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      النبات بنمو وعالقتها التربة في المهمة العناصر الغذائیة

  التربة وتغذیة النبات

تحصل النباتات النامیة على سطح الیابسة على جمیع العناصر الغذائیة ماعدا الكاربون من      

) اال ان  1عنصرا ضروریا لنمو النباتات االقتصادیة ( جدول  16التربة. رغم ان هناك ماال یقل عن 

تتمكن من الحركة خالل الجو. بحیث یمكن  CLو  Nو O و  Hاربعة من هذه العناصر فقط هي 

توزیعها على مساحات واسعة الستفادة النباتات واالحیاء المجهریة منها. فمثال قد تمتص نخلة في 

الصحراء قطرة ماء كانت قبل یوم واحد على مسافة مئات االمیال في البحر في المحیط. وال ینطبق 

و الحدید والعناصر االخرى لعدم امكان انتقالها في الجو. نفس الشيء بالنسبة للفسفور او الكالسیوم  ا

فهذه العناصر یجب ان توجد في التربة وبالقرب من جذور النباتات ألجل ان یتمكن النبات االستفادة 

منها. وال تزید المسافة التي یمكن للعناصر ان تقطعها خالل التربة في معظم االحوال عن بضعة 

كة بعضها مع الماء (محلول التربة) الذي یتحرك خالل مسامات التربة الى مایكرونات اال في حالة حر 

  مسافات ال باس بها احیانا. 

وبسبب كون معظم العناصر الغذائیة غیر قابلة للحركة في التربة نسبیا فان على جذور النباتات      

التربة والحصول على  ان تتغلغل وتمتد في التربة ألجل زیادة قابلیة النبات على امتصاص غذائه من

نمو وانتاج جیدین. ورغم ان امتداد الجذور یختلف من نبات آلخر ومن صنف آلخر فان لخواص 

التربة الفیزیاویة والكیمیاویة على امتداد جذور نفس النبات. وعند مالئمة ظروف التربة فان امتداد 

  الجذور والشعیرات الجذریة قد یصل الى اطوال تفوق التصور. 

تربة مادة غیر متجانسة تتكون من مواد صلبة وسائلة وغازیة. ویعتبر محلول التربة اهم مصدر ان ال

مباشر للمواد الغذائیة التي تمتصها جذور النباتات االرضیة. وبما ان محلول التربة یكون عادة مخففا 

تمتلك التربة  جدا فان اهمیته في تجهیز العناصر الغذائیة بصورة كافیة للنبات بصورة ضئیلة لو لم

  القابلیة على امداد محلول التربة بالعناصر الغذائیة من الجزء الصلب. 

  ویتم اطالق العناصر الغذائیة المعدنیة من الجزء الصلب الى محلول التربة عن طریق؛

 ذوبان معادن التربة وبعض المواد العضویة فیها. -1

 ذوبان بعض االمالح القلیلة الذوبان. -2

 صوصا االیونات الموجبة بین معقد التبادل ومحلول التربة.تبادل االیونات وخ -3
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  العناصر الغذائیة الضروریة لنمو النباتات .1جدول

  العناصر الضروریة التي یحتاجها النبات بكمیات كبیرة
العناصر الضروریة التي یحتاجها النبات بكمیات 

  قلیلة

  مصدرها التربة  مصدرها التربة  مصدرها الهواء والماء

  كاربون

  هایدروجین

  اوكسجین

نایتروجین          

  فسفور

بوتاسیوم           

  كالسیوم

  مغنیسیوم  

  كبریت

        حدید        

  نحاس 

       منغنیز       

  زنك 

  بورون  

   كلور                       

  مولیبیدیوم                     

  

  حصول النبات على العناصر الغذائیة

یحصل النبات على معظم الكاربون وجزء من االوكسجین من الهواء الجوي مباشرة، حیث ان      

بامكان كل من االوكسجین وثاني اوكسید الكاربون ان یدخال الثغور الموجودة على سطوح اوراق 

ي النباتات. وعند وصول هذین الغازین الى داخل الخلیة النباتیة تدخالن في عملیة التركیب الضوئ

والتنفس ویتحول جزء من هذین العنصرین الى مركبات عضویة. كذلك فان الهیدروجین الذي یحصل 

علیه النبات من الماء یشارك في عملیة التركیب الضوئي وتكوین الكاربوهیدرات في االنسجة النباتیة. 

