
 

 

 Plant Growth Regulators منظمات النمو النباتية

بدأ  اعتقاد في بداية القرن التاسع  عرعر بان ظم ا الامالياا الاسعة ية تت با باا اس تسعي ر  

 . hormonesعةياا ظربباا بيظيائية ينت اا النباا  بصسرة  بيمية تسظى هسرظسناا  

في ظنتصف القرن التاس  عرر س سد ظساد ظن ظة لنظس النباا   Sachsلاد افترض المالا 

ال النباا . سفي نات الس ا بان المالا دارسن  تتبسن في االسراق  1870ستنتقل الى اسعععععع

باسعععت ابة لتاثير ال اةبية سال عععسب الظنبمه ظن  اة  Tropismيدرت تاثير  ربة النباا 

ساسعععععتنتن ان نظس النباا يق  ت ا تاثير ظساد ياصعععععة يار ها    phototropismسا دة  

 ( . Sachs النباا ) أي انه أيد فر ية 

ظةا بةظة هسرظسن السل ظرة ظن  بل عةظاب فسعععيسلس يا ال يسان لةتمبير عن ظربباا اسعععتم

تصن  في غدد ياصة ستنتقل بالدا اس الغدة الةظااسية الى ا  اب ال سا االيرى سان البظياا 

القةيةة ظناا  ادرة عةى التاثير عةى عظةية فسعععععة ية ظمينة ستيتةف الاسرظسناا ال يسانية في 

  -اناا :

ن في ظنا ق ظ ددة باغدد الظتيصصة الفرا  الاسرظسن الظمين ةس التاثير الظمين تتبس -1

في ظن قعة بميعدة عن ظن قعة تبسينعه . اظعا الاسرظسنعاا النبعاتيعة ف  يظبننعا في الغعالع  

التظيي  بين ظس   تصععععععني  الاسرظسن  سظن قععة  تععاثيرم عةى الرغا ظن س سد بمض 

 بميدة عن ظن قة تبسينه. الرساهد عةى ان تاثيرم يبسن في ظن قة

ان الاسرظسن ال يساني ظتيصععععععل في التععاثير بينظععا النبععاتي ي ععده عععدد ببير ظن  -2

التاثيراا اعتظادا عةى نسع الم عععععس اس النسعععععين الةي يمثر عةيه سظثل هةم االسعععععبا  

  مةا لةاسرظسناا النباتية عدة تسظياا. 

                  or Plant hormones Phytohormonesالهورمونات النباتية  

قل   باا ستنت نة ظن الن باا بترابي  سا ئة  في ظسا   ظمي هي ظربباا  تبسن  بيميا في الن

. الى ظسا   ايرى ظن النباا لت ده تأثيرها عةى فمالياا الاسععععععيسلس ية الظيتةاة في النباا



 

 

سي ةق  (Endo genousستسععععظى اي ععععا بظن ظاا النظس الدايةية )اي تنتن دايل النباا 

 سترظل يظسة انساع:     (Exo genousعةى الظن ظاا الظصنمة بظن ظاا النظس اليار ية )

      Gibberellinsال برليناا  -Auxins           2االسبسيناا  -1

      Ethyleneاالثةين   -Cytokinins        4السايتسبنيناا  -3

  Abscisic acid اظض االبسسك  -5

 مواقع او مناطق أنتاج الهرمونات النباتية

 -: تنتن الارظسناا في الظنا ق الامالة ظن النباا سهي بألتي

 بس  الةقاح سالبسي عععة                              -4األسراق الاتية      -3البراعا     -2أغظاد الرسيرعععة      -1

 البةسر -6األ راف الناظية لةسيقان سال ةسر   -5

 Plant Growth Regulatorsالنمو النباتية منظمات 

 د تتبسن  بيميا دايل النباا  اس ظصنمة في الظيتبر ) سهةم االييرة   ع سية هي ظربباا

( سالتي بالترابي  السا ئة ظناا  د ت ا  اس اظا ظرعععاباة اس ظ عععادة لامل الاسرظسناا النباتية

 .  تثب  أس ت سر المظةياا الاسيسلس ية في النباا

 Growth inhibitorsمثبطات النمو   

تي لاا تاثير ظاا في تن يا نظ  النظس في النباا لهي الظربباا التي ينت اا النباا  بيميا سا

ظن ي ل ت  يظاا اس  تةاا لةقظة   Apical meristemستمثر في ظن قة الظرسعتيا  القظي 

ري  في الب ا ا سالبصل الةي يستيدا لظن   اهرة الت    Malic hydrazide ظثل الناظية

 .الظي ن، أة يظن  فمالية اس نرا  الظرستيا القظي

   retardantsGrowthمعيقات النمو 

هي الظربباا الظصعععععنمة التي تسعععععب  تاثيراا ظمابسعععععة لتةك التي ي دثاا ال بريةين . سان 

 بيمة عظةاا  هي ظن  اس اعا ة التيةيق ال يسي لة بريةين . ستسصععععععف باناا تظن  انقسععععععاا 

سبالتالي   Subapical Meristemساسععععت الة الي يا في ظن قة الظرسععععتيا ت ا القظي  



 

 

ظثل ظربباا السعايبسسعيل   أسعتيدظا ت اريا لتقصعير  سل النبااس تقةل ظن اسعت الة السعاق

CCC   سالبةتارCultar       Mo- 1618 سPhosphon-D أالثياسن سEthephon 

 سالتي يظبن ظن  فمةاا با افة ال بريةين . سان هةم الظساد استيدظا لتقصير  سل الساق .

 بعض الفروق بين الهورمونات النباتية واالنزيمات

 إن يا هسرظسن نباتــي

هي ظساد ع عععسية تسعععي ر عةى فمالياا 

 النباا

هس تربي  برستيني يمدي س ياة الماظل 

 الظساعد

 ةس  بيمة تيصصية لةاسرظسن السا د عدة س ائف لةنباا

ةاا  بيمعة تعاثير بعالظن قعة التي تنت اععا 

 سالظنا ق البميدة عناا

يظبن ان تار  في اليةية التي تتبسن ظناا 

ظنعا ق ايرى اس اناعا تبقى في نات  الى

 الي يا الظبسنة لاا

 ت ده التاثير ببظياا ببيرة تتبسن ست ده التاثير ببظياا  ةيةة  دا

 

 Auxinsاالوكسينات 

 Auxeinهي اسل الاسرظسناا الظبتراة .  بةظة اسبسين ظرتقة ظن البةظة ال تينية 

نتي ة لت ار  رعععععارل دارسن  . سبان ابترعععععافااto growthسالتي تمني الى النظس 

عةى االنت اب ال ععسئي . اة ال   ان اغظاد رسيرععة  رععيرععة البناري ت ار ياصععية 

االنت اب ال عععسئي ) نظس ن س  اة ال عععسب ( اسعععت ابة الى ال عععسب الظظتل ظن  بل 

غظد الرسيرعععة سان الرسيرعععة ال تنت ي اةا تا تغ ية  ظتاا بق مة ظن السرق اس غ اب 

هةا االسات تبان دارسن في بتابه )  سة ال ربة في النباا ( ان   ا ي ظمتا سعةى 

بمض الظ ا اا تنتقعل ظن القظعة الى ظن قعة النظس سهنعاك ت ار تعاثير يعال عةى 

 النظس .

 Cell enlargementلعةلعك فاي تمتبر ظساد النظس التي ت ا  التسسععععععي  اليةسي 

 IAAالنععدسليععك سبععةلععك تمتبر هي ابثر ظن ظععاا النظس رععععععارة، سيمتبر  ععاظض ا

Indole acetic acid   ارعععار انساع االسبسعععيناا الظنت ة  بيميا سهس اسل ظرب

 اسبسيني تا ع له سترييل.



 

 

في ظنا ق النظس النرععع ة ظثل  ظا السعععيقان سالثظار الاتية سالاةق  تترب  االسبسعععيناا

ى عةى النباتاا بتمريض بادراا النباا ال النباتية.يظبن تس ععععيث تأثير االسبسععععيناا

عدة سععاعاا تن ني البادراا بأت ام ال ععسب نتي ة السععت الة ظصععدر  ععسب سي ل 

الي يا في ال اة االيرى الظمابسعععة لة عععسب، اظا االسبسعععيناا في ال اة الظمر عععة 

، ستسةك أ  اب النباتاا الناظية ت ا بثافة ن يظاا لة سب فأناا تت  ا بامل تأثير اال

 عسئية  ةيةة نات السعةسك السعابق الةبر. أة تسعت يل الي يا بسعب  تربي  االسبسععين 

بظا هس  Cell etiolationفي مل سعععاق النباا  سيل سن يف ستمرف هةم ال اهرة 

 ظ    في بادراا االر ار الناظية ت ا بساب نباتي بثيف.

 ععععع  مة سالظس سدة بس ععععع  افقي نتي ة لتأثير االسبسعععععين ن س تن ني النباتاا الظ

 ظن الساق.  في اال   االسال االعةى سالةي يمظل عةى است الة الي يا

ت ار نتي ة لتس ي  االسبسععععععين، أة ان  Apical dominanceن السععععععيادة القظية  ا

لظس سدة انتاج هةا الارظسن في القظة النباا يياض اس يظن  تبسين البراعا السععععاةى ا

عةى الساق. سا الة ال  ب الي ري الرئيسي ظن النباا يمظل تر ي  ت سير البراعا 

السععععععاةية ظم يا تارعاا  انبية سبةلك ال ال في الةرة فالمرنسل االسل يقسا بتأثير 

هرظسني سةلك بالسعي رة عةى المرانيل السعاةية سيظنماا ظن الت سر لبن عند ا الته 

 ال س د تت سر المرانيل الساةية.فأن تاثيرم الارظسني سي 

تتبسن االسبسععيناا في االنسعع ة الظرسععتيظية النرعع ة ظثل رسيرععاا ال رععائ ،  ظة 

   النباتاا، الاةقتين سال نين.

 

 انتقال االوكسين 

ظن  ظة النباا )االغظدة  Polarان انتقال االسبسعععين هس انتقال   بي   Wentاعتبر

( الى القاعدة ي ل االنسعع ة السعائية  سبةلك في عرسق االسراق بساسعع ة االنسعع ة 
السعائية . اظا في ال ةسر الاتية فيبسن انتقال االسبسععععععين ابثر ظي  ن س االبتماد عن 

 سا / ساعة. 1.5 – 0.5القظة الناظية . أة يت رك ظن القظة الى القاعدة بسرعة 

 تصنيع االوكسين موقع 

بربل عاا هس ظنرأ البناب ال يسي ل سبسين   Tryptophanيمتبر ال اظض االظيني

تية سالبةسر أثناب ظرا ل في النباا سان ةلك يتا في ظنارععععععا األسراق ساألسراق الا

 .تبسيناا

 



 

 

  Physiological Effect of Auxin    تاثيرات الفسيولوجية لالوكسين 

 Auxin inducedتـععععععععععععأثير االسبسععععععين عةى اال سععععععات سال ربة في النباا  -1

tropisms in plant     

ان ناب االع عاب النباتية بالسعاق سال ةسر سالرسيرعة سالسعسيقاا سال سالق  ظن ي ل

است ابة لظمثراا البيئة سان هةم االن ناباا تتسب  عن ايت ف في النظس في الي يا 

الظس سدة في ال اة غير الظمر عععة لةظمثر. سلقد افترض بان االسبسعععين له دسر في 

اسععععععت ابة نظس النباا س ربته بات ام ظ ا  ال اةبية في المظةية الظسععععععظاا االنت اب 

بظا ان االسبسععععين يةم  دسرا في اسععععت ابة نظس سات ام   geotropismاالر ععععي 

 ة الظسعععععظاة االنت اب ال عععععسئي السعععععاق ساالسراق سال ةسر ن س ال عععععسب في المظةي

phototropism   بظا يمتقد بان االسبسععععين  د يتمةق بانساع ايرى ظن اال سععععات

سفياا تةتف  Thigmotropism   سال ربة في النباا ظثل عظةية االنت اب  الةظسي 

 السيقان سال سالق بسب  ظمثر الةظت.

ا سنظس الساق بالمظل  يه ي ا  اتساع الي ي  cell enlargementاتساع اليةية   -2

 ظ  ال برليناا.

انقسععععععععاا اليةيععة: اة ي ا االسبسععععععين انقسععععععععاا اليةيععة في البععاظبيسا بععالمظععل ظ   -3

 السايتسباينيناا.

 Vascular tissueتيصععععععل االنسعععععع عععة السععععائيعععة لةيرععععععععع  سالة عععاب  -4

differentiation    . 

 Auxin induced cellت اي  االسبسععععععين ألنقسععععععععاا الي يععا ستبسين البععالت  -5

division and callus formation   

النباتي )بالساق( لة رسح ساال رار تمتبر عظةية تبسين البالت   عند تمرض الم س

ظاظة في تقةيل فقدان الظاب ساتقاب ا عععععرار الظسعععععبباا الظر عععععية اثناب ابثار بمض 

ل. بظا اناا تةم  النباتاا بالمقل ا ععافة الى ان تبسين البالت  ععرسري لت ةير المق

 دسرا بار ا  في الت ميا ألن البالت يمظل عةى تقسية السصل بين ال ما ساالصل.



