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التسمید والبیئةالتسمید والبیئة
Fertilization and the Fertilization and the 

EnvironmentEnvironment
 What is Environment What is Environmentتعریف البیئة تعریف البیئة   ما ھوما ھو••

عبارة عن التأثیرات الداخلیة والظروف عبارة عن التأثیرات الداخلیة والظروف    Environment Environmentالبیئة البیئة       
المؤثرة على الحیاة والتطور الفردي والجماعي وھي تشمل الھواء المؤثرة على الحیاة والتطور الفردي والجماعي وھي تشمل الھواء 

..والماء واألرض وعالقتھم بجمیع الكائنات الحیةوالماء واألرض وعالقتھم بجمیع الكائنات الحیة
 What is Pollution What is Pollutionما ھو تعریف التلوث ما ھو تعریف التلوث   ••

ھو أي تلوث لكل من الھواء والمیاه واألرض ھو أي تلوث لكل من الھواء والمیاه واألرض    Pollution Pollutionالتلوث التلوث       
. . والتي تنتج عن النشاط اإلنسانيوالتي تنتج عن النشاط اإلنساني

PollutantsPollutantsما ھي الملوثات ما ھي الملوثات ••
..الملوثات ھي المواد الخام الغیر مستخدمة أو نواتج العملیات التصنیعیةالملوثات ھي المواد الخام الغیر مستخدمة أو نواتج العملیات التصنیعیة      



  السابعالسابع  المدیولالمدیول
العالقة بین التسمید والبیئةالعالقة بین التسمید والبیئة

Relation between Relation between 
Fertilization and the Fertilization and the 

EnvironmentEnvironment



التأثیرات الموجبة عن االستخدام المناسب لألسمدة على البیئةالتأثیرات الموجبة عن االستخدام المناسب لألسمدة على البیئة
Positive Impacts of Proper Fertilizer use on Positive Impacts of Proper Fertilizer use on 

the  Environmentthe  Environment
--::األسمدة تحسن وتحمي البیئة بطرق متعددةاألسمدة تحسن وتحمي البیئة بطرق متعددة  

تقلل من تعریة التربة وبالتالي تحافظ على إنتاجیة التربة وتقلل من تقلل من تعریة التربة وبالتالي تحافظ على إنتاجیة التربة وتقلل من ١١..
.  .  تلوث المیاه السطحیةتلوث المیاه السطحیة

تساعد على تكوین نظام جذري للنباتات ذو كفاءة عالیة والذي یعمل تساعد على تكوین نظام جذري للنباتات ذو كفاءة عالیة والذي یعمل ٢٢..
. . على تقلیل تلوث المیاه األرضیةعلى تقلیل تلوث المیاه األرضیة

.  .  تحسن من كفاءة استخدام األرض بدرجة كبیرةتحسن من كفاءة استخدام األرض بدرجة كبیرة٣٣..

تساعد على التخلص اآلمن من المخلفات القابلة للتحلل وكذلك على تساعد على التخلص اآلمن من المخلفات القابلة للتحلل وكذلك على ٤٤..
. . األرضاألرض   Reclamation Reclamationواستصالح واستصالح   RemediationRemediationعالج عالج 

تساعد على نمو المجموع الخضري وھو ضروري للتبادل الغازي تساعد على نمو المجموع الخضري وھو ضروري للتبادل الغازي ٥٥..
Gaseous ExchangeGaseous Exchange..    



األسمدة المعدنیة والتلوث البیئياألسمدة المعدنیة والتلوث البیئي
--::التلوث البیئي الناتج عن التسمید النیتروجینيالتلوث البیئي الناتج عن التسمید النیتروجیني    

كما ذكر من قبل تختلف مصادر األسمدة النیتروجینیة حیث توجد كما ذكر من قبل تختلف مصادر األسمدة النیتروجینیة حیث توجد         
أسمدة نیتروجینیة عضویة مثل األسمدة البلدیة والمخلفات العضویة أسمدة نیتروجینیة عضویة مثل األسمدة البلدیة والمخلفات العضویة 

