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 )١ (الهرمونات والتمثيل الضوئي    
 
 

 :ببساطة هي ) Photosynthesis(إن عملية التمثيل الضوئي 
 

 بتأثير ضوء ،)آالماء وثاني أآسيد الكربون( من مرآبات بسيطة ،)آالسكر و النشا(عملية یبنى بها النبات مرآبات معقدة الترآيب 
 ).المادة الخضراء بالنبات(يل  وفاعلية الكلوروف،الشمس

 
ینتج العدید ،  الحيویةویاتإلنتاج آيماویات حيویة بالنبات، أي أن النبات یصبح مصنعا للكيما آل العناصر الغذائية األخرىوتستخدم 

 .الهرموناتمن المرآبات العضویة بما فيها 
 

    -  أوراق–  أفرع– جذور(تحدد مناطق النمو بالنبات ووع المنتج، هي التي تحدد نو هي مدیر مصنع الكيمياء الحيویة، الهرمونات      و
 )لخإ  ... امتالء البذور أو الدرنات- نموات داخلية - أزهار      

 

 :  تعتمد علىPhotosynthesis (PS( عملية التمثيل الضوئي نواتج یتضح أن آمية قمما سب
 

 .ا النباتآمية ثاني أآسيد الكربون التي یتنفسه .١
 . التي تمتصها جذور النباتهاية المآمي .٢
 .آمية آل العناصر الغذائية األخرى .٣
 .آمية وتوزیع الهرمونات بالنبات .٤

 

 بسبب التوازن ،، فإن معدل االستفادة بنواتج عملية التمثيل الضوئي یكون أآثر من المعتاددما ینمو النبات تحت ظروف مالئمةعنو
 .صر الغذائية وليس بسبب العنا،الهرمونى

 

ادة معدالت ماء الري زیأو ،  جفاف التربة أو،بسبب الحرارة المرتفعة) STRESS(ندما یتعرض النبات إلي اإلجهاد عوبالمثل 
 بسبب العناصر  أیضًا وليس،، یقل معدل االستفادة من نواتج عملية التمثيل الضوئي بسبب عدم االتزان الهرمونىلخإ .. بالتربة

 .الغذائية 
 

و    . خالل مراحل نمو النبات المختلفة یلعب آل منها دورا هاما،هرمونات رئيسيةهناك خمس     
  

 :تعالوا معًا نستمتع بمشاهدة هذه الهرمونات وهى تعمل       
 

 ) : IAA(االآسينات  -١
 

 .وئي إلي مناطق نمو جدیدة بالنباتتوجه نواتج عملية التمثيل الض            
 

 ) :GA(جبریليك أسيد  -٢
 

 .إلي مناطق النمو الجدیدة بالنبات المتجهة الضوئيیحدد آمية نواتج عملية التمثيل       
 

 ) :CYK(سيتوآينين  -٣
 

 . للبدء في تكوین منطقة نمو جدیدة)IAA(یتحد مع االآسينات       
 

 ) :ABA(أبسيسيك أسيد  -٤
 

 . جدیدةمن داخل الخالیا إلي خالیایعمل على تفریغ نواتج عملية التمثيل الضوئي       
 

 ) :ETH(االیثيلين  -٥
 

  وفى الوقت ، لتؤدى وظيفتها بالكامل،هو المنبه والمنشط لكل هرمون من الهرمونات األربعة السابقة أثناء عملها      
 . المناسب      
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فادة بنواتج ت الذي ینعكس تأثيره السلبي على االس،یحدث خلل في التوازن الهرمونى) STRESS(عندما یتعرض النبات لإلجهاد و

  : هماهناك عنصرین غذائيين لهم تأثير عميق على التوازن الهرمونى للنبات أثناء فترات اإلجهاد آما أن .عملية البناء الضوئي
 

 .له تأثير سلبي والنيتروجين .١
 .له تأثير إیجابيوالكالسيوم  .٢

 
 :ثيل الضوئى فانه یحتاج الى قصى استفادة من نواتج عملية التمأن یحصل على ألكى یستطيع النبات       و

 

  .الرطوبة -١
 .آل العناصر الغذائية الضروریة -٢
 .آميات آبيرة من النيتروجين -٣
  .آميات آبيرة من الكالسيوم للعمل على استقرار التوازن الهرمونى للنبات اذا تعرض لالجهاد -٤
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 أحمد الشيتي/ز.  م 
 

 ستولر الشرق األوسط
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