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بات  ية في الن غذائ قال وتوزيع المواد ال  Translocation and Distributionأنت

of Assimilates  

ان الحاصل االقتصادي ال يعتمد فقط على كمية المواد الغذائية المصنعة بل ايضا تعتمد كمية 

 تلك المواد المنتقلة والمتوزعة على المصبات )زهرة، قرنة ، سنابل، حبوب ، ثمار(.

 

 الهرمونات النباتية بتوزيع المواد الغذائية:دور 

ان الفرق في تركيز المواد الغذائية المصنننعة بين المصنندر والمصننب هو احد االسنناليب التي 

ية دور مهو في توزيا المواد  بات بان للهرمونات الن قالها وتوزيعها ولكن اتضننننننل  تحدد انت

منظمات النمو وقد وجد بان اضننافة  الغذائية اذ لوحظ تجما المواد الغذائية الى موقا اضننافة

منظمات النمو وخصننننوصننننا االوكسننننين والسننننايتوكاينين يزيد من انتقال المواد الغذائية من 

 االوراق . اي ان لمنظمات النمو دور في توزيا المواد الغذائية.

 

 

 Mechanisms of hormoneميكاانيكياة ساااااايارة منظماات النمو عل  ا نتقاال 

directed transport 

شننمل الميكانيكية التيثير المباشننر واير المباشننر على عملية االنتقال ويتضننمن التيثير اير وت

 -المباشر التغيرات التالية:

زيادة سننننعة او قابلية االنسننننجة على تصنننننيا المواد الغذائية الجاهزة لينتقال )قابلية  -1

  .(Source strength المصدر

 Sink  ها المواد الغذائية )قابلية المصبزيادة قابلية او سعة االنسجة التي تتجما في -2

strength.) 

 Mobilizing)  قابلية المصنننبات االخرا بالمنافسنننة على المواد الغذائية المصننننعة -3

ability of competing sinks). 

  



 د. عماد محمود علي  قسم المحاصيل الحقلية  منظمات النمو النباتية
 السابعةالمحاضرة  المرحلة الرابعة                 

 

 

 

أما التأثيرات المباشاااااارة لمنظمات النمو عل  انتقال المواد الغذائية فتشاااااامل التأثير عل  

 -مايأتي:اللحاء من خالل 

 Sieve-tube loading)   زينننادة ميكنننانيكينننة تحمينننل االننننابينننب المنخلينننة -1

mechanisim.) 

 (.Sieve-tube unloading mechanisimزيادة تفريغ االنابيب المنخلية ) -2

 تحفيز االنتقال الطولي ضمن االنابيب المنخلية الذي قد يتيثر باالوكسين.  -3

(Longitudinal transfer within sieve tubes) 

  

 

 المحتوى الهرموني وتوزيعه في البذور النامية:

ان البذور النامية وبشنننكل عاو تحتوي على تركيز اعلى من الهرمونات النباتية مقارنة بباقي 

اجزاء النبات وان تركيزها يتغير حسننننب مرحلة نشننننوء البذور والثمار وعلى سننننبيل المثال 

توجد في انسجة الخزن االولى للبذور او الحبوب )في الفلقتين  ABAوجد ان اكبر كمية من 

في فول الصننننننويا( والجنين واالندوسننننننبيرو في حبوب الذرة الصننننننفراء وان اعلى تركيز 

 لالوكسين  يوجد في االف البذرة في مرحلة ملئ البذرة في نباتات فول الصويا.

 

 لمصدر والمصب :حركة الهرمونات وعالقتها بتوزيع المواد الغذائية بين ا

 ان ظهور التراكيز العالية للهرمونات في البذور النامية قد تشير الى مايلي:

 ان لها دور في ذلك الموقا او االنسجة المحيطة بها او القريبة منها. -1

 انها تنتج في ذلك الموقا ولكنها تتحرك ويبدأ تيثيرها في اماكن اخرا. -2

 ثير الزيادة لتركيز هرمونات اخرا.انها تتجما في ذلك الموقا للتقليل من تي -3

وفيما يتعلق بالنقطتين االخيرتين فانها تشننننننير الى امكانية حركة الهرمونات من البذرة الى 

المصنندر حيا اشننارة بعب االبحاا بانل خالل المرحلة المتيخرة من امتالء البذور في فول 

العنب سننبب انخفاب في الصننويا بينها تنتج اوكسننين يتحرك نحو االوراق. وان أزالة ثمار 

محتوا الجبرلين في االوراق وهذا يعني ان الثمار النامية تصنننننندر كميات من الجبرلين الى 

 االوراق.
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 منظمات النمو وتوزيع المادة الجافة :

يعتمد حاصننل المادة الجافة على كمية المواد الغذائية المصنننعة وكيفة توزيعها باالجزاء التي 

نظمات النمو تعمل على تغير توزيا المادة الجافة ضننمن النبات يتو حصننادها وقد وجد بان م

 لصالل اجزاء النبات التي يتو حصادها.

الى محصول الشيلو ادا الى اعادة توزيا المادة الجافة من  Cultarووجد ان اضافة الكلتار 

ة الساق الى السنابل وبذلك ادا الى زيادة حاصل الحبوب ودليل الحصاد وخفب المادة الجاف

للسنننناق اي انل رفا القابلية التنافسننننية للسنننننابل على المواد الغذائية ما السنننناق )التناف  بين 

 المصبات(.

 


