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 تغذية النبات
 فالح حسن عيسى م.د. / أ. المادة أستاذ

 
 التغذية النباتية : 

وىي  تعني حصول النباتات عمى العناصر الغذائية ومعرفة دور كل عنصر في حياة النبات    
جزء من موضوع فسمجة النبات اذ تنحصر وظيفة ىذا الجزء بالفعاليات والعمميات الكيميائية التي 

 اصر داخل النبات.تمعبيا ىذه العن
  -:ان االهتمام بتغذية النبات يفيد في    

 توفير فرصة لمقيام بأحد اوجو التوسع العمودي لزيادة انتاجية وحدة المساحة. -1
 فرصة لمتقميل من االمالح الزائدة في التربة )االسمدة المضافة(. -2
التركيز  ير فرصة الىتمام اكبر بجميع العناصر الضرورية لنمو النبات بدل منفنو  -3

 (. N. P. Kعمى ثالثة عناصر فقط ) 
تجنيب النباتات الكثير من االصابات المرضية )الفطريات والحشرات والفايروسات  -4

 ...( الن نقص العناصر الغذائية او انعداميا سيجعل النبات فريسة ليذه اآلفات.
 

  -:ان حاجة النبات لمغذاء يرجع الى ثالثة اسباب هي
 وكل االنزيمات الالزمة لمعمميات الحيوية الضرورية لمنمو. بناء البروتوبالزم -1
 بناء االنسجة لتدعم وتحافظ عمى البروتوبالزم. -2
 نقل المواد الغذائية من عضو نباتي الى آخر, -3
 

 ؟ما هو العنصر الغذائي المهم )الضروري لمنبات( /1س
 يكون العنصر ضروريًا اذا توافرات فيو احد او جميع الشروط التالية

 ن يدخل مباشرة في تركيب مادة النبات او احد اعضائو.ا -1
 بدون ىذا العنصر اليستطيع النبات اكمال دورة حياتو. -2
 نقصو يؤدي لظيور اعراض نقص معينة عمى النبات التزول اال بأضافتو. -3
 اليمكن ان يعوضو اي عنصر آخر في جميع وظائفو -4
الناجم عن  و يزيل االثر الضاريوجو التفاعالت الحيوية التي تحدث باتجاه مفيد او ان -5

 التفاعالت الحيوية المختمفة التي يقوم بيا النبات.
 

  / ماهي اقسام العناصر الغذائية ؟2س



2 

 

تقسم الى مجموعتين الكبرى والصغرى )ىذا التقسيم ليس مبنيًا عمى اساس اىميتيا لمنبات ولكن 
 (وية من حيث اىميتيا لمنباتاساس كميتيا في النبات الن جميع العناصر الغذائية متساعمى 

 -: Macronutrient اواًل: مجموعة العناصر الغذائية الكبرى
وىي العناصر الغذائية التي يحتاجيا النبات بكميات كبيرة ويقدر محتواىا في المادة الجافة     

 :ممغم / غم( وتشمل 60 – 1% )اي بحدود  0.6 – 0.1بحدود 
جين ، النيتروجين ، الفسفور ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الكاربون ، الهيدروجين ، االوكس))

 ((المغنيسيوم ، الكبريت
 

 -: Micronutrientثانيًا: مجموعة العناصر الغذائية الصغرى 
وىي العناصر الغذائية التي يحتاجيا النبات بكميات قميمة ويقدر محتواىا في المادة الجافة     

 جزء بالمميون وتشمل: 200 – 1بحدود 
 .( ((الحديد ، النحاس ، المنغنيز ، الزنك ، البورون ، المولبدنم و )الصوديوم( و)الكمور))

 
  Trace elements النادرة واالثريةالعناصر ثالثا : 

ىذا اصطالح خاطئ يعبر فيو عن العناصر الصغرى النو ليس كل عنصر نادر ىو عنصر     
 .رة لكنيا ليست عناصر غذائية صغرىغذائي فالكادميوم والرصاص و... ىي عناصر ناد

 
 ؟. Beneficial elementsالعناصر المفيدة او النافعة رابعا :   

 ىي العنصر التي تكون مفيدة لنبات معين واليكون ليا اي تاثير نافع اومفيد لنبات آخر    
 امثمة:

لكنو غير مفيد  مفيد لمبقوليات )تكوين فيتامين الضروري في تكوين العقد البكتيرية( الكوبمت
 لمنجيميات

 مفيد لمرز ولم تثبت فائدتو حتى اآلن لمنجيميات كونيالسم
 .مفيد لمبنجر السكري )يزيد نسبة السكر في النبات( الصوديوم

 
 ؟ Toxic elements (سامةالنادرة )العناصر خامسا : 

وم ، الفمور ، ) الكر  -في النباتات وتشمل: ىي عناصر سامة حتى وان وجدت بتراكيز قميمة    
البروم ، اليود ، االلمنيوم ، النيكل ، الفانديوم ، السمينيوم ، الميثيوم ، الزرنيخ ، الباريوم ، 

