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 استاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء 

والمدٌر الفنى لمجموعة شركات تكنوجرٌن 

والمستشار العلمى للمشروع المومى 

 لزراعة مابة الف فدان صوب 



 الــمــخــتــصــر الــمــفــٌــد
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 إدارة التسمٌد فً المزارع 

 احتياجات النبات للنمو

 العناصر الغذائية•
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 الضوء • الهيدروجين• الكربون •



 التغذٌة المتوازنة
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 شحنة موجبة جزبٌة 
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 صورة توضٌحٌة لدور العناصر المعدنٌة فى عملٌة البناء الضوبى



 صورة توضٌحٌة لعملٌة البناء الضوبى 





 تركٌب البالستٌدات الخضراء



 تركٌب جزئ الكلوروفٌل

 ٌتكون من

 

 

  رأس    

 

 ذٌل    
      

Porphyrin  بورفرٌن 

Phytoltail 



 ذرة الماغنسٌوم المركزٌة



Porphyrin  بورفرٌن 

4 pyrrole 

 Mgمرتبطة بذرة 

Mg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Porphyrin.svg


سلسلة من الهٌدروكربون مكونة 

 ذٌل جزئ الكلوروفٌل 



6Co2+6H2O+ENERGY                      C6H12O6+6O2 

  معادلة البناء الضوبى



   ملخص لدوربعض العناصرالغذابٌة فى عملٌة البناء الضوبى

 دور العنصر  العنصر 

 مكون اساسى لجهاز البناء الضوبى  النٌتروجٌن 

 الالزمة لنمل نواتج التمثٌل الغذابى  (ATP - ADP)ٌدخل فى تركٌب مركبات الطالة  الفوسفور 

 نمل نواتج التمثٌل الغذابى الضوبى الى مناطك النشاط الفسٌولوجى • البوتاسٌوم

 المنتجة فى عملٌة البناء الضوبى والمستهلكة فى عملٌة التنفس  (ATP)ٌعمل توازن بٌن  •

 (  ADP)-ATPٌدخل فى تمثٌل و بناء مركبات الطالة الحٌوٌة   الكالسٌوم

 ٌعتبر الذرة المركزٌة فى جزئ الكلورفٌل  • الماغنسٌوم

 ٌحفز نمل مجموعة الفوسفات الالزمة فى عملٌة فسفرة السكر لكى ٌتم نمله الى اماكن التخزٌن  •

الالزمة فى ( السٌستٌن ،السٌستاٌن ، المٌثاٌونٌن)ٌدخل فى بناء االحماض االمٌنٌة الكبرٌتٌة االساسٌة  الكبرٌت

 البروتٌن واالنزٌمات الالزمة للعملٌات الحٌوٌةبناء 

 الالزم لنمل االلكترونات فى تفاعل الضوء ( البالستوسٌانٌن)ٌدخل فى تركٌب سٌتوكروم  النحاس

 عامل مساعد ٌدخل فى تمثٌل صبغة الكلورفٌل  • الحدٌد 

 مكون اساسى فى تركٌب السٌتوكرومات الالزمة فى سلسلة نمل االلكترونات فى تفاعل الضوء  •

 عامل حفاز فى انشطارجزئ الماء وانطالق الطالة فى تفاعل الضوء • المنجنٌز 

 (  جلوكوز)تحفٌز التفاعالت الحٌوٌة و التحوالت الكمٌابٌة الالزمة فى بناء السكرٌات السداسٌة  •

 ٌدخل فى تركٌب انزٌم الكربونٌن انهٌدراٌز الذى ٌزٌد كفاءة تثبٌت الكربون فى النباتات الرباعٌة الكربون الزنن 

 (C4)الزم فى التمثٌل الضوبى لبعض النباتات رباعٌة الكربون  الصودٌوم 



 اٌمٛاػذ األعبع١ٗ ٌزغز٠خ إٌجبد 

  الماعده األولى•
 رمغ١ُ اٌؼٕبفش اٌغزائ١ٗ ٚٚظ١فخ ٚأ١ّ٘خ وً ػٕقش ٌٍٕجبد

 اٌمبػذٖ اٌثب١ٔٗ •

 اٌقٛس اٌزٝ رّزـ ػ١ٍٙب اٌؼٕبفشاٌّغز٠خ ِٓ اٌزشثخ  

 اٌمبػذٖ اٌثبٌثٗ•

رأث١ش اٌشلُ  ا١ٌٙذسٚخ١ٕٟ ٌٍزشثٗ ػٍٝ إربزخ  ٚر١غش اٌؼٕبفشاٌغزائ١ٗ فٝ   
 فٛسٖ فبٌسٗ  ٌألِزقبؿ

 اٌمبػذٖ اٌشاثؼٗ•

 من حٌث التضاد والتحفٌز العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة  

 اٌمبػذٖ اٌخبِغٗ•
 زشوخ اٌؼٕبفش اٌغزائ١ٗ داخً إٌجبد ٚػاللزٙب ثأِبوٓ ظٙٛس أػشاك ٔمـ اٌؼٕبفش  



 الماعده األولى 
 تمسٌم العناصر الغذابٌه ووظٌفة وأهمٌة كل عنصر للنبات

 
من الماء و غازثانى أكسٌد  الكربون والهٌدروجٌن و االكسجٌنٌحصل النبات على 
من بروتوبالزم  %92منهذه العناصر الثالثة مجتمعة أكثر  الكربون وتشكل

 .  الخالٌا النباتٌة الحٌة 

 

 من البروتوبالزم %2ٌشكلاكثر من اى العناصراالخرىحٌث  النٌتروجٌن وٌمتص

 

فتمتص بكمٌات ,  اما الفوسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم و الماغنسٌوم والكبرٌت
 النتروجٌن  ألل بكثٌر من

 

 :  وٌمتص النبات بالى العناصربكمٌات للٌلة جدا وهى

   المولبٌدنم –البورن –النحاس  –المنجنٌز  –الزنن  –الحدٌد                           

 
 



 العناصر الغذابٌة الضرورٌة للنبات

 العناصر االساسٌة -1

  االكسجٌن –الهٌدروجٌن  –الكربون 

 

 العناصر الضرورٌة الكبرى -2
 البوتاسٌوم –الفوسفور  –النٌتروجٌن 

 

  العناصر الضرورٌة المتوسطة -3

   الماغنسٌوم –الكبرٌت  -الكالسٌوم

 

 العناصر الضرورٌة الصغرى-4
 الكلور -المولبٌدنم  -البورن  –النحاس  –المنجنٌز  -الزنن  –الحدٌد 



 : العناصر الضرورٌة الصغرى الخاصة-5

 

 –سٌلكون  –جالٌم  –كوبالت  –الومنٌوم  –صودٌوم 
 سٌلٌنم   -فاندٌوم

 
وهذه العناصر التحتاج الٌها اال بعض النباتات المحددة ولٌس كل 

 النباتات لها مثل البنجر ٌستهلن

الصودٌوم كعنصر غذابى بٌنما الصودٌوم ضار لبالى النباتات كذلن 
 ٌستهلن نبات االرز عنصر

 .  السٌلٌكون الذى ٌمنع مرض رلاد نبات االرز 
    

 العناصر الغذابٌة الضرورٌة للنبات



 -:وٌعتبر العنصر ضرورٌا إذا توفرت فٌه الشروط التالٌة

ٌإدى غٌا ب العنصر الى حدوث نمو غٌر طبٌعى وفشل فى * 

 .إكمال دورة حٌاته

 .ٌجب اال ٌموم عنصر اخر بعمله فى غٌابه* 

ٌجب أن ٌحدث تؤثٌره بصورة مباشرة على نمو ومٌتابولٌزم * 

النبات لٌس عن طرٌك غٌر مباشر كؤحداث تؤثٌر مضاد 

 .لعنصر أخر مثال

 

 

 العناصر الغذابٌة الضرورٌة للنبات





 التغذٌة فى النبات

 االعراض وظٌفة العنصر العنصر 

ٌوجد فى معظم  النٌتروجٌن

مكونات الخالٌا حٌث 

 ٌكون البروتٌن  

ٌضعف نمو النباتات وتكون ذات لون   •

اخضرفاتح وتتحول االوراق السفلً الى 

 .اللون االصفر او البنى الفاتح 

   تكون السٌمان لصٌرة واسطوانٌة  •



 االعراض دوره فى النبات  العنصر 

االحماض النووٌة تركٌب فى  دخلٌ • الفوسفور

DNA,RNA 

الفسفولبٌدات ومركبات الطالة  •

ATP/ADP 

ٌضعف نمو النباتات وتكون االوراق ذات  •

تتحول االوراق السفلٌة  ولون أخضر مزرق 

الى لون برونزى فاتح مع وجود بمع 

   .أرجوانٌة أو بنٌة

تكون االغصان لصٌرة رفٌعة لابمة  •

 ومغزلٌة



 االعراض وظٌفة العنصر العنصر النالص

ٌعمل كعامل مساعد فى كثٌر من   • البوتاسٌوم

 التفاعالت 

 مسبول عن فتح وغلك الثغور   •

ٌعمل على إنتمال الغذاء من   •

 االوراق الى الثمار 

مسبول عن االنضباط االسموزى   •

 للخلٌة

تكون النباتات ذات فروع •

رفٌعة وٌظهر علٌها فى 

 الشدٌدة حاالت االصابة

الموت الرجعى ظاهرة 

 .(موت الممم)

ظهر االوراق شاحبة مع  •

تلون لممها باللون البنى 

   (إحتراق الحواف)

ظهر خالٌا مٌتة فى ٌ •

 االنسجة اللحمٌة



 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

 ٌنظم نفاذٌة االغشٌة  • الكالسٌوم

فى الهامة ٌشكل امالح مع البكتٌات  •

 تركٌب الجدار الخلوى 

ٌإثر على نشاط كثٌر من االنزٌمات  •

مسبول , ٌنظم درجة حموضة الخالٌا,

الصودٌوم  عن إتزان أٌونات البوتاسٌوم

 فى الخلٌة

( تمعر او تحدب ) إنحناء العلى او السفل •

  .وموت الممة

ذات المحتوى )ظهور المناطك الطرٌة •

على االوراق والسوٌمات  (العالى  بىالما

 والسٌمان التى تتدهور بعد ذلن 

 .  ح هالمٌة بأطراف الجذور تص•

علٌها اعراض  بعض الخضروات ٌظهر•

 فى الخس واللون ل الملب المحروقثم

فى  الملب االسود البنى الداخلى فى الكرنب        

 الكرفس

المظهر التوردى وتكوٌن خطاطٌف          

حٌث تجف أطراف  وموت الممة النامٌة

 االوراق حدٌثة النمو ثم تتمصف هذه

الحواف وتلتوى حواف االوراق الصغٌرة          

   خطاف على شكل



 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

احماض  3ٌدخل الكبرٌت فً تركٌب   • الكبرٌت

السٌستٌن :امٌنٌة اساسٌة هً 

 ،السٌستاٌن ، المٌثاٌونٌن 

ٌدخل فً تركٌب الثٌامٌن وهو    •

مرافك انزٌمً ضروري فً عملٌة 

 .  التنفس 

الكبرٌت عنصر اساسً فً تركٌب  •

بعض المواد الطٌارة التً تعطً الطعم 

والنكهة الممٌزٌن لبعض الخضروات 

   .البصل والثوممثل  

الذى ٌغطى كل  ٌظهر اللون االصفر الذهبى•

 .النضج ةالمكتملة حدٌث االوراق

الوراق مع ا أنثناء  خفٌف السفل وتشوه•

 .انتشار إصفرارالعروق

 االوراق الخضراء صالبة•

 .العمد البكتٌرٌة على الجذور ٌمل تكوٌن•



 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

 لتكوٌن ٌعد الماغنسٌوم عنصر ضروري • الماغنسٌوم

 فً تركٌب كال من الكلوروفٌل ، حٌث ٌدخل جزئ

 فهو اساسً لعملٌة البناء لذلن. A/Bكلوروفٌل 

 .الضوبً  

 كما ان بكتات الماغنسٌوم تشترن مع •

 السلٌلوز عند بكتات الكالسٌوم فً لصك الٌاف

 فهو ضروري فً عملٌة بناء جدار الخالٌا لذلن

 وٌعمل الماغنسٌوم كعامل منشط .انمسام الخالٌا 

 من االنزٌمات الهامة فً تحوالت التمثٌل للعدٌد

 كمنشط الغذابً للمواد  الكربوهٌدراتٌة كما ٌعمل

 االحماض لالنزٌمات التً تشترن فً تمثٌل

 وكذلن ٌنشط الماغنسٌوم  DNA,RNAالنووٌة 

 االزٌوت والدهون وٌكثر وجوده فى كل انزٌمات

 كعامل اغالفة البذور  وٌبدو انه ٌموم بدور هام

علٌها تمثٌل  الصك للمٌكروسومات التى ٌتم

 البروتٌن

 بٌن العروق  Mottleتبرلش •

 العروق االصلٌة والثانوٌة مع بماء

 المراحل المتمدمة خضراء عادٌة وفى

 وأطرافها إلى تتحول حواف االوراق

 اللون المرمزى 

تبمى أحٌانا حافة الورلة •

 خضراء

 فى " عرض ممٌز " فى البمولٌات 

 النباتات العابلة الصلٌبٌة ٌظهر على

 أورالها اللون البرتمالى  الناصع

 وبشدة النمص ٌموت النسٌج االصفر

 .وتتسالط االوراق " بنى " 



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

   الحدٌد
 عامل مساعد فى بناء الكلوروفٌل  •

ٌدخل فى تركٌب عدد من  •

االنزٌمات المسبولة عن هدم وبناء 

 البروتٌن 

ٌدخل فى عملٌات تبادل الطالة  •

  وعملٌات تثبٌت النٌتروجٌن

ٌظهرإصفرار بٌن العروق أوإصفرار •

 عام

ٌظهر اوال على االوراق الحدٌثة حٌث •

انة عنصر بطٌا الحركة جدا وتتحول 

 الورلة الى اللون االبٌض مع زٌادة

 .  النمص        



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

 د مندفى تركٌب عٌدخل • المنجنٌز

لتنفس والتمثٌل اإنزٌمات 

تفاعل الضوء و ) الضوبى

  (.تفاعل الضالم

استعمال النٌتروجٌن وبناء •

وبناء  وهدم البروتٌنات

   الكربوهٌدرات 

إصفففف بيب اففففق  يذىففففب ع يذفففف   قافففف     فففف  •

  .ذح قثة ي يال بيع

يذ قققففة افف ي محففظ  حم حففة ا    فف   يذىففب ع•

 شاك   ىطقة  ص بيب يالخضب

 ففبيا يذفف قى   ففف  ي مح فففب ففف  يذ فف يذ •

 يك ففة يذخضففبم   فف  طفف ظ  صفف بم   فف ط 

 يذىفففب ع يذا  اقفففة اق  ففف   يذىفففبع يذ  فففط 

اق  فف  ا فف    خضففب ا  فف   مح ففب يذ  فف ح  

طفففف ظ يذ فففف  ق     قففففى ففففف   ففففو حفففف   

      حة يذ بقة 

 



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر  العنصر

  عد الزنن عنصر هام وضروري لتكوٌنٌ• الزنن

ٌتكون  التربتوفان وهو الحامض االمٌنً الذي

 .حامض الخلٌن  منه إندول

 :ٌدخل الزنن فً تركٌب كال من •

 glycol –glycine diptidases 

الضرورٌة فً تمثٌل البروتٌنات ، 

dehydrogenses  الضرورٌة 

 فً المراحل النهابٌة glycolysisلل 

 .للتنفس 

    الكلوروفٌل  جزئ الزنن ضروري لتكوٌن •

  االحتفاظ دورا فى ممدرة النبات على وٌلعب

تكوٌن  بالرطوبة وتكوٌن البروتٌن وٌشجع

   السٌتوكروم

إصفرار مساحة ما بٌن العروق •

وتكون هذه المساحات الخضراء 

شاحبة ولد تتلون أحٌانا باللون 

لد توجد . االصفر او االبٌض

 عنالٌد

او توردات من االوراق الصغٌرة      

المابلة للتمصف فى نهاٌة االفرع 

الحدٌثة مكونة ما ٌشبه الوردة 

Rosetting  ٌتبع ذلن موت 

المجموع الخضرى وتتسالط      

االوراق لبل إستكمالها تتكون 

بعض البراعم بملة ولكنها تظل 

مغلمة مع  تحول البرعم الطرفى 

 الى اللون االبٌض

       



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

 النحاس

 

 إنزٌمات ٌدخل كمكون فى كثٌر من •

االكسدة ومسبول عن تكوٌن اللجٌن و 

 البروتٌن 

على إبطال  وإنتاج البذور كذلن ٌعمل •

 سمٌة بعض المركبات

تصبح الممم النامٌة بٌضاء –

اللون واالوراق الحدٌثة دلٌمة 

ضٌمة لولبٌة ذات لون 

 ( .أبٌض  –أصفر  –رمادى )

فى الممح ٌمل تكوٌن السنابل   –

وإن تكونت تكون نسبة كبٌرة 

 منها فارغة

وٌإثر تركٌز النحاس على  –

الغشاء البالزمى فزٌادة نسبته 

تزٌد خروج البوتاسٌوم من 

السٌتوبالزم والفجوة 

 .  العصارٌة 



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر

من المعتمد ان البورون ٌلعب دور فى  البورون

وفى إنتمال , تكوٌن الجدر الخلوٌة 

وجد البعض أن .السكرٌات فى النبات 

السكر ٌنتمل بسهولة خالل االغشٌة 

 . الخلوٌة بعد إتحاده مع البورن 

, البورون ضرورى النمسام الخالٌا  •

 الهرمونات وانتمال, وتكوٌن اللحاء 

 

غقففب  مقفف ف ففف    فف  يذ افف   فقصففا  يذ  فف •

 طاقى 

  شفف  ة    ك شففة ال بيع يذح قثففة مكفف  ي•

 فف    فو  ذف    خضففب غف     ف قكة   ي 

 يذ   قة  يذق ة

 يذث فففف ب حقفففف      يال  فففف ب ق  ففففو مكفففف ق •

  ذ ق حي حا ب ضب ب  ذمك ق  يذا ب  

 فف ف  افف  ب ضففىق ة  طبيف فف   قمففة  مقاففة•

  يذ كبق      يال بيع  إ مق ظ

 ف  يذط  طف ذ ك ب يذ قق   ضىق ة ق ا ة•

  يذقب اقط  يذم  ح   يذح ضق         

ذث ف ب ي  ط    يخظ مك     ي  ف ق قة    •

 يذا ب   ف     م ا بي  يذخ قة الشمبيك

   ححة ي  مك ق  يذ   م يذ  ق قة  و       

 يذك ذ ق ف  قى ك     ح ذة ش ئىة في       

 Internalيذ با   يذا ب    ق  ي   ي

Cork    يذق ب ف  ا اب        با

 يذ كب



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر  العنصر

 إختزال النٌترٌت  مكون أساسى فى انزٌم • المولٌبدنم 

االنزٌمات  ٌدخل المولٌبدنم فى تركٌب •

التى تعمل على أختزال النترات فى النبات 

 إلى امونٌا

  جزء من التركٌب الجزٌبى إلنزٌم •

رٌبوبروتٌنٌز الضرورى الختزال 

 .  نٌتروجٌن الهواء 

 تصبح االوراق شاحبة اللونو للة النمو•

   لذبول بعد ذلن ا   وٌعترٌها

االوراق مع بماء  بمع صفراء علًظهور •

  ( البرسٌم ) داكنة  لاعدة الورلة خضراء

مغطاة ببمع  تكون االوراق الصغٌرة•

المرنبٌط ) صفراء فً حالة زٌادة النمص 

 وفً حالة النمص الشدٌد( 

 ٌختزل نصل الورلة بدرجة كبٌرة فتصبح•

 بالذٌلى هذا العرض سوطٌة ولذلن سم      

 السوطً  وهو عرض ممٌز لنمص عنصر      

   المولٌبدنم      



 وظٌفة العنصر العنصر

ثبت ضرورة الصودٌوم لنمو وحٌاة بعض الطحالب  لكن لم ٌثبت ذلن  الصودٌوم

فمن المعروف ان الصودٌوم ٌفٌد فى . ابدا بالنسبة للنباتات الرالٌة 

تحسٌن نمو بعض النباتات وفى هذه الحالةٌحدث التؤثٌر المفٌد 

االمر الذى أدى إلى  ,للصودٌوم عند نمص عنصر البوتاسٌوم 

االعتماد بان الصودٌوم ٌموم بها البوتاسٌوم وال ٌعرف علً وجه 

الدلة الدور الذي ٌلعبه الصودٌوم فً النباتات التً تستجٌب للتسمٌد 

بهذا العنصر ، لكن من المعروف انه ٌزٌد نسبة الرطوبة فً االنسجة 

.  النباتٌة كما انه ٌإدي الً زٌادة مساحة االوراق فً بنجر السكر 

ربما ٌفٌد الصودٌوم فً منع تراكم كاتٌونات اخري بالنبات لد تكون 

 .  ضارة



 وظٌفة العنصر العنصر 

ٌعتبر الكلور ضرورٌا فى عملٌة التمثٌل الضوبى ،النه ٌساهم فى  الكلور 

عملٌة أكسدة الماء وٌعتبر المصدر االساسى للكلور هو ماء المطر ، 

وٌكون الكلور مثل . خاصة فى المناطك المرٌبة من البحار والمحٌطات 

 .النترات والبورات ال ٌثبت فى التربة وٌكون عرضة للفمد بالرشح

 لم ٌثبت ضرورة الجالٌم إال لنبات حشٌشة بط الجالٌم

 لم ٌثبت الفاندٌم إال بالنسبة لبعض الطحالب الخضراء الفانادٌم

 السٌلٌنٌم

 

 

 السلٌكون

 ٌعتبر السٌلٌنٌم ضرورٌا لعدد للٌل من النباتات

 

 

الذى ٌمنع مرض رلاد وٌستهلن نبات االرز عنصرالسٌلكون •

 وبصفة عامة ٌزٌد من لدرة خالٌا النبات على االحتفاظ بالماء,االرز

االفات , ٌزٌد من لدرة النبات على مماومة االمراض الفطرٌة •

 الحشرٌة

    . 

