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 امتصاص النبات للعناصر الغذائية 

 contactيتم انتقال العناصر الغذائية من التربة الى الجذور اما عن طريق تبادل االيونات بالتماس )     
exchangeتقال االيونات من محلول التربة الى الجذور  ( بين سطوح الغرويات وسطوح الجذور او عن طريق ان

 كما في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد وصول االيونات الى سطوح الجذور يتم دخولها الى جزء من النسيج الجذري بحيث يصل تركيز      
لى  االيونات في ذلك الجزء من النسيج الى نفس تركيزها في المحلول المحيط بالجذور. وينتشر هذا المحلول ا

الحيز الحر او الحيز الخارجي للخاليا دون الحاجة الى الطاقة. ويكون كل عنصر في المحلول حر الحركة من  
المحلول الى الحيز الخارجي وبالعكس اعتمادا على اختالف التركيز فقط. ان انتقال االيونات من المحيط 

ار او بواسطة التبادل االيوني. ويتصف هذا  الخارجي الى الحيز الحر لألنسجة الجذرية يتم اما عن طريق االنتش
 االنتقال بما يلي:

 ال يعتمد على الفعاليات الحيوية لألنسجة اي انه ال يحتاج الى طاقة.  -1
 ال يكون انتقائيا. -2
 يتصف بكونه عكسيا. -3

 االنتقال الحيوي )الفعال( لأليونات في الخاليا واالنسجة:

 الزمي بما يلي:تتصف عملية انتقال االيونات خالل الغشاء الب

بسم هللا الرحمن 
 الرحيم

 تعليم العايل والبحث العلميوزارة ال
 كلية الزراعة   -جامعة االنبار 

 وقاية النبات قسم 
 املرحلة االول 

 

 

 أساسيات الرتبة )اجلزء النظري( 
 احملاضرة الثانية عشر
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يحتاج الى طاقة يحصل عليها النبات من التنفس. ان منع الجذور من التنفس يؤدي الى خفض  -1
 قابليتها على امتصاص االيونات بسبب عدم انتقال االيونات خالل الغشاء البالزمي.

في تكون عملية االنتقال هذه عملية انتقائية اي ان االمتصاص ال يكون مرتبطا بتركيز العناصر  -2
 المحلول الخارجي او في الحيز الحر للنسيج او الخلية. 

تكون العملية غير عكسية اي ان العناصر ال يمكنها ان تنتشر مجددا الى الخارج حتى وان كان   -3
 تركيز بعضها في الداخل يزيد االف المرات على تركيزها في المحلول الخارجي. 

 العوامل المؤثرة على امتصاص العناصر الغذائية

كل ما يؤثر على العمليات الحيوية يؤثر على امتصاص المغذيات. ونظرا العتماد العمليات  ان -1
 الحيوية على توفر الماء واالوكسجين ودرجة الحرارة فان اي تغير في هذه الصفات يؤثر على االمتصاص.

 يرها. يتأثر امتصاص العناصر بتغير الصفات الفيزياوية للتربة كالنسجة والتركيب والمسامية وغ -2
نقص االوكسجين في المحلول الغذائي يؤثر على االمتصاص بسبب تأثيره السلبي على التنفس  -3

 والعمليات الحيوية االخرى االساسية في تجهيز الطاقة الالزمة المتصاص الجذور للعناصر الغذائية والماء. 
ر من قبل  تؤدي زيادة تركيز العنصر في المحلول المحيط بالجذر الى زيادة امتصاص العنص -4

 النبات.
 ان زيادة نسبة الرطوبة في التربة تؤدي الى زيادة جاهزية بعض العناصر الغذائية. -5
كثافة وتشعب الجذور في التربة: كلما زاد تشعب الجذور وكثافتها في التربة كلما زاد امتصاص  -6

 العناصر المغذية للنبات.
 العناصر الغذائية واهميتها بالنسبة لنمو النبات

 روف ان العناصر الغذائية تؤثر على النبات بواحدة او اكثر من الطرق التالية: من المع

 الدخول في تركيب خاليا وانسجة النبات. -1
 القيام بدور العامل المساعد في بعض العمليات الحيوية. -2
 التأثير على عمليات االكسدة واالختزال. -3
 المساعدة على تنظيم درجة حموضة النبات. -4
 االزموزي في النبات.التأثير على الضغط  -5
 التأثير على امتصاص العناصر الضرورية من قبل النبات. -6
 تهيئة بيئة اكثر مالئمة لنمو الجذور. -7

لكل عنصر غذائي واجبات محددة داخل النبات وال يمكن ألي عنصر ان يعوض بصورة كاملة عن اي        
بصورة متوازنة نوعا ما ألجل الحصول على  عنصر اخر. لذلك ال بد ان يكون تجهيز العناصر الغذائية للنبات 

 االنتاج االمثل للنبات ولتحسين مقاومة النبات لألمراض والحشرات والظروف الجوية المختلفة. 

