الھرمونات النباتية
األوكسينات :Auxins
لفظة أوكسين مشتقة من اليونانية auxein؛ وتعني ن ّما ،وسمي ھذا األوكسين ھرمون النمو growth
 .hormoneتتكون األوكسينات عامة في القمم النامية للنباتات وأوراقھا وثمارھا الفتية في أثناء تكوين البذور
بعد مرحلة العقد الثمري.
ھي أول الھرمونات المكتشفة  .كلمة أوكسين مشتقة من الكلمة الالتينية  Auxeinوالتي تعني الى النمو to
 growthوكان أكتشافھا نتيجة لتجارب  Darwinعلى األنتحاء الضوئي .أذ الحظ أن أغماد رويشة حشيشة
الكناري تظھر خاصية األنتحاء الضوئي) نمو نحو جھة الضوء (أستجابة الى الضوء الممتص من قبل غمد
الرويشة وأن الرويشة التنتحي إذا تم تغطية قمتھا بقطعة من الورق أو غطاء زجاجي معتم وعلى ھذا األساس
تكھن  Darwinفي كتابه) قوة الحركة في النبات (أن بعض المحفزات تنتقل من القمة الى منطقة النمو وھناك
تظھر تأثير خاص على النمو  .وبعد ذلك ذكر  Pealأن أزالة طرف غمد رويشة الشوفان في الظالم يوقف
النمو وعند أرجاعھا الى مكانھا فأن أستطالة الخاليا تستأنف وعند وضعھا على جھة واحدة فأن األنتحاء
يخدث بتلك الجھة فقط  .وبعد عدة سنوات تمكن  Koigiمن عزل مادة من البول وعند أضافتھا الى المكعب
الجيالتيني تجعل غمد الرويشة المقطوعة القمة تنتحي كما حدث في تجربة  Wentوقد ثبت أن المادة ھي
أوكسين( IAA) Indole acetic acid.
يع ّد حامض اإلندول حامض الخليك ) (IAA-Indole acetic acidاألوكسين الطبيعي في النباتات ،وقد
أوضح العالم سكوغ عام  1937أن مصدر ھذا الحامض ھو الحامض األميني تربتوفان  tryptophanفي
قمم األعضاء الحديثة في النباتات،
انتقال األوكسينات  :تنتقل االوكسينات نحو المجموعة الجذرية واألجزاء السفلية للمجموعة الخضرية
قطبياً ،وذلك عبر خاليا األنسجة النباتية ،أما في األوراق والقمم الفتية للسيقان فتنتقل عبر اللحاء ،وفي
األوراق الكاملة عبر األنابيب الغربالية  ،1وفي الجذور عبر األسطوانة المركزية ،وتراوح سرعة انتقالھا بين
 15 -5ملم/ساعة.

 1في علم تشريح النبات ،تمثل خاليا األنبوب الغربالي ،المعروفة أيضًا باسم مكونات األنبوب الغربالي ،نوعًا متخصصًا من الخاليا المطولة في النسيج
الوعائي اللحائي في مغطاة البذور .وتتصل نھايات تلك الخاليا مع خاليا األنبوب الغربالي األخرى ،لتكون ھذه الخاليا معًا األنبوب الغربالي .وتتمثل
الوظيفة األساسية لألنبوب الغربالي في نقل السكريات ،وبصورة أساسية السكروز ،في النبات )كأن تنقله من األوراق إلى الثمرات وجذور النبات(.
وبخالف وحدات الوعاء الموجودة في النسيج الوعائي الخشبي الموصلة للماء التي تموت عندما تنضج ،تكون وحدات األنبوب الغربالي خاليا حية.
وتتفرد تلك الخاليا بكونھا تفتقر إلى النواة عندما تنضج.
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النظرية األولى لألنتقال  :ھي نظرية األستقطاب الكھربائي  Electrical polarityالتي أفترضھا Went
وذلك بأن التوزيع الجانبي لألوكسين ھو السبب لألستجابات الضوئية وربما تتوسط بمجال كھربائي  .وقد
درست تلك الفكرة ووجد فرق جھد كھربائي بين قمة وقاعدة رويشة الشوفان إذ أن قمة غمد الريشة سالبة
الشحنة بينما قاعدتھا موجبة  .أما الجھة المظلمة من غمد الرويشة فتكون موجبة الشحنة والجھة المعرضة
للضوء سالبة الشحنة  .وفي حالة وضع غمد الرويشة أفقيا تكون القاعدة) الجھة السفلى (موجبة الشحنة
والجھة العليا سالبة الشحنة ويتحول األوكسين الى الجھة المظلمة أي أنه ينتقل بأتجاه الشحنة الموجبة.
النظرية الثانية لألنتقال  :ھي نظرية األنتقال األيضي  Metabolic transportوتبين ھذه النظرية أن الطاقة
المتحررة نتيجة األفعال الحيوية للخلية تلعب دورا مھما في أنتفال األوكسينات حيث وجد أن أنعدام أو نقص
األوكسجين يثبط أو يعرقل أنتقال األوكسينات  .وأن معدل سرعة أنتقال األوكسين يعتبر كبير مما برر أن
عملية األنتشار اليمكن أن تعتبر الطريقة األساسية ألنتقال األوكسين والبد من وجود طرق أخرى غير طريقة
األنتشار البسيط  .وأن األنتقال القطبي نحو القاعدة يكون نتيجة كل من األنتقال الفعال واألنتشار البسيط.
وقد تمكن العالم كوغل  Koglمنذ عام  1946من عزل األوكسين  (C18H32O5)A-واألوكسين –
B

