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، ویحتاجھ النبات یُعتبر عنصر النیتروجین من العناصر الغذائیة الھامة فى تغذیة       
، حیث یمثل القدر األكبر للمكونات العضویة األساسیة فى النبات والتى كبیرة النبات بكمیات 

:تشمل
  .البروتینات التي تدخل في تكوین  االمینیةاألحماض  -١
الكلوروفیل  -٢
  . النتروجینیةوالقواعد  واالمیداتاألمینات  -٣
  ) والكافئینالنیكوتین والمورفین ( مثل العضویة  القلویدات -٤
، األحماض النوویة  الفیتامینات ، النباتیة  الھرمونات،  النزیمات، مساعدات ا االنزیمات  -٥



Nitrogen in Soilالنیتروجین فى األرض  
یختلف النیتروجین عن معظم العناصر المعدنیة الموجودة بالتربة الزراعیة فى أن 

من حجم الھواء %  ٧٩٫٨إذ یشكل النیتروجین حوالى ( الجوى مصدره األصلى ھو الھواء 
  .العنصرفى حین ال تحتوى الصخور األصلیة ومعادن التربة على ھذا ) الجوى 

تستًیع النباتات النامیة االستفادة من النیتروجین الغازى  مباشرةً إال بعد أن یدخل N2ال 
كثیر من األحیاء الدقیقة الموجودة بالتربة والتى  بھافى سلسلة من التفاعالت والتى تقوم 

، حیث تثبت النیتروجین الغازى النبات تعیش إما حرة فى التربة أو تعیش فى داخل جذر 
وبروتینات، وعند  أمینیةوتحولھ إلى نیتروجین عضوى داخل أجسامھا فى صورة أحماض 

تحت ظروف معینة یتحلل وینتج  بھاموت ھذه الكائنات  فإن النیتروجین العضوى الموجود 
  .-NO3ثم  +NH4نیتروجین معدنى فى صورة 

وتختلف األراضى الزراعیة فى محتواھا من النیتروجین وذلك لوجود ارتباط بین 
ھذه الكمیة وعدة عوامل أخرى بعضھا یتعلق بالظروف البیئیة واآلخر یتعلق بطبیعة النبات 

المنزرع وصفات األرض الطبیعیة والكیمیائیة 

صور اضافة النتروجین الى التربة
یضاف النیتروجین الى الترب الزراعیة في صورتین 

.تشمل بقایا النبات واالسمدة الخضراء وبقایا الحیوانات:الصورة العضویة -١
.على ھیئة اسمدة نیتراتیة ونشادریة :الصورة غیر العضویة -٢



ویمكن معرفة كمیة النیتروجین باألرض بمجرد تقدیر المادة العضویة بالتربة الزراعیة 
.  ، حیث تُعتبر المخزن والرصید األساسى الذى یحتوى على معظم النیتروجین 

نیتروجین ،  % ٥وعموماً فإن المادة العضویة تحتوى على 
%  ٣فمثالً لو كان محتوى األرض من المادة العضویة 

للمادة العضویة % تكون النسبة المئویة للنیتروجین باألرض مساویة لحاصل ضرب الـ 
١٠٠÷ ) الـنسبة المئویة للنیتروجین بالمادة العضویة ×  المعطاة 

ومعنى % )   ٠٫١٥= ١٠٠÷  ٥×  ٣= أى أن النسبة المئویة للنیتروجین باألرض ( 
ذلك أن أى عامل یؤدى إلى زیادة المادة العضویة بالتربة یُزید من محتوى النیتروجین 

.  بالتربة الزراعیة 

) :النیتروجین(العوامل المؤثرة على كمیة المادة العضویة بالتربة 
تزداد المادة العضویة بزیادة الغطاء النباتى مما ) :  الفلورا ( نوع وكثافة الغطاء النباتى  -١

.یزید من كمیة النیتروجین بالتربة 

فكلما كانت األرض مستویة كلما زادت : طوبغرافیة األرض ومدى استوائھا وانحدارھا  -٢
بینما إذا . كمیة الماء النافذة وبالتالى یزداد محتواھا من الرطوبة مما یزید من الغطاء النباتى

كانت منحدره فإن االنجراف السطحى بفعل المیاه والریاح یؤدى إلى انخفاض محتوى 
التربة من النیتروجین ،  



كذلك قد تتجمع المادة العضویة وتقل عملیة المعدنة للنیتروجین العضوى تحت ظروف 
رداءة الصرف وتجمع الماء فى المناطق المنخفضة بسبب عدم توفر التھویة المالئمة 