المادة الجافة % من 90تكون هذه العناصر الثالثة (الكاربون واالوكسجین والهیدروجین) ما یزید عن 

  للنبات. الم العناصر الثالثة عشر الباقیة فیحصل علیها النبات بصورة رئیسیة من التربة.

یحتاج النبات الى كل من الكاربون واالوكسجین والهیدروجین والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم      

العناصر الرئیسیة          والكالسیوم والمغنسیوم والكبریت بكمیات كبیرة نسبیا لذلك فإنها تسمى ب

)Major or macroelements  وهي الحدید والنحاس  والمنغنیز والزنك والبورون ) اما بقیة العناصر

فیحتاجها النبات بكمیات ضئیلة نسبیا لذلك فإنها تسمى بالعناصر الدقیقة او الثانویة   منوالكلور والمولبید

) Minor or trace elements العناصر الغذائیة في المكونات المعدنیة والعضویة ) توجد معظم

الصلبة في التربة. وتوجد نسبة قلیلة من هذه العناصر على شكل ایونات قابلة للتبادل او ذائبة في 

  محلول التربة.
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ان النسب التي توجد فیها العناصر في محلول التربة ذات اهمیة كبیرة بالنسبة لنمو النبات في       

زیادة جاهزیة عنصر ما قد تؤدي الى نقص في عناصر اخرى كما یحصل عند ظهور نقص  التربة، الن

في البوتاسیوم في النبات عند زیادة كمیة الكالسیوم او المغنسیوم في محلول التربة وظهور نقص الزنك 

  ي التربة. في النبات عند زیادة جاهزیة الفسفور في التربة رغم وجود كمیات كافیة من البوتاسیوم والزنك ف

الرموز الكیمیاویة والشكل االیوني الذي تمتص فیه العناصر الغذائیة من التربة بواسطة .  2جدول

  جذور النباتات

  العنصر
الرمز 

  الكیمیاوي

الشكل االیوني الذي یمتص فیه 

  العنصر
  العنصر

الرمز 

  الكیمیاوي

الشكل االیوني الذي یمتص 

  فیه العنصر

 Fe Fe+2  الحدید N NO3 , NH4  یتروجینن

 Mn Mn+2  المنغنیز  P  H2PO4, HPO4  فسفور

B Bo3  البورون +K K بوتاسیوم
-2 

Mo MoO4  المولبیدنیوم Ca Ca+2  كالسیوم
-2 

 Cu Cu+2  النحاس Mg Mg+2  مغنیسیوم

S  SO4 كبریت
 Zn Zn+2  الزنك  2-

 -Cl Cl  الكلور      

  

  تركیز العناصر في النبات

المذكورة، ورغم ان  16عصرا اخر اضافة الى العناصر الـ  40اثبتت الدراسات وجود اكثر من      

بعض العناصر قد تكون ضروریة لنمو النبات اال انه لم یتم اثبات ذللك  لحد االن. كذلك ان بعض 

في النباتات قد تمتص كمیات كبیرة من العناصر التي ال تعتبر ضروریة للنمو كما هو الحال 

امتصاص الكرفس االمریكي لعنصر الصودیوم الذي قد یؤدي الى تحسین نوعیته رغم عدم ثبوت كون 

هذا العنصر ضروریا لنمو النبات لحد االن. وفي بعض االحیان قد یقوم عنصر ما بالتعویض الجزئي 

