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گفتار ۱: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
براساسفصلیکزیستدهماطالعاتذخیرهشدهدردنایجانداران،الگوهایرشدونموآنهاراتنظیممیکند.

رشــد:بهافزایــشتعــدادیاختههــادراثــرتقســیمویــاافزایــشحجــموابعــادیاختههــابــهصــورت برگشــت ناپذیــررشــدمیگوینــد.توجــهکنیــدکــهفرآینــد
تورژســانسبــهدلیــلبرگشــتپذیــربــودننمیتوانــدبــهعنــوانرشــددرنظــرگرفتــهشــود.

نمــو:بــهایجــادبخــشهــایجدیــدکــهبــرایجانــدارقابلیــتهــایجدیــدیایجــادمیکنــدوآنراواردمرحلــهایدیگــراززندگــیمیکنــد،نمــومیگوینــد.
مثــاًلایجــاداولیــنگل)نــهگلهایــیکــهبعــداایجــادمیشــوند(درگیاهــانمثالــیازفراینــدنمــواســت.

ــنعوامــل ــهای توســطمحــرکهــایخارجــی:ازجمل 1 تنظیــم فراینــد هــای رشــد و نمو:
ــایتنفســیو ــدارگازه ــولروز،مق ــرط ــایمحیط،تغیی ــردم ــرفصل،تغیی ــهتغیی ــوانب میت
توســطمحــرکهــایداخلــی؛ازجملــهایــنعوامــلمیتــوان 2 کیفیــتخــاکاشــارهکــرد.
بــهتنظیــمکننــدههــایرشــدگیاهــیکــههورمــوننیــزخوانــدهمیشــونداشــارهکرد.حــاال

بریمسراغهورمونهاببینیمچیکارمیکننبرایگیاه؟!بهادامۀمطلبتوجهکنید:
ــهآن ــرمقابــلرادرپیرامــونخــوددیــدهباشــیدکــهب ــاتصوی شــایدشــماوضعیتــیمشــابهب
خــم شــدن ســاقهبــهســمتنــورمیگوینــد.دانشــمندانمختلفــیازجملــهدارویــنو

ــد. ــوعپرداختن ــنموض ــیای ــهبررس ــرشب پس

نورگرایی و آزمایش های مربوط به آن  

یکــیازویژگیهــایمشــترکتمامــیجانــداران،پاســخبــهمحیــطمیباشــد؛مثــاًلســاقٔهگیاهــانبــهســمتنــورخــممیشــود.خــمشــدنگیاهــانبــهســمت
نــورپدیــدهایرایــجدرطبیعتاســت.

: رشدجهتداراندامهایگیاه)نهتنهاساقه(درپاسخبهنوریکجانبهنورگرایینامداردواولینبخشگیاهاستکهبهوجودمیآید  تعریف نورگرا�ی
ــرش ــاپس ــراهب ــوع،هم ــنموض ــیای ــرایبررس ــود،ب ــدب ــانعالقهمن ــتدرگیاه ــدۀحرک ــۀپدی ــهمطالع ــهب ــنک ــزداروی ــن: چارل ــش دارو ی  آزمای
آزمایشهایــیرابــااســتفادهازدانهرســتنوعــیگیــاهازگندمیــان،طراحــیواجــراکــرد.آنهــادریافتنــددانهرســتبــهســمتنــور یــک جانبــهکــهازیــک

ــود. ــممیش ــد،خ ــاهمیتاب ــهگی ــمتب س

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۸ یازدهم:دانهرستگیاهکوچکیاستکهازرشدرویاندرشرایطمناسببهوجودمیآید.

ــن: دارویــنپوشــشهایشــفافومــاترادرحالتهــایمختلــفدربخشهــایمختلــفســاقهقــراردادکــهمراحــلآنرا  مراحــل آزمایــش داروی
ــد. ــرمشــاهدهمیکنی درزی

نکاتتصاویر  
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شفاف  چمن در دستٔه گیاهان گروه گندمیان می باشد و نوعی نهان دانٔه تک لپه ای است. 

