
العناصرالغذائية الثانوية
Secondary Nutrients

 

العناصر الثانوية

Sالكبريت  المغنسيوم
Mg

الكالسيوم
Ca



• يدخل الكالسيوم فى تركيب العديد من المعادن السيليكاتية ومعادن
الفوسفات والكبريتات والكربونات وتسود معادن الكربونات في أراضي

 والدولوميتCaCO3المناطق الجافة وشبة الجافة مثل الكالسيت 
CaMg(CO3)2.

• يدمص الكالسيوم على أسطح الغرويات األرضية سواء المعدنية منها أو
العضوية، ويعتبر الكالسيوم المدمص مهم فى المحافظة على بناء جيد للتربة.

 ٪80 يمثل الكالسيوم المتبادل منها حوالى 1:2األراضى الغنية فى معادن 
 ٪ فى األراضى الغنية بمعدن الكاؤلينيت وهو من20، بينما يكون CECمن الـ 

.1:1المعادن 

•

•

يوجد الكالسيوم بتركيز مرتفع فى القشرة األرضية بالمقارنة بباقى العناصر
المغذية األخرى باستثناء األكسيجين والحديد.

ويتواجد الكالسيوم فى التربة فى عدة صور تختلف درجة صالحيتها
بالنسبة للنبات وهذه الصور هى: معدني، مدمص، ذائب.

- الكالسيوم المعدني:1

- الكالسيوم المدمص2
(المتبادل):

- الكالسيوم1
Calcium



• معظم األراضى المعدنية تحتوى على كمية كافية من الكالسيوم الذائب لسد
حاجة المحاصيل المختلفة، بينما قد تعانى األراضى العضوية والحامضية من

، ونوع معدنpHنقصه. وتتأثر الكمية الذائبة فى المحلول األرضى برقم الـ 
الطين وكمية المادة العضوية.

- الكالسيوم3
الذائب:

•

•
•

•
•

 وينتقل اساسًا في الخشب داخل  passiveيمتص النبات الكالسيوم سلبي 
النبات.

توجد عالقة مباشرة بين معدل النتح في النبات وامتصاص الكالسيوم.
تؤدي ظروف الرطوبة العالية والبرد وإنخفاض معدالت النتح إلى نقص

الكالسيوم، ويعالج النقص في تلك الظروف عن طريق الرش بالكالسيوم على
المجموع الخضري.

قد يسبب تراكم األمالح في بيئة النمو إلى نقص الكالسيوم.
من الضروري أن يكون هناك إمدادات ثابته من الكالسيوم للنبات.

• حركة وامتصاص الكالسيوم بواسطة
النبات:
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•
•
•

•

pH (انخفاضه يقلل من يسر الكالسيوم) التربة.
 (زيادتها تزيد من يسر الكالسيوم).CECالسعة التبادلية الكاتيونية 

، والمغنسيوم+K، والبوتاسيوم +Naوجود األيونات المنافسة مثل الصوديوم 
Mg2+.(زيادتها تقلل من امتصاص الكالسيوم بواسطة النبات) 

التفاعالت األخرى للكالسيوم في التربة: ومنها ترسيب الكالسيوم مع
الفوسفور، ودور الكالسيوم في ثبات بناء التربة.

• العوامل التي تؤثر على يسر الكالسيوم
للنبات:

• أسمدة الكالسيوم:
•

•

•

.٪ كالسيوم19 ويحتوي حوالي  Ca(NO3)2نترات الكالسيوم 
 ٪21 – 18 ويحتوي من   Ca(H2PO4)2سوبر فوسفات أحادي الكالسيوم 

كالسيوم.
 ٪14 – 12ويحتوي من  Ca(H2PO4)2سوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي 

كالسيوم.



•

•
•

يشمل كل المغنيسيوم الموجود بالمعادن األولية ومعظم المغنيسيوم الموجود
بالمعادن الثانوية.

هذه الصورة ليست ذات أهمية من حيث انطالق المغنيسيوم للنبات.
يكون معدل انطالق المغنيسيوم قليل بالمقارنة باحتياجات النبات.

•

•

يوجد المغنيسيوم فى األراضي الرملية بتركيزات منخفضة بينما يرتفع
في األراضي الطينية.

تقسم صور المغنيسيوم األرضي إلى: الغير متبادل، المتبادل، الذائب.

- المغنيسيوم الغير متبادل:1

- المغنيسيوم2
Magnesium



•
•

•
•

 ٪ من المغنيسيوم الكلى باألرض.5يمثل المغنيسيوم المتبادل حوالى 
٪  من السعة التبادلية الكاتيونية، ويكون أقل من20 – 4يشغل من 

الكالسيوم وأعلى من البوتاسيوم.
تزداد كمية المغنيسيوم المتبادل فى األراضى الملحية والقلوية.