 

 

  Traumatic acid يه لس   ان االنس ة الظت ررة تار  ظادة بيظياسية تسظى 

سالتي ت ا  تبسين البععالت سان نظس ستبععاثر ي يععا البععالت يت ةعع  ا عععععععافععة ظععادة 

  البالت.االسبسين لغرض استظرار تبسين 

لقد س د ان ا ععافة االسبسععين الى ال ةسر  Root initiationابتداب تبسين ال ةسر   -6

يمر ل نظس ساست الة ال ةسر بيد ان االسبسين يسب   يادة التارعاا ستبسين ال ةسر 

بمض المقل ت ا  الى نااياا   Lanolinال انبية. ان ا عععافة االسبسعععين في ع ينة 

سععمال الظاا هس لظاةا ييتةف فمل االسبسععين في ال ةسر تبسين ال ةسر المر ععية. سال

عظا في الساق؟ يمتقد البمض بترابه عظل االسبسين في ال ةسر سالساق بأستثناب ان 

 بمبت الساق. ال ةسر تبسن  ساسة لةترابي  المةيا ظن االسبسين

البراعا االسبسعين الظتبسن في البراعا القظية عةى ظن  نظس السعيادة القظية  يه يمظل  -7

 ال انبية.

ان  اهرة السععععقس    Inhibition of abscissionتثبي  السععععقس  )االناصععععال(  -8

ت ده في السر ة اس الثظرة بسعععععب  تبسين ظن قة االناصعععععال في  اعدة  ساالناصعععععال

السسيق اس ال اظل  يه ت مف الصاائث السس ى لةي يا لدر ة تسال فصل الي يا 

عن بم عاا بأي ظمثر ظيبانيبي. هةا سس د ان االسبسعين يظن  ت سر بقة االناصعال 

الناصعال سلبن عند  يادة  يه ان نصعل السر ة ينتن االسبسعين الظثب  لت سر  بقة ا

 تقل سبةلك تتبسن  بقة االناصال. المظرفي السر ة فان بظية االسبسين الظنت ة

 ت اي  نظس الثظرة ستبسين االثظار المةرية  -9

يقتل   D-2,4ظثل    Auxin as weed killersاالسبسععععين بظبيد ل عرععععا   -10

االعرعععععا  عند اسعععععتيداظاا بترابي  عالية  يه يبسن تأثيرها ابثر في نباتاا ةساا 

الاةقتين ظن نباتاا ةساا الاةقة السا دة الناا تظتل ستنتقل بسعععاسلة في نباتاا ةساا 

 الاةقتين ظن نباتاا ةساا الاةقة السا دة لةالك تسظى بظبيداا االعرا  االنتيابية.

اة س د ان   Auxin induced ethylene formationت اي  تبسين االثةين  -11

ا ععافة الترابي  المالية ل سبسععين يمدي الى انتاج االثةين سهةم تسععب   اهرة ترععسم 

سان االسبسععععععين ساالثةين  عد يبسن تعاثيرهظعا ظيتةف بظعا في    Epinastyالنظس  



 

 

االر عي  الرييسية سالتسا   , اس بات ام سا د بظا في ال ةسر  يه تسب  االنت اب

 سالةي يم ى ظباررة الى االثةين.

 ت اي  نقل الظساد الغةائية. -12

 

 متطلبات فعالية االوكسينات

س سد  ةقة غير ظرععععععبمة في صععععععيغته التربيبية . بظا ان الظ اظي  الظمس ععععععة  -1

 .سظباناا تمثر في فماليته

س سد سعةسعةة  انبية  اظ عية :  ان ظس ع  س سل السعةسعةة ال انبية ال اظ عية   -2

تمثر عةى فمعاليتعه . سان االععداد الارديعة لعةراا البعاربسن تت سل الى ظرببعاا 

 .phenoxy acitic acidفينسلية بمبت االعداد ال س ية التي تت سل الى 

نبية أل ل  يادة س سد س عع  هندسععي ظن ا بين ال ةقة سالسععةسععةة ال اظ ععية ال ا -3

ي ار تاثير فمال     Cis-cinnamic acidفمالية االسبسين فقد س د ان ظرب 

سس د انه ال ل ا اار فمالية    trans isomerلألسبسعععععين بينظا ال ي ارم ال 

 االسبسين ي   ان تبسن ظ ظسعة الباربسبسيل سا مة في ظستسى ظيتةف .

 

 :Antiauxinsمضادات االوكسين 

ترععبه االسبسععين في الصععيك التربيبية سعند ا  لاا ظ ل االسبسععين هي ظربباا 

 ت مل االسبسين غير فمال . سيمتقد اناا تنافسه عةى الظسا   الامالة في اليةية .

ان ابثر الن رياا  بسال  سل فمل االسبسععععين هس بياية ارتبا ه ظ  الظساد الياا  

  bond auxinيئاا الظمقدة ظثل البرستيناا ي ل الظسا   الامالة ستبسين ال  

التي يمتقد اناا ت ا  فمالية االسبسعععين . اظا ظ عععاد االسبسعععين ال قيقي سبسعععب  

ترعععابه صعععيغته التربيبية بالصعععيغة التربيبية ل سبسعععين فانه ي ل ظ ةه بالظسا   

                       العععععاعععععمعععععالعععععة سبعععععةلعععععك يعععععثعععععبععععع  فعععععمعععععالعععععيعععععة االسبسعععععععععععيعععععن .                                                    

ال ةقة  -1ال ل ان يبسن االسبسععععععين فماال فانه يرتب  بظا اليقل عن ظس مين هظا 



 

 

السةسةة ال انبية ال اظ ية . سفي  االا ظمينة ا يف  ظس    -2غير الظربمة س 

 .  alpha hydrogen ثاله ل رتبا  هس ا د ةراا الايدرس ين سهي 

د يمظل با د ال رق التالية ل مل االسبسععععين بظا فترض بان ظ ععععاد االسبسععععين  

 غير فمال.

 ع ل ظ ظسعة الباربسبسيل -1

 ظن  تبسين الس   الاندسي الظ سا -2

 ع ل ا دى الظ اظي  القابةة لةتمسيض -3

 ميكانيكية عمل االوكسينات :  

هناك عدد ظن الظيبانيبياا التي تاسععععر فمل االسبسععععيناا عةى المظةياا ال يسية 

 سترظل:

 بامالية االن يظاا. الظتمةقة الظيبانيبية -1

 باال ظاض النسسية سبناب البرستيناا ساالن يظاا. الظيبانيبية الظتمةقة -2

 يبية الظتمةقة بالظ تسى اال ظس ي لةيةيةالظيبان -3

 الظيبانيبية الظتمةقة بالنااةية -4

  نظرية االولى :ال   

يتنات النباا ي تظل ان االسبسععععععيناا تنرعععععع  بمض االن يظاا ظثل ان يظاا التنات  يه 

الظماظل باالسبسين بظمدل اسرع نسبيا سينظس بظمدل اسرع  اي ا . بظا ان االسبسين ينر  

االن يظاا التي تبدل ظن يصائل  دار اليةية فقد  ار ان ت اي  النظس بسب  االسبسين  د 

ن س د ان ت اي  االسبسععععععين يتمةق بتغيراا الةيسنة . سبظا ا . ير   الى تةيين  دار اليةية

سانصععاف السععةيةس    Pectinالظساد الظاسععبة ل دران الي يا ال ديدة ترععظل الظساد الببتينية

hemicelluloses     لةا يمتقد ان االسبسععيناا ت يل ايسناا البالسععيسا التي ترب  ظ اظي

الباربسبسععيل سيسععب   ل هةم الظساد تةيين  دران الي يا . بظا افترض ان االسبسععين ي يد 

 الةي بدسرم ي مف ان ظة االلياف في  دار اليةية .  celluloseان يا ظن فمالية 



 

 

    النظرية الثانية : 

ال ععععرسري لبناب   RNAترععععير ان االسبسععععيناا ت ا  تبسين انساع ظن ال اظض النسسي 

تاج  RNA) الن  RNAاالن يظاا  اس تثب  هدا  تالي ي داد ان عادة  صععععععير المظر( سبال

 البرستيناا ساالن يظاا الظمثرة في النظس .

 :  النظرية الثالثة

تاترض هةم الن رية بان االسبسععععععين يسععععععب   يادة نظس اليةية عن  ريق  يادة الظ تسى 

اال ظس ي لظبسناا اليةية سبالتالي اظتصععععععال الظاب سانتااي اليةية سنظسها  يه س د ان 

 الي يا التي ي داد نظسها بسب  االسبسين ت تسي عةى بظياا اببر ظن الةائباا سظساد النظس.

 النظرية الرابعة:

تتمةق بامل االسبسععععععين ستاثيرم عةى  ابةية النااةية .  يه يمتقد ان االسبسععععععين يمثر عةى   

التااع ا ال ادثة في غرعععاب الب  ظا .  يه ان االسبسعععين ي ا  ت رر ايسناا الايدرس ين 

ظن اليةية سان بظية االيسناا الظت ررة سس ا ت ررها تتناس  ظ  النظس الظت ا  باالسبسين 

سان هةم البرستسناا تتبدل ظ   5 – 6ظن    pHتسب  ياض ال    Hرستسناا سان هةم الب

بظا ان نظس   Softening of cell wallاس غيرها ستسب  تةين  دار اليةية      Kايسناا 

 في غراب اليةية. ATPaseاليةية يت ة  البرستيناا ساالن يظاا ظثل 

 التداخل بين الهورمونات   

ة ية عديدة سال تمظل بل ظن الاسرظسناا عةى اناراد بل هناك لبل هسرظسن اسعععت اباا فسععع

 تدايل بيناا سان است ابة النباا هس ظ صةة التسا ن بين ظ ا اا سظثب اا النظس .

التدايل بين االسبسيناا سال بريةيناا :تمتبر االسبسيناا  رسرية ال اار تاثير ال بريةين 

ي الةيسنة  بمد الظماظةة بال بريةين يمسد سعبباا في تسسع  اليةية سظن الظ تظل ا ن اي  يادة ف

الى االسبسععين فق  سالةي ت داد فماليته عند  يادة ال بريةين . بظا ان االسبسععين سال بريةين 

 يترابه في تاثيرم عةى بمض ال ساهر الاسة ية   ظثل است الة الس ظياا ساالغظاد .



 

 

سعععاق بينظا عند ررعععه باالسبسعععين  ال عند ر  النباا الباظل بال بريةين يسعععب  اسعععت الة ال

ت ده االسععت الة  . سعند س عع    متين ظق سعة ظن سععاق النباا ست سي عةى سعع ظياا 

ن    اسععععت الة ال  ب   GA3ن عععع  ا داهظا في ظ ةسل اسبسععععيني سااليرى في ظ ةسل 

 الظق سع في الظ ةسل االسبسيني فق  بينظا ال تمثر ظ اليل ال بريةين عةياا . 

( سعةيعه فعان ال  IAA Oxidase)  IAAةين تعاثير عةى االن يا الظمبسعععععععد لعل سلة بري

GA3   ي ظيIAA    ظن االبسععدة. بظا لس   انيااض تربيPeroxidase   عند ظماظةة

العععةرة بعععال بريةين . بظعععا لس   ت اي  ال بريةين لمظةيعععة ت سيعععل التربتسفععععان  نبعععاا

Tryptophan  الى IAA . لبمض النباتاا 

 والسايتوكاينين :االوكسين 

السعععايتسباينين الظ عععاف يرععع   تبسين ال ةسر المر عععية سالبراعا سالبالست  , سلس   ان 

بمض هةم التاثيراا ال ت ار برعععبل فمال ظا لا ي عععاف اليه االسبسعععين , فظث  نظس البراعا 

 ال انبية في سيقان الب اليا يتس ف عةى التسا ن بين تربي  الباينتين ساالسبسين.

  



 

 

 Gibberellinsبرلينات الج

اثناب دراسعته   Kurosawaظن  بل المالا الياباني  1926ابترعف ال برلين السل ظرة عاا 

( سهس  ععالععة نظس غير   foolish seedlings) البععادرة ال ظقععاب  Bakanaeلظرض 

 بيمية بدر ة ببيرة سراةة السراق سسيقان الر  فتبدس  سيةة سن ياة سلةلك ت     نتي ة 

 يه ال   ان تنظية هةا الا ر عةى سسععععع  ثا  Gibberella fujikuroiاالصعععععابة با ر 

ترريث هةا السس  ظن الا ر فان الرارث يسب  هةا الظرض سهةا يمني ان الا ر يار  ظساد 

النباتاا التي يصععععععيباا اس السسعععععع  الغةائي الةي ينظس عةيه سان هةم الظادة هي الظ ا ة  في

تا اسععتي ل ظادة بةسرية ظن الرارععث الةي  1939السععت الة السععاق ساالسراق . سفي عاا 

تا اسععتي ل هةم  1954( سفي عاا  ( Gibberellinنظا عةيه الا ر سسععظيا بال برلين 

   اظض ال برلين .  Gibberellic acidعةياا الظادة بصسرة نقية سا ةق 

لين يمدي الى اسعععت الة السعععاق ساالسراق سي ار التاثير برعععبل بال برسعند ظماظةة النباتاا 

 72ليناا  تى  ادا عن ال برببير في النباتاا الظتق ظة . س د تسالا عظةية ترععععععييل 

 GA1لةلك سععععظيا س  GA بريةين ايةا ار اا ا ععععافة الى ال رسف االسلى ظن االسععععا 

بباا , سهي تترابه فيظا بيناا سلبن تيتةف في نسع سظس   ظ ظسعة الايدرسبس  …2,3,4,

 ي في ن اظاا ال ةقي .