در اثر خم شدن بخش های پایین تر از نوک ساقه، نورگرایی اتفاق می  افتد. 

در نهان دانگان ، محل خمیدگی ساقه و محلی که نور روی آن اثر می  گذارد، 

متفاوت است. 

ــور  ــرض ن ــی در مع ــت طبیع ــرار دادن دانه رس ــورت ق ــک: در ص ــٔه ی مرحل
یک جانبه، ساقه به سمت نور خم می شود. 

ــور  ــور ن ــی در حض ــاقه حت ــوک س ــردن ن ــع ک ــورت قط ــٔه دو: در ص مرحل
تک جانبه، نوک ساقه خم نمی شود، نتیجه: وجود نوک ساقه برای بروز فرآیند نورگرایی ضروری است. 

ــد  ــتقیم رش ــت مس ــا حال ــدن ب ــم ش ــدون خ ــت ب ــات، دانه رس ــش م ــک پوش ــا ی ــت ب ــوک دانه رس ــاندن ن ــورت پوش ــه: در ص ــٔه س مرحل
می کند. نتیجه: نور باید به نوک ساقه و به صورت یک جانبه بتابد تا خمیدگی به سمت نور انجام شود. 

ــود. ــم می ش ــه خ ــک جانب ــور ی ــع ن ــمت منب ــه س ــاقه ب ــوک س ــفاف، ن ــش ش ــا پوش ــاقه ب ــوک س ــاندن ن ــورت پوش ــار: در ص ــٔه چه مرحل
نتیجه: وجود نوک ساقه و تابش یک جانبٔه نور برای بروز پدیدٔه نورگرایی ضروری است. 

مرحلــٔه پنــج: اگــر بخش هــای پایین تــر از نــوک ســاقه )قاعــدٔه آن( را بــا پوشــش مــات بپوشــانیم بــاز هــم ســاقه رشــد می کنــد و شــاهد 

خم شدن دانه رست به سمت نور یک جانبه هستیم. نتیجه: در ایجاد نورگرایی تنها نوک ساقه نقش دارد.  
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هشتگـــــــ  h.درنورگراییسطحبیرونیدانهرستنسبتبهسطحداخلیآنرشدبیشتریدارد

h.اگرنورهمهجانبهبهگیاهبتابددانهرستبهطورمستقیمرشدمیکندوخمنمیشود

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۸ یازدهم:براســاسشــکلکتــابدرســیبــههنــگامرشــددانهرســتچمــن)دانهرســتیکــهدارویــنپژوهشهــایخــودرابــرروی
آنانجــاممــیداد(لپههــاازخــاکخــارجنمیشــوند،بنابرایــنایــنگیــاهرویــشزیرزمینــیدارد.چمــنگیاهــیتــکلپــهای،علفــی،یــکســالهواز

خانــوادهیگندمیــاناســت.

موشکافی  
آیــا دارویــن اکســین را کشــف کــرد؟ خیــر!دارویــنجنــسونــوعمــادهایکــهســببخــمشــدنســاقهمیشــودرانتوانســتبیابــدوفقــطبــهایــننتیجــهرســیدکــه �

ســاقهازمحلــیپایینتــرازنــوکآنبــهســمتنــورخــممیشــود.

آزمایش دانشمندان بعد از داروین  

بعدهامحققاندیگریباانجامآزمایشهایینشاندادندکهعاملخمشدندانهرستبهسمتنور،مادهایاستکهدرنوکآنوجوددارد.
ــرار ــهایازآگارق ــیرویقطع ــرایمدت ــدهوآنراب ــردهرابری ــهرشــدک ــورهمهجانب ــهدرن ــوکدانهرســتیک ــدان ابت 1 ــش:  ــام آزمای ــل انج  مراح
ــٔه ــۀآگاررارویلب ــنقطع ــیای ــسازمدت پ 3 ــد. ــرمیش ــهدرونآگارمنتش ــتب ــوکدانهرس ــیازن ــردرنورگرای ــادٔهمؤث ــتم ــنحال درای 2 ــم. میدهی
توجــهکنیــدکــهقــراردادن 5 درایــنحالــتدانهرســتبــهســمتنــورتــکجانبــهخــممیشــود. 4 دانهرســتیکــهنــوکآنبریــدهشــدهقــرارمیدهیــم.

