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 المستخمص
بغداد  جامعة –كمية الزراعةالمحطة البحثية التابعة ل في سنتينبعمر  الذي زرع L. Aloe vera نفذ البحث عمى نبات الصبار

كل سماد استعمل ( و مخمفات االغنامو مخمفات الدواجن و  سمدة عضوية مختمفة )الحمأهأستخدمت ا, 2016-2015عام ل
مل والسماد ( 3و 1.5)صيص, واستعمل الحامض العضوي الكوم سول بمستويين األ تربة% من وزن (7.5و 5)بمستويين 
 RCBD عشاةمال تصميم القطاعات الكاممة عمى وفقالتجربة  صممت. المقارنةمعاممة  فضال عنغمNPK (2.5  )المتعادل 

زيادة ى %( اعط7.5الحمأه )بالسماد العضوي معاممة أن ال. اظهرت النتائج تجريبيةوحدة لكل مكررات وأربعة نباتات  ةثالثب
 1-مايكروغرام.غم 1269و 412.1و 175.6 تبمغ إذوراق في األ  Barbolinو Aloe-emodinو Aloinمعنوية في تركيز 

عمى نسبة لمنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم بمغت أئها عطابإفتفوقت معنويا عن بقية المعامالت  NPKما معاممة أ, بالتتابع
مينية الكموتامين حماض األلألعمى تركيز أعطائها بإمعنويا  NPKتميزت معاممة كما  ,بالتتابع %1.84% و0.213% و1.297

 .بالتتابع 1-مايكروغرام.غم (40.550و 65.730و 93.44) والمثيونين والميوسين
 , المادة الفعالة.مينيةألحماض ااأل, الصبار, المادة العضوية كممات مفتاحية:

 ولمباحث األ لالبحث مستل من رسالة ماجستير *
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ABSTRACT 

An experiment was carried out on the Cactus (Aloe vera L.) , which two year old was planted 

in one of the fields of College of Agriculture - University of Baghdad during 2015-2016. The 

different organic fertilizers used in two (sewage, poultry manure and sheep manure) and the 

fertilizer used at two levels (5 and 7.5)% from the weight of the pot, and humic acid (Com Sol) 

at two levels (1.5 and 3) ml and chemical fertilizer NPK (2.5 gm) in addition to control 

treatment. The experiment carried out within RCBD at three replicates and four plants for 

each experimental unit. The results showed that the sewage treatment 7.5% significantly 

increased in concentration of Aloin, Aloe-emodin and Barbolin (175.6, 412.1 and 175.6 µg.gm
-

1
 ) respectively. The treatment of NPK caused significantly increased compare with the other 

treatments and this treatment gives high percentage to nitrogen, phosphor and potassium 

which were 1.297%, 0.213% and 1.84% respectively, and also the NPK treatment gives high 

concentration for amino acid which were Glutamate, Lucien and Methionine  (93.44, 65.730 

and 40.550) µg.gm
-1

 respectively.  

Keywords: Aloe vera L., organic matter, amino acid, active ingredient. 

*Part of M.Sc. thesis of first author. 
 

 

mailto:ameerah64@yahoo.com
mailto:ameerah64@yahoo.com


 مىير وربيع                                                                    48/2017( 2) 428 :-422 –مجهت انعهوو انزراعيت انعراقيت 

423 
 

 المقدمة
ولى ساسية األالنباتات الطبية واحدة من المصادر األد تع

مراض وأكثرىا استعماال منذ القدم من قبل االنسان لعالج األ
لما تممكو من عالقة وثيقة بين االنسان والنبات, وازدادت 
اكثر بعد ان عرف االنسان أسرار ىذه النباتات وطرق 

صة عنده, ومازالت مما جعميا ترقى إلى مكانة خاعماليا است
النباتات الطبية في حقل االبحاث عمل يامنا ىذه تستأإلى 

دوية وتفوقت عمى مثيمتيا المصنعة العممية, وفي مختبرات األ
لمدور الميم لمنباتات الطبية  اً (. وفق32من المواد الكيميائية )

في مختمف الصناعات, أصبح من الميم زيادة الكتمة الحيوية 
أن الدراسات إذ تخدام مواد كيمياوية ضارة, المنتجة بدون اس

عمى حاصل أن أعمى النباتات الطبية تشير إلى التي اجريت 
 يتبع(. 19) ونوعية تحققت عند استخدام التسميد العضوي

إلى العائمة الصبارية  Aloe veraنبات الصبار 
Asphodelaceae (Liliacea ويتكاثر بالخمفات )و أ

الموطن االصمي لو شمال افريقيا واسبانيا ويزرع في و  البذور,
عمى مدى  المناطق الحارة والجافة من اسيا واوربا وامريكا.

