
 
STOLLER ENTERPRISES, INC. 

 ٣ من ١صفحة  -) ١(لغة النبات 

 
Middle East Office: 9, El Shahid / Abdel Moniem Ismail St., Suite # 1, Golf Area, Heliopolis, Cairo, Egypt. 

Tel & Fax: (+ 202) 4147599 – 4194265 - 4153410 - E-mail: a.elshiati@stollerme.com ♦ www.stollerusa.com ♦ www.stollerme.com 
 

 

 

)١(א
 

 وبين صنف وأخرأ ،قد یكون هناك بعض االختالفات بين محصول وأخرو ، في خواص النمو والفاآهةتتشابه معظم محاصيل الخضر
 .ولكن األساس في النمو واحد بينهم -
 

 :دف األساسي من إنتاج المحاصيل هوإن اله
 

 .وراقباأل ) Sugars( زیادة إنتاج المرآبات الكربونية  .١
 الخ . . . الجذور  - الدرنات – البذور –ر الثما :المرآبات إليتحویل هذه  .٢

 
 
 

إلي زیادة  مما یؤدى ، لكي تحتفظ بكميات آبيرة من الماء،في معظم المحاصيل یرغب المزارع أن تكون جدر خالیا األنسجة قویة
 .وزن المحصول عند البيع

 

 :الل مراحل النمو مثللى المحصول خنراها ع هناك بعض المشاهداتو
 
 

 الخ. . . حجم الثمار أو الدرنات  - عدد الثمار أو الدرنات - طول األفرع أو المجموع الخضري - االرتفاع – اللون
 
 

یضيف المزارع و، بدأ یفقد لونه األخضر) STRESS(إجهاده  ي ظرف غير مالئم للنمو تسبب فيإذا تعرض المحصول إلي أ.. لذا
 . المزید من النيتروجينظم الحاالتفي مع

 
 

 ،شكلة نقص المحصول ونوعيته السيئة ولكنها ال تحل م،ا خالل أیامرخضراإآثر أيتروجين هذه قد تجعل لون النبات إن إضافة الن
 . أن نتعامل معه بالطریقة السليمةن نعرف الكثير عن لغة النبات حتى نستطيعأ نحتاج إلي  فنحنلذلك

 
 

ل أعمق  بشك للدخولهي المفتاح األساسي) STRESS( للنبات مالئمة للنمو والتي ینتج عنها إجهادالغير إن الظروف البيئية 
 إلجهاد والمسببة لمالئمة للنموالغير  الظروف  فإن،ما هو الحال مع اإلنسان والحيوانآ، ویساعد على فهم لغة النبات

)STRESS (جة أقلدر أحيانا بشدة وأحيانا أخرى ب،ادائمة التواجد حولهم. 
 
 

 .)STRESS (ار التي تنشأ عند تعرض المحاصيل لإلجهادهدفنا األساسي هو أن نقلل بقدر اإلمكان من األضرولذلك فإن 
 

 ؟ماذا یحدث للنباتات عندما تتعرض لإلجهاد و
 

 :تحت سطح التربة :أوال
 

 :سبب من هذه األسبابفي الجذور ألي  دائما  اإلجهادیبدأ  
 

 الخ. . . الملوحة الزائدة  - اإلصابة بأمراض التربة - طــــشالعـ - الري الزائد
 

 

 منطقة يهو )BEHIND THE ROOT CAP(  خلف قلنصوة الجذر الممتدةفي المنطقة ستمرارتحاول الجذور أن تنمو با
 . للنباتضروریة للنمو الطبيعيیتم فيها امتصاص معظم آميات الماء والعناصر الغذائية ال، و مم١٠حوالي یصل طولها 

 

 .تصبح غير نشطة وتتوقف عن العملبعدها ، ا یوم١٤ –٧بين ماتحتفظ الجذور النشطة بنشاطها لفترة تتراوح و
 

 .هذا فسوف یتعرض النبات لإلجهاد وبالطبع إذا لم یتم ، للنباتلذلك فان النمو المستمر للجذور النشطة الحدیثة ضروري جدًا
 

 "منطقة خلف قلنصوة الجذر"  في منطقة نمو الشعيرات الجذریة من الكالسيومكون هناك آميات آبيرةتیجب أن لذلك 
) BEHIND THE ROOT CAP(للعمل على تكوین جدر خالیا قویة . 

