
  

 

  في تحسين جودة وأداء الحاصالت البستانية األمينية األحماضستخدام ا
  الحافظ/ د

  مدير مرآز الدراسات واالستشارات الزراعية    
   جامعة عين شمس–آلية الزراعة 

أحمد أبو اليزيد عبد 
  .تحت الظروف المصرية

 هذه ,  نمو وجودة النباتات أداء استخدام منشطات النمو لتحسين األخيرة في اآلونة انتشرت
تها  على منظمات النمو المنشطة ومشتقايعتمد في ترآيبه" صناعي " تخليقي المنشطات منها ما هو 

 يؤخذ في االعتبار استخدامها تحت ظروف محددة وآذا بترآيزات أن انه يجب إالومشابهتها 
 عكسية ومنها ما هو طبيعي يعتمد أثارحتى ال تحدث تبعًا للتوصيات العلمية والخبراء معلومة دقيقة 

"  األمينية األحماض" النباتية والمستخرجة بصورة آمنة مثل على المستخلصات 
 AminoAcids. أدورًا هامة داخل النباتات ويمكن في عجالة األمينية األحماض وتلعب 

  . التي تقوم بها بالجدول التالياألدوار ألهم نوضح مختصرًا أن
  )   ١(جدول 

  : األحماض األمينية داخل النباتات            أهم األدوار التي تقوم بها 
  ض داخل النباتالدور األساسي الذي يلعبه الحم الحمض األميني  م

تنشيط تكوين الكلوروفيل والنمو الخضري آما وان له دور (تنشيط التمثيل الضوئي ورفع آفائتة  ١   جليسين
  وله دور مرتبط بعملية التلقيح وعقد الثمار)  العناصر بعضهام في تخليب

  )تنشيط تكوين الكلوروفيل(يؤثر في سرعة نمو النباتات  االنين  ٢
  عة نمو النباتات وتكوين الجذور وتكوين البذوريؤثر في سر  فالين  ٣

  جذير آما له دور في تنشيط التC2H4يسرع من نضج الثمار ألنه يدخل في دورة تكوين االيثيلين   ميثيونين  ٤
  زيادة المجموع الخضري والنمو والتبكير في المحصول  أيزوليوسين  ٥
  اضيزيد من قوة احتمال النبات في مقاومة األمر  ثريونين  ٦
  . مقاومة األمراضتنظيمها داخل النبات ويزيد من القدرة علىيزيد من سرعة العمليات الحيوية و  سيستين  ٧

  تحسين الخاليا النباتية وتكوين اللجنين  فينيل االنين  ٨

 يزيد من   سيرين
٩  

 احتمال النبات في مقاومة األمراض وتنشيط تكوين الكلوروفيل     له دور هام في قدرة

  زن الهرموني داخل النباتاتالتوا
   احتمال النبات في مقاومة األمراضيزيد من مقدرة  ١٠  سريونين
  والنمو والتبكير في المحصول)تنشيط تكوين الكلوروفيل(زيادة المجموع الخضري و  ١١  اليسين
  زيادة المجموع الخضري والنمو والتبكير في المحصول  ١٢  جلوتاميك
   النباتات لألمراضيحسن من مقاومة  ١٣  اسبارتيك

  ١٤  ارجنين 
وله دور في تكوين البولي أميد ( الملوحة – العطش -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر

  )وانقسام الخاليا وتشجيع تكوين الجذور وتكوين الكلوروفيل
   الملوحة- العطش -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر   ١٥  هيدروآسي برولين

 الملوحة وتنشيط إنبات حبوب اللقاح – العطش -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر  ١٦  ينبرول 
  )يعمل على زيادة بروتوبالزم الخاليا فيقلل من مخاطر التلف الناتج عن اإلجهاد(

 

  زيادة نمو المحصول والتبكير في المحصول  هيدروآسي اليسين  ١٧
   داخل النباتات لتبكير في المحصول وتحسين آفاءة عمل الفوسفورزيادة في النمو والمحصول وا  ١٨  هيستدين
  لنمو النباتات ويلعب دورًا هام في التبكير) IAA(يساعد على تكوين األآسينات  المنشطة  ١٩  تربتو فان



