذائیة٤٤..



 Nitrogenous Nitrogenousاألسمدة النیتروجینیة األسمدة النیتروجینیة 
FertilizersFertilizers

--::التعریفالتعریف••
ھي المركبات التي تحتوي علي عنصر النیتروجین في صورة صالحة ھي المركبات التي تحتوي علي عنصر النیتروجین في صورة صالحة     

..المتصاص النبات المتصاص النبات 
--::أسس تقسیم األسمدة النیتروجینیةأسس تقسیم األسمدة النیتروجینیة••

تقسم األسمدة النیتروجینیة علي أساس محتواھا من أیونات األمونیوم أو تقسم األسمدة النیتروجینیة علي أساس محتواھا من أیونات األمونیوم أو       
..أو درجة الذوبانأو درجة الذوبان  NHNH22النیترات أو مجموعة األمید النیترات أو مجموعة األمید 



 Ammonium Ammoniumاألسمدة األمونیومیة األسمدة األمونیومیة : : أوًال أوًال 
FertilizersFertilizers

ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة           
مثل مثل   ++NHNH44أمونیوم أمونیوم 

 Gaseous Ammonia     NHGaseous Ammonia     NH3 3األمونیا الغازیة  األمونیا الغازیة  ١١..

 AquaAqua    Ammonia Ammoniaاألمونیا المائیة  األمونیا المائیة  ٢٢..

 [ Ammonium sulfate   [(NHAmmonium sulfate   [(NH44))22SOSO44]سلفات األمونیوم سلفات األمونیوم ٣٣..
 Ammonium Ammoniumصور أخري من األسمدة األمونیومیة صور أخري من األسمدة األمونیومیة ٤٤..

FertilizersFertilizers



 Nitrate Nitrateاألسمدة النیتراتیة األسمدة النیتراتیة : : ثانیًاثانیًا
FertilizersFertilizers

ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة         
مثلمثل  --NONO33نیترات نیترات 

Calcium Nitrate Ca(NOCalcium Nitrate Ca(NO33))22نیترات الكالسیوم  نیترات الكالسیوم  ١١..

Sodium Nitrate NaNOSodium Nitrate NaNO33نیترات الصودیوم  نیترات الصودیوم    ٢٢..



األسمدة األمونیومیة النیتراتیة األسمدة األمونیومیة النیتراتیة : : ثالثاًًثالثاًً
Ammonium Nitrate FertilizersAmmonium Nitrate Fertilizers

ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة           
..NONO33و أنیون نیترات و أنیون نیترات   ++NHNH44كاتیون أمونیوم كاتیون أمونیوم 

 Ammonium Nitrate    NHAmmonium Nitrate    NH44NONO3 3نیترات األمونیوم نیترات األمونیوم   ١١..

Lime Ammonium NitrateLime Ammonium Nitrateنیترات النشادر الجیریة نیترات النشادر الجیریة   ٢٢..
NHNH44NONO3 3 -- CaCOCaCO33



 Amide Amideاألسمدة األمیدیة األسمدة األمیدیة : : رابعاًًًرابعاًًً
FertilizersFertilizers

ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة           
--::مثل مثل ) ) عضویةعضویة((أمید أمید 

    ٢٢COCO))Urea Urea               ))NHNH22الیوریاالیوریا١١..

 CalciumCalcium    CyanamideCyanamide          CaCNCaCN2 2سینامید الكالسیوم    سینامید الكالسیوم      ٢٢..



  Slow  Release  N  Slow  Release  Nاألسمدة بطیئة الذوبان األسمدة بطیئة الذوبان : : خامساًًًخامساًًً  ••
FertilizersFertilizers

ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة بطیئة ھي األسمدة النیتروجینیة التي تحتوي علي النیتروجین في صورة بطیئة   
..الذوبانالذوبان

Nitrogen  SolutionNitrogen  Solutionاألسمدة النیتروجینیة السائلة األسمدة النیتروجینیة السائلة : : سادساًًًسادساًًً••
والتي تحتوي والتي تحتوي ) ) محالیل النیتروجینمحالیل النیتروجین((ھي األسمدة النیتروجینیة السائلة ھي األسمدة النیتروجینیة السائلة     

..علي النیتروجین في صورة محلول مائي علي النیتروجین في صورة محلول مائي 



النقاط الواجب مراعاتھا عند استخدام األسمدة النقاط الواجب مراعاتھا عند استخدام األسمدة   
النیتروجینیة حتى یكون االستخدام بكفاءة عالیةالنیتروجینیة حتى یكون االستخدام بكفاءة عالیة

.. Nitrogen form Nitrogen formصورة النیتروجین صورة النیتروجین ١١..

