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عنصر الحديد
عنصر من العناصر الصغرى

عنصر غير متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق الحديثة

:أهمية العنصر

.يلعب دور وسيط وأساسي في تكوين الكلوروفيل واليدخل في تركيبه

.يدخل في تركيب السيتوكريوم، لذا فهو يلعب دوراً أساسياً في التنفس

عة الشمس يلعب دوراً أساسياً في تحويل النتروجين الذائب في األوراق إلى بروتين هذا البروتين له دور كبير في حماية الكلوروفيل من أش

الشديدة

يدخل في تركيب العديد من اإلنزيمات مثل الكاتاليز ، والبيروكسيديز لذلك فهو له دور هام في اتمام تفاعالت االكسدة واالختزال

.الزم لتكوين بروتينات البالستيدة الخضراء 



تيسر الحديد في التربة
7ولكن يصبح النقص شديدا عند زيادة          عن 7-6ويقل نسبيا فى 6يتوفر الحديد في االراضي التي يقل فيها        عن 

ويزداد الحديد في االراضي الحامضية إلى درجة انه ممكن ان يصبح سام في االراضي شديدة الحموضة وأفضل       يتوفر فيه الحديد 

5.5-6.2بنسب مناسبة من 

اتحاد وتجدر مالحظة أن التسميد بكميات كبيرة من الفوسفات الذائبة يؤدى إلى تحول الحديد الذائب إلى صورة غير قابلة للذوبان بسبب

الحديد وتزداد هذه الظاهرة في األراضي الرملية ، عنه في األراضي الطينية ، الحديد مع أيون الفوسفات ، مكوناً فوسفات

األراضي الرملية أقل قدرة على تثبيت الفوسفات من األراضي الطينيةألن

المتبادل غير القابلة للذوبان ، ونسبة الذائب أووالحديد من العناصر التي تتوفر في التربة بكميات كبيرة ، إال أن ذلك يكون في الصور

األراضي المتعادلة والقلويةمنخفضة جداً في التربة ، خاصة في

ادة وجود كميات كبيرة من كربونات الكالسيوم في التربة تؤدي إلى تثبيت الحديد بها على شكل مركبات معقدة غير ذائبة كما وجد أن زي

الكالسيوم تزاحم الحديد على االمتصاص من قبل الجذور في التربة وترسب الحديد أو تثبته

اعد في حال توفر عنصر البوتاسيوم في التربة بكميات كافية يؤدي إلى امتصاصه من النبات وبالتالي إلى طرح الهيدروجين الذي يس

على ذوبان مركبات الحديد كما أن وجود البوتاسيوم يساعد على حركة الحديد داخل النبات

PHPHPH
PH



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الحديد

ثة ما تصبح األوراق الحدييتميز نقص العنصر بظهور لون أصفر بين العروق في أوراق النموات الحديثة ، ونادراً 

.حاالت النقص الشديدة كلها صفراءفى بداية األمرولكن قد يحدث ذلك في األوراق الصغيرة جداً في

اللون األبيض العاجي ومع استمرار نقص العنصر يتحول لون األنسجة بين العروق إلى

تحترق أطراف األوراق وتصبح بنية اللون في حاالت النقص الشديد، تحترق كامل الورقة وخاصة في النمواتقد 

.الحديثة

.ضعف اإلنتاج أو عدمه











االسمدة المستخدمة 

ديدالنسبة المئوية للحالسماد ورمزه الكيميائى
معدل وطريقة 
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األسمدة الحاملة للحديد والمستخدمة فى الزراعة ومعدل استخدامها



عنصر الزنك

عنصر من العناصر الصغرى

عنصر غير متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق الحديثة

:أهمية العنصر

الضرورية في تمثيل البروتينات مثل دخل الزنك في تركيب العديد من اإلنزيمات 

الذى يتكون منه إندول حامض الخليكعنصراً ضرورياً لتكوين التربتوفان وهو الحامض األميني

كما أنه يلعب دوراً هاماً في عملية أكسدة السكريات في النباتات

.له دور رئيسي في تكوين الكلوروفيل وفي عملية البناء الضوئي

هاماً في إنبات حبوب اللقاح على مياسم األزهار هو وعنصر البورونويلعب دوراً يمتص الزنك في صورة أيون العنصر   

IAA

glyco dehydrogenases

(+Zn)



تيسر الزنك في التربة

كلما احتوت التربة على كمية كبيرة من المادة العضوية أدى ذلك إلى نقص كمية الزنك المتاحة للنبات وذلك نتيجة مسك الزنك بواسطة 

المادة العضوية وتحوله إلى الصورة الغير ميسرة

قة تظهر أعراض نقص الزنك على النبات عندما تحتوى التربة على كميات كبيرة من الفوسفور الميسر للنبات وقد فسر ذلك إلى وجود عال

.تداخل بين الزنك والفوسفور فى التربة وداخل النبات

يحدث للزنك ادمصاص على سطوح معادن الطين وكذلك سطوح كربونات الكالسيوم والماغنسيوم ولذلك تظهر أعراض نقص الزنك فى 