او الكلي عن عنصر اخر ضروري لنمو النبات كما هو الحال في تعویض الصودیوم عن بعض 

وتاسیوم في البنجر السكري. یختلف تركیز العناصر الغذائیة في النبات بدرجة كبیرة جدا. ففي حین الب

فان معدل تركیز الهیدروجین قد یزید على  ppm 0.1ان معدل تركیز المولبیدنم ال یزید عن 

6000ppm .اما بقیة العناصر فان معدالت تراكیزها تتراوح بین هاتین القیمتین .  
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  جاهزیة العناصر الغذائیةمفهوم 

تعتمد جاهزیة عنصر ما للنبات على كل من الصیغة الكیمیائیة  للعنصر كما موضح في       

، وعلى موقع العنصر بالنسبة للجذور التي تقوم بعملیة االمتصاص. ویكزن العنصر جاهزا  2جدول 

للتبادل. اما من ناحیة الموقع من الناحیة الكیمیاویة عند وجوده اما بصورة ذائبة او بصورة قابلة 

فیكون العنصر جاهزا عندما یكون عل  اتصال مباشر مع جذور النبات. وألجل ان یتم امتصاص اي 

  عنصر غذائي فال بد ان یتصف بصفتي الجاهزیة المذكورتین اعاله.

وقعها وغالبا ما تكون المغذیات جاهزة عندما تكون ذائبة او قابلة للتبادل بغض النظر عن م     

بالنسبة للجذور التي تقوم بامتصاصها. اما الصور االخرى للعناصر كالتي توجد في المواد المعدنیة 

والعضویة فتعتبر غیر جاهزة للنبات. فالترب الخصبة ال تكون قادرة على تجهیز النبات بالعناصر 

المعدنیة  اءالغذائیة فحسب فیجب ان تكون قادرة على اطالق العناصر غیر الجاهزة من االجز 

والعضویة وتحویلها الى صورها الجاهزة كي تتمكن من تجهیز النبات بتلك العناصر بالكمیات 

المطلوبة لفترات طویلة. اما الترب غیر الخصبة فمن الضروري اضافة بعض العناصر الغذائیة لها 

  موه.ألجل ان تكون قادرة على تجهیز المغذیات للنبات بالكمیات المالئمة خالل فترة ن

  

  امتصاص النبات للعناصر الغذائیة

یتم انتقال العناصر الغذائیة من التربة الى الجذور اما عن طریق تبادل االیونات بالتماس      

)contact exchange بین سطوح الغرویات وسطوح الجذور او عن طریق انتقال االیونات من (

  محلول التربة الى الجذور كما في الشكل التالي:
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وبعد وصول االیونات الى سطوح الجذور یتم دخولها الى جزء من النسیج الجذري بحیث یصل      

تركیز االیونات في ذلك الجزء من النسیج الى نفس تركیزها في المحلول المحیط بالجذور. وینتشر هذا 

ن كل عنصر في المحلول الى الحیز الحر او الحیز الخارجي للخالیا دون الحاجة الى الطاقة. ویكو 

المحلول حر الحركة من المحلول الى الحیز الخارجي وبالعكس اعتمادا على اختالف التركیز فقط. ان 

انتقال االیونات من المحیط الخارجي الى الحیز الحر لألنسجة الجذریة یتم اما عن طریق االنتشار او 

  بواسطة التبادل االیوني. ویتصف هذا االنتقال بما یلي:

 على الفعالیات الحیویة لألنسجة اي انه ال یحتاج الى طاقة. ال یعتمد .1

 ال یكون انتقائیا. .2

 یتصف بكونه عكسیا. .3

  االنتقال الحیوي ( الفعال ) لألیونات في الخالیا واالنسجة:

  خالل الغشاء البالزمي بما یلي:تتصف عملیة انتقال االیونات 

منع الجذور من التنفس یؤدي الى خفض یحتاج الى طاقة یحصل علیها النبات من التنفس. ان  .1

 قابلیتها على امتصاص االیونات بسبب عدم انتقال االیونات خالل الغشاء البالزمي.

