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  پيش گفتار

در ايـن بخــش يافتــه هـا و دانســته هــاي اخيـر در برخــي زمينــه هــاي مـواد رشــد گيــاهي دوبـاره مــورد بررســي قــرار      

ــدي اختصــاص       ــه هــاي هن ــين گون ــد و همچن ــه مطالعــات انجــام شــده در هن داده شــده مــي گيرد.توجــه خاصــي ب

يــاهي در  اطالعات دســترس را در كتــابي بــه نــام تحقيقــات هورمــون هــاي گ      است.پروفســور اس.اس ســيركار 

 plant)هنـــد  hormone  research‐india)  منتشـــر كرد.مـــرور منـــابع موجـــود بـــيش از   1971در ســـال

متمايــل بــه ســمت تحقيقــات هنــد انتشــار يافت.تاكيــد اصــلي بــر روي جنبــه هــاي كــاربردي     1998تــا ســال  1600

ــه اصــالح        ــوند بحــث حاضــر ب ــي ش ــه م ــده گرفت ــرار نادي ــورد بحــث ق ــون م ــر مت ــب در اكث ــه اغل ــران  اســت ك گ

ــردي و          ــابوليكي و عملك ــف مت ــدهاي مختل ــورد فرابن ــيع در م ــدي وس ــتن دي ــراي داش ــاورزي ب ــين كش ،متخصص

ــاي      ــراي هورمونه ــه محصــوالت ب ــه ب ــاي مربوط ــاخه ه ــاب    ش ــرد.اين كت ــد ك ــاهي كمــك خواه ــد گي ــه رش  10ب

ــيم           ــاي تنظ ــخ ه ــابي پاس ــتفاده و ارزي ــاي اس ــه،ترمينولوژي،روش ه ــامل مقدم ــه ش ــت ك ــده اس ــيم ش ــش تقس بخ

نـــده هـــاي ننـــده هـــاي رشد،شناســـايي هورمونهـــاي گياهي،بيوســـنتز و متابوليســـم هورمونهـــاي گيـــاهي بازدار ك

ــل در   ــم عم ــمت  رشد،مكانيس ــمت   Aبخــش در قس ــده اســت قس ــري    Bآورده ش ــدازه گي ــازي و ان ــامل : چراس ش

  هورمونهاي رشد در گونه هاي گياهي هند،هورمونها و اثر فيزيولوژيكي آنها و رشد عملكرد.

ــات           پتان ــين احساس ــم چن ــن ه ــوبي دارد.اي ــود خ ــر س ــاورزان فقي ــراي كش ــت ب ــاد اس ــد زي ــاي رش ــيل هورمونه س

ــاه مخصوصــا        ــاي رشــدي ديگــر گي ــده ه ــورد تنظــيم كنن ــق در م ــراي تحقي ــازد ب ــي س ــه م دانشــمندان را برانگيخت

ا تقسـيم  انهايي فتوسـنتز را افـزايش مـي دهنـد و گياهـان را نسـبت بـه تـنش هـاي مختلـف مقـاوم مـي كننـد و تقريبـ              

بنــدي كارآمــدي بــراي مــواد حاصــل از فتوســنتز ايجــاد مــي كننــد.كاربرد تجــاري تنظــيم كننــده هــاي رشــد گيــاه   

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت كــه احتمــاال بــاروري محصــوالت را متحــول خواهــد كــرد و كيفيــت محصــوالت   



ــوع           ــاره ي موض ــي در ب ــات جزئ ــد اطالع ــن جل ــه اي ــت ك ــد اس ــد امي ــي ده ــر م  plantرا تغيي hormone 

research‐india         تهيــه خواهــد كــرد و بــراي دانشــمندان ،مشاوران،متخصصــين كشــاورزي و كارآفرينــان و

  در صنعت و ظهور بيوتكنولوژي براي افزايش باروري محصوالت مفيد خواهد بود.

  مقدمه:

ــ ــدمت    در گياه ــه ق ــد ب ــاي رش ــون ه ــوم هورم ــاني   1758 ان مفه ــين باغب ــه متخصص ــاني ك  DOhanelزم dv 

monceav       ــرداري شــده برمــي گــردد و ــه ب ــه حلق ــاالي منطق ــا در ب ــورم بافــت ه ــا از ت متوجــه تشــكيل ريشــه ه

ــرن       ــاهي ق ــي شــيره بود،كــه متخصصــين فيزيولوژيســت گي نتيجــه گرفــت كــه ريشــه زايــي ناشــي از حركــت نزول

  آنرا به عنوان ارتباط رشدي در حضور هورمون تشكيل دهنده ريشه در شيره تفسير كرده اند. 20

از نظــر تــاريخي بــه نظــر مــي رســد ايــن مفهــوم نســبت بــه اصــل ترشــحات درونــي بافــت هــاي حيوانــات بــه وســيله  

DOhanel  dv  monceav  زودتــر كشــف شــده اســت و منجــر بــه توســعه دانــش نظــام منــدي    1770در ســال

ــوان  ــه عن  Endoب crinology     ــه همــراه داشــت.اما ــاه بشــر ب ــراي افــزايش رف ــادي ب در شــود كــه كاربردهــاي زي

  گياهان اين مفهوم تا اخيرا ارزش محدود شده اي داشت.

ــيله    ــه وس ــده ب ــت ش ــاهدات ثب ــرن      Duhamelمش ــر ق ــد در اواخ ــناخته مان ــرن ناش ــك ق ــدود ي ــراي ح  4/1( 19ب

ــرن   ــايي ق  jolius) 19انته sachs )1893  ــم     1880و  1882و ــه مكانيس ــتري ب ــه بيش ــاني توج ــي آلم ــاه شناس )،گي

بــر خــواص عجيــب گياهــان بــراي تشــكيل انــدام در الگــوي ســازمان يافتــه تاكيــد  تشــكيل انــدام در گياهــان كــرد و

روابـــط روشـــني بـــا يكـــديگر دارنـــد و مفهـــوم ارتباطـــات رشـــدي در  (individual)كرد.انـــدام هـــاي فـــردي 

زندگي گياه معرفـي شـد.مواد جديـد گيـاهي كـه بـه طـور متـداوم تشـكيل مـي شـوند بـر اسـاس شـرايطي كـه قـبال                 



ــع  ــده توزي ــين ش ــيله     تعي ــه وس ــتم ب ــوند.بنابراين سيس ــي ش ــنهاد داده؟     saehsم ــه پيش ــي ك ــده كس ــته ش الزم دانس

 (initation)تفـــاوت هـــاي مورفولـــوژيكي در تركيـــب موادشـــان كـــه پايـــه پـــيش از ايـــن در زمـــان آغـــازش 

ــه       ــاي ناپخت ــه و روش ه ــن مرحل ــيميايي اي ــاي ش ــنش ه ــه واك ــر چ ــد،حتي اگ ــته باش ــراي  (crude)حضــور داش ب

ــه ــا شكســت روبــه رو شــدند.براي بيــان ايــن تفــاوت هــا از وجــود مــواد تشــكيل دهنــده     نمــايش هــر گون تفــاوت ب

ــت و     ــرض كرد.(ون ــل را ق ــه و گ ــايي       thimamnريش ــق و شناس ــيح دقي ــر توض ــال حاض ــد).در ح ــاه كني را نگ

ــاه شــده اســت.تحقق       ــدگي گي ــد در زن ــراي ظهــور زايشــي يكــي از مطالعــات مفي سيســتم هــاي در گير(مســئول) ب

ــه وســيله   ايــن حقــايق  شــروع شــده و در كتــاب مشــهور نيــروي   daruinاز آزمايشــي بســيار ســاده مطــرح شــده ب

او تعجبــي كــرد كــه چــرا گياهــان بــه ســمت نــور مــي چرخنــد.او بــذرهاي   ت در گياهــان ثبــت شــده اســت .حركــ

ــرار داد.او نــوك      ــور ق ــه زد و كلئوپتيــل هــا را در معــرض ن ــاريكي جوان چمــن (علــف هــاي هــرز)در اتــاق هــاي ت

ا را با فويـل (ورقـه آلومينيـومي نـازكي) پوشـاند يـا نـوك آنهـا را قطـع كـرد تـا حـدي نـور را دريافـت نكننـدو                آنه

ــرار        ــور ق ــرار دارد اگــر در معــرض ن ــر آن ق ــه اي كــه مســتقيما در زي ــا وجــود آن ناحي ــي ب مشــاهده كــرد كــه حت

كلئوپتيــل قــرار گرفــت  گيـرد كلئوپتيــل خــم نمــي شــود،به عبــارت ديگــر زمــاني كـه فويــل نــازك در اطــراف پايــه  

و نوك در معـرض نـور قـرار گرفـت خميـدگي بـه سـمت نـور وجـود داشـت.داروين از ايـن مسـئله نتيجـه گرفـت               

ــد.هيچ        ــا مــي كن ــال مــي دهــد كــه خمــش را الق ــر انتق ــايين ت ــه بخــش پ ــزي را ب ــاه چي ــاالترين بخــش در گي كــه ب

پديـده سـاده مشـاهده شـده بـه      خميدگي به سـمت نـور وجـود نداشـت وقتـي كـه نـوك كلئوپتيـل حـذف شـد.اين           

دانمــاركي بــه كــار دارويــن عالقمنــد جتســن  –ه خــود جلــب نكــرد بــويس وســيله چــارلز دارويــن توجــه بيشــتري بــ

ــا نــوك انجــام داد و نشــان داد كــه اگــر نــوك كلئوپتيــل قطــع شــود و ســپس جايگــذاري       شــدند او آزمايشــاتي ب



ــي   ــا صــفحه نــازك ژالتينــي ب ن نــوك و ســاقه بريــده عــوض شــود،محرك هــا  شــود(دوباره جــايگزيني شــود)،اما ب

  خميدگي مي شود.ريق ژالتين عبور خواهد كرد وسبب از نوك از ط

) منجـــر بـــه توســـعه مفهـــوم هورمـــوني بـــر روي پايـــه هـــاي  1914وpool )1919كشـــف مهـــم بعـــدي بوســـيله 

(basis) .آزمايشي شد  

او ثابت كرد كه حتـي بـدون حضـور نـور غيـر كـافي پـيچش رشـد كلئوپتيـل مـي توانـد بـه وسـيله ي فراينـد سـاده                
و جايگــذاري آن روي يــك بخـش ســاقه القــا شـود ايــن نشـان مــي دهــد كـه نــوك ســاقه     كلئوپتيـل  ي قطـع نــوك  

ــي            ــت م ــايين حرك ــمت پ ــه س ــي ب ــيله بخــش درون ــه بوس ــكل گرفت ــواد ش ــت و م ــد اس ــيم رش ــز تنظ ــل مرك مح
ــواد ق   ــق م ــوك از طري ــل بوســيله ي ن ــد.بنابراين رشــد كلئوپتي ــرل شــده اســت فيتينــگ   كن ــل انتشــار كنت در ســال اب

ــق مــي كــرد نشــان داد كــه عصــاره ي آب       1909 ــده تحقي ــاي اركي ــر روي گــرده افشــاني گــل ه در حــالي كــه ب
ــالوگ هورمونهــاي حيــواني ا    ــا اســتفاده از آن بتــدا پيشــنهاد گــرده مــي توانــد ســبب آمــاس تخمــدان مــي شــود.او ب

ــاه   ــواد در عصــاره ي هورمــون گي ــر ايــن خمــش كلئوپتيــل ب  كــرد كــه م ــواد انتشــار  ي هســتند عــالوه ب وســيله ي م
ــد رشــ  ده از نــوك القــاء شــده اســت ســودينگ  شــ د مســتقيم را در كلئوپتيــل ثابــت كــرد كــه مــواد مشــابهي قادرن

ــك كنن ــت   تحري ــگ ون ــدا فرين ــه در .  1928و  1926د.بع ــالي ك ــگاهدر ح ــالبي را    آزمايش ــز ج ــرد چي ــي ك كار م
انتشــار يافت.امــا فعاليــت آگــار بــه داخــل  avenaمشــاهده كرد.كــه ايــن مــواد بــه خــارج از نــوك ســاقه كلئوپتيــل 

افزايشــي رشــد همچنــان حفــظ شــد.او نوكهــاي كلئوپتيــل روي آگــار را در پتــري ديــش هــايي قــرار داد و بلــوك   
جــدا شــده قــرار داد.اغلــب و متوجــه خميــدگي شــد هــاي كوچــك آگــار حــاوي مــواد انتشــار يافتــه ي ســاقه هــاي 

اغلب مطالب منتشـر شـده ي اساسـي ونـت از ايـن مشـاهدات ايـن بـود كـه مقـدار خمـش بـا مقـدار مـاده ي انتقـال                
يافتــه از نـــوك ســـاقه بـــه درون بلوكهــاي آگـــار ارتبـــاط دارد(زيســـت ســنجي).او نشـــان داد كـــه هورمونهـــاي    

تـر انتشـار مـي يابنـد.خمش را متناســب بـا توزيـع القـا مـي كنــد و         موجـود در بلوكهـاي كوچـك بـه بلوكهــاي بزرگ    
ــون حساســيت نشــان مــي دهــد و        ــايين هورم ــال هســتند.به غلظــت هــاي پ ــق شــده فع در غلظــت هــاي شــديدا رقي

ش تســت هورمــون روي ثابــت شــده كــه امكــان هــر گونــه ..شــيميايي شــناخته شــده امكــان پــذير نيســت.بنابراين رو
ــراي ابلوكهــاي آگــار مســيري   ــاهي همــوار    ب ــراي فعاليــت اكســين در بافــت هــاي گي ــدازه گيــري نســبتا دقيقــي ب ن



ــوان ســنجش نــوك يــوالف   ــه عن ــد و ب ــه دليــل مقــدار بســيار كــم آن   كردن شــناخته شــده اســت.اما شناســايي آن ب
ــت روش             ــران قيم ــل گ ــه دلي ــدي ب ــور ج ــيميايي بط ــاليز ش ــراي آن ــوك ب ــتفاده ن ــان اس ــود امك ــخت ب ــي س خيل

درون سـلول و كـم بــودن دقـت تـا مــدتي پـس از آن مطـرح نشــد،اين احتمـاال منجـر بــه         چراسـازي اجـزاي فــراوان   
جسـتجوي اســتفاده منــابع ديگــر بـراي كــار جداســازي شــد.منابع مختلفـي مــورد اســتفاده قــرار گرفـت كــه بــه طــور     
ــه ي ذرت اشــاره       ــن كشــت هــاي ...روغــن مالــت و روغــن دان ــواد ســاخته شــده از اوري ــه م ــوان ب مشــخص مــي ت

ــاگن  كرد.اف.كو ــميت –گــل و ه ــرهاي      1931اس ــن پس ــاد در اوري ــدار زي ــه مق ــال ب ــاده ي فع ــاله  18حضــور م س
ــواع غــذايي كــه احتمــاال بــه عوامــل افــزايش دهنــده ي رشــد گيــاه در دورن معــده تبــديل شــده      ــا ان تغذيــه شــده ب

 بدست مي آيد.رنگ ليتر از اورين يك عصاره قهوه اي  150اند.با تغليظ 

 

 

 : اكسين

ــون ( ــدگي       1930نيلسـ ــاد خميـ ــه در ايجـ ــرد كـ ــي بـ ــوس پـ ــاي ريزوپـ ــت هـ ــاده در كشـ ــك مـ ــود يـ ــه وجـ ) بـ

Avena  )ــونر ــان و بــ ــوثر بود.تيمــ ــوپفلي( 1932مــ ــان و كــ ــه   1935) و تيمــ ــاده كــ ــن مــ ــد ايــ ــان دادنــ ) نشــ

ــادي        ــبتا زيـ ــدت نسـ ــت.براي مـ ــيد اسـ ــتيك اسـ ــدول اسـ ــود اينـ ــي شـ ــح مـ ــارچ ترشـ ــيله ي قـ ــا  IAAبوسـ تنهـ

ــه   ــين طبيعـــي بود.بعـــد از اينكـ ــد،توجه برخـــي     IAAاكسـ ــون رشـــد قـــوي معرفـــي شـ ــوان يـــك هورمـ ــه عنـ بـ

ــون         ــال اين،هورمـ ــه دنبـ ــترش يافت.بـ ــا گشـ ــه هـ ــي قلمـ ــه زايـ ــا روي ريشـ ــون هـ ــتفاده از هورمـ ــراي اسـ ــا بـ هـ

هــــاي ديگــــري بــــراي اهــــداف زيــــر مــــورد اســــتفاده قــــرار گرفتنــــد: خواب،گــــل آغازي،رشــــد ميــــوه   

يـــــزان رشد،تشـــــكيل  ،ريـــــزش ،تعيـــــين جنســـــيت ،ريشـــــه زايي،رســـــيدگي ميـــــوه ها،ســـــرعت و م      

ــده    IAAميوه،پيري،تشــــكيل غــــده و غيره.غيــــر از  ــر در گياهــــان گــــزارش شــ ــه اكســــين طبيعــــي ديگــ ســ

تركيــــب شــــده بــــا كلــــر و اينــــدول بوتيريــــك اســــيد مــــي   IAAاند،كــــه شــــامل فنيــــل اســــتيك اســــيد،



نشـــان دادنـــد كـــه فنيـــل اســـتيك اســـيد يـــك تركيـــب طبيعـــي اســـت كـــه    (1982)اليتـــي باشـــند.وايتمن و

ــات يــــك  ــه     مشخصــ ــبت بــ ــري نســ ــت كمتــ ــوال فعاليــ ــت و معمــ ــدولي را داراســ ــر اينــ ــين غيــ  IAAاكســ

ــه    ــاالتري نســـبت بـ ــاي بـ ــا اغلـــب در غلظـــت هـ ــاي    IAAدارد،امـ ــه هـ ــيد گونـ ــتيك اسـ ــود دارد.فنيـــل اسـ وجـ

ــده       ــي شــ ــو و ذرت بررســ ــابي،نخود فرنگي،جــ ــل آفتــ ــه فرنگي،تنباكو،گــ ــد گوجــ ــاهي ماننــ ــف گيــ مختلــ

-4يش مــاده آن مــي باشــد.ايندول تركيــب شــده بــا كلــر،      اســت.عقيده بــر ايــن اســت كــه فنيــل آالنــين پــ       

ــرو ــت(اينگويلد       -3كلـ ــده اسـ ــزارش شـ ــر گـ ــا و خلـ ــالغ نخودفرنگي،لوبيـ ــذور بـ ــيد از بـ ــتيك اسـ ــدول اسـ اينـ

1980.(  

IAA      ــه ــبت بــ ــر نســ ــا كلــ ــده بــ ــب شــ ــد    IAAتركيــ ــوثرتري در رشــ ــش مــ ــدول Avenaنقــ -3دارد.اينــ

ــيد ــال پــــيش در پوســــت ســــيب زمينــــي  40حــــدود  (IBA)بوتيريــــك اســ ــاتوگرافي  ســ ــيله ي كرومــ بوســ

)،امـــا امـــروزه جـــزء هورمـــون    1954كاغـــذ بـــه عنـــوان يـــك فـــرآورده طبيعـــي شـــناخته شـــد(بلومارت        

ــاختگي محســــوب مــــي شــــود(هارتمن  ــاهي 1990هــــاي ســ ــوزه فيزيولــــوژي گيــ ــوان  IAA).در حــ بــــه عنــ

تنهـــا مـــاده رشـــد طبيعـــي بـــا اثـــرات مفيـــد متعـــدد در كشـــاورزي و باغبـــاني مطـــرح شـــد.با پيـــدايش             

لين هـــا و تـــاثير آنهـــا بـــر روي طويـــل شـــدن ســـلولها و بـــه دنبـــال آن بـــا مشـــخص شـــدن اثـــرات آنهـــا  جيبـــر

ــيج        ــت و نتــ ــترش يافــ ــاهي گســ ــد گيــ ــاي رشــ ــده هــ ــناخت پديــ ــا در شــ ــش مــ ــر دانــ ــان ديگــ در گياهــ

  سودمندي براي اهداف كاربردي بدست آمد.