 ين لموقع تصنيع الجبر

ثة لةظ ظسععة  Mevalonicيمتبر  اظض  ظصعععععععدر تبسين ال برلين في االنسعععععع ة ال دي

 الي رية سالبةسر اثناب ظر ةة النظس.

  :لين أنتقال الجبر

لين ي ل انسععع ة اليرععع  سالة اب سان انتقاله في الة اب ظرعععابه لسعععرعة أنتقال ال برينتقل 

ستس د ال برليناا بث ه ارععععبال اس هيئاا  .سععععاعةسععععا /  5الباربسهيدراا سهي  سالي 

 بيظيائية اثنان ظناا  ددا بيظيائيا اظا الثالثة فاي صيغة ن رية فق . 

 



 

 

 بريةيناا  رة Free GA         

  -  بريةيناا ظقترنة Conjugated GA   

 بريةيناا ةائبة بالظاب اس ظقيدة .   -ج  

 Gasاس  columnستتا تنقيععة ال برلين ظن ي ل  رق البرسظععاتسبرافي ظن ي ل 

Liquid Gramatography  سالMass spectrometry   . 

 مضادات الجبرلين :  

ستنعافت ال برلينعاا عةى االرتبعا   هي ظرببعاا بيظيعائيعة ظرعععععععاباعة في تربيباعا لة برلين

 بالظسا   الامالة دايل اليةية.

سظربباا بيظيائية ظصنمة ظثل البةتار  ABAسظن ظ اداا ال برليناا هي االبسسيك اسد 

Cultar  سأالثياسنEthephon  سالسايبسسيلCycocel   (CCC .) 

   التواجد الطبيعي للجبرلينات :

ال برليناا بظسععتسياا ظيتةاة أال ان الظصععادر الغنية هي ت تسي  ظي  اع ععاب النباا عةى 

 الثظار سالبةسر سالبراعا س ظا ال ةسر. ستمد البةسر غنية بال برليناا برعععععبل يال يصعععععل

 ( ظايبرس غراا/بغا س ن  ري ظن االندسسبيرا.470الى )  تربي ها

    التاثيرات الفسلجية للجبرلينات 

ت اي  اسعت الة السعاق نتي ة ت اي  انقسعاا ساسعت الة الي يا سبالتالي التغة  عةى  اهرة  -1

 single gen mutantالتق ا السراثي ) ينتن هةا التق ا عن  ارة سراثية في  ين سا د 

تمثر في ا عدى المظةيعاا ال يسيعة الظتمةقعة بتبسين ال برلينعاا اس في ظراب  النظس الظتمةق 

الععظععرتععبعع  بععتععبععسيععن االنعع يععا الععظععمثععر فععي تععبععسيععن العع ععبععريععةععيععن .                                                        بععمععظعععل العع ععيععن

في نباتاا ةساا الناار ال سيل  يه يظبن  ثاا عةى الت هير  bolting دسه الت هير  -2

ال سل  في  رسف الناار القصععععععير سةلك بررععععععاا بال برلين . بظا ان بمض النباتاا ثنائية

  ت تاج الى سعععاعاا برسدة بافية  تى تتايأ لةت هير بالظسسعععا الثاني سهةا نسعععظيه باالرتباع



 

 

 GAسهةم ال الة يظبن ت اس ها س ه النباتاا عةى الت هير بالظسسا االسل سةلك برره بالـ 

 بظا في ال  ر سالبن ر.

بةسر اليت ( التي ت تاج  انباا البةسر التي ت تاج الى البرسدة اس ال ععسب النباتاا )ظثل-3  

الى ال ععععععسب النباتاا سبةسر اليسي ظث  التي ت تاج الى فترة برسدة ست تاج الى تن ععععععيد 

 لغرض االنباا .    

بسععععععر سععععععبسن البةسر سالبراعا ظن ي ل تمسيض ظت ةباا ال راة الس ئة اس الناار  -4 

 ال سيل اس ال سب اال ظر.

ال صععععععسل عةى ثظار يسي عةرية ) عديظة البةسر ( مةرية  يه تا الثظار االنظس سعقد -5 

 سةلك بتر يماا لنظس اال هار بدسن  دسه ايصا  .  

( في النياتاا ثنائية الظسععبن بظا في  الة ر   malenessا داه الصععاة الةبسرية )  -6

 الييار االنثسي بال برلين فانه تتبرف فيه ا هار ةبرية .   

قد:  يه -7 قد سببر   ا   يادة نظس الثظار سالم باتي الثظلس    يادة الم رة في المن  الن

seedless سبةلك في الةيظسن سالبرتقال نتي ة ر  ال برلين. 

ات ام االسراق : يمثر ا ععععافة ال بريةين في تغيير  سايا االسراق بالنسععععبة لةسععععاق  – 8    

 فتصبث بربل عظسدي عةى الساق . 

لةظساد الغةائية ستسععععععايل نقل الظغةياا في  الظ ةةةت اي  ال برليناا لتبسين االن يظاا  -9

  البةسر النابتة.

  Mechanism of Gibberellins actionمكانيكية عمل الجبرلينات 

 تنري  انقساا اليةية في  ظة الغصن الي ري اس الظرستيا الت ا القظي. -1

ال برليناا ت ا  نظس ساتسعععععععاع اليةية بسععععععب   يادة النرعععععععأ الظت ةل سغيرها ظن  -2

 . Fructosansالسبرياا الظ اعاة ظثل 



 

 

سبالتالي تسسي  الي يا  Wall plasticityيمتقد بان ال برلين ي يد ظن ليسنة ال دار  -3

 ظثل الب اليا. في س ظياا بمض النباتاا

 يا النه ي ا  انتاج االسبسين اس ي ل تدايةه يمتقد بان ال برلين يسب  است الة الي -4

ب ريقة ظا ظ  االسبسععععععين.  يه ان  يادة ظ تسى االسبسععععععين تنتن ظن ي ل  يادة 

ظمدل تبسين االسبسعععين سانيااض ظمدل هدا االسبسعععين سةلك ألن ال برلين يقةل ظن 

 . IAA oxidaseس    Peroxidaseفمالية أن يظاا  

                              Cytokinins السايتوكنينات               

في المقدين االسلى ظن القرن  Haber Landtبان االبترعععععععاف االسل لاا عةى يد  

المرعرين..اة تبين له س سد عاظل له ع  ة بترع ي  انقسعاا الي يا البرنبظية لدرناا الب ا ا 

ية  دسه  لة الظرسععععععتيظية ساظبان اا الى ال ا  SKoogانقسعععععععاا لةي يا... بمدم  اا لت سية

بدراسعععععاا لظمرفة دسر السعععععايتسبنين في انقسعععععاا الي يا ستيصعععععصعععععاا... سس د بمدم ان 

 لةسايتسبنيناا دسر اي ا في الرييسية سالسيادة القظية.

عةى  راعة ل  التبك سس د ان ا عافة المناصعر الظمدنية لس دها  SKoogاعتظدا دراسعة 

 يا... سان ا افتاا ظ  االسبسين لس   نظس  ةيل  دا اظا عند ا افة لا يمدي الى انقساا الي

االسبسين ظ  السايتسبنين فأنه سب  انقساا الي يا بينظا ا افة السايتسبنين لظاردم لا يمدي 

الى انقساا الي يا. سلاةا س د ان ا افة االسبسين ظ  السايتسبنين يمدي الى انقساا الي يا 

 ستيصصاا.

باينتين ظن ارار السايتسبنيناا الظصنمة سترير االدلة ان انتاج السايتسبنين يبسن سيمتبر ال

في ال ةسر ثا ينتقل بالسععععععيقان ساالسراق عن  ريق نسععععععين اليرعععععع  ستت رك الى ظراب  

 االسبسين في النباا 

  adenineسيتبسن السايتسبنين ظن ي ل الت سير البيظياسي ال يسي لل 

 



 

 

 تأثيرات السايتوكنين:

انقساا الي يا : يسب  انقساا الي يا عند ا افته ظ  االسبسنين. بظا يسب  االنقساا  -1

 بصسرة  بيمية في االسراا النباتية التا ية.

 عند  راعة االنس ة. Morphogenesis دسه التبسين الربةي  -2

الت اي  عةى تبسين الظ ظسععة الي ععععععريعة سانعه يسعععععععاععد عةى تبسين البراعا في  -3

 السريت.

 اس ظن  السيادة القظية سبالتالي نظس البراعا ال انبية.تقةيل  -4

ظن ي ل ببر الي يا سظن الظ تظل   Leaf expansionله دسر في تظدد االسراق  -5

ان ياسعععععر عةى  عععععسب هةم الس عععععياة ببر الظسعععععا ة السر ية بالنباا بنمبات لببر 

 الظ ظسعة ال ةرية ستبسين السايتسباينين فياا.

 االسراق.تايير رييسية  -6

  د ي ده فتث الثغسر في بمض االنساع بامل السايتسباينين.   -7

تبسين الب سعععتيداا الي عععراب  يه ان ا عععافة السعععايتسباينين يسعععاعد عةى ت ظي   -8

الى ب ستيداا  Etioplasts البةسرسفيل سي ا  ت سيل الب ستيداا الرا بة الةسن  

 الي راب .

ن لةسر ة اس   ب ظن السر ة فانه يمير الرييسية في سنتي ة ل  افة الظس مية لةسايتسبايني

لظساد الامعاليعاا ال يسيعة لةتس عه ن سم ظن  sinkهعةا ال  ب الظ عدد ظ عدثعا  عةبعا ظس ميعا 

 اال  اب االيرى لةسر ة س تى ظن االسراق االيرى.

تس د السعععايتسبينيناا في االنسععع ة السعائية ستنتقل سعععةبا ظ  النسعععك الصعععاعد ظن الظصعععدر 

source    الى الظصعععععععsink   ظبعان االسععععععتا ك سالي ن ( سالتي هي هنعا األ  اب(

 الظرستيظية أس التي لاا  اد نظس ظثل االسراق سالبراعا سالس ظياا  ديثة التبسين.

بسععر السععبسن في البةسر سالبراعا: س د ان بمض البةسر ةاا اال تيا اا الياصععة  -9

الظماظةة بالسعايتسباينين سفي ال بيمة لة عسب سالبرسدة يظبن ت اي  انباتاا عن  ريق 

هناك بمض النباتاا تنبا بةسرها عندظا تبسن ظ اسرة ل ةسر تار  السععععععايتسباينين 

 الةي يسال انباا البةسر.

 

 



 

 

  Ethyleneاالثلين 

ان ابتراف االثيةين سالتمرف عةيه بارظسن ظاا في نظس ست سر النباا  ابا ظن الدراساا 

 الثظار.التي  را  سل ن ن 

ساالثيةين هس هرظسن ظثب  لةنظس سهس الس يد ظن الارظسناا الةي يس د برععععععبل غا  سهةم 

 ظايدة في ساسلة نقل س ربة االثيةين ي ل الي يا ال ية سصسال الى ظس   التأثير.

ان االبترععاف  ار عند ظ   ة ان الثظار النا عع ة تار  ظساد ظت ايرة تسععاعد عةى ن ععن 

 ظناا سان هةم الظساد الظت ايرة ثبا اناا االثةين.ثظار ايرى  ريبة 

 هناك رأيان لتاسير بياية تأثير االثةين عةى عظةية الن ن:

يمتقد ان االثةين يسععب   يادة نااةية اغرععية االنسعع ة اظا ظبارععرة اس بصععسرة  -الرأي االسل:

  ABAغير ظباررة سةلك بت اي  تبسين  اظض 

ةين عةى انععه ظ ا  لتبسين بمض البرستينععاا االن يظيععة فياسععععععر تععأثير االث -الرأي الثععاني:

 ل سراع في عظةية ن ن الثظار. س د يمظل االثةين

سظن التأثيراا التي  د يسععععبباا االسبسععععين نات ة ظن ا   ه ل ثةين سالةي بدسرم ي ده في 

 ظثل هةم التأثيراا.

البةسر سان س سدم  سس د ان االثةين له دسر ظاا في رعععععييسية االسراق ستسعععععا  اا سانباا

يبسن ببظياا اببر في الظنا ق الامالة سيصعععسصعععا في االنسععع ة الظرسعععتظية )في اال  اب 

 الانية باالسبسين( 

 ةظصدر تبسين غا  االثةين سهس يتبسن عاد methionineيمتبر ال  -ظس   تصني  االثةين:

 عند تمرض النباا ل  ااد.سعند الرييسية سالن ن.

ينتقل االثةين باالنترعععار )النه غا ( ظن ظس   تصعععني  الى ظنا ق ايرى ظن  -انتقال االثةين:

 النباا.