قرون, فقد استعمل النبات طبيا لمجموعة مختمفة من 
اضطرابات و الجروح والحروق و  مراض مثل الحمى الخفيفةاأل

فضال عن السرطان و مرض السكري و الجياز اليظمي 
صناعة االدوية, , كما يستعمل في مدية المختمفةمراض الجاأل

تصنيع المنتجات الموضعية مثل المراىم إذ يدخل في 
 (.15ومستحضرات اليالمية وكذلك انتاج اقراص وكبسوالت )

من أكثر النباتات استعماال وتنوعا في عالج د الصبار يع
الكثير من الحاالت المرضية, يستعمل كعصائر , كريمات , 

ال يخفى عمى  (.8ب, بودرة, مسحوق وكبسوالت )شايا لمشر 
سمدة الكيميائية في زيادة وتحسين احد التأثير االيجابي لؤل

ضيفت بكميات محدودة وبالموعد اذا إاالنتاج الزراعي 
المناسب لكل نوع من المحاصيل إال أن استخداميا بأفراط 

 عنالتوازن البيئي والطبيعي فضال في خالل االادى إلى 
االثار السمبية عمى صحة االنسان والحيوان لتراكم بعض 

تظير اثارىا  يالمعادن مثل النترات واالوكزاالت والسموم الت
مما تقدم أن ىدف لذا يتضح  (.25بعد فترة من الزمن )

الدراسة ىو تحسين نمو النبات وانتاجو الكمي والنوعي من 
غذوي يض الثانوي من خالل استعمال برنامج تمركبات األ

 .أمن لمبيئة والمستيمك

 المواد وطرائق العمل
بعمر سنتين  .Aloe vera Lنفذ البحث عمى نبات الصبار 

الجادرية  /جامعة بغداد -كمية الزراعة –في المحطة البحثية
والذي جمب من وحدة النباتات الطبية  3127–3126لمعام 

غريب وزرع النبات بتاريخ ي بأ /كمية الزراعة -والعطرية
 21سم ووزن  41بالستيكية بقطر  أصصفي  26/7/3126
سمدة وتضمن البحث ت توليفة من األمستخدا. 2-أصيص.كغم

 :اآلتيةالمعامالت 
 .دون اضافة سماد(من ) المقارنةمعاممة  .2
مستوى الاضيف ب 31;31;31المتعادل  NPK معاممة .3

 .2-غم.نبات 3.6
توصيات ل )حسب م 2.6معاممة الكوم سول بمستوى . 4

 .الشركة المنتجة(
مل )ضعف التركيز  4معاممة الكوم سول بمستوى  .5

 .الموصى بو(
% من وزن التربة الموجودة في 6دواجن  سماد معاممة .6

كغم تربة وبالنسبة  211كغم سماد لكل  6إذ أن السندانة, )
كغم تربة  21كغم سماد لكل  1.6والتناسب يكون الناتج 
% من 6وىذه نسبة السماد تعادل الموجودة في السندانة 

تنطبق  يةعممية الحسابالوىذه  ,التربة الموجودة في السندانة
 .%(8.6عمى نسبة 

% من وزن التربة الموجودة في 8.6دواجن  سمادمعاممة  .7
 .السندانة

وزن التربة الموجودة في % من 6الحمأه  سمادمعاممة  .8
 .السندانة

% من وزن التربة الموجودة في 8.6 الحمأه سمادمعاممة  .9
 .السندانة

% من وزن التربة الموجودة في 6االغنام  سمادمعاممة  .:
 .السندانة

% من وزن التربة الموجودة 8.6االغنام  سمادمعاممة  .21
 .في السندانة

( 3)الجدول سمدة العضوية واأل( 2)الجدول تم تحميل التربة 
خمطت  .جامعة بغداد -في المختبر المركزي لكمية الزراعة

ن أ)عمما  المخمفات مع تربة السنادين قبل زراعة النبات فييا
 4/7/3126 كافة المخمفات العضوية متحممة تماما( بتاريخ

ضيف السماد او  ,(لحماية النبات من)ظمة من الساران  في
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بتاريخ  والحامض العضوي الكوم سول NPKالكيميائي 
, واجريت عمميات الخدمة بشكل دوري 21/8/3126

