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  Ethyleneاالثلين 

ان اكتشاف االثيلين والتعرف عليه كهرمون مهم في نمو وتطور النبات جاءت من الدراسات 

 التي جرت حول نضج الثمار.

واالثيلين هو هرمون مثبط للنمو وهو الوحيد من الهرمونات الذي يوجد بشكككككككل ذا  وهذ  

 وصوال الى موقع التأثير.مفيدة في سهولة نقل وحركة االثيلين خالل الخاليا الحية 

ان االكتشككاف رهر عند مالحرة ان الثمار الناضككجة تفر  مواد متطايرة تسككاعد على نضككج 

 ثمار اخرى قريبة منها وان هذ  المواد المتطايرة ثبت انها االثلين.

 هناك رأيان لتفسير كيفية تأثير االثلين على عملية النضج:

 يادة نفاذية اذشككية االنسككجة اما مباشككرة او بصككورة يعتقد ان االثلين يسككب   -الرأي االول:

  ABAذير مباشرة وذلك بتحفي  تكوين حامض 

فيفسككككككر تككأثير االثلين على انككه محف  لتكوين بعض البروتينككات االن يميككة  -الرأي الثككاني:

 لالسراع في عملية نضج الثمار. وقد يعمل االثلين

من اطالقه لالثلين والذي بدور  يحدث في ومن التأثيرات التي قد يسككككببها االوكسككككين ناتجة 

 مثل هذ  التأثيرات.

ووجد ان االثلين له دور مهم في شكككككيخوخة االوراا وتسكككككاقطها وانبات البذور وان وجود  

يكون بكميات اكبر في المناطا الفعالة وخصكككوصكككا في االنسكككجة المرسكككتمية  في االج اء 

 الفنية باالوكسين( 

مصدر تكوين ذا  االثلين وهو يتكون عادة  methionineال  يعتبر -موقع تصنيع االثلين:

 عند تعرض النبات لالجهاد.وعند الشيخوخة والنضج.

ينتقل االثلين باالنتشكككار  النه ذا ( من موقع تصكككنيع الى مناطا اخرى من  -انتقال االثلين:

 النبات.
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  -التأثيرات الفسيولوجية لألثلين:

ن الليونة والتحلل المائي للمواد المخ ونة وتغيرات نضج الثمار اللحمية وما يرافقها م -1

 في اللون والطعم ومعدل التنفس

 نضج الثمار وتغييرات في اللون والطعم ومعدل التنفس.

ية  فاذية اذشكككككك باتجاهين : االول احداث تغيرات في ن ية التنفس  فأن االثلين يؤثر على عمل

خواص نفاذية االذشية التي تفصل ان يمات الخلية قبيل او اثناء النضج تؤدي الى تغيير في 

معينكة عن مواد تفكاعلهكا . وهكذا بكدور  يؤثر على التنفس وعمليكات اخرى مثكل هكدم جكدار 

الخليكة . واالتجكا  الثكاني وهو المقبول اكثر ن ان عمليكات نضككككككج الثمكار مرتبطكة بتكوين 

لية النضككككككج. وبات االن يمات التي تسكككككككاعد في التغيرات الكيميائية  التي تحدث خالل عم

واضكككككحا ان االثلين يشكككككجع  يادة سكككككرعة التنفس نتيجة تنشكككككيط االثلين لبعض االن يمات 

 الموجودة في الثمار والتي كانت مقيدة   اي انه ال يحث تكوين ان يمات جديدة (.

 تشجيع انفصال االوراا .                   -2

مية(   وجد ان االثلين يسب  تثبيط تثبيط تكوين البراعم الجانبية  اي يسب  السيادة الق -3

نمو البراعم الجانبية بشكدة   فهو يسكب  السكيادة القمية ( ووجد ان االوكسكين واالثلين 

يتكون بكثرة في االنسكككجة المرسكككتيمية الطرفية ويثبط نمو البراعم الجانبية وان ذا  

CO2     .ينافس االثلين 

 تثبيط نمو الجذور والسيقان واالوراا.  -4

بح اكيدا ان تثبيط االثلين لنمو الجذور ناتج من ان االوكسككككين يحث انتاث االثلين الذي اصكككك 

يحد من نمو الجذور حيث ان الجذر المتاثر بالجاذبية يكون تو يع االوكسككين فيه ذير منترم 

حيث يكون بالجهة السككككككفلى عالي وهذا يوقف النمو فيه بينما يكون النمو بالجهة العليا عالي 

تاث االثلين في الجهة السكككككفلى ي داد وينتقل لالعلى فيقلل من سكككككرعة النمو او يؤدي ويبدأ ان

 الى تباطؤ سرعة النمو فتنحني لالسفل .        

