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The PhytohormonesThe Phytohormonesمواد النمو النباتیةمواد النمو النباتیة

ØØالھرمونات، وھي ما یصنعھا النبات نفسھ، وقد أمكن الھرمونات، وھي ما یصنعھا النبات نفسھ، وقد أمكن ، ، المواد المنشطة للنمو نوعانالمواد المنشطة للنمو نوعان
وفصلھا فى حالة نقیة، وفصلھا فى حالة نقیة، ، ، استخراج بعض ھذه المواد من المناطق النامیة، فى النباتاستخراج بعض ھذه المواد من المناطق النامیة، فى النبات

لذلك أمكن دراسة التركیب الكیماوى لھذه المواد، ومنھا األوكسینات والھیترو لذلك أمكن دراسة التركیب الكیماوى لھذه المواد، ومنھا األوكسینات والھیترو 
..أوكسینات ومشتقاتھماأوكسینات ومشتقاتھما

ØØ   وھناك المنشطات الصناعیة، والغیر نباتیة، والتى یمكن تركیبھا صناعیا، ولھا نفس وھناك المنشطات الصناعیة، والغیر نباتیة، والتى یمكن تركیبھا صناعیا، ولھا نفس
ومن بین ھذه ومن بین ھذه ، ، التأثیر، تقریبا، على عملیة النمو، شأنھا فى ذلك شأن الھرموناتالتأثیر، تقریبا، على عملیة النمو، شأنھا فى ذلك شأن الھرمونات

وأحماض، واسترات، وأحماض، واسترات، ، ، وحمض الخلیك الفینیلىوحمض الخلیك الفینیلى، ، واالیثیلینواالیثیلین، ، المواد،أول أكسید الكربونالمواد،أول أكسید الكربون
وأمالح أخرى كربونیة غیر مشبعة وتتوقف درجة تنشیط النمو، باستخدام ھذه المواد، وأمالح أخرى كربونیة غیر مشبعة وتتوقف درجة تنشیط النمو، باستخدام ھذه المواد، 

وكمیة المادة المستعملة، وكمیة المادة المستعملة، ، ، على عوامل عدة، منھا نوع النبات، والعضو النباتى نفسھعلى عوامل عدة، منھا نوع النبات، والعضو النباتى نفسھ
  ..ونوعھاونوعھا



The PhytohormonesThe Phytohormonesمواد النمو النباتیة مواد النمو النباتیة 

Growth RegulatorsGrowth Regulatorsالمواد المنظمة للنمو المواد المنظمة للنمو    
وأنسجتھ وأعضائھ، والبد  وأنسجتھ وأعضائھ، والبد  . . من الواضح أن نمو النبات ھو محصلة لنمو جمیع خالیاهمن الواضح أن نمو النبات ھو محصلة لنمو جمیع خالیاه        

أن یكون ھناك قوي معینة، تعمل علي تنظیم معدالت نمو ھذه الخالیا، واألعضاء أن یكون ھناك قوي معینة، تعمل علي تنظیم معدالت نمو ھذه الخالیا، واألعضاء 
ھذه القوي المنظمة للنمو، ما  ھذه القوي المنظمة للنمو، ما  ... ... النباتیة، حتي ینمو النبات، في النھایة، كوحدة متكاملةالنباتیة، حتي ینمو النبات، في النھایة، كوحدة متكاملة

ھي إال مواد كیماویة عضویة معینة، تتكون في بعض األنسجة النباتیة، بكمیات ھي إال مواد كیماویة عضویة معینة، تتكون في بعض األنسجة النباتیة، بكمیات 
ضئیلة، وتنتقل منھا إلي أنسجة أخري، في نفس النبات، حیث تنظم معدل نمو، ھذه ضئیلة، وتنتقل منھا إلي أنسجة أخري، في نفس النبات، حیث تنظم معدل نمو، ھذه 

