
Ethyleneاالثلیین

الدراساتنتیجةجاءالنباتوتتطورنموفيمھمكھرمونعلیھوالتعرفاالثلیناكتشافان
النباتيالھرمونوھوللنمومثبطھرمونعامةبصورةاالثلینویعتبرالثماربنضجالمتعلقة
الحركةاالثلینعللىتسھلاذفؤائدذاتالناحیةھذهتكونوقدغازبشكلیوجدالذيالوحید

بأنمالحظةبعداالثلیناكتشافبدألقدالتأثیرموقعالىللوصولالحیةالخالیاخاللواالنتقال
ثبتوقدمنھاقریبةاخرىثماراًنضوجمنتسرعمتطایرةموادتحررالمخزونةالناضجةالثمار
عملیةعلىاالثلینتأثیركیفیةللتفسیررأیانوھنالك.االثلینھيالمتطایرةالمادةھذهأنذلكبعد

اناومباشرةأمااالنسجةاغشیةنفاذیةفيزیادةیسبباالثلینانیعتقداالولفالرايالنضوج
االثلیندورفیفسرالثانيالراياما.ABAتكوینبتحفیزهوذلكمباشرةغیربصورةتاثیرهیكون
وقدالثمارنضجعملیةفيلالسراعالضروریةاالنزیمیةالبروتیناتبعضلتكوینمحفزانھعلى
مراحلاثناءالثمارفيتزداداالثلیننسبةبانسنواتعدةمنذتبین.االلیتینلكالاالثلینیعمل

منیسرعباالثلینالثمارمعاملةفانلذلكعاليالتنفسمعدلفیھایكونالتيالفترةخاللنضجھا
اصبحتوالتيالحمضیاتثمارلنضجمھمةالمزایاھذهومثلالتنفسمعدلیزدادانبعدنضجھا
التصنیعومعاملللمنتجینالعالیةاالقتصادیةالقیمةذاتالبستنةمحاصیلخدمةعملیاتاحدى

التيالتاثیراتفبعضلالثلیناخرىفسیولوجیةتاثیراتاالخیرةالسنواتفيظھرتوالمصدرین
بانوجدكماالتاثیراتھذهمثلیحدثبدورهوالذيلالثلیناطالقھمنتتماالوكسینیحدثھا
مننسبةاعلىوجودلوحظكماالبذوروانباتوتساقطھااالوراقشیخوخةفيمھمدوراالثلین
سبیلفعلىالمرستیمیةاالنسجةفيخصوصاًواالوراقالساقمنالفعالةالمناطقفياالثلین
بالمناطق0.43مقارنة0.04بمقدارھيالبزلیافيالقدیمةالسالمیاتفياالثلینكمیةبانالمثال

القمیة من الساق وان االجزاء النباتیة الغنیة باالوكسجین تحتوي على نسبة عالیة من االثلین .
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موقع تصنیع االثلین

وعندلالجھادالنباتتعرضعندعادةویتكوناالثلینغازتكونمصدرMethionineیعتبر
الشیخوخة والنضج .

أنتقال االثلین

مناطقالىتصنیعھموقعمناالنتشارطریقعنینتقلفانھولھذاغازشكلعلىاالثلینیوجد
اخرى من النبات .

تاثیرات االثلین

الجذورتكون-3والجذریةالخضریةاالجزاءوتخصصنمو-2السباتمنالتخلص-1
حدوث-6النباتاتبعضفيالتزھیرحدوث-5واالزھاراالوراقتساقط-4الثانویة
االزھارشیخوخة-8االزھارتفتح-7.المسكنثنائیةنوعازھارفياالنثوياالزھار
.الثمارنضج-9واالوراق

میكانیكیة عمل االثلین

تغیرحدوثعلىالباحثینبعضیشیرحیثالثمارنضجعلىاالثلینفعلحولمتعددةأراءھنالك
حیثالثمرةنسیجفيتفاعلھاموادعنمعینةأنزیماتتفصلالتياالغشیةنفاذیةخواصفي

اخرىایضیةوعملیاتالتنفسعلىیؤثربدورهوھذاالحرجالنضجطوراثناءالتغیرھذایحدث
انھلوحظالتساقطناحیةمنامااالنزیماتتكوینمنعنتیجةیحدثالثمارنضجانیذكرمنومنھم
منطقةالىیتدفقالذيلالوكسینالورقةنصلینتجانالمحتملمنالنباتیةالورقةنمواكتمالاثناء

طبقةوتكوینالشیخوخةمنیسرعاالثلیناناالاالنفصالطبقةتكوینیمنعحیثاالنفصال
عملیةمنایضاًتسرعخارجیاًاالوكسیناتاضافةفانالتساقطعملیةبدایةومع.االنفصال
یتركزانوبمجردلالثلینالحیويالتخلیقویشجعینبھاالوكسینانالىالتاثیرھذاویعودالتساقط
السلیلوزیحللالذيالسلیلوزانزیمانتاجوینبھیشجعفانھاالنفصالمنطقةخالیافياالثلین
مثلالمیكانیكیةالقوىوتعملالخالیاتنفصلوبالتاليالخلويالجداروتمزیقتقطیعویسبب

الریاح على اتمام عملیة االنفصال .

