
Nutrient العنرص 7- Iron (Fe) الحديد

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة بطئ الحركة داخل النبات

Function وظيفة العنرص

 تكوين الكلوروفيل النه ينشط االنزيمات المسئولة عن- 
ر
له دور وسيط واساىس ف

ر وتي  .هدم وبناء البر
ار النبات-  ر والماغنسيوم (اللون االخرصر)مسئول عن اخرصر وجي  .مع النيبر
 التنفس- 

ر
 تركيب السيتوكروم وبالتاىل يلعب دور ف

ر
.يدخل ف

Pيضاد الفوسفور - 

Deficiency اعراض النقص

.اصفرار االوراق حديثة النمو اوال ثم تتحول اىل االبيض مع زيادة النقص- 
ق االوراق-   النهاية تحبر

ر
اق اطراف االوراق وتصبح بنية اللون بشدة النقص وف احبر

.الحديثة بالكامل
.ضعف االنتاج او عدمه- 

pH

7

4 10

حامضى قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ى - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ى- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ى
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ى اكتر امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيتر %.2ويمثل  (الكتر

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ى - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجنت 

(Ca - B)عنارص غت  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  كاتيون موجب الشحنة

Soil % بة البر 25 Plant % النبات 0.01 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]
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Nutrient العنرص 8- Zinc (Zn)  الزنك

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة بطئ الحركة داخل النبات

Function وظيفة العنرص

 تشكيل الحمض االمينر المسىم- 
ر
 النبات النة بيدخل ف

ر
المسئول عن االستطالة ف

 تركيب الهرمون النباتر 
ر
بتوفان الذى بدورة يدخل ف .(االوكسينات)بالتر

اك مع بعض العنارص االخرى-   تركيب بعض الخمائر لوحده او باشتر
ر
يدخل ف
.كالنحاس

Feيضاد الحديد  - 
 صورة كاتيونات- 

ر
بة ف ++Znيمتص من التر

Deficiency اعراض النقص

.تتشابه مع نقص الحديد- 
اء حول العروق-  ر العروق مع بقاء مناطق خرصر .بقع صفراء بي 
 مجموعات وردية- 

ر
ة ومتطاولة ف ة ورقيقة وقصت  .االوراق الجديدة صغت 

.موت اطراف غصون الحمضيات- 
ة-  .بقع زيتية عىل اوراق الحمضيات وصغر حجم الثمار وسمك القشر
.نقصة يحدث مرض التورد القىم- 

pH

7

4 10

حامضى قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ى - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ى- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ى
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ى اكتر امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيتر %.2ويمثل  (الكتر

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ى - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجنت 

(Ca - B)عنارص غت  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  كاتيون موجب الشحنة

Soil % بة التر 0.01 Plant % النبات 0.002 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]

25 December 2022 Page 1 of 1Prepared by Eng. Mohamed Mansour El-Dessouki +971 50 7227514



Nutrient العنرص 9- Manganese (Mn)  ز المنجني 

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة بطئ الحركة داخل النبات

Function وظيفة العنرص

 تنشيط عملية البناء الضوئئ- 
ر
.وجودة اساىس ف

بة-   امتصاص االزوت من التر
ر
.يساعد ف

 الدرنات- 
ر
 النبات وخاصة ف

ر
 انتاج وانتقال السكريات ف

ر
.مهم ف

ال السكريات ويحولها اىل نشا-  ر .يساعد عىل اختر
.يقلل من النتح ويزيد من تحمل الجفاف- 
Feيضاد الحديد - 

Deficiency اعراض النقص

.صغر حجم الورقة- 
.تلون االوراق القديمة باللون االصفر من الحواف وباتجاه الداخل ثم البنر المحروق- 
اب-  ر .التفاف االوراق عىل شكل مت 
اعم الثمرية وبالتاىل يقل انتاج النبات ومواصفات الثمار تكون غت -  ينقص تكوين التر

.جيدة

pH

7

4 10

حامضز قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ز - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ز- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ز
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ز اكير امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيير %.2ويمثل  (الكير

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ز - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجني 

(Ca - B)عنارص غي  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  كاتيون موجب الشحنة

Soil % بة التر 0.25 Plant % النبات 0.005 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]
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Nutrient العنرص 10- Copper (Cu)  النحاس

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة متوسط الحركة داخل النبات

Function وظيفة العنرص

 تكوين انزيمات التنفس وتكوين الكلوروفيل- 
ر
.عامل مساعد ف

 تفاعل االزوت داخل النبات- 
ر
.يلعب دور ف

ر-  ة الثمار بتكوين طبقة اللجني  .يزيد من صالبة ولمعان قشر
ر والمواد الكربوهيدراتية-  وتي  .مهم لتكوين االحماض االمينية والبر
.يزيد من مقاومة النباتات لالمراض الفطرية- 
 القمح- 