ــه       ــبيه بـ ــي شـ ــه اثراتـ ــدند كـ ــت شـ ــادي يافـ ــات زيـ ــد تركيبـ ــالهاي بعـ ــتند،حت IAAدر سـ ــه در داشـ ي هنگاميكـ

ــل         ــين دليـ ــه همـ ــدند و بـ ــاخته شـ ــگاه سـ ــات در آزمايشـ ــدند.اين تركيبـ ــي شـ ــتفاده مـ ــم اسـ ــاي كـ ــت هـ غلظـ

ــا         ــي بــ ــاط نزديكــ ــنوعي ارتبــ ــاي مصــ ــين هــ ــام گرفتند.اكســ ــنوعي نــ ــاي مصــ ــين هــ ــروه IAAاكســ (گــ



-3اينـــــدول-αپروپيونيـــــك اســـــيد،-3اينـــــدول-αاينـــــدولي) دارنـــــد و شـــــامل اكســـــين هـــــايي مثـــــل 

ــيد و   ــك اســ ــ-ßبوتيريــ ــه     -3دولاينــ ــنوعي كــ ــاي مصــ ــين هــ ــاير اكســ ــي باشند،ســ ــيد مــ ــك اســ پيروييــ

ــامل      ــتند شــ ــدولي هســ ــر اينــ ــات غيــ ــيد(  – 4و2تركيبــ ــتيك اســ ــي اســ -5و 4و 2)،2و D-4دايكلروفنوكســ

ــيد(   ــتيك اســــ ــي اســــ ــري كلروفنوكســــ ــرو-4) و 2و 4و T-5تــــ ــتيك   -2كلــــ ــي اســــ ــل فنوكســــ متيــــ

ــيد ــيد   (MCPA)اســ ــتيك اســ ــالين اســ ــوري كلــــي   (NAA)و نفتــ ــند.به طــ ــان در  IAAمــــي باشــ از تريپتوفــ

آغــــازه هــــاي بــــرگ و برگهــــاي جــــوان و همچنــــين در بــــذرهاي رشــــد يافتــــه ســــاخته مــــي شــــود و از  

ــر       ــز درگيـ ــوبي را نيـ ــد چـ ــن اســـت آونـ ــه ممكـ ــه ريشـ ــود.انتقال بـ ــي شـ ــر منتقـــل مـ ــلول ديگـ ــه سـ ــلولي بـ سـ

ــدن         ــل شـ ــلول،محرك طويـ ــدن سـ ــل شـ ــامل : طويـ ــده و شـ ــخص شـ ــا مشـ ــين هـ ــف اكسـ ــد.اثرات مختلـ كنـ

اكســـين تقســـيم ســـلولي را در بافـــت هـــاي مرسيســـتمي تحريـــك       -ه،تقســـيم ســـلولي ســـلول و رشـــد ساق 

ــه       ــايز ريشـ ــه و تمـ ــعاب ريشـ ــاي ساقه،انشـ ــه هـ ــي قلمـ ــه دهـ ــدي،آغاز ريشـ ــاي آونـ ــد،تمايز بافـــت هـ ــي كنـ مـ

ها،پاســـخ هـــاي گرايشـــي شـــاخه هـــا و ريشـــه هـــا بـــه نـــور و جاذبـــه زمين،چيرگـــي انتهايي،بـــه تـــاخير            

تشـــكيل و رشـــد ميوه،تـــاخير    ،يري از ريـــزش بـــرگ و ميـــوه  انـــداختن پيـــري برگهـــا،افزايش يـــا جلـــوگ    

ــاي         ــل هـ ــل،افزايش گـ ــاي گـ ــش هـ ــد بخـ ــك رشـ ــدهي در آناناس،تحريـ ــا،افزايش گلـ ــوه هـ ــيدن ميـ در رسـ

  ماده در دو پايه ها.

  جيبرلين ها:

ــه مــــي باشــــد.بيماري شــــناس ژاپنــــي     ــيار جالــــب توجــ ــا جديــــد و بســ ــرلين هــ تاريخچــــه پيــــدايش جيبــ

ــاوا( ــه 1926كوروســ ــالي كــ ــه   ) در حــ ــود متوجــ ــار بــ ــغول كــ ــا مشــ ــاليكاري در فورموســ ــه ي شــ در مزرعــ

ــتند.     ــده هسـ ــدتر و رنـــگ پريـ ــادي دارنـــد و معمـــوال بلنـ ــر عـ ــار غيـ ــاها رفتـ ــاري در شـــد برخـــي از نشـ اين بيمـ



كانــا يــا نشــاي ابلــه نــام گرفت.علــت ايــن بيمــاري يــك قــارچ آسكوميســت اســت كــه مرحلــه ي              ژاپــن با

جنســــي آن فوزاريــــوم مونيليفــــورم شــــناخته مــــي  جنســــي آن جيبــــرال فــــوجي كــــوري و مرحلــــه ي غيــــر

  شود.

) نشــــان داد كــــه عالئــــم ايــــن بيمــــاري در نشــــاهاي ســــالم بــــرنج و ذرت بــــا كــــاربرد   1926كوروســــاوا(

ــت         ــي در كشـ ــال طبيعـ ــاده فعـ ــك مـ ــود يـ ــا وجـ ــاوا و يابوتـ ــاد شود.كوروسـ ــد ايجـ ــي توانـ ــارچ مـ ــاره قـ عصـ

ــر      ــدا كــ ــانع جــ ــره او مــ ــر منتظــ ــرگ غيــ ــد،اما مــ ــي كردنــ ــارچ را بررســ ــد.يابوتا و  قــ ــاده شــ ــن مــ دن ايــ

ــوميكي( ــد و آن را     1938ســ ــدا كردنــ ــتاله را جــ ــال كريســ ــات فعــ ــد و تركيبــ ــال كردنــ ــار را دنبــ ــن كــ ) ايــ

ــوجهي        ــل تـ ــور قابـ ــه طـ ــود بـ ــارچي بـ ــابوليكي قـ ــرآورده متـ ــه يـــك فـ ــال كـ ــاده فعـ ــد.اين مـ ــرلين ناميدنـ جيبـ

ــت از          ــرگ و ممانعـ ــعه بـ ــا و توسـ ــانگره هـ ــردن ميـ ــل كـ ــيله ي طويـ ــا را بوسـ ــاقه هـ ــد سـ ــه  رشـ ــد ريشـ رشـ

افــــزايش داد.مطالعــــه متخصصــــان ژاپنــــي بــــر روي ويژگــــي هــــاي شــــيميايي و زيســــتي ايــــن تركيبــــات   

ــا    ــژوهش هــ ــب كرد.پــ ــايي را جلــ ــايي و آمريكــ ــمندان اروپــ ــدادي از دانشــ ــه تعــ ــواد يفعال،توجــ ي روي مــ

ــات          ــتر تحقيقـ ــد،چون بيشـ ــرده نشـ ــارچي بـ ــرآورده قـ ــن فـ ــامي از ايـ ــي نـ ــت ولـ ــام گرفـ ــاهي انجـ ــد گيـ رشـ

ســـتيك اســـيد و ســـاير مـــواد رشـــدي ســـنتزي كـــه در باغبـــاني و كشـــاورزي بـــه عنـــوان          روي اينـــدول ا

ــال          ــار در سـ ــين بـ ــراي اولـ ــا بـ ــت.جيبرلين هـ ــام گرفـ ــوند انجـ ــي شـ ــتفاده مـ ــش اسـ ــف كـ ــط  1950علـ توسـ

ميشــــل و آنگــــل در آمريكــــا و بريتانيــــاي كبيــــر مــــورد توجــــه قــــرار گرفتنــــد.برخي محققــــين برجســــته   

ــارلو(  ــد بـ ــاي 1955ماننـ ــگاه هـ ــن را       )در آزمايشـ ــالص همگـ ــرآورده خـ ــك فـ ــتان يـ ــالي انگلسـ ــيميايي عـ شـ

  توليد كردند كه از مخلوط جيبرلين ها بدست آمد و آن را جيبرليك اسيد ناميدند.



) در آمريكــــا دو جيبــــرلين ديگــــر را شناســــايي كــــرد كــــه يكــــي جيبرليــــك 1958پــــس از آن اســــتودوال(

ــرلين   ــري جيبـ ــيد و ديگـ ــر   Aاسـ ــدين اثـ ــدت چنـ ــن مـ ــي ايـ ــام گرفـــت.در طـ ــان   نـ ــرلين روي گياهـ ــم جيبـ مهـ

ــان         ــت و امكــ ــزايش يافــ ــا افــ ــرلين هــ ــات روي جيبــ ــد.بعد از آن تحقيقــ ــزارش شــ ــين گــ ــط محققــ توســ

ــدين           ــراهم گرديد.چنـ ــان فـ ــل گياهـ ــد مثـ ــد و توليـ ــي رشـ ــداف عملـ ــراي اهـ ــيميايي بـ ــواد شـ ــتفاده از مـ اسـ

تحقيــــق مهــــم در اروپــــا و آمريكــــا روي جيبــــرلين هــــا انجــــام گرفــــت.در ژاپــــن يــــك شــــركت تحــــت 

ــا شـــكل گرفت.بررســـي هـــاي    عنـــو ــرلين هـ ان اتحاديـــه جيبـــرلين بـــه منظـــور ارائـــه اطالعـــاتي در مـــورد جيبـ

انجـــام شـــده توســــط محققـــان آمريكـــايي و انگليســــي نشـــان داد كـــه جيبــــرلين جـــدا شـــده بوســــيله ي         

ــي       ــناخته مـ ــرلين شـ ــوان جيبـ ــه عنـ ــه بـ ــته نزديـــك كـ ــدين تركيـــب وابسـ ــوطي از چنـ ــوميكي مخلـ ــا و سـ يابوتـ

  شوند،مي باشد.

ــيد    در ــا جيبرليـــك اسـ ــيد يـ ــا جيبرليـــك اسـ ــان اينهـ ــدن    A3ميـ ــراي مشـــخص شـ ــا بـ ــين بريتانيـ ــط محققـ توسـ

و  A1چنــــدين ويژگــــي ارتقــــاء دهنــــده رشــــد بررســــي شد.متخصصــــان آمريكــــايي از مخلــــوط جيبــــرلين 

ــرات          ــيش اثـ ــم و بـ ــا،همگي كـ ــرلين هـ ــاوت جيبـ ــاختار متفـ ــود سـ ــد.با وجـ ــتفاده كردنـ ــيد اسـ ــك اسـ جيبرليـ

ــابهي دا ــوژيكي مشــ ــاه   فيزيولــ ــده مهــــم در زنــــدگي گيــ ــدين پديــ ــا در چنــ ــرلين هــ رند.بررســــي روي جيبــ

ــم         ــاي كـ ــي،نياز دمـ ــد رويشـ ــاثير روي رشـ ــدن ژنتيكي،تـ ــل شـ ــامل :طويـ ــرات آن شـ ــه اثـ ــت كـ ــام گرفـ انجـ

و روز بلنــــد بــــراي گلــــدهي،خواب بذر،باروري،رشــــد درخــــت و رشــــد ريشه،تقســــيم ســــلولي،ارتباط        

ر اكســـين،ارتباط بـــا متابوليســـم گيـــاه و انشـــعاب افقـــي  بـــا اينـــدول اســـتيك اســـيد طبيعـــي و ارتبـــاط بـــا تـــاثي 

ــال       ــد.تا سـ ــي باشـ ــودي مـ ــد عمـ ــا رشـ ــان بـ ــف    1990در گياهـ ــان مختلـ ــا و گياهـ ــارچ هـ ــرلين  84در قـ جيبـ

ــداقل     ــچيوم ادال حـ ــدوي سـ ــد.بذور كـ ــايي شـ ــيش از     20شناسـ ــاوي بـ ــا حـ ــذور لوبيـ ــرلين و بـ ــوع  16جيبـ نـ



ــداد ا     ــاهي تعـ ــاي گيـ ــه هـ ــاير گونـ ــي در سـ ــتند ولـ ــرلين هسـ ــا از    جيبـ ــرلين هـ ــام جيبـ ــود دارد.تمـ ــدكي وجـ نـ

ــاختار  ــد و       ent‐gibberellaneسـ ــيدي دارنـ ــت اسـ ــه حالـ ــد كـ ــده انـ ــتق شـ ــوند    GAمشـ ــي شـ ــده مـ ناميـ

ــد         ــوند ماننـ ــي شـ ــايز مـ ــر متمـ ــم ديگـ ــف از هـ ــاي مختلـ ــديس هـ ــا انـ ــا   GA1،GA7و بـ ــرلين هـ و غيره.جيبـ

ــا  19 ــدام    20يـ ــر كـ ــه هـ ــد كـ ــروه كربنـــي دارنـ ــا  4گـ ــد.يك  5يـ ــه اي دارنـ ــتم حلقـ ــيل  سيسـ ــروه كربوكسـ گـ

يـــا  7اســـت و در برخـــي گـــروه كربوكســـيل اضـــافي متصـــل بـــه كـــربن  7هميشـــه متصـــل بـــه كـــربن شـــماره 

ــماره  ــربن شــ ــال،  4كــ ــند.با ايــــن حــ ــتفاده از   GA3مــــي باشــ ــراي اســ ــال اســــت و بــ ــدا خيلــــي فعــ در ابتــ

جيبــــرلين در طــــوالني مــــدت بهتــــر اســــت از جيبرليــــك اســــيد اســــتفاده كنيم.تعــــدادي از گــــروه هــــاي   

و يـــا  13يـــا كـــربن   3از يـــك بـــه چهـــار در جهـــت كـــربن      Dو  Cو  Aكســـيل روي حلقـــه هـــاي   هيدرو

  . شده اندبه طور معمول هيدروكسيله  كه  مرتب شده اند هر دو

ــن   ــر ايـ ــالوه بـ ــراي يـــك      عـ ــات بـ ــي از تركيبـ ــپلكس منظمـ ــكيل يـــك كمـ ــن اســـت تشـ ــا ممكـ ــرلين هـ جيبـ

ــو       ــه فيزيولـ ــك وظيفـ ــا يـ ــد و مطمئنـ ــاهي را بدهنـ ــون گيـ ــته هورمـ ــد در   دسـ ــي توانـ ــخص مـ  GA1ژكي مشـ

  تعيين شود.  GA3و 

ــيد   ــك اسـ ــا از موالونيـ ــرلين هـ ــاخه   جيبـ ــوان شـ ــاي جـ ــت هـ ــا     در بافـ ــه هـ ــنتز آن در ريشـ ــده اند.سـ ــنتز شـ سـ

  در بافت هاي آبكش و چوبي منتقل مي شوند. GASهنوز نامعلوم است.

ــيش از       ــدن بـ ــامل:طويل شـ ــرات شـ ــن اثـ ــي از ايـ ــه برخـ ــد كـ ــان دارنـ ــي در گياهـ ــرات مختلفـ ــا اثـ ــرلين هـ جيبـ

ــان روز          ــلولها،بولتينگ در گياهـ ــدن سـ ــل شـ ــلولي و طويـ ــيم سـ ــك تقسـ ــيله ي تحريـ ــا بوسـ ــاقه هـ ــدازه سـ انـ

بلنــــد،القاي جوانــــه زنــــي بذرها،خصوصــــا در بــــذرهايي كــــه نيــــاز ســــرمايي يــــا نــــوري دارنــــد،تحريك   

نـــزيم مهـــم هيـــدروليز كننـــده در جوانـــه زنـــي بـــذرهاي حبوبات(غله)،تشـــكيل و رشـــد         توليـــد چنـــدين ا 



ــتيك            ــدول اسـ ــا اينـ ــا بـ ــي هـ ــاختار و ويژگـ ــه.جيبرلين در سـ ــاي دوپايـ ــل هـ ــي در گـ ــاي نرينگـ ــوه و القـ ميـ

 اسيد تفاوت دارند.

