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 اسیدهای آمینه-1

های زیستی هستند که اثرات مثبتی بر گیاهان، رشد ریشه و عملکرد و کاهش صدمات  اسیدهای آمینه محرک

، پرولین و دیگر ا وزن مولکولی کم، مانند گالیسینهایی ب اسمولیت. دنهای زیستی دار ناشی از تنش

 تحت شرایط خشکی بسیار مهم هستند. برای حفظ وظایف سلولیاسیدهای آمینه، اسیدهای آلی، 

، که برای تحرک رشد سلول بسیار ها هستند ای تشکیل دهنده پروتئیناسیدهای آمینه پیش ساز و از اجز

و از این طریق به  کردههای پایه بوده و بعنوان بافر عمل  حاوی هر دو اسید و گروهاسیدهای آمینه . اند مهم

. چند فرضیه در خصوص نقش اسیدهای آمینه در رشد کنند مطلوب درون سلول گیاه کمک می pHحفظ 

در گیاهان،  IAAگیاه مطرح شده است. شواهد موجود حاکی از آن است که مسیرهای جایگزین برای تولید 

های جانوری و  ( طبیعی عموما در سلولLاسیدهای آمینه آزاد ) شوند. همه از اسیدهای آمینه شروع می

ها مانند  اسید آمینه ممکن است در دیواره سلولی میکروارگانیسم Dشوند. ایزومر نوع  گیاهی مشاهده می

Tryocidine, Gramicidin, Actinomycin D  شوندیافت. 

توانند توسط عناصر اولیه )کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن(  ان بر خالف سایر موجودات میاساسا گیاه

باشند و  و فرایند فتوسنتز، اسید آمینه بسازند. اسیدهای آمینه واحدهای تشکیل دهنده پروتئین می

اند و در  گیاهیها اساس زیست  اند. پروتئین اسید آمینه و دو آمید ساخته شده 02های گیاهی از  پروتئین

کنند  های گیاهی نقش سازندگی و کاتالیزوری اجرا می تبادل کلیه مواد نقش حساسی بر عهده دارند. پروتئین

 باشند. گیاهی میای سلول  و در عین حال از مواد ذخیره

ای با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک،  های گسترده های اخیر تالش در سال

ها، استفاده از ترکیباتی است که  کشاورزی و حذف آالیندها آغاز شده است. از جمله این روش محصوالت

باشند. نقش  حاوی اسیدهای آمینه آزاد، الیگوپپتیدهای فعال زیستی، مواد آلی و عناصر معدنی اصلی می

ست که تمام عملکرد ها و پپتیدها ا های حیات، شرکت در ساختمان پروتئین اسیدهای آمینه بعنوان پیش سازه

 ولیکی و انتقال را بر عهده دارند.گیاه اعم از ساختاری، آنزیمی، متاب

 بگذارند.های فیزیولوژیکی گیاه تاثیر  تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر فعالیت اسیدهای آمینه می

ها افزایش داد.  پاشی گیاهان تربچه با ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه، غلظت نیتروژن را در شاخه محلول
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استفاده از اسید آمینه باعث افزایش رشد رویشی سیب زمینی، افزایش نیتروژن، فسفر و پتاسیم کل در 

 ها گردید. یوهو غلظت قند کل م C، ویتامین TSSفرنگی و همچنین عملکرد، وزن،  شاخساره توت

 اثرات اسیدهای آمینه در گیاهان -2

 (Protein Synthesisتولید پروتئین )-1-2

. اسید آمینه سیستئین ها( و انتقال را در گیاهان به عهده دارند ها وظایف ساختاری، متابولیکی )آنزیم پروتئین

(Cysteineنقش بسیار مهمی در ساختمان پروتئین )  ها بر عهده دارد چرا که( عامل تیول-SH دو ملکول )

دهند و موجب  پپتیدی با از دست دادن هیدروژن، پیوند کوواالنس تشکیل می سیستئین در یک زنجیره پلی

( و آسپاراژین Glutamineهای گلوتامین ) گردند. بعالوه، اسید آمینه پایداری واحدهای پروتئین می

