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

 

 

 

 Growth regulators and cereal crops  منظمات النمو ومحاصيل الحبوب 

 أهداف أستخدام منظمات النمو في محاصيل الحبوب

 منع او مقاومة االضطجاع -1

 تنظيم نمو ونشوء النباتات هرمونيا وعالقة ذلك بالحاصل ومكوناته. -2

 

 أهم المنظمات المستخدمة تجاريا في محاصيل الحبوب 

   Cultarالكلتار   -1

وهو االسم الكيماوي  CCCوهو االسم الشائع و    chloromequatالسايكوسيل  -2

  وهو االسم التجاري. cycocel    له و

3- Mepiquat chloride  

  Ethephonاألثيفون  -4

و الكلتار   cycocell   ان اكثر هذه المواد استخداما في محاصيل الحبوب هو السايكوسيل 

cultar السايكوسيل الى مجموعة معيقات النمو. وهي مركبات تمنع أنقسام الخاليا . وينتمي

في منطقة المرستيم تحت القمي )المرستيم األبتدائي لألستطالة( وبالتالي تقل أستطالة الساق 

 فينعكس ذلك أيجابا على خفض نسبة األضطجاع في المحاصيل الحقلية.

 ية  نتأئج أستخدام السايكوسيل في المحاصيل الحقل

يقلل من ارتفاع النبات ويزيد من سمممممممك السممممممالميات وبالتالي يمكن للنبات مقاومة  -1

 االضطجاع.

 أدى الى زيادة الحاصل. -2

 سهل الحصاد الميكانيكي وقلل الحاجة الى التجفيف الصناعي بعد الحصاد. -3

أفضمممل وقت ألضمممافة السمممايكوسممميل للحنطة هو عندما تكون الفروع في بداية مرحلة  -4

 عقدة.تكوين اول 

أن تأثيره قليل نسبيا على السالميات القاعدية في الساق وتأثيره اكبر على السالميات  -5

 العليا.

ومن الممكن أن يعمل  GAيسبب أستجابة مضادة لتلك التي يسببها حامض الجبرليك  -6

 على منع التخليق الحيوي للجبرلين.
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يعرف بأنه مضمماد للجبرلين ويرثر على السممالميات القاعدية والسممالميات   Cultarالكلتار 

العليا للنبات. ولكن تأثيره اكبرعلى السممالميات القاعدية لسمماق الحنطة. ولهذا السممبب أعطى 

الكلتار سمميطرة كبيرة على األضممطجاع الحاصممل بالحنطة قياسمما بالسممايكوسمميل حي  يردي 

 ة لتقليل االرتفاع المبكر في منطقة السالميات القاعدية.الكلتار الى زيادة قوة الساق نتيج

 

 المركبات المستخدمة لمقاومة االضطجاع في الشعير

   Terpalالتربال  -1

   Ceroneالسيرون  -2

أن مبدأ عمل التربال هو تقليل أرتفاع السمممممميقان وتثخين االنسممممممجة في منطقة السممممممالميات 

وزيادة المقاومة لألضطجاع .. افضل وقت وخاصة القاعدية وبالنتيجة زيادة صالبة الساق 

 ألضافته هو بين مرحلتي العقدة الثانية وظهور ورقة العلم. 

أما السممميرون فهو يحد  تأثيره في  جزء العلوي من نباتات الشمممعير  وخاصمممة في المنطقة 

الواقعة فوق وتحت ورقة العلم. احسمممممن وقت ألضمممممافته هو بين مرحلتي ظهور ورقة العلم 

 فا في السنبلة.وظهور الس

 لتر / هكتار. 2الجرعة المستخدمة في التربال 

 لتر /هكتار. 1 – 0.75الجرعة المستخدمة في السيرون هي 

 ويعتبر التربال فعال جدا لمنع االضطجاع في الحنطة.

 

 وزن الحبة المفردة:

ولهذا ان وزن الحبة يعتمد بشممكل كبير على معدل تجهيز الميذيات وطول فترة أمتالء الحبة 

اعطي اهتماما خاصمممما بعملية التمثيل الضمممموئي خالل فترة أمتالء الحبة ي ولكن في البحو  

الحديثة وجد ان وزن الحبة ال يعتمد فقط على معدل تجهيز الميذيات وأنما يعتمد ايضمأ قدرة 

او سممعة الحبة في خزن هذه الميذيات ي وهناك دور للهرمونات النباتية في زيادة وزن الحبة 

 خالل تأثيرها في العمليات الفسلجية االتية :من 
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 .تنظيم سعة الخزن في الحبة المفردة 

 .تنظيم قوة أمتالء الحبة 

  .تنظيم فترة امتالء الحبة 

 

 قوة جذب المغذيات الى الحبة )أمتالء الحبة(

هناك دور للهرمونات النباتية في جذب الميذيات الى الحبة ومنها السمممممايتوكاينين والجبرلين 

 االوكسين. وهناك مالحظات تدعم مساهمة الهرمونات بقوة أمتالء الحبة وهي كاألتي :و

 ان اكبر جزء من الجبرلينات واالوكسينات يقع في السويداء. -1

( قد زاد من أنتقال الميذيات من IAAان معاملة سنابل الحنطة باألندول اسيتك اسيد ) -2

 االوراق العلمية الى السنبلة.

مقارنة  IAAأصممممممناف الحنطة ذات وزن الحبة الكبير يكون ذات محتوى أعلى من  -3

 باصناف الحبة الصيير.  

 

 دور منظمات النمو في أنتاج البذور:

تسمممتخدم معوقات النمو ومنها السمممايكوسممميل واألثيفون في زيادة حاصمممل الحبوب من خالل 

 دورها األيجابي في االتي:

 منع االضطجاع. -1

 السماد النيتروجيني .السماح باستخدام  -2

ية الى الحبة خالل فترة أمتالء الحبوبي حي  تكون  -3 قال المواد اليذائ منع عرقلة أنت

 النباتات قائمة او غير مضطجعة باستخدام هذه المعوقات. 

لتسمممممهيل عملية الحصممممماد الميكانيكي للبذور دون التاثير على الحاصمممممل وخاصمممممة  -4

 محاصيل زهرة الشمس والقطن والسلجم.

 


