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التسميد بواسطة مياه الري



مقدمه:
اإزداد االهتمام يف �شتى اأنحاء العامل مبو�شوع النق�ص ال�شديد يف املاء ونتائجه. وقد اأولت العديد من الدول مبا فيها 
فل�شطني هذا املو�شوع عنايه فائقه واإتبعت �شل�شلة من االجراءات الراميه اإىل حل مر�ٍص مل�شكلة نق�ص املوارد املائيه فيها 
كاأتباع اال�شاليب املكثفه يف الزراعه واإختيار املحا�شيل ذات املردود العايل واالنتقال اإىل ا�شاليب الري االقت�شاديه اأكرث 
واإق�شاء خم�ش�شات ري للمزارعني واأالإ�شراف على م�شادر املياه و�شبط توزيعها وغري ذلك من اأالإجراءات اأالخرى. 

واإزاء هذه الظروف تربز اأهمية التكنولوجيا التي تتيح الت�شميد بوا�شطة مياه الري.

المزايا:
للت�شميد عرب �شبكات الري العديد من املزايا نتطرق هنا اىل الرئي�شيه منها:

ال�شماد ومقداره يف كل  اأن تركيز  املروية يف احلقل )حيث  النباتات  ب�شكل متوازن جلميع  واملاء  ال�شماد  توزيع  أواًل: 
مو�شع من احلقل املروي يتغري تبعًا لتغري مقدار مياه الري(.

ثانيًا: الحاجة ال�شتعمال معدات لنرث ال�شماد حيث يتم اإ�شافة وتوزيع ال�شماد من خالل مياه الري بوا�شطة �شغط املاء 
وبذلك نوفر يف الطاقة و�شاعات العمل واأهم من كل ذلك مننع ال�شرر الالحق بالرتبة واملح�شول نتيجة اإ�شتعمال اآالت 

الت�شميد.

ثالثًا: اإن ح�شابات كمية ال�شماد لوحدة امل�شاحه م�شتبدله بح�شابات الرتكيز الرتكيز االأمثل لل�شماد يف مياه الري اأو 
يف حملول الرتبه. والنتيجة هي �شبط اأف�شل لعملية الت�شميد. وبهذه الطريقه فاإننا ن�شتعمل وجبات اأ�شغر لل�شماد وعلى 
فرتات ق�شريه اأكرث وبذلك نعمل على حت�شني اإ�شتغاللها من قبل املح�شول وتقليل �شياع ال�شماد وتقليل ال�شرر البيئي 

)الت�شرب اىل املياه اجلوفيه(.

طرق أإلستعمال:
ميكن ت�شنيف الت�شميد بالري اىل طرق خمتلفه ومن حيث املحا�شيل فاإننا منيز بني ثالث جمموعات:

اخل�شري . 1 املجموع  ر�ص  اىل  باال�شافة  الري.  مياه  بوا�شطة  الغالب  على  ت�شمد  التي  كالب�شاتني  ثابته  حما�شيل 
تزويدها  ي�شعب  التي  العنا�شر  تزويد  اأو  اأال�شجار  اإرواء  فيها  اليتم  التي  املوا�شم  يف  وخا�شه  ال�شماد  مبحا�شيل 

بوا�شطة مياه الري وخا�شه العنا�شر ال�شغرى.

حما�شيل مو�شميه وخا�شة املحا�شيل احلقليه حيث ت�شتكمل وجبة ال�شماد اأال�شا�شي امل�شافه قبل الزرع او الت�شتيل . 2
باإ�شافة وجبات اأخرى من ال�شماد بوا�شطة �شبكة الري بهدف تاأمني خ�شوبه جدية للرتبه واحلفاظ عليها خالل 
الدوره الزراعيه. اإن ال�شماد الرئي�شي امل�شتعمل يف هذه املحا�شيل هو ال�شماد النيرتوجيني يف حني اأن بقية العنا�شر 

ت�شاف لتعديل واإ�شتكمال املقادير املتوفره منها يف الرتبه التي اأ�شيفت يف الت�شميد اأال�شا�شي.

