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 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 إقرار المشرف   
 

نمو  تصفا في "دور حامض البرولين واالرجنين شهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـأ     
ي ( قد جرى تحت إشرافي فر غليم ازهار عام ) ةها الطالبتالتي قدمالصفراء" وحاصل الذرة 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في
                                    علوم الحياة / نبات.                             
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 م2017  التاريخ:     /      /

 

 بناء على التوصيات المتوافرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة.
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 أ.م.د. عمار احمد سلطان
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إقرار المقوم اللغوي     
 

 نمو صفات في رجنينحامض البرولين واال "دوربـ أشهد أن هذه الرسالة الموسومة     
جعتها ( قد تمت مرا ازهار عامر غليم) الماجستير  ةها طالبتقدمالتي  "الصفراءوحاصل الذرة 

ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت الرسالة  من الناحية اللغوية وُصّحَح ما
                                   مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير.          
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مو ن صفات في دور حامض البرولين واالرجنين" أشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـ     
( قسم علوم الحياة /  ازهار عامر غليمالماجستير ) ةطالب هاتالتي قدم "ءالذرة الصفرا وحاصل

                                             النبات قد تم مراجعتها من الناحية العلمية وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة.                                                 
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 األهــــداء
  لى من اشرقت األرض بنوره نبينا محمد )صلى هللا عليه وسلم(إ 

 ...الى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناءلى من علمني النجاح والصبرإ

 لى من أفتقده في مواجهة الصعاب..ولم تمهله الدنيا ألرتوي من حنانهإ

 والدي الحبيب رحمه هللا ...تبقى ومن دمه تجري شراييني تهمحبل عنا وفي قلبي ــلى الذي رحإ

 والى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

 .... ودعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  لى ما أنا فيهإمن علمتني وعانت الصعاب ألصل 

 والـدتي العزيـــزة حفظها هللا

 إخوتي                                                           إلى من اشد بهم أزري 

 أخواتي                                                               إلى ريحانتي حياتي

 األقارب أجمعين                               إلى من أوصاني بهم ربي و أشاد بهم نبيي

 

 

 أزهار                                                                                             

 



 

 شكر وتقدير

حمدا كثيرا , الحمد هلل الذي هو بالعز مذكور وعلى السراء والضراء  ʼكما يستحقه ̓ الحمد هلل والحمد حقه       

بعدد  للهم فصل عليهواصلي على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى اله وصحبه وكافة اهل وده ، امشكور . 
 . انفاس الخالئق من ناطق وغير ناطق صالة دائمة زاكية

 .....اما بعد 

يعجز قلمي عن التعبير بوافر الشكر واالمتنان وعظيم العرفان والتقدير واالحترام الى استاذي الفاضل       
تمرة اف عليها ومتابعته المساالستاذ الدكتور ) وسام مالك داود ( القتراحه عنوان الرسالة ولتفضله باألشر 

وتوجيهاته السديدة اثناء تنفيذ التجربة وكتابة الرسالة التي كان لها االثر البالغ في انجاز العمل بالشكل الذي 
بين ايدينا فجزاه هللا عني خير الجزاء واسأله سبحانه وتعالى ان يمده بالصحة وتمام العافية وان يوفقه لما فيه 

 الخير والصالح . 

ومن الوفاء ان اتقدم بأسمى ايات االحترام والتقدير الى عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة التاحة الفرصة        
لنا الكمال الدراسة ولجميع اساتذة ومنتسبي قسم علوم الحياة / جامعة ديالى واخص منهم االستاذ الدكتور نجم 

اذ المساعد الدكتورعماراحمد سلطان/ رئيس قسم علوم عبد هللا جمعة /معاون العميد للشؤون العلمية واالست
الحياة لدعمهم المستمر فوفقهم هللا كل التوفيق .كما اتقدم بشكري وامتناني الى لجنة المناقشة لمراجعتهم الرسالة 

لي  لما قدم  ، وشكر خاص الى االستاذ المساعد الدكتور عماد خلف عزيزواضافة عليها المعلومات القيمة. 
والشكر والتقدير موصولين الى زمالئي وزميالتي علي حامد وأنس وسام اثناء الدراسة في اية ودعم كبير من رع

طارق و ميرفت ولقاء و زينة  لمساندتي طوال مدة فترة الدراسة . وفي الختام أود أن اشكر عائلتي  صادق و
صمة في د العون والمساعدة وكانت له بالتي شجعتني وازرتني طيلة فترة الدراسة والشكر والتقدير لكل من مد ي

هذا العمل والعذر كل العذر لمن نسيت ذكره ، وفق هللا الجميع لعمل الخير والحمد هلل رب العالمين والصالة 
 والسالم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم .     

 

 

 أزهار



 

        -الخالصة :

مكررات في المشتل  ة( وبثالثR.C.B.Dالعشوائية الكاملة ) تصميم القطاعاتنفذت التجربة على وفق         

 , بهدف معرفة تأثير البرولين واالرجنين في 2015التابع لمديرية زاعة محافظة ديالى للموسم الخريفي 

( , وكانت معامالت التجربة  106)صنف بحوث  Zea mays Lصفات النمو وحاصل الذرة الصفراء . 

 رجنينواال البرولين يناالميني ينرش بالماء المقطر والرش بالحامضلبدون رش( واكاالتي معاملة المقارنة )

 -:وكانت النتائج كاالتي  , 1-ملغم . لتر 200و  100بالتركيزين 

على الجزء الخضري لنبات الذرة  1-ملغم . لتر 200ادى الرش بالحامض االميني البرولين وبتركيز  .1

محتوى االوراق من البرولين واالرجنين وتركيز العناصر  صفراء الى زيادة معنوية في متوسطال

 3.33, % 5.85,  1-ملغم .غم 3.22الغذائية النتروجين والفسفور والبوتاسيوم اذ بلغت المتوسطات 

مو صفات النفي على التوالي قياسا بمعاملة عدم الرش , فضال عن الزيادة  1.42%, % 0.27,  %

وراق  , والمساحة الورقية , وارتفاع النبات ودليل تركيز الخضري ومنها متوسط  صفة عدد اال

وحقق  ,  على التوالي % 15.34,  14.60,  14.98,  27.13الكلوروفيل , اذ بلغت نسبة الزيادة 

 100نفس التركيز زيادة معنوية في مكونات الحاصل الكمية والنوعية شملت عدد الصفوف ووزن 

 382.12غم ,  36.01, صف 17اصل النبات الواحد بلغت وح حبة وعدد الحبوب الكلي بالعرنوص

, وكانت نسبة الزيادة في متوسط وحاصل البروتين بلغت  1-غم.نبات 06.481,  1-حبة. عرنوص

على التوالي قياسا % 69.45و  8.35حاصل الزيت متوسط وو على التوالي % 52.15و  14.08

 .بمعاملة عدم الرش 

 في في معنوية زيادة  1-لتر.  ملغم 200 وبتركيز االرجنين مينياال بالحامض الرش حققت معاملة .2

 روجينالنت الغذائية العناصر وتركيز واالرجنين البرولين االمينين الحامضيين من االوراق محتوى

, % 40.2,  % 03.3, % 75.6,  1-.غم ملغم 85.2  المتوسطات بلغت ذإ, والبوتاسيوم والفسفور

 ضريالخ النمو صفات متوسط في الزيادة عن ,فضال الرش عدم بمعاملة قياسا التوالي على 1.36%

,  لالكلوروفي تركيز ودليل النبات وارتفاع,  الورقية والمساحة,   االوراق عدد صفة  متوسط ومنها

 قياسا بمعاملة عدم الرش , التوالي على % 10.17, 8.27,  10.57,  18.73الزيادة نسبة بلغت اذ

 ووزن الصفوف عدد شملت والنوعية الكمية الحاصل مكونات في معنوية زيادة سهالتركيز نف وحقق, 

 غم 35.95,  صف 16.67 بلغت الواحد النبات وحاصل بالعرنوص الكلي الحبوب وعدد حبة 100



 

 نسبة متوسط في الزيادة نسبة كانت في حين,  1-نبات.غم 43.013,  1-عرنوص. حبة 22.138, 

 التوالي على% 45.61و    8.15الزيت  وحاصل ونسبة  % 29.78و  11.51البروتين  وحاصل

 الرش . عدم بمعاملة قياسا

ند البرولين واالرجنين عصفة عدد الحبوب في الصف في كال المعاملتين ل حصول انخفاض معنوي .3

 على التوالي .% 19.99و  15.91بلغت  1-ملغم .لتر 200التركيز 

ذ أظهرت إ, ماعدا عدد الحبوب بالصف ,  ًموجبا ًمعنويا ًأظهرت معظم الصفات المدروسة ارتباطا .4

 مع جميع الصفات المدروسة وحاصل الحبوب . ًسالبا ًارتباطا معنويا
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 . Introduction   المقدمة -1

من اهم محاصيل الحبوب الغذائية والصناعية  التابعة للعائلة النجيلية . Zea mays L الذرة الصفراء تعد        

الطفال صناعة الزيوت والنشأ واغذية اذ تستعمل حبوبها في  التغذية البشرية وفي إفي كثيرمن مناطق العالم , 

راء لألبقار والجاموس  تزرع الذرة الصف ًالذين يعانون من سوء االمتصاص , وتستعمل في تغذية الحيوان علفا

لكن تفضل زراعتها في الخريف , وذلك بسبب تزامن ارتفاع  , في العراق وبموسمين الربيعي والخريفي

وقد وجد ان حاصل حبوب الزراعة الخريفية يتفوق عادة على الزراعة  . °م35لى اكثر من إدرجات الحرارة 

 ( License , 2008 و 1999, فليح و )عطية الربيعية 

نتاج الذرة الصفراء في العراق اليزال متدنيا مقارنة باالنتاج العالمي ,وان هذا التدني يتطلب إأن معدل       

 انتاجية رفعب الكفيلة السبل استثماردي الى زيادة االنتاج من خالل دراسة الوسائل العلمية كافة التي يمكن ان تؤ

 الفعال النمو يضمن الذي التغذية الورقية وخاصة المحصول خدمة عمليات تحسين بينها ومن الجيدة االصناف

-AL) المحصول هذا وانتاجية نمو تحسين في كبير اثر من له لما الخضري الجزء على رشا والسيما للنبات

Shaheen  , 2014 .) 

 وتيناتالبر من كتالا  تصنع أنها طالما المتطورة للنباتات نمو عوامل تعمل أن يمكن األمينية األحماض أن       

ا  إن إلى يشير ما األدلة من فهناك الحيوية, للعمليات المهمة األنزيمات منها التي  لبادئا المكون هو منها بعضا

Precursor وتطوره النبات نمو لتنظيم روريةوالض المتعددة لألمينات  ( Aberg ,1961) .تأثير ان 

 نيااألمو سمية من لحمايته  مهم يكون أن يمكن  الكيميائية المواد من النبات محتوى على األمينية األحماض

 حميت كما وللطاقة للكاربون ًوبوصفها مصدرا النبات , لتحمي االمايد مجموعة من تخليصه إلى تؤدي ألنها

 تواالماينا البروتينات مثل أخرى عضوية مواد صناعة وكذلك,  موازنة كنظام وتعمل األمراض من اتاتالنب

فضال عن ان لالحماض االمينية دورا مهما في عملية نقل  ( .Goss   ,1973)والبيرميدين    وبيورسينات

ل ومركبات أخرى تحوي النتروجين بين الجذور وأالوراق والثمار وغيرها .وهي بادئات لبناء الكلوروفي

النيتروجين مثل مركب البيوتين من حامض أالسبارتك .وأيضا تفيد كمصدر كاربون ونيتروجين لبناء معظم 

والمركبات  Phenolic acidوأالحماض الفينولية  Alkaloidsالمنتجات الثانوية او الطبيعية مثل القلويدات 

 .  Cyanogenic compoundولدة للسيانيد الم



 

-α          كيتوجلوتاريك  - حامض الفا لىإ  Glutamic acidيتحول حامض الجلوتاميكوكذلك 

Ketoglutaric acid   نتاج مركبات وسطية لمختلف إذ يسهم في انتاج الطاقة او إالذي يدخل دورة كريبس

 :( . وأجريت هذه الدراسة بهدف 2001عمليات البناء الحيوي )ياسين ,

امض أالميني البرولين ألعطاء أفضل حاصل ونوعية حبوب للذرة تحديد أفضل تركيز من ألح .1

 الصفراء .

معرفة أفضل تركيز من ألحامض أالميني األرجنين للوصول الى أعلى حاصل ونوعية من حبوب  .2

 الذرة الصفراء

 . ًونوعا ًدراسة عالقة أالرتباط البسيط بين الصفات المدروسة وحاصل الحبوب كما .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Review of Literature  مراجعة المصادر 2-

 االمينية االحماض 2-1-1

وهي ألوحدات البنائية في تكوين البروتينات واألنزيمات المختلفة وتتواجد بكميات كبيرة في الكائنات         

ع تفاعل االمونيا م ( ان 1986 ,الكيالنيالحية ويتم بناؤها في المايتوكوندريا والبالستيدات الخضراء )

 فيها يتم ذإ البناء الضوئي ,        المتكونة بعملية والناتجة من تمثيل الكاربوهيدرات االحماض الكيتونية 

α-   ن تفاعل الحامض الكيتونيإلى نتروجين عضوي  .إ( 4NHاو  3NO-)   المعدني    النتروجين  تحول

acid-glutaric   ن الحامض االميني مع االمونيا يكوglutamic acid  نزيم إبوجودglutamic 

dehydrogenase   والمركبNADP  اوNAD    ي المنفذ الرئيس لنظام التحول الغذائ وهذا التفاعل يعد

 كلها حماضاأل اتحاد تعنىالحماض االمينية بصورتين االولى  المرتبطة وللنتروجين غير العضوي . تتواجد أ

 لثغورا خالل من نفاذها يصعب جداا , وبالتالي ٍعال الجزيئي وزنها (بروتين) ببتيديةسلسلة  صورة في

 دون  على هذه األسطح متراكمة تواجدها حالة , وفي الورقة أسطح على تراكم لها ويحدث البشرة وطبقات

التي رة هي الحالفطرية والبكتيرية , اما الصورة الثانية ف اإلصابات يشجع مما الرطوبة مع تتحد متصاصإ

روابطها الببتيدية فتصبح منفردة وحرة مما يسهل امتصاصها وانتقالها بسرعة داخل في الزراعة لتفكك  تفضل  

 ضوبع للنمو األولى المراحل  خالل خاص بشكل المجموعة هذه مركبات وتستعمل , اجزاء النبات المختلفة

 كسةالمعا يةالمناخ الظروف وخالل الثمار ونضج نمو و تكوين و اإلزهار  مثل النبات حياة فى المهمة المراحل

كما  (.2009)ادريس,   باألمراض اإلصابة و الملوحة و الشديد البرد و الحرارة درجة إرتفاع و العطش مثل

 نها تعدا فضال عن , الضرورية والمغذية للنباتالعناصر ذ تستطيع تخليبإتلعب دورا مهم كمادة مخلبية , 

ركتها في تكوين النيوكلوتيدات وبعض الفيتامينات المكون االساس للمادة الحية والبروتوبالزم من خالل مشا

بات ذ تمد النإوهرمونات النمو, كما تساعد على فتح الثغور في االوراق وبالتالي تزداد كفاءة االمتصاص ,

اثناء عملية  فيبطاقة حيوية مكملة للنشاط الحيوي الذي يقوم به ولتعويض الطاقة المفقودة بواسطة النباتات 

( .تعمل االحماض االمينية على  2009وادريس,  Balbaa , 2007 و Abdel aziz) التنفس والهدم

في حماية  ًا(, كما ان لها دور Rai  ,2002)  تنظيم نقل االيونات وازالة سموم العناصر الثقيلة من النبات 

عالية ونشاط ة فالنباتات من االجهادات البيئية المختلفة وتؤدي الى تنشيط عمليات التمثيل الكاربوني وزياد

 ( .  2009واخرون ,Tantawy )  االنزيمات المضادة لالكسدة 

 الحامض االميني البرولين  2-1-2



 

 N 2O9H5Cالتركيبية وصيغته   Carboxyliqu  - 2 -  Acid Pyrroline  الكيميائي  أسمه  البرولين         

من  1900 عامكتشف ٲوي تركيب البروتين ف  يدخل حيث , في النبات  المهمة  وهو من االحماض االمينية 

 (Verma ,1993و  Delauney) Fischer العالم   1901ول مرة عام أ هوعزل , Wilstetter العالم قبل

 جميع   في  وغير مرتبطة وحرة  , مرتبطةثانوية  2NHتركيبية فريدة تحتوي على مجموعة وينفرد بصيغة  .

 ( . 1990الخرى )النعيمي , االمينية ا االحماض 

 عطاءإل من مكان الى اخر داخل النبات والبرولين له القدرة على خزن مجاميع االمين عن طريق التنق      

ن اكسدة ا ذإلها ,  نه يعد مصدرنتاج الطاقة كما أالتي تحتاج الى بناء البروتين أل مجاميع االمين الى الخاليا

(  1201وأخرون  Behnassi )  2NADPHوجزيئة  ATPجزيئة  30جزيئة واحدة من البرولين ينتج عنها 

ن ــم ئهاتات الراقية يعود إلى زيادة بناحامض في النبهذا الأن تجمع   (1999) واخرون  Nanjo .  وأكد

ى ــــإل C)5Carboxylate (P-5-Pyrrolineهدمه , إذ يختزل الحامض  وانخفاضامض الكلوتاميك حـــــ

-Pyrroline-5ا ـــن همــــميـــزيــلك أنــذا المســـــى هـــــطر علـــــيسين , وــــــــامض البروليـــــح

CS)5Carboxylate Synthase (P  5-في خطوات بناء حامض البرولين األولي واألنزيم-Pyrroline

CR)5Carboxylate Reductase (P اة . ـــــاء النهائيـــــالذي يظهر تأثيره في خطوات البن هدم  أم 

 Prolineم ــــأنزي    هـــــعلي  طر ـــــيسي امض الكلوتاميكــــــى حـــإل وأكسدتهن ــــــيالبرول

(ProDH) Dehydrogenase مــــي وأنزيـــــالهدم األول واتــــــخط يـــفCarboxylate -5-Pyrroline

CDH) 5Dehydrogenase (P  , مختزل األنزيم ال فعاليةتزداد  ذإفي خطوات الهدم أألخيرةCR5P  وتقل

 البرولين حامض هدم و بناء ان الى( 2004و أخرون ) Fabro هاكدوهذا ما   ,  ProDHأنزيم الهدم  فعالية

    .  ProDH و CS5P هما انزيمين بفعالية عليها والمسيطر المنظمة العمليات من

 

 



 

 

 

  كالكلوتامي حامض من البرولين حامض تكوين( 1) شكل                     

 (1986, وعبدالحسن الكيالني) 

 

يرتبط بناء االحماض االمينية بأيض الجلوتامات وبالتالي فهي ذات مسارات مشتركة تجري هذه       

تحصل على القوة االختزالية من تفاعالت الضوء وان االورثنين من  ذإ, التفاعالت في البالستيدات الخضر

 خالل التفاعالت الموضحة في الشكل . المركبات البادئة لبناء البرولين وذلك من



 

 

  

 ( مراحل بناء البرولين من االورنثين 2شكل )                               

 ( 2001) ياسين ,                                       

 

امض حفيه                 ولكن هناك مسار رئيسي اخر يحدث في السايتوبالزم لبناء البرولين يكون       

   )                             اختزالية    وقوة  الكلوتاميك هو البادئ ويحتاج هذا المسار الى طاقة 

NADPوATP ) ب تراكي ذ تعبر الى السايتوبالزم من خالل إوء , يمكن الحصول عليهما من تفاعالت الض

 ( . 2001ت الخضر  )ياسين ,خاصة في اغشية البالستيدا

 

 

 

 



 

 

 

 جلوتامايل سيمي الديهايد                         Kinase                            Dehydrogenaseات                  مجلوتا                     

Glutamyl semialdehyde                                                                                                                              Glutamate          

                                                     

                NADPH                     ADP                   ATP                  +NADP         

                                                                                                                   

 تكوين مركب حلقي                                                                                                                   

 

 

                                        

 حامض الكربوكسيليك - 5 -بايرولين                                Reductaseبرولين                                                                         

     Proline                                                                                       `-pyrroline -5- carboxylic  acid                                          ∆ 

  +PNAD NADPH 

 

 ( مراحل بناء البرولين من الجلوتامات 3شكل )                        

 (  2001)ياسين ,                                       

 في يدخل حامضال ان الى اشار البرولين حامض تجمع الية حول Stewart  (1983)  دراسة وفي       

 ًفضال , تينالبرو بناء على النباتية االنسجة قدرة عدم نتيجة لنباتا في هتراكم يحدث وقد البروتين تركيب

 عاليةف على ضارة امينية احماض ينتج البروتين هدم ان كما,  البروتين هدم عملية من الناتجة الكميات  عن

 لينبروال حامض الى االمينية االحماض هذه تحول فأن لذلك , االسبارتيك و الكلوتاميك حامض مثل االنزيمات

 قليلت في حامضال دور الى  نفسه الباحث اشار كما,  االحماض هذه تأثير من للحد الدفاعية الوسائل احد يعد

  حامضال هذادور على مؤكدا الصوديوم كلوريد بفعل Malic dehydrogenase انزيم لنشاط الحاصل التثبيط

على انواع نباتية مختلفة lee (1974  )و  Stewart , وفي  دراسة اجراها االنزيمي النشاط على الحفاظ في

 لمعرفة كمية تراكم البرولين الحظ ان تركيز البرولين يختلف باختالف االنواع النباتية .