تكون عملیة االنتقال هذه عملیة انتقائیة اي ان االمتصاص ال یكون مرتبطا بتركیز العناصر في  .2

 المحلول الخارجي او في الحیز الحر للنسیج او الخلیة.

ملیة غیر عكسیة اي ان العناصر ال یمكنها ان تنتشر مجددا الى الخارج حتى وان كان تكون الع .3

 تركیز بعضها في الداخل یزید االف المرات على تركیزها في المحلول الخارجي.

  العوامل المؤثرة على امتصاص العناصر الغذائیة

را العتماد العملیات ان كل ما یؤثر على العملیات الحیویة یؤثر على امتصاص المغذیات. ونظ .1

الحیویة على توفر الماء واالوكسجین ودرجة الحرارة فان اي تغیر في هذه الصفات یؤثر على 

 االمتصاص.

 یتأثر امتصاص العناصر بتغیر الصفات الفیزیاویة للتربة كالنسجة والتركیب والمسامیة وغیرها. .2

تأثیره السلبي على التنفس نقص االوكسجین في المحلول الغذائي یؤثر على االمتصاص بسبب  .3

والعملیات الحیویة االخرى االساسیة في تجهیز الطاقة الالزمة المتصاص الجذور للعناصر 

 الغذائیة والماء.

تؤدي زیادة تركیز العنصر في المحلول المحیط بالجذر الى زیادة امتصاص العنصر من قبل  .4

 النبات.
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 ة جاهزیة بعض العناصر الغذائیة.ان زیادة نسبة الرطوبة في التربة تؤدي الى زیاد .5

كثافة وتشعب الجذور في التربة: كلما زاد تشعب الجذور وكثافتها في التربة كلما زاد امتصاص  .6

 العناصر المغذیة للنبات.

  العناصر الغذائیة واهمیتها بالنسبة لنمو النبات

  الطرق التالیة:من المعروف ان العناصر الغذائیة تؤثر على النبات بواحدة او اكثر من 

 الدخول في تركیب خالیا وانسجة النبات. .1

 القیام بدور العامل المساعد في بعض العملیات الحیویة. .2

 التأثیر على عملیات االكسدة واالختزال. .3

 المساعدة على تنظیم درجة حموضة النبات. .4

 التأثیر على الضغط االزموزي في النبات. .5

 قبل النبات. التأثیر على امتصاص العناصر الضروریة من .6

 تهیئة بیئة اكثر مالئمة لنمو الجذور. .7

لكل عنصر غذائي واجبات محددة داخل النبات وال یمكن ألي عنصر ان یعوض بصورة كاملة       

عن اي عنصر اخر. لذلك ال بد ان یكون تجهیز العناصر الغذائیة للنبات بصورة متوازنة نوعا ما 

ألجل الحصول على االنتاج االمثل للنبات ولتحسین مقاومة النبات لألمراض والحشرات والظروف 

  الجویة المختلفة.

  وفیما یلي موجزا لدور العناصر الغذائیة المختلفة بالنسبة لنمو النبات:

والبروتینات تدخل هذه العناصر في تكوین الكاربوهیدرات الكاربون والهیدروجین واالوكسجین: 

والدهون. وتكون هذه المركبات معظم جسم البات حیث ان الهیدروجین واالوكسجین یونان الماء الذي 

% من الوزن الرطب لمعظم النباتات. اما بالسبة للوزن الجاف للنبات فان اكثر 80تزید نسبته على 

  والهیدروجین واالوكسجین.من الكاربون % منه یتكون 90من 

تكون مركبات النتروجین جزءا ال باس به من الوزن الكلي للنبات. تؤدي زیادة   النایتروجین:

النتروجین في التربة الى زیادة النمو الخضري للنبات وتكون االوراق داكنة الخضرة. وینظم استهالك 

