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الهرمونات أو منظمات  لتاثيرات السلبية لتطبيقات  ا
لنباتية ا  النمو 

 

 
رغم اإليجابيات الكثيرة التى يحققها تطبيق منظمات النمو النباتية أو الهرمونات حقليًا فإن 

وقد تكون  ،بعد القطف هناك بعض السلبيات التى قد تؤثر على كمية المحصول وجودته أو حياة الثمار
تلك اآلثار السلبية ناتجة من إستخدام تلك المركبات بتركيز غير مناسب أو فى ميعاد خاطىء أو 

إستخدامه تجاريًا على النبات لتحقيق  اً ظم النمو النباتى نفسه قد يكون مطلوبنرغم أن م،اإلثنين معاً 
مات النمو ظأثيرات السلبية إلستخدام منركز فى هذا الفصل على التنوس ،عدة فوائد للمنتج الزراعى

عملية التحول الزهرى فى الفاكهة ، وعلى تساقط األوراق كل من تجاريًا ومع التطبيق الحقلى على  
ت الفسيولوجية للثمار وأخيراً الوالثمار ، وعلى شيخوخة النبات ، وكذلك على حدوث بعض اإلختال

 على حياة الثمار بعد القطف .
 : Floral Inductionالتحول الزهرى أوالً : عملية 

رغم التلميحات واإلشارات البحثية القليلة على إمكانية تثبيط عملية التحول الزهرى عند المعاملة 
مات النمو النباتية خاصة حمض الجبريلليك ، فإن هذا الموضوع لم يلق اإلهتمام المناسب ظببعض من

ض السنوات نتيجة التطبيق فى ميعاد غير مناسب رغم أنه قد يؤدى لعدم الحصول على محصول فى بع
الزهرى )أى إتجاه  التحول بحمض الجبريلليك أو زيادة تركيزه فى أنسجة الشجرة للحد الضار لعملية

البرعم ألن يكون زهرياً( ويزيد من تعقيد المشكلة حديثًا اإلتجاه نحو التوسع فى إستخدام األسمدة 
ات فى وقت ال ينمقننة من حمض الجبريلليك وبعض األوكس غير الحيوية وهذه بدورها تطلق كميات

تحتاج فيه الشجرة لمزيد من تلك الهرمونات مما يثبط من عملية التحول الزهرى وقد ينتج عنه بعض 
اإلختالالت الفسيولوجية للثمار التى تؤثر سلبيًا على قيمتها التسويقية كما سنتحدث الحقًا بتفصيل 

رة ، ويركز هذا الجزء على إمكانية حدوث تثبيط للتحول الزهرى فى محاصيل أكثر عن النقطة األخي
 إستخدام حمض الجبريلليك لتحقيق مزايا للمنتج الزراعى . دالفاكهة المختلفة عن
 أ( المانجو : 

قد أدت لتثبيط التحول الزهرى فى صنف المانجو ( GA3)وجد أن المعاملة بحمض الجبريلليك 
Dashehazi المعاملة قبيل فترة التحول الزهرى وتكشف البراعم ، وقد تمت المعاملة بواسطة  عندما تمت

القمى وتمت المعاملة مرتين فى سنة على البرعم  حمض الجبريلليك المحمل على عجينة الالنولين 
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أكتوبر كان قبل ميعاد تكشف البراعم الزهرية(  15نوفمبر ) 15أكتوبر ،  15زير إما فى غالحمل ال
 3- 10، 2- 10موالر ،  1_ 10ديسمبر ، واختبرت عدة تركيزات هى  15نوفمبر ،  15ى وإما ف

موالر من حمض الجبريلليك لم يحدث تفتح براعم  1- 10موالر ، ووجد أنه مع تركيز  10-4، 
بينما بدأ  يه% من البراعم المتفتحة على األفرخ خضر 94زهرية حتى أول مارس التالى ، كما كانت 

يناير ، وكان عمر األشجار  24يناير وبداية ظهور عناقيدها الزهرية فى  2الكنترول فى  تفتح براعم
فى تثبيط عملية التحول الزهرى حتى بتركيزات  GA3عامًا مما أوضح دور 14المستخدمة فى البحث 

رى منخفضة عند تطبيقه فى فترة حرجة من نمو الشجرة وهى الفترة السابقة مباشرة لعملية التحول الزه
 اتخر قلياًل عن الميعاد المذكور حسب المنطقة وحيوية الشجرة والعمليأ، وهذه الفترة قد تبكر أو تت

 الزراعية التى تمت خالل موسم النمو وكذلك مدى إجهاد الشجرة بيئياً أو نتيجة حملها من الثمار .
 ب( التفاح : 