  

  آبسيزيك اسيد و تركيبات وابسته

  خته شدند.مواد بازدارنده رشد كه از گياه استخراج شد در چندين سال شنا

Bennet‐clark  et  al )1952     ــل از ــتخراج الكـــ ــيد از اســـ ــت اســـ ــاتوگرافي و شكســـ ــا كرومـــ )بـــ

ــت           ــتفاده از زيسـ ــاتوگرافي و اسـ ــيله كرومـ ــردن آن بوسـ ــزء كـ ــزء جـ ــردن و جـ ــيم كـ ــاه و تقسـ ــدين گيـ چنـ

  ئوپتيل يوالف به نتايجي دست يافت.لسنجي براي ك

ــه اي  ــناحيـ ــوي را  كـ ــد قـ ــاي رشـ ــده هـ ــا بازدارنـ ــده     RF 6/0ه تقربيـ ــد ناميـ ــده رشـ ــد بازدارنـ ــي دهـ ــال مـ انتقـ

ــالرك  ــود.(بت كـــ ــي شـــ ــات وي روي 1953مـــ ــول    B‐inhibitor).مطالعـــ ــرد در طـــ ــدا كـــ ــه پيـــ ادامـــ

در آزمايشــــگاهها  مقــــدار بازدارنــــده هــــا بــــه ظرفيــــت جوانــــه زنــــي غــــده هــــاي ســــيب   1950ســــالهاي 

ين زرد زمينـــي و محتويـــات گونـــاگون فصـــلي در شـــاخه هـــاي گياهـــان و ســـقط جنـــين و بـــاروري لـــوپ         

  بستگي دارد.

p.f.wareing,j.w.conforth,Bv.milborrow,G.Ryback  كريســـــــــــتال هـــــــــــاي بازدارنـــــــــــده

  نام نهادند.  dorminرا كه از چنار بدست آورده 



ــي    ــت آبسـ ــه ماهيـ ــردن بـ ــي بـ ــه    پـ ــتقل كـ ــژوهش مسـ ــدين پـ ــيد در چنـ ــي  زيك اسـ ــاي مختلفـ ــروژه هـ روي پـ

روي مـــــواد گيـــــاهي  F.T.Addiot,H.R.Carnsكـــــار مـــــي كردنـــــد صـــــورت گرفـــــت.در كاليفرنيـــــا 

كـــه ريـــزش بـــرگ در آنهـــا افـــزايش مـــي يافتنـــد از گياهـــان جوانـــه پنبـــه كـــه بـــه صـــورت بـــراي تصـــفيه و   

ــراي د   ــار بـ ــتخراج شـــد هـــم چنـــين ايـــن كـ ــان اسـ ــايي كتـ ــال هـ ــال  انهـ ــيزيك در سـ ــام گرفت.آبسـ  1961انجـ

ــپس   ــد و ســ ــازي شــ ــدا   AbscisionIIجداســ ــه جــ ــاتي كــ ــتر تركيبــ ــده بو بيشــ ــيله ي  شــ ــه وســ ــد بــ ودنــ

chkuma .مشخص شدند و ساختمان آبسيزيك هنوز ناشناخته بود  

p.f  warging   بـــــه همـــــراه(wales,u.k)aberystwyth     روي علـــــت خـــــواب درختـــــان و بـــــه

ــا       ــد انهـ ــازي كردنـ ــد را داشـــت جداسـ ــي شـ ــتفاده مـ ــا اسـ ــه روي برگهـ ــامي كـ ــده را هنگـ ــكيل شـ ــه تشـ جوانـ

  .(Robinson ,waering)نامگذاري كردند dorminآن را 

Cornforth  et  al )1965 مــــاده فعــــالي را جداســــازي كردنــــد كــــه مشــــابه آبســــيزيك (II  بود.ميــــوه

ــا و محصـــول   LUpirusهـ lutoue     ــا ريـــزش كننـــد.اين ــوند كـــه گلهـ ــه باعـــث مـــي شـ مـــوادي دارنـــد كـ

جداســــــازي شــــــد و ايــــــن مــــــاده شــــــبيه  1964در ســــــال  r.l.wainو  k.rothwelمــــــاده بوســــــيله 

 Addicotبــــود. IIآبســــيزيك  et  al  1964در ســــال abscisinII  را بــــه آبســــيزيك اســــيد تغييــــر نــــام

   .(ABA)داد

2‐transismor       ــده ــف شــ ــن كشــ ــان ايــ ــه در گياهــ ــت كــ ــال اســ ــر فعــ ــوژيكي غيــ ــورت بيولــ ــه صــ بــ

ــود ــا كشــــف     (Milborrow,1978)بــ ــزه هــ ــا و خــ ــان ،ســــرخس هــ ــاي رشــــد در بازدانگــ ــون هــ هورمــ

  كز آن در بذرها بود.شد كه در تمام قسمت هاي گياه و بيشترين تمر



ــي   ــاربرد بيرونـ ــع         ABAكـ ــه توزيـ ــد كـ ــود.گزارش شـ ــي شـ ــا مـ ــه هـ ــدن روزنـ ــته شـ ــث بسـ روي  ABAباعـ

  قارچها سودمند است.

ــزكويي  آ ــيد يـــك سـ ــيزيك اسـ ــد بسـ ــه   15تريپنوئيـ ــت كـ ــه اسـ ــي   از كربنـ ــنتز مـ ــيد سـ ــير موالونيـــك اسـ مسـ

ــنش     ــه واكـــ ــد كـــ ــخص شـــ ــت    ABAشود.مشـــ ــل جيبرلين؛اســـ ــدها مثـــ ــاير ايزپرنوئيـــ ــابه ســـ رول و مشـــ

ــت.  ــدها اسـ ــن         ABAكارتنوئيـ ــا ايـ ــه مخصوصـ ــود كـ ــي شـ ــنتز مـ ــالغ سـ ــاي بـ ــيد در برگهـ ــك اسـ از موالونيـ

  هستند. ABA...در پاسخ به استرس آب بيشتر است.بذرها همچنين سرشار از 

ــا  ــود     ABAاز برگهـ ــي شـ ــل مـ ــش منتقـ ــد آبكـ ــه آونـ ــي     ABAبـ ــا مـ ــه هـ ــش در ريشـ ــد آبكـ ــق آونـ از طريـ

توليـــد مـــي  ABAچرخـــد و از طريـــق آونـــد چـــوبي بـــه شـــاخه هـــا بـــاز مـــي گردد.چنـــدين اثـــر بوســـيله ي    

ــنتيكي در بـــذر،القاء و نگهداشـــتن     شـــود كـــه شـــامل بســـته شـــدن روزنـــه ها،القـــاء ذخيـــره پـــروتئين هـــاي سـ

  خواب در بذر و پيازها.

  اتيلن هورمون گازي :

ــا د  ــين گازهـ ــش معـ ــا در       نقـ ــود.چيني هـ ــده بـ ــناخته شـ ــال شـ ــدين سـ ــا چنـ ــا تـ ــوه هـ ــيدن ميـ ــك رسـ ر تحريـ

ــي       ــريعتر مــ ــا ســ ــوه هــ ــوزد ميــ ــوختني در آن بســ ــاده ســ ــه مــ ــاقي كــ ــه در اتــ ــد كــ ــته بودنــ ــديم دانســ قــ

ــاز آزاد مـــي     H.Hرسند.پســـرعموهاي  ــيده يـــك گـ ــنهاد كردنـــد كـــه ميـــوه هـــاي رسـ ــار پيشـ بـــراي اولـــين بـ

ــي     ــا را تحريـــك مـ ــوه هـ ــاير ميـ ــيدن سـ ــه رسـ ــد كـ ــات    كننـ ــه مركبـ ــرد كـ ــيه كـ ــا توصـ ــه جامائيكـ ــد.او بـ كنـ

ــث        ــات باعـ ــده از مركبـ ــاي آزاد شـ ــي از گازهـ ــه برخـ ــوند چونكـ ــار شـ ــا انبـ ــتي هـ ــوز در كشـ ــا مـ ــتي بـ نبايسـ

ــدار           ــد مقـ ــالم توليـ ــيده سـ ــات رسـ ــه مركبـ ــده كـ ــوم شـ ــود.اكنون آن معلـ ــي شـ ــا مـ ــريعتر موزهـ ــيدن سـ رسـ



گـــاز را آزاد مـــي كننـــد.در ســـال كمـــي اتـــيلن مـــي كننـــد و احتمـــاال پرتقـــال هـــاي آلـــوده بـــه قـــارچ ايـــن   

1934 R.Gane   در انگلســــتان پيشــــنهاد داد كــــه ميــــوه هــــاي رســــيده اتــــيلن آزاد مــــي كننــــد كــــه ايــــن

 puertoباعـــث رســـيدن ميـــوه هـــا مـــي شـــود.به عنـــوان مثـــال گـــاز         Rican    پـــرورش دهنـــده هـــاي

ــاي    (Rodriguez,1932)آنانـــــاس  ــار كشـــــت هـــ ــين در كنـــ ــانگو در فيليپـــ ــدگان مـــ ــرورش دهنـــ و پـــ

از آتـــش هـــاي بـــزرگ بـــراي آغـــاز و همزمـــان ســـازي گلـــدهي اســـتفاده مـــي كردنـــد.بنابراين            خـــود

اتـــيلن ناشـــي از دود باعـــث رســـيدگي ميـــوه هـــا شـــد.همچنين گـــزارش شـــده كـــه قبـــل از اســـتفاده ي            

المـــپ هـــاي بـــرق الكتريكي،خيابانهـــا بـــا گازهـــاي منـــور روشـــن مـــي شـــدند.در بعضـــي از شـــهرهاي            

ــ  اي درختــــان خيابــــان شــــد.ديري نگذشــــت كــــه گــــرادين  آلمــــان نشــــت گــــاز موجــــب ريــــزش برگهــ

مشـــاهده كـــرد بـــي بـــرگ شـــدن درختـــان رشـــد يافتـــه در نزديـــك گـــاز نشـــت يافتـــه عمـــده تـــر اســـت.اثر   

ــخيص         ــل تشـ ــيده قابـ ــاي سرپوشـ ــه هـ ــل خانـ ــوجهي در گـ ــل تـ ــور قابـ ــه طـ ــده بـ ــنايي دهنـ ــاز روشـ ــت گـ نشـ

  .(knight and erocker,n13)بود

ــ   ــيله ي سـ ــه وسـ ــاورزان بـ ــا كشـ ــت    دركاليفرنيـ ــا دسـ ــون هـ ــبززدايي لمـ ــه سـ ــي بـ ــاي نفتـ ــاقص بخارهـ وختن نـ

ــي   ــت روســ ــدا كردند.فيزيولوژيســ ــيلن    D.N.Neliubowپيــ ــاثير اتــ ــه تــ ــود كــ ــار بــ ــين بــ را  (c2h4)اولــ

.پاســـخ هـــاي ســـه گانـــه دانهـــال هـــاي نخـــود بـــه         (1926‐1876)روي رشـــد گياهـــان تصـــديق كـــرد   

  نشان داده شد. 1901ل اتيلن آزاد شده از گاز در حال اشتعال به وسيله نليوبو در سا

 Boyge)در انجمـــــن علمـــــي  1935كراكر،هيچكـــــوك و زيمرمـــــان (  Thompson   اتـــــيلن را بـــــه

ــان      ــده ارگـ ــيم كننـ ــوان يـــك تنظـ ــه عنـ ــين بـ ــد و همچنـ ــنهاد دادنـ ــوه پيشـ ــيدن ميـ ــون رسـ ــوان يـــك هورمـ عنـ

ــود.اتيلن در بافـــت       ــي شـ ــنتز مـ ــخ سـ ــا در پاسـ ــتر بافـــت هـ ــد.اتيلن در بيشـ ــي كردنـ ــاه معرفـ ــي گيـ ــاي رويشـ هـ



ــ ــده هــ ــر شــ ــود.اتيلن اي پيــ ــنتز مــــي شــ ــال   (C2H4)ســ ــنتز آن قابــــل انتقــ ــار از محــــل ســ از طريــــق انتشــ

ــت. ــيكلوپروپان-1اســ ــيد -1آمينوســ ــيليك اســ ــت و    (ACC)كربوكســ ــيلن اســ ــد اتــ ــطه در توليــ ــك واســ يــ

ــدن از خواب،رشـــد           ــا شـ ــد از: رهـ ــا عبارتنـ ــش دارد و اينهـ ــدين نقـ ــود.اتيلن چنـ ــال داده شـ ــد انتقـ ــي توانـ مـ

ه،تشــــكيل ريشــــه هــــاي نابجــــا،ريزش بــــرگ و ميوه،القــــاي گلــــدهي در برخــــي از  و تمــــايز ريشــــه و شاخ

گونــــه ها،القــــاي مــــاده شــــدن در گــــل هــــاي دو پايــــه،باز شــــدن گلهــــا،پيري گــــل و بــــرگ و رســــيدن  

ــدن و      ــم شـ ــال زخـ ــوان مثـ ــه عنـ ــرار مـــي دهند.بـ ــاثير قـ ــيلن را تحـــت تـ ــد اتـ ــدين عامـــل محيطي،توليـ ميوه.چنـ

ــث آز   ــاه باعـ ــهايي از گيـ ــاييدگي بخشـ ــا سـ ــل     يـ ــك عامـ ــيلن يـ ــترس اتـ ــود.ايجاد اسـ ــي شـ ــيلن مـ ــدن اتـ اد شـ

مهــم در انبـــار ميــوه هـــا مــي باشـــد.برخي از قارچهــا و بـــاكتري هــا نيـــز توليــد اتـــيلن مــي كننـــد.قابل توجـــه        

)داده شـــد كـــه اتـــيلن يـــك هورمـــون گيـــاهي اســـت كـــه  1935اســـت كـــه اولـــين پيشـــنهاد توســـط كراكـــر( 

ــده      ــيم كننـ ــد و تنظـ ــي كنـ ــاز مـ ــا را آغـ ــوه هـ ــيدن ميـ ــت و    رسـ ــط ونـ ــن توسـ ــه ايـ ــت كـ ــي اسـ ــد رويشـ رشـ

) پذيرفتـــه نشـــد چونكـــه در آن زمـــان اكســـين هورمـــون مـــوثر گيـــاهي بود.بعـــد از مـــدتي          1973تيمـــان(

) نشــــان داد اثــــرات اتــــيلن در جهــــت تغييراتــــي در ميــــزان اكســــين اســــت بعــــالوه  1938انــــدك ميچتــــر(

ــيلن را        ــت اتـ ــري غلظـ ــدازه گيـ ــخيص و انـ ــه تشـ ــي كـ ــر آزمايشـ ــاكتور ديگـ ــدين فـ ــد   چنـ ــي كنـ ــكل مـ مشـ

شـــايد بـــه همكـــاري در كـــاهش در مقـــدار اتـــيلن و نقـــش ايـــن گـــاز در ايجـــاد اثـــرات فيزيولـــوژيكي           

) اشـــاره كـــرد كـــه بـــه علـــت اهميـــت اتـــيلن در رســـيدن ميـــوه هـــا ايـــن هورمـــون همـــواره    1960باشـــد.بيال(

ــه     ــي بـ ــت.با دسترسـ ــوده اسـ ــاني بـ ــان باغبـ ــه متخصصـ ــورد توجـ ــاليزي    GLCمـ ــوان يـــك تكنيـــك آنـ ــه عنـ بـ

  .(See meigh,1959)اين حالت تغيير داده شد 1959ال در س

  سيتوكينين:



ــود.رابرلند در       ــي شـ ــرل مـ ــيميايي كنتـ ــواد شـ ــيله ي مـ ــان بوسـ ــلولي در گياهـ ــيم سـ ــه تقسـ ــرد كـ ــي بـ ــنر پـ ويسـ

شـــواهدي ارائـــه كـــرد كـــه بـــر ايـــن فـــرض اســـتوار بـــود و اثبـــات كـــرد انتقـــال آونـــد آبكـــش     1913ســـال 

ــد در پارانشـــ   ــي توانـ ــي تق مـ ــيب زمينـ ــا  يم سـ ــلولي را القـ ــيم سـ ــال   سـ ــد.در سـ ــه اي   1921كنـ ــت كلمـ هابرلنـ

بــه نــام هورمــون زخــم را كــه بــراي توصــيف مــوادي كــه مســئوليت تقســيم ســلولي و بهبــود زخــم را بــه               

ــرل          ــه روي كنتـ ــي كـ ــط اسكوگ،كسـ ــا توسـ ــيتوكينين هـ ــر روي سـ ــات بـ ــار برد.تحقيقـ ــتند بكـ ــده داشـ عهـ

ــال      ــاهي در سـ ــاي گيـ ــت هـ ــت بافـ ــر روي كشـ ــايز بـ ــيمايي تمـ ــ  1941شـ ــي كرد،آغـ ــار مـ ــدا  كـ ــد.او ابتـ از شـ

 IAAمشـــاهده كـــرد كـــه كاشـــت تنبـــاكو در غيـــاب اكســـين بـــر رشـــد آن اثـــر منفـــي دارد.بـــا افـــزون            

ــيط      ــلول در محـ ــز سـ ــود.وقتي مغـ ــروع مـــي شـ ــلولها شـ ــز سـ ــلول بخصـــوص در مغـ ــر سـ ــدن و تكثيـ طويـــل شـ

ــيم       ــا تقسـ ــد امـ ــي دهـ ــلول رخ مـ ــدن سـ ــود،طويل شـ ــد داده شـ ــت  رشـ ــين اسـ ــط داراي اكسـ ــه فقـ ــتي كـ كشـ

).وقتــــي كــــه آونــــد آبكشــــي افــــزوده شــــد 1954نمــــي شود.(جابلونســــكي واســــكوگ ســــلولي مشــــاهده

ــيم           ــرك تقسـ ــاده محـ ــافتن مـ ــراي يـ ــات بـ ــود.اين آزمايشـ ــي شـ ــاز مـ ــلولها آغـ ــز سـ ــلولي در مغـ ــيم سـ تقسـ

ســـلولي انجـــام گرفتنـــد.براي ايـــن كـــار تكـــه هـــايي از ســـاقه تنبـــاكو را بـــراي جـــدا كـــردن ايـــن مـــاده بكـــار  

اتــــوكالو شــــده اســــپرم شــــاه  DNAشــــيره نارگيل،عصــــاره مالــــت،عصــــاره مخمــــر ، ) 1955بردنــــد.ميلر(

ايي آن را مشـــــخص كـــــرد.در غلظـــــت هـــــاي پـــــايين ايـــــن يجـــــدا كـــــرد و ســـــاختار شـــــيمرا مـــــاهي 

  تركيب،تقسيم سلولي را در مغز سلولهاي تنباكو تحريك كرد.