 

 وبالتالي تصبح ،سوف تكون جدر الخالیا ضعيفةفكن هناك آميات آافية من الكالسيوم في هذه المنطقة الحرجة والهامة تإذا لم و
 .)STRESS( یؤدى إلي تعرض النبات لإلجهاد  مما - مراضمرشحة وجاذبة لأل
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الضروریة  ) HORMONES(  بل إنها أیضا تمده بالهرمونات ،الجذور ال تعمل فقط على إمداد النبات بالماء والعناصر الغذائيةف
الوقت ینظم إفراز النبات  وفى نفس ، یعمل على تنشيط البراعم االحتياطيةالذي ، )CYK(  مثل هرمون السيتوآينين ،للنمو

هو هرمون الشيخوخة المعجز و ) ETH(  مثل هرمون االثيلين ، والتي ینشأ عن زیادتها ضرر آبير للنبات،للهرمونات األخرى
 .للنبات

 

 :ح التربةفوق سط  :ثانيًا
 

 .ثر على الهرموناتمعظم العناصر السمادیة تؤ وتؤثر  بفعل الهرمونات النباتینمو
) IAA( على زیادة هرمون  النترات تعملو،  خاصة في الصورة النتراتية،)N(ثر على الهرمونات هو النيتروجين أهم عنصر یؤو
اتجه النبات إلي زیادة النمو  ، وآلما زادت النترات)السرولة(سبب زیادة النمو الطرفي للنبات التي ت) AUXIN(آسينات ألوا
 .لخضري بشكل آبيرا
 

 یكون  وأیضا، فانه سوف یكون عرضه لإلصابة باألمراض بشكل آبير،)STRESS(ت ألي إجهاد إذا تعرض هذا النبالألسف و
 .في مرحلة مبكرة) STRESS( األزهار والثمار إذا آان اإلجهاد، باإلضافة إلي تساقط نخفاض نوعية المحصولال عرضة

  !! ذلكشاهدیآلنا و 
 

الوقت تعمل على تناقص  ، وفى نفس تواجدها على زیادة المحصولفي) N(ي تسبب عنصر النيتروجين الهرمونات التآما تعمل 
 لمــــــــــاذا ؟. )STRESS( النبات لإلجهاد ض إذا ما تعر،المحصول وانخفاض نوعيته

 

 هي مادةو) AMMONIA(مونيا أیتحول البروتين الموجود باألوراق إلي ) STRESS( لإلجهاد عندما تتعرض النباتاتألن 
  یحفز، والذيهرمون الشيخوخة أو العجز المبكرب  المعروف)ETH(بات إلي إفراز هرمون االیثيلين دفع النت ،)TOXIC(سامة 

 : إليآل أنسجة جدر الخالیا مما یؤدىّات مسببة )PAC MAN(إنزیمات تعمل آالقوارض  بدوره إفراز
 

 .تكوین ثمار طریة -
 .أنسجة تخزینية طریة -
 .أنسجة غير مكتملة النمو -
 ) END - ROT – BLOSSOM( طرفي  عفن -

   (PHYSIOLLOGICAL DISORDERS) مشاآل فسيولوجية  والتي نسميها،والكثير من المشاآل األخرى
 

 ،هرمون الشيخوخةأو ) EHT(لفسيولوجية هو هرمون االیثيلين مما سبق نجد أن الهرمون السيئ والمسبب لكل هذه المشاآل ا
 .)STRESS(فرزه النبات عند تعرضه لإلجهاد الذي ی

 :فإنه یسبب للتزهير النبات) EHT(هرمون االیثيلين وآما یدفع 
 

 .تساقط األزهار والثمار -
 .رنات البطاطسإجهاض د -
 

ون هرمفإن  ،األمراضب  اإلصابة أو،مالئمةالغير مبكرًا بسبب الظروف الجویة ) STRESS(إذا تعرضت النباتات لإلجهاد أما 
 : یسببیثيليناإل

 

 .النضج المبكر للمحصول -
 .الموت المبكر للنباتات -
 

      آميات آبيرة من اإلنزیمات التي تعمل آالقوارضفإنه ینشأ عن ذلك بالنبات ) EHT( معدالت إفراز هرمون االیثيلين آلما زادتو
)PAC MAN(،ذلك دشاهیآلنا والئمة لإلصابة باألمراض  والتي تعمل على تأآل جدر الخالیا مما یؤدى إلي خلق بيئة م !!   