 



 الماعده الثانٌه

 الصور التى تمتص علٌها العناصرالمغذٌة من التربة•



 الصور التى تمتص علٌها العناصرالمغذٌة من التربة

 انٌونات كاتٌونات  العنصر

 NH4 NO3 النٌتروجٌن

 HPO4-H2PO4 الفوسفور

 +K البوتاسٌوم

 ++Ca الكالسٌوم

 ++Mg المغنسٌوم

 ++Mn المنجنٌز

 +++Fe++  /  Fe الحدٌد

 SO4 الكبرٌت

 HB4O7- BO3 البورن

 ++Cu النحاس

 ++Zn الزنن

 MO4 المولٌبدنم

 CL الكلور



الـصـور الـتـى تـمـتـص عـلـٌهـا الـعـنـاصـر ومـحـتـوى 

   الـتـربـة والـنـبـات مـنـهـا





 الماعده الثالثه

تأثٌر الرلم  الهٌدروجٌنً للتربه على إتاحة  وتٌسر •

 العناصرالغذابٌه فى صوره صالحه لألمتصاص





Soil pH Egypt –0-30 cm deep 



 

 

Soil pH Egypt –30-100 cm deep 



 تأثٌر االس الهٌدروجٌنً على إتاحة العناصر



 حركة العناصر فً التربه

 عناصر متحركه فى التربه -ا•

 بورون  –كبرٌت  –كلورٌد  –نترات              

 

 عناصر شبه متحركه فى التربه -ب•

 صودٌوم –كالسٌوم  –بوتاسٌوم  –امونٌوم              

 

 عناصر غٌر متحركه فى التربه  -ج  

           –منجنٌز  –زنن  –حدٌد  –مغنسٌوم  –فوسفات              

 مولٌبدنم     –نحاس       



 الماعده الرابعه

من حٌث  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة•

 التضاد والتحفٌز



  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة

ٌنشط او ٌحفز امتصاص الماغنسٌوم ولكن ٌثبط او ٌضاد  النٌتروجٌن

 والبورون النحاس والبوتاسٌوم

٠ٕؾو اِزقبؿ اٌّبغٕغ١َٛ ٌٚىٓ ٠نبد اٌىبٌغ١َٛ  اٌفٛعفٛس

 ٚاٌجٛربع١َٛ ٚاٌضٔه ٚإٌسبط ٚإٌّد١ٕض

 ٚاٌجٛسْٚ ٠ٕؾو إٌّد١ٕض ٚاٌسذ٠ذ ٌٚىٓ ٠ثجو اٌّبغٕغ١َٛ  اٌجٛربع١َٛ

 : ال ٠سفض ؽ١ئب ٌٚىٓ ٠نبد اٌىث١ش ِٓ اٌؼٕبفش ِثً   اٌىبٌغ١َٛ

ٚاٌجٛربع١َٛ ٚإٌّد١ٕض ٚاٌسذ٠ذ ٚاٌجٛسْٚ  اٌّبغٕغ١َٛ

 ٚاٌضٔه

 ٌضاد الحدٌد الزنن

 ٌضاد الفوسفور الحدٌد

 ٠نبد اٌسذ٠ذ إٌّد١ٕض



مسالم ال ٌضاد اي عنصر ولكن ال ٌسلم من تضاد   البورون

النٌتروجٌن :بعض العناصر الكبري مثل 
 والبوتاسٌوم والكالسٌوم

 ٌحفز النٌتروجٌن وٌضاد النحاس المولٌبدنم

 ٠نبد اٌسذ٠ذ ٚإٌّد١ٕض النحاس

 ٌضاد الحدٌد الزنن

 ٌضاد الفوسفور الحدٌد

 ٠نبد اٌسذ٠ذ إٌّد١ٕض

  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة



 الً زٌادة امتصاصه علً حساب تإدي زٌادة الفوسفور فً التربة 

 عنصري الزنن والحدٌد االمر الذي ٌإدي الً ظهور اعراض نمصهما

 علً النباتات 

 الً نمص امتصاص النبات للماغنسٌوم ٌإدي التسمٌد البوتاسً الغزٌر 

  االراضً الحامضٌةالً  الجٌرولكن اضافة . وتظهر اعراض نمصه  

 تإدي غالبا الً زٌادة الماغنسٌوم المٌسر لالمتصاص بها 

فان زٌادة الكالسٌوم فً المزارع المابٌة تإدي الً ظهور  وكذلن

   اعراض نمص الماغنسٌوم

  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة



ٌإدي الً تحول الحدٌد الذابب  التسمٌد بكمٌات كبٌرة من الفوسفات الذاببة

الً صورة غٌر لابلة للذوبان بسبب اتحاد الحدٌد مع اٌون الفوسفات 

مكونا فوسفات الحدٌد  ، وتزداد هذه الظاهرة فً االراضً الرملٌة 

عنها فً االراضً الطٌنٌة الن االراضً الرملٌة الل لدرة علً تثبٌت 

 الفوسفات من االراضً الطٌنٌة 

 تظهر اعراض نمص الحدٌد عند زٌادة التسمٌد والمنجنٌز بالنحاس كذلن 

 تظهر اعراض نمص الزنن فً حاالت التسمٌد الغزٌر بالفوسفور كما  

  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة



 البوتاسٌوم حدوث تاثٌر مفٌد للصودٌوم عند نمص عنصر 

 وامتصاص الكاتٌوناتالصودٌوم ٌوجد توازن بٌن امتصاص 

 ففً البنجر ادت زٌادة.   كالكالسٌوم والماغنسٌوماالخري 

 .الً زٌادة امتصاصه علً حساب الكاتٌونات االخري الصودٌوم

 فلٌس من الضروري ان. عن هذه الماعدة   البوتاسٌوموٌشذ 

 البوتاسٌوم الً نمص امتصاص  الصودٌومتإدي زٌادة 

 بوجه عام تإدي الً نمص الصودٌوم او البوتاسٌومولكن زٌادة 

 .  للكالسٌوم والماغنسٌومامتصاص النبات 

 

  العاللة بٌن العناصر المغذٌة المختلفة



  العاللة بٌن العناصر من حٌث التضاد والتحفٌز



 تأثٌر تفاعل العناصر مع بعضها بعض



 الماعده الخامسه
حركة العناصر الغذابٌه داخل النبات وعاللتها بؤماكن •

 ظهور أعراض نمص العناصر
 N  -  P  -  Kعناصر سرٌعة الحركة                 •

 

 S  -  Cu  - Mg  - Moعناصر متوسطة الحركة       •

 

  Fe  -  Mn  -  Znعناصر بطٌبة الحركة            •

 

 Ca  -  Bعناصر  شبه عدٌمة الحركة            •

    

 

 

 

 

 

 



 أسباب ظهور اعراض نمص العناصر الصغرى





S  -  Cu  - Mg  - Mo 
 عناصر متوسطة الحركة

Ca  -  B 
 عناصر عدٌمة الحركة

Fe  -  Mn  -  Zn 

  عناصر بطٌبة الحركة

N  -  P  -  K 
 عناصر سرٌعة الحركة







 أعراض نمص التغذٌة فى النبات

 االعراض وظٌفة العنصر العنصر النالص

ٌوجد فى معظم  النٌتروجٌن

مكونات الخالٌا حٌث 

 ٌكون البروتٌن  

ٌضعف نمو النباتات وتكون ذات لون   •

اخضرفاتح وتتحول االوراق السفلً الى 

 .اللون االصفر او البنى الفاتح 

   تكون السٌمان لصٌرة واسطوانٌة  •



 



 اعراض النمص –النتروجٌن 

 نمو بطًء وتمزم•

 اوراق صفراء•

اصفرار االوراق •

المدٌمة ابتداء من 

 اطرافها















 (السفلى)االوراق الماعدٌة  نمص النٌتروجٌن

 نبات الذرة الشامٌة



 (اصفرار االوراق الماعدٌة) نمص فى عنصر النٌتروجٌن فى حمل ذرة شامٌة 



 االعراض دوره فى النبات  العنصر 

االحماض النووٌة تركٌب فى  دخلٌ • الفوسفور

DNA,RNA 

الفسفولبٌدات ومركبات الطالة  •

ATP/ADP 

ٌضعف نمو النباتات وتكون االوراق ذات  •

تتحول االوراق السفلٌة  ولون أخضر مزرق 

الى لون برونزى فاتح مع وجود بمع 

   .أرجوانٌة أو بنٌة

تكون االغصان لصٌرة رفٌعة لابمة  •

 ومغزلٌة





 الفسفور

 رى٠ٛٓ اٌدزٚس إٌّٛ اٌّجىش

 اٌجٍٛؽ أزبج اٌجزٚس



 اعراض النمص –الفوسفور 

 نمو بطيء وتقزم•

 اوراق بنفسجية اللون•

 لون اخضر غامك•

 بطء في االبالغ•

 نمو الثمار غير متكامل•





















 على شكل تغٌر لون لمة الورلة إلى البنفسجً الذرة أعراض النمص على 



 االعراض وظٌفة العنصر العنصر النالص

ٌعمل كعامل مساعد فى كثٌر من   • البوتاسٌوم

 التفاعالت 

 مسبول عن فتح وغلك الثغور   •

ٌعمل على إنتمال الغذاء من   •

 االوراق الى الثمار 

مسبول عن االنضباط االسموزى   •

 للخلٌة

تكون النباتات ذات فروع •

رفٌعة وٌظهر علٌها فى 

 الشدٌدة حاالت االصابة

الموت الرجعى ظاهرة 

 .(موت الممم)

ظهر االوراق شاحبة مع  •

تلون لممها باللون البنى 

   (إحتراق الحواف)

ظهر خالٌا مٌتة فى ٌ •

 االنسجة اللحمٌة





 البوتاسٌوم

 انتمال السكرٌات•

 تكوٌن المواد النشوٌة•

 تشغٌل الثغرات التنفسٌة فً الورق•

 نمو الجذور•

 مماومة االمراض•

 حجم ونوعٌة الثمار•

 التوازن المابً داخل الخالٌا•



 اعراض النمص –البوتاسٌوم 

ٌباس اطراف االوراق •

  ًالسفلٌة أوال

 ثمار صغٌرة•

 نمو ضعٌف•

 نبات معرض لالمراض•









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/PotasDed.jpg




















 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

 ٌنظم نفاذٌة االغشٌة  • الكالسٌوم

فى الهامة ٌشكل امالح مع البكتٌات  •

 تركٌب الجدار الخلوى 

ٌإثر على نشاط كثٌر من االنزٌمات  •

مسبول , ٌنظم درجة حموضة الخالٌا,

الصودٌوم  عن إتزان أٌونات البوتاسٌوم

 فى الخلٌة

( تمعر او تحدب ) إنحناء العلى او السفل •

  .وموت الممة

ذات المحتوى )ظهور المناطك الطرٌة •

على االوراق والسوٌمات  (العالى  بىالما

 والسٌمان التى تتدهور بعد ذلن 

 .  ح هالمٌة بأطراف الجذور تص•

علٌها اعراض  بعض الخضروات ٌظهر•

 فى الخس واللون ل الملب المحروقثم

فى  الملب االسود البنى الداخلى فى الكرنب        

 الكرفس

المظهر التوردى وتكوٌن خطاطٌف          

حٌث تجف أطراف  وموت الممة النامٌة

 االوراق حدٌثة النمو ثم تتمصف هذه

الحواف وتلتوى حواف االوراق الصغٌرة          

   خطاف على شكل



 اعراض نمص الكالسٌوم

 موت االطراف النامٌة•

لون الورق اخضر •

 داكن  غٌر طبٌعً

 تسالط براعم الثمار•

 جذوع ضعٌفة•

















 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

احماض  3ٌدخل الكبرٌت فً تركٌب   • الكبرٌت

السٌستٌن :امٌنٌة اساسٌة هً 

 ،السٌستاٌن ، المٌثاٌونٌن 

ٌدخل فً تركٌب الثٌامٌن وهو    •

مرافك انزٌمً ضروري فً عملٌة 

 .  التنفس 

الكبرٌت عنصر اساسً فً تركٌب  •

بعض المواد الطٌارة التً تعطً الطعم 

والنكهة الممٌزٌن لبعض الخضروات 

   .البصل والثوممثل  

الذى ٌغطى كل  ٌظهر اللون االصفر الذهبى•

 .النضج ةالمكتملة حدٌث االوراق

الوراق مع ا أنثناء  خفٌف السفل وتشوه•

 .انتشار إصفرارالعروق

 االوراق الخضراء صالبة•

 .العمد البكتٌرٌة على الجذور ٌمل تكوٌن•





 اعراض نمص العنصر  وظٌفة العنصر العنصر

 لتكوٌن ٌعد الماغنسٌوم عنصر ضروري • الماغنسٌوم

 فً تركٌب كال من الكلوروفٌل ، حٌث ٌدخل جزئ

 فهو اساسً لعملٌة البناء لذلن. A/Bكلوروفٌل 

 .الضوبً  

 كما ان بكتات الماغنسٌوم تشترن مع •

 السلٌلوز عند بكتات الكالسٌوم فً لصك الٌاف

 فهو ضروري فً عملٌة بناء جدار الخالٌا لذلن

 وٌعمل الماغنسٌوم كعامل منشط .انمسام الخالٌا 

 من االنزٌمات الهامة فً تحوالت التمثٌل للعدٌد

 كمنشط الغذابً للمواد  الكربوهٌدراتٌة كما ٌعمل

 االحماض لالنزٌمات التً تشترن فً تمثٌل

 وكذلن ٌنشط الماغنسٌوم  DNA,RNAالنووٌة 

 االزٌوت والدهون وٌكثر وجوده فى كل انزٌمات

 كعامل اغالفة البذور  وٌبدو انه ٌموم بدور هام

علٌها تمثٌل  الصك للمٌكروسومات التى ٌتم

 البروتٌن

 بٌن العروق  Mottleتبرلش •

 العروق االصلٌة والثانوٌة مع بماء

 المراحل المتمدمة خضراء عادٌة وفى

 وأطرافها إلى تتحول حواف االوراق

 اللون المرمزى 

تبمى أحٌانا حافة الورلة •

 خضراء

 فى " عرض ممٌز " فى البمولٌات 

 النباتات العابلة الصلٌبٌة ٌظهر على

 أورالها اللون البرتمالى  الناصع

 وبشدة النمص ٌموت النسٌج االصفر

 .وتتسالط االوراق " بنى " 



 اعراض نمص المغنٌسٌوم

اصفرار بٌن ضلوع •

 االوراق السفلة

 التفاف االوراق•

اصفرار االطراف مع •

 بماء وسط الورلة اخضر













 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

   الحدٌد
 عامل مساعد فى بناء الكلوروفٌل  •

ٌدخل فى تركٌب عدد من  •

االنزٌمات المسبولة عن هدم وبناء 

 البروتٌن 

ٌدخل فى عملٌات تبادل الطالة  •

  وعملٌات تثبٌت النٌتروجٌن

ٌظهرإصفرار بٌن العروق أوإصفرار •

 عام

ٌظهر اوال على االوراق الحدٌثة حٌث •

انة عنصر بطٌا الحركة جدا وتتحول 

 الورلة الى اللون االبٌض مع زٌادة

 .  النمص        



 أعراض نمص الحدٌد

ٌساهم الحدٌد فً تنشٌط دور •

األنزٌمات التً تبنً جزيء 

 الكلوروفٌل

نمصه ٌسبب اصفرار األوراق •

وفً حال النمص الشدٌد فإنه 

ٌسبب موت جذوع أو اشجار 

 كاملة 



 أعراض نمص الحدٌد

إن خصوصٌة أعراض نمص 

الحدٌد تكمن فً موضعٌة عرض 

النمص فً الحمل حٌث ٌمكن أن 

ٌظهر العرض على شجرة واحدة 

أو غصن واحد من نفس الشجرة 

فٌما أن بالً األشجار المحٌطة أو 

 األغصان تبمى بدون اي عرض









 صور توضح اعراض نمص الحدٌد

 



 نمص الحدٌد



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

 د مندفى تركٌب عٌدخل • المنجنٌز

لتنفس والتمثٌل اإنزٌمات 

تفاعل الضوء و ) الضوبى

  (.تفاعل الضالم

استعمال النٌتروجٌن وبناء •

وبناء  وهدم البروتٌنات

   الكربوهٌدرات 

إصفففف بيب اففففق  يذىففففب ع يذفففف   قافففف     فففف  •

  .ذح قثة ي يال بيع

يذ قققففة افف ي محففظ  حم حففة ا    فف   يذىففب ع•

 شاك   ىطقة  ص بيب يالخضب

 ففبيا يذفف قى   ففف  ي مح فففب ففف  يذ فف يذ •

 يك ففة يذخضففبم   فف  طفف ظ  صفف بم   فف ط 

 يذىفففب ع يذا  اقفففة اق  ففف   يذىفففبع يذ  فففط 

اق  فف  ا فف    خضففب ا  فف   مح ففب يذ  فف ح  

طفففف ظ يذ فففف  ق     قففففى ففففف   ففففو حفففف   

      حة يذ بقة 

 



 المنجنٌز

تتمارب وظٌفة المنجنٌز من الحدٌد 

لذلن تبدو أعراض . فً النبات

نمص المنجنٌز لرٌبة ومشابهة جداً 

ونظراً لهذا . من نمص الحدٌد

التشابه الوظٌفً فإن المعاملة التً 

تتضمن كال العنصرٌن ستعطً 

استجابة افضل مما لو استخدم 

 عنصر واحد

















 نمص المنجنٌز



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر  العنصر

  عد الزنن عنصر هام وضروري لتكوٌنٌ• الزنن

ٌتكون  التربتوفان وهو الحامض االمٌنً الذي

 .حامض الخلٌن  منه إندول

 :ٌدخل الزنن فً تركٌب كال من •

 glycol –glycine diptidases 

الضرورٌة فً تمثٌل البروتٌنات ، 

dehydrogenses  الضرورٌة 

 فً المراحل النهابٌة glycolysisلل 

 .للتنفس 

    الكلوروفٌل  جزئ الزنن ضروري لتكوٌن •

  االحتفاظ دورا فى ممدرة النبات على وٌلعب

تكوٌن  بالرطوبة وتكوٌن البروتٌن وٌشجع

   السٌتوكروم

إصفرار مساحة ما بٌن العروق •

وتكون هذه المساحات الخضراء 

شاحبة ولد تتلون أحٌانا باللون 

لد توجد . االصفر او االبٌض

 عنالٌد

او توردات من االوراق الصغٌرة      

المابلة للتمصف فى نهاٌة االفرع 

الحدٌثة مكونة ما ٌشبه الوردة 

Rosetting  ٌتبع ذلن موت 

المجموع الخضرى وتتسالط      

االوراق لبل إستكمالها تتكون 

بعض البراعم بملة ولكنها تظل 

مغلمة مع  تحول البرعم الطرفى 

 الى اللون االبٌض

       



 أعراض نمص الزنن

 لصر طول الساق•

ظاهرة التورد •

 لألوراق الطرفٌة

فً بعض األحٌان •

 ٌسبب االصفرار 













 صور توضح اعراض نمص الزنن

 



 نمص الزنن



 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر 

 النحاس

 

 إنزٌمات ٌدخل كمكون فى كثٌر من •

االكسدة ومسبول عن تكوٌن اللجٌن و 

 البروتٌن 

على إبطال  وإنتاج البذور كذلن ٌعمل •

 سمٌة بعض المركبات

تصبح الممم النامٌة بٌضاء –

اللون واالوراق الحدٌثة دلٌمة 

ضٌمة لولبٌة ذات لون 

 ( .أبٌض  –أصفر  –رمادى )

