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 إلى قلة المحصول؟) السرولة(لماذا يؤدي النمو الخضري السريع للنبات 
 
 

 :شاهد اآلتي يآلنا 
 

 !ات القطن المرتفعة تحمل لوز أقل نبات 
 !لبطاطس المرتفعة تحمل درنات أقل نباتات ا 
 ! التي تنمو بسرعة تحمل ثمار أقل األشجار 
   !الخ. . . محصولها أقل من محصول النباتات القصيرة والسميكة )  نفس الصنفمن (نباتات الذرة المرتفعة 

 
 لمــــــــــاذا ؟

 
 ختالل هذا اال ويعرض .اختالل التوازن الهرمونى بالنبات إلي  هذا يؤدى) نموات طرفية( النباتات إلي تكوين قمم نامية عندما تتجه     ألنه 

  الموجود في مناطق GIBBERELLIC ACIDهرمون الجبريلك أسيد  وعندئذ يعمل ).STRESS( السريع النباتات لإلجهاد     
  في سرعة  هذايتسببو ).STRESS( ئد نتيجة لتعرض النباتات لإلجهاد على توازن الهرمونات األخرى التي تنشط بشكل زا،النمو     
 .جموع الجذري للنباتالمسفل في اتجاه أإلي من مناطق النمو ) AUXINS(تحرك االآسينات      

 
لقمم ا( فإن مناطق النمو، آسيناتمن األوراق في عكس اتجاه حرآة األ تتحرك  ماالمواد الغذائية المصنعة باألوراق دائمًاونظرًا ألن 

 .ه على آميات قليلة من الجذورتحصلفي حين  ،تحصل على آميات آبيرة من الغذاء) النامية أو النموات الطرفية
 
لي حدوث شيخوخة  وبالتا،أصبحت الجذور ضعيفةوزادت المشكلة تات في النمو الخضري السريع آلما استمرت النباقد وجد أنه و

 .)الموت المبكر(مبكرة للنباتات 
 

صاد دائما ما النباتات التي تعطى محصوًال وفيرًا عند الح، آما أن  دائما ما تموت بسرعة..النباتات التي تنمو خضريًا بسرعة ولهذا فإن 
 . مبكرًات وال تمو، وفى حال جيدة، خضراء، في حين أن النباتات التزالتكون جاهزة للحصاد

 
  : ما سبقخــــــالصــــةو
 

 –درنات (م المحصول حجزيادة  خاصة أثناء فترة تكوين و -  عمرهانطيل أن و، استطعنا أن نحافظ على النباتات في حالة جيدةأننا إذا
 .لكل يوم % ٤ن فان هذا سوف يؤدى إلي زيادة في المحصول ال تقل ع - )الخ . . .  حبوب – لوز –ثمار 
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