
 
 الممخص العربي

مصـر والكييـر مـن  ىيعتبر القطن واحدًا من أهـ  محاصـيل ايليـاا والزيـت  ـ
دول العــال . يتعــرض محصــول القطــن لمعديــد مــن ا  ــات الحشــرية وايمــراض ال طريــة 

 النيماتوديـــة وهيرهـــا مـــن ا  ـــات طـــوال مراحـــل نمـــو  الم تم ـــة. ومـــن أكيـــرو والبكتيريـــة 
تصــيب بــادرات القطــن ســوا  عبــل أو بعــد ا نبــات مســببة  ىايمــراض ال طيــرة تمــ  التــ

ــــبعض ايمــــراض نتيجــــة ا صــــابة بمســــببات  ــــرة. يتعــــرض القطــــن أينــــًا ل  ســــابر كبي
ال تمـر مرحمـة  ومن يـ البذور أو التربة سوا  من ردة أو مجتمعة.  ىايمراض الكامنة  

ـــالكيير مـــن ايمـــراض المتســـببة عـــن مـــن مراحـــل نمـــو القطـــن اال وتعـــرض ل صـــابة  ب
 بص ة  اصة. ال طريات

وعــــد أجريــــت هــــذ  الدراســــة بهــــرض التعــــرا عمــــى أهــــ  ال طريــــات الممرنــــة 
المحمولــة عمــى البــذرة والمســببة يمــراض بــادرات القطــن وتــذيير ازالــة زهــب بــذرة القطــن 
ت بحـــامض الكبريتيـــ  عمـــى تواجـــد تمـــ  ال طريـــات المحمولـــة عمـــى البـــذرة. كمـــا تناولـــ

بعـــض المبيـــدات ال طريـــة و المستحنـــرات الحيويـــة عمـــى  رالدراســـة أينـــم تقييمـــا لتـــذيي
مســببات أمـــراض بـــادرات القطــن وعمـــى بعـــض  صـــابط النمــو لنباتـــات القطـــن تحـــت 
ظـــــروا المعمـــــل والصـــــوبة والحقـــــل. كمـــــا شـــــممت الدراســـــة أينـــــم دراســـــة التهيــــــرات 

 البيوكميابية  ى النبات كرد  عل عمى العدوى. 
 هذه الدراسة فيما يمي: ىمخيص النتائج المتحصل عميها فويمكن ت

م تم ة مـن بـذور صـن ين  موانع ىأجريت تجربة لعزل ال طريات المحمولة   -1
)عبل وبعد ازالة الزهب, القصـرة, ال مقـاتو وتـ   89-وجيزة  86 -من القطن هما جيزة 

س بعـد تنقيتهـا أجنـا 5نـوع تنتمـإ الـى  11عزل العديد من ال طريات, ت  التعـرا عمـى 
ألترناريـــــا ألترناتـــــا, أســـــبرجمس نيجـــــر,  يوزاريـــــو  دايميـــــر ,  يوزاريـــــو   ىوتعري هـــــا وهـــــ

 ,  يوزاريـــــــو  ســـــــيميتكت ,  يوزاريـــــــو  يـــــــمونيمي ـــــــور ,  يوزاريـــــــو  ني ـــــــال,  يوزاريـــــــو  روز 
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بنيسـميو , ريزوكتونيـا سـوالنى, الـى جانـب  أنـواع أ ـرى. تيرايسينكت ,  يوزاريو  سـوالنى,
 ت التإ ل  يت  التعرا عميها. بعض العزال

ا تم ت نسـبة تكـرار ال طريـات المعزولـة مـن بـذور القطـن والتـإ تسـبب أع ـان  -2
ـــــزة ـــــزة 86-الجـــــذور لصـــــن إ القطـــــن جي مـــــن ن ـــــس ايمـــــاكن. عمومـــــًا كـــــان  89-وجي

ـــات تكـــرارا وتبعـــة  طـــر  يوزاريـــو  مونيمي ـــور  و  طـــر  ـــا ســـوالنى أكيـــر ال طري ريزوكتوني
 أ رى أهمبها تتبع جنس  يوزاريو . تروزي  وعزال يوزاريو  

ال طريات المعزولة من البذور عبل أو بعـد ازالـة الزهـب  يةتكرار النسب ال كانت -3
 ى يوزاريـــو  ســـيميتكت  من  نـــة  ـــ بنيســـميو ,ميـــل ألترناريـــا ألترناتـــا, أســـبرجمس نيجـــر, 

.  عمومــا كانــت أعــداد ال طريــات المعزولــة مــن 89- جيــزة ,86-جيــزةبــذور الصــن ين 
ــة عبــل ازالــة الزهــب. كــذل  كانــت أعــداد ا لبــذور بعــد نــزع الزهــب أعــل مــن تمــ  المعزول

ال طريــات المعزولــة مــن ال مقــات عميمــة جــدًا اذا مــا عورنــت بتمــ  المعزولــة مــن ايســط  
 القطن مونع اال تبار. ىالدا مية لقصرة بذور صن 

نـة المتع  86-عزالت  طرية من جذور بـادرات القطـن صـنا جيـزة 6ت  عزل  -4
عزلـــة  طريــة مـــن  14حــين تـــ  عــزل  ىان منهــا تتبـــع  طــر ريزوكتونيـــا ســوالنى.  ـــتــاين

المتع نــة كانــت  مســة منهــا تتبــع ال طــر ريزوكتونيــا  89-جــذور بــادرات الصــنا جيــزة
ــــا ســــوالنى ايكيــــر تكــــرارًا يميــــر  يوزاريــــو  مونيمي ــــور  كــــان ال طــــر ســــوالنى.   ريزوكتوني