تعتبر األراضى فقيرة فى محتواها من المغنيسيوم الصالح إذا قلت كمية
جم تربة، ويختلف هذا الحد100 مجم /4 – 3المغنيسيوم المتبادل عن 

حسب قوام التربة ومحتوى المادة العضوية.

- المغنيسيوم المتبادل:2

•

•

5 - 2يوجد المغنيسيوم ذائبًا فى المحلول األرضى بتركيز يتراوح بين 
ملليمول، ويقل هذا التركيز في األراضي الحامضية والرملية وأراضى

المناطق الرطبة ويزيد في األراضي الجيرية.
يؤدى إضافة كميات كبيرة من األسمدة غير الحاوية على المغنيسيوم إلى

زيادة انخفاض كمية المغنيسيوم الذائب.

- المغنيسيوم الذائب:3



•

•

•

•

يتم امتصاصه أساسًا بواسطة عمليتان رئيسيتان هما: االمتصاص السلبي،
واإلنتشار.

ولذلك فإن الكمية التي يحصل عليها النبات من المغنيسيوم تعتمد على
تركيزه في محلول التربة وعلى قدرة التربة على تجديده بالمحلول.

 التربة المنخفض، ودرجات الحرارة المنخفضة، وجفافpHظروف مثل 
التربة، والمستويات العالية للعناصر المنافسة في التربة تقلل يسر

المغنيسيوم.
تحتوى معظم األراضى الطينية على كمية كافية من المغنيسيوم ومنها
أراضى الوادى والدلتا فى مصر، ولكن فى ظل التكثيف الزراعى وإضافة
كميات كبيرة من األسمدة البوتاسية واألمونيومية يمكن أن تظهر أعراض

نقص المغنيسيوم على النباتات النامية فى تلك األراضى.

• امتصاص ويسر
المغنيسيوم:



•
•

•
•

٪ مغنيسيوم.9,8 ويحتوي MgSO4.7H2Oكبريتات المغنيسيوم 
٪11 ويحتوي K2SO4.2MgSO4كبريتات البوتاسيوم والمغنيسيوم 

٪ كبريت.22 وK2O٪ 22مغنيسيوم و
٪ مغنيسيوم.55 ويحتوي MgOالمغنسيا 

٪ مغنيسيوم.16 ويحتوي Mg(NO3 )2نترات المغنيسيوم 

• أسمدة
المغنيسيوم:



• مصادر الكبريت في األرض:

- الكبريت المعدنى فى1
•التربة:

•

خاصًة  فى األراضى Cu FeS2  والكالكوبيريت FeS2ومنها البيريت 
.الغدقة

 فى المناطقCaSO4بينما يوجد الجبس أو كبريتات الكالسيوم 
.الجافة - الكبريت العضوى:2

•  ٪ من كبريت الكلي لألرض موجود في صورة عضوية75 – 50حوالي 
 ٪.95تزيد في أراضي المناطق الرطبة وشبه الرطبة إلى حوالي 

- الكبريت المضاف للتربة مع مياة األمطار3
واألنهار:

Sulfur- الكبريت 3





- معدنة الكبريت1
•العضوى:

•

 فى المادة العضوية باألرض، حيث تسود عملية المعدنةC/S ratioتتوقف 
Mineralization  بينما إذا زادت عن200إذا كانت هذه النسبة أقل من ،

  للكبريت الذائب فى المحلولImmobilization يحدث تمثيل 400
.األرضى داخل أجسام الكائنات االحية الدقيقة القائمة بعملية التحلل

–الكبريت يوجد فى المركبات العضوية فى صورة مجموعة السلفاهيدريل 
SH وبعملية المعدنة ينفرد الكبريت فى صورة ، H2Sوتحت الظروف ، 

SO4الهوائية سرعان ما يتأكسد إلى الكبريتات 
، ويمكن تمثيل تلك-2

العملية بالمعادلة التالية:
2H2S  +  O2                  2H2O  +  2S  +  Energy
2S  +  3O2  +  2H2O                 2H2SO4  +
Energy---------------------------------------------------------------

net  2H2S  +  4O2                       2H2SO4  +  Energy



- أكسدة2
بكتيريا ذاتية التغذيةأوًال: الكبريت:
هوائية:

H2S  +  ½ O2                              S  +  H2O
S (داخل الخلية)  +  1.5 O2  + H2O
H2SO4

Beggiatoa
alba

5Na2S2O3 + H2O + 4O2                            5Na2SO4 + H2SO4
+ 4S

Thiobacillus thiopurus

S  +  1.5O2  +H2O                                H2SO4
Thiobacillus
thioxidans



بكتيريا ذاتية التغذية الثانيًا: 
هوائية:

