
 دمحم عبدالفتاح  \أ                            الدرش الخالج :  ىرمٌناث النباث ًاستجاباتيا                                         

 تعريف اليرمٌناث النباتيت : 

 لهٛهح تصُع فٙ رضء يٍ رغى انُثاخ حى تُتمم إنٗ يكاٌ أخش نتؤحش فّٛ ْٙ يشكثاخ ععٕٚح تفشص تكًٛاخ

 خصائص اليرمٌناث النباتيت :

 تؤحش عهٗ اَمغاو انخالٚا ًَْٕٔا ٔتًاٚضْا -1

 تشتثػ كًٛٛائٛا يع يغتمثالخ تشٔتُٛٛح يحذدج تٕرذ عهٗ انغشاء انثالصيٙ نهخهٛح -2

 اإلَضًٚاخ أٔ َفارٚح انغشاء انثالصيٙتؤحش ْزج انًغتمثالخ فٙ إظٓاس انزُٛاخ أٔ َشاغ  -3

 أنٌاع اليرمٌناث النباتيت:

 أًال / االكسيناث:

 (ْٕ يٍ اكخش األَٕاع دساعح AAIحًح إَٔاع يختهفح يُٓا غٛش أٌ حًط اَذٔل انخهٛك )

 ,مميستيا 

  انصغٛشج ٔاالَغزح األخشٖ انتٙ تًُٕ تغشعح  ٔانثشاعى ٔاألٔساق  فٙ انمًى انُايٛحُٚتذ  -1

 ) انُمم انُشػ (عثش انخالٚا انثشَشًٛٛح  يٍ خهٛح إنٗ أخش يٍ خالل ظاْشج تغًٗ  ُٚتمم -2

 عثش انهحاء تُتممتعط االكغُٛاخ  -3

  االكغُٛاخ فٙ اتزاِ ٔاحذ تُتمم  -4

 اًم االكغُٛاخ عهٗ اعتطانح انخالٚٚع -5

ٔتشٛش انثحٕث إنٗ أٌ ْزِ انعًهٛح غٛش يثاششج فٙ انخالٚا 

 انصغٛشج، 

إَٔٚاخ انٓٛذسٔرٍٛ تٕعاغح يعخح انٓٛذسٔرٍٛ  تذفكت  -1

 يٍ انغٛتٕتالصو إنٗ رذاس انخهٛح. 

2- ٌ ّٕ  ٔعػ أكخش حًٕظح ْٔزاٚك

  انٕعػ االكخش حًٕظح فٙ انزذاس ٚعًم عهٗ:

 .انزذاسانٕصالخ تٍٛ أنٛاف انغٛهٛهٕص فٙ  ٚععف  - أ

إَضًٚاخ يعُٛح تغاعذ عهٗ تحهٛم انزذاس  ٚحفّض  - ب

 انخهٕ٘.

 ًاء ٚذخم إنٗ انخالٚانفمذاٌ إَٔٚاخ انٓٛذسٔرٍٛ فٙ انغٛتٕتالصو فئٌ ان َٔتٛزح  -3

 عٍ ظعف رذساٌ انخالٚا ٔصٚادج ظغطٓا انذاخهٙ اعتطانح انخهٛح. ُٔٚزى -4



  يرة بناًء على تركيسه ًمٌقع عملويختلف تأحير األكسين في النباث بصٌرة كب 

 ًَٕ انززس فٙ تعط انُثاتاخ.  ٚخثػًَٕ انغاق ًٚكٍ أٌ ٚشزع َزذ أٌ انتشكٛض انز٘  -1

 األعهٗ أحًشا يعاكًغا.  انتشاكٛضيٍ األكغٍٛ عادج اعتطانح انخهٛح، فٙ حٍٛ لذ تغثة  انًُخفعحتُثّ انتشاكٛض  -2

 أحش األكغٍٛ.  ٚعذّلٔرٕد ْشيَٕاخ أخشٖ ًٚكٍ أٌ  -3

 

 "  انمًح انُايٛح " ٚغثة ٔرٕد األكغٍٛ ظاْشج تغًٗ عٛادج -4

 ٚكٌٕ فٛٓا ًَٕ انُثاخ غانثًا َحٕ األعهٗ، ٔال ٕٚرذ إال انمهٛم يُّ فٙ انفشٔع انزاَثٛح.  -

 َحٕ األغصاٌ انزاَثٛح.ٚخثّػ انمًح انُايٛح تُُتزّ فاألكغٍٛ انز٘  -

 يٍ كًٛح األكغٍٛ انًٕرٕدج، ٚمهّم إصانح انمًح انُايٛح نهُثاخ ٔ -

 ْٔزا ٚشزع ًَٕ انفشٔع انزاَثٛح،                                             

 انفشق انز٘ تحذحّ ْزِ اإلصانح. ٔٚثٍٛ انشكم

 