وكلھا یتواجد وكلھا یتواجد ) ) الیوریا وسینامید الكالسیومالیوریا وسینامید الكالسیوم((المختلفة واألسمدة األمیدیة المختلفة واألسمدة األمیدیة 
) .  ) .  NHNH22((النیتروجین في صورة أمیدیة النیتروجین في صورة أمیدیة 



مراحل وینتج في النھایة مراحل وینتج في النھایة   ٣٣یتحول سماد سینامید الكالسیوم على یتحول سماد سینامید الكالسیوم على   ••
--::النیتروجین المعدني في صورة أمونیومیة كما یليالنیتروجین المعدني في صورة أمونیومیة كما یلي

..تحلل مائيتحلل مائي) ) ١١((  
..تحول إنزیمي ومعدني في وجود الحدید والمنجنیز كعوامل مساعدةتحول إنزیمي ومعدني في وجود الحدید والمنجنیز كعوامل مساعدة) ) ٢٢((  
.  .  تحول الیوریا كما ذكر سابقا إلى أیونات أمونیومتحول الیوریا كما ذكر سابقا إلى أیونات أمونیوم) ) ٣٣((  
--::تحول النیتروجین األمونیومي بالتربةتحول النیتروجین األمونیومي بالتربة    ••

بالتربة الموجود أصال أو  بالتربة الموجود أصال أو  + + NHNH44جمیع النیتروجین األمونیومي جمیع النیتروجین األمونیومي       
المضاف والناتج عن التحوالت المختلفة یتعرض للتحول إلى نترات المضاف والناتج عن التحوالت المختلفة یتعرض للتحول إلى نترات 

NONO3 3 --  .  .



ما ھو الفرق بین صورة النیتروجین األمونیومیة والنیتراتیة؟ما ھو الفرق بین صورة النیتروجین األمونیومیة والنیتراتیة؟••
من المعروف أن التربة تحتوي على غرویات تعطیھا النشاط والفعالیة من المعروف أن التربة تحتوي على غرویات تعطیھا النشاط والفعالیة       

والمادة العضویة والمادة العضویة ) ) میكرونمیكرون  ٢٢حبیبات أقل من حبیبات أقل من ((وھي تتمثل في الطین وھي تتمثل في الطین 
.  .  وصافي الشحنة السائدة بھذه الغرویات ھي السالبةوصافي الشحنة السائدة بھذه الغرویات ھي السالبة

--::تلوث المحاصیل بالنترات وعالقتھ بصحة اإلنسانتلوث المحاصیل بالنترات وعالقتھ بصحة اإلنسان••
لماذا تعتبر الصورة النیتراتیة مصدر التلوث؟لماذا تعتبر الصورة النیتراتیة مصدر التلوث؟      
اعتاد المزارعون في مصر إلى إضافة كمیات ھائلة من األسمدة اعتاد المزارعون في مصر إلى إضافة كمیات ھائلة من األسمدة       

النیتروجینیة بھدف زیادة النمو والمحصول خاصة محاصیل الخضر النیتروجینیة بھدف زیادة النمو والمحصول خاصة محاصیل الخضر 
.  .  والورقي منھاوالورقي منھا

--::المواد السامة باألسمدة المواد السامة باألسمدة ••
   Biuret Biuretعلى مادة سامة یطلق علیھا البیوریت على مادة سامة یطلق علیھا البیوریت   UreaUreaتحتوى الیوریا تحتوى الیوریا         

. . وھي ناتج ثانوي أثناء التصنیعوھي ناتج ثانوي أثناء التصنیع



--::تلوث میاه المصارف والماء ألرضي بالنتراتتلوث میاه المصارف والماء ألرضي بالنترات••
استخدام المزارع المصري لكمیات كبیرة من األسمدة النیتروجینیة استخدام المزارع المصري لكمیات كبیرة من األسمدة النیتروجینیة       

. . ))محاصیل الحقل والخضر والفاكھةمحاصیل الحقل والخضر والفاكھة((بھدف زیادة المحصول بھدف زیادة المحصول 
--::تلوث الھواء باألكاسید النیتروجینیة تلوث الھواء باألكاسید النیتروجینیة ••