فى الممح ٌمل تكوٌن السنابل   –

وإن تكونت تكون نسبة كبٌرة 

 منها فارغة

وٌإثر تركٌز النحاس على  –

الغشاء البالزمى فزٌادة نسبته 

تزٌد خروج البوتاسٌوم من 

السٌتوبالزم والفجوة 

 .  العصارٌة 



 النحاس

للنحاس دور فً تنشٌط العدٌد من 
تتضمن أعراض نمص . األنزٌمات

النحاس ظاهرة االصفرار والتمزم 
وموت األفرع الطرفٌة ومن المهم 
مالحظة أن أعراض النمص للعدٌد 

من العناصر الغذابٌة تبدو 
متشابهة، لذلن تبدو عملٌة 

التشخٌص لمشاكل التغذٌة عن 
طرٌك العرض الظاهري مضللة 

 وغٌر كافٌة 













 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر العنصر

من المعتمد ان البورون ٌلعب دور فى  البورون

وفى إنتمال , تكوٌن الجدر الخلوٌة 

وجد البعض أن .السكرٌات فى النبات 

السكر ٌنتمل بسهولة خالل االغشٌة 

 . الخلوٌة بعد إتحاده مع البورن 

, البورون ضرورى النمسام الخالٌا  •

 الهرمونات وانتمال, وتكوٌن اللحاء 

 

غقففب  مقفف ف ففف    فف  يذ افف   فقصففا  يذ  فف •

 طاقى 

  شفف  ة    ك شففة ال بيع يذح قثففة مكفف  ي•

 فف    فو  ذف    خضففب غف     ف قكة   ي 

 يذ   قة  يذق ة

 يذث فففف ب حقفففف      يال  فففف ب ق  ففففو مكفففف ق •

  ذ ق حي حا ب ضب ب  ذمك ق  يذا ب  

 فف ف  افف  ب ضففىق ة  طبيف فف   قمففة  مقاففة•

  يذ كبق      يال بيع  إ مق ظ

 ف  يذط  طف ذ ك ب يذ قق   ضىق ة ق ا ة•

  يذقب اقط  يذم  ح   يذح ضق         

ذث ف ب ي  ط    يخظ مك     ي  ف ق قة    •

 يذا ب   ف     م ا بي  يذخ قة الشمبيك

   ححة ي  مك ق  يذ   م يذ  ق قة  و       

 يذك ذ ق ف  قى ك     ح ذة ش ئىة في       

 Internalيذ با   يذا ب    ق  ي   ي

Cork    يذق ب ف  ا اب        با

 يذ كب



 البورون

البورون عنصر مهم فً كٌفٌة استعمال 

هو عنصر غٌر . النبتة للطالة فً النمو

متحرن لذلن تظهر أعراض النمص على 

ٌتصل دور البورون . األوراق الحدٌثة

لذلن فإن . بدور الكالسٌوم ضمن النبات

أعراض نمص البورون تبدو متشابهة مع 

تتضمن . أعراض نمص الكالسٌوم

أعراض نمص البورون موت النموات 

الطرفٌة وإِزهار وتلمٌح غٌر مالبمٌن 

اضافة إلى انخفاض فً نوعٌة الثمار 

 والدرنات 















 اعراض نمص العنصر وظٌفة العنصر  العنصر

 إختزال النٌترٌت  مكون أساسى فى انزٌم • المولٌبدنم 

االنزٌمات  ٌدخل المولٌبدنم فى تركٌب •

التى تعمل على أختزال النترات فى النبات 

 إلى امونٌا

  جزء من التركٌب الجزٌبى إلنزٌم •

رٌبوبروتٌنٌز الضرورى الختزال 

 .  نٌتروجٌن الهواء 

 تصبح االوراق شاحبة اللونو للة النمو•

   لذبول بعد ذلن ا   وٌعترٌها

االوراق مع بماء  بمع صفراء علًظهور •

  ( البرسٌم ) داكنة  لاعدة الورلة خضراء

مغطاة ببمع  تكون االوراق الصغٌرة•

المرنبٌط ) صفراء فً حالة زٌادة النمص 

 وفً حالة النمص الشدٌد( 

 ٌختزل نصل الورلة بدرجة كبٌرة فتصبح•

 بالذٌلى هذا العرض سوطٌة ولذلن سم      

 السوطً  وهو عرض ممٌز لنمص عنصر      

   المولٌبدنم      









   االسمدة النٌتروجٌنٌة
 %N اٌغّبد

  أعّذح عٍٙخ اٌجٛربع١َٛ فٝ اٌّبء

 13.3 %60حامض النٌترٌن 

  46  ا١ٌٛس٠ب

  33  ٔزشاد إٌؾبدس

  17  ٔزشاد اٌىبٌغ١َٛ

  20.6  عٍفبد إٌؾبدس إٌمٝ

  13.8  ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ

MAP  11  

  أعّذح فؼجخ اٌزٚثبْ فٝ اٌّبء
 20  سلفات النشادر

 15.5  نترات النشادر

 31  نترات النشادر الجٌرٌة



  االسمدة الفوسفاتٌة 

 %             P2O5 اٌغّبد

 اعّذح عٍٙخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

H3PO4  57.9 %80زبِل فٛعفٛس٠ه 

MKP  52.2 ِٛٔٛثٛربع١َٛ فٛعفبد 

DKP  40.7 دٞ ثٛربع١َٛ فٛعفبد 

MAP 61.7 ِٛٔٛا١َِٔٛٛ فٛعفبد 

DAP 53.7 دٞ ا١َِٔٛٛ فٛعفبد 

 اعّذح فؼجخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

 16 عٛثش فٛعفبد ػبدٞ

 45.5 عٛثشفٛعفبد ِشوض

 37 رشثً فٛعفبد



 االعّذح اٌجٛربع١خ 

 % K2O اٌغّبد

 اعّذح عٍٙخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

 46.4 ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ

 34.6 ِٛٔٛثٛربع١َٛ فٛعفبد

 54.1 داٞ ثٛربع١َٛ فٛعفبد

 83.9 داٞ ثٛربع١َٛ ١٘ذسٚوغ١ذ

 68.2 وشثٛٔبد ثٛربع١َٛ

 اعّذح فؼجخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

 48 عٍفبد اٌجٛربع١َٛ

 63.2 وٍٛس٠ذ اٌجٛربع١َٛ



 اسمدة العناصر الصغري 

 اٌؼٕقش%  اٌغّبد

 اعّذح عٍٙخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

 Fe  EDTA 10زذ٠ذ ِخٍجٟ  

 Fe   EDHA 6زذ٠ذ ِخٍجٟ  

 Zn   EDTA 13.5صٔه ِخٍجٟ    

 Mn   EDTA 12ِٕد١ٕض ِخٍجٟ 

 Cu    EDTA 13ٔسبط ِخٍجٟ 

 اعّذح فؼجخ اٌزٚثبْ فٟ اٌّبء

 20 ِبء 7عٍفبد زذ٠ذٚص 

 36 ِبء 1عٍفبد صٔه      

 24 ِبء 4عٍفبد ِٕد١ٕض 

 25 ِبء 5عٍفبد ٔسبط 

 11 ِبء 10ثٛسوظ    





 وظٌفة العنصر العنصر

ثبت ضرورة الصودٌوم لنمو وحٌاة بعض الطحالب  لكن لم ٌثبت ذلن  الصودٌوم

فمن المعروف ان الصودٌوم ٌفٌد فى . ابدا بالنسبة للنباتات الرالٌة 

تحسٌن نمو بعض النباتات وفى هذه الحالةٌحدث التؤثٌر المفٌد 

االمر الذى أدى إلى  ,للصودٌوم عند نمص عنصر البوتاسٌوم 

االعتماد بان الصودٌوم ٌموم بها البوتاسٌوم وال ٌعرف علً وجه 

الدلة الدور الذي ٌلعبه الصودٌوم فً النباتات التً تستجٌب للتسمٌد 

بهذا العنصر ، لكن من المعروف انه ٌزٌد نسبة الرطوبة فً االنسجة 

.  النباتٌة كما انه ٌإدي الً زٌادة مساحة االوراق فً بنجر السكر 

ربما ٌفٌد الصودٌوم فً منع تراكم كاتٌونات اخري بالنبات لد تكون 

 .  ضارة



 وظٌفة العنصر العنصر 

ٌعتبر الكلور ضرورٌا فى عملٌة التمثٌل الضوبى ،النه ٌساهم فى  الكلور 

عملٌة أكسدة الماء وٌعتبر المصدر االساسى للكلور هو ماء المطر ، 

وٌكون الكلور مثل . خاصة فى المناطك المرٌبة من البحار والمحٌطات 

 .النترات والبورات ال ٌثبت فى التربة وٌكون عرضة للفمد بالرشح

 لم ٌثبت ضرورة الجالٌم إال لنبات حشٌشة بط الجالٌم

 لم ٌثبت الفاندٌم إال بالنسبة لبعض الطحالب الخضراء الفانادٌم

 السٌلٌنٌم

 

 

 السلٌكون

 ٌعتبر السٌلٌنٌم ضرورٌا لعدد للٌل من النباتات

 

 

الذى ٌمنع مرض رلاد وٌستهلن نبات االرز عنصرالسٌلكون •

 وبصفة عامة ٌزٌد من لدرة خالٌا النبات على االحتفاظ بالماء,االرز

االفات , ٌزٌد من لدرة النبات على مماومة االمراض الفطرٌة •

 الحشرٌة

    . 

 



 درجة ذوبان االسمدة البسٌطة فى المادة

  جزء ماء 100عدد أجزاء السماد التى ٌمكن إذابتها فى  السماد 

 118  نترات االمونٌوم

 71  سلفات االومونٌوم

 ٌتحلل سٌنامٌد الكالسٌوم

 102 نترات الكالسٌوم

 23 فوسفات االمونٌوم االحادٌة

 43 فوسفات االمونٌوم الثنابٌة

 73 نترات الصودٌوم

 13 نترات البوتاسٌوم

 2 السوبر فوسفات العادى

 4 السوبر فوسفات المركز



  جزء ماء 100عدد أجزاء السماد التى ٌمكن إذابتها فى  السماد 

 78 ا١ٌٛس٠ب

 ٌتحلل مولٌبدات االمونٌوم

 1 البوراكس

 60 كلورٌد الكالسٌوم

 صفر اكسٌد النحاس

 71 كبرٌتات الماغنسٌوم

 22 كبرٌتات النحاس

 29 كبرٌتات الحدٌد

 105 كبرٌتات المنجنٌز

 36 كلورٌد الصودٌوم

 56 مولبٌدات الصودٌوم

 75 كبرٌتات الزنن



 االسمدة ذات التؤثٌر الملوى

كمٌة كربونات الكالسٌوم التى تكفى الحداث  نسبة النٌتروجٌن بالسماد السماد

كجم من 100مماثل ٌحدثه  PHتغٌر فى 

 السماد

 63 22 سٌنامٌد الكالسٌوم

  20  15.5  نترات الكالسٌوم

 23 13 نترات البوتاسٌوم

 29 16 نترات الصودٌوم



   االسمدة ذات التؤثٌر الحامضى

نسبة النٌتروجٌن  السماد

 بالسماد

كمٌة كربونات الكالسٌوم الالزمة لمعادلة التؤثٌر 

 كجم من السماد100الحامضى  الذى ٌحدثه 

 60 33.5 ٔزشاد اال١َِِٕٛٛ

 59 11 فوسفات االمونٌوم

 110 20.5 كبرٌتات االمونٌوم

 84 46.6 الٌورٌا



 الخصابص العامة لبعض االسمدة التى تعتبر مصادر

 للعناصر الكبرى 

 )%(التحلٌل  السماد

(k2o-B2O5-N ) 

العناصر 

  االخرى

المابلٌة 

   للذوبان

  PHالتؤثٌر على 

 حامضى 39.7 - صفر-صفر-25 كلورٌد االمونٌوم

 حامضى 118.3 - صفر-صفر-33.5 نترات االمونٌوم

 حامضى 22.7 - صفر-48-11 فوسفات أحادى االمونٌوم

 حامضى 42.9 كالسٌوم1.45 صفر-53-21 فوسفات ثنابى االمونٌوم

 متعادل 1.8 - صفر-20-صفر السوبر فوسفات االحادى

 حامضى جدا 70 - صفر-صفر-20 كبرٌتات االمونٌوم

 لاعدى 102 كبرٌت%24 صفر-صفر-15 نترات الكالسٌوم

 لاعدى 73 كالسٌوم%17 صفر-صفر-16 نترات الصودٌوم



 الخصابص العامة لبعض االسمدة التى تعتبر مصادر للعناصر الكبرى

 )%(التحلٌل  السماد

(k2o-B2O5-N ) 

المابلٌة   العناصر االخرى

   للذوبان

  PHالتؤثٌر على 

 حامضى 78 صودٌوم%27 صفر-صفر-45 الٌورٌا

 متعادل 1.8 صودٌوم%18 صفر-42-صفر السوبر فوسفات المزدوج

 متعادل 34.7 كالسٌوم%12 62-صفر-صفر كلورٌد البوتاسٌوم

 لاعدى 13.3 - 44-صفر-13 نترات البوتاسٌوم

 متعادل 6.9  - 53-صفر -صفر كبرٌتات البوتاسٌوم

 

 كبرٌتات الماغنسٌوم

 

 صفر-صفر -صفر

  كبرٌت18%

71 

 

 مغنسٌوم%10 متعادل

 كبرٌت13%



   خصابص بعض االسمدة التى تعتبر مصادر للعناصر الدلٌمة

 مالحظات التركٌب الكٌمٌابى التحلٌل السماد

 البورون

  ٠زٚة فٝ اٌّبء فٝ دسخخ اٌغ١ٍبْ  Na2B4O7 / 10H2O بورون% 11 البوراكس

  ٌذوب فى الماء فى درجة الغلٌان  H3BO3  بورون% 17  حمض البورٌن  

  بطى التٌسر –تحضٌرات تجارٌة  ------  بورون% Boron  2-6فرتز 

 النحاس

 -----  Cu So4. 7H2o نحاس%35 كبرٌتات النحاس

 بطى التٌسر  Na2Cu EDTA نحاس%13 النحاس المخلبى



 خصابص بعض االسمدة التى تعتبر مصادر للعناصر الدلٌمة

 مالحظات التركٌب الكٌمٌابى التحلٌل السماد

 الحدٌد
 -------  Fe SO4 7H2o حدٌد% 19 كبرٌتات الحدٌدوز

 -------  Fe (SO4) 4H2O  زذ٠ذ% 23  وجش٠زبد اٌسذ٠ذ٠ه

 تحضٌرات تجارٌة ------  ٠خزٍف  Ironفشرض 

 Na Fe EDTA حدٌد  %  14-5  الحدٌد المخلبى
  ٌفضل استعماله كسماد ورلى

 ----- Na Fe HEDTA حدٌد%  6     

ٌفضل استعماله فى االراضى   Na Fe EDHA  حدٌد%   10

  الملوٌة



 خصابص بعض االسمدة التى تعتبر مصادر للعناصر الدلٌمة

 مالحظات التركٌب الكٌمٌابى التحلٌل السماد

 ا١ٌٌّٛجذُٔ  
  ١ٌِٛجذُٔ% 54 ١ٌِٛجذاد اال١َِٔٛٛ 

NH4)6Mo7O2.4H2o)  
  Na Mo O4. 2h2O مولبٌدنم% 39 مولبٌدات الصودٌوم

 تحضٌرات تجارٌة -------- مولبٌدنم Mo  2-3%فشرض 

 المنجنٌز

 Mn So4 .3H2o  منجنٌز% 28-26  كبرٌتات المنجنٌز 

        Mn EDTA  منجنٌز% 12       منجنٌز مخلبى

 تحضٌرات تجارٌة --------   مولٌبدنم%  Mo      2-3فرتز 



 خصابص بعض االسمدة التى تعتبر مصادر للعناصر الدلٌمة

 مالحظات التركٌب الكٌمٌابى التحلٌل السماد

  الزنن 

  زنن% 35  كبرٌتات الزنن
Zn So4H2o  

 تحضٌرات تجارٌة ------- ٌختلف  Zn Fritsفرتز 

 Na 2Zn EDTA زنن% 14 زنن مخلبى 

  Na Zn HEDTA زنن% 19





 معدل التسمٌد الممترح السماد

  ٌزش ِٓ اٌّسٍٛي اٌغّبدٜ/ثبٌدشاَ   ِٓ عطر االسك10َ2/ثبٌىدُ 

 0.4 0.4-0.2 وجش٠زبد اال١َِٔٛٛ 

 0.1 0.2 ٔزشاد اال١َِٔٛٛ 

 0.4 0.4 ٔزشاد اٌقٛد٠َٛ 

 0.4 0.4  ٔزشاد اٌىبٌغ١َٛ

 0.3 0.2  ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ

اٌغٛثش فٛعفبد 

  االزبدٜ
2.3 - 

اٌغٛثش فٛعفبد 

  اٌّضدٚج
0.6 - 

 0.1 0.2  وٍٛس٠ذ اٌجٛربع١َٛ

 0.2 0.2  كبرٌتات البوتاسٌوم



 معدل التسمٌد الممترح السماد

  ٌزش ِٓ اٌّسٍٛي اٌغّبدٜ/ثبٌدشاَ   ِٓ عطر االسك10َ2/ثبٌىدُ 

 عّبد ِشوت رس١ٍٍٗ                             

5-10-10 0.9 - 

10-10-10 0.6 - 

20-20-20 0.3 0.2 

 سماد أزموكوت

 14-14-14 
4.5 - 

 0.5 0.9 غنسٌوماكبرٌتات الم



 ِؼذي اٌزغ١ّذ اٌّمزشذ السماد

 ٌزش ِٓ اٌّسٍٛي اٌغّبدٜ/ثب١ٌٍّدشاَ  ٌزش ِٓ اٌّسٍٛي اٌغّبدٜ/ثبٌدشاَ 

 2 17  زّل اٌجٛس٠ه

 2 9  وجش٠زبد إٌسبط

 270 49  اٌسذ٠ذ اٌّخٍجٝ

 7 8  وجش٠زبد إٌّد١ٕض

 6 8  وجش٠زبد اٌضٔه



ٌٛمغ ثشٔبِح رغ١ّذ أسمٝ الٜ ِسقٛي ٠دت أْ ٠ــبخز فٝ 

 االػزجبس إٌمبه اٌزب١ٌخ 
 ( غّش  -سػ –رٕم١و ) هش٠مخ اٌشٜ 

 ..... (  -ثم١ٍخ  –ه١١ّخ  –س١ٍِخ ) ٔٛع اٌزشثخ   

 اٌــخ ..... ٔٛع اٌّسقٛي اٌّضسٚع ِٚشازً ّٖٔٛ اٌفغ١ٌٛٛخ١ب ِٓ ز١ث هج١ؼزٙب 

 و١ّخ اٌّسقٛي اٌّزٛلؼخ ١ِٚغبد٘ب 

 (اٌــخ .....  -ِنخخ عّبد  –ثش١ًِ عّبدح  –رٛص٠غ ثب١ٌذ ) ٔٛع هش٠مخ ٚٔظبَ اٌزغ١ّذ اٌّغزخذَ  

 رس١ًٍ اٌّبء ِٓ ز١ث اٌّسزٜٛ ِٓ اٌؼٕبفش  –رس١ًٍ اٌزشثخ  –رس١ًٍ إٌجبد 

 :  فٝ زبٌخ اٌشػ اٌٛسلٝ ٠شاػٝ االرٝ 
 اٌزغط١خ اٌىبٍِخ ٌالٚساق ثّسٍٛي اٌشػ ٚخبفخ اٌغطر اٌغفٍٝ ٌالٚساق•

 ِٓ االفنً إعزخذاَ ِبدح الفمخ ٚ ٔبؽشح ٌّسٍٛي اٌشػ زغت ٔٛع اٌّسقٛي •

 ػذَ سػ االؽدبس أٚ إٌجبربد ٚ٘ٝ فٝ زبٌخ ػطؼ ٚاالفنً اٌشػ ثؼذ اٌشٜ •

٠فنً اٌشػ دائّب فٝ اٌقجبذ أٚ اٌّغبء ٚػذَ اٌشػ فٝ اٌدذسخبد اٌسدشاسح اٌؼب١ٌدخ أٚ فدٝ زبٌدخ اٌش٠دبذ اٌّسٍّدخ •

 ( اٌخّبع١ٕ١خ ) ثبالرشثخ 

 . ٌّسٍٛي اٌشػ ززٝ ال ٠غجت إززشاق االٚساق  ECٚاٌــ  p Hِشاػبح دسخخ اٌــ •

 :  ِـٓ اٌــثـٛاثــذ فــٝ لــٛاػــذ اٌــزــغــّــ١ــذ االرــٝ ثـؼـذ•
 . اٌزغ١ّذ ثد١ّغ اٌؼٕبفش اٌغزائ١خ دْٚ إعزثٕبء ٚ ثى١ّبد ل١ٍٍخ ػٍٝ فزشاد ِزمبسثخ خذا -

ٚػٍدٝ زغدت ( ِزٛعدطخ  –فدغشٜ  –وجدشٜ ) رخزٍدف ٔغدت ٘دزٖ اٌؼٕبفدش اٌدٝ ثؼندٙب ِدٓ ز١دث ٔٛػٙدب  -