لنشاط األحیاء الدقیقة المحللة للمادة العضویة ،  حیث إن تحسین ظروف الصرف تقلل 
من تراكم المادة العضویة على سطح التربة نتیجة لزیادة النشاط المیكروبي

مع ثبات كمیة المطر تزداد نسبة ) :  المناخ ( درجة الحرارة ومعدل سقوط األمطار  -٣
فى األرض ذات المناخ البارد عنھا فى األراضى ذات ) المادة العضویة(النیتروجین 

وفى حالة ثبات درجة الحرارة تزداد نسبة النیتروجین فى األراضى .  المناخ الحار 
.  الرطبة عنھا فى األراضى الجافة 

تقل كمیة النیتروجین فى األراضى الرملیة خفیفة القوام : قوام األرض وعمق األراضى  -٤
ویرجع ذلك إلى سرعة تحلل المادة العضویة وفقد ) الطینیة(عنھا فى األراضى الثقیلة 

النیتروجین بالترب الرملیة 
وتزداد كمیة النیتروجین فى طبقة األرض التى تتواجد فیھا المادة العضویة كطبقة على 

.سطح األرض الثقیلة، ثم تقل كلما تعمقنا فى القطاع األرضى 
وقد یحدث أن یزداد النیتروجین كلما تعمقنا فى القطاع األرضى فى األراضى الرملیة   

.نتیجة تسرب المادة العضویة إلى الطبقة تحت السطحیة لألرض 

  



Nitrogen Cycleدورة النیتروجین 
تُعتبر دورة النیتروجین من الدورات المعقدة حیث تشمل عدد من العملیات األساسیة یمكن   

: إیجازھا فیما یلى 
. Nitrogen fixationتثبیت النیتروجین الجوى  -١
وتكوین األمونیا   Nitrogen mineralizationمعدنة النیتروجین العضوى   -٢

Ammonification . حیث یتحلل جزء من محتوى النیتروجین العضوي في
.االراضي والناتج النھائي للتحلل ھو االمونیا 

لتكوین نترات  Nitrificationاألكسدة البیولوجیة لألمونیا فیما یُعرف بعملیة التأزت  -٣
وھاتان العملیتین لھا فائدة للنبات حیث ان النترات واالمونیا ھما الصورتان اللتان یمتصھما 

.النبات
تمثیل النیتروجین المعدنى فى أجسام الكائنات الحیة الدقیقة فیما یُعرف بعملیة التمثیل -٤

Immobilization  . حیث تقوم المیكروبات بامتصاص صور النیتروجین المعدنیة في
التربة وتستخدمھا في بناء اجسامھا وھذا یقلل من مستوى النیتروجین الالزم لنمو النبات 

.في االرض مؤقتا اذ انة بعد موت ھذة الكائنات فان خالیاھا تتحلل الى نیتروجین
اختزال النترات إلى أمونیا أو نیتروجین جوى أثناء عملیة عكس  -٥

  Denitrificationالتأزت
.تحت الظروف الالھوائیة میكروبات التربة تختزل النترات الى امونیا او اكاسید نیتروجینیة





Nitrogen Fixationتثبیت النیتروجین الجوى 
كما سبق اإلشارة إلى أن النبات ال یستطیع االستفادة مباشرةً من النیتروجین الجوى ، ولذلك 

:البد من تثبیتھ وأھم الطرق التى یُثبت بھا النیتروجین الجوى ھى
:الطرق غیر البیولوجیة ومنھا -اوال
الطرق الطبیعیة وذلك نتیجة لحدوث الشرارة الكھربائیة أثناء عملیة البرق مما یؤدى  -١

وكذلك تساعد . إلى أكسدة غاز النیتروجین ، وتصل ھذه األكاسید إلى األرض مع المطر 
األشعة فوق البنفسجیة على اتحاد النیتروجین مع الھیدروجین الموجودة فى الجو ویتكون 

ً . األمونیا  .وبصفة عامة فإن الكمیة التى تصل إلى األرض بھذه الطریقة قلیلة جدا

- Haberالطرق الصناعیة وذلك عن طریق تفاعل  - ٢   Bosch  reaction  حیث
، وذلك تحت ضغط ودرجة  H2، مع الھیدروجین  N2یتفاعل النیتروجین الجوى 

:حرارة مرتفعة وینتج األمونیا حسب المعادلة التالیة 
            N2  +  H2                 2NH3  