یحدث فقد  یحدث فقد  ) ) الغدقةالغدقة((في األراضي ذات المحتوى العالي من الرطوبة في األراضي ذات المحتوى العالي من الرطوبة       
..  DenitrificationDenitrificationللنیتروجین نتیجة عملیة عكس التأزت للنیتروجین نتیجة عملیة عكس التأزت 



وسائل تجنب تلوث البیئة من التسمید وسائل تجنب تلوث البیئة من التسمید 
النیتروجینيالنیتروجیني

عدم المغاالة في استخدام األسمدة النیتروجینیة إال في حدود احتیاج عدم المغاالة في استخدام األسمدة النیتروجینیة إال في حدود احتیاج ١١..
.  .  المحصولالمحصول

تقسیم معدل السماد المطلوب إلى دفعات تضاف في المراحل تقسیم معدل السماد المطلوب إلى دفعات تضاف في المراحل ٢٢..
.  .  الفسیولوجیة المختلفة طبقا لحاجة كل مرحلةالفسیولوجیة المختلفة طبقا لحاجة كل مرحلة

..استخدام أسمدة بطیئة الذوباناستخدام أسمدة بطیئة الذوبان٣٣..

عدم المغاالة في استخدام میاه الري وھنا یفضل الري بالتنقیط أو عدم المغاالة في استخدام میاه الري وھنا یفضل الري بالتنقیط أو ٤٤..
.  .  الرش عن الغمرالرش عن الغمر

--: : ونذكر منھا نوعینونذكر منھا نوعین  InhibitorsInhibitorsاستخدام المثبطات استخدام المثبطات ٥٥..
..Nitrification inhibitorsNitrification inhibitorsمثبطات التأزت مثبطات التأزت ••
..Urease InhibitorsUrease Inhibitorsمثبطات الیوریاز مثبطات الیوریاز ••



ما ھي الشروط الواجب توافرھا في المثبط؟ما ھي الشروط الواجب توافرھا في المثبط؟

..أن یمنع تكون األمونیاأن یمنع تكون األمونیا١١..

..لیس لھ تأثیر عكسي على الكائنات الدقیقة بالتربة والنباتلیس لھ تأثیر عكسي على الكائنات الدقیقة بالتربة والنبات٢٢..

أال یكون سام على الحیوان أو اإلنسان عند استخدام المعدالت الفعالة أال یكون سام على الحیوان أو اإلنسان عند استخدام المعدالت الفعالة ٣٣..
..للتثبیطللتثبیط

أن یستمر تأثیره الفعال بالتربة لعدة أسابیع بعد إضافة السماد بالتربةأن یستمر تأثیره الفعال بالتربة لعدة أسابیع بعد إضافة السماد بالتربة٤٤..

. . أن یكون استخدامھ اقتصادىأن یكون استخدامھ اقتصادى٥٥..



 Ammonia Ammoniaتطایر األمونیا تطایر األمونیا 
VolatilizationVolatilization

سبق الحدیث عن فقد النیتروجین بالغسیل خصوصا صورة النیترات سبق الحدیث عن فقد النیتروجین بالغسیل خصوصا صورة النیترات             
وھناك نوع آخر من الفقد وھو فقد وھناك نوع آخر من الفقد وھو فقد . . والتي تؤدي إلى تلوث البیئةوالتي تؤدي إلى تلوث البیئة

..النیتروجین بالتطایر في صورة أمونیا النیتروجین بالتطایر في صورة أمونیا 
الطرق المختلفة التي تستخدم لتقلیل تطایر األمونیا تعتمد أساسا على الطرق المختلفة التي تستخدم لتقلیل تطایر األمونیا تعتمد أساسا على ••

تقلیل تكون وتراكم األمونیا في ماء الغمر المحتویة على الیوریا ومن تقلیل تكون وتراكم األمونیا في ماء الغمر المحتویة على الیوریا ومن 
--::ھذه الطرقھذه الطرق

..تقسیم معدالت النیتروجینتقسیم معدالت النیتروجین١١..

..إضافة سماد الیوریا على عمق ولیس سطحيإضافة سماد الیوریا على عمق ولیس سطحي٢٢..

..استخدام أسمدة بطیئة الذوباناستخدام أسمدة بطیئة الذوبان٣٣..

