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چکیده 

طی چند سال اخیر استفاده از اسیدهاي آمینه در تغذیه گیاهی توسعه روز افزونی یافته است، که تا حدودي زیادي به فهم و درك 
کود در قالب طرح کامال تصادفی شامل تیمارهايبدین منظور پژوهشی نقش اسیدهاي آمینه در فیزیولوژي و متابولیسم گیاه  برمیگردد. 

گرم در لیترانجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد محلولپاشی اسیدهاي میلی900و 600، 300صفر (شاهد)، اسیدآمینه در غلظت هاي
نسبت به شاهد تاثیرگذار بوده است. همچنین )TSSو مواد جامد محلول (ث اکسیدان، ویتامینآمینه بر روي میزان ترکیبات فنولی، آنتی
گرم در لیتر نسبت به میلی900میزان فنول در تیمار محلول پاشی برگی اسیدآمینه در غلظت بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و 

شاهد بدست آمد. به طور کلی نشان داده شد که غلظت هاي باالي اسیدهاي آمینه در افزایش کیفیت کلم بروکسل موثر تر هست.

اسید امینه، کلم بوکسلکلمات کلیدي: 

مقدمه

,Bender and Bender(باشد ، پتاس، کلسیم، اسیدفولیک و فیبر در رژیم غذایی میC)و (Aمنبع غنی از ویتامین 1کلم بروکسل

دارد و همچنین برخی متقدند به دلیل وجود ماده B6آهن و ویتامین ،بعالوه میزان متوسط از ریبوفالوین، نیاسین، تیامین.)2005
;Bender and Bender, 2005(کند سینگرین از روده بزرگ در برابر سرطان محافظت می Herbst, 2001; Rubatzky and

Yamaguchi, 1997(. د در جهت بهبود جذب کود، افزایش جذب مواد غذایی و آب، افزایش سرعت فتوسنتز و توانمیآمینهاسیدهاي
پاشی ترویج محلولاز این رو .)Sarojnee et al., 2009(ماده خشک از این جهت افزایش عملکرد و کیفیت را به همراه تاثیر داشته باشد

;Abdel-Mawgoud et al., 2011(هاي فقیر باشدتواند یک استراتژي موفق در رشد بسیاري از محصوالت در خاكمیآمینههاي اسید

Tantawy et al., 2009(.داري در عملکرد کل، پوتریسین باعث افزایش معنیآمینههمچنین در گیاه توت فرنگی با محلول پاشی اسید
,.Abo Sedera et al(و میزان قند کل در میوه گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شدندcد محلول، ویتامینوزن، مواد جام

بررسی نقش و کاربرد کود ارگانیک وهش ژهدف از این پگیاهان هاي کیفی شاخصبا توجه به اثر سوء کود هاي شیمیایی بر .)2010
.بودبه غلظت مناسبی از این ترکیب جهت استفاده در تولید تجاري دست یافتتن هاي کیفی و همچنین ) بر شاخصآمینه(اسیدهاي 

1- Brassica oleracea var. gemmifera
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هامواد و روش

کود مایع انجام شد. 1392این پژوهش با طرح کامالً تصادفی در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در سال 
شرکت محصول کشور ژاپنبروکسلبود. این آزمایش بر روي گیاهان کلم Grow More(تولید کشور آمریکا با مارك اسیدآمینه 

مرحلهچهارتکرار و در3با گرم در لیترمیلی900و 300،600در سطوح اسیدآمینه کودهاي حاوي در شرایط گلخانه انجام شد. 2تاکی
به خاك اضافه نشد. اسیدآمینه به خاك محل کشت کلم بروکسل اضافه گردید. در تیمار شاهد نیز هیچ گونه روز یک بار15به فاصله 

Folin and(هاي مناسب و بدون عوارض فیزیکی از هر تیمار انتخاب شد و صفات: فنول کلسپس در انتهاي فصل رشد تکمه

Ciocaltu, 1927(اکسیدانی، خاصیت آنتی)Kulkarni and Aradhya, 2005(میزان ویتامین ث ،)Klein and Perry, 1982(، مواد میزان
افزار ها با استفاده از نرمتجزیه دادهاندازه گیري شد. محصول کشور ژاپنAtago-atc-1مدل با قند سنج دستی) TSS(جامد محلول 

SASها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگینLSD درصد محاسبه شد.5در سطح احتمال

بحثو نتایج 

گرم میلی900اسیدآمینه تیمار مربوط به بیشترین میزان ترکیبات فنولی در این پژوهش مشخص شد  میزاننتایج نشان داد بیشترین 
گرم برلیتر نداشت و کمترین میزان ترکیبات فنولی در تیمار شاهد مشاهده میلی600اسیدآمینه که تفاوت معنی داري با بود در لیتر 

افزایش میزان ترکیبات توان احتمال دادمیفنیل آالنین است آمینهاوي اسیدپالس حآمینهکود اسیدبا توجه به اینکه ).1(شکل شد
Amin et(کاربرد پوترسین و گلوتاتیونمشاهده شد که در گیاه پیاز باشد. در پژوهشین فنیل آالنین در گیاه میزابه دلیل افزایش فنولی

al., 2011( ،هاي فنیل آالنین، اورنتین و پرولین در گیاه بومادران آمینهاسیدکاربرد و در مطالعه)El-Din and El-Wahed, 2005(
آمینهبا توجه به این که آمینواسیدها در ساخت ترکیبات فنولیک نقش دارند بنابراین اسیدهاي افزایش میزان مواد فنول کل گزارش شد. 