ل طريـة المعزولـة مـن جـذور القطـن المتع نـة تكـرارًا وأسبرجمس نيجر. أمـا أعـل العـزالت ا
 بنيسميو  و يوزاريو  تيرايسينكت . أنواع  كانت

أكيـر ال طريـات  ىأيبتت ا تبارات القـدرة المرنـية أن ال طـر ريزوكتونيـا سـوالن -5
 حيــث ســبب أعمــى نســبة اصــابة بمــوت البــادرات المــرض,المعزولــة عــدرة عمــى احــداث 

ذلــ   طريــات  يوزاريــو  ســيميتكت ,  يوزاريــو   ىتــ    ــ بــةظهورهــا  ــوح ســط  التر  عبــل
لمـــوت البـــادرات بعـــد ظهورهـــا  ـــوح ســـط  التربـــة مونيمي ـــور  و يوزاريـــو  روز . بالنســـبة 

تمــ   ىلممــرض  ـحـدايم  ا هــاريزوكتونيــا سـوالنى و يــوزاري  سـيميتكت  أكير كانـت  طريـات 
لـــوحظ أن  طـــورة ا صـــابة   .يـــالمرحمــة. بينمـــا كـــان أعمهـــ   طـــورة  طــر  يوزاريـــو  روز 
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لـــوحظ أن  لكـــل ال طريــات الم تبـــرة. كمـــا %3الـــى  1تــزداد بزيـــادة مســـتوى المقــاح مـــن 
الــى  1نســبة نباتــات القطــن الحيــة المتبقيــة تتنــاعط تــدريجيًا بزيــادة معــدالت المقــاح مــن 

3  .% 

أوراح صـــن إ  ىالســـكريات الم تزلـــة والهيـــر م تزلـــة والكميـــة  ـــ رأســـ ر تقـــدي  -6
تربــة معــداة بال طريــات المســببة يع ــان  ىو المنزرعــة  ــ89-وجيــزة 86-ةالقطــن )جيــز 

تربـة هيـر معـداة. وسـجمت  ىالمنزرعـة  ـ ممحوظة مقارنـة بتمـ  زيادة عن وجودالجذور 
القطـن السـابقين  ىصـن  نباتـات أوراح ىالسكريات الم تزلة  ـ ىمعدالت الزيادة   مىأع

و  ىبريزوكتونيـا سـوالن تمـ  المعـداة ر  يميهـاالمنزرعة  إ تربة معداة ب يوزاريـو  مونيمي ـو 
 ى. بينمــا ســجمت أعــل كميــة مــن الســكريات الم تزلــة  ــى يوزاريــو  ســيميتكت  عمــى التــوال

مقارنــة بالتربــة الهيــر معــداة  ب يوزاريــو  روزيــ تربــة معــداة  ىنباتــات المنزرعــة  ــالأوراح 
 )الكنترولو.

-)جيــزةالقطــن  ى صــن كــ أوراح  ىالهيــر م تزلــة  ــ أظهــر ا بــار الســكريات -7
 ىحيـث بمهـت أعصـى زيـادة أينـًا  ـ ,أ ذت ن س المنحـى السـابح أنها و89-جيزة ,86

ريزوكتونيـا سـوالنى يـ   يوزاريـو  بالتربة المعداة ب يوزاريو  مونيمي ور  يميـر التربـة المعـداة 
تربــة  ىأوراح القطــن المنزرعــة  ــ ىبينمــا ســجمت أعــل زيــادة  ــ التــوالإ,ســيميتكت  عمــى 

 مقارنة بالتربة الهير معداة. ب يوزاريو  روزي داة مع

ــــين : يمــــا ي ــــط ال ينــــوالت -8 ــــات القطــــن صــــن  أن تب  86-جيــــزة ىزراعــــة نبات
تربـة معـداة بمسـببات أع ـان الجـذور تزيـد محتـوى ايوراح مـن ال ينـوالت  ى  89-وجيزة
كميــة  ى ــ ال ينــوالت الحــرة و ال ينــوالت المرتبطــة. وعــد ســجمت أعمــى نســبة زيــادة الكميــة,

عنـــدما ى ح كـــ  القطـــن صـــن اال ينـــوالت الســـابقة )مممج /جـــ و مـــن الـــوزن الهـــض يور 
المعــــداة ب يوزاريــــو   تمــــ تربــــة معــــداة بريزوكتونيــــا ســــوالنى يميهــــا  ى ــــ بــــذورال تزرعــــ

أوراح  ى. بينما سجمت أعل نسبة  ينـوالت  ـىمونيمي ور  ي   يوزاري  سيميتكت  عمى التوال
. وعمومًا لـوحظ أن محتـوى ال ينـوالت ب يوزاريو  روزي تربة معداة  ىالنباتات المنزرعة  
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الصـنا  ىعـن مييمتهـا المقـدرة  ـ 89-أوراح الصـنا جيـزة ىالمقدرة كـان أعمـى دابمـا  ـ
 .86-جيزة

أيرت عدوى التربة بمسببات أع ان الجذور ميل ريزوكتونيا سـوالنى,  يوزاريـو   -9
  روز  عبل زراعة بذور القطن  يها سمبيًا عمـى  يوزاريو  سيميتكت  و يوزاريو  مونيمي ور ,

القطـن )مممج /جـ  مـن الـوزن الهـضو  ىبادرات كـ  صـن   ى أوراحمحتوى الكمورو يل 
بو والكمورو يـــل  )أ,الكمورو يـــل  ى قـــد لـــوحظ ان  ـــاض  ـــيـــو  مـــن الزراعـــة.  21بعـــد 

