
 م      بسم هللا الرحمن الرحي

Last Lecture Of Soil Fertility 

 العناصر الصغرى 

 

 

 سميت بالصغرى أي يحتاجها النبات بكميات قليلة وان هذه العناصر هي : 

( Zn , Cu , Mo , Mn , B , Cl , Fe )            

 

  IRON ( fe )الحديد   ❖

( وقد   ppm 200يعتبر الحديد من اكثر العناصر انتشاراً في القشرة األرضية ويتراوح بحدود ) 

 .    % 10يصل الى 

 

 صور الحديد الموجودة في التربة :

o   يتواجد الحديد في معظم المعادن الطينية مثل الفيرمكيواليت وخصوصا في معدن البايوتايت 

o   يتواجد الحديد على صيغة اكاسيد مثل(   الهيمتايتFe2O3     ويتحرر نتيجة عمليات )

 التجوية والهدم . 

o   يتواجد على صيغFe++ , Fe+++                    ويمكن ان يتواجد على صيغة ايونات

Fe2(OH)2
+   or   Fe(OH)++   . ذائبة في محلول التربة 

o  عن الكمية الجاهزةالحديد الكلي الموجود في التربة ال يعبّر عن جاهية الحديد او ال يعبر 

للحديد لذلك ان الكمية الجاهزة للحديد قليلة جداً ومنخفضة وخصوصاَ في ترب المناطق 

 الجافة وشبه الجافة .

 

 

 ؟ ما هي عالقة درجة التفاعل بجاهزية الحديد في التربة 



( حيث ينخفض   PHمن العوامل التي تشارك في انخفاض جاهزية الحديد هي ) درجة تفاعل التربة 

وخاصة في الترب ذات درجة تفاعل العالية حيث يقل نشاط الحديد   PHنشاط الحديد بزيادة رقم  

 مرة ولذلك محتوى الترب الحامضية من الحديد يكون عالي .  1000

هزية الحديد والعكس صحيح , أي بمعنى آخر تحت ظروف كلما زادت جا PHكلما انخفض رقم 

عنى آخر جاهزية الحديد تحت ظروف الترب الترب العراقية هناك مشكلة في جاهزية الحديد أي بم

العراقية تكون عالية وهذا ما يحدث عندما تغمر التربة بالماء , وعند زراعة محصول الرز يتحول 

ك لعملية اختزال , وقد يزداد تركيز الحديد في محلول أي يخضع ذل ++Feالى  +++Feالحديد من  

التربة وقد يصل الى تراكيز السميّة في بعض االحيان ويمكن ان يصل تركيز الحديد في محلول 

وهي تراكيز سامة أي بمعنى آخر تحت ظروف غمر التربة بالماء تزداد  ppm 200التربة الى 

   مة غير صالحة للنبات .لكن هذه الجاهزية قد تكون سا جاهزية الحديد

Impo. / هل تسّمد بالحديد تحت ظروف زراعة الرز ؟  اذا كان لديك حقل 

ال يجوز التسميد بالحديد الن الرز يحتاج الى كميات كثيرة من الماء والماء يؤدي الى ظروف 

 اختزال للحديد ويؤثر ذلك على جاهزية الحديد . 

 

 اعراض تقص الحديد : 

العناصر المتحركة في التربة على صيغة مركبات مخلبية ويعتبر عنصر غير سهل يعد الحديد من 

 الحركة داخل اجزاء النبات لذلك تظهر اعراض النقص على :

االجزاء والنموات الحديثة لعدم انتقال وتوزيع الحديد من االجزاء القديمة الى االجزاء  •

 الحديثة التكوين . 

 ما بين العروق الدقيقة للورقة الكثر النباتات . تتمثل اعراض النقص بظهور االصفرار  •

 اكثر المحاصيل حساسة لنقص الحديد هي الحمضيات والعنب والتفاح والخوخ .  •

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على جاهزية الحديد : 



مادة اصل التربة ) انخفاض في كمية الحديد خاصة في الترب الرملية ( وهذا ينعكس على   •

 الجاهزية .

