
11 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 1 (2012) 

   Research Paper (Biology: Fungi)   )فطور :حياتيات( وثبحــ 
    

 في تحفيز بزوغ بادرات القطن األخضر الزغبذات  المصاحبة لبذور القطن وردور بعض الفط
  

  ، محمد عبد الخالق الحمداني، سحر نعيم عبد الوھاب وايمان عباسيونسمكارم محمد بشير 
 ؛ma_alhamdany@yahoo.com: ، العراق، البريد االلكترونيبغداد ،والتكنولوجيا وزارة العلوم ،دائرة البحوث الزراعية

makarim_bashir@yahoo.com  
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 .16-11 :30مجلة وقاية النبات العربية، . بزوغ بادرات القطنفي تحفيز  األخضر الزغبذات 

بالمقارنة مع البادرات الناتجة من زراعة بذور إعتيادية  أخضر زغبحدوث تحفيز معنوي في بزوغ بادرات القطن الناتجة من زراعة بذور قطن ذات بسبب 
  عمليات العزل والتنقية والتشخيص إلى  خضعت تلك البذور ،أخضر زعبذات تثبيطي في التربة المزروعة ببذور قطن فعل وثبوت وجود  أبيض زغبذات 

   Aspergillus flavus-oryzae، A. clavatus العزالترواشح ب معاملتها أو ة باألبواغوجد بأن تغليف بذور القطن العادي .من خالل زراعة البذور في بيئة غذائية
عزالت األنواع  انعكس تأثير .Aspergillus flavus-oryzae وبأفضلية للعزلة وبدرجات متفاوتة غ بادرات القطنالمئوية لبزو  النسب معنوياً  حسن A. nidulans و

  .أبيض زغبذات  البادرات الناتجة من زراعة بذور قطن اعتياديةبها بالمقارنة على أطوالكذلك الجاف لجذور البادرات و  الوزنوبفروق معنوية على  ايجاباً  المذكورة
  .Aspergillus sppقطن، تحفيز بزوغ البادرات، : فتاحيةكلمات م

  
  المقدمة

 

 على البذور استخدام المبيدات الفطريةإلى  يلجأ الكثير من المزارعين
 التربة مع المنقولةالممرضة  الكائناتضد  هالتوفير حماية جيدة في مهد

سقوط البادرات  البذور أو تعفن ضتسبب امرا ما غالباً  ، والتي)10(
خيرة الكبيرة التي ظهرت في السنوات األن المشاكل إ .)20 ،6 ،4(

 )7(البيئة من جهة  عناصربسبب االستخدام المفرط للمبيدات كتلوث 
تطور سالالت من المسببات الممرضة ذات مقاومة لفعل تلك و 

واسعة في البحث عن وسائل  قد فتح آفاقاً  ،المبيدات من جهة أخرى
فر حماية عالية تماثل أو تتفوق على تلك التي قد تو  )16( احيائية آمنة

قدرة عالية لبعض عوامل سجلت  ).15 ،9 ،5( توفرها بعض المبيدات
 .Trichoderma sppخاصة بعض عزالت الفطر بالمكافحة االحيائية و 

منها زيادة معنوية  عددسبب إذ  ،في تحفيز نمو البادرات والنباتات
زيادة في نمو نباتات البرسيم  تسجلكما  .)3 ،2 ،1( لنموواضحة في ا

نتيجة  )Mychorrhiza( )19(الجذرية  ورالفطنتيجة الستخدام بعض 
لوحظ في . للفوسفور في زيادة امتصاص النباتات المعروف لدورها

 تحفيزعلى  العوامل االحيائيةقدرة بعض  تتناول التي الدراسات ىحدإ
 T. virideلفطر ا أحد عزالتامتالك  ،نتاجو تزيد اإلأنمو النبات 

 المعاملة به )Mung-Indian( القابلية على تحفيز نمو نباتات الماش
 ،Penicillium lilacinus لألنواع الرواشح الفطرية أنب وجد ، كما)12(

Aspergillus flavus، A. niger، Alternaria brassicicola،  
A. triticina  وFusarium solani  ًدا تعقد نيماتو في كبح  فعاالً  تأثيرا

نباتات الحمص جذور  صابةإ من Meloidogyne incognita الجذور

 Macrophomina phaseolina الممرض بوجود أو عدم وجود الفطر
بلغ الفعل التثبيطي  .)23( ات الناتجةتحسن نمو النبات عن فضالً 