  -ثلين:الفسيولوجية لألتأثيرات ال

ن ن الثظار الة ظية سظا يرافقاا ظن الةيسنة سالت ةل الظائي لةظساد الظي سنة ستغيراا  -1

 في الةسن سال ما سظمدل التنات

 سظمدل التنات.ن ن الثظار ستغييراا في الةسن سال ما 



 

 

ية  ااةية اغرعععععع بات اهين : االسل ا داه تغيراا في ن ية التنات  فأن االثةين يمثر عةى عظة

اليةية  بيل اس اثناب الن ن تمدي الى تغيير في يسال نااةية االغرية التي تاصل ان يظاا 

ظمينعة عن ظساد تاعاعةاعا . سهعةا بعدسرم يمثر عةى التنات سعظةيعاا ايرى ظثعل هعدا  عدار 

يةيعة . ساالت عام الثعاني سهس الظقبسل ابثر , ان عظةيعاا ن ععععععن الثظعار ظرتب عة بتبسين ال

االن يظاا التي تسعععععععاعد في التغيراا البيظيائية  التي ت ده ي ل عظةية الن ععععععن. سباا 

سا ععععع ا ان االثةين يرععععع    يادة سعععععرعة التنات نتي ة تنرعععععي  االثةين لبمض االن يظاا 

 انا ظقيدة ) اي انه ال ي ه تبسين ان يظاا  ديدة (.الظس سدة في الثظار سالتي ب

                  تر ي  اناصال االسراق .  -2

س د ان االثةين يسب  تثبي     )اي يسب  السيادة القظية( تثبي  تبسين البراعا ال انبية -3

نظس البراعا ال انبية برعدة ) فاس يسعب  السعيادة القظية ( سس د ان االسبسعين ساالثةين 

يتبسن ببثرة في االنسععع ة الظرسعععتيظية ال رفية سيثب  نظس البراعا ال انبية سان غا  

CO2  .ينافت االثةين    

  سالسيقان ساالسراق. تثبي  نظس ال ةسر -4

ا ان تثبي  االثةين لنظس ال ةسر ناتن ظن ان االسبسععععين ي ه انتاج االثةين الةي اصععععبث ابيد 

ي د ظن نظس ال ةسر  يه ان ال ةر الظتاثر بال اةبية يبسن تس ي  االسبسععين فيه غير ظنت ا 

 يه يبسن بال اة السععععععاةى عالي سهةا يس ف النظس فيه بينظا يبسن النظس بال اة المةيا عالي 

ثةين في ال اة السعععععاةى ي داد سينتقل ل عةى فيقةل ظن سعععععرعة النظس اس يمدي سيبدأ انتاج اال

         الى تبا م سرعة النظس فتن ني ل سال .

  يادة نااةية االغرية.    -5

 تر ي  تبسين ال ةسر المر ية -6

.االثةين هسرظسن سال يظبن ال  ا بععانععه  ترعععععع ي  تبسين اال هععار في نبععاا االنععانععات -7

( عةى   ethephonاس  etherelهسرظسن ا هار سلبن عند ر  بمض الظربباا ظثل ) 

 نباا االنانات فاناا ت رر االثةين دايل انس ة النباا ستسب  ت هير االنانات .

باتاا التي بظا انه يمظل عةى ت ديد ال نت  يه انه ي يد ظن نسععبة اال هار االنثسية عةى الن

 تسسد اال هار الةبرية فياا اي ان عظةه ربيه بمظل االسبسين.

س د ان االثةين يمظل عةى تسا   االسراق عةى المبت ظن  .رييسية االسراق ساال هار -8

 تاثير االسبسين بظا س د ان االثةين يسب  رييسية السر ة سغيرها ظن االنس ة .

 



 

 

     epinastyسالنظس غير الظنت ا  يسب  الةبسل الظم ا ستادل االسراق -9

تأثير االثيةين عةى االنت اب االر عععي سةلك ظن ي ل ظن   ربة االسبسعععين اسعععت ابة  -10

 .لة اةبية االر ية

في  بقعععاا  amylaseفي تثبي  ان يا االظةي    ABAسس عععد ان االثةين يمبت تعععاثير 

االليرسن في الرععععععمير سان هعةا التعاثير االي عابي ل ثةين عةى تبسين االظةي  ي داد بس سد 

 ال بريةين .

 Mechanism of Ethylene Action ميكانيكية عمل االثلين 

 تا ا تراح بمض الار ياا  سل عظل االثةين ظناا :

  metalloproteinsان االثةين  د يرتب  ظ  بمض البرستيناا الظمدنية في اليةية    -1

 لك ين ا عظل اليةية .ةسب

 ان االثةين  د يرتب  ب بقاا االغرية سبةلك يغير ظن س ياتاا . -2

ان االثةين  عد يسععععععبع  ت سالا في المظةيعاا ال يسيعة الظتمةقعة بعاال ظعاض النسسيععة  -3

سالتي ترافقاا تبسين البرستين سبالتالي   RNAالا في سالبرستيناا ظن ي ل الت س

 االن ظة االن يظية .

 بالنسبة للفرضية االولى فهي تعتمد عللى دليلين:

التغيراا ال اصععةة في الامالياا البايةس ية تتناسعع  ظ  الصععيغة التربيبية لبمض هةم  -1

 الظساد الغا ية

 

االثععععععةععععععيععععععن  الغا 

ethylne 

العععبعععرسبعععةعععيعععن 

propylene 

اسل اسبسعععيد 

الععععبععععربععععسن 

CO 

االسعععععععععتعععةعععيعععن 

acetylene 

 0.1 10 270 280 (PPM)الامالية

 

 د يثب  أرتبا  االثةين ظ  المنصعععععر الثقيل بمظةية التثبي  التنافسععععععي   2CO ان غا   -2

 Competitive Inhibition  2 بظا س د ان االسبسعععع ينO   بنسعععع  سا ئة يثب

 عظل االثةين .

 

 



 

 

 اما الفرضية الثانية:

ارتبا  االثةين بال بقة الدهنية لألغرععععععية فقد اسععععععتمظةا اظبانية ت ععععععيا الظايتسبندريا هي 

الظم سلة دلي  عةى  يادة نااةية الغرعاب س د لس   تسسع  الظايتسبندريا بسعب  االثةين سبةلك 

 استنتن يغير نااةية االغرية.

 اما الفرضية الثالثة:

 لنسسية سالبرستيناا فتمتظد عةى ظايةي:سالتي تتمةق بمظل االثةين عةى ن اا اال ظاض ا

ان بمض تأثيراا االثةين السععععريمة  د تتمةق بالتغبراا ال اصععععةة في ان يظاا الار   -1

 phosphatase, cellulose, peroxidaseان يظاا ال سالادا ظثل 

ان تس يا  يات تثبي  االثةين لةنظس ي ار بان ظمدالا النظس الظتغيرة ت ده  ععععععظن  -2

د ائق( بمد الظماظةة باالثةين سلاةا يبسن تاثير االثةين سريما  دا عةى  5ظدة  صيرة )

 تبسين البرستيناا

س  cycloheximideان بمض تعاثيراا االثةين ال يظبن تثبي اعا بعالظثب عاا ظثعل  -3

Actionomycin-D  ظظا  د يرععععععير الى ان تاثير االثةين عةى تبسين البرستيناا  د

 يبسن سريما.

  



 

 

 : ABA  حامض االبسيسك 

بان المةظاب يب ثسن في ات اهين : االسل دراسعععععة ال ساهر التي تسعععععب  اناصعععععال السر ة , 

سالثاني سعب  بظسن البراعا في النباتاا اليرعبية . ساسعت اع الماظةسن في االت ام االسل ظن 

لاا تاثير فسعة ي سا عث في انا عال االسراق اسعظسها االبسعسعين . بظا اسعت اع  ظادةبةسرة 

الماظةسن في االت ام الثاني ظن بةسرة ظادة ظمثرة فسععة يا في بظسن البراعا اسععظسها دسرظين 

 .ABA. سبمد فترة س د ان الظادتين ظتراباتين سا ةق عةياا اسا  اظض االبسسك 

 : ABAانتقال ال 

ظن عصعارة اليرع  سعصعارة الة اب سفي االنسع ة ال ية اي عا يارج  في بل ABAينتقل 

ظةا/سعععععاعة سهي اعةى ظن سعععععرعة  ربة  30-20ال  ا السعائية . سانه يت رك بسعععععرعة 

 غير   بي في  ربته . ABAاالسبسين . سان 

 : ABAالبناء الحيوي للـ  

 Farnesly pyroظتمعدد الاسسععععععاعاا   Mevalonateتمبعد االب عاه انعه يتبسن ظن  

phosphate   اي ان الـعععععععععععع .ABA  سال بريةين يتبسنان ظن نات الظرب  سلبن بامالية

 فسة ية ظيتةاة لبل ظناظا . سان بنابهظا ي ده في الب ستيداا الي راب .

 : ABAالتاثيرات الفسلجية للـ 

التاثير عةى النظس: عند ا ععافته لبمض النباتاا يثب  النظس لةارسع ستبسن السعع ظياا  -1

 يرة ساالسراق صغيرة بسب   ةة انقساا ستسس  الي يا. ص

يسععععب  سععععباا البراعا سةلك عند  ABAت اي  سععععباا البةسر سالبراعا لقد س د ان  -2

تبسنه في االسراق عندظا يقصععععر الناار في اليريف ثا ينتقل الى البراعا عن  ريق 

في البراعا ظظا يمدي الى  ABA سفي الربي  تقل بظية الة اب سيسب  سباا البراعا 

 تات اا .



 

 

يسعععب  تسعععا    س  الق ن ستسعععا    ABAت اي  التسعععا   سالرعععييسية : س د ان  -3

سعععسيقاا االسراق الظاصعععسلة انصعععالاا . سان تأثيرم يقل عةى االسراق الباظةة سةلك 

 لتدايةه ظ  االسبسيناا سالسايتسبنيناا الةةان يظنمان التسا  .

ت ا   ABA   ان ر  النباتاا ةساا الناار القصير بالـععع التأثير عةى اال هار: لس -4

 رسف الناار ال سيل ال يسععب  ا هارها بمبت بمض نباتاا الناار القصععير التي  د 

 تست ي  لاةم المظةية .

فتث سغةق الثغسر : يرععععععترك في عظل الثغسر سيغةقاا عند اال ااد الظائي . سعند  -5

ـ  د ائق في  ساعد االسراق  9-3ةثغسر بمد ي ده غةق ل ABAالظماظةة اليار ية  بال

سبةلك تاقد الي يا ال ارسة  Kن سح الي يا اليسن  ABAالظق سعة . سيسب  الـععععع 

  سABAياصععععععية االنتااي فتنغةق الثغسر سان هةم المظةية ت تاج الى  يادة تربي  

 2CO . 

  ABA  Mechanism of ABA action مكانيكية عمل ال 

يسععب    ABAعن  ريق االغرععية اليةسية سألسععيظا غرععاب الب  ظا. فقد س د ان ال  -1

 فقدان ايسناا البستاسيسا ظن الي يا سظناا الي يا ال ارسة سبالتالي غةق الثغسر.

سالبرستينععاا. سلقععد س ععد ان   (RNAعن  ريق تثبي  تبسين اال ظععاض النسسيععة ) -2

باا يمثر في تبسين اال ظاض النسسية سا  ABAال تالي ي ده سعععععع ناا سبال لبرستي

 د يمثر عةى فمالية الريبسسعععععسظاا اثناب تبسين   ABAان ال البةسر سيمتقد البمض 

 .  DNAالبرستيناا سليت عةى ظستسى 

 

 

 

 

 



 

 

 Hormones and apical dominanceالهرمونات والسيادة القمية   

السيادة القظية هي نظس البرعا القظي بربل اف ل ظن البراعا ال انبية اس هي ترريث ع س 

نباتي ظمين لةنظس سالت سير عةى  سععا  بقية االع ععاب االيرى ظن النباا. سييتةف  سة اس 

ظقدار هةم السعععععيادة بايت ف االنساع سعظر النباا فأظا ان يبسن سعععععيادة تاظة بظا في  هرة 

بظا ان   يه ي ار عةياا فرسع  انبيةبرععععبل  ععععميف بظا في ال ظا ة  الرععععظت اس ت ار

هناك سيادة  ظية لةساق تبدأ بال مف بةظا تقدا النباا بالمظر بظا في المربياا ال سلية. أن 

ت ا سععععععي رة الارظسناا سععععععيادة نظس البرعا القظي ستثبي  نظس البراعا ال انبية س د اناا 

 النباتية سهي باالتي:

   Auxinاالوكسين 

االب اه بان القظا الناظية لةسعععيقان ت تسي عةى بظية عالية ظن االسبسعععين سالتي لاا  أ ارا

القدرة عةى ياض نظس البراعا ال انبية سان     القظة الناظية سأ عععافة االسبسعععين في ظ ل 

 الق   يمدي بةلك الى ظن  نظس البراعا ال انبية بظا في البا  ب.

 ماهي العالقة بين أنتقال األوكسين وظهور السيادة القمية 

نظس البراعا ال انبية، س د س د ان انتاج االسبسععععين سانتقاله هظا  ععععرسريان ل دسه التثبي  

بان القظة الناظية لةسعععععععاق في النباتاا ةاا التاري  المالي بال ظا ة تبسن غير  ادرة عةى 

 راعا ال انبية.تصدير االسبسين سلاةا ال يثب نظس الب

 هنالك دسر لأل  اب التباثرية في  دسه السيادة القظية: 

أة س د بان االسبسععععين الظنتن باال  اب التباثرية له دسر في تةك المظةية. فمند ا الة القرناا 

في الااصععسليا أدى ةلك الى اسععتمادة نظس البراعا ال انبية، سان ظصععدر االسبسععين في ا  اب 

فمند أ الة البةسر ظن القرناا سعععععععاعد عةى نظس البراعا ال انبية سعند  هس البةسر ،القرنة 

 أ افة االسبسين الى القرناا الظ الة بةسرها لس   عدا نظس البراعا ال انبية.

