
26نشرة رقم:

نقص التغذية في النباتات



مقدمة:

حتتاج النباتات اىل العديد من العنا�سر املعدنيه لكي تنمو طبيعيًا. بع�ض هذه العنا�سر مثل النيرتوجني، الفو�سفور، 
بينما  اال�سا�سيه،  العنا�سر  وت�سمى  ن�سبيًا  كبريه  بكميات  اإليها  يحتاج  والكربيت  املغني�سيوم  الكال�سيوم،  البوتا�سيوم، 
العنا�سر االخرى مثل احلديد، البورون، املنجنيز، الزنك النحا�ض، املوليبدنيم والكلوراين يحتاج اإليها النبات بكميات 

قليله وت�سمى العنا�سر ال�سغرى اأو املغذيات ال�سغرى اأو العنا�سر النادره.

اإن العنا�سر الكربى والعنا�سر ال�سغرى كالهما ا�سايًا لنمو النبات، وعندما توجد يف النبات بكميات �سغريه اقل من 
امل�ستويات الدنيا املطلوبه للنمو الطبيعي ي�سبح النبات مري�سًا وتظهر عليه اأعرا�ض داخليه وخارجيه خمتلفه، ميكن 
اأن تظهر االعرا�ض على جميع اأع�ساء النبات اأو على اي جزء منها مت�سمنة االوراق، ال�سيقان، اجلذور، االزهار، الثمار 

والبذور.

اإن اأ�سكال االعرا�ض الناجته عن نق�ض بع�ض املغذيات تعتمد ا�سا�سًا على وظيفة ذلك العن�سر املعني يف النبات. هذه 
الوظائف يحتمل اأنها تثبط اأو تتداخل مع بع�سها البع�ض عندما يكون العن�سر ناق�سًا، بع�ض االعرا�ض مت�سابهه نتيجة 
معني  عن�سر  لنق�ض  مرافقه  عادة  تكون  االخرى  امل�سخ�سه  ال�سفات  ولكن  العديده،  العنا�سر  من  عن�سر  اي  نق�ض 
فقط. اإن عددًا من اأمرا�ض النبات حتدث �سنويًا يف معظم املحا�سيل الزراعيه يف كثري من املناطق ب�سبب نق�ض يف كمية 
عن�سر من عنا�سر عديده ا�سا�سيه للنبات من الرتبه حيث ينمو النبات، اأو نتيجة لنق�ض قابليتها لالمت�سا�ض من قبل 
النبات. اإن وجود كميات اأقل من الكميات ال�سروريه للنمو العادي للنبات من معظم العنا�سر ال�سروريه للنبات عادة 
توؤدي اإىل خف�ض يف االنتاج ويف النمو فقط. عندما يكون النق�ض كثريًا تكون الكميه املتوفره اأقل من م�ستوى حمدد تظهر 

على النبات اأعرا�ض حاده اأو مزمنه وميكن اي�سًا اأن ميوت النبات.

وبع�ص االمثله ال�صطربات نق�ص العنا�صر مبينه يف اجلدول ادناه:
االعرا�صوظيفة العن�صرالعن�صر

يوجد يف معظم مكونات نيرتوجني
اخلاليا

ي�سعف منو النباتات وتكون ذات لون اأخ�سر فاحت، تتحول االوراق 
ال�سفليه اىل اللون اال�سفر اأو البني الفاحت، تكون ال�سقان  ق�سريه 

وا�سطوانيه.

ف�سفور

يوجد يف االحما�ض 
 RNA، DNA النوويه

والف�سفولبيدات )االغ�سيه( 
ADP، ATP

ي�سعف النمو يف النباتات وتكون االوراق ذات لون اأخ�سر مزرق مع 
وجود �سبغات اأرجوانيه، اأحيانًا تتحول االوراق ال�سفليه اإىل برونزي 
فاحت مع وجود بقع اأرجوانيه اأو بنيه، تكون االغ�سان ق�سريه رفيعه، 

قائمه، مغزليه.

بوتا�سيوم
يعمل كعامل م�ساعد يف كثري 

من التفاعالت

تكون النباتات ذات فروع رفيعه ويظهر عليها يف حاالت �سده اال�سابه 
ظاهرة املوت الرجعي )موت القمم(. تظهر االوراق القدميه �ساحبه 
مع تلون قممها باللون البني، اإحرتاق احلواف، كثري من البقع البنيه 

تكون عادة بالقرب من احلواف تظهر يف االن�سجه اللحميه خاليا 
ميته )نكروزز(.



