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 درجة ) 20                                                  (   (أجب عما یلى )   السؤال األول: 
 

 ما ھى عناصر عمل كمبوست جید. –(أ) اشرح بالتفصیل اھمیة التسمید االخضر كمحسن للتربة 
االجابة: 

  :-  زیادة المادة العضویة فى التربة1
حیث یستخدم ھذا النوع من التسمید فى األراضى الرملیة أو األراضى الخفیفة. وتختلف المادة 

العضویھ الناتجة من المحاصیل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحسب الظروف المحیطة 
بة وتتحلل المادة العضویة بعد حرثھا فى األرض بسرعة ویختلف ذلك حسب نوع النبات وعمرة 

ومدى توفر العناصر الغذائیة المعدنیة فى األرض وطبیعة الكائنات الدقیقة فى األرض ودرجة 
 تھویة األرض وحرارتھا ونسبة الرطوبة . 

 :-  زیادة األزوت فى التربة 2
غالبا ما تستعمل المحاصیل البقولیة فى التسمید األخضر ومعروف عنھا أنھا تستفید من أزوت 

الھواء الجوى بواسطة البكتریا العقدیة وتختلف كمیة األزوت المتحصل علیھا على نوع المحصول 
البقولى ومدى التسمید باألزوت أو الفوسفور وعادة ما تعطى المحاصیل البقولیة جرعة بسیطة 

لتساعدھا فى بدایة حیاتھا حتى تتكون العقد الجذریة وتكون قادرة على تثبیت األزوت الجوى 
 وإمداد النبات بھ. 

  :-  المحافظة على العناصر الغذائیة فى التربة 3 
    فى حالة وجود محصول یغطى األرض فأنة یمتص العناصر الغذائیة النباتیة وبذلك تكون أقل 
عرضة للفقد مثل النترات نظراً لسرعة ذوبانھا والنھا التمتص على غرویات األرض وكلما كان 

 المجموع الجذرى للنبات كبیر كان أكثر كفاءة فى تجمیع العناصر الغذائیة وحفظھا من الفقد . 
  :-تركیز العناصر الغذائیة فى الطبقة السطحیھ من التربة 4

 تقوم محاصیل التسمید األخضر وخاصة إذا كانـت ذات مجموع جذرى عمیق بتجمیع كمیات كبیرة 
من عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعندما یتم قلب المحصول فى األرض ویتحلل فى 

الطبقة السطحیة تنطلق تلك العناصر وتتركز فى مساحة محدودة وھذا یسمح للمحاصیل التالیة 
  باألستفادة من ھذه العناصر .

 :-   زیادة صالحیة بعض العناصر الغذائیة 5
      تزداد صالحیة العناصر الغذائیة بالتسمید األخضر وذلك نتیجة الثر األحماض العضویة الناتجة 

من تحلل المادة العضویة المضافة والتى تؤدى الى ذوبان مركبات تلك العناصر العسرة الذوبان 
 وتحویلھا الى صورة صالحة ألمتصاص النبات . 

  :-   تحسین طبقة تحت سطح التربة 6
     یمكن للنباتات التى تتمیز جذورھا بطول القمة النامیة أن تتعمق فى طبقة تحت التربة كلما كان 
ذلك ممكنا وعندما تموت ھذه الجذور تتحلل وتتكون العدید من القنوات واألنفاق وھذه تسھل تخلل 

 الھواء ومرور الماء فى التربة . 
 

(ب) قارن بین الھضم الھوائى و االھوائى للمادة العضویة(الصرف الصحى) . 
االجابة: 
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 درجة) 10                      (  (أجب عن نقطة واحدة فقط مما یلى )السؤال الثانى : 

 
(أ) توجد نتائج تحلیل عینتان كمبوست كما یلى: 

) 2عینة () 1عینة ( 
 750 580 بالكجم 3وزن م

 24 21% للرطوبة 
 C:N 1:17.4 1:17.6نسبة 

Anaerobic Aerobic Characteristic 

C6H12O6             3CO2  + 3CH4 C6H12O6 + 6O2        6CO2 + 
6H2O 

 التفاعل

95 %        CH4 + CO2  (= 
biomass) 

5 %         biomass 

50%        CO2 
50%       biomass 

 اتزان الكربون

 CH4 یحتفظ بھا فى         % 90   
 نمو حیوى           % 5

  ناتج حرارى          % 5

 نمو حیوى         60%
 ناتج حرارى          40%  

 اتزان الطاقة

نمو حیوى سریع ینشاء عنة مشاكل  نمو حیوى بسیط
لتكون الحمأة السریع 

 

