
دهند، گیاهان و درختان همراه با تغییرات فصل، تغییرات دما و طول روز گل می. دانیم ساقه به سمت نور و ریشه به سمت زمین رشد می کندهمانطور که می
چه عواملی در این پدیده ها نقش دارند؟ آیا رشد و نمو گیاهان تحت تاثیر هورمون هاست؟ آیا گیاهان به عوامل . ریزندکنند و یا میبرگهای جدید رشد می

دهند؟ چگونه؟محیطی پاسخ می
آزمایش داروین

(موضوع اولین آزمایش. )پدیده ای رایج در طبیعت استنورخم شدن گیاهان به سمت•
.طراحی و اجرا شد،گندمیاننوعی گیاه ازدانه رستِبررویپسرشوچارلز داروینتوسط•

.محققان دیگری با انجام آزمایش هایی، نشان دادند که عامل خم شدن دانه رست به  سمت نور، ماده ای است که در نوک آن وجود دارد•

(نتیجه گیری داروین و پسرش. )آن در برابر نور باشدنوکآن ها دریافتند دانه رست در صورتی به سمت نور یک   جانبه، خم می شود که•

شرح آزمایش محققان
.می دهندقرار آگارو روی می برندکه در نور همه  جانبه رشد کرده را دانه  رستینوک •
دانه یی معمولی روآگارقرار دادندرحالی که . که نوک آن بریده  شده  است و گیاه خم می شودمی دهنددانه  رستی قرار لبه یرا روی آگاربعد  از  مدتی این قطعه •

.نمی شودآن خم شدنبدون نوک، سبب رستِ
ایید در سمت سایه را تیاخته هامیکروسکوپی نیز رشد طولی بیشتر مشاهده های. دو طرف آن استیاخته هایاندازه یدانه رست به معنای اختالف خم شدن•

.می کنند
یناکسماده را این.استتجمع پیدا کرده  سمت سایهاست که در نوک گیاه و در ماده ای، یک جانبهرست به سمت نور دانه یخم شدنعامل : نتیجه گیری•
.نامیدند( رشد کردنیعنی )

.نامیده می شوندگیاهیهورمون هاییا رشدتنظیم کننده هایگیاهان را تنظیم می  کنند، فعالیت هایترکیباتی که : نکته
.می نامندنورگراییگیاه در پاسخ به نور یک  جانبه را اندام هایجهت داررشد : نکته



رشد در گیاهانمحرک های
این ترکیبات . دنقش دارناندام ها، ایجاد و حفظ یاخته هاتحریک تقسیم یاخته، رشد طولی رشد مانندفرایندهایدر جیبرلین هاو سیتوکینین ها، اکسین ها

.داشته باشنداثر بازدارندگی هم می توانندنام دارند اما براساس مقدار و محل اثرشان محرک رشداگرچه 
هااکسین

.، سبب افزایش طول ساقه می شودیاخته هابا افزایش رشد طولی اکسین•
(قلمه هامورد استفاده در . )می شودریشه زاییباعث تحریک •
.می روندبه کارنیز میوه هادرشت کردنو بدون دانهمیوه هایبرای تشکیل •

مصنوعیاکسین هایساخت 
.رفت، این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته شدند و اثرشان بر روی گیاهان، مورد پژوهش و شناسایی قرار گاکسین هابعد از کشف ساختار شیمیایی •
مزارعیدر برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودروآن ها؛ بنابراین از می برندازبینرا لپه ایدوگیاهان بعضی از این ترکیبات، •

.مانند مزرعه گندم، استفاده کردند
ویتنام که جنگل هایدر نتیجه بخشی از . بردبه کارامریکا در جنگ با ویتنام به مدت ده سال آن را متحدۀبود که ایاالت اکسین هامخلوطی از عامل نارنجی•

.احیا شوندجنگل هااز بین رفت و چند دهه طول کشید تا این آن هاکشاورزی زمین هایمبارزان بود و نیز مخفی گاه
.اشاره کردمادرزادینقص هایسرطان و تولد نوزادان با از اثرات آن می توان به . تولید عامل نارنجی بعد این جنگ ممنوع شد•

(هورمون جوانی)ها سیتوکینین
سیتوکینیننقش های

.می اندازدهوایی را به تاخیر اندام هایپیرشدنجدید، یاخته هایو ایجاد یاخته ایتقسیم با تحریک سیتوکینین•
.می گردندتمایز نیافته یاخته هاینیز نامیده می شوند و در کشت بافت، سبب ایجاد ساقه از ساقه زاییهورمون سیتوکینین ها•
.استفاده می شودبرگ هاو گل هانگه داشتنتازه از آن به عنوان افشانه برای•