 ملحٌظت : 

 تؤحش األكغُٛاخ فٙ تكٍٕٚ انخًاس، ٔتؤخش عمٕغٓا.   -1

 ٔتشٛش انثحٕث إنٗ أٌ إَتاد األكغٍٛ ٚتثاغأ تضٚادج َعذ انخهٛح.  -2

ٔانشزٛشاخ إنٗ عمٕغ فصم انًُٕ تؤد٘ لهح كًٛاخ األكغٍٛ فٙ األشزاس  فعُذ َٓاٚح

  انخًاس انُاظزح إنٗ األسض، ٔعمٕغ األٔساق لثم انشتاء.

 ماذا يحدث عند قلت االكسين بعد نضج الخاليا في االشجار ًالشجيراث ؟؟ \\ش

 

  Gibberellinsالجبريليناث   حانياً :       

 :  ْشيَٕاخ َثاتٛح يغؤٔنح عٍ

 تحفٛض عًهٛح اَمغاو انخهٛح  -2                         اعتطانح انخالٚا -1 

 تُتمم عثش االَغزح انٕعائٛح  -4                تؤحش عهٗ ًَٕ انثزٔس -3

 ٗ إنانمضيٛح  تفتمش انُثاتاخ  :  يهحٕظح

 نُٛاخانزُٛاخ انًغؤٔنح عٍ اَتاد انزثش -

 زثشنُٛاخ نه حثشٔتُٛان خالغتمثنًٔ انزُٛاخ انًغؤٔنح عٍ اأ -

تانُغثح نهُثاتاخ انتٙ تفتمش انٗ انزُٛاخ انًغؤٔنح عٍ اَتاد انزثشنُٛاخ ٔنكُٓا تحتٕ٘ 

 تانزثشنُٛاخ عُذ تضٔٚذْا اغٕل عهٗ يغتمثالخ انزثشنُٛاخ فآَا تًُٕ تشكم 

 اٌ اظافح انزثشنُٛاخ انٗ انُثاخ ُٚتذ عُّ صٚادج فٙ غٕل انُثاخ 

 نكٍ انُثاخ انز٘ عهٗ انًٍٛٛ=                        انتٙ                             ْزِ انُثاتاختأيم   ■

 ًَا عُذيا تى يعانزتّ تانزثشٚهُٛاخ.                                            نٛظ نذٚٓا رُٛاخ  عهٗ انٛغاس

 إلَتاد انزثشٚهُٛاخ.    

 



  Ethyleneاإليخلين  حالخاً :     

ّ٘ انٕحٛذ انًعشٔف ْٕ اإلٚخهٍٛ   انٓشيٌٕ انغاص

ٌ يٍ رستٙ كشتٌٕ ٔأستع رساخ ْٛذسٔرٍٛ. :  اإليخلين  ّٕ  CH4 يشكة تغٛػ يك

 خصائص ًًظائف االيخلين : 

 ٕٚرذ اإلٚخهٍٛ فٙ انخًاس انُاظزح ٔاألٔساق ٔاألصْاس انًتغالطح.  -1

 ُٚتشش تٍٛ انخالٚا ٔألٌ اإلٚخهٍٛ غاص فئَّ ًٚكٍ أٌ -2

 ُٚتمم عثش انهحاء. كًا أَّ -3

 ٔعهٗ انشغى يٍ أٌ اإلحٛهٍٛ ًٚكٍ أٌ ٚؤحش فٙ أرضاء أخشٖ يٍ انُثاخ  -4

  ْٕ فٙ انخًاس فٙ يشحهح انُعذ.إال أٌ تأحٛشِ األعاعٙ  

 ظعٛفحخالٚا انخًاس غٛش انُاظزح رذساٌ  ٚزعم  اإلحٛهٍٛ  -5

 ٔٚؤد٘ إنٗ تحهٛم انكشتْٕٛذساخ فٛٓا إنٗ عكشٚاخ تغٛطح.    