ــ89-جيــزة ,86-القطن)جيــزة ىالكمــإ مقارنــة بمحتــوى أوراح صــن  تربــة  ىو المنزرعــة  
ـــــر معـــــادة )الكنتـــــرولو.  ـــــاض  ـــــهي ـــــى ان   ـــــل  ىســـــجل أعم ـــــوى الكمورو ي بو  )أ,محت

تربــة معــداة ب يوزاريــو   ىالعينــات المـذ وذة مــن نباتــات زرعــت  ـ ىوالكمورو يـل الكمــى  ــ
 ىو ريزوكتونيــــا ســــوالنى عمــــى التــــوال  يوزاريــــو  روز  ســــيميتكت , يوزاريــــو   مونيمي ــــور ,

القطــن. وبتقــدير  ىكــ  صــن بهيــر معــداة )الكنتــرولو تربــة  ىالمنزرعــة  ــ بتمــ  مقارنــة
تربـــة معـــداة أو هيـــر معـــداةو مـــن  ىالقطـــن )ســـوا  المنزرعـــة  ـــ ىمحتـــوى أوراح صـــن 

 تهير  ير. ىالكاروتينات ل  ي حظ أ

و 89-جيــــزة ,86-)جيـــزةالقطـــن  ىبت ريـــد البروتينـــات المست مصـــة مــــن صـــن  -11
عــدد حـــز  البــروتين المتكونــة نتيجـــة  يوزاريـــو  تبــين أن  ســوالنى,المصــابة بريزوكتونيــا 
 ىالكنتـــرول )الهيـــر مصـــابو. وبمطابقـــة الحـــز  البروتينيـــة  ـــ ىا صـــابة أكيـــر منهـــا  ـــ
حزمــة بروتينيــة  15و المصــابة بريزوكتونيــا ســوالنى أظهــرت 86-نباتــات القطــن )جيــزة
ــــالكنترول ) ــــوزن الجريبــــى مــــع  ىحزمــــة بروتينيــــةو بعنــــها متشــــابهة  ــــ 11مقارنــــة ب ال

 بينما البعض اي ر ظهر نتيجة العدوى بمسببات ايمراض. الكنترول

 12و ب يوزاريـــو  مونيمي ـــور  أظهـــر 86-يبـــت أن عـــدوى صـــنا القطـــن )جيـــزة -11
حــين تســببت عــدوى ن ــس الصــنا  ىا صــابة.  ــ تكــون نتيجــةحزمــة بروتينيــة بعنــها 
حزمـــــة 11حزمـــــة بروتينيـــــة مقارنـــــة بـــــالكنترول ) 16تكـــــوين  ىب يوزاريـــــو  ســـــيميتكت   ـــــ

,  11692,  14894,  19296روتينيـــةو وكانـــت الحـــز  البروتينيـــة الجديـــدة ذات أوزان ب
كيمودالتــــــون. لــــــوحظ أن هنــــــا  تشــــــابر بــــــين  1691,  2899,  4191,  4797,  9391
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 يـــوزاري   روز ,ب يوزاريـــو   86-الحـــز  البروتينيـــة المتكونـــة نتيجـــة اصـــابة صـــنا جيـــزة
كيمودالتــون. ولكنهــا ت تمــا  1691,  93.1,  14894,  19296ســيميتكت  عنــد أوزان 

وتتشــابر الــى حــد مــا  ســوالنى,تمامــًا عــن الحــز  المتكونــة نتيجــة ا صــابة بريزوكتونيــا 
 كيمودالتون. 1691البروتينات المتكونة نتيجة ا صابة ب يوزاريو  مونيمي ور  عند 

و بريزوكتونيــــا ســــوالنى و يوزاريــــو  86-نباتــــات القطــــن )جيــــزةوجــــد أن عــــدوى  -12
 1795,   4191, 111انتاج حز  متطابقة اسـتجابة لمعـدوى عنـد  ىيمي ور  تسببت  مون

درجــة كيا تهــا بــين الحــاد والشــاحب رهــ   ىكيمودالتــون. اال أن الحــز  المتكونــة تتبــاين  ــ
  أن لها ن س الوزن الجزيبإ.

و ظهـــرت ا ت  ــــات وانـــحة بـــين حــــز  89 -بالنســـبة لصـــنا القطــــن )جيـــزة -13
و نتيجـة ا صـابة 89 -أوراح النباتـات المصـابة صـنا )جيـزة البروتين المست مط مـن

ـــــين  ـــــ  الحـــــز  ب ـــــو . تراوحـــــت أوزان تم  21896و  1199بريزوكتونيـــــا ســـــوالنى وب يوزاري
كيمودالتون. من الوان  أن ا صابة بريزوكتونيا سوالنى و يوزاريـو  روز  أظهـرت حـز  

اتــــات المصــــابة ب يوزاريــــو  بينمــــا أظهــــرت النب بــــالكنترول,بروتينيــــة أعــــل عــــددًا مقارنــــة 
 سيميتكت  حز  بروتينية أكير من الكنترول.

 الروتينيـةعمـيً  مـن الحـز   89-من ناحية أ رى أنتجت نباتـات الصـنا جيـزة  -14
الجديــدة كاســتجابة ل صــابة بمســببات أمــراض أع ــان الجــذور ميــل انتــاج حزمــة وزنهــا 

كيمودالتـون عنـد ا صـابة  ..21كيمودالتون عنـد ا صـابة بريزوكتونيـا سـوالنى ,  1795
 روزيــــ ,كيمودالتــــون عنــــد ا صــــابة ب يوزاريــــو   2196, 8299 مونيمي ــــور  وب يوزاريــــو  

,  3693,  6494,  9693,  9995,  13199عــــ وة عمــــى ذلــــ  تكونــــت حــــز  أوزانهــــا 
كيمودالتــون عنــد ا صــابة ب يوزاريــو  ســيميتكت . مــن ناحيــة  1398,  1694-1,  3194
و 89-نباتـات القطـن )جيـزة  ىكيمودالتـون  ـ 1296زمة متطابقة وزنهـا ظهرت ح أ رى,

 المصابة ب يوزاريو  روز ,  و يوزاريو  سيميتكت .

