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االساسية/العناصر الغذائية الضرورية للنبات   
 ESSENTIAL ELEMENTS  

  



االساسية/العناصر الغذائية الضرورية للنبات   
 ESSENTIAL ELEMENTS 

 كيماوي عنصر 100 من اكثر هناك يوجد•

 النبات لنمو ضروريا فقط عنصرا 17 ان وجد حيث•

 



 الجدول الدوري للعناصر



االساسية /العناصر الغذائية الضرورية  
 

 يعتبر حتى االمورالتالية تلبية الى العنصر يحتاج
 :ضروريا

 ذلك بدون حياته دورة اكمال النبات يستطيع ال1.
   العنصر

 آخر بعنصر العنصر ذلك وظيفة استبدال اليمكن2.

 النبات وتكاثر نمو في مباشرة العنصر يدخل3.

 قيد على لتبقى العنصر ذلك النباتات معظم تحتاج4.
 الحياه

 



 
  

 العناصر الغذائية غير المعدنية1-
 NON-MINERAL NUTRIENTS  

 
 

  
 العناصر الغذائية المعدنية2-

MINERAL NUTRIENTS 

االساسية /العناصر الغذائية الضرورية  
 



 
NON-MINERAL NUTRIENTS 

 العناصر الغذائية غير المعدنية
 مصدرها الن معدنية غير غذائية عناصر تعتبر عناصر ثالثة هناك• 

 و H الهيدروجين ،C الكربون) وهي التربة من وليس والماء الهواء

   (O االوكسجين

   النبات وزن من %95 تشكل و بوفرة العناصر توجدهذه حيث•

 



 
MINERAL NUTRIENTS 
 العناصر الغذائية المعدنية

 االخرى عشر االربعة (14) الغذائية العناصر وتقسم•

 وذلك (8 وعددها) صغرى او ( 6 وعددها) كبرى اما

 العناصر هذه الى النبات احتياجات حسب

  



Macronutrients  
 العناصر الغذائية الكبرى

 كبرى غذائية عناصر ستة (6) هناك يوجد•

 ،(N) النيتروجين :اساسية كبرى  عناصر ثالثة (3) وهي •

   .(K) والبوتاس (P) الفوسفور

،  ((Caالكالسيوم : ثانويةثالثة عناصر كبرى ( 3)و •

 S) )والكبريت  Mg))المغنيسيوم 

 



 

 
Micronutrients 

 العناصر الغذائية الصغرى

  البورون : هي (8) ثمانية وعددها الصغرى العناصرالغذائية•

(B)، الكلور (Cl) ، النحاس (Cu)، الحديد (Fe) ، المنغنيز 

(Mn)، المولبدنم (Mo)، النيكل (Ni)  الزنك و (Zn). 





 
 اشكال العناصر الغذائية الضرورية التي يتم امتصاصها بواسطة النبات

العنصر     العنصر رمز   الشكل االقابل لالمتصاص 

N NH4 النيتروجين 
و  (االمونيوم) +  NO3

 (النترات) -

P H2PO4 الفوسفور 
- و   HPO4

-2 
(orthophosphate) 

 +K K البوتاس

S SO4 الكبريت 
-2 (sulfate) 

 Ca Ca+2 الكالسيوم 

 Mg Mg+2 المغنيسيوم

 Fe Fe+2 (ferrous) and Fe+3 (ferric) الحديد

 Zn Zn+2 الخارصين

 Mn Mn+2 المنغنيز

Mo MoO4 المولبدنم
-2 (molybdate) 

 Cu Cu+2 النحاس

B H2BO3 البورون
- (borate) 

 Na الصوديوم
 Na+ 

 +Si Si4 السلكون

 



Factors Affecting Nutrient Requirements 
 العوامل التي تؤثر على االحتياجات الغذائية للنبات

 

كلما كان موسم النمو طويال كلما زادت : طول موسم النمو1.

 االحتياجات الغذائية للنبات

 

 



 العوامل التي تؤثر على االحتياجات الغذائية للنبات 
 

 :  الترب الرملية2.

تمتاز التربة الرملية بانخفاض مقدرتها على حفظ العناصر الغذائية •

حيث تحتاج النباتات في الترب الرملية . وكذلك لها درجة غسيل عالية

الى كميات اكثر من العناصر الغذائية سهلة الحركة كالنيتروجين  

  .والكبريت

 : (pH)الرقم الهيدروجيني /درجة تفاعل التربة3.

