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 Hormones and apical dominanceالهرمونات والسيادة القمية   

السيادة القمية هي نمو البرعم القمي بشكل افضل من البراعم الجانبية او هي ترشيح عضو 

نباتي معين للنمو والتطوير على حساااب بقية اضعضاااخ اضمر  من النبايخ ويمتلة اوة او 

وعمر النباي فأما ان يكون سااااايادة تامة كما في  هرة مقدار هذه السااااايادة بامتنة اضنوا  

الشاااام  او تبشر بشااااكل ضااااعية كما في الطماطة حي  يبشر عليشا فرو  جانبية كما ان 

هناك سايادة امية للساات تبدب بالضاعة كلما تقدم النباي بالعمر كما في العشابياي الحوليةخ بن 

ة وجد انشا تحي ساااااايطرة الشرموناي ساااااايادة نمو البرعم القمي وتمبيط نمو البراعم الجانبي

 النباتية وهي كاضتي:

   Auxinاالوكسين 

ببشري اضبحا  بان القمم النامية للسااايقان تحتول على كمية عالية من اضوكساااين والتي لشا 

القدرة على مفض نمو البراعم الجانبية وان اطع القمة النامية وبضاااافة اضوكساااين في محل 

 نمو البراعم الجانبية كما في الباانخخ القطع يؤدل كذلك الى منع

 ماهي العالقة بين أنتقال األوكسين وظهور السيادة القمية 

ان انتاج اضوكسااااين وانتقالا هما ضااااروريان لحدو  التمبيط نمو البراعم الجانبيةد واد وجد 

على بان القمة النامية للساااااااات في النباتاي ذاي التفريع العالي كالطماطة تكون رير اادرة 

 تصدير اضوكسين ولشذا ض يمبطنمو البراعم الجانبيةخ

 هنالك دور لألج اخ التكامرية في حدو  السيادة القمية: 

بذ وجد بان اضوكسااااين المنتال باضج اخ التكامرية لا دور في تلك العمليةخ فعند ا الة القرناي 

در اضوكسااين في اج اخ في الفاصااوليا بد  ذلك الى اسااتعادة نمو البراعم الجانبيةد وان مصاا

القرنة هو البذور د فعند ب الة البذور من القرناي سااااااااعد على نمو البراعم الجانبية وعند 

 بضافة اضوكسين الى القرناي الم الة بذورها لوحب عدم نمو البراعم الجانبيةخ

 الجبرلين

الجبرلين تتأمر اسااااااتجابة النباي للجبرلين على وجود منبماي النمو اضمر  فعند اضااااااافة 

لوحده الى الساااااايقان المقطوعة اممشا النامية حف  نمو البراعم الجانبية لكن اضاااااااافتا مع 

اضوكسااااين اد اد  الى تمبيط النمو وتفسااااير الحالة اضميرة يع   الى ان اضااااافة الجبرلين 

 يشجع على انتقال اضوكسين نحو اضسفلخ 
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فأضااااافة الجبرلين لوحده ض يحد  ال كما وجد ان هناك تدامل للجبرلين مع السااااايتوكاينين 

تأمير على نمو البراعم الجانبية لكن اضاااافتا مع الساااايتوكاينين اد عمل على تحفي  نمو تلك 

يؤمران على مراحل ممتلفة من  GAو   Kineteinالبراعمخ واد بسااااتننتال الباحمون ان ال 

 ليؤمر في المراحل النحقةخ  GAالنمود فيقوم الكاينتين بأنشاخ تمبيط البرعم وياتي دور 

 السايتوكاينين 

وجد بأن بضافة السايتوكاينين مباشرة الى البراعم الممبطة عمل على بطنت نمو البراعم ال 

 انا يعمل على انشاخ السيادة القميةخ

 االثلين   

في ان تمبيط النمو اد يحد  في اضماكن او الموااع التي يتواجد فيشا اضوكسااين والتي تساااهم 

صااانع اضملين في تلك الموااع كالبراعم الجانبية فيعمل على تمبيطشا بذا لنوكساااين دور مشم 

