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 التنسيق الهرموني  
 في قدرتو عمى تعتمد توازنو او استقراره عمى والمحافظة البقاء عمى الحي الكائن قدرة ان  

  تكون الحيوانات ففي . الداخمية وبيئتو الخارجية بيئتو في المنبيات او لمتغيرات االستجابة
  الداخمية االستجابة اما , العصبي الجياز اختصاص من الخارجية البيئية لمتغيرات االستجابة

 من ابطأ البيئية لمتغيرات تستجيب فيي النباتات اما , الداخمي االفراز جهاز شأن من فهي
 لممنبيات تستجيب فيي لذلك لمحركة والعضالت العصبي الجياز تفتقد ىي الحيوانات
 . النباتية اليرمونات تسمى خاصة ىرمونات بفعل والداخمية الخارجية

 
الهرمونات  Hormones 
 يؤثر الذي العضو إلى الدم طريق عن وتنتقل الصماء الغدة داخل تتكون كيميائية مادة   
 أو أعضاء بتنشيط تقوم حيث المحفز النوع من الهرمونات معظم . ونموه وظيفتو عمى
 .أخرى غدد

  اليرمونات عن plant hormones (phytohormones) النباتية اليرمونات وتختمف
 خاليا) متخصصو غير خاليا تنتجيا االولى ان في animal hormones الحيوانية
 . Glands خاصو غدد فتنتجيا الثانية اما ( الغالب في قميو مرستيميو

  
 



 اكتشاف الهرمونات
  

  1855كمود برنار  -أ
 
والصفراء إفراز داخمي الكبد إفراز في السكر المدخر )وظائف الكبد أعتبر أندرس  

 (خارجي
  

   1905ستارلنج  -ب
 

عشر االثني آن البنكرياس يفرز عصارتو الياضمة فور وصول كتمة الغذاء الى الحظ     
بين البنكرياس واألعضاء واستنتج ان ىناك نوع من اتصال عصبي  ايرغم قطع 
عشر يكون إفراز خاص لالثني المبطن المخاطي تبين أن الغشاء  و العصبيالتوصيل 

أطمق و   الدم الى البنكرياس ينبيو الى إفراز عصارتو الياضمةفي يسرى ( ىرمونات)
في بعض  كما ان  المواد المنشطة( = اليرمونات )الرسائل الكيميائية ستارلنج عمى 

الجسم اإلنسان واليرمونات الخاصة بكل في الدراسات أمكن التعرف عمى الغدد الصماء 
   .غدة
  

 



 الحيواناتالتنسيق اليرموني في 

  ففي مجموعة الالفقريات عرفت فعالية االفراز الداخمي في الغالبية العظمى من لقد ,
 Nerveبعض الالفقريات تفرز اليرمونات من مجموعة خاليا في العقد العصبية 

ganglia  متخصصة تنتج وتحرر اليرموناتغدد , في حين في الالفقريات االخرى  
أذ تتأثر فعاليات كثيرة باليرمونات ومنيا النمو والنضج الجنسي والتكاثر والتمون . 

ويرى البعض ان التئام الجروح في الديدان المسطحة يكون . واالنسالخ والتشكل 
 .تحت تأثير السيطرة اليرمونية 

 في الحيوانات الفقرية فأن جياز االفراز الداخمي يعمل متضامنًا مع الجياز اما
من اجل المحافظة عمى حالة االتزان , اذ تساعد اليرمونات عمى تنظيم  العصبي

 .النمو والتكاثر وفي تنظيم االيض وموازنة الماء واالمالح وغير ذلك
 مجموعة الستيرويدات من الناحية الكيمياوية تقع اليرمونات الحيوانية ضمن

steroids  بروتينات , ببتيدات , او مشتقات الحوامض )عائمة البروتين ضمن او
 (.االمينية 

 ومن ثم الى الشعيرات باألنسجة الغدد اليرمونات الى السائل المحيط تحرر ىذه
, قد  Target tissueالمستيدفة األنسجة الدموية ومن ثم تنتقل ىذه اليرمونات الى 

يكون النسيج المستيدف غدة صماء اخرى او يكون ىدفًا من نوع اخر مختمف تماما 
 .وفي اغمب االحيان يقع النسيج المستيدف بعيدا عن مصدر اليرمون . مثل العظم 



؟؟؟؟ ىرمونو المستيدف النسيج يشخص كيف :هنا السؤال 
 خاصة مستقبمة بروتينات ىناك : الجواب ((Specific receptor proteins تربط 