)،(C18H32O4

واألوكسين

المخالف

heteroauxin

لألوكسينين  AوB

صيغته

الكيمياوية  ، C10H9O2Nوتعد األوكسينات مركبات مسؤولة عن زيادة النمو واالستطالة الخلوية والعضوية
وانقسام الخاليا وتمايزھا وتكوين الجذور وأنسجة الكالوس . callus
تنتج االوكسينات في القمم النامية للنبات في أعلى الساق والجذر ،وتؤدي إلى زيادة نمو الساق في الطول،
وزيادة لدونة ومرونة خاليا النبات ،مما يؤدي إلى استطالتھا وھذا فعل غير قابل للعكس فتتابع الخاليا نموھا
وزيادة حجمھا باضطراد .وألن ھذه الھرمونات تقل في الجھة المضاءة وتزداد في الجھة المقابلة ،وھي
تحرض على النمو ،لذلك يقل نمو الناحية المضاءة ويزداد نمو الجھة المقابلة فيتجه النبات نحو الضوء.
وكذلك فان األوكسينات تحرض معدل انقسام الخاليا النباتية ،مع زيادة محتواھا من  DANوالبروتين،
وزيادة تدفق السوائل إلى داخل الخلية مما يؤدي النقسامھا السريع وبالتالي نمو النبات عرضيا بزيادة عدد
الخاليا في نسجه المختلفة.
االوكسين يشجع عملية االنقسام غير المباشر في الخاليا ،كما أنه يستحث استطالة الخاليا الواقعة تحت
القمة النامية التي بدأت بالتميز ،واألوكسين ينفر من الضوء فيتجه األوكسين إلى الجانب المظلم )البعيد عن
الضوء( وبذلك يصبح تركيز األوكسين على الجانب البعيد من الضوء أكثر من تركيزه على الجانب القريب
من الضوء ،وبذلك تبدأ االنقسامات غير المباشرة واالستطاالت في الخاليا على غير ذلك الجانب ،أي أن
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ھناك نموا غير متوازن على جانبي البادرة .ونتيجة الستطالة جانب دون اآلخر ،فان البادرة تتجه نحو الضوء
وھذا ما يسمى باالنحناء الضوئي .
مميزات األوكسين :ينفر من الضوء .ينساب من أعلى إلى أسفل .يعمل على اإلسراع من االنقسام غير
المباشر للخاليا وبالتالي استطالة الخاليا .يسبب األوكسين استطاله الخلية وآلية العمل يحفز األوكسين تدفق
أيونات الھيدروجين من السيتوبالزم عن طريق مضخة البروتونات التي تعمل على ضخ أيونات الھيدروجين
إلى الجدار الخلوي في النبات فتعمل آيونات الھيدروجين الحامضة على وضع الجدار الخلوي المكون من
السيليلوز في النبات داخل وسط حامضي فتضعف الوصالت بين السيليلوز فيصبح ضعيفا مما يحفز دخول
الماء إلى داخل الخلية مسببا استطالتھا.
تستعمل رشا ً بتركيزات منخفضة جداً )أجزاء من المليون  ( ppmعلى النمو الخضري للنباتات المختلفة،
كما تؤثر في لزوجة البروتوبالزم ،وتشجع على جذب المواد الغذائية ،والسيما السكريات والفسفور ،كما تعد
من بين العوامل التي تسبب السيطرة القمية للنباتات على نمو البراعم الجانبية .ويعزى التأثير المنشط
لألوكسينات في االنقسام الخلوي إلى زيادة تكوين البروتينات  m-RNAو ) r-RNAالريبوسوم( بوجود
األنزيمات المتخصصة؛ والسيما أنزيم  ،RNA polymeraseوتؤدي األوكسينات دوراً مھما ً في
نسخ الصفات الوراثية الموجودة في .RNA
لألوكسينات تأثيرات فسيولوجية منشطة لنمو النبات تشمل:
 زيادة معدالت إنقسام الخاليا فى القمم النامية و كذلك زيادة حجم الخاليا.Cell enlargement
 تكشف الخاليا واألعضاء
 أنقسام الخلية  .إذ يحفز أنقسام الخلية في الكامبيوم
 تحسين معدالت التزھير و تكوين حبوب اللقاح و اإلخصاب و العقد وتستخدم األوكسينات رشا
على المجموع الخضري فى حالة و جود ظاھرة العقد البكري الناتجة عن فشل عمليات
اإلخصاب و تكوين البذور.
 اتجاه النمو )انتحاء السيقان او الجذور(
