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ESSENTIAL ELEMENTALالعناصر الضرورية 
 ودورات العناصر الكربى والصغرى يف الطبيعة 



: هـــــمقدم
 









: وقسمة العناصر الضرورية اىل قسمني 


major on macro elements–
––––
––––


minor or trac elements–

–––
 







: دورة الكربون فى الطبيعة











































: دورة النيرتوجني فى الطبيعة









































:تثبيت النيرتوجني: أوال















:نيرتوجني الرتبة العضوى: ثانيًا 


aminization



CO2NH2 –R

Protein 







:األمينات واألمحاض االمينية املتحررة من املادة العضوية: ثالثًا 
ammonification




R NH2 + H2O                      NH3 + ROH +
NH



NH3 + CO2 + H2O                      (NH4) CO3

(NH4) CO3 2NH4 + CO3



: األمونيوم املتكونة تتعرض اىل عدة عمليات منها : رابعًا 



Nitrosomonas 

Nitrobacter


Nitrosomonas
1. NH4 + 11/2 O2 NO2 + 2H  + H2O +   طاقة

Nitrobacter

2 NO2 + 1/2 O2 NO3 + طاقة



:عملية االمتصاص من قبل النبات 










NH4 ============ NH4 ============ NH4








:النرتات املتكونة من األمونيوم: خامسًا 











Denitification






: دورة الفوسفور 














 









: دورة البوتاسيوم 



















: دورة الكالسيوم واملغنيسيوم 

















Mg2


Mg , Fe , A1Augite Hormblende : Ca2 
A12 Mg2 )

serpentine (Si , A1 )2  O6 ) Fe 3 , Si6  O22 
( OH)2

(Olivine : ( Mg , Fe)2 SiO4 )














: دورة الكربيت 



















:  دورة احلديد يف الرتبة


















: دورة املنجنيز 














 : دورة النحاس والزنك 



















:  دورة البورون 



BO3-3

Borax ( Na2B4O7-
10H2O)(Kernite Na2B4O2-4H2O)

Colemanite Ca2B6O11-5H2O 
Ulexite Na Ca B5O9-8H2O 


Ludwigite Mg2FeBO5

Kotoite Mg3(BO3)2
Tourmaline














  )–


















: دورة املوليبدنيوم 












pH






