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 ellinseribbGريللينات : بالج

 ليق الحيوى  خالت

)منها مثال   terpenaidsيتبع الجبريللينات مجموعة كبيرة من المركبات الطبيعية تسمى التربينات       
 (.casotionidsالكاروتينات 

وتتكون التربينات من مجموعة ايزويرين ذات خمس ذرات كربون ، وهو المركب السابق مباشرة 
الونيك يفن يحتوى على اربع وحدات من األيزوبرين ، ويستخدم حمض الميلينات وهو داى تربللجيريل

الدهيد واحدة فى كل   GA.2للتحليق الحيوى للجبريللينات . وقد وجد أن كل خطوات المسار وحتى 
 90النباتات ، ومع ذلك فهناك أنواع مختلفة من النبات تستخدم مسارات مختلفة لتكون أكثر من 

ريللينات المعروفة اآلن وبمجرد تكوينها ، فإن هناك العديد من التحوالت المبنية بين بعا من الجنو 
 الجبريللينات والتى تعتمد على نوع النبات . 

ولكن الزال  Glucosidesوهناك اثبات ايضا أن الجبريللينات المرتبطة تتواجد على هيئة جلوكوسيدات 
 رض وقف نشاطها غبصورة مخزن أو احتياطية أم ب غير واضى هل السبب يرجع الى حفظها

ن األوراق الحديثة هى المكان الرئيسى لتحليق الجبريللينات ، والتى يمكن بعد ذلك أن تنتقل بأويعتقد 
 خالل النبات شكل غير قطبى . 

وللجذور ايضا القدرة على تحليق الجبريللينات والتى تنتقل الى األفرخ الخضرية عن طريق عصارة 
  .Xylem sapلخشب  ا

كما وجدت مستويات مرتفعة من الجبريللينات فى البذور الغير مكتملة النمو ومستخلصات الخاليا 
 المأخوذ من بذور ذات قدره على تحليق الجبريللينات التى ال تنتقل خارج البذره .

عن طريق تثبيط وهناك العديد مثبطات النمو التجارية المتيسرة المستخدمة لتحديد ارتفاع النبات 
 فى النبات .  GAتخليق 

 mepiquateكوات بوسيل وكلوريد الميسيك، وال 1618، واألمو  D)فوسفون  Oniumفمركبات األنيوم 
( ومركبات الترايازول  flurprimidol( والفلور بريميدول P..penidium bromides، وبروميد البيريديم 

triazole  كونازول والتراى ابينثول ، واليوني بيوترازول)مثل الباكلوtriapenthenol  ،BAS  ،Lab 150 
استخدمت كلها لتثبيط التخليق  prohexadione  ،inabentideوالتتراسيكليز ، الكالسيوم بروهكسا ديون 

 الحيوى للجبريللينات . 
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 ريللينات :فسيولوجية للجبالتأثيرات ال

 Gibbenellins ofPhysiological Effeets                 

هناك عدة عمليات فسيولوجية فى النبات تتأثر بواسطة الجبريللينات منها عملية نمو النبات الكامل ، 
نبات البذور واألزهار ، انتقال المواد المخزنة ، ا  Boltingالعنقود الزهرى  لزم الوراثى ، استطاقالت

 وعملية السكون . 
 التأثير على نمو النبات الكامل -1

  PlantEffect on Growth of Intact   

وتختلف استجابة ، هناك عدة تقارير أو مراجع تشير الى أن الجبريللينات تحفز من نمو النبات الكامل 
من المستغرب أن نجد أن وليس ، النباتات المختلفة ، وهذه اإلختالفات تعتمد على عوامل عديدة 

التالى فإن الجبريللينات ذات درجات مختلفة من وبالجبريلليات نشة فى نبات اكثر من األخر ، 
 (  Raiand laloraya 1967الفاعلية على استطالة سويقات الخس 

 
لتى وهناك مثال أخر من التحليل الحيوى لقدرة الجبريللينات حيث تقل اإلستجابة للجبريللينات ا      

  GA3مثل  7تحتوى على مجموعة ايدروكسيل على ذرة الكربون رقم 
قة وذات قز وبصفة عامة فإن الجبريللينات تنشط أو تخفر النمو فى عدة أنواع نباتية خاصة النباتات المت

الحولين فى مرحلة األزهار وتنشط الجبريلينات النمو فى النباتات الكاملة أكثر من األجزاء المفصولة 
 الى تختلف فى هذا عن األوكسينات .وبالت