 الكالسيوم :  وجود كربونات •

وجد ان العوامل التي تلعب دوراً في التاثير على جاهزية الحديد هو وجود كربونات  

وقد ال   CaCo3الكالسيوم في التربة , حيث تتميز المناطق الجافة بوجود كميات كبيرة من 

على كمية او نسبة كربونات   وإنماالكلية في التربة  CaCo3يعتمد الحديد الجاهز على كمية 

 , كلما زادت كربونات الكالسيوم كلما زادت من نشاط الحديد . الكالسيوم المتوفرة 

 

                                          CaCo3 +  H2O → Ca(Hco3)2                                             

 

   

Hco3 Ca 

 

o  ترفع من قيمةPH   للتربة وتقلل من

 جاهزية الحديد . 

 

o  يمتص من قبل النبات مؤدياَ ذلك الى

  PHرفع من قيمة 

 

o   يحول الحديد من حديد نشط داخل النبات

الى حديد غير نشط وبالتالي تظهر 

 Iron) )اعراض نقص الحديد

Clorisis 

 

o  ينافس الحديد على مواقع االمتصاص

وبالتالي تقل كمية الحديد الممتصة من  

 قبل النبات  

o  يؤدي الى ظهور ظاهرة اصفرار الحديد

( Iron Clorosis ) 

 

o   ان تلك الظاهرة تظهر على النبات عند

نقص الحديد الن الحديد يدخل في  

 تركيب الكلوروفيل 

 

المستويات العالية من الفسفور تؤدي الى ظهور اعراض النقص فيؤدي ذلك الى ترسيب   •

 الحديد على صيغة فوسفات الحديد . 

 المستويات العالية من العناصر الصغرى االخرى مثل النحاس والزنك في محلول التربة . •

 درجة تفاعل التربة كما وّضح سابقاً .  •

 اسمدة الحديد : 



او على صيغة مركبات مخلبية   FeSO4الحديد يضاف كأسمدة اما على صيغة كبريتات الحديد 

 ومن هذه االسمدة هي : 

o   كبريتات الحديدوز{ FeSO4. H2O }   ًوتعد من اكثر االسمدة انتشاراً واستعماال  :

 حديد .  %20وتحتوي على 

 

o   اوكزاالت الحديدوز{FeC2O4. 2H2O }   الحديد الذائبة مع  :  يصنع من تفاعل امالح

 حديد .  %30حامض االوكزاليك ويحتوي على 

 

o   كبريتات الحديديك{ Fe2(SO4)3 }    اقل ذوباناَ وجاهزية من سماد كبريتات الحديدوز  :

 حديد  %28ويحتوي على 

 

o             مركبات مخلبيةYou can find it in the fertility book page 246 . 

 

اكثر المعالجات للعناصر الصغرى هي طريقة الرش من مرتين الى ثالث مرات والسبب يعود الى  

ان عند اضافة اسمدة الحديد وكذلك كل العناصر االخرى الى التربة تترسب وتتحول الى صور غير  

 جاهزة في كثير من االحيان . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANGANISE  ( Mn )المنغنيز   ❖



 

, ويحتاجه النبات بكميات قليلة  ppm 300 – 200المحتوى الكلي من المنغنيز في التربة بحدود 

 ويتواجد في مختلف الصخور االولية ويتحرر عن طريق عمليات التجوية . 

األكاسيد المعقدة ( وكذلك  –وان المعادن الحاوية على هذا العنصر هي ) األكاسيد البسيطة 

 الكربونات والسيليكات . 

 صور المنغنيز الموجودة في التربة :  

 التربة بثالث صور وهي : يتواجد المنغنيز في 

I. Mn++   الصورة المختزلة وتتواجد هذه الصورة في الترب الحامضية وهذه ,

الصورة هي التي يمتصها النبات أي بمعنى اخر ان هذه الصورة تكون جاهزة للنبات  

 . 7المنخفض أي االقل من  PHفي الترب ذات 

 

II. Mn+++   الصورة المؤكسدة وتتواجد هذه الصورة في الترب المتعادلة أي ذات ,

Mn2O3متعادلة  ويتواجد على صيغة   PHدرجة تفاعل  −  nH2O  . 