تصميم  عمى وفقومتجانس لممعامالت كافة. نفذت التجربة 
بواقع ثالث مكررات  RCBDاة عشمالقطاعات الكاممة ال

وزعت المعامالت ضمن , إذ وأربعة نباتات لموحدة التجريبية
خذت القياسات بعد او  ,المكررات بشكل عشوائي

وقورنت المعدالت بحسب اختبار أقل فرق  26/22/3126
 (.4% )6حتمال ا( تحت مستوى lsdمعنوي )

 والكيميائية لمتربة . بعض الصفات الفيزيائية1جدول 

 . تحميل األسمدة العضوية2جدول 
 حمأة دواجن اغنام وحدة القياس الصفة
EC Ds.m

-1
 1.5 3.4 2.1 

PH  7.3 7.1 7.0 

N % 1.03 1.81 2.31 

P % 0.1 0.83 1.31 

K % 0.32 0.5 0.98 

C/N  19.32 17.81 16.12 

 الصفات المدروسة 
 وراق من بعض العناصر المعدنيةتقدير محتوى األ 

غم من مسحوق  1.3تم تقدير العناصر المعدنية بأخذ 
ضافة اوتم ىضميا بم    81وراق المجففة عمى درجة حرارة األ
مل من حامض  3مل من حامض الكبريتيك و 5

م تم تقدير ضوبعد عممية الي(, 13البيروكموريك المركز )
 اآلتية: العناصر

 (%) النيتروجين
قدرت النسبة , إذ Micro-kjeldahl (12)تم التقدير بجياز 

المئوية لمنيتروجين الكمي عن طريق اضافة ىيدروكسيد 
موالري( بعد المعايرة بحامض الييدروكموريك  21الصوديوم )

 عياري(. 1.15)
 (%)الفسفور 

تم تقديره بأستخدام جياز المطياف الضوئي 
Spectrophotometer  نانوميتر  993عمى طول موجي

واستخدمت في عممية التقدير مولبيدات االمونيوم وحامض 
 (.17سكوربك )األ

 (%)البوتاسيوم 
 Flame photometer (1.)تم تقديره بجياز 

 االستخالص الكحولي
 ,لى قطع صغيرةإبشكل مستعرض الصبار  وراقأتم تقطيع 

يا وراق واخذ اليالم المركز الموجود فيوازيمت القشرة من األ
 :كاآلتيتم تجفيفو و 
 طحن اليالم المجفف بواسطة المورتر الخزفي. .2
من اليالم الجاف المطحون ووضع في غم  10وزن . 3

 (Thumbleالكشتبان )
 ايثانول في الدورق الدائري. مل 250اضافة . 4
 حرارة بدرجةو  ساعة 6التصعيد بجياز السكسوليت لمدة . 5

 .مْ   80
 مرر النموذج عمى مسحوق الفحم المنشط.. 6
( µm 0.45رشح النموذج باستخدام ورق الترشيح واتمان ). 7

 Millipore Syringe 0.22ومن ثم رشح النموذج باستخدام

µm. 
 تبخير المستخمص بواسطة المبخر الدوار.. 8
( Freeze dryer) لى مجفف التجميدإنقل النموذج . 9

 22) لى باودر الستخدامو في الفحوصات االخرىإلتحويمو 
 .(26و

 تقدير المركبات الفعالة طبيأ 
 تحضير المادة القياسي

غم من المادة القياسية لممركبات )االلوين  0.01 أخذ
( كآل عمى %99.99الباربولين( العالية النقاوة )و االلوأيمودين و 

( HPLC%99.99) النقاوةبالميثانول عالي  ياوتم اذابتحدة 
كآل عمى حدة واكمل الحجم النيائي لكل مادة في قنينو 

 انقيمت انوحدة انصفت

PH  7.12 

Ec Ds.m
-1 

1.81 

N % 0.003 

P % 0.0025 

K % 33.9 

Na Mg.ka
-1

   3.84 

Mg Meq.L
-1 

3.05 

Ca Meq.L
-1 

5.8 

Cl Meq.L
-1

 8.71 

O.M % 0.93 

CO3 Meq.L
-1

 N.L 

Sand g.kg
-1 

476 

Clay g.kg
-1

 264 

Silt g.kg
-1

 260 

Texture Clay Loam  
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مل من   1(, اخذ2-ممغم.لتر 51مل )  250لىإحجمية 
المحمول القياسي المحضر لكل مادة  ووضع في قنينة حجمية 

