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 هورمون های گیاهی
درگیاهان برخالف جانوران ممکن است محل تولید    اردر   

 .هورمون یکی باش 

 -ژیبدرلین   -اکسدین :  هورمون ها تحریک کنن ه ی رش  

 سیتوکینین 

 آبسزیک اسی  -اتیلن : هورمون های مهار کنن ه ی رش  
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 اکسین-1

 

 

 

است  لی پاسخ رش ی راس ساقه سلول های : محل تولی  

 . سبب می شود( د ر از راس)را در محل های پایین تر 
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 چیرگی راسی اکسین 
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 :کاربرد  اکسین 

 درکشا رزی برای ایجاد -

 ریشه در قلمه ها استفاده 

 .می شود

نسبت باالی  اکسدین بده سدیتوکینین درکشدت با دت       -

 .موجب ریشه زائی  می شود
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 ژیبرلین -2

 .ساقه ها   دانه های در حال نمو است: محل تولی  
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تحریک طویل ش ن ساقه ، نمو میوه   جوانده  :نقش 

 .زنی است
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درکشا رزی برای درشت کردن میوه های ب  ن دانه مثدل  -

 . نارنگی   گالبی استفاده می شود, خیار , سیب , انگور 

نازاین   دانه تولی  نمی کنن                گیاهان تری پلوئی ی

 .به همین خاطر با ژیبرلین تیمار می شون 

 3n

 :کاربرد 
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 . ریشه است رأس سلول های:محل تولی  

 .   تحریک تقسیم سلولی: مکانیسم عمل 

 سیتوکینین-3
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 :کاربرد 

به تعویق ان اختن پیری برخی ان ام هاست از این هورمون  -

برای شادابی شاخه های گل     ( اسپری)بصورت ا شانه 

ا زایش م ت نگه اری میوه ها   سبزیجات در انبار استفاده 

 .  می کنن 

در کشت با ت سیتوکینین موجب ایجاد ساقه از کالوس -

 .می شود(سلول های تمایز نیا ته)
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 :کاربرد 

به تعویق ان اختن پیری برخی ان ام هاست از این هورمون  -

برای شادابی شاخه های گل     ( اسپری)بصورت ا شانه 

ا زایش م ت نگه اری میوه ها   سبزیجات در انبار استفاده 

 .  می کنن 

در کشت با ت سیتوکینین موجب ایجاد ساقه از کالوس -

 .می شود(سلول های تمایز نیا ته)
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اتیلن   آبسزیک اسی   رآین هایی را کنترل می کنن  که 

بستگی ... مراحل انتهایی نمو گیاه مثل پیری، ریزش برگ 

این د  هورن سرعت رش ، سنتز پر تئین   انتقدال  .دارد 

 .یون را در شرایط نامساع  محیطی کنترل می کن 
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 آبسزیک اسی -4
 :نقش  

 :حفظ تعادل آب در گیاه  -

 از طریق بستن ر زنه ها (الف 

 حفظ جذب آب توسط ریشه ها (ب

نقش اصلی آن ایجاد خفتگی در دانه ها   جوانه ها است -

 که مخالف عمل ژیبرلین می باش 
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در اردر زخدم   )اغلب با دت هدا ی گیداهی    : محل تولی  -

  ( ،آلودگی هوا ،عوامل بیماریزا، شرایط غرقابی   بی هوازی

  

 گاز هی ر کربنی اتیلن-5
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 :نقش 

 تسریع   ا زایش رسی گی میوه ها-

( سست کردن میوه هدا  )تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها مثل گیالس  -

 .می شود
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اگر چه هورمون های رش   شدر   کنند ه ی بسدیاری از    

پاسخ های گیاه به محیط هستن   لی گیاهان به نور   دما 

 .  دیگر عوامل محیطی پاسخ می دهن 

پاسخ یک گیاه به طول ر ز   شب گفته می : نورد رگی 

گیاهان از لحاظ جنبه گل دهی   سایر جنبده  اغلب شود  

 :های رش  در پاسخ به نور به سه دسته تقسیم می شون 
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گیاهان که طول ر ز کم   یا طدول  : گیاهان ر ز کوتاه ( الف

 شب بلن  باش  گل می دهن  بنت قنسول 

طول ر ز بلن  تر از طول شدب بدوده   : گیاهان ر ز بلن  ( ب

 نوعی زنبق : مثال 

گیاهان گل هی آن ها تحت تاریر طدول ر ز  : بی تفا ت ( ج

 . قرار نمی گیرد
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از گیاهان را تحت تاریر قدرار مدی    بسیاریدما رش    نمو  

از گیاهان به م ت چن ساعت بسیاری  به عنوان مثال. ده 

در معرض سرما قرار نگیرن  ، مو ق به گل دهدی در  صدل   

دماهای پایین موجب   ر د گیاه به مرحلده  .بهار نمی شون 

 .  ی موقتی ع م  عالیت در پائیز   زمستان می شود

 :پاسخ به دما
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 ضعیتی است که در طی آن حتی در صورت مناسب بدودن  

 شرایط برای رش  گیاه یا دانه غیر  عال باقی می مان   

 .نمی ر ی  

:تعریف خفتگی   
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 اهمیت خفتگی چیست ؟ 