بیشتربرگ هایشاخه و 
.می باشدسیتوکنینو اکسیندو تنظیم کننده  رشد، یعنی برهم کنشاین فرایند حاصل •
.جانبی تشکیل شوندجوانه هایتا می کنیمآن را قطع راسیجوانه هایو برگ کردن گیاهان، پرشاخبرای •
.می گویندرأسیچیرگی جانبی، جوانه هایبر رشد رأسیبه اثر بازدارندگی جوانه •
جانبی افزایشجوانه هایدر سیتوکینینمقدار رأسیبا قطع جوانه : چگونگی تشکیل جوانه جانبی•
.می کنندجانبی رشد جوانه های، در نتیجه می یابدکاهش آن هااکسینو مقدار •

.نمی کنندجانبی رشد جوانه هایقرار دهیم، اکسینبرش، درمحل، رأسیجوانه یاگر بعد از قطع : نکته
.می شودآن هامانع از رشدمی رود و جانبیجوانه هایبه رأسیجوانه یاز اکسینکه می دهداین آزمایش نشان 

هاجیبرلین
جیبرلینکشف 

.برنج به آن مبتال بودند، کشف شدرست هایکه دانه قارچیتوسط دانشمندان ژاپنی حین تحقیق بر روی نوعی بیماری •
ر نتیجه خم استحکام کافی نداشت، دبافتشانتا به سرعت رشد کنند و دانه رست ها باریک و دراز بوده و می شدسبب جیبرالبه قارچ رست هاآلودگی دانه •

.فراوان بودزیان هایکه باعث کاهش محصول برنج و می افتادندو روی زمین می شدند
.می شوندشناسایی و معرفی شدند و مشخص شد که در گیاهان نیز تولیدجیبرلین ها، جیبرالبا استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از قارچ •

جیبرلیننقش های
.گیاهانفعالیت هایکنترل رشد و •
.یاخته ایتقسیم و یاخته گیاهی تحریک رشد طولیافزایش طول ساقه، رشد میوه و رویش دانه از طریق•
.میوه هاکردن درشت•
.انگورمثل بی دانهمیوه هایتولید •
.ذخایر رویان غالت نیز نقش دارندتجزیه در •

و رویش بذر غالتجیبرلین ها
.می سازندجیبرلینرویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی •
.گوارشی در دانه می شودآنزیم هایو سبب تولید و رها شدن می گذارداثر ( گلوتن دارالیۀ)درون دانهالیه  خارجی تریناین هورمون بر •
.می کنندرا تجزیه درون دانهو ذخایر یاخته هادیواره آنزیم هااین •
.تجزیه می شودآمیالزنشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم •
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بازدارنده های رشد
برگ و میوه نقش ، ریزشمیوه هامتفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی فرایندهایرشد هستند که در تنظیم کنندهدو اتیلنو آبسیزیک اسید

.دارند
اسیدآبسیزیک

.می کندرا در گیاهان تحریک اسیدآبسیزیکتولید محیط مانند خشکی، شرایط نامساعد

اسیدآبسیزیکنقش های
.و در نتیجه حفظ آب گیاه می شودروزنه هابسته شدن اسید سبب آبسیزیک.1
.در شرایط نامساعد می شودجوانه هارویش دانه و رشد مانع.2
.ندمی کو از این روش با شرایط نامساعد محیطی مقابله می دهدکاهشبه طور کلی این تنظیم کننده، رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد، .3

اتیلن
.بیشتر استآزاد شدهاتیلنباشد، این رسیده ترآزاد می شود و هر چه میوه اتیلنرسیده میوه هایدانشمندان دریافتند که از •
.فسیلی نیز آزاد می شودسوخت هایگازی است که از سوختن اتیلن•
.می کنندتولید اتیلننیز آسیب دیدهگیاهیبافت های•

اتیلننقش های
.نارس می شودمیوه هایرسیدگی باعث •
.درختان می شودریزش برگباعث •
.از درختان می شودرسیدهمیوه هایافتادن باعث •

.قف می شودمتوآن هاجانبی، رشد جوانه هایدر اتیلنو در نتیجه با افزایش می کندجانبی را تحریک جوانه هایدر اتیلن، تولید رأسیجوانه یاکسینِ: نکته

ریزش برگ
.که ارتباط آن با شاخه قطع شده  باشدمی ریزدبرگ هنگامی .1
.از هم جدا شوندیاخته هابرای قطع ارتباط، باید .2
.تشکیل می شودالیه  جدا کنندهدر محل اتصال به شاخه، دمبرگقاعده یدر .3
.و برگ از شاخه جدا می شودمی رونداز بین به تدریج، از هم جدا می شوند و تجزیه کنندهآنزیم هایدر این منطقه به علت فعالیت یاخته ها.4
.محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می شودالیه یقرار دارند، دمبرگاز شاخه، که در محل اتصال به یاخته هاییشدن چوب پنبه ایبا .5

.می کنددیواره را تولید تجزیه کنندهآنزیم های، اکسینبه اتیلننسبت افزایشکه برگ در پاسخ به شده استمشخص : نکته
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