
  Ironانحديد 

 
 دكتىر

 يحًد أحًد بسيىَي 

 يدرس عهىو األراضي وانًياة 

 جايعت بُها –كهيت انزراعت 
 



  Ironانحديد 

 

   قهيهت بكًياث انُباث يحتاجها انتي انصغري انعُاصر يٍ

   يتحركت انغير انعُاصر يٍ 

  انتربت في كبيرة بُسبت يتىاجد

  3.5 بًتىسط %5 اني 0.5 انحديد يٍ انتربت يحتىي فيتراوح

%   



 يصادر انحديد في انتربت 

المعادن األولية السليكاتية مثل الفيروماغنسيوم سليكات  -1

 والميكابيوتايب

 

معادن الطين التي يحدث بها احالل متماثل في صفائح  -2

 األوكتاهيدرا 

 

 أكاسيد الحديد مثل الهيماتيت وماجنيتيت  -3



 صىر انحديد في انتربت 

الحديد الذائب في محلول التربة ويكون معظمة في صورة امالح  -1
 حديدوز أو مرتبطة مع مواد عضوية مقيدة 

 

حديد مدمص علي سطوح الحبيبات الغروية في صورة حديدوز  -2
 والبعض منة في صورة حديديك

 

 أكاسيد حديد حرة وهيدروكسيدات غروية  -3

 

 حديد مثبت في معادن الطين  -4



 :  بصفت عايت فأٌ انحديد انًيسر نهُباث يشًم

 

 اىذذيذوص ٍشمباث -1

   ٍخيبيت وٍىاد ععىيت ٍعقذاث صىسة في اىَقيذ اىذذيذ -2

 Fe (OH)2 ٍثو اىهيذسومسيذ أيىُ -3

 االمسذة داىت عيي ىيْباث اىذذيذ تيسش دسجت وتتىقف•

   pH ودسجت واالختضاه

 ٍخيبي دذيذ او ++Fe صىسة عيي اىذذيذ اىْباث ويَتص•

   االسظي اىَذيىه في رائب



 حديد يحهىل انتربت 

 تشميض أُ وجذ بيَْا %2 اىي اىنيي اىذذيذ تشميض يصو•

   ppm 0.5 اىتشبت ٍذيىه في اىْباث داجت ىسذ اىنافي اىذذيذ

 اىَيسش اىذذيذ ٍِ

  

 اُ اال  (اىثْائي) دذيذوص صىسة في اىذذيذ اىْباث ويَتص•

 (اىثالثي) اىذذيذيل هي اىتشبت في اىسائذة اىصىسة

 



أهى يشاكم انحديد في االراضي وانتي تقهم يٍ 

 تيسرة 

االراضي الغنية بكربونات الكالسيوم تكثر بها اعراض نقص •

 الحديد 

 

وهذة االعراض ال تظهر في وجود نسبة عالية من كبريتات •

الكالسيوم مما يؤكد ان ايون الكربونات هو الذي يقوم بتقييد 

 أيون الحديد في الجذور ويقلل من قدرتة علي االنتقال 



انعىايم انًؤحرة عهي حدوث االصفرار في 

 االراضي 

 :  عىايم تتعهق بانتربت :  اوال •

 تركيز ايون البيكربونات  -1

 رطوبة التربة  -2

 ايونات الهيدروجين  -3

 جهد االكسدة واالختزال  -4

 التداخل بين العناصر  -5

 المادة العضوية  -6



 عىايم تتعهق بانُباث : حاَيا 

 امتصاص عملية في تتحكم التي هي للنبات الوراثية العوامل

  الخضري المجموع الي الجذور من وانتقالة الحديد

 :  وتقسى انُباتاث يٍ حيج شدة تأحرها بُقص انحديد اني•

 (اىطَاغٌ-اىعْب-اىفىه  -اىَىاىخ) ٍثو : اىْباتاث اىذساست  -1

-اىقطِ  -اىشعيش  -اىزسة ) ٍثو : ٍتىسطت اىذساست اىْباتاث   -2

 (اىقَخ 

بْجش  -اىبطاغس -اىتفاح) ٍثو :اىْباتاث ٍْخفعت اىذساسيت  -3

 (  اىسنش 

 



 وظائف انحديد في انُباث 

 ديث غيشٍباششة بطشيقت اىنيىسفيو جضئ تنىيِ في يساهٌ -1

 .ىت اىَنىُ باألّضيٌ عالقت ىت اُ اىَذتَو ٍِ اّت

 تنافؤ ٍِ امثش في ىىجىدة االّضيَيت اىْظٌ في يشتشك -2

  اىخعشاء اىصبغت تنىيِ في اىنيي اىذذيذ ٍِ %1 يساهٌ -3

   اىهيَاتيِ – اىهيٌ – اىبيشوفشيِ تنىيِ في دوس ىت -4

  Phytoferriten صىسة في اىذذيذ يخضُ -5

   االّضيَيت اىتفاعالث في االىنتشوّاث بْقو يقىً -6



 أعراض َقص انحديد 

 تْخفط وعْذٍا 50ppm األوساق في ىيذذيذ اىذشج اىتشميض

 :اىتاىيت االعشاض اىْباتاث عيي  تظهش رىل عِ

 اىذذيثت االوساق عيي أوال يظهش عاً أو اىعشوق بيِ اصفشاس -1

  

 اىْقص بضيادة االبيط اىيىُ اىي اىىسقت تتذىه -2

 

 تاسما جذا اىصغيشة االوساق في تَاٍا اىنيىسوفيو يغيب قذ -3

   بيعاء اىىسقت



 نهتغهب عهي َقص انحديد 

   اىَخيبيت اىَشمباث اظافت -1

  بَعذه Fe EDTA %0.05  بَذيىه شهشي ّصف اىشش -2

 بعط اظافت ٍعFeSO4  %0.5 أو ىيهنتاس ىتش 1000 -500

  اىْاششة اىَىاد

  اىذذيذوص بنبشيتاث اىذقِ -3

   pH ىخفط اىستشيل داٍط ٍثو ظعيفت بأدَاض اىشش -4



 أراء انعهًاء نهتغهب عهي َقص انحديد 

 : عهًاء االراضي  -1

 تفاعالت في دخولة وتعيق الحديد تقيد مكلفة غير مواد عن البحث
 . ترسبة اخري

 :  عهًاء انًحاصيم  -2

 خضري ومجموع كبير جذري مجموع ذات جديدة أصناف انتاج
 صغير

   :انىراحت عهًاء -3

 الي الجين هذا وبنقل الحديد امتصاص علي يؤثر جين اكتشاف
   . المقاومة صفة يكسبة حتي الحديد لنقص الحساس الصنف

 


