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 Gibberellinsالجبرلينات 

اول ارل اام ا ااجنمرمنياا1926اكتشف ااجبرلجن  اثنمءادلاسفت اااKurosawaر اقر ااجعمج 

(الهلاحمجةانرلاغنلاطرنعنةا foolish seedlingsاجرمدل ااجحرقمءا)اBakanaeجرلضا

ردلبةاكرنل الشففففففما اوللااالسففففففنقم ااجلةاوتردلاطلنذةالنحنجةالجاجةات ففففففطب انتنبةا

حنثاوحظاا اتنرنةاهااااججطلااذىالسفففففطاث ااGibberella fujikuroiاوصفففففمرةارجطلا

تلشنحاهااااجلسطار ااججطلاوم ااجلاشحانسرباهااااجرلضالهااانعنياا ااججطلانجلةارلادا

ااجاواننرلااذن الا اهااااجرمد اهيااجرحجة ااوي اجنرمتمتااجتيانصففففففنراماالااجلسففففففطااجناا ي

ااجسففماالاوللااايالوياام ا ااجاواا1939وسففتطمجة ت ااسففتص مارمد ارذللنةار ااجلاشففح

ت ااسففتص ماهاااا1954(الوياام اا( Gibberellinنرمااذن ااججطلالسففرنتارمجبرلجن ا

احمرضااجبرلجن اياااGibberellic acidاذنامااجرمد ارصلل انقنةالاطذاا

النظالااجتمثنلارشفففك ا ااجسفففماالاوللاا لاندارعمرذةااجنرمتمتارمجبرلجن انؤدوااجىااسفففتطمجة

احتىاةادتاا ا اتشففففففصنمااجبرلجننمت ايالقداتلاجتاارذنة ااجرتقةرة ا72كرنلاويااجنرمتمت

 GA1جاجةاسففففرنتالااGAبرلنذن ااصاتاالقم اا ففففموةااجىااجحلل ااولجىار ااوسفففف ا

اا …2,3,4, ااجاندللكسكرمت ,الهياتتشمر اونرمارننامالجك اتصتذ اويانلعالرلق اربرلاة

اواويانظمرامااجحذقياي

 

 موقع تصنيع الجبرلين 

ااMevalonicنعترلاحمرضا اجذربرلافة ثة ااجحدن بة اويااونسفففففف رصفففففففدلاتكلن ااجبرلجن 

ااجنرلي ااجص لنةالاجراللااثنمءارلحذة
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اا:أنتقال الجبرلين 

ا نتقم ا ااجصشفففبالاجذحمءالا اانتقمج اويااجذحمءارشفففمر اجسفففلاة اص  اانسفففبة ننتق ااجبرلجن 

الهياحلاجيا لتلبدااجبرلجننمتارث ثااشففففكم االاهن متا سفففف اعاسففففماةيا5اجكملرلهندلات

اارمااجثمجثةاواياصننةانظلنةاوقطيا  كنرنم نةااثنم ارناماحددتاكنرنم نم

 رلنذننمتاحل بFree GA ا     اا

 برلنذننمتارقتلنةاا-بConjugated GAااا

 برلنذننمتااا رةارمجرمءاالارقند ايااا-ج 

ار اص  ا ار اص  اطلاااجكللرففمتلكلاوي ااجبرلجن  اتنقنففة  Gasالااcolumnلتت 

Liquid Gramatographyلا ااMass spectrometry اياا

 مضادات الجبرلين :  

ال اجذبرلجن  تنفمو ااجبرلجننفمتااذىااولترفمطاهيارلكرفمتاكنرنفم نفةارشفففففففمرافةاوياتلكنرافم

ارمجرلاق ااججعمجةاداص ااجصذنةي

لرلكرمتاكنرنم نةارصنعةارث ااجكذتملااABAلر ار مداتااجبرلجننمتاهيااورسسنةااسدا

Cultarل وثنجل ااEthephonلاجسمنكلسن ااCycocel اا(CCCيا)ا

 التواجد الطبيعي للجبرلينات :  

اجبرلجننمتاررسففتلنمتارصتذجةا واا ااجرصففمدلااجنننةاهياتحتلوابرن ااا ففمءااجنرمتااذىا

التعدااجراللاغننةارمجبرلجننمتارشفففففك اصممانصففففف ا القر ااجباللي اجثرملالاجراللالاجرلاا 

اااجىا) ا(ارمنكللاغلا عكن الة اطلوار ااوندلسرنل ي470تلكنةهم
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    التاثيرات الفسلجية للجبرلينات 

ااجص نمالرمجتمجيااجتنذبااذىاظمهل اا-1 تحجنةااسفتطمجةااجسفماانتنبةاتحجنةاانقسفم الاسفتطمجة