آگارمعمولیبررویدانهرستبدوننوکموجبخمشدنآننمیگردد.

موشکافی  
علــت انجــام مرحلــٔه آخــر در آزمایــش باالچیســت؟تصــورمیشــدخــودقطعــٔهآگارمــادهایداردکــهســببرشــددانهرســتوخــمشــدنآنمیشــود،درحالــی �

کــهاینگونــهنبــودوآزمایــش5آنراردکــرد.
ــی ــدطول ــهرش ــدک ــانمیده ــزنش ــکوپینی ــاهدههایمیکروس ــت.مش ــرفآناس ــایدوط ــدازٔهیاختهه ــالفان ــایاخت ــهمعن ــتب ــدندانهرس ــمش خ
ــرار ــورق ــهدرســمتن ــیک ــهیاختههای ــانیســتک ــدانمعن ــنب ــد.ای ــراردارن ــورق ــهدرســمتن ــیاســتک ــترازیاختههای ــایهبیش ــادرســمتس یاختهه
میگیرنــد،اصــالرشــدنمیکننــد،بلکــهکمتــررشــدمیکننــد.درواقــعنــوریــکجانبــهباعــثجابهجایــیایــنمــادهازســمتمقابــلنــوربــهســمتســایه
ــوراســتودر ــهن ــنســمتبیشــترازســمتروب ــییاختههــادرای ــنمــادهدرســمتســایه،رشــدطول ــهعلــتتجمــعای ــور(میشــود.درنتیجــهب )دورازن

ــود. نتیجــهدانهرســتخــممیش

نکاتتصاویر  

ماده اى که در نوك
دانه رست وجود دارد 

آگار دانه رست رویانده شده
در نور همه جانبه 

انتشار ماده از نوك
دانه رست به آگار 

زمان

دانه رست مى شود ماده اى که از آگار وارد

خم شدن دانه رست

گذاشتن آگار معمولى بر روى دانهآگار معمولى
رستى که نوك آن قطع شده است 

و عدم خم شدن آن 

ــد  ــار دارد و می توان ــت انتش ــین قابلی اکس

یــا  و  پایین تــر ســاقه  بــه بخش هــای 

درون آگار منتشر شود.

ــت  ــدن غلظـ ــم شـ ــر در کـ ــل مؤثـ عامـ

ــه آن  ــور بـ ــه نـ ــمتی کـ ــین در سـ اکسـ

ــود در  ــرژی موجـ ــود، انـ ــده نمی شـ تابیـ

نور خورشید است. 

ــاقه  ــمتی از س ــین س ــع اکس ــل تجم مح

است که نور به آن نمی تابد )تاریکی(.

ــه ــیراشناســاییوآنرا اکســینب ــردرنورگرای ــنترکیــبشــیمیاییمــادٔهمؤث : ســرانجامدانشــمندانپــسازداروی ــرا�ی ن در نورگ  عملکــرد اکســ�ی
ــرات ــد.پژوهشهــایبیشــترنشــاندادکــهانواعــیازترکیبــاتمشــابهاکســیندرگیاهــانمختلــفســاختهمیشــودکــهاث معنــای»رشــد کــردن«نامیدن

ــد. ــهایــنگــروهازترکیبــاتدادن ــام)اکســینها(راب ــد؛بنابرایــنن ــااکســیندارن مشــابهب

هشتگـــــــ  h.علترشدمستقیمساقهوعدمخمشدنآن،انتشاریکنواختاکسیندرتمامبخشهایساقهمیباشد

h.نخستینهورمونگیاهیکشفشده،اکسینمیباشد

h.درفرایندنورگراییاکسینعرضساقهراطیمیکند
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ترکیبها    

ترکیب با فصل ۶ دهم:دیـوارٔهنخسـتین،ماننـدقالبـیپروتوپالسـترااحاطـهمیکنـد،امـانمیتوانـدمانـعرشـدآنشـود.زیـراقابلیتگسـترشو
کشـشدارد.دربرخـیازیاختههـادیـوارٔهپسـینایجـادمیشـودکـهدرپـیتشـکیلشـدنآن،رشـددیـوارٔهنخسـتینمتوقفمیشـود.بنابرایـنیاختٔه
هـدفهورمـوناکسـیننمیتوانـددیوارٔهپسـینداشـتهباشـد.یاختههایاسکرانشـیمی،چوبپنبـهایوآوندچوبیتحتتأثیراکسـینقـرارنمیگیرد.