ــــا ســــوالن -15 ــــل رايزوكتوني ــــة بمســــببات أع ــــان الجــــذور مي  ىوجــــد أن عــــدوى الترب
زراعـــة بـــذور القطـــن ال تـــىير عمـــى محتـــوى  روز  عبـــلو يوزاريـــو  ســـيميتكت  و يوزاريـــو  
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يــو  مــن المشــابر ا نزيمــإ  21و عمرهــا 89-, جيــزة  86-رات القطــن )جيــزة أوراح بــاد
ز يز مقارنــة بــالكنترول. كمــا وجــد أن البروتينــات الناتجــة عــن مشــابر انــزي  اســتير ياســتير 

الــ  إ جميع حاالت العدوى متساوية مع مييمتها  إ الكنترول حيث كان لهما ن س عـي  
Rfتكـــوين حزمـــة بروتينيـــة لهـــا عيمـــة  ى.  يمـــا عـــدا اســـتينا  وحيـــد يتميـــل  ـــRf  تعـــادل

كمـــا ظهـــرت  مســـة حـــز   ســـوالنى,برايزوكتونيـــا  86نتيجـــة اصـــابة صـــنا جيـــزة 1936
عنــــــد اصــــــابة  1979,  1971,  1962,  1936,  1921: ى هــــــ Rfجديــــــدة لهــــــا عــــــي  

 برايزوكتونيا سوالنإ. 89الصنا جيزة 

 ىرايزوكتونيـا سـوالنأينًا لوحظ أن عدوى التربة بمسببات أع ان الجذور ميـل  -16
زراعـــة بـــذور القطـــن تـــىير بونـــوح عمـــى  روزيـــ  عبـــلو يوزاريـــو  ســـيميتكت  و يوزاريـــو  

ز يو مــن نمــاذج انــزي  بيروكســيد89-, جيــزة  86-محتــوى أوراح بــادرات القطــن )جيــزة 
 أيزوزاي . 

أظهــــرت النتــــابى أن عــــدوى التربــــة برايزوكتونيــــا  86-بالنســــبة لمصــــنا جيــــزة  -17
اذا  1912,  1911همــا  Rfحــزمتين جديــدتين مـن البــروتين لهمــا عــي  نــتى عنــر  ىسـوالن

بــالكنترول )التربــة الهيــر معــداةو. بينمــا لــ  تتســبب عــدوى التربــة ب يوزاريــو  مــا عورنــت 
أمــا عـــدوى التربــة ب طريـــات  حــز  جديـــدة مقارنــة بـــالكنترول. ىظهـــور أ ىمونيمي ــور   ــ

حزمــة بروتينيــة جديــدة  قــط مــن أنــزي     ــذظهرت يــ يــوزاري  ســيميتكت  , و يوزاريــو  روز 
 .1911تساوي Rf البيروكسيديز لها عيمة  

تربــة معــداة بمســببات أع ــان الجــذور  ى ــ 89-وجــد أن زراعــة الصــنا جيــزة  -18
تكــوين أنـــزي  البيروكســيديز يســـتدل عميــر با ت ـــا   ىحــدوث تهيـــر وانــ   ـــ ىتســبب  ـــ

حــين لــ  تتكــون حــز   ىو,  ــالعديــد مــن حــز  البــروتين مقارنــة بــالكنترول )الهيــر معــداة
 بروتينية جديدة نتيجة كل معام ت العدوى.

و بمســببات أع ــان الجــذور 89-, جيــزة86-عــدوى بــذور صــن إ القطــن )جيــزة -19
  بـــريزوكتونيـــا ســـوالنى,  يوزاريـــو  مونيمي ـــور   يوزاريـــو  ســـيميتكت  و يوزاريـــو  روز  ىوهـــ

 ىة بـالهير معـداة )الكنتـرولو  ـعممت من النسبة المبوية لمحتوى البذور من الزيت مقارن
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وعــد لــوحظ أن محتــوى البــذور يومــًا.   15و  5تراوحــت بــين  ىكــل  تــرات التحنــين التــ
يومــًا نتيجــة العــدوى  15الــى  5مــن الزيــت يتنــاعط تــدريجيًا بزيــادة  تــرة التحنــين مــن 

وبمهـت أعمـى نسـبة ان  ـاض لمحتـوى  بكل مسببات المـرض السـابقة مقارنـة بـالكنترول.
 يوزاريـــو  مونيمي ـــور  عنـــد كـــل  تـــرات  ســـوالنى,البـــذور المعـــداة بريزوكتونيـــا  ى ـــ الزيـــت

 تحصين البذور المعداة لك  الصن ين.