 

نضيف آميات آبيرة من النيتروجين إننا عها،  من المحاصيل التي نزررغب في الحصول على عائد مادي مجزونظرًا ألننا جميعًا ن
إنتاج البروتين  یتم ،عند وصول النترات إلى األوراق و.احل النمو المبكرة في صورة نتراتالذي یعمل على تغذیة النبات أثناء مر

 .واألحماض العضویة
 هذه األحماض، وتتطلب یة باألوراقزاد معدل إنتاج األحماض العضو نترات التي تصل إلي األوراقكلما زادت آمية الوبالتالي ف

الكاتيونات من أهم یعتبر الكالسيوم و، من اجل معادلتها)  الكالسيوم– الماغنسيوم –البوتاسيوم (آاتيونات مثل ، العضویة باألوراق
 ، مما یؤدي إلى نقص الكلسيوم بشكل آبير فيخرى لمعادلة تلك األحماض العضویة غيره من الكاتيونات األلىالتي یفضلها النبات ع
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 .لذي تحتاجه لبناء جدر خالیا قویة حرمان أجزاء النبات األخرى من الكالسيوم ا إلى، وأیضاأجزاء النبات وبعض األوراق
 

 :بب معظم المشاآل الفسيولوجية مثلهذا هو سو
 

 )الخ. . .  بنجر –بطاطس ( القلب األجوف 
 )الخ. . .  بطيخ –طماطم  (   العفن الطرفي
 )الخ. . .  الكمثرى –التفاح (  الندبة المرة 
 )الخ. . .  الثوم –البصل  (    العفن الطري

 الخ. . . احتراق األطراف وموت البادرات 
 

در آبير من  یقلل بق،فية من البورون بالنباتات التي تحتوى أوراقها على نسب عالية من األحماض العضویةإن وجود آميات آا
 .متحرآة بالنبات، ألن عنصري الكالسيوم والبورون عناصر غير مشاآل نقص الكالسيوم

 

     !! منهام السابقة سيئة ولكن هناك األسوأمشاآل نقص الكالسيوو
 

 وتصبح غير ،رأثناء هذه المرحلة تقل سرعة نمو الجذوو، رحلة النمو الخضري السریع للنباتلسيوم أثناء متزداد مشاآل نقص الكا
 . لتالفى مشاآل نقصه السابق ذآرهاقادرة على إمداد النبات بكميات الكالسيوم الالزمة

ي وجود جذور مرشحة مما یتسبب ف ،األوراق لعنصر الكالسيوم خارج منطقة نمو الجذور )متصاصإ(یؤدى ذلك إلي زیادة سحب و
إجهاض الدرنات وعدم تحمل  مما یؤدى إلي ،آما في البطاطس) STOLONS(جاذبة لألمراض، وأیضا خارج الساق العرضية 

 .التخزین
 

  بدوره یقلل والذي،)ETH(دالت عالية من هرمون االیثيلين ینشأ عنه إفراز مع) STRESS(ذا یتسبب في حدوث إجهاد للنبات وه
لكالسيوم في األنسجة ببساطة ليس هناك آميات آافية من ا، ونتيجة ذلك فإنه ات على مقاومة اإلصابة باألمراض قدرة النبمن

، وبالتالي ال تستطيع الجذور أن تنتج القدر الكافي من  والالزمة للنمو الطبيعي للخالیا،)MERISTEM TISSUE(اإلنشائية 
آسفين الستخدام المبيدات  ونضطر ، مما یؤدى إلي زیادة المشكلة سوءًا،یثيلين بالنباتالهرمون الالزم لتثبيط یناء هرمون اال

 .الفطریة
 

عتقد إننا نستطيع التغلب على الكثير أ ،)هرمون الشيخوخة أو العجز المبكر(ف بناء هرمون االیثلين بالنبات إذا استطعنا وقوبالتالي 
 .لمشاآل الفسيولوجية السابق ذآرهامما یسمى با

 

  حتى لو انعكس ذلك بالسلب على معدالت اإلنتاج ؟،عنى ذلك ان نقلل آثيرًا من اضافة النيتروجينیهل لكن 
 

 : ال وإنما نحاول أن:اإلجـــــــابة
 

 والتي تؤدى إلي سحب ،، وذلك لتالفى مشكلة زیادة األحماض العضویة باألوراقستخدام النيتروجين في صورة نتراتنقلل من ا -١
 .)لبورون عناصر غير متحرآة بالنباتتذآر أن الكالسيوم وا( . الكالسيوم من جميع أجزاء النبات آميات آبيرة من)متصاصإ(

 
على أن یكون الكالسيوم في صورة حرة ،  ورشًا على األوراق،في منطقة الجذور والدرنات آميات آافية من الكالسيوم نضيف -٢

بسبب ) STRESS(تي تتعرض لها النباتات لإلجهاد ة في األوقات ال خاص،سهلة الذوبان واالمتصاص بواسطة النباتات
 .مالئمة للنمو الطبيعيالغير الظروف البيئية 

 
    
 أحمد الشيتي/ز.  م

 
 ستولر الشرق األوسط

 