 

III. Mn+4   المؤكسدة ايضاً وتتواجد في الترب القاعدية او الكلسية ويكون بصيغة

MnO2. nH2O   وعليه فان هذه الصورة تكون غير جاهزة للنبات أي بمعنى اخر  ,

وتكون جاهزية    Mn+4ان في الترب الكلسية او القاعدية تكون الصورة السائدة هي  

 المنغنيز منخفضة .

 

Impo. Note  تزداد جاهزية المنغنيز بانخفاض رقم /PH   وتقل الجاهزية بارتفاعPH   أي بمعنى

الوسط او عندما   PHمرة لكل وحدة واحدة من الزيادة في   100 تقل اخر وجد بان نسبة المنغنيز

 وحدة واحدة .  PHيرتفع 

مستوى المنغنيز في التربة يعتمد على ) األكسدة واالختزال ( أي بمعنى اخر يتاثر المنغنيز بعمليات  

 االكسدة واالختزال .

 

 ة المنغنيز : العوامل المؤثرة على جاهزي

o  درجة التفاعل( PH ) . 



o . المادة العضوية 

o . رطوبة التربة 

o   نشاط الكائنات : تحت ظروف زراعة الرز , تسود الظروف االختزالية وعليه فان جاهزية

المنغنيز تزداد تحت هذه الظروف وقد يصل مستوى المنغنيز في بعض االحيان الى السمية ,  

معتدل , حيث تنشط االحياء المؤكسدة للمنغنيز  PHف نشاط االحياء يكون عالي تحت ظرو

أي تعمل على اكسدة المنغنيز ولذلك عند عمليات تعقيم التربة نجد ان هناك زيادة في  

 جاهزية المنغنيز . 

 

o لوحظ ان تعقيم التربة تزيد من جاهزية المنغنيز  : 

يفسر ذلك بان جاهزية المنغنيز تزداد عند تعقيم التربة وذلك بسبب ان عملية التعقيم تقتل جميع   

 الكائنات المسئولة عن عملية اكسدة المنغنيز . 

o   اضافة االسمدة االمونيومية تزيد من جاهزية المنغنيز ويكون تاثير هذه االسمدة على موقف

مما يؤدي الى زيادة   PHتؤدي الى خفض العنصر بصورة ايجابية , حيث هذه االسمدة  

 جاهزية المنغنيز . 

 

 احتياج النبات لعنصر المنغنيز : 

, اكثر المحاصيل احتياجاً للمنغنيز هي   ppm 150 – 20ان تراكيز عنصر المنغنيز تتراوح بين 

لذرة امحاصيل الحبوب ) الحنطة ( والتي تستجيب لدرجة كبيرة باضافة المنغنيز في حين ان 

 الصفراء تكون غير حساسة لهذا العنصر .

 اعراض نقص المنغنيز :

 ان عنصر المنغنيز بطيء الحركة داخل النبات أي ان اعراض النقص تظهر على النموات الحديثة

 أي يحدث اصفرار في العروق الوسطة لالوراق .

 

 

 اسمدة المنغنيز :

o  كبريتات المنغنيزMnSO4  منغنيز . % 28 – 26يحتوي على 

o   اوكسيد المنغنيزMnO   منغنيز . % 68 – 41يحتوي على 



o  سمادMnEDTA  منغنيز . % 12المغلف يحتوي على 

لعناصر بطريقة الرش على النباتات حيث يعاد  ا نلجأ الى التسميد الورقي أي بمعنى اخر اضافة هذه 

السماد مباشرة الى التربة يؤدي الى حدوث تفاعالت   مرات الن عند اضافة 3 – 2الرش من 

 .   MnSO4 كيميائية تثبت 

 

  BORON ( B ) البورون  ❖

يعتبر عنصر البورون من العناصر الغذائية الصغرى وتتراوح كميته في الترب والتي تكون قليلة  

وال يوجد بتراكيز عالية سامة في ترب المناطق الجافة وشبه الجافة , اال اذا     ppm 80 – 7مابين 

على   اضيف الى التربة بكميات كبيرة عن طريق االسمدة الكيميائية , ان المعادن التي تحتوي

 . Tourmalineوكذلك    Fluorine Borosilicateالبورون في التربة هي  

 

ان معظم البورون الجاهز في التربة يرتبط بالجزء العضوي ويحتفظ به بقوة وعند تفسخ او   -

تحلل المادة العضوية يتحرر البورون , حيث تأخذ النباتات جزءاً منه والجزء اآلخر يغسل 

جزءا قليالً من البورون يحتفظ به الطين وخسارته في المناطق  الى اعماق التربة كما ان

 الرطبة ذات النسجة الناعمة اقل من تلك ذات النسجة الخشنة .

