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 Hormones and photosynthesisالهرمونات والتمثيل الضوئي  

 التنظيم الهرموني لعملية التمثيل الضوئي :

 تتأثر عملية تصنيع المواد الغذائية )عملية التمثيل الضوئي(

 ، الحرارة. 2CO عوامل خارجية او بيئية مثل الضوء ،  -1

 عوامل داخلية مثل تركيز الصبغة الخضراء واالنزيمات. -2

 عوامل اخرى لها عالقة بتغذية النبات. -3

مسااااحة الورقة وهاااكلها وعمريا وتبيعة توزيعها. وبما اا االورا  تحوك عل  كل  -4

الهرمونات فاا بعضاااها اا لم يكا جميعها ذات عالقة بالسااايترة عل  عملية التمثيل 

 الضوئي.

 

  Auxinاالوكسين 

عملية التمثيل الضاااوئي بعد سااااعة عند اضاااافة االوكسااايا عل  اورا  النبات فان  يح ز 

 واحدة ما موعد اضافت  ويذا التاثير يو نتيجة لما ياتي:

 زيادة عملية ال س رة الضوئية. -1

 . 2CO زيادة تثبيت  -2

 زيادة فتح الثغور. -3

   Gibberellins الجبرلين     

اا اضااافة الجبرليا تزيد ما عملية التمثيل الضااوئي ما خالل تحساايا تصاانيع انزيمات 

Carboxylase.  وييPEP carboxylase    وRudp carboxylase  

  ABAحامض االبسسيك  

في االورا  تساااااابا ثل  الثغور محدثة انخ ام في عملية التمثيل  ABAاا زيادة  -1

 الداخل ال  انسجة الورقة.   2CO الضوئي وذلك لقلة مستوى 

ما عملية التمثيل الضوئي بهكل مباهر بسبا تقليل فعالية االنزيم  ABAقد يخ م  -2

Ribulos 1,5- diphosphate Carboxylase . 
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يناك اسلوبيا يمكا بواستتهما زيادة عملية التمثيل الضوئي ما خالل تحسيا امتصاص 

 الضوء او زيادة استخدام الضوء

  Light absorptionامتصاص الضوء  -1

 الضوء ما خالل االتي : يمكا زيادة امتصاص

  زياادة مسااااااااحاة الورقاة او ساااااارعاة تمادد الورقاةFaster leaf 

expansion  

  الحصول عل  اورا  كبيرةBigger leaves  

  تمااادياااد او اتاااالاااة فترة االورا  خضااااااراءgreater leaves 

longevity    

   الاتاوزياع الاهانااادساااااااي لاالورا  )اناتاظاااام تاوزياع االوراLeaf 

orientation )  

  Leaf areaة الورقة مساح 

الضاااااوء    يعتمد انتاج المادة الجافة الكلية للمحاصااااايل بهاااااكل كبير عل  كمية

المعترم ما قبال المسااااااااحاة الورقياة والتي تتاأثر بمنظماات النمو لاذلاك فااا 

امتصاااااص  الضااااوء يمكا اا يتاثر بمنظمات النمو نتيجة لتأثيريا في المساااااحة 

يمكا اا يؤثر عل  المسااااااااحااة  Cultarالورقياة. وجاد اا منظم النمو الكلتاار 

 اربع اورا  لوحظ مايلي:الورقية فعندما اضيف ال  نبات البنجر السكرك بعمر 

انخ ام في المسااااحة الورقية ودليلها وربما في كمية الضاااوء المعترم بعد  -1

 ثالث اسابيع ما موعد االضافة.