يثانول باستخدام مة لى العالمإمل واكمل الحجم  10سعة 
 , ثم نقمت2-ممغم.لتر 5 اصبح التركيز الجديد إذعالي النقاوة 

  .(38و 8لى جياز كرموتوغرافيا السائل ذات االداء العالي )إ
 (HPLCطريقة كرموتوغرافيا السائل ذات االداء العالي )

 ةلمكشف عن المركبات الفعال
السائل ذات  تم تحميل النماذج باستخدام جياز كرموتوغرافيا

 ألمـاني المنشأ ذا SYKNM( موديل HPLCاالداء العالي )
, تم S5200موديل وحاقن اوتماتيك  S1122مضخة موديل 

فوق البنفسجية  ةشعكشف عن المركبات باستخدام كاشف األال
ــف ظروف الكش 4يبين جــدول , و S3210 UV/VIS موديل

 .الباربولينو  االلوأيمودينو  االلوينعن مـركبات 
 مينيةحماض األتقدير األ

حضرت المادة القياسية كما موضح اعاله وتم الكشف عن 
داء ينية بجياز كروموتوغرافيا السائل ذات اآلمحماض األاأل

(, تم كشف عن االحماض االمينية بأستخدام HPLCالعالي )
 5يبين الجدول , و RF-20Aموديل  Florecenseكاشف 

 والميوسين الكموتامينينية محماض األظروف الكشف عن األ

مينية حماض األحسب تركيز األ(, و 34و 14)والمثيونين 
 :(35) اآلتيةوفق المعادلة عمى والمركبات الطبية 

 مساحة× القياسي  تركيز النموذج)تركيز النموذج بالعينة = 
عدد مرات × (حزمة النموذج حزمة النموذج/ مساحة

 التخفيف
 النتائج والمناقشة
نبات  وراقأوااللوأيمودين والباربولين في كمية االلوين 

 الصبار 
متسميد معنوي لر يأثوجود ت 6 جدولنتائج ال من يتضح

 ا,لمركبات الفعالة طبيامن الصبار العضوي في محتوى نبات 
% بأعمى كمية 8.6بتركيز  الحمأهاضافة معاممة تفوقت  ذإ

 523.2و 286.7بمغت  لاللوين واأللوأيمودين والباربولين
 تمتيا معاممة الدواجنبالتتابع  2-مايكروغرام.غم :237و

465و 134.8بمعدل % 8.6
ثم  2-مايكروغرام.غم 932و 

 722و 243.1و 131.5بمعدل مل  4معاممة الكوم سول 
بالتتابع  لباربولينوااللوأيمودين وااللوين ل 2-مايكروغرام.غم
وااللوأيمودين كمية االلوين قل أ المقارنةمعاممة بينما اعطت 

2-مايكروغرام.غم 62و 69.8و 55.8 والباربولين
   بالتتابع. 

 طبيا الفعالة المركباتعن  الكشفظروف  .3 جدول

 
 األحماض األمينيةعن  الكشفظروف  .4 جدول

 Glutammate- Lucien-Methionine الوصف

 الطور الناقل

A:B 

(70:3) 

A=buffer(0.5 ml/l to 0.14 M) 

B=ACN:H2O (60:40) 

 C18-ODS (25 cm x 4.6 mm x 5um ) نوع العمود

  Florecense (Ex 305, Em 410 ) الكاشف

 microlitter + 50 microlitter OPA 50 كمية الحقن

 ml/min 1.0 سرعة جريان الطور الناقل

 انباربونيه االنوأيموديه االنويه نوصفا

 انطور انىاقم
C2H3N:H2O:Orthophosphoric Acid 

(24:73:3 ml) 

  MeOH : H2O 

(80:20 ml ) 
MeOH : H2O :THF 

(30:67:3 ml ) 

   C18-ODS (25cm x 4.6 mm x5um ) ووع انعمود
C18-ODS (25cm x 4.6 mm 

x5um )   

C18-ODS (25cm x 4.6 

mm x5um )   

 UV-254 nm UV-305 nm UV-270 nm  انكاشف

 microlitter 50 microlitter 50 microlitter 50 كميت انحقه

جريان سرعت 

 انطور انىاقم
1.0 ml /mim 1.0 ml / min 1.0 ml / min 
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 نبات محتوى فيالعضوي  السماد نوع تأثير .5 جدول
 (1-)مايكروغرام.غم طبيا الفعالة المركبات من الصبار