..استخدام مثبطات الیوریاز استخدام مثبطات الیوریاز ٤٤..



طرق الري الحدیث والتسمید في األراضي الجدیدة طرق الري الحدیث والتسمید في األراضي الجدیدة 
كوسیلة للحافظ على البیئةكوسیلة للحافظ على البیئة

الري باألراضي الجدیدةالري باألراضي الجدیدة: : أوالأوال••
نظرا للزیادة المضطردة في عدد السكان بمصر تزداد الحاجة إلى نظرا للزیادة المضطردة في عدد السكان بمصر تزداد الحاجة إلى           

.  .  الطعامالطعام
--::ومن فوائد طرق الري الحدیثة أنھا تؤدي إلىومن فوائد طرق الري الحدیثة أنھا تؤدي إلى    
..التحكم في إعطاء كل محصول احتیاجاتھ المائیة فقطالتحكم في إعطاء كل محصول احتیاجاتھ المائیة فقط١١..
.  .  تقلیل الفقد في المیاه عن طریق التسرب والتبخیرتقلیل الفقد في المیاه عن طریق التسرب والتبخیر٢٢..
..إتاحة الفرصة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التسمید إتاحة الفرصة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التسمید ٣٣..



التسمید باألراضي الجدیدة التسمید باألراضي الجدیدة : : ثانیاثانیا••
یساعد استخدام طرق الري المتطورة بالرش أو بالتنقیط إلى إضافة یساعد استخدام طرق الري المتطورة بالرش أو بالتنقیط إلى إضافة               

..FertigationFertigationاألسمدة مع میاه الرش والذي یطلق علیھ األسمدة مع میاه الرش والذي یطلق علیھ 
--::ومن فوائد استخدام األسمدة مع میاه الريومن فوائد استخدام األسمدة مع میاه الري    
التحكم في كمیات العناصر الغذائیة التي یحتاجھا النبات في جمیع التحكم في كمیات العناصر الغذائیة التي یحتاجھا النبات في جمیع ١١..

.  .  مراحلھ الفسیولوجیةمراحلھ الفسیولوجیة
التحكم في الضغط األسموزي لمحلول الرش أو محلول التربة بعد التحكم في الضغط األسموزي لمحلول الرش أو محلول التربة بعد ٢٢..

..إضافة السماد إضافة السماد 
..إضافة العناصر الغذائیة بطریقة متوازنة تتفق مع نوع المحصول إضافة العناصر الغذائیة بطریقة متوازنة تتفق مع نوع المحصول ٣٣..
. . رفع كفاءة استخدام األسمدة عن طریق تقلیل الفقد في السمادرفع كفاءة استخدام األسمدة عن طریق تقلیل الفقد في السماد٤٤..
..تقلیل تلوث البیئة عن طریق تقلیل الفقد في السماد تقلیل تلوث البیئة عن طریق تقلیل الفقد في السماد ٥٥..
رفع كفاءة استخدام السماد عن طریق تنظیم توزیع السماد على رفع كفاءة استخدام السماد عن طریق تنظیم توزیع السماد على ٦٦..

.  .  النباتالنبات



االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند إضافة السماد  االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند إضافة السماد  
مع ماء الريمع ماء الري

--::أوال التسمید بالعناصر الكبرىأوال التسمید بالعناصر الكبرى••
..یفضل أن تكون األسمدة سھلة الذوبان یفضل أن تكون األسمدة سھلة الذوبان ١١..
..ھناك أسمدة سھلة الذوبان تكون مصدر لعنصر غذائي أو أكثر ھناك أسمدة سھلة الذوبان تكون مصدر لعنصر غذائي أو أكثر ٢٢..
یمكن استخدام األسمدة السھلة الذوبان والتي ینتج عنھا رواسب یمكن یمكن استخدام األسمدة السھلة الذوبان والتي ینتج عنھا رواسب یمكن ٣٣..

..فصلھا فصلھا 
األسمدة التي بھا رواسب ال تذوب أو الناتجة من تفاعل السماد مع األسمدة التي بھا رواسب ال تذوب أو الناتجة من تفاعل السماد مع ٤٤..