  



 

 دور حامض البرولين في النبات   2-1-2-1

 -:ان اهمية البرولين ودوره في فعاليات النبات تكمن فيما يأتي 

 النباتي  التنظيم االزموزي للنسيجالبرولين و :اوال

 ان تجمع البرولين في ذإية في تحسين نمو النبات , التنظيم االزموزي من اهم الظواهر الفسلج يعد           

لماء من سحب ا للخلية مما يؤدي الى زيادة قابليتها  فيالجهد االزموزي  سالبية سايتوبالزم الخلية يزيد من

ء اليها مما يؤدي الى خفض حاالت االجهاد التي تصيب النبات الخاليا او البيئة المجاورة لها مسببة دخول الما

,لذا يعد البرولين حافظا ازموزيا يعمل على استقرار وثباتية االغشية الخلوية والمحافظة على النشاط االنزيمي 

 (. اشارت البصام2001وله دور في المحافظة على العضيات والتراكيب الدقيقة داخل خاليا النبات )ياسين ,

القدرة على التنظيم  اله , والتي solute compleatibalان البرولين يعد من الذائبات المكملة الى (  4201 )

ولين اسات عديدة عن استعمال البراالزموزي داخل الخاليا وبالتحديد بين الفجوة والسايتوبالزم ,كما تناولت در

 جهاد االزموزي على نبات الذرة الصفراءاضرار االلتقليل  exogenous  application ًخارجيا ًمعامال

(Ali   , و  2007وأخرونAbd ELsamad   , 2010وأخرون. ) 

 البرولين والحفاظ على الطاقة وخزن مجاميع االمين  :ثانيا

في  هتتجمع تراكيز عالية من ذإ, عند تعرض النبات لالجهاد ينتقل البرولين داخل النبات بصورة حرة        

 ًاباعطاء مجاميع االمين الى الخاليا التي تحتاجها لبناء البروتين وهنا يعد البرولين مصدر االوراق ويقوم

( 2000واخرون Okuma )l هاد والرجوع الى الحالة الطبيعيةنتاج الطاقة من اجل التخلص من حالة االجأل

واحد من اكسدة   NADHينتج مستقبل هيدروجين مختزل و ذ ان عملية اكسدته تعد عملية منتجة للطاقة إ, 

من شأنه ان يوفر طاقة للفعاليات  Stress reliefازالة تأثير الشد  ن  إ جزيئة واحدة من البرولين وهذا يعني

 (.1992)ياسين ,            الحيوية 

 

 

 البرولين وظاهرة الشيخوخة :ثالثا



 

خاليا ال نمو االوراق واستطالةختزال كمية الكلوروفيل وعند تعرض النبات لالجهاد المائي يسبب ا          

مما يقلل يضا انتاج الصبغات النباتية في أاختزال  , ويحدثالضوئي نتيجة لغلق الثغور فتقل بذلك عملية البناء

وان هدم البروتين يسبب الجفاف ويؤدي الى تحرر االمونيا المؤدية الى شيخوخة ,  الناتجة  من الكاربوهيدرات

(. و يعمل البرولين على زيادة تحمل الورقة لحالت الشيخوخة من خالل  2013, االوراق وتساقطها )محمد

(, اوضح الساعدي  2010واخرون ,  ( Deivanaiإمتالء الخلية  حتى يديم البالزميزيادة مرونة الغشاء

لشيخوخة االوراق وهو غير سام عند لقدرة على خزن النتروجين المسبب ( ان البرولين له ا2012واخرون )

 عه بتراكيز عالية .تجمي

 البرولين والحفاظ على الخواص الغروية لبروتوبالزم الخلية  :رابعا

للماء فعند حدوث عمليات انتزاع الماء بقوة يعمل البرولين بالحفاظ على الخواص الغروية  ًمحبا ًعامال يعد

ناجمة تحمل التغيرات ال من , وبذلك يزيدن غالف او قشرة مائية مشدودة ومتماسكة لبروتوبالزم الخلية اذ يكو  

 (.2011,وأخرونن اعن الشد المائي )حس

 البرولين و المحافظة على االنزيمات الموجودة في المايتوكوندريا  -:خامسا

( ان البرولين يحافظ على االنزيمات الموجودة في المايتوكوندريا 1982)وأخرون  Nash بين         

الحماية للمايتوكوندريا ولالنزيمات الذائبة من التحلل عند عدم مقاومتها  ذ يمنحإ,  المعزولة من نبات الحنطة 

( دور البرولين في الحفاظ على النشاط االنزيمي في السايتوبالزم 2012)واخرونكما بين الساعدي ,  للحرارة 

 Stewart  (1983  الباحث وأشار من التحلل فضال عن المحافظة على تركيب االغشية للعضيات الخلوية.

 كلوريد بفعل Malic dehydrogenase انزيم لنشاط الحاصل التثبيط تقليل في  حامضال دور الى( 

 .االنزيمي النشاط على الحفاظ في حامضال دور على مؤكداا  الصوديوم

 

 

 

 البرولين ودروه في عملية اقتناص الجذور الحرة  -:سادسا



 

)االشعاع والحرارة والملوحة العالية  كمختلف االجهادات  هد التأكسدي عند تعرض النبات الىينتج الج         

 Superoxideوالتي تؤدي الى انتاج الجذور الحرة المؤكسدة ومن اهمها هو جذر و الجفاف و االمراض ( 

)-2(O  لأ تعد, ووجذر الهيدروكسيل وجزيئات االوكسجين المفردة  ROS   من المركبات الوسطية السامة التي

ا  نتاجيته,إو النبات دية الى انخفاض نمو ار مؤث اضردتح  اكسدة الدهون حيث يهاجم الغشاء الخلوي محدثا

ير جهد تأكسدي من خالل ازالة تأثوان النبات يدافع عن نفسه عند تعرضه الى , ومسببا اضرار في نفاذيته 

جذور يعد مقتنص للمركبات المضادة لالكسدة وهنا يأتي دور البرولين اذ والمحافظة على مستوى ال ROSال 

ان في دراساتهم على نبات الحنطة  ( 2008واخرون ) Tan(.   اوضح 2010الحرة )الساعدي واخرون ,

ل االنزيمات ايجابيا في عمويؤثر  البرولين يؤدي الى التنظيم االوزموزي ويحافظ على ثباتية االغشية الخلوية

نفس الهوائي عملية الت يساعد في ذإ, ير الجذور الحرة تراكيب العضيات والجزيئات الكبيرة وازالة تأث وثباتية

عد في عملية الشفاء من حالة االجهاد االوزموزي , كما تناولت دراسات عديدة استعمال تسا منتجا طاقة

 في تقليل اضرار االجهاد وتحسين النمو  Exogenous applicationحامض البرولين معامال خارجيا 

 جهادألالحنطة ل لتحمل  (2010) القزاز ودراسة الصفراء الذرة نبات على (2008و اخرون )  Aliكدراسة

نبات الى اله ان االضافة الخارجية لحامض البرولين لها دور في تحسين النمو ومن الضروري ادخال , الملحي

نوع  يعتمد علىللبرولين  وان الرش الورقي , على التجميع او االنتاج الطبيعيلعدم قدرة جميع النباتات 

 Foolad 2007و  Ashraf )                  وه ووقت االضافة والتركيز المناسبوصنف النبات ومرحلة نم

 في( 1993واخرون ) Roy وجد اذ االمثل تركيزه على يعتمد البرولين بحامض الورقي الرش تأثير ان .( 

 فيWestgate  (1994 )شاروأ . مليمول 30 هو لحامضا لهذا االمثل التركيز ان الرز نبات على دراستهم

 النبات نوعو الصنف على يعتمد البرولين بحامض للرش االمثل التركيز ان الصفراء الذرة نبات على دراسته

 فضالا  , يةاالزموز للشدود النبات تحمل في مختلفة تأثيرات يعطي قد منه مختلفة بتراكيز الرش فأن لذلك, 

 . الرش فيها يتم التي النمو مرحلة اعتماد عن

 



 

 

 :CAT (Szabados and Savouré, 2010)( يوضح الوظائف المتعددة للبرولين في النبات 4شكل )

Catalase; APX: ascorbate peroxidise; ROS reactive oxygen species and PCD: 

programmed cell death                       . 

 

  الخضري النمو في صفات ليناألميني البرو الحامضالرش ب تأثير  -2-1-2-2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المصري السكران نبات رش عند( 1999واخرون ) Reda وجد          

 .Hyoscyamus muticus L.  50 و 10   كيزابتر والسيستين ثيننورالأ و البرولين األمينية باألحماض 

 األوراق وعدد  النبات وارتفاع األفرع لعدد الخضري النمو في معنوية حصول زيادة 1-لتر.  ملغم 100 و

 .السيستين أو برولين سواء,  لتر.  ملغم 100و ورنثينا 1-لتر.  ملغم 50 التركيز عند خاصة

 قطر في زيادة ىال ادت بالبرولين السدر شتالت رش ان( 2007) محمد نتائج التي توصل اليهاالبينت و       

 ارتفاع في معنويا البرولينتأثير  فضال عن 1-لتر . ملغم 150 التركيز عند سم 40.0 الى 31.0 من الساق

  . 1-لتر . ملغم        150 التركيز عند االوراق عددو الورقية المساحةو النبات

 زينتركيالب البرولين مينياال بالحامض الصفراء الذرة بادرات رش بعد( 2007واخرون ) Ali  والحظ       

 في حين حصلت , مليمول 30 التركيز عند الخضري المجموع في زيادة نسبة سجل ( مليمول60و  30)

جزء بالمليون  30و  20و  10و  0لى نبات الحنطة وبالتراكيز ع ( عند اضافة الحامض نفسه2010)القزاز 

 وبنسبة سم 59.25 بلغ والذي بالمليون جزءاا  20 التركيز عند النبات ارتفاع متوسط في زيادة اعلى على



 

 20 التركيز عند الورقية للمساحة متوسط اعلى وكان , قياسا الى معاملة المقارنة % 11.79مقدارها  زيادة

 زيادة وبنسبة البرولين حامضب عدم رش عند ²سم 18.28 مع مقارنة ²سم 22.07 بلغت اذ بالمليون جزءاا 

  . %20.73  مقدارها

 بالتراكيز البرولين على نبات الطماطة ومنها االمينية االحماض اضافة ان( 2011)فرج وشاكر شارأ         

 عند سم 66.63 الى 57.93من النبات ارتفاع متوسط في زيادة الى ادى,  1-لتر . ملغم 200و 100و  0

عند التركيز  2سم57.631 بلغت الورقية بالمساحة وزيادة التوالي على 1-لتر . ملغم 200 و 0ين التركيز

 .االخير 

و  15و 0تراكيز  ةبثالثعلى نبات الطماطة  البرولين عند رش (2011نتائج الحطاب )أوضحت            

 ملغم 15 التركيز عند متوسط اعلى وكان,  ارتفاع النبات  صفة متوسط في معنويال تأثيرال 1-لتر . ملغم 30

 15 التركيز تفوق كذلك , المقارنة معاملة مع ًقياسا  % 24.80  زيادة  وبنسبة  سم 30.80  وهو 1-لتر .

ا  1-لتر . ملغم الكلوروفيل   متوسط محتوى في معنوية زيادة إلى أدىو  , 1-لتر.ملغم 30 التركيز على معنويا

 . المقارنة معاملة معً قياسا Spad 38.60 متوسط اعلى وبلغ

 40و 20و  0    تراكيز ةوبثالث الحنطة نبات على البرولين رش ان( 2011) الحموديالحظ و       

 رتفاعا متوسط في تأثيرها في البرولين بحامض المعامالتمتوسطات  بين معنوية فروقات وجود  1-لتر.ملغم

 اذ , الحنطة اتنبات ارتفاع على تأثيره في االفضل كان برولين 1-لتر.  ملغم 20 التركيز نإو , الحنطة اتنبات

 التوالي على , % 3.0 و 7.0 مقدارها زيادة بنسبةو  1-لتر.  ملغم 40 و 0  االخرين كيزينالتر على تفوق

 الوزموزيا الجهد تنظيم في االيجابي دوره الى يعود البرولين بحامض الرش نتيجة النبات ارتفاع زيادة ان. 

 موالن وسط من الماء حبس على الخلية قابلية من يزيد مما,  المائي والجهد الضغطي الجهد تنظيم خالل من

  امضحال كون  عن ًفضال الضوئي البناء و الثغور فتح و الخاليا استطالة وادامةالنبات  نمو زيادة ثم ومن

 , ياسين)   بالطاقة النباتات تجهيز في دوراا  ويلعب البروتين بناء في يسهم فهو,  للنتروجين مصدراا  يعد

 في تأثيره في االفضل كان برولين 1-لتر.  ملغم 20 تركيز ان هالباحث اعال نتائج بينت كماو   ,(  1992

  مقدارها زيادة بنسبةو  1-لتر.  ملغم      40 و 0 االخرين التركيزين على تفوق اذ , االوراق عدد متوسط

 في تأثيره في االفضل كان برولين 1-لتر.  ملغم 20 تركيزال نأ لوحظو ,على التوالي  % 4.1 , 15.4%

 16.2 مقدارها زيادة بنسبةو , 1-لتر.  ملغم 40 و 0 االخرين التركيزين على تفوق ذإ,  الورقة حةمسا معدل

 . اعاله الصفة متوسط من نحس   قد بهذا ألحامض الرش ان على يدل مما , التوالي على % 5.0 ,



 

عند  ع النباتصفة ارتفامتوسط ( ان للبرولين تاثيرا معنويا في 2016) Zakariaو  Saddonالحظت        

ذ زاد متوسط هذه إ,  1-ملغم . لتر          200و  100و  0نبات الذرة الصفراء بتراكيز مختلفة وهي  رش

سم وزيادة معنوية في عدد االوراق والمساحة الورقية  162.82وبلغ   1-ملغم.لتر 200الصفة عند التركيز

 .لى معاملة المقارنة على التوالي قياسا ا 2سم 566.2ورقة. نبات و  16.22بلغت 

 0 تراكيز  بأربعة الحنطة نبات على البرولين بحامض الرش ان( 2012) واخرون الساعدي اوضح        

 بالمليون جزء 20 التركيز عند النبات ارتفاعمتوسط  في زيادة الى ادى,  بالمليون جزء 30و 20و 10و 

  . المقارنة بمعاملة قياسا % 14.53مقدارها  زيادة وبنسبة

 200و 150و 0ة تراكيز هي البرولين على نبات الذرة الصفراء وبثالث( ان رش 2013اوضح محمد )       

ملغم  200اذ تفوق التركيز الثالث , اثر معنويا في صفات النمو الخضري ومنها ارتفاع النبات  1-ملغم .لتر

على التوالي , وبلغ اعلى  % 0.87و 76. ول والثاني وبنسبة زيادة مقدارهامعنويا على التركيز اال 1-.لتر

 نع %10.39و %23.53بنسبة زيادة مقدارها و ,1-لتر ملغم . 200للمساحة الورقية عند التركيز  متوسط

 المستوى االول والثاني على التوالي.

ت صفا في معنويا اثرعلى الجزء الخضري  بالبرولين الباذنجان نباتات رش ان( 2014) ابراهيم اشارت

 التركيز عندوالكلوروفيل  الورقية المساحة و النبات ارتفاعمتوسط   في زيادة الىالخضري والذي ادى  النمو

 . 1-لتر.  ملغم 200

 

 

 50و 0         تراكيزالوب الصفراء الذرة نبات على البرولين رش ان( 2015,)واخرون الغانمي اشار       

المساحة و االوراق عدد,النبات ارتفاع الخضري النمو صفات في زيادة الى ادى 1-لتر.ملغم  150و 100و

 الشمس زهرة نبات رش عندSadak (2015 ) وجدتفي حين  . 1-لتر.ملغم 100 التركيز عند الورقية

 عند االوراق عدد متوسط فيمعنوية  زيادة حصول 1-لتر.ملغم   7.5و 2.5و  0تراكيزالب البرولين بحامض

 . 1-لتر. ملغم 5 التركيز

رشا على  البرولين اضافة انالحظت  الشمس زهرة نبات على( 2015) عباس اجرتها دراسة وفي      

صفات النمو الخضري  فيمعنوية  زيادة الى دت,أ 1-لتر.ملغم 90و 60و 30و  0 تراكيزالبالمجموع الخضري 



 

ملغم  60د التركيز ومنها ارتفاع النبات والمساحة الورقية وعدد االوراق ومحتوى االوراق من الكلوروفيل عن

الى  0من ات البابونج بالبرولين وبزيادة تركيزه ( ان رش نب2016واخرون ) القزاز توضح. وأ 1-. لتر 

 .%66.43 مقدارها  عطى زيادة معنوية وبنسبةذ إ,ارتفاع النبات  اثر معنويا في متوسط  1-ملغم.لتر 150

 100و 50 تركيزينالوب   الشمس زهرة نبات على البرولين رش عند( 2016) البهادلي و مجيد وجد        

ضمنها  ومن) االمينية حماضاال انيعود الى  وهذا,  الخضري نمولل معنوية  زيادة الى دى, أ 1-لتر. ملغم

 هاوان توسيعهاو النبات اجزاء نمو في زيادة والى االيضية الداخلي والعمليات البناء تنظيم عمل علىت (البرولين

لذا اثرت , نباتية ال الخاليا وتوسيع االنقسام عمليتي هامنو الحيوية الفعاليات وتشجع ميكانيكية من بأكثر تعمل

 % 31.25و % 11.56 مقدارها زيادة نسبة واعطت معنويا في متوسط ارتفاع النبات والمساحة الورقية

 على التوالي .