 لوا االورا  كاا اكثر اخضرارا واكثر سمكا. -2

 احتواء االورا  عل  كمية اكبر ما الكلورفيل في وحدة المساحة. -3

التمثيل الضاااااوئي في وحدة المسااااااحة % في عملية 20وجود زيادة مقداريا  -4

 الورقية.
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 كما ادى اضافة الكلتار لحشيش الشيلم الى مايلي :

 خ م دليل المساحة الورقية الخضراء . -1

اا النباتات المعاملة بالكلتار كانت اقل اضااتجاعا، علما اا االضااتجال يقلل ما  -2

ثم اعترام الضااااااوء وبالتالي يخ م ما ك اءة عملية التمثيل الضااااااوئي وما 

 انخ ام الحاصل.

 

  ( Leaf orientationالتوزيع الهندسي لالوراق  )انتظام توزيع االوراق 

التوزيع الهندسااااااي ليورا  يلعا دورا مهما في اعترام الضااااااوء. فاكورا  التي يكوا  

وضااااعها عموديا عل  النبات تحسااااا ما ن اذية واعترام الضااااوء خصااااوصااااا في الجو 

 المهمس.

اسااااتخدمت بعم منظمات النمو لتحساااايا الهااااكل الهندسااااي ليورا  ما اجل زيادة كمية 

 -عل  اورا  فول الصويا ادت ال  مايلي: TIBAالضوء الممتص فوجد اا رش 

 ثيرت ما الهكل الهندسي لالورا  العليا وجعلها اكثر عمودية. -1

ساااتخدام النباتات المرهاااوهاااة كانت اقل عرضاااة لالضاااتجال ولهذا ازدادت ك اءة ا -2

التاقة الهمسية بسبا قلة تضليل االورا  لبعضها معتية مادية جافة وحاصل بذور 

 اعل  ما النباتات ثير المعاملة بهذا المركا.

 

اا المنافسة عل  الضوء تكوا هديدة تحت الكثافات النباتية العالية لذلك فاا رش المنظمات  

 يد ما كمية الضوء المعترم.التي تغير ما توزيع االورا  وهكلها الهندسي قد يز

 

تعمل هيخوخة االورا  عل  التأثير سلبا عل  عملية التركيا الضوئي ما خالل انخ ام  -

.حيث وجد اا بعم الهرمونات النباتية  RNA مسااتويات الصاابغة الخضااراء والبروتيا و

الخرى تقوم بتاخير الهاايخوخة مثل السااايتوكانينات والجبرليا واالوكساايا. اما الهرمونات ا

 مثل االبسسيك واالثليا، فقد وجد انهما زادا ما هيخوخة االورا  لبعم االنوال. 

وتقليل  RNAاا تأثير الهرمونات بتقليل الهيخوخة كاا بسبا زيادة محتوى البروتيا و ال 

 انخ ام تركيز الصبغة الخضراء.
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  Light Utilizationاستخدام الضوء  -2

 :يعتمد استخدام الضوء عل  مايلي 

 :اا اك عامل يخ م ما مقاومة الثغور يمكا اا يزيد ما  مقاومة الثغور

. وقد وجد اا بعم  C3معدل التمثيل الضااااااوئي خصااااااوصااااااا نباتات 

والبعم االخر يح ز فتح   ABAالهرمونات لها عالقة بغل  الثغور مثل 

الثغور مثل الساااايتوكاينيا و االوكسااايا. اا ضاااعف انتقال المواد الغذائية 

او ضاااعف المصاااا قد يسااابا ثل  الثغور ، لذا فاا تحسااايا  المصااانعة

ية التمثيال  قد يرفع ما مسااااااتوى عمل قال بواسااااااتة منظمات النمو  االنت

 الضوئي.

 

 المقاومة الداخلية لالوراق internal and stomatal resistance 

. 

 :حيث توجد العديد ما االدلة في الوقت الحاضار عل  تأثر  كفاءة الكوانتم

 انتم بالهرمونات النباتية. ك اءة الكو

 فوتوا )وحدة قياس هدة الضوء( 1كوانتم =  1

كوانتم اذ تقوم  10ال  كاربوييدرات ال   2COيتتلا اختزال جزيئة واحدة ما 

 باثارة الكلوروفيل.

 

 

 

 