 . ِشازً ّٔٛ إٌجبد 

٠ّٚىٓ ٚمغ ٚرٕف١ز ثشٔبِح اٌزغ١ّذ ِغ رسم١ك ٘زٖ اٌثٛاثدذ ٌٍسقدٛي ػٍدٝ أػٍدٝ ِسقدٛي ثألدً رىٍفدخ ث عدزخذاَ 

 .االعّذح اٌّشوجخ ٠ٚقؼت رٌه ِغ االعّذح االزبد٠خ 



 ػاللخ اٌؼٕبفش اٌغزائ١خ ثبالفبثبد اٌّشم١خ 

 (االِشاك اٌفغ١ٌٛٛخ١خ ) 

    



على ( نتراتى أو أمونٌومى ) ٌوضح الجدول التالى تؤثٌر نوعٌة السماد األزوتى •

 :شدة األصابة ببعض األمراض بمحاصٌل الخضر 

شدة اإلصابة عند التسمٌد  المسبب المرض  المحصول  

 بؤزوت 

 نشادرى نتراتى 

 تزداد  تنخفض   Fusarium solani f.sp.phaseoli عفن الجذور  الفاصولٌا

 تزداد  تنخفض  F.oxysporum f.sp. phaseoli الذبول 

 تزداد  تنخفض  Botrytis fabae التبمع البنى  الفول الرومى 

 تزداد  تنخفض  Aphanomyces  euteiches عفن الجذور  البسلة

 تنخفض تزداد Pythium spp عفن الجذور 

 تزداد  تنخفض  Macrophomina phaseolina العفن الفحمى  عدة خضر 

 تزداد  تنخفض  Rhizoctonia solani العفن الراٌزكتونى  البطاطس

 تنخفض  تزداد  Verticillium albo-atrum الذبول 

 تنخفض  تزداد  Streptomyces scabies الجرب 

 تنخفض  تزداد  V.albo-atrum & V.dahliae الذبول الطماطم

 تزداد تنخفض F.oxysporum f.sp.lycoparsici الذبول

 تنخفض  تزداد  Colletotrichum phomoides عفن الثمار والجذور 

 تنخفض  تزداد  Pseudomonas solanacearum الذبول البكتٌرى 



الحظ العدٌد من الباحثٌن نتابج مهمة عند أستخدام فوسفٌت •
البوتاسٌوم فى الولاٌة من ومكافحة األمراض الفطرٌة 

 : التالٌة 

  Diseasesاألِشاك   Cropsاٌّسبف١ً   

  
 Dwony Mildewاٌج١بك اٌضغجٝ   Cucumbits اٌمشػ١بد 

Perenospora parasi & Phytophthara spp.) ) 

  

اٌجطبهظ ، اٌطّبهُ ، اٌجطبهظ 

 اٌخنش٠خ  

Potatoes & Tomatoes & 

Other Vegetables  

 Early Blight (Alternaria solani ) اٌٍفسخ اٌّجىشح 

 Late Blight  (Phytophthara inferstans )اٌٍفسخ اٌّزأخشح 

 Rot root and others ( Phytophthoraػفٓ اٌدزٚس ٚغ١ش٘ب 

nicotianae) 

 leather rot  Strawberry (Phytophthora cactorum ) ػفٓ اٌدزٚس  Strawberryاٌفشاٌٚخ   

 Apple cllar rot (viticola Phytophthora )ػفٓ اٌزبج اٌدزسٜ   Appleاٌزفبذ   

 ( (Dwony Mildew Plasmopora viticolaاٌج١بك اٌضغجٝ   Grapesاٌؼٕت   

  
 Root rot (( Phytophthora nicotianae varػفٓ خزٚس اٌسّن١بد  Citrusاٌسّن١بد 

parassitica 

 Root rot (Phytophthora cinnamomi  )ػفٓ خزٚس    Avocadoاألفٛوبرٛ   

  
 Pineapple Pineapple root & Heart-rot phytophthoraاألٔبٔبط 

Cinnamomi phytophthora parasitica  



 اهــــم االمــــــراض الـــفــــســٌـــولـــوجـــٌــــة

 



 ػالخٗ أعجبثٗ  اٌّسقٛي  اٌّشك اٌفغ١ٌٛٛخٝ 

 إسبٌشٌال كالسٌوم  نمص عنصر الكالسٌوم اٌطّبهُ  عفن لمة الثمرة 

 بورامٌن كالسٌوم 

 أمٌنوتن كالسٌوم

 كابورون

 أمٌكا

 اٌىٛعخ

 اٌىٕزبٌٛة

 اٌخ١بس

 ثط١خ

 اٌفٍفً

 ثٛسا١ِٓ وبٌغ١َٛ ٔمـ اٌجٛسْٚ  اٌجطبهظ اٌمٍت األخٛف

 أسخبٔٛثٝ رش٠ذثٛس -وبثٛسْٚ
 ثٕدش اٌّبئذح & ثٕدش اٌغىش  

 ثٛسا١ِٓ وبٌغ١َٛ ٔمـ اٌجٛسْٚ اٌجشٚوٍٝ  اٌىشاد اٌغجس١خ اٌج١ٕخ 

 وبثٛسْٚ

 رش٠ذثٛس

 أسخبٔٛثٝ

 الكرنب

 ثٛسا١ِٓ وبٌغ١َٛ ٔمـ اٌجٛسْٚ اٌجشٚوٍٝ  اٌغبق اٌفبسؽ 

 وبثٛسْٚ

 رش٠ذثٛس

 أسخبٔٛثٝ

 اٌىشٔت 

 إعج١ؾ١بي وبٌغ١َٛ  ٔمـ اٌىبٌغ١َٛ اٌجشٚوٍٝ  أززشاق اٌمّخ 

 ثٛسا١ِٓ وبٌغ١َٛ 

 أ١ِٕٛره وبٌغ١َٛ

 أ١ِىب -وبثٛسْٚ 

 اٌىشٔت 

 خظ اٌىبثٛرؾب



 عالجه أسبابه  المحصول  المرض الفسٌولوجى 

 أمٌنوتن مٌكس الزنن  –النحاس –نمص البورون  الفرولة  الثمار المشوهه

 إسبٌشٌال مٌكرو 

  AZأتون 

 AZترٌد كورب 

 الترافٌرو المنجنٌز -نمص الحدٌد  الخوخ أصفرار األشجار 

 أمٌنوتن حدٌد 

 إسبٌشٌال حدٌد 

 ترٌد كورب حدٌد 

 أتون حدٌد

 أمٌنوتن منجنٌز 

 إسبٌشٌال منجنٌز 

 ترٌد كورب منجنٌز 

 أتون منجنٌز 

 المشمش

 بورامٌن كالسٌوم نمص البورون الخوخ تصمغ الثمار

 كابورون

 ترٌدبور

 أرجانوبى

 المشمش

 إسبٌشٌال كالسٌوم  نمص الكالسٌوم الموالح  تشمك الثمار 

 بورامٌن كالسٌوم 

 أمٌنوتن كالسٌوم

 كابورون

 أمٌكا



 عالجه أسبابه  المحصول  المرض الفسٌولوجى 

 التشوهات الزهرٌة      

 (التكتالت الزهرٌة ) 

 أمٌنوتن زنن  نمص الزنن  المانجو

 إسبٌشٌال زنن 

 أتون زنن 

 ترٌد كورب زنن 

 بورامٌن كالسٌوم نمص البورون  المنبٌط  طرف السوط 

 كابورون

 ترٌدبور

 أرجانوبى

 البروكلى 

 إسبٌشٌال كالسٌوم  نمص الكالسٌوم الموالح  عفن السرة 

 بورامٌن كالسٌوم 

 أمٌنوتن كالسٌوم

 أمٌكا -كابورون



  األسمدة المركبة

تعرف أٌضاً باألسمدة المخلوطة وهى عبارة عن مخلوط مٌكانٌكى الثنٌن أو أكثر •

 (النٌتروجٌن ، الفوسفور ، والبوتاسٌوم)من األسمدة البسٌطة     للعناصر الغذابٌة 

ولد تكون األسمدة المركبة فى صور سابلة أو صلبة وعادة ما تحتوى الصورة 

وتوجد الصور الصلبة . السابلة على تركٌزات منخفضة من العناصر السمادٌة 

وٌفضل استخدام الصورة الصلبة على هٌبة . على حالتٌن اما محببة أو مسحوق 

مسحوق عند االضافة خالل مٌاه الرى بٌنما ٌفضل استخدام الصورة المحببة عند 

 .وٌفضل أستخدمها مع نظام الرى بالتنمٌط . االضافة مباشرة الى التربة

 



 N.P.Kاالسمدة المركبة 



 -:خصابص عامة

تحتوي علً العناصر الكبري والصغري التً تستخدم لتحفٌز نمو النبات وٌمكن •

 .ان تضاف مباشرة علً التربة او رشا علً االوراق

ولد تكون األسمدة المركبة فى صور سابلة أو صلبة وعادة ما تحتوى الصورة •

وتوجد الصور الصلبة . السابلة على تركٌزات منخفضة من العناصر السمادٌة 

 .على حالتٌن اما محببة أو مسحوق 

تستخدام الصورة الصلبة على هٌبة مسحوق عند االضافة خالل مٌاه الرى بٌنما •

او مع نظام . ٌفضل استخدام الصورة المحببة عند االضافة مباشرة الى التربة

 .الرى بالتنمٌط 
 



  :الشروط الواجب توافرها فى األسمدة المركبة
 . NPKن فو بو : البد أن ٌكتب على العبوة رمز ما تحتوى من عناصر غذابٌة فى صورة  -  

 .أ 2بو % 5وبوتاسٌوم  5أ2فو   % 5 نٌتروجٌن و فوسفور % 3أال تحتوى على ألل من  -  

 % .2أن تكون نسبة حمض الفوسفورٌن ألل من  -  

أال ٌدخل فى تركٌب السماد المركب صخر الفوسفات أو مخلفات المجارى أو أى مادة غٌر ذاببة  -  

فى الماء              وأال ٌحتوى السماد المركب على اي مبٌدات حشرٌة أو فطرٌة أو حتى 

  .مبٌدات حشابش

كما ٌجب ذكر التركٌب الكٌمٌابى . أن تعطى المعلومات التفصٌلٌة عن التركٌب الكٌمٌابى للسماد  -  

 %.2وكذلن نسبة الكلورٌد اذا زاد عن % 1للعناصر النادرة الموجودة اذا كانت أكبر من 

 .ٌجب أال ٌحتوى على صورة عضوٌة للعناصر الغذابٌة عدا الٌورٌا والمركبات المخلبٌة  -  

وهنان العدٌد من األسمدة المركبة المتوفرة فى مصر والتى تستخدم لالضافة خالل مٌاه الرى 

بالتنمٌط والرش وعادة تكون فى صورة صلبة وتحتوى على تركٌزات مختلفة من العناصر بما 

 .ٌتناسب مع االحتٌاجات السمادٌة للنباتات المختلفة خالل مراحل النمو المختلفة

 



 :ممٌزات األسمدة المركبة ممارنة باألسمدة األحادٌة •

السماد المركب لابل لالمتصاص الفورى من لبل النباتات ممارنة مع االسمدة •

 االحادٌة 

السماد المركب مثل نترات البوتاسٌوم تملل من أضرار التملح فى المناطك التى •

 تروى فٌها النباتات بماء ٌحوى نسبة عالٌة من الصودٌوم والكلور 

االسمدة المركبة مثل نترات البوتاسٌوم تحسن من كفاءة النبات على إمتصاص •

 الخ .... الكاتٌونات مثل الكالسٌوم والماغنسٌوم و الحدٌد 

ٌمكن رش االوراق بمحالٌل االسمدة المركبة بتركٌزات مرتفعة جدا عكس •

 .  االسمدة االحادٌة ٌصعب ذلن تماما 

معظم االسمدة المركبة لها درجة نماوة عالٌة حٌث تكون خالٌة من الكلور •

 والصودٌوم و الكبرٌت 

االسمدة المركبة توفر فى تكلفة النمل التخزٌن لوجود أكثر من عنصر غذابى •

 .  ٌحتاجه النبات فى عبوة واحدة 
 



 :ممٌزات األسمدة المركبة ممارنة باألسمدة األحادٌة •

االسمدة المركبة سهلة وسرٌعة الذوبان وتصلح لالستخدام فى جمٌع أنظمة •

 على عكس االسمدة االحادٌة . الرى سواء غمر أو الرش أو التنمٌط 

االسمدة المركبة للٌلة جدا للتمٌع لذلن هى مناسبة للتخزٌن لفترة طوٌلة عكس •

 .  االسمدة االحادٌة 

فى الحمٌمة االسمدة المركبة تكلفة إستخدامها فى تغذٌة النبات ألل من تكلفة •

وهذا ٌرجع . االسمدة االحادٌة رغم إرتفاع اسعارها عن اسعار االسمدة االحادٌة 

لعدم وجود فالد فى االسمدة المركبة أثناء التخزٌن واالستخدام فى السمادات 

وكذلن هنان توفٌر كبٌر فى إستخدام االسمدة . وفى التربة فى منطمة الجذور 

 .  المركبة فى تغذٌة النبات ممارنة باالسمدة االحادٌة 

التوفٌر فى ولت تحضٌر محالٌل االسمدة المركبة وضخها فى السمادات بسرعة •

 وسهولة ممارنة باالسمدة االحادٌة



 :األسمدة بطٌبة التحلل 

تم تصنٌع أنواع من األسمدة المركبة التى تتمٌز ببطء انطالق العناصر الغذابٌة •

منها وهى عبارة عن مخلوط من أسمدة العناصر الغذابٌة الضرورٌة لنمو النبات 

مضافاً الٌه مواد سٌلٌلوزٌة أو لجنٌنٌة أو الكبرٌت المنصهر أو الشمع دلٌك 

التبلر أو البولى اٌثلٌن أو النفط وهى مواد صعبة الذوبان فى الماء مع الرج 

الشدٌد وٌمكن تجهٌز هذه األسمدة تحت ضغط مناسب حٌث ٌنتج حبٌبات صغٌرة 

تحتوى على كمٌة من مخلوط السماد المركب محاطة بغشاء صعب الذوبان ولكن 

منفذ الى حد ما للماء وبالتالى فان دخول ماء التربة من مسام هذا الغشاء ٌإدى 

الى ذوبان كمٌة صغٌرة من محتوى الحبٌبة من األسمدة وخروجها من الحبٌبة 

وٌمكن ( تبعاً لحركة الماء من داخل الحبٌبة الى خارجها)الى محلول التربة 

استخدام هذه المركبات السمادٌة بطٌبة التحلل لالضافة الى التربة مباشرة لبل 

الزراعة دون الحاجة الى تسمٌد أساسى أثناء الزراعة مع مراعاة اجراء التعدٌل 

 .  الالزم فى النسب السمادٌة حسب حاجة النباتات خالل مراحل نموه المختلفة



 األسمدة بطٌبة التحلل

ٗال يغظو . شٖزا  18 -2ذَرذ فرزج ذحزيز اىؼْاصز اىغذائيح ٍِ حثيثح اىظَاد ٍِ •

اىظَاد ٍِ اىرزتح تاىزٙ اىغشيز مَا ال يرأثز اىظَاد تْ٘ع اىرزتح أٗ درجح 

حَ٘ضرٖا أٗ ظزٗفٖا اىحي٘يح ٗذرأثز فرزج فاػييح األّ٘اع اىَخريفح ٍِ ٕذٓ األطَذج 

تذرجح اىحزارج فقط حيث أُ درجح اىحزارج اىَزذفؼح ذظثة ذحزر اىظَاد تظزػح 

ٗدرجح اىحزارج اىَْخفضح ذجؼو اىرحزر يرٌ تثطء ٗذرَيش ٕذٓ األطَذج تؼذً . 

ذثثيرٖا فٚ اىرزتح ٗقيح فقذٕا ٍغ ٍاء اىصزف ٗيفضو أطرخذأٍ فٚ حاىح اىزٙ 

 .تْظاً اىزع اىثيف٘خ اىَح٘رٙ 

 

 



 :  ممٌزات األسمدة بطٌبة التحلل

تتمٌز ببطء أنطالق العناصر الغذابٌة من كل حبٌبة سمادٌة وبالتالى أستفادة •

 .النبات من كل العناصر الغذابٌة المتاحة فى السماد 

شهرا وبالتالى  18 -2تمتد فترة تحرٌر العناصر الغذابٌة من حبٌبة السماد من •

 .  توافر أحتٌاجات النبات من العناصر الغذابٌة خالل مراحل نموه المختلفة 

 .تتمٌز هذه األسمدة بعدم تثبٌتها فى التربة أو فمدها مع ماء الصرف •

ال تتؤثر هذه األسمدة بنوع التربة أو درجة حموضتها أو ظروفها الحٌوٌة وتتؤثر •

 .فترة فاعلٌة األنواع المختلفة من هذه األسمدة بدرجة الحرارة فمط 

(  النجٌل ) تستخدم مع المحاصٌل التى تحب الماء والمسطحات الخضراء •

 . ومالعب الكورة ونجٌل المرى السٌاحٌة التى ٌصعب تسمٌدها بؤستمرار

 



 :ة ـــٌــنـــٌــاض االمــمــاالح

هى منشط حٌوي تمتص وتنتمل بسرعة داخل اجزاء النبات •

المختلفة لما له من تؤثٌر مباشر على النشاط االنزٌمى 

بالنبات كما إنها تدخل فى تكوٌن النٌوكلٌدتٌدات والفٌتامٌنات 

وهرمونات النمو وبالتالى فهى مكون أساسى للمادة الحٌة 

والبروتوبالزم وتدخل إٌضا فى تكوٌن االنزٌمات وبالتالى 

   تشارن فى التفاعالت االنزٌمٌة فى الخالٌا



 األزّبك األ١ٕ١ِخ •
 البروتٌن سلسلة متتابعة من األحماضٟ٘ اٌٛزذاد األعبع١خ ٌٍجشٚر١ٓ ز١ث ٠ؼزجش 

 األمٌنٌة ترتبط ببعضها بروابط تساهمٌة ٌوجد فً الطبٌعة المبات من األحماض

 حمض أمٌنً فمط ٌتم استخدامهم من الكابن الحً لبناء 20األمٌنٌة و مع ذلن 

 البروتٌن

 الحٌوانات ال تستطٌع تكوٌن األحماض األمٌنٌة من مكوناتها األولٌة•

 البسٌطة و لذلن تحصل علٌها من خالل غذابها و تموم بعد ذلن ببناء 

 احتٌاجاتها من البروتٌنات  

  :النباتات ٌمكنها تصنٌع األحماض األمٌنٌة من مواد أولٌة بسٌطة•

 وتحصل(من الهواء الجوي) حٌث تحصل على الكربون واألكسجٌن  

 على الهٌدروجٌن واألكسجٌن باالضافة الى النٌتروجٌن أٌضا من التربة 

عملٌة بناء البروتٌن ٌموم بها النبات مستخدما بواسطة انزٌمات معٌنة •
وتستهلن هذه العملٌة لدرا كبٌرا من الطالة الحٌوٌة والكٌمٌابٌة من 

 .النبات

 

 

 



 ةـــٌــلــكــرة والـــحــة الــٌــنــٌــاض االمــــمـــاالح

 فى الوضع  Free Amino acidتفضل الصورة الحرة •

 L-Amino acid   ولٌست الكلٌة المرتبطة حٌث أن الصورة

(  بروتٌن) المرتبطة تعنى إتحاد االحماض كلها فى صورة بٌبدتٌدٌة 

وزنها الجزبٌى عالى الجودة وبالتالى ٌصعب نفاذها من خالل الثغور 

وطبمات البشرة وٌحدث لها تراكم على اسطح الورلة وفى حالة 

تواجدها متراكمة على أسطح االوراق دون إمتصاص تتحد مع 

اما إذا كانت فى . الرطوبة مما ٌشجع االصابات الفطرٌة والبكتٌرٌة 

االحماض منفردة  )صورة حرة وتم تفكٌن الروابط البٌبتدٌة تصبح 

وٌسهل نفاذها وإمتصاصها وهذه هى الصورة المفضلة  (وحرة 

   .نٌة المستخدمة فى الزراعة ٌللالحماض االم



 التركٌب البنابى لالحماض االمٌنٌة



Alpha amino acids 



 :أنـواع األحـمـاض األمـٌـنـٌـة

COOH- R- NH2- H 
Levo Type  

 مع اتجاه عمارب الساعة•

 ٌدخل فً تركٌب البروتٌن•

االنزٌمات الخاصة بتكوٌن •

 البروتٌن تستطٌع التعرف علٌها

ٌستفٌد منها النبات فً جمٌع •

 األنشطة الحٌوٌة

Dextro Type 

 عكس اتجاه عمارب الساعة •

 الٌدخل فً تركٌب البروتٌن•

االنزٌمات الخاصة بتكوٌن •

البروتٌن ال تستطٌع التعرف 

 علٌها

 ال ٌستفٌد منها النبات•





 لماذا نحتاج الى اضافة األحماض األمٌنٌة فً تغذٌة النبات؟

 .بناء البروتٌن•

 .مماومة الظروف المعاكسة•

 .األحماض األمٌنٌة وعملٌة البناء الضوبً•

 .تؤثٌر األحماض األمٌنٌة على الثغور النباتٌة•

 . التؤثٌر المخلبً لألحماض األمٌنٌة•

 . تؤثٌر األحماض األمٌنٌة على تخلٌك الهرمونات•

تؤثٌر األحماض األمٌنٌة على عملٌة التلمٌح و العمد فً •

 الثمار



 فً حالة تعرض النبات لظروف معاكسة 

 : (ظروف جوٌة) خارجٌة •

 مثل الصمٌع، ارتفاع درجة الحرارة، العطش، فً حالة االصابة

 .المرضٌة، وجود فروق فً درجة الحرارة بٌن اللٌل والنهار

 

 (:  فسٌولوجٌة) داخلٌة •

 الشتل، االزهار، العمد، الحمل الزابد، لحظات امتالء الثمار، التلوٌن

 .والتحجٌم

 

 .باالضافة الى األضرار الناتجة عن سوء استخدام المبٌدات المختلفة•



 :األحماض األمٌنٌة وعملٌة البناء الضوبً

 : عملٌة البناء الضوبً •

 هً العملٌة التً ٌموم بها النبات لتحوٌل

 الطالة الضوبٌة المستمدة من الشمس

 الى طالة كٌمٌابٌة(  طالة غٌر مستغلة)

 الستخدامها فً مختلف( مستغلة) 

 .العملٌات الحٌوٌة

تحدث عملٌة البناء الضوبً فً  •
  وجود الكلوروفٌل

 

 

 



ٌوجد نوعان من األحماض األمٌنٌة تستخدم فً تكوٌن •

 :جزىء الكلوروفٌل

 L-Glutamic acid, L-Glysine. 