 
  Genetic Dwantismزم الوراثى قالت -2

ن جيهناك عدة طفرات فى انتاج الجبريللينات والتى ظهرت على مر السنوات وقد حدثت الطفرة فى 
النبات العادى ويتميز بوجود سالميات قصيرة ، وعندما  1/5واحد ، وينتج عن ذلك نباتات حجمها 

للينات على هذه النباتات المطفرة فإن ذلك أدى الى زيادة كبيرة فى حجم النبات لتعود يتم رش الجبري
 الى المظهر الطبيعى المماثل للنبات العادى . 

وهناك ايضا طفرات حساسة للجبريللينات والتى ال تستجيب للمعاملة الخارجية للجبريللينات وبها 
قة وهناك افتراضات بان ربما تكون هناك زيادة من ز قتركيزات مشابهة للنبات العادى ولكنها تبقى مت

المثبطات الطبيعية فى تلك النباتات أو قد يكون هناك طفرات مستقبلة والتى تمنع نموها كاستجابة 
 للجبريللينات . 
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   floweringBolting andالحامل الزهرى واألزهار :  لةاستطا -3

ة وفى النباتات المتوردة يفى العديد من النباتات الراق وجد أن الجبريلليان ذات دور فى تنشيط األزهار
نجد أن السالميات قصيرة واألوراق صغيرة الحجم . ومع ذلك فإن قبل مرحلة البلوغ  Rossetteالمظهر 

 مرات اإلرتفاع األصلى للنبات .  6 – 5)اإلكثار( يستطيل الساق من 
يل او معاملة بروده قبل األزهار واذا تمت نهار طو إلى ة( قزموتحتاج النباتات ذات التورد )المت

حامل لف فإن تؤدى الى استطالة اشالتك حدوثالمعاملة بالجبريللينات للنباتات المتفرقة قبل 
 وحدوث االزهار .  Bolting )تكوين الخيوط(الزهرى

وكان هناك جدال حول دور الجبريللينات فى حدوث االزهار حيث وجد ان استخدام جرعات 
أدت لتكوين الخيوط دون ازهار مما أدى إلعتقاد أن للجبريللينات دور غير  GA صغيرة من

 عمليةأن للجبريللينات دور فى   Takahashitalic 1991مباشر على عملية األزهار ، ولكن وجد 
 الزهرى . األزهار فى العديد من األنواع النباتية وليس فقط فى استطالة الحامل 

ى استطالة الحامل الزهرى على حدوث انقسام خاليا واستطالة تلك ويشمل دور الجبريللينات ف
التحتى من  الجزءالمزيا فالجبريللينات بصفة عامة تحفز من انقسام الخاليا واستطالتها فى 

 النبات . 
ويؤدى وجود مثبطات النمو النباتية التى توقف تخليق الجبريللينات الى تثبيط انقسام الخاليا فى 

 القمى وحدوث النمو الجانبى للقمة . مى التحت يتسيالجزء المر 
 

 تحريك الغذاء المخزن وتأثيرها على انبات البذور والسكون .  -4

Mobilization of storage compounds Effects on seed germination and Dormancy   

رى مما ينتج عنه ا أميليز وبعض األنزيمات المحللة األخفتؤدى الجبريللينات الى تنشيط انزيم ال
التحلل المائى للمخزون الغذائى ، كما أوضح أن طبقة األليرون بالبذرة هى المسئولة عن انتاج 

رم مسببا تحول باميليز كاستجابة للجبريللين وأن هذا األنزيم مفرز الى األندوس -  ألفاانزيم 
لتحدد البالستيكى النشا الى سكر ، ويعتقد ان الجبريللينات تنشط النمو عن طريق زيادة ا

ة ، ينتج عن يلجدار الخلية ويتبع ذلك تحلل النشا الى سكر مما يقلل من جهد الماء فى الخل
 ذلك دخول الماء للخلية وحدوث اإلستطالة لها . 
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وباستخدام  GA3اميليز الناتج كاستجابة لـ  - ألفا( ان انزيم filnez and vaznos 1967وقد أوضح )
طريق تخليق بروتينات فى البذرة أو منذ  ذلك الوقت تم دراسة  المواد المشعة كان عن

عمق من حيث تنشطيها للتحليل المائى للنشا ، وتشتمل الخطوات األساسية ب GAميكانيكية 
 يلى :  ماعلى 