تؤثر درجة تفاعل التربة بشكل كبير على توفر كثير من العناصر •

حيث . الغذائية وخاصة الفوسفور، الزنك، المنغنيز، الحديد والنحاس

ان توفر هذه العناصر يقل بشكل كبير كلما ارتفعت درجة تفاعل 

-7,8)الى الظروف القاعدية ( 7,0-6,5)التربة من الظروف المثالية 

8,5.) 



نيتروجين   (N) 

فوسفور     )P) 
ا           

   (K) بوتاسيوم

كبريت(  S)  

 (Ca) كالسيوم

مغنيسيوم(  Mg) 

حديد  (Fe) 

منغنيز(    Mn) 

بورون  (B) 

نحاس  (Cu)  خارصين (Zn) 

مولبدنم  (Mo) 

(الرقم الهيدروجيني)درجة تفاعل التربة   

تأثير درجة . شكل

 تفاعل التربة 
(Soil pH) 

على العناصر 

. الغذائية المتاحة  

وتشير سمك  

الخطوط  الى مدى 

توفر العناصر 

فكلما زاد . الغذائية

السمك زاد توفر 

 العنصر الغذائي
(Hoeft et al., 

2000) 
 



 العوامل التي تؤثر على االحتياجات الغذائية للنبات 
 

 :انخفاض درجة حرارة التربة4.

حيث تصبح العمليات البيولوجية والكثير من العمليات •

 الكيماوية بطيئة بانخفاض درجة حرارة التربة

ونتيجة لذلك فان نمو الجذور وبالتالي قدرتها على الوصول •

المتحركة كالفسفور يصبح صعبا  غيرالى العناصر الغذائية 

 .ومقيدا



 العوامل التي تؤثر على االحتياجات الغذائية للنبات 
 

 :اآلفات5.

حيث من . تؤثر اآلفات على االحتياجات الغذائية للنبات •

الممكن ان تسبب الحشرات والنيماتودا واالمراض تلفا في 

جذور النبات و يؤدي ذلك بدوره الى حدوث مشاكل في 

 .تزويد النبات بالعناصر الغذائية

 : االعشاب6.

 .كذلك تنافس االعشاب النبات على العناصر الغذائية•

 



 أهداف برنامج التسميد
 

 



 أهداف برنامج التسميد
 

  .عية اإلنتاجنو وزيادة وتحسينللنموتامين العناصر الغذائية الضرورية -1

 

 . المحافظة على خصوبة التربة والحد من استـنزاف العناصر الغذائية منها-2

 

 ) التسميد العضوي) تحسين خواص التربة الكيماوية والفيزيائية -3

 

 .…) رياح, حراره ) للظروف المناخية القاسية  الخضراواتزيادة مقاومة -4

 

 . لألمراض الفطرية والحشرية والفيزيولوجيةالنبات زيادة مقاومة -5

 

 . المحافظة على البيئة من التلوث-6

 



 أهداف برنامج التسميد
 

تعتمد كمية السماد على محتوى التربة من العناصر الغذائية •

 .القابلة لالستفادة ونوعية وصنف المحصول

ويفضل وضع التوصيات السمادية اعتمادا على تحليل التربة •

والمعلومات المتوفرة عن االحتياجات الغذائية للمحاصيل 

 .وذلك تحت ظروف المناطق الزراعية المختلفة. المختلفة



 برنامج تسميد البندورة والباميا

 



تتفاوت محاصيل الخضار في احتياجاتها من العناصر •

الغذائية الكبرى مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاس 

ويتحكم في . والصغرى مثل الحديد والزنك والمنغنيز

 :المعدالت السمادية المناسبة عدة امور ومنها

 صفات وخواص التربة1.

 العنصر الغذائي2.

 المحصول واحتياجاته الغذائية3.