.. Soil pH Soil pHدرجة حموضة التربة درجة حموضة التربة ٢٢..

.. NitrogenNitrogen    Loss Lossفقد النیتروجین فقد النیتروجین ٣٣..

..قوام التربةقوام التربة٤٤..

..Action  of  N  fertilizersAction  of  N  fertilizersفعالیة األسمدة النیتروجینیة فعالیة األسمدة النیتروجینیة ٥٥..

زیادة كفاءة األسمدة النیتروجینیة  زیادة كفاءة األسمدة النیتروجینیة  ٦٦..
Increasing of  the efficiency  of  N  fertilizers Increasing of  the efficiency  of  N  fertilizers 



معدل االستخدام والتأثیر المتبقي لألسمدة النیتروجینیةمعدل االستخدام والتأثیر المتبقي لألسمدة النیتروجینیة. . ٧٧
Utilization rate and Residual effect ofUtilization rate and Residual effect of    NN    fertilizers fertilizers     

التأثیرات الجانبیة لألسمدة النیتروجینیةالتأثیرات الجانبیة لألسمدة النیتروجینیة. . ٨٨
Side effects of N fertilizersSide effects of N fertilizers

..یراعي عدم اإلسراف في استخدام األسمدة النیتروجینیة یراعي عدم اإلسراف في استخدام األسمدة النیتروجینیة . . ٩٩
..یراعي عدم اإلسراف في میاه الري یراعي عدم اإلسراف في میاه الري . . ١٠١٠
. . طریقة اإلضافة البد أن تتمشي مع نوع السماد ونوع التربة طریقة اإلضافة البد أن تتمشي مع نوع السماد ونوع التربة . . ١١١١
یجب أن یوضع في االعتبار اختالف المحاصیل المختلفة في یجب أن یوضع في االعتبار اختالف المحاصیل المختلفة في . . ١٢١٢

..احتیاجاتھا السمادیة احتیاجاتھا السمادیة 



 phosphatic phosphaticاألسمدة الفوسفاتیة  األسمدة الفوسفاتیة  
FertilizersFertilizers

--::التعریفالتعریف••
ھي المواد التي تحتوي علي عنصر الفوسفور في صورة صالحة ھي المواد التي تحتوي علي عنصر الفوسفور في صورة صالحة             

المتصاص النبات أو التي تتحول تحت ظروف معینة إلي صورة المتصاص النبات أو التي تتحول تحت ظروف معینة إلي صورة 
..صالحة للنبات صالحة للنبات 

--::عرض عن تصنیع وخصائص أھم األسمدة الفوسفاتیةعرض عن تصنیع وخصائص أھم األسمدة الفوسفاتیة  ••
) .) .SuperSuper    phosphatephosphate        Ca(HCa(H22POPO44السوبر فوسفات   السوبر فوسفات   ١١..
..  ٢٢))TripleTriple    phosphatephosphate    Ca(HCa(H22POPO44التربل فوسفات التربل فوسفات ٢٢..
..Phosphoric acidPhosphoric acid      HH33POPO44حمض الفوسفوریك   حمض الفوسفوریك   ٣٣..



.  .   Super phosphoric acid Super phosphoric acidحمض الفوسفوریك المكثف حمض الفوسفوریك المكثف . . ٤٤
..Thermo phosphateThermo phosphateاألسمدة الفوسفاتیة المعاملة بالحرارة   األسمدة الفوسفاتیة المعاملة بالحرارة   . . ٥٥
. .  Slag Slagخبث المعادن خبث المعادن . . ٦٦
.  .  Rock phosphateRock phosphateصخر الفوسفات صخر الفوسفات . . ٧٧
  



مالحظات عن استخدام األسمدة الفوسفاتیة والتسمید مالحظات عن استخدام األسمدة الفوسفاتیة والتسمید 
الفوسفاتي والتي توضع في االعتبار عند القیام بالتسمید الفوسفاتي والتي توضع في االعتبار عند القیام بالتسمید 

الفوسفاتي لرفع كفاءة استخدام السماد الفوسفاتيالفوسفاتي لرفع كفاءة استخدام السماد الفوسفاتي  

..Soil pHSoil pHدرجة حموضة التربة درجة حموضة التربة ١١..

..Action  of  P  fertilizersAction  of  P  fertilizersفعالیة األسمدة الفوسفاتیة فعالیة األسمدة الفوسفاتیة ٢٢..