اإن . 3 تقريبًا.  الوحيدة  الطريقه  هو  الري  بوا�شطة  هنا  والت�شميد  الرمل  ويف  معزوله  بيئات  يف  مزروعه  حما�شيل 
فاإن  لذا  جدًا.  حمدودة  اجلذور  منطقة  يف  الظروف  حتديد  يف  ودورها  النبات  تغذية  يف  البيئات  هذه  م�شاهمة 



اأال�شمدة الالزمة هي تلك التي حتوي جميع العنا�شر واملركبات الالزمه ل�شمان منو جيد.

إعتبارات تكنولوجيه:
عند اإعداد اأال�شمده لتوزيعها بوا�شطة الري وعند اإختيار اأال�شمده لال�شتعمال ناأخذ باحل�شبان بع�ص النواحي التكنولوجيه 

والزراعيه الفنيه واأهمها:

اأمالح معدنيه )ي�شتثنى من ذلك اليوريا والعنا�شر املخلبه )ال�شيالت وبع�ص  اأال�شمده هي  اإن معظم  �سورة ال�سماد: 
�شائله  اأ�شمده  اأو  املاء  يف  لالذابه  ال�شلبه  اأال�شمده  من  خليط  وكذلك  اأ�شمده  �شراء  وميكن  احلديثه(.  امل�شتح�شرات 

)حماليل �شماد( برتكيبات خمتلفه.

اإن االعتبار الرئي�شي يف اإختيار �شماد �شلب اأو �شائل باال�شافة اىل �شعر ال�شماد هو م�شاحة القطعه وم�شافة نقل ال�شماد. 
يف املزارع ال�شغريه وخا�شه تلك التي ت�شتعمل فيها خزانات )براميل( ال�شماد من اأال�شهل اإ�شتعمال اأال�شمده ال�شلبه 
بداًل من نقل وخزن حاويات ال�شماد ال�شائل. من ناحية اأخرى يف املزارع الكبريه وخا�شة تلك التي ت�شتعمل فيها م�شخات 
ال�شماد فاإن اإذابة اأال�شمده يف املاء تتطلب وقتًا وجهدًا زائدًا والت�شهمل اإدارة العمل يف املزرعه ومن هنا يف�شل اإ�شتعمال 

اال�شمده ال�شائله فيها. 

اإمتزاجها مبياه ري  اأقل ميال لرت�شيب الكربونات وفو�شفات الكال�شيوم عند  اأال�شمده احلام�شيه  اأال�سمده:  حام�سية 
اأن هذه اأال�شمده ذات مناعه �شد التكتل )تكون بلورات( يف ظروف الربد يف حاالت  غنيه بالكل�ص كمياه بالدنا. كما 

عديده.

تاآكل )اإهرتاء( املعادن: العبوات امل�شتعمله لتخزين اأال�شمده وكذلك اأجهزة ومعدات الت�شميد والري هي على  الغالب م�شنوعه 
من مواد غري قابله للتاآكل وخا�شه املواد البال�شتيكيه. ومع ذلك يجب اأن ناأخذ باحل�شبان اأن اأال�شمدة ال�شائله التي هي عباره عن 
اأمالح مركزه ميكن اأن ت�شبب تاآكل واإهرتاء املعادن املختلفه. كما يوجد فرق بني حماليل االمالح املختلفه من حيث تاأثريها على 
املعادن. فمثاًل اأمالح الكلور ذات تاأثري اأ�شد على املعادن وحتى على اأنواع املعادن التي ال ت�شداأ )النريو�شتا(. واليوريا التوؤثر على 
النحا�ص والفلز واحلديد واملغلفن. اإن حام�شية املحاليل نزيد على الغالب من تاأثريها على املعادن وت�شبب �شررًا لطالء الباطون 

واأالإ�شب�شت.