لمليون على أشجار التفاح جزء فى ا 250( بتركيز GA3تم رش حمض الجبريلليك مرة واحدة )
أسابيع من األزهار الكامل( أو تم  6المنزرعة فى مصر فى أوائل شهر مايو )أى بعد  Annaصنف آنا 

فوجد أن  (أسبوع من األزهار الكامل 16الرش مرتين بحيث كانت الرشه الثانية فى أول يوليو )أى بعد 
ية المثمرة فى الربيع التالى لمعامالت تلك ابر المثمرة واألفرع الجانبو هناك إنخفاضًا فى عدد الد

، كما انخفض العقد فى الموسم التالى للمعاملة سواء العقد المبدئى أو النهائى GA3األفرع بواسطة 
ر أو األفرع للبراعم الجانبية الزهرية الموجودة بوبشكل معنوى سواء على الدوا GA3نتيجة معامالت 

اح من المحاصيل المتساقطة األوراق التى تتكشف براعمها فى على أفرع عمرها سنة ، وحيث أن التف
فى األشجار أدى لتثبيط عمليتى  GA3حها وعادة ما تبدأ فى يونيو فإن زيادة تركيز تفتالصيف السابق ل

   التحول والتكشف الزهرى .
مى اإلتجاه ما وجد أيضًا فى التفاح من أصناف فوجى ، بريبرن وجولدن ويلشص ، ورا لكويؤيد ذ

تثبيط ل GA 4+7، وقد أدت المعاملة بالجبريلليك  Fuji , Braeburn , Ramey York , Golden Deticiousيورك 
مع إنخفاض ( GA3)ر واألفرع وبدرجة أكبر من إستخدام بالتحول الزهرى فى أزهار الرجيع على الدوا

أديا للتقليل من األزهار  GAفاعلية حمض الجبريلليك بالتأخر فى ميعاد المعاملة وكال النوعين من 
جزء فى المليون من  400الجانبى على الثلث السفلى لألفرع ، وتم الرش إما مرة واحدة بتركيز 

(GA3 ) 6،  4جزء فى المليون( فى سنة الحمل الخفيف )الرش بعد  100أو أربع مرات )كل مرة  ،
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أسبوع من األزهار  12،  10،  8أو بعد  10،  8،  6أسابيع من األزهار الكامل(  )أو بعد  8
 على التحول الزهرى .GA الكامل( وكلما تأخر الرش كلما قل تأثير 

 ج( الكريز الحلو :

فى نهاية المرحلة األولى  GA4+7أو  GA3عند معاملة أشجار الكريز بمشابهات حمض الجبريلليك  
المليون( فقد أدى ذلك  جزء فى 100،  50،  30لنمو الثمرة أو الثانية أو فى كليهما )التركيزات 

لتثبيط التحول الزهرى سواء للبراعم المحمولة على الدوابرأواألفرع وكانت درجة التثبيط أكبر على تلك 
 50البراعم المحمولة على أفرع عمر سنة ، كذلك عند المعاملة المزدوجة من كال المشابهين بواسطة 

% على الترتيب كما وجد فى 14% ، 7جزء فى المليون فقد أدت لنقص المحصول بنسبة  100، 
فى نهاية المرحلة  GA3  ،GA4+7جزء فى المليون من  200،  100بحث آخر بإستخدام تركيزات 

جزء فى المليون  100، أن كثافة األزهار قد انخفضت مع تركيز  من منحنى نمو الثمرة األولى والثانية
مليون وبالتالى يمكن أن يكون لمعامالت جزء فى ال 200عند تركيز GA4+7وبدرجة أكبر من  GA3من 

حمض الجبريلليك دورًا فى تنظيم حمل األشجار من الثمار إذا تمت المعاملة به فى سنة الحمل 
الخفيف حيث تتكشف براعم زهرية كثيرة لتعطى محصول السنة التالية ، ويمكن تقليل عدد البراعم 

الرش بحمض الجبريلليك فى فترة التحول  خالل فترة الصيف عن طريق لبراعم زهريهالتى تتحول 
 والتكشف الزهرى .
 د( األفوكادو : 

لنقص عدد النورات الزهرية فى سنة الحمل الخفيف مع زيادة عدد  GA3أدت عملية الرش بواسطة 
األفرخ الخضرية ولذلك فقد حاول الباحثون اإلستفادة من تأثير المعاملة بواسطة حمض الجبريلليك 