وجـــــد أن جميـــــع ال طريـــــات  )الســـــمو  ال طريـــــةوبالنســـــبة  نتـــــاج الميكوتوكسين -21
ـــاج ا  توكســـينات  ـــذور القطـــن ال تســـتطيع انت ـــة مـــن ب  زيرالينـــان, و,2ب ,1)بالمعزول

مت صصــة ميــل  المعمــل عمــى بيبــة ىو ترايكويينــات عنــدما تمــت تنميتهــا  ــ يومونســين 
 مست مط ال ميرة. بيبة

و 89-جيـــــزة  ,86-)جيــــزةمــــن ناحيــــة أ ـــــرى وجــــد أن عــــدوى بـــــذور القطــــن  -21
 ــى  (ppb)هــا تنــتى كميــات وانــحة مــن الميكوتوكســين تبمســببات أع ــان الجــذور جعم

  ينتجـــان يـــ  و يوزاريـــو  روز  طـــري  يوزاريـــو  ســـيميتكتحيـــث وجـــد أن  بعـــض الحـــاالت.
بينمــــا  المصــــابة, 89 -, جيــــزة86 -جيــــزة ىميكوتوكســــين الزيــــرالينين  ــــى بــــذور صــــن 

و يوزاريــو  مونيمي ــور   مــ  ينتجــا ميكوتوكســين الزيــرالينين  ــى  ســوالنى ريزوكتونيــا ى طــر 
بذور ك  صن إ القطن. بالنسبة لميكوتوكسين ال يومونزنس,  قـد انتجـر  طـر  يوزاريـو  

ع وة عمى ذل  لـ  ييبـت أن المصابة.  89-, جيزة86 -بذور جيزة ىونيمي ور   قط  م
بـذور القطـن المصـابة اال  ىمن ايربعـة  طريـات الم تبـرة عـد انـتى ا  توكسـينات  ـ أى

ـــرة  أنـــر يبـــدو أن اي  توكســـينات عـــد تنـــتى  قـــط عمـــى بـــذور كـــ  صـــن إ القطـــن الم تب
 المصابة طبيعيًا. 

نمــو مســببات ايمــراض الم تبــرة.  عمــىات ال طريــة الم تبــرة كــل المبيــدأيــرت  -22
  ب عاليــة -مبيــدات بــريمس و ماكســي  و توبســين   ــض أو تيبــيطتبــين ذلــ  مــن  ــ ل 

  بتركيزاتـر -وكـان أكيـره   عاليـة مبيـد توبسـين سـوالنى, ريزوكتونيـال طر  ىلمنمو ال ط
اكســي  بتركيــزات مــن وم بـريمسالمميــون يميـر  ــإ ذلــ  مبيــدات  ىجــز   ــ 411 – 5مـن 
وماكسـي  ت وعـًا  بـريمس ىوعمى النقيض أظهـر مبيـد. المميون ىجز    411الى  – 11
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أكيـر المبيـدات  عـ وة عمـى ذلـ   ـانالمميـون.  ىجز    1  عند تركيز -عمى التوبسين
لوحظ أينـًا أن  .71رايزوكتونيا سوالنى كان ال يتاڤاكس ت   ض نمو  طر ى عالية  

عمـــل عمـــى   ـــض أو المميـــون زادت تـــدريجيًا  ىجـــز   ـــ 411 – 1ن زيـــادة التركيـــز مـــ
 ىجــز   ــ 411,  211رايزوكتونيــا ســوالنإ ومــن بينهــا كانــت تركيــزات ميــل نمــو  تيبــيط
 أكيرها  اعمية. المميون

المبيـــدات ا  أكيـــر  -ســـينكانـــت مبيـــدات ماكســـي  و بـــريمس عـــ وة عمـــى توب -23
ت و -أمـــا مبيـــدات رايـــزوليكس  ـــور .مونيمي عاليـــة  ـــإ تقميـــل نمـــو  يوزاريـــو   ال طريـــة

المبيدات الم تبرة  عالية عـن السـابقة   كانت أعل 41تو ال يتاڤاكس  71ال يتاڤاكس ت
تـــ    بـــريمسومـــن ناحيـــة أ ـــرى أظهـــر مبيـــد   ـــض نمـــو  يوزاريـــو  مونيمي ـــور . ى  ـــ

أكيــر مــن  ,  عــن المبيــدات اي ــرىيــ يوزاريــو  روز   ــض نمــو  ى   عاليــة  ــ-توبســين
  أعمـى معـدالت -مبيـدي بـريمس وتوبسـينأظهـر ت ال طريـة اي ـرى الم تبـرة . المبيدا

المميــون بالنســبة  ىجــز   ــ 1  ــض النمــو بجميــع التركيــزات الم تبــرة  يمــا عــدا تركيــز 
  ــض نمــو  ى   أكيــر المبيــدات  عاليــة  ــ-توبســين وبــريمس  ى. كــان مبيــدنلمتــو بســي

  يوزاريو  سيميتكت  تحت ظروا المعمل.

الم تبــــرة عممـــــت نمـــــو مســــببات أع ـــــان الجـــــذور  التجاريـــــة ت الحيويـــــةالمركبــــا -24
ت  ـيض  ىكـان أكيـر  عاليـة مـن الب نـت جـارد  ـ الـذى ن-الم تبرة ومن أ نـمها ريـزو

 النمو ال طإ لجميع ال طريات الم تبرة.

