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 معدات التسميد: .3

تستنفذ بعض العناصر الغذائية في التربة وخاصة المعدنية منيا نتيجة المتصاصيا من قبل النبات او 
النبات وانخفاض فقدىا بماء الري او المطر الغزير وخصوصا بالترب الرممية، مما يؤثر بشكل مباشر عمى 

الحاصل بالتالي وجب تعويض ىذه العناصر باستمرار ويتم ذلك باضافة االسمدة والتي تكون كيمياوية )مثل 
النتروجين والفسفور والبوتاسيوم( او عضوية )كسماد االبقار والدواجن ومخمفات المجازر(. ونظرا الختالف 

يات اضافة السماد ايضا تختمف وليذا اختمفت المعدات الصفات الفيزيائية والكيميائية لالسمدة فان طرق وكم
 التي تتعامل مع السماد.

 

 :السماد الحيواني ناثرة. ..3

( تحتوي بداخميا عمى ناقل سمسمي أ91وىي عبارة عن عربة مصنوعة من الفوالذ او الخشب )شكل 
رة في الساحبة، وظيفتو نقل )حصيرة ناقمة( ياخذ حركتو اما عن طريق عجالت الناثرة او من عمود مأخذ القد

حيث يوجد مضرب التذرية السفمي ومضرب التذرية العموي وضيفتيما  السماد من مقدمة العربة الى مؤخرتيا
تفكيك السماد وتمزيقو حتى يمكن نثره من قبل بريمة النثر التي تقع خمف مضارب التذرية والتي تقوم بتوزيع 

 .ب(91)شكل  ونثر السماد عمى التربة

 

 :ناثرة السماد الكيمياوي .3.3

وىي عبارة عن صندوق مخروطي الشكل معدني مصنوع من معدن خاص ال يتفاعل مع االسمدة 
الكيمياوية الموضوعة فيو، يوجد باسفمو فتحة تحتوي عمى بوابة منزلقة يتم من خالليا التحكم بكمية السماد 

سماد وفي مركزه عمى عمود يرتفع ليدخل الى الصندوق النازلة الى القرص الدوار الذي يوجد تحت فتحة نزول ال
يحتوي عمى زعانف يسمى بالخالط وظيفتو خمط االسمدة وتفكيكيا ومنع تماسكيا وتكتميا. كما يحتوي القرص 

(. وتحتوي بعض الناثرات عمى قرصين دوارين 32الدوار عمى زعانف تمتد من المركز نحو الى محيطو )شكل 
ىذه الحالة يحتوي صندوق السماد عمى فتحتين لنزول السماد )فتحة لكل قرص( ويكون  لزيادة عرض النثر وفي

صندوق النثر مقسوم الى جزئين لمنع تكدس السماد في احد جيات الصندوق اثناء العمل عمى االراضي 
 المنحدرة.
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 ناثرة السماد الحيواني وىي تعمل خمف الساحبة. ( أ)

 

 الحيواني.منظر توضيحي لمكونات ناثرة السماد  ( ب)

 (: ناثرة السماد الحيواني.91شكل )
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 )ب(: ناثرة بقرصين دوارين. )أ(: ناثرة بقرص دوار واحد.
 (: ناثرة السماد الكيمياوي.32شكل )

ياخذ القرص الدوار حركتو من عمود ماخذ القدرة في الساحبة او احدى عجالت الناثرة حيث تقوم الزعانف 
متر لذا فان ىذه المسمدة  6 – 1المثبتة عميو بنثر السماد بالطرد المركزي عمى شكل شريط يتراوح عرضو من 

بتوزيع السماد وجب التداخل  ى تجانسه المسافة لذا ولمحصول عمال تقوم بنثر السماد بصورة متجانسة لكل ىذ
 كم/سا. 2النثر المتكررة كما ال يمكن استخداميا في حالة ارتفاع سرعة الرياح عن  بين خطوط

باستبدال السماد البذور. ويمكن التحكم بكمية السماد  كما يمكن استخدام ىذه المسمدة في نثر البذور ايضا
 م او اليكتار( كما يمي:او البذور المنثورة لوحدة المساحة )الدون

 زيادة او تقميل فتحة نزول السماد او البذور. .9

زيادة سرعة القرص الدوار لمناثرة والذي يؤدي الى خفض كمية السماد او البذور المنثورة لوحدة  .3
 المساحة بينما تقميل سرعة القرص يؤدي الى العكس.

