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* درگیاهان برخالف (اغلب اوقات)در جانوران ،ممکن است محل تولید و اثر هورمون یکى باشد
افزایش انعطاف پذیرى دیواره هاى سلولى
در سمت تاریک ساقه انباشته مى شود
اکسین ها

این امر امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم مى کند
درنتیجه سلول هاى سمت تاریک ساقه نسبت به سلول هاى سمت روشن آن طویل
تر مى شوند

باعث بازدارندگى رشد جوانه هاى جانبى موجود روى ساقه مى شود

چیرگی راسی

بریدن رأس ساقه باعث حذف منبع تولیداکسین ودرنتیجه باعث رشدجوانه هاى جانبى مى شود

هورمون های رشد

نسبت باالى اکسین به سیتوکینین در کشت بافت ،ریشه زایى را تحریک مى کند
محل تولید
محرک رشد

ژیبرلین ها در ساقه ،ریشه و دانه هاى در حال نمو تولید مى شوند
تحریک طویل شدن ساقه

ژبرلین ها

اعمال

نمو میوه
جوانه زنى
براى تولید میوه های بدون دانه و همچنین درشت کردن بعضی میوه ها استفاده می کنند

کاربرد
محل تولید
اعمال
سیتوکینین ها
بازدارنده
رشد
1

اتیلن
آبسیزیک اسید

هورمون های گیاهی

کاربرد

در رئوس ریشه ،دانه و میوه تولید مى شوند
تقسیم سلولى را تحریک می کنند
سرعت پیرشدن برخى از اندام هاى گیاهى را کاهش مى دهند
به صورت افشانه براى شادابى شاخه هاى گل و افزایش مدّت نگه دارى میوه ها و سبزیجات در
انبار استفاده مى شود
در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول هاى تمایز نیافته ،استفاده
مى شود
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فرایندهایى را کنترل مى کنند که به مراحل انتهایى نمو گیاه ،مانند پیرى،ریزش برگ ،پژمردگى گل ها و
رسیدگى میوه اختصاص دارند
وظایف کلی

سرعت رشد ،سنتز پروتئین و انتقال یون را در شرایط نامساعد محیطى کنترل مى کنند
مقدار این هورمون ها در درون پیکره گیاه در طى پیرى ،ریزش برگ و رسیدگى میوه و نیز
هنگام تنش هاى محیطى افزایش مى یابد
محل ترشح

براى تسریع و افزایش رسیدگى گوجه فرنگى ،انگور و میوه هایى که قبل از رسیدگى
چیده مى شوند ،استفاده مى شود

بازدارنده رشد
اتیلن

اعمال

باعث سست شدن میوه هایى مانند گیالس نیز مى شود و درنتیجه برداشت
مکانیکى این میوه ها را تسهیل مى کند

کاربرد
انواع

اغلب بافت هاى گیاهى ،اتیلن تولید مى کنند

میزان اتیلن در واکنش به زخم هاى مکانیکى بافت ها ،آلودگى هوا ،عوامل بیمارى زا ،شرایط
غرقابى و بى هوازى افزایش مى یابد
رسیدگى میوه ها به این روش در اثر هورمون اتیلن انجام مى شود

نقش اصلى  :در خفتگى دانه و جوانه است
نقش اصلى آبسیزیک اسید در خفتگى دانه و جوانه است
آبسیزیک اسید

بستن روزنه ها
تعادل آب را در گیاهانِ تحتِ تنشِ خشکى حفظ می کند
حفظ جذب آب توسط ریشه ها
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نقشى مخالف ژیبرلین ها را با جلوگیرى از جوانه زنى دانه ایفا مى کند
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هورمونی که سبب  .................می شود ،برخالف سیتوکینین ..................

 )1خفتگی جوانه ها  -پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه ها

 )1چیرگی راسی  -بر ریشه دار کردن قلمه ها بی تأثیر است.

 )2تقسیم سلولی  -افزایش مدت نگه داری میوه ها

 )2تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته  -در رئوس ریشه ها تولید می شود.

 )3طویل شدن ساقه ها  -خفتگی دانه ها

 )3مقاومت گیاه در شرایط غرقابی  -مدت نگه داری میوه ها را کاهش می دهد

 )4افزایش طول دیواره ی سلول ها  -توقف رشد جوانه های جانبی

 )4درشت کردن میوه های تریپلوییدی  -فرایند تقسیم سلول ها را تشدید می کند



هورمونی که سبب  .............می شود ،همانند آبسیزیک اسید ...............



هورمونی که محرک  ...............است ،نمی تواند سبب  .............شود.

 )1تحریک تقسیم سلولی  -سرعت پیر شدن اندام های گیاهی را کاهش می دهد.

 )1درشت کردن میوه های بی دانه  -تحریک طول شدن ساقه ها

 )2مقاومت گیاه در شرایط غرقابی  -بر مدت نگه داری میوه بی تأثیر است.

 )2ریشه دار کردن قلمه ها  -توقف رشد جوانه های جانبی

 )3ریشه دار کردن قلمه ها  -بر خفتگی دانه ها اثر بازدارنده دارد.

 )3پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه ها  -خفتگی دانه ها

 )4چیرگی رأسی  -سنتز پروتئین ها را کنترل می کند.

 )4تقسیم سلولی  -تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها
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در گیاهان ،هر هرمون  ...................رشد.............. ،

 )1برگ ها برخالف ریشه ها ،بیشترین اکسیژن مورد نیاز را از طریق فتوسنتز خود تأمین می کنند.

 )1محرک  -بر رشد جوان های جانبی ساقه موثر است.

 ) 2هورمون مؤثر در حفظ جذب آب توسط ریشه ها ،در خفتگی جوانه ها بی تأثیر است.

 )2بازدارنده -در شرایط غرقابی و بی هوازی افزایش می یابد.

 )3مواد شیمیایی عامل خفتگی ،در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند.

 )3بازدارنده  -نقش خود را با کمک عوامل رونویسی ایفا می کند.

 )4هر سلول هسته دار ،توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.

 )4محرک  -باعث تشکیل ساقه از سلول های تمایز یافته می شود.

کدام عبارت غلط می باشد؟! ( تالیفی )
هورمونی در گیاهان که  ............................همانند . ...................................
 )1در مبارزه با عوامل بیماری زا نقش دارد – ژیبرلین  ،در پردازش میوه ها توسط انسان کاربرد دارد
 )2سبب حرکت گرایشی در ذرت می شود – ژیبرلین  ،در پیدایش اندام ها و تمایز آن ها دخالت دارد
 )3برداشت مکانیکی میوه هارا تسهیل می کند – آبسیزیک اسید  ،پس از رسیدن دانه ها در آگاو با افزایش مقدار روبرو می شود
 )4سرعت پیرشدن برخی از اندام های گیاهی را کاهش می دهد – اکسین  ،در کشت بافت موجب تشکیل ساقه از کالوس می شود

اگر به قابلیت خود در گرفتن تصمیمات متحول کننده ی
زندگی  ،نشان دادن شجاعت یا دفاع کردن از خود دچار
تردید هستید
به یاد داشته باشید:
اگر پرنده ای با بال های سالم برای مدت طوالنی در قفس
حبس بماند
نسبت به قابلیت پرواز خود دچار تردید خواهید شد

موفق باشید
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