 الموقع تمثيل ويمكن . التخصص عالية العمميات من وىذه , باليرمون المستقبل موقع
 لمقفل المناسب اليرمون فأن ذلك وفق وعمى , مختمفة بمفاتيح واليرمونات بالقفل المستقبل

 . لمخمية االيضية الماكنة في التأثير يمكنو الذي الوحيد ىو
من معين لنوع الحيوية الفعاليات تنظيم في مختمفة عدة ىرمونات  تدخل ان الممكن من 

 من واحد نوع من اكثر مستقبالت امتالك الخاليا معظم عمى ينبغي لذا , الخاليا
 اليرمونات احد وجود اي ) متعاوناً  تأثيراً  كثيرة احيان في اليرمونات وتنتج , اليرمونات

 .( االخر اليرمون تأثير من يزيد قد
 

 

 



 :الصفات األساسية لمهرمونات
  
 .حيث انو يفرز من غدة ويؤثر عمي نسيج بعيد عن مكان الغدة في الجسم: التأثير البعيد لمهرمون  -1
 
أحداثو بأي ال يمكن بمعني أن التأثير الذي تحدثو عمي عضو ما : التخصص الدقيق جدا لفعل الهرمونات  -2

إزالة ىذا يمكن  والمادة بيولوجية أخري وانو في حالة غياب الغدة أو اليرمون يحدث خمل معين في وظائف الجسم 
 .الخمل إال بحقن ىذا اليرمون الغائب

 
ويكون ( ميكروجرام)حيث أنيا تفرز من الغدد الصماء بكميات قميمة جدا : النشاط البيولوجي العالي لمهرمونات  -3

اليرمونات بأنيا ذات نشاط حيوي عمي درجة عالية من التخصص إذ تكفي كمية ضئيمة كما تتميز .تأثيرا كبيرا جدا 
 .جدا من اليرمون إلحداث تغير كبير في النشاط الفسيولوجي لألعضاء

 
لتتمكن من المرور خالل جدران األوعية الدموية إلي األعضاء تتكون اليرمونات من جزيئات صغيرة الحجم   -4

 .واألنسجة والخاليا
 
التي تحدث فعال في أجيزة جسم معدل سير العمميات بل تؤثر عمي بيوكيميائية خاصة ال تسبب اليرمونات  -5

معدل نفاذية غشاء الخمية  ىعمالمختمفة بالجسم أو تأثيرىا عمي األنظمة األنزيمية الحيوان المختمفة وذلك عن طريق 
 .لأليونات والكاتيونات والجزيئات والبروتينات والسكريات والدىون

 
من انتقال اليرمونات لمعضو المستيدف يكون سريع بينما رد فعل العضو ليذه اليرمونات يستغرق مده طويمة  -6

 العصبيةاإلشارات العصبية إلي العضو ورد فعل العضو ليذه اإلشارات عده ساعات إلي بضعة أيام مقارنة بانتقال 



 Functions Of Hormones:وظائف الهرمونات
 :تنظم الهرمونات نشاط كل خاليا الجسم تقريبا

 

 Homeostasis:التوازن الداخمي -1
 , الدم ضغط , الخاليا خارج السوائل حجم مثل لمجسم الداخمية البيئية الظروف ثبات عمى المحافظة ويعني
 , الدم في السكر مستوي , بالبالزما والفوسفور الكالسيوم ايونات مستوى , الجسم سوائل في اإللكترونيات محتوي
  بوليزم ميتا عمميات عمي اليرمونات يؤثر كما الجسم في الدىن ومخزون والعضالت العظام عمي المحافظة كذلك

 اليرمونات بواسطة وتنظيم والبروتين والدىون الكربوىيدرات وىدم فتخميق الجسم خاليا معظم في( االيض )
 .النمو أو لمطاقة الجسم حاجة لمقابمة

 Reproduction:التناسل -2
 (البروجسترون _األستروجين) األنثوية اليرمونات الذكرية اليرمونات مثل الجنسية الغدد من المفرزة اليرمونات
 لمتبويض المحدث واليرمون ,والبروالكتين GH النمو ىرمون مثل النخامية لمغدة األمامي الفص وىرمونات
 األجيزة استدامة نمو لتنظيم بعضيا مع متداخمة جميعيا تعمل المبيضية الحويصالت لنمو المناط واليرمون
نتاج واألنثى الذكر كال في التناسمية  لكال المظيري والشكل واألنثى الذكر من لكال الجنسي والسموك الكميتات وا 

 .  النوع عمي لممحافظة الجنسين من
 :النمو والتطور -3

ودور ىرمون النمو في تنشيط النمو العام لمجسم تساىم معظم اليرمونات في ىذا العمل ومن أمثمة ذلك دور 
وتحور يرقات الضفادع إلي ضفادع بالغة نمو الجسم ونضج الجياز العصبي المركزي عمى ىرمون الثيروكسين 

 ودور اليرمونات الجنسية عمي نمو وتطور الجياز التناسمي وتخميق االمشاج
 . 