 ىتولي ـــة  ـــ ىالم تبـــرة ســـوا  من ـــردة أو  ـــ المرنـــية لم طريـــاتلقـــدرة درســـت ا  -25
 ,86-جيــزةالقطــن  ىزراعــة بــذور صــن تبــين أن  وعــد , طــرىوجــود أو هيــاب أي مبيــد 

 ىتولي ـة  ـ ىرنـة سـوا  من ـردة أو  ـممن ال طريات الم ىتربة معداة بذ ى  89-جيزة 
وكانـت  القطـن,هياب المبيدات ال طرية أدت الى حدوث نسبة موت عاليـة بـين بـادرات 

وكتونيـــا ســـوالنى رايز عنـــدما تمـــت عـــدوى التربـــة ب طريـــات  أكيـــر نســـبة لمـــوت البـــادرات
معاممـة بـذور وجـد أن و يوزاريو  مونيمي ور  و يوزاريو  روز  و يوزاريو  سيميتكت . بينمـا 

التربــة المعــداة ب طــر أو مجموعــة  طريــات  ىالقطــن بالمبيــدات ال طريــة عبــل زراعتهــا  ــ

الملخص 
 العربى



ــ هــذا الصــدد أظهــرت مبيــدات ى و ــ ,نســبة النباتــات الميتــة ىنقصــًا وانــحًا  ــ رنــتى عن
ماكسي   عالية أكير من هيرها من المبيدات الم تبرة وكان أعمهـ   و بريمس , -توبسين

 ت.- عالية ريزولكس

تربـة  ىلوحظ أينًا أن معاممة بـذور القطـن بالمبيـدات ال طريـة عبـل زراعتهـا  ـ -26
ذلـ  مبيـدات بـريمس وماكسـي   ىوت ـوح  ـ ,هير معداة أعطت أعل نسبة موت لمبـادرات

 ت.-وريزوليكس 41و ال يتاڤاكس ت 71ڤاكس ت  وال يتا-عن مبيدات توبسين

كانــت    وماكســي -وتوبســينيســتنتى ممــا ســبح أن المبيــدات ال طريــة بــريمس  -27
تســـببها  طريـــات  ىمقاومـــة مســـببات أع ـــان الجـــذور التـــ ىأ نـــل المبيـــدات الم تبـــرة  ـــ

ى وحتــ ,و يوزاريــو  روز  و يوزاريــو  مونيمي ــور  و يوزاريــو  ســيميتكت  ىرايزوكتونيــا ســوالن
الناتجـة  كل التراكيب التوا قيـةحالة ا صابة بتولي ة من تم  ال طريات. و  ى حالة  ى 

 ى ــ 89ال طريــات. عمومــًا كانــت نســبة حــدوث المــرض عمــى الصــنا جيــزة هــذ  عــن 
 .86-حالة الصنا جيزة ىمعظ  المعام ت أعل من القي  الممايمة  

ــة بــذور القطــن صــن  -28 بالمركبــات  89-زةوجيــ 86-جيــزة ىوجــد أينــًا أن معامم
التربـة المعـداة بواحـد أو  ىن أو الب نت جاردو عبل زراعتها  -الحيوية التجارية )الريزو

أكير من ال طريات الممرنة تقمل نسبة موت البادرات بصورة معنوية مقارنة مـع نسـبة 
معاممـــة بـــذور  الممرنـــة.التربـــة المعـــداة بال طريـــات   ـــى تحـــدث ىالمـــوت المرت عـــة التـــ

ن أوب نـــت -بالمركبــات الحيويــة التجاريــة الريــزو 89-وجيــزة 86-جيــزة ىن القطــن صــ
جــارد عممــت نســبة اصــابة البــادرات الــى أعــل عيمــة. عــ وة عمــى ذلــ   ــان  معاممــة بــذور 

ن كانــت أ نــل المعاممــة بالب نــت جــارد  ــإ   ــض -ريــزو  ىالقطــن بالمركــب الحيــو 
 نسبة اصابة البادرات بذع ان الجذور.

ـــة ســـوا  الريـــزوالمع وجـــد أن -29 ن أو الب نـــت -اممـــة بالمركبـــات الحيويـــة التجاري
 86-جيـــزة ,89-جيـــزةالقطـــن  ىمقاومـــة تمـــوث بـــذور صـــن  ىجـــارد عـــد تكـــون م يـــدة  ـــ

أع ـــــان الجـــــذور المتســـــببة عـــــن  طريـــــات رايزوكتونيـــــا ســـــوالنإ و يوزاريـــــو   بمســـــببات
الملخص    و يوزاريو  سيميتكت .يمونيمي ور  و يوزاريو  روز 

 العربى



بمبيـــدات  طريـــة  89-وجيـــزة 86-بـــذور صـــن إ القطـــن جيـــزة وجـــد أن معاممـــة -31
معظـــ   ىالزراعـــة يزيـــد طـــول الريشـــة زيـــادة معنويـــة  ـــ الحيويـــة عبـــلمعينـــة والمركبـــات 
 ىطـول الريشـة  ـ ىهذا الصدد سـجمت أعمـى زيـادة  ـ ى و  يو . 21بادرات الناتجة بعد 

ت -الريـزوليكس ىر الناتجة بعد معاممـة البـذور بالمبيـد ال طـ 86-البادرات الصنا جيزة
وكانــــت التربــــة الممويــــة ب طــــر  يوزاريــــو  مونيمي ــــور .  ىن  ــــ-ريــــزو ىوالمركــــب الحيــــو 

  أ نـل معـام ت البـذرة المسـببة لزيـادة طـول الريشـة -ن يـ  توبسـين-بـالريزوالمعاممة 
 .ىالتربة المعداة ب طر رايزوكتونيا سوالن ى  89-بادرات صنا القطن جيزة ى 

المركبــات ســوا  بالمبيــدات ال طريــة أو  89-جيــزة كــل معــام ت بــذور صــنا -31
التربة المعداة ب يوزاريو  سـيميتكت  تقمـل طـول ريشـة البـادرات الناتجـة بكييـر  ى  الحيوية

عبـل  المركبـات الحيويـة. أما معاممة بذور القطن بالمبيدات ال طرية أو 1-عن الكنترول
أدت الــى زيــادة طــول ريشــة و  قــد 2-التربــة العاديــة )دون عــدوى كنتــرول ىالزراعــة  ــ