• التفاعالت التالية تقوم بها الطحالب الخضراء واألرجوانية حيث تحتوي علي
الكلوروفيل أو الكاروتينات كصبغات للتمثيل الضوئي حيث تستخدم الضوء

 كمصدر لإللكترونات.S أو H2S كمصدر للطاقة والـ

5S + 6KNO3 + 2H2O                               K2SO4 + 4KHSO4
+ 3N2

Thiobacillus denitrificans

CO2  +  2H2S                            (CH2O)  +  2S  +
H2O

Light
energy

3 CO2  +  2 S  +  5 H2O                           3 (CH2O)  +  2
H2SO4

Light
energy



بكتيريا ذاتية التغذية هوائيةثالثًا: 
اختيارية:

أحياء دقيقة غير ذاتيةرابعًا: 
التغذية:

- كبريت الغالف3
•الجوى: توضح دورة الكبريت أن من مصادر الكبريت األرضى الكبريت الموجود فى

الهواء الجوى على صورة أكاسيد كبريتية والتى تصل إلى األرض إما بطريقة
مباشرة مع مياه األمطار أو األنهار، أو بطريقة غير مباشرة مع المخلفات

.SO2النباتية بعد امتصاص النبات الـ 

Na2S2O3 + H2O + 2O2                                  Na2SO4 +
H2SO4

Thiobacillus
novellus

• بعض البكتريا  الهوائية واألكتينوميسيتات والفطريات يمكنها أكسدة
S2O3الكبريت أو الثيوكبريتات 

SO4 إلي كبريتات -2
  في وجود مركبات-2

كربونية عضوية.



• تفاعالت الكبريتات فى
التربة:

- تفاعالت1
االدمصاص:

- ترسيب2
الكبريتات:

- اختزال3
•الكبريتات: (من البكتريا) هو الذي يمكنه اختزال الكبريتات Desulfovibrioجنس 

.في حالة نقص األكسجين في األرض

• فى األراضى الجافة وشبه يتعرض الكبريت للترسيب على هيئة أمالح
الكبريتات أليونات موجبة الشحنة مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم

.والصوديوم والبوتاسيوم

• يتوقف ذلك على توافر المعادن األرضية أو الغرويات التى تحمل شحنة
 ومنها الكاؤلينيت، وكذلك يحدث ذلك على1 : 1موجبة، مثل معادن 

أسطح األكاسيد السداسية للحديد واأللومنيوم.



• الفرق بين الكبريت
•والنيتروجين:

1.

2.
3.

4.

5.

من وجهة النظر الميكروبيولوجية نجد أن دورة الكبريت لها نفس أهمية
دورة اآلزوت (النيتروجين) إال أن التأثير المباشر لدورة الكبريت علي

خصوبة التربة أقل وضوحًا من تلك الخاصه بعنصر اآلزوت وذلك للعوامل
الفسيولوجية والزراعية التالية:

 
يحتاج النبات الكبريت بكميات قليلة جدًا إذا ما قورنت باحتياجاته من

اآلزوت.
كذلك كمية الكبريت المثبتة في أجسام األحياء الدقيقة أقل من اآلزوت.

الكبريتات والكبريتيدات تتكون في األراضي بواسطة عوامل التعرية
.الكيماوية لمادة األصل في العديد من األراضي

كمية ال بأس بها من مركبات الكبريت المتطايرة خاصة ثاني أكسيد
 والناتجة عن احتراق الفحم والبترول يمكن أن تضاف إليSO2الكبريت 

أوتمتص مباشرة من الجو. األرض عن طريق الترسيب أو األمطار،
يحدث فقط اختزال الكبريتات في األراضي المغمورة بالماء بينما اختزال

النترات يمكن أن يحدث إذا زادت نسبة الرطوبة عن حد معين.





• األسمدة المحتوية على
الكبريت:

السماد )S٪  للكبريت ( ٪ للعناصر الرئيسية األخرى
كبريتات المغنيسيوم اال مائية

(MgSO4)
26.5 33.0٪ MgO

كبريتات األمونيوم
(NH4)2SO4

24.0 21.0٪    N

كبريتات البوتاسيوم والمغنيسيوم
(K2SO4,MgSO4)

16.0 - 22.0 26.0 - 30.0٪ K2O

K2SO4كبريتات البوتاسيوم   18.0 50.0٪ K2O

2H2O. CaSO4الجبس  18.0 32.0٪ CaO

السوبر فوسفات
Ca(H2PO4)2.2CaSO4

16.0 18.0٪ P2O5، 20٪ 
CaO

كبريتات األمونيوم والنترات
2NH4NO3.(NH4)SO4

15.0 26.0٪ N