يوجد يف الكلوروفيل ويف مغني�سيوم
اأجزاء كثريه من االنزميات

تظهر االعرا�ض على االوراق الكبريه يف ال�سن ثم االوراق االحدث 
حيث ت�سبح مربق�سه اأو �ساحبه ثم تتحول اىل اللون املحمر.  بع�ض 

االحيان تظهر بقع ميته. قمم وحواف االوراق تتجه اإىل اأعلى وتاأخذ 
االوراق �سكل الكا�ض وميكن اأن ت�سقط االوراق.

كال�سيوم

ينظم نفاذية االغ�سيه، 
ي�سكل اأمالح مع البكتينات، 

يوؤثر على ن�ساط كثري من 
االنزميات

تظهر االوراق احلديثه وت�سبح قممها ذات �سكل خطايف اىل اخللف 
وتتجعد احلواف، تكون االوراق غري منتظمه يف �سكلها ممزقه مع 

وجود حروق بنيه اأو تبقعات بنيه. ميوت الربعم الطريف اأخريًا، 
تكون النباتات قليله اجلذور، ذات جمموع جذري �سئيل ي�سبب تعفن 

الطرف الزهري لكثري من الثمار.

بورون

مل تعرف وظيفته احلقيقيه 
كلية، يوؤثر يف نقل ال�سكريات 

وغ�ستعمال الكال�سيوم يف 
تكوين جدار اخلليه.

ت�سبح قواعد االوراق احلديثه للرباعم الطرفيه خ�سراء فاحته 
واأخريا تتك�سر وت�سقط، ت�سبح ال�سيقان واالوراق م�سوهه النباتات 
متقزمه. الثمار، اجلذور اللحميه اأو ال�سيقان ميكن اأن تت�سقق على 

ال�سطح اأو تتعفن يف املركز ب�سبب عدة اأمرا�ض نباتيه مثل تعفن 
القلب يف بنجر ال�سكر، القلب البني يف اللفت، القلب االجوف اأو 
البني يف القرنبيط، تت�سقق �ساق الكرف�ض، البقع الفلينيه، املوت 

الرجعي وتقزم التفاح، الثمره ال�سلبه يف احلم�سيات، مر�ض القمه 
يف التبغ .. الخ 

يوجد يف بع�ض االحما�ض كربيت
االمينيه وكمرافق اأنزميي

ت�سبح االوراق احلديثه خ�سراء باهته اأو �سفراء فاحته بدون اي 
تبقع. االعرا�ض ت�سابه تلك االعرا�ض الناجته عن نق�ض النيرتوجني.

حديد

عامل م�ساعد يف تكوين 
وبناء الكلوروفيل ويدخل 

يف تركيب العديد من 
االنزميات

ت�سبح االوراق احلديثه �سديدة ال�سحوب ولكن عروقها الرئي�سيه 
تبقى متميزه باللون االخ�سر، تظهر بع�ض االحيان بقع بنيه قد يجف 

جزء من الورقه اأو الورقه كلها قد ت�سقط االوراق.

زنك 
)خار�سني(

جزء من االنزميات الداخله 
يف بناء االك�سجني ويف 

اك�سدة ال�سكريات

يظهر على االوراق اإ�سفرار ما بني العروق واأخريًا ت�سبح متحلله 
وتظهر بع�ض ال�سبغات االرجوانيه، تكون االوراق قليله و�سغريه، 

تكون ال�سالميات ق�سريه واالغ�سان املتكونه متورده وينخف�ض اإنتاج 
الثمار، ت�سقط االوراق اإبتداء من القاعده اإىل قمة الفرع ت�سبب 
مر�ض الورقه ال�سغريه يف التفاح ويف ا�سجار اللوزيات والعنب.



يدخل كمكون يف كثري من نحا�ض
اأنزميات االك�سده

تذبل قمم االوراق احلديثه للنجيليات وت�سبح حوافها �ساحبه. تف�سل 
االوراق يف اأن تنفرد ومتيل الن تاأخذ �سكل الذبول. ينخف�ض الت�سنبل 
وتكون ال�سنابل متقزمه وم�سوهه، تف�سل حما�سيل اخل�سار يف النمو.

منغنيز

يدخل جزئيًا يف عدة 
اأنزميات للتنف�ض، التمثيل 

ال�سوئي واإ�ستعمال 
النيرتوجني

ت�سبح االوراق �ساحبه ولكن العروق ال�سغريه تبقى خ�سراء وتنتج 
تاثريات كابحه للنمو

تظهر بقع متحلله على الورقه

تتحول االوراق امل�سابه ب�سده اىل اللون البني وتذبل

مكون ا�سا�سي يف اأنزمي موليبنوم
اإختزال النرتيت

يظهر على البطيخ ونباتات اأخرى اإ�سفرار �سديد وتقزم وتف�سل يف 
عقد الثمار.

•  نقاًل عن مقال خا�ض �سادر عن جملة جذور الزراعيه، العدد 69، اآب 2003. 	
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