ا ا)اننتجاهااااجتقة اا اطجل اللاثنةاويابن الاحد اsingle gen mutantاجتقة ااجللاثي

ا ااجنرلااجرتعذا االاويارلاكة ااجبرلجننفمت ارتكلن  ااجرتعذقفة ااجحنلنفة ااجعرذنفمت تؤثلاويااحفد 

ااجففبففنفف  اياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارففعففرففف  ااجففبففرففلنففذففنفف  اتففكففلنفف  اوففي ااجففرففؤثففل ااونففةنفف  ارففتففكففلنفف  اجففرففلتففرففط

اا-2 ااboltingحدلثااجتةهنل ويانرمتمتاالاتااجناملااجطلن احنثانرك احثامااذىااجتةهنل

ارمجبرلجن اياكرماا ارعضااجنرمتمتاثنم نة اجحل ااوياظلل ااجناملااجقصففففففنلالاجةارلشففففففام

ااجثمنيالهااانسفففرن ارمولترمع اكمونةاحتىاتتانلاجذتةهنلارمجرلسففف  ا تحتمجااجىاسفففمامتارللد 

ااول الاجةارلش ارمجـا ارمجرلس  اGAلهااااجحمجةانرك اتبملةهمالحثااجنرمتمتااذىااجتةهنل

اكرماويااجبةلالاجرنبلي

ا)رث -3اا االااج ففلءاونرمتام راللااجص ا(ااجتياتحتمجااانرمتااجراللااجتياتحتمجااجىااجرللد 

اجىااج ففففففلءاونرمتامالراللااجصلاارث ااجتياتحتمجااجىاوتل ارللد التحتمجااجىاتن ففففففندا

اجنلضااونرمتاياااا

ااجلط ةاالااجناملاا-4ا ار اص  اتعلنضارتطذرمتااجحلا  كسففففففلاسففففففكل ااجراللالاجرلاا 

ااجطلن االااج لءااوحرلي

نرلالاقدااوثرملااجعالنةاحنثات ااجحصففففففل ااذىاثرملاصلاااالنةا)اادنرةااجراللا(ا-5ا

اجنرلااوةهملاردل احدلثااصصمباياا الاجةارتشبنعام

ا)اا-6 اكرماوياحمجةال ااmalenessاحداثااجصففجةااجاكللنة (اويااجننمتمتاثنم نةااجرسففك 

اي اااااجصنملااونثلوارمجبرلجن اومن اتتكش اون ااةهملااكلنة

رمتياا-7 ااجن اويااجعنب الكرلاحب ااجثرل  قد اةنمد ااجع احنثاجلحظ قد: الاجع انرلااجثرمل ةنمد 

seedlessالاجرلتقم انتنبةال ااجبرلجن يا الكاجةاويااجذنرل 
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ارمجنسففففرةاجذسففففمااا–ا8اااا اوياتنننلاةلانمااوللاا اتبماااوللااا:انؤثلاا ففففموةااجبرلنذن 

اوتصرحارشك اارلدوااذىااجسماايا

ااجناا نةالتسففففففان انق ااجرنانمتاوياا-9 اجذرلاد تحجنةااجبرلجننمتاجتكلن ااونةنرمتااجرحذذة

ااجراللااجنمرتةيا

  Mechanism of Gibberellins actionمكانيكية عمل الجبرلينات 

ااجتحتااجقريي -1 االااجرلستن   تنشنطاانقسم ااجصذنةاوياقرةااجنص ااجص لو

ار ا -2 ااجرتحذ الغنلهم ارسففففففرباةنمد ااجنشفففففففل اجبرلجننمتاتحجةانرلالاتسفففففففمعااجصذنة

 ياFructosansاجسكلنمتااجر ماجةارث ا

لرمجتمجياتلسن ااجص نمااWall plasticityنعتقدارم ااجبرلجن انةندار اجنلنةااجبدالا -3

 وياس رنمتارعضااجنرمتمتارث ااجرةاجنمي

ااجص -4  نماون انحجةاانتمجااولكسن االاص  اتداصذ انعتقدارم ااجبرلجن انسربااستطمجة

اتنتجار اص  اةنمد ا احنثاا اةنمد ارحتل ااولكسففففففن  رطلنقةارمار ااولكسففففففن ي

انقذ ار ا رعد اتكلن ااولكسفففن الانصجمضارعد اهد ااولكسفففن الاجةاب ااجبرلجن 

 ياIAA oxidaseلااا Peroxidaseوعمجنةا نةنرمتاا

                              Cytokininsنات  نيياالسايتوك              

ويااجعقدن ااولجىار ااجقل ااHaber Landtكم ااوكتشفففففففم ااول اجامااذىانداا

ا اجدلنمتااجرطمطم اترن اج البلداامر اج اا قةارتشفبن اانقسفم ااجص نمااجرلنكرنة اجعشفلن يياا

