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 ثالثا: التحليل النباتي

يتم التعامل مع النبات مباشرة باجراء تحاليل على كامل او اجزاء من النبات حيث 

ان تحليل االنسجة النباتية تبنى على اساس ان كمية عنصر معين في النبات 

ومقلرنتها بالمستويات المعروفة لهذه العنصر في النبات تدل على مستوى تجهيز 

توى الترب من هذا العنصر وهناك النبات بهذا العنصر وهذا يكون مؤشرا على مح

 نوعان من التحليل النباتي:

 تحليل كلي للنبات -1

وهذا يعتمد على تحليل النبات كامال او مفصل كاالوراق لوحدها والجذور 

 لوحدها وهكذا.

التحليل السريع لالنسجة: هي اختبارات سريعة لالنسجة الطرية الغضة في  -2

 زة محمولة باليد.الحقل ويستخدم لذلك حقيبة حقلية او اجه

التقدر العناصر الغذائية في النبات بصورتها الطبيعية بل يجب اجراء عملية 

م لمدة 07الحرق على العينة النباتية بعد تجفيف العينة الرطبة بدرجة حرارة 

ساعة والهدف من الحرق هو اكسدة المادة العضوية للعينة النباتية والحصول 22

ناصر المعدنية وهناك طريقتان في حرق المادة على رماد يحتوي على جميع الع

 النباتية هما:

الحرق الجاف : وذلك عن طريق حرق العينة في فرن على درجة حرارة  -1

درجة مئوية وفي نهاية عملية الحرق تكون العناصر  007-077تتراوح بين 

موجودة بصورة اكاسيد ومن ثم تذاب مادة الرماد في حامض 

اي حامض اخر يتالئم مع طريقة التقدير للعنصر ( او 1:1الهيدروكلوريك )

الغذائي ثم يؤخذ هذا المستخلص لتقدير العنصر المطلوب وحسب طريقة 

 التقدير سواء كانت كيميائية او باستخدام جهاز التقدير 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

 المرحلة الثانية
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الحرق المبتل : تعتمد هذه الطريقة على اكسدة المادة العضوية للعينة النباتية  -2

وهذا يتم باستخدام خليط من حوامض بمحلول مؤكسد مع التسخين 

( على التوالي او باستعمال 2:0:1بنسبة ) HCIO4 ,HNO3, H2SO4)مركزة)

ثم يؤخذ هذا  H2O2احد الحوامض السابقة مع حامض بيروكسيد الهيدروجين

المستخلص لتقدير العنصر المطلوب وحسب طريقة التقدير سواء كانت 

 كيميائية او باستخدام جهاز التقدير .

ان للعناصر الغذائية داخل النبات مستويات معينة تفسر محتوى النبات من 

 العنصر الغذائي وهذه المستويات يمكن وضعها بالتسلسل االتي:

  Sever deficiencyالنقص الشديد -1

 Mild deficiency النقص المتوسط -2

 Critical levelالمستوى الحرج  -3

 Luxury levelمستوى االفراط  -4

  Toxic levelمستوى السمية -0

 

  

عند مستويات النقص الشديد والنقص المتوسط للعنصر الغذائي يكون محتوى النبات 

من العنصر الغذائي واطئا مما يؤدي الى جعل نمو النبات واطئا او متوقفا وبزيادة 

كمية العنصر الجاهزة في التربة مع توفر الظروف المالئمة االخرى للنمو يزداد 

كذلك يزداد محتوى النبات من العنصر الغذائي حتى الحد الحرج معدل نمو النبات و

او المستوى الحرج وهو النسبة المئوية للعنصر الغذائي في النبات التي يحصل 

عندها اعلى معدل للنمو واذا قلت النسبة عن هذا المستوى قل الحاصل وانخفضت 

ستوى الحرج فان درجة جودته واذا زادت نسبة العنصر الغذائي في النبات عن الم

ذلك ليس له اي تاثير معنوي على الحاصل وقد تسبب الزيادة المستمرة في العنصر 
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الى الوصول الى الحد السمي للنبات مما يكون لها تاثير سالب ومضر في نمو 

 النبات والحاصل.

 

 رابعا:االختبارات البايلوجية

يد يعد من الطرق ان استخدام النبات كطريقة من طرق معرفة مدى الحاجة للتسم

المهمة في تقدير خصوبة التربة ومعرفة مقدرتها االمدادية للعناصر الغذائية وم 

االختبارات البايولوجية )التجارب الحقلية التابعة للهيئات البحثية، التجارب 

المختبرية وتجارب االصص وتجارب البيوت البالستيكية والتجارب في حقول 

 دقيقة.المزارعين وتجارب االحياء ال

 

 خامسا:استعمال النظائر المشعة

بعد ان تمكن العلماء من استخدام النظائر المشعة في الدراسات الخاصة بخصوبة 

التربة وتغذية النبات زخاصة تقدير وتقييم جاهزية العناصر الغذائية حيث يوجد 

فالفكرة االساس للنظائر المشعة  p-45و Ca-45لبعض العناصرنظائر مشعة مثل 

تعتمد على االشعة الصادرة من النظائر التي تحفز عملية تتبع مصيرها ونهايتها 

داخل التربة وهذه العناصر تتوازن مع جزء العنصر الثابت العائد لها داخل التربة 

 الذي يمكن الحصول عليه من لدن النبات.
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