 Integration :تكامل األحداث الفسيولوجية -4
يساىم فييا الجياز العصبي مع اليرمونات كما تحدث في حالة انزل المبن في األبقار وعممية 

 .التبويض في األرانب
 
   Animal Behavior :سموك الحيوان -5

السموك الجنسي وسموك األمومة يتحكم فييا اليرمونات الجنسية و وىرمونات النخامية وسموك 
 . كيميائية في البيئية الخارجية اشارات الجماعة والتجمع وقد يتأثر بإفراز 

 
    Regulation Of Energy Availability :     لالستفادةتنظيم الطاقة القابمة  -6

لكي يعيش الكائن الحي يجب إن يكون قادر عمي تحويل الكالوري الموجودة في الغذاء إلي 
طاقة تخزين جزء منيا ليستخدميا فيما بعد ويمكن إن تحويل المخزون منيا إلي طاقة عند 

 .االحتياج إلييا
  
  



  
 

 :  توصل العمماء إلى معرفة الكثير من وظائف الهرمونات عن طريق
دراسة األعراض التي تظهر عمى اإلنسان والحيوان نتيجة تضخم غدة صماء أو  -1

       استئصالها 
 .  والتعرف عمى أثرىا في العمميات المختمفةالغدة لخالصة دراسة التركيب الكيميائي  -2
  

 الغدد في االنسان 
 : يحتوى الجسم عمي ثالثة غدد ىي

 Duct Glands :غدد قنوية  -1
  بواستطياوتحتوى عمي قنوات خاصة تصب  Exocrione Glands الخارجياإلفراز وىي تسمي بالغدد ذات 

 .الغدد العرقية أو الدمعية أو داخل الجسم مثال الغدد المعابيةأما خارج الجسم مثمما في اإلفرازات 
 Ductless Glands: صماءأو ال قنوية غدد  -2

مباشرة في  افرازتياتصب وليست ليا قنوات خاصة  Endocrine Glands بالغدد ذات اإلفراز الداخميوتسمي 
السرير البصري , )أمثمتيا ومن . اليرموناتىذا النوع من الغدد إفرازات  الدورة الدموية وتؤثر تأثير تنظيما وتسمي

 .(الغدة النخامية , الغدة الدرقية , جارات الدرقية , الغدة الكظرية , الغدة الصنوبرية , الغدة الزعترية والقمب
 Mixed Glands:غدد مختمطة -3

في الدم مباشرة كما في إفرازاتها تجمع بين النوعين السابقين إذا لها قنوات خاصة وفي نفس الوقت تصب 
 البنكرياس والغدد الجنسية 

 
 
 







  Endocrine system  جهاز الغدد الصم

منيا تفرز أنواع مختمفة من اليرمونات التي تنتقل , كل الغدد عبارة عن جياز متكامل من
التي بدورىا تفرز موادىا الغدد خارجية اإلفراز يختمف جياز الغدد الصم عن . عبر الدم

 .الكيميائية عبر قنوات
العصبي بانو ينقل المعمومات, مع انيما يختمفان بآلية الجياز جياز الغدد الصماء يشابو 

.  لكنو مطول حيث يستمر من بضع ساعات إلى اسابيعبطيء فجياز الغدد الصم . العمل
 .الجياز العصبي فيو سريع لكنو قصير االثرلكن 

 الغدد الصم 
 الدم في تصب والتي اليرمونات تفرز , قنوية ال غدد ىي الصماء الغدد
 تؤدى لكى المطموبة بالكميات اليرمونات ىذه إفراز من والبد , مباشرة
 إلى ذلك سيؤدى نقص أو اليرمون إفراز زاد اذا ألنو وجو أحسن عمى وظائفيا
 إلى ىرمون من تختمف مرضية اعراضا يسبب قد مما الوظيفة في اختالل
 مع الجسم وظائف فى تتحكم التى األجيزة من الثاني الجزء وىي .أخر