حیث یحتاج إلى درجة حرارة . یعتبر ھذا التفاعل أساس إنتاج األسمدة النیتروجینیة 
وتحت ضغط مرتفع وفى وجود عامل مساعد مثل أوكسید الحدید ) م˚٥٠٠(مرتفعة 
النشط 

قلیلة ) طبیعیاً وصناعیاً (ویجب اإلشارة ھنا أن كمیة النیتروجین الجوى المثبتة كیمیائیاً 
.جداً بالمقارنة بالكمیة المثبتة بیولوجیاً  



        Biological Nitrogen Fixationللنیتروجین  ) طرق بیولوجیة(التثبیت الحیوى  -ثانیا
المقصود بالتثبیت الحیوى ھو تحویل النیتروجین الغازى والموجود فى الغالف الجوى 

وتتلخص . إلى نیتروجین عضوى یدخل فى تركیب المركبات النیتروجینیة العضویة 
ھذه العملیة بقیام أنواع مختلفة من الكائنات الدقیقة المتخصصة والتى لھا القدرة على 

تحت الظروف العادیة من الضغط    NH3اختزال النیتروجین الجوى وتحویلھ إلى 
وعلى ذلك نجد ان الكائنات . ودرجة الحرارة ، وبالتالى یتحول إلى مركب عضوى 

الدقیقة تقوم بدور ھام فى تحدید طبیعة دورة النیتروجین فى األرض ، حیث تتحكم فى 
وتعتبر ھذه الطریقة أھم . تحویل جزیئات النیتروجین الجوى إلى نیتروجین عضوى 

الطرق فى زیادة محتوى األرض من النیتروجین 

اإلحیاء المثبتة للنتروجین
تقسم اإلحیاء المثبتة للنتروجین الى قسمین 

-non تعایشیة إحیاء ال -١   symbiotic   )الىوالتي تقسم ) ال تكافلیا: 
  Azotobcterمثل جنس   Aerobicمیكروبات ھوائیة أ-

  Clostridiumمثل جنس   Anaerobicمیكروبات ال ھوائیة ب-
معیشة تعاونیة  عالقة خاللمن ) تكافلیا(  Symbiotic تعایشیةإحیاء  -٢



أو   A symbiotic bacteriaوتقوم بھذه العملیة مجموعة من المیكروبات یطلق علیھا 
وھي التي تقوم بعملیة التثبیت   Free living bacteriaیطلق علیھا البكتریا حرة المعیشة 

.دون الحاجة إلى الدخول في عالقة تكافلیة او عالقة تبادل منفعة
Azotobacter

 ٤–٣میكرون عرضھا ٧–٥كبیرة الحجم طولھا من –تثبت النیتروجین الجوي ھوائیا 
مفرد أو في أزواج سالب لجرام –وھي شبھ كروي أو بیضي أو عصوي أحیانا –میكرون 

 pHالـ ، یعد عنصر الفوسفور مھم لھا –جم سكر / مللیجرام أزوت ١٨یثبت حوالي 
ینتشر في األراضي المتعادلة والقلویة ویقل في األراضي الحامضیة  ٨٫٥–٦المناسب من 

یستطیع أن یعیش تعاونیا مع الطحالب الخضراء . م° ٣٥–٣٠الحرارة المثلي لھا من –
أیضا یعیش تعاونیا مع –المزرقة حیث تمد األخیرة األزوتوباكتر بالمواد الكربوھیدراتیة 

Closteridium  حیث یسحب االزوتوباكتر األوكسجین فتنمو Closteridium  وینتج
أحماض عضویة تعتبر مصدر للطاقة عند األزوتوباكتر

Closteridium
–جم تربة / ألف خلیة  ١٠٠یزید عن –موجب لجرام متجرثم أعداده –غیر ھوائي 

.یستطیع أن یعیش في األراضي الحامضیة

Non- symbiotic method 



:العوامل المؤثرة علي معدل تثبیت النیتروجین ال تكافلیا
:محتوي التربة من النیتروجین المعدني-١

توفر صور النیتروجین خصوصا األمونیا في التربة تثبط عملیة التثبیت لحد كبیر حیث أن المیكروبات المثبتة            
.سوف تجد أمامھا مصدرا جاھزا للنیتروجین بدال من التثبیت

:  توفر عناصر معدنیة معینة -٢
توفر بعض العناصر مثل المولیبدنیوم والحدید والكالسیوم والكوبالت فمثال المولبیدنیوم ضروري إلحتواء إنزیم            