  يادة نفاذية االذشية.    -5

 تشجيع تكوين الجذور العرضية -6
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تشككككككجيع تكوين اال هككار في نبككات االنككانككاس .االثلين هورمون وال يمكن الج م بككانككه  -7

( على   ethephonاو  etherelورمون ا هار ولكن عند رش بعض المركبات مثل   ه

 نبات االناناس فانها تحرر االثلين داخل انسجة النبات وتسب  ت هير االناناس .

كما انه يعمل على تحديد الجنس حيث انه ي يد من نسككبة اال هار االنثوية على النباتات التي 

 ي ان عمله شبيه بعمل االوكسين.تسود اال هار الذكرية فيها ا

شيخوخة االوراا واال هار. وجد ان االثلين يعمل على تساقط االوراا على العكس من  -8

 تاثير االوكسين كما وجد ان االثلين يسب  شيخوخة الورقة وذيرها من االنسجة .

     epinastyيسب  الذبول المؤقت وتهدل االوراا والنمو ذير المنترم  -9

تأثير االثيلين على االنتحاء االرضكككي وذلك من خالل منع حركة االوكسكككين اسكككتجابة  -10

 للجاذبية االرضية.

في طبقكككات  amylaseفي تثبيط ان يم االملي    ABAووجكككد ان االثلين يعكس تكككاثير 

االليرون في الشككككككعير وان هكذا التكاثير االيجكابي لالثلين على تكوين االملي  ي داد بوجود 

 .الجبريلين 

 

 Mechanism of Ethylene Actionميكانيكية عمل االثلين  

 تم اقتراح بعض الفرضيات حول عمل االثلين منها :

  metalloproteinsان االثلين قد يرتبط مع بعض البروتينات المعدنية في الخلية    -1

 وبذلك ينرم عمل الخلية .

 . ان االثلين قد يرتبط بطبقات االذشية وبذلك يغير من وريفتها -2

ان االثلين قكد يسككككككبك  تحوالت في العمليكات الحيويكة المتعلقكة بكاالحمكاض النوويككة  -3

والتي ترافقها تكوين البروتين وبالتالي   RNAوالبروتينات من خالل التحوالت في 

 االنرمة االن يمية .
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 بالنسبة للفرضية االولى فهي تعتمد عللى دليلين:

تتناسكك  مع الصككيغة التركيبية لبعض هذ   التغيرات الحاصككلة في الفعاليات البايلوجية -1

 المواد الغا ية

 

االثلين  الغا 

ethylne 

البروبلين 

propylene 

اول اوكسيد 

 COالكربون 

االستلين 

acetylene 

 0.1 10 270 280 (PPM)الفعالية

 

قد يثبط أرتباط االثلين مع العنصكككككر الثقيل بعملية التثبيط التنافسككككككي   2CO ان ذا   -2

 Competitive Inhibition  2 كما وجد ان االوكسككككجينO  بنسكككك  واطئة يثبط

 .عمل االثلين

 ما الفرضية الثانية:ا

هي ارتباط االثلين بالطبقة الدهنية لألذشككككككية فقد اسككككككتعملت امكانية تضككككككخم المايتوكندريا 

االثلين وبذلك المع ولة دليال على  يادة نفاذية الغشكاء وقد لوحر توسكع المايتوكندريا بسكب  

 استنتج يغير نفاذية االذشية.

 اما الفرضية الثالثة:

 والتي تتعلا بعمل االثلين على نرام االحماض النووية والبروتينات فتعتمد على مايلي:

ان بعض تأثيرات االثلين السككككريعة قد تتعلا بالتغبرات الحاصككككلة في ان يمات الفر   -1

 phosphatase, cellulose, peroxidaseوالهدم مثل ان يمات ال 

ان توقيت قياس تثبيط االثلين للنمو يرهر بان معدالت النمو المتغيرة تحدث ضككككككمن  -2

دقائا( بعد المعاملة باالثلين ولهذا يكون تاثير االثلين سريعا جدا على  5مدة قصيرة  

 تكوين البروتينات

و  cycloheximideان بعض تكاثيرات االثلين ال يمكن تثبيطهكا بكالمثبطكات مثكل  -3

Actionomycin-D  مما قد يشككككككير الى ان تاثير االثلين على تكوين البروتينات قد

 يكون سريعا.
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 : ABA حامض االبسيسك  