 التحكم سيطرة تحت تكون المختمفة الجسم وظائف فإن ولذلك العصبي الجياز
 .اليرموني العصبي

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF


  الصم الغدد بعمم الداخمي االفراز بفعالية يختص الذي العمم ان
Endocrinology  الطب مجال في والمثيرة الجديدة الحقول من وىو , 

 . الفقري الحيوان جسم داخل في وموزعو متفرقو الصم الغدد وتكون
 أماكن فى موزعة الصماء الغدد من مجموعة عمى اإلنسان جسم يحتوى
 مجموعة أو ىرمون عمى يحتوى بيا خاص إفراز غدة ولكل الجسم من متفرقة
   .اليرمونات من
   Pituitary glandالغدة النخامية -

 الغدد أعمال تنظيم في كبير دور من تمعبو لما نظرا الصماء الغدد سيدة وىي
       األمامي فصين من وتتكون الدماغ قاعدة في توجد , األخرى الصماء

   anterior lope والفص وااليض النمو عمى السيطرة وظيفة لو والذي 
 , الجنسية الدورة عمى السيطرة وظيفة لو والذي posterior lope الخمفي
 وىذه بروتينيو طبيعة ذات ىرمونات بستة االمامي لمفص السيطرة وتتم

 : ىي اليرمونات
 



وتتضح وظيفتو من اسمو حيث   Growth hormone (GH):هرمون النمو  - 1
أنو لو الدور األكبر في نمو الجسم سواء عمى مستوى العظام أو األنسجة, نقص ىذا 
اليرمون في الصغر يسبب قصر القامة وبطؤ النمو, أما زيادتو في الصغر فتسبب 

 ..العممقة
والذي   Thyrotrophic hormone (TSH):الهرمون المحفز لمغدة الدرقية -2

 . الثيروكسين يحفز الغدة الدرقية إلفراز 
 Adrenocortic trophic : الهرمون المحفز لمغدة الكظرية -3

hormone ACTH   الكورتيزونوىو الذي يحفز الغدة الكظرية إلفراز. 
األستروجين مع وىو المسؤول   Prolactin (PH):هرمون الحميب   -4

Estrogens عن نمو الثدي و تكوين حميب األم. 
وىو  Follical stimulating hormone (FSH) الهرمون المنبه لمحوصمة -5

في المبيض عمى افراز ىرمون االستروجين الحويصمية عن تحفيز الخاليا مسؤول 
Oestrogen . 

وىو مسؤول :   Luteinizing hormone (LH)الهرمون المحفز لمجسم االصفر -6
في  Progesteroneعن تحفيز الجسم االصفر عمى افراز ىرمون البروجسترون 

من خاليا في  Testosteroneويحفز انتاج وافراز التستوستيرون . مبيض االنثى 
 .خصية الذكر 

  



 :اما الفص الخمفي لمغدة النخامية فأنو يفرز ىرمونين ىما 
 
ويعمل عمى الحفاظ  Antidiuretic hormone (ADH) الهرمون المضاد لغزارة البول -1

 .عمى كمية الماء في الجسم عن طريق تركيز البول
 .المحفز لتقمص عضالت الرحم في اثناء الوالدة Oxytocinهرمون االوكسي توسين -2
 



  Thyroid gland الدرقيهالغدة 
  

وتنتج ىذه الغدة , وتحت الحنجرة  اليوائيو القصبوامام  الرقبوتوجد ىذه الغدة في منطقة 
وىو مركب عضوي معقد يخمق من الحامض  Thyroxin (T4)ىرمون الثايروكسين 

والغذاء ىو ,  الجزيئوويحتوي عمى اربع ذرات يود في  tyrosin التايروسيناالميني 
تخميق اليرمون واىم وظائف ىذا  اليمكنمصدر اليود وبغياب االخير في الغذاء فأنو 

 :اليرمون 
  
 .يعد الثايروكسين اساسيا لمنمو الطبيعي والتكشف وميما في تحفيز معدل االيض-1
 . cellular differentiationضروري في التميز الخموي  -2
يعمل عمى زيادة استيالك االوكسجين حيث يرتبط بعممية التنفس الخموي وانتاج  -3

 الجسممعظم انسجة 
يزيد من فعالية ىرمون النمو الذي يسيطر عمى النمو من خالل زيادة تخميق  -4

 .والبروتين  RNAالحامض النووي الرايبوزي 
   
 



الغدة الدرقية يتأثر بيرمون اخر ىو اليرمون المحفز لمغدة معدل فعالية ان 
فالزيادة في . الذي يفرز من الفص االمامي لمغدة النخامية  TSHالدرقية 