 Paceliomyces لرواشح األنواع المذكورة مستوى الفعل التثبيطي للفطر

lilacinus  تعقد الجذور بنيماتودا صابة نبات الحمصإكبح في  
M. incognita  والفطرMacrophomina phaseolina  ًعن  فضال

 كليهمابسواء بالنيماتودا أو بالفطر أو  تحسين نمو النباتات المصابة
   ).24( معاً 

 Trichoderma بالفطر البندورة/ملطماطبذور ا معاملة حققت

harzianum، Penicillium lilacinus، Gliocladium. virens، 
مكافحة تامة   .Streptomyces sppو  Rhizobium melilotiالبكتريا 
بذور  زيادة في انباتو  ،Fusariumm oxysporumللفطر 
 للنباتات المجموع الخضري األوزان الطرية وأطوالو  البندورة/مالطماط
  أعلى وزن سجل في القطن  ).18( بنباتات معاملة الشاهدمقارنة 

  إختزال اإلصابة إلى  للنباتات إضافة رطب للمجموع الخضري
   Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solaniبالفطور 

عند زراعة بذور معاملة بتوليفة من البكتريا  Fusarium solaniو 
Pseudomonas aeruginosa  والفطرTrichoderma koningii 

 مختلفةلعزالت  الفطرية حدى الدراسات الرواشحإفي استخدمت  ).22(
كمخصبات بسبب  A. nigerو  Aspergillus oryzae من النوعين

في التربة  وجودهماوبذلك اعتبر  ،)11(النباتات التحفيزي لنمو  اتاثيرهم
على  المساعدة مجموعة من االنزيمات لقدرتهما على إنتاج مهم جداً 

  .اتهضم النشويات والبروتينات والسيللولوز وتحطيم السكري
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بعض عزالت أنواع استخدام  إمكانيةإلى  )Kistner )14 أشار
أو  ،بذورال تغليفل وأبالصورة الجافة كسماد،  Aspergillus الفطر
   .تربة المعدة للزراعةإضافتتهم للو أالنهايات المقطوعة للنباتات  تعفير

القطن بذور  تفوق سبابعن أالتحري  إلى  الدراسة الحالية هدفت
النسب المئوية لبزوغ بادراتها مقارنة ببادرات في  األخضر الزغبذات 

 في المستقبل يف ذلكظوٕامكانية تو  ،األبيض الزغبذات  العاديةالبذور 
  .تحسين إنتاج النباتلحيائية األالمكافحة  كأحد وسائل

 

  مواد البحث وطرائقه
  

 أخضر زغبالمصاحبة لبذور قطن ذات  لفطورا وتحديد هويةعزل 

 غمر الجزء األول ،جزئينإلى  أخضر زغبطن ذات ق بذورجزئت 
من % 0.5نسبة  من محلول يحتوي على %10دقائق في  3ولمدة 

  لمدة دقيقة واحدة خراآل القسم غمر فيما الصوديوم يتهايبوكلور 
المعقمة عدة مرات بالماء  غسلت البذور .كلوريد الزئبقمن  %0.1بـ 

ين بطاطا الغذائي الوسطينزرعت على و  المقطر المعقم ثم جففت
جميع  حضنت .Rose Bengal Agarو  (PDA) دكستروز آجار

فحصت المستعمرات الفطرية . لمدة سبعة أيام سº 28 عند األطباق
إلى نس وفي بعض الحاالت الج حتى مستوى تم تحديدهاو ونقيت 
  .النوعمستوى 

 

 في أخضر زغبمن بذور قطن ذات  المعزولة ورلفطلالتأثير التحفيزي 
 قطن ال بادراتغ بزو 

 1للصنف اشور  بيضاء ذات شعيرات قطن عقمت بذور -التجربة أ 
ولوثت بكل عزلة من  هانفسالطريقة السابقة ببمحلول كلوريد الزئبق 
 Aspergillus flavus-oryzae،  A. clavatus: العزالت الفطرية التالية
 تأستخدم .A. flavus-oryzae + A. clavatusومزيج من العزلتين  

 أخضر زغبذات  غير ملوثة وبذور أبيض زغبقطن ذات  بذور
وبثالثة مكررات  اصص بالستيكيةبذور كل معاملة في  زرعت .للمقارنة

سجلت . سº 40- 38 عند وتركت) بمعدل عشرة بذور في كل مكرر(
 أعداد البادرات البازغة بشكل كامل في كل معاملة في اليوم التاسع