 النبات للبوتاسیوم والفسفور ، ویوجد في االجزاء الفتیة من النبات، زیادته عن حد معین غیر مرغوبة

  بسبب اضطجاع النبات وتأخر النضج وانخفاض انتاج الثمار.
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یدخل في تركیب جمیع الخالیا النباتیة، شانه في ذلك شان النتروجین. اذ یدخل في تركیب   الفسفور:

بروتینات نواة الخلیة والفسفولبیدات والفایتن، یوجد على شكل فایتن في البذور بكمیات اكبر من وجوده 

االخرى. وهو اساس النقسام الخالیا ونمو النبات، وله اهمیة في تحویل الطاقة، في اجزاء النبات 

ولهذا السبب فهو اساسي في تحویل الكاربوهیدرات كتحول النشا الى سكر. وله دور مهم في تهیئة 

  الطاقة الالزمة لعملیة التمثیل الضوئي.

رغم اهمیة البوتاسیوم في العدید من العملیات الفسیولوجیة االساسیة كالتنفس والتركیب   البوتاسیوم:

الضوئي اال ان طبیعة عمله غیر معروف بصورة دقیقة. فالبوتاسیوم مثال یدخل في عدد من الفعالیات 

من االنزیمیة التي تساعد في تمثیل الكاربوهیدرات ألنه ضروري لبعض خطوات الحصول على الطاقة 

السكر وضروري لبعض خطوات تركیب البروتین. والغریب ان البوتاسیوم ال یدخل في تركیب 

  المركبات العضویة للنبات بل یبقى كعنصر في النبات ولذلك باإلمكان غسله من انسجة النبات.

جذر : یدخل في تكوین جدران الخالیا النباتیة ویساعد على جعل خالیا الشعیرات الجذریة والالكالسیوم

على جعل اغشیة خالیا الشعیرات الجذریة  ةاكثر قابلیة على االنتقاء للعناصر الغذائیة. وله اإلمكانی

والجذر القادرة على االمتصاص بحالة نصف ناضجة وهذه الحالة تساعد على االحتفاظ بالعناصر 

حامض الغذائیة في داخل الشعیرات الجذریة والجذور. یتحد الكالسیوم مع بعض االحماض ك

  االوكسالیك لتكوین اوكساالت الكالسیوم وهذا یؤدي الى منع انخفاض رقم الحموضة لمحلول الخلیة.

:  یدخل في تكوین جزیئات الكلوروفیل وبذلك فانه یساعد على وجود اللون االخضر في المغنسیوم

ساعد لنشاط النباتات. كذلك یساعد في امتصاص وانتقال الفسفور في النبات. ویعمل كذلك كعامل م

  بعض االنزیمات المهمة في تكوین الطاقة الالزمة لبعض العملیات الحیویة.

:  یدخل الكبریت في تكوین بعض الحوامض االمینیة التي تدخل في تركیب البروتین. ویدخل الكبریت

ایضا في تركیب الدهون والفیتامینات. ویدخل في بعض المركبات الطیارة ذات الرائحة الممیزة 

  جودة في كل من البصل والخردل. ویدخل في تركیب بعض المركبات المهمة لتنفس النبات.المو 

: یعتبر الحدید اساس في تكوین الكلوروفیل في النبات، وله اهمیة في فعالیة بعض االنزیمات الحدید

یت وحامالت االلكترونات. التي تساعد في بعض عملیات االكسدة في الخالیا النباتیة الحیة وفي تثب

  النتروجین بواسطة بعض االحیاء التعایشیة.

على الرغم من انه یعمل كمحرك للعدید من الفعالیات االنزیمیة، اال انه لم یتم عزل سوى  المنغنیز:

نوع واحد من البروتین الحاوي على المنغنیز لحد االن. له عالقة بتركیب الكلوروفیل، ویلعب دورا 

  ل في النبات.مهما في عملیات االكسدة واالختزا
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:  یختلف اختالفا كلیا عن بقیة العناصر الغذائیة، الن مدى التركیز الذي یحتاجه النبات في البورون

محیط جذوره محدود جدا. نقصه یؤثر على االجزاء النامیة من النبات. من المحتمل ان یكون ذلك 

  مرتبطا بتأثیر البورون على امتصاص الكالسیوم من قبل النبات. 