 

 

 

 

 

 

 دور البرولين في صفات الحاصل ومكوناته  2-1-2-3

 0 تراكيز  بأربعة الحنطة نبات على البرولين بحامض الرش ان( 2012,) واخرون الساعدي ضحاو       

 جزء 30 التركيز فعند,  بالسنبلة الحبوب عدد زيادة في كان له دورايجابي   , بالمليون جزء 30و 20و 10و 

 بين معنوي قفر هناك يكن ولم % 13.18 مقدارها بنسبة الصفة هذهل متوسط في زيادة حصلت بالمليون

 زيادة هناك كانت بالمليون جزء 30 الى 0 من البرولين تركيز رفع وعند . بالمليون جزء 30و 20 التركيزين

 . % 29.13 بلغت زيادة ةوبنسب حبة 1000 وزن في معنوية

أدى الى حصول  البرولين حامض من مختلفة بتراكيز الرش بان(  2011) نتائج الحمودي بينت كما      

 في تأثيره في االفضل برولين 1-لتر.  ملغم 20 التركيز كان اذ , ت معنوية بين متوسطات المعامالت فروقا



 

 مقدارها زيادة بنسبة  1-لتر.  ملغم  40 و 0  االخرين التركيزين على تفوق اذ , 1-سنبلة.  الحبوب عدد متوسط

 متوسط هذه على اايجابي اتأثير  حامضال بهذا للرش ن  أ على يدل مما , التوالي على %13.9  و 25.8%

 1000 وزن متوسط في تأثيــره في االفضل كان 1-لتر.  ملغم 20 تركيزال بان  النتائج اشارت كما , الصفة

  %2.1 و % 5.6 مقدارها زيــادة بنسبةو  1-لتر.  ملغم  40 و 0  االخرين التركيزيــن علــى تفوق اذ , حبة

 بحامض الحنطة نباتات رش ان من( 2010) القزاز اليها توصلت التي تائجالن مع يتفق وهذا.  التوالي على

 ويةالحي العمليات في المهمة الغذائية العناصر امتصاص زيادة طريق عن نموها تحسن في اثر البرولين

 . انتاجيته وتحسن النبات نمو زيادة وبالتالي

 تركيز بزيادة سنبلةبال الحبوب عدد وسطمت في معنوية زيادة وجود (2010نتائج القزاز) وضحتأو       

 من متوسط هذه الصفة  ازداد بالمليون جزءاا  30 الى صفر من التركيز رفع فعند المضاف البرولين حامض

 عند سنبلةبال الحبوب لعدد متوسط أعلى وكان,  % 17.66 زيادة وبنسبة 1-حبة .سنبلة 29.45 الى 25.03

  1-حبة .سنبلة 25.03 مع مقارنة 1-حبة .سنبلة 30.25 بلغ ذإ,  برولينال حامض بالمليون جزءاا  20 التركيز

 التركيز عند حبة 1000 لوزن متوسط أعلى وكان  , % 20.85 زيادة وبنسبة البرولين حامض اضافة عند

ا  26.51 بلغ ذإ ,البرولين حامض بالمليون جزءاا  20 ا  22.04 مع مقارنة غراما  معاملة المقارنة عند غراما

 . %20.28 مقدارها  زيادة ةوبنسب

 60و 30و 0  نالبرولي حامض كيزالتر معنوي تأثير وجود الى (2016عباس وعلك )نتائج  تشير           

 ةلعامم نباتات أعطت ذإ ,الشمس رةهز لنباتات القرص في البذور عددمتوسط  في المضافة 1-ملغم .لتر  90و

 للتص افالمض نالبرولي حامض تركيز زيادة مع  وارتفعت 1-قرص.بذرة 688.10 غلب  متوسط لأق المقارنة

 60لتركيز بالنسبة اما,  1-لتر.مغلم 60 بالتركيز ةلالمعام لنباتات  1-قرص. بذرة 731.45 غلب متوسط ىلأع الى

ا  أثرت فقد نالبرولي حامض  1-لتر.ملغم  الصفة ذههل متوسط ىلأع أعطت إذ. بذرة 100 نوز زيادة في معنويا

 .غم 7.52  غلابوال

 دور البرولين في الصفات النوعية وبعض العناصر الغذائية  2-1-2-4

 نتيجة الليمون لحشيشة الخضري النمو في زيادة على( 1997) واخرون  Gamal El–Dinحصل         

 تعرض عند ساسيةاأل زيوتال نسبة في زيادة حصلت و والبرولين األورنيثين ناألميني ينبالحامض لمعاملتها

 . برولين لتر.ملغم100 و أورنثين لتر. ملغم 50 بتركيز األمينية لألحماض األوراق



 

 Hyoscyamus muticus المصري السكران  نبات  رش  عند (1999واخرون )  Reda وجد            

L. جالنتائ من وتبين لتر.ملغم100و 50و 10 كيزاترالب والسيستين أورنثين البرولين و األمينية باألحماض 

 في  السيستين أو لبرولينل سواءعلى حد  لتر.ملغم100و األورنثين لتر.ملغم50 التركيز عند معنوية زيادة

 .  اقاألور في الكلي النتروجين وكذلك الكاروتينات و ب و أ الكلوروفيل الضوئي البناء صبغات كمية

 باألحماض البابونج نبات رش عند Abd El-Wahed (2005)و  Gamal El-Denبينت نتائج         

 استعمل عندما 1-لتر.ملغم 150و 100و 50و صفر بتراكيز نييناال وفنايل البرولين األورنثين و األمينية

 يوتالز محتوى كمية زيادة إلى ادى , النيين وفنايـل بروليـن لتر.ملغم 100و أورنثين 1-لتر. ملغم 50 تركيزال

 برولينالو النيين فنايلالو ورنثينالأ األمينية باألحماض النبات أوراق رش أن تبيـن وقـد.  للنبات األساسية

 باألحماض األوراق رش يفضل ولهذا,  بالبابونج الزيت كمية زيادة إلى دتأ 1-لتر.ملغم 150و 50 ينتركيزالب

   . األساسية الزيوت من المحتوى لزيادة أوفي بدايتهالتزهير قبل األمينية

 ألساسيةا  الزيوت  كمية  وزيادة  للنبات    الخضري النمو على ساعد المختلفـة يةاألمين باألحماض المعاملة ان

Attoa  ( 2002واخرون  . ) 

 , ( عند رش نبات الحنطة بحامض البرولين ادت الى زيادة محتوى النتروجين2010اشارت القزاز )       

 نبات.ملغم 93.70 بلغ اذ, برولينال حامض بالمليون جزءاا  20 التركيز عند محتوىلل متوسط علىأ وكان

 زيادة وبينت النتائج بوجود.  % 70.30     زيادة وبنسبة صفر التركيز عند 1-نبات. ملغم 55.02 مع مقارنة

ا  المضاف البرولين حامض تركيز بزيادة الفسفور محتوى متوسط في معنوية  من ركيزالت رفع فعند,  رشا

 كما اوضحت النتائج. 1-.نبات ملغم 18.02 الى 11.91 من حتوىمال  ازداد بالمليون جزءاا  30 الى صفر

 وكان , ايضا المضاف البرولين حامض تركيز بزيادة البوتاسيوم محتوى مـتوسط  فـي معنوية زيادة جودو

 مقدارها قيمة عطىأ ذإ, البرولين حامض بالمليون جزءاا  20التركيز عند العنصر هذا لمحتوى متوسط اعلى

 وكان . عدم الرش بحامض البرولين مع مقارنة % 65.33 مقدارها زيادة وبنسبة 1-باتن.ملغم 108.49

 39.21 بلغ اذ البرولين حامض بالمليون جزءاا  20 التركيز عند الكلوروفيل لمحتوى متوسط اعلى

ا  ا  32.64 مع مقارنة ²سم/مايكروغراما  20.13 وبزيادة نسبتها حامضال عدم الرش بهذا عند ²سم/مايكروغراما

 بلغ ذإ,  البرولين حامض بالمليون جزءاا  20 التركيز عند البروتين نسبة في متوسط اعلى في حين كان , %

 . % 27.04 زيادة وبنسبة البرولينب عدم الرش عند % 13.57 مع مقارنة % 17.24



 

 جزء 20 بتركيزو           البرولين بحامض الحنطة نباتات رش ان( 2011) واخرون حسان الحظ        

و  12.76و  27.18والفسفور والبوتاسيوم بنسبة               النتروجين تركيز في زيادة الى ادت بالمليون

 .على التوالي  %  22.86

 محتوى  في معنوية زيادة إلى أدى البرولين بحامض الرش إن إلى (2011الحطاب ) نتائج أشارت       

 90.51  بلغ النتروجين لمحتوى متوسط اعلى بإعطائها 1-لتر.ملغم 15 التركيز نباتات تفوقت إذ , النتروجين

 15 التركيز عند 1-نبات.ملغم 9.00  متوسط اعلى وكان الفسفور محتوى  في معنوية زيادة و ,1-نبات.ملغم

-لتر.ملغم 15 بالتركيز الرش ذ انإ,   المقارنة معاملة مع مقارنة % 61.00بلغت  زيادة وبنسبة 1-لتر.ملغم

 مقارنة % 58.11 مقدارها زيادة وبنسبة 1-نبات.ملغم 70.88 بلغ البوتاسيوم لمحتوى ًمعنوياًله تأثيرا كان  1

 تركيزال تفوق و البروتين نسبة في معنوية زيادة اعطى البرولين بحامض الرشوان  . عدم الرش معاملة مع

 فقد همحتوى االوراق من في البرولين ضحام تاثير أما , البروتين لنسبة متوسط اعلى بإعطائه 1-لتر.ملغم 15

ا  كان  عند متوسط اعلى كان , و المستعمل البرولين حامض تركيز بزيادة  محتوىال هنا ازداد إذ , معنويا

 . 1-لتر.ملغم 30 التركيز

 االفضل كان برولين 1-لتر.  ملغم 20 تركيزال بان (2011)الحمودي النتائج التي توصل اليها  بينت كما        

  مقدارها زيادة بنسبة 1-لتر.  ملغم 40 و 0  االخرين التركيزين على تفوق و البرولين تركيز  في تأثيره في

على نباتات  البرولين بحامض الرش ان الى( 2001) الساعدي توصلتو.  التوالي على %10.8 و 30.9

 الى السبب ويعزى.  للنبات الخضري للمجموع الداخلي البرولين حامض محتوى في زيادة الى ادى الطماطة

 كذلكو , الداخلي البرولين حامض تركيز ازداد وبذلك فيها تراكمه زيادة ثم ومن االوراق ه من قبلامتصاص

 . البروتين تخليق في تدخل التي االخرى االمينية االحماض محتوى ازدياد

 تركيز في الزيادة ان لحنطةعند اضافة البرولين لنبات ا (2012) وأخرون نتائج الساعدي اوضحت        

 مالعل لورقة الكلي الكلوروفيل من االوراق محتوى في زيادة الى ادى بالمليون جزء 30 الى 0 من البرولين

 . 1-سم.مايكروغرام 38.76 كانو بالمليون جزء 20 التركيز عند متوسط اعلى وبلغ , % 21.49 بنسبةو

 للرش وكان البرولين حامض عدم الرش عند الكلوروفيل ىمحتو مع مقارنة % 21.96مقدارها  زيادة وبنسبة

 زيادة حصلت بالمليون جزء 30 التركيز فعند , الحبوب عدد زيادة في ًايجابيا ًدورا بهذا الحامض الورقي

 بالمليون جزء 30و 20 التركيزين بين معنوي فرق هناك يكن ولم,   % 13.18 بنسبة الصفة هذه متوسط في

.  



 

 150و 0   وهي البرولين من تراكيز ةبثالث الصفراء الذرة نبات رش عند( 2013)حمد م والحظ       

 وبنسبة 1-لتر.ملغم200 التركيز عند كلوروفيل االوراق تركيز في معنوية زيادة الى ادى 1-لتر.ملغم 200و

 أتضح تينالبرو نسبة قياسعلى التوالي ,وب %1.22 و 2.76 مقدارها والثاني االول المستوى تفوق زيادة

 % 17.58و  32.18 مقدارها زيادة بنسبة والثاني االول التركيز على البرولين من الثالث التركيز تفوق

  على التوالي .

 0 وهي تراكيز ةبثالث البرولين االميني بالحامض الباذنجان نبات رش عند( 2014) البصام ووجدت     

 متوسط اعلى بالمليون جزء 50      التركيز اعطى فقد البروتين لصفة معنويا فرقا بالمليون جزء100و 50و

 كيزالتر اعطى اذ معنويا تاثيرا الكلوروفيل من االوراق محتوى في البرولين واثر,  %14.95 بلغ للبروتين

 . Spad 43.28 بلغ متوسط اعلى بالمليون جزء 50

ين متوسط تركيز النتروج ر معنويا في( ان رش نباتات الباذنجان بالبرولين اث  2014اشارت ابراهيم )        

متوسط وزيادة في  %1.27التي بلغت  قياسا بمعاملة المقارنة 1-ملغم.لتر 200عند التركيز  %1.73 بلغ

محتوى  قياسا بمعاملة المقارنة فضال عن زيادة في %3.00والبوتاسيوم بلغ  %0.321تركيز الفسفور بلغ 

 .1-ملغم .لتر       200البرولين والكلوروفيل عند التركيز 

 االميني البرولين وبزيادة تراكيزه ان رش نبات البابونج بالحامض (2016كما اوضح القزاز واخرون )        

, اما الفسفور فكانت %44.92تركيز النتروجين وبنسبة زيادة  اثر معنويا في 1-ملغم.لتر 150الى  0من 

 .%32.17الكالسيوم بنسبة  زيادة في متوسطاشارت النتائج الى  , كما %11.80الزيادة بنسبة 

على نبات زهرة الشمس وبالتركيزين   ( عند رش البرولين2016في حين اوضح مجيد و البهادلي )       

 اذ , تأثر محتوى البذور من الزيت عند زيادة تركيز البرولين المرشوش على النبات  1-ملغم .لتر 50و 10

 من % 38.09مقدارها  المرشوشة البرولين تراكيز بزيادة عالية معنويةب زاد قد الكلي الزيت حاصل أن  

 اعطى بينما التوالي , على 1-لترملغم  100 و  برولين رش بدون للمعامالت  1-ه.طن 1.16 الى   0.84

 .   1-ه .طن 1.02 مقداره كلي زيت حاصل 1-لتر ملغم 50 بتركيز البرولين رش

 

 

 



 

 

 

  Arginine Amino Acid رجنيناال االميني الحامض 3- 1- 2

  الجزيئية صيغته عضوي مركب وهو R  أو Arg  له يُرَمزُ  أليفاتي أميني حامض هو األرجنين         

2O4N14H6C  الكيميائي واسمه 1-مول.غم 174.2 الجزيئي  ووزنه      

2-Amino - 5 - guanidinopentanoic acid  -2 البنائي وتركيبه  : 

  

   

 البروتينات في تتواجد التي Essential amino acid االساسية االمينية االحماض من االرجنين يعد       

 االحماض احد وهو (.Gao,2007و ,Yang  1991, ثابت ) النبات بحاجة التفي قليلة بكميات ولكن البنائية

 فأن لذا ناقال له,و نترروجينلل امصدرعمل يست ,النباتات في الطبيعية البروتينات في شيوعا االكثر االمينية

 االنسجة في الحر التنروجين من %90 الى يصل وقد البذور في الموجود النتروجين من %50 يمثل االرجنين

 من العديد في دور لها االمينات ان  المعروف ومن) لالمينات مقدمة هويعد  ذلك , فضال عن  الخضرية

 البالستيدة يف االرجنين بناء يتم(, الشيخوخة من النبات وحماية  ياالخال وانقسام نمو مثل الفسيولوجية العمليات

 ومنها االمينية االحماض استخدام ان( D'mello ,2015 ).النبات انزيمات بعض بمساهمة الخضراء

 نتكم لذا البروتين مكونات أحد وأ حرة بوجودها سواء الحيوية العمليات من العديد في دور لها االرجنين

 بناء مواد فهي للبروتينات ااساسي امكون كونها عن ً, فضالالنبات نمو مراحل جميع عند فعالياتها في اهميتها

 درمص االرجنين ويعد,  المساعدة االنزيمات من والعديد والبروفرينات النيوكلوتيدات مثل مهمة لمركبات

 اصهامتص يتم الخضري الجزء على الرش خالل من للنبات الجاهز االرجنين اعطاء فان لذا والطاقة للكاربون



 

 El–Bassiouny) الحيوية بوظائفه للقيام التصنيع في تستخدم التي الطاقة يوفر ثم ومن بسهولة

 (2015واخرون,Winter و 2008واخرون,

 

  Ornithi  carbamoyl transferaseانزيمات ومنها انزيم يصنع االرجنين من االورنثين بوساطة عدة 

يحتاج  , مجموعة نتروجين بعملية الكربنة لمجموعة امينو اورنثين  لتكوين السترولين الذي يعمل على ايصال

, ومجموعة البيكاربونات  ومجموعة امينو كلوتامين  ATPهذا التفاعل لكاربوميل الفوسفات التي تتكون من 

 Argininosuccinate انزيم  السترولين لتكون اسبارتات وبوساطةوبعدها ترتبط ذرة النتروجين مع 

synthase ًان مصدرن االسبارتين والكلوتامين يمثالييتكون ارجينينوسكسينات  فان الحامضين االميني وبذلك 

يعمل على شطر الفيورمات لتكوين الناتج   Argininosuccinate lyaseلألرجنين , واخيرا فأن انزيم 

 ( .2015واخرون , Winterالنهائي االرجنين .)

 



 

 ( يوضح مراحل بناء االرجنين 5شكل )                                          

 (2001)ياسين,                                              

 

 

 تأثير الرش بالحامض االميني االرجنين في صفات النمو الخضري  2-1-3-1

 باألحماض  Allium  sativum L . الثوم نبات رش بعد (2005واخرون )  El-Shabasi الحظ         

 تركيزينالبArginine  االرجنين و Cysteine السستين و Alanine أللنينا و Glycine الكاليسين األمينية

ل منها لكل 1-لتر.ملغم 100 تركيزال ان 1-لتر.ملغم 200 أو 100  الورقية مساحةالو للنبات ارتفاع أعلى َسج 

 .  للنصل

التراكيز وب .Triticum aestivum L جنين على نبات الحنطةند اضافة االرع Abdul Qados (2009) وجد

ارتفاع النبات عند التركيز  النمو الخضري ومنها قد ادى الى زيادة في, مليمول  5.0و  2.5و  1.25و  0

  مليمول . 1.25

 باالرجنين Gossypium hirsutum L . القطن نباتات رش إن (2009واخرون ) Ibrahim اشار        

 Abdul واتفقت هذه الدراسة مع         ما وجدته.النبات ارتفاع زيادة إلى أدى 1-لتر.ملغم 200 بتركيز

Qados  (2010 )الماش نباتات رش عند  .Vigna radiate L 2.50 و 1.25 و صفر بتركيز) باالرجنين 

 39.00التي بلغت و النبات ارتفاع في مليمول  1.25 بالتركيز المعاملة النباتات تفوق مول ملي (5.00 و

 .سم 

 تجارية مركبات شكل على)  األمينية األحماض رش أن وجدوا فقد(  2011)  آخرون و بوراس أما      

ا  عشر أربعة على تحتوي  صنف الطماطة نبات على(  األمينية ومن ضمنها االرجنين األحماض من نوعا

"Ikram "المتمثلة للنبات الخضري النمو في يةمعنو زيادة أعطت , رشات وألربع 1-لتر.غم 1.0 بتركيز 

معاملة  بنباتات مقارنة الترتيب على ٪ 61 و 7 الزيادة نسب بلغت , اذ الورقية المساحة و النبات بارتفاع

 .المقارنة



 

" هتوف" صنف الطماطة نبات على األرجنين االميني الحامض رش أن(  2011)  شاكر و فرج وب ين      

ا  أعطى قد,  رشات وألربع 1-لتر.ملغم 020و  100و  0 كيزاترالب  لغتب النبات والتي ارتفاع في معنوية فروقا

 155.80 بلغت التي الورقية المساحة زيادة في و  سم 57.93بلغت التي المقارنة معاملة معقياسا  سم 66.73

 .التوالي  على ٪ 16 و ٪ 15 النسب بلغتذ إ,  2سم 145.63 بلغت التي عدم الرش معاملة مع مقارنة 2سم

 نبات على األرجنين االميني بالحامض الرش تأثير على لها دراسة في(  2011)  الحسن أشارت و         

 عدد و النبات بارتفاع المتمثلة للنبات الخضري النمو صفتي في  Matricaria chamomilla L . البابونج

 قياس تم, 1-لتر.  ملغم 100 و 50 و صفر تراكيز بثالثة الخضري المجموع على الرش تم ذإ, األوراق

 وقد, الموسم نهاية في الثانية و يوم 45 الرش بعد األولى النمو مرحلتي خالل األوراق عدد و النبات ارتفاع

 مع مقارنة األوراق عدد و النبات أرتفاع زيادة في معنويا أثر قد األرجنين االميني الحامض رش أن ظهر