  ..األنسجةاألنسجة



The PhytohormonesThe Phytohormonesمواد النمو النباتیة مواد النمو النباتیة 

وقد أمكن عزل بعض ھذه المواد من النبات، وتقدیر كمیتھا، وإثبات أنھا تنشط نمو وقد أمكن عزل بعض ھذه المواد من النبات، وتقدیر كمیتھا، وإثبات أنھا تنشط نمو ••
..النبات، عند معاملتھ بھا ثم أصبحت الھرمونات النباتیة علمًاالنبات، عند معاملتھ بھا ثم أصبحت الھرمونات النباتیة علمًا

--::ومن المصطلحات المستخدمة في ھذا العلم ما یليومن المصطلحات المستخدمة في ھذا العلم ما یلي••
Growth regulatorsGrowth regulatorsمنظمات النمومنظمات النمو) ) ١١        
ØØ وھو مصطلح مرادف لمصطلح مواد النمو وھو مصطلح مرادف لمصطلح مواد النموGrowth substancesGrowth substances : : وھى وھى

مركبات عضویة، صناعیة، غیر المواد الغذائیة، لھا القدرة على التأثیر على نمو  مركبات عضویة، صناعیة، غیر المواد الغذائیة، لھا القدرة على التأثیر على نمو  
أو أو   PromotePromoteوتتضمن ھذه المجموعة المواد التي تشجع وتتضمن ھذه المجموعة المواد التي تشجع . . النبات، بتركیزات ضئیلةالنبات، بتركیزات ضئیلة

..النمو، أو أي عملیة فسیولوجیة أخري فى النباتالنمو، أو أي عملیة فسیولوجیة أخري فى النبات  modifymodifyأو تحور أو تحور   inhibitinhibitتثبیط تثبیط 



The PhytohormonesThe Phytohormonesمواد النمو النباتیة مواد النمو النباتیة 

--::ومن المصطلحات المستخدمة في ھذا العلم ما یليومن المصطلحات المستخدمة في ھذا العلم ما یلي••
    ::  phytohormonesphytohormonesأو أو   Plant hormonesPlant hormonesھرمونات نباتیة ھرمونات نباتیة ) ) ٢٢        
ØØ وھو مصطلح یطلق على منظمات النمو، التي تنتج طبیعیا، وبكمیات ضئیلة، في جزء وھو مصطلح یطلق على منظمات النمو، التي تنتج طبیعیا، وبكمیات ضئیلة، في جزء

ما من النبات، ویظھر تأثیرھا الفسیولوجى، في غیر المكان الذي تكونت فیھ، أي ما من النبات، ویظھر تأثیرھا الفسیولوجى، في غیر المكان الذي تكونت فیھ، أي 
خالل النبات، من أماكن إنتاجھا، إلي أماكن تأثیرھا خالل النبات، من أماكن إنتاجھا، إلي أماكن تأثیرھا   --عادة عادة   --تتحرك الھرمونات تتحرك الھرمونات 

وبناء على ھذا التعریف، ال یطلق لفظ ھرمون على الكیماویات الشبیھة التي وبناء على ھذا التعریف، ال یطلق لفظ ھرمون على الكیماویات الشبیھة التي . . وعملھاوعملھا
تخلق في المعمل، أو المركبات الغذائیة، التي تخلق داخل النبات، وتعتبر أساسا للنمو؛  تخلق في المعمل، أو المركبات الغذائیة، التي تخلق داخل النبات، وتعتبر أساسا للنمو؛  

  ..ومصدرا للطاقة؛ مثل السكریات واألحماض األمینیةومصدرا للطاقة؛ مثل السكریات واألحماض األمینیة
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--::وتقسم منظمات النمو، حسب تأثیرھا على النبات، إليوتقسم منظمات النمو، حسب تأثیرھا على النبات، إلي
Growth promotersGrowth promotersمشجعات أو منشطات النمو مشجعات أو منشطات النمو ) ) ١١
    Growth retardantsGrowth retardantsمعوقات أو مؤخرات النمو معوقات أو مؤخرات النمو ) ) ٢٢
Growth inhibitorsGrowth inhibitorsمثبطات النمو مثبطات النمو ) ) ٣٣