 عند مستوىدم أختبار دنكن المتعدد استخ .وحسبت نسبها المئوية
  .)25(في تحليل النتائج  0.05 احتمال

  
 1للصنف اشور  أبيض زغبقطن ذات  عقمت بذور -  بالتجربة 

ثم  في التجربة أ، المذكورة  الطريقةببنفس  يضاً أبمحلول كلوريد الزئبق 
 flavus-oryzae :لوثت بمستخلصات النموات الفطرية التالية

Aspergillus، A. nidulans و A. clavatus، ومزيج من الفطرين  
A. flavus-oryzae + A. nidulans  أو A. flavus-oryzae +  

A. clavatus    أوA. nidulans  +A. clavatus   بعد اسبوعين من
 Czapek's broth بكساتنميتها على البيئة الغذائية السائلة ج

medium)(.   
وبذور  أبيض زغبطن ذات أستخدمت كما في التجربة أ بذور ق

اصص  في بذور كل معاملة زرعت .للمقارنة أخضر زغبقطن ذات 
وبواقع عشرة بذور لكل مكرر وضعت تحت  بثالثة مكررات بالستيكية

سجلت أعداد البادرات البازغة بشكل . سº 40- 38عند  ظروف حرارة
استخدم . وحسبت نسبها المئوية كامل في كل معاملة في اليوم التاسع

تحليل النتائج  في 0.05 إحتمال عند مستوىختبار دنكن المتعدد ا
)25.(  
  

نمو  في أخضر زغبقطن ذات  من بذور المعزولة ورالفطبعض تأثير 
   بادرات القطن

تجربة المستخلصات ( ب التجربة الموجودة في قلعت بادرات القطن 
ذري وأوزان المجموع الجبعد شهر من الزراعة وقيست أطوالها  )الفطرية

إلختبار  إستناداً  حللت النتائج إحصائياً . بادرة في جميع المعامالت لكل
   ).25( 0.05 احتمال عند مستوىدنكن المتعدد 

 
 

  شةلنتائج والمناقا
  

 أخضر زغبالمصاحبة لبذور قطن ذات  ورالفطعزل وتشخيص 

ذات  المصاحبة لبذور قطن ورالفطمجموعة من  توشخص تعزل 
 ،)21( وآخرون Samsonلـ  تاح التصنيفيبموجب المف زغب أخضر

 ،.Penicillium spp.، Rhizopus spp :شملت األنواع التالية
Aspergillus niger، A. flavus-oryzae، A. nidulans،  

A. parasiticus  وA. clavatus.  أستبعدت األنواع الثالثة األولى من
النوع  عتمد اسما .تحفيز بزوغ البادراتتها في ءالدراسة وذلك لعدم كفا

A. flavus-oryzae النوعين بين مظهرياً  وذلك لصعوبة التمييز  
A. flavus وA. oryzae )21(  ولعدم إنتاج العزلة المذكورة سموم

ء حول المستعمرة النامية عدم تكون هالة زرقا من خالل توكسيناألفال
ت على البيئة الغذائية مستخلص جوز الهند الخاصة بإختبار قدرة العزال

  ).13 ،8(توكسين الفطرية على إنتاج األفال
  

 في أخضر زغبالمعزولة من بذور قطن ذات  ورللفطالتأثير التحفيزي 
   قطنالبزوغ بادرات 

 الملوثة أبيض زغبقطن ذات  بذورزراعة المتعلقة بنتائج الظهرت أ
: شملت) 1جدول ( Aspergillusمن الفطر  معينةأنواع  بأبواغ عزالت

A. flavus-oryzae، A. clavatus ،ومزيج من الفطرين  
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A.flavus-oryzae   +A. clavatus في النسب المئوية  جميعاً  تفوقها
البادرات الناتجة من زراعة بذور قطن ذات مقارنة ب البازغة للبادرات
مع تفوق العزالت الفردية  واعنغير ملوثة بأبواغ تلك األ أبيض زغب

على معاملة  %)56.6-50.0( معنوياً  األخضر ذات الزغببذور الو 
في  األخضر الزغببذور القطن ذات تفوقت  .%)40(خليط العزلتين 
إعتيادية بذور البادرات الناتجة من زراعة  على )%50(إنتاج البادرات 