ــدن         ــته شـ ــه از شكسـ ــد كـ ــي شـ ــان مـ ــد و گمـ ــده شـ ــين ناميـ ــب كينتـ ــن تركيـ ــوكالو   DNAايـ ــول اتـ در طـ

ــاره    كــــردن و ا ــدمان دوبــ ــيون و چيــ ــا توســــط فرآينــــد دهيدراســ ــين و دئوكســــي يــ ــين آدنــ ز واكــــنش بــ

ــد.ميلر(      ــي آيــ ــود مــ ــه وجــ ــدها بــ ــي نوكلئوتيــ ــطح پلــ ــده در ســ ــوپين باقيمانــ ــي آدنــ ــام 1966دئوكســ ) نــ



ــال     ــرد و در سـ ــنهاد كـ ــين را پيشـ ــومي كينتـ ــات      1965عمـ ــن نام،تركيبـ ــاي ايـ ــه جـ ــاران بـ ــكوگ و همكـ اسـ

ــد   ــنهاد دادنـ ــيتوكينيني را پيشـ ــوند،اين      سـ ــي شـ ــان مـ ــلولي در گياهـ ــيم سـ ــت تقسـ ــزايش فعاليـ ــث افـ ــه باعـ كـ

ــا   ــيتوكينين هــ ــه در ســ ــذيرفتني اســــت كــ ــين    N6پــ ــين مــــي شود،كشــــف كينتــ ــين بخشــــي از آدنــ جانشــ

منجـــر بــــه تحريــــك تحقيقــــات بيشــــتري در در زمينــــه ي ســــنتز ســــاختارهاي آنــــالوگ گرديد(اســــكوگ  

ــيتوكينين هـــ     1973 ــت سـ ــي فعاليـ ــراي بررسـ ــي بـ ــه ي عطفـ ــال    ) و نقطـ ــود آورد.در سـ ــه وجـ ــان بـ ا در گياهـ

ــيرين جداســــازي كــــرد و ســــاختار آن را مشــــخص         1963 ــام،زآتين را از مغــــز دانــــه هــــاي ذرت شــ لتــ

  نمود،اين عامل فعاليت بيشتري نسبت به كينتين داشت.

ــر( ــام (     1965ميلــ ــدا كرد.لتــ ــه ذرت جــ ــز دانــ ــري از مغــ ــف ديگــ ــاي مختلــ ــيتوكينين هــ ــن 1973) ســ ) ايــ

ر جزئـــي بررســـي كـــرد و زآتـــين ريبوتيـــد و نســـبت هـــاي كمـــي از ســـاير         ســـيتوكينين هـــا را بـــه طـــو   

ــا و          ــاكتري هـ ــارچ ها،بـ ــاه ديگر،قـ ــدين گيـ ــده در چنـ ــر شـ ــات ذكـ ــخص نمود.تركيبـ ــا را مشـ ــيتوكينين هـ سـ

اگروبــــاكتريوم توميفاســــين مشــــخص گرديد.شــــمار ديگــــري از پــــورين هــــا كــــه برخــــي فعاليــــت شــــبه  

ــي        ــور كلـ ــه طـ ــي بـ ــد ولـ ــود دارنـ ــد وجـ ــيتوكينيني دارنـ ــي     سـ ــه نمـ ــر گرفتـ ــيتوكينين در نظـ ــوان سـ ــه عنـ بـ

نهــــا فعاليــــت شــــبه   توزيــــع شــــده و برخــــي از آ   tRNAشــــوند.متيل آدنــــين بــــه ميــــزان زيــــادي در     

  ) روابط سيتوكينين ها را در گياهان مورد مطالعه قرار داد.1973سيتوكينيني دارند.ويرينگ(

  ين ها انجام داد.) مطالعاتي در مورد ساختار و خصوصيات شيمايي سيتوكين1978هورگان(

ــوبارا( ــيش از    1990ماتســـ ــوژيكي بـــ ــت بيولـــ ــيميايي و فعاليـــ ــيات شـــ ــيتوكينين   200) خصوصـــ ــوع ســـ نـــ

طبيعــــي و ســــنتزي را بررســــي كــــرد.در كنــــار ســــيتوكينين هــــاي گيــــاهي همچنــــين از خــــزه ها،جلبــــك  

ــورد           ــود دارد.در مـ ــابه وجـ ــات مشـ ــود تركيبـ ــر وجـ ــي بـ ــواهدي مبنـ ــا شـ ــاتوم هـ ــوه اي و قرمز،ديـ ــاي قهـ هـ



ــنتز  ــن      ســ ــود دارد.ايــ ــايي وجــ ــيه هــ ــين فرضــ ــيميايي در آدنــ ــرات بيوشــ ــق تغييــ ــا از طريــ ــيتوكينين هــ ســ

احتمــــاال توســــط  ckفرآينــــدها در نــــوك ريشــــه هــــا و دانــــه هــــاي تكامــــل يافتــــه رخ مــــي دهــــد.انتقال 

مشــــخص شــــده  ckآونــــدهاي چــــوبي بــــين ريشــــه و شاخســــاره صــــورت مــــي گيرد.اثــــرات مختلفــــي از 

ــلولي،تكو  ــيم سـ ــامل: تقسـ ــه برخـــي شـ ــكيل    كـ ــاي تشـ ــا القـ ــزه هـ ــا و در خـ ــاقه هـ ــه سـ ــري اوليـ ين شـــكل گيـ

تــــاخير انــــداختن پيــــري برگ،افــــزايش بــــاز شــــدن  شــــد جوانــــه هــــاي جانبي،توســــعه برگ،بــــه  جوانه،ر

  روزنه ها و توسعه ي كلروفيل.

دسترســــي بــــه ايــــن روش مرحلــــه جديــــدي از تحقيقــــات روي فيزيولــــوژي را بــــه وجــــود آورد و بــــراي  

ــورد ك   ــه در مـ ــدگاني كـ ــه       خواننـ ــولي بـ ــلولي و مولكـ ــاي سـ ــه هـ ــه از جنبـ ــورد هلوكـ ــد در مـ ــاي جديـ ارهـ

  وسيله هورمون اتيلن صورت مي گيرد توصيه هايي شده است.

  برازينواستروئيدها:

يــــك الكتــــون اســــتروئيدي جديــــد ترقــــي دهنــــده رشــــد گيــــاهي كــــه برازينوليــــد نــــام   1979در ســــال 

ت هـــــا برازينوليـــــد را ســـــپس متخصصـــــين شـــــيمي و بيولوژيســـــگرفـــــت در گـــــرده شـــــلغم پيـــــدا شد.

جداســــازي كردنــــد و ارتبــــاط ايــــن تركيبــــات در گونــــه هــــاي گيــــاهي بلنــــد و كوتــــاه مشــــخص          

ــد(ماندارا  ــا و      1988شــ ــگاه هــ ــده و در آزمايشــ ــب شــ ــم تركيــ ــا هــ ــاي آن بــ ــالوگ هــ ــد و آنــ ).برازينوليــ

ــات را      ــاختماني ايــــن تركيبــ ــابي فعاليــــت ســ ــار مــــي رونــــد.بعالوه ارزيــ ــه كــ ــاي آزمايشــــي بــ ــين هــ زمــ

ــ  ــين بـ ــده       همچنـ ــناخته نشـ ــتروئيدها شـ ــنتز برازينواسـ ــا بيوسـ ــه بـ ــي در رابطـ ــير دقيقـ ــد.هيچ مسـ ــده گرفتنـ ر عهـ

اســـت.تمام افـــرادي كـــه در جهـــان در ايـــن زمينـــه كـــار مـــي كننـــد بـــا اســـتفاده از ايـــن تركيبـــات بـــه دنبـــال   

ــاي      ــال هــ ــتند.در ســ ــوالت هســ ــرد محصــ ــاس و عملكــ ــزايش بيومــ ــا  1930افــ ــيقن  1940تــ  USDAمحقــ



ــار از          ــين بـ ــراي اولـ ــاران بـ ــال و همكـ ــي دهد.ميشـ ــي مـ ــد را ترقـ ــرده رشـ ــاره گـ ــه عصـ ــد كـ ــخيص دادنـ تشـ

معيـــار زيســـت ســـنجي ميـــان گـــره لوبيـــا اســـتفاده كردنـــد و مشـــخص كردنـــد كـــه عصـــاره هـــاي دانـــه هـــاي 

ــان           ــاي گياهـ ــرده هـ ــه گـ ــد كـ ــات كردنـ ــين اثبـ ــود،اين محققـ ــي شـ ــد مـ ــث رشـ ــا باعـ ــالغ لوبيـ و  Rapeنابـ

ــا آمـــاس و    آلئـــوس گلوتينـــوزا موجـــ ب پاســـخ غيـــر معمـــولي مـــي گردنـــد كـــه تركيبـــي از طويـــل شـــدن بـ

ــدي        ــه ليپيـ ــره براسيكاسـ ــان تيـ ــرده گياهـ ــده از گـ ــدا شـ ــاي جـ ــون هـ ــد.گروهي از هورمـ ــي باشـ ــدگي مـ خميـ

ــور        ــه طـ ــال بـ ــش فعـ ــد بخـ ــزارش دادنـ ــل گـ ــد از آن مانداوا،ميشـ ــام گرفتند.بعـ ــرازين نـ ــطالحا بـ ــد و اصـ بودنـ

ميشـــل و گرگـــوري نشـــان    1972ا چـــرب اســـت.در ســـال   عمـــده شـــامل گلوكوزيـــل اســـترهاي اســـيده    

ــزايش      ــذر را افـ ــه بـ ــوه ناميـ ــول و قـ ــارايي محصـ ــول ،كـ ــرد محصـ ــا مـــي تواننـــد عملكـ ــرازين هـ ــه بـ دادنـــد كـ

ــال  ــد و در ســ ــيب     1975دهنــ ــذري و ســ ــاي بــ ــه هــ ــاني مختلــــف روي غالت،دانــ ــايش مكــ ــدين آزمــ چنــ

ــازي   ــدها جداســــ ــد.متعاقبا برازينولوئيــــ ــام شــــ ــا انجــــ ــايي در آمريكــــ ــي هــــ ــه  زمينــــ ــدند.در دانــــ شــــ

) بــــرازين 1988ســــال بــــه طــــول انجاميــــد و حــــدود يــــك ميليــــون دالر ( 10گرده،برازينوليــــدها بيشــــتر از 

ــه          ــرازين بـ ــد.فعاليت بـ ــت آمـ ــلغم بدسـ ــرده شـ ــده ازگـ ــازي شـ ــالص سـ ــدهاي خـ ــوط ليپيـ ــك مخلـ ــا از يـ هـ

فعاليـــت بيولـــوژيكي كـــه شـــامل طويـــل شـــدن ،خميـــدگي و شـــكافتن غـــده هـــاي درونـــي در زيســـت           

نگره دوم لوبيـــا بـــا بـــه كـــار گيـــري بـــرازين اشـــاره دارد.برازينوليـــد و يـــا تركيبـــات مربـــوط بـــه    ســـنجي ميـــا

ــناخته مـــي شـــوند.به طـــور خالصـــه     ــتروئيدها شـ يـــك گـــروه از  BRان بـــه طـــور كلـــي بـــه عنـــوان برازينواسـ

 BRs 16پلــــي هيدروكســــي اســــتروئيدها هســــتند كــــه بــــه طــــور طبيعــــي بــــه وجــــود مــــي آينــــد.بيش از  

ــوه اي دا ــي قهـ ــود      طبيعـ ــه وجـ ــي بـ ــور طبيعـ ــه طـ ــتروئيدها بـ ــي اسـ ــي هيدروكسـ ــروه پلـ ــن گـ ــه در ايـ ــم كـ ريـ

ــد.بيش از   ــي آينـ ــا      BRs 16مـ ــه از اينهـ ــد كـ ــده انـ ــناخته شـ ــي شـ ــازي     15طبيعـ ــد جداسـ ــان بلنـ ــا از گياهـ تـ



ــه صـــــورت      ــود مـــــي آينـــــد بـــ ــه وجـــ ــور طبيعـــــي بـــ ــه طـــ ــه بـــ ــتروئيدهايي كـــ ــده اند.برازينواســـ شـــ

BR1,BR2,…BRn  ــامل ايــــن  نامگــــذاري شــــدند.با ايــــن وجــــود ب ــز شــ ــالوگ نيــ ــتروئيدهاي آنــ رازينواســ

ــوند.    ــي شـ ــدي مـ ــته بنـ ــا  BR1دسـ ــتروئيدهاي   BR9تـ ــي اسـ ــه    C29همگـ ــالي كـ ــتند در حـ ــا  BR10هسـ تـ

BR15  اســــــــتروئيدهايC27  هستند.برازينواســــــــتروئيدها افزاينــــــــده فعاليــــــــتATPase  و افــــــــزايش

ــد.كاربر         ــي دهنـ ــاهش مـ ــدها را كـ ــند و قنـ ــي باشـ ــول مـ ــاي محلـ ــروتئين هـ ــطح پـ ــده سـ ــدين  BRد دهنـ چنـ

مزيــــــت در افــــــزايش تــــــوان توليــــــدي محصــــــوالت و همچنــــــين غلبــــــه كــــــردن بــــــر اســــــترس   

  ) پنج نقش اين هورمون در بافت ها و ميوه هاي گياهان را تشخيص داد.1988دارد.مانداوا(

ــر           ــاهي ديگـ ــرآورده گيـ ــدين فـ ــي دهند:چنـ ــرار مـ ــاثير قـ ــت تـ ــد را تحـ ــه رشـ ــر كـ ــاهي ديگـ ــات گيـ تركيبـ

ــن  ــه در زيســــت ســ ــد كــ ــود دارنــ ــد.اغلب ايــــن   وجــ ــان دادنــ ــد را نشــ ــر در رشــ ــاي مختلــــف تغييــ جي هــ

ــرايط     ــه در شــ ــي كــ ــق نقشــ ــات از طريــ ــدگي     invivoتركيبــ ــت بازدارنــ ــد داراي حالــ ــي كننــ ــاد مــ ايجــ

هســـتند.در برخـــي مـــوارد فعـــل و انفعـــال آنهـــا داراي ويژگـــي هـــايي اســـت كـــه بـــه عنـــوان هورمـــون رشـــد   

ــامل       ــز شـ ــوليكي نيـ ــات فنـ ــته تركيبـ ــن دسـ ــوند.در ايـ ــي شـ ــرض مـ ــيم    فـ ــرح كنـ ــتي مطـ ــوند.ما بايسـ ــي شـ مـ

ــا    ــال بــ ــل و انفعــ ــات را در فعــ ــطوح   IAAاهميــــت ايــــن تركيبــ ــيم ســ ــيداز و تنظــ ــد از آن  IAAاكســ را بعــ

ــدود   ــيم.از حــ ــرار دهــ ــورد بحــــث قــ ــتر از   550مــ ــاهي نزديــــك بيشــ ــه گيــ ــر  200تركيــــب ثانويــ ــا اثــ تــ

) 1980مـــيالن( بازدارنـــدگي در طبيعـــت نشـــان داده انـــد.براي جزئيـــات بيشـــتر مـــي توانيـــد مقالـــه مـــك         

  را بخوانيد.ما بايستي به طور خالصه برخي از اين تركيبات را ذكر كنيم.

  

  



  تركيبات آروماتيك

ــامل       ــري اســـت.همچنين شـ ــاي پليمـ ــانن هـ ــيد و تـ ــاده و بنزوئيـــك اسـ ــاي سـ ــول هـ ــامل فنـ ــات شـ ــن تركيبـ ايـ

ــايي          ــدرات هــ ــا كربوهيــ ــن هــ ــت ايــ ــتند.در حقيقــ ــم هســ ــدها هــ ــيد،كوماربن و فالونوئيــ ــيناميك اســ ســ

هســـتند كـــه در گيـــاه بـــه فراوانـــي وجـــود دارنـــد.اين تركيبـــات در گيـــاه از گليكوزيـــدها بوجـــود مـــي           

ــت             ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــوي م ــد ق ــاي رش ــده ه ــيم كنن ــوان تنظ ــه عن ــا ب ــول ه ــد.نقش فن  Malik)آين

et  al  ــوژيكي         (1986 ــات فيزيولـ ــر در مشخصـ ــري ديگـ ــك سـ ــدهي و يـ ــا در گلـ ــول هـ ــي از فنـ .بعضـ

ــتند.مطال  ــذار هسـ ــرده       تاثيرگـ ــب كـ ــود جلـ ــه خـ ــادي را بـ ــه زيـ ــيد توجـ ــيليك اسـ ــورد سالسـ ــر در مـ عات اخيـ

 Raskin)اســـت ــبت داده      (1992 ــي نسـ ــور كلـ ــه طـ ــاه بـ ــد گيـ ــوليكي در رشـ ــات فنـ ــه تركيبـ ــه بـ ــي كـ نقشـ

در كشــــت درون شيشــــه اي  IAAاكســــيداز و بنــــابراين ســــطح  IAAمــــي شــــود عكــــس العمــــل در برابــــر 

ــول        ــه مونوفنـ ــت كـ ــن اسـ ــت ايـ ــج اسـ ــه رايـ ــي كـ ــت فرضـ ــيون   اسـ ــده در كربوكسيالسـ ــك كننـ ــا تحريـ هـ

IAA     ــا از ــه هيدروكســــي فنــــول هــ ــا كــ ــر جــ ــابراين از رشــــد جلــــوگيري مــــي كننــــد و هــ ــتند و بنــ هســ

ــايش  ــوند       IAAاكسـ ــي شـ ــد مـ ــك رشـ ــث تحريـ ــابراين باعـ ــد بنـ ــوگيري كننـ  See)جلـ Basra  and 

malik,1984)     ــاال نقــــش ــاي بــ ــا در غلظــــت هــ ــول هــ ــيون فنــ ــوي هيدروكسيالســ ــر از الگــ ــرف نظــ .صــ

بازدارنـــــدگي دارنـــــد.نقش فالونوئيـــــدها در فتومورفـــــوژنز مشـــــخص اســـــت.تعدادي از كومـــــارين هـــــا   

بازدارنـــده هـــاي قـــوي جوانـــه زنـــي هســـتند.اين واضـــح اســـت كـــه كومـــارين هـــا بـــه آنـــزيم هـــاي گـــروه     

ســـولفيل هيـــدريل عكـــس العمـــل نشـــان مـــي دهنـــد و بـــا فعاليـــت آنهـــا مقابلـــه مـــي كنند.تعـــدادي از            

ــد   ــباع نشـ ــاي اشـ ــون هـ ــيب      الكتـ ــدههاي سـ ــي كنند.غـ ــوگيري مـ ــوز جلـ ــده و از ميتـ ــه شـ ــد ريشـ ــانع رشـ ه مـ

  دي متيل نفتالين كه بازدارنده هاي جوانه زني هستند. 1و 6و1و 4زميني محتوي 



  تركيبات نيتروژن دار

هيــــدروژن ســــيانيد كــــه از ســــيانوئينگ گليكوزيــــد بــــه صــــورت آنزيمــــي رهاســــازي مــــي شــــود يــــك 

ن بازدارنــــدگي بــــااليي دارد و اعتقــــاد بــــر ايــــن اســــت كــــه  بازدارنــــده رشــــد اســــت.آميگدالين همچنــــي

ــه       ــد كـ ــاه نقـــش دارنـ ــد گيـ ــد رشـ ــدها در فراينـ ــو اســـت.تعدادي از آلكالوتيـ ــدن هلـ ــاره كشـــت شـ ــانع دوبـ مـ

  دلكوزين،ليكورين،كوكائين،كينونين،كافئين،كدئين،بربرين و غيره.تند از عبار

شــــد گيــــاه را نشــــان دادنــــد:اخيرا چنــــدين آمينواســــيد غيــــر پروتئينــــي همچنــــين تــــاثيرات متنــــوعي در ر 

نقـــش پلـــي آمـــين هـــا بـــه عنـــوان تنظـــيم كننـــده هـــاي رشـــد قـــوي بـــه طـــور گســـترده مـــورد بحـــث قـــرار    

ــيله   ــه بوســــــ ــاپ  Malmbergو  Evansگرفــــــــت و جزئيــــــــات آن در منبعــــــــي كــــــ ــه چــــــ بــــــ

ــيد( ــي       1989رســ ــاه مــ ــد گيــ ــك رشــ ــث تحريــ ــياري باعــ ــدادهاي بســ ــروژن دار در رخــ ــات نيتــ ).تركيبــ

  شوند.