 وفيما يلي موجزا لدور العناصر الغذائية المختلفة بالنسبة لنمو النبات:
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بوهيدرات والبروتينات والدهون. وتكون تدخل هذه العناصر في تكوين الكار الكاربون والهيدروجين واالوكسجين: 
% من  80هذه المركبات معظم جسم البات حيث ان الهيدروجين واالوكسجين يونان الماء الذي تزيد نسبته على 

% منه يتكون من الكاربون  90الوزن الرطب لمعظم النباتات. اما بالسبة للوزن الجاف للنبات فان اكثر من 
 والهيدروجين واالوكسجين.

مركبات النتروجين جزءا ال باس به من الوزن الكلي للنبات. تؤدي زيادة النتروجين في التربة   تكون  تروجين:يالن
الى زيادة النمو الخضري للنبات وتكون االوراق داكنة الخضرة. وينظم استهالك النبات للبوتاسيوم والفسفور ،  

مرغوبة بسبب اضطجاع النبات وتأخر النضج   ويوجد في االجزاء الفتية من النبات، زيادته عن حد معين غير
 وانخفاض انتاج الثمار.

يدخل في تركيب جميع الخاليا النباتية، شانه في ذلك شان النتروجين. اذ يدخل في تركيب بروتينات   الفسفور:
النبات نواة الخلية والفسفولبيدات والفايتن، يوجد على شكل فايتن في البذور بكميات اكبر من وجوده في اجزاء 

االخرى. وهو اساس النقسام الخاليا ونمو النبات، وله اهمية في تحويل الطاقة، ولهذا السبب فهو اساسي في  
 تحويل الكاربوهيدرات كتحول النشا الى سكر. وله دور مهم في تهيئة الطاقة الالزمة لعملية التمثيل الضوئي. 

ليات الفسيولوجية االساسية كالتنفس والتركيب الضوئي اال  رغم اهمية البوتاسيوم في العديد من العم البوتاسيوم: 
ان طبيعة عمله غير معروف بصورة دقيقة. فالبوتاسيوم مثال يدخل في عدد من الفعاليات االنزيمية التي تساعد 
في تمثيل الكاربوهيدرات ألنه ضروري لبعض خطوات الحصول على الطاقة من السكر وضروري لبعض خطوات 

ين. والغريب ان البوتاسيوم ال يدخل في تركيب المركبات العضوية للنبات بل يبقى كعنصر في  تركيب البروت
 النبات ولذلك باإلمكان غسله من انسجة النبات.

: يدخل في تكوين جدران الخاليا النباتية ويساعد على جعل خاليا الشعيرات الجذرية والجذر اكثر قابلية  الكالسيوم
غذائية. وله اإلمكانية على جعل اغشية خاليا الشعيرات الجذرية والجذر القادرة على  على االنتقاء للعناصر ال

االمتصاص بحالة نصف ناضجة وهذه الحالة تساعد على االحتفاظ بالعناصر الغذائية في داخل الشعيرات 
وم وهذا  الجذرية والجذور. يتحد الكالسيوم مع بعض االحماض كحامض االوكساليك لتكوين اوكساالت الكالسي

 يؤدي الى منع انخفاض رقم الحموضة لمحلول الخلية. 

:  يدخل في تكوين جزيئات الكلوروفيل وبذلك فانه يساعد على وجود اللون االخضر في النباتات. كذلك المغنسيوم
يساعد في امتصاص وانتقال الفسفور في النبات. ويعمل كذلك كعامل مساعد لنشاط بعض االنزيمات المهمة في  

 ن الطاقة الالزمة لبعض العمليات الحيوية.تكوي

:  يدخل الكبريت في تكوين بعض الحوامض االمينية التي تدخل في تركيب البروتين. ويدخل ايضا في  الكبريت
تركيب الدهون والفيتامينات. ويدخل في بعض المركبات الطيارة ذات الرائحة المميزة الموجودة في كل من البصل  

 ركيب بعض المركبات المهمة لتنفس النبات.والخردل. ويدخل في ت

: يعتبر الحديد اساس في تكوين الكلوروفيل في النبات، وله اهمية في فعالية بعض االنزيمات وحامالت الحديد
االلكترونات. التي تساعد في بعض عمليات االكسدة في الخاليا النباتية الحية وفي تثبيت النتروجين بواسطة  

 ية.بعض االحياء التعايش
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على الرغم من انه يعمل كمحرك للعديد من الفعاليات االنزيمية، اال انه لم يتم عزل سوى نوع واحد من  المنغنيز: 
البروتين الحاوي على المنغنيز لحد االن. له عالقة بتركيب الكلوروفيل، ويلعب دورا مهما في عمليات االكسدة 

 واالختزال في النبات.