في تصنيع اضملين ولكن تحي بروة معينة وجد ان اضملين يساهم في نمو اضشطاخ )البراعم 

 الجانبية( بعد تملصشا من السيادة القميةخ

 

  ABA حامض االبسسيك  

الجانبية يمبط نموها ولكن اضافتا الى البراعم القمية للسات اد  الى البراعم  ABAان بضافة 

حف  على نمو البراعم الجانبية ويمكن ان يع   ذلك بان اضااااااافتا الى البراعم القمية يعمل 

 تمبيطشا ويفقد سيطرتشا على السيادة القميةخ

  Hormones and flowering الهرمونات والتزهير 

 Evans  الت هير بعد بساااااتعمال تقنية التطعيمد حي  ذكربكتشاااااة تأمير الشرموناي على 

بانا يمكن للنباتاي رير الم هره بن ت هر بعد تطعيمشا بنباتاي م هرهخ ويعتقد بان  1964

اد بنتقلي وحف تشا على الت هير وان هذه المواد هي هرموناي  هناك مواد محف ة للت هير 

عد اضافتشم هرموناي مصنعة وحصولشم على واد تم تاكيد ذلك من ابل الكمير من الباحمين ب

 الت هيرخ
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 انواع الهرمونات التي لها عالقة بتحفيز او تثبيط التزهير 

  Auxinsاالوكسينات -أ

في معبم اضحيان يعمل اضوكسااااين على تمبيط عملية الت هيرد وان تأمير التمبيط الذل تحدما 

ب وجود اضوكساااين والدليل على ذلك اضوكسااايناي على الت هير يعود الى انتاج ايملين بساااب

( التي تمنع اضنتقال القطبي لألوكساايناي اد  الى TIBAفان اسااتمدام مضاااداي اضوكسااين )

 TIBAحدو  الت هيرخ وهناك نتائال دراسااااي متنااضاااة لشذا  حي  لوحب بان اضاااافة ال 

يحد  تمبيط للت هير في بعض انوا  النباتاي ولكن لي  لشا تامير على انوا  نباتية امر خ 

 ان هذا التنااض اد يرجع الى اضتي:

 اضمتنة في التراكي  المستمدماخ -1

 اضافتشا بمواعيد رير مألئمة خ -2

 التفاوي في مرحلة نمو النباي او انوا  النبايخ -3

 اضمتنة في البروة البيئيةخ   -4

 

 Auxin concentration تركيز االوكسين  -1

في عدة انوا  من النباتاي ممل الشااااااعير وفول الصااااااويا فان عملية الت هير تعتمد على 

تركي  اضوكساينخ فالتراكي  العالية منا تحد  التمبيط بينما تسابب التركي  الواطئة تحفي  

ى التمبيط الشاااامل التي الت هير وان سااابب التمبيط بالتركي  العالية لألوكساااين اد يرجع ال

 تحدما ممل هذه التركي  العالية على نمو النباي ولي  بصورة مباشرة على الت هيرخ

     Environment الظروف البيئية  -2

يعتمد عمل اضوكسين على الضوخ ودرجة الحرارة وان التركي  الممالي لألوكسين يتغير 

 تامير على فعالية اضوكسينخ حسب شدة اضضاخة او الفترة الضوئية كما ان للحرارة

    Time of application موعد االضافة  -3

( تمبط الت هير بشدة NAAفي بعض نباتاي النشار القصير ممل الل يال وجد ان اضافة )

اذا اضاية منل بداية فترة البنمد لكن فعاليتا تقل في اضوااي المتامرةخ اما في نباتاي 

ضوكسااااااين يحد  التمبيط عند اضااااااافتا منل ج خ من النشار الطويل ممل ال يوان فان ا

 النشار الطويل لكنا عديم الفعالية في اضوااي اضمر خ
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  Presence of Leavesوجود االوراق  -4

وجد بان هناك دور فعال ينساااجة اضورات بالتامير التمبيطي لألوكساااين في الت هير وفي 

افتا منل فترة الح  الضااااااوئي معبم الحاضي فان التامير التمبيطي لا يبشر عند اضاااااا