 ٪ 60 و ٪ 36.4 بنسب اآلخر التركيز على 1-لتر.ملغم 100 تركيزال تفوق كما, المقارنة معاملة نباتات

 . األوراق عدد و النبات ارتفاع لصفتي الترتيب على الثانية للمرحلة ٪ 50 و ٪ 65 و األولى للمرحلة

 150و 100و 50و 0 كيزاترالب باالرجنين البصل نبات رش عند (2012)واخرون   Shafeek وجد       

 .النبات ارتفاع زيادة ادى إلى 1-لتر.ملغم 50 عند التركيز باالرجنين المعاملة إن 1-لتر.ملغم(  300و 200و

  2.5 تركيزين الاالرجنين على نبات زهرة الشمس وب ان رش( 2012)واخرون  Sadakاشارت         

سم مقارنة  94.00 غ والذي بل 1-ملغم.لتر 5.0اثر معنويا في ارتفاع النبات عند التركيز  1-ملغم.لتر 5.0و

رقة .نبات و 19.80والذي بلغ عدد االوراق متوسط سم واثر ايضا في  43.00التي بلغت , بمعاملة المقارنة 

حصول زيادة في المساحة الورقية  عنً,فضال 1-ورقة.نبات 14.00والتي بلغت  مقارنة بمعاملة عدم الرش

  . 2سم149.36تي بلغت وال مقارنة بمعاملة المقارنة  2سم375.99والتي بلغت 

 في االمينية االحماض إضافةطرائق و ومستويات أنواع تأثير سةدرا في ( 2011 ) المرجاني وبين        

 . ملغم 150و 100و 50و 0وبالمستويات  عةراالز من يوم  70بعد الطماطة لنبات الخضري النمو صفات

 بلغ الورقية المساحة متوسط في زيادةأدى الى  1-لتر.ملغم150 بالمستوى االرجنين رش , تبين ان ا -لتر

 االمينية االحماض إضافة أن إلى السبب يعودو 2سم 62.90 بلغت التيمقارنة ال بمعاملة مقارنة 2سم73.30

 نمو صفات في معنوية زيادة إلى أدت هاإضافت ذ انإ,   قرااألو قبل من لالمتصاص  زيةهجا أكثر تكون رشا

, وفي االوراق التي  1-ملغم. غم 2.50 حصول زيادة في محتوى الكلوروفيل والذي بلغ,وبينت النتائج  لنباتا

 . ارجنين 1-ملغم.لتر 150 عند المستوى قياسا بمعاملة المقارنة  8.3بلغ عددها 



 

 قد 1-لتر. غم        0.2 وبتركيز الطماطة نبات الى االرجنين اضافة ان (2013) يوسف نتائج بينت        

 1.09معاملة المقارنة والتي بلغت الى  ًقياسا 1-ملغم.غم 1.17محتوى الكلوروفيل والذي بلغ  في يامعنو ثرأ

 عدم الرش .بمعاملة  ًقياسا  %14.5 مقدارها زيادة بنسبةو الورقية المساحة وتفوقت,  1-ملغم.غم

 200و 0تراكيز الاالحماض االمينية ومنها االرجنين ب ان رش (2014وضح الحمداني ومحمد )وأ       

سم  54.80 وبلغ المتوسطرتفاع النبات , قد أثر معنويا في صفة أجزء بالمليون على نبات البطاطا   250و

سم ,وبينت النتائج زيادة في  49.53معاملة المقارنة  , في حين بلغ متوسطجزء بالمليون 200عند التركيز 

 جزء بالمليون . 200عند التركيز   47.66spadمحتوى الكلوروفيل الذي بلغ 

 ومكوناته الحاصل صفات االرجنين في دور 2-1-3-2

  200و  100و  0 كيزاترالب  األرجنين   االميني الحامض رش عند ( 2014 ) آخرون و َجري الحظت      

 ومكوناته الحاصل في معنوية زيادة ,"Luz de otono"صنف   Vicia  faba Lعلى نبات الباقالء  1 -لتر.ملغم

بذرة .  6.50للنبات الواحد , وبلغت  القرنات حاصل و بذرة 100ووزن  البذور في القرنة  بعدد متمثلةال و

 ارجنين . 1-ملغم .لتر 100على التوالي عند التركيز   1-غم . نبات 779.1غم ,  403.3, 1-قرنة

ض االميني بالحام  .Hordum vulgar L( عند رش نباتات الشعير2013) Tahaوبينت نتائج         

مليمول ارجنين ,في حين اشار  3االرجنين ادى الى زيادة في صفات ومكونات الحاصل عند التركيز 

Mostafa (2010 ان رش نباتات )Sowing Wheat  باالرجنين على المجموع الخضري وبالتركزين

بلغ أعلى متوسط ذ إ , مليمول 2.5عند التركيز مليمول , قد أثر معنويا في مكونات الحاصل  2.5و 1.25

 غم قياسا بمعاملة المقارنة  45.25حبة  1000لوزن 

( ان االرجنين المضاف رشا على المجموع الخضري لنباتات الماش 2010) Abdul Qadosاوضحت      

mung bean , غم عند  2.03ذ بلغ اعلى متوسط لحاصل النبات الواحد إأثر معنويا في مكونات الحاصل

( عند اضافة 2010واخرون ) Ahmadقياسا بمعاملة المقارنة . وهذا ماوجده  مليمول 2.50التركيز 

 قد زاد من الحاصل ومكوناته  .  sorghum cultivarsاالرجنين على نباتات 

  االرجنين في بعض الصفات النوعية والعناصر الغذائية  دور 2-1-3-3



 

 باألحماض Allium  sativum L . الثوم نبات رش بعد  ( 2005) واخرون  El-Shabasi الحظ      

 1-لتر.ملغم 100 تركيز ان 1-لتر.ملغم 200 أو 100 تركيزينالب و الكاليسين والسستاين االرجنين األمينية

ل منها لكل  .ومحتوى االحماض االمينية االساسية في النبات في محتوى البروتين  ارتفاع أعلى َسج 

 1.25و 0      كيزاترالب باالرجنين الماش نباتات رش عندAbdul Qados  (2010  )  ووجدت         

 للنتروجين المئوية النسبة في مليمول 1.25 بالتركيز المعاملة النباتات تفوق,  مليمول  5.00و 2.50و

مليمول والتي  5.00وقد ادى الى زيادة في نسبة البروتين عند التركيز , األوراق  في والبوتاسيوم والفسفور

وزيادة في محتوى  1-ملغم .غم 16.65, في حين اعطت زيادة في محتوى البرولين بلغت  % 30.25بلغت 

مليمول قياسا بمعاملة عدم الرش  2.50عند التركيز  1-غم   ملغم . 61.90االحماض االمينية االخرى  بلغ 

. 

 5.0 و 2.5      تركيزينالوب الشمس زهرة نبات على االرجنين رش ان Sadak(2012 ) اشارت       

وزيادة في نسبة   1-ملغم.لتر 2.5محتوى الكلوروفيل في النبات عند التركيز  في معنويا ثر, أ 1-لتر.ملغم

زيادة في نسبة البروتين ومحتوى ال , فضال عن 1-ملغم.لتر5.00عند التركيز  %22.60الزيت التي بلغت 

 .1-ملغم . لتر 5.00عند التركيز االرجنين 

 

 

 

 

 

 

 

( ان رش نبات الباذنجان بالحامضين االمينين البرولين واالرجنين على 2013ائج ابراهيم )بينت نت       

ادى الى زيادة معنوية في المكونات الكيميائية  1-ملغم . لتر 200و 100المجموع الخضري وبتركيزين 



 

 %1.56اق بلغت ارجنين اعلى متوسط لنسبة النتروجين في االور 1-ملغم .لتر 200والفسلجية اذ حقق التركيز 

و  0.30, في حين بلغ متوسط محتوى الفسفور والبوتاسيوم  %1.39قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 

على التوالي قياسا بمعاملة المقارنة, وكانت هناك زيادة معنوية في محتوى الكلوروفيل و البرولين  2.78%

 واالرجنين والبروتين عند التركيز نفسه .

(عند رش االرجنين على المجموع الخضري لنبات الطماطة قد اثر 2014والجراح )اوضحت جري      

اعلى متوسط لنسبة النتروجين في  1-ملغم.لتر 150ذ حقق التركيز إمعنويا في المكونات الكيميائية للنبات , 

 قياسا بمعاملة المقارنة . %3.17والبوتاسيوم  % 0.33والفسفور  % 5.13االوراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المواد وطرائق العمل3-

 الحقلية وتهيئة التربة  التجربة موقع 3-1

مديرية زراعة ديالى /وزارة  –في مشتل بعقوبة  2015أجريت هذه التجربة الحقلية خالل الموسم الخريفي 

 الزراعة ، بهدف تحديد أفضل تركيز من الحامضين االمينيين البرولين واالرجنين للحصول على افضل حاصل

ذ حرثت أرض التجربة حراثة إحبوب ودراسة عالقة االرتباط بين الصفات المدروسة مع حاصل الحبوب ، 

عميقة مرتين وبصورة متعامدة بالمحراث المطرحي القالب ، ثم نعمت التربة وسويت ألعدادها لزراعة حبوب 

تلفة من الحقل قبل الزراعة ، وتم أخذ ثالث عينات من التربة ومن مواقع مخ 106الذرة الصفراء صنف بحوث 

ملم واخذت منها  2ونعمت ، بعد ذلك تم نخلها بمنخل فتحاته  ًلغرض التجانس وجففت هوائياًومزجت جيدا

عينة لغرض قياس وتقدير بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية الخاصة بتربة الدراسة في مختبرات قسم التربة 

 ( .3/جامعة ديالى وكما موضح في ملحق ) والموارد المائية التابعة لكلية الزراعة

 ومعامالتها التجربة تصميم 3-2

 R.C.B.D)              )  Randomized الكاملة العشوائية القطاعات لتصميم وفقا التجربة نفذت          

Complete Block Design  (1990،وهيب و الساهوكي ) هي  الدراسة معامالت ، لتكون  مكررات ةوبثالث

 200و  100 بالتركيزين البرولينوالرش بالحامض االميني  ون رش )معاملة المقارنة(  والرش بالماء المقطربد

 عددذ ان إ  ، 1-ملغم . لتر 200و  100  ينكيز والرش بالحامض االميني االرجنين وبالتر  1-لتر .ملغم

 . تجريبية وحدة 18 وبواقع 6 معامالتال



 

 حامض  بعد تخفيفها في الماء وحسب تركيز كل على االوراقًرشا واالرجنين نللبرولي المغذية المحاليل تاضيف

 خالل رشتان واقعب ، التام البلل وحتى متساوية بصورة الرش وكان  الباكر الصباح في الورقية التغذية بطريقة

 عازل الاستعم تم،  التزهيرعند مرحلة  ( أوراق وبعد شهر من الرشة األولى5 - 4) الخضري  النمو مرحلة

 تطايرل ًتالفيا الواحدة معاملة كل رش عند يدويا االخرى  عن التجريبية الوحدة لفصل م 5 بطول النايلون  من

 . لها المجاورةالمرشوشة الى الوحدة  التجريبية الوحدة من المرشوشة المادة

 

  التجربة تنفيذ  3-3

 التجربةرض ا تسميد تم ( التسوية،التنعيم، راثةالح) التربة بتهيئة الخاصة العمليات اجراءاتمام  بعد       

 من يوم 45 بعد والثانية الزراعة عند االولى وبدفعتين 1-ھ.كغم 320 وبمقدارنتروجين  %46  اليوريا بسماد

-95 يالثالث الكالسيوم فوسفات سوبر بهيئة 1-ھ.كغم 120 بمقدار الفسفوربو ، االولى الدفعة اضافة

98% 5O2P  ، 52-46 البوتاسيوم كبريتات بهيئة 1-ھ. كغم160 وبالبوتاسيوم% k ، من كل اضافة وتمت 

 خالل من وذلك، بالتنقيط الري  منظومة نصبت . الزراعة قبل التربة مع ومزجت نثرا   والبوتاسيوم الفسفور اسمدة

 ابيبنا ركبت ثم ماء حوض على المنصوبة الرئيسية المضخة من توصيلة تم ملم 30.5قطره رئيسي انبوب مد

 فرعي انبوب كل ليمثل معاملة لكل انابيب 3 بواقع وكانت ملم 26 بقطر الرئيسي االنبوب على عمودية فرعية

 الذرة بذور زرعت.  سم 30 واخرى  منقطة وبين سم 75 واخر انبوب بين المسافة وكانت، المعاملة لهذه مكرر

 النباتي االنتاج قسم/ديالى زراعة ريةمدي من عليها الحصول تم والذي(  106 بحوث صنف) يدويا الصفراء

 بوبح ةثثال وبواقع الفرعية التنقيط انابيب من واحد جانب على سم 5 بعمق جورة في 12/7/2015 بتاريخ



 

 حبوب ةزراع تمت نفسه اليوم وفي . جورة كل في االقل على واحد نبات على الحصول لضمان جورة كل في

 من اسبوعين بعدو نفسه  الزراعة يوم في الري  تم، االنبات في الفاشلة الجور لترقيع الفلين من اطباق في اخرى 

 نبات اقوى  على االبقاء تماخر  اسبوع وبعد نباتين اقوى  ترك اذ،تخفيف النبات في كل جورة  تم ، االنبات

 في تلقيمآ %10 المحبب الديازينون  مبيدب Sesania  cretica الذرة ساق حفار حشرة مكافحة تمت، بالجورة

 ) الثانية تمت األولى المكافحة من أيام 10 وبعد وقائية كمكافحة،  الزراعة من يوم 20 بعد،  نبات كل وسط

 ياتعمل تمت كما،  بالتنقيط الري  بطريقة المحصول ري  عمليات أجريت.   ( 18 , 2006  نشرة ارشادية رقم

مسة واختيرت خ التجربة لكل اليوم نفس وفي الحاجة دعت وكلما يدويا  تشعيب عزق و من المحصول  خدمة

 نباتات عشوائيا ألجراء القياسات واالختبارات عليها .

 

 

 

 

 تحضير التراكيز من الحامضين البرولين واالرجنين: 3-4

 البرولين حامض تراكيز 3-4-1

 من واحد لتر في البرولين حامض من ملغم 100اذابة  من البرولين حامض من  المطلوبة التراكيز تحضير تم

 . صفر وهو المقارنة معاملة تركيز عن فضال   المقطر الماء من واحد لتر في ملغم200و المقطر الماء



 

  االرجنين حامض تراكيز: 3-4-2

 من واحد لتر فيملغم حامض االرجنين  100 اذابة مناالرجنين  حامض من  المطلوبة التراكيز تحضير تم

  . صفر وهو المقارنة معاملة تركيز عن فضال   ، المقطر اءالم من واحد لتر في ملغم 200و المقطر الماء

 1-ملغم .غم نباتات الذرة الصفراء وراقا في البرولين األميني الحامض تقدير  3-4-3

 حامض من مل 10 بإضافة البرولين استخالص تم إذ(  1973)  واخرون    Bates طريقة استخدمت    

 من(  غم 5) الطازجة العينة الى %3 تركيز( sulfosalicylic Aqueous acid) المائي السالفوسالسيليك

 كاشف محلول من مل 2 إليه وأضيف الراشح، من مل 2 واخذ رشحت ثم العينة هرست النبات، أوراق

 Glacial acetic)  الثلجي الخليك حامض من مل 2 للخليط وأضيف ( Ninhydrin acid) الننهايدرين

acid  )من مل 4 إليها أضيف العينة تبريد وبعد ساعة، لمدة مائي حمام في فالكاش مع العينة سخنت ثم 

 قةطب تنفصل كي  الغرفة حرارة درجة في وتركت ثانية 20 لمدة جيدا   االنبوبة ورجت ،( Toluene)  التولوين

 (Toluene  )امتصاص درجة وتقرأ مل، 1 يؤخذ العليا الطبقة هذه ومن. المخلوط فوق  برولين من تحمله وما 

 يقدر ثم، نانوميتر 520 موجي طول عند( Spectrophotometer)  الضوئــي الطيف قياس جهاز باستخدام

  ااآلتية المعادلة باستخدام البرولين محتوى 

  20× القراءة                                                      

 1.47×-----------------------=  طري  وزن  1- غم مايكرومول البرولين  

 غم النباتية العينة وزن                                                      



 

 

 تقدير الحامض االميني االرجنين في االوراق النباتية )%( 3-4-4

تم تقدير الحامض االميني االرجنين على اساس النتروجين بأستعمال طريقة كلدال وحسبت النسبة المئوية  

 ( .Gerhardt  ،2010( وبحسب )3.2بضرب نسبة النتروجين الكلي بالثابت ) لحامض االرجنين

 ( في اوراق الذرة الصفراء  NPKتقدير العناصر الغذائية)  3-4-5

 للك نباتات خمسة منالورقة تحت العرنوص  قطعت إذ ، النضج عند مرحلة األوراق في  NPK تركيز قيس

 لمدة هوائيا فتجف العالقة والمواد األتربة إلزالة المقطر بالماء ثم ، الحنفية بماء غسلت عشوائية بصورة  معاملة

  (1989،  أبوضاحي)     ساعة 48 لمدة  م70 -  65 حرارة  درجة على كهربائي فرن  في ثم ، يومين

 حامض من مل 4  و البيروكلوريك حامض من  مل 1  باستخدام وهضمتغم   0.2  كمية منها واخذ طحنت

 العناصر تقدير وتم.  Parson ( 1979 )و  Cresses    في الموضحة  الطريقة حسب  مركزال الكبريتيك

 -:وكاآلتي عنصر لكل الخاصة الطرق  حسب أعاله المذكورة

  النايتروجين-1

 والتسحيح المايكروكلدال جهاز  باستخدام موالري 10 الصوديوم هيدروكسيد إضافة بعد بالتقطير النايتروجين قدر

 (Haynes)  ، 1980  0.05 لكبريتيكا حامض مع

  الفسفور-2



 

 والقياس لمستخدمةا للمحاليل التفاعل درجة تعديل بعد ، المحورة االمونيوم مولبيدات بطريقة الفسفور تقدير تم 

 و  (Olsen   نانوميتر 882 موجي طول على Spectrophotometer  الضوئي المطياف بجهاز

Sommers  ،1982)  . 

  البوتاسيوم-2

               لطريقة وفقا  Flame photometer اللهب جهاز بوساطة البوتاسيوم تقدير تم 

Haynes)  ، 1980) . 

 

 (SPAD) الكلوروفيل  دليل تقدير  3-4-6

 SPAD اليدوي  الرقمي المقياس جهاز باستخدام الزراعة من يوم 75 مرور بعد األوراق في الكلوروفيل قيس

– 502 meter  مباشرة لالحق في  Felix)  ، 2000واخرون    . )   

 صفات النمو الخضري  حساب  3-5

  1-نبات. األوراق عدد 3-5-1

 الساهوكي) مالعل ورقة ولغاية قاعدة التربة سطح من قريبة خضراء ورقة أول من نبات لكل الكلية األوراق حسبت

 ،1990)  . 