مما يعكس الفعل التحفيزي بفروق معنوية و  )%6.6(أبيض  زغبذات 
المذكورة أعاله  الفطرية العزالت أو األخضر ذات الزغبلبذور ل الواضح

يفها بنجاح لزيادة الكثافة النباتية لنباتات القطن في ظوالتي يمكن تو 
ن أغلب ر السيما وأالحاصل في كمية البذا وحدة المساحة وتقليل الهدر

بذور قطن في  6- 5وضع ما بين إلى  ما يلجأون المزارعين غالباً 
   .عند الزراعة) مهد البذرة(الجورة 

  
تسعة أيام من ئوية لبزوغ بادرات القطن بعد النسب الم. 1جدول 

  ..Aspergillus sppتلويث بذورھا بعزالت الفطر زراعتھا بعد 
 Table 1. Seedling emergence rates in cotton nine days 
after sowing seeds treated with spores of Aspergillus spp. 
isolates. 

  

 Treatments  المعامالت

ةالنسبة المئوي
للبزوغ الكامل 
  لبادرات القطن

% of complete 
emergence of 

cotton seedlings
  غير ملوثة بشعيرات بيضاءقطن  بذور

Untreated white lint cotton seeds 
  

6.6 c 

 غير ملوثة بشعيرات خضراءقطن  بذور
Untreated green lint cotton seeds 
 

50.0 a

 العزلة بأبواغ ثةملوذات شعيرات بيضاء  قطن بذور
A. flavus-oryzae 

White cotton seeds inoculated with spores of 
A. flavus-oryzae  
 

50.0 a

 العزلة بأبواغ ملوثة أبيض زغبذات  قطنبذور
A. clavatus 

White lint cotton seeds inoculated with spores 
of A. clavatus 
 

56.6 a

 يط أبواغ العزلتينبخل ملوثة زغبذات  قطن بذور
A. flavus-oryzae + A. clavatus  

White lint cotton seeds inoculated with spores 
of A. flavus-oryzae + A.clavatus 

40.0 b

ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى  بنفس األحرفرقام المتبوعة األ
  ).8.5= أقل فرق معنوي( 0.05احتمال 

Values followed by the same letter are not significantly different 
at P= 0.05 (LSD = 8.5). 

 

 للفطر أظهرت نتائج زراعة البذور الملوثة بالعزالت الفطريةكما 
Aspergillus  ) تفوق العزلة  )2جدولA. flavus-oryzae  وبشكل

حيث بلغت  ،بادرات القطن تحفيز بزوغ فيعلى بقية العزالت معنوي 

تراوحت النسب المئوية لبزوغ  .%70 البازغة بادراتللالمئوية  النسبة
 وخليط العزلتين إنفرادياً  ،A. clavatusالبادرات للبذور الملوثة بالعزالت 

% 40بالمقارنة مع  %55إلى  50من  A. flavus-oryzaeمع العزلة 
بأبواغ  غير ملوثة أخضر زغبللبادرات البازغة من زراعة بذور ذات 

   .الفطر
  

بعد تسعة أيام من بادرات القطن  لبزوغالنسب المئوية . 2جدول 
 الفطربمستخلصات عزالت مختلفة من زراعتھا بعد معاملتھا 

Aspergillus spp. .  
Table 2. Cotton seedling emergence rates nine days after 
sowing seeds treated with cultural filtrates of Aspergillus 
spp. 

 

 Treatments  معامالتال

النسب المئوية 
للبزوغ الكامل 
  نلبادرات القط

% of complete 
emergence of 

cotton seedlings 
  غير ملوثة أبيض ذات زغبقطن  بذور

Untreated white lint cotton seeds  
 

10 d 

  غير ملوثة زغب أخضر ذاتقطن بذور
Untreated green lint cotton seeds 
 

40 c 

 العزلة معاملة براشح أبيض زغبذات  قطن بذور
A. flavus-oryzae  

White lint cotton seeds treated with culture 
filtrate of A. flavus-oryzae 
 

70 a  

 معاملة براشح العزلة زغب أبيضقطن ذات  بذور
A. nidulans 

White lint cotton seeds treated with culture 
filtrate of A. nidulans 
 

40 c 

 معاملة براشح العزلة أبيض زغبقطن ذات  بذور
A. clavatus   

White lint cotton seeds treated with culture 
filtrate of A. clavatus 
 

55 b 

معاملة بخليط راشح  أبيض زغبقطن ذات  بذور
  A. flavus-oryzae + A. nidulans العزلتين