أما عنصر الحدید فقد وجد أنھ ضروري لعملیة التثبیت في األزوتوباكتر والكلوستریدیا    النیتروجیناز علي ھذا العنصر
والطحالب وغیرھا واتضح حاجة بعض أنواع األزوتوباكتر والطحالب الخضراء المزرقة للكالسیوم لقیامھا بتثبیت 

.كما أمكن إثبات أن كثیرا من مثبتات النیتروجین تحتاج للكوبالت لقیامھا بتلك العملیة. النیتروجین ونموھا أیضا
:توفر مصادر الطاقة -٣

واسعة یزید من عملیة التثبیت كثیرا   C/N ratioلقد وجد أن إضافة سكریات بسیطة أو سلیلوز وقش ذو نسبة            
.سواء تحت الظروف الھوائیة أو الالھوائیة

:درجة الحموضة -٤
تتوقف علي حسب نوع المیكروب فاألزوتوباكتر حساس جدا للحموضة وأیضا الطحالب الخضراء المزرقة بینما            

الكلوستریدیا فتتحمل الحموضة أكثر من األزوتوباكتر وعموما فإن أنسب األراضي لتثبیت النیتروجین ھي المتعادلة أو 
.المائلة قلیال للقلویة

:الرطوبة -٥
وأعلي معدل للتثبیت یكون عند درجة رطوبة قریبة . عملیة التثبیت تتوقف في التربة الجافة وتزداد بزیادة الرطوبة           

).األراضي المغمورة(كما أن أعلي معدالت التثبیت تكون تحت الظروف الالھوائیة . من السعة الحقلیة
:درجة الحرارة -٦

.في درجات الحرارة المنخفضة یكون معدل التثبیت منخفضا ویزداد مع رفع الحرارة عن الدرجة المثلي           



Symbiotic N2 Fixationالتثبیت التكافلى للنیتروجین 
حیث تقوم بھ بعض الكائنات األرضیة الدقیقة ومنھا بكتریا متخصصة تكافلیة       

Symbiosis كذلك . فى معیشتھا داخل العقد الجذریة للعدید من النباتات البقولیة
الموجودة فى جذور كثیر من النباتات العشبیة أو جذور بعض األشجار ومن ھذه 

:الكائنات األرضیة الدقیقة 
Rhizobiumبكتیریا من جنس  -   sp وBradyrhizobium  التى تعیش تكافلیاً مع جذور

،  والتى یُطلق علیھا بكتیریا العقد الجذریة للمحاصیل Legumeالنباتات البقولیة 
ولھذا النوع من النشاط التكافلى أھمیھ اقتصادیة كبیرة لمساھمتھ الفعالة فى . البقولیة 

.  تثبیت النیتروجین الجوى
والتى تعیش فى جذور نباتات غیر بقولیة مثل Actenomyceteبكتیریا خیطیة مثل -

. Alderوالحور  Casuarinaالكازورینا
تستطیع أن تُقیم عالقة    blue-green algaeكذلك بعض الطحالب الخضراء المزرقة  -

، حیث تقوم الطحالب الخضراء )  Lichens) Fungiتكافلیة مع بعض الفطریات 
.المزرقة بإمداد الفطر بحاجتھ من النیتروجین المثبت من الجو

ملخص عملیة التثبیت 
وتحتوي جمیعھا علي   Procaryotaیقوم بھذه العملیة عددا من المیكروبات بدائیة النواة 

وتعتبرعملیة التثبیت ثاني عملیة في   Nitrogenaseاإلنزیم المثبت للنیتروجین وھو إنزیم 
.الطبیعة بعد التمثیل الضوئي من حیث األھمیة الستمرار الحیاة على األرض



ویُعتبر تثبیت النیتروجین تكافلیاً بواسطة بكتیریا الریزوبیم عملیة ھامة جداً فى الزراعة   
وھناك العدید من . من حیث إمدادھا للنباتات البقولیة بمعظم احتیاجاتھا من النیتروجین 

باإلضافة إلى . بكتیریا الریزوبیم القادرة على تكوین عقد على جذور النباتات البقولیة 
وجود نوع من التخصص بمعنى أن ھناك أنواعاً معینة منھا لمجموعة معینة من النباتات 

وعلى ھذا یتوقف مدى نجاح البكتیریا فى تثبیت النیتروجین على . البقولیة دون األخرى 
ومن الجدیر بالذكر أن تثبیت البقولیات . البكتیریا المناسبة للعائل البقولى المناسب لھا 