یاختههـایپارانشـیمیوکالنشـیمیکـهفاقـددیـوارٔهپسـیناندمیتواننـدیاختٔههدفهورموناکسـینباشـند.
ــساز ــنبخــشپ ــاای ــاهب ــرگی ــاآبوســپستکثی ــاقهدرخــاکی ــهایازس ــراردادنقطع ــایق ــهمعن ــهزدنب قلم 1 ترکیب با فصل ۸ یازدهم:

ریشهدارشدناست.
ــاویژگــیمطلــوبوتولیــدانبــوهدرآزمایشــگاهاســتفادهمیشــود.درایــنروش،اکســینتمایــزتــودٔه ازفــنکشــتبافــتبــرایتولیــدگیاهــانب 2

ــار ــاه،فش ــکگی ــۀی ــعاباتریش ــشانش ــورتافزای درص 3 ــردد. ــهمیگ ــکیلریش ــبتش ــودوموج ــثمیش ــه)کال(راباع ــزنیافت ــایتمای یاختهه
ریشهایافزایشمییابد.اینحالتباعثصعودشیرۀخاموباالرفتنتعرقوتعریقخواهدشد)البتهنهبهصورتهمزمان(.

ترکیب با فصل ۸ یازدهم:میوههــایبــدوندانــهانــواعمختلفــیدارنــد.درنهاندانــگاناگــرلقاحــیصــورتنگیــرد،دانــهنیــزتشــکیلنمیشــود،
ایجــادپرتقالهــایبــدوندانــهبــهایــنروشانجــاممیشــود.درواقــعافزایــشرشــدتخمدانــیکــهلقــاحدرآنانجــامنگرفتــهبــهوســیلٔهاکســینباعــث

بــهوجــودآمــدنمیوههــایبــدوندانــهمیشــود.
ترکیب با فصل ۱و4 دهم:عامــلنارنجــینوعــیســالحزیســتیمحســوبمیشــودوباعــثتولــدنوزادانــیبانقــصمــادرزادیمیگردد.توجــهکنیــد

کــهانواعــیازبیمــاریهــایناشــیازنقــصمــادرزادیشــاملکامــلنشــدندیــوارۀبیــنحفرههــایقلــبوتریزومــی21نیــزمیباشــد.
ــن ــزانای ــردارد،می ــازگاندرب ــربومس ــهه ــعوســودهاییاســتک ــایمناب ــهمعن ــازگانب ــومس ــاتب ــیخدم ــورکل ــهط ترکیب با فصل ۱ دهم:ب
خدمــاتبــهمیــزانتولیدکنندگــیدرآنبــومســازگانبســتگیدارد؛ازبیــنرفتــنمراتــعوجنگلهــابــهوســیلٔهاکســیندرجنــگویتنــامباعــثکاهــش

ــهشدهاســت. ــنمنطق ــومســازگانهادرای ــاتب خدم
ترکیب با فصل ۷ یازدهم:عامــلنارنجــیهماننــدعوامــلبیمــاریزا،نیکوتیــن،کوکائیــنوالــکلقابلیــتعبــورازجفــترادارد.بــههمیــنعلــت،

عامــلنارنجــیمیتوانــدســبباختــاللدررشــدونمــوجنیــنشــود.
ــودٔه ــهای،ت ــودٔهیاخت ــنت ــهای ــد.ب ــهکن ــهبافتهــایمجــاورحمل ــدب ــیدگرنشــینیداردومیتوان ــمتوانای ترکیب با فصل ۶ یازدهم:تومــوربدخی