تحتاج الخضراوات المزروعة تحت البيوت البالستيكية الى •

عناية خاصة في عملية التسميد نظرا الحتياجاتها الكبيرة من 

 .العناصر الغذائية وذلك بسبب غزارة النمو وكثافة االنتاج



يستعمل في الزراعات المحمية نظام الري بالتنقيط حيث يتم •
اضافة االسمدة الكيماوية الذائبة من خالل السمادات او الحاقنات 

 .  السمادية

تضاف االسمدة على دفعات بكميات وتراكيز تتناسب مع •
 احتياجات النبات في مراحل النمو المختلفة

تضاف االسمدة العضوية المختمرة قبل الزراعة الى التربة على •
 المصاطب وتخلط جيدا في التربة

نيتروجين )تضاف العناصر الصغرى والعناصر الكبرى •
رشا من خالل االسمدة الورقية لتعويض ( وفوسفور وبوتاس

 النقص خالل فترات النمو

 



والباميا من العناصر ( مكشوف ومحمي)احتياجات محصول البندورة 

 .النتاج طن من الثمار(كغم)الغذائية 

 االنتاج المحصول

 

 دونم/طن

   الغذائي االحتياج من العنصر

 (طن/كغم)

 الغذائي االحتياج من العنصر

 (دونم/كغم)  

 

 نيتروجين

N 
 فوسفور
P2O5 

 البوتاس

K2O 

 نيتروجين

N 
 فوسفور
P2O5 

 البوتاس

K2O 

 /بندورة

 مكشوف

8 2.8 1.3 3.8 22.4 10.4 30.4 

 /بندورة

 محمية

20 2.8 1.3 3.8 56 26 76 

 /بامية

 مكشوف

 

4 6 4.5 7.3 24 18 29 



 

Plant Nutrient  Deficiency and Toxicity 
Symptoms 

 اعراض النقص والتسمم بالعناصر الغذائية

 



Plant Nutrient  Deficiency and Toxicity 
Symptoms 

 اعراض النقص والتسمم بالعناصر الغذائية

 
 يحتاج النبات للعناصر الغذائية الضرورية لالغراض الوظيفية والنمو •

هو ذلك المدى (   (sufficiency rangeنطاق االكتفاء للنبات •

الضروري من العنصر الغذائي الذي يتم من خالله تلبية االحتياجات 

 الغذائية للنبات وتعظيم  انتاجيته

 يعتمد  مدى او نطاق االكتفاء على عاملي النبات والعنصر الغذائي•

 

 

 



 اعراض النقص والتسمم بالعناصر الغذائية
 

 العنصر يكون عندما النبات في النقص اعراض تحدث•

 لتلبية الكافية بالكمية متوفر غير للنبات الضروري الغذائي

 النمو فترة اثناء احتياجاته

 يكون عندما النبات في التسمم اعراض تحدث حين في•

 مما النبات احتياجات عن تزيد بكمية متوفرا الغذائي العنصر

 نوعيته تدني او نموه من التقليل الى يؤدي



مدى النقص/نطاق مدى االكتفاء/نطاق  مدى التسمم/نطاق   

 كمية العنصر الغذائي المتوفر

العالقة ما بين نمو النبات وكمية العنصر الغذائي . شكل

 .(Brady and Weil, 1999)المتوفر 

ت
و النبا

 نم



Diagnosing nutrient deficiencies and toxicities 
 تشخيص النقص والتسمم بالعناصر الغذائية للنبات   

االدوات االساسية الثالث لتشخيص النقص والتسمم   بالعناصر •

 :الغذائية للنبات تتضمن ما يلي

 ( (Soil testingتحليل التربة 1.

  (Plant analysis)تحليل النبات 2.

  (Visual observation)المشاهدة في الحقل 3.

يعتبر كل من تحليلي التربة والنبات تحاليل كمية  •

quantitative tests) )مدى االكتفاء للنبات/تقارن بنطاق 

 (Visual observation) في حين تعتبر المشاهده في الحقل   •
تعتمد على االعراض كالتقزم (qualitative test)تحليل وصفي 

او اصفرار االوراق نتيجة لنقص بعض العناصر ( توقف  نمو النبات)

 .الغذائية

 



Visual Symptoms as a Diagnostic Tool 
 االعراض المرئية كاداة للتشخيص

 

قد يكون من الصعب تفسير اعراض النقص والتسمم •

بالعناصر الغذائية وبالتالي من الضروري اللجوء الى تحليل 

 او النبات للتأكد وحسم الموقف/التربة و

 



Precautions in identifying nutrient stress 
symptoms 

 
االحتياطات الواجب اتخاذها عند تحديد اعراض النقص   

 بالعناصر الغذائية والتسمم
 

يوجد هناك اعراض كثيرة تبدو متشابهة، فمثال اعراض نقص 1.