قم ا اجذص نميييارعداا نةاحدلثاانقسفففففففم  الاركمن جةااجرلسففففففتنرنة ااجىااجحم ام اSKoogجتحلنذ

اوياانقسفففففم ااجص نمالتصصفففففصفففففامييياللبد رعدااا ااردلاسفففففمتاجرعلوةادللااجسفففففمنتلكنن 

الاجسنمد ااجقرنةيمنجذسمنتلك انننمتادللاان ماويااجشنصلصة

اجلحدهمااSKoogااتردتادلاسفةا اذىاةلااةاجبااجترغاللبداا اا فموةااجعنمصفلااجرعدننة

اج انؤدوااجىاانقسم ااجص نميييالا اا موتامار ااولكسن اجلحظانرلاقذن ابدااارماانداا موةا
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ا

اولن اسربامناولكسن ار ااجسمنتلك اجرجلدااج انؤدوانن  انقسم ااجص نمارننرماا موةااجسمنتلكنن 

اجىاانقسم ااجص نميالجاااالبداا اا موةااولكسن ار ااجسمنتلكنن انؤدوااجىاانقسم ااجص نما

التصصصامي

ار ااشالااجسمنتلك اا اانتمجااجسمنتلكنن انكل امنلنعترلااجكمننتن  ااجرصنعةالتشنلااودجة نننمت

مجسففففففنقم الاوللاااا اطلناانسففففففنجااجصشففففففبالتتحلةااجىارلاكةاويااجباللاث اننتق ار

ااولكسن اويااجنرمتا

اج ا ار اص  ااجتحلنلااجكنرنملوااجحنلو ااadenineلنتكل ااجسمنتلكنن 

 

 نين:ايالسايتوك الفسلجية تأثيراتال

ا -1 اكرمانسربااونقسم  انقسم ااجص نما:انسرباانقسم ااجص نماانداا موت ار ااولكسنن ي

ااجنرمتنةااجتمبنةيرصلل اطرنعنةاويا ااوللا 

 انداةلااةااونسبةياMorphogenesisحدلثااجتكلن ااجشكذيا -2

اويا -3 ااجص ففففففلنفةالانف انسفففففففمافدااذىاتكلن ااجرلاا  اجتحجنةااذىاتكلن ااجربرلافة

 اجسلص ي

ااجبمنرنةي -4  تقذن االارن ااجسنمد ااجقرنةالرمجتمجيانرلااجرلاا 

ا -5 ص  اكرلااجص نمالر ااجرحتر ار اا Leaf expansionج ادللاوياترددااوللاا

ااجللقنةارمجنرمتاكنعكم اجكرلا ا انجسفففففلااذىا فففففلءاهااااجل فففففنجةاكرلااجرسفففففمحة

اونامي ااجبالنةالتكلن ااجسمنتلكمننن   اجربرلاة

 تمصنلاشنصلصةااوللااي -6

اا -7  قدانحدثاوتحااجثنللاويارعضااونلاعارجع ااجسمنتلكمننن ي

انسفففمادااذىاتبرن اتكلن ااجر سفففتنداتااجص فففلاءاحنثاا اا فففمو -8 ةااجسفففمنتلكمننن 

اجىار ستنداتا Etioplasts اجكذلللون النحجةاتحلن ااجر ستنداتااجشمحرةااجذل اا

 اجص لاءاي

ا
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ا

اجذسمنتلكمننن اجذللقةاالابةءار ااجللقةاومن انؤصلااجشنصلصةاويا لنتنبةاج  موةااجرلقعنة

ا ارلقعنففم ابفارفم ارحففدثفم ااجبةءااجرحففدد ااججعففمجنففماsinkهفاا ار اجرلاد انحلا اجذتلبف  تااجحنلنفة

ااوصل ي ااوبةاءااوصل اجذللقةالحتىار ااوللاا

ااجلام نةالتنتق اسفففذرمار ااجنسفففغااجصفففمادار ااجرصفففدلا تلبدااجسفففمنتلكننننمتاويااونسفففبة

source اجىااجرصفففففففبااsink اهياهنفمااببةاءاا ا(الاجتي )ركفم ااوسففففففتا ةالاجصة 

الاجس رنمتاحدنثةااجتكلن ي ا لااجتياجامابادانرلارث ااوللااالاجرلاا  ااجرلستنرنة

البداا ارعضااجراللاااتااوحتنمبمتااجصمصففةا -9 كسففلااجسففكل اويااجراللالاجرلاا :

ارمجسففمنتلك اا اطلناااجرعمرذة انرك اتحجنةاانرمتام اجذ ففلءالاجرللد  مننن الويااجطرنعة

ا اجباللاتجلةااجسففففففمنتلكمننن  ااندرماتكل اربملل  هنمةارعضااجنرمتمتاتنرتاراللهم

 اجاوانسا اانرمتااجراللي

ا

 