   -:اتات ستفادة الكاملة منها للنبان يؤخذ في االعتبار عدة نقاط حتى تتحقق اال يجب األمينية األحماضاستخدام وعند 
)١(  أمينية حرة أم آلية ؟ أحماضهل هي  

   L . Amino Acidفي الوضع   "   Free Amino Acid"             حيث تفضل الصورة الحرة 
 )بروتين(بيبدتيدية وليست الكلية المرتبطة حيث ان الصورة المرتبطة تعنى اتحاد األحماض آلها في صورة سلسلة 

الي يصعب نفاذها من خالل الثغور وطبقات البشرة ويحدث لها تراآم على أسطح وزنها الجزيئي عالي جدًا وبالت
الورقة وفي حالة تواجدها متراآمة على اسطح األوراق دون امتصاص تتحد مع الرطوبة مما يشجع اإلصابات 

  , الفطرية والبكتيرية 
 ويسهل نفاذها )وحرة فردةاألحماض من( وتم تفكيك الروابط البيبتيدية تصبح صورة حرة آانت في إذا أما

 . لألحماض األمينية المستخدمة في الزراعة  هي الصورة المفضلة وامتصاصها وهذه
)٢( هل النباتات المرشوشة سليمة وخالية من اإلصابة باألمراض الفطرية والبكتيرية أم ال ؟  

 تحدث حيث يفضل مراعاة حالة النباتات المرضية حيث يفضل رش النباتات الغير مصابة حتى ال
أما إذا آانت النباتات سليمة سوف تعطى األحماض  األحماض األمينية تشجيع لنمو الفطريات والبكتريا

 .األمينية أفضل تأثير تنشيطي 

 

  . وليس فترة الظهيرة آما ويتجنب الرش بعد الظهيرة والغروب  الباآر  في الصباحالرش يفضل  ) ٣(
 . المعدنية و الزيوت, الكبريت , م  الكالسيوعدم الخلط مع المرآبات المحتوية على ) ٤(
 عقد الثمار وعقب الشتل به لتحسين نمو الجذور وبداية دورات النمو بداية الرش عند  ) ٥(
ة    ) ٦( ات المرشوش ون النبات ى إن تك ر إن يراع صر     غي ص عن ا نق فور أو به صر الفوس نقص عن ة ل معرض

   .) األمينية المنفردة فقطفي حالة األحماض (الفوسفور ويفضل معالجة نقص العنصر أوًال قبل الرش
  : األحماض األمينية  

شاط اإلنزيمي                   ى الن أثير مباشر عل ا من ت ا له ة لم ات المختلف هي منشط حيوي تمتص وتنتقل بسرعة داخل أجزاء النب
  .بالنبات 

ة                     لآما وتدخ  - ادة الحي الي فهي مكون أساسي للم ات النمو وبالت ات وهرمون دات والفيتامين  في تكوين النيوآليوتي
 .والبروتوبالزم 

 .تدخل في تكوين اإلنزيمات وبالتالي تشارك في التفاعالت اإلنزيمية في الخاليا  -
 .تدخل في بناء األغشية الخلوية -
 

ن لو      ة  يمك ل ألحماض األميني سهولةأن تنتق ة   ب م االوعي ة ث شعيرات الجذري ن خالل ال ك م ذور ذل سر خالل الج  وي
د    ( الجذرية للنبات والحظ تأثير األحماض األمينية التي تلعب دورًا هام آمادة مخلبية تستطيع تخليب آل من                 , الحدي

  )الكالسيوم , الماغنسيوم, النحاس , المنجنيز , الزنك 
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دل  حسن التوازن الهرموني مما يساعد على تحفيز البراعم وتنظيم        األحماض األمينية ت   - مع
  . الثماراألزهار وتثبيت عقد

 يزيد من معدل إنتاج وتمثيل اإلنزيمات الطبيعية بالنبات األحماض األمينية  -
    L-Glutamicوهو في الوضع الحر بالصورة " جلوتاميك " إن الحمض األميني  -

    L-Proline ) للبرولين (  يعمل على تنشيط التخليق الحيوي                        
ة         م األحماض األميني ة معظم            وهو من أه ى مقاوم ات عل ساعد النبات ي ت اد   الت ل   ) Stress  ( ظروف اإلجه مث

 .الملوحة والبرودة ودرجات الحرارة المرتفعة وآذلك العطش وسوء التهوية بالتربة 
  

 سرعة توصيل الغذاء للبراعم  
  المثبط ABAو إيقاف نشاط 
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Poly Amines 

Natural Auxines 

Root Grwth 
Stimulators .