 النيتروجين والكبريت متشابهة جدا

او تسمم يمكن ان تحدث في نفس /كذلك يوجد هناك اعراض نقص و2.

 (فمثال زيادة الفوسفور يمكن ان تسبب نقصا في الزنك)الوقت 

 



 االحتياطات الواجب اتخاذها عند تحديد اعراض النقص والتسمم 
 بالعناصر الغذائية

( :   (Pseudo (false) deficiencyوجود اعراض نقص كاذبة 3.

:  اعراض مرئية تبدو شبيهة العراض نقص العناصر الغذائية

 .كاالمراض، زيادة الماء، متبقيات المبيدات،  واالصابة بالحشرات

في هذه الحالة يكون النبات : Hidden hunger))الجوع الخفي  4.

 .  يعاني من نقص بعض العناصر بدون ظهور دالئل تشير الى ذلك

 



 
أعراض نقص العناصر الغذائية في محصول  

 البندورة
  



 
 أعراض نقص العناصر الغذائية في محصول البندورة 
 
اعراض نقص العناصر الغذائية قد تظهر في اي مرحلة من •

 مراحل نمو النبات وتطوره

التشخيص المبكر لالعراض قد يساهم بشكل فعال في عالج •
 المشكلة



  
في اوراق  (N)أعراض نقص عنصر النيتروجين  

 البندورة
اصفرار االوراق القديمة بشكل 1.  

 كامل ومنتظم بما فيها العروق

االوراق الحديثة لونها اخضر 2.

 شاحب وصغيرة في الحجم

تفرع النبات يقل ويكون النبات 3.

 قصيرا وضعيفا

 هرم االوراق مبكرا قبل االوان4.

من الممكن معالجة االعراض 5.

 باضافة النيتروجين
 
 



 

  
في اوراق  (P)أعراض نقص عنصر الفوسفور 

 البندورة
 
 

ظهور بقع ميتة •
( -necrosisالتنخر)

 على االوراق

 تقزم النبات•

تلون الجانب االسفل •

للورقة باللون 

 االرجواني

 



 Figure 14: Characteristic potassium (K) 
deficiency symptoms. 

 

  
في اوراق  (K)أعراض نقص عنصر البوتاس  

 البندورة
 
 

 
 

في البداية ظهوراحتراق •

 يمين/حواف االوراق

ظهور اصفرار وبقع ميتة •

بين عروق االوراق مع 

 يسار/تقدم نقص البوتاس

نتشار الحروق من ٳ•

الحواف باتجاه منتصف 

 الورقة مع تقدم االعراض

 ال يمكن معالجة الحروق•

(Chlorosis is 
Irreversible) 

 

 



 

 

  
 في ثمار البندورة (K)أعراض نقص عنصر البوتاس  
 
نضج الثمار يكون • 

 غير منتظم 

ظهور اللون •

االخضر على 
 الثمار



 

 

  
في أوراق  (Ca)أعراض نقص عنصر الكالسيوم  

 البندورة
 
 

حركة الكالسيوم في •

 النبات بطيئة جدا

 موت قاعدة الورقة•



 

 

  
في ثمار  (Ca)أعراض نقص عنصر الكالسيوم  

 البندورة
 
 

تعفن الطرف •
 الزهري للثمار 

(Blossom-
end rot) 

مهاجمة الثمار •

 بالممرضات

 



 

 

  
في  (Mg)أعراض نقص عنصر المغنيسيوم  

 أوراق البندورة
 
 

فقدان اللون االخضر بين •

 عروق االوراق

 موت االنسجة فاقدة اللون•

ظاهريا نقص الكالسيوم •

 قد يشابه نقص البوتاس

 تجعد ظهر االوراق •

فقدان التجعدات اللون •
 االخضر وموتها 



 

 

  
في أوراق  (S)أعراض نقص عنصر الكبريت 

 البندورة
 
 