یدخل الزنك في تكوین العدید من االنزیمات، وله اهمیة في تكوین بعض االوكسینات او   :الزنك

  المواد المشجعة لنمو النبات.

یدخل في تكوین العدید من االنزیمات النباتیة وفي تركیب بعض المواد المشجعة للنمو.  النحاس:

  ویدخل في انتاج البروتین داخل النبات.

ي اختزال النترات داخل النبات مما یؤدي الى ظهور نقص النتروجین مع وجود له اهمیة ف  المولبیدنم:

  النترات في انسجته، له اهمیة في تثبیت النتروجین من احیاء التربة التعایشیة

رغم انه ضروري لعمل بعض  االنزیمات في عملیة التمثیل الضوئي، اال ان طریقة عمله   الكلور:

قة بعملیة التنفس، مع انه عنصر اساسي في نمو النبات اال ان غیر معروفة بصورة جیدة. له عال

نقصه ال یالحظ في الحقل بسبب وجود كمیات منه في میاه االمطار، زیادته عن حد معین تؤدي الى 

  تملح التربة والتأثیر على نمو النبات.

  نقص العناصر الغذائیة وتحلیل االنسجة:

یحصل نقص العنصر الغذائي الضروري في النبات عند انخفاض تركیز ذلك العنصر في       

انسجة النبات تحت المستوى المالئم للنمو. وقد یحدث النقص عندما یكون مستوى العنصر منخفضا 

في محلول التربة او عند وجود العنصر بصورة غیر جاهزة للنبات. ویحصل النقص ایضا عند زیادة 

  عنصر اخر رغم وجود كمیة كافیة من العنصر االول في محیط نمو الجذور. تركیز

تتأثر العملیات الحیویة في النبات عند قص احد العناصر الضروریة دون حدوث اعراض نقص     

ذلك العنصر على اجزاء النبات اال ان ذلك غالبا ما یؤدي الى انخفاض في النمو واالنتاج. وعند 

  ى حد معین تبدا عالمات النقص بالظهور على اجزاء النبات.وصول نقص العنصر ال

تستعمل طریقة تحلیل االنسجة للكشف عن نقص العناصر قبل ظهور اعراضه على النبات.     

 criticalویعتمد في تحدید مستوى العنصر في النباتات بواسطة تحلیل االنسجة على التركیز الحرج (

concentrationلعنصر الغذائي في النسیج الذي یقع مباشرة تحت التركیز الذي ) الذي یمثل تركیز ا

  یعطي االنتاج االمثل. ویمكن تقسیم خط النمو بصورة عامة الى ثالثة مناطق وهي:
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 منطقة نقص العنصر حیث یزداد النمو بشدة مع زیادة العنصر. -1

 المنطقة االنتقالیة التي یزداد فیها النمو بدرجة قلیلة مع زیادة العنصر. -2

 منطقة االكتفاء التي ال یتأثر النمو فیها مع زیادة تركیز العنصر في محیط الجذور. -3

ان النسیج المستعمل في التحلیل یعتمد على مدى امكانیة انتقال العنصر المراد الكشف عنه في      

اللحاء. ففي العناصر التي یسهل انتقالها من جزء آلخر في النبات كما في عنصري البوتاسیوم 

النایتروجین یمكن استعمال االوراق لعمل المنحني. اما العناصر غیر القابلة لالنتقال في اللحاء والتي و 

ال تتوزع بسهولة الى اجزاء النبات فیجب اختیار اجزاء اخرى من النبات غیر االوراق في التحلیل الن 

  تحلیل االوراق یعطي نتائج مخطوءة جدا.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