Photo induction  لشذا يبدو ان هذا الشرمون يعمل بشااااااكل اولي على اضورات بدض

من القمم حي  ان اضوكسااين المضاااة لنورات اد ينتقل الى القمة النامية ويحد  التامير 

 التمبيطي لأل هارخ

 

    Gibberellinsالجبرلينات  -ب

بان  تاي ذاي النشار الطويال تشااااااير اضبحا   با ناي تحف  الت هير في معبم الن الجبرلي

والنباتاي التي تتطلب البرودةد بينما ض يحصل ذلك في نباتاي النشار القصير او المتعادلة 

ويمبط الجبرلين تكوين اض هار في اشااجار الفاكشة ممل الموب بشااكل رير مباشاارد وذلك 

وجين(خ ان تامير اضاااااافة الجبرلين على الت هير من منل انتاج محف اي اض هار  )الفر

 يعتمد على ماياتي:

  Method and quantity of application  طريقة وكمية اضافته: -1

يعتمد نو  اساااتجابة الجبرلين على طريقة وكمية اضاااافتا وبالررم من بشور حاضي 

ية لكن هناك بعض اضسااااااتعماضي  عال بالجبرلين نتيجة التراكي  ال تاي  با تساااااامم الن

وان عادم  Supra optimalللجبرلين تعتماد على اضاااااااافاة التركي  فوت المماالي 

لكمية الكافيةخ وكذلك نو  الجبرلين بشور اضسااتجابة اد يكون نتيجة لعدم اسااتعمالا با

 GA7ذو فعالية عالية في بعض النباتاي و  GA3لا عناة باضساااتجابةد اذ وجد ان 

 اكمر فعالية في نباتاي امر خ

 

 )درجة الحرارة والضوء(  Weather المناخ    -2

ان اسااااااتجابة الت هير في عدة انوا  من النباتاي التي تتطلب البرودة وذاي النشار 

للت هير  GA3يل للجبرلين لا عناة بدرجة كبيرة بالحرارة المنمفضاااة فتحفي  الطو

في نباتاي النشار القصااير اد يمتفي بشااكل كامل في درجاي الحرارة العاليةد لذب فان 

التغير بدرجاي الحرارة اد يفسار امتنة بعض اضساتجابة للت هير للجبرلين الواردة 

 في كمير من المراجعخ
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 Stage of development  النبات مرحلة نشوء  -3

ان اسااااااتجابة الت هير ضضااااااافة الجبرلين تعتمد على مرحلة تطور النباي عند واي     

اضضاااااااافاة في نبااي الشنادبااخ حصاااااالاي اعلى عناد اضاااااااافاة الجبرلين ابال الحا  

preinduction  وفي نباي الرمرام والمديد حصاااااالي اعلى اسااااااتجابة عند اضااااااافة

 الجبرلين ابل التعرض لبنم طويلخ

  Ethyleneاألثلين  -ج

ان اضافة اضملين تمبط او تؤمر الت هير في عدد من النباتاي لكن في انوا  نباتية امر  

 ممل عائلة اينانا  فان اضافتا تحف  الت هيرخ

 

  Cytokinins السايتوكاينين  -د

تحف  اضااااافة السااااايتوكاينين على تكوين اض هار في عدة انوا  من النباتاي ذاي النشار 

الطويل والتي تتطلب البرودة وفي نباتاي النشار القصااااااير فان التحفي  على اض هار 

بواسطة السايتوكاينين كان بشكل رير مباشر ضن السبب في تحفي الت هير يرجع الى 

 المواد المحف ة للت هير والمواد المصنعة في اضوراتخ يادة انتقال 

 

  ABA حامض االبسسيك  -هـ 

على التقليل من تكوين اض هار في النباتاي النشار الطويل في حين  ABAتعمل اضااااافة 

حف ي بضااااااافتا على تكوين اض هار في عدة انوا  من نباتاي النشار القصاااااايرخ ان 

 الطبيعي ي داد تحي بروة النشار الطويل مقارنة بالنشار القصيرخ  ABAمستو  

 