  وئيديتركيبات ترپن

ــات       ــد.اين تركيبـ ــي گذارنـ ــاثير مـ ــاه تـ ــد گيـ ــد در رشـ ــود دارنـ ــاه وجـ ــه در گيـ ــي كـ ــد طبيعـ ــدين تريپنوئيـ چنـ

متيــــل الكتــــون (كــــه هــــم بازدارنــــده -αروغــــن هــــاي ضــــروري(بازدارنده ي رشــــد)-شــــامل مونــــوترين

رشـــــد اســـــت و هـــــم محـــــرك ريشـــــه)،الكتونهاي غيـــــر اشـــــباع.چندين الكتـــــون آبگيـــــري شـــــده از 

soussren  lappa ــاي         (است ــه هـ ــه وظيفـ ــوي كـ ــده قـ ــيم كننـ ــوان تنظـ ــه عنـ ــترده بـ ــور گسـ ــر)كه بطـ راسـ

كتـــون -ßنشـــان داده شـــده هـــم چنـــين واضـــح اســـت كـــه از ايـــن گـــروه   kalsiمختلفـــي دارنـــد بـــه وســـيله 

،دي ترپنوئيــــدها و دي رشــــد ريشــــه مــــي شــــود.بعالوه ســــزكويي ترپنوئيــــدها      اشــــباع نشــــده باعــــث  



ــيم فعا   ــايي تنظـ ــوني توانـ ــر الكتـ ــدهاي غيـ ــده     ترپنوئيـ ــزارش شـ ــين گـ ــم چنـ ــد و هـ ــاه را دارنـ ــاي گيـ ــت هـ ليـ

  كه استروئيدها و تري تريپنوئيدها روي رشد گياه تاثيرگذار هستند.

  الكل هاي اليفاتيك

ــدها،كتون         ــامل آلدهيـ ــد شـ ــود دارنـ ــاه وجـ ــي در گيـ ــورت طبيعـ ــه صـ ــك بـ ــاي اليفاتيـ ــل هـ ــدادي از الكـ تعـ

ــل        ــري از الكـ ــداد ديگـ ــانول تعـ ــر تركونتـ ــد.عالوه بـ ــي گذارنـ ــاثير مـ ــاه تـ ــد گيـ ــه در رشـ ــترها كـ ها،اسيدواسـ

ــر        ــات اخيـ ــود و مطالعـ ــي شـ ــد مـ ــاه توليـ ــتم گيـ ــل سيسـ ــاگون در داخـ ــاي گونـ ــخ هـ ــاي اليفاتيـــك در پاسـ هـ

 Malikان توصـــيه مـــي شـــود بـــه منبعـــي كـــه در ايـــن مـــورد بوســـيله   بـــه خواننـــدگ et  al  1987در ســـال 

 ) 1991و  1993و  Malik  et  al         نوشـــته شـــد رجـــوع كنند.تعـــدادي از الكـــل هـــاي اليفاتيـــك كـــه

  به صورت مخلوط نسبتا تغيير بذر هستند به صورت تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

ــه     ــي كـ ــا وقتـ ــوط هـ ــن مخلـ ــي از ايـ ــاي     بعضـ ــه هـ ــول در گونـ ــزايش محصـ ــث افـ ــوند باعـ ــي شـ ــتفاده مـ اسـ

ــديس          ــاليپتوس گرانـ ــاي اكـ ــتخراج از برگهـ ــاره شده،اسـ ــات اشـ ــن تركيبـ ــر ايـ ــود.عالوه بـ ــي شـ ــف مـ مختلـ

مـــاده اي بدســـت آمـــد كـــه بازدارنـــده ي رشـــد ريشـــه بود؛اســـكوربيك اســـيد تـــاثيرات گونـــاگوني در           

  ر نظر گرفته شود.رشد گياه دارد و پيشنهاد شده كه به عنوان يك هورمون د

  تريازول ها

نـــوع جديـــدي از كندكننـــده هـــاي رشـــد(مانند قـــارچ كـــش هـــا)در ســـال هـــاي اخيـــر گســـترش يافتـــه انـــد    

ــا و گروهــــي متشــــكل از بازدارنــــده هــــاي بيوسنتز.ارگوســــترول.اين تركيبــــات    كــــه شــــامل :تريــــازول هــ

پريپــــــــدول و ،فلوروBas‐111،يونيكونازول،تريــــــــاپنتنول، Lab-117-682شــــــــامل پــــــــالكوبوترازول، 



ــره  ــامل        –غيــ ــد شــ ــتري دارنــ ــدگي بيشــ ــدرت كننــ ــيعي قــ ــي وســ ــات در طيفــ ــن تركيبــ ــدادي از ايــ تعــ

mepiqnat chloride ,ccc ...و ديامينوزيد و غيره  

آنهــــا بازدارنــــده هــــاي درونــــي توليــــد فيبرليــــك اســــيد هســــتند و از رشــــد بــــيش از حــــد شــــاخه هــــا   

ــا م     ــود بــ ــي شــ ــتفاده مــ ــا اســ ــه از آنهــ ــد.وقتي كــ ــي كننــ ــوگيري مــ ــوژيكي و  جلــ ــرات فيزيولــ ــا تغييــ نشــ

  مورفولوژيكي مي شوند.

ــوند و          ــي شـ ــازدهي مـ ــزايش بـ ــث افـ ــانگو،گيالس باعـ ــه فرنگي،مـ ــد هلو،گوجـ ــادي ماننـ ــاي زيـ ــوه هـ در ميـ

  بنابراين از بزرگتر شدن بيشتر ممانعت مي كنند و همچنين باعث تسريع بازدهي مي شوند.

ــيكا   ــرنج وبراسـ ــيار   در بـ ــوجهي بسـ ــل تـ ــور قابـ ــه طـ ــاقه بـ ــد سـ ــازول از    رشـ ــن تريـ ــي از ايـ ــاه است.بعضـ كوتـ

گيـــاه در مقابـــل اســـترس هـــا محافظـــت مـــي كننـــد.جزئيات بيشـــتر در رويـــو جديـــدي كـــه بوســـيله ي            

Malik   وthind       ــاه را ــد گيـ ــه رشـ ــادي كـ ــيميايي زيـ ــواد شـ ــاله مـ ــت.هر سـ ــده اسـ ــته شـ ــده نوشـ ــه شـ ارائـ

مـــي شـــود و بـــر  كنتـــرل مـــي كننـــد بـــه صـــورت طبيعـــي يـــا بـــه صـــورت هورمـــوني در خـــود گيـــاه توليـــد  

تعدادشـــان افـــزوده مـــي شـــود.با وجـــود اينكـــه تنظـــيم كننـــده هـــاي رشـــد ســـنتزي در گيـــاه بـــه طـــور قابـــل   

ــد در        ــاي رشـ ــده هـ ــد.تنظيم كننـ ــي گيرنـ ــرار مـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــان مـ ــد در گياهـ ــود توليـ ــراي بهبـ ــوجهي بـ تـ

ده گيـــاه بـــه طـــور طبيعـــي يـــا بـــه صـــورت ســـنتز شـــده،به صـــورت مســـتقيم در گياهـــان هـــدف مـــورد اســـتفا 

ــزايش        ــث افـ ــا باعـ ــاه و يـ ــوژي گيـ ــود مورفولـ ــا بهبـ ــدگي و يـ ــه زنـ ــر پروسـ ــث تغييـ ــد و باعـ ــي گيرنـ ــرار مـ قـ

ــه          ــاني بهينـ ــا باغبـ ــاورزي يـ ــات در كشـ ــن تركيبـ ــردن ايـ ــتفاده كـ ــلي از اسـ ــوند.هدف اصـ ــي شـ ــول مـ محصـ

ــور       ــترس اســـت.به طـ ــرايط اسـ ــول در شـ ــي محصـ ــي و كيفـ ــزايش كمـ ــد و افـ ــالح رشـ ــا اصـ ــد بـ ــردن توليـ كـ

ــده   ــنهاد شـ ــي پيشـ ــنتز كلـ ــه سـ ــون     PGRsكـ ــي هورمـ ــي و طبيعـ ــطح درونـ ــل سـ ــر كامـ ــاثير در تغييـ ــث تـ باعـ



هـــا در داخـــل گيـــاه شـــده و بـــا اصـــالح رشـــد و تكامـــل گياهـــان بـــه ســـوي توســـعه ي بيشـــتر را ســـوق مـــي  

  دهد.

ــه   ــان داد كــ ــات نشــ ــان در    PGRsآزمايشــ ــاد گياهــ ــاني ازديــ ــاورزي و باغبــ ــه در كشــ ــنتيكي كــ ــاي ســ هــ

رد اســـتفاده قـــرار مـــي گيرنـــد خيلـــي مهـــم هســـتند.نقش ايـــن هـــا در كشـــت بافـــت بـــه طـــور فزاينـــده اي مـــو

  مقاوم سازي دانهالها قبل از انتقال آنها به مزرعه در بيوتكنولوژي ثابت شده است.

  پلي آمين ها

بحــــث هــــاي زيــــادي كــــه ايــــن تركيبــــات را جــــزو هورمونهــــا محســــوب كنــــيم انجــــام گرفتــــه.درطول  

ــاه در ســـال كنفـــرانس هـــاي بـــين المللـــي كـــه در مـــورد مـــواد    برگـــزار شـــده بـــراي اولـــين   1982رشـــد گيـ

ــوب         ــا محسـ ــزو هورمونهـ ــات را جـ ــن تركيبـ ــيله آن ايـ ــه بوسـ ــت كـ ــرار گرفـ ــول قـ ــورد قبـ ــي مـ ــار آزمايشـ بـ

داليـــل زيـــادي را در طبقـــه بنـــدي هورمونهـــا كـــه از ايـــن اســـاس         Golestonكردنـــد؛بر ايـــن اســـاس   

د و نقـــش تنظـــيم كننـــدگي و پيـــروي مـــي كردنـــد بـــه وجـــود آورد:آنهـــا در همـــه ســـلول هـــا پخـــش شـــون  

ــث        ــا باعـ ــين هـ ــي آمـ ــاه پلـ ــد.در گيـ ــته باشـ ــوالر داشـ ــاي ميكرومـ ــت هـ ــد در غلظـ ــدگي در رشـ ــرل كننـ كنتـ

 viynaتغييرهـــاي ژنتيكـــي شـــامل خمـــش هـــا و تـــاثير شـــديدي روي تكامـــل دارنـــد.در كشـــت بافـــت           

ــه          ــامي كـ ــود دارد و هنگـ ــالوس وجـ ــت،فقط كـ ــم اسـ ــا كـ ــين هـ ــي آمـ ــدار پلـ ــه مقـ ــامي كـ ــويج هنگـ ــا هـ يـ

ــد ــه      مقـ ــاكو وقتـــي كـ ــان تنبـ ــد.در گياهـ ــده انـ ــكيل شـ ــا تشـ ــان هـ ــاد اســـت فقـــط رويـ ــا زيـ ــين هـ ار پلـــي آمـ

اســـپرميدن بـــيش از حـــد مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــي گيـــرد و بـــه جـــاي تخمـــدان پـــرچم توليـــد مـــي              

ــا         ــامين هـ ــا ويتـ ــذايي يـ ــواد غـ ــق مـ ــرد از طريـ ــي گيـ ــورت مـ ــا صـ ــيله هورمونهـ ــه بوسـ ــد كـ ــود.كنترل رشـ شـ

ر دامنـــه ي وســـيعي در گيـــاه تـــاثير گـــذار هســـتند و بـــه نظـــر مـــي رســـد  اعمـــال مـــي شـــود.پلي آمـــين هـــا د



كـــه بـــراي تقســـيم سلول،شـــكل طبيعـــي و افـــزايش تكامـــل گيـــاه ضـــروري هســـتند.در هـــر جـــايي كـــه پلـــي  

ــي       ــنتز مـ ــي سـ ــاي مخصوصـ ــين در مكانهـ ــم چنـ ــلول و هـ ــتر سـ ــد بيشـ ــوند باعـــث رشـ ــه شـ ــا خالصـ ــين هـ آمـ

 1988در ســـــال  sonkhlaه بوســـــيله شـــــوند.جزئيات بيشـــــتر بـــــراي خوانـــــدن در منبـــــع جديـــــدي كـــــ 

  نوشته شد وجود دارد.

ــرژي،   ــت انــ ــزايش قيمــ ــا افــ ــزايش     PGRsبــ ــدنبال آن افــ ــرژي و بــ ــداري انــ ــي در نگهــ ــش مهمــ ــا نقــ هــ

  محصول بازي مي كنند.

تنظـــيم كننـــده هـــاي رشـــد گيـــاه تاثيرهـــاي گونـــاگوني دارنـــد كـــه ايـــن تـــاثير در گيـــاه شـــامل القـــا ريشـــه    

ــن       ــر ايــ ــيري.عالوه بــ ــرل مســ ــي و كنتــ ــاي جنســ ــيم هــ ــدهي و تنظــ ــرل گلــ ــرل  PGRsدهي،كنتــ در كنتــ

شــــكل،اندازه و ســــرعت رشــــد تــــاثير گــــذار هســــتند.چندين فراينــــد بيوشــــيمايي و تغييــــرات متــــابوليكي   

هـــا متـــاثر مـــي شـــوند كـــه منجـــر بـــه تغييـــر در كميـــت و كيفيـــت توليـــد           PGRsمناســـب بـــه وســـيله   

  اقتصادي مي شود.

  ها به طور مناسب استفاده شود. PGRsاقتصاد موثر موفق هنگامي بدست مي آيد كه از 

بــــه عنــــوان مثــــال،افزايش جريــــان شــــيره درختــــان االستيك،رســــيدن شــــير نيشــــكر،كنترل جوانــــه زنــــي   

ابــــالغ،كنترل جوانــــه در تنبــــاكو جلــــوگيري از پاكوتــــاهي گنــــدم و      پيازهــــا و ســــيب زمينــــي هــــاي ن   

...،جلــــوگيري از نــــارس شــــدن و زوال ميــــوه هــــا،بهبود كيفيــــت ميــــوه هــــا،كنترل زوال ميــــوه هــــا،كنترل  

  بهترين زمان مصرف محصوالت و نشت صحيح و....



ماننـــد  در ســـالهاي آنتـــي بـــا افـــزايش تـــالش هـــا بـــراي كنتـــرل تـــاثيرات گونـــاگون اســـترس هـــاي محيطـــي  

  ها صورت گرفته است. PGRsخشكي و دماي پايين با بكار بردن 

ــه از    PGRsدر آينـــده اي نزديـــك  ــه نظـــر مـــي رســـد كـ ــدا مـــي كننـــد و منطقـــي بـ ــعه پيـ هـــاي جديـــد توسـ

ــود        ــراي بهبــ ــايي را بــ ــت هــ ــيمي فرصــ ــت شــ ــود در حقيقــ ــتفاده شــ ــول اســ ــود محصــ ــراي بهبــ ــا بــ آنهــ

ــد      ــاثر شـ ــانع متـ ــدين مـ ــيله چنـ ــاني بوسـ ــاورزي و باغبـ ــل     كشـ ــل حـ ــيط قابـ ــك و محـ ــيله ژنتيـ ــت بوسـ ه اسـ

  خواهد بود.

هــــا بايــــد تغييــــرات  PGRsمــــا احســــاس مــــي كنــــيم كــــه بســــته بنــــدي محصوالت،اصــــالح گياهــــان و 

  بيشتر و سريع تري را براي ما تامين كنند.

ــاد واردات    ــتفاده زيــ ــاطر اســ ــه خــ ــتان بــ ــرداري از    PGRsدر هندوســ ــره بــ ــراي بهــ ــيعي بــ ــور وســ ــه طــ بــ

  ورت مي گيرد.كشاورزي و باغباني ص

  تنظيم كننده هاي رشد ديگر

ــيح        ــر توضـ ــد و در زيـ ــده انـ ــخيص داده شـ ــاي مختلـــف تشـ ــه هـ ــد در گونـ ــد جديـ ــاي رشـ ــده هـ ــيم كننـ تنظـ

  مختصري داده خواهد شد.