 (2)سمتحت العرنوص  الورقية المساحة   3-5-2    



 

 : اآلتية المعادلة بحسب للورقة تحت العرنوص الورقية المساحة تحسب

)                           0.75×  الرئيسي العرنوص تحت الورقة طول مربع( = 2سم)  الورقية المساحة 

Elsahookie  , 1985 . ) 

 (   سم)  النبات ارتفاع 3-5-3

في مرحلة  ، الذكرية النورة أسفل العقدة حتى التربة سطح من مدرج قياس شريط بواسطة تالنبا ارتفاع قيس 

  (. 1990،  الساهوكي) تزهير   50%

 حساب الحاصل ومكونات الحاصل 3-6

 عرنوصالعدد الصفوف في  1-6-3

 .  ةعرنوص الواحد بصورة يدويالالصفوف في  عد تم            

 عدد الحبوب في الصف الواحد 3-6-2

 ةلحبوب في الصف الواحد بصورة يدويا حسبت متوسط عدد           

  حبة 100  وزن  3-6-3

 بعد تفريط العرانيص بأستعمال المفرطة اليدوية ووزنت نبات لكل النضج عندوحساب وزنها  حبة 100  عد تم

 .الحساسالكهربائي  الميزانب

 .1-عرنوص.الحبوب عدد3-6-4



 

 . ه بالمفرطة اليدويةتفريط بعد يدويا بصورة العرنوص في الحبوب عدد متوسط حسب

 حاصل الحبوب للنبات الواحد) غم ( : 3-6-5

 . ائي الحساسالكهرب الميزانه ووزنه ببعد تفريطالواحد لكل نبات في العرنوص وزن الحبوب  تم قياس       

 الصفات النوعية لحبوب الذرة الصفراء  3-7

 الحبوب )%( في لبروتينل مئوية النسبة تقدير 3-7-1

غم من عينة الحبوب المطحونة و المجففة بصورة  0.2سبة البروتين في الحبوب من خالل اخذ  تم قياس ن

( ، بعدها تم تقدير نسبة النتروجين في  1982و اخرون )  Pageصحيحة ، وتم هضمها بحسب طريقة  

ريقة  ط الحبوب في مختبر النوعية التابع لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة / جامعة بغداد حسب

Kjeldhal   و باستخدام جهازMicro kjeldhal  تم حساب النسبة المئوية للبروتين على اساس الوزن الجاف ،

 كاالتي : 

 6.25×    %نسبة البروتين   %   =    نسبة النتروجين 

 (1-: حاصل البروتين في النبات الواحد ) غم . نبات  3-7-2

 الل المعادلة التالية حسبت حاصل البروتين من خ             

 حاصل الحبوب × في الحبوبنسبة البروتين                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  (1-غم . نبات   حاصل البروتين )



 

                                100 

 

               

 

                                   

  في الحبوب لزيتل المئوية النسبة تقدير  3-7-3

حسب الطريقة المذكورة  Soxletتم حساب نسبة الزيت على اساس الوزن الجاف للحبوب باستخدام جهاز   

 في الجمعية االمريكية للمحللين الكيميائيين و كاالتي : 

وزن  الزيت المستخلص من حبوب العينة  غمة المئوية للزيت %  = النسب
وزن   العينةغم

       ×100                                ( 

A.O.A.C  ،1980 .) 

 نبات الواحد ) غم (ال: حاصل الزيت في 3-7-4

  حاصل الزيت من خالل معادلة االتيةتم حساب            

 )غم(حاصل الحبوب × الزيت في الحبوبنسبة                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  (1-غم . نبات  ) الزيت حاصل 

                                                            100 



 

 ائياالحص التحليل  3-8

لجميع الصفات المدروسة ، حللت البيانات احصائيا طبقا لطريقة تحليل  وتبويبها البيانات بعد جمع         
، ثم SPSSباستخدام البرنامج االحصائي  RCBDالتباين لتجربة عاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

  %5لحسابية للمعامالت وعند مستوى احتمال اختبار اقل فرق معنوي ) أ. ف. م( للمفاضلة بين المتوسطات ا
البسيط بين جميع الصفات المدروسة لبيان العالقات بين صفات         و تم استخراج قيم معامالت االرتباط 

والمحتوى النوعي للحبوب وتشخيص الصفات االكثر ارتباطا بحاصل             النمو والحاصل ومكوناته
 (Torri ،1980و Stees)                             حبوب الذرة الصفراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Results  and  Discussionالنتائج والمناقشة      -4

 :تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في محتوى االوراق من  4-1

 . االوراق( في /غمتركيز حامض البرولين )ملغم  4-1-1

عالية فروقات ( وجود   2جدول   )  ال( و   1ملحق )  في الالمبينة تحليل التباين  اظهرت نتائج        

 . المعنوية باختالف تراكيز الرش بالحامض االميني البرولين 

-ملغم . لتر           200و 100معامالت عدم الرش والرش بالبرولين بتركيز متوسطات اذ بلغت         

ملغم .  200 التركيز              دل على ان وهذا ي على التوالي 1-غمملغم .  6.22،  5.83،  2.43 1

البرولين  يعني ان رشوهذا  ، برولين كان له االفضلية في تحقيق اعلى متوسط قياسا بمعاملة المقارنة  1-لتر

ة ويعتمد ذلك على درج، نسجة النبات محتواه في أنبات الذرة الصفراء قد زاد من ل على الجزء الخضري 

ومن ثم  لحامضلهذا االى امتصاص االوراق هذه الزيادة سبب . ويعزى يز المستعمل استجابة الصنف والترك

 ان زيادة البرولين الداخلي في النبات له دور مهم في التعديل االزموزي و ، هزيادة تراكمه فيها وبذلك ازداد تركيز 

ظ على وهذا من شأنه الحفا ، بين السايتوبالزم والفجوات داخل الخلية وضمان استمرار دخول الماء الى النبات

دوره  ال عن ،فضويحافظ على تركيب اغشية العضيات الخلوية ، وقائي لالنزيمات ال يقوم بالدورالخلية ،كما و 

ان ، في ( 2011وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه الحمودي  ) ، في انتاج الطاقة ومخزن للنتروجين

ثم زيادة  تراكمه داخل المجموع الخضري ص  االوراق  له  ومن المعاملة بحامض البرولين قد زادت من  امتصا

 1-ملغم . لتر 200كما بينت النتائج الموضحة في الجدول نفسه ان معاملة الرش باالرجنين بتركيز للنبات ، 

 1-ملغم . لتر  100 قياسا بعدم الرش والرش بالتركيز 1-ملغم.غم 4.82لين بلغ قد اعطت اعلى متوسط للبرو 



 

وقد يعود السبب الى ان هناك انزيمات  على التوالي  . 1-ملغم .غم 4.39و   2.43 لهماالمتوسطات  لغ،اذ ب

االميني االرجنين ويحرر  الذي يحلل الحامض  Arginaseتحلل البروتين واالحماض االمينية مثل انزيم 

 Pyrroline -2-carboxylate reductaseلبناء حامض البرولين بوجود انزيم  ًاين الذي يعد مسلكاالورنث

ان االرجنين ، ( 2008واخرون ) Hassanein( . وهذا ما الحظه Abdul Qados  ،2010)  (2شكل )

 مركب فعال في زيادة البرولين واالحماض االمينية االخرى في نبات الحنطة تحت الظروف الطبيعية  .

 )% (في االوراق االرجنين  تركيز حامض  2- 4-1

في زيادة محتوى له اثر معنوي ( ان الرش بحامض البرولين  2الجدول )  ( و1الملحق ) جتبين نتائ       

 % 5.85برولين اعلى متوسط بلغ  1-ملغم . لتر 200االرجنين للمجموع الخضري للنبات ، اذ حقق التركيز 

معنوي بين  على التوالي وبفارق غير % 5.26و  5.08بلغا  وقد 1-ملغم . لتر 100و  0قياسا بالتركيزين 

 . 1-ملغم . لتر  200و 100التركيزين 

وجود تاثير معنوي لمعامالت (  2والجدول ) (  1حليل التباين المبينة في  ملحق ) وضحت نتائج توأ       

 200تفوق التركيز  ذ اظهرت نتائج الجدول نفسهإ،  الرش باالرجنين في محتوى األوراق من هذا الحامض

  بلغت المتوسطات ذإ ، 1-ملغم . لتر 100و  0 بأعطائه اعلى متوسط قياسا بالتركيزين  ارجنين ، 1-ملغم . لتر

 . 1-ملغم . لتر 200و  100وبفارق غير معنوي بين التركيزين ، على التوالي   % 5.08،  6.45،  6.75

 ش باالحماضر نبات الذرة الصفراء بزيادة مستويات ال محتوى االوراق من  االرجنين في زيادة  ان        

الى امتصاص االوراق له ومن ثم زاد تراكمه فيها وبذلك زاد محتوى الداخلي للنبات من  االمينية ، يعزى 

أي ان زيادة تركيز االرجنين في اوراق ،( 2013جاءت هذه الدراسة مماثلة لما وجدته ابراهيم )،  االرجنين 



 

 رولين واالرجنين والتي سبق وان اعطت زيادة في جميعنبات الباذنجان نتيجة للمعاملة باالحماض االمينية الب

في  يادةاليه هذه العملية من ز ت الفسلجية للنبات نتيجة ماتحتاج فضال عن الصفا، صفات النمو والحاصل 

وهذا يعني ان اضافة االحماض االمينية رشا على النبات تزيد من تركيز االحماض  الوحدات البنائية والهيكلية ،

 . (Abdul Qados   ، 2010)  الساسية ومنها االرجنين االمينية ا

 

 

 

 

 

 

 )%( لنتروجين في االوراق النسبة المئوية ل 4-1-3

دى رش الحامضين االمنيين البرولين واالرجنين الى حصول فروقات معنوية في متوسطات محتوى ا       

 2( وجدول )  1التباين ملحق ) ل تحليل كما مبين في جدو و  ، الذرة الصفراءلنباتات  االوراق من الناتروجين

، ) 

 27.09اعلى متوسط وبنسبة زيادة بلغت اعطى  1-ملغم . لتر 200الى  0رفع تركيز البرولين من اذ ان       

وتعزى  .  %  4.19نسبة زيادة بلغت  1-ملغم . لتر 100تركيز حصل في حين ، قياسا بمعاملة المقارنة  %



 

ات الذرة الصفراء عند الرش بحامض البرولين لغاية اتنبلالنتروجين  االوراق من محتوى  الزيادة الحاصلة في

 ةمن نفاذية االغشية البالزمي ، مما حسنالى كون البرولين مصدرا نتروجينيا  1-ملغم . لتر 200التركيز 

زداد محتوى اتصاص النتروجين من التربة وبذلك نعكس ايجابا في زيادة امالتغير في الجهد االزموزي الذي او 

زيادة في محتوى االوراق من  االذين وجدو ، (  2011اكده حسان واخرون ) وهذا ما، النتروجين في النبات 

 نبات مع زيادة تراكيز حامض البرولين المضاف خارجيا على نبات الحنطة  .العنصر النتروجين في 

 اعلىارجنين  باعطائه  1-ملغم . لتر 200تركيز التفوق  نفسه في الجدولالمبينة وضحت النتائج وأ       

االحتياطي لعنصر ، اذ يعد االرجنين معاملة المقارنة قياسا الى  % 25.95وبنسبة زيادة بلغت  متوسط 

يع تقريبا في جم  فاالمينات تدخل،      polyamineلاوكبادئ واوكسيد لتكوين ، النتروجين في النبات 

يع النمو في تشج هذا  الحامض فضال عن دور،            العام للنبات النمو  العمليات البيوكيميائية وتعزز

ادى الى زيادة امتصاص النتروجين من وسط النمو ومن  ( مما 3الخضري لنبات الذرة والذي يؤكده جدول ) 

 ن اخرو  و   Hozaynما توصل اليه  مع  النتيجة  هذه  تتفقاو ،  االوراق                     ثم تراكمه في 

 (2013   ). 

يمتصه  ام عن    ً، فضاليتضح مما تقدم ان االحماض االمينية توفر النتروجين المتاح لنمو النبات  و       

النبات من التربة ، وان اضافتها خارجيا على المجموع الخضري ادى الى تحسين الحالة الغذائية لنبات الذرة 

وتمثيلة من قبل النبات ،  تروجين من الورقة وانتقالة نكما تساعد على زيادة سرعة وكفاءة امتصاص ال

وللنتروجين دور مهم في زيادة نمو النبات وتكوين مجموع جذري قوي يساعد في امتصاص العناصر التي 

 ( .2011)المرجاني ،يحتاجها النبات ومنها الفسفور والبوتاسيوم  

 تركيز الفسفور في االوراق )%( 4-1-4



 

رش معنوي لمعامالت التأثير ال ( الى 2جدول ) ال( و  1تحليل التباين المبينة في الملحق )  تشير نتائج        

 .  من عنصر الفسفور اوراق الذرة الصفراءمحتوى في  واالرجنين البرولين

ر على االوراق تأثيرا معنويا في محتوى االوراق من الفسفو  ثرت تراكيز حامض البرولين المضافة رشاذ أإ       

بينما ،   % 0.27على متوسط بلغ من حامض البرولين في اعطائه أ  1-ملغم . لتر 200قد تفوق التركيز ف ،

 100 ، وسجلت المعاملة % 0.18   لغابوال               اقل متوسط لهذه الصفة  طت معاملة عدم الرشاع

 200و  100ركيزين تبين الهناك فرق معنوي لم يكن             في حين % 0.22متوسط بلغ  1-ملغم . لتر

 .  1-ملغم . لتر

في تحسين صفات  وتأثيره 1-ملغم . لتر 200حامض البرولين لغاية تركيز  الى دور السبب يرجع وربما        

دوره في تحسين نمو الجذور مما ادى الى زيادة  عن ً،فضال(  3النمو )عدد االوراق ،والمساحة الورقية جدول 

 2008واخرون )  Aliتوصل اليه  مع ما             وتتفق هذه النتيجة ،بل النبات امتصاص الفسفور من ق

الرش الورقي بحامض البرولين قد عزز   ان الى                 ا( الذين اشارو  2011(  وحسان واخرون  )

 . لنبات مما ادى الى زيادة تركيزه في انسجة ا،                من امتصاص النبات  لعنصر الفسفور 

ين  ات بالحامض االميني االرجنمعنوية عند رش النب تائج في الجدول نفسه وجود فروقاتواظهرت الن        

قياسا   % 34.3مقدارها وبنسبة زيادة  % 0.24اعلى متوسط بلغ  1-ملغم . لتر 200ذ اعطى التركيز إ، 

قيمتها   وبنسبة زيادة % 0.23توسط بلغ ارجنين م 1-ملغم . لتر 100واعطى التركيز  ، بمعاملة عدم الرش

 قياسا بمعاملة المقارنة . % 28.7



 

زيادة امتصاص العناصر الغذائية والتي من ضمنها الفسفور عند الرش بالحامض ويمكن ارجاع سبب         

ة نشاط زيادايجابي في نمو جذور النبات و  الذي له دور  Putrescine لا االميني االرجنين الى دوره في تكوين

 .(  2014 واخرون، Zhangاالنزيمات ومضادات االكسدة ومن ثم زيادة العناصر الغذائية )

 

 

 )% ( تركيز البوتاسيوم في االوراق   4-1-5

 وجود تأثير معنوي لمعامالتالى (  2جدول ) وال(  1ملحق ) تحليل التباين الموضحة في ال نتائجتبين       

ة روق معنويوجود ف ذ اظهرت النتائجإ ى البوتاسيوم في اوراق الذرة الصفراء ، لمحتو  البرولين واالرجنين رش

وم في االوراق البوتاسي ، و كان اعلى متوسط لنسبةرشا على المجموع الخضري  بين تراكيز البرولين المضافة

ل اق 1-ملغم . لتر 100و 0 انالتركيز  ، في حين سجل 1-. لترملغم  200عند التركيز  % 1.42بلغ 

ملغم .  200و  100فرق معنوي بين التركيزين ال ، ولم يكنعلى التوالي  1.35،  1.23  المتوسطات وهي

 . 1-لتر

موع في تحسين صفات نمو المجان االضافة الخارجية لحامض البرولين اثرت بصورة ايجابية ويعتقد        

لتغير في الجهد االزموزي والذي انعكس مما حسن من نفاذية الغشاء البالزمي وا، للنبات  الجذري والخضري 

النتيجة  وتتفق هذه، ومنها عنصر البوتاسيوم        ايجابا في زيادة امتصاص العناصر المغذية من التربة 

في متوسط تركيز  معنوية حصول زيادة الى اشارو        ( الذين  2016القزاز واخرون )  ما وجده مع

  رشا على االوراق .  البرولين المضافة                    تراكيز  عنصر البوتاسيوم بزيادة 



 

الرجنين تركيز حامض اوراق مع زيادة زيادة معنوية  لتركيز البوتاسيوم  في االنفسه  ولوحظ من الجدول      

البوتاسيوم في االوراق  و االكثر تأثيرا في زيادة محتوى ه 1-ملغم .لتر 200في محلول الرش ، وكان التركيز 

في زيادة نمو النبات وتكوين  االرجنين دور ع المعامالت االخرى ،وربما يعود الى مقارنة م  %1.36بلغ و 

مجموع جذري جيد يساعد في عملية امتصاص العناصر المعدنية وانتقالها ومنها البوتاسيوم الذي يقوم بتنشيط 

نتائج الفي ضوء و  ( ،Abdul Qados،2009االنزيمات وتراكم المواد الكاربوهيدراتية الالزمة لنمو النبات )

ادة ا مشابها من حيث زيسلكت سلوكقد  لتي تقدم ذكرهاتضح ان العناصر الغذائية ا( ا 2التي يبينها الجدول )

رجنين رشا برولين وا 1-ملغم . لتر 200وصوال الى  الحامضين االمينيين  تركيزمحتواها في االوراق مع زيادة 

االيجابي  لالحماض االمينية  بأتجاه زيادة قابلية النبات المتصاص  يعود الى الدورالنبات وهذا  اوراق على

العناصر الغذائية بفعل زيادة المساحة السطحية المعرضة للرش والى دورها في تخليب العناصر لتسهل انتقالها 

 . داخل النبات

 

 

 ذرة الصفراء من الحامضين االمينيين( تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في محتوى أوراق نبات ال2جدول )

 .  NPK لوا

 

 

 



 

 معامالت
 الرش
 

 محتوى االوراق من العناصر الغذايية

البرولين 
 ملغم/غم

االرجنين  
% 

 النتروجين
% 

 الفسفور
% 

 البوتاسيوم
% 

 1.23 0.18 2.65 5.45 2.43 بدون رش

 1.25 0.19 2.70 5.70 2.57 رش بالماء

 1.35 0.22 2.73 7.08 5.83 1-ملغم.لتر 100بالبرولين 

 1.42 0.27 3.30 7.75 6.22 1-ملغم .لتر 200بالبرولين 

 1.33 0.23 2.62 8.00 4.39 1-ملغم .لتر 100باالرجنين 

 1.36 240. 3.33 8.10 4.82 1-ملغم .لتر 200باالرجنين 

 0.09 0.057 0.08 1.01 0.51 0.05عند مستوى احتمال  أ.ف.م

 

 

 

 

في دليل الكلوروفيل وبعض من صفات               نمو الذرة البرولين واالرجنين برش ال تأثير  2 - 4 

 الصفراء .

 (Spadدليل الكلوروفيل في االوراق ) 1- 2- 4



 

ن ، اذ برولين واالرجنيال برش الحامضين ا متوسطات دليل الكلوروفيل حسب تأثرها ( 3) بين الجدول        

وجود فروقات عالية المعنوية بين تراكيز البرولين واثره  ( ،  1 ) الملحق ن فيالمبي تحليل التباين أوضح

عند زيادة تركيز البرولين ،  Spad 51.25،  اذ بلغ متوسط دليل الكلوروفيل       االيجابي على هذه الصفة

 قياسا بمعاملة المقارنة  . % 15.34مقدارها زيادة ، وبنسبة  1-ملغم . لتر 200الى  0من 

االوراق ،  المرشوش على االرجنين كلوروفيل في االوراق بزيادة تركيزحصلت زيادة معنوية في محتوى ال      

- لترملغم .  100على معاملة عدم الرش ومعاملة رش االرجنين بتركيز  1-ملغم . لتر 200اذ تفوق التركيز 

 100رش النباتات بالتركيزين بين  ، ولم يكن هناك فرق معنوي  % 6.34و   9.16زيادة مقدارها  وبنسبة 1

 . 1-ملغم . لتر 200و

تكوين و ، بناء صبغات الكلوروفيل  هذا الحامض االميني قد حفزنستدل من هذه النتيجة ان اضافة و       

شاط االنزيمي في المحافظة على الن ، فضال عن دورهمن محتوى الكلوروفيل  حبيبات البالستيدية وبالتالي زادال

كوين للنتروجين االساسي لت امصدر  ، فضال عن كونهيؤدي الى تأخير شيخوخة االوراق  مما ،  اتللبالستيد

يجابيا على إلك ذعكس قة التي تشجع النمو الخضري ، وانالكلوروفيل وبناء البروتينات واالنزيمات وتجهيز الطا

فاءة بناء مجموع جذري يمتاز بكدورهما في زيادة المساحة السطحية لالوراق و  عن ً، فضالمحتوى الكلوروفيل 

وهذا يؤدي الى رفع مستوى الكلوروفيالت في االوراق ، عالية المتصاص الماء والعناصر الغذائية الضرورية 

صناف من الذرة االعند دراسته على بعض ( 2015األسدي )وتتفق هذه النتيجة مع  ما توصل اليه   ،النباتية 

ن تركيز البرولين واالرجني ( عند دراستهما على نبات البطاطا الى ان 2014أشار الحمداني ومحمد )و . الصفراء 

 المضاف خارجيا ادى الى زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل .

