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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ة (درج 30)                  :السؤال األول 

 :يلى مااجب عن 

 

 (درجات 10خلفات المستخدمة فى الزراعة؟ )ما هو مكافئ الزنك؟ وما هى حدوده فى الم ) أ (

   

 اإلجابة:

 
 

  

 
 

    فى األرض؟ إستعن بمثال  Polyanionsإشرح ميكانيكية عمل المهيئات من نوع  )ب(

 درجات( 10)

 اإلجابة:
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 درجات( 10إقترح الشروط الواجب توافرها فى المادة التى تستخدم كمهيئ للتربة. ) )جـ(

 اإلجابة:
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 (ةدرج 30)                       (  جب عما يلى أ):  ل الثانى السؤا
 :يلى مااجب عن 

 
 2قدارها معند معاملة التربة بمادة عضوية بكمية  فى التربة ) للفدان( ما هو مصير النيتروجين)أ(

ن : النيتروجين نسبة الكربو -% 2نسبة النيتروجين فى المادة العضوية  اذا علمت ان: طن للفدان

نسبة الكربون العضوى الذى – 1:10سبة كربون:نيتروجين فى االرض ن -فى المادة العضوية  1:30

 درجات( 10) %( .35تمثلة البكتريا 

 

 اإلجابة :

 

 كجم 40=  2/100*  2000% نيتروجين في المادة العضوية = 

 كجم 1200=  30/1*  40%كربون في المادة العضوية = 

 كجم 420=  35/100*  1200% كربون ممثل = 

 كجم 42=  1/10*  420% نيتروجين ممثل = 

 مكج 2=  40 – 42=  مقدارهاذن يحدث تقييد)احتجاز( للنيتروجين فى التربة/ فدان 

 
 

 اجب عن نقطتين فقط مما يلى :)ب(  

 

 وضح ما يلى : -1

 10). ضر الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد االخ –لعوامل التى تحد من التسميد االخضر ا 

 درجات(

 

 اإلجابة:

 :العوامل التى تحد من إستعمال التسميد األخضر 

 أن محاصيل التسميد األخضر تشغل األرض على حساب المحاصيل األخرى .-1 

 اليتخلف عن التسميد األخضر فى التربة كمية من الدبال وذلك نظرا    -2 

  النباتات المستخدمة على نسبة قليلة من السيليلوز و اللجنين.ألحتواء 

يعمل التسميد األخضر على هدم الدبال األصلى للتربة وذلك نظرا  لسرعة   -3

ى النباتات المستخدمة وما يتبع ذلك من زيادة عدد ميكروبات التربة ال تحلل

لى بعض ما الحد األقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل الحصول ع

  وغذاء يلزمها من طاقة 

ال انه اذا تم ممرضه لالنسان االلعناصر قد يحمل بعض االسماد االخضر- 4        

  معالجته فإنه يكون شكال امنا من االسمده العضويه
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 :الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد األخضر

نموهاحتى طور يجب األ تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفى     -1

 النتروجين .  عنصراألزهار حيث تكون قد جمعت اكبر قدر من 

ر فترة مناسبة بعد حرث السماد األخضر وزراعة المحصول التالى البد أن تم    -2

حتى تتحلل المواد العضوية للسماد األخضر بتوفر التهوية الجيدة والرطوبة 

  .رة بعد حرث السماد األخضر المناسبة فقد يضار المحصول التالى إذا زرع مباش

  

ويجب أن يحرث محصول التسميد األخضر ويقلب في األرض جيدا  قبل تمام 

 نضجه، وذلك لتسهيل عملية تحلله في التربة وجعل قيمته السمادية عالية. ومن

  بين الشتوية المعتاد زراعتها للتسميد األخضر

 

 
 

  (. دون شرح ) لنبات او البيئة . عدد هذة الفوائد ة سواء للتربة او ادلحمض الهيومك فوائد عدي -2

 درجات( 10)

 

 اإلجابة:

 للنبات:

 يقلل من تثبيت الفوسفور الفوسفور. -1

 يزيد من امتصاص العناصر العناصر. -2

 يحفز االنبات و النمو المبكر. -3

 يحسن من نمو النبات. -4

 يقلل تاثير ملوحة االراضى على النبات النامى. -5

 

 للتربة:

 االرضى عن طريق فك تجمعات التربة. يحسن البناء -1

 يزيد من قدرة التربة على االحتفاظ بالماء. -2

 تقلل من بخر الماء -3

 يحفز نمو الكائنات الدقيقة في التربة -4

 يزيد من تيسر العناصر خاصة الصغرى. -5

 

 للبيئة :
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 يستخدم في مواجهة تعرية التربة -1

 ح(متاثرة باالمال يحسن من أداء االراضى في المناطق الجافة و الشبة جافة ) -2
 

 

  .لى البيئةاكتب عن تحوالت النيتروجين فى البيئة الزراعية و اثر التسميد النيتروجينى ع -3

 درجات( 10)

 اإلجابة:
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