ــد. ــرطانیمیگوین س
ــان ــنگیاه ــد.ای ــفمیروین ــایمختل ــیدراقلیمه ــهراحت ــازگارندوب ــفس ــایزیســتمختل ــامحیطه ــودروب ــانخ ترکیب با فصل ۱ دهم:گیاه

ــد. ــدمیکنن ــهتولی ــوهودان ــادیمیرســندومی ــیزی ــهتولیدکنندگ ــیب ــانکوتاه ــدتزم ــدودرم ســریعًارشــدوزادآوریمیکنن
ترکیب با فصل ۶ دهم:گیاهانــیکــهمریســتمپســیندارنــدجــزءگیاهــاندولپــهایمیباشــند.توجــهکنیــدکــهگیــاهخرزهــرهدردســتٔهگیاهــان

ــد. ــودرومیباش خ
ــرار ــیســتارهایشــکلدرمرکــزریشــهق آوندهــایچوب 3 ــد. دارایپوســتیقطوران 2 ــد. ــدمغزان جــوانوفاق 1 ویژگــی هــای گیاهــان دو لپه ای:
تمامــییاختههــایآندودرمــیریشــهجــوانداراینــوارکاســپاریدر 5 آوندهــایآبکــشدراطــرافآوندهــایچوبــیقــرارمیگیرنــد. 4 میگیــرد.
ــۀپارانشــیمی ــوعیاخت ــرگخــوددارایدون درمیانب 7 ــاناغلــبدارایدمبــرگوپهنــکاســت. ــرگدرآن ب 6 ــوارههــایجانبــیخــودهســتند. دی
دســتجاتآونــدیدرآنــاننســبتبــهگیاهــانتــکلپــهایکمتــر 9 ســاقهآنــاندارایمغــزاســت. 8 فتوســنتزکننــدهنردهــایواســفنجیهســتند.

دستجاتآوندیبرروییکحلقۀمتحدالمرکزقرارمیگیرند. 10 امابزرگترمیباشد.

ن ها: ســیتوکینینبــههورمــونجوانــیمعــروفاســتوبــریاختههــایمریســتمی)نخســتینوپســین(وهمچنیــنیاختههــایپارانشــیمی  ســیتوکین�ی
کــهتوانایــیتقســیمشــدندارنــداثــرمیگــذارد.

ســیتوکینیندرتحریــک تقســیم یاختــه ای و ایجــاد یاخته هــای جدیــدنقــشدارد.ایــنهورمــونســرعتچرخــٔه 1  عملکرد هــای ســیتوکینین: 
ــونانجــاممیشــود. ــهدوصــورتوتوســطدوهورم ــیســاقهب ــهرشــدطول ــدک ــد.توجــهکنی ــممیکن ــنچرخــهراک ــانای ــدتزم ــام ــادام ــهایرازی یاخت

سیتوکینینباتحریکتقسیمیاختهایموجبرشدیاختهمیشوددرحالیکهاکسینتنهابرابعادیاختهاثرمیگذارد.

ترکیبها    

ــااثــربــریاختههــایمریســتمیموجــبافزایــشســرعتتقســیمیاختــهایمیشــود،بنابرایــنفعالیــت ترکیب با فصل ۱ دوازدهم:ســیتوکینینب
ــشمیدهــد. ــکازرادریاختههــایمریســتمیافزای ــلدنابســپاراز،رنابســپارازوهلی ــیازقبی آنزیمهای

ــنعوامــل،هورمــون ــهایراتنظیــممیکننــد.یکــیازای ترکیب با فصل ۶ یازدهم:عوامــلمحیطــیوشــیمیاییمختلفــیســرعتتقســیمیاخت
ــد. ــیتوکینینمیباش س

ســیتوکینینبــاایجــادیاختههــایجدیــدوتحریــکتقســیمیاختــهایازپیرشــدناندامهــایهوایــیگیــاهجلوگیــریمیکنــد.بــههمیــنعلــتبــاافشــانه 2

کردنسیتوکینینرویبرگوگلها،آنهاراتازهنگهمیدارند.


