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)٦(א
 

 )٢ (الهرمونات والتمثيل الضوئي    
 
 

، ونستطيع اآلن ور الرئيسي لكل منها داخل النباتتحدثنا في المقالة األخيرة عن الهرمونات آأحد نواتج عملية التمثيل الضوئي والد
خالل ) STRESS(اصة عندما یتعرض لإلجهاد  خ،ت التي نشاهدها وتطرأ على النباتأن نجد التفسير المناسب للكثير من التغيرا

 .مراحل النمو المختلفة
 

 لماذا ؟ .. إلي الحصول على عدد درنات أقلنحن نالحظ دائما أن النمو الخضري السریع للبطاطس یؤدى 
 

 . ویكون اإلنبات بطيئًا ومتأخرا،ألنه عادة ما تكون زراعة البطاطس في العروة الصيفية في تربة باردة وجو بارد
 

 للوصول إلي تغطية سریعة لخطوط ،لذلك یضيف المزارع آميات آبيرة من النيتروجين معتقدا انه سوف یسرع من عملية اإلنبات
 .الزراعة 

 
 لمـــــــاذا ؟.. وهذا اعتقاد خاطئ 

 
) CYK(السيتوآينين   وتدفأ التربة یتسبب النيتروجين في زیادة معدل إنتاج الجذور لهرمون،ألنه عندما ترتفع درجة الحرارة

ویسبب االیثلين الزائد ) ETH( إنتاج النبات لهرمون االیثلين  یؤدى السيتوآينين الزائد إلي زیادة معدلوبالتالي ،بكميات آبيرة
إندول (بدوره إلي سرعة حرآة االآسينات النشاط الزائد لحمض الجبریلك یؤدى و) GA(زیادة نشاط هرمون حمض الجبریلك 

 . النمو إلي اسفل في اتجاه الجذورمن مناطق )IAA، وإندول حمض الخليك IBAحمض البيوتریك 
 

  یتجه إلي مناطق النمو ًان غذاء آثيرإآسينات فاألوراق یتحرك عكس اتجاه حرآة األوحيث انه من المعروف أن الغذاء المخزن في 
 . فيتكون نمو جذري ضعيف، وعدد قليل من الدرنات،لجذور وآمية قليلة من الغذاء تتجه إلي ا،)نمو خضري سریع(
 

 ونحصل على نبات قوى ودرنات آثيرة ؟ آيف نستطيع إذن أن نبطئ من النمو الخضري السریع
 

 Nitrateنيتریت بالنسرإلي التربة، و Aqua Cal أو مادة أآوا آال  Nitro Plus النيتروبلس مادة  إن ذلك  یتم بإضافة
Balancer لودوأ  Loadست   و  SETTرشا على المجموع الخضري للنبات. 

 
 
 

 أحمد الشيتي/ز.  م 
 

 ستولر الشرق األوسط
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