AuxinsAuxinsاألوكسینات األوكسینات 

IAAIAA) ) حامض الخلیكحامض الخلیك  --٣٣--أندولأندول((األوكسین الطبیعي األوكسین الطبیعي       
ØØ وتوجد األوكسینات في جمیع النباتات الراقیة وتنحصر مصادر تكوینھا، فى القمم وتوجد األوكسینات في جمیع النباتات الراقیة وتنحصر مصادر تكوینھا، فى القمم

النامیة للسوق والجذور، والمناطق المرستیمیة، واألنسجة النشطة؛ مثل البراعم النامیة للسوق والجذور، والمناطق المرستیمیة، واألنسجة النشطة؛ مثل البراعم 
كما یتكون بنسبة أقل، فى األوراق الحدیثة، خالل فترة استطالة األوراق، في كما یتكون بنسبة أقل، فى األوراق الحدیثة، خالل فترة استطالة األوراق، في . . الطرفیةالطرفیة

    ..النباتات الراقیةالنباتات الراقیة



AuxinsAuxinsاألوكسینات األوكسینات 

IAAIAA) ) حامض الخلیكحامض الخلیك  --٣٣--أندولأندول((األوكسین الطبیعي األوكسین الطبیعي       
          



AuxinsAuxinsاألوكسینات األوكسینات 

::BioassaysBioassaysاالختبارات الحیویة االختبارات الحیویة       
وفي وفي . . تستخدم للتعرف على األوكسینات، ولبیان تأثیر الخصائص الھرمونیة لھاتستخدم للتعرف على األوكسینات، ولبیان تأثیر الخصائص الھرمونیة لھا        

::االختبارات الحیویة، تستعمل المادة الحیة مثلاالختبارات الحیویة، تستعمل المادة الحیة مثل
.   .   اختبار انحناء غمد ریشة الشوفاناختبار انحناء غمد ریشة الشوفان  --١١        
..اختبار قطاعات غمد ریشة الشوفاناختبار قطاعات غمد ریشة الشوفان  --٢٢        

..اختبار انحناء ساق البسلة المشقوقاختبار انحناء ساق البسلة المشقوق  --٣٣
    ..اختبار تثبیط جذر نبات حب الرشاداختبار تثبیط جذر نبات حب الرشاد  --٤٤  



AuxinsAuxinsاألوكسینات األوكسینات 

::وأھم التأثیرات الفسیولوجیة لألوكسینوأھم التأثیرات الفسیولوجیة لألوكسین        
          

.   .   Cellular elongationCellular elongationاستطالة الخلیة استطالة الخلیة   --١١        
).).تغیر تكوین الجدارتغیر تكوین الجدار((نقص الضغط الجدارى وارتخاء الجدار الخلوي نقص الضغط الجدارى وارتخاء الجدار الخلوي   --٢٢        

..تنشیط التنفستنشیط التنفس  --٣٣
  ..االنتحاءاتاالنتحاءات  --٤٤  



GibberellinsGibberellinsالجبریللینات الجبریللینات 

          التأثیرات الفسیولوجیة للجبریللیناتالتأثیرات الفسیولوجیة للجبریللینات      
.   .   استطالة الخلیة، وزیادة النمو الطولي للساقاستطالة الخلیة، وزیادة النمو الطولي للساق  --١١        

..على إفراز اإلنزیماتعلى إفراز اإلنزیمات) ) الشعیرالشعیر((یشجع الجبریللین طبقة األلیرون في الحبوب یشجع الجبریللین طبقة األلیرون في الحبوب   --٢٢        
..یشجع الجبریللین علي بناء وتطور األحماض النوویة والبروتینیشجع الجبریللین علي بناء وتطور األحماض النوویة والبروتین  --٣٣

..الجبریللین یعمل على تشجیع العقد البكري وتكوین وتمیز الثمار الالبذریةالجبریللین یعمل على تشجیع العقد البكري وتكوین وتمیز الثمار الالبذریة  --٤٤        
..التغلب علي تأثیر الضوء المثبط للنموالتغلب علي تأثیر الضوء المثبط للنمو  --٥٥        
..لھ دور واضح في تشجیع االزھار خاصة لنباتات النھار الطویللھ دور واضح في تشجیع االزھار خاصة لنباتات النھار الطویل  --٦٦        
..یشترك مع عوامل أخري في تحدید النسبة الجنسیة لالزھاریشترك مع عوامل أخري في تحدید النسبة الجنسیة لالزھار  --٧٧        