 الجبرلين

تتأثر اسععععععت ابة النباا لة برلين عةى س سد ظن ظاا النظس االيرى فمند ا ععععععافة ال برلين 

لس دم الى السععععععيقان الظق سعة  ظظاا الناظية  ا  نظس البراعا ال انبية لبن ا عععععععافته ظ  

االسبسععععين  د ادى الى تثبي  النظس ستاسععععير ال الة االييرة يم ى الى ان ا ععععافة ال برلين 

 االسبسين ن س االسال. ير   عةى انتقال 

بظا س د ان هناك تدايل لة برلين ظ  السععععايتسباينين فأ ععععافة ال برلين لس دم ال ي ده اي 

تأثير عةى نظس البراعا ال انبية لبن ا عععافته ظ  السعععايتسباينين  د عظل عةى ت اي  نظس تةك 



 

 

يتةاة ظن يمثران عةى ظرا ل ظ GAس   Kineteinالبراعا. س د أسععععتننتن البا ثسن ان ال 

 ليمثر في الظرا ل ال  قة.  GAالنظس، فيقسا الباينتين بأنااب تثبي  البرعا سياتي دسر 

  السايتوكاينين

س د بأن أ افة السايتسباينين ظباررة الى البراعا الظثب ة عظل عةى أ  ق نظس البراعا اي 

 انه يمظل عةى انااب السيادة القظية.

 

 االثلين   

ي ده في االظابن اس الظسا   التي يتسا د فياا االسبسععين سالتي تسععاها في ان تثبي  النظس  د 

صعععن  االثةين في تةك الظسا   بالبراعا ال انبية فيمظل عةى تثبي اا أةا ل سبسعععين دسر ظاا 

في تصني  االثةين سلبن ت ا  رسف ظمينة س د ان االثةين يساها في نظس االر اب )البراعا 

 ن السيادة القظية.ال انبية( بمد تيةصاا ظ

 

  ABA حامض االبسسيك  

الى البراعا ال انبية يثب  نظسها سلبن ا افته الى البراعا القظية لةساق  د   ABAان أ افة 

 ا  عةى نظس البراعا ال انبية سيظبن ان يم ى ةلك بان ا ععععععافته الى البراعا القظية يمظل 

 عةى السيادة القظية.تثبي اا سياقد سي رتاا 

  Hormones and flowering الهرمونات والتزهير 

 Evans  أبترعععععف تأثير الارظسناا عةى الت هير بمد أسعععععتمظال تقنية الت ميا،  يه ةبر

بانه يظبن لةنباتاا غير الظ هرم أن ت هر بمد ت ميظاا بنباتاا ظ هرم. سيمتقد بان  1964

سان هةم الظساد هي هرظسناا هناك ظساد ظ ا ة لةت هير  د أنتقةا س ا تاا عةى الت هير 

س د تا تابيد ةلك ظن  بل البثير ظن البا ثين بمد ا افتاا هرظسناا ظصنمة س صسلاا عةى 

 الت هير.

 انواع الهرمونات التي لها عالقة بتحفيز او تثبيط التزهير 

  Auxinsاالوكسينات -أ

تأثير التثبي  الةي ت دثه في ظم ا اال يان يمظل االسبسععععين عةى تثبي  عظةية الت هير، سان 

االسبسعععيناا عةى الت هير يمسد الى انتاج األثةين بسعععب  س سد االسبسعععين سالدليل عةى ةلك 

الى ( التي تظن  االنتقال الق بي لألسبسععيناا ادى TIBAفان اسععتيداا ظ ععاداا االسبسععين )



 

 

 TIBA دسه الت هير. سهناك نتائن دراسعععاا ظتنا  عععة لاةا   يه لس   بان ا عععافة ال 

ي ده تثبي  لةت هير في بمض انساع النباتاا سلبن ليت لاا تاثير عةى انساع نباتية ايرى. 

 ان هةا التنا ض  د ير   الى االتي:

 االيت ف في الترابي  الظستيدظه. -1

 ا افتاا بظساعيد غير ظألئظة . -2

 التااسا في ظر ةة نظس النباا اس انساع النباا. -3

 االيت ف في ال رسف البيئية.   -4

 

 Auxin concentration تركيز االوكسين  -1

في عدة انساع ظن النباتاا ظثل الرععععععمير سفسل الصععععععسيا فان عظةية الت هير تمتظد عةى 

تربي  االسبسعين. فالترابي  المالية ظنه ت ده التثبي  بينظا تسعب  التربي  السا ئة ت اي  

الى التثبي  الرعععاظل التي الت هير سان سعععب  التثبي  بالتربي  المالية لألسبسعععين  د ير   

 ت دثه ظثل هةم التربي  المالية عةى نظس النباا سليت بصسرة ظباررة عةى الت هير.

     Environment الظروف البيئية  -2

يمتظد عظل االسبسين عةى ال سب سدر ة ال رارة سان التربي  الظثالي لألسبسين يتغير 

 لة رارة تاثير عةى فمالية االسبسين. س  ردة اال ابة اس الاترة ال سئية بظا ان 

    Time of application موعد االضافة  -3

( تثب  الت هير بردة NAAفي بمض نباتاا الناار القصير ظثل الة ين س د ان ا افة )

اةا ا يف ي ل بداية فترة ال  ا، لبن فماليته تقل في االس اا الظتايرة. اظا في نباتاا 

ال يسان فان االسبسععععععين ي ده التثبي  عند ا ععععععافته ي ل   ب ظن الناار ال سيل ظثل 

 الناار ال سيل لبنه عديا الامالية في االس اا االيرى.

  Presence of Leavesوجود االوراق  -4

لألسبسعععين في الت هير سفي  س د بان هناك دسر فمال ألنسععع ة االسراق بالتاثير التثبي ي

ه ي ار عند ا ععععععافته ي ل فترة ال ه ال ععععععسئي فان التاثير التثبي ي ل االا ظم ا ال

Photo induction  لاةا يبدس ان هةا الارظسن يمظل برععععععبل اسلي عةى االسراق بدال

ظن القظا  يه ان االسبسععين الظ ععاف ل سراق  د ينتقل الى القظة الناظية سي ده التاثير 

 التثبي ي لأل هار.

 



 

 

    Gibberellinsالجبرلينات  -ب

نااترععععععير االب اه  تاا ةاا الناار ال سيعل  بان ال برلي با ت ا  الت هير في ظم ا الن

سالنباتاا التي تت ة  البرسدة، بينظا ال ي صل ةلك في نباتاا الناار القصير اس الظتمادلة 

سيثب  ال برلين تبسين اال هار في ارعع ار الااباة ظثل اليسي برععبل غير ظبارععر، سةلك 

الارس ين(. ان تاثير ا عععععافة ال برلين عةى الت هير انتاج ظ ا اا اال هار  )ظن ي ل 

 يمتظد عةى ظاياتي:

   application ofMethod and quantity  كمية اضافته:وطريقة  -1

سبالرغا ظن  اسر  االا  يمتظد نسع اسعععت ابة ال برلين عةى  ريقة سبظية ا عععافته

ية لبن هناك بمض االسععععععتمظاالا  مال بال برلين نتي ة الترابي  ال تاا  با تسععععععظا الن

سان ععدا  Supra optimalلة برلين تمتظعد عةى ا عععععععافعة التربي  فسق الظثعالي 

 اسر االسععت ابة  د يبسن نتي ة لمدا اسععتمظاله بالبظية البافية. سبةلك نسع ال برلين 

 GA7ةس فمالية عالية في بمض النباتاا س  GA3 ابة، اة س د ان له ع  ة باالسعععت

 ابثر فمالية في نباتاا ايرى.

 

  )درجة الحرارة والضوء( Weather   المناخ  -2

الت هير في عدة انساع ظن النباتاا التي تت ة  البرسدة سةاا الناار  ان اسععععععت ابة

لةت هير  GA3ال سيل لة برلين له ع  ة بدر ة ببيرة بال رارة الظنيا عععة فت اي  

في نباتاا الناار القصععير  د ييتاي برععبل باظل في در اا ال رارة المالية، لةأ فان 

االسعت ابة لةت هير لة برلين الساردة  التغير بدر اا ال رارة  د ياسعر ايت ف بمض

 في بثير ظن الظرا  .

  

 Stage of development  مرحلة نشوء النبات  -3

ان اسععععععت ابة الت هير ال ععععععافة ال برلين تمتظد عةى ظر ةة ت سر النباا عند س ا     

اال عععععععافعة في نبعاا الانعدبعاب  صععععععةعا اعةى عنعد ا عععععععافعة ال برلين  بعل ال عه 

preinduction  سفي نباا الرظراا سالظديد  صععععععةا اعةى اسععععععت ابة عند ا ععععععافة

 ال برلين  بل التمرض ل  ا  سيل.

  Ethyleneاألثلين  -ج

االثةين تثب  اس تمير الت هير في عدد ظن النباتاا لبن في انساع نباتية ايرى  ان ا افة

 ظثل عائةة األنانات فان ا افته ت ا  الت هير.

 



 

 

  Cytokinins السايتوكاينين  -د

سين اال هار في عدة انساع ظن النباتاا ةاا الناار ت ا  ا ععععافة السععععايتسباينين عةى تب

ال سيل سالتي تت ة  البرسدة سفي نباتاا الناار القصععععععير فان الت اي  عةى اال هار 

بساس ة السايتسباينين بان بربل غير ظبارر الن السب  في ت اي الت هير ير   الى 

 الظساد الظ ا ة لةت هير سالظساد الظصنمة في االسراق. يادة انتقال 

  ABA حامض االبسسيك  -ـ ه

عةى التقةيل ظن تبسين اال هار في النباتاا الناار ال سيل في  ين  ABAتمظل ا ععععافة 

الناار القصععععععير. ان   ا ا أ ععععععافته عةى تبسين اال هار في عدة انساع ظن نباتاا

 ال بيمي ي داد ت ا  رسف الناار ال سيل ظقارنة بالناار القصير.  ABAظستسى 

  



 

 

 Hormones and photosynthesisالهرمونات والتمثيل الضوئي  

 لمظةية التظثيل ال سئي :التن يا الارظسني 

 تتأثر عظةية تصني  الظساد الغةائية )عظةية التظثيل ال سئي(

 ، ال رارة. 2CO عساظل يار ية اس بيئية ظثل ال سب ،  -1

 عساظل دايةية ظثل تربي  الصبغة الي راب ساالن يظاا. -2

 عساظل ايرى لاا ع  ة بتغةية النباا. -3

ظسعععا ة السر ة سرعععبةاا سعظرها س بيمة تس يماا. سبظا ان االسراق ت سي عةى بل  -4

الارظسناا فان بم عععاا ان لا يبن  ظيماا ةاا ع  ة بالسعععي رة عةى عظةية التظثيل 

 ال سئي.

 

  Auxinسين االوك

ا عععافة االسبسعععين عةى اسراق النباا فانه ي ا  عظةية التظثيل ال عععسئي بمد سعععاعة  عند

 سا دة ظن ظسعد ا افته سهةا التاثير هس نتي ة لظا ياتي:

  يادة عظةية الاسارة ال سئية. -1

 . 2CO  يادة تثبيا  -2

  يادة فتث الثغسر. -3

   Gibberellins الجبرلين     

ان ا ععافة ال برلين ت يد ظن عظةية التظثيل ال ععسئي ظن ي ل ت سععين تصععني  ان يظاا 

Carboxylase.  سهيPEP carboxylase    سRudp carboxylase  

  ABAحامض االبسسيك  

في االسراق تسععععععب  غةق الثغسر ظ دثة انيااض في عظةية التظثيل  ABAان  يادة  -1

 الدايل الى انس ة السر ة.   2CO ال سئي سةلك لقةة ظستسى 

ظن عظةية التظثيل ال سئي بربل ظبارر بسب  تقةيل فمالية االن يا  ABA د يياض  -2

Ribulos 1,5- diphosphate Carboxylase . 

 

 



 

 

دة عظةية التظثيل ال سئي ظن ي ل ت سين اظتصال هناك اسةسبين يظبن بساس تاظا  يا

 ال سب اس  يادة استيداا ال سب

  Light absorptionامتصاص الضوء  -1

 يظبن  يادة اظتصال ال سب ظن ي ل االتي :

  يعادة ظسعععععععا عة السر عة اس سععععععرععة تظعدد السر عة Faster leaf 

expansion  

  ال صسل عةى اسراق ببيرةBigger leaves  

  تظعععديعععد اس ا عععالعععة فترة االسراق ي ععععععرابgreater leaves 

longevity    

 انعتع عععاا تعس يع  االسراق العتعس يع  العاعنعععدسعععععععي لع سراق( Leaf 

orientation)   

  Leaf areaمساحة الورقة  

ال عععععسب    يمتظد انتاج الظادة ال افة البةية لةظ اصعععععيل برعععععبل ببير عةى بظية

الظمترض ظن  بعل الظسعععععععا عة السر يعة سالتي تتعأثر بظن ظعاا النظس لعةلعك فعان 

اظتصععععال  ال ععععسب يظبن ان يتاثر بظن ظاا النظس نتي ة لتأثيرها في الظسععععا ة 

يظبن ان يمثر عةى الظسعععععععا ععة  Cultarالسر يعة. س عد ان ظن ا النظس البةتعار 

 ارب  اسراق لس   ظايةي:السر ية فمندظا ا يف الى نباا البن ر السبري بمظر 

انيااض في الظسعععا ة السر ية سدليةاا سربظا في بظية ال عععسب الظمترض بمد  -1

 ث ه اسابي  ظن ظسعد اال افة.