 

 : يدمص البورون على الجزء المعدني في التربة ويعتقد ان موقع االدمصاص للبورون هي  -

 

 مركبات هيدروكسيد الحديد وااللمنيوم التي توجد كغطاء او ترافق معادن الطين . – 1

 اكاسيد الحديد واأللمنيوم .  – 2

 .    Micaالمعادن الطينية خاصةً معدن المايكا  – 3

 .   Feromgensia Mineralمعادن  – 4

ومن المعروف ان جاهزية البورون تقل بإضافة الجير ) كربونات الكالسيوم ( التي تسبب حالة  

النقص في البورون في اكثر األحيان , وهذه الجاهزية الواطئة للبورون تعود الى الزيادة الحاصلة  

 من قبل جزيئات التربة . ادمصاص البورات في 

 



 العوامل التي تشارك في انخفاض جاهزية البورون :

 الترب ذات المحتوى الواطئ من البورون ومنها  :   - 1

 الترب المتطورة من الترسبات النهرية .  ✓

 .  Podzolsترب  ✓

 الترب العضوية المشبعة بالماء . ✓

 الترب المعرضة لعمليات الغسل . ✓

 الترب ذات األمطار المتوسطة والغزيرة . – 2

 الترب ذات المحتوى العالي من الطين . – 3

 الظروف الجافة وخاصة في فصل الصيف حيث تكون حركة البورون في التربة معدومة .  – 4

وبشكل عام فأن ترب المناطق الجافة وشبه الجافة ذات محتوى اعلى من البورون من ترب المناطق 

 .    PH = 7 – 9مليات الغسل , وان امدصاص البورون يحدث عند رقم الرطبة بسبب ع

 اعراض النقص :

يعد البورون من العناصر غير المتحركة نسبياً في النبات لذلك تظهر اعراض النقص على النموات 

 ( In The Book ) الحديثة .

 اهم الوظائف الحيوية واحتياجات النبات لعنصر البورون : 

عمليات انتقال السكريات في النبات حيث يتفاعل مع السكريات مكوناً معقد من السكر يسهل  ✓

 مع البورون . 

ان النباتات الحساسة لهذا العنصر هو البنجر السكري وشمندر الماشية ونبات الكرفس , وان  ✓

وبصصورة عامة تعد النباتات ذات  النباتات ذات األحتياج العالي هي القرنابيط واللهانة  

 فلقتين اكثر احتياجاً من نباتات ذات الفلقة الواحدة . ال

 

 أسمدة البورون : 

o   بورات الصوديوم{ Na2B4O7. 10H2O }     : هذا السماد من اكثر األسمدة ويعد

 بورون ويكون هذا السماد قابل للذوبان بالماء .  %11استعماالً , ويحتوي على 

 



o  بورون ويصنع من   %17حامض البوريك : له القابلية على الذوبان في الماء ويحتوي على

 تفاعل حامض الكبريتيك والبوراكس كما في المعادلة التالية : 

 

Na2B4O7 +  H2So4 + 5H2O →   Na2So4 +  4H3Bo3 

 

  ZINC ( Zn )الزنك  ❖

 وان صور الزنك الموجودة في التربة هي :  ppm 300 – 10يوجد الزنك في التربة اعتيادياً بين 

معادن الطين المختلفة , ان نصف القطر األيوني للزنك يكون مشابهاً بصورة كبيرة ألنصاف   •

,Mg+2اقطار  Fe+2    ولهذا فان هذه األيونات ممكن ان تحل محله في المعادن ) سيليكات ,

( من خالل عملية األحالل المتماثل مثل   Ferromgensia Silicate –المغنيسيا الحديدية 

 يلدز والبيوتايت . معادن الهورن

 

  ZnCo3 –وكذلك كربونات الزنك  ZnS –يوجد على صورة امالح مثل كبريتيدات الزنك  •

. 