التفاعل مع مياه الري:
يوؤثر تركيب ال�شماد على مالئمته لالإ�شتعماالت املختلفه. كذلك فاإن مياه الري التي �شي�شاف اإليها ال�شماد من املحتمل 
اأن ت�شبب تر�شب  الغنيه بالكربيتات ب�شكل خا�ص ميكن  اأال�شمدة امل�شتعمله. فاملياه  اإعاقة  اأو  اأن تكون �شببًا يف حتديد 
اجلب�ص يف املحاليل التي حتوي كل�ص. واملياه امل�شبعه باجلب�ص تر�شب بطبيعتها والبع�ص منها عند اإ�شافة الكربيت اىل 
املاء. يف مياه املجاري التي حتوي مادة ع�شويه طافيه اأو كولوئيد ميكن اأن يوؤدي تركيز االمالح الزائد الناجم عن اإ�شافة 

ال�شماد اىل تكتل املادة الع�شويه وت�شدد فوهات التنقيط )النقاطات(.



قابلية الذوبان: 
تختلف اأمالح اأال�شمدة بع�شها عن بع�ص من حيث قابليتها للذوبان. فقابلية اأمالح البوتا�ص للذوبان قليلة لذا فاإن كل 

�شماد يحوي هذا العن�شر اليذوب كما يذوب �شماد مقابل الذي يحوي نيرتوجني اأو نيرتوجني وفو�شفور بدون بوتا�ص.

وتتغري قابلية ذوبان اأمالح اأال�شمدة املختلفه عند خلط هذه االمالح مع بع�ص احلاالت اال�شتثنائيه طبعًا، غري اأن قابلية 
ذوبان اأالمالح يف اخلليط اقل من قابلية ذوبانها بدون خلط. لذا اليجوز اأن جنازف بخلط اأال�شمدة دون جتربة �شابقه 

اأو اإ�شت�شارة خبري اإخت�شا�شي.

التسميد االساسي:
اأن ندفن  الت�شتيل لي�ص بوا�شطة مياه الري تاثري كبري على نتائج املح�شول. ميكن  اأو  للت�شميد الذي يتم قبل الزراعه 
ال�شماد يف العمق املطلوب يف املو�شع املقرر واإ�شتعمال �شماد �شائل اأو �شماد �شلب �شواء بتوزيعه على جميع امل�شاحه اأو 
على ا�شطر الزرع اأو بالقرب منها وميكن اإي�شال ال�شماد اآليًا اىل املو�شع املطلوب وحتى لو كان من النوع الذي ي�شعب 

نقله بوا�شطة املاء )مثل الف�شفور اأو البوتا�ص(.

اإن اإ�شتعمال اأال�شمده ال�شلبه لهذه الغايه من �شاأنه اأن يحل م�شكلة �شعوبة ذوبان اأمالح البوتا�ص وكذلك تقليل ثمن وحدة 
ال�شماد. اإن امليزه الرئي�شيه للت�شميد اأال�شا�شي هي �شمان خ�شوبة احلقل منذ اإنتا�ص البذور اأو مع متا�شك اأال�شتال يف 
الرتبه وطيلة فرتة الدوره الزراعيه. لذا من اأخلطاأ اأالعتماد كليًا يف ت�شميد املحا�شيل على طريقة الت�شميد بوا�شطة مياه 

الري فقط.

اإن اأ�شا�ص الت�شميد هو الت�شميد اأال�شا�شي قبل الزرع اأو الت�شتيل )والذي يعتمد نوعيته وكميته على نتائج حتليل املخترب( 
وهذه حقيقة يعرفها العديد من املزارعني الذين وجدوا �شعوبه يف اإعادة املحا�شيل اإىل و�شعها الطبيعي بعد اأن تبني 
اأال�شا�شي. والعديد من مزارعي اخل�شروات  اإتباع الت�شميد  اأو البوتا�ص نتيجة لعدم  اأنها تعاين من نق�ص يف الف�شفور 
يعرف نتيجة التجربة اإن باالمكان االكتفاء بت�شميد نيرتوجيني مبا�شر فقط فيما اإذا مت الت�شميد اأال�شا�شي ب�شكل جيد. 

** نقاًل عن مقال خا�ص �شادر عن جملة جذور الزراعيه، العدد 27 ، اآب 1999 
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