(Asparagineدر سنتز پروتئین شرکت نموده و نقش مهم ).ی را در انتقال آمونیاک دارند 

توسط  Dشوند. آمینو اسیدهای نوع  توسط گیاهان جذب می Lالزم به ذکر است، فقط آمینو اسیدهای نوع 

 توانند در سنتز پروتئین شرکت داشته باشند. اند بنابراین نمی های آنزیمی شناسایی نشده مکان

 های زیستی و غیرزیستی تنشمقاومت در برابر  -2-2

هایی از قبیل دمای باال، رطوبت کم، سرما، حمله آفات، تگرگ، سیل اثرات منفی در متابولیسم گیاهان  شتن

گردد. استفاده از آمینواسیدها قبل، در زمان و بعد از  دارند که منجر به کاهش مقدار و کیفیت محصوالت می

 شود. ها می شرایط تنش باعث بهبود و جلوگیری از اثرات تنش

زنی دانه گرده، حفظ تعادل آب در  ( در تقویت دیواره سلولی، باروری و جوانهProlineه پرولین )اسید آمین

گیاه، فرایند فتوسنتز، بهبود کمیت و کیفیت محصول و افزایش نسبت کربن به ازت در درختان میوه نقش 

 کند. بسزایی ایفا می

 فتوسنتز برتاثیر  -3-2

کنند، در اثر فتوسنتز کم، رشد گیاهان کند شده و در  فتوسنتز تولید میها را از طریق  گیاهان کربوهیدرات

کلروفیل یک ملکول مسئول برای جذب انرژی نورانی است. گالیسین و  شود. نهایت گیاه بیمار می

های اساسی در فرایند تشکیل سبزی بافت و سنتز کلروفیل هستند. اسیدهای   گلوتامیک اسید از متابولیت
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درجه فتوسنتز ایش غلظت کلروفیل در گیاهان کمک کرده و از این طریق باعث افزایش آمینه به افز

 شود. گردند. که این در نهایت موجب تولید محصوالتی سرسبز می می

 ها فعالیت روزنه -4-2

ها ساختارهای مولکولی هستند که تعادل هیدروژنی، جذب عناصر غذایی میکرو و ماکرو و جذب  روزنه

ها هم توسط عوامل بیرونی )نور، رطوبت، دما و غلظت  کنند. باز شدن روزنه گیاهان کنترل میگازها را در 

و رطوبت  شود. زمانیکه نور شوری( و هم عوامل درونی )غلظت اسیدهای آمینه، اسید آبسیزیک( کنترل می

نتز و تعرق شوند که در این حالت فتوس ها بسته می کم باشد و یا دما و غلظت شوری زیاد باشد روزنه

ها(. در این  یابد )تخریب کربوهیدرات کاهش یافته )جذب عناصر میکرو و ماکرو کم( و تنفس افزایش می

بولیسم بیشتر شده در نتیجه سوخت و شود. کتابولیسم نسبت به آنا حالت تعادل متابولیکی در گیاه منفی می

 گردد. ساز )متابولیسم( کند و رشد گیاه متوقف می

کند و باعث باز شدن  عمل می "محافظسلول "اسید بعنوان عامل اسمزی سیتوپالسم در  گلوتامیک-ال

 شود. ها می روزنه

 کنندگی اثرات کالت -5-2

از کلمه یونانی  کند. کلمه کیلیت کردن را توصیف می کردن یک اصطالحی است که فرایند انکپوسله کیلیت

Chele سازی زمانی  لیتیچیزی توسط چنگال است. کداشتن به معنای چنگ زدن و نگه مشتق شده و

 شوند. های بزرگ مخصوص دارای چندین نقطه اتصال با یک عنصر باند می که مولکولگیرد  صورت می

 

 ت ساز شامل:دسته از انواع ترکیبات کیلیپنج 

  EDDTA- DTPA- EDTAهای مصنوعی شامل  تکیلی-1

پاشی ندارند. این ترکیبات  کاربرد چندانی برای محلول شوند و ها که از لیگنین مشتق می لیگنوسولفونات-0

 به دلیل بزرگ بودن اندازه مولکول عمدتا مصارف خاکی دارند.