ية التحول الزهرى فى تنظيم الحمل تجاريًا فى األفوكادو وأنواع أخرى من الفاكهة فمثالً على تثبيط عمل
كجم من   33،9،  27،3،  34،8ء  إلعطا اير ومارس قد أدتر فى نوفمبر وفب GA3وجد أن معامالت 

 كجم فى سنة الحمل الخفيف .  18الثمار على الترتيب بينما أعطى الكنترول 
 : هـ( الخوخ والنكتارين 

أدت المعاملة بحمض الجبريلليك أثناء فترة التحول الزهرى الى تقليل األزهار فى موسم النمو 
التالى فى كال من الخوخ والنكتارين ، وقد استخدمت تركيزات مختلفة من حمض الجبريلليك تراوحت 

ا % فى كال المحصولين مم50جرام لكل شجرة ، وقد أدت لخفض األزهار بنسبة  1الى  0،5من 
% ، وكان التأثير أكثر وضوحًا على الجزء القاعدى من 50قلل من تكاليف الجمع اليدوى بنسبة 
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لفرخ وقل مع اإلتجاه من قاعدة الفرخ لقمته ، وقد تحسنت خصائص الثمار نتيجة الخف وظهر ا
 التلوين مبكراً وزادت نسبة المواد الصلبة الذائبة وكذلك صالبة الثمار نتيجة المعامالت .

 ( الموالح : و

أدى رش أشجار البرتقال لتقليل كمية المحصول فى سنة الحمل الغزير وقد تم الرش لكل شجرة 
، ولم يتأثر وزن الثمار  GAجزء فى المليون من  25فى يونيو ويوليو )فى جنوب استراليا( بتركيز 

قة فقد تم الرش مرتين المكتملة النمو فى السنة التالية ، أما فى موسم النمو التالى فى نفس المنط
مايو ، ووجد فى نوفمبر التالى  22مايو ،  7جزء فى المليون بينهما بأسبوعين إعتبارًا من  25بتركيز 
ات الصغيرة ، ولكن الثمار عوضت نقص المحصول الثمير % أقل من 75شجار المعاملة تحمل أن األ

جب مالحظة إختالف الفصول بين المبكر بزيادة العقد وإنخفاض تساقط الثمار فى شهر ديسمبر )ي
أستراليا ومصر( كما لم يتأثر المكتملة النمو ، وبالتالى ال يوصى فى هذه التجربة بإستخدام حمض 

 الجبريلليك كوسيلة للتحكم فى تبادل الحمل .
 ى : توفى بحث آخر على البرتقال الشامو

مرات  6أو  5 أو 4أو  3إلى  تم معاملة فرع لكل شجرة فى اإلتجاه الجنوبى بواسطة الجبريلليك
مكررات ، وقد تم حصر عدد  4نوفمبر مع إستخدام  3وذلك خالل الفترة إعتبارًا من  أسبوعينبينها 

أبريل ، كما تم حصر عدد البراعم الخضرية فى  5األزهار فى كل فرع تستخدم فى التجربة وذلك فى 
يك الى تثبيط تكوين األزهار ، كما أدت فبراير ، وقد أدت المعاملة بحمض الجبريلل 12يناير ،  1

المعاملة الى تأخير تكشف البراعم ، وتكون عدد قليل جدًا من األزهار المتكشفة إذا استمر تأثير 
 حمض الجبريلليك أثناء فترة التحول الزهرى .

 أما فى الليمون األضاليا :

جزء فى  500وبتركيز  أغسطس 26،  15فقد تم الرش مرتين بواسطة حمض الجبريلليك بتواريخ 
 4فى كل مرة وبإستخدام الليمون األضاليا صنف يوريكا ، ثم أجرى حصر عدد األزهار فى  المليون

 نوفمبر التالى ، ووجد أن معاملة حمض الجبريلليك أدت لعدم حدوث أزهارا .
 

 
 وفى البرتقال أبو سرة :

 100،  50،  25اير بتركيزات تم رش األشجار بحمض الجبريلليك فى نوفمبر أو ديسمبر أو ين
جزء فى المليون ، وقد أدى الرش فى الشتاء الى نقص كبير فى األزهار واعتمد التأثير على  200، 
 وميعاد المعاملة . كيزالتر 
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كما انخفض عدد النورات غير الورقية بالمقارنة بزيادة عدد النورات الورقية نتيجة المعاملة بحمض 
 الجبريلليك .