 

األحماض األمٌنٌة تعمل على زٌادة الكلوروفٌل •

 .و بالتالً زٌادة معدل البناء الضوبً



   
 :تؤثٌر األحماض األمٌنٌة على الثغور النباتٌة

 :  الثغور• 
عبارة عن مكونات خلوٌة مسبولة عن امتصاص وتبادل الغازات والعناصر الغذابٌة  

 .من خالل األوراق

 



 فتح و غلك هذه الثغور مرتبط بعدة عوامل

مثل الضوء ، الرطوبة، درجة : عوامل خارجٌة•

 .الحرارة، تركٌز األمالح

 ABAتركٌز األحماض األمٌنٌة و : عوامل داخلٌة–

 

•L- Glutamic Acid  : ًمنظم للضغط األسموزي ف

 .الخالٌا الحارسة الموجودة فً الثغور

 

 



 :التؤثٌر المخلبً لألحماض األمٌنٌة

عند اضافة األحماض األمٌنٌة مع العناصر الصغرى ٌإدي  ذلن الى •
 .سهولة امتصاص النبات لتلن العناصر  وسهولة نملها داخل النبات

 

ٌرجع ذلن الى أن األحماض األمٌنٌة ذات وزن جزٌبً صغٌر جدا •
وبالتالً عند ارتباط العناصر الصغرى به ٌعمل كمادة  مخلبٌة وبذلن 

 .ٌسهل دخولها للنبات

 

كما أن لألحماض األمٌنٌة تؤثٌر على نفاذٌة األغشٌة وبالتالً سهولة •
 .نمل العناصر داخل النبات



تدخل األحماض األمٌنٌة بموة فً عملٌة تكوٌن الهرمونات •

 النباتٌة

 :مثال•

  L- Methionine                 االٌثٌلٌن و عوامل النمو 

  L- Tryptophan                     تكوٌن األكسٌنات 

 L- Arginine                    ٌحث تكوٌن األزهار والثمار 

 

 تؤثٌر األحماض األمٌنٌة على تخلٌك الهرمونات



 تؤثٌر األحماض األمٌنٌةعلى عملٌة التلمٌح و العمد فً الثمار

L- Proline                           ٌزٌد من خصوبة حبوب اللماح 

  

 L- Lysine       

 L- Methionine                       ضرورٌة لعملٌة التلمٌح 

L- Glutamic                                                          فً الثمار 

Acid       

                                           

  



الـنـمـاط الــواجــب مــراعــاتــهــا عــنــد إســتـخــدام 

   االحـمـاض االمــٌـنٌـة فـى تـغـذٌــة الـنـبـات
فى حالة النباتات المصابة باالمراض ٌفضل مراعاة حالة النباتات المرضٌة حٌث ٌفضل رش •

النباتات الغٌرمصابة حتى ال تحدث االحماض االمٌنٌة تشجٌع لنمو الفطرٌات والبكترٌا أما إذا 
 .  كانت النباتات سلٌمة   سوف تعطى االحماض االمٌنٌة أفضل تؤثٌر تنشٌطى 

 

 ٌفضل الرش فى الصباح الباكر ولٌس فترة الظهٌر ة كما ٌتجنب الرش بعد الظهٌرة والغروب •

  

 عدم الخلط مع المركبات المحتوٌة على الكالسٌوم والكبرٌت والزٌوت المعدنٌة •

 

 الرش عند بداٌة دورات النمو وبداٌة عمد الثمار وعمب الشتل به لتحسٌن نمو الجذور •

 

ٌراعى ان تكون النباتات المرشوشة غٌر معرضة لنمص عنصر الفوسفور او بها نمص عنصر •
 الفوسفور 

 

   فى حالة االحماض االمٌنٌة المنفردة فمط) وٌفضل معالجة نمص العنصر اوال لبل الرش •



 المخلبٌــــات

 -:خصابص عامة
الوسٌلة الوحٌدة السلٌمة بإمداد النبات بمجموعة العناصر •

 الغذابٌة الصغرى عن طرٌك المجموع الجذرى 

 -:فوابد عامة
هذه المجموعة عبارة عن عناصر صغرى مخلبة على •

EDTA  & حدٌد مخلب علىEDDHA  التى تعمل على

تٌسر وصالحٌة العناصر الصغرى فى صورة صالحة  

لألمتصاص من التربة وذلن بحماٌة العناصر من للوٌة 

التربة المرتفعة والتى تتسبب فى  تحول العناصر الصغرى 

الى صورة غٌر ذاببة ومثبتة فى التربة وبالتالى غٌر صالحة 

 .لألمتصاص  

تتمٌز بسهولة اإلمتصاص والحركة داخل النبات من خالل  •

األضافة األرضٌة وبالتالى  تعمل على تغذٌة وأمداد النبات 

بالعناصر الغذابٌة الصغرى الضرورٌة لنجاح جمٌع العملٌات 

 الحٌوٌة داخل النبات مما ٌنعكس على نجاح النمو والمحصول 



 العناصر الغذابٌه التى ٌمكن تخلٌبها

 الحدٌد•

 الزنن•

 المنجنٌز•

 النحاس•

 الكالسٌوم •

 الماغنسٌوم•

  2+ بمعنى كل الكتٌونات الموجبة الشحنه الثنابٌه 

 فمط منالعناصر الغذابٌه 3+ والثالثٌه 





Soil pH Egypt –0-30 cm deep 



 

 

Soil pH Egypt –30-100 cm deep 



Chelation = chemical change 

مدمص على معادن 

 التربة



Chelate  Complex 



pH stability 
 

Model soil solution:  

  Equilibrium assumed between 0.1 mmol/l Ligandand  

   Fe3+, Al3+, Ca2+ and Mg2+ 



Background to pH stability Fe- chelates 

 
For iron you need to choose a chelating agent: Only foliar 

:Fe-EDTA fine, best to keep the water below pH 6 

 

Pivot = partly soil, partly foliar Fe-EDDHA with 1.5  o ,o 

level fine 

 

Drip-irrigation = soil application Fe-EDDHA with high o,o 

level best (o,o4.8)  

 

Or higher dose rate when using lower o,o level  



Ortho-ortho in Fe-EDDHMA / Fe-EDDHA  



Fe-EDTA1.5-6.5 

Fe HEDTA1.5-7 

Fe-DTPA1.5-7.5 

Fe-EDDHA*3-10 

Fe-EDDHMA*3-11 

* depending on ortho-ortho level 

We need so much different chelates for iron since EDTA 

is often not stable enough 

Type  practical pH stability 





 أحماض الهٌومٌن

 -:خصابص عامة

الهٌومٌن هو خالصة تحلل المادة العضوٌة سواء من •

أصل نباتى أو أصل حٌوانى بعد دفنها فى التربة عن 

طرٌك أنواع مختلفة من البكترٌا الموجودة بالتربة عبر 

 .فترات زمنٌة طوٌلة 

 -:فوابد عامة

الهٌومٌن ٌزٌد من كفاءة التربة على األحتفاظ بالماء •

وجمٌع العناصر الغذابٌة الكبرى والصغرى فى صورة 

صالحة األمتصاص حٌث ٌعمل الهٌومٌن الهٌومٌن على 

حماٌة وتجنب جذور النباتات لمشاكل األراضى الملوٌة 

 .والكلسٌة والملحٌة

وٌعمل على تحسٌن خصوبة التربة بزٌادة نمو الكابنات  •

 .الحٌة الدلٌمة النافعة

كذلن ٌعمل على تحسٌن بناء التربة الطٌنٌة الثمٌلة  •

 .والرملٌة الخفٌفة 

 



 ما هً أحماض الهٌومٌن؟ وما هً مصادرها؟

تتكون المواد العضوٌة من عملٌات تحول وهً عملٌة تحلل المواد •

العضوٌة النباتٌة والحٌوانٌة وتحولها الى دبال أي الى مواد عضوٌة 

عدٌمة الشكل للٌلة الذوبان سوداء اللون عموما ثم من خالل 

األنشطة البٌولوجٌة لألحٌاء الدلٌمة أي الكابنات العضوٌة المجهرٌة 

التً تحتوي على حامض ( الدبالٌن) وتعتبر أحماض الهٌومٌن 

الهٌومٌن وحامض الفولفٌن هً المركز البٌولوجً أي الجزء للمواد 

الهٌومٌة الطبٌعٌة وتعتبر أٌضا أحماض الهٌومٌن طرٌمة طبٌعٌة و 

عضوٌة ممتازة المداد النبات و التربة بجرعة مكثفة و مركزة من 

العناصر األساسٌة المتمثلة فً العناصر الغذابٌة والفٌتامٌنات و 

 .العناصر النادرة الضرورٌة





 

ممارنة بالمنتجات العضوٌة •
األخرى ٌتمٌز منتج اللٌونارداٌت 
بؤنه غنً جدا بؤحماض الهٌومٌن 
واذا كان اللٌونارداٌت هو المنتج 

 70النهابً لعملٌة تدبل دامت 
ملٌون سنة فان فحم المستنمعات 

على سبٌل المثال ٌكتمل تكونه فً 
 خالل بضعة آالف من السنٌن

ٌكمن الفرق بٌن اللٌونارداٌت  •
وغٌرها من المصادر األخرى 

لحوامض الهٌومٌن فً خاصٌته 
الممٌزة و هً أن اللٌونارداٌت فً 

منتهى النشاط الحٌوي من خالل 
و تركٌزالهٌومٌن بنٌته الجزٌبٌة 

 بها

 المحتوى من الهٌومٌن المصادر

 %85-40 لٌونارداٌت

 %40-10 الخث االسود

 %30-10 الفحم البنً

 %15-5 الروث

 %5-2 السماد الخلٌط

 %5-1 التربه



وتبلغ لوة النشاط البٌولوجً خمسة أضعاف لوة أي مواد هٌومٌكٌة أخرى بما أن كجم •
واحد من اللٌونارداٌت ٌوافك حوالً خمسة كٌلو جرامات من أي مصادر عضوٌة أخرى 

 لحوامض الهٌومٌن 

اللٌونارداٌت لٌس سمادا و هو ٌعمل كمكٌف للتربة و محفز للكابنات الحٌة لٌسرع •
العملٌات البٌولوجٌة وأٌضا كمنشط حٌوي للنبات أو ممارنة بالمنتجات العضوٌة األخرى 
فان اللٌونارداٌت ٌحسن بوجه خاص نمو النباتات و خصوبة التربة وسمة مٌزة أخرى 

لمنتج اللٌونارداٌت وهً فاعلٌته وكفاءته الطوٌلة األجل حٌث أنه ال ٌستهلن أو ٌنفذ 
 بسرعة مثل السماد الحٌوانً

وبما أن اللٌونارداٌت متحلل تماما فهو ال ٌدخل فً المنافسة الغذابٌة للحصول على •
عناصر غذابٌة مثل النٌتروجٌن فهذه الحالة ال تنطبك على السماد الخلٌط المتحلل 

بالكامل حٌث أن المواد العضوٌة الموجودة التً تستهلكها األحٌاء الدلٌمة المجهرٌة 
سرٌعا ما تتحول الى معادن كلٌة بدون تكون دبال اي المحلول العضوي او المادة 

 العضوٌة المتحللة 

 وتتمٌز منتجاتنا بؤنها تحسن بنٌة التربة لمدة خمس سنوات لادمة •





  فوابد حمض الهٌومٌن

 فزٌابٌه فوابد•

 كٌمٌابٌه فوابد•

 بٌولوجٌه فوابد•

 بٌبٌهفوابد •

 فوابد التصادٌه•

 



 فـٌــزٌـابـٌـه دـوابـفـال-1
تحسن تركٌب التربة و تحمً من فمدان المٌاه والعناصر الغذابٌة •

فً األرض و تموم فً الولت نفسه بتحوٌلها الى تربة مثمرة عن 
طرٌك التحلل وكذلن تموم بتحسٌن تهوٌة التربة الثمٌلة 
 والمندمجة كما تسهل االجراءات عملٌة الحرث و الزرع

تمنع تشمك الطبمة السطحٌة للتربة وعدم جرٌان المٌاة بسبب •
 زٌادة كلسٌة التربة

تساعد على تنعٌم التربة وعلى تفتٌتها و هكذا فهً تزٌد من •
 تهوٌة التربة ومن لابلٌتها للتشكٌل وصالحٌتها للعمل

تزٌد من لدرة التربة على االحتفاظ بالمٌاه وبذلن تساعد •
 على مماومة الجفاف

تجعل لون التربة داكنا و بذلن تساعد على امتصاص •
 الطالة الشمسٌة

 





 كـٌـمـٌـابـٌـة دـوابـفـال-2
تعادل كٌمٌابٌا التربة الحامضٌة و التربة الملوٌة و تنظم لٌمة •

 p Hالرلم الهٌدروجٌنً 

CaCo3  + humicacid --K      humicacid-Ca + K2Co3 

و  هتحسن لدرة النباتات على امتصاص العناصر الغذابٌة والمٌا•

 سحبها بل و تصل بها الى الفاعلٌة المثلى 

 تزٌد من خصابص التربة فً ان تتوازن كٌمٌابٌا•

تموم بمسن األٌونات المعدنٌة فً ظل الظروف الملوٌة و ترفع •

 لدرتها على االمتصاص و السحب

 غنٌة بكل من المواد العضوٌة و المعدنٌة األساسٌٌة لنمو النباتات•





تحتفظ باألسمدة الغٌر عضوٌة المابلة للذوبان فً المٌاه •
 فً مناظك الجذور و ٌمنع صرفها

تملن طالات عالٌة الى ألصى مدى لتبادل األٌونات •
 CEC( الكاتٌونات) الموجبة 

 تزٌد و تحسن من تحول العناصر الغذابٌة •

  (زنن  -حدٌد –نٌتروجٌن و فوسفور و بوتاسٌوم ال) 
 وعناصر نادرة أخرى الى أشكال مناسبة للنباتات 

 تحسن لدرة النباتات على امتصاص النٌتروجٌن وسحبه•

  تملل تفاعل الفوسفور مع الكالسٌوم و الحدٌد و•
الماغنسٌوم واأللومنٌوم و تحرره فً شكل مالبم و مفٌد 

 للنباتات 





تإدي الى زٌادة انتاجٌة األسمدة المعدنٌة بوجه خاص الى •
 حد كبٌر 

تحرر ثانً أكسٌد الكربون من التربة الكلسٌة وتتٌح •
 استخدامه فً التمثٌل الضوبً

تساعد على التخلص من االصفرار الناتج عن نمص •
 الحدٌد فً النباتات

تخلب مركبات الحدٌد فً التربة الى شكل ٌناسب •
 استخدامات النباتات فً تنمٌة و زٌادة اخضار األوراق

 تملل من وجود المواد السامة فً التربة•



 بـٌـولـوجـٌـة فوابدـال-3
تنبه و تنشط نمو النبتات عن طرٌك التعجٌل بانمسام الخالٌا و •

تزٌد معدل النمو فً أنظمة الجذور و تزٌد معدل االنتاج، و تزٌد 

 غلة المواد الجافة

 تزٌد من جودة الغلة وتحسن من لٌمتها•

 ت و تلفه المبكراتملل اجهاد النب•

زٌادة نفاذٌة خالٌا النباتات مما ٌإدي الى رفع معدل امتصاص •

 المواد الغذابٌة و بالتالً زٌادة النمو



تنبه و تنشط انزٌمات النباتات و تزٌد من انتاجها خالل زٌادة انمسام •

 الخالٌا

 تعمل كحافز عضوي فً كثٌر من العملٌات البٌولوجٌة•

تنبه و تنشط نمو الجذور و خاصة فً اتجاه رأسً وتتٌح امتصاص •

 العناصر الغذابٌة وسحبها بشكل أفضل

تحسن و تزٌد من االخضرار و السكرٌات و األحماض األمٌنٌة فً النباتات •

 و تعمل على زٌادة عملٌة التمثٌل الضوبً

 تزٌد محتوى الفٌتامٌنات و المعادن فً النباتات •

  تزٌد لدرة البذور على االنبات و االنتعاش و االستمرارٌة•





 بـٌـبـٌـةد ـوابـفـال-4
األرض التً تحتوي على كمٌة كافٌة 

من أحماض الهٌومٌن تضمن عدم 

غسٌل اللنترات  الى المٌاه الجوفٌة و 

بالتالً ال ٌتعرض النبات لنمص 

النٌتروجٌن وال ٌتم تلوٌث المٌاه 

الجوفٌة باالضافة الى انتظام نمو 

الجذور و خفض تكلفة اضافة 

النٌتروجٌن بدال من المفمود مع المٌاه 

  الجوفٌة



األرض التً ٌضاف الٌها الهٌومٌن تإدي الى امتصاص الملوحة •

الزابدة عن حاجة النبات سواء فً التربة أو مٌاه التسمٌد و هذا 

و الذي ٌصٌر فً  NH4ٌخفض السمٌة الناتجة عن كاتٌون ال 

غاٌة الخطورة للنباتات الصغٌرة وأٌضا ٌملل احتراق الجذور 

 الناتجة عن زٌادة األمالح

تعتبر أحماض الهٌومٌن وسٌلة فعالة و مإثرة لمكافحة تعرٌة •

التربة وتم انجاز ذلن عن طرٌك لدرة المواد الغروانٌة على أن 

 تتآلف و تتحد وتحسن نظام الجذور و تنمٌة النباتات 



  ةــادٌـصــتــد االلــوابـفــال-5

من الممكن باالستخدام المنتظم لألحماض الهٌومٌن أن نصل الى •
مصحوبة بانخفاض % 70تحمٌك زٌادات كبٌرة فً الغلة تصل الى 

وكذلن نمو % 30فً استخدام األسمدة و مبٌدات اآلفات ٌصل الى 
أفضل وأحسن صحٌا لنبتات الزٌنة و العشب األخضر و المحاصٌل 
واألخشاب عالوة على ذلن تزٌد لدرة التربة على االحتفاظ بالمٌاه 

الى حد كبٌر مما ٌعنً أنه ٌمكن تملٌل استخدام المٌاه بكمٌات كبٌرة 
و ٌمكن الحصول على أفضل النتابج االلتصادٌة فً التربة الرملٌة 
و الخفٌفة و الرملٌة الفمٌرة فً الهٌومات و كذلن فً الحمول التً 

 ٌعاد زراعتها

و ٌعتبر هذا سارٌا و ٌنطبك على جمٌع أنواع التربة تمرٌبا التً •
توجد فً مناطك جافة كنتٌجة لمعدل التمعدن المرتفع للمواد 

العضوٌة فال بد حتما من تزوٌد هذه التربة بؤحماض هٌومٌن ثابتة 
 من أجل صٌانة خصوبة التربة و تحسٌنها



 السكرٌات الكحولٌة جٌل جدٌد من التسمٌد الورلى

ٌحصل النبات على الكربون من غاز ثانى اكسٌد الكربون فى الهواء الجوى من خالل الثغور •

الموجودة على االوراق وٌحصل على االكسجٌن والهٌدروجٌن  من الماء عن طرٌك الجذور فى 

التربة وتتمابل هذه العناصر الثالثة معا داخل المطبخ النباتى المسمى بالبالستٌدات الخضراء حٌث 