GibberellinsGibberellinsالجبریللینات الجبریللینات 

::انتقال الجبریللینانتقال الجبریللین      
علي الرغم من ان مواضع تخلیق الجبریلین في أنسجة النبات لم تحدد بعد تحدیدًا علي الرغم من ان مواضع تخلیق الجبریلین في أنسجة النبات لم تحدد بعد تحدیدًا       

قاطعا، إال انھ من المرجح أن یتم تخلیق الجبریلین في القمم النامیة للنبات في السوق قاطعا، إال انھ من المرجح أن یتم تخلیق الجبریلین في القمم النامیة للنبات في السوق 
وتختلف تركیزات الجبرلینات في وتختلف تركیزات الجبرلینات في . . والجذور واألوراق الحدیثة الغیر كاملة النمووالجذور واألوراق الحدیثة الغیر كاملة النمو

فالبذور الغیر فالبذور الغیر . . األنسجة النباتیة المختلفة تبعا لحالة النبات الفسیولوجیة، وطور النمواألنسجة النباتیة المختلفة تبعا لحالة النبات الفسیولوجیة، وطور النمو
..ناضجة تحتوي علي كمیات اكبر نسبیا من الجبریلین مقارنة بمثیلتھا الناضجةناضجة تحتوي علي كمیات اكبر نسبیا من الجبریلین مقارنة بمثیلتھا الناضجة



GibberellinsGibberellinsالجبریللینات الجبریللینات 

        



CytokininesCytokininesالسیتوكینینات السیتوكینینات 

::التأثیرات الفسیولوجیة للسیتوكینیناتالتأثیرات الفسیولوجیة للسیتوكینینات      
یرى العدید من الباحثین أن التأثیرات الفسیولوجیة للسیتوكینات ترجع إلى ارتباطھ یرى العدید من الباحثین أن التأثیرات الفسیولوجیة للسیتوكینات ترجع إلى ارتباطھ         

فقد افترض البعض دخولھ مباشرة فى فقد افترض البعض دخولھ مباشرة فى . . الوثیق بتخلیق األحماض النوویة والبروتیناتالوثیق بتخلیق األحماض النوویة والبروتینات
--ttخاصة الشق الناقل لألحماض النوویة خاصة الشق الناقل لألحماض النوویة   RNARNAتركیب الحمض النووى الریبوزى تركیب الحمض النووى الریبوزى 

RNARNA    فھو یرتبط ارتباطًا بھ طبیعیًا، وانھ یتخصص فى تنظیم العملیات الحیویة أثناء  فھو یرتبط ارتباطًا بھ طبیعیًا، وانھ یتخصص فى تنظیم العملیات الحیویة أثناء
، عالوة على تأثیره الموجب على ، عالوة على تأثیره الموجب على TranscripionTranscripionمرحلة النسخ أو الترجمة الوراثیة مرحلة النسخ أو الترجمة الوراثیة 

فى الطور فى الطور   DNADNAمعدل ازدواج وتضاعف الحمض النووى الدى أوكسى ریبوزى معدل ازدواج وتضاعف الحمض النووى الدى أوكسى ریبوزى 
  ..النھائى النقسام السیتوبالزم النھائى النقسام السیتوبالزم 



CytokininesCytokininesالسیتوكینینات السیتوكینینات 

        



EthyleneEthyleneاإلیثیلین اإلیثیلین 

::تخلیق االیثیلینتخلیق االیثیلین      
اختلفت اآلراء حول میكانیكیة تخلیق االیثیلین في النبات، فیري البعض تخلیق من  اختلفت اآلراء حول میكانیكیة تخلیق االیثیلین في النبات، فیري البعض تخلیق من          