والمركبــات  41ت -البــادرات الناتجــة عــن معاممــة البــذور بمبيــدات ماكســي  وڤيتاڤــاكس
الناتجـــة عـــن المعـــام ت أي ـــرى أو الكنتـــرول.  ون أو الب نتـــا جـــارد أ-الحيويـــة ريـــزو

ــــابى أن مبيــــدات ريــــزوليكس ــــدات -عمومــــًا أيبتــــت النت ت وماكســــي  كانــــت أ نــــل المبي
 ىبينمـا المركـب الحيـو  ,86-جيـزةزيادة طول ريشة بادرات صـنا  ىرة  ال طرية الم تب

حالــة الصــنا  ىكانــت اي نــل  ــ 71ت -  وڤيتاڤــاكس-ن والمبيــدات توبســين-ور يــز 
 .89-جيزة

بالمبيــدات ال طريـــة أو  86-وجــد أينــًا أن معاممـــة بــذور القطـــن صــنا جيـــزة -32
يـــات الممرنـــة لهـــا تـــذيير التربـــة المعـــداة بال طر  ىالمركبـــات الحيويـــة عبـــل زراعتهـــا  ـــ

ــ ــة اذا مــا عورنــت بالبــذور  ىنقــط طــول الجــذور, والــوزن الجــاا  ــى ممحــوظ   المعامم
و. ومـــن 1-التربـــة المعـــداة بال طريـــات الم تبـــرة )كنتـــرول ىالهيـــر معاممـــة والمنزرعـــة  ـــ

عوممــت بهــا البــذور وزادت مــن طــول الجــذور المعاممــة بمبيــد بــريمس يــ   ىالمبيــدات التــ
ربــة معــادة برايزوكتونيــا ســوالنإ أو  يــوزاري  ســيميتكت . عــ وة عمــى ذلــ  ت ىزراعتهــا  ــ

الب نتـــا  ىبالمركـــب الحيـــو  أو 71ت-أدت معاممـــة البـــذور بمبيـــدات ماكســـي  وڤيتاڤـــاكس
الملخص 

 العربى



تربــة معــداة ب طــر  ىجــارد الــى زيــادة طــول جــذور البــادرات المعاممــة حتــى اذا زرعــت  ــ
  يوزاريو  سيميتكت  . 

لقطـــن بالمبيـــدات ال طريـــة أو المركبـــات الحيويـــة عبـــل وجـــد أن معاممـــة بـــذور ا -33
و تزيـد 2-مـن ال طريـات الممرنـة )كنتـرول ىالتربة العادية الهير معداة بـذ ىزراعتها  

الناتجــــة مــــن بــــذور هيــــر معاممــــة  مــــن تمــــ  مــــن طــــول جــــذور البــــادرات الناتجــــة أكيــــر
ة أ ـرى, وجـد و. مـن ناحيـ1-تربة هيـر ممويـة )كنتـرول ىومنزرعة   بالمبيدات ال طرية

 ى  عبــل الزراعــة  ــ-توبســين ىبالمبيــد ال طــر  89-أن معاممــة بــذور القطــن صــنا جيــزة
طـول  ى يوزاريو  مونيمي ور  أدت الـى زيـادة  ـ أو سوالنىالتربة معداة ب طر رايزوكتونيا 

ـــ ـــة اي ـــرى الت ـــات الحيوي ـــدات أو المركب ـــة المبي ـــى  ىالجـــذور اذا مـــا عورنـــت ببقي أدت ال
كل معـام ت بينما أدت . 1-أهمب ايحيان مقارنة بالكنترول ىر  تناعط طول الجذو 

تربـة معـداة ب طـر  ىالبذور سوا  بالمبيدات ال طرية أو المركبات الحيوية عبل الزراعة  
طـول جـذور البـادرات الناتجـة مقارنـة حتـى بذعـل ايطـوال  يلقممالى ت  يوزاريو  سيميتكت 

حيـــة أ ـــرى ,  ـــ ن معاممـــة البـــذور بالمبيـــد و. ومـــن نا1-معاممـــة )كنتـــرول ىالمســـجمة  ـــ
حالــــة التربــــة المعــــداة ب طــــر  ىت كانــــت أ نــــل المعــــام ت  ــــ-رايــــزوليكس ىال طــــر 

طـــول جـــذور البـــادرات الناتجـــة مقارنـــة  ى  حيـــث أدت لزيـــادة معنويـــة  ـــبـــ يوزاريـــو  روز 
 بالبذور المعاممة بالمبيدات  ال طرية اي رى أو معاممة  الكنترول.

بالمبيــدات  89-وجــد أن معاممــة بــذور القطــن صــنا جيــزة  ن ــس الوعــت, ى ــ -34
-تربــة هيــر معـداة بال طريــات )كنتــرول ىال طريـة أو المركبــات الحيويـة عبــل زراعتهــا  ـ

. أينًا وجد أن معاممـة بـذور القطـن 1-و يقمل طول الجذور مقارنة بمعاممة الكنترول2
ــذ 89-صــنا جيــزة   ىيــة عبــل زراعتهــا  ــمــن المبيــدات ال طريــة أو المركبــات الحيو  ىب

يـو   21تقمـل الـوزن الجـاا لمبـادرات الناتجـة بعـد  ىتربة معداة ب طـر رايزوكتونيـا سـوالن
مـن المبيـدات ال طريـة و المركبـات الحيويـة  ىمن الزراعة. بينما أدت معاممة البـذور بـذ

 ىتربـة معـداة ب طـر  يوزاريـو  مونيمي ـور  الـى حـدوث زيـادة ممحوظـة  ـ ىعبل الزراعة  ـ
هــذا الصــدد كانــت  ىو ــ 1-وزن الجــاا لمبــادرات الناتجــة مقارنــة  بمعاممــة الكنتــرولالــ