للنیتروجین یكون على أشده فقط عندما یكون مستوى النیتروجین المیسر باألرض قلیل 
جداً ،  وعلى ذلك یُنصح بإضافة كمیھ قلیلة من النیتروجین مع األسمدة المضافة 

للمحاصیل البقولیة عند الزراعة لضمان توفر كمیة كافیة من العنصر للبادرات الصغیرة 
أما إذا أُضیفت كمیات كبیرة . حتى یتمكن الریزوبیم من المعیشة على جذورھا 

وباستمرار من النیتروجین لھذه المحاصیل فإن ذلك یُقلل من نشاط الریزوبیم ، وبالتالى 
یكون استخدام ھذه األسمدة النیتروجینیة غیر اقتصادى 



  بعض الحقائق
و   Nostocمن أجناس  Blue-green algaeالطحالب الخضراء المزرقة   •

Anabaena  وGloecapsa  توجد تحت ظروف بیئیة واسعة المدى وھي من االحیاء
.التي تثبت النتروجین ال تكافلیا

) تبادل المنفعة(البكتریا العقدیة تعیش ھذه المیكروبات مع النباتات البقولیة معیشة تكافلیة  •
بینما . حیث یمد النبات المیكروب بما یحتاجھ من المواد العضویة وغیر العضویة الالزمة لھ

تمد المیكروبات النبات بالمواد النیتروجینیة وذلك بتثبیتھا لنیتروجین الھواء الجوي في 
.النبات

ویمكن فصل العقدة من  Nutrient plant juiceوالعقد الجذریة مملوءة بعصیر مغذي 
.الجذر بسھولة وفوائدھا كبیرة للنباتات والتربة إذ أنھا مصدر كبیر للنیتروجین

ومن الجدیر بالذكر أن كمیة النیتروجین المثبتة بواسطة البكتیریا الحرة أقل من تلك التى  •
.  تُثبت بواسطة البكتیریا التكافلیة

إن لكل نبات بقولي نوع خاص من میكروبات الریزوبیا قادرة على تثبیت النتروجین في   •
ھذا النبات وھو مایطلق علیھ بالتخصص فمثال نبات البرسیم البكتریا العقدیة لھ 

Rhizobium trifolii   وھو غیر قادر على تثبیت النتروجین في نبات الجت حیث ان ھذا
Rhizobium melilotiالنبات   لھ بكتریا متخصصة ھي 



:وتوجد عدة عوامل تؤثر على معدل تثبیت النیتروجین حیویاً أھمھا 
األرض الزراعیة ویرجع  pHحیث تقل كفاءة التثبیت كلما انخفض رقم  pHرقم الـ  -١

.ذلك ألن بكتیریا الریزوبیم حساسة للحموضة 
محتوى األرض من النیتروجین حیث یقل معدل التثبیت كلما زاد محتوى األرض من  -٢

.النیتروجین المیسر
  K, P, Mn, Caیزداد معدل التثبیت كلما توافر فى األرض كمیة مالئمة من عناصر   -٣

الكالسیوم یساعد میكروب الریزوبیا علي إختراق الشعیرة الجذریة . فى صورة میسرة 
وجود المنغنیز یساعد على االستفادة من . ألنھ یدخل في نشاط اإلنزیم المحلل للبكتین

الفوسفات تزید من قدرة المیكروبات علي التثبیت، البوتاسیوم یزید من . الكالسیوم
المولبیدنیوم ھام . عملیة التثبیت لقدرتھ علي التأثیر علي زیادة الكربوھیدرات في النبات

 Nitrateحیث یدخل في تركیب إنزیم النیتروجیناز عالوة علي یوجد أیضا في إنزیم 
reductase  أیضا الكوبالت فھو یدخل في . الذي یوجد في بكتیروید بعض العقد

.تركیب مساعدات اإلنزیمات
تلعب الحالة الغذائیة للنباتات البقولیة دوراً ھاماً فى مقدار كمیة النیتروجین المثبتة ،   -٤

حیث یزداد معدل التثبیت كلما زاد معدل التمثیل الضوئى فى النبات والتى یتوقف علیھا 
.كمیة الكربوھیدرات التى تُعطى للبكتیریا من النبات 

مما سبق نجد أنھ من خالل عملیة التثبیت البیولوجى للنیتروجین یتحول ھذا العنصر 
إلى صورة عضویة من خالل تحولھ إلى أحماض أمینیة وبروتینات ، وبذلك یمكن 

اعتبار ھذه الحالة نقطة البدایة لتراكم النیتروجین باألرض الزراعیة فى صورة 
.  مركبات عضویة