..میاه الري میاه الري 
..التسمید العضوي ھام في األراضي الجدیدة الحدیثة االستصالح التسمید العضوي ھام في األراضي الجدیدة الحدیثة االستصالح ٥٥..
عند استخدام سماد نترات الكالسیوم كمصدر لعنصر النیتروجین عند استخدام سماد نترات الكالسیوم كمصدر لعنصر النیتروجین ٦٦..

..وكذلك الكالسیوم في األراضي الجدیدة وكذلك الكالسیوم في األراضي الجدیدة 
..  نظرا الحتواء میاه الري على الكالسیوم والمغنسیومنظرا الحتواء میاه الري على الكالسیوم والمغنسیوم٧٧..



    التسمید بالعناصر الصغرىالتسمید بالعناصر الصغرى: : ثانیاثانیا

1.1. ..تتأثر صالحیة العناصر الصغرى للنبات باألراضي المصریة تتأثر صالحیة العناصر الصغرى للنبات باألراضي المصریة 
..یوجد مصدران للعناصر الصغرى یوجد مصدران للعناصر الصغرى ٢٢..
..وتفضل الصور المخلبیة للعناصر لإلضافة مع ماء الري وتفضل الصور المخلبیة للعناصر لإلضافة مع ماء الري ٣٣..
تحت ظروف األراضي الجدیدة وخصوصا الجیریة تفضل الصور تحت ظروف األراضي الجدیدة وخصوصا الجیریة تفضل الصور ٤٤..

. . EDDHAEDDHAالمخلبیة خاصة المخلبیة خاصة 
..یالحظ أن المصادر المخلبیة مرتفعة الثمن عن المعدنیة یالحظ أن المصادر المخلبیة مرتفعة الثمن عن المعدنیة ٥٥..
ومولیبدات الصودیوم ومولیبدات الصودیوم ) ) مصدر لعنصر البورونمصدر لعنصر البورون((یعتبر البوراكس یعتبر البوراكس ٦٦..

مصادر ذائبة وصالحة لالستخدام مع مصادر ذائبة وصالحة لالستخدام مع ) ) مصدر لعنصر المولیبدینوممصدر لعنصر المولیبدینوم((
..ماء الريماء الري



 Organic Organicاألسمدة العضویة والتلوث البیئياألسمدة العضویة والتلوث البیئي
Fertilizers and Environmental PollutionFertilizers and Environmental Pollution

--::تنقسم األسمدة العضویة إلىتنقسم األسمدة العضویة إلى••
..  SyntheticSyntheticأسمدة عضویة مخلقة أسمدة عضویة مخلقة ١١..
..  NaturalNaturalأسمدة عضویة طبیعیة أسمدة عضویة طبیعیة ٢٢..



 Wastes Classification Wastes Classificationتقسیم المخلفات تقسیم المخلفات 
(Ismail and Reffat, (Ismail and Reffat, 20002000))

األساس في تقسیم المخلفات ھو الرطوبة ألنھا تحدد طرق نقل األساس في تقسیم المخلفات ھو الرطوبة ألنھا تحدد طرق نقل         
--: : مجموعاتمجموعات  ٣٣وإضافة ھذه المخلفات وعلى ھذا تقسم إلى وإضافة ھذه المخلفات وعلى ھذا تقسم إلى 

..  Solid wastesSolid wastesمخلفات صلبة مخلفات صلبة ١١..

..  Liquid wastesLiquid wastesمخلفات سائلة مخلفات سائلة ٢٢..

.. Intermediate moisture Intermediate moistureالمخلفات المتوسطة الرطوبة المخلفات المتوسطة الرطوبة ٣٣..



التلوث الھوائي الناتج عن األسمدة التلوث الھوائي الناتج عن األسمدة : : أوالأوال
العضویةالعضویة

  ..انبعاث الروائح الكریھةانبعاث الروائح الكریھة١١..

انتشار الذباب والحشرات األخرى والفئران وبالتالي انتشار انتشار الذباب والحشرات األخرى والفئران وبالتالي انتشار ٢٢..
. . األمراض لإلنساناألمراض لإلنسان

..انبعاث الغازاتانبعاث الغازات٣٣..