 تكوين الثمار الالبذريةparthenocarpic fruits .
 السيادة القمية . Apical dominance
 إستطالة وأنقسام خاليا كالوس مزارع األنسجةCallus tissue cultures .
 تحفيز نقل المواد الغذائية .
 تعمل على تحريك البراعم الخضرية و الزھرية و كسر سكون البراعم.
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ميكانيكية عمل األوكسينات.
ألجل معرفة عمل األوكسين يجب معرفة نوع الخاليا المتأثرة به وھي بصورة عامة الخاليا البرنكيمية في
سيقان النباتات الراقية فھي األكثر حساسية ألضافة األوكسينات  .وھناك عدة نظريات تفسر عمل األوكسينات
منھا:
النظرية األولى  :أفترض بعض العلماء أن األوكسينات تؤدي دور المرافقات األنزيمية ألنزيمات معينة
تتطلبھا الجذور وسبب ھذا األفتراض أن الھرمونات تؤدي وظائفھا بتراكيز واطئة جدا  .وعلى الرغم من أن
األوكسينات عند أضافتھا للنبات تؤثر في فعالية بعض األنزيمات إال أنه لم يثبت أنھا تؤدي دور المرافقات
األنزيمية ولكن يحتمل أنھا تنظم فعالية األنزيمات بعمل بعض التحويرات في خصائص األنزيمات وبالتالي
منع ھدم بعض النظائر األنزيمية الى وحدات غير فعالة  .ويحتمل أن األوكسينات تنشط بعض األنزيمات مثل
أنزيمات التنفس حيث يتنفس النبات المعامل باألوكسين بمعدل أسرع نسبيا وينمو بمعدل أسرع أيضا  .كما أن
األكسين ينشط األنزيمات التي تبدل من خصائص جدار الخلية فقد ظھر أن تحفيز النمو بسبب األوكسين قد
يرجع الى تليين جدار الخلية  .وعندما أجريت تجربة للتمييز بين تغيرات الليونة)  Plasticityغير قابلة
للرجوع الى الشكل األصلي ( وبين المرونة)  Elasticityقابلة للرجوع الى الشكل األصلي ( وجد أن تحفيز
األوكسين يتعلق بتغيرات الليونة .وبما أن المواد الماسكة لجدران الخاليا الجديدة تشمل المواد البكتينية
 Pectinوأنصاف السليلوز  hemicelluloseلذا يعتقد أن األوكسينات تزيل آيونات الكالسيوم التي تربط
مجاميع الكاربوكسيل ويسبب حل ھذه المواد تليين جدران الخاليا .كما أفترض أن األوكسين يزيد من فعالية
أنزيم  Celluloseالذي بدوره يضعف أنظمة األلياففي جدار الخلية.
النظرية الثانية  :تشير أن األوكسينات تحفز تكوين أنواع من الحامض النووي RNAالضروري لبناء
األنزيمات أو تثبيط ھدم)  RNAألن  RNAعادة قصير العمر( وبالتالي يزداد أنتاج البروتينات واألنزيمات
المؤثرة في النمو.
النظرية الثالثة  :أشارت الى موضوع دور األوكسين في التوسع الخلوي بشكل مفصل ووجد أن
األوكسين ضروري في ليونة جدار الخلية بصورة خاصة وليس توسع الخلية نفسھا  .أي بمعنى أن األوكسين
يزيد من ليونة جدار الخلية وبذلك يقلل من مقاومة الجدار للشد ويؤدي الى أستجابة الجدار للضغط وبذلك يقلل
الضغط األمتالئي ويحصل تنافذ كبير للماء نحو الداخل بسبب السلبية الزائدة للجھد المائي الداخلي وبذلك
يزداد حجم الخلية ويتمدد الجدار  .أن فعل األوكسين في ليونة الجدار ھو عمل مزدوج  :التأثير األول على
المطاطية والثاني على الليونة.
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النظرية الرابعة  :األوكسين وتأثيره على قابلية النفاذية  .حيث يعتقد أن األوكسين يؤثر على التفاعالت
الحادثة في غشاء البالزما  .حيث أن األوكسين يحفز تحرر آيونات الھيدروجين من الخلية وأن كمية اآليونات
المتحررة ووقت تحررھا تتناسب مع النمو المتحفز باألوكسين وأن ھذه البروتونات  Hتسبب خفض ال PH
من  6 – 5وأن ھذه
