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 Growth regulators and seeds منظمات النمو والبذور 

 دور منظمات النمو في االنبات :

يتطلب انبات البذور نظاما انزيميا فعاال للقيام بعمليات البناء والهدم أثناء عملية االنبات وان 

 تخليق هذا النظام االنزيمي يقع تحت سيطرة الهرمونات النباتية وهي كاألتي: 

 الجبرلين -1

اثناااء عمليااة االنبااات يقوم التنين بتحقيز طبقااة االليرون عن طريق توتياا  تينااات 

و  protease    وا        α- amylaseمعينة لتخليق انزيمات تديدة تشاااام  

   Nucleaseوا    Lipaseا 

قا اميليز بهظم النشااااااا   ي  اذ يقوم ال ق  الى األندوساااااابيرم لهظم المواد المخزون  ف والتي تنت

يز بهظم البروتين والنيوكليز بهظم الحامض النووي والاليبيز بهظم الدهون ثمتنتق  والبروت

هذه المنتتات الغذائية المهضااااااومة الى التنين الذي يسااااااتخدمها في عملية نمو الرويشاااااااة 

 والتذير لتكوين بادره تديده.

برلين وبشاااك  عام يعتبر الت  GA3اكثر انواع التبرلين المساااتخدمة في تحقيز االنبات هو 

اكثر مشااتعات االنبات ةوة في مدو واسااع من االنواع النباتية مث  الخول والشااوفان البري 

والقطن والخس والبزاليا وغيرها...كما ان بذور الخس الحساااسااة للضااوء يمكن ان تنبت في 

 الظالم اذا عوملت بحامض التبرلين.

 ABAحامض االبسيسك  -2

  رئيساااي الى التثبيط العام الساااتنساااال التينات يثبط انبات البذور وهذا التثبيط يرتع بشاااك

وعند اضااااااافة التبرلين تم منع هذا     α- amylaseالمساااااانولة عن تكوين األلقاأميليز 

 التثبيط.

 Cytokininالسايتوكانين  -3

ان آلياة عملهاا في انباات الباذور هي زياادة نقااذياة االغشااااااياة من خال  تا ثيرهاا في عما  

قايتوكروم  ية الخلويةم اذ يمكن ان تغير من الموت phytochromال ود في خاليا االغشاااااا

نقاذية الغشااااء وبالتالي الساااماال بانطالق التبرلين خال  نسااايا القباااعة الى طبقة االليرون 

خال  المراح  االولى من االنبات...وايضااااا للسااااايتوكانينات دوران في اسااااتنسااااال الحامض 

 في بذور الحنطة والشعير.  RNAالنووي 
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 Ethylenاالثيلين  -4

يحقز انبات بذور بعض النباتات غير الناضااتة والمساانة ايضااا ل  دور في تنظيم مسااتويات 

االوكساااااين في البذور الكاملة ويتحرر خال  انبات البذورم كما ل  دور تعاوني مع التبرلين 

 والضوء االحمر في انبات بذور الخس.

 

 Auxinsاالوكسين  -5

( فقد IAAات المعروفة هو االندو  اسيستك اسد )يلعب دوران في االنباتم وافض  االوكسين

وتد وباالعتماد على درتة الحرارة ان  يزيد من انبات بذور الخسم والتراكيز العالية من 

االوكسااااينات تثبط االنبات. وبشااااك  عام فان االوكسااااينات اة  فعالية في تحقيز االنبات من 

 التبرلينات والسايتوكانينات. 
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 Seed dormancyي كمون اوسكون البذور   دور منظمات النمو ف

ان الكمون يقع تحات ساااااايطرة توازن هورمونيم وان نظرياة التوازن الهرموني تقو  ان 

الكمون وكسره يعتمد بشك  كبير على التوازن الهورموني في داخ  البذرة بين الهورمونات 

المثبطة والهورمونات المحقزة للنمو وان زيادة الهورمونات المثبطة سااايندي الى اساااتمرار 

 تهي الكمون عندما يزداد تركيز الهورمونات المحقزة. حالة الكمون بينما ين

عام   Khanفيما ي تي نموذج لآلليات الهورمونية الخابااة بكمون البذور والمقترال من ةب  

هورمونات تتحكم في كمون  3المحقز بمساااااااهمة  –( والذي بين في  مقهوم المثبط 1971)

 البذور

 تبرلين سايتوكانين المثبط كمون/انبات

 + _ _ انبات

 + + _ انبات

 + + + انبات

 + _ + كمون

 _ _ _ كمون

 _ _ + كمون

 _ + _ كمون

 _ + + كمون

 

 

 

 


