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 Plant Growth Regulatorsمنظمات النمو النباتية 

بدأ  اعتقاد في بداية القرن التاسع  عرعر بان ظم ا الامالياا الاسعة ية تت با باا اس تسعي ر  

 . hormonesعةياا ظربباا بيظيائية ينت اا النباا  بصسرة  بيمية تسظى هسرظسناا  

في ظنتصف القرن التاس  عرر س سد ظساد ظن ظة لنظس النباا   Sachsلاد افترض المالا 

ال النباا . سفي نات الس ا بان المالا دارسن  تتبسن في االسراق  1870ستنتقل الى اسعععععع

باسعععت ابة لتاثير ال اةبية سال عععسب الظنبمه ظن  اة  Tropismيدرت تاثير  ربة النباا 

ساسعععععتنتن ان نظس النباا يق  ت ا تاثير ظساد ياصعععععة يار ها    phototropismسا دة  

 ( . Sachs النباا ) أي انه أيد فر ية 

ظةا بةظة هسرظسن السل ظرة ظن  بل عةظاب فسعععيسلس يا ال يسان لةتمبير عن ظربباا اسعععتم

تصن  في غدد ياصة ستنتقل بالدا اس الغدة الةظااسية الى ا  اب ال سا االيرى سان البظياا 

القةيةة ظناا  ادرة عةى التاثير عةى عظةية فسعععععة ية ظمينة ستيتةف الاسرظسناا ال يسانية في 

  -اناا :

ن في ظنا ق ظ ددة باغدد الظتيصصة الفرا  الاسرظسن الظمين ةس التاثير الظمين تتبس -1

في ظن قعة بميعدة عن ظن قعة تبسينعه . اظعا الاسرظسنعاا النبعاتيعة ف  يظبننعا في الغعالع  

التظيي  بين ظس   تصععععععني  الاسرظسن  سظن قععة  تععاثيرم عةى الرغا ظن س سد بمض 

 بميدة عن ظن قة تبسينه. الرساهد عةى ان تاثيرم يبسن في ظن قة

ان الاسرظسن ال يساني ظتيصععععععل في التععاثير بينظععا النبععاتي ي ععده عععدد ببير ظن  -2

التاثيراا اعتظادا عةى نسع الم عععععس اس النسعععععين الةي يمثر عةيه سظثل هةم االسعععععبا  

  مةا لةاسرظسناا النباتية عدة تسظياا. 

 

 



 د. عماد محمود علي  قسم المحاصيل الحقلية  لنمو النباتيةمنظمات ا
 المحاضرة االولى المرحلة الرابعة                 

 

 

 

                  or Plant hormones Phytohormonesالهورمونات النباتية  

قل   باا ستنت نة ظن الن باا بترابي  سا ئة  في ظسا   ظمي هي ظربباا  تبسن  بيميا في الن

الى ظسا   ايرى ظن النباا لت ده تأثيرها عةى فمالياا الاسععععععيسلس ية الظيتةاة في النباا. 

( سي ةق Endo genousستسععععظى اي ععععا بظن ظاا النظس الدايةية )اي تنتن دايل النباا 

 ( سترظل يظسة انساع:    Exo genousعةى الظن ظاا الظصنمة بظن ظاا النظس اليار ية )

      Gibberellinsال برليناا  -Auxins           2االسبسيناا  -1

      Ethyleneاالثةين   -Cytokinins        4السايتسبنيناا  -3

  Abscisic acid اظض االبسسك  -5

 مواقع او مناطق أنتاج الهرمونات النباتية

 -تنتن الارظسناا في الظنا ق الامالة ظن النباا سهي بألتي :

 بس  الةقاح سالبسي عععة                              -4األسراق الاتية      -3البراعا     -2أغظاد الرسيرعععة      -1

 البةسر -6األ راف الناظية لةسيقان سال ةسر   -5

 Plant Growth Regulatorsمنظمات النمو النباتية 

هي ظربباا ع سية   د تتبسن  بيميا دايل النباا  اس ظصنمة في الظيتبر ) سهةم االييرة 

اظا ظرعععاباة اس ظ عععادة لامل الاسرظسناا النباتية( سالتي بالترابي  السا ئة ظناا  د ت ا  اس 

 .  تثب  أس ت سر المظةياا الاسيسلس ية في النباا

 Growth inhibitorsمثبطات النمو   

هي الظربباا التي ينت اا النباا  بيميا سالتي لاا تاثير ظاا في تن يا نظ  النظس في النباا 

 ظن ي ل ت  يظاا اس  تةاا لةقظة   Apical meristemستمثر في ظن قة الظرستيا  القظي 
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الت ري  في الب ا ا سالبصل الةي يستيدا لظن   اهرة    Malic hydrazideالناظية ظثل 

 الظي ن، أة يظن  فمالية اس نرا  الظرستيا القظي.

  Growth retardantsمعيقات النمو 

هي الظربباا الظصعععععنمة التي تسعععععب  تاثيراا ظمابسعععععة لتةك التي ي دثاا ال بريةين . سان 

انقسععععععاا   بيمة عظةاا  هي ظن  اس اعا ة التيةيق ال يسي لة بريةين . ستسصععععععف باناا تظن 

سبالتالي   Subapical Meristemساسععععت الة الي يا في ظن قة الظرسععععتيا ت ا القظي  

تقةل ظن اسعت الة السعاق سأسعتيدظا ت اريا لتقصعير  سل النباا ظثل ظربباا السعايبسسعيل  

CCC   سالبةتارCultar       Mo- 1618 سPhosphon-D  سأالثياسنEthephon 

 سالتي يظبن ظن  فمةاا با افة ال بريةين . سان هةم الظساد استيدظا لتقصير  سل الساق .