 يوم ، السترونيوم ، الزئبق ، الرصاص ، الكادميوم ، التيتانيوم( ادمالك
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 اقسام العناصر الغذائية عمى اساس وظائفها الفسيولوجية والحيوية 
 (S , C , H ,O , N ) وتشمل  المجموعة االولى:

 .)الكاربوىيدرات ، البروتينات ، الدىون( تدخل في تركيب مادة النبات العضوية -
 تنشيط االنزيمات. -

 ( P , B , Si) وتشمل  المجموعة الثانية:
 تشارك في انتقال الطاقة وتكوين مجاميع االسترات. -

 ( K , Na , Mg , Ca ,Mn , CI) وتشمل  المجموعة الثالثة:
 .لمخاليا النباتية الجيد االزموزيالمحافظة عمى  -
 تكوين االنزيمات والبروتينات. -

 ( Fe , Cu , Zn , Mo) وتشمل  المجموعة الرابعة:
 نقل االلكترونات التي تدخل في عممية االكسدة واالختزال التي تحدث داخل النبات. -   

 
 ؟ Chelate Componds/ ماذا يقصد بالمركبات المخمبية 7س

تعني ان تكون ذرة العنصر المعدني محاطة بمواد عضوية مرتبطة برابطتين او اكثر لتكوين     
 .تركيب حمقي حول العنصر

ان تكوووين المركبووات المخمبيووة موووع العناصوور الغذائيووة الصووغرى تعتبووور عمووى درجووة عاليووة مووون     
وبالتووالي  لوى محموول التربوةاالىميوة النيوا تكوون مركبوات ثابتوة مموا يووفر الحمايووة ليوا مون االنفوراد ا

تكون غير معرضة لعمميات الترسيب خصوصًا تحت الظروف القاعدية )الترب العراقيوة( وسوريعة 
الووذوبان فووي الموواء وتوووفر اسووتفاده اكبوور لمنبووات موون العناصوور الصووغرى المضووافة لمتربووة عمووى ىيئووة 

 مركبات مخمبية عمى العكس مما لو اضيفت عمى ىيئة امالح.
المركبات المخمبية عمى نطاق واسع في تسميد اشجار الفاكية والبساتين ومحاصيل تستخدم     

 الخضر 
 

 التركيب الكيمياوي غير العضوي لمنبات يشتمل عمى
 اواًل: الماء

ىو الوسط العام الوذي تحودث فيوو جميوع االنشوطة فوي الخاليوا وجميوع الكائنوات التوي تعويش  -    
تعتبر كائنات مائية وان خالياىا تقووم بوظائفيوا عنود تووفر المواء فقوط واال  عمى اليابسة وفي الماء
 عجزت عن القيام بذلك.

عنووودما يكوووون المووواء قميووول كموووا ىوووو فوووي الصوووحراء فوووأن التنووووع الحيووووي )نبووواتي او حيوووواني(  -    
 ينخفض كثيرًا وتكون الحياة افضل في مناطق الغابات حيث سقوط االمطار.
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 % من وزنيا ماء. 90 – 75تحتوي عمى  ان النباتات -    
 انبات البذور اليحدث اال بعد تشربيا بالماء. -   
النباتووات المائيووة تكووون مغمووورة بالموواء امووا نباتووات اليابسووة فووأن جووذورىا موجووودة فووي الوسووط  -   

 المائي )محمول التربة(
والغيازات والميواد  س/ ماهي االسباب التيي جعميت المياء هيو الوسيا السيائد عميى بقيية السيوائل

 الصمبة الضرورية لمكائنات الحية.
 

 ثانيًا: المادة الجافة
سووواعة فوووأن  48 - 24مئويوووة لمووودة  70ان تجفيوووف موووادة النبوووات الطازجوووة عموووى درجوووة حووورارة     

وان  %( موووون الوووووزن االولووووي الطووووازج 15% )متوسووووط 20- 10المووووادة الجافووووة المتبقيووووة تصووووب  
% موون وزن المووادة الجافووة،  90والييوودروجين( تشووكل اكثوور موون  العناصوور )الكوواربون واالوكسووجين

وان النتووائت تحسوووب عووادة عموووى اسوواس الووووزن الجوواف ولووويس الوووزن الرطوووب كووون االخيووور عرضوووة 
 لمتغيير خالل اليوم الواحد بفعل:

متغيووورات الرطوبوووة المتيسووورة فوووي التربوووة وشووودة النوووت  ودرجوووة الحووورارة وسووورعة الريووواح والرطوبوووة     
  النسبية.

