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الهرمونات النباتية واالجهاد المائي:
الهرمونات النباتيـــــة:
الهرمونات النباتيـة عبارة عن مركبات عضوية طبيعية أو اصطناعية تؤثـر في بعض العمليات
العامه عند النباتات التي ينتج عنها تغي ار في مظاهر نموها المختلفـة ،فالهرمونات تعمـل
كإشارات كيميائيـة أو حاثات لتنشيـط أو تثبيـط نمو النبات .يـالحـظ على الهرمونات النباتيـة
(عكس الهرمونات الحيوانيـة) أنها تؤثـر في عمليات فيزيولوجيـة عديدة ومختلفة في جسـم النبات
فينعكس ذلك على أكثر من مظهر من مظاهـر نموه ،ومنه فإن ما نالحظـه من مظاهـر نمو
وتطـور النبـات قد يكون محصلـة لتأثيـر الهرمونـات المختلـفة.
هناك عـدة أنواع من الهرمونات النباتيـة تختلف عن بعضها في تركيبها الكيميائي وتأثيرها
البيولوجـي :قد تكون  -1هرمونات منشـطة  :األوكسينات خـاصة  AIA -الجبريلينات
و(السيتوكينينات).
 -2هرمونـات مثبطـة كااليثيلين و حامض األبسيسيك.
 -3تكون مركبات أخرى كاألمينـات المتعددة ،حامض السلسيليـك ،حامض الجاسمـونيك
والبراسينوستيروويد.
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الجــدول( )3أهم أنواع الهرمونات النباتيـة وبعض وظائفها الفيزيولوجية
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األوكسينات (:) Auxines
األوكســينات هــي أول الهرمونــات النباتيــة كتشــافا ،تشك ــل (األوكســينات) فــي الل ــمم الناميــة للنبــات
حيث األنسجـة المرستييمية ثم تنتلـل عبر محور النبات لى مناطق تأثيرها ،مـن أهـم األدوار التـي
تل ــوم به ــا ف ــي النب ــات تحفي ــز تط ــاول الخـ ــاليا ،كم ــا تس ــاهم ف ــي ع ــدة وظ ــائف أخ ــرى أهمه ــا الب ــدأ
الجـذري ،تمايز األنسجـة الناقلـة وتطور البراعم .
يعتبــر ح ـامض األنــدول – -3أسيتي ــك ( )AIAأهــم األوكسين ــات فــي النبــات ،كمــا توجــد مشــتلات
أخـرى لهـا نشــاط أوكسـيني مثــل  :األنـدول -3-يثـانول ،األنــدول-3 -أسيتـالدهيــد واألنــدول-3 -
سيتونيثريل  .وهي مـواد تتحول في األنسجـة النباتية لى  AIAلتصبح نشطـة.
كــان يعتلــد أن  AIAهــو األوكســين الطبيعــي الوحيــد ،لكــن بعــض األبحــاث توصــلت لــى كتشــاف
م ـواد أخــرى فــي النباتــات لهــا نفــس خصــائح األوكســينات مــن بينهــا ح ـامض األنــدول بيوتيريــك
( )AIBالــذي أكتشــف فــي بــذور وأوراق الــذرة ،وح ـامض  4كلــورو AIA -الــذي وجــد فــي بــذور
البلوليات ،وحام ــض الفيني ـل أسيتيــك.

استعمال األوكسينات لرفع مقاومـة الجفاف:
باإلضافــة لــادوار األساسيــة المــذكورة سابلــا ،فــإن لاوكســينات وظائــف فيزيولوجيــة خـاصــة حيــث
وجد أن األوكسينات تزيد في كميـة المواد المذابـة الموجودة في عصارة الخلية ،من جهـة أخرى أن
األوكسـ ــينات تـ ــنلح مـ ــن لزوجـ ــة السـ ــيتوبالزم ممـ ــا جع ـ ــله يعتلـ ــد أن األوكسـ ــين يحلـ ــل بروتينـ ــات
السيتوبالزم مما يؤدي الى تشكل مواد نشطة أوزموزيا فيرتفع الضغط الخلوي مما يساهم في زيادة
نتشــار المــاى الــى الخاليــا .ثبــت تج ـريبيا أن البــذور النباتيــة المنلوعــة لمــدة 24ســاعة فــي محاليــل
األوكسينات خـاصـة  AIAبتركيز (  )ppm 1-0.1تنبـت سـريعا وينشــط نموهـا الجـذري كمـا فـي
بذور الحنطة ،الذرة ،الشوفان ،والباقالى .كما وجد أن نلع بـذور الحنطـة فـي محلـولAIA (0.1-
) 1 ppmلمدة 24سـاعة ثم زراعتها في وسـط ملحي من كبريتات الصوديوم ( )Na2SO4بتركيز
 0.6%يجعلهــا تعطــي نباتــات ذات نتــار ثمــري مرتفــع بــالررم مــن بلــاى جــذورها الرئيســية قصــيرة،
الش ــيى ال ــذي ق ــد يفسـ ــر ب ــأن لاوكس ــينات ت ــأثير م ــزدور عل ــى الج ــذور ،عل ــى أس ــاس أنه ــا تحفـ ــز
ستطالـة الجذور الثانوية ،مما ينعـكس يجابيا على النمو واإلنتار.
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كما ثبت في أكثر من د ارســة أنـه يمكـن رفـع ملاومـة النباتـات للجفـاف واإلجهـاد المـائي مـن خـالل
معاملتهــا بواحــد أو أكثــر مــن الهرمونــات النباتي ــة  ،حيــث ســجل ( )El-tayeb.,1986حســم مــا
ذكـره ( )El-Meleigy et al.,1999أن ضــافة AIA ،GA3أو  Kinetineلنباتــات الــذرة،
الفاصوليا واللرع المجهدة تعطي نتائج جيدة من حيث النمو والتطور.
الحـظ ( )El-Meleigy et al.,1999في د ارسـة علـى الفـول السـوداني تحـت ظـروف الجفـاف و
باستعمال ( GA3 (50 ppmوالكينيتين ( ، )ppm 10تحسن نموهـا الخضـري هوازهارهـا هواثمارهـا
ملارنـة بالنباتات رير المعاملـة بالهرمونـات.
كمــا أقت ــر ( )Dumbroff et Marshall.,1999ضـاف ــة الهرمونــات النباتيــة أو م ـواد محفـ ـزة
لتخليلـها مثـل ( )Paclobutrazolبغـرض زيـادة مطاطيــة الجــدران الخلويـة علـى عتبـار أن هـذه
األخيرة تساهم في تنظيم االنتفاخ الخلوي عند نخفاض المحتوى المائي الشيى الذي يحلـق وقايــة
أحسـن للنباتات من الجفاف.