احماض دورة كربس مثل حمض السكسنیك والفیوماریك والمالیك بفقد ثاني أكسید احماض دورة كربس مثل حمض السكسنیك والفیوماریك والمالیك بفقد ثاني أكسید 
-- CHCH22= CH = CH((الكربون لتكون حمض االكریلیك الكربون لتكون حمض االكریلیك  CooHCooH ( (  الذي یفقد ثاني أكسید  الذي یفقد ثاني أكسید

 Decarboxylases Decarboxylasesالكربون أیضا بفعل األنزیمات النازعة لمجموعة الكربوكسیل الكربون أیضا بفعل األنزیمات النازعة لمجموعة الكربوكسیل 
..HH33CHCH
بتحلیلھا إلي األحماض بتحلیلھا إلي األحماض )  )  اللیبوبروتیناللیبوبروتین((ویري آخرون أنھ یتخلق من البروتینات الدھینة ویري آخرون أنھ یتخلق من البروتینات الدھینة         

والتي تتعرض لسلسلة أكسدة تنتھي بتخلیق  والتي تتعرض لسلسلة أكسدة تنتھي بتخلیق  ) ) حمض اللینولینیكحمض اللینولینیك((الدھنیة الحرة الدھنیة الحرة 
  ..االیثیلیناالیثیلین



EthyleneEthyleneاإلیثیلین اإلیثیلین 

التأثیرات الفسیولوجیة لالثیلینالتأثیرات الفسیولوجیة لالثیلین      
Fruit ripeningFruit ripeningإنضاج الثمار إنضاج الثمار   --١١        
إنبات البذور ونمو البادراتإنبات البذور ونمو البادرات  --٢٢        
  تساقط األوراقتساقط األوراق  --٣٣        
تثبیط استطالة ونمو الجذور والسیقان واألوراق والبراعمتثبیط استطالة ونمو الجذور والسیقان واألوراق والبراعم  --٤٤        
تثبیط األزھار أو تشجیعھتثبیط األزھار أو تشجیعھ  --٥٥        
التأثیر علي النمو الخضري وطور الراحةالتأثیر علي النمو الخضري وطور الراحة  --٦٦        



EthyleneEthyleneاإلیثیلین اإلیثیلین 

        



Growth RetardantsGrowth Retardantsمعوقات النمو معوقات النمو 

::التأثیر الفسیولوجي لمعوقات النمو على النباتاتالتأثیر الفسیولوجي لمعوقات النمو على النباتات      
ولذلك تختلف استجابة األصناف المختلفة، من الجنس ولذلك تختلف استجابة األصناف المختلفة، من الجنس . . معوقات النمو عالیة التخصصمعوقات النمو عالیة التخصص        

تعوق استطالة ساق تعوق استطالة ساق   ١٦١٨١٦١٨  --فالسیكوسیل واالموفالسیكوسیل واالمو. . النباتي الواحد، للمركب الواحدالنباتي الواحد، للمركب الواحد
والفوسفون یعوق نمو البیتونیا، بینما ال یؤثر علیھا  والفوسفون یعوق نمو البیتونیا، بینما ال یؤثر علیھا  . . الشجیرات، والكوسة، والخیارالشجیرات، والكوسة، والخیار

..السیكوسیلالسیكوسیل



Growth RetardantsGrowth Retardantsمعوقات النمو معوقات النمو 

--::وأھم التأثیرات الفسیولوجیة لمعوقات النموما یليوأھم التأثیرات الفسیولوجیة لمعوقات النموما یلي        
. . منع او اعاقة انقسام الخلیة، في منطقة المرستیم القمي،  واعاقة استطالتھامنع او اعاقة انقسام الخلیة، في منطقة المرستیم القمي،  واعاقة استطالتھا    --١١        
.  .  زیادة قطر الساق والنمو العرضي في خالیا النباتات المعاملةزیادة قطر الساق والنمو العرضي في خالیا النباتات المعاملة  --٢٢        
..إسراع األزھارإسراع األزھار  --٣٣        
. . تقلیل طول النبات، وحجم المجموع الخضري، لعدید من األنواع النباتیةتقلیل طول النبات، وحجم المجموع الخضري، لعدید من األنواع النباتیة  --٤٤        
.  .  زیادة محتوى الكلوروفیلزیادة محتوى الكلوروفیل  --٥٥        
..تكوین جذور قصیرة وتنشیط تكوین الجذور العرضیة على العقلتكوین جذور قصیرة وتنشیط تكوین الجذور العرضیة على العقل  --٦٦        
. . زیادة سرعة انتقال الفوسفور وتراكمھزیادة سرعة انتقال الفوسفور وتراكمھ  --٧٧        
. . زیادة امتصاص الجذور للعناصر المعدنیةزیادة امتصاص الجذور للعناصر المعدنیة  --٨٨        