  عوامل اخرى ذات عالقة بنوع النبات وعمره والعضو النباتي.
 -تتكون المادة الجافة من شقين:

 الشق او التركيب المعدني -1
% موون ىووذه النسووبة  90% موون الوووزن الطووري لمنبووات وان  15اذا كانووت المووادة الجافووة تشووكل     

تمثووول العناصووور  % 15% مووون نسوووبة  10وتمثووول بعناصووور الكووواربون واالوكسوووجين والييووودروجين 
ا  ) اال % مون الووزن الطوري 1.5المعدنية التي تحتوي عمييا مادة النبوات الطريوة  اي انيوا تمثول 

انيوووا عموووى درجوووة كبيووورة مووون االىميوووة حيوووث تمكووون النباتوووات الخضوووراء مووون القيوووام بعمميوووة التمثيووول 
محتويوووة عموووى وىوووذه النسوووبة تمثووول التركيوووب المعووودني لمنبوووات وال، الضووووئي وبنووواء مادتيوووا العضووووية

 العناصر الكبرى والصغرى التي يمتصيا النبات من الوسط المحيط بو وخاصة محمول التربة.
تقووودير العناصووور الغذائيوووة يوووتم مووون خوووالل عمووول رمووواد لمموووادة النباتيوووة لموووتخمص مووون مركبوووات     

سوواعة ويكووون  8 – 6م لموودة  600 – 500 الكوواربون العضوووية وذلووك بحرقيووا عمووى درجووة حوورارة
 العضوي ىو ذلك الجزء القابل لالحتراق اما الجزء المعدني فغير قابل لالحتراق. الجزء
 نيالشق او التركيب المعد -2
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% موون مووادة النبووات الجافووة ويتركووب موون الكوواربون واالوكسووجين والييوودروجين كمووا  90يشووكل     
لى تكووين يدخل في التركيب عناصر النيتروجين والفسفور والكبريت وبعض العناصر التي تميل ا

 .مركبات مخمبية مع المركبات العضوية مثل الحديد والمغنسيوم والكوبمت
 -تقسم المواد العضوية الى:

 : منهامواد اليدخل النتروجين في تركيبها و  - أ
 المواد الكاربوىيدراتية ومشتقاتيا مثل السكريات والنشاء والسيميموز واليميسيميموز.... الخ -
 والالكتيك والستريك.... الخ االحماض العضوية مثل الماليك -
 الزيوت والدىون. -

 
 مواد يدخل النيتروجين في تركيبها ومنها: - ب
 االحماض االمينية التي تتكون منيا البروتينات. -
 الكموروفيل -
 االمينات واالميدات والقواعد النيتروجينية -
 القمويدات العضوية مثل النيكوتين والمورفين والكافئين.... الخ -
التركيووووب مثوووول االنزيمووووات ومرافقووووات االنزيمووووات واالحموووواض النوويووووة  مووووواد اخوووورى معقوووودة -

 والفيتامينات واليرمونات النباتية
 

 -العوامل التي يتوقف عميها التركيب المعدني:
 العوامل الوراثية: -1
تمعب دورًا رئيسًا في تحديد محتوى النبات من العناصر المعدنية وىذه العوامل تفسر ماتحويوو     

عنصوووري النيتوووروجين والبوتاسووويوم التوووي تفووووق حووووالي عشووورة اضوووعاف محتواىوووا مووون النباتوووات مووون 
ضوعف مون العناصور الغذائيوة  1000 – 100والمغنسيوم التي بدورىا قد يفووق محتواىوا  الفسفور
 ، فضاًل عن اختالف تركيز كل عنصر من نبات آلخر.الصغرى

 عمر النبات -2
ر بعمور النبوات وان االجوزاء الحديثوة تحتووي عموى ان محتوى النبات من العناصر الغذائية يتأث    

وان االجووزاء كميووات عاليووة موون النيتووروجين والبوتاسوويوم والفسووفور مقارنووة بوواالجزاء القديمووة والمسوونة 
  .يكون محتواىا من الكالسيوم والمنغنيز والحديد والبورون اعمى من االجزاء الحديثةاالكثر نضجًا 

 اختالف العضو النباتي -3
ف موووادة النبوووات مووون المغوووذيات بووواختالف نووووع العضوووو النبووواتي ومووودى  احتيووواج النبووووات تختمووو    

 لمعنصر المعدني في كل عضو من اعضاءه ) جذور ، سيقان ، اوراق ، ازىار ، حبوب ، ثمار(
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وعميو فأن كمية المغنيسيوم في القش تكون اكبر من الحبوب وىذه القاعدة تسري عمى النيتروجين 
 سيوم والكالسيوم والحديد.والفسفور والبوتا

 
 جاهزية العناصر الغذائية -4
تووزداد جاىزيووة العناصوور لمنبووات كممووا زاد محتواىووا فووي محمووول التربووة )جاىزيتيووا لالمتصوواص     

عاليوووة( والجاىزيوووة تعنوووي ان آيونوووات العناصووور الغذائيوووة تكوووون فوووي حالوووة ذائبوووة فوووي محموووول التربوووة 
 .النباتاتوبالصورة القابمة لالمتصاص بواسطة جذور 

 
 

 
  

 