به گیاهان کمک می کن  در طدول زمسدتان بده دلیدل گرمدای      

موقتی جوانه ها رش  نکرده   جوانه زنی دانه هدا هدم صدورت    

از این ر  ادامه ی بقا برای جوانه   دانه ها  جدود داشدته   .نگیرد 

مواد شیمیایی   پولک های محا ظتی ضخیم اطراف جوانه .باش 

 .ها موجب خفتگی می شود
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؟نقش سیتوکینین ک ام است-1

ا زایش رسی گی میوه ها                                           ( 1

 ا زایش م ت نگه اری میوه ها       (2

تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها                     (3

 درشت کردن میوه های ب  ن دانه(4
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نمی گیردصورت ......... تحت تاریر -2

اکسین ،ریزش برگ ها                                                     (1

 اکسین ،چیرگی راسی                   (2

اتیلن،رسی ن میوه ها                                                    (3 

 ژیبرلین،تولی  میوه ب  ن دانه(4
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اسدت   از اردرات آن    .........محل تولی  سدیتوکینین  -3

   .می باش  ............ 

          ریشه ،چیرگی راسی                              (1

 ساقه ،شادابی گل ها         (2

     ساقه ،ایجاد کلر  یل   د ام برگ ها            ( 3

 ریشه ، تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیا ته( 4
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در کشا رزی برای داشتن نارنگی های درشت ب  ن دانه -4

از ک ام هورمون استفاده می شود؟ 

      ژیبرلی                                      ( 1

       اتیلن                (2

       اکسین                           (3

 سیتوکینین(4
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بده اسی آبسدیزیک یدا اتدیلن      نمی توانک ام عمل را  -5

    نسبت داد؟

        ریزش برگ ها       (1

       بی ار ش ن جوانه ها   (2

      ز درس کردن میوه      (3

 بسته ش ن  ر زنه های هوایی(4
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هورمونی که در  اکنش زخم های مکانیکی با ت هدای  -6

؟گیاهی ا زایش می یاب ، عه ه دار ک ام نقش زیدر اسدت  

     

       تحریک ریشه زایی    ( 1

        درشت کردن میوه   (2

      تسهیل برداشت میوه      ( 3

 ا زایش م ت نگه اری میوه(4
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امددر زه از ترکیبددات مددورر در  توتر پیسددم گیاهددان -7

.استفاده میشود. . . . .  گن می، در 

     رش  جوانه های جانبی     (1

 تقویت ریشه زایی       (2

     حفظ تعادل آب در گیاهان     (3

 ا زایش م ت نگه اری میوه ها(4
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از ماده ی شناخته ش ه توسدط  ریتدز  ندت ، بدرای     -8

 .استفاده می شود............... 

    ریشه دار کردن قلمه ها                              (1

 شادابی شاخه های گل(2

رش  جوانه های جانبی ساقه                                            (3

 بستن ر زنه های هوایی برگ(4
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هورمونی که سرعت پیر ش ن برخی ان ام های گیاهی -9

   .نقش دارد...... را کاهش می ده  ، در 

     

     تشکیل ساقه از کالوس                               (1

 مهار رش  جوانه های جانبی(2

کنترل مراحل انتهایی نمو گیاه                                (3

 درشت کردن میوه های ب  ن دانه(4
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است؟  نادرستک ام عبارت -10

پاسخ گیاه بنت قنسول به شب شکنی در پداییز ، گدل دهدی    (1

 .است

 .پاسخ گیاه حساس به محرک خارجی از نو  لرزه تنجی است(2

پاسخ برگچه های اقاقیا به محرک های محیطی از نو  شدب  (3

 .تنجی است

عامل خفتگی جوانه های سیب در پاسخ به دماهدای پدایین   (4

 .تجزیه می شود
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هورمون می توان  باعث پایین آم ن  شار تورژسانس  ک ام-11

در سلول های نگهبان ر زنه شود؟ 

      اکسین                            (1

      ژیبرلین                   (2

          سیتوکینین                  (3

 آبسیزیک اسی (4
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هورمونی که از اغلب با ت های گیاهی ترشح می شود ، -12

  .را ا زایش می ده .............. 

           رش  جوانه های جانبی                   (1

 م ت نگه داری میوه ها (2

           سرعت رسی گی میوه ها               (3

 شادابی شاخه های گل(4
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بعضی هورمون ها بر ر یش دانه ی نخود ارر بازدارن ه دارن  -13

، هورمونی که می توان  بازدارن گی این  دانه را برطرف سدازد ،  

.نیز نقش دارد.............. در 

   درشت کردن میوه های ب  ن دانه                            (1

 حفظ آب توسط ریشه ها(2

تسددددهیل در برداشددددت مکددددانیکی میددددوه هددددا                              (3

 کنترل سنتز پر تئین در شرایط نامساع  محیطی (4
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در کشت با ت، ماده ای که به همراه اکسین ریشده زایدی را   -14

مدورد اسدتفاده قدرار    … تحریک می کن ، در کشا رزی بدرای  

   .می گیرد

 بازدارن گی رش  جوانه های جانبی( 1

 ا زایش م ت نگه داری میوه ها( 2

 درشت کردن میوه های ب  ن دانه( 3

 تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها( 4
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