توجد صبغة الكلورفٌل التى لها لدرة على امتصاص ضوء الشمس كمصدر للطالة المستخدمة فى 

التفاغل الكٌمٌابى بٌن ثانى أكسٌد الكربون والماء النتاج مركب كربوهٌدراتى حسب معادلة البناء 

 الضوبى االتٌة 

• 6 Co2+6H2O        C6H12O6 + O2 ↑    

مجتمعة أكثر من ( الهٌدروجٌن  –االكسجٌن  –الكربون )وتشكل هذه العناصر العناصر الثالثة •

من برتوبالزم الخالٌا النباتٌة الحٌة التى تشكل جسم النبات من اوراق وسٌمان وازهار %  92

الخ وتشكل بالى العناصرالغذابٌة الثالثة عشر بالى تكوٌن بروتوبالزم الخلٌة .... وجذور وثمار 

من البرتوبالزم الحى اما % 2النباتٌة وٌمتص النٌتروجٌن أكثر من اى عنصر اخر حٌث ٌشكل 

الفوسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم والماغنسٌوم والكبرٌت فتمتص بكمٌات الل بكثٌر من 

 –المنجنٌز  –الزنن  –الحدٌد )النٌتروجٌن وٌمتص النبات بالى العناصر بكمٌات ضبٌلة جدا وهى 

 (المولٌبدنم  –البورون  –النحاس 

 





ومن أهم النواتج الممٌزة لعملٌة البناء الضوبى هى السكرٌات الكحولٌة وهى •

ٌطلك علٌها كحولٌة بسبب تركٌبها الكٌمٌابى وهى عبارة عن كربوهٌدرات 

تتحرن بحرٌة وسهولة داخل النبات فمن المعروف ان المانتٌول أحد اشكال 

السكرٌات الكحولٌة التى تعمل على تسهٌل نمل عنصر البورون الموجود داخل 

انابٌب اللحاء على صورة معمد المانتول والبورون ولد تم إكتشاف السكرٌات 

محمل على البورون الطبٌعى وغٌره من العناصر الصغرى  1996الكحولٌة عام 

الموجودة داخل لحاء النبات ومن هنا بدأت فكرة تكنولوجٌا متمدمة وفرٌدة من 

نوعها للمغذٌات الورلٌة تعتمد على الكحولٌات السكرٌة معمد علٌها العناصر 

 –الحدٌد  –الماغنسٌوم  –المنجنٌز  –الكالسٌوم  –البوتاسٌوم )الغذابٌة مثل 

وٌمكن ان ( الـخ ... السٌلٌكون  –النٌكل  –البورون  -النحاس –البورون 

 –المانتول  –تستخرج السكرٌات الكحولٌة من شراب الذرة مثل السوربٌتول 

والتى ٌعمد علٌها العناصر الغذابٌة لتستخدم فى تغذٌة النبات ( الخ .... الكسٌلٌتول 

كرش ورلى والتى تعتبر جٌل جدٌد من المغذٌات الورلٌة للنبات متطور عن 

إستخدام المخلبٌات او االحماض االمٌنٌة أواحماض الهٌومٌن كمواعد ٌعمد او 

ٌخلب علٌها العناصر الغذابٌة لتستخدم فى الرش الورلى وٌمكن ان تفسر 

األفضلٌة و التمٌز و التطور فى إستخدام السكرٌات الكحولٌة المعمد علٌها 

العناصر الغذابٌة بالممارنة مع االسمدة الورلٌة االخرى مثل العناصر الغذابٌة 

الــخ ..... معمدة أو مخلبة على االحماض االمٌنٌة او المخلبٌات او الهٌومٌن 

 :باإلجابة على السؤال التالى بعد وهو 

•  

 



 دور العنصر  العنصر

 مكون اساسى لجهاز البناء الضوبى النٌتروجٌن

 الالزمة لنمل نواتج التمثٌل الغذابى  (ATP - ADP)ٌدخل فى تركٌب مركبات الطالة  الفوسفور

 (ATP)نمل نواتج التمثٌل الغذابى الضوبى الى مناطك النشاط الفسٌولوجى ٌعمل توازن بٌن  البوتاسٌوم

 المنتجة فى عملٌة البناء الضوبى والمستهلكة فى عملٌة التنفس 

 (  ADP)-ATPٌدخل فى تمثٌل و بناء مركبات الطالة الحٌوٌة   الكالسٌوم

ٌعتبر الذرة المركزٌة فى جزئ الكلورفٌل و ٌحفز نمل مجموعة الفوسفات الالزمة فى عملٌة  الماغنسٌوم

 فسفرة السكر لكى ٌتم نمله الى اماكن التخزٌن 

الالزمة ( السٌستٌن ،السٌستاٌن ، المٌثاٌونٌن)ٌدخل فى بناء االحماض االمٌنٌة الكبرٌتٌة االساسٌة  الكبرٌت

 فى بناء البروتٌن واالنزٌمات الالزمة للعملٌات الحٌوٌة 

 الالزم لنمل االلكترونات فى تفاعل الضوء ( البالستوسٌانٌن)ٌدخل فى تركٌب سٌتوكروم  النحاس

عامل مساعد ٌدخل فى تمثٌل صبغة الكلورفٌل و مكون اساسى فى تركٌب السٌتوكرومات  الحدٌد

 الالزمة فى سلسلة نمل االلكترونات فى تفاعل الضوء 

عامل حفاز فى انشطارجزئ الماء وانطالق الطالة فى تفاعل الضوء وتحفٌز التفاعالت الحٌوٌة  المنجنٌز

 (  جلوكوز)و التحوالت الكمٌابٌة الالزمة فى بناء السكرٌات السداسٌة 

ٌدخل فى تركٌب انزٌم الكربونٌن انهٌدراٌز الذى ٌزٌد كفاءة تثبٌت الكربون فى النباتات الرباعٌة  الزنن

 الكربون 

 (C4)الزم فى التمثٌل الضوبى لبعض النباتات رباعٌة الكربون  الصودٌوم











ماذا نحتاج من الرش أوالتسمٌد الورلى ؟ واإلجابة هى النماط التالٌة / س 

 :  بعد 

 إمتصاص سرٌع •

 حركة المغذٌات بسرعة لوصولها الى اماكن تأثٌرها خالل اللحاء •

 الترطٌب ألسطح األوراق •

 التوافك فى الخلط مع معظم مركبات االسمدة والمبٌدات •

 سهولة التطبٌك واالستخدام •

 نماوة المركب وخلوه من العناصر الثمٌلة الضارة مثل النٌكل والكادمٌوم والرصاص •

ومن الثابت علمٌا أن طبمة الكٌوتكل هى المحدد الربٌسى لنجاح السماد الورلى •

اختراق العناصر الغذابٌة من خالل طبمة الكٌوتكل والسكرٌات الكحولٌة تعمل على 

 الى الفرغات البٌنٌة بٌن الخالٌا فى االوراق 

الثغور المابٌة موجودة على الورلة كلها مع تركٌز كبٌر للثغور المابٌة حول الخالٌا •

 الحارسة والتراٌكومز أو الشعٌرات 

•EDTA  والسترات مثال 



الن حجم  الجزبى للسكرٌات الكحولٌة  صغٌرة جدا فتستطٌع المرور واألختراق •

 من داخل الثغور الموجودة فى طبمة الكٌوتٌكل 

والثغور المابٌة تأخذ شكل االنبوبة االسطوانٌة وذات لطر صغٌر جدا ولهذا •

 الشكل ومماسه الصغٌر ٌعتبر من أهم الموانع على مستوى الجزٌبٌى

تأثٌر إبعاد الثغور المابٌة على االنتشار خاللها بحٌث أن طول االنبوب الثغرى او •

عممه لٌس له تأثٌر لوى على السماح للعناصر الغذابٌة بالمرور بٌن العرض ذو 

تأثٌر أكبر من الطول ولكن االكثر اهمٌة هو االرتفاع حٌث أنه العامل المحدد 

لمرور العناصر الغذابٌة ولهذا نجد أن السكرٌات الكحولٌة ابعادها متنهاٌة الصغر 

وخاصة ممارنة مع ابعاد االرتفاع والعرض لخالٌا الثغور المابٌة حٌث ان 

السكرٌات الكحولٌة رغم أنها أصغر حجما ولكن شكلها إٌضا هام جدا النه ٌسمح 

 بمرورها أسرع وألوى من بالى أشكال المغذٌات االخرى مثل









 الصفات الكمٌابٌة للسكرٌات الكحولٌة 

 منخفض الوزن الجزٌبى •

 ٌحتاج الى طالة للٌلة لٌكون معمد •

 األساسٌة  pHعالى الثبات فى محالٌل الــ •

 ذات شكل بنابى خطى •

 :   سكرٌات الكحولٌة فى النبات مٌكانٌكٌة عمل الـ

 naturalتعمل على تحسٌن اإلمتصاص الورلى حٌث أن السكرٌات الكحولٌة و •

humectants   هامٌن للنبات حٌث ٌعملوا على زٌادة الولت الالزم إلمتصاص

 .األوراق العناصر الغذابٌة الصغرى لبل جفافها من على سطح األوراق 

السكرٌات الكحولٌة تعمل على تغطٌة سطح األوراق تماما وذلن ٌساعد على زٌادة •

كفاءة امتصاص العناصر الغذابٌة ومنع تكون بمع محرولة على األوراق نتٌجة 

 .زٌادة تركٌز العناصر الغذابٌة الصغرى 

 والسكرٌات الكحولٌة مثل المانٌتول والسوربٌتول والجلسرول •

 

 







  photosynthateNatural  : التخلٌك الطبٌعى 

السكرٌات الكحولٌة عبارة عن كربوهٌدرات و من النواتج الممٌزة لعملٌة البناء •

الضوبى حٌث تتحرن بحرٌة فى النبات وتساعد السكرٌات الكحولٌة على 

 الحصول على نمو لوى وغزٌر وتعمل على تطور ونمو النبات  

السكرٌات الكحولٌة لٌست مجرد سماد ٌحتوى على عناصر صغرى وتركٌبات •

عادٌة أو مخلبٌات بل هو نظام جدٌد لتوصٌل العناصر الصغرى الى أماكن 

تصنٌعها فى النبات أفضل من المنتجات األخرى التى تحتوى على عناصر 

 .صغرى سواء فى صورة معمدة أو مخلبٌة أو حرة  

 :  ممٌزات  4السكرٌات الكحولٌة تتمٌز بـ 

وجود السكرٌات الكحولٌة تعمل كعوامل إنتشار و إلتصاق لزٌادة إمتصاص •

 العناصر الغذابٌة خالل الرش الورلى 

تتمٌز بحجم جزٌباته األصغر حجما من حجم جزٌبات العناصر الصغرى المخلبة •

 .على عوامل أخرى مما ٌعظم من أمتصاصها من خالل ثغور األوراق 

السكرٌات الكحولٌة الوحٌدة التى تعمل على إمتصاص و إنتمال العناصر الغذابٌة •

 .مباشرة داخل اللحاء والخشب 

 ٌمكن إستخدامها مع مبٌدات أو أى تطبٌك أخر•





avg. diam. 

 

0.6 - 0.9 nm 
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 :طرٌمة عمل السكرٌات الكحولٌة وممٌزاتها •

عند الرش بأى منتج من منتجات الرش الورلى التى تحتوى على العناصر •

الصغرى ال ٌمكن ضمان وصولها الى أماكن تصنٌعها فى النبات ولكن مع نظام 

الرش الورلى بالسكرٌات الكحولٌة ٌكون مختلف إلن جزٌباتها أصغر من 

جزٌبات المنتجات األخرى التى تحتوى على عناصر صغرى و تستخدم فى 

الرش الورلى وبالتالى تعمل على وصول كمٌة كبٌرة من المغذٌات خالل األوعٌة 

 .الربٌسٌة الناللة الممثلة فى اللحاء 

كما أن السكرٌات الكحولٌة لها المدرة على إٌجاد طرق مختلفة إلمتصاصها من •

 خالل الورلة عبر الثغور المفتوحة أو المسام 

السكرٌات الكحولٌة أفضل نظام توصٌل ٌتمٌز بالمرونة و لدرته على توصٌل •

مجموعة كبٌرة من المغذٌات الصغرى للنبات خالل اللحاء و أسرع من بالى 

 .المغذٌات الموجودة فى صورة معمدة أو مخلبٌة للمنتجات أخرى
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Length 1 
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Length 3 

Length 1 correlates only 

moderately to permeation 

Length 3 correlates much 

more strongly than length 1 

Length 2 is the most critical 

dimension and is the limiting 

dimension 
Length 1, 2 and 3 refer to 

 length, width and height respectively 

الثغور المائية تأخذ شكل االنبوبة االسطوانية وذات قطر صغير جدا ولهذا الشكل ومقاسه الصغير يعتير من أهم 
 الموانع عىل مستوى الجزيئير 



Sugar 

Alcohols 

Manni-Plex  has extremely 

small dimensions, especially 

for the most limiting 

dimensions, length 2 and 3 

. 
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Manni-Plex®  Maximizing Foliar Potential   
Fast & Furious – Molar Volume/Size 

Rate of 
Permeation 
of Calcium 

salts through 
the cuticle is 
size selective 

because of 
aqueous 

poor sizes 
 





Control 

3.5% Sugar Alcohol 

2% Sugar Alcohol S. Alcohol 

S. Alcohol 

ات  ايكومز أو الشعير ز كبير للثغور المائية حول الخاليا الحارسة والير  الثغور المائية موجودة عىل الورقة كلها مع تركير
 طبقة الكيوتيكل 

ز
اق من داخل الثغور الموجودة ف ة جدا فيستطيع المرور واألخير  الن حجم  الجزئى للمائز بليكس صغير



 :  دور السكرٌات الكحولٌة خالل مراحل نمو النبات المختلفة •

 :  التوصٌل لألوعٌة األٌضٌة •

بمجرد دخول اللحاء تموم السكرٌات الكحولٌة بحمل المغذٌات للمنوات األٌضٌة •

النشطة بالكم المطلوب وال ٌوجد اى نظام توصٌل أخر ٌموم بتوصٌل المغذٌات 

بمثل تلن الكفاءة وبمجرد لبول المغذٌات داخل اللحاء ٌصبح من الممكن حمل تلن 

 ( .خضرٌة أو زهرٌة وثمرٌة ) المغذٌات الى اى من لنوات األٌض النشطة 

 :  مرحلة النمو الخضرى •

تعمل السكرٌات الكحولٌة على توصٌل المغذٌات الى كال من األوراق و الجذور •

والسٌمان وأفراع النبات مما ٌؤدى الى الحصول على نبات ذو مجموع خضرى 

 كبٌر ولوى وصحى وٌحسن من جودة المحصول 

 :  مرحلة اإلنتاج •

تعمل السكرٌات الكحولٌة على توصٌل المغذٌات الى األزهار والثمار والحبوب •

 .مما ٌحسن من جودة و إنتاجٌة المحصول 

 :  األصغر هو األفضل •

التركٌبة الفرٌدة للسكرٌات الكحولٌة التى تتمٌز بالجزٌبات الصغٌرة تعمل على •

 .تحسٌن إمتصاص العناصر الغذابٌة خالل الثغور المفتوحة و مسام األوراق 





ومن المتعارف علٌه أن األحماض األمٌنٌة تستخدم كوسٌلة لتعمٌد العناصر •

الغذابٌة علٌها لتستخدم كسماد ورلى للنبات وأنها من أفضل األسمدة الورلٌة ولكن 

مع الممارنة بالسكرٌات الكحولٌة فهى ألل درجة منها وتأتى فى المرتبة الثانٌة 

 :  لألسباب األتٌة بعد 

األحماض األمٌنٌة هً الوحدات األساسٌة للبروتٌن حٌث ٌعتبر البروتٌن سلسلة •

متتابعة من األحماض األمٌنٌة ترتبط ببعضها بروابط تساهمٌة ٌوجد فً الطبٌعة 

حمض أمٌنً فمط ٌتم استخدامهم من  20المبات من األحماض األمٌنٌة و مع ذلن 

الكابن الحً لبناء البروتٌن  و النباتات ٌمكنها تصنٌع األحماض األمٌنٌة من مواد 

(  من الهواء الجوي) أولٌة بسٌطة حٌث تحصل على الكربون واألكسجٌن 

وتحصل على الهٌدروجٌن واألكسجٌن باالضافة الى النٌتروجٌن أٌضا من التربة 

و عملٌة بناء البروتٌن ٌموم بها النبات بواسطة انزٌمات معٌنة وتستهلن هذه 

تفضل الصورة العملٌة لدرا كبٌرا من الطالة الحٌوٌة والكٌمٌابٌة من النبات و 

ولٌست الكلٌة   L-Amino acidفى الوضع    Free Amino acidالحرة 

المرتبطة حٌث أن الصورة المرتبطة تعنى إتحاد االحماض كلها فى صورة 

وزنها الجزٌبٌى عالى وبالتالى ٌصعب نفاذها من خالل الثغور ( بروتٌن) بٌبتٌدٌة 

وطبمات البشرة وٌحدث لها تراكم على اسطح الورلة وفى حالة تواجدها متراكمة 

على أسطح االوراق دون إمتصاص تتحد مع الرطوبة مما ٌشجع االصابات 

 .  الفطرٌة والبكتٌرٌة 
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قوى  ثير ومن الرسم التوضيىح السابق يتضح أن تأثير إبعاد الثغور المائية عىل االنتشار خاللها بحيث أن طول االنبوب الثغرى او عمقه ليس له تأ  
ز العرض ذو تأثير أكير من الطول ولكن االكير اهمية هو االرتفاع حيث أنه العامل المحدد   عىل السماح للعنارص الغذائية بالمرور بير

Manni Plex لمرور العنارص الغذائية ولهذا نجد أن  ابعاده متنهاية الصغر وخاصة مقارنة مع ابعاد االرتفاع والعرض لخاليا    
 الثغور المائية حيث ان السكريات الكحولية رغم أنها أصغر حجما ولكن شكلها إيضا هام جدا النه يسمح بمرورها أرسع 

 أشكال المغذيات االخرى مثل 
ر

EDTAوأقوى من باف ات مثال    والسير  



Sugar 

Alcohol 

Citrate Chelated 

Metal 

EDTA Chelated 

Metal 
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Size, more Specifically Shape 

Matters 



(  االحماض منفردة وحرة )اما إذا كانت فى صورة حرة وتم تفكٌن الروابط البٌبتدٌة تصبح  •

 وٌسهل نفاذها وإمتصاصها وهذه هى الصورة المفضلة 

نٌة المستخدمة فى الزراعة وعلى الجانب األخر نجد أنه توجد شروط إلستخدام ٌللالحماض االم•

 األحماض األمٌنٌة فى التسمٌد الورلى البد أن تأخذ فى اإلعتبار أثناء التطبٌك وهى مثل األتى بعد 

فى حالة النباتات المصابة باالمراض ٌفضل مراعاة حالة النباتات المرضٌة حٌث ٌفضل رش •

النباتات الغٌرمصابة حتى ال تحدث االحماض االمٌنٌة تشجٌع لنمو الفطرٌات والبكترٌا أما إذا 

 . كانت النباتات سلٌمة   سوف تعطى االحماض االمٌنٌة أفضل تأثٌر تنشٌطى 

 ٌفضل الرش فى الصباح الباكر ولٌس فترة الظهٌر ة كما ٌتجنب الرش بعد الظهٌرة والغروب  •

 عدم الخلط مع المركبات المحتوٌة على الكالسٌوم والكبرٌت والزٌوت المعدنٌة •

 الرش عند بداٌة دورات النمو وبداٌة عمد الثمار وعمب الشتل به لتحسٌن نمو الجذور •

ٌراعى ان تكون النباتات المرشوشة غٌر معرضة لنمص عنصر الفوسفور او بها نمص عنصر •

 الفوسفور 

   فى حالة االحماض االمٌنٌة المنفردة فمط) وٌفضل معالجة نمص العنصر اوال لبل الرش •

كما نجد أٌضا أن األسمدة المخلبٌة تستخدم كسماد ورلى وهذا خطأ شابع على الرغم أن هذه •

المخلبٌات تم تصنٌعها لتستخدم عن طرٌك التسمٌد األرضى لحماٌة العنصر الغذابى داخل المادة 

وعزله عن  مشاكل األراضى الملوٌة والجٌرٌة ( الخ ........EDTA –EDDHA) المخلبٌة 

كبٌر ممارنة مع   EDTAوالملحٌة ولٌست بغرض الرش الورلى وخاصة ان حجم جزئ مثل الـ 

حجم جزئ السكرٌات الكحولٌة وهذا ٌؤدى الى بطا امتصاصه من الثغور وبطا حركته وانتماله 

 .داخل أوعٌة اللحاءوللة أو نمص كمٌة العناصر الغذابٌة الواصلة الى أماكن تأثٌرها داخل النبات 

 



Sucrose, 

Sorbitol, 

Nonreducing 

Sugar 

Sucrose, 

Sorbitol, 

Nonreducing 

Sugar 



Sitoplasmic 

uzamtilarn  

KSİLEM  FLOEM  

Xilem veins  

oluşur 

taşır 

H2O Minerals 

Root tips  Leaf   

BESİN MADDELERİNİN 

TAŞINMASI BİTKİDE 

Sieve cells 
oluşur 

Organic matter. 