 سابثر سظبا. لسن االسراق بان ابثر اي رارا -2

 ا تساب االسراق عةى بظية اببر ظن البةسرفيل في س دة الظسا ة. -3

التظثيل ال عععععسئي في س دة الظسعععععا ة % في عظةية 20س سد  يادة ظقدارها  -4

 السر ية.

 كما ادى اضافة الكلتار لحشيش الشيلم الى مايلي :

 ياض دليل الظسا ة السر ية الي راب . -1

ان النباتاا الظماظةة بالبةتار بانا ا ل ا عع  اعا، عةظا ان اال عع  اع يقةل ظن  -2

ثا اعتراض ال ععععععسب سبالتالي يياض ظن باابة عظةية التظثيل ال ععععععسئي سظن 

 انيااض ال اصل.

 



 

 

  ( Leaf orientationالتوزيع الهندسي لالوراق  )انتظام توزيع االوراق 

التس ي  الاندسععععععي لألسراق يةم  دسرا ظاظا في اعتراض ال ععععععسب. فاألسراق التي يبسن  

س ععععماا عظسديا عةى النباا ت سععععن ظن نااةية ساعتراض ال ععععسب يصععععسصععععا في ال س 

 الظرظت.

اسععععتيدظا بمض ظن ظاا النظس لت سععععين الرععععبل الاندسععععي لألسراق ظن ا ل  يادة بظية 

 -عةى اسراق فسل الصسيا ادا الى ظايةي: TIBAال سب الظظتل فس د ان ر  

 ظن الربل الاندسي ل سراق المةيا س مةاا ابثر عظسدية.غيرا  -1

سعععتيداا النباتاا الظررعععسرعععة بانا ا ل عر عععة ل  ععع  اع سلاةا ا دادا باابة ا -2

ال ا ة الرظسية بسب   ةة ت ةيل االسراق لبم اا ظم ية ظادية  افة س اصل بةسر 

 اعةى ظن النباتاا غير الظماظةة باةا الظرب .

 

ان الظنافسة عةى ال سب تبسن رديدة ت ا البثافاا النباتية المالية لةلك فان ر  الظن ظاا  

 التي تغير ظن تس ي  االسراق سربةاا الاندسي  د ي يد ظن بظية ال سب الظمترض.

 

انيااض  ظن ي لتمظل رييسية االسراق عةى التأثير سةبا عةى عظةية التربي  ال سئي  -

. يه س د ان بمض الارظسناا النباتية  RNA  ععراب سالبرستين سظسععتسياا الصععبغة الي

تقسا بتايير الرععييسية ظثل السععايتسبانيناا سال برلين ساالسبسععين. اظا الارظسناا االيرى 

 ظثل االبسسيك ساالثةين، فقد س د اناظا  ادا ظن رييسية االسراق لبمض االنساع. 

ستقةيل  RNAان تأثير الارظسناا بتقةيل الرييسية بان بسب   يادة ظ تسى البرستين س ال 

 انيااض تربي  الصبغة الي راب.

  Light Utilization استخدام الضوء-2

 يمتظد استيداا ال سب عةى ظايةي :

 :ان اي عاظل يياض ظن ظقاسظة الثغسر يظبن ان ي يد ظن  مقاومة الثغور

. س د س د ان بمض  C3ظمدل التظثيل ال ععععععسئي يصععععععسصععععععا نباتاا 

سالبمض االير ي ا  فتث   ABAالارظسناا لاا ع  ة بغةق الثغسر ظثل 

الثغسر ظثل السعععايتسباينين س االسبسعععين. ان  عععمف انتقال الظساد الغةائية 

يسعععب  غةق الثغسر ، لةا فان ت سعععين  اس  عععمف الظصععع   د الظصعععنمة

ية التظثيعل  قال بساسعععععع ة ظن ظاا النظس  د يرف  ظن ظسععععععتسى عظة االنت

 ال سئي.

 



 

 

 المقاومة الداخلية لالوراق internal and stomatal resistance 

. 

 :يه تس د المديد ظن االدلة في الس ا ال ا عر عةى تأثر  كفاءة الكوانتم 

 باابة البسانتا بالارظسناا النباتية. 

 س دة  يات ردة ال سب(فستسن ) 1بسانتا =  1

بسانتا اة تقسا  10الى باربسهيدراا الى  2COيت ة  ايت ال   يئة سا دة ظن 

 باثارة البةسرسفيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

بات  ية في الن غذائ قال وتوزيع المواد ال  Translocation and Distributionأنت

of Assimilates  

ان ال اصل اال تصادي ال يمتظد فق  عةى بظية الظساد الغةائية الظصنمة بل اي ا تمتظد بظية 

 تةك الظساد الظنتقةة سالظتس عة عةى الظصباا ) هرة،  رنة ، سنابل،  بس  ، ثظار(.

 

 :هرمونات النباتية بتوزيع المواد الغذائيةدور ال

ان الارق في تربي  الظساد الغةائية الظصععنمة بين الظصععدر سالظصعع  هس ا د االسععالي  التي 

ية دسر ظاا في تس ي  الظساد  بات بان لةارظسناا الن قالاا ستس يماا سلبن ات ععععععث  ت دد انت

ظن ظاا النظس س د س د بان ا ععافة الغةائية اة لس   ت ظ  الظساد الغةائية الى ظس   ا ععافة 

ظن ظاا النظس سيصععععسصععععا االسبسععععين سالسععععايتسباينين ي يد ظن انتقال الظساد الغةائية ظن 

 االسراق . اي ان لظن ظاا النظس دسر في تس ي  الظساد الغةائية.

 

 Mechanisms of hormoneميكاانيكياة ساااااايطرة منظماات النمو على االنتقاال 

directed transport 

ظل الظيبانيبية التأثير الظبارععر سغير الظبارععر عةى عظةية االنتقال سيت ععظن التأثير غير سترعع

 -الظبارر التغيراا التالية:

 يادة سععععمة اس  ابةية االنسعععع ة عةى تصععععني  الظساد الغةائية ال اه ة لألنتقال ) ابةية  -1

  .(Source strength الظصدر

 Sink  فياا الظساد الغةائية ) ابةية الظص  تت ظ التي  يادة  ابةية اس سمة االنس ة  -2

strength.) 

 Mobilizing)   ابةية الظصعععباا االيرى بالظنافسعععة عةى الظساد الغةائية الظصعععنمة -3

ability of competing sinks). 

أما التأثيرات المباشاااااارة لمنظمات النمو على انتقال المواد الغذائية فتشاااااامل التأثير على 

 -تي:اللحاء من خالل مايأ

 Sieve-tube loading)   يبعععانيبيعععة ت ظيعععل االنعععابيععع  الظنيةيعععة يعععادة ظ -1

mechanisim). 

 .(Sieve-tube unloading mechanisim)  يادة تاريك االنابي  الظنيةية -2

 ت اي  االنتقال ال سلي  ظن االنابي  الظنيةية الةي  د يتأثر باالسبسين.  -3

(Longitudinal transfer within sieve tubes) 

  

 



 

 

 المحتوى الهرموني وتوزيعه في البذور النامية:

ان البةسر الناظية سبرعععبل عاا ت تسي عةى تربي  اعةى ظن الارظسناا النباتية ظقارنة ببا ي 

ظر ةة نرععععسب البةسر سالثظار سعةى سععععبيل الظثال ا  اب النباا سان تربي ها يتغير  سعععع  

ي ن االسلى لةبةسر اس ال بس  )في الاةقتين تس د في انس ة ال ABAس د ان اببر بظية ظن 

في فسل الصععععععسيا( سال نين ساالندسسععععععبيرا في  بس  الةرة الصععععععاراب سان اعةى تربي  

 ل سبسين  يس د في غ ف البةرة في ظر ةة ظةا البةرة في نباتاا فسل الصسيا.

 

 حركة الهرمونات وعالقتها بتوزيع المواد الغذائية بين المصدر والمصب :

  اسر الترابي  المالية لةارظسناا في البةسر الناظية  د ترير الى ظايةي: ان

 ان لاا دسر في ةلك الظس   اس االنس ة الظ ي ة باا اس القريبة ظناا. -1

 اناا تنتن في ةلك الظس   سلبناا تت رك سيبدأ تأثيرها في اظابن ايرى. -2

   هرظسناا ايرى.اناا تت ظ  في ةلك الظس   لةتقةيل ظن تأثير ال يادة لتربي -3

فاناا ترععععععير الى اظبانية  ربة الارظسناا ظن البةرة الى  سفيظا يتمةق بالنق تين االييرتين

الظصععدر  يه ارععارة بمض االب اه بانه ي ل الظر ةة الظتأيرة ظن اظت ب البةسر في فسل 

في الصععسيا بأناا تنتن اسبسععين يت رك ن س االسراق. سان أ الة ثظار المن  سععب  انيااض 

ظ تسى ال برلين في االسراق سهةا يمني ان الثظار الناظية تصععععععدر بظياا ظن ال برلين الى 

 االسراق.

 : منظمات النمو وتوزيع المادة الجافة

الظادة ال افة عةى بظية الظساد الغةائية الظصععنمة سبياة تس يماا باال  اب التي يمتظد  اصععل 

عةى تغير تس ي  الظادة ال افة  ععظن النباا يتا  صععادها س د س د بان ظن ظاا النظس تمظل 

 لصالث ا  اب النباا التي يتا  صادها.

الى ظ صسل الريةا ادى الى اعادة تس ي  الظادة ال افة ظن  Cultarسس د ان ا افة البةتار 

الساق الى السنابل سبةلك ادى الى  يادة  اصل ال بس  سدليل ال صاد سياض الظادة ال افة 

  القابةية التنافسععععية لةسععععنابل عةى الظساد الغةائية ظ  السععععاق )التنافت بين لةسععععاق اي انه رف

 الظصباا(.

 

 

 

 



 

 

 Growth regulators and seeds منظمات النمو والبذور 

 دور منظمات النمو في االنبات :

يت ة  انباا البةسر ن اظا ان يظيا فماال لةقياا بمظةياا البناب سالادا أثناب عظةية االنباا سان 

 تيةيق هةا الن اا االن يظي يق  ت ا سي رة الارظسناا النباتية سهي باألتي: 

 الجبرلين -1

اثنععاب عظةيععة االنبععاا يقسا ال نين بت اي   بقععة االليرسن عن  ريق تس يععه  ينععاا 

س  protease    سال       α- amylaseيق ان يظاا  ديدة ترععععظل ظمينة لتية

   Nucleaseسال   Lipaseال

اا اظيةي  يه اة يقسا ال قل الى األندسسععععععبيرا لا ا الظساد الظي سنه ف با ا النرعععععععأ  سالتي تنت

ثظتنتقل سالبرستي  با ا البرستين سالنيسبةي  با ا ال اظض النسسي سال يبي  با ا الدهسن 

الظنت اا الغةائية الظا ععععععسظة الى ال نين الةي يسععععععتيدظاا في عظةية نظس الرسيرعععععععة هةم 

 سال ةير لتبسين بادرم  ديدم.

سبرعععبل عاا يمتبر ال برلين   GA3ابثر انساع ال برلين الظسعععتيدظة في ت اي  االنباا هس 

البري ابثر ظرعع ماا االنباا  سة في ظدى ساسعع  ظن االنساع النباتية ظثل اليسي سالرععسفان 

سالق ن ساليت سالب اليا سغيرها...بظا ان بةسر اليت ال سععاسععة لة ععسب يظبن ان تنبا في 

 ال  ا اةا عسظةا ب اظض ال برلين.

 ABAحامض االبسيسك  -2

يثب  انباا البةسر سهةا التثبي  ير   برعععبل رئيسعععي الى التثبي  الماا السعععتنسعععاي ال يناا 

سعند ا ععععععافة ال برلين تا ظن  هةا     α- amylaseاأللااأظيةي  الظسععععععمسلة عن تبسين 

 التثبي .

 Cytokininالسايتوكانين  -3

في انبعاا البعةسر هي  يعادة ناعاةيعة االغرععععععيعة ظن ي ل تعأثيرهعا في عظعل آليعة عظةاعا ان 

اايتسبرسا  ية اليةسية، اة يظبن ان تغير ظن  phytochromال الظس سد في ي يا االغرعععععع

نااةية الغرعععاب سبالتالي السعععظاح بان  ق ال برلين ي ل نسعععين القصعععمة الى  بقة االليرسن 

ي ل الظرا ل االسلى ظن االنباا...ساي ععععا لةسععععايتسبانيناا دسران في اسععععتنسععععاي ال اظض 

 في بةسر ال ن ة سالرمير.  RNAالنسسي 

 

 



 

 

 Ethylenيلين االث -4

ي ا  انباا بةسر بمض النباتاا غير النا عع ة سالظسععنة اي ععا له دسر في تن يا ظسععتسياا 

الباظةة سيت رر ي ل انباا البةسر، بظا له دسر تماسني ظ  ال برلين االسبسعععععين في البةسر 

 سال سب اال ظر في انباا بةسر اليت.