  

  

  



  لوناريك اسيد

ــث ــت از        در غافـ ــان اسـ ــكل فنجـ ــه شـ ــه بـ ــه اي كـ ــده در جوانـ ــكيل شـ ــه ي تشـ ــيد در جوانـ ــك اسـ ها،لوناريـ

ــادي        ــاي زيـ ــه هـ ــيد در گونـ ــود.لوناريك اسـ ــارج شـ ــيد خـ ــه اسـ ــا اينكـ ــد تـ ــي كنـ ــوگيري مـ ــه زدن جلـ جوانـ

  از گياهان به جز جلبك ها يافت مي شوند.

  (Batasins)باتاسينس

و هـــم چنـــين باعـــث و آمـــاس كـــردن      Dioscoreabatatnsمـــواد شـــيميايي باعـــث خـــواب پيازهـــاي    

جوانـــه هـــاي هـــوايي جـــانبي مـــي شـــود.به طـــور خالصـــه مكانيســـم ان عمـــل و انتقـــال آن هنـــوز بـــه خـــوبي   

  مشخص نيست.

  جاسمونيك اسيد

ــه      ــن آن بــ ــود دارد و روغــ ــان وجــ ــادي از گياهــ ــاي زيــ ــه هــ ــتر در گونــ ــيد و متيــــل اســ ــمونيك اســ جاســ

نيـــــك آزاد جـــــاي عمـــــل لاســـــيد لئو جـــــدا شـــــده اســـــت.اين مـــــواد از بيوســـــنتز jasmineصـــــورت 

ــي از       ــد بعضـ ــد و از رشـ ــي يابنـ ــزايش مـ ــري افـ ــي پيـ ــات در طـ ــد.اين تركيبـ ــي آيـ ــود مـ ــاز بوجـ ــي ژنـ ليپوكسـ

  گونه ها جلوگيري مي كنند.

Turgorins    

 mimosuبعضــــي از شــــيميدانهاي آلمــــاني ايــــن تركيــــب مشــــخص زا جداســــازي كــــرد كــــه در ســــاقه  

ــرد.     ــي كــ ــت مــ ــيا فعاليــ ــاي آكاســ  Salisbury)و برگهــ and  ross,1992)   ــابه ــات مشــ -ßتركيبــ

ــيل و        ــروه پاراهيدروكســ ــدي در گــ ــر گليكوزيــ ــيله ي زنجيــ ــيد بوســ ــك اســ ــد از گالينــ -ß-pكلوكوزيــ



ــد ــولفات -6-گليكوزيــ ــد -ß-Dســ ــولفيت از گال-3،6گلوكوزيــ ــته    دي ســ ــن دســ ــيد و....در ايــ ــك اســ يــ

ــرار مـــي گيرنـــد.اين تركيبـــات   ــه د   Turgoninsقـ ــا قبـــل از اينكـ ــوند تـ ــده مـــي شـ ــاي پلـــي  ناميـ ــلول هـ ر سـ

 hormonوينـــــدي كـــــه در غلظـــــت هـــــاي كـــــم فعاليـــــت كردنـــــد. schildknechg  و جمعـــــي از

ــوزا را      ــاه ميمـ ــما در گيـ ــا پالسـ ــه داخـــل غشـ ــرون بـ ــروتئين از بيـ ــده هـــاي يـــك پـ ــور پذيرنـ ــتان در حضـ دوسـ

  مشخص كردند.

Tuberonic acid  

قـــوي غـــده هـــاي ســـيب توبرانيـــك اســـيد بـــه شـــدت وابســـته بـــه جاســـمونيك اســـت و باعـــث القـــا فعاليـــت  

-2-اكــــرو-3زمينــــي مــــي شــــود.اين تركيــــب از برگهــــاي ســــيب زمينــــي جداســــازي شــــد و از تركيــــب 

اســــتيك اســــيد متمايزشــــده ايــــن مــــاده ي جداســــازي شــــده از گلوكوزيــــد و گلوكــــان -1-ســــيكلوپنتانن

  توبوونيك اسيد ناميده شد.

Sucurbic acid  

  اين بازدارنده از دانهال هاي خيار جداسازي شد.

  

  

  



  فصل دوم

  ترمينولوژي 

ــمت         ــه قسـ ــده و بـ ــنتز شـ ــاه سـ ــمت گيـ ــه در يـــك قسـ ــت كـ ــي اسـ ــاده آلـ ــاهي يـــك مـ ــون گيـ يـــك هورمـ

ســــه هــــاي وديگــــري منتقــــل مــــي شــــود جاييكــــه در غلظــــت هــــاي خيلــــي كــــم ســــبب تــــأثير روي پر 

ــي شود.پر  ــوژيكي مـ ــه پر     وفيزيولـ ــت اگرچـ ــوين اسـ ــد،تمايز و تكـ ــامل رشـ ــاثير شـ ــت تـ ــاي تحـ ــه هـ ــه سـ وسـ

ــا     ــه هـ ــت روزنـ ــبيه حركـ ــر شـ ــاي ديگـ ــند.   هـ ــاثير باشـ ــورد تـ ــين مـ ــت همچنـ ــن اسـ ــان   ممكـ ــه ارگـ ــخ بـ پاسـ

 (ABA)هـــدف ممكـــن نيســـت ترقـــي دهنـــده باشـــد،از آنجاييكـــه هورمونهـــايي شـــبيه ابســـتريك اســـيد           

پاســـخهاي مهمـــي را ايجـــاد مـــي  +Ca2يـــا  +Kرشـــد يـــا تمـــايز را مهـــار مـــي كننـــد.يونهاي غيـــر آلـــي مثـــل   

ــون   ــا هورمـ ــد امـ ــ     كننـ ــابهي سـ ــوند.بطور مشـ ــي شـ ــنتز نمـ ــاه سـ ــط گيـ ــا توسـ ــه آنهـ ــا كـ ــتند از آنجـ رز اكانيسـ

ــود،چونكه      ــا مـــي شـ ــنتز و جابجـ ــاه سـ ــه توســـط گيـ ــود اگرچـ ــه نمـــي شـ ــون رشـــد توجـ ــوان يـــك هورمـ بعنـ

ــال        ــراي مثـ ــاال (بـ ــبتا بـ ــاي نسـ ــا در غلظتهـ ــود تنهـ ــي شـ ــد مـ ــب رشـ ــون در   1mmآن موجـ ــورد هورمـ در مـ

ــا   ــه بــ ــيده  somm‐1مقايســ ــدها).آمينو اســ ــروري     قنــ ــوين ضــ ــد و تكــ ــراي رشــ ــي بــ ــيدهاي آلــ ا و اســ

هســـتند امـــا رشـــد را در غلظـــت هـــاي بـــاال ســـبب مـــي شـــود.براي تشـــخيص از هورمونهـــاي جـــانوري           

گـــاهي اوقـــات هورمونهـــاي گيـــاهي بعنـــوان فيتوهورمـــون عنـــوان مـــي شـــوند اگرچـــه ايـــن اصـــطالح            

ــه        ــرض گرفتـ ــاني آن قـ ــا يونـ ــون از منشـ ــطالح هورمـ ــت اصـ ــتفاده اسـ ــورد اسـ ــدرت مـ ــت و در  بنـ ــده اسـ شـ

 Emostفيزيولـــوژي جـــانوري توســـط    straling  اســـتفاده شـــد و بـــر يـــك پيـــامبر شـــيميايي       1904در

داللــــت مــــي كنــــد.گياه شناســــان خيلــــي ســــريع اصــــطالح هورمــــون را در فيزيولــــوژي گيــــاهي تطبيــــق  



دادنـــد اگرچـــه سيســـتمهاي گيـــاهي فاقـــد رگهـــاي خـــوني بـــراي انتقـــال هورمـــون بـــه يـــك جايگـــاه هـــدف   

  ين بافت هاي گياهي كامال ساده هستند و با قلمرو حيواني قابل مقايسه نيستند.است،همچن

فــــورا در فــــوق مفهــــوم هورمــــون بــــر حســــب ســــنتزش و پاســــخهاي رشــــدش  1926كشــــف اكســــين در 

ــد   ــق داده شـ ــنتزش ،تطبيـ ــل سـ ــله از محـ ــال    -در يـــك فاصـ ــيميايي انتقـ ــامبر شـ ــا تعريـــف يـــك پيـ ــابراين بـ بنـ

  داده شده تطبيق داده شد.

ــود          در نت ــد بـ ــر خواهـ ــا بهتـ ــا آنهـ ــه آيـ ــتند كـ ــب هسـ ــاهي متعجـ ــاي گيـ ــت هـ ــدادي از فيزيولوژيسـ ــه تعـ يجـ

ــند.  ــوم باشــ ــن مفهــ ــدون ايــ  tonyبــ trewavas  ــگاه ــا   Edinburghاز دانشــ ــه آيــ ــيده اســــت كــ پرســ

ــتند   ــانوري هســـ  .(trewavas,1981)فيتوهورمونهـــــا بـــــه هـــــر جهـــــت آنـــــالوگ هورمونهـــــاي جـــ

Trewavas    ــا ــت هـ ــه فيزيولوژيسـ ــت كـ ــرده اسـ ــث كـ ــتن     بحـ ــر دانسـ ــد از برابـ ــوده انـ ــران بـ ــاهي نگـ ي گيـ

ســــه هــــا خصوصــــيات وهورمونهــــاي گيــــاهي از لحــــاظ خصوصــــيات بــــا هورمونهــــاي جــــانوري و در پر 

منحصــــر بــــه فردشــــان در كنتــــرل كــــردن رشــــد و تكــــوين صــــرفنظر شــــود.هورمونهاي گيــــاهي ممكــــن  

يــا ســلولها در   اســت بطــور موضــعي ســنتز شــوند امــا ممكــن اســت همچنــين در يــك دامنــه وســيع بافتهــا             

ــك         ــان را در يـ ــوند و عملكردشـ ــا شـ ــت جابجـ ــن اسـ ــا ممكـ ــه آنهـ ــد.در حاليكـ ــت رخ دهـ ــك بافـ ــل يـ داخـ

ــل           ــت عمـ ــك بافـ ــا در يـ ــت آنهـ ــن اسـ ــت.بالعكس ممكـ ــاني نيسـ ــن جهـ ــه ايـ ــند كـ ــته باشـ ــان دور داشـ مكـ

كننــد كــه در آن آنهــا ســنتز شــده انــد يــا حتــي در داخــل ســلول مشــابهي .پــس ســيتوكينين هــا در ريشــه               

شـــده انـــد و برگهـــا منتقـــل مـــي شـــوند جاييكـــه آنهـــا از پيـــري جلـــوگيري مـــي كننـــد و فعاليتهـــاي هـــا ســـنتز 

ــت         ــل بافـ ــي در داخـ ــبب تغييراتـ ــت سـ ــن اسـ ــيلن ممكـ ــر اتـ ــرف ديگـ ــد.از طـ ــي كننـ ــظ مـ ــك را حفـ متابوليـ

ــح م     ــود.بطور واضـــ ــده اســـــت بشـــ ــنتز شـــ ــه از آن ســـ ــابهي جايكـــ ــلول مشـــ ــا ســـ ــابهي يـــ ــوم فمشـــ هـــ



ورت(انتقال) روشـــــن نيســـــت خصوصـــــيت ضـــــروري يـــــك ترانسلوكاســـــيون (جابجـــــايي) يـــــا ترانســـــپ

  هورمون گياهي باشد.

ــك          ــا يـ ــد امـ ــر كنـ ــود منتشـ ــم نبـ ــرل مهـ ــه در كنتـ ــي را كـ ــد آن غلظتـ ــل دارنـ ــترس تمايـ ــات در دسـ اطالعـ

ــاز            ــه فـ ــاريخي سـ ــاظ تـ ــود دارد از لحـ ــت وجـ ــوري اسـ ــه محـ ــي كـ ــه تركيبـ ــت بـ ــيت بافـ ــر در حساسـ تغييـ

ــنتز    ــدا سـ ــود دارد ابتـ ــا وجـ ــون هـ ــل هورمـ ــك در عمـ ــرك     الينفـ ــك محـ ــه يـ ــخ بـ ــان در پاسـ ــك ارگـ در يـ

ــوم   ؛دوم ــق رگ خوني؛ســ ــال از طريــ ــوني   انتقــ ــد رگ خــ ــه.گياهان فاقــ ــان ثانويــ ــخ در ارگــ ــنش و پاســ كــ

ــد           ــول آونـ ــد؛حركت در طـ ــور باشـ ــل تصـ ــت قابـ ــن اسـ ــال ممكـ ــتم انتقـ ــال سيسـ ــا احتمـ ــد امـ  (xylom)انـ

ركت از طـــول بافـــت مـــرده ســـلولهاي لولـــه شـــكل بـــه معنـــي هـــدايت آب از ريشـــه هـــا بـــه ســـاقه اســـت؛ح   

ــتم         ــك سيسـ ــد،و يـ ــي كنـ ــل مـ ــا حمـ ــرگ هـ ــنتاتزها را از بـ ــه فتوسـ ــده كـ ــت زنـ ــك بافـ ــه يـ ــي بـ ــت ليفـ بافـ

ــه      ــنهاد مـــي كننـــد كـ ــلول اســـت.اطالعات در دســـترس پيشـ ــه سـ ــلولي بـ ــامل حركـــت از سـ ــه شـ  5آرامتـــر كـ

ــي       ــال نمــ ــرد را دنبــ ــال و عملكــ ــنتز انتقــ ــيك ســ ــوالي كالســ ــان تــ ــا در گياهــ ــاوت هورمونهــ ــروه متفــ گــ

ــد.پس هورمــــ  ــده       كننــ ــايگزين شــ ــي جــ ــور مختلفــ ــه طــ ــري بــ ــطالحات ديگــ ــط اصــ ــاهي توســ ون گيــ

اند.اصـــطالحاتي شـــبيه مـــاده رشـــد گيـــاه يـــا تنظـــيم كننـــده رشـــد گيـــاه توســـط تعـــدادي از محققـــان            

ــده هــاي مــورد تــاثير                ــتند زيــرا همــه پدي ــي رســد آنهــا مناســب نيس ــه بــه نظــر م ــتفاده شــده اســت اگرچ اس

  شامل رشد نمي باشند.

Trevawas ــ ــنهاد كــ ــاه  پيشــ ــد گيــ ــوان رشــ ــايي ممكــــن اســــت بعنــ ــين هورمونهــ ــه چنــ  plant)رد كــ

growth)   و مــــواد تكــــاملي(development)        يــــا مــــواد رشــــد گيــــاهي معرفــــي شوند.اســــتفاده از

موجـــب مـــي شـــود اصـــطالح ســـهم بـــه نظـــر آيـــد و كـــامال آنچـــه كـــه ايـــن    (subestanco)لغـــت مـــاده 



شـــد بيشـــتر تنهـــا يكـــي از چنـــدين     تنظـــيم كننـــده هـــاي طبيعـــي انجـــام مـــي دهنـــد را مـــنعكس نكند.ر       

ــاهي      وپر ــد گيـ ــاي رشـ ــده هـ ــيم كننـ ــس تنظـ ــت.حتما پـ ــاثير اسـ ــت تـ ــه تحـ ــه   (pgrs)سـ ــت گرچـ ــق اسـ دقيـ

صــــنعت شــــيميايي ســــهوا شــــامل همــــه مــــواد شــــيميايي ســــنتيك در آن مــــي باشد.ضــــمنا جامعــــه بــــين   

  نامگذاري شده است.IPGSA المللي براي مطالعه هورمونهاي گياهي 

Nickel)1982 ــيم ــذايي        ) تنظـ ــواد غـ ــا مـ ــاوت بـ ــك متفـ ــات ارگانيـ ــوان تركيبـ ــاهي را بعنـ ــاي گيـ ــده هـ كننـ

ــاثير مـــي گـــذارد هنگاميكـــه در غلظـــت هـــاي    وكـــه پر ســـه هـــاي فيزيولـــوژيكي رشـــد و نمـــو در گياهـــان تـ

ــداف عملـــي ،     ــراي اهـ ــه بـ ــه او گفتـ ــابق آنچـ ــده مطـ ــود.تعريف شـ ــتفاده مـــي شـ ــايين اسـ ــد  pgrsپـ مـــي تواننـ

ــا   ــين تركيبـ ــوان همچنـ ــود بعنـ ــراي     تعريـــف شـ ــد بـ ــتفاده انـ ــورد اسـ ــتقيما مـ ــه مسـ ــينيتك كـ ــا سـ ــي يـ ت طبيعـ

ــر پر   ــراي تغييـ ــدف بـ ــاه هـ ــك گيـ ــزايش     ويـ ــت افـ ــود كيفيـ ــراي بهبـ ــاختارش بـ ــا سـ ــدگيش يـ ــاي زنـ ــه هـ سـ

  محصوالت يا آسان كردن برداشت.

اگــر ايــن تعريــف بــه كــار گرفتــه شــود پــس آفــت كــش هــا هنگاميكــه بــراي ايجــاد تغييــرات مفيــد در                 

  مورد توجه قرار مي گيرند. pgrsه قرار گيرند،همچنين بعنوان محصول هدف مورد استفاد

Nickel )1982    ــتفاده ــتي اســ ــه درســ ــه بــ ــاهي هنگاميكــ ــون گيــ ــه اصــــطالح هورمــ ــر مــــي كنــــد كــ ) فكــ

ــامل        ــت،اينها شـــ ــده اســـ ــديق شـــ ــي تصـــ ــده طبيعـــ ــاهي رخ دهنـــ ــواد گيـــ ــود.براي مـــ ــالس  5شـــ كـــ

  .(gasethylene)از اتيلن هستند،اكسين ها ،جيبرلين ها ،سيتوكينين ها ،مهاركننده ها و گ



Nickel      ــته اســـت معتقـــد ــيم كننـــده هـــاي رشـــد گيـــاهي نوشـ ــداد زيـــادي منتشـــرات در تنظـ ــه تعـ كســـي كـ

اســـت كـــه اصـــطالح تنظـــيم كننـــده رشـــد گيـــاه نبايـــد بـــه تركيبـــات ســـينتيك محـــدود شـــود بلكـــه             

  همچنين شامل هورمونهاي موجود طبيعي مي شود.