 

يوجد في المعادن االولية فانه ربما يتواجد ايضا على سطوح التبادل للمعادن الطينية او   •

 المادة العضوية بصورة مدمصة .

 

يوجد على صورة زنك ذائب في محلول التربة , ويالحظ ان القيم الكلية للزنك في محلول  •

43التربة المتعادلة الحموضة او القاعدية يكون ما بين   × 10−8M     3و × 10 −6M 

      CaCo3وخاصة في الترب التي تحتوي على  PHويالحظ ان ذوبانه يقل بزيادة رقم  

 )الترب الكلسية ( .

 

يتفاعل مع المادة العضوية في التربة ويتكون نتيجة لذلك مركبات الزنك العضوية الذائبة  •

من الزنك الذائب ) مركبات عضوية ذائبة تشترك بصورة  %60وغير الذائبة , حيث تكون 

نك غير ( , اما مركبات الز - Fulvic Acidرئيسية مع األحماض األمينية واحماض فولفك 

 .   Humic Acidالذائبة فترتبط مع 

 

مستوى الزنك في التربة يعتمد على طبيعة مادة اصل التربة وقد يوجد الزنك في بعض   •

 الترب بكميات عالية نتيجة لتأثر هذه الترب بفضالت المعادن .



 

 العوامل المؤثرة على جاهزية هذا العنصر : 

 :   PHدرجة تفاعل التربة  •

 . جاهزية الزنك تكون عالية في الترب الحامضية اكثر من الترب القاعدية  ✓

تقل ذوبانية مركبات الزنك وخاصة عندما تتواجد كربونات الكالسيوم   PHكلما يرتفع  ✓

. 

 وحدة واحدة .  PHمرة عندما يرتفع ال  100تقل ذوبانية الزنك في محلول التربة  ✓

 ممكن ان يترسب على صيغة كربونات الزنك . ✓

 

 المستويات العالية من الفسفور :  •

 

تظهر اعراض نقص الزنك في الترب المسمدة بكميات كبيرة من األسمدة الفوسفاتية   ✓

 ويعود سبب ذلك الى التداخل بين الزنك والفسفور . 

 التأثير الفسيولوجي نسبة الى تكوين مركبات فوسفات الزنك . ✓

 ونقل الزنك الى النبات . المستويات العالية من الفسفور تعيق امتصاص  ✓

 

 انخفاض درجات الحرارة وانضغاط التربة :  •

 

تؤدي تلك الظاهرة الى ظهور اعراض النقص على النباتات وذلك بسبب تأثير هذه   ✓

 الظروف في حاصل نمو الجذور .

انخفاض درجات الحرارة تؤدي الى انخفاض معدل تحرر الزنك من المادة العضوية  ✓

 الدقيقة .  نتيجة قلة نشاط األحياء

 

 

ألمطار الغزيرة تؤدي الى فقدان عنصر الزنك نتيجة عمليات الغسل مما يؤدي الى ظهور ا •

 اعراض النقص .

تؤدي الى انخفاض معدل تغليف الزنك نخفاض محتوى الترب الرملية من المادة العضوية ا •

 النبات ز مما يعرضه الى تكوين المركبات غير الجاهزة للذوبان واألمتصاص من قبل 



دة األصل للتربة ) المادة األُم ( تعد العامل األساس الذي له تأثير على الزنك ففقد المادة  ما •

 األصل يؤدي الى انخفاض مستويات الزنك في التربة .

 

 الوظائف الحيوية للزنك : 

 . Proteinasesيدخل في تركيب وتكوين عدد من األنزيمات مثل  ✓

 Carbonic -الكاربونيك المتأدرت   األنزيمات منها انزيميعمل على تحفيز عدد من  ✓

anhydrase   اينواليز وإنزيم– Enolase . 