اميليز مما  -فى الحين وينتقل الى خاليا طبقة األليرون حيث يتم انتاج انزيم الفا GAيتم انتاج 
لنشا الى سكر والذى يستخدم فى نمو البادرة ان تحرك نشا األندروسيرم فى ينشط من تحول ا

الحبوب والذى نتج بفعل الفا اميليز الناتج من الجبريللين يمكن تثبيطه عند مرحلة النسخ عن 
اميليز فإن هناك العديد من انزيمات التحلل  –الفا  إلىك ، وباإلضافة بسيسيطريق حمض األ

، وجد أيضا أن الجبريللينات تشابه فى تأثيرها ذلك التأثير  GA3استجابة الى المائى والتى تنتج ك
الناتج عن استخدام الضوء األحمر فى تنشيط انبات بذور الخس وأن تكون بديال لمعاملة 
الحرارة المنخفضة أو النهار الطويل حتى يتم كسر السكون ، ومن المقبول اآلن أن 

ملية انبات البذرة وذات قدرة على كسر سكونها فى العديد الجبريللينات هى منشطات قوية لع
 من النباتات . 
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 Cytokininsات : نكينيوثالثًا : السيت
 ليق الحيوى للسيتوكينتينات : خالت

وسفات فل بنتيك وحتى خطوة األيزو نيالو يفمن المعروف أن الخطوات األولية لمسار حمض الم     
يكونا  AMPاليزوبنتنيل فوسفات مع جزء ا نينات ، وعند هذه الخطوة فإنتوكيتدخل فى تكوين السي

ويتبع ذلك العديد من الخطوات حتى تنتج  ذى يتحول الى األيزونبتنيل أدنيوزينوال AMPاأليترونتنيل 
ات غير كاملة ومازال هناك ينينات ومازالت المعلومات المتوافرة عن التحليق الحيوى للسيتوكنينالسيتوكي

 زيد من البحوث لفهم تلك العملية ىف النباتات الراقية . الم
 هدم السيتوكينينات الحرة والمرتبطة : 

وهناك ايضا  Isopenteny ladenineل أدنين بنتيواألبزو  Zeatinن يمن أمثلة السيتوكيننيات الحرة نجد الزيات
ن أن تتكون جلوكوسيدات عن صور مرتبطة من السيتوكيننيات والتى يمكن تكوينها بالطرق التالية ويمك

من الجلوكوز بمجموعة الهيدروكسيل على السلسلة الجانبية لمركب  1طريق انصاف كربون رقم 
على حلقة  9أو  7عند المكان  C-Nتتصل بذرة النتروجين من رابطة  1الزياتين أو أن كربون رقم 

 .  ينيناألد
وقد يمثل اإلرتباط بالجليكوسيد  9وقع معند ال يننل أخر وهو تكون ارتباطا مع األالدليوهناك        

شكال مخزنا أو قد يسهل فى بعض اإلصابة من انتقال موجه السيتوكيننيات بينما الصورة المرتبطة 
من المرجح وأنها صورة أو شكل غير قابل لإلرتداد )غير عكسية( مرة أخرى قد يخدم هذا  نباألالني

 ات . الشكل لميكانيكية ازالة سمية فى النب
ة لن أوكسيديز ويقوم هذا اإلنزيم بإزالة السلسينيوتهدم السيتوكيننيات بصفة رئيسية بواسطة انزيم سيتوك

وسين الحر ننين حرا من الزياتين وكذلك األديدالكربونية الجانبية ذات خمس ذرات كربون باطالق األ
 من ريبوسيد الزياتين . 

                                  hysiological Effects of CytokininsPنات : يالتأثيرات الفسيولوجية للسيتوكين

  rgan formation OCell Division and األعضاء  انقسام الخاليا وتكوين -1

( 1924أن الوظيفة الرئيسية للسيتوكيننات فى النبات هى تنشيط عملية انقسام الخاليا وقد الحظ )
Jablonski and Skoog خاع سيقان الطباق كاستجابة للكينتين أو نمو كالس نIAA  . بمفرده 

 وكسيننه يجب أن يتواجد كل من األإومع ذلك فإن إلستمرار نمو نسيج النخاع فى المزرعة النسيجية ف
 ،IAA نفى البيئة وتفسير ذلك هو أن فى البداية نجد أن األوكسي ( الداخلىIAA او السيتوكينين قد )

