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رشد و هورمونهاي گياهي

 

  
شود و سلولهاي اين سلول تقسيم مي. به شكل يكساني يعني از طريق يك سلول به وجود مي آيند همة موجودات زنده :رشد

. حيات اين است و گياهان نيز ازآن مستثني نيستند. حاصل به تقسيم شدن با نقشهاي متفاوت در موجودات زنده ادامه ميدهند
بدين معنا كه برخي از گياهان يك چرخة رشد و سپس مراحل توقف رشد، . تواند محدود يا نامحدود باشدرشد گياه مي 

نظير درخت (درحاليكه ساير گياهان ) مانند گياه تربچه يا گوجه فرنگي(شكافته شدن پوسته و سپس مرگ را دنبال مي كنند 
فرنگي تقريباً قابل پيش بيني است و گفته مي شود ياه گوجهرشد يك گ. صدها سال رشد مي كنند و فعال باقي مي مانند) سرو

نمو به رشد و تقسيم سلولهاي درون بافت، اندامها . كه رشد مشخص داد درحاليكه درخت سرو پتانسيل رشد نامشخصي دارد
.همة اين كارها با يك تك سلول آغاز مي شود. و دستگاهها اشاره داد

 

  
  : هاتنظيم كننده هاي رشد گياه و آنزيم

اكثر آنزيم. كندهايي را كه در تمامي مراحل متابوليكي گياه حياتي هستند، هدايت مياطالعات ژنتيكي، تلفيق و رشد آنزيم

 

 -

ها نوعي پروتئين هستند كه در كميتهاي بسياركوچك و در يك مكان توليد مي شود بدين معنا كه از يك بخش از ارگانيسم 
تفاوت اصلي اين است كه هورمونها . كندات ژنتيكي نيز توليد هورمونها را تنظيم مياطالع. به بخش ديگر منتقل نمي شوند

ويتامينها در فعالسازي آنزيمها حياتي هستند و در . در صورت نياز از يك بخش از گياه به بخش ديگر فرستاده مي شوند
ن براي توليد برخي از منابع و ويتامين استفاده حيوانات و انسانها از گياها. سيتوپالسم و غشاء سلولهاي گياهي توليد مي شوند

به طوركلي، تأثيرات هورمونها و ويتامينها مشابه يكديگر است و تشخيص آن در گياهان مشكل است و هردو . مي كنند
.دركل به تنظيم كننده هاي رشد گياهان اشاره داند

 

  
امل محيط بيروني و هورمونهاي شيميايي درون رشد و نمو يك گياه تحت تأثير عوامل ژنتيكي، عو :هورمونهاي گياهي

گياهان نسبت به بسياري از عوامل محيطي نظير نور، گرانش، آب، موادمغذي غيرارگانيك و دما واكنش . گياه قرار مي گيرد
.نشان ميدهند

 

  
  : گروههاي هورموني

هورمونها تركيبات . گذارندتأثير ميهورمونهاي گياهي، حامالن شيميايي هستند كه برقابليت گياه در واكنش نسبت به محيط 
هاي بسيارپايين مؤثرند؛ آنها معموالً دريك بخش از گياه ايجاد شده و به بخش ديگر منتقل مي هستند كه در غلظت شيميايي

هريك از . هاي خاصي اثر مي گذارند و باعث واكنشهاي فيزيولوژيكي نظير رشد يا رسيدن ميوه مي شوندآنها بربافت. شوند
به دليل اينكه هورمونها رشدگياه را تحريك . شوندكنشها اغلب درنتيجة تعامل دو يا چند هورمون با يكديگر حاصل ميوا

بسياري از . كنندنموده يا مانع ازآن مي گردند، بسياري از گياه شناسان نيز ازآنها به عنوان تنظيم كننده هاي رشد گياه ياد مي
. آزمايشگاه باهم تركيب نمود و ميزان هورمونهاي موجود براي كاربردهاي تجاري را افزايش دادتوان در هورمونها را مي

 ها، اتيلن، سيتوكيسين و ابسيسيك اسيدها، جيبرلينآگزين. اندگياه شناسان پنج گروه اصلي از هورمونها را شناسايي نموده

 

   


