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 سةالمحاضرة الخام

 

 التنسيق الرورموني : -

  

الرورمونااا  تااي مااواد ع ااوية تنااتل بكميااا  ضاائيلة فااي لاا ء مااي   

. وتختلااا  اى حيااال تياااد  التاااأثياالكاااائي الياااي وتنقااا  الااام الااا اء اخااا

فاي ان االولام تنتجراا خالياا  الرورمونا  النباتية عي الرورمونا  الييوانية

 .ا مختاة  ما الثانية فتنتجرا غددغي

 

 :يت مي التنسيق الرورموني في الييوانا  والنباتا 

 . ية مي خاليا السائ  خارج الخالياتيايا مواد  يمياو  -1

 . باايقة او بأخاىنق  تذت الكيمياويا    -2

 . خاليا اخاى بوع  تذت الكيمياويا تغييا فعاليا    -3

 

يااااة الكاااائي الياااي او قدرتاااي علااام البقااااء تعتماااد علااام قدرتاااي علااام ان ح

االستجابة للتغياا  او المنبرا  في بيئتي الخارلية والداخلية وتو مايتالاب 

وسااائ  واليااا  تكئاا  تااذت التغياااا  واالخاااى لالسااتجابة لرااذت التغياااا  

 .تاج الم التنسيق بيي تذت االليا وتذا بدورت يي

االسااتجابة للتغياااا  فااي البيئااة الخارليااة مااي فااي الييوانااا  تكااون   

فراي ماي ااأن اختااص الجراز العابي اما االساتجابة فاي البيئاة الداخلياة 

. وان االساتجابا  العاابية اسااع ماي تلاك المساياا لراز االفااز الداخلي

تمااا برااا االيعااازا  خااالل  عليرااا بالرورمونااا  بساابب الساااعة العاليااة التااي

 .االعاان

ا  فأنرا تستجيب للتغياا  البيئية اال انرا اباأ مي الييوانا   ما النبات

في االساتجابة للتغيااا  او المنبراا . وتختلا  النباتاا  عاي الييواناا  فاي 

بيثآ عي الغاذاء انرا توتقد الجراز العابي والع ال  والتيتاج الم اليا ة 

  . ومااي ذلااك نوراام ان الييوانااا  تنجااع عااي نوساارا ضااد الموتاسااييوالاادفا

االستجابا  والتنسيق مي خاالل الجرازالعاابي والرورموناا  اماا النباتاا  

 .ا تنج  ذلك بالرورمونا  النباتيةفأنر

 

Hormonal coordination



 

 التنسيق الرورموني في الييوانا : -

 

في بعض الالفقايا  تواز الرورمونا  مي مجموعة خاليا في العقدة   

خاااااى غااااددآ مختاااااة تيااااار العااااابية فااااي حاااايي تظرااااا الالفقايااااا  اال

 .الرورمونا 

ا ومنرا النمو فعاليا   ثياة تتأثا بالرورمونا وفي الالفقايا  تنا  

وياااى الاابعض ان  .كاااثاوالتلون واالنسااالخ والتئااك والن اال الجنسااي والت

 كون اي آ تي  السيااة الرورمونية.التئا  الجاوح في الديدان المساية ي

يعماا  مت ااامنآ مااع  امااا فااي الييوانااا  الوقايااة فاالن لراااز االفااااز الااداخلي

الجراز العابي مي ال  الميافظة علم حالة االت ان اذ تساعد الرورمونا  

علاام تنظاايم النمااو والتكاااثا واسااتغالل الخاليااا للمغااذيا  وفااي تنظاايم معاادل 

 .لماء واالمالح وغيا ذلكااليض وموازنة ا

 

ومي الناحية الكيمياوية قد تقع الرورمونا  الييوانية ضامي مجموعاة 

  .وتيي او مئتقا  اليوامض االمينيةياويدا  او ضمي عائلة الباالست

 تاذتاز الداخلي بعلم الغدد الام تياريعا  العلم الذ  يختص بوعالية االفا

الغااددالرورمونا  الاام السااائ  المياايض باالنسااجة والاام الئااعياا  الدمويااة 

 .سجترا المستردفة ذذ تيد  تأثياتاوتنق  تذت الرورمونا  الم ان

 

ص  الغدد الااماء بأنراا القنوياة    ماي دون فتياا  وتميا آ بايي تو

المعاوفااة بغاادد االفااااز الخااارلي )الغاادد المعديااة والغاادد  تااذت الغاادد وتلااك

  اتادافرا ( فأن االخياة تيار افاازاترا الم قنوا     افاازترا تااالعاقية

 . النرائية بوسا ة قنوا 

 

 التنسيق الرورموني في النباتا : -

 

نماو مالحظاا   ثيااة الام ان نماو    ماي اع ااء النباا  مااتبض بتئيا 

ئاا  عااي وقااد  د  تااذت المالحظااا  الاام الكاالع اااء االخاااى اوفعالياتراااا 

يااة علااام فعالياااا  النباااا  ( فعالاااة فاااي الساااماااواد  يمياوياااة )الرورموناااا 

 وتكئوي.