 Aloin Aloe-emodin Barbolin انمعامالث

 51 69.8 44.7 انمقاروت

NPK 87.6 120.8 625 

 211 120.6 78.4 مم1.5كوو سول 

 722 243.1 131.5 مم 3كوو سول 

 481 182 76.6 %5دواجه 

 821 354 134.8 %7.5دواجه 

 513 236.1 113 %5 حمأي

 850 412.1 175.6 %7.5حمأي 

 250 98.4 62.6 %5اغىاو 

 625 210 102.5 %7.5اغىاو 

L.S.D  5% 31.20 51.93 572 

 النسبة المئوية لمنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم
اختالف معنوي بين  وجودلى إ 7جدول تشير نتائج ال

في النسبة المئوية لمنيتروجين األسمدة العضوية معامالت 
عمى أب NPKاضافة تفوقت معاممة  فقد ,والفسفور والبوتاسيوم

سيوم % والبوتا1.324% والفسفور 2.3:8منيتروجين لنسبة 
التي اعطت  %8.6الحمأه اضافة % تمتيا معاممة 2.95

% 8.6% ثم معاممة الدواجن 2.92% و1.314% و2.381
قياسا بمعاممة  %:2.8% و1.2:1% و2.364واعطت 

والفسفور  نيتروجينللعناصر اقل نسبة أالتي اعطت  المقارنة
 .( بالتتابع%2.74 و %1.221 و %2.221بوتاسيوم )وال

 المئوية النسبة فيالعضوي  السماد نوع تأثير .6 جدول
 الصبار نبات في والبوتاسيوم والفسفور لمنيتروجين

 N P K انمعامالث

 1.63 0.110 1.110 انمقاروت

NPK 1.297 0.213 1.84 

 1.72 0.140 1.197 مم1.5كوو سول 

 1.77 0.170 1.243 مم 3كوو سول 

 1.69 0.130 1.183 %5دواجه 

 1.79 0.190 1.253 %7.5دواجه 

 1.76 0.167 1.223 %5 حمأي

 1.81 0.203 1.270 %7.5حمأي 

 1.67 0.120 1.170 %5اغىاو 

 1.74 0.150 1.210 %7.5اغىاو 

L.S.D  5% 0.011 0.0133 0.01 

 وراقمينية في األ حماض األكمية األ
ن التسميد العضوي أثر معنويا أ 8جدول نتائج اليتضح من 

فقد  وراق نبات الصبار,مينية في أاألحماض األكمية في 
عطاءىا أعمى كمية إب NPKاضافة تميزت معاممة 

 76.84و 4.55:بمغت  مثيونينالميوسين و وال لمكموتامين
51.66g.gو

-1
 µ سول  الكوماضافة تمتيا معاممة  بالتتابع

µg.g 27.968و 54.87و 85.89بمعدل  4بتركيز 
-1

ثم  
 :82.6بمعدل  %8.6الحمأه بنسبة اضافة معاممة 

µ.g  26.968و 51.278و
المذكورة مينية حماض األلؤل1-

اقل كمية لمكموتامين  المقارنةمعاممة بالتتابع في حين اعطت 
µ.g( 4.52و 22.79و 24.39والميوسين والمثيونين بمغت 

-1 
 بالتتابع.
حماض كمية األ فيالعضوي  السماد نوع تأثير .7 جدول
 (1-)مايكروغرام.غم الصبار نبات وراقأمينية في األ

 المثيونين الميوسين انكهوتاميه انمعامالث
 3.410 11.680 13.28 انمقاروت

NPK 93.44 65.730 40.550 

 15.130 39.177 67.01 مم1.5كوو سول 

 16.857 43.760 74.78 مم 3كوو سول 

 8.917 26.940 55.97 %5دواجه 

 13.550 33.983 60.62 %7.5دواجه 

 13.780 36.087 66.59 %5 حمأي

 15.857 40.167 71.59 %7.5حمأي 

 7.317 21.240 43.82 %5اغىاو 

 11.200 31.293 53.32 %7.5اغىاو 

L.S.D  5% 1.038 0.6382 0.4563 

سمدة العضوية يض الثانوي تأثرت معنويا باألن مركبات األإ
لى دور ىذه إسبب ود الربما يعو  والعناصر المعدنية,
نقسام نمو النبات نتيجة لدورىا في زيادة االمعامالت في زيادة 

زيادة كفاءة عممية التمثيل  االنعكاس اإليجابي فيالخاليا و 
ولية فتزداد بذلك النواتج المصنعة األ, (11الكاربوني )

ن تأثير المركبات العضوية أو  ,توالثانوية ومنيا الكاليكوسيدا
لى تحفيز ىرمونات إفي زيادة تركيز الكاليكوسيدات قد يعود 