Sugar alcohols  

taşınan 

Leaf mesofily cells 
Other cells in 

plant  

etkilenme 

Transpiration Root pressure Cappilarity  

Root pressure 

etkilenir 

Moisture Temperature  Light intesity Leaf size and shape 



عندما تدخل المغذٌات داخل أنسجة النبات وتنتمل الى أماكن تصنٌعها ٌوجد أوعٌة •

ناللة بداخل النبات هى المسبولة عن إنتمال العناصر والماء فى النبات وهى أوعٌة 

 .الخشب واللحاء 

المشكلة أن اإلنتمال عبر أوعٌة الخشب ٌكون من خالل الجذر وهذا ال ٌتم فى •

حالة الرش الورلى أما أوعٌة اللحاء هى األساسٌة فى نمل المواد الغذابٌة و ال 

 .تترن أى شا فٌها 

السكرٌات الكحولٌة تحمل المغذٌات الى أماكن تصنٌعها فى النبات حسب •

 .إحتٌاجاته وكمٌات أكثر من أنواع المغذٌات األخرى 

المغذٌات التى تنتمل خالل اللحاء تتجه فى إتجاهٌن داخل النبات اما أثناء مرحلة •

 .النمو الخضرى أو مرحلة اإلنتاج 

عند إستخدام المغذٌات الورلٌة التملٌدٌة ٌحتاج النبات الى فمد طالة لتحلل العناصر •

الغذابٌة و أمتصاص كمٌات ضبٌلة منها بٌنما نجد النبات فى حالة وجود 

السكرٌات الكحولٌة ال ٌحتاج الى فمد طالة كبٌرة وبالتالى ٌسمح بتوصٌل كمٌات 

 .كبٌرة من المغذٌات عن طرٌك اللحاء 

 

 



 : وٌمكن تلخٌص طرٌمة عمل السكرٌات الكحولٌة داخل النبات كالتالى 

بمجرد وصول السكرٌات الكحولٌة داخل النبات تحتاج العناصر ان •

ٌوجد موصلٌن ربٌسٌٌن .الى لنوات األٌض الخاصة بالنبات تنتمل 

داخل النبات للماء والمغذٌات وهما الخشب واللحاء ومن خاللهما ٌتم 

توصٌل العناصر األساسٌة للمنوات األٌضٌة ولكن المشكلة ان المدخل 

الربٌسى للخشب هو الممم النامٌة بالجذور ولٌس الورق أما اللحاء 

الشرٌان الربٌسى لنمل العناصر ال ٌسمح بدخول اى شا لداخله عند 

استخدام األسمدة الورلٌة المعتادة ٌضطر النبات لصرف طالة وولت 

لحل وتكسٌر هذه المغذٌات وبالنهاٌة جزئ ضبٌل جدا ٌمر لداخل 

النبات ٌرى المخلوط الفرٌد من الكحوالت والسكرٌات كمكون . النبات 

طبٌعى مما ٌسمح بعبوره اللحاء بسهولة موصال اكبر كم من المغذٌات 

 بصورة افضل 

 



Sitoplasmic 

uzamtilarn  

KSİLEM  FLOEM  

Xilem veins  

oluşur 

taşır 

H2O Minerals 

Root tips  Leaf   

BESİN MADDELERİNİN 

TAŞINMASI BİTKİDE 

Sieve cells 
oluşur 

Organic matter. 

Sugar alcohols  

taşınan 

Leaf mesofily cells 
Other cells in 

plant  

etkilenme 

Transpiration Root pressure Cappilarity  

Root pressure 

etkilenir 

Moisture Temperature  Light intesity Leaf size and shape 

العنارص الغذائيه والسكريات الكحولية داخل النبات( حركة )انتقال   



EDTA  

DTPA 

NTA 

HEDTA 

EDDHA 

 

Humic Acids  

Fulvic Acids  

Amino Acids 

Lignins  

Glukoheptonates 

Tartatic acid 

Citric acid 

Ocsalic acid 

Lactates  

الرسم ٌوضح الفرق فى الحجم الجزٌبى للمواد المستخدمه فى الرش الورلى حٌث ٌشٌر اتجاه السهم ألسفل للحجم الجزٌبى األصغر  

األحماض  –احماض الفولفٌن  –احماض الهٌومن  –واألفضل فى األمتصاص من خالل الثغور وهى مرتبه ترتٌبا تنازلٌا كألتى 

السكرٌات الكحولٌه  –الكتٌز  –حمض األوكسالٌن  –حمض السترٌن  -حمض الطرطرٌن –الجلوكوهبتونات  -اللجنٌن –األمٌنٌه 

المستخرجه من اصل نباتى وعلى العكس ٌوضح الرسم ترتٌب المواد المخلبٌه من األصغر الى األكبر بتجاه السهم ألسفل  وهى مرتبه 

مما ٌعنى ان األدتا ٌمكن رشها على األوراق   - HEDTA - EDDHA EDTA-DTPA- NTAترتٌبا تصاعدٌا كألتى      

والخالصه هى ان جمٌع   0لصغرحجم الجزٌا بٌنما األدها الٌمكن رشها على األوراق لكبر حجم الجزٌا ممارنة مع حجم الثغر

 األسمده المخلبٌه التصلح للتسمٌد الورلى  بٌنما تم تصنٌعها خصٌصا لألضافه األرضٌه للتغلب على مشاكل التربه الملوٌه

 



المركبات المخلبٌة هى مركبات لها المدرة على خلب أو مسن بعض المعادن وهى •

الزنن  –الحدٌد ) فمط وهم  3+والثالثٌة  2+الكاتٌونات الموجبة الشحنة الثنابٌة 

وحفظها بداخلها، ووسٌلة ( الماغنسٌوم  –الكالسٌوم  –النحاس  –المنجنٌز  –

( العنصر) وٌؤدى ذلن إلى فمد هذا األٌون . الخلب هنا هى الشحنات الكهربابٌة

المرتبط لخواصه األٌونٌة، وعلى ذلن ٌنعدم نشاطه وبالتالى ال ٌتفاعل هذا 

العنصر مع أى أٌونات أخرى موجودة فى التربة وعلى هذا ٌمكن إضافة العنصر 

المغذى فى صورة مخلبٌة لتغذٌة النباتات النامٌة فى أرض ذات مشاكل تعمل على 

تثبٌت هذا العنصر دون الخوف من دخول هذا العنصر فى تفاعالت كٌمٌابٌة أو 

حدوث تبادل أٌونى له حٌث تحافظ هذه المركبات على العنصر فى صورة لابلة 

عند إضافة : ولتوضٌح ذلن نسوق المثال التالى. لالمتصاص بواسطة النبات

الحدٌد إلى التربة فى صورة أمالح معدنٌة ولٌكن كبرٌتات الحدٌدٌن فنجد أن 

 :هنان احتمال حدوث تفاعل أو أكثر من التفاعالت اآلتٌة 

•Fe3+   +  3OH-    Fe(OH)3  

•Fe3+   +    PO4
3-       Fe Po4    

•Fe3+   +   3 CO3 
2-      Fe2(CO3)3  



وعلى هذا . وٌرجع ذلن الحتمال وجود أٌونات األٌدروكسٌل، الفوسفات أو الكربونات فى المحلول األرضى•

ٌحدث ترسٌب للحدٌد فى صورة أٌدروكسد حدٌدٌن أوفوسفات حدٌدٌن أو كربونات حدٌدٌن وٌصبح فى 

هً اسمدة توجد فٌها العناصر  Chelated Fertilizersاالسمدة المخلبٌة و  صورة غٌر مٌسرة للنبات

 Chelated compounds OR Sequestringالضرورٌة للنبات فً صورة مركبات مخلبٌة 

agents.  والمركبات المخلبٌة عبارة عن مركبات عضوٌة حلمٌة مرتبطة بمعدن او اكثر بشدة تتفاوت من

والمستعمل منها فً االغراض الزراعٌة ٌتحلل فً الماء .وهً لابلة للذوبان فً الماء. مركب مخلبً الخر

فبرغم لابلٌتها للذوبان فً .  وتعمل المركبات المخلبٌة علً منع تثبٌت العناصر فً التربة. ببطء شدٌد

  .الماء، اال انها بطٌبة التحلل بدرجة كبٌرة، وبذلن تٌسر العنصر المتصاص النبات، دون ان ٌفمد بالتثبٌت

ومن المركبات المخلبٌة الشابعة االستعمال فً  .هذا وتدمص المركبات المخلبٌة علً سطح حبٌبات الطٌن

  :الزراعة ما ٌلً

• Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) 

• Diethylene triamine penta acetic acid (DTPA) 

• Cyclohexane diamine tetra acetic acid (CDTA) 

• Ethylene diamine di (O-hydroxyphenyl acetic acid (EDDHA) 

 .هذا وتوجد المواد المخلبٌة اما فً صورة احماض، او فً صورة ملح الصودٌوم•

تضاف المركبات المخلبٌة عن طرٌك التربة حٌث تعطً نتابج افضل ولمدة طوٌلة عما فً حالة اضافتها •

 .بطرٌك الرش اال انه ٌمكن رشها بتركٌزات مخففة

الوسٌلة الوحٌدة السلٌمة بإمداد النبات بمجموعة العناصر الغذابٌة الصغرى خالل موسم النمو عن طرٌك •

واستعمال هذه المركبات كمصدر المجموع الجذرى فمط وخاصة فى األراضى الجٌرٌة والملوٌة والملحٌة 

إلمداد النبات بالحدٌد مثال عملٌة واسعة االنتشار وناجحة طالما ٌتم اختٌار المركب المناسب تبعا لصفات 

بٌنما أنسب وأفضل طرٌمة للتسمٌد عن طرٌك الرش الورلى فهو أستخدام  pHاألرض وخاصة رلم الـ 

 .أسمدة العناصر الغذابٌة المعمدة مع السكرٌات الكحولٌة 

 



 ـومات النمالهـرمونات النباتٌة ومنظ

بؤنها مواد ٌنتجها النبات بكمٌات Phytohormones تعرف الهرمونات النباتٌة •
 .  للٌلة فً مكان منه ، وتنتمل الً أماكن أخري لتحدث تؤثٌرها  

 

، فهً هرمونات محضرة صناعٌا أو Growth Regulatorsأما منظمات النمو •
مستخلصة من مصادر نباتٌة  ، وتستعمل فً تنظٌم النمو النباتً عند معاملة 
النباتات بها ، ولبعضها نفس التركٌب الكٌمٌابً كالهرمونات الطبٌعٌة  ، بٌنما 

 .  ٌمترب البعض األخر فً تركٌبه الكٌمٌابً من الهرمونات الطبٌعٌة  

 

ما إو (  promotes)  وكل من الهرمونات النباتٌة ومنظمات النمو اما أن تنشط•
   .النمو النباتً   ( inhibits) ، واما أن تمنع ( suppresses)أن تثبط 



 أهـــم الهرمونــــات النباتٌــــة المنشطـــة للنمـــو

  Auxinاألوكسٌن •

  Gibberellinsالجبرٌللٌنات •

  Cytokininsالسٌتوكٌنٌنات•
 ولد أكتشف فً السنوات الملٌلة األخٌرة هرمونان جدٌدان ٌلعبان دورا هاما فً

   -:تنظٌم عملٌة دفاع النباتات ضد األصابات المرضٌة والحشرٌة وهما 

  Jasmonic Acidحامض الجاسمونن •

  Salicylic Acidحامض السلسٌلن •



 وظابف الهرمونات النباتٌة 

 :  األوكسٌنات 

أو ٌثبط نمو الجذور والبراعم والسٌمان تبعا  IAAٌحفز األوكسٌن الطبٌعى •
لتركٌزه حٌث تكون الجذور أكثرها حساسٌة للتركٌزات العالٌة تلٌها البراعم بٌنما 

 .تكون السٌمان أكثرها إستجابة لتركٌزاته العالٌة و أللها تضررا منه 

 :  أستعماالت األوكسٌنات •

   :تستخدم األوكسٌنات فى عدٌد من المجاالت  الزراعٌة الهامة منها ماٌلى 
 .تشجٌع تجذٌر العمل ونشاط الكامبٌوم –

 .عمد الثمار ومنع سموطها –

 .خف الثمار –

 .تؤخٌر تسالط الثمار لبل الحصاد  –

 .التحكم فى أزهار األناناس وتبكٌر أزهار وأثمار فول الصوٌا –

 .تستعمل األوكسٌنات مع السٌتوكٌنٌن فى تؤخٌر أصفرار وذبول اوراق المنبٌط عند التخزٌن –



 :الجبرٌللٌنات 

 

 -:تستخدم الجبرٌللٌنات فً عدٌد من األغراض الزراعٌة الهامة ، منها ما ٌلً 

 

 .زٌادة طول الساق  -

 .التغلب علً التمزم الوراثً والفسٌولوجً   -

 تشجٌع األزهار فً النباتات ذات الحولٌن التً تحتاج الً معاملة األرتباع لكً تزهر ، وكذلن فً نباتات   -

 .  النهار الطوٌل     

 .تشجٌع عمد الثمار وزٌادة حجمها ، كما فً الباذنجانٌات  -

 .تشجٌع العمد البكري  -

 .التغلب علً سكون البراعم وتشجٌع نمو البراعم الجانبٌة  -

 .التغلب علً سكون البذور ، كما فً الخس   -

 .  تشجٌع النمو فً درجات الحرارة األلل من الدرجة المثلً   -

 أنتاج األزهار المإنثة فً أصناف  -

 أنتاج أسدٌة وحبوب لماح خصبة فى نباتات الطماطم العمٌمة الذكر  - 

 



 :الجبرٌللٌنات 

 -:تستخدم الجبرٌللٌنات فً عدٌد من األغراض الزراعٌة الهامة ، منها ما ٌلً -

 

 التخلص من سكون درنات البطاطس الحدٌثة الحصاد ، وإمكان زراعتها بعد الحصاد مباشرة 

 . جم للفدان  15.5تشجع نمو الكرفس فى الجو البارد بالمعاملة بحامض الجبرٌللٌن بمعدل  -

جزءا فى الملٌون لبل بدء تكوٌن النورات  50-25التبكٌر فى إنتاج الخرشوف ، ٌرش بتركٌز  -
 . الزهرٌة 

جزء فى  500تخلٌص الروبارب من حاجة الى البرودة بالمعاملة بحامض الجبرٌللٌن بتركٌز -
تإدى المعاملة الى زٌادة عدد السٌمان ، . فى حالة عدم تعرض النباتات للبرودة جزبٌا  الملٌون

 والمحصول ، وجودته 

 .  زٌادة طول أعناق االوراق فى الكرفس ، والربارب ، وزٌادة طول السٌمان فى الكرسون المابى  -

 .  سرعة إنبات بذور الفاصولٌا والذرة السكرٌة  -

  

 



 : السٌتوكٌنٌنات

   :تلعب السٌتوكٌنٌنات دورا هاما فى الحاالت التالٌة 

 .  تحسٌن عمد الثماروتستخدم لهذا الغرض فى الماون  -1

تؤخٌر الشٌخوخة ، وإطالة فترة تخزٌن الخضر الورلٌة ، ألنها تعمل على  -2
 .  وتستخدم لهذا الغرض فى الخس . إحتفاظ االوراق والسٌمان بالكلورفٌل 

خفض معدل التنفس فى الكرنب ، البروكولى ، الملٌون وغٌرها فى درجة حرارة  -3
وٌإدى . الغرفة ، وٌإدى ذلن الى إطالة فترة إحتفاظها بنضارتها لعدة أٌام 

أجزاء فى الملٌون الى  10-5غمس هذه الخضر فى محلول سٌتوكٌنٌن بتركٌز 
 .  م  5.6خفض معدل التنفس بمدر مماثل عند خفض درجة حرارة التخزٌن الى 

 .  التغلب على السكون الحرارى فى بذور الخس  -4

تعمل السٌتوكٌنٌنات على تخفٌز إنمسام الخالٌا وزٌادتها فى الحجم فى أنسجة  -5
   .الكالوس 



 :مثبطات النمو 

فى الطبٌعة ، كما   Growth Retardantتوجد مثبطات النمو  -
 .  حضر كثٌر منها صناعٌا ،واستعملت كمنظمات نمو 

   -: التؤثٌرات العامة لمثبطات النمو  -

 من أهم التؤثٌرات المعروفة لمثبطات النمو  •

إضعاف فعل الجبرٌللٌن ، والحد من نمو السٌمان ، وتمصٌر طول •
السالمٌات ، وزٌادة سمن الساق دون إٌة تؤثٌرات غٌر مرغوبة على 

 .  االعضاء االخرى 

 . تملٌل النمو الخضرى وزٌادة نسبة الجذور الى الممة النامٌة •

 .  رٌادة دكنة اللون االخضر لالوراق •

زٌادة مماومة النباتات ،وتحملها لظروف الملوحة والجفاف وتلوث •
  الهواء الجوى



 : االٌـثـٌـلـٌـن

من أهم الهرمونات الطبٌعٌة التى  Ethyleneٌعد االثٌلٌن •

تسرع الوصول الى حالة الشٌخوخة ، كما ٌحدث مثال عند 

نضج الثمار ، وبذا فهو ٌعد من مثبطات النمو ، وتموم 

 ethionineMالنباتات بتمثٌل االثٌلٌن من المٌثونٌن 



 : حمض األبسٌسٌن

فٌتتدخل أساًسا فً تنظٌم تسالط األعضاء النباتٌة كاألزهار والثمار 
كما ٌنظم عملٌة الكمون فً البذور والبراعم واألعضاء . واألوراق 

وجمٌع منظمات النمو السابمة من الممكن  . التكاثرٌة األرضٌة
استخدامها فً التحكم فً مواعٌد اإلزهار واإلثمار إذا تم اختٌار 
  التركٌزات المناسبة منها وفً مجال زهور وأبصال نباتات الزٌنة

 
النمو األكثر استخداًما فً التحكم فً ألوان الزهور ثبطات تعتبر م

واألوراق وفً حماٌة الكثٌر من هذه النباتات من الذبول المبكر الذي 
ٌنتج عن تجمع المركبات النٌتروجٌنٌة لفترات طوٌلة فً األوراق 

 . والبتالت والسبالت واألغلفة الزهرٌة ألزهار الزٌنة
 
 







Major plant hormones 

 Summary of Functions of Major Plant Hormones 

Location Function Hormone 

produced in shoot   

apical meristem 

stem elongation   

apical dominanace   

root formation 

Auxins (IAA*) 

produced in roots 
cell division   

differentiation 
Cytokinins 

produced in apical portion of 

root & shoot 

stem & intemode 

elongation   

seed germination 

Gibberellins  

(GA*) 

produced in leaves, stems & 

young fruits 

abscission fruit 

ripening 
Ethylene* 

mature leaves, fruits & root 

caps 

supression of bud 

growth   

stomatal opening  

leaf senescence 

Abscisic 

Acid 

*most horticultural/ agricultural applications 



   االوكـــســٌــنــات



 وظابف األوكسٌنات 
 

أو ٌثبط نمو الجذور والبراعم والسٌمان  IAAٌحفز األوكسٌن الطبٌعى •
تبعا لتركٌزه حٌث تكون الجذور أكثرها حساسٌة للتركٌزات العالٌة تلٌها 

البراعم بٌنما تكون السٌمان أكثرها إستجابة لتركٌزاته العالٌة و أللها 
 .تضررا منه 

 :  أستعماالت األوكسٌنات •

   :تستخدم األوكسٌنات فى عدٌد من المجاالت  الزراعٌة الهامة منها ماٌلى 

 .تشجٌع تجذٌر العمل ونشاط الكامبٌوم –

 .عمد الثمار ومنع سموطها –

 .خف الثمار –

 .تؤخٌر تسالط الثمار لبل الحصاد  –

 .التحكم فى أزهار األناناس وتبكٌر أزهار وأثمار فول الصوٌا –

تستعمل األوكسٌنات مع السٌتوكٌنٌن فى تؤخٌر أصفرار وذبول اوراق –
 .المنبٌط عند التخزٌن 







Up 

Down 

Up 

Down 

 حركة االكسٌنات على المحور الطولى للنبات



 IAAمكان تخلٌك 



 محتوى االوكسٌن مرتفع فى الممم النامٌة





   البناء الحٌوى لالوكسٌنات



 التربتوفان) تخلٌك االكسٌن من الحمض االمٌنى 

 الحمض االمٌنى



 صور تواجد االكسٌنات فى الخلٌة









   صــورة تــوضـٌـحـٌـة النـتـمـال االوكـسـٌـن



   صــورة تــوضـٌـحـٌـة النـتـمـال االوكـسـٌـن



   صــورة تــوضـٌـحـٌـة النـتـمـال االوكـسـٌـن





  صــورة تــوضـٌـحـٌـة اللٌة عمل االوكـسـٌـن فىاستطالة الخلٌة



Auxin Mode of action 





 صورة توضٌحٌة لبٌان التؤثٌر الفسٌولوجى لتركٌزات االوكسٌن





   الــجــبــرٌــلــٌــنــات



 صورة توضٌحٌة للتركٌب البنابى للجبرٌلٌن 



 ٠Isopreneزىْٛ ِٓ ثٍّشح ٚزذاد  

 (ِشوت ػنٜٛ ػجبسح ػٓ ١٘ذسٚوشثْٛ) 



 صورة توضٌحٌة للجبرٌلٌنات 



   البناء الحٌوى للجبرٌلٌنات



 التخلٌك الحٌوى للجبرٌلٌن



 الصــور التى ٌتواجد علٌها الجبرٌلٌن



 اماكن تواجد الجبرٌلٌن



 منحنى ٌبٌن الفروق بٌن التركٌزات المنشطة و المثبطة لهرمونى الكسٌن و الجبرٌلٌن



 :صور الجبرٌلٌنات  فى النبات 

 جبرٌلٌنات حرة1.