والرورمونااا  النباتيااة تااي مااواد ع ااوية ينتجرااا النبااا  بتاا ياا  قليلااة 

النمو او تثباي في منا ق عادة تكون بعيدة عي مواقع انتالرا وتختل   تيو 



تذت الرورمونا  في  نرا  تنتل ماي خالياا غياا مختااة اماا الييوانياة فأنراا 

 تنتل مي غدد مختاة .

  

ا وتاذت ساة اناواع ماي الرورموناا  النباتياةتئيع في النباتاا  البذرياة خم

فاي عماو  النباا  ومنراا اانماو  الرورمونا  تدخ   عوام  مرماة فاي تنسايق

 .السايتو يننا ا الجبايلينا ا حامض االبسيسكا االثيليي ااالو سينا 

  

وقاد  .نرااقد تلعب تاذت الرورموناا  منواادة  و بناوع ماي التاوازن فيماا بي

ا ف آل عي ذلك فلن النوع الواحد دتا عددآ مي االستجابا  المختلوةييو  اح

ستجابة في نظا  نباتي معيي تختل  عي تلك مي تذت الرورمونا  قد ييد  ا

خاا او فاي ع او اخاا ماي النباا  التاي ييادثرا الرورماون نوساي فاي نباا  ا

. مااي باايي المنبرااا  التااي تثيااا االسااتجابا  فااي النباتااا  تااي ال ااوء نوسااي

 بة والجاذبية والمواد الكيمياوية.والا و

 

 ان اسااتجابا  وتساتجيب االنااواع النباتياة لميعرااا للمنبراا  البيئيااة اال

 . اليا ة وفي اآلليا  التي ورائرا النباتا  تختل  في ساعترا وفي اتجات

وعلم الاغم مي تذت االختالفا  فان تنا  صوا  معينة مئتا ة فاي 

 : اع اليا ا  مي اتمرامعظم انو

 . استال  المنبرا   -1

 .نق  تورمونا  النمو  -2

 . حا ةو انسجة معينة مما يسد  الم تغياا  في خاليا ا  -3

       

فاي النباتااا   ماا تااو الياال فااي الييوانااا  فاان المنبااي قاد يسااتلمي ع ااو 

معيي مي الجسم في حيي قد تيد  االستجابة او اليا اة فاي لا ء اخاا ماي 

. فوي االوراا علم سبي  يستلم نا  الورقة ال وء ويستجيب عناق النبا  

 .لام اخاا فاي النباا المنباي ماي لا ء االورقة باالنيناء ممايئيا الام انتقاال 

والفتقاااار النباتاااا  الااام التاا ياااب المئاااابرة لالعااااان والع اااال  فاااي 

الييوانااا  فااان تااأثياا  المنبرااا  المسااببة لالسااتجابا  النباتيااة ينبغااي او 

 .انواعآ اخاى مي اآلليا  الوسلجيةتت مي 

  

في معظم النباتا  فلن التأثيا المبااا لوع  المنبي يتمث  فاي تغياا توزياع 

تورمااون النمااو فااي انسااجة النبااا  ممااا يساابب اسااتال  الاا اء مختلوااة مااي 

يسد  بدورت الم معادال   ا ممانباتي تاا ي  مختلوة مي الرورمونالع و ال



لينيني االخيا بأتجات نمو غيا متساوية في ال اء مختلوة مي الع و النباتي 

 .بعكا اتجاتي المنبي او 

  

عباا لادران خالياا نباتياة وبالس  تورمونا  النمو خالل الباوتتتيا  

( ويباادو ان االنسااجة الناقلااة )الخئااب واللياااء . وتيااا   ااذلك خاااللمختلوااة

  .ية دور في تيسيا حا ة الرورمونا للاوابض  البالزم
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 المصادر : كتاب االحياء واالديولوجيا د.ستيفن روز