 کلیت شده است. GA3ها که با  لیتیسوپر ک -3
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 هیومیک و فولویک اسید، که هیومیک به دلیل وزن باالی خود عمدتا مصرف خاکی دارد. -4

 اسیدهای آمینه -5

کنندگی دارند. وقتی به صورت همزمان با عناصر غذایی  ته بر عناصر غذایی میکرو اثر کیلییناسیدهای آم

گیرد. که این بدلیل  شوند، جذب و انتقال عناصر میکرو در داخل گیاه راحتر صورت می میکرو استفاده می

 ها بر نفوذپذیری غشای سلولی است. ها و تاثیر آن کنندگی اسیدهای آمینه تعالیت کیلیف

گالیسین  اند. کنندگی شناخته شده تبعنوان عاملی بسیار موثر برای کیلیگلوتامیک اسید -گالیسین و ال-ال

شود. با توجه به وزن مولکولی  کوچکترین اسید آمینه است که اغلب بعنوان عامل کیلیت کننده استفاده می

های برگ بسیار  کم گالیسین در نتیجه یک محصول نهایی کوچک تولید شده که نفوذ آن از طریق روزنه

ست، گالیسین در گیاه از مواد گیرد. فراموش نکنید که چون گالیسین یک اسید آمینه ا راحتر صورت می

 گیرد. معدنی جدا شده و مورد استفاده گیاهان قرار می

جذب عناصر غذایی کیلیت شده در مقایسه با عناصر کمپلکس شده و عناصر کمپلکس شده در مقایسه با 

 عناصر مخلوط شده توسط گیاه بیشتر است )جدول پایین(.

 قابلیت جذب حاللیت بندی دسته فرموالسیون

 کم کم مواد معدنی اولیه اکسیدها

 در حد متوسط 7زیر  pHدر  قابل حل نمک ها سولفات

 خوب قابل حل نمک ها نیترات

EDTA در  قابل حل کالت مصنوعیpH  در حد متوسط 7زیر 

EDDHA قابل حل کالت مصنوعی 
در حد  7باالی  pHدر 

 متوسط

 های آمینواسید تکیلی
کالت و یا  کمپلکس،

 مخلوط
 در حد متوسط قابل حل

 بسیار باال قابل حل کالت واقعی های گالیسین تکیلی
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 های گیاهی اسیدهای آمینه و هورمون -6-2

 باشند. بعنوان مثال: ها و مواد رشدی می هورمونکننده  لماده یا فعا اسیدهای آمینه پش

 متیونین پیش ماده اتیلن-ال

 اکسینتریپتوفان پیش ماده -ال

 شود. های مرتبط با گلدهی و میوه می آرژنین باعث سنتز هورمون-ال

 گرده افشانی و تشکیل میوه -7-0

 سازد. افشانی به معنی انتقال دانه گرده بر روی مادگی است، بنابراین لقاح و تشکیل میوه را ممکن می گرده

گلوتامیک اسید از اسیدهای آمینه -لمتیونین؛ ا-لیزین، ال-کند؛ ال به باروری گرده کمک میپرولین -ال

 دهد. زنی گرده و طول لوله گرده را افزایش می این اسیدهای آمینه جوانهافشانی هستند.  اساسی برای گرده

در این راستا با توجه به اهمیت و نقش اسیدهای آمینه در گیاهان و افزایش قابلیت جذب و کارایی عناصر 

های نوین و تولید کودی حاوی عناصر  توانسته با بکارگیری تکنیک نشان سازان ماه شرکت آتیهغذایی، 

اند گام موثری در بهبود و تولید محصوالتی سالم و  ریزمغذی مورد نیاز گیاهان که با گالیسین کیلیت شده

 گردد. در بازار عرضه می آمینومیکرومیکسکه با نام  ارگانیک بردارد.

 توان به: های آن می از ویژگی

ع کمبود عناصر غذایی بعلت جذب سریع و راحت به داخل رفع سری 

 های گیاه؛ بافت

 از نظر سالمت کامال امن برای گیاهان؛  

 فاقد سدیم

 ها کش و در نتیجه جلوگیری از هیدرولیز اغلب آفت pHکاهش 

 افزایش عملکرد و کیفیت محصول 
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