في الظروف الغدقة یحدث عكس التأزت وتتطایر أكاسید نیتروجینیة في الظروف الغدقة یحدث عكس التأزت وتتطایر أكاسید نیتروجینیة ٤٤..

. .  Acid Rain Acid Rainالمطر الحمضي المطر الحمضي ٥٥..

..  Greenhouse effectGreenhouse effectتأثیر الصوبة تأثیر الصوبة ٦٦..

.. Destruction of the ozone shield Destruction of the ozone shield: : تدمیر طبقة األوزون تدمیر طبقة األوزون ٧٧..



تلوث التربة و المیاه الناتج عن تلوث التربة و المیاه الناتج عن : : ثانیًا ثانیًا 
األسمدة العضویةاألسمدة العضویة

استخدام المخلفات العضویة كأسمدة عضویة و أضافتھا للتربة بدون استخدام المخلفات العضویة كأسمدة عضویة و أضافتھا للتربة بدون     
. .   معاملة تؤدي إلى تلوث التربةمعاملة تؤدي إلى تلوث التربة



وسائل االستخدام اآلمن للمخلفات العضویة  وسائل االستخدام اآلمن للمخلفات العضویة  
  للحفاظ على البیئةللحفاظ على البیئة

ھناك وسائل عدیدة الستخدام المخلفات العضویة المختلفة استخدامًا آمنًا ھناك وسائل عدیدة الستخدام المخلفات العضویة المختلفة استخدامًا آمنًا       
- - ::یحافظ على البیئة و منھا یحافظ على البیئة و منھا 

BiotechnologyBiotechnology) ) البیوتكنولوجيالبیوتكنولوجي((التكنولوجیا الحیویة التكنولوجیا الحیویة : : أوًالأوًال••
ھي أحدث الوسائل التي یستخدمھا العالم الیوم في استغالل المخلفات ھي أحدث الوسائل التي یستخدمھا العالم الیوم في استغالل المخلفات       

..العضویة بطریقة ال تلوث البیئة عن طریق استخدام المیكروباتالعضویة بطریقة ال تلوث البیئة عن طریق استخدام المیكروبات



 Soil wastes Soil wastesرق إدارة المخلفات الصلبة رق إدارة المخلفات الصلبة : : ثانیاثانیا
managementmanagementططMethodsMethods  

Waste prevention orWaste prevention orمنع أو تقلیل المخلفات الناتجةمنع أو تقلیل المخلفات الناتجة١١..
reduction reduction   .  .

..  RecyclingRecyclingإعادة استخدام المخلفات إعادة استخدام المخلفات ٢٢..

.. Waste treatment Waste treatmentمعاملة المخلفات  معاملة المخلفات  ٣٣..

.. Land disposal Land disposalالتخلص األرضي  التخلص األرضي  ٤٤..



تكنولوجیا البیوجاز والبیئةتكنولوجیا البیوجاز والبیئة
Biogas Technology and EnvironmentBiogas Technology and Environment

حیوانیة، نباتیة، آدمیة، حیوانیة، نباتیة، آدمیة، ((في ھذه الطریقة یتم تخمیر المخلفات العضویة في ھذه الطریقة یتم تخمیر المخلفات العضویة       
بمعزل عن الھواء بفعل البكتریا بمعزل عن الھواء بفعل البكتریا ) ) صناعیة، مائیة مثل ورد النیلصناعیة، مائیة مثل ورد النیل

..الالھوائیة الالھوائیة 



 Biofertilizers and Biofertilizers andاألسمدة الحیویة والبیئیة األسمدة الحیویة والبیئیة 
EnvironmentEnvironment

من العرض السابق عن التلوث الناتج عن استخدام األسمدة سواء كانت من العرض السابق عن التلوث الناتج عن استخدام األسمدة سواء كانت       
معدنیة أو عضویة نجد أننا في حاجة ماسة للمحافظة على البیئة وذلك معدنیة أو عضویة نجد أننا في حاجة ماسة للمحافظة على البیئة وذلك 

.  .  بإنتاج أسمدة صدیقة للبیئةبإنتاج أسمدة صدیقة للبیئة



Thank YouThank You