..The efficiency  of  P  fertilizersThe efficiency  of  P  fertilizersكفاءة األسمدة الفوسفاتیة   كفاءة األسمدة الفوسفاتیة   ٣٣..

..  Methods and time ofMethods and time of    applicationapplicationطرق ومیعاد اإلضافة  طرق ومیعاد اإلضافة  ٤٤..

 Side effects  of P Side effects  of Pالتأثیرات الجانبیة لألسمدة الفوسفاتیة التأثیرات الجانبیة لألسمدة الفوسفاتیة ٥٥..
fertilizersfertilizers..



..قد یستخدم بعض المزارعین األسمدة الفوسفاتیة كمصدر للجیرقد یستخدم بعض المزارعین األسمدة الفوسفاتیة كمصدر للجیر. . ٦٦
..فقد األسمدة الفوسفاتیة عن طریق الغسیل قلیل األھمیة فقد األسمدة الفوسفاتیة عن طریق الغسیل قلیل األھمیة . . ٧٧
یمكن إضافة السماد الفوسفاتي ورقیًا وھو األفضل لتجنب  مشاكل یمكن إضافة السماد الفوسفاتي ورقیًا وھو األفضل لتجنب  مشاكل . . ٨٨

.  .  إضافتھ أرضي بالتربة إضافتھ أرضي بالتربة 
الكمیة الموصي بھا الكمیة الموصي بھا = = كما في حالة النیتروجین الكمیة الواجب إضافتھا كما في حالة النیتروجین الكمیة الواجب إضافتھا . . ٩٩

..الموجودة صالحة بالتربةالموجودة صالحة بالتربة  --
تذكر أن إضافة المادة العضویة والكبریت لھما دور كبیر في خفض تذكر أن إضافة المادة العضویة والكبریت لھما دور كبیر في خفض . . ١٠١٠

pHpH   وبالتالي زیادة تیسیر الفوسفوروبالتالي زیادة تیسیر الفوسفور) ) القلویةالقلویة((األراضي المصریة األراضي المصریة..



 Potassic Potassicاألسمدة البوتاسیة األسمدة البوتاسیة 
FertilizersFertilizers

--::التعریفالتعریف••
ھي المركبات التي تحتوي علي عنصر البوتاسیوم في صورة ھي المركبات التي تحتوي علي عنصر البوتاسیوم في صورة             

المتصاص النبات أو ینتج بعد تحولھا الصورة المتصاص النبات أو ینتج بعد تحولھا الصورة ) ) میسرةمیسرة((صالحة صالحة 
. . +K+Kالصالحة المتصاص النبات وھي الصورة الكاتیونیة الصالحة المتصاص النبات وھي الصورة الكاتیونیة 

- - ::أھم األسمدة البوتاسیةأھم األسمدة البوتاسیة••
..Potassium chloride   KClPotassium chloride   KClكلورید البوتاسیوم كلورید البوتاسیوم ١١..
..Potassium sulfate KPotassium sulfate K22SOSO44كبریتات البوتاسیوم كبریتات البوتاسیوم ٢٢..
.. Other potassium fertilizers Other potassium fertilizersاألسمدة البوتاسیة األخرى   األسمدة البوتاسیة األخرى   ٣٣..



أھم المالحظات عن استخدام األسمدة البوتاسیة  أھم المالحظات عن استخدام األسمدة البوتاسیة  
التي تفید في القیام بعملیة التسمید بكفاءة عالیةالتي تفید في القیام بعملیة التسمید بكفاءة عالیة

..Soil pHSoil pHدرجة حموضة التربة درجة حموضة التربة ١١..

.. Soil type Soil typeنوع التربة نوع التربة ٢٢..

..Forms of soil KForms of soil Kصور البوتاسیوم بالتربة صور البوتاسیوم بالتربة ٣٣..

-- K Kفقد البوتاسیوم فقد البوتاسیوم ٤٤.. LossLoss  ..

.. Forms of  K fertilizers Forms of  K fertilizersصور السماد البوتاسي صور السماد البوتاسي ٥٥..

.. Minor constituents Minor constituentsالمكونات الثانویة بالسماد  المكونات الثانویة بالسماد  ٦٦..

..% % ٦٠٦٠- - ٥٠٥٠كفاءة استخدام األسمدة البوتاسیة كفاءة استخدام األسمدة البوتاسیة ٧٧..

..  FertigationFertigationیمكن إضافة السماد مع میاه الري یمكن إضافة السماد مع میاه الري ٨٨..



Thank YouThank You