 .  Starch Synthetase –بشترك في تكون النشا وتنشيط انزيم النشأ الذي هو   ✓

 يساعد في استطالة ساق النبات .  ✓

 ويحافظ على ثبات اجزاء الرايبوسومات .    Cيحفز تكون سايتوكروم  ✓

 

 راض نقص الزنك :اع

يعدعنصر الزنك بطيء الحركة داخل انسجة النبات , مما يؤدي الى ظهور اعراض النقص 

 على األجزاء العليا الحديثة وظهور األصفرار في اغلب األحيان على العروق الوسطية للورقة .

 عنصر الزنك حيث وجد ان : لنقص  وجد ان النباتات تختلف فيما بينها من حيث حساسيتها

o  غير حساسةنباتات الشوفان والحنطة والشعير وكذلك األعشاب تكون نباتات  . 

o   متوسطة الحساسيةنباتات البطاطا والطماطا والبنجر السكري والجت فهي نباتات  . 

o  لنقص الزنك  شديدة الحساسيةنباتات الذرة الصفراء والكتان والباقالء تكون . 

 

 

 

 

 اسمدة الزنك  : 

 التربة على شكل اسمدة كبريتية ومخلبية ومن هذه األسمدة هي : يضاف الزنك الى 

o المركبات المخلبية مثل  : 



- ZnEDTA    زنك .  %6وهذا السماد يحوي 

- NaZnNTA    زنك .  %13وهذا السماد يحوي 

- Na2ZnEDTA    زنك . %14وهذا السماد يحوي 

 

o  كبريتات الزنك- 𝐙𝐧𝐒𝐎𝟒. 𝐇𝟐𝐎 : 

- ZnSO4. H2O   زنك . %35ويحتوي على 

- ZnSO4. 7H2O   زنك . %33ويحتوي على 

 

o  اوكسيد الزنك– ZnO   : 

 زنك . %80ويعد من األسمدة غير قابلة للذوبان في الماء ويحتوي على 

 

 

 MOLYBDENOM ( Mo )الموليبدنيوم   ❖

ويكون     ppm 3.5 – 0.6ان المحتوى الكلي لمعظم الترب الزراعية من المليبدنيوم ستراوح بين 

 .   ppm 0.2, ان الكمية الجاهزة من هذا العنصر في الترب هي  ppm 2معدله حوالي 

 صور الموليبدنيوم الموجدودة في التربة : 

o  والمعادن االولية . يوجد بشكل كبير في التركيب البلوري للمعادن الطينية 

o  : يوجد على صورة كبريتيدات واكاسيد وبالتالي يمكن ان يكون العنصر بالصور التالية 

 كجزء من الهيكل البلوري للمعادن االولية والثانوية وهو غير جاهز .  ✓

MoO4كأيون سالب مدمص   ✓
 ويكون جاهز .   2−

 كجزء من المادة العضوية . ✓

 التربة . كمركبات ذائبة في محلول  ✓

o . يوجد بصورة كبيرة على شكل مركبات اوكسجين وهي صورة مغايرة ألكثر من العناصر 

o انه يدمص بواسطة معادن التربة والمواد   بسلوكه داخل التربة حيث  يشبه الفسفور والكبريت

 شبه الغروية بطريقة مشابهة لكل من االنيونين الفسفور والكبريت .

o عتمد على رقم  ان عملية االدمصاص هي عملية تPH   ,  ففي الترب المتعادلة والقاعدية

ولذلك فان جاهزيته تقل بانخفاض درجة   PHيكون امدصاصه قليل ويزداد بانخفاض رقم 

ة جاهزيته في الترب القاعدية وتفسير هذه الجاهزية هو  التفاعل وبالتالي سوف نتوقع زياد



الموجود    OHبالهيدروكسيل عملية حصول ابدال المليبدنيوم المدمص على سطح الترب 

 في محلول التربة .

Clay− MoO4

− MoO4 +  2OH →   Clay − OH
−MoO4

− OH +  MoO4                              

 محلول التربة      

 

o  هناك انيونات ممكن ان تتبادل مع الموليبدنيوم ومثال على ذلك من الناحية العلمية التاثير

االيجابي الناتج من اضافة الفسفور حيث يعمل على االحالل محل الموليبدينيوم ويتضح بان  

الهيدروكسيل هي االكثر تاثيراً في زيادة كمية هذا العنصر في محلول   OHتاثير ايونات 

 التربة .