 

 انخًاس نإلحٛهٍٛ فئَٓا تصثح غشٚح أكخش، كًا تصثح أكخش حالٔج يٍ انخًاس غٛش انُاظزح.تعشض  -6

 ٔألٌ انخًاس انُاظزح يعشظح نإلصاتح تانكذياخ تغٕٓنح فٙ أحُاء انشحٍ -7

 َعزٓا.انًضاسعٍٛ غانثًا ٚشحٌُٕ حًاسْى غٛش َاظزح، ٔيا أٌ تصم إنٗ ٔرٓتٓا فئَٓى ٚعانزَٕٓا تاإلحٛهٍٛ، يًا ٚغّشع  فئٌ     

 

  Cytokininsالسايتٌكاينيناث رابعاً: 

 

 ٚتى إَتارٓا فٙ انخالٚا انغشٚعح االَمغاو.  -2                      ْشيَٕاخ تحفض انًُٕ -1

 .الخشبتُتمم إنٗ األرضاء األخشٖ يٍ انُثاخ عثش   -3

 " ٔظح رنك "؟ اَمغاو انخالٚا  تشزع انغاٚتٕكاٍُٚٛ -4

 عهٗ تُاء انثشٔتُٛاخ انعشٔسٚح نالَمغاو انًتغأ٘ ٔاَمغاو انغٛتٕتالصو. انخالٚا تحفض                                                    

 ٔحٛج إٌ انغاٚتٕكاُُٚٛاخ تضٚذ يعذل انًُٕ -5

 تعًم فٙ صساعح األَغزح انُثاتٛحانٕعػ انغزائٙ انًغإنٗ  فئَٓا تعاف غانثًا                                                         

 ْٔٙ تمُٛح تتى فٙ انًختثش نتًُٛح َثاتاخ يٍ لطع أَغزح َثاتٛح.:  زراعت األنسجت -6

 

 ٚؤحش ٔرٕد انٓشيَٕاخ األخشٖ -7

 ٔتخاصح األكغٍٛ، فٙ عًم انغاٚتٕكاُُٚٛاخ . 

 

 فمخالً 

   كغٍٛ( ٔحذِ عهٗ اعتطانح انخالٚاإَذٔل حًط انخهٛك )األُٚثّ  

 ٔنكٍ عُذ إظافتّ إنٗ انغاٚتٕكاٍُٚٛ فئَّ ٚشزع االَمغاو انغشٚع 

ّٕ عشٚع.  نهخالٚا، ٔٚؤد٘ إنٗ ًَ



 اث النباتاثاستجاب

 ىناك نٌعين لالستجابت  

 أٔال / اعتزاتح انحشكح 

 "  اعتزاتح يؤلتح " انتٙ تغثة حشكح التعتًذ اتزاِ انًؤحش اعى اعتزاتح انُثاخ ٚطهك عهٗ      

 أيخهح :

 األٔساق احُاء انُٓاس ٔاَغاللٓا فٙ انهٛم نحفع انحشاسج  حتفتُ  -1

 عُذ نًغٓا انًغتحٛح حشكح ٔسٚماخ َثاخ  -2

 تحذث اعتزاتح انحشكح تغثة تغٛش ظغػ انًاء فٙ خالٚا انٕسلح                                                                     

 ٔعُذ صٔال انًؤحش تعٕد األٔساق انٗ ٔظعٓا األصهٙ                                                                     

 (فُٕٛط إغثاق َثتح صائذ انزتاب )  -3

 تُتذ انحشكح عٍ حشكح انًاء داخم كم َصف يٍ انٕسلح انصائذج                                   

 كًا تتغثة ْزِ انحشكح فٙ انتًذد غٛش انًتغأ٘                                   

 حتٗ ٚتغٛش انشكم انًُحُٗ نهٕسلح فزأج ٔتُطثك انًصٛذج                                               

 االَتحاءحاَٛا / اعتزاتح

 ْٕ ًَٕ انُثاخ اعتزاتح نًُثّ خاسرٙ  االَتحاء :  •

 ( تاالَتحاء انغهثٙإرا ًَا انُثاخ تعٛذا عٍ انًُثّ ٚغًٗ )                    ( تاالَتحاء االٚزاتٙ إرا ًَا انُثاخ َحٕ انًُثّ ٚغًٗ )   

 

 

 ْٕ اعتزاتح ًَٕ انُثاخ نهعٕء:  االنتحاء الضٌئي -1

 عثثّ انتٕصٚع غٛش انًتغأ٘ نألكغٍٛ.   -

 راَة انُثاخ انًعشض نهعٕءٕٚرذ انمهٛم يٍ األكغٍٛ فٙ  -

 اَة انثعٛذ عٍ يصذس انعٕء تغتطٛمانكخٛش يُّ فٙ انز -

يًا ٚزعم رنك انزاَة يٍ انغاق أغٕل، فتكٌٕ انُتٛزح أٌ ُٚحُٙ  -

 انغاق فٙ اتزاِ يصذس انعٕء

 :  انتحاء ارضي -2

 (-ًَٕ انغاق عكظ انزارتٛح )        ًَٕ انززٔس تاتزاِ انزارتٛح )+(  

 :انتحاء لمسي -3

 ًَٕ انُثاخ تًاليغح رغى يا  

 أٔ حتٗ انشٚح يخم انُثاخ انًتغهك )انعُة( ًُٕٚ حٕل انغٛاد أٔ انعًٕد.