ومع ذلك وبمجرد الوقت يتم استنفاذ الكميات  نينكيو او السيت IAAخارجة من تتفاعل مع اإلضافات ال
 الداخلية وال يحدث أى نمو بعد ذلك . 
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ين يمكن الحصول على الكالس ، الجذور نالى السيتوكي IAAومن المعروف اآلن أنه بتحوير نسبة 
 األفرخ الخضرية . و 

هو وسيلة بوتكنولوجية تستخدم بطريقة واسعة إن القدرة على تكوين نبات فى األنابيب من الكالس 
لعطش والملوحة اللحصول على نباتات عن طريق زراعة األنسجة إلنتخاب نباتات منها مقاومة 

 واألمراض ومبيدات الحشائش وغير ذلك من الصفات المرغوبة . 
 : البذور وكبر حجم الخاليا واألعضاء إنبات -2

 gementrn Enlacell and Orga & ationnSeed Germi  

اتضح ان الكينتين يتغلب على التأثير المثبط الناتج من الضوء األحمر البعيد على بادرات الخس ، 
ويعرف عن السيتوكيننيات انها مواد منشطة النقسام الخاليا ، ورغم ذلك ففى بعض األحيان وجدت 

لمعضوله من كل م نالفجل تأثيرات للسيتوكينينات على كبر الخاليا فى الحجم خاصة فى الفلقات ا
 والكتابة والقارون وبعض النباتات ثنائية الفلقة .

لكن عند المعاملة  ين الطبيعينالسيتوكيوعند فصل الفلقات من النباتات فإنها تنفصل عن مصدر 
 الخارجية بالسيتوكينينات فقد أدت الى تنشيط تمدد الخاليا . 

انتقال الماء نتيجة إلنخفاض الجهد االسموزى للخلية وترجع عملية كبر الخاليا فى الحجم هنا الى 
بواسطة تحول الليبدات التى تعمل كمخزن فى الفلقات الى سكريات مختزلة )الجلوكوز والفركتوز( ، 

نات تتدخل فى عملية تحدد الخاليا الناتج عن الفيتوكروم كما وجد فى يوقد اتضح ايضا ان السيتوكين
 اصوليا حيث تعمل كبديل للضوء األحمر . بحوث على اقراص ورقية من الف

  hInitiation and Growt tRooتكشف الجذور ونموها  -3

 هناك عدد محدود من الدراسات عن تأثيرات السيتوكيينات فى المجموع الجذرى . 
ويبدو أن ذلك يعتمد على التركيز المستخدم ونوع النبات فى السيتوكيننات ممكن ان تنشيط و/ أو 

ينشط زيادة الوزن الجاف وكذلك  أن مكنين تيف الجذور وتطورها ، وقد اتضح أن الكينيتثبط تكش
بينما على تركيزات مرتفعه فقد تم تثبيط كال العمليتين كما وجد أنه ، الترمساستطالة جذور بادرات 

يمكن تنشيط نمو الجذر الجانبى للبسله المفصول عن النبات عندما استخدمت تركيزات منخفضة من 
 (  Torrey , 1962الكينتين ، بينما أدت التركيزات المرتفعة الى تثبيط استطالته وتفرعه الجانبى )

انه عندما معاملة الجذور بالكينتين  Dong and Arteca  1982وقد وجد كال من دونج وارتيكا 
معاملة  بتركيزات منخفضة جدا أو ذلك تشبيط التمثيل الضوئى والنمو ، ومع ذلك فان كانت الجذور
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كمله قد أميكروموالر لمدة تزيد عن يومين فإن نمو الجذور وكذلك النبات ب 0.47بتركيز من الكينتين 
 انخفضا بشكل حاد . 