ر
ر ف ر الجلوتي  .يزيد من بناء بروتي 

ر Feيضاد الحديد -  Mn والمنجنب 

Deficiency اعراض النقص

اعم-  .اصفرار االوراق وموت البر
ر عقد االغصان-   المسافات بي 

ر
.قرص ف

.قلة كمية العصب  داخل ثمار الحمضيات وخاصة الليمون الحامض- 
.االوراق تكون حوافها متعرجة أو منحنية او مشوهة- 
، الجزر، الخس، السبانخ-  سيم الحجازى، الشعب  نباتات حساسة لنقصه مثل البر

pH

7

4 10

حامضى قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ى - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ى- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ى
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ى اكتر امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيتر %.2ويمثل  (الكتر

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ى - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجنت 

(Ca - B)عنارص غت  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  كاتيون موجب الشحنة

Soil % بة البر 0.005 Plant % النبات 0.0006 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]
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Nutrient العنرص 11- Boron (B)  البورون

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة غير متحرك داخل النبات

Function وظيفة العنرص

.له عالقة بحركة السكريات اىل اماكن تخزينها- 
بة ويزيد من-   امتصاص الماء من الير

ر
 نسبة الماء داخل النبات كذلك ف

ر
يتحكم ف

.مقاومة النبات للجفاف
.مهم لعمليات التلقيح داخل الزهرة- 
 النبات مثل هرمونات الشباب المسئولة عن-

ر
 حركة الهرمونات ف

ر
يتحكم البورون ف
ر النمو ومنها  ر المسئول عن)تحفير االوكسينات المسئولة عن االستطالة، والسيتوكينير

ر المسئول عن انقسام الخاليا لير ة عمر الخلية وجعلها شابة ومنتجة ، الجير اطالة فير
.(وزيادة النمو

N, K, Caمسالم ال يضاد اى عنرص ولكن ال يسلم من تضاد - 

Deficiency اعراض النقص

اعم والقمم النامية الحديثة-  .موت الير
.موت اطراف الجذور وتنكرس االغصان واالوراق بسهولة- 
 نمو الساق والمجموع الجزرى- 

ر
.ضعف ف

ه-  .التفاف حواف االوراق الصغير
Witch broomsاعراضة تشبة مكنسة الساحرة - 

pH

7

4 10

حامضى قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ى - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ى- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ى
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ى اكتر امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيتر %.2ويمثل  (الكتر

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ى - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجنت 

(Ca - B)عنارص غت  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  انيون سالب الشحة

Soil % بة الير 0.01 Plant % النبات 0.002 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]
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Nutrient العنرص 12- Molybdenum (Mo)  الموليبدينوم

Type نوع العنرص Micro Elements ورية عنارص صغرى رصر

Moving الحركة متوسط الحركة داخل النبات

Function وظيفة العنرص

ورى لتكوين حمض االسكوربيك-  .رصر
وتينات-  ر ومن ثم تكوين التر  النبات اىل امي 

ر
ات ف ال النتر ر ورى الختر .رصر

يا االزوتوبكتر والتر تقوم بتثبيت االزوت الجوى-  ورى لبكتر .رصر
ر -  وجي  Cu ويضاد النحاس Nيحفز النيتر

Deficiency اعراض النقص

.االوراق القديمة يبدو عليها الشحوب واالصفرار- 
ة بالحجم ومشوه-  .االوراق الحديثة تكون صغت 
.تجعد االوراق- 

pH

7

4 10

حامضى قلوى
متعادل

P, Ca, Mg, Moيقل فيها   P, Fe, Zn, Mn, B, Cuيقل فيها  

Nutrients and their importance for plantsالعنارص الغذائية وأهميتها للنباتات     

ى - الكربون )العنارص االساسية المكونة للنبات ىه *  ى- الهيدروجي   اوكسيد الكربون% 92تمثل  (االوكسجي 
ى
.من تركيبة يحصل عليها النبات من الماء وغاز ثان

ى اكتر امتصاصا من تلك العنارص  *  وجي  يت- الماغنسيوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الفوسفور )النيتر %.2ويمثل  (الكتر

 العنارص الغذائية الصغرى * 
ر
ى - الزنك - الحديد )يمتص النبات باق .بكميات قليلة جدا (الموليبيدينم- البورون - النحاس - المنجنت 

(Ca - B)عنارص غت  متحركة       * (Fe - Mn - Zn)عنارص بطيئة       * (S - Cu - Mg - Mo)عنارص متوسطة        * (N - P - K)عنارص رسيعة الحركة * 

Formالشحنة  انيون سالب الشحة

Soil % بة التر 0.0002 Plant % النبات 0 Humic Acid (-)  سالب الشحنة Fulvic Acid (+)  موجب الشحنة

N, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn [موجب] N, P, S, B, Mo, Cl [سالب]
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