انتاج ىذا اليرمون تسبب زيادة في كمية الثايروكسين , اما الزيادة في كمية 
تضمن ىذه و.  TSHالثايروكسين في مجرى الدم فأنيا تخفض انتاج ىرمون 

 .لمثيروكسين الطريقة التجييز المتزن 



  Adrenal glandالغدتان الكضريتان 
  

منيا فوق الكمية مباشرة وتتألف كل غدة كظريو من  الواحدهوىي تراكيب صغيره وتقع 
التي تفرز ىرمونات  Adrenal cortex الكظريومنطقتين خارجيو تعرف بالقشرة 

الذي من وظائفو تعجيل عمميات تحويل  Cortisone الكورتزونمن بينيا  ستيرويديو
 .البروتينات الى كموكوز

  
فأنو يفرز ىرمونات  Adrenal medullaاما المنطقة الداخمية تعرف بالنخاع الكظري 

فان اليرمونين متشابيان جدا ويعودان الى  الكيماويوتحفز الجياز العصبي من الناحية 
 :امين  وىما  بالكاتيكولتعرف  كيمياويومجموعو 

  
كبيره الى مجرى الدم عند تعرض  يكمياتالذي يتحرر  : Adrenalineاالدرينالين -1

في  وبأنتشارهمثل حاالت الغضب والخوف والقمق واالثارة واالستفزاز  مفاجيء ألجيادالفرد 
داخل الجسم فأن ضروبا من االستجابات مثل زيادة ضربات القمب وقوتيا وزيادة ضغط 

 .الدم وزيادة معدل وانتصاب الشعر
  
 تمقصيسبب زيادة ضغط الدم من خالل تحفيز : Noradrenalin النورادرينالين-2

 . الصغيرهالشرايين 
  
  
  



 التنسيق اليرموني في النبات 
  

 تكون ما عادة مناطق في تثبطو او النمو تحفز قميمو بتراكيز النبات ينتجيا عضويو مواد ىي النباتية اليرمونات
 .متخصصة غدد من تنتج بأنيا الحيوانية اليرمونات عن اليرمونات ىذه وتختمف , انتاجيا موقع عن بعيده
 تنسيق في ميمو كعوامل تدخل اليرمونات وىذه , النباتية اليرمونات من انواع خمسة البذرية النباتات في تشيع
 عددا احدىا يحفز وقد . بينيا فيما التوازن من بنوع او منفردة اليرمونات ىذه تعمل قد . النبات عموم في النمو
 نظام في استجابة يحدث قد اليرمونات ىذه من الواحد النوع فأن ذلك عن فضال , المختمفة االستجابات من

 نفسو اليرمون يحدثيا التي تمك عن تختمف معين نباتي نظام في استجابة يحدث التي تمك عن تختمف معين
 ىي النباتات في االستجابات تثير التي المنبيات بين من . نفسو النبات من اخر عضو او اخر نبات في

 ان اال البيئية لممنبيات جميعيا النباتية االنواع وتستجيب . الكيمياوية والمواد والجاذبية والرطوبة الضوء
 من الرغم وعمى . ذلك وغير وراىا التي االليات وفي الحركة اتجاه وفي سرعتيا في تختمف النباتات استجابات

 : اىميا ومن االستجابات او الحركات انواع معظم في مشتركو معينو صفات ىناك فأن االختالفات تمك
  
تغيرات في خاليا او انسجو معينو مما يؤدي الى -3.     نقل ىرمونات النمو-2.    استالم المنبيات -1

 .حركتيا 
  تحدث قد حين في الجسم من معين عضو يستممو  قد المنبو النباتات في فأن الحيوانات في الحال ىو كما

 الضوء الورقة نصل يستمم , المثال سبيل عمى االوراق ففي . النبات من اخر جزء في الحركة او االستجابة
 والفتقار , النبات في اخر الى جزء من المنبو انتقال الى يشير مما , باالنحناء الورقة عنق ويستجيب (منبو)

 لالستجابات المسببة المنبيات تأثيرات فأن الحيوانات في والعضالت لألعصاب المشابية التراكيب الى النباتات
 .الفسمجية االليات من اخرى انواعا تتضمن ان ينبغي النباتية

  



 انواع الحركات في النبات 
عند وجود منبيات (اي االستجابات )من التفاعالت او الحركات مختمفة تظير النباتات انواعا 