 بعض الفروق بين الهورمونات النباتية واالنزيمات

 ن يااإل اسرظسن نباتــيال

هي ظساد ع عععسية تسعععي ر عةى فمالياا 

 النباا

هس تربي  برستيني يمدي س ياة الماظل 

 الظساعد

 ةس  بيمة تيصصية عدة س ائف لةنباالةاسرظسن السا د 

ةاا  بيمعة تعاثير بعالظن قعة التي تنت اععا 

 سالظنا ق البميدة عناا

يظبن ان تار  في اليةية التي تتبسن ظناا 

الى ظنعا ق ايرى اس اناعا تبقى في نات 

 الي يا الظبسنة لاا

 ت ده التاثير ببظياا ببيرة تتبسن ست ده التاثير ببظياا  ةيةة  دا
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 Auxinsاالوكسينات 

 Auxeinهي اسل الاسرظسناا الظبتراة .  بةظة اسبسين ظرتقة ظن البةظة ال تينية 

. سبان ابترعععععافاا نتي ة لت ار  رعععععارل دارسن to growthسالتي تمني الى النظس 

عةى االنت اب ال ععسئي . اة ال   ان اغظاد رسيرععة  رععيرععة البناري ت ار ياصععية 

ن س  اة ال عععسب ( اسعععت ابة الى ال عععسب الظظتل ظن  بل  االنت اب ال عععسئي ) نظس

غظد الرسيرعععة سان الرسيرعععة ال تنت ي اةا تا تغ ية  ظتاا بق مة ظن السرق اس غ اب 

  ا ي ظمتا سعةى هةا االسات تبان دارسن في بتابه )  سة ال ربة في النباا ( ان 

ثير يعال عةى بمض الظ ا اا تنتقعل ظن القظعة الى ظن قعة النظس سهنعاك ت ار تعا

 النظس .

 Cell enlargementلعةلعك فاي تمتبر ظساد النظس التي ت ا  التسسععععععي  اليةسي 

 IAAسبععةلععك تمتبر هي ابثر ظن ظععاا النظس رععععععارة، سيمتبر  ععاظض االنععدسليععك 

Indole acetic acid   ارعععار انساع االسبسعععيناا الظنت ة  بيميا سهس اسل ظرب

 اسبسيني تا ع له سترييل.

بسعععيناا في ظنا ق النظس النرععع ة ظثل  ظا السعععيقان سالثظار الاتية سالاةق تترب  االس

النباتية.يظبن تس ععععيث تأثير االسبسععععيناا عةى النباتاا بتمريض بادراا النباا الى 

ظصععدر  ععسب سي ل عدة سععاعاا تن ني البادراا بأت ام ال ععسب نتي ة السععت الة 

سبسعععيناا في ال اة الظمر عععة الي يا في ال اة االيرى الظمابسعععة لة عععسب، اظا اال

ن يظاا، ستسةك أ  اب النباتاا الناظية ت ا بثافة  لة سب فأناا تت  ا بامل تأثير اال

 عسئية  ةيةة نات السعةسك السعابق الةبر. أة تسعت يل الي يا بسعب  تربي  االسبسععين 

بظا هس  Cell etiolationفي مل سعععاق النباا  سيل سن يف ستمرف هةم ال اهرة 

 في بادراا االر ار الناظية ت ا بساب نباتي بثيف.ظ    

تن ني النباتاا الظ ععععع  مة سالظس سدة بس ععععع  افقي نتي ة لتأثير االسبسعععععين ن س 

 االعةى سالةي يمظل عةى است الة الي يا في اال   االسال  ظن الساق.

ت ار نتي ة لتس ي  االسبسعععععين، أة ان  Apical dominanceان السعععععيادة القظية 

انتاج هةا الارظسن في القظة النباا يياض اس يظن  تبسين البراعا السععععاةى الظس سدة 

عةى الساق. سا الة ال  ب الي ري الرئيسي ظن النباا يمظل تر ي  ت سير البراعا 

تأثير السععععععاةية ظم يا تارعاا  انبية سبةلك ال ال في الةرة فالمرنسل االسل يقسا ب

هرظسني سةلك بالسعي رة عةى المرانيل السعاةية سيظنماا ظن الت سر لبن عند ا الته 

 فأن تاثيرم الارظسني سي ال س د تت سر المرانيل الساةية.
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تتبسن االسبسععيناا في االنسعع ة الظرسععتيظية النرعع ة ظثل رسيرععاا ال رععائ ،  ظة 

 النباتاا، الاةقتين سال نين.  

 

 انتقال االوكسين 

ظن  ظة النباا )االغظدة(  Polarان انتقال االسبسين هس انتقال   بي   Wentاعتبر
الى القاعدة ي ل االنسعععع ة السعائية  سبةلك في عرسق االسراق بساسعععع ة االنسعععع ة 

السعائية . اظا في ال ةسر الاتية فيبسن انتقال االسبسععععععين ابثر ظي  ن س االبتماد عن 

 سا / ساعة. 1.5 – 0.5لقظة الى القاعدة بسرعة القظة الناظية . أة يت رك ظن ا

 موقع تصنيع االوكسين 

بربل عاا هس ظنرأ البناب ال يسي ل سبسين   Tryptophanيمتبر ال اظض االظيني

تية سالبةسر أثناب ظرا ل في النباا سان ةلك يتا في ظنارععععععا األسراق ساألسراق الا
 .تبسيناا

 


