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بررسی هورمون اکسین در : موضوع
کشاورزی

چارلز.بودندشدهکشفگیاهییهورمون هااولیناکسین ها•

.بودگیاهیهورمونتحقیقدردانشمندانازاولینجملهازداروین

.شدآماده۱۸۸۰سالدر«گیاهاندرحرکتنیروی»کتاباین•

.دادشرحروشنزردکولئوپتیل هایحرکتدرنورازاثراتیاولاو•

اپیهکگرهیاولینازکهیافته استتخصصبرگیککولئوپتیل•

جوانهحفاظتمرحلهدرکهمی شودناشیمی پوشاند،راکوتیل

.می آیندبیرونزمینازکهگیاهان

.می شودخمنورجهتدرآنمی تابدکولئوپتیلیکسویبهنورکهزمانی•
.نمی شودخمسوییکنوربسویشود،پوشیدهآلومینیومفویلباکولئوپتیلرأساگر•
وشیدهپراسزیرقسمتدرفقطاماپوشیده،غیرچپدرکولئوپتیلرأساگرحالهربه•

.می شودنورسویبهخمیدگیسببسوییکنوردهیشود،
دنوروتولیدیدنمسئولبافتکولئوپتیلراسکهدادپیشنهادداروینآزمایش•

زیولوژیکیفیپاسخکهجاییاستکولئوپتیلپایینترقسمتبهانتقالیسیگنال های
.می دهدرخخمیدگی

یکنورهککردقطعراپوششبدونکولئوپتیلباقی ماندهوکولئوپتیلراسسپساو•
.دهدرخانحنااگرمی شوددیدهسوی

.نمی دهدرخخمیدگیازمایششاولیهنتایجمطابق•

.کردتخمیرکشفواسطه هایدرراIAAاسیداستیک-۳ایندول۱۸۸۵salkowskiسالدر•
۵۰اًتقریببرایگیاهیبافت هایدرنشدپیداگیاهیبافت هایازیکسانمحصولجداسازی•

.سال

•IAAتاسگیاهاندرفیزیولوژیکیفرایندهایاززیادیتعداددردربرگرفتهاصلیاکسین.
.کردمطالعهراتاریکییانوردرگیاهاندربریدگیساختماناثر۱۹۰۷fittingسالدر•
اامدهدرخگیاهویژهجهتیکدرسیگنالجابجاییاگرکهبوداینفهمجهتدرنتایجش•

.بودبریدگیاطرافیاعبورقابلسیگنالزیرابودناتمامنتایجش
ازقطعاتیجاسازیبوسیلهکردند،اصالحراfittingآزمایش۱۹۱۳Boysen-Jensenسالدر•

جهتردمی دهدرخپایهبهاکسینانتقالکهدادنشانوسیگنالانتقالمانععنوانبهمیکا
.سوییکنورمعرضدرجهتمقابلدرگیاهتاریکی

راس هایبریدنوسیلهبهکردتأییدراBoysen-Jensenنتایج۱۹۱۸paalسالدر•
راس هایجابجاییها،راسفقطدادنقرارنوردرمعرضتاریگی،درکولئوپتیل
.مرکزبسویگیاهدرکولئوپتیل

رخیخمیدگدیگرجهتبهکولئوپتیلپوششبدونقسمتکهدادنشاننتایج•
.می دهد

•Sodingیدهعقتوسعهبوسیلهرااکسیندربارهتحقیقکهبودبعدیدانشمند
paalدادگسترش.

بریدهآن هااگرامامی یابدکاهشرشدکنندقطعراراس هااگرکهدادنشاناو•
.می دادرخپیوستهرشدمی شدندجابجاسپسومی شدند
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Fritzنامشکههلنداز التحصیلفارغدانشجوییک۱۹۲۶سالدر• Wentیکبود
دادنقراروسیلهبهجداراگیاهیرشدمادهیکچگونهاوکهکردچاپراگزارششرح

کردجابجاراآن هاسپسکردزمانازدورهیکبرایکولئوپتیلراسزیراگارقطعاتدر
.دادقرارجوبریدهسرساقه  هایدرراآن هاو

