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السابعالمعمل 

 تاريخ اكتشاف حمض األبسيسكABA.

بناء حمض األبسيسك.

نقل حمض األبسيسك.

التأثيرات الفسيولوجية لحمض األبسيسك.



حمض األبسيسك



كبناء حمض األبسيس



نقل حمض األبسيسك

 ميةالبرنشييحدث عملية النقل في أوعية الخشب واللحاء وكذلك األنسجة

.الوعائيةخارج الحزم 

 نيتقبطرييكون غير نشًطا حمض األبسيسيك المقيد:

مركب الجلوكوز بمجموعة الكربوكسيل لتكوين مركب يتحد 

Gulocose-ester-ABA

 لتكوين مركب حمض الفاسيك اكسدة عملية حدوثPhaseic Acid

.الفاسيكوحمض ثنائي هيدرو 

إذاض وعند تعرض النباتات لإلجهاد بجميع أنواعه يؤدي إلى زيادة إنتاج الحم

أولهمالحمض غير مقيد وكذلك زيادة منظمات النمو األخرى ولكن صبح أ

.اإلجهادبهرمون األبسيسك الذي يعرف حمض 



التأثيرات 
الفسيولوجية 

لحمض األبسيسك 

اليا للغشاء السيتوبالزمي للخحمض األبسيسك الموجود على السطح الخارجي 1.

إلى تسرب الماءؤدي ييقلل من تدفق أيون البوتاسيوم وهذا بدورة الحارسة 

.الثغرلق والبوتاسيوم إلى خارج الخاليا الحارسة فيقل امتالء الخاليا الحارسة ويغ

الحراريمستوى حمض األبسيسك إذا تعرض النبات لإلجهاد المائي أو يزداد 2.

.الملحيأو الضوئي أو 



التأثيرات 
الفسيولوجية 

لحمض األبسيسك 

مات يؤدي حمض األبسيسك إلى تثبيط إنبات البذور عن طريق إعاقة تخليق اإلنزي1.

يق تثبط عملية تخليق األحماض النووية وبالتالي يثبط تخل) نبات باإلالخاصة 

د بسيطة وبالتالي ال يمكن تحليل المواد المعقدة في اإلندوسبيرم إلى موا(البروتينات 

.اإلمتصاصسهلة 

.النباتيةيؤدي حمض األبسيسك إلى كمون البراعم 2.

.األوراقيؤدي حمض األبسيسك إلى تكسير الصفائح بين الجرانا فتصفر 3.

.شيخوختهايؤدي إلى فقد البروتينات وينتج عن ذلك اإلسراع في 4.

ي الثمار يعمل على فصل الثمار وبذلك يؤدي إلى تحفيز زيادة تركيز هرمون اإلثلين ف5.

.تسقطالتي 



التأثيرات 
الفسيولوجية 

لحمض األبسيسك 

برلين يحدث تضاد بين منظمات النمو وبين حمض األبسيسك فبالنسبة لهرمون الج

:يحدث التضاد لألسباب التالية

.التفاعلالتنافس بين فعالية كل منهما لنفس مكان 1.

.الجبرلينيمنع حمض األبسيسك عملية تخليق هرمون 2.

.طنشيعمل حمض األبسيسك على تحويل هرمون الجبرلين إلى هرمون خامل غير 3.



التجربة

المواد:

(القمح) بذور لنباتات سريعة اإلنبات 1.

3-10،  4-10، 5-10، 6-10، 7-10األبسيسيكمختلفة من حمض تركيزات 2.

.أطباق بتري3.

.مقطرماء 4.

.مالقط 5.

.ماصات6.

.ورق ترشيح7.

تأثير حمض األبسيسك على إنبات بذور القمح



التجربة

طريقة العمل:
دقائق ثم تغسل 10تغسل البذور بالماء المقطر وتعقم بـ هيبوكلوريد الصوديوم لمدة 1.

.مراتبالماء المقطر عدة 

.الهرمونمل من 10توضع ورق ترشيح في األطباق ثم توضع 2.

ن ضاحتوضع كمية متساوية من البذور في األطباق وتغطى األطباق جيداً وتوضع في3.

.م25حرارة ة جدرعند 

عبر عنها أيام يتم حساب النسبة المئوية لإلنبات وتعرض النتيجة في جدول وي10بعد 4.

المئوية بالرسم البياني الذي يوضح العالقة بين تركيز حمض األبسيسيك والنسبة

.لإلنبات

تأثير حمض األبسيسك على إنبات بذور القمح



المراجع

http://faculty.ksu.edu.sa/fg/course/216351
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