Growth InhibitorsGrowth Inhibitorsمثبطات النمومثبطات النمو

::Abscisic acidAbscisic acidحمض األبسیسیك حمض األبسیسیك : : أوالأوال      
ال یوجد تعریف محدد لحمض االبسیسیك، ولكن یشار إلیھ بأنھ مادة ذات طبیعة ال یوجد تعریف محدد لحمض االبسیسیك، ولكن یشار إلیھ بأنھ مادة ذات طبیعة         

ھرمونیة، تتحكم بصفة أساسیة في تساقط األعضاء النباتیة وطور الراحة والسكون ھرمونیة، تتحكم بصفة أساسیة في تساقط األعضاء النباتیة وطور الراحة والسكون 
والشیخوخة وعملیات فسیولوجیة أخري في العدید من النباتات بطریق غیر مباشر، أو والشیخوخة وعملیات فسیولوجیة أخري في العدید من النباتات بطریق غیر مباشر، أو 
عن طریق التداخل مع الھرمونات األخري المنشطة كاألوكسینات والجبریلینات حیث عن طریق التداخل مع الھرمونات األخري المنشطة كاألوكسینات والجبریلینات حیث 

..یقلل استجابة النباتات لھایقلل استجابة النباتات لھا



Growth InhibitorsGrowth Inhibitorsمثبطات النمومثبطات النمو

::Abscisic acidAbscisic acidحمض األبسیسیك حمض األبسیسیك     
          



Growth InhibitorsGrowth Inhibitorsمثبطات النمومثبطات النمو

الفینوالتالفینوالت: : ثانیاثانیا      
وھي مركبات تشترك حلقھ الفینول في تركیبھا، لھا القدرة علي تثبیط بعض ظواھر  وھي مركبات تشترك حلقھ الفینول في تركیبھا، لھا القدرة علي تثبیط بعض ظواھر          

النمو مثل االستطالھ وخروج البراعم من طور السكون واإلنبات ، ومن امثلتھا النمو مثل االستطالھ وخروج البراعم من طور السكون واإلنبات ، ومن امثلتھا 
..احماض القیریولیك والباراھیدروكسي بنزویك والجالیكاحماض القیریولیك والباراھیدروكسي بنزویك والجالیك



Growth InhibitorsGrowth Inhibitorsمثبطات النمومثبطات النمو

Anti auxinsAnti auxinsمضادات األوكسین مضادات األوكسین   --::ثالثاثالثا      
وكسین، اكتشفت وجود بعضھا طبیعیا، وتم وكسین، اكتشفت وجود بعضھا طبیعیا، وتم وھي مواد مضادة في تأثیرھا لفعل األوھي مواد مضادة في تأثیرھا لفعل األ        

ویشابھ التركیب الجزیئي لھذه المركبات، تركیب األوكسینات، إال أنھا  ویشابھ التركیب الجزیئي لھذه المركبات، تركیب األوكسینات، إال أنھا    تصنیع أخريتصنیع أخري
. . تفتقر ألحد الشروط الواجب توافرھا او التركیب الجزیئي لالوكسین إلظھار نشاطھتفتقر ألحد الشروط الواجب توافرھا او التركیب الجزیئي لالوكسین إلظھار نشاطھ

مجموھة كربوكسیل حامضیة في السلسلة مجموھة كربوكسیل حامضیة في السلسلة + + توزیع فراغي خاص لحلقة غیر مشبعة توزیع فراغي خاص لحلقة غیر مشبعة ((
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