
 Plant Growth Regulator                              منظمات النمو النباتية

 

 جاسم عباسالدكتور اديب 
 
 

Introduction 

1 

 Plant Growth Regulator (PGR)منظمات النمو النباتية 

 لكي ينمو النبات بشكل طبيعي فال بد من توفر اساسيات النمو االتية:

 أوكسيد الكاربون.المواد األولية: وتشمل جميع العناصر الغذائية والماء واالوكسجين وثاني  -1
المواد البنائية العضوية الالزمة النتاج الخاليا واتساعها مثل الكربوهيدرات والبروتينات  -2

 واالحماض النووية والدهون وغيرها.
 مصادر الطاقة بانواعها كيمياوية او فيزياوية. -3
 مواد مساعدة لتامين المحافظة على استمرار الفعاليات الحيوية بمعدالت وسرع مناسبة -4

 (.Enzymes and Co factorsكاالنزيمات والمواد المساعدة )

( فان Autotrophicوبما ان النباتات الخضراء تعتمد على نفسها في التغذية )ذاتية التغذية     
، ما تجهز به من اساسيات النمو تقتصر على المجموعة األولى المذكورة أعاله )المواد األولية(

الثالثة األخرى تحت الظروف المناسبة من الضوء ودرجة الحرارة واذا  ومنها تقوم ببناء المجموعات
ما الحظنا نمط النمو في النباتات الراقية سنجد بان هناك تنسيقًا وترابطًا بين نمو اجزاء النبات 
المختلفة وتكوينها وكذلك بين مراحل النمو والتكوين خالل دورة حياة النبات المختلفة. فمثاًل نمو 

عد االخصاب يرتبط بنمو انسجة البويضة المحيطة كما نالحظ ان بعض أجزاء النبات الجنين ب
تستمر في نموها )أي ذات نمو غير محدد( كما هو في المرستيم القمي للساق والجذر بينما يتوقف 
النمو عند حد معين في أجزاء أخرى من النبات فضاًل عن ذلك فان دورة حياة النبات تتضمن 

بة بشكل منتظم، اذ تتزامن بداية كل طور مع انتهاء الطور الذي يسبقه اذ تبدأ حياة اطوارًا متعاق
لذلك  النبات بطور االنبات ثم طور النمو الخضري ثم طور التزهير واالثمار والنضج والشيخوخة

تتميز بهما كل البد من وجود ما ينظم نمو النبات وتكوينه ويؤدي به الى الشكل والتركيب اللذين 
من أنواع النباتات ويتم ذلك بمجموعة أخرى من اساسيات النمو تسمى ))هرمونات النمو  نوع

النباتية(( وهذه التدخل ضمن المجموعات األربعة السابقة وينتجها النبات بتراكيز واطئة ويستعملها 
 كمفتاح لفتح وغلق عملية النمو والتكوين.
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 Plant Growth Regulator (PGR)منظمات النمو النباتية  

هي مجموعة من المركبات العضوية غير الغذائية التي تتالف بشكل رئيسي من الهرمونات      
والمركبات المصنعة  Endogenousوالتي تنتج داخليًا في النبات  Phytohormonsالنباتية 
او تعيق  Inhibitاو تثبط   Promot or  Inducedوالتي قد تحفز  Exogenousخارجيًا 

Retardant  او تحورModify .العمليات الفسيولوجية في النبات والمضافة بتراكيز قليلة 
 بعض المصطلحات المستعملة في تعابير منظمات النمو النباتية:

: مجموعة من المواد العضوية التي Induced or Growth promotمحفزات النمو  -1
 3GA  ،Auxinبتراكيز قليلة مثل )تؤثر في العمليات الفسيولوجية )تحفز( والتي تستعمل 

 ،sCK.) 
: مجموعة من المواد العضوية التي تؤثر في Growth inhibitorsمثبطات النمو:  -2

 ومركبات الفينول(.  ABAالعمليات الفسيولوجية )تثبط( والمستعملة بتراكيز قليلة مثل )

 artificial: مجموعة من المواد العضوية المصنعة Growth retardantمعوقات النمو  -3
وليست طبيعية والتي تعيق بعض العمليات الفسيولوجية والمستعملة بتراكيز قليلة مثل 

 السايكوسيل واالالر.