ومن . ليذه الحركات الفسمجية المسببة وتقسم ىذه الحركات بشكل رئيسي عمى اساس االليات 
 :وىي الزىرية في النباتات ىي تمك التي تحدث في النباتات الشائعة الحركات 

   Growth movementsحركات النمو -
 ىذا ويعود . العضو من مختمفة اجزاء في النمو معدالت اختالف بسبب الحركات ىذه تنتج

 ىذه حدوث وينحصر , المتساوي غير اليرمون توزيع الى النمو معدالت في االختالف
 انتشارا الحركات ىذه اكثر ومن . النبات من الفتيو النامية االجزاء في رئيس بشكل الحركات

 احادية لمنبيات نمو استجابات او حركات وىي Tropisms بأالنتحاءات المعروفة تمك ىي
 .اخر جزء في مما اقوى بصورة النبات من جزء في تؤثر التي unidirectional االتجاه

االستجابة لمجاذبية األرضية وتسمى االنتحاءات عمى اساس المنبيات التي تحدثيا اذ تعرف 
ولمماء  phototropismولمضوء باالنتحاء الضوئي ,  Geotropismباالنتحاء االرضي 
 chemotropismولبعض الكيمياويات باالنتحاء الكيمياوي  hydrotropismباالنتحاء المائي 

باتجاه المنبو او الحركة عندما تكون  positive tropismويوصف بان االنتحاء الموجب 
وتبعا لذلك , بعيدا عن المنبو الحركة عندما تكون   negative tropismeانتحاء سالب 

في حين توصف حركو , توصف حركة الساق واالوراق باتجاه الضوء بانيا انتحاء موجب 
 .الجذور بعيدا عن الضوء بأنيا انتحاء سالب 

  



  nastic movementsالموضعية الحركات -2
: مثل non-directionalلمنبيات غير متجيو  كأستجابويحدث ىذا النوع من الحركات 

 الحرارة 

ومن االمثمة عمى ىذه الحركات تفتح االزىار . الممس ,  الرطوبو, وشدة الضوء , 
 .واالوراق وغمقيا 

 
   النباتيوآلية عمل اليرمونات 

 receptorيعتقد ان الية عمل اليرمون النباتي تتضمن ارتباط اليرمون ببروتين مستقبل 
protein  وليذا البروتين وظيفة خاصة بتثبيطinhibiting  عممية استنساخ

transcription   عامل وراثي معين او تنشيطو او مجموعو من عوامل وراثيو. 
  



   النباتيهاهم الهرمونات 
  
 Auxineاالوكسينات -1

 لمسيقان المرستيميو القمم مثل والنمو الخموي االنقسام مستوى عمى فعالو مناطق تنتجيا نباتيو ىرمونات ىي
 , الخمية استطالة : مثل النبات في الفسمجيو العمميات او االستجابات من كثيرا تنظم اليرمونات وىذه والجذور
 . االرضي االنتحاء , الضوئي االنتحاء

 مع وجودىا عند الخمية انقسام طريق وعن الخميو استطالة معدل زيادة طريق عن النمو االوكسينات تشجع 
 االندول مثل النبات من مصدرىا او اصميا اي Natural طبيعيو اما االوكسينات وتكون , السايتوكينات

 او المختبرات في تحضر اي Synthetic صناعيو او , Indoloacetic acide (IAA) الخميك حامض
  مشابيو كيمياويو مواد الصناعيو واالكسينات , dichlorophenoxy acetic acid-2,4 مثل المصانع

 . الفعاليو او التاثير في الطبيعيو لالوكسينات
  
   Cytokininsالسايتوكينات -2

  ومن الخميو انقسام عمى يساعد االوكسينات مع ووجودىا السريع النمو مناطق في تتواجد التي اليرمونات وىي
 . Zeatin الزياتين و Kinetin الكاينتين عميو االمثمو

  
   Gibberellins الجبريمينات-3

 تحفز انيا غير العرضيو والجذور الرئيس الجذر نمو تثبيط عمى تعمل وىي لمنبات بالنمو تعنى ىرمونات وىي
 استطالة عمى وتساعد, الخميك حامض االندول انتاج عممية بدء تحفز , الجانبيو البراعم نمو , الساق استطالة
 ما وىو النباتات لبعض المتقزمو الضروب في السيقان استطالة اليرمونات ىذه وتسبب الخموي واالنقسام الخمية
 . الجبرلينات تخميق الليات فاقدة كونيا احتمال في يكمن التقزم في الوراثي السبب ان االعتقاد الى ادى
  