 

 اعراض نقص الموليبدنيوم : 

 من العوامل المهمة التي تشارك في ظهور اعراض النقص هي : 

o  درجة تفاعل التربةPH  . 

o  المستويات العالية من الحديد وااللمنيوم حيث يزداد تركيز هذا العنصر في الترب الحامضية

 حيث يتفاعل مع مكونات مولبيدات الحديد وااللمنيوم غير الذائبة . 

, كما ان الترب الرملية  5.5اقل من  PHحيث تظهر اعراض النقص في الترب الحامضية ذات 

المغسولة تعاني ايضاً من ظهور اعراض النقص , وكذلك فأن جزء من المولبيديوم يوجد على  

صيغة مولبيديوم عضوي وبتحلل المادة العضوية يتحول هذا الجزء الى صورة جهزة لألمتصاص 

ولقد وجد بأنه حتى في التر الحامضية يستطيع النبات ان يمتص كمية كافية من  من قبل النبات 

 الموليبديوم وهذا يحدث عند تحلل المادة العضوية وتحرره بكميات كافية . 

 

 احتياج النبات لهذا العنصر : 

عنصر تختلف النباتات من حيث احتياجاتها لهذا العنصر ولقد وجد بأن اكثر النباتات احتياجاً لهذا ال

 .هي ) البقوليات , القرنابيط , اللهانة ( وال تكون نباتات ذات الفلقة الواحدة حساسة لهذا العنصر 

ويعود سبب ذلك الى المحتوى  ppm 1ومحتوى النباتات يكون اعتيادياً قليل حيث يكون اقل من 

القليل جداً من هذا العنصر الموجود في محلول التربة , وخالفاً لبقية العناصر الصغرى بان 



الموليبدنيوم يمكن ان يمتص من قبل النباتات بكميات كبيرة دون ان يحدث تأثيرا ساماً ولوحظ  

 التسمم بهذا العنصر عندما يكون مستواه بتراكيز عالية جداً . 

o  يعد جزء ضرورس في محتويات انزيمين رئيسيين في النباتات وهماNitrogenase , 

Nitrate Reductase   حيث فعالية هذين األنزيمين تعتمد على التغير الحاصل في تكافؤ

Mo+6الموليبدنيوم وحسب المعادلة :            +  e            Mo+5 

 

 

يتروجين من قبل البكتريا الحرة وكذلك يساعد في تثبيت الن  Nitrogenaseوان انزيم 

 التعايشية . 

o  0.2النباتات تكون في حالة نقص بالموليبدنوم عندما يكون مستوى هذا العنصر اقل من 

ppm   

o  . في الترب الحامضية ينصح بأضافة الجير ) الكلس ( لمنع حدوث النقص في هذه الترب 

 

 التسمم بالموليبدنيوم : 

هذا العنصر تعتبر سامة خاصة بالنسبة لحيوانات الرعي كالماشية واألغنام  الكميات الفائضة من 

 وظهرت هذه الحالة في امريكا واستراليا حيث يكون محتوى الترب عالياً من هذا العنصر .

في عليقة الحيوانات    Mo , Cuناتج عن عدم التوازن بين     Molybdenosisان الموليبدنوسيس  

ويؤدي هذا التسمم الى توقف في   ppm 5يادة محتوى األعشاب عن المجترة وهذا يحصل عند ز

النمو ) قصر القامة ( وتشويه للعضام في الحيوانات ويمكن تصحيح ذلك عن طريق اضافة 

 كبريتات النحاس عن طريق الفم او الى التربة .

 

 

 اسمدة الموليبدنوم : 

 ان من اهم األسمدة هي : 

.Na2MoO4 }مولبيدات الصوديوم   • 2H2O }   46ويحتوي على% - Mo  . 

.6Mo7O24(NH4) }مولبيدات األمونيوم   • 4H2O }   54ويحتوي على% - Mo . 

 



 

 CUPRIC  ( Cu )النحاس   ❖
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The End 