 Auxinsاالوكسين  -5

( فقد IAAاالسبسيناا الظمرسفة هس االندسل اسيستك اسد )يةم  دسران في االنباا، ساف ل 

س د سباالعتظاد عةى در ة ال رارة انه ي يد ظن انباا بةسر اليت، سالترابي  المالية ظن 

االسبسععععيناا تثب  االنباا. سبرععععبل عاا فان االسبسععععيناا ا ل فمالية في ت اي  االنباا ظن 

 ال برليناا سالسايتسبانيناا. 

  



 

 

 Seed dormancyدور منظمات النمو في كمون اوسكون البذور   

ان البظسن يق  ت عا سععععععي رة تسا ن هسرظسني، سان ن ريعة التسا ن الارظسني تقسل ان 

البظسن سبسرم يمتظد بربل ببير عةى التسا ن الاسرظسني في دايل البةرة بين الاسرظسناا 

الظثب ة سالاسرظسناا الظ ا ة لةنظس سان  يادة الاسرظسناا الظثب ة سعععيمدي الى اسعععتظرار 

 تاي البظسن عندظا ي داد تربي  الاسرظسناا الظ ا ة. بينظا ين الة البظسن 

عاا   Khanفيظا يأتي نظسةج لآللياا الاسرظسنية الياصععة ببظسن البةسر سالظقترح ظن  بل 

هسرظسناا تت با في بظسن  3الظ ا  بظسععععععاهظة  –( سالةي بين فيه ظااسا الظثب  1971)

 البةسر

  برلين سايتسبانين الظثب  بظسن/انباا

 + _ _ انباا

 + + _ انباا

 + + + انباا

 + _ + بظسن

 _ _ _ بظسن

 _ _ + بظسن

 _ + _ بظسن

 _ + + بظسن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Growth regulators and cereal crops  منظمات النمو ومحاصيل الحبوب 

 أهداف أستيداا ظن ظاا النظس في ظ اصيل ال بس 

 ظن  اس ظقاسظة اال   اع -1

 النباتاا هرظسنيا سع  ة ةلك بال اصل سظبسناته.تن يا نظس سنرسب  -2

 

 أهم المنظمات المستخدمة تجاريا في محاصيل الحبوب 

   Cultarالبةتار   -1

سهس االسا البيظاسي  CCCسهس االسا الرائ  س    chloromequatالسايبسسيل  -2

  سهس االسا الت اري. cycocel    له س

3- Mepiquat chloride  

  Ethephonاألثياسن  -4

س البةتار   cycocell   ان ابثر هةم الظساد استيداظا في ظ اصيل ال بس  هس السايبسسيل 

cultar سينتظي السايبسسيل الى ظ ظسعة ظميقاا النظس. سهي ظربباا تظن  أنقساا الي يا .

في ظن قة الظرستيا ت ا القظي )الظرستيا األبتدائي لألست الة( سبالتالي تقل أست الة الساق 

 ةلك أي ابا عةى ياض نسبة األ   اع في الظ اصيل ال قةية. فينمبت

  نتأئج أستخدام السايكوسيل في المحاصيل الحقلية 

يقةل ظن ارتااع النباا سي يد ظن سععععععظك السعععععع ظياا سبالتالي يظبن لةنباا ظقاسظة  -1

 اال   اع.

 أدى الى  يادة ال اصل. -2

 الصناعي بمد ال صاد.سال ال صاد الظيبانيبي س ةل ال ا ة الى الت ايف  -3

هس عندظا تبسن الارسع في بداية ظر ةة أف عععل س ا أل عععافة السعععايبسسعععيل لة ن ة  -4

 تبسين اسل عقدة.

أن تأثيرم  ةيل نسبيا عةى الس ظياا القاعدية في الساق ستأثيرم اببر عةى الس ظياا  -5

 المةيا.

ن أن يمظل سظن الظظب GAيسب  أست ابة ظ ادة لتةك التي يسبباا  اظض ال برليك  -6

 عةى ظن  التيةيق ال يسي لة برلين.

يمرف بأنه ظ ععاد لة برلين سيمثر عةى السعع ظياا القاعدية سالسعع ظياا   Cultarالبةتار 

المةيا لةنباا. سلبن تأثيرم اببرعةى السعع ظياا القاعدية لسععاق ال ن ة. سلاةا السععب  أع ى 



 

 

 ياسععا بالسععايبسسععيل  يه يمدي البةتار سععي رة ببيرة عةى األ عع  اع ال اصععل بال ن ة 

 القاعدية. البةتار الى  يادة  سة الساق نتي ة لتقةيل االرتااع الظببر في ظن قة الس ظياا

 

 المركبات المستخدمة لمقاومة االضطجاع في الشعير

   Terpalالتربال  -1

   Ceroneالسيرسن  -2

ظن قة السعععععع ظياا أن ظبدأ عظل التربال هس تقةيل أرتااع السععععععيقان ستثيين االنسعععععع ة في 

سياصة القاعدية سبالنتي ة  يادة ص بة الساق س يادة الظقاسظة لأل   اع .. اف ل س ا 

 . أل افته هس بين ظر ةتي المقدة الثانية س اسر سر ة المةا

أظا السعععيرسن فاس ي ده تأثيرم في    ب المةسي ظن نباتاا الرعععمير  سياصعععة في الظن قة 

ا. ا سعععععن س ا أل عععععافته هس بين ظر ةتي  اسر سر ة المةا السا مة فسق ست ا سر ة المة

 س اسر الساا في السنبةة.

 لتر / هبتار. 2ال رعة الظستيدظة في التربال 

 لتر /هبتار. 1 – 0.75ال رعة الظستيدظة في السيرسن هي 

 سيمتبر التربال فمال  دا لظن  اال   اع في ال ن ة.

 وزن الحبة المفردة:

برععبل ببير عةى ظمدل ت اي  الظغةياا س سل فترة أظت ب ال بة سلاةا ان س ن ال بة يمتظد 

اع ي اهتظاظا ياصععععا بمظةية التظثيل ال ععععسئي ي ل فترة أظت ب ال بة ، سلبن في الب سه 

ال ديثة س د ان س ن ال بة ال يمتظد فق  عةى ظمدل ت اي  الظغةياا سأنظا يمتظد اي عأ  درة 

ياا ، سهناك دسر لةارظسناا النباتية في  يادة س ن ال بة اس سععمة ال بة في ي ن هةم الظغة

 ظن ي ل تأثيرها في المظةياا الاسة ية االتية :

 .تن يا سمة الي ن في ال بة الظاردة 

 .تن يا  سة أظت ب ال بة 

  .تن يا فترة اظت ب ال بة 

 

 



 

 

 قوة جذب المغذيات الى الحبة )أمتالء الحبة(

في  ة  الظغةياا الى ال بة سظناا السعععععايتسباينين سال برلين هناك دسر لةارظسناا النباتية 

 ساالسبسين. سهناك ظ   اا تدعا ظساهظة الارظسناا بقسة أظت ب ال بة سهي باألتي :

 ان اببر   ب ظن ال برليناا ساالسبسيناا يق  في السسيداب. -1

الظغةياا ظن (  د  اد ظن أنتقال IAAان ظماظةة سنابل ال ن ة باألندسل اسيتك اسيد ) -2

 االسراق المةظية الى السنبةة.

ظقارنة  IAAأصععععععناف ال ن ة ةاا س ن ال بة الببير يبسن ةاا ظ تسى أعةى ظن  -3

  باصناف ال بة الصغير. 

 دور منظمات النمو في أنتاج البذور:

تسعععتيدا ظمس اا النظس سظناا السعععايبسسعععيل ساألثياسن في  يادة  اصعععل ال بس  ظن ي ل 

 في االتي: دسرها األي ابي

 ظن  اال   اع. -1

 السظاح باستيداا السظاد النيترس يني . -2

ية الى ال بة ي ل فترة أظت ب ال بس ،  يه تبسن  -3 قال الظساد الغةائ ظن  عر ةة أنت

 النباتاا  ائظة اس غير ظ   مة باستيداا هةم الظمس اا. 

صعععععة لتسعععععايل عظةية ال صعععععاد الظيبانيبي لةبةسر دسن التاثير عةى ال اصعععععل سيا -4

 ظ اصيل  هرة الرظت سالق ن سالسة ا.

    Growth regulators and legumes منظمات النمو ومحاصيل البقول البذرية 

 هناك بمض الظرابل التي تقةل ظن أنتا ية هةم الظ اصيل سهي باألتي:

 تسا   اال هار سالقرناا. -1

 فرل تبسين البةسر )أ ااض البةسر(. -2

ياض عدد التارعاا س يادة  سل النباا ظظا ي مةاا  س سد السيادة القظية التي تسب  -3

 ابثر عر ة لأل   اع.

 

 

 



 

 

ع  ة بظن ظاا النظس، سلةلك ا ريا ظ اسالا عديدة ل ل هةم ان أسععبا  هةم الظرععابل لاا 

 الظرابل عن  ريق ا افة ظن ظن ظاا النظس عةى النباا. سظن هةم الظ اصيل ظايةي:

   Soybeanفول الصويا  -1

الظ صسل الى فقد باأل هار سالقرناا سالبةسر  بل ال صاد سهةا الاقد يمسد الى يتمرض هةا 

 ظاياتي:

 ا . 0 40عساظل بيئية : ظثل در ة ال رارة التي تصل الى اعةى ظن  -1

 الظنافسة عةى الظساد الغةائية الظصنمة بين اال  اب الي رية سالتباثرية. -2

ربظا يثب  عظةية الت هير سالدليل عساظل هرظسنية: ان التربي  المالي ظن االسبسععععين  -3

 - د ادى الى االتي:  TIBAعةى ةلك س د بان ا افة ظ اداا االسبسيناا الـ 

 .يادة عدد اال هار لظ صسل فسل الصسيا الظمر ة لة سب  

  القرناا غير النا  ة.فقد  ةل ظن 

 .ياض ظن فقد البةسر بالقرنة السا دة 

 

سهس ظ ظسعة ظن ظميقاا النظس عةى   BT544 584لقد درت تأثير ظن ا أير يسععععععظى 

بغا / هـ  1 – 0.1صعافي التظثيل ال عسئي س اصعل البةسر لاسل الصعسيا. سي عاف بظمدل 

 اصل البةسر بنسبة في بداية ظر ةة النظس الي ري . س د تبين ان ا افته أدا  الى  يادة 

  -% سةلك لتأثير هةا الظن ا عةى ظايةي : 30

  سئي . يادة صافي التظثيل ال -1

تسفير الظغةياا ي ل ظر ةة ت سر القرناا سعقد البةسر، التأثير ير   الى أ تاا   -2

 النباتاا الظماظةة بالظن ا باسرا اا ظقارنة بالنباتاا غير الظماظةة.

بان عاليا في  (2، دسعععا 2ةسرفيل في س دة الظسعععا ة )سعععاان ظ تسى االسراق ظن الب -3

 النباتاتالظماظةة بالظن ا.

 السر ة ال اف بس دة الظسا ة.  يادة س ن -4

الظمةسا ان  يادة ت اي  الظغةياا )الباربسهيدراا( ي ل ظر ةة التباثر هي ظ ة   سظن

اساسي في  يادة  اصل البةسر فسل الصسيا. سأن ا افة ظن ظاا النظس يظبناا  يادة االنتاج 

 -لةظساد الغةائية ظن ي ل األتي:

  الظصدر(.التأثير عةى باابة االسراق( 

  أن ظن ظاا النظس يظبن ان تقسا بأعادة تس ي  الظغةياا برعععبل باسب لصعععالث الثظار

 )ت سين الظص (. سهةا يمتبر عاظل ظاا ل يادة األنتاج.



 

 

 

سيرظ    dichloroanalinine – 3,4سهناك ظن ا نظس اير تظا دراسععة تأثيرم ساسععظه 

بتن يا المظةياا الظن ا  يقسا  بغا / هـععععععععع سهةا 1  -  0.15( سيسعععتيدا بظمدل DCAله )

 الت سيرية االتية في ظ صسل فسل الصسيا.

ت اي  البراعا ال انبية سنظس الارسع عندظا ي عععاف في بداية ظر ةة النظس الي عععري  -1

 )صنف ظببر الن ن  ةيل التارعاا(. William 82ساأل هار لاسل الصسيا صنف 

 ظن  أ ااض األ هار س يادة عدد القرناا سنظسها. -2

هناك استيداا اير لظن ظاا النظس في ظ صسل فسل الصسيا سهي بظ اااا لتسايل عظةية س

 ال صاد سظن ظ اسناا األتي: 

  التببير بال صععععععاد ب سالي اسععععععبسع  بل الظسعد الظمتاد. سهةا له تأثير اي ابي عةى

 نسعية ال اصل سبظية الظ صسل سسمرم الناائي.