تواند گیاه را تشویق به میاسیدآمینه توان نتیجه گرفت استفاده از و میتیروزین، تریپتوفان و پرولین خود جزء مواد فنولیک هستند
اسیدآمینه تیمار مربوط بهاکسیدان آنتیفعالیتبیشترین درصدکه نشان دادپژوهش هاي ما در اینبررسی.ساخت ترکیبات فنولی کند

اکسیدان مربوط به تیمار گرم برلیتر نداشت و کمترین درصد آنتیمیلی600آمینهکه تفاوت معنی داري با اسیدبوددر لیتر گرممیلی900
گردد که خود از اکسیدانی آنها باز میبخشی از اثرهاي مفید محصوالت گیاهی به خاصیت آنتیکه به طوري).1(شکل شاهد بود
اسیدي آمینهاسیدهاي .)Podsędek, 2007(شود کارتنوئید، ترکیبات فنولی به ویژه فالونوئید حاصل می، Eو ویتامین Cویتامین 

دهنداکسیدانی از خود نشان میهاي فلزي فعالیت آنتی(آسپارتات و گلوتامات) و بازي (لیزین و آرژنین) نیز به دلیل کالت کردن یون
)Rajapakse et al., 2005( در یک زنجیره پروتونی نیز فاکتور بسیار مهم و موثري براي فعالیت آمینه. البته موقعت مناسب اسیدهاي

روي گیاه آلورا اسیدآمینه محلول پاشیدر بررسی کاربرد .)Arcan and Yemenicioğlu, 2007(شود ها محسوب میاکسیدانی آنآنتی
نتایج نشان داد بیشترین ویتامین ث در تیمار .نتی اکسیدانی و متابولیتهاي ثانویه افزایش پیدا کردآمشاهده کردند که فعالیت آنزیمهاي 

گرم برلیتر نداشت و کمترین ویتامین ث میلی900آمینهگرم در لیتر مشاهده شد که تفاوت معنی داري با اسیدمیلی600اسیدآمینه 
باعث ی فرنگتوتپوتریسین روي گیاه آمینهاسیدپاشی محلولپژوهشگران گزارش کردند که).1(شکل مربوط به تیمار شاهد بود

,.Abo Sedera et al(گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شدند میوهمیزان قند کلث وویتامینداري در میزانافزایش معنی

متیونین و گلیسین باعث افزایش ویتامین ث، آمینهمشخص شد که اسید هاي اسیدآمینه در پژوهشی دیگر اثر ریزمغذي ها و .)2010

2- Takii Seed
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- میسازهايپیشوهامتابولیسمدرآنهاحضورآمینهاسیدهايدیگرهاي. از نقش)Zhang et al., 2010(پروتئین و کاهش نیترات شد 

ازعظیمتنوعیسازپیشعنوانبهمواداین. باشدمیهاهورمونونوکلئوتیدهاا،همیناویتبیوسنتز،دفاعی،فرآیندهايدرباشندکه
جنبهازمهمیهايفرآینددرسازپیشیاوفعالهايکاتالیتعنوانبهتوانندمیآمینهاسیدهايدیگرطرفاز. باشدمیثانویهترکیبات

گرم در میلی600اسیدآمینه نتایج نشان داد بیشترین مواد جامد محلول در تیمار باشند.   دخیلفیزیولوژیکیوآنزیمیمتابولیکی،هاي
میلی گرم بر لیتر تفاوت معنی دار 600و 300اسیدآمینه لیتر مشاهده شد و کمترین مواد جامد محلول مربوط به تیمار شاهد بود که با 

داري در باعث افزایش معنیی فرنگتوتپوتریسین روي گیاه آمینهاسیدپاشی ، محلولپژوهشگران گزارش کردند. )1(شکل نداشت
در پژوهشی به بررسی اثر یکی از .)Abo Sedera et al., 2010(نسبت به گیاهان شاهد شد میوهمیزان قند کلومواد جامد محلولمیزان

خشک، عملکرد برگ و میزان مواد جامد وزنباعث افزایش) گیاه کرفس قمري آمینههاي زیستی (مخلوط اسیدهاي کنندهتحریک
با افزایش کلروفیل و فتوسنتز میزان مواد جامد محلول افزایش می توان نتیجه گرفت.)Shehata et al., 2011(محلول در ریشه گردید

تواند باعث جویی در مصرف قند میصرفهاحتماالکهیابد و تامین بخشی از آمینو اسید گیاه که براي ساخت، نیاز به اسکلت کربنی دارد 
واد جامد محلول گیاه شود.افزایش م

کلم بروکسل) TSS(اکسیدان، ویتامین ث و موادجامد محلول تاثیر غلظت هاي مختلف اسید آمینه  بر میزان ترکیبات فنولی، آنتی- 1شکل 
.داري ندارندتفاوت معنیLSDآزمون %5در هر ستون که داراي دست کم یک حرف مشترك هستند در سطح میانگین
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Effect of foliar application of amino acids on the quality of Brussels sprouts (Brassica oleracea var.
gemmifera) in a greenhouse
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Abstract

Recently, the use of amino acids in plants nutrition has been increasing development that referred largely
on understanding the role of amino acids in plant physiology and metabolism. This experiment was
conducted on the basis of a completely randomized design (CRD) included amino acid in concentrations
of 0, 300, 600 and 900 mg/l with three replicates. The results indicated that foliar application of amino
acids influenced amount of phenolic compounds, antioxidant, vitamin C and soluble solids (TSS) is
compared to the control. Also, the highest antioxidant activity and phenol level in foliar application of
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amino acid was at a concentration of 900 mg treatment compared to the control. Generally, it was shown
that high concentrations of amino acids is more effective in increasing the quality of Brussels sprouts.

Key word: amino acids, (Brassica oleracea var. gemmifera)
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