يعزى زيادة المركبات  كما ,(29توكاينينات )ايداخمية مثل الس
سمدة العضوية عمى عناصر معدنية احتواء األلى إالطبية 
في زيادة الذي لو دور  ,(3)الجدول  النيتروجينالسيما عديدة و 

 امنيتروجين دور لن أ, كما المواد الفعالة طبيا في االوراق تركيز
 في زيادة النمو الخضري وعدد االوراق وعرضيا وسمكيا اكبير 

زيادة من ثم لى زيادة التصنيع الكاربوني و إيؤدي األمر الذي 
يدخل النيتروجين  إذ ,نتاج المركبات الثانوية داخل النباتإ

عن و غير مباشر أت بشكل مباشرة في تركيب ىذه المركبا
نزيمات المسؤولة عن تكوين ىذه زيادة بناء بعض األطريق 

 ما حصل عميو النتائج معىذه واتفقت , (2المركبات )
Yavari  نشاط مضادات اختبارىم ل ( عند28)وآخرون

زراعتو في وسط حاوي عمى الفيرمي بصبار الكسدة في األ
كومبوست % من الفيرمي 41اضافة اعطت  , إذكومبوست

كسدة أعمى نسبة مضادات أعمى نسبة فينوالت في اليالم و أ
 , كماعمى تركيز لالنثوسيانين في القشرةأنشطة في اليالم و 

من ( 18)وآخرون  Saliqehderما توصل إليو اتفقت مع 
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اضافة محمول مغذي المحتوي عمى مستوى من النيتروجين أن 
لنوعية بما في لى زيادة في النمو الخضري والمؤشرات اإادى 

اتفقت , كما كسدةالفينوالت الكمية ومضادات األو ذلك االلوين 
زيادة الذي اشار إلى وجود Al-Ubaidi (6 )نتائج مع 

عند  من المادة الفعالةالكجرات شاي معنوية في محتوى نبات 
اضافة أن وقد عزا الباحث السبب إلى  ,بالنيتروجينتو معامم

زيادة جاىزية العناصر الغذائية ادت إلى  المخمفات العضوية
من يا كفاءة امتصاصزيادة والسيما النيتروجين و  في التربة

عمى رفع كفاءة األمر الذي انعكس إيجابا قبل النبات 
ن النيتروجين زاد من تكوين صبغات إذ أ ,العمميات الحيوية

وبناء  الكاربونيالكموروفيل وبذلك ازدادت كفاءة عممية التمثيل 
وراق أمينية في حماض األزيادة األأما سبب  (.4) البروتينات

اضافة السماد العضوي  عند .Aloe vera L الصبار نبات
سمدة العضوية في التربة لى دور نواتج تحمل األفقد يعود إ

ن االسمدة العضوية , إذ أ(5وتوفير المغذيات بصورة مناسبة )
تعمل بذا فإنيا النيتروجين و تحتوي عمى تراكيز عالية من 

النيتروجين يعد الوحدة كون مينية لحماض األعمى زيادة األ
ن دور ع (. فضال10ساسية لتكوين البروتينات )األ

, سبارجين والكموتامينميدات مثل األالنيتروجين في تكوين األ
حماض في تكوين األ اميم البوتاسيوم دور كما أن لعنصر ا

وجد تجمع  فقد ,ه في تكوين البروتينمينية من خالل تأثير األ
وزان الجزيئية الواطئة مينية ذات األحماض األلمسكريات واأل

امداد النبات بكمية كافية من , كما أن (16في حالة نقصو )
لى إالبوتاسيوم يساعد عمى تمثيل النيتروجين وتحويمو 

 انتقالمينية وبروتينات فضال عن دوره في أحماض أ
يزيد من فعالية عمميات  إذحماض االمينية البروتينات واأل

 واألحماضميدات البروتيني ومن ثم زيادة محتوى األالتحمل 
رجنين والكموتامين مينية البسيطة مثل الاليسين واألاأل

 الو دور أن كما , (20رجنين والكاليسين والميوسين وغيرىا )واأل
ميات لعميدخل في كثير من ا إذ أنوفي زيادة كمية البروتينات 

الميم في  Nitrate reductase الحيوية كتنشيطو النزيم
لى إعممية اختزال النترات في اوراق النبات ومن ثم تحويميا 

NH3 كاتيوني لتكوين  ضوالتي ترتبط بدورىا مع حام
 .(9حماض امينية )أ
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