او البذور المنثورة لوحدة المساحة زيادة السرعة االمامية لمساحبة يؤدي الى خفض كمية السماد  .2
 ويحدث العكس بخفض سرعة الساحبة.

 

 :معدات وضع السماد في خطوط .3.3

تقوم ىذه المعدات بوضع السماد في خطوط سواء كان بين خطوط النباتات المزروعة او قبل الزراعة كما 
انجاز العمل وب من ىذه االلة يمكنيا ان تضع السماد فوق سطح التربة او تحت سطح التربة. وبما ان المطم
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 (39)شكل  يا عن االخرىمعمى شكل خطوط لذا فانيا تتكون من عدد من وحدات التسميد المستقمة في عم
ويمكن التحكم في المسافة بين خط واخر بتقريب وحدات التسميد من بعضيا البعض او ابعادىا. وتتألف وحدة 

 والفجاجات في حالة وضع السماد تحت سطح التربة طيم السمادوخرا والية التغذية السماد من صندوق التسميد
 .والمخمد

 

 (: الة التسميد في خطوط.39شكل )

يوضع السماد داخل صندوق السماد الذي يكون في الغالب عمى شكل مخروطي او شبو منحرف ويحتوي 
بداخمو عمى خالط يعمل عمى تقميب السماد وتفكيكو باستمرار ومنع تكتمو، ويحتوي الصندوق في اسفمو عمى 

نزل السماد الى خراطيم فتحة نزول السماد تتركب عمييا آلية التغذية التي تتحكم بكمية نزول السماد حيث ي
نزول السماد الى االخدود الذي تفتحو الفجاجات التي تقوم بعمل اخدود في التربة السماد التي تنقمو من فتحة 

 يضم السماد بداخمو ثم تاتي المخمدة التي تقوم بضرب التربة بشكل خفيف لتغطية السماد داخل الخطوط.

البذار في الخطوط من ناحية التصميم والعمل اال انيا تتشابو االت وضع السماد في خطوط مع االت 
تختمف بآلية تغذيتيا. ومن الممكن تقميل كمفة اضافة االسمدة الى التربة وذلك بتركيب المسمدات مع الباذرات 

. ومع معدات الحراثة والعزيق في حاالت اضافة السماد قبل (33)شكل  لة اضافة السماد مع عممية البذارفي حا
كما يمكن تركيب بعض المسمدات ممحقا لباذرات الزراعة في الصفوف كما ىي الحال في باذرات البنجر  .البذار

 السكري والفاصوليا وزارعات البطاطا.
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 (: باذرة ومسمدة عمى خطوط.39شكل )

 الية التغذية في المسمدات:

 ىنالك نوعان من اليات التغذية في المسمدات عمى خطوط ىي:

 ات العجمة النجمية:الية التغذية ذ .9

وتتألف من قرص ذي اسنان عمى محيطو ويركب ىذا القرص عمى فتحة باسفل صندوق السماد ويقوم 
 .أ(33)شكل  القرص بنقل السماد بين اسنانو ليسقط في انبوب نفل السماد من الصندوق الى التربة

 الية التغذية ذات البريمة: .3

ماد تربط نيايتاىا بالصندوق بصورة محكمة وتكون تكون االلية عمى شكل بريمة داخل صندوق الس
 .ب(33)شكل سم9.2فتحة نزول السماد اكبر من قطر البريمة بحوالي 

  

 )ب( الية التغذية ذات البريمة. الية التغذية ذات العجمة النجمية. ( أ)
 (: اليات التغذية لممسمدات عمى خطوط.33شكل )