كان العلماء يبحثون في اتجاهين : االول دراسكككككة الرواهر التي تسكككككب  انفصكككككال الورقة ن 

والثاني سكب  كمون البراعم في النباتات الخشكبية . واسكتطاع العاملون في االتجا  االول من 

بلورة مادة لها تاثير فسكلجي واضكح في انفضكال االوراا اسكموها االبسكسكين . كما اسكتطاع 

تجا  الثاني من بلورة مادة مؤثرة فسككلجيا في كمون البراعم اسككموها دورمين العاملون في اال

 .ABA. وبعد فترة وجد ان المادتين متشابهتين واطلا عليها اسم حامض االبسسك 

 : ABAانتقال ال 

في كل من عصكارة الخشك  وعصكارة اللحاء وفي االنسكجة الحية ايضكا خارث  ABAينتقل 

ملم/سكككككاعة وهي اعلى من سكككككرعة حركة  30-20ك بسكككككرعة الح م الوعائية . وانه يتحر

 ذير قطبي في حركته . ABAاالوكسين . وان 

 : ABAالبناء الحيوي للـ  

 Farnesly pyroمتعكدد الفوسككككككفكات   Mevalonateتؤككد االبحكاث انكه يتكون من  

phosphate   اي ان الـكككككككككككك .ABA  والجبريلين يتكونان من نفس المرك  ولكن بفعالية

 مختلفة لكل منهما . وان بناءهما يحدث في البالستيدات الخضراء . فسلجية

 : ABAالتاثيرات الفسلجية للـ 

التاثير على النمو: عند اضككافته لبعض النباتات يثبط النمو للفروع وتكون السككالميات  -1

 قصيرة واالوراا صغيرة بسب  قلة انقسام وتوسع الخاليا.

يسككككب  سككككبات البراعم وذلك عند  ABAتحفي  سككككبات البذور والبراعم لقد وجد ان  -2

تكونه في االوراا عندما يقصككككر النهار في الخريف ثم ينتقل الى البراعم عن طريا 

في البراعم مما يؤدي الى  ABA اللحاء ويسب  سبات البراعم وفي الربيع تقل كمية 

 تفتحها .
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يسكككب  تسكككاقط جو  القطن وتسكككاقط  ABAان  تحفي  التسكككاقط والشكككيخوخة : وجد -3

سكككويقات االوراا المفصكككولة انصكككالها . وان تأثير  يقل على االوراا الكاملة وذلك 

 لتداخله مع االوكسينات والسايتوكنينات اللذان يمنعان التساقط.

تحت   ABAالتأثير على اال هار: لوحر ان رش النباتات ذوات النهار القصير بالـككك  -4

الطويل ال يسككب  ا هارها بعكس بعض نباتات النهار القصككير التي قد رروف النهار 

 تستجي  لهذ  العملية .

فتح وذلا الثغور : يشككككككترك في عمل الثغور ويغلقها عند االجهاد المائي . وعند  -5

ـ  دقائا في قواعد االوراا  9-3يحدث ذلا للثغور بعد  ABAالمعاملة الخارجية  بال

وبذلك تفقد الخاليا الحارسة  Kضوح الخاليا اليون ن ABAالمقطوعة . ويسب  الـككككك 

  وABAخاصككككككية االنتفال فتنغلا الثغور وان هذ  العملية تحتاث الى  يادة تركي  

 2CO . 

 

  ABA  Mechanism of ABA action كانيكية عمل ال يم

يسككب    ABAعن طريا االذشككية الخلوية ويسككيما ذشككاء البال ما. فقد وجد ان ال  -1

 فقدان ايونات البوتاسيوم من الخاليا ومنها الخاليا الحارسة وبالتالي ذلا الثغور.

والبروتينككات. ولقككد وجككد ان   (RNAعن طريا تثبيط تكوين االحمككاض النوويككة   -2

بات   ABAال تالي يحدث سكككككك نات وبال يؤثر في تكوين االحماض النووية والبروتي

ثر على فعالية الريبوسكككككومات اثناء تكوين قد يؤ  ABAالبذور ويعتقد البعض ان ال 

 .  DNAالبروتينات وليس على مستوى 

 

 

 