.کردندپیدارشددوبارهساقه  هاداد،جارااگاربعد•
.دادگسترشگیاهاینرشدمادهکمیتتعیینبریروشیک۱۹۲۸Wentسالدر•
.تاساگاردررشدمادهمقداربامتناسبساقه هاخمیدگیکهکردپیشنهادنتایجش•
.شدنامیدهجوخمیدگیتستتست،این•

.می آیدبدستاکسینکاربردازمااخیردانشبیشتر•
.داشتگیاهرشدمحرکمادهدربارهتحقیقدربزرگیاثریکWentکار•
بودیزماناکسین هااصلیکشفامادادمهلتاکسیندورهبهپیراستنعملبااغلباو•

auxentriolicترکیبHaagen-SmitوKoglکه acid۱۹۳۱سالدرانسانادرارازرا
.کردندتصفیه

یناکسشبیهوظیفهوساختماندرکهکردجداادرارازراراترکیباتدیگرKoglبعداً•
A،وسیلهبهابتدادراسیداستیک-۳ایندولیکیبودند  ٔSalkowski۱۹۸۵سالدر

.شدکشف
 هااکسینگروهکردنمشخصدرگیاهیفیزیولوژیستهایازانجمنیک۱۹۵۴سالدر•

.شددائر

•Term(دوره)والمعمترکیبات.می دهدراکردنرشدمعنیکهمی آیدیونانیاکسیناز
.می کنندمطرحرااکسین ها

.دارندIAAبهمشابهفعالیتکهماده هاییوشوندساختهگیاهوسیلهبهآن هااگر•
•IAAازرامولکولمعموالًکهاستشبیه تریپتوفاناسیدامینوبهشیمیایینظرازIAA

.می پذیرداستاشتقاقیکه
بااسیدوویکپیرایندولبهتریپتوفان:تبدیلاینتوضیحباشدهپیشنهادمکانیسم۳•

.می شودتبدیلامیناسیونترانسواکنشیک
واکنشیکوسیلهبهاستالدهیدایندولبهسپساسیدپیروویکایندول•

.می شودتبدیلدکربوکسیالسیون

اسیداستیکایندولایجادسبباستالدهیدایندولاکسیداسیونشاملنهاییمرحله•
.می شود

. کندمیتحملمی شودتریپتامینایجادسببکهرادکربوکسیالسیونریپتوفان•
اکسیدهکولمولاینمی کندتولیداستالدئیدایندولومی شوداکسیدهسپستریپتامین•

.می کندتولیداسیداستیکایندول
.کردندبازرامکانیسمسومین۱۹۹۱سالدراخیراً•
•IAAشودتولیدتریپتوفانمستقلمکانیسمیکراهازمی تواند.
آزمایش-trpموتانتهایازاستفادهامااستشده فهمیدهناچیزطوربه مکانیسماین•

.استشده 
مقدممکانیسمواقعاًمکانیسماینگیاهانتعدادیدرکهدادندنشاندیگریآزمایش ها•

.استIAAبیوسنتز

.دارندراIAAغلظتباالترینکههستندمکان هایییکسانبافتهای•
دقیقمعینزمانیکدرکهبافتهاییدرموجودIAAمقدارمی توانندجانبهیکگیاهان•

.کنندکنترلهورمونبیوسنتزکنترلوسیلهبهراهست
سادهشرایطدرکه(آمیختندرهم)conjugatesتولیدشاملکنترلدیگرمکانیسم•

.فعالندغیراماهستندهورمونشبیهکهمولکول هایهستند
.باشدفعالهورمونانتقالوذخیرهمکانیسمیکاستممکنconjugatesساختمان•
•Conjugatesازمی توانندIAAبگیرندشکلهیدروالزانزیم هایراهاز.
•Conjugatesپاسخیکبامحیطیمحکرکسیگنال هایباسرعتبهمی توانند

.شوندفعالسریعهورمونی

کانیسممدوهمچنینفراینداین.استاکسینسطحکنترلنهاییروشاکسینتخریب•
.می کندپیشنهادزیرصورتبهرا

متیلن-۳وکربوکسیلگروهدادندستازسبباکسینوسیلهبهIAAاکسیداسیون•
.اصلیتفکیکیمحصولمی شوداکسیندول