   Bud and short Developmentتطور البراعم واألفرخ -4

ى اتضح دور السيتوكينينات فى تحضير كسر سكون البراعم الجانبية فى البسلة وفى التغلب جزئيا عل
ين فى ننيات الهندسة الوراثية زيادة مستوى الستوكيقمية ، وقد اتضح حديثا وباستخدام تقة الدالسيا

( أنه يمكن ادخال أو Medford Italic 1989نباتات الطباق واألرابادوسس حيث تم فى هذه الدراسة )
 Isopentenyl AMP synthaseن المسئول عن انتاج السيتوكينين ) وهو الجين المشفر النزيم يابالج الج

( الخاص بروتينات الصدمه الحرارية ثم ادخاله  فى التركيب الجينى للطباق Promoter) فزمع مح
 – 40س ، وقد تم تشغيل هذا الجين عن طريق النباتات المهندسة وراثيا لدرجة حرارة سواألرابادوب

مونوفوسفات ، وكذلك الزياتين  ريبوسيد ياتينالز  إنتاجزيادة فى  هم لفترات قصيرة مما نتج عن 45
 مرة على الترتيب .  80،  46،  23بمقدار  نريبوسيد ، والزياتي

وقد أظهرت النباتات المهندسة وراثيا المتفوقه فى انتاج السيتوكيننات زيادة فى كسر البراعم الجانبية 
 كبير فى السيادة القمية .   نقصو 

للتغلب على السيادة القمية أمكن نقل الجين المسئول ومن مثال أخر الستخدام الهندسة الوراثية  -ب
المرتبط بحمض أمينى أو الغير نشط ، وقد أدى ذلك الى  نالحر الى صورة األوكسي IAAعن تحول 

( ويبدو أن السيادة Klea et al 1991الحر مما أدى لكسر سكون البراعم الجانبية ) IAAنقص تركيز 
 نيات واألوكسينات الداخلية . يتوكينيمستويات الس القمية متحكم فيها ذلك التوازن بين

نات قد يترح األولى منهما أن السيتوكينقات فى السيادة القمية تنوهناك نظريتين عند دور السيتوكيني  
الموجود فى البراعم الجانبية وبالتالى يشمع بزيادة مستوى األوكسجين والى  يزأوكسيد IAAتثبط انزيم 

نات قد تؤدى لبداية يتطالة البراعم الجانبية ، أما النظرية الثانية أن السيتوكينالحد األمثل لسبب اس
ميكانيكية عمل فى البراعم الجانبية )المصب( مما يؤدى لتثبيط انتقال العناصر والفيتامينات 

 والمغذيات ومواد النمو األخرى ، ولكننا نحتاج الى مزيد من البحث إلثبات كال من النظريتين . 
 أخر الشيخوخة وتنشيط انتقال المغذيات والمواد العضوية ت -5

bstances : usenescence and promotion translocation of nutrients and organic s ingDelay 

وبالست مما ينتج هدم سريع للبروتين وتحلل للكلور  لنبات ، فإنه يحدث بهالعند فصل األوراق البالغة 
يزيد تسرب النتروجين الغير بروتينى والكبيدات وقلونات واألحماض النووية ل كما فيلكلورو اعنه فقد 

خالل الغشاء البالزمى ، وقد اتضح أن تكوين جذور على األوراق المفصولة قد أدى لتأخير أو اعاقة 
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نات فى احاللها جزئيا ذلك ي( وقد أمكن ايضاح دور السيتوكينChibnall , 1954مظاهر الشيخوخة )
 (Van stadem etal , 1988لجذور حتى تتأخر الشيخوخة )اإلحتياج ل

ات قادرة على أن تحل محل ينينوفى الظالم ، تسرع الشيخوخة بشكل كبير ومع ذلك ، فإن السيتوك
 الضوء عن طريق تأخير عملية الشيخوخة ربما عن طريق : 

  (987thimam 1) 1987المحافظة على اكتمال بناء اغشية التونوبالست اثيمان سنة  
فلقات المعرضة للظالم بالسيتوكينيين ولعدة ساعات قبل أن لما تم معاملة االوراق أو ادوعن        

تحولت الى كلوربالست مما نتج عنه زيادة فى معدل انتاج الكلورفيل  Etioplastsتتعرض للضوء ، فإن 
(Mok and Mak , 1994ويمكن للسيتوكين )ر القطف والخضر نات أن تؤخر ايضا من شيخوخة زهو ي

لة و الطازجة ، كما اتضح ان الكينتين له القدرة على تنشيط انتقال المواد العضوية فى األوراق المفص
من انه عن  Loplold and Kawase( 1964عن النبات والمحفوظة فى الظالم ومما يؤيد ذلك ما وجده )

شيخوخة مما يدعم فكرة ان رسم ورقة فاصوليا بالكنتين فإن الورقة المجاورة لها بدأت فى ال
 ما يعرف بقوة المصب فى العديد من النباتات .  قلخنات تنشط من انتقال المغذيات وتيالسيتوكين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


