
01نشرة رقم:
أهمية الحديد في تغذية

النباتات 
زنك،  اخرى:  ) عنا�صر  للنبات  الالزمة   )microelements( ال�صغرى  العنا�صر  اهم عن�صر من  يعترب احلديد 
منغنيز ، نحا�س ، بورون( و دون ان ت�صتوعب اجلذور عن�صر احلديد من الرتبة با�صتمرار ال ميكن ان يتطور النبات 

ب�صكل �صليم.
و احلديد هو مبثابة عن�شر م�شجع لعدد من العمليات البيولوجية:

عملية التنف�س : ي�صرتك احلديد يف عملية تنف�س النباتات كمركب حيوي و اأ�صا�صي يف هذه العملية . و يوؤدي نق�س . 1
احلديد اىل قلة تنف�س النبات و امل�س بنموه.

عملية التمثيل ال�شوئي : يدخل احلديد يف هذه العملية كاأحد مركبات جزيئات الكلوروفيل و كم�صجع لهذه العملية . 2
اأي�صًا. و يف حالة نق�س يف احلديد القابل لالمت�صا�س من قبل اجلذور يطراأ ا�صفرار على االأوراق نتيجة نق�س 
الكلوروفيل. و اأعرا�س النق�س يف احلديد تظهر اواًل يف االوراق نتيجة نق�س الكلوروفيل . و اأعرا�س النق�س يف 
احلديد تظهر اأواًل يف االوراق احلديثة )ال�صغرية(، حيث يظهر ا�صفرار على الورقة وخا�صة يف املناطق املوجودة 
بني عروق الورقة . و يف مرحلة متاخرة اأكرث حني ي�صتمر نق�س احلديد ت�صفر االوراق بكاملها و جتف مما مي�س 

بالنمو ب�صكل �صديد . و يف حاالت متطرفة ميكن ان يوؤدي النق�س ال�صديد يف احلديد اىل موت النبات اي�صًا. 

أسباب نقص الحديد في النبات

%3 من وزن الرتبة( مما ي�صمن تزويد  يوجد احلديد يف معظم االأتربة املوجودة يف البالد بكميات كبرية ) لغاية 
النباتات باحلديد با�صتمرار . غري اأن معظم احلديد يف الرتبة على �صكل مركبات �صعبة الذوبان جدًا بحيث تكون كمية 
احلديد املذابة يف حملول الرتبة �صئيلة جدًا . و يزداد ذوبان مركبات احلديد كلما ازدادت درجة حمو�صة الرتبة . غري 
ان معظم االتربة املوجودة يف البالد هي قلوية و درجة احلمو�صة )اال�س الهيدروجيني( تزيد عن 7. لذا يقل ذوبان 
مركبات احلديد . و كلما ارتفع اال�س الهيدروجيني )PH( يف الرتبة ب�صبب حمتويات ال�صوديوم الكبرية كلما قل ذوبان 
احلديد يف حملول الرتبة. عامل اآخر مهم له عالقة بنق�س احلديد هو حالة التهوية يف الرتبة . ان جميع الظواهر التي 

توؤدي اىل رداءة التهوية ت�صبب ب�صكل غري مبا�صر نق�س يف احلديد :

تربة ثقيلة و م�صغوطة. 1
تربة رديئة الت�صريف للماء . 2
االفراط يف الري و ا�صتعماله ب�صكل خاطئ. 3
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و هناك اأ�صباب اأخرى لنق�س احلديد منها فائ�س يف الف�صفور يف الرتبة و تركيزات مرتفعة من الزنك و املنغنيز. كما 
ان العامل النباتي يوؤثر اأي�صًا على امداد النبات باحلديد ، فهنالك انواع و اأ�صناف ح�صا�صة بطبيعتها لنق�س احلديد يف 
حني ان البع�س منها اأقل ح�صا�صية و اأكرث مناعة . لذا يجب مالئمة انواع املحا�صيل و االأ�صناف و االأ�صول ملدى قابلية 

احلديد املوجود يف الرتبة لال�صتغالل من قبل النبات .

استيعاب ) امتصاص( الحديد من قبل جذور النبات

يقوم النبات بامت�صا�س احلديد الذائب يف حملول الرتبة . و يتم االمت�صا�س بعملية التف�صي )Diffusion( اأي انتقال 
احلديد من املو�صع املوجود فيه برتكيز مرتفع ن�صبيًا يف حملول الرتبة اىل موقع قريب من اجلذور حيث الرتكيز هناك 
اقل . و انتقال احلديد داخل اجلذور هو عملية فعالة بحاجة اىل طاقة لذا فان رداءة التهوية و قلة التنف�س يف اجلذور 

يوؤدي اىل نق�س يف احلديد .

اشكال الحديد الالزمة لتغذية النبات بشكل سليم

 +2Fe كيالت )خمرزيات( احلديد هي عبارة عن مركب ع�صوي –معدين يكون فيه احلديد على �صكل ايوين موجب 
اأو Fe+3 و مرتبطًا مبركب ع�صوي. و غالبًا ما يكون كيالت احلديد مربوط او حمجوز داخل املركب الع�صوي للجزئ 

بروابط كيماوية و قوية و ثابتة يف جمال اأ�س هيدروجيني )PH( وا�صع.

و ترجع اأهمية كيالت احلديد) حديد خمرزي( اىل انه يف ظروف االتربة املحلية التي غالبًا ما يزيد اال�س الهيدروجيني 
7 فان كل حديد غري ع�صوي ي�صاف للرتبة ير�صب حااًل و كمثال على ذلك مركبات اك�صيد احلديد  )PH( فيها عن 

�صعبة الذوبان.

و الكيالت باعتباره جزيئًا ثابت ال يقوم باطالق حديد ايوين )Fe+2( ملحلول الرتبة مما مينع تر�صب احلديد و اختفائه 
من املحلول.

ان كيالت احلديد هو ال�صكل الوحيد القادر على تزويد النبات بحديد �صهل االمت�صا�س.

** نقاًل عن مقال خا�س �صادر عن جملة جذور الزراعية ، العدد 15 ، متوز – اآب 1994