 



 

 

 عدد االوراق في النبات 2- 2- 4

 دتعد صفة عدد االوراق مؤشرا مهما للداللة على غزارة النمو الخضري ومقدرة النبات على تصنيع الموا       

( والجدول  1 تبين النتائج الموضحة في الملحق )و  الكاربوهيدراتية الالزمة النجاز فعالياتها الحيوية المختلفة .

على الجزء الخضري ، اذ تفوق  البرولين الصفة عند رش  ( وجود فروق معنوية بين متوسطات هذه 3) 

عدم الرش مقارنة بمعاملة  1-ورقة.نبات 17.10معنويا باعطاء اعلى متوسط بلغ  1-ملغم.لتر 200  تركيزال

على التوالي ،  1-ورقة.نبات 13.52و 13.45اقل متوسط بلغ  برولين والرش بالماء  اللذين سجل كل منهابال

 . 1-ملغم. لتر 100معنويا عن المستوى لم يختلف  1-لتر . ملغم        200 بغير ان الرش 

ارجنين كان االفضل في  1-ملغم .لتر 200تركيز الان  نفسهالجدول  في المبينة النتائج كما توضح من   

معاملة الرش بالماء ومعاملة عدم الرش ومعاملة الرش بالتركيز ذ تفوق على إتاثيره على متوسط عدد االوراق ، 

على التوالي  ، ولم يختلف الرش  % 10.90   ، 18.73، 18.12بنسبة زيادة مقدارها و  ، 1-ملغم.لتر 100

وهذا يعني ان الرش باالحماض ،  1-ملغم. لتر 100 معنويا عن الرش بالتركيز 1-ملغم.لتر 200 بالتركيز

لبنائية للبروتينات ا بالنبات ،والتي تعتبر الوحداتعدد االوراق  البرولين واالرجنين أثر معنويا في متوسطاالمينية 

عن  ًضالف، نقل وخزن النتروجين منظمات للعمليات االيضية و كوظائف في النبات منها  بعدة والتي تعمل

فضال  ،وزيادة انقسام الخاليا  ،يعمل على زيادة كفاءة  عملية البناء الضوئي  زيادة  صبغات الكلوروفيل مما

الماء  قابليتها  على سحب  من خالل اتساعالدور االيجابي للبرولين في تنظيم الجهد االزموزي للخلية  عن

لحسن اتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليه الي زيادة نمو النبات ،  اتفقت نوالمغذيات من وسط النمو وبالت



 

اليجابي في تاثير اال( من ان الرش بالبرولين واالرجنين له  Zakaria  2016 (وSaddon ( و 2011)

 وزيادتها.عدد االوراق في النبات  تحسين نمو

 

 

 

 

 ( 2سم )تحت العرنوص  مساحة الورقة 3- 2- 4

ذه ه (  وجود فروق معنوية بين متوسطات 3) جدولالو  ( 1) حت نتائج تحليل التباين في ملحق اوض       

على نسبة برولين بأعطائه ، أ   1-ملغم .لتر 200تركيز التفوق  ، اذ البرولين واالرجنين  الصفة عند الرش

 و 100 ينتركيز الن في حين كانت هناك فروق معنوية بي قياسا بمعاملة عدم الرش ، % 14.98لغت زيادة ب

 على التوالي . 2سم 561.88و 553.38 ، قد بلغ متوسطا مساحتهما الورقية  1-ملغم . لتر 200

في  رش حامض االرجنين تراكيز كما اشارت نتائج الجدول نفسه والملحق وجود فروق معنوية بتأثير       

ه في متوسط مساحة االفضل في تأثير  ارجنين كان 1-ملغم .لتر 200تركيز الان  ، اذالصفة اعاله  متوسط

بنسبة ، و  ارجنين  1-ملغم .لتر 100معاملة عدم الرش والرش بالتركيز ، اذ تفوق على الورقة تحت العرنوص 

 .على التوالي  % 9.18و 10.57زيادة مقدارها 



 

ا الفسلجية ماليتها وفعميعود الى تأثيره وان تفوق المساحة الورقية بتأثير الحامضين االمينين قيد الدراسة       

ذور ا في قنص الجمفضال عن دوره ، في خفض مقاومة الجدران الخلوية الستطالة الخاليا خالل عملية النمو

نها من نواتج ينتج ع ميل الضوئي وتخليص الخاليا منها وتنشيط هذه العملية وماثالحرة الناتجة من عملية الت

ثال بزيادة في نمو الورقة متم لمجموع الخضري وأسهمت بشكل رئيسي اوالسيما الكاربوهيدرات التي تراكمت ف

  3جدول   محتوى الكلوروفيل ) في زيادة  1-ملغم .لتر 200، والذي يؤكد ذلك تفوق التركيز الورقية مساحتها 

، ) 

زيادة في   (    2)  برولين واالرجنين في جدوللكل من ال 1-ملغم .لتر 200تركيز الفضال عن تفوق          

وقد   ،تركيز الفسفور والبوتاسيوم في االوراق وما تؤديه هذه العناصر من دور مهم في زيادة المساحة الورقية 

السيطرة  ي من خاللاوضحت بعض الدراسات ان الرش بالبرولين ادى الى زيادة قدرة النبات على البناء الضوئ

 توازن بين اخذلاوبالتالي يساعد على ، من التحلل والحفاظ على صبغات الكلوروفيل  وغلقها الثغورعلى فتح 

 Zakariaو   Saddonك زادت المساحة الورقية للنبات ) لقدان الماء خالل عملية النتح وبذوف 2co  لا

2016,). 

 

 

 ( سم)  ارتفاع النبات  4- 2- 4

 احد وه النبات ارتفاع وان ونموهاوتوسيعها  الخاليا نقسامال نشطة مرحلة الخضري  النمو مرحلة تعد        

 الخضري  الجزء على رشا االمينية االحماض اضافة ان ذ إ،  البيئية بالعوامل سلبا تتأثر التي النمو صفات



 

تفاع النبات ار  صفة متوسطات حصلت تاثيرات  معنوية في، و   صفةال متوسط هذه في معنوية فروق  الى ادت

غ لمضاف رشا على الجزء الخضري لنباتات الذرة الصفراء ، وبلواالبرولين  األميني حامضالتركيز تبعا لزيادة 

قياسا بمعاملة عدم الرش والرش  1-ملغم . لتر 200 سم عند  التركيز  175متوسط ارتفاع النبات            

  100 ين، ولم يكن هناك فرق معنوي بين التركيز سم على التوالي  154.33و  152.70بالماء والبالغة  

الجهد  ويعزى السبب الى ان رش البرولين ادى الى خفض ( ،3برولين   )الجدول  1-. لترملغم  200و

سط على سحب الماء والمغذيات الذائبة من و  الجهد المائي للخلية وبذلك ازدادت قابليتها قللوره وبد ، االزموزي 

ل من ك اليه مع ما توصل ، وتتفق هذه النتيجةومن ثم زيادة نمو النبات وادامة استطالة الخاليا ، النمو 

Saddon   وZakaria  ( 2016  ) 

لمعامالت الرش بين وجود تاثير معنوي (   3) والجدول (  1) تحليل التباين ملحق  ونالحظ من       

 165.33ط بلغ اعلى متوسو  ،الذرة الصفراء  اتارتفاع النبات عند الرش بحامض االرجنين على نبات متوسطات

بلغا  واللذان 1-ملغم . لتر 100والتركيز  ، قياسا بمعاملة عدم الرش 1-ملغم . لتر 002سم عند التركيز 

-ملغم . لتر 200و  100 ينولم يكن هناك فرق معنوي بين التركيز ، سم على التوالي  162. 0 و  125.7

البروتينات  من نمو في النبات وطالما انها تصنع كتالل الى ان االرجنين عمل محفزاويعزى السبب ، ارجنين  1

وال سيما عمليتي النمو واالنقسام وتوسيع الخاليا النباتية بشكل اسرع نزيمات المهمة للعمليات الفسلجية واال

الطولي  عمليتي النموذلك شجع ور الى الخاليا الحارسة ، فقد وافضل بسبب دخولها المباشر عن طريق الثغ

 ( . 2013،  ابراهيم   2011 ، فرج وشاكر  Ahmad 2010 ) والتوسع العرضي لخاليا الساق ،



 

الى وجود عالقة ارتباط (  2) ملحق الالمبينة في بين الصفات المدروسة و االرتباط  واشارت قيم معامل      

وموجبة معنوية مع محتوى العناصر  0.796ارتفاع النبات ومحتوى الكلوروفيل بلغ  موجبة وعالية المعنوية بين

 .الغذائية 

 

 

 لنمو الخضري لنبات الذرة الصفراء( تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في صفات ا 3جدول ) 

 

 معامالت
 الرش
 

 صفات النمو الخضري

 الكلوروفيل
SPAD 

المساحة 
 2الورقية سم

ارتفاع النبات   
 سم

عدد االوراق 
 ورقة.نبات

 13.45 152.70 488.66 44.43 بدون رش

 13.52 154.33 490.27 45.25 بالماء

 16.37 170.33 553.38 48.73 1-ملغم.لتر 100بالبرولين 

 17.10 175.00 561.88 51.25 1-ملغم .لتر 200بالبرولين 

 14.40 162.00 533.55 47.25 1-ملغم .لتر 100باالرجنين 

 15.97 165.33 540.35 48.95 1-ملغم .لتر 200باالرجنين 

 1.24 7.28 2.56 1.72 0.05عند مستوى احتمال  أ.ف.م



 

 

 

 

 

 

 

 تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في حاصل ومكونات حاصل الذرة الصفراء 3 – 4

 عدد الصفوف بالعرنوص 1 -3 – 4

وجود فروق معنوية بين  (  4والجدول ) (  1ملحق ) ال المبينة في تحليل التباين يتضح من نتائج       

اذ  راء ،بالعرنوص لنباتات الذرة الصفصفوف العدد  يالبرولين واالرجنين ف متوسطات المعامالت بتأثير رش

اذ كان  ة ،لتراكيز البرولين المستعم متوسطات المعامالت بتأثير معنوية بين اظهرت النتائج وجود فروقات

قياسا  1-عرنوص. صف 17برولين االفضل في تأثيره بأعطاء اعلى متوسط بلغ  1-ملغم . لتر 200التركيز 

على التوالي  صف 16.35،  12.0 ا ممتوسطاته ، اذ بلغت 1-ملغم . لتر 100التركيز بمعاملة عدم الرش و 

. 

صفة ، اذ هذه المتوسطات الرجنين تاثيرا معنويا في الملحق نفسه و الجدول ان للرش با يالحظ  منو         

 فوف بالعرنوصارجنين معنويا والتي بلغ عدد الص 1-ملغم . لتر 200تركيز التفوقت النباتات التي رشت ب



 

 100وعدم الرش قياسا بمعاملة  %  11.13 و 38.91وبنسبة زيادة مقدارها   1-عرنوص. صف 16.67

 على التوالي .ملغم . لتر ارجنين 

عدد الصفوف في العرنوص الى الزيادة الحاصلة في النمو الخضري  يعود السبب في ارتفاع وربما        

(  بزيادة تركيز االحماض االمينية البرولين واالرجنين وصوال  2جدول ) ( ونسبة المغذيات للنبات  3جدول ) 

وان هناك مما ادى الى تكوين عرانيص ذات قطر اكبر وتحمل عدد صفوف اكثر ،  ،  1-ملغم . لتر 200الى 

قد و .  (  2 قملح) بين عدد الصفوف في العرنوص والمساحة الورقية في الذرة الصفراء ارتباطا معنويا موجبا 

الزيادة في عدد الصفوف في العرنوص الى تاثير االحماض االمينية في تحسين النمو وتحفيز  هذه سببيعزى 

تنظيم العمليات الحيوية التي تجري داخل انسجة النبات ، فضال عن عمل االنزيمات النباتية وزيادة نشاطها 

 Abdنتيجة مع ماتوصل اليه وتتفق هذه ال، (  2009، ) ادريس متوسط هذه الصفة ومن ثم زيادة 

Elsamad ( في دراستها 2010دراسته على نبات الذرة الصفراء والقزاز            )  ( في 2010)  واخرون

من ان الرش باالحماض االمينية ادى الى تحسين نمو النبات وزيادة المجموع الخضري ، على نبات الحنطة 

 مما ادى الى زيادة انتاجيته . 

 

 

 . 1-دد الحبوب . الصفع 2 – 3 – 4



 

( ان الرش بالحامض االميني البرولين على الجزء الخضري لنباتات الذرة  4اشارت نتائج الجدول )         

الصفراء ، ادى الى انخفاض معنوي في متوسطات  عدد الحبوب بالصف الواحد وبلغت نسبة االنخفاض 

 على التوالي قياسا بمعاملة عدم الرش . 1-ملغم . لتر 200و  100عند التركيزين  % 13.08و  15.91

وبينت نتائج الجدول نفسه حدوث انخفاض معنوي لمتوسط عدد الحبوب بالصف الواحد عند الرش        

ملغم  200و  100عند التركيزين  % 18و  19.99بالحامض االميني االرجنين ، اذ بلغت نسبة االنخفاض 

النتائج اعاله تبين ان الرش بالحامضين االمينين البرولين واالرجنين  قياسا بمعاملة عدم الرش  ، ومن 1-. لتر

ادى الى حصول انخفاض معنوي في متوسطات عدد الحبوب بالصف الواحد ، وربما يعود سبب ذلك االنخفاض 

الى المنافسة الشديدة بين مكونات الحاصل على العناصر الغذائية والضوء ونواتج عملية البناء الضوئي الذي 

 يبدأ عند نشوء او مواقع الحبوب أو تكوينها.

 عدد الحبوب بالعرنوص 3 -3 - 4

العالي المعنوية لتراكيز تأثير الوضح ( ت  4( والجدول )   1ملحق ) ال المبينة في تحليل التباين ان نتائج       

عدد  متوسطات يف صفراءعلى الجزء الخضري لنباتات الذرة ال واالرجنين البرولينالرش  للحامضين  االمينيين 

 .لحبوب الكلي في العرنوص ا

ملغم  200عند التركيز وكان  1-حبة . عرنوص 382.12 ان اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ اذ تبين         

زيادة معنوية في هذه  1-ملغم . لتر 100تركيز الكما سجل  ، % 11.29برولين وبنسبة زيادة بلغت  1-. لتر

حبة  343.35سجلت اقل متوسط بلغ التي  قياسا بمعاملة عدم الرش 1-ة . عرنوصحب 366.81الصفة بلغت 

 . 1-عرنوص .



 

بنسبة االرجنين و برش المع زيادة تراكيز في العرنوص عدد الحبوب الكلي ل معنوية لوحظت  فروق و         

ارجنين  1-ملغم . لتر 200و  100للرش بالماء وللتركيزين  %  11.02 و 4.26 و 10.65زيادة بلغت  

 . 1-حبة . عرنوص  343.35التي اعطت اقل متوسط بلغ و  على التوالي ، قياسا بمعاملة عدم الرش

( 4)جدول         1-ملغم . لتر 200ادت الزيادة الحاصلة في عدد الصفوف وتفوقها عند المستوى        

ين البرولين واالرجنين في تحس الى دور، وربما يعود السبب انعكست ايجابا في زيادة عدد الحبوب والتي 

( ومحتوى العناصر الغذائية للنبات جدول   3صفات النمو الخضري ومحتوى االوراق من الكلوروفيل جدول ) 

 لتالي زيادة  الحبوبالمواد المصنعة في االوراق وانتقالها الى العرنوص وبايادة الذي ادى الى ز ، (   2) 

( و  2010لما وجدته القزاز ) وهذه النتيجة جاءت مؤيدة، دها فيه الخصبة في العرنوص ومن ثم زيادة عد

الكلي وب عدد الحب وبتراكيز متزايدة تؤدي الى ارتفاع ان الرش بالبرولين، اللتان الحظتا (   2015 االسدي )

 الى ، وعند رش النبات بهما يؤدي بسبب امتصاص البرولين واالرجنين بكميات كبيرة  عن طريق االوراق،  

ا دور بتخليب العناصر اضافة الى اعتبارها مله الغذائية االخرى داخل النبات الن امتصاص العناصر زيادة

وتزيد من  ،مصدر للنتروجين الذي يساعد على تكوين البروتينات في النبات ومن ثم نقلها خالل مرحلة التزهير

( الى االوراق)الضوئي من مواقع تصنيعها نقل نواتج عملية التمثيل  منشئات االزهار النشطة فضال عن تكوين

لرش ان ا اذين اكدو ،ال (   Mello ,D  ،2015و 2016،عباس وعلك )ها خالل مرحلة التكاثر  مواقع نشوئ

 تزيد من عدد الحبوب الكلي للنبات  . الرجنين واالحماض ا بالبرولين و

 حبة ) غم (. 100وزن   4- 3- 4

مختلفة من البرولين  تراكيز رش نبات الذرة الصفراء بأختالف تجة منحبة النا 100اختلفت اوزان       

  1-ملغم . لتر 200تركيز التفوقت معاملة اضافة البرولين رشا على المجموع الخضري عند  واالرجنين ، اذ 



 

 و  11.76 و 11.30  مقدارهاغم  وبنسبة زيادة  36.01معنويا على باقي المعامالت وسجلت متوسط بلغ 

حاصلة في وان الزيادة ال على التوالي ،  1-ملغم . لتر 100 الرش بالتركيزو  ولعدم الرشللرش بالماء  % 2.5

فاع عديل الجهد االزموزي وارتدوره الفعال في ت ة الناتجة عن الرش بالبرولين يعود الىحب 100وزن  متوسط

ربوهيدرات والبروتينات من المصدر الى ( وكفاءة نقل الكا 3 لمساحة الورقية عند التركيزنفسه ) جدول ا متوسط

الن الحبوب تعد المصب النهائي لنواتج عملية ، (  2015، ادى الى زيادة وزن الحبة )االسدي وبذلك،المصب 

 200لتركيز الب الرش تفوق وحدثت زيادة معنوية نتيجة للرش بالحامض االميني االرجنين ، و  .البناء الضوئي 

، اذ  1-ملغم . لتر 100  بالرش و  معاملة الرش بالماء وعدم الرش غم  على 95.35بلغ  ذإ ، 1-ملغم . لتر

 100بين التركيزين على التوالي ، ولم يكن الفرق معنويا  غم  34.12،  32.22،  32.54بلغت المتوسطات 

 ا للنتروجين وتعمل على زيادةمصدر تعد  االحماض االمينية  ان ، وتفسير ذلك هو 1-ملغم . لتر 200و 

فمن الممكن الحصول على حبة اكثر وزنا  (،2)جدولالعناصر مثل البوتاسيوم والفسفور محتوى النبات من

 ه هذه النتيجة مع ما وجد وتتفق ناء مدة امتالئها ، اذا كانت التغذية متوازنة بالعناصر المهمة اث ًوامتالء

Mostafa وزن الحبة يعتمد على المدة  ان الى الذين اشاروو (  2016( و عباس وعلك ) 2010) واخرون

كما ان تجهيز اكبر كمية من الماء والعناصر ، الفعالة لملئ الحبوب )مدة تجهيز المواد الغذائية المصنعة ( 

الغذائية االولية لتمثيلها في عملية البناء الضوئي من قبل المحصول مما يؤثر بشكل مباشر في وزن الحبوب 

. 