البروتونات تتبدل مع آيونات  Kأو غيرھا وتسبب تلين جدار الخلية كما أن نمو الخلية يتطلب البروتينات
واألنزيمات مثل  ATPaseفي غشاء الخلية.
نظرية النمو الحامضي وفعل األوكسين  :من المعروف في النمو المستحث باألوكسين أن المحلول المحيط
بجدار الخلية يصبح أكثر حامضية ويصبح الجدار أكثر مرونة Plasticityوأن ھذا التغير بالمرونة الينتج
فقط بسبب أنخفاض ال  PHبأن يرجع الى تغيرات ناجمة عن فعل األنزيمات  .وأفترح  Nonhebelفرضية
حول سلسلة التفاعالت الداخلية في عمل األوكسين  IAAوالذي يبين أن أدمصاص  IAAيحدث في منطقة
األرتباط وتؤدي الى تكوين الرسول الثاني وبالتالي حدوث النمو.
التداخل بين الھرمونات.
لكل ھرمون أستجابات فسلجية عديدة والتعمل كل الھرمونات على أنفراد بل ھناك تداخل بينھا وأن أستجابة
النبات ھو محصلة التوازن بين محفزات ومثبطات النمو.
التداخل بين األوكسينات والجبريلينات :تعتبر األوكسينات ضرورية ألظھار تأثير الجبريلين في توسع
الخلية ومن المحتمل أن أي زيادة في الليونة بعد المعاملة بالجبريلين يعود سببھا الى األوكسين فقط والذي
تزداد فعاليته عند زيادة الجبريلين  .كما أن األوكسين والجبريلين يتشابه في تأثيره على بعض الظواھر
الفسلجية مثل أساطالة السالميات واألغماد  .عند رش النبات الكامل بالجبريلين يسبب أستطالة الساق بينما
عند رشه باألوكسين التحدث األستطالة  .وعند وضع قطعتين مقطوعة من ساق النبات وتحوي على
سالميات نضع أحداھما في محلول أوكسيني واألخر في محلول GA3نالحظ أستطالة الجزء المقطوع في
المحلول األوكسيني فقط بينما التؤثر محاليل الجبريلين عليھا.
وللجبريلين تأثير على األنزيم المؤكسد لل (  ) IAA Oxidaseوعليه فأن ال  GA3يحمي IAAمن
األكسدة  .كما لوحظ أنخفاض تركز  peroxidaseعند معاملة نبات الذره بالجبريلين  .كما لوحظ تحفيز
الجبريلين لعملية تحويل التربتوفان  Tryptophanالى IAAلبعض النباتات.
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األوكسين والسايتوكاينين  :السايتوكاينين المضاف يشجع تكوين الجذور العرضية والبراعم والكالوس .
ولوحظ أن بعض ھذه التأثيرات التظھر بشكل فعال ما لم يضاف اليه األوكسين  .فمثال نمو البراعم الجانبية
في سيقان البزاليا يتوقف على التوازن بين تركيز الكاينتين واألوكسين.
تطبيقات االوكسين الزراعية
تستخدم االوكسينات كھرمونات تجذير ألنھا تحرض نمو الجذور في العقل ،حيث أن االوكسين يشجع نمو
الجذور العرضية على العقد الساقية القريبة من األرض .والمعاملة باألوكسين تطيل العمر الخضري للنبات
وتمنع تكوين األزھار وتستغل ھذه الخاصية في إنتاج المحاصيل والخضار الورقية .وتعامل بعض النباتات
باألوكسينات إلنتاج ثمار خالية من البذور ومنع ظھور البراعم على درنات البطاطا المخزنة.
من االستخدمات الزراعية لألوكسينات النباتية ما يلي:
 .1تكوين الثمار.
 .2إنتاج ثمار بدون بذور.
 .3سيادة القمة النامية.
 .4السكون.
 .5سقوط األوراق.
 .6تكوين الجذور واإلنبات.
 .7اإلزھار.
ھناك مشتقات صناعية لھا تأثيرات مشابھة لألوكسين منھا النفثالين أسيتيك أسيد  NAAيكون تأثيره
الفسيولوجي على المجموع الخضري مشابھا لتأثير األوكسين الطبيعى و كذلك إندول حامض البيوتيريك
 IBAالذي يعمل على زيادة تكون الجذور و تؤدي المعامالت به بزيادة نسبة نجاح شتل العقل فى مشاتل
الفاكھة و نباتات الزينة.
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