 جبرٌلٌنات ممترنة2.

 جبرٌلٌنات مرتبطة3.

الجبرٌلٌنات الممترنة هى المصدر االساسى لنكوٌن الجبرٌلٌنات الحرة عند 

 وهى صوره غٌر نشطة فسٌولوجٌا.الحتٌاج الٌة 

(  اٌٍسبء)زشوخ اٌدجش١ٍ٠ٓ فٝ خ١ّغ االردٙبد ػٓ هش٠ك اٌّغبس اٌسٝ 

 (اٌّغبس اٌغ١ش زٝ) ٠ّٚىٓ اْ ٠ٕزمً ػٓ هش٠ك اٌخؾت 



 االدٚاس اٌفغ١ٌٛٛخ١خ ٌٍدجش١ٍ٠ٓ

   dormancy  اٌغى1ْٛ.

 stem growth           ّٔٛ اٌغبق2.

 Root growth           ّٔٛ اٌدزٚس3.

 Senescence           اٌؾ١خٛخخ4.

      Genetic dwarfism اٌزمضَ اٌٛساث5ٝ.

 Flowering    اٌزض١٘ش6.

 Mobilization of storage compoundsأزمبي اٌغزاء اٌّخض7ْ.

          

 

 



 كسر السكون فى البذرة



 الشكل المورفولوجى للبذرة



 اٌزذاخً ث١ٓ اٌٙشِٛٔبد ٚرأث١ش٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ االٔجبد



   دور الجبرٌلٌن فى االنبات



 كسر السكون فى البراعم



 التغٌر الهرمونى داخل االنسجة تحت ظروف االجهاد الجفافى



   السٌتوكٌنٌنات



و الدلٌل من  Adenineٌعتبر االساس فى تكوٌن السٌتوكٌنٌنات هى الماعدة 

 عملٌات االكسدة و هدم السٌتوكٌنٌن

   التركٌب البنابى للسٌتوكٌنٌن



   البناء الحٌوى للسٌتوكٌنٌن



   الهدم الحٌوى للسٌتوكٌنٌن





 صور ارتباط السٌتوكٌنٌنات



 ممارنة بٌن نشاط السٌتوكٌنٌنات الطبٌعٌة والصناعٌة



اهم خصابص ووظابف السٌتوكٌنٌن هو تؤثٌره على انمسام الخالٌا وهذه الصفة تتخذ  -1

 أساساً إلثبات وجود السٌتوكٌنٌن فى العدٌد من االختبارات الحٌوٌة 

 من ناحتٌن  Phytogerontologyالتؤثٌر على ما ٌعرف بال  -2

   Ageingتؤثٌر دخول النسٌج النباتً فى الشٌخوخة  - أ

 Senescenceإٌماف أو تؤخٌر التحلل والموت  - ب

 مثل تسالط األوراق واألزهار والثمار  Abcissionإٌماف التسالط ومنعه  - ت

ٌمنع األصفرار لتؤثٌره الموجب على البروتٌن واألحتفاظ بمادة الكلوروفٌل ومنع  -3

ولد أمكن استغالل تلن الفكرة فى . تحللها وٌعتبر ذلن أحد األختبارات الحٌوٌة الدالة علٌة 

تخزٌن بعض المحاصٌل الورلٌة كما فى الخس والبمدونس ولد وجد انه ٌنمص من معدل 

 تنفس بعض المحاصٌل الورلٌة فٌساعد بذلن على تخزٌنها كما فى األسبرجٌس و السلك 

ٌجذب كثٌر من المواد والعناصر إلى مكان وجود الكٌنٌتٌن أو الزٌنتٌن أوالبنزٌل ادٌنٌن  -4

ومن هذه المواد األٌونات الغٌر العضوٌة وجزٌبات عضوٌة مثل السكر واألحماض األمٌنٌة 

,  وأٌضا غالبٌة عصارة الخشب واللحاء فٌتجه تٌارها إلى البمعة التً بها السٌتوكٌنٌن 

   Phytogerontologyوٌطلك على ذلن تؤثٌر 

 

 الوظابف الفسٌولوجٌة للسٌتوكٌنٌنات



دون تؤثٌر عند المعاملة  DNAبٌنما بظل  RNAٌزٌد من بناء  -5

بالكٌنٌتٌن وغٌره من السٌتوكٌنٌنات ولد وجد أن الزٌادة كانت مإلتة لمدة 

إلى مثٌله فى النباتات الغٌر معاملة  RNAدلٌمة بعدها ٌعود مستوى  15

. 

ٌمنع أو ٌثبط النشاط اإلنزٌمً الخاص بجمٌع العملٌات الفردٌة  -6

الخاص  Dehydrogenaseللشٌخوخة مثل منعه لنشاط إنزٌمً 

كما ٌساعد على انخفاض نشاط إنزٌم  pentose phosphateبدورة 

الرٌبونٌوكلٌز حٌث انه من المعروف أن دخول النسٌج النباتً فى 

 الشٌخوخة ٌصحبه زٌادة فى نشاط الرٌبونٌوكلٌز 

ومن التطبٌمات الهامة للسٌتوكٌنٌن هو تؤثٌرها هً السٌادة الممٌة  -7

فتإدى المعاملة به تشجٌع تكوٌن البراعم الجانبٌة فى الورق ومن 

تؤثٌراته إنهاء طور الراحة فى نباتات الفاكهة ولد أمكن إنتاج بعض أنواع 

 GAالفاكهة بكرٌاً كما فى المانجو بالمعاملة بالكٌنٌتٌن مع مخالٌط من 



 البناء الحٌوى لحمض االبسٌسٌن





 انخفاض مستوى حمض االبسٌسٌن عند انبات البذور



 حركة حمض االبسٌسٌن عاى المحور الطولى للنبات



 اماكن تواجد احمض االبسٌسٌن



 االٌثٌلٌن



او ( المثٌونٌن) ٌتم البناء الحٌوى لالٌثلٌن من الحمض االمٌنى الكبرٌتى 

 بعض االحماض االمٌنٌة الخرى كمركبات وسطٌة

 CH3-S-CH2-CH2-CH-COOH 

CO2 

NH3 

HCOOH CH2CH2 

CH3S 

 البناء الحٌوى االٌثٌلٌن



Ethylene 

  

Produced by fruits, flowers, seeds, leaves, and 

roots  . 

•Produced from amino acid methionine  . 

Used to ripen green fruits . 

Production almost ceases in the presence of 

oxygen  . 

 



 دور االٌثٌلٌن فى تنشٌط انزٌمات التحلل



التغٌر فى تركٌز االٌثٌلٌن تحت ظروف االجهاد 

 البٌبى و فى مراحل نضج النبات



major plant hormones 

 Summary of Functions of Major Plant Hormones 

Location Function Hormone 

produced in shoot   

apical meristem 

stem elongation   

apical dominanace   

root formation 

Auxins (IAA*) 

produced in roots 
cell division   

differentiation 
Cytokinins 

produced in apical portion of 

root & shoot 

stem & intemode 

elongation   

seed germination 

Gibberellins  

(GA*) 

produced in leaves, stems & 

young fruits 

abscission fruit 

ripening 
Ethylene* 

mature leaves, fruits & root 

caps 

supression of bud 

growth   

stomatal opening  

leaf senescence 

Abscisic Acid 

*most horticultural/ agricultural applications 

http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/growthhormones.htm
http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/growthhormones.htm
http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/growthhormones.htm
http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/growthhormones.htm
http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/growthhormones.htm


 حصر باهم االسمدة  بالسوق المصرى



 اٌغؼش  اٌّغزٛسد  ثٍذ إٌّؾأ اٌؾشوخ إٌّزدخ  أعُ إٌّزح 

19/19/19 

 12200 ٠بسا ٠بسا وشعزبٌْٛ 

 12000 أخش٠ّبرىٛ DRT إٌٛفبٌْٛ

 - ل٠ٛغٕب - أدفشد

 - ل٠ٛغٕب - أخش١ًِٚ

 10000 اٌقفب صٚس١٠ٗ سٚصاعٛي

   اٌقفب صٚس١٠ٗ ػٕبفش+ سٚصاعٛي 

 9800 أخشٚ ا٠دجذ أخشٚ ا٠دجذ عٕدشاي

 - دٚرشا دٚرشا دٚرشا ف١شد

 - ػب١ٌّخ - ٚافش ثٍظ

 - عبَ رش٠ذ اٌقفٛح ف١شد ا١ٍ٠ذ

 8900 إٌّٛف١خ ا٠فشخشٚ ا٠فشخشٚ

 - عبِزش٠ذ أد١ٔٚظ  ن١ٔٛ٠/20دش٠ٓ

 10200 أخشٚا٠دجذ أخشٚا٠دجذ (Mg)+جزيِ في٘ 



6/6/42 

 8900 ٠بسا إٌش٠ٚح ٠بسا اٌىش٠غزب ن

 12000 أخش٠ّبرىٛ رشو١ب DRT إٌٛفبٌْٛ

 9600 أخشٚ ا٠دجذ ِقش أخشٚ ا٠دجذ أخشٚ عٛي

 8900 إٌّٛف١خ ِقش ا٠فشخشٚ ا٠فشخشٚ

 عبِزش٠ذ ٌجٕبْ أد١ٔٚظ  ن ١ٔٛ٠/20دش٠ٓ
- 

 9000 عٕزه أِش٠ىٝ Grow more أخشِٛس

 9600 اٌقفب ثٍد١ىب صٚس١٠ٗ سٚصاعٛي

 أدفشد
 9600 ل٠ٛغٕب أسدٔٝ -



Amino Acid  

 50 اٌز١غ١ش ا٠طب١ٌب BIOLCHIM تي٘اّزجٚ

 30 أخشٚا٠دجذ ِقش أخشٚا٠دجذ تاٗر أٍيْ٘ 

 36 اعزشٔب ِقش اعزشٔب  أٍيْ٘ جيِ

 طرزّٗج ج٘ىذ
Mediterranea De 

Agroqnimicos 
 80 اٌّىزت اٌذٌٚٝ  أعجب١ٔب

 80 ػب١ٌّخ أعجب١ٔب Furtureco فيراىيٌ ف٘رخ

 115   أِش٠ىٝ   ٍراى٘طيد



Amino Tec 

 50 اٌز١غ١ش ا٠طب١ٌب BIOLCHIM تي٘اّزجٚ

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا حذيذ

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا سّل

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا ت٘رُٗ

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا ٍْجْيش

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا ت٘ذاطيً٘

 25 دٚرشا ِقش دٚرشا دٗذزا ٍاغْظيً٘

 25 ا٠دىظ ِقش س٠ٚبي ايجنظَايِ حذيذ 

 25 ا٠دىظ ِقش س٠ٚبي ايجنظَايِ سّل

 25 ا٠دىظ ِقش س٠ٚبي ايجنظَايِ ٍْجْيش 

 25 ا٠دىظ ِقش س٠ٚبي ايجنظَايِ ماىظيً٘

 25 ا٠دىظ ِقش س٠ٚبي ايجنظَايِ ٍاغْظيً٘



BORON 

 37 ِقش ٌٕ٘ٛذا أِش٠ىب STOLLER ّيرزيد تالّظز

 52 دٚرشا أِش٠ىب Cytozyme ع١زٛثٛسْٚ

 45 أخش٠ّبرىٛ أدٍزشا Plantimpact و١ت

 65 ٠بسا ٔش٠ٚدٝ Akzonobel 500ًِ/ثٛسرشان

 51 دٚرشا ِقش دٚرشا دٚرشا ثٛربرٛ 



BORON 

 37 ِقش ٌٕ٘ٛذا أِش٠ىب STOLLER ّيرزيد تالّظز

 52 دٚرشا أِش٠ىب Cytozyme ع١زٛثٛسْٚ

 45 أخش٠ّبرىٛ أدٍزشا Plantimpact و١ت

 65 ٠بسا ٔش٠ٚدٝ Akzonobel 500ًِ/ثٛسرشان

 51 دٚرشا ِقش دٚرشا دٚرشا ثٛربرٛ 



EDDHA Fe 

 85 اٌّغزمجً أعجبٔٝ  Vet science فالع جزيِ

 75 ٠بسا أٚسٚثٝ أوضٚٔٛثً Q48رينشٗىيِ 

 70 اٌز١غ١ش ا٠طبٌٝ ث١ٌٛى١ُ فيراىثا

 100 ػب١ٌّخ أعجبٔٝ - ٍاطرز

 70 عفٕىظ أعجبٔٝ ادْ ِشف ديظثز

 75 ؽّظ أعجبٔٝ ثالٜ ِبج 6أٍثزا 

 100 ؽّظ أعجبٔٝ ثالٜ ِبج 48أٍثزا 

 75 ؽّظ أٚسٚثٝ أوضٚٔٛثً رمظيِ

 87 أخش٠ّبرىٛ أعجبٔٝ ثشٚدوزٛص تزٗفيزف٘ه

 95 عبَ رش٠ذ أعجبٔٝ رش٠ذوٛسة  حذيذ أىرزافيزٗ 

 90 عبَ رش٠ذ أعجبٔٝ رش٠ذوٛسة  ك 5حذيذ أىرزافيزٗ 

 85 عبَ رش٠ذ أعجبٔٝ رش٠ذوٛسة  ك 20حذيذ أىرزافيزٗ 

Basafer 3.5 Compo ٝٔ75 ؽٛسٜ/ عزبسو١ُ أٌّب 

 Ferrlinene 4.8    Valagro ٌٝ90 اٌّٛاد اٌضساػ١خ ا٠طب 

 75 عٕزه ع٠ٛذٜ أوضٔٛثً فيزتينض

 110 ع١ف و١ُ ثٍد١ىٝ Aris Agro 4.8طين٘شيو 

 90 أخشٚوِٛت فشٔغب أخشٚٔزش٠ؾٓ ك 5ذّ٘يز تٚ اص 

 75 دٌزب فشٔغب ع١ٕزشْٚ ك 5ٍاطن٘ه أخ 

 45 ٠بسا ٔش٠ٚح أوضٚٔٛثً  Zn, Mnرينشٗىيِ 

 45 اٌز١غ١ش ا٠طبٌٝ ث١ٌٛى١ُ Zn, Mnتي٘ىنيٌ 

 50 عفٕىظ أعجبٔٝ ادْ ِشف Zn, Mnديظثز 

 52 ؽّظ أٚسٚثٝ أوضٚٔٛثً Zn, Mnرمظيِ 

 62 عبَ رش٠ذ أعجبٔٝ رش٠ذوٛسة ٍْجْيشذزيذم٘رب 

 60 عبَ رش٠ذ أعجبٔٝ رش٠ذوٛسة سّل ذزيذم٘رب 

 45 ٠بسا ٔش٠ٚح أوضٚٔٛثً  Zn, Mnرينشٗىيِ 



HUMIC Acid 

 47 جروتن ألمانى هٌومن تن هٌومٌن

92% Omnia 55 شمس أسترالى 

85% Omnia 36 شمس أسترالى 

 Mediterranea كوماندو

agroqufmicos 
 37 أجروجروب أسبانى

Humikink Humikink 32 نٌوفارما أسبانٌا 

 28 الصفا تركى MIKS برافو

 35 دلتا تركى جرافٌس أومٌجا

 15.5 الصفا الصٌن Tagrow هٌومى توب

Beluckey Beluckey 16 التٌسٌر الصٌن 

Huminal 10 EZ Sinotech 17 العز الصٌن 

 22 شورى الصٌن TIPO CROP SCIENCE هٌومى باور

 16 لوٌسنا الصٌن  - ماستر ن

Finder - 14 المادسٌة الصٌن 



HUMIC Acid 

 47 جروتن ألمانى هٌومن تن هٌومٌن

92% Omnia 55 شمس أسترالى 

85% Omnia 36 شمس أسترالى 

 Mediterranea كوماندو

agroqufmicos 

 37 أجروجروب أسبانى

Humikink Humikink 32 نٌوفارما أسبانٌا 

 28 الصفا تركى MIKS برافو

 35 دلتا تركى جرافٌس أومٌجا

 15.5 الصفا الصٌن Tagrow هٌومى توب

Beluckey Beluckey 16 التٌسٌر الصٌن 

Huminal 10 EZ Sinotech 17 العز الصٌن 

 22 شورى الصٌن TIPO CROP SCIENC هٌومى باور

 16 لوٌسنا الصٌن  - ماستر ن



POT.PHOSPHATE 

 47 ٘ؾبَ أثٛزغ١ٓ ا٠طبٌٝ خش٠ٓ ٘بوغْٛ ٕامظُ٘

 48 إٌّٛف١خ أعجبٔٝ وٛدا م٘دا ف٘ص

 55 ؽّظ أعجبٔٝ ثالٜ ِبج رٍٗثيف٘ص

 42 اٌقفب ف١ٕٝ ١ِالخشٚ ٍيالجزٗ

 60 ؽٛسٜ أعجبٔٝ أرالٔز١ىب أذالّد

 45 ػب١ٌّخ أسدٔٝ - ديناب

 65 ه١جخ أعجبٔٝ ِبِفشد 50ف٘طنا 

 55 ه١جخ أدٍزشا ٘ذالٔذ ٕذالّذ ٕاٙ ف٘ص



POT SILICATE 

 80 أخش٠ّبرىٛ فشٔغٝ فشاو١ُ (ميي٘ 1)دراطيو 

 (ميي1/2٘)دراطيو 

 45 أخش٠ّبرىٛ فشٔغٝ فشاو١ُ

 أثٛغ١ّٕخ ِقشٜ  أثٛ غ١ّٕخ طيينُ٘ طائو

28 

SPECIALS 

 20 أخشٞ وٛٔغجذ ِقش س٠ٚبي مّ٘ظثد حذيذ

 20 أخشٞ وٛٔغجذ ِقش س٠ٚبي مّ٘ظثد سّل

 20 أخشٞ وٛٔغجذ ِقش س٠ٚبي مّ٘ظثد ٍْجْيش

 20 أخشٚ ا٠دجذ ِقش أخشٚ ا٠دجذ EDTA% 13حذيذ 

 20 أخشٚ ا٠دجذ ِقش أخشٚ ا٠دجذ  EDTA%13سّل 

 20 أخشٚ ا٠دجذ ِقش أخشٚ ا٠دجذ EDTA% 13ٍْجْيش 

 20 اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد ِقش اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد طثيشيش حذيذ

 20 اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد ِقش اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد طثيشيش سّل

 20 اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد ِقش اٌّقش٠خ ٌٍّخقجبد طثيشيش ٍْجْيش



SUSPENSION 

 ٘ؾبَ أثٛ زغ١ٓ أسدٔٝ  - ّثزاص  

 ػب١ٌّخ أسدٔٝ - تذٙ تظد 

 ػب١ٌّخ أسدٔٝ - أٍن٘ تظرز

 ه١جخ اٌخنشاء أسدٔٝ اٌزم١ٕخ (ع ص)جزيِ طثيض 

 ه١جخ اٌخنشاء أسدٔٝ اٌزم١ٕخ جزيِ ٍاطرز 

 ه١جخ اٌخنشاء أسدٔٝ اٌزم١ٕخ جزيِ ٍاطرز ػاىٚ اىفظف٘ر

 لٕبي اٌغ٠ٛظ أسدٔٝ اٌزم١ٕخ ٍينزٗجزيِ 

Root Activators 

 65 دٗذزا ٍصز دٗذزا دٗذزا رٗٗخ

 285 دٗذزا أطثاّٚ   اطثزّريِ

 52 فارٍا ط٘ذينا أطثاّٚ   ىيثاٍيِ

 45 شَض أطثاّٚ   فيريَامض

 75 شَض أطثاّٚ   رايشّد

MICRO ELEMENTS 

 52 ش٘رٙ     جٌ 750طريَ٘ف٘ه 

 27 ش٘رٙ     جٌ  200فرزيييُ٘ 

 60 طفْنض أطثاّٚ ادُ ٍزف مجٌ 1ديظثز ٍينض 
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SEAWEED EXTRACT 

 125 أخشْٚ خٕٛة أفش٠م١ب أ١ِٕب ميثاك

 280 دٚرشا أِش٠ىٝ   مزٗب تيض

POT SULPHATE 

 6400 ايفزجزٗ

 6800 اىصفا

 يارا