 

L.Methionine + L . Tryptophan

S- ADenosil     
Methionine 

א א א
   ينشط تكوين األآسينات الطبيعيةوآذلك فأن الحمض األميني تربتوفان والمثيونين

 والتي لها دور آبير في تنشيط نمو الجذور والنباتات
  

  )األحماض األمينية تسـاعد على فتح الثغور باألوراق وبالتالي زيادة آفاءة االمتصاص(
  

  

א)٣( א אא         א
آما وأن األحماض األمينية تمد النبات بطاقة حيوية مكملة للنشاط الحيوي الذي يقوم به النبات لتعويض الطاقة  -

  .المفقودة بواسطة النباتات إثناء عملية الهدم والتنفس 

 

 א)٤(

 



 
ة البن      ات         تعمل األحماض األمينية على تنشيط عملي ى النب ات والمحافظة عل ة من النب اج الطاق خالل  اء الضوئي وإنت

ل       لوحظ من األبحاث انه عندما ي   ( فترات اإلجهاد  اد مث ات لظروف اإلجه , الغدق  , العطش  ,  الملوحة  تعرض النب
ر مناسبة         ألوراق شيخوخة                       ) درجات الحرارة الغي ذلك يحدث ل شيخوخة وآ ات في ال ك من دخول  النبات سرع ذل ي

ل       آمية البروتين الموجودة   تقلوحظ إن األوراق التي دخلت لمرحلة الشيخوخة        ول  بالبالستيدات الخضراء بها مما يق
ا    ضوئي به ل ال ة التمثي اءة عملي ن آف الل    ..... م ة األوراق خ و حماي ة ه اض األميني ا األحم ه هن ذي تلعب دور ال وال

اد من خالل                   ات لإلجه ا النب وين       الفترات التي يمكن أن يتعرض له شيط  تك شيخوخة في األوراق وتن دل ال ل مع تقلي
شطات               ات بالمن داد النبات ى أم ة   (البروتين بالبالستيدات الخضراء عالوة عل سينات الطبيعي الموجودة بالمرآب    ) األآ

يد  ) ABA(والتي تقلل من تأثير المثبط الرئيسي الذي يتكون خالل تعرض النبات لإلجهاد وهو        حمض االبسيسك أس
  .االيثيلين)  C2H4(الـ , 

ى           ة عل ا       آما وتعمل  األحماض األميني وبالزم الخالي ز بروت ادة ترآي نجم عن                زي ي ت ل من مخاطر التلف الت ا يقل  مم
  .دورًا هامًا في ذلك) االرجنين(و) هيدروآسي برولين(و) البرولين(ويلعب ) Stress(تعرض النباتات لإلجهاد 

  وهي    RNAتنشط إنزيمات الحمض النووي الريبوسومي      ) Stress (ومن المعلوم انه عند تعرض النباتات لإلجهاد      
ـ    ائي ل ل الم وم بالتحلي ات تق ل      RNAانزيم ة مث اض األميني ل األحم روتين وتعم وين الب ل تك م يق ن ث حمض ( وم

ادة      ) األرجنين وين م امين في تك ـ                    البولي ل لل ات توقف تفاعل إنزيمات التحل ارة عن جزيئ الي   RNA وهي عب  وبالت
  .دل تكوين البروتين ويستعيد النبات نشاطة ونموه الطبيعي يزداد مع

ل                  األمينية األحماضهذا وينتشر االن استخدامات      ذوبان مث ودر سريع ال ردة في صورة ب  بالزراعة فأما تستخدم منف
ا مع أ     ) األمينو باور (أو سائلة مثل     ) ٨٦/بيبتون  (المرآب   ري ويمكن خلطه اء ال سمدة  وتستخدم رشًا أو حقنًا مع م

  . وللحديث بقية بالعدد القادم بأذن اهللا   في األداءآفاءتهاالعناصر الصغرى والكبرى لتحسين 
 

 