 نمو حیوى

الطاقة المستخدمة  نعم ال
 للتھویة
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EC(1:10) 6.1 4.3 
 0.68 1.49نیتروجین كلى 
 0.67 0.89فوسفور كلى 

 كمبوست. 3 م20ما ھى كمیة النیتروجین و الفوسفور المتوقع ان تضاف للتربة عند استخدام 
االجابة: 

 )1عینة (
 كمبوست:  3 م20كمیة النیتروجین المتوقع ان تضاف للتربة عند استخدام 

 كجم 136.5 = 20*1.49/100*100)/100-21 * (580= 
 كمبوست: 3 م20كمیة الفوسفور المتوقع ان تضاف للتربة عند استخدام 

 كجم 81.6 = 20*0.89/100*100)/100-21 * (580=
) 2عینة (

 كمبوست: 3 م20كمیة النیتروجین المتوقع ان تضاف للتربة عند استخدام 
 كجم  77.5 =20 * 0.68/100* 100) /100-24 * (750= 

 كمبوست:  3 م20كمیة الفوسفور المتوقع ان تضاف للتربة عند استخدام 
 كجم 76.4 =20 * 0.68/100 * 100)/100-24 * (750== 

 
 

 و بقایا بسلة1:80% و نسبھ الكربون : النیتروجین  43(ب) بقایا القش نسبة الكربون بھا 
 و بافتراض أن نسبة 1:20 % و نسبة الكربون: النیتروجین 2نسبة النیتروجین بھا  
% من كربون المادة 30 ، المیكروبات تمثل 1:10الكربون : النیتروجین بالتربة  
 10العضویة . و ضح مصیر عنصر النیتروجین بالتربة عند معاملة فدان أرض بإضافة  

طن بقایا قش او بقایا بسلة. 
االجابة: 

 طن بقایا قش  10- مصیر عنصر النیتروجین عند معاملة فدان أرض بإضافة 1
 N   كجم75 = 10* 7.5 = 10 * 5.4-12.9 =  یحدث تقیید للنیتروجین مقدارة 

 طن بقایا بسلة  10- مصیر عنصر النیتروجین عند معاملة فدان أرض بإضافة 2
 N كجم 80 = 10*8 = 10 * 12-20= یحدث معدنة للنیتروجین مقدارھا 

 
 درجة) 30)                        (   فقط مما یلىخمسة نقاطأجب عن   (السؤال الثالث :

 
 درجات) 6- ناقش مشاكل إضافة المخلفات العضویة للتربة.(1

االجابة: 
  مشاكل إضافة المخلفات العضویة للتربة ھى:- 

أ- تلوث المجارى المائیة و البحیرات. 
ب- زیادة تركیز العناصر الثقیلة السامة فى التربة. 

جـ- الملوثات الحیویة. 



                                                            2014/2015قسم األراضى و المیاة     امتحان الفصل الدراسى الثانى   - المستوى الثالث  -      للعام الجامعى 

                    مادة: محسنات تربة ( مجال االراضى و المیاة)اجابة 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

د- زیادة تركیز العناصر الغذائیة فى المیاه السطحیة و الجوفیة. 
ھـ- األمالح الذائبة. 

تكتب نبذة مختصرة عن كل عنصر مما سبق. 
 
 فى األرض؟ إستعن  Polycations- إشرح میكانیكیة عمل المھیئات من نوع 2

 درجات) 6بمثال(
االجابة:
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- أكتب بإختصار عن المعاییر التى یجب مراعاتھا عند تداول مخلفات الصرف 3

 درجات) 6الصحى فى مجال إصالح األراضى الرملیة. (
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االجابة:
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- أكتب بإختصار عن أنواع الروابط التى تحدث بین المھیئ و سطح حبیبات 4
 درجات) 6التربة. (

 االجابة:

 

 
 
 6- أذكر المواصفات التى یجب أن تتوفر فى المواد المستخدمة كمھیئات للتربة. (5

درجات) 
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االجابة: 

 
 
- ما ھى التغیرات الكیمیائیة التى تحدث فى األراضى الرملیة التى تروى بمخلفات 6

 درجات) 6الصرف الصحى؟(
االجابة: 
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