 ( 1-احد ) غم . نباتالنبات الو  حبوب حاصل  5- 3- 4

حصول زيادة معنوية في حاصل  (  4) جدول الو (  1 ) ملحقالمبينة في التحليل التباين  تشير نتائج        

ذ إوالمضافة الى نباتات الذرة الصفراء رشا على االوراق ، النبات الواحد مع زيادة تراكيز البرولين واالرجنين 



 

زيادة وب غم 60.481  بلغو لين اعلى متوسط لحاصل النبات الواحد برو  1-. لتر ملغم 200عطى التركيز  أ 

-ملغم.لتر100بالتركيز  معاملة الرشوالذي اختلف معنويا مع قياسا بمعاملة عدم الرش   % 07.32 مقدارها 

 .برولين  1

م في تحسين الى دوره المه 1-ملغم .لتر 200ويعزى سبب زيادة الحاصل عند زيادة تركيز البرولين لغاية        

نعكس ، مما امما ساعد على تحفيز البراعم وتنظيم معدل  االزهار وتثبيت عقد الثمار ، التوازن الهرموني 

فضال عن دوره في تحسين نمو الجذر المصحوب بامتصاص  ، (2006ايجابا على االنتاج )عبد الحافظ 

( ومن ثم زيادة النمو الخضري  2يوم )جدول جين والفسفور والبوتاسكميات اكبر من الماء والمغذيات مثل النترو 

( ومن   4انعكس ذلك على مكونات الحاصل )جدول  ( وزيادة المواد المصنعة في االوراق الذي  3)جدول 

( الذين وجدو ان الرش بحامض  2011( والحمودي )  2010)   القزاز اكدتهوهذا ما ، ثم زيادة حاصل النبات 

ويتضح من   الواحد .مما انعكس ايجابا على حاصل النبات  ، ات الحاصلالبرولين ادى الى زيادة مكون

 ، اذرجنين مع زيادة تراكيز اال متوسطات هذه  الصفة  وجود تاثير معنوي فيالملحق نفسه والجدول السابقين 

  بمعاملة عدم الرشقياسا  1- غم . نبات130.43ارجنين اعلى متوسط بلغ  1-ملغم . لتر 200اعطى التركيز 

على التوالي  ، و  1-غم .نبات10.411و  112.10 ارجنين اللذان اعطيا متوسطين بلغا 1-ملغم .لتر 100و 

في  ينقد يعزى الى دور االرجن  باالرجنين ، اذ ان زيادة الحاصل عند الرش بين التركيزين  افرق معنويكان ال

سلجية ي العديد من العمليات الفالمينات دور فول ، البادئ للبولي امين ، كما يعدنمو الخضري الزيادة مؤشرات 

 ،ونشوء االزهار وتطورها وكذلك الزيادة في مستوى الهرمونات الداخلية  اليا ونموها ،انقسام الخ المتضمنة

( 2)ملحق الالمبينة في و  االرتباط  ( . واتضح من قيم معامل  2014 وتتفق هذه النتيجة مع جري واخرون )

محتوى النبات من العناصر الغذائية وصفات النمو  عالي المعنوية مع ان ارتباطها ان مكونات الحاصل ك



 

تشجيع الوفيما بينها وهذا مؤشر واضح لدور االحماض االمينية في زيادة كمية الحاصل من خالل  الخضري ،

 .انتاجيته  نوتحسيعلى امتصاص العناصر الغذائية المهمة في العمليات الحيوية وبالتالي زيادة نمو النبات 

 ( تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في حاصل ومكونات حاصل حبوب الذرة الصفراء4جدول )

 

 

 

 تأثيرالرش بالبرولين واالرجنين في نسبة وحاصل البروتين ونسبة وحاصل الزيت لحبوب الذرة الصفراء  4- 4

 معامالت
 الرش
 

 الحاصل ومكونات الحاصل

عدد الصفوف صف 
 1-.عرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 1-حب . صف

عدد الحبوب الكلي 
 1-حب . عرنوص

حاصل حبوب  حبة غم 100وزن 
النبات الواحد 

 1-تغم.نبا

 112.10 32.22 343.35 28.21 12.00 بدون رش

 112.25 32.54 344.52 28.74 12.33 بالماء

 134.73 35.11 366.81 23.72 16.35 1-ملغم.لتر 100بالبرولين 

 148.06 36.01 382.12 24.52 17.00 1-ملغم .لتر 200بالبرولين 

 114.10 34.12 365.61 22.57 15.00 1-ملغم .لتر 100باالرجنين 

 130.43 35.95 381.22 23.13 16.67 1-ملغم .لتر 200باالرجنين 

ى احتمال عند مستو  أ.ف.م
0.05   

2.32 4.16 2.66 1.68 2.12 



 

 الحبوب ) % (   النسبة المئوية للبروتين في  1 -4- 4

 النسبة المئويةفي  معنويةالى زيادة  رشا على الجزء الخضري االحماض  االمينية اضافة  ادت           

بروتين معنويا بزيادة زادت نسبة ال التي حصلت ، اذ ( الزيادة  5وضح الجدول ) في الحبوب وأ بروتينلل

 100الرش بالتركيز  و  قياسا الى معاملة عدم الرش  %  11.10، و بلغت   1-ملغم  . لتر 200 التركيز الى

والجدول (  1 ) الملحق على التوالي  ،  ومن  % 10.83و  9.73واللذان بلغ متوسطيهما     1-ملغم . لتر

ملغم .  200 تركيزال ذ انإ مختلفة من االرجنين ، تراكيز( يتضح تأثر متوسطات نسبة البروتين  برش   5) 

ملغم  .   100التركيز و  سا بمعاملة عدم الرشقيا % 510.8ة نسبة البروتين والتي بلغت  دزيا ادى الى 1-لتر

رار الغذائية  بأستم وقد يعزى السبب الى وفرة العناصرعلى التوالي ،  % 10.54و  9.73ذان بلغا والل 1-لتر

منتجات  لتصنع  بالتالي  يجهز  و خالل مرحلة  النمو الخضري  مع اخذ الكاربون  من المحيط الجوي 

ان الحبة هي مستودع للمغذيات ومنتجات التمثيل الحيوي والتي تتراكم خالل فترة حياة النبات ذ إ، البروتينات 

بمعنى ان النمو الجيد يحتاج الى التجهيز المتوازن بالمغذيات وبما ان االحماض االمينية مصدر للنتروجين ، 

  DNAفضال عن دخوله مع الفسفور في االحماض النووية  ،  روتينوالذي يعد من العوامل المحددة لتكوين الب

الثالثة المهمة في تكوين البروتين و ان الفسفور والبوتاسيوم يحفزان عملية التمثيل الضوئي  وبأنواعه  RNA  و

ينية ان االحماض االم، ( 2008وانتقال نواتجها من االوراق الى االجزاء الخازنة )الحبوب( ) البازا واخرون 

ليات الفسلجية المختلفة في النبات سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة الها دور في زيادة نشاط الفع

روتين ومن ثم عملية بناء البمما يودي الى تنشيط ،وتعتبر احد المكونات االساسية الداخلة في تكوين البروتين 

 Zhang)اليا التي تحتاج لبناء البروتينفي النبات وتعمل على نقل مجاميع االمين الى الخ زيادته

يه بالعوامل لبروتين مسيطر عليوجد ضمن تركيب البروتين وتضمينه في ا ( ، اما البرولين فانه2013واخرون،



 

جزاء النبات لما لها من تأثير مباشر على النشاط ونظام الترجمه وتنتقل لداخل أ  tRNAثرة مثل تحوير المؤ 

االحماض االمينية وبتراكيز متزايدة ادت الى زيادة نمو النبات ب فأن رش النباتات، وخالصة القول االنزيمي 

محتواها الداخلي ينشط عملية بناء البروتين  االيجابي لالحماض االمينية ، اذ ان زيادةالدور على وهذا يدل 

 ( . 2014و القزاز،  2013، )محمد  راها مصدر للنتروجين.اباعتب

 (  1-)غم . نبات حاصل البروتين 2- 4- 4

للحبوب ة ولها اهمية خاص يل بارتفاع محتواهاالبروتينات مكونات غذائية في المنتج تحدد جودة المحاص        

في هذه بين متوسطات ( وجود فروق معنوية   5( و الجدول )  1في الملحق )  ، اذ  تشير النتائج المبينة 

لين باعطاء اعلى متوسط بلغ  برو  1-ملغم . لتر 200لتركيز اذ نالحظ تفوق ا ،الصفة عند الرش بالبرولين 

لم  1-غم . نبات  10.91ش والتي اعطيت اقل متوسط بلغ مقارنة بمعاملة عدم الر  1-غم . نبات  16.60

 معنويا عن بعضهما ،   1-ملغم . لتر 200و  100الرش بالتركيز  يختلف

 14.16تر بأعطاء  اعلى متوسط بلغ  ملغم .ل 200لتركيز اما بالنسبة  لتأثير االرجنين  فقد  تفوق ا      

 1-غم . نبات 10.91)عدم الرش ( والتي اعطت اقل متوسط  بلغ    قياسا بمعاملة المقارنة  1-غم . نبات

وقد يعزى السبب الى  ،1-ملغم . لتر 200و  100ك فرق معنوي  بين معاملتي الرش بالتركيزين ولم يكن هنا،

وهذا   ،للنتروجين الذي يدخل في تركيب  البروتين  امصدر  نية )البرولين واالرجنين (  تعديان االحماض االم

زاد في محتوى  ،برولين  وارجنين  1-.لترملغم  200تركيز ال( بأن   2جدول )  ال النتائج المبينة في ؤكدهما ت

وتين في النبات عند اضافة االحماض ( يؤكد على زيادة نسبة  البر  5النتروجين  لنبات الذرة الصفراء وجدول )  

د من نسبة البروتين في الحبوب تع ان االمينية بكميات متزايدة وبذلك زاد حاصل البروتين .وعلى الرغم من



 

ش اال ان الدراسات اشارت ان الر ، الصفات العالية التوريث والتي من الصعوبة زيادتها بالعوامل البيئية 

 ( . 2013)محمد ،            دة محتوى الحبوب من البروتين الى زيا اض االمينية ادىباالحم

برولين وارجنين  ذلك الن اعلى انتاج  1-ملغم . لتر 200وان ازدياد حاصل البروتين معنويا عند التركيز       

برولين وارجنين  1-ملغم . لتر      200( كان عند المستوى   4)جدول    في النبات الواحد  لحاصل الحبوب

 ذلك جاءت الزيادة في حاصل البروتين منسجمة مع الزيادة في حاصل الحبوب .ل

 

 النسبة المئوية للزيت في الحبوب ) % ( 3- 4- 4

( الى وجود  تأثير معنوي للمعاملة    5جدول ) الو (  1لتباين المبينة في الملحق ) تشير نتائج تحليل ا      

استجابة ذ إ ن  في النسبة المئوية للزيت في حبوب الذرة الصفراء.باالحماض االمينية  البرولين  و االرجني

صفة نسبة الزيت لزيادة تراكيز حامض البرولين بشكل معنوي قياسا بمعاملة المقارنة ، فقد اعطت النباتات 

والتي  لم  % 8.062اعلى  متوسط لهذه الصفة وبنسبة زيادة  بلغت   1-ملغم . لتر 200المعاملة بالتركيز 

 . ولين قياسا بمعاملة عدم الرش بر  1-ملغم . لتر 100التركيز معاملة الرش ب تلف معنويا عنتخ

 دور حامض البرولين في زيادة محتوى النبات من العناصر المغذية مثل يعزى تفوق نسبة الزيت الىو        

اد اولية لصالح البذور وتراكمها وتحويرها الى مو  ات(  في اوراق النبات 2جدول )النتروجين والفسفور والبوتاسيوم 

في بناء  اياساس اعنصر لعنصر النتروجين ، الذي يدخل  ًامصدر  ، فضال عن كون البرولين على هيئة زيوت 

وتتفق هذه النتيجة مع  ،( 2009االحماض الدهنية من خالل استبدال ذرة الهيدروجين بمجموعة امين )ادريس 

وجود تأثير معنوي لتراكيز  (5( والجدول)1الملحق )من و  نالحظ sadak  (2015  . )ما حصل عليه 



 

هذه في حبوب الذرة الصفراء ،  وان اعلى متوسط ل النسبة المئوية للزيت متوسطات فيرشا االرجنين المضافة 

وبنسبة زيادة بلغت    1-ملغم . لتر 200التركيز  ب رش االرجنين عند معاملة  الصفة وصلت اليه نسبة الزيت

نسبة  زيادة بلغت   1-ملغم . لتر 100التركيز الرش ب في حين اعطى  عن معاملة المقارنة،  % 25.30

، وربما يعود االرتفاع في  1-ملغم . لتر 200و  100عند الرش بالتركيزين وبفارق غير معنوي   % 16.15

ودة في الغذائية الموج محتوى المواد و في النبات والذي ادى الى زيادةنتيجة لزيادة النم هذه الصفة   متوسط

رجنين على المنتج االولي والثانوي للزيت نظرا لدور االهذا انعكس و  رتفاع عملية البناء الضوئيالنبات نتيجة ال

 Sadekالتي انعكست على تحسين النمو الخضري وهذا ما اكدته و في العديد من العمليات الفيسيولوجية 

 . محتوى النبات من الزيت من  الخارجية لالرجنين زاد  على ان االضافة،(  2012)         واخرون 

 

 

 

 (  1-حاصل الزيت )غم . نبات 4- 4- 4

معاملة عدم صفة حاصل الزيت كان في ل ( ان اقل متوسط 1( والملحق  )  5يالحظ من الجدول )         

 1-ملغم . لتر 100 عند 1-غم . نبات  10.38تفع تدريجيا الى ثم ار  ، 1-غم . نبات  7.30 الرش وبلغ 

برولين  1-ملغم . لتر  200التركيز  عند 1-غم . نبات 37.21  برولين ، حتى وصل الى اعلى  متوسط  له

اعلى ارجنين 1-. لترملغم  200 بمعاملة  الرش فقد اعطت   ،ايضا  معنوي  تأثيرباالرجنين  للرش وكان، 



 

 1-ملغم . لتر 100معاملتين عدم الرش وبالتركيز ، قياسا بال 1-غم . نبات 63.10متوسط لحاصل الزيت بلغ 

 .على التوالي  1-غم . نبات  8.64و  7.30ارجنين قد بلغا 

 توربما يعود السبب الى ان االحماض االمينية تشترك في تكوين البروتينات والفيتامينات مما شجع       

 هذاو  للزيت ومن ثم ازداد حاصل الزيت ، ةيالنسبة المئو النمو الخضري والزهري للنبات والذي ادى الى زيادة 

 . الزيت محتوى  في زاد قد ينواالرجن البرولين من ملغم 200 التركيز بأن(  5)  جدول يؤكده ما

 تأثير الرش بالبرولين واالرجنين في نسبة وحاصل البروتين والزيت في حبوب الذرة الصفراء :( 5جدول )

 معامالت
 الرش
 

 الصفات النوعية

ة المئوية النسب
 للبروتين %

 حاصل البروتين 
 1-غم . نبات

 زيت للالنسبة المئوية 
% 

الزيت    حاصل 
 غم

 7.30 6.52 10.91 9.73 بدون رش

 7.84 6.98 11.00 9.80 بالماء

 10.38 7.70 14.73 10.83 1-ملغم.لتر 100بالبرولين 

 12.37 8.35 16.60 11.10 1-ملغم .لتر 200بالبرولين 

 8.64 7.57 11.45 10.45 1-ملغم .لتر 100ن باالرجني

 10.63 8.15 14.16 10.85 1-ملغم .لتر 200باالرجنين 

 احتمال مستوى  عند م.ف.أ
0.05   

0.79 0.98 0.90 1.98 

 : قيد الدراسةاالرتباط بين الصفات  4-5

وب ير الحاصل النهائي للحبا لتقدرها مؤشراان قوة ارتباط أي صفة بالحاصل دليل اهمية دراستها واعتب        

( االختالفات الواضحة بين قيم معامالت ارتباط الصفات , اذ تراوحت ما بين العالية 2يظهر من الملحق ) ,



 

طا بالحاصل ( الصفات االكثر ارتبا5, 4, 3, 2بينت الجداول )ذ إ, والسالبة المعنوية والمعنوية والموجبة 

 وهي عدم الرش والرش بالبرولين واالرجنين وبتركيزين واالرجنينالبرولين  تحت تأثير ثالث معامالت لرش

 . 

عالقة االرتباط بين ستة عشر صفة وحاصل الحبوب عند تركيزين من الحامضين االمينيين البرولين  4-5-1

 :واالرجنين 

,  ب( االختالفات في قيم معامالت االرتباط بين ستة عشر صفة وحاصل الحبو2يظهر من الملحق )        

بأختالف كمية تراكيز البرولين واالرجنين  ي المعنوية وجزء اخر معنوي وموجباذ ان الجزء االكبر منها عال

المضافة رشا على الجزء الخضري , ومن ذلك يمكن القول ان بعض العوامل الوراثية التي تسيطر على 

االرجنين هذا ن االمينيين البرولين وتأثرها وتأثيرها بأختالف البيئة , ويمثل الحامضيببعض الصفات اختلفت 

 الظرف البيئي المؤثر ,

معنوي موجب وعالي المعنوي عند التركيز العالي ومنخفض عند التركيز  ارتباط وكان بين أي صفتين       

 قد سمحت لظروف التركيز العالي  وهذا يعني ان العوامل الوراثية المسيطرة على هاتين الصفتين القليل .

بذلك او ربما يعود السبب الى حاجة النبات للتركيز   ثيره , ولكن ظروف التركيز الواطئ لم تسمحبظهور تأ

 عامالت االرتباطالعمليات الحيوية داخل النبات .اظهرت قيم مالداء        العالي لما يحتويه من مواد غذائية 

رتباط وموجبا , وربما يعود ميل قيم االة الصفات ارتباطا عالي المعنوية من البروتين وبقي بين محتوى الحبوب

هذه الصفات ومحتوى البروتين الى قيم عالية المعنوية كون البرولين واالرجنين يدخالن                   بين 

 ف الحيوية الوظائ       في تركيب البروتين واعطاء مجاميع االمين الى الخاليا التي تحتاج بناء بروتين الداء 

  داخل النبات ,

بين حاصل الحبوب وصفات كل من الكلوروفيل  البسيط ( ان قيم معامالت االرتباط2وبين الملحق )       

ص  الحبوب الكلي بالعرنووعدد  بالعرنوص عدد الصفوفو  النباتارتفاع و المساحة الورقية وعدد االوراق و 

 200وبقية الصفات عند التركيز               حبة هي اعلى قيم االرتباط بين حاصل الحبوب  100ووزن 

  0.919 , 0.964 , 170.9,  840.9                                   اذ بلغت برولين وارجنين , 1-ملغم. لتر

على التوالي . وهذا يوضح ان زيادة تراكيز البرولين واالرجنين رافقتها   0.985,  0.987,  0.991, 

ذ ان الرش بالحامضين االمينين البرولين واالرجنين ادى الى زيادة في زيادة في قيم معامالت االرتباط , ا

كمية المواد المغذية وامتصاص العناصر الضرورية للنبات مما يعمل على رفع كفاءة عملية البناء الضوئي 



 

 النضجو االمر الذي ادى الى تسارع في نمو النبات خضريا وتباطؤ نمو النبات للوصول الى مرحلتي التزهير 

اما عن دورهما في ارتفاع قيم االرتباط بين حاصل الحبوب ومكونات الحاصل والتي وضحتها االرقام  ,

صول على المغذيات والعناصر الضرورية للنبات الى ان فرصتها كانت اكبر في الح يرجع الذكر,السابقة 

ي عملية البناء الضوئ التي ساعدت في تسارع انقسام الخاليا والحصول على اكبر كمية من الضوء التمام

االزموزي للخاليا وبقاء كمية كافية من الماء وبالتالي استغالل المواد المغذية المتوفرة  والمحافظة على الجهد

( ان عدد 2واوضح الملحق )مما ادى الى زيادة مكونات الحاصل , , من قبل النبات وبشكل اكثر كفاءة 

,  1-ملغم.لتر 200مع جميع الصفات المدروسة عند التركيز الحبوب بالصف الواحد ارتبط ارتباطا سالبا 

وربما يعود سبب ذلك من خالل استغالل المواد الغذائية المتوفرة من قبل النبات كانت اقل ويرجع ذلك الى 

 التنافس بين اجزاء النبات وبالتالي التتوزع بشكل متساوي لزيادة المنافسة .