ــس در عقيـــده   ــده   Nickelپـ ــزي اســـت كـــه خيلـــي از        اصـــطالح تنظـــيم كننـ خيلـــي وســـيع اســـت و چيـ

  موقعيت ها و مباحثات را سازگار خواهد كرد.

ــاورزي در       ــاي كشـ ــتفاده هـ ــاهي اسـ ــد گيـ ــاي رشـ ــده هـ ــيم كننـ ــوان تنظـ ــا عنـ ــالي او بـ ــه عـ ــر  1982مقالـ منتشـ

  شد.

ــل   ــان مثــ ــي از محققــ ــاهي   j.jung )1984خيلــ ــتي گيــ ــده زيســ ــيم كننــ ــطالح تنظــ ــداع  (pbrs)) اصــ را ابــ

ــا  ــه شـ ــد كـ ــوان      كردنـ ــد.آنها بعنـ ــي كننـ ــداخل مـ ــاهي تـ ــون گيـ ــتم هورمـ ــا سيسـ ــه بـ ــت كـ ــاتي اسـ مل تركيبـ

ــر        ــايين (زيـ ــت پـ ــك غلظـ ــه در يـ ــد كـ ــده انـ ــف شـ ــاكي تعريـ ــواد خطرنـ ــاثير   1mmمـ ــتن تـ ــدون داشـ )و بـ

biocidals           كنتـــرل را روي رشـــد و نمـــو و تركيبـــات گياهـــان اعمــــال مـــي كننـــد بـــدون اينكـــه مــــواد

ــذايي  ــ  (nutrient)غـــ ــطالح يـــ ــند.اين اصـــ ــان را   باشـــ ــاثيرات روي گياهـــ ــيعتري از تـــ ــف وســـ ك طيـــ

  پوشش مي دهد نسبت به اصطالح تنظيم كننده هاي رشد گياهي.

خصوصـــيت ديگـــر يـــك تنظـــيم كننـــده زيســـتي ايـــن اســـت كـــه تغييراتـــي كـــه آن ايجـــاد مـــي كنـــد نبايـــد   

روي ژنـــوم تـــاثير بگـــذارد بـــراي مثـــال عملـــش بايـــد مـــوقعي باشـــد فيتوهورمونهـــا موقعيـــت ويـــژه در            

بيوريگوليتـــور(تنظيم كننـــده هـــاي زيســـتي)گياهي دارنـــد آنهـــا تركيبـــات را هـــدايت كـــرده انـــد            ميـــان 

  براي عملكرد تنظيمي در سيستم هاي گياهي.



ــترس        ــرا در دســ ــارجي) اخيــ ــا خــ ــوس(داراي منشــ ــتي اگزوجنــ ــاي زيســ ــده هــ ــيم كننــ ــه اي از تنظــ دامنــ

ــينتيك(آدنين و م    ــاي ســ ــيتوكينين هــ ــاي سنتيك،ســ ــين هــ ــامل اكســ ــود دارد شــ ــد ،وجــ ــتقات لوره)توليــ شــ

  هستند. ABAكننده هاي اتيلن و تركيباتي كه آنالوگ 

ــتيوايول  مشــــــتقات فنيــــــل اوره  ،فاتاليميــــــدها (STEVIOL)پس،اكســــــين هــــــاي سنتيك،استروئيدها،اســــ

 ABAآمينوپورينهـــــــا (ســـــــيتوكينين ها)،آنـــــــالوگ هـــــــاي ترپنوئيـــــــد     -،بنزيـــــــل و فورفـــــــورول 

نو ســـــــيكلوپروپن كربوكســـــــيليك  ،كلـــــــرو اتيـــــــل فســـــــفوتيك اســـــــيد،آمي    (PBA)،فـــــــارنزول

  اسيد(اتيلن)تعدادي از تنظيم كننده هاي زيستي گياهي اگزوجنوس هستند.

  . هاي سينتيك با روشهاي متفاوت عملكرد وجود دارند PBRهمچنين 

  تاخير رشد

ــل     ــتي مثــ ــاي زيســ ــده هــ ــيم كننــ ــوات)،  CCCتنظــ ــر ميكــ ــد كلــ ــرلين    DPC(كلريــ ــنتز جيبــ ــد بيوســ ضــ

هــــــا و بقيــــــه همچنــــــين ضــــــد    triazales،وtetcyclacis،(ancymidol)هســــــتند.پيريميدين هــــــا  

ــه در فصـــــل   ــتند.همانطور كـــ ــرلين هســـ ــرد جيبـــ ــدادي از ايـــــن   1عملكـــ ــد تعـــ ــر شـــ ــا از  pbrذكـــ هـــ

ــبب         ــات سـ ــد.اين تركيبـ ــه انـ ــا گرفتـ ــد منشـ ــرده انـ ــد كـ ــالقوه را توليـ ــاي بـ ــش هـ ــارچ كـ ــه قـ ــايي كـ گروههـ

ــود    ــده مـــي شـ ــرده شـ ــدهاي فشـ ــا بنـ ــده بـ ــاه شـ ــرده و كوتـ ــد فشـ ــداد   tetcyclasisرشـ ــار امتـ ــبب مهـ ــا سـ هـ

ســـــلولي و كـــــاهش تقســـــيم ســـــلولي مـــــي شـــــود كـــــه منجـــــر مـــــي شـــــود بـــــه كوتـــــاه شـــــدگي   

(dwarfing)ــاهي ــك      .گـ ــا يـ ــه دقيقـ ــت كـ ــكل اسـ ــات مشـ ــنش اوقـ ــه كـ ــبت   را بـ ــژه نسـ ــون ويـ فيتوهورمـ

  است. daminozoideداد و بهترين مثال 



ح هورمــون گيــاهي اســتفاده   بــه طــور خالصــه مــا ممكــن اســت پيشــنهاد كنــيم كــه بهتــر اســت از اصــطال           

ــانوري           ــاي جـ ــا از هورمونهـ ــد .آنهـ ــاي واحـ ــم و ويژگيهـ ــا متابوليسـ ــات بـ ــد تركيبـ ــري واحـ ــك پيـ ــود يـ شـ

ــد   sensu)متفاوتنـ ernest  starling)       ــات ــا تركيبـ ــه آنهـ ــت كـ ــن اسـ ــا ايـ ــاني آنهـ ــي جهـ ــا ويژگـ .تنهـ

ــ وطبيعـــي هســـتند بـــا يـــك توانـــايي بـــراي نفـــوذ پر  ي كمتـــر ســـه هـــاي فيزيولـــوژيكي در غلظـــت هـــاي خيلـ

  سه ها را مورد تاثير قرار دهد.واز آنچه كه هم نوترينت ها يا ويتامين ها و اين پر

ــابق  ــا      davies)1987مطـ ــاني منشـ ــي يونـ ــه معنـ ــت بـ ــر اسـ ــاهي نزديـــك تـ ــون گيـ ــه يـــك هورمـ ــن نظريـ ) ايـ

ــده         ــتفاده شـ ــون اسـ ــت هورمـ ــاري لغـ ــي جـ ــبش) از معنـ ــك جنـ ــردن يـ ــاز كـ ــا آغـ ــردن يـ ــك كـ لغت(تحريـ

ــتن  ــل در        در e.starlingدر مـ ــا عمـ ــال يـ ــا انتقـ ــه يـ ــاني نظريـ ــا يونـ ــه منشـ ــت كـ ــه نيسـ ــا اينگونـ حيوانات.آيـ

ــا از اصـــطالح هورمـــون گيـــاهي بـــراي رخـــداد هـــاي طبيعـــي و تنظـــيم كننـــده      يـــك بعـــد را نمـــي شـــود! مـ

بـــــراي تنظـــــيم كننـــــده هـــــاي رشـــــد اگزوجنوس(همولـــــوگ هـــــاي  (pbrs)هـــــاي زيســـــتي گيـــــاهي 

  سينتيك،آنالوگ) استفاده خواهيم كرد.

ــام  ــاهي         هنگـ ــاي گيـ ــه هـ ــر روي گونـ ــده بـ ــدايت شـ ــات هـ ــي از مطالعـ ــم ناشـ ــر حجـ ــريات پـ ــدن نشـ خوانـ

ــتفاده نامشــــخص (ناشــــي از عــــدم تشــــخيص) اصــــطالحات متنــــوع     ــا بــــه اســ ــتان مــ مختلــــف در هندوســ

ــاهي    ــادل پــــذير هورمونهــــاي گيــ ــور تبــ ــه طــ ــابه بــ ــده هــــاي   NAAحتــــي  مشــ ــد،تنظيم كننــ ــواد رشــ .مــ

ــ  رديم.در ادامـــه مـــا بـــه طـــور خالصـــه تعـــدادي از ايـــن  رشـــد،تنظيم كننـــده هـــاي رشـــد گيـــاهي برخـــورد كـ

  هورمونها را تعريف مي كنيم.

  



  

  اكسين ها:

ــال       ــت در سـ ــريتس ونـ ــط فـ ــار توسـ ــين بـ ــين اولـ ــظ اكسـ ــه     1926لفـ ــروزه بـ ــت امـ ــن ونـ ــنهاد شد.اكسـ پيشـ

ــوان  را معـــادل اكســـين مـــي    IAAشـــناخته مـــي شـــود و برخـــي از فيزيولوژيســـت هـــاي گيـــاهي        IAAعنـ

داشــــتند و  IAAدانند.بعــــد از آن ســــه تركيــــب ديگــــر در گياهــــان مشــــخص شــــد كــــه ســــاختاري شــــبيه 

ــل   ــادي مثـ ــخهاي زيـ ــي      IAAمجوجـــب پاسـ ــين تلقـ ــاي اكسـ ــون هـ ــوان هورمـ ــه عنـ ــز بـ ــا نيـ ــه اينهـ ــدند كـ شـ

ــاي          ــروه هـ ــه گـ ــده بـ ــميمه شـ ــيل ضـ ــروه كربوكسـ ــك گـ ــي داراي يـ ــور طبيعـ ــه طـ ــات بـ ــدند،اين تركيبـ شـ

ــاو ــر حـ ــوال ديگـ ــربن (معمـ ــل     CH2ي كـ ــه آروماتيـــك متصـ ــه يـــك حلقـ ــر بـ ــرف ديگـ ــه در طـ ــتند كـ ) هسـ

  شده و اكسين ناميده مي شود.اين تركيبات موجب طويل شدن سلولهاي گياهي مي شوند.

  جيبرلين ها:

ــال  ــد و ان را      1930در ســ ــدا كردنــ ــوري جــ ــرال فوجيكــ ــال از جيبــ ــي يــــك تركيــــب فعــ ــا و هاياشــ يابوتــ

لين هــــا از اســــكلت انــــت جيبــــرلين مشــــتق شــــده انــــد،آنها اســــيدهاي دي  جيبــــرلين ناميدند.همــــه جيبــــر

ــلول و       ــدن سـ ــل شـ ــلولي طويـ ــيم سـ ــات تقسـ ــتنداين تركيبـ ــون هسـ ــوي جيبـ ــاختار حلقـ ــرپن داراي يـــك سـ تـ

  يا هر دو را تحريك مي كنند.

  سيتوكينين ها: 

ــال   ــار در سـ ــين بـ ــه    1913اولـ ــرد كـ ــخص كـ ــت مشـ ــف     CKهابرلنـ ــان مختلـ ــدي گياهـ ــاي آونـ ــت هـ در بافـ

  تقسيم سلولي را تحريك مي كند.



 DNAكـــارلوس ميلرواســـكوگ يـــك تركيـــب بســـيار فعـــال را از قســـمت تجزيـــه شـــده          1954در ســـال 

ــال       ــد.لنام در ســ ــين ناميدنــ ــد و ان را كينتــ ــدا كردنــ ــالخورده جــ ــاهي ســ ــاه مــ ــپرم شــ ــين و  1963اســ زآتــ

ــياتوكيني   ــايي كرد.سـ ــد را شناسـ ــين ريبوزيـ ــيم      زآتـ ــه تقسـ ــتند كـ ــده هسـ ــا شـ ــي جابجـ ــات آدنينـ ــا تركيبـ ن هـ

  سلولي را در سيستم هاي بافتي جوان ترقي مي دهند.

  

  اتيلن:

ــيلن  ــا       (C2H4)اتـ ــابلي بـ ــرات متقـ ــف اثـ ــدي مختلـ ــدهاي رشـ ــده و در فرآينـ ــد شـ ــد توليـ ــان بلنـ ــط گياهـ توسـ

  اكسين و ساير هورمون هاي تعديل و تنظيم كننده رشد دارد.

  و طبيعي بودن گاز منحصر به فرد است.آن در سادگي ساختار 

ــوان آن را بـــا          ــريعا مـــي تـ ــي شـــود و سـ ــاي گيـــاهي آزاد مـ ــيلن از بافـــت هـ ــا حساســـيت بـــاال    GLCاتـ بـ

  اندازه گيري كرد.

  

  آبسيزيك اسيد:

ــار در ســـال             ــود.اولين بـ ــي شـ ــنش شـــناخته مـ ــون تـ ــك هورمـ ــه عنـــوان يـ ــي بـ ــور كلـ ــه طـ  ABA،1963بـ

وســــط آديكــــوت و همكــــارانش در كاليفرنيــــا مشــــخص شناســــايي شــــد و ويژگــــي هــــاي شــــيميايي آن ت

ــوژيكي          ــال بيولـ ــرم فعـ ــارن دارد.فـ ــربن نامتقـ ــك كـ ــت و يـ ــد اسـ ــك ترپنوئيـ ــد.ان يـ ــه   ABAشـ ــوط بـ مربـ



ــيل آزاد           ــروه كربوكسـ ــود.يك گـ ــي شـ ــال مـ ــر فعـ ــافتن آن غيـ ــكل يـ ــر شـ ــت،با تغييـ ــيس آن اسـ ــكل سـ شـ

از كنــــار حلقــــه بــــراي فعاليــــت آن ضــــروري اســــت.كربن فعــــال مركــــزي داراي هيدروكســــيل اســــت و  

  به آن متصل شده است.

ABA  گــــروه گونــــاگوني از هورمــــون هــــاي گيــــاهي بازدارنــــده هســــتند كــــه فرآينــــدهاي فيزيولــــوژيكي

و بيوشـــيميايي گياهـــان را مـــانع مـــي شـــوند و يـــا بـــه تـــاخير مـــي اندازنـــد.يك بحـــث كلـــي از تنظـــيم            

ــدي        ــولي،گروه بنـ ــه محصـ ــت: جنبـ ــيم اسـ ــل تقسـ ــي قابـ ــاي مختلفـ ــه روش هـ ــاهي بـ ــد گيـ ــاي رشـ ــده هـ كننـ

ــاي فيز  ــه هـ ــيميايي و پروسـ ــامل    شـ ــدول يـــك شـ ــه اند.جـ ــرار گرفتـ ــاثير آن قـ ــا تحـــت تـ ــه آنهـ ــوژيكي كـ يولـ

گياهــــان مختلــــف تنهــــا بــــر اســــاس نــــام تجــــاري   PGRSيــــا  PBRSفرمــــول شــــيميايي هورمــــون هــــا  

ــاس            ــر اسـ ــا بـ ــد آنهـ ــمت بعـ ــت.در قسـ ــيميايي اسـ ــاختار شـ ــر سـ ــم از نظـ ــول و هـ ــاي معمـ ــتفاده هـ شان،اسـ

  فرآيندهاي فيزيولوژيكي تقسيم شده اند.

بـــر اســـاس  PGRگـــزارش شـــده اســـت كـــه پاســـخ يـــك گيـــاه يـــا قســـمتي از آن بـــه نـــوعي  بـــه طـــور كلـــي

ــطح        ــرايط محيطي،سـ ــاس سن،شـ ــر اسـ ــين بـ ــخ همچنـ ــه پاسـ ــد.در يـــك واريتـ ــي كنـ ــر مـ ــاهي تغييـ ــه گيـ گونـ

ــوع  ــي نـ ــل    PGRدرونـ ــد.طرز عمـ ــي كنـ ــر مـ ــه اي تغييـ ــرايط تغذيـ ــل   PGRو شـ ــن عامـ ــت.و ايـ مختلـــف اسـ

يـــا هورمـــون و يـــا در    PGRپيشـــنهادي هـــر دســـته از   بـــراي تعيـــين اســـتداللي بـــه منظـــور روش عمـــل      

  مقابل آن مشكل نيست.به طور كلي اثرات دو گانه هورمون ها روي رشد گياهان وجود دارد:

تغييـــرات و اصـــالح غشـــايي كـــه نـــوعي پاســـخ ســـريع است،نقصـــان پاســـخ رشـــد كـــه بوســـيله ي عمـــل بـــر   

 PGRگـــردد.اولين جايگـــاه عمـــل  روي آنـــزيم هـــاي ســـنتز شـــده يـــا فعـــال شـــده بعـــد از كـــاربرد بيـــان مـــي 



ــت.تيمان (      ــده اسـ ــاقي مانـ ــناخته بـ ــورت ناشـ ــه صـ ــوز بـ ــولي هنـ ــطح مولكـ ــه  1974در سـ ــت كـ ــده داشـ ) عقيـ

  تئوري بيشتري براي نحوه عمل هر هورمون گياهي مورد نياز است تا شناخته شود.