 ة الليمون التاهيتى )العجمى( :حال ىأما ف

والر وذلك فى منتصف أغسطس عند بداية م 0.1فقد تم الرش بواسطة حمض الجبريلليك بتركيز 
دورة نمو الصيف )دورة خضرية( وقد تم الرش ثالث مرات فى فترة أسبوع ، ثم أخذت النتائج فى 

ن فى األسبوع قبل دورة نمو نصف سبتمبر التالى  وفى تجربة ثانية تم رش حمض الجبريلليك مرتي
الى  كيزالربيع أى تم الرش فى منتصف ديسمبر ، وقد أدت معامالت حمض الجبريلليك بهذا التر 

 تحول الدورات الزهرية الى خضرية وبشكل كامل .
 أما فى اليوسفى الساتزوما :

الخريف( فقد وجد أن رش األشجار قبل فترة التميز الزهرى فى الشتاء )أى تمت المعاملة فى 
جزء فى المليون من حمض الجبريلليك قد أدت الى تقليل أزهار الربيع التالى وخروج  10بتركيز 

 األفرخ .
اليوسفى الساتزوما ، وجد أن محتوى الجبريللين الداخلى فى أكتوبر قد  ىوفى بحث آخر عل

نزيم البيروكسيديز فى خضريا فى الربيع التالى ، وقد قرر الباحثون أن نشاط أ النمو يكون أحد أسباب
أوراق األشجار المزهرة بالمقارنة باألشجار غير المزهرة كما وجد أن حمض الجبريلليك قد يلغى دور 
عملية الحز التى تتم من أجل زيادة الكربوهيدرات وحدوث األزهار ، لكن عملية الحز ال تؤثر عل 

تًا للنتائج من حيث العالقة بين تركيز نشاط أنزيم البيروكسيديز وبالتالى لم يكن هناك إتجاهًا ثاب
 البيروكسيديز واألزهار .

وقد أثبتت األبحاث التى تمت تحت تحكم وجود التأثير المثبط إلضافة حمض الجبريلليك على 
ية فى زجاجيات بحيث تم وضع مزوما ناتحدوث التحول الزهرى ، فعند معاملة أفرخ من اليوسفى السا

( جزء فى المليون مباشرة على البرعم ، وتم تكرار ذلك على 200كيزه )قطره من حمض الجبريلليك تر 
مع إجراء تلك المعاملة فى الفترة من منتصف ديسمبر الى منتصف يناير ، فوجد  هالعشر براعم الطرفي

والى تقليل عدد األزهار لكل  خية قد أدت لتقليل عدد العقد التى أخرجت أفر ضعأن اإلضافة المو 
ا بنفس تركيز مو ز د نفس إتجاه النتائج عملية رش الشجرة كلها فى اليوسفى الساتعقده ، وأي 100

عقدة وبالتالى أدت  100حمض الجبريلليك السابق حيث أدت الى تقليل عدد األزهار الناتجة لكل 
حالة األولى أو رشا على عملية التحول الزهرى سواء كانت اإلضافة موضعية على البرعم فى ال ثبيطلت

وباإلضافة لكل األمثلة السابقة التى اتضح منها وجود أثر مثبط لمعامالت حمض الجبريلليك ر األشجا



 التاثيرات السلبية لتطبيقات الهرمونات أو منظمات النمو النباتية

 

 

  
 

منمنمنمن

157 

 

 

 

على عملية التحول الزهرى إذا تمت المعاملة به فى فترة حرجه من نمو األشجار ، فقد وجد أيضًا أن 
( NAA( ونفتالين حمض الخليك )IAAالمعاملة بواسطة بعض األوكسينات مثل أندول حمض الخليك )

تؤدى لتثبيط تكوين األزهار عند المعاملة بأى منهما فى فترة تميز زهرى ، ويؤيد ذلك الدور التثبيطى ما 
 وأسمه( TIBA) البنزويكوجد من أن مثبط إنتقال األوكسين فى النبات مثل مركب تراى أيودو حمض 

التفاح ، ومن الممكن أن قد أدى تنشيط عملية األزهار فى أشجار  Floraltoneال تون( ر التجارى )فلو 
يكون ذلك األثر التثبيط راجعًا الى إنتاج االثيلين بفعل المعاملة باألوكسين ، برغم أن العالقة بين دور 
األوكسين واالثيلين من ناحية التأثير على عملية األزهار ليست واضحة تمامًا وتحتاج لمزيد من البحوث 

 العلمية .
ة الى إحتمال وجود مادة قابلة لإلنتقال خالل منطقة اإللتحام وتشير بعض الدراسات الفسيولوجي

سيسيك والذى يسبب تثبيط لعملية األزهار ، ببين األصل والطعم وأن هذه المادة قد تكون حمض األ
 من بحوث أخرى ويحتاج لمزيد من النتائج التى تدعمه . أييداً ولكن ذلك الرأى لم يجد ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