نوية مع فقد ارتبط ارتباطا عالي المع الزيت والموضح في الملحق نفسهبة الزيت وحاصل وفيما يتعلق بنس    

البروتين وحاصل البروتين ومكونات الحاصل وصفات النمو الخضري المدروسة ماعدا صفة عدد االوراق 

ومحتوى االوراق من البرولين واالرجنين وتركيز النتروجين والفسفور والبوتاسيوم كانت القيمة معنوية , 

 ن حاصل الحبوب في الذرة الصفراء .ل على اهميتها في تحسيوهذا يد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Suggestions    Conclusions and       مقترحات االستنتاجات وال -5
 . االستنتاجات 1 -5

واالرجنين في الصــــــــــــــفات  البرولين يناالميني ينمن الحامضــــــــــــــلكل  1-ملغم . لتر 200تفوق التركيز  .1
 المدروسة .

 
صـــــــــول الذرة الصـــــــــفراء للرش بالتراكيز العالية للبرولين واالرجنين في معظم الصـــــــــفات اســـــــــتجابة مح .2

 .المدروسة 
 

تفوق الحــامض االميني البرولين على الحــامض االميني االرجنين في زيــادة حــاصــــــــــــــــل حبوب الــذرة  .3
 الصفراء .

 
 المقترحات. 5-2

لكونه اعطى  1-ملغم . لتر 020يفضل استخدام الحامضين االمينيين البرولين واالرجنين وبتركيز  .1

 افضل قيم في جميع الصفات المدروسة .

 مختلفة وتراكيز نمو  ارب حقلية بأستعمال الحامض االميني البرولين وبمواعيداجراء تج .2

اجراء دراسات حقلية عن اصناف وراثية اخرى للذرة الصفراء وتراكيبها بأستخدام تراكيز مختلفة  .3

   من الحوامض االمينية االخرى

دراسة صفات فسلجية اخرى لم تشملها الدراسة الحالية وربطها بالصفات المظهرية ألستخدامها  .4

   مؤشرات في تقيم تأثير الحوامض االمينية في نمو نبات الذرة الصفراء .

 

 

 

 

 



 

  .المصادر العربية-1

ن في الزراعة ( تاثير الرش بالبرولين واالرجنين في نمو وحاصــــــــــل الباذنجا2013ابراهيم ,زينب نبيل )
 . جامعة ديالى-المحمية .رسالة ماجستير . كلية التربية للعلوم الصرفة

 االستكشافي مبارك سوزان مركز – النبات موسوعة.  النبات فسيولوجيا.  2009. حامد محمد , ادريس
 . مصر , القاهره في العلمي

        التعليم مطبعــة -  ةالحكمــ دار.  العملي النبــات تغــذيــة(. 1989)  محمــد يوســـــــــف,  ضــــــــــاحي ابو 
  . بغداد جامعة.  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة.  الموصل في العالي

         ( .  تحمل التراكيب  الوراثية   من الذرة   الصـــــفراء2015االســـــدي , قيود ثعبان يوســـــف  )
mays L . Zea     التربية . جامعة لالجهاد المائي بتأثير البرولين ,اطروحة دكتوراه , كلية

 كربالء .

( . 2008الباز , محمود ,محمد الناغي , وفاء عامر , محمد هاني مباشـــــــــر و هاني عبد الظاهر . )
مورفولوجيا وتشـــــريك ( مكتبة الدار  –وراثة خلوية  –اســـــاســـــيات علم نبات العام )فســـــيولوجيا 

 .  492العربية للكتاب ,جمهورية مصر العربية , الطبعة االولى  ص 

 بعض في وفترة الجفاف البرولين وحامض الصــــــنف ( تأثير2014البصــــــام , ســــــها محســــــن محمد . ) 
مجلة كلية التربية       .Solanum melongena Lالباذنجان  .   لنبات الصــفات الفســلجية

 . 21-1: (85) :20االساسية  , 

 نبــــات تحمــــل في البرولين بحـــــامض الرش تـــــأثير( . 2011) شـــــــــريف محمود زينـــــة , الحطــــاب
 تقنية   باســــــتخدام  كلوريدالصــــــوديوم  لملك(Lycopersicon esculentum Mill)الطماطم
 . بغداد جامعة , الهيثم ابن التربية كلية ماجستير, رسالة.   المائية  الزراعة



 

 Triticum) الحنطــة من أصـــــــــنــاف أربعــة اســـــــــتجــابــة( .2011) عــذبي هللا عبــد مــالــك,  الحمودي
aestivum. L  )كيز ترا تويـــــاتا ل تحـــــت مســــــــــ لمضـــــــــــــافـــــة  ين ا برول                                                                                                             مـــــائي إجهـــــاد ل

 .كربالء جامعة , الصرفة للعلوم التربية كلية , ماجستير رسالة.  مختلفة

 باالحماض والرش الري  مياه ملوحة تأثير(.2014) محمد ســــــلمان ومحمد الوهاب عبد صــــــبيك,الحمداني
 مجلة. . Solanum tuberosum L البطاطا وحاصــــل نمو في( واالرجنين البرولين) االمينية

 .163-154 (2)6. الزراعية للعلوم ديالى

 .Matricaria chamomilla L(. اســــتجابة نبات البابونج 2011صــــالك ) إســــماعيلالحســــن, إقبال 
مســــــــــافتها والرش بالحامضـــــــــين األمينين البرولين واالرجنين وأثرها في النمو لموعد الزراعة و 

رســــالة ماجســــتير ,كلية الزراعة , جامعة  .والحاصــــل الزهري ومحتواه من الزيت الطيار ونوعيته
   العراق. –البصرة 

رسالة ( استجابة نباتات الطماطة لملوحة مياه الري والبرولين , 2001الساعدي , ميسون موسى كاظم )
 ماجستير ,كلية الزراعة , جامعة البصرة .

( . دور  2010الســـاعدي , عباس جاســـم حســـين ,عبد الكريم حمد حســـان وامل غانم محمود القزاز . ) 
حامض البرولين في تقليل التأثير الســلبي لكلوريد الصــوديوم في مكونات الحاصــل لنبات الحنطة 

(Triticum aestivum. Lمجلة االنبار للعل ). 443- 432:(4)8وم الزراعية . 

 حامض دور ( . 2012الســاعدي , عباس جاســم حســين , امل غانم محمود القزاز و ســهاد ســعد يحى)
 بتأثير Triticum aestivum L الحنطة . لنبات النمو والحاصـــل مؤشـــرات بعض في البرولين
 .  812-801: ( 76) العدد              الصوديوم, مجلة كلية التربية االساسية  كلوريد

 جامعة. التجارب وتحليل تصـــــــــميم في تطبيقات. 1990.وهيب محمد وكريمة مجيد مدحت الســـــــــاهوكي,
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة. بغداد



 

العراق وزارة الزراعة  جمهورية.  الصفراء الذرة زراعة في ارشادات(.  2011)  مجيد مدحت,  الساهوكي
 . الزراعي .الهيئة العامة لالرشاد

و قيود ثعبان يوســف االســدي  ي الغانمي , عبد عون هاشــم علوان , عبد الجاســم محيســن جاســم الجبور 
رة  الذ  بعض أصـــــــناف نمو  بداللة البرولين باســـــــتعمال المائي اإلجهاد تأثير ( تخفيف2015,)

 .245-229.( 2):13الصفراء . مجلة جامعة   كربالء  العلمية, 

ــــأثير( . 2010) حمودم غــــانم امــــل , القزاز ــــات تحمــــل في البرولين بحــــامض الرش ت                           الحنطــــة نب
(Triticum aestivum. L ) ( مالهيث ابن) التربية كلية , ماجستير رسالة. مالحة بمياه المروي
 . العراق - بغداد جامعة ,

زاق علي السعدي ,سهاد سعد القزاز ,  امل غانم محمود,عباس جاسم حسين الساعدي ,حسين عبد الر 
(تاثير الرش الورقي بحامض البرولين في مؤشرات النمو 2016يحيى و رشا حبيب فاضل عبد )
المعرض لالجهاد المائي,مجلة  Chamomilla.L Matricariaوالحاصــــــــــل لنبات البابونج   

 . 83 – 78:( 1)10مركز بحوث التقنيات االحيائية .

 اتلنب والحاصـــل النمو مؤشـــرات بعض في والبرولين الجبرلين ( . تاثير2014القزاز . امل غانم محمود )
 . 283-277. (2) :12. العلمية كربالء جامعة مجلةsativum L  Pisum البزاليا .

 (. الكيمياء الحيوية. مديرية دار الكتب1986الكيالني , قيس عطوان وعيسى عبد الحسن )

 للطباعة والنشر, جامعة الموصل/ العراق

( تأثير اضـــافة بعض االحماض االمينية مع ماء الري     وبالرش 2011مرجاني , علي حســـين فرج ,)ال
الصــحراوية في تربة الزبير  Mill.L Lycopersicon esculentumفي نمو وحاصــل الطماطة 

 .اطروحة دكتوراه,كلية الزراعة , جامعة البصرة .

 للطباعة الكتب دار مديرية.  والنبات بالماء لتربةا عالقة( . 1990) هللا عبد نجم هللا ســـــــــعد , النعيمي
 .  العراق – الموصل جامعة.  والنشر



 

يادي , رياض زيدان و وســــــــــام حلوم . ) تاجية 2011بوراس , مت ( اثر االحماض االمينية في نمو وان
 ةالبندورة ونوعية الثمار في البيوت البالستيكية , مجلة جامعة تشيرين للبحوث والدراسات العلمي

 . 238-229( 5)  :33سلسلة العلوم البيولوجية –

( اســــــاســــــيات في الكيمياء الحيوية , منشــــــورات جامعة المختار ,الطبعة 1991ثابت , احمد عبد هللا .)
 االولى .

 ورش موعد الزراعة تأثير(.  2014)  جاســـــــم حمود هتاف و الســـــــيد عبد خيون  , نعمة عواطف, جري 
 Luz de"صــــــنف  Vicia faba L . الباقالء نباتات حاصــــــل و نمو مؤشــــــرات في األرجنين
otono"   82 – 70: ( 1) 6مجلة الكوفة للعلوم الزراعية . 

 ني( . تأثير التغذية الورقية بالحامضـــين االميني2014مزيد الجراح ) جري , عواطف نعمة وطالب مطشـــر
ت نامية في البيو االرجنين والســــســــتاين ونترات البوتاســــيوم في نمو وحاصــــل نباتات الطماطة ال

 ( .  : ( 1 2البالستيكية , مجلة الكوفة للعلوم الزراعية . 

(.تاثير الرش بحامض البرولين في 2011حسان ,عبد الكريم حمد,عباس جاسم حسين وامل غانم القزاز)
لكلوريد الصـــــــــوديوم في مياه الري .مجلة جامعة  Triticum aestivum L . تحمل الحنطة

 . 285-277(4) 11ية .تكريت للعلوم الزراع

( تأثير حامض االرجنين ونترات الكالســـــيوم في بعض صـــــفات النمو 2013راشـــــد ,زينة ســـــامي راشـــــد )
 Lycopersicon           والحــاصـــــــــــل والقــدرة التخزينيــة لثمــار الطمــاطــة صـــــــــنف كنز

esculentum Mill.  رسالة ماجستير,كلية الزراعة جامعة ديالى 

(. دور حامض البرولين في تحسين حاصل زهرة الشمس 2016اظم علك )عباس , حوراء علي و مكية ك
  . 451-438:(2)47-ومكوناته تحت ظروف الشد المائي .مجلة العلوم الزراعية العراقية 

ــأثير2015عبــاس , حوراء علي .) الشـــــــــمس  زهرة وحــاصـــــــــــل نمو في والبرولين المــائي الشـــــــــــد ( ت
(Helianthus annuus L .) , كلية الزراعة , جامعة بغداد . . رسالة ماجستير 



 

( دور منظمات النمو النباتية وموعد الزراعة في نمو وحاصل 1999)المبارك ,نادر فليك عطية,حاتم جبار
 .364-353:(2)30الذرة الصفراء .مجلة العلوم الزراعية ,

ت ( اســـــــــتخدام االحماض االمينية في تحســـــــــين جودة الحاصـــــــــال 2006عبد الحافظ ,احمد ابو اليزيد )
 . كلية الزراعة . جامعة عين الشمسدليل قياسات الجودة .البستانية تحت الظروف المصرية . 

 تحت    الكجرات نبات وحاصـــــل نمو( . 2013) علوان هاشـــــم عون  وعبد , علي محمد شـــــهلة , فتحي
( 2) 11 , العلمية كربالء جامعة مجلة.  والبرولين البوتاســـــــــيوم من مختلفة مســـــــــتويات تأثير

:183-195   . 

 مختلفة مســتويات إضــافة طرائق تأثير(.  2011)  شــاكر الرزاق عبد الوهاب عبد و حســن علي,  فرج  
 مجلة. الصـــــــــحراوية الزبير تربة في المزروعة الطماطة نباتات نمو في األمينية األحماض من

 .107-94(:  خاص عدد)  42, العراقية الزراعية العلوم

( .تأثير حامض البرولين في تقليل الشــد الرطوبي 2016ل البهادلي )مجيد ,هاشــم رشــيد وشــاكر اســماعي
مجلة القادسية للعلوم  .Helianthus annuus. Lواطالت فترات الري لمحصول زهرة الشمس 

 . 102-90.(1):6الزراعية ,

(.تاثير المعاملة بالبرولين في التحمل الملحي لشـــــتالت الســـــدر صـــــنف تفاحي 2007محمد,خولة حمزة )
Ziziphus mauritiana cv.Tufahi  102 – 89 ( :2)  25. مجلة البصرة للعلوم. 

في رفع كفاءة اســـتعمال   Abscisic acid و    Prolineب(.تاثير الرش 2013محمد,حســـين عزيز .)
 - 82(2) 14( مجلة تكريت للعلوم الزراعية .Zea mays. L الماء لنبات الذرة الصـــــــــفراء )

95. 

 (. ارشـــادات في زراعة وانتاج الذرة الصـــفراء . جمهورية العراق2006( لســـنة )18نشـــرة ارشـــادية رقم ) 
 . الزراعي والتعاون  لالرشاد العامة الهيئة الزراعة وزارة



 

 المحاريث (. تأثير انواع من2009علي , حمزة محمد و  ثائر تركي عبد الكريم )  ;هندي , حسـين علي 
 . Zea mays L الصــفراء الذرة محصــول بحبو  حاصــل في النتروجين الســماد من ومســتويات

 . 129-147(: 2)  9 الزراعية للعلوم تكريت جامعة مجلة

,   والنشــر للطباعة الكتب دار مؤســســة.  النبات في المائي الشــد فســلجة( . 1992) طه بســام,  ياســين
   . العراق,  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة,  الموصل جامعة

 قســم العلوم البايولوجية ,  , العلوم كلية.  النبات فســيولوجيا اســاســيات( 2001ه )ياســين    , بســام ط 
 قطر . جامعة

( تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل 2013يوسف , زينة سامي ) 
  رسالة ماجستير .كلية الزراعة جامعة ديالى. زالتخزينية لثمار الطماطة صنف كن والقدرة
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 الصفات الكيميائية والفيزيائية الدراسة قبل الزراعةبعض ل( تحليل التربة 3ملحق)

 الوحدة القيمة  الصفة 

 1-غم.كغم 328.1 الطين 

 1-غم.كغم 280.1 الغرين 

 1-غم.كغم 391.8 الرمل 

 Clay loam  صنف النسجة 

 1-غم.كغم 276.13 كاربونات الكالسيوم 

 % 2.415 المادة العضوية 

 1-ملغم.كغم 34.89 النتروجين الجاهز 

 1-ملغم .كغم 8.13 الفسفور الجاهز 

 1-ملغم.كغم 347.30 البوتاسيوم الجاهز 

 1-ملغم.كغم 2.95 الحديد الجاهز 

 1-ملغم.كغم 1.02 البورون الجاهز 

 1-ملي مول .لتر 17.45 الكالسيوم 

 1-ملي مول .لتر 16.05 المغنيسوم 

 1-ملي مول .لتر 1.88 البوتاسيوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-ملي مول .لتر 2.309 الصوديوم 

 1-ملي مول .لتر 7.9 البيكاربونات 

 1-ملي مول .لتر 14.5 الكلور 

 1-ملي مول .لتر 20.85 الكبريتات 

 1-ملي مول .لتر Nil الكاربونات 

EC(1;1) 5.93  1-ديسيسيمنز م 

PH(1:1) 7.82 - 



 

 

SUMMARY:-          

            This study was conducted according to random complete block design 

(RCBD) of three replicates in Baquba plant nursery in Diyala to Directorate of 

Agriculfure,during in the autumn of 2015, to study the effect to foliar proline and 

arginine on growth  characters and yelidof the corn Zea mays L. the study 

coefficients were the coefficient of comparison (without spray),distilled water 

concentrations of 100  spray at the and arginineo acids proline and the ,amin spray

 1.                                                                                 -:sults were as follow  There 1-mg.Land 200

on the  1-mg. L      a concentration of 200  with the amino acid proline at prayingS

vegetative part of the plant maize resulted a significant increase in the average 

characteristics of vegetative growth, including the character of the average number 

of leaves , leaf area, the plant height and chlorophyll concentration guide, as the 

rate of increment reached 27.13, 14.98, 14.60, 15.34%, respectively, as well as the 

increase in the leaf content  of proline and arginine and the percentage of the 

, 1-.gas the averages were 3.22 mg   , nutrients nitrogen, phosphorus and potassium

5.85%, 3.33%, 0.27%, 1.42%, respectively, compared to the treatment of non-

spraying. The same concentration achieved significant increase in both quantitative 

and qualitative yield  components included the number of rows and weight of 100 

grains and the total number of grains per corn cob and the yield of each plant which 

The rate of .  1-6 gm.plant0.48, 11-grain . corn cabrow, 36.01 g, 382.12  17  reached 

increase in the average percentage and yeild of protein and were 14.08 and 

52.15%, respectively, oil yeild 8.35  and 69.45%, respectively, compared to the 

treatment of non-spraying  . 



 

   of spraying  the amino acid arginine at a concentration of 200 mg.  Treatment2. 

ive growth, egetatsignificant increase in the average characteristics of v vedachie 1-L

a mong which is the average number of leaves , leaf area, plant height and the guide 

of chlorophyll concentration as the         percentage of increase reached18.73  ,

10.57  ,8.27 ,10.17 respectively, compared to the treatment of non-spraying as 

well as the increase in the leaves content of the amino acid proline and arginine 

and the percentage of the nutrients nitrogen, phosphorus and potassium, reaching 

as ,6.75%, 3.30%, 0.24%, 1.36% for the amino acid and,1-the average of 2.85 mg .g

percentage of nutrients  respectively, compared with the treatment of non-spray,. 

The same concentration achieved significant increase in both quantitative yelid and 

qualitative components including the number of rows and weight of 100 grains and 

the total number of grain per corn cob and the yield of each plant which  amounted 

while the rate of  -g.plant130.43, and 1-cobcorn.22grain381., 35.9g,rowto 16.67

increase in the average percentage and yeild of protein were 11.51 and 29.78% and 

the proportion and yeild of oil were 8.15 and 45.61%,respectively,compared  

treatment of non-spraying.   

 3. there was a significant decrease in the number of grains per row in both 

amounted to  1-the concentration of 200 mg .l proline and arginine at of treatments

the concentration of  , while the rate of decline atand 19.99%, respectively 15.91

 13.08 and 18.0% respectively for both treatments were 1-100 mg .l
.                                                                                                 

4 . most of the studied traits showed significantly positive correlation , except the 

number of grains per rowwhich shorved significantly negative relation in all traits 

and grain yield .                                                                                                            
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