فقدان االوراق معظم لونها •

 االخضر

ظهور اللون االحمر على •

عروق وقاعدة االوراق 

 وغالبا في االسفل

تشابه االعراض نقص •

النيتروجين بشكل كبير 

ولكن االصفرار يكون اكثر 

انتظاما لجميع النبات بما 

 فيها االوراق الحديثة 

في الحاالت الشديدة تكون •

االوراق منتصبة ومثنية 

 وهشة

 

 

 



 

 

  
في أوراق  (Mn)أعراض نقص عنصر المنغنيز 

 البندورة
 
 

فقدان اللون االخضر •

 لالوراق الحديثة

في الحاالت الشديدة •

تظهر بقع ميتة على 

طول عروق 

 االوراق

ظهور اللون •

االرجواني على 

السطح العلوي 
 لالوراق

 



 

 

  
في أوراق  (Mo)أعراض نقص عنصر المولبدنم 

 البندورة
 
 

االعراض في •

المراحل االولى 

تشابه نقص 

يدخل : النيتروجين

في تمثيل المولبدنم 

 النيتروجين في النبات

فقدان اللون االخضر •
 االصفرار /لالوراق



 

 

  
في أوراق  (Zn)أعراض نقص عنصر الزنك 

 البندورة
 
 

في المراحل االولى تصبح •
 االوراق الحديثة صفراء

مع تقدم المراحل تزداد •
مساحة المناطق الميتة بين 

العروق في االوراق مع 
بقاء العروق الرئيسة 

 خضراء

االوراق تصبح صغيرة •
 جدا

 السالميات تكون قصيرة•

حيث تبدو االوراق على •
 االشجار/شكل الوردة



 

 

  
في أوراق  (B)أعراض نقص عنصر البورون 

 البندورة
 
 

فقدان اللون االخضر •

بين عروق االوراق 
 في االوراق القديمة

فقدان اللون االخضر •

بين عروق االوراق 
 في االوراق القديمة

تصبح االوراق •

 واالفرع هشة 



 

 

  
في ثمار  (B)أعراض نقص عنصر البورون 

 البندورة
 
 

تبدو الثمار مشوهة مع •
 ظهور الفلين



 

 

  
في أوراق  (Cu)أعراض نقص عنصر النحاس 

 البندورة
 
 

 تكون االوراق ملتفة•

 ومنحنية لالسفل

فقدان اللون االخضر •

مع فقدان دائم لالنتفاخ 

 في االوراق الحديثة

 



 

 

  
في أوراق  (Fe)أعراض نقص عنصر الحديد 

 البندورة
 
 

فقدان اللون االخضر في •

قاعدة االوراق بشكل 

 كثيف

تبدأ االعراض بفقدان •

اللون االخضر ما بين 

عروق االوراق الحديثة 

تتطور الى ابيضاض 

 كامل لالوراق

بسب قلة حركة الحديد، •

تظهر اعراض النقص 

 على االوراق الحديثة

 



 
أعراض نقص العناصر الغذائية في محصول  

 الباميا
  



 اعراض نقص النيتروجين في محصول الباميا

N deficient-older leaf Normal -older leaf 



 أعراض نقص الكبريت في محصول الباميا

Normal -leaf S deficient-leaf 



 أعراض نقص البوتاس في محصول الباميا



 أعراض نقص الحديد في محصول الباميا



 االحتياجات المائية للبندورة والبامية

 



 االحتياجات المائية للبندورة والبامية

 االحتياجات المائية المحصول

 دونم/3م

 439 مكشوف/بندورة

 563 محمي/بندورة

 558 بامية



 :تحسب االحتياجات المائية للمحصول من خالل معرفة•

 معامل المحصول 1.

 النتح المرجعي-التبخر2.

•ETc = ETo x Kc 

•ETc   = (يوم/ملم)االحتياجات المائية للمحصول 

 

•ETo =  (تحسب من المعادالت( )يوم/ملم)االستهالك المائي المرجعي 

 

•Kc  =معامل المحصول حسب مرحلة النمو 

   



يحدد موعد الري للمحصول باستخدام التنشومتر الذي يقيس •

حيث يوجد جداول خاصة تحدد . الشد الرطوبي في التربة

الشد الرطوبي المناسب لكل محصول الذي يحدد بدوره موعد 

 .الري لذلك المحصول



شكرا لحسن 

 االستماع
 