يا عن بقية العناصر الغذائية، الن مدى التركيز الذي يحتاجه النبات في محيط :  يختلف اختالفا كلالبورون 
جذوره محدود جدا. نقصه يؤثر على االجزاء النامية من النبات. من المحتمل ان يكون ذلك مرتبطا بتأثير البورون 

 على امتصاص الكالسيوم من قبل النبات. 

مات، وله اهمية في تكوين بعض االوكسينات او المواد المشجعة يدخل الزنك في تكوين العديد من االنزي  الزنك:
 لنمو النبات.

يدخل في تكوين العديد من االنزيمات النباتية وفي تركيب بعض المواد المشجعة للنمو. ويدخل في انتاج   النحاس:
 البروتين داخل النبات.

لى ظهور نقص النتروجين مع وجود النترات في له اهمية في اختزال النترات داخل النبات مما يؤدي ا  المولبيدنم:
 انسجته، له اهمية في تثبيت النتروجين من احياء التربة التعايشية

رغم انه ضروري لعمل بعض  االنزيمات في عملية التمثيل الضوئي، اال ان طريقة عمله غير معروفة    الكلور:
نمو النبات اال ان نقصه ال يالحظ في الحقل   بصورة جيدة. له عالقة بعملية التنفس، مع انه عنصر اساسي في

 بسبب وجود كميات منه في مياه االمطار، زيادته عن حد معين تؤدي الى تملح التربة والتأثير على نمو النبات.

 نقص العناصر الغذائية وتحليل االنسجة: 

في انسجة النبات يحصل نقص العنصر الغذائي الضروري في النبات عند انخفاض تركيز ذلك العنصر       
تحت المستوى المالئم للنمو. وقد يحدث النقص عندما يكون مستوى العنصر منخفضا في محلول التربة او عند  
وجود العنصر بصورة غير جاهزة للنبات. ويحصل النقص ايضا عند زيادة تركيز عنصر اخر رغم وجود كمية 

 كافية من العنصر االول في محيط نمو الجذور.

العمليات الحيوية في النبات عند قص احد العناصر الضرورية دون حدوث اعراض نقص ذلك العنصر  تتأثر     
على اجزاء النبات اال ان ذلك غالبا ما يؤدي الى انخفاض في النمو واالنتاج. وعند وصول نقص العنصر الى حد  

 معين تبدا عالمات النقص بالظهور على اجزاء النبات.

االنسجة للكشف عن نقص العناصر قبل ظهور اعراضه على النبات. ويعتمد في تحديد   تستعمل طريقة تحليل    
( الذي يمثل critical concentrationمستوى العنصر في النباتات بواسطة تحليل االنسجة على التركيز الحرج )

. ويمكن تقسيم خط تركيز العنصر الغذائي في النسيج الذي يقع مباشرة تحت التركيز الذي يعطي االنتاج االمثل
 النمو بصورة عامة الى ثالثة مناطق وهي: 

 منطقة نقص العنصر حيث يزداد النمو بشدة مع زيادة العنصر. -1
 المنطقة االنتقالية التي يزداد فيها النمو بدرجة قليلة مع زيادة العنصر.  -2
 . منطقة االكتفاء التي ال يتأثر النمو فيها مع زيادة تركيز العنصر في محيط الجذور -3
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ان النسيج المستعمل في التحليل يعتمد على مدى امكانية انتقال العنصر المراد الكشف عنه في اللحاء. ففي     

العناصر التي يسهل انتقالها من جزء آلخر في النبات كما في عنصري البوتاسيوم والنايتروجين يمكن استعمال 
ل في اللحاء والتي ال تتوزع بسهولة الى اجزاء النبات االوراق لعمل المنحني. اما العناصر غير القابلة لالنتقا

 فيجب اختيار اجزاء اخرى من النبات غير االوراق في التحليل الن تحليل االوراق يعطي نتائج مخطوءة جدا. 

 

 

 