ــب پاســــخ هــــاي           ــه هــــر هورمــــون موجــ ــنهاد گرديــــده اســــت،اول اينكــ ــوع روش اصــــلي پيشــ دو نــ

كي مختلفـــي مـــي شـــود و ثانيـــا تعـــدادي از ايـــن پاســـخ هـــا بـــه هورمـــون هـــاي مختلـــف عمومـــا    فيزيولـــوژي

بــــه طــــور مــــداوم در بهبــــود محصــــوالت يافــــت شــــد.از   PGRSاهميــــت  1926شــــبيه هســــتند.در ســــال 

ــا اســــتفاده هــــاي مختلــــف در محصــــوالت باغبــــاني    1972ســــال  تعــــداد زيــــادي از تركيبــــات جديــــد بــ

  ي اصالح محصوالت به كار برده شدند.گزارش شدند و بعد از استخراج برا

ــرژي     ــاي انـ ــزايش بهـ ــت افـ ــه علـ ــد و در       PGRSبـ ــازي كنـ ــرژي بـ ــظ انـ ــي در حفـ ــش مهمـ ــد نقـ ــي توانـ مـ

نتيجــه بــا كــاربرد آنهــا عملكــرد افــزايش مــي يابـــد.نياز بــه تقريبــا دو برابــر توليــد غــذاي جهــاني در قـــرن              

ــد         21 ــالح توليـ ــراي اصـ ــري بـ ــم ديگـ ــاي مهـ ــزه هـ ــوز انگيـ ــه هنـ ــد كـ ــاز شـ ــق  آغـ ــاورزي از طريـ ات كشـ

  ايجاد مي كند. PGRSروش هاي جديد مثل كاربرد 

اعمـــال مـــي شـــود كـــه ايـــن تاثيرهـــا در گيـــاه شـــامل:    PGRSاينهـــا اثـــرات متغيـــري دارنـــد كـــه بوســـيله ي  

ــري       ــداختن پيـ ــاخير انـ ــه تـ ــا بـ ــري و يـ ــي پيـ ــدن جنسي،بررسـ ــدهي،معكوس شـ ــرل گلـ ــه دهي،كنتـ ــاء ريشـ القـ

ــي   ــد سـ ــكل،اندازه و رشـ ــر در شـ ــم      و تغييـ ــادي در متابوليسـ ــابوليكي زيـ ــرات متـ ــن تغييـ ــر ايـ ــا،عالوه بـ نك هـ

ــيله ي      ــه وسـ ــي و كيفـــي بـ ــر كمـ ــادي بـــي        PGRSاز نظـ ــت هـــاي اقتصـ ــرد موفقيـ ــورت مـــي گيـ هـــا صـ

ــتفاده از   ــيله ي اســ ــماري بوســ ــرل    PGRSشــ ــيدن نيشــــكر ،كنتــ ــان ،رســ ــره درختــ ــردن گيــ ــاال بــ ــراي بــ بــ

ــا كو   ــه در تنباكو،پــ ــاز و جوانــ ــه زنــــي ســــيب زمينــــي و پيــ ــا  جوانــ ــيدن نــ ــاهي گنــــدم،جلوگيري از رســ تــ

ــاروري      ــداكثر بـ ــان و حـ ــرل زمـ ــوه ،كنتـ ــر رنـــگ پوســـت ميـ ــيدن ،تغييـ ــاء رسـ ــاخير در بلوغ،القـ ــا تـ ــام يـ بهنگـ



ــاد از          ــمار زيـ ــده است.شـ ــت آمـ ــالغ و غيره،...بدسـ ــاي نابـ ــوه هـ ــزش ميـ ــا ،ريـ ــوه هـ ــت ميـ محصوالت،برداشـ

ــترس         ــرل اسـ ــوجهي در كنتـ ــل تـ ــش قابـ ــوند نقـ ــي شـ ــنتز مـ ــه سـ ــيميايي كـ ــواد شـ ــد   مـ ــي ماننـ ــاي محيطـ هـ

  خشكي،دماي باال و پايين دارند.

ــاورزي،  ــيميايي كشــ ــواد شــ ــان مــ ــره    PGRSدر ميــ ــد و باروري،حشــ ــراي توليــ ــالس بــ ــوانترين كــ ــا جــ هــ

ــي      ــات تنظيمـ ــراي مالحضـ ــتند،قويا بـ ــش هسـ ــف كـ ــش و علـ ــورد     PGRSكـ ــش مـ ــره كـ ــورت حشـ ــه صـ بـ

ماننـــد حشـــره  توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت و از زمـــاني روي محصـــول نزديـــك مرحلـــه ي برداشـــت نـــه         

ــادي        ــردن زيـ ــال كـ ــد غربـ ــالمتي نيازمنـ ــداف سـ ــراي اهـ ــن بـ ــات ايمـ ــوند احتياجـ ــي شـ ــپري مـ ــا اسـ كـــش هـ

ــتن          ــث شكسـ ــه باعـ ــت كـ ــرطان زا اسـ ــاده ي سـ ــك مـ ــدراز يـ ــك هيـ ــي برد.ماليـ ــاال مـ ــي را بـ ــت و ايمنـ اسـ

ــمي دارد        ــرات سـ ــود و اثـ ــي شـ ــا مـ ــي هـ ــيب زمينـ ــدرازين در سـ ــزان هيـ ــاهش ميـ ــرنج و كـ ــوزوم در بـ كرومـ

  عمال با دقت آن مورد نياز است.بنابراين است

.4‐Dــث    و 2 .و ــرتبط باعـ ــي مـ ــيدهاي فنوكسـ ــهاسـ ــر       لكـ ــي بـ ــرات ماليمـ ــا اثـ ــود يـ ــي شـ ــتي مـ ــاي پوسـ هـ

روي چشــــم هــــا دارد و از لحــــاظ شــــيميايي اثــــرات غيــــر ســــرطان زا دارد در ميــــزان بــــاالي اســــيد          

ــن اســـت و      ــامال ايمـ ــذارد.اتفن كـ ــي گـ ــر مـ ــبي اثـ ــز عصـ ــتم مركـ ــر سيسـ ــتيك بـ ــي اسـ ــر كلروفنوكسـ ــه نظـ بـ

ــد.     ــته باشـ ــان داشـ ــراي انسـ ــي بـ ــرطان زايـ ــكل سـ ــه مشـ ــد كـ ــي رسـ ــود    CCCنمـ ــي شـ ــورده مـ ــه خـ ــي كـ وقتـ

ــا          ــزش برگهـ ــور ريـ ــه منظـ ــه بـ ــاركوات كـ ــل پـ ــيميايي مثـ ــود.مواد شـ ــي شـ ــذف مـ ــر در اوره حـ ــدون تغييـ بـ

اســـتفاده مـــي شـــود مـــي تـــوان مشـــكالت ســـمي بســـيار جـــدي ايجـــاد كنـــد و ممكـــن اســـت باعـــث             

يايي موتاژنيــــك ،ســــرطان زا،يــــا تراتوژنيــــك بــــراي حيوانــــات حساســــيت ريــــه شــــود ايــــن مــــواد شــــيم

ــه         ــوند.با توجـ ــي شـ ــتفاده مـ ــم اسـ ــادير كـ ــتر در مقـ ــتند و بيشـ ــالم هسـ ــواني سـ ــاي حيـ ــتر هورمونهـ نيستند.بيشـ



ــواد رشـــدي در تعيـــين تنظـــيم رشـــد و نمـــو ميـــزان بـــااليي از دقـــت در كنتـــرل ميـــزان ســـطوح      بـــه نقـــش مـ

PGRS     ــراي ــان بـ ــن امكـ ــود.آيا ايـ ــال شـ ــد اعمـ ــادير را       بايـ ــن مقـ ــت ايـ ــه دقـ ــه بـ ــود دارد كـ ــان وجـ گياهـ

ــه توســـط تـــري واواس بررســـي شـــد.آن ممكـــن اســـت      ــايي اســـت كـ ــه هـ كنتـــرل كننـــد ايـــن يكـــي از جنبـ

ــده          ــزي پيچيـ ــده ي مركـ ــرل شـ ــتم كنتـ ــك سيسـ ــش از يـ ــك بخـ ــان يـ ــون مامماليـ ــه هورمـ ــود كـ ــاره شـ اشـ

ــون       ــاي خـ ــه هـ ــود و در رگـ ــي شـ ــد مـ ــق توليـ ــادير دقيـ ــو در مقـ ــك عضـ ــت.هورمون در يـ ــي  اسـ ــل مـ ي منتقـ

شـــود.اين تحـــت كنتـــرل عصـــبي اســـت تحـــت ايـــن فاكتورهـــا غلظـــت هورمـــون تنهـــا فـــاكتوري اســـت كـــه  

ــون           ــاي هورمـ ــت هـ ــه در غلظـ ــرات اوليـ ــت از تغييـ ــه دقـ ــت بـ ــنش دريافـ ــابراين واكـ ــد و بنـ ــي كنـ ــر مـ تغييـ

  بررسي مي شود.

ــ     ــر مـــي كننـ ــا تغييـ ــه دائمـ ــتند كـ ــايي هسـ ــاكن محـــيط هـ ــان سـ ــاه كجاســـت؟ گياهـ ــان در گيـ د و موفقيـــت شـ

  بنابراين توليدات آنها نيازمند توسعه ي آنها به منظور تغيير با نيازهايشان است.

گياهـــان در چنـــين مكانهـــايي زنـــدگي مـــي كننـــد.گياهان در يـــك محـــيط زيســـت بـــاز زنـــدگي مـــي            

كننـــد نـــه در يـــك اتـــاق رشـــد،و بنـــابراين مشـــكل اســـت كـــه تصـــور كنـــيم يـــك سيســـتم هورمـــوني شـــامل 

  اكنش به طور منظم تغيير مي كند باشد.مكاني باشد كه توانايي و

باعـــث يـــك واكـــنش پـــيش بينـــي شـــده در تمـــام مراحـــل  PGRSبنـــابراين رهـــا كـــردن يـــك مقـــدار دقيـــق 

ــواهد در       ــري واواس شـ ــر تـ ــق نظـ ــود.بر طبـ ــد بـ ــار نخواهـ ــورد انتظـ ــود مـ ــي شـ ــا نمـ ــام زمانهـ ــعه و در تمـ توسـ

نمــــي كنند.چنــــدين  در گياهــــان را حمايــــت PGRSدســــترس هــــيچ دقــــت تنظيمــــي بوســــيله ي ســــطوح  

ــود            ــاني وجـ ــنتز مكـ ــراي بيوسـ ــزا بـ ــاطق مجـ ــان منـ ــود دارد.در گياهـ ــر وجـ ــن نظـ ــث در ايـ ــود بحـ ــه مـ نكتـ

ــابراين          ــود دارد .بنـ ــدي را وجـ ــواد رشـ ــردن مـ ــا كـ ــد رهـ ــگ كنـ ــه هماننـ ــبي كـ ــتم عصـ ــدارد.كمبود سيسـ نـ



ــت         ــده اسـ ــيف نشـ ــود توصـ ــلولها شـ ــدي از سـ ــواد رشـ ــل مـ ــدن كامـ ــا شـ ــث رهـ ــه باعـ ــمي كـ ــيچ مكانيسـ هـ

ــدر  ــور مكـ ــر    بطـ ــه اكثـ ــت كـ ــده اسـ ــان شـ ــابراين      PGRSبيـ ــه بنـ ــت كـ ــده اسـ ــدا شـ ــدي پيـ ــتم آونـ در سيسـ

جريانــــات آب انتقــــال مــــي دهــــد كــــه ميــــزان و نســــبت تشــــكيل آن تغييــــرات را در طــــي روز بــــه آب   

نســـبت مـــي دهنـــد.برگها تعـــرق انجـــام مـــي دهنـــد و خـــاردار مـــي شـــوند و از ايـــن رو غلظـــت هـــاي            

ــاوت  ــر  PGRSمتفــ ــت.عالوه بــ ــار اســ ــورد انتظــ ــاوت    مــ ــان متفــ ــا در گياهــ ــذرها و برگهــ ــزان بــ ــن ميــ ايــ

ــترس           ــاه و در دسـ ــطح گيـ ــان هوا،سـ ــبت جريـ ــه نسـ ــته بـ ــيلن وابسـ ــون اتـ ــازي هورمـ ــاي گـ ــت.غلظت هـ اسـ

ــدي            ــواد رشـ ــش مـ ــت ...نقـ ــت اسـ ــاال درسـ ــده در بـ ــه شـ ــب گفتـ ــت.اگر مطالـ ــا اسـ ــاده هـ ــيش مـ ــودن پـ بـ

ــتم ع      ــت يـــك سيسـ ــيم اسـ ــل تقسـ ــي قابـ ــور عملـ ــه طـ ــازماندهي بـ ــات سـ ــت؟ در حيوانـ ــزي چيسـ ــبي مركـ صـ

كــــه كنتــــرل مــــي كننــــد و مكانهــــاي رايــــج ســــازماندهي را كشــــف مــــي كننــــد و همــــين طــــور بافــــت 

مشـــخص هورمـــوني را كشـــف مـــي كننـــد دومـــا بافـــت هـــاي ثـــانوي كـــه توســـط سيســـتم عصـــبي مركـــزي   

ــا      ــار خـــاص مـــي شـــوند گياهـــان بـــرخالف حيوانـــات از جوانـــه هـ كنتـــرل مـــي شـــوند منجـــر بـــه يـــك رفتـ

  تبط با آنها بوجود مي آيند.،مرسيستم ها و برگهاي مر

بـــه طـــور مشـــخص يـــك نقصـــان كنتـــرل متمركـــز (مركزي)وجـــود دارد .در مقابـــل مرسيســـتم هـــا بـــه           

صـــورت ارگانيســـم هـــاي مســـتقل عمـــل مـــي كننـــد.عالوه بـــر ايـــن انهـــا بـــا يكـــديگر بـــراي نور،آبـــو مـــواد   

ــه      ــا بـ ــنش آنهـ ــد و واكـ ــي كننـ ــت مـ ــدني رقابـ ــي    –معـ ــاني بررسـ ــك مكـ ــا تحريـ ــب مكانهـ ــت در اغلـ بدسـ

ــتقل       ــا مســ ــنش آنهــ ــن رو واكــ ــت و از ايــ ــده اســ ــازماندهي شــ ــابع ســ ــاالترين منــ ــا بــ ــترين يــ آوردن بيشــ

اســـت.به طـــور خالصـــه مرسيســـتم هـــا بـــا خاصـــيت انعطـــاف پـــذيري بـــه واكـــنش هـــا بســـيار كـــارا هســـتند و 

در گياهــــان نــــرم كــــردن واكــــنش  PGRSرفتــــار مســــتقل دارنــــد.تري واواس پيشــــنهاد كــــرد كــــه عمــــل



و كمـــك در ســـازماندهي توســـط جلـــوگيري از مختـــل كـــردن ســـلولهاي فـــردي         هـــاي توســـعه و نمـــو  

اســت.در حقيقــت بــه نظــر مــي رســد كــه نــرم كــردن توســعه بيرونــي كــه بــا شــرايط محيطــي مختلــف و                

ــد.نقش     ــي كننــ ــود كمــــك مــ ــي شــ ــاد مــ ــاوت ايجــ ــاختارهاي متفــ ــاف   PGRSســ ــردن (صــ ــرم كــ در نــ

اســـت.آنها نوســـانات در مـــواد    كـــردن) مختـــل شـــده مـــواد ضـــروري از بافـــت آونـــدي پيشـــنهاد شـــده        

ــت          ــن اسـ ــواد ورودي در ايـ ــات مـ ــداري و ثبـ ــع پايـ ــد.در واقـ ــي كننـ ــكين مـ ــان را تسـ ــيم نسبتشـ ورودي تنظـ

ــنتز     ــق بيوسـ ــان از طريـ ــه خودشـ ــورد       PGRSكـ ــدي مـ ــتم آونـ ــادل در سيسـ ــان و تبـ ــان و جريـ ــه در گياهـ كـ

ــا منبعــــي از   ــال هــ ــپرم در دانهــ ــرار بگيرند.اندوســ ــتار  PGRSحمايــــت قــ ــايفي اســــت و خواســ ــام وظــ انجــ

ــتفاده از     ــد اســ ــيط نيازمنــ ــدن در محــ ــده مانــ ــد.بنابراين زنــ ــاره شــ ــه آن اشــ ــاال بــ ــه در بــ  PGRSاســــت كــ

است.ريشــــه زايــــي در خــــاك يــــك گيــــاه هــــيچ كنترلــــي روي فاكتورهــــاي محيطــــي مختلــــف اطــــراف 

  آن در اينكه نتايج آن قابليت رشد و توسعه را داشته باشد ندارد.

هســــتند و بنــــابراين نتــــايج توليــــدي آنهــــا متغيــــر و پلــــي مورفيــــك   فاكتورهــــاي پيرامــــون گيــــاه متغيــــر

ــده          ــان شـ ــكل بيـ ــرين شـ ــه بهتـ ــطح برگ،بـ ــداد برگ،سـ ــاع گياه،تعـ ــارت ارتفـ ــم در عبـ ــتند.پلي مورفيسـ هسـ

اســـت.تنظيم كننـــده هـــاي رشـــد گيـــاهي بـــراي برنامـــه هـــاي رشـــد گيـــاه گـــره خـــورده انـــد .مشـــكل اســـت  

ــرل ژنتي     ــيله كنتـ ــه بوسـ ــردي و جداگانـ ــات فـ ــه تنوعـ ــده    كـ ــزارش كننـ ــادير گـ ــرات در مقـ ــي تغييـ  PGRSكـ

ــا          ــت هـ ــياري از بافـ ــعه بسـ ــيم توسـ ــه در تنظـ ــده كـ ــان داده شـ ــدي نشـ ــاده رشـ ــر مـ ــن هـ ــر ايـ ــت.عالوه بـ اسـ

نقـــش دارد.بنـــابراين تغييـــرات و اصـــالح بافـــت هـــاي ويـــژه امكـــان پـــذير نخواهـــد بـــود.در هـــر حـــال نتـــايج  

شــــوند.بنابراين نــــرخ ســــريع  حســــاس PGRSمــــي توانــــد از طريــــق تغييــــرات ژنتيكــــي بافــــت هــــا بــــه   

ــه        ــاس بـ ــاي حسـ ــت هـ ــراد در بافـ ــين افـ ــوجهي را در بـ ــل تـ ــرات قابـ ــي تغييـ ــرات ژنتيكـ ــود  PGRSتغييـ بوجـ



ــا و مراحـــل      ــه فازهـ ــده اســـت همـ ــترده شـ ــال گسـ ــا سـ ــون هـ ــول ميليـ ــه در طـ ــول تكامـــل كـ مـــي آورد.در طـ

 توســــعه بوســــيله ســــطحي از حساســــيت واريتــــه هــــا كنتــــرل شــــده است.پيشــــنهاد مــــي شــــود حساســــيت

فاكتورهـــاي كنتـــرل كننـــده در توســـعه را نســـبت بـــه مقـــدار مـــواد رشـــدي خـــود آن هـــا تتنظـــيم مـــي كنـــد.   

                                       

   

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