•IAAمی کندکاتالیزرافعالیتاینکهاستآنزیمیاکسیداز.
•Conjugates IAA۴،۲مثلساختگیاکسین هایوDفعالیتاینٔ  وسیلهبهنمی تواند

.شودتخریب
•۲Cاستیک-۳اکسیندولایجادسببشوداکسیدهاستممکنهتروسیکلیکحلقه

.شوداسید
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•C۳برعالوهشوداکسیدهاستممکنC۲شوداسیداستیک-۳اکسیندولدیسبب.
برایمهممی دهندرخاکسینمولکول هایتخریبوبیوسنتزوسیلهبهمکانیسمهایی•

هدایت،لمثبیشتراکسینمتابولیسمدربارهاطالعاتهستندآیندهکشاورزیکاربرد
ولوبمطرشدسببداخلیهورمونسطحشیمیاییدستکاریوژنتیکسمتبههدایت
.می شودمهممحصولانواعتفاوت

وخطرناکهربیسیدهایازاستفادهبدونگیاهیرشدتنظیموجودامکانسرانجام•
.کودها

در زیر تعدادی از پاسخهایی که اکسین سبب
:می  شود

تحریک طویل شدن سلول•

تحریک تقسیم سلولی در کامبیوم و در ترکیب با سیتوکینین در کشت بافت•

تحریک تمایز بافت آبکش و بافت چوبی•

تحریک شروع ریشه در برش های ساقه و پیشرفت ریشه جانبی در کشت بافت•

انع میانجیگری پاسخ راسی خمیدگی در خمیدگی به جاذبه و نوراکسین ذخیره در جوانه راس م•
.رشد جوانه های جانبی می شود

تأخیر پیری برگ•

جلوگیری یا افزایش ریزش برگ و میوه•

تنظیم و رشد در تعدادی گیاهان•

گیرداثر در حمل و نقل فلوئم در بر بٔ  حرکت یکسان به سمت اکسین ممکن است به وسیله•

تأخیر رسیدن میوه•

Bromeliadsتوسعه گلدهی در •

تحریک رشد قسمت های •

گلدهی در گل های دوپایهگل•

تحریک تولید اتیلن در غلظت باال•

السدروپورتوسطکهدارندهمدیگرىمهمتجارىاستفاده هاىاکسین ها•
.گردیدبررسى۱۹۷۲

ادمواکسین ها،جداکننده،الیهتشکیلازجلوگیرىاصلازاستفادهدر•
یاNAAمثل)هستندگالبىوسیبدرمیوهریزشازجلوگیرىدرمؤثرى

۴،۲-D).
ردمیوهتشکیلواتیلنتشکیلتحریکموجبD-۴،۲مثلاکسین هائى•

.(۱۹۶۶بارگ،وبارگ)مى شوندآناناس

Biennial)سال آورى• bearing)،(متوالیسال هاىدرزیادوکممحصول دهى)در
.استمحصولباغىمحصوالتازبسیارى

یاNAAازاستفادهباپربارسال هاىدرمیوهکردنتنکبامى توانرامشکلاین•
.کردحلدیگراکسین هاى

.دارندوجودبازاردرریشه زاتجارتىترکیبات•
پسگیاهاستقرارمى تواندامراینکهمى اندازد،جلوراریشهوکالتشکیلترکیباتاین•

.بخشدبهبودراقلمه زنىاز

.مى دهندریشهسختىبهکهارقامىوگونه ها•
.مى نمایندتکثیرریشه زاترکیبیکدرقلمهسطحبردنفرویا•
داراىکهراانتخابىقلمه هاىاهمیتنیزتجارتى(قلمستانصاحبان)خزانه داران•

.مى دانندداخلىاکسین هاىتولیدجهتازهستندفعالجوانهمقدارى
ؤثرممى شوندانبارکهسیب زمینى هائىجوانه زنىازجلوگیرىدرهمچنیناکسین ها•

.هستند
.شوداکسین پاشىمحلولدراستممکنسیب زمینى•
نبارانیزاکسینمحلولبهآغشتهکاغذىورقه هاىدرراسیب زمینىمى توانهمچنین•

.نمود
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تنظیم کنندهموادحاضرحالدر•
براىمؤثرترىوجدیدتررشد

وجوداهدافاینبهدستیابى
.دارند
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