، المبيدات والمغذيات  P.G.R: هو رش المادة )Foliar Applicationاالستعمال الورقي  -4
( على المجموع الخضري X - 77او  -Tween – 2وغيرها( المضاف لها مادة ناشرة )

للنبات بحيث تصل الى المادة الحية في الخلية من طبقة الكيوتكل عن طريق قنواة خاصة 
 . Ectodesmataتعرف بـ 

: الجرعة السامة والتي تكون سامة الى حد 50Lethal Dosage (LD(المجموعة القاتلة  -5
 . mg.kg-1لجرعة السامة بـ % بالنسيبة للكائن الحي في موقع اختبار معين وتقاس ا50تركيز 

: هي تركيز المادة الفعالة الكيمياوية في المنتج  Active ingredientالمكونات الفعالة  -6
المكون الذي يكون مسؤول من حيث المبدأ عن التاثير المطلوب ويكون تركيزها مثبت 

 على سطح العبوة.

ى المحلول الذي يراد : هي المادة المضافة الSurfactant Compoundsالمادة المبللة  -7
رشه على المجموع الخضري للنبات والتي تساعد على تقليل الشد السطحي للمحلول 
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المرشوش مما يؤدي الى تمدد قطرات المحلول على شكل غشاء رقيق على سطح الورقة 
 وهذه المواد مثل :

- Tween – 20 

- Tween – 80 

- X – 77 

- Triton – B 

 نمو:الفرق بين معوقات النمو ومثبطات ال

 مثبطات النمو معوقات النمو ت

1 
تاثيرها على الخاليا في منطقة تحت 

 Sub-Apicalالمرستيم القمي 

Meristem (SAM) 

 Apicalتأثيرها على خاليا المرستيم القمي 

meristem 

( CCCغالبا ما تكون مصنعة مثل ) 2
 Culturومركبات الفوسفون والكالتار

غالبا ما تكون مركبات طبيعية تبقى في 
 والفينول. ABAالنبالت من اشهرها 

3 
ال تؤثر على شكل الورقة او االزهار 

)ال تشوه  SAMالنها تؤثر في منطقة 
 الشكل المظهري والزهري(

تؤثر على شكل األوراق واالزهار بسبب 
تأثيرها على منطقة نشوء هذه األجزاء )تشوه 

 والزهري(النمو الخضري 

4 
تؤدي الى تقصير السالميات في 

النباتات المعاملة أي بطء او قلة النمو 
 الخضري 

ال تؤدي الى تقصير السالميات وانما تؤدي 
 الى تشوه النمو الخضري والزهري 

تشجع تجمع المواد الغذائية المصنعة  5
 وتؤدي الى زيادة النمو والتزهير

النبات نتيجة لتأثيره على االزهار في 
وتشوهها تتأثر كمية الحاصل لكون االزهار 

 غير اعتيادية
 تأثيرها دائمي تأثيرها مؤقت والفترة محدودة 6
 GAال يمكن عكس تأثيرها بإضافة  GAيمكن عكس تأثيرها بإضافة  7

( ، CCCمن األمثلة : السايكوسيل ) 8
Alar  وAmo - /6/ 8 

 ABAمن األمثلة                          

Phenol 
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 مقارنة بين الهرمونات في الحيوان والنبات

 في النبات في الحيوان ت

تنتج في معظم أجزاء النبات كالجذور  هناك غدد خاصة النتاج الهرمونات 1
 والسيقان واألوراق والبراعم والثمار

تنتج في مكان وتؤثر في أماكن أخرى  2
 بانتقالها اليها

في أماكن  قد تؤثر في نفس المكان او
 أخرى تنتقل اليها

3 
التاثير غير تخصصي وكذلك تتداخل  كل هرمون له وضيفة محددة

الهرمونات في النبات مع بعضها الحداث 
 التاثير المعين

 تستعمل بتراكيز قليلة جداً  تستعمل بتراكيز اكثر 4
 

 مقارنة بين الهرمون واالنزيم

 االنزيم النباتي الهرمون النباتي ت

عضوية تسيطر على الفعاليات  مواد 1
 المختلفة في النبات

هي تراكيب بروتينية تؤدي وظيفة العوامل 
 المساعدة في التفاعالت الكيمياوية

 ذات وظيفة تخصصية الهرمون الواحد له عدة وظائف 2

3 
ذات طبيعة تأثير في االنسجة التي 
تنتجها وكذلك في المناطق البعيدة 

 منها

الخلية التي تكون منها الى يمكن ان يفرز في 
مناطق أخرى او ان يبقى في نفس الخلية 

 المكونة له
 تحدث التأثير بكميات اكبر تتكون وتحدث التأثير بكميات قليلة 4

 