University of Diyala-College of Agriculture



وبصورة عامة ھنالك بعض الفرضیات التي توضح میكانیكیة عمل االثلین .

االثلین قد یسبب تحوالت في العملیات الحیویة المتعلقة باالحماض النوویة والبروتینات-1

االثلین قد یرتبط مع بعض البروتینات المعدنیة في الخلیة وبذلك یتم تنظیم عمل الخلیة .-2

االثلین قد یرتبط بطبقات االغشیة مسبب تغیر في منطقة االغشیة .-3

العالقة بین االثلین والھرمونات االخرى

أقترح بعض الباحثین بان

أن استجابة االنسجة النباتیة لبعض االوكسینات ھي سبب استجابة ھذه االنسجة لالثلین-1

وجد ان كمیتھ المنتجة في االغشیة المعاملة باالوكسین تزداد بدرجة كبیرة .-2

تنشأ االستجابات الفسیولوجیة لالنسجة النباتیة فیما اذا عوملت باالثلین واالوكسین .-3

معاملتھابعداالثلینانتاجزیادةالىیعوداالناناسالزھارالمنشطاالوكسینتاثیروجدان-4
باالوكسین .

داخلالطبیعياالوكسینانتقالطبیعةمنیغیرقداالثلینانالىتشیرادلةھنالكانكما-5
النبات .

فياالمیلیزتكوینتثبیطفيABAحامضمفعولیعكسانیمكناالثلینبانلوحظكما-6
ABAمنتركیزاتاستخدامعندالتاثیرھذاواتضحالشعیربذرةفيااللیرونطبقات

والجبرلین في وجود وغیاب االوكسین .
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ABAحامض ( Abscisic acid(

افترضتالستیناتواوائلالخمسیناتخاللالجذوراوالبراعموسباتالتساقطحولالدراساتان
واوراقثمارفيالمثبطھذاتركیبعرفوقدالنباتنموتثبیطعلىیعملھرمونوجوداحتمالیة
الفطربانالحدیثةاالبحاثافترضتكماABAاالبسكبحامضسمیةوقد1965سنةفيالقطن
ABAتصنیعمناطقانABAحامضمنكبیرةكمیاتینتجالورداوراقتبقعمرضیسببالذي

الخضراءاالوراقفيتكوینھاحتمالیةتشیرالشواھدلكنتامبشكلواضحةغیرالنباتفي
وھنالكالساققمةمثلاخرىمناطقالىاالوراقمنینتقلوقدالناضجةوالفواكةالنموالمكتملة

بعض التجارب أشارت الى البالستیدة الخضراء قد تعمل كمحرك تصنیعي یقوم .

والشیخوخةالنباتیةاالعضاءسقوطعملیةفيیسرعABAحامض-1

كما انھ یثبط عمل االوكسین المحفز لنمو غمد الشوفان-2

یبطل مفعول الجبرلین المحفز لتكوین انزیم االملیز .-3

یحفز السكون في كثیر من النباتات .-4

اذاالخرىالھرموناتعملیبطلبانةویعتقدمؤكدةغیرالھرمونھذابھایعملالتيااللیةان
RNAلبناءتثبطیةطریقعنیكونربمااالوراقشیخوخةفيتحفیزةاماوفعالیتھابناءھایثبط

خاللالساققمةالىمنھاوینتقلالناضجةاالوراقفيفتتمABAبناءعملیةاما.والبروتین
نسیجخاللینتقلانیمكناواللحاءنسیجخاللینتقلبانةویعتقدالساقوانسجةالورقةسویق

الخشب .

ABAتصنیعموقع

انكماالمائيلإلجھادواستجابتةالناضجةاالوراقفياسدمیفانولكحامضنشوءاصلان
.االوراقمنعلیةتحصلالذيABAبحامضعادةغنیةتكونالبذور

انتقالة :

ینتقلقدبانھتشیرالتيالشواھدبعضتوجدكمااللحاءخاللاالوراقمنABAحامضینتقل
الى الجذر من خالل اللحاء ثم یرجع الى االجزاء الخضریة بواسطة الخشب .
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تأثیراتة :

الىفیوديABAحامضفيزیادةیسببقدبالماءالحاصلالنقصاناذالثغورغلق-1
غلق الثغور .

لھ عالقة بانتقال المواد الغذائیة المصنعة الى جنین البذرة النامیة .-2

یساعد على خزن البروتین في الجذور .-3

لھ عالقة في باالشتراك مع الجبرلین على تصنیع انزیم االملیز عندما الشروع بإالنبات.-4

یساعد في سبات البذور والبراعم .-5
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