.األراضى الجيرية حيث يحدث له ادمصاص على سطوح كربونات الكالسيوم

.8يكون النقص شديداً عند زيادة         عن 8-7ويقل نسبياً في           من 7يتوفر الزنك في األراضي التي يقل فيها            عن  PHPH PH



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الزنك

تختلف أعراض نقص الزنك من محصول آلخر ، ففي النباتات المعمرة تموت األفرع التي تظهر بها أعراض النقص من القمة نحو 

القاعدة

في الفاصوليا ، وفى البنجر يظهر لون أصفر بين العروق ، وتحترق حواف األوراق ، يظهر لون بنى محمر على األوراق الفلقية

الحريرة في الظهور ، ويصاحب ذلك عدم الذرة السكرية تظهر خطوط خضراء وصفراء عريضة عند قواعد األوراق ، وتتأخروفى

امتالء الكيزان جيداً 

تظهر أعراض النقص على األوراق الطرفية لألفرع الرئيسية ، وكذلك على أوراق األفرع الجانبية ، التي تكون في فصل في العنب 

.العروق ، واألوراق صغيرة مع عدم تماثل نصفى الورقة ، وعدم انتظام حجم الثمار الصيف فتظهر الورقة بلون أخضر باهت بين

تقل عدد األوراق ويصغر حجمها كما تقصر السالميات وتتقارب العقد فيظهر على أفرع األشجار عرض مرض التورد

مع مرور الوقت يتغير لون المناطق الصفراء إلى اللون البرونزى أو البني

Rosettes

dieback













االسمدة المستخدمة 

لتر ماء 400–600/ كجم0.9–1.8فدان للتربة ، أو رشاً بتركيز /كجم4.5–18زنك بمعدل % 24تحتوى على كبريتات الزنك 

..ماء لتر400: 600للفدان رشاً /جم500: 750فدان للتربة ، أو رشاً بتركيز من /كجم18-7الزنك المخلبي بمعدل 



عنصر المنجنيز
عنصر من العناصر الصغرى

عنصر غير متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق الحديثة

:أهمية العنصر

م تفاعالت االكسدة واالختزل بالنبات وخاصة اختزال النترات الى نيتريت  حيث ينشط انزيم                                مما يمنع تراك

النترات

البروتين مثلعمل كمنشط إنزيمي في عمليات التنفس وتمثيل

وكالهما من إنزيمات دورة كربس

كما أنه يلعب دوراً في أكسدة إندول حمض الخليك فيساعد فى عمليات النموواالستطالة 

يدخل في إنتقال اإللكترون من الماء إلى الكلوروفيل فيتصاعد االكسجين في عملية التمثيل الضوئي

oxalsuccinic dehydrogenase ،و malic dehydrogenase

Nitrate reductase



تيسر المنجنيز في التربة

المنجنيز الميسر يكثر في األراضي الرديئة الصرف هي الصالحة المتصاص النبات ، لذا نجد أن++( من )وحيث أن الصورة المختزلة 

التهوية تشجع فإن األراضي القلوية الجيدة.. وبالعكس .. األخرى إلى هذه الصورة تحت هذه الظروف والحامضية ، حيث تختزل الصور

أكسدة المنجنيز ويصبح غير ميسر لالمتصاص

ويصبح النقص شديداً عند زيادة الـ        عن 7-6.5ويقل نسبياً في        من ،6.5يتيسر المنجنيز باألراضي التي يقل فيها الـ          عن 

(.5.5–6.2)مناسبة هو من ، وأحسن        يتوفر فيه العنصر بكميات7
PH

PH

PH PH



تشابه أعراض نقصه مع أعراض نقص الماغنسيوم لكن الفرق عند المنجنيز يظهر على األوراق الحديثة أوالً بينما الماغنسيوم على 

.األوراق الُمسنة

ويظهر لون تظهر أعراض نقص المنجنيز علي النبات بشكل اصفرار بين عروق نصل الورقة بينما تظل حافة األوراق خضراء ، 

.أخضر مصفر علي شكل نقط قرب حافة الورقة ثم يمتد إلي وسط الورقة

.تتحول البقع إلي اللون البني كما في الطماطم و الشعير و القمح

.عند النقص الشديد لعنصر المنجنيز تتحول األوراق الحديثة و القمة النامية إلي اللون األسود و تموت

االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر المنجنيز













ويستعمل الحد األعلى في فدان للتربة ،/ كجم 9–14ويعالج نقص المنجنيز باستعمال سماد كبريتات المنجنيز بمعدل 

ً ،7األراضي القلوية التي يزيد فيها الـ         عن  .لتر ماء 400/ كجم 0.9–1.5بتركيز أو رشا

ا

:  10أمينية وتتراوح نسبته من ٪لمنجنيز المخلبي ، وتتعدد صوره فمنه مخلبي على            أو ستريك أسيد أو أحماض

.ماء رشاً لتر400–600/ كجم 0.5: 1ويستخدم بمعدل 7

PH

EDTA

االسمدة المستخدمة 