الملخص 
 العربى



  أ نــــــــل -بــــــــريمس وتوبســــــــين و , وماكســــــــي 71ت-المعاممــــــــة بمبيــــــــدات ڤيتاڤــــــــاكس
 سبـــر يمـــ ىن والمبيـــد ال طـــر -ور يـــز     ىالمعـــام ت. أينـــًا وجـــد أن المركـــب الحيـــو 
عـداة ب طـر  يوزاريـو  سـيميتكت  التربـة الم ىكانت أ نل معام ت البذور عبل الزراعة  

حـين  ى ـ ,1-حيث زادت مـن الـوزن الجـاا لمبـادرات الناتجـة مقارنـة بمعاممـة الكنتـرول
الـوزن الجــاا لمبــادرات  ى ــ ىحــدوث   ــض معنـو  ىتسـببت بقيــة المعـام ت اي ــرى  ـ

ن والمبيـد -ور يـز  ىالناتجة. من ناحية أ رى , وجد أن معاممـة البـذور بالمركـب الحيـو 
تربــة هيــر معــداة  ىكانــت أ نــل المعــام ت عبــل الزراعــة  ــ  41ت-ڤيتاڤــاكس ىال طــر 

واســـــتدل عميهـــــا مـــــن زيـــــادة الـــــوزن الجـــــاا لمبـــــادرات الناتجـــــة مقارنـــــة و  2-الكنتـــــرول)
 )البذور الهير معاممةو. 1-الكنترول

المركبــات عممــت معاممــة بــذور القطــن بالمبيــدات ال طريــة أو  أ ــرى,مــن ناحيــة  -35
لمســببات أع ــان الجــذور تحــت ظــروا الحقــل. وكانــت  ىير المرنــمــن التــذي الحيويــة

أ نـل  71ت-يميهمـا ال يتاڤـاكس 71  -المعاممة بالمبيـدات ال طريـة ماكسـي  و توبسـين
القطـن  ى  ـض التـذيير المرنـإ لمسـببات أع ـان الجـذور لصـن  ىالمعام ت  عالية  ـ

. ومـــن  2111,  2111 ةالزراعـــ موســـمىو  ـــ ل  89-جيـــزة ,86-)جيـــزةالم تبـــرين 
ن أ نـــمها  ـــإ   ـــض التـــذيير المرنـــى لمســـببات -بـــين المركبـــات الحيويـــة كـــان ريـــزو

القطــن  ــ ل ذات  ىكــ  صــن  ىأع ــان الجــذور حيــث زاد مــن نســبة النباتــات الحيــة  ــ
 الموسمين الزراعيين.

التجاريـــة أدت معاممـــة بـــذور القطـــن بالمبيـــدات ال طريـــة أو المركبـــات الحيويـــة  -36
, عـدد اي ـرع حالسـمـن طـول ا الـى زيـادةاومـة مسـببات أع ـان الجـذور زراعتهـا لمق عبل

النباتــات, عــدد المــوز المت ت /نبــات , وزن المــوزة )ج و/نبــات,  محصــول  عمــىالميمــرة 
القطن )ج و/نبـات, متوسـط محصـول القطـن الشـعر )ج و/نبـات, محصـول بـذرة القطـن 

لقطـن الشـعر )عنطــار/ )ج و/نبـات, محصـول القطـن الزهـر )عنطــار/  ـدانو, محصـول ا
محصـــول كـــ   ى ـــدانو, محصـــول بـــذرة  القطـــن )كجـــ /  ـــدانو وطـــول شـــعرة القطـــن  ـــ

و  ـــ ل الموســـمين الـــزراعيين مقارنـــة بالبـــذور  89-, جيـــزة 86-القطـــن )جيـــزة ىصـــن 
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 71ت-الهيـــر معاممـــة )الكنتـــرولو. عمومـــا, كانـــت معاممـــة البـــذور بمبيـــدات ڤيتاڤـــاكس
ن أ نل المعام ت  إ هذا الصـدد. كمـا -ور يز  ىوالمركب الحيو  41ت-وڤيتاڤاكس 

 وانـ  مقارنـة بالمبيـداتن لهمـا تـذيير -ريـزو تبين أن المركبات الحيوية ب نتا جـارد و
     ت عن الهير معاممة )الكنترولو.-ال طرية الم تبرة ميل ماكسي  أو ريزوليكس

 
SUMMARY 

Cotton (Gossypium hirsutum L.) is one of the most 

important fiber and oil crops in Egypt and many other countries 

all over the world. It is attacked by several disorders, which 

resulted from insects, fungi, bacteria, nematodes and others at 

the different stages of growth. Cotton seedling diseases whether 

pre or post emergences are world wide problem, often causing 

serious stand losses. A number of soil and seed borne pathogens 

can infect cotton seedlings individually or in association as a 

disease complex. Cotton plants are subjected to attack by various 

pathogenic fungi causing several diseases during different stages 

of growth.  

The obtained results of the present study could be 

summarized as follows: 

1-     Isolation trials from different parts of cotton seeds of cvs 

Giza-86 and Giza-89 (before and after delinting, testa  and 

cotyledons) resulted in several fungi which belonging to 5 

genus and 11 species. The isolated fungi were purified and 

identified as Alternaria alternata, Aspergillus niger, 

Fusarium dimerum, Fusarium moniliforme, Fusarium nivale, 

Fusarium roseum, Fusarium semitectum, Fusarium 

tricinectum, Fusarium solani, Penicillin spp and Rhizoctonia 
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