White lint cotton seeds treated with culture 
filtrates of A. flavus-oryzae  + A. nidulans 
 

50 b  

معاملة بخليط راشح  أبيض زغب قطن ذات  بذور
  A. flavus-oryzae + A. clavatus العزلتين

White lint cotton seeds treated with culture 
filtrates of A. flavus-oryzae + A. clavatus 
 

50 b 

معاملة بخليط راشح  أبيض زغبقطن ذات  بذور
 A. nidulans + A. clavatus العزلتين

White cotton seeds treated with culture 
filtrates of A. nidulans + A. clavatus 

55 b 

ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى  نفس األحرفرقام المتبوعة باأل
 )7.4= قل فرق معنوي أ( 0.05احتمال 

Values followed by the same letter are not significantly different 
at P= 0.05 (LSD = 7.4) 
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وبغض النظر عن إختالف مستويات تحفيز بزوغ البادرات فيما 
على  أو في مخاليطها، فقد تفوقت جميعاً  بين العزالت الفطرية فردياً 

أبيض زغب النسبة المئوية لبزوغ البادرات الناتجة من زراعة بذور ذات 
 تحفيزياً  تأثيراً  A. nidulans أظهر). 2جدول ( %10والتي ال تتعدى 

وهي % 40حيث بلغت النسبة المئوية لالنبات  أقل ةنبات ولكن بدرجلإل
  . أخضر زغببذور ذات من مماثلة لتلك النسبة المالحظة في بادرات 

  
 في قطن ذات شعيرات خضراء من بذور المعزولة الفطور بعضتأثير 
  ادرات القطنبنمو 

التجربة  لبادرات الجذرياألوزان الجافة للمجموع أظهرت نتائج قياس 
 )3جدول (بعد شهر من الزراعة  )تجربة الرواشح الفطرية( السابقة
 لجذور البادرات الناتجة من زراعة بذور الوزن الجافمعدل ارتفاع 

بذور (اهد الشبمعاملة مقارنة  A. flavus-oryzaeالعزلة  معاملة براشح
معاملة أو تلك الناتجة من بذور  ،)معاملة بالبيئة الغذائية السائلة

للجذر  بلغ معدل الوزن الجافحيث . الفطرية بقية العزالت برواشح
وبفرق  مغ 210 لبادرات بذور القطن التي لوثت بهذه العزلة الواحد

  العزلة معاملة راشحيليها في ذلك  ،معنوي عن بقية العزالت
A. nidulans، ثم A. clavatus  بلغ معدل الوزن الجاف للجذر  حيث
البذور الملوثة  ثم ،على التوالي ،مغ 140و  170 امالواحد لبادراته

 + A. flavus-oryzaأو  A. clavatus + A. nidulans العزلتينبخليط 
A. clavatus بلغ معدل الوزن الجاف للجذر الواحد لبادراتها حيث  

  + A. flavus-oryzae لوثة بخليط العزلتينالبذور الم أما .مغ 130
A. nidulans،  مغ 120بلغ معدل الوزن الجاف لجذور بادراتها  فقد 

لم تالحظ أي فروق معنوية في  .)3جدول (بينهم وبدون فروق معنوية 
عن تلك  )مغ 60(الوزن الجاف لجذور بادرات الشعيرات البيضاء 

 ذات الزغببذور الاعة المسجلة في جذور البادرات الناتجة من زر 
  . )مغ 100( األخضر

  تفوق العزالتإلى  أشارت نتائج أطوال البادرات
A. flavus-oryzae ،A. nidulans، A. clavatus وجميع المخاليط ،

ترواحت أطوال البادرات  .الثنائية للعزالت الثالثة على معاملة الشاهد
سم  2.95مع سم في جميع المعامالت بالمقارنة  3.84إلى  3.35من 

بلغ طول  في حين. أبيض زغبكمعدل ألطوال بادرات بذور قطن ذات 
غير معاملة  أخضر زغببادرات القطن الناتجة عن زراعة بذور ذات 

  .سم 3.24
  

  
  
  
  

الوزن الجاف وطول بادرات قطن بعمر شھر ناتجة من . 3جدول 
  .spp. Aspergillus عزالت مختلفة من الفطر بذورمعاملة برواشح

Table 3. Root dry weight and seedling length of one month 
old cotton seedlings produced from seeds treated with 
different isolates of cultural filtrates of Aspergillus spp