  ان التببير بال صعععاد يظبن ان يقةل ظن الاقد في  اصعععل البةسر بسعععب  تقةيل تبسعععر

 بالا رياا.القرناا الى ادنى ظستسى سيظن  االصابة 

ااا في فسل الصععععععسيا هي  س     Glyphosateسظن اها الن ظاا التي تسععععععتيدا بظ ا

Paraquat   

 

 Field beans  (.L  faba  vicia) الباقالء  -2

البا  ب يظبن ت سينه عن  ريق  يادة باابة ظصدر الظساد الغةائية الظصنمة ظن ان  اصل 

 -ي ل ظا يأتي:

  يادة نرا  عظةية التظثيل ال سئي سالتقةيل ظن التنات. -1

 التأثير عةى تس ي  الظساد الغةائية الظصنمة لصالث القرناا. -2

 ساال   اع. ظن  تسا   اال هار سالقرناا -3

 ة في محصول الباقالء هي ما ياتي :ومن المنظمات المستخدم

 Alar :- .سهةا يقةل ظن األ   اع سي يد ظن عدد التارعاا سالقرناا 

 ( السعععايبسسعععيلccc)    سهةا يقةل ظن أرتااع النباا سبالتالي يقةل األ ععع  اع سهةا

 ينمبت في  يادة ال اصل سظبسناته.

  البةتارCultar :- .سهةا يقةل ظن  سل الس ظياا سبالتالي يقةل األ   اع 



 

 

 TIBA:-  سهةا يمدي الى  يادة  ابةية النباا في أال تاا  بالقرناا ألناا تظن  أنتقال

األسبسععععين،  يه ان  يادة األسبسععععين ي يد ظن تربي  األثةين ، سان تسععععا    رناا 

 النباا.البا  ب له ع  ة بالترابي  المالية لألثةين ةايل 

 Chick peaالحمص -3

ان ا د اسععبا  انيااض انتا ية ال ظل هس  يادة ظسععتسى الظةس ة بالتربة ألنه  سععات 

 . ABA دا لاا سيقسا النباا ت ا  رسف اال ااد بانتاج بمض الارظسناا ظثل 

ترعععير بمض الدراسعععاا بان ت ظ  االظ ح في االسراق يمظل عةى اسعععتي ل الصعععبغة 

 البةسرب سا عند س سد ايسن البةسريد  في التربة.الي راب ظن 

. لبن ا ععععععافة ظن ظاا النظس سظن الظ تظل ي داد ت ةل البةسرفيل ت ا  رسف اال ااد
 ادا ظن ظ تسى البةسرفيععل ألغةاععة  رنععاا  T– 2,4,5س GAس   kinetinظثععل 

 ال ظل ت ا  رسف الظةس ة المالية.

عةى نباا ال ظل  د  ادا ظن عدد  Alarس  3GA سان أ ععععععافة ظن ظاا النظس ظثل 
 اال هار ستبسين القرناا. 

  



 

 

 Growth Regulators and Oil Crops منظمات النمو والمحاصيل الزيتية  

 Helianthus Annuus L. هرة الرظت   -1

 -يترب  استيداا ظن ظاا النظس عةى  هرة الرظت في ظ الين اساسيين :

لتسععايل ستن يا عظةية    Pre – harvest desiccationبظ اااا  بل ال صععاد  -1

 ال صاد.

 تن يا نظس النباا سع  ة ةلك بال اصل. -2

 يه يأل    بةلك س دا بظ اداا لةنتث )السايبسسيل( اة ت يد ظن أظبانية ت ن  ال ااف.

في ظ صسر  هرة الرظت ان البةسر غالبا تن ن باترة  سيةة  بل األسراق سالسيقان أي ان 

اال رال ت ف ظببرا  سهةا يمدي الى تأيير ال صعععاد سبالتالي يسعععارة في ال اصعععل نتي ة 

 ال يسر ساالفاا ال راعية.

، ظظا ياسععث الظ ال ن الت ايف البيظياسي يظبن أن يم ل ظن ال صععاد ب سالي ث ثة اسععابي أ

لت  ير التربة  ل راعة ظ اصيل ايرى رتسية بمد  هرة الرظت ظ  تقةيل ظمنسي في فقد 

البةسر، سان البةسر تبسن ةاا ظ تسى ر سبي  ةيل سظن الظ اااا الرععععائمة االسععععتيداا في 

البةسر نا عع ة سنسععبة سالةي يسععتيدا عندظا تبسن ا رال  Diqaut قسل  هرة الرععظت  

%. سبةلك أ تا ا ظر ةة ال سر ال ةيبي سيسععععععتيدا هةا 45ي البةسر أ ل ظن الر سبة ف

 15 – 10بغا /هـععععععع. اة يظبن  صاد الظ صسل ظباررة بمد  0.5 – 0.3الظ اف بظمدل 

 ( .gramaxoneاس )  Paraquatيسا ظن الر  اي ا يظبن  استيداا ظادة ثانية 

سانمبات ةلك عةى ال اصعععععل  أظا اسعععععتيداا ظن ظاا النظس لتن يا نظس ست سر الظ صعععععسل

الغرض اال بن اق ت ريبي. سظبسناته فةا ترععير الظصععادر الى اسععتيداا ظن ظاا النظس لةلك 

فقد أ ريا ت ربة في االلمراق السععتيداا السععايبسسععيل عةى صععنف  هرة الرععظت الظ ةي 

 سظن أها النتائن في هةم الت ربة:

االسراق عةى النباا سالس ن ال اف  ةل السععايبيسسععيل ظن ارتااع النباا سظمدل عدد  -1

 البةي لةنباا.

 بةرة س ةل ظن نسبة البةسر غير الظظتةئة. 100 اد السايبسسيل ظن س ن  -2

 اد السايبسسيل ظن   ر القرل سس ن القرل ظ  البةسر سظمدل عدد البةسر عةى   -3

 القرل.

  اد السايبسسيل ظن نسبس ال يا في البةسر. -4

سظن النتائن الى  يادة ال اصععععععل في البةسر س اصععععععل ال يا . النقا  أع م تمدي بالنتي ة 

اع م يظبن ان نسعععتنتن ان ظن ا السعععايبسسعععيل يقسا باعادة تس ي  الظادة ال افة برعععبل باسب 



 

 

سانتقال  سععععا ببير ظناا الى الظصعععع  )اال رال سالبةسر(. سيظبن ان يسععععتيدا ظن ا النظس 

Cultar ا ظن ظاا النظس في  هرة الرععععععظت لاةا الغرض اي ععععععا سهناك اظبانية اسععععععتيدا

يقةل ظن ظمدل النتث  يه س د ان )السايبسسيل(   anti- transpirantsبظ اداا لةنتث 

لس دة الظسععا ة السر ية . سظبدأ عظل هةم الظ ععاداا النت ية هس اناا تتصععرف بتأثير بنائي 

 .  drought avoidanceي ده غةقا لةثغسر ست يد ظن اظبانية ت ن  ال ااف 

      Brassica nepus L .لسلجم ا

ان السععععة ا يم ي غ ابا بثياا سهس نباا  سيل ظظا ي مل ظ صععععسل  يتي سظن الظمرسف 

اال ععع  اع ظرعععبةة ببيرة في س ا الن عععن سهةا يسفر  رسف ظنايية ألنترعععار االظراض 

الا رية سي مل ال صععععاد صععععمبا سيبسن فقد البةسر ببيرا نتي ة لتبسععععر القرناا سهةا ناتن 

برعبل رئيسعي ظن  سل فترة الت هير سالتي تمدي الى ن عن البةسر برعبل غير ظت اظن ظظا 

 ي مل ظسعد ال صاد صمبا.

سظن اها الظن ظاا يظبن ت سين  اصل السة ا ظن ي ل تن يا نظس الظ صسل ظرفسلس يا 

 الظستيدظة في هةا الظ ال هي :

 التربال  -1

 السايبسسيل  -2

   Mepiquat chlorideظيبي بسايا بةسرايد  -3

  أهداف استخدام منظمات النمو في محصول السلجم:

 تقةيل ارتااع النباا -1

 تقةيل اال   اع  -2

  يادة أستيداا ال ا ة الرظسية -3

 تغير نظ  تس ي  الظساد الغةائية لصالث البةرة -4

 

 

 

 

 

 



 

 

 Growth Regulators and Fiber Crops منظمات النمو ومحاصيل االلياف 

  Cottonالقطن 

الق ن ظن النباتاا غير ظ دسد في نظ  النظس اي بظمنى س سد نظس ي ععري سنظس ثظري في 

اي يسععععتظر نظسم س ا سا د عةى النباا. سفي الظنا ق االسععععتسائية فان النباا يبسن ظمظرا 

عاظا بمد عاا سلبن في ظن قة اال ساب الظمتدلة فان نباا الق ن يبسن  سليا، سيمتبر الق ن 

اظة عالظيا تر   اهظيته اال تصادية الى ظاينت ه ظن الياف بالدر ة االسلى ظن الظ اصيل الظ

 سالى ال يسا بالدر ة الثانية.

ان تسععععععا   االسراق يمدي عادة الى رف   سدة الق ن ألن بقاب االسراق سععععععي يد ظن الظساد 

فعان ا العة االسراق ي يعد ظن تمرض الغريبعة سالتي تمثر عةى لسن رععععععمر الق ن سبعةلعك 

اتاا لةرظت سالاساب ظظا ي مةاا ت ف بسرعة اببر ستساعد في تاتث ال س  النا ن سظن النب

الظ ايا االيرى ألسععععقا  االسراق هس التقةيل ظن تسا د ال رععععراا ال ععععارة ساظبانية ال ني 

 الظببر لةق ن.

    أستخدام منظمات النمو كعوامل مساعدة في الجني

ا تصعععععععادي لةلك بدأا ال انياا االلية ت ل أن  ني الق ن بساسعععععع ة اليد ب ا  دا سغير 

ظ  ل ني اليدسي. سظنة ان اسعععععتيدظا ال انياا االلية اصعععععبث اسعععععتيداا الظساد البيظياسية 

   defoliantsسيظبن تصعنيااا برعبل عاا الى ظسعق اا  بمساظل ظسعاعدة في عظةية ال ني.

 .   desiccantsسظ اااا 

ة ني في أ الة اس أسعقا  اسراق الق ن بدسن أن الظسعق اا هي النسع الظا عل بظسعاعداا ل

ت ايف لاا. سبمد أ ععافة الظسععق  الظناسعع  فان عظةية ال ني يظبن  دسلتاا برععبل د يق. ان 

الظسعععق اا تمظل برعععبل رئيسعععي عندظا ي نى الق ن بساسععع ة ال انياا االلية  التي تسععع   

ق ن سفيرة االسراق نبععاتععاا الالق ن ال هر سالتي ال تمظععل بباععابة عععاليععة  ععالظععا  بقيععا 

 الي راب.

ألسععقا  اسراق الق ن  يه ر  عةى النباا   Dee – 6في المراق ينصععث بسععتيداا ظادة 

لتر/ دسنا ي ل النصعععف االسل ظن ايةسل سعندظا تبسن نسعععبة ال س      1.25 – 1بظقدار 

 %.100%  يه يتا اسقا  االسراق بنسبة 80الظتاتث 

اظا الظ اااا في الق ن فاي يظبن اسعععتمظالاا برعععبل فمال  ري  ظن ظساعين ال ني سبالتالي 

تاتث ال س  دسن تسععععظث بس ا ا ععععافي ظن ا ل ن ععععن ال س  الظتأير ستسععععرع ظن عظةية 

 التأثير سةبيا عةى نسعية الق ن.



 

 

  اهم المركبات الشائعة االستخدام كمجففات في حقول القطن أهمها

 Paraquat      

 Gramaxone 

 Arsenic acid 

 Sodium chlorate 

 

 الظسق اا الظ اااا

تسعععععتمظل برعععععبل فمال  ري  ظسعد  -1

ال ني سهي بععةلععك تسععععععظث بس ععا 

 ا افي لن ن ال س  الظتأير

يسععععتمظل عندظا يبسن نسععععبة ال س   -1

 %80الظتاتث 

 ال تمدي أ الة باظةة ل سراق-2 تمدي الى أ الة باظةة ل سراق -2

 

 باستخدام منظمات النمو النباتية كتقنية لزيادة االنتاجأهداف التوسع 

ظن ي ل اعادة تس ي  الظساد الظغةية   Harvest indexت سععععععين دليل ال صععععععاد  -1

  Sinkبربل باسب ب يه ينتقل   ب ببير ظناا الى الظص  

 Biological nitrogen fixation يادة تثبيا النيترس ين بايةس يا  -2

     Photorespirationايقاف اس اعا ة التنات ال سئي  -3

 ت اي  تبسين ال ةسر اثناب تبثير النباا -4

 سالبراعا ساالع اب الي نية االيرىبسر اس فرض السبسن في البةسر  -5

 السي رة عةى نظس ست سر الارسع ال انبية -6

  Leaf area duration   يادة فترة بقاب الظسا ة السر ية -7

بعاا ل فعاة سالمساظعل البيئيعة غير الظألئظعة ظثعل اال اعاد الر سبي  يعادة ظقعاسظعة الن -8

 سانيااض در اا ال رارة .

 ايقاف النظس الي ري غير الظرغس  فيه -9

السعي رة عةى اال ع  اع ظن ي ل تقصعير النباتاا ياصعة في ظ اصعيل ال بس  -10

 اس في نباتاا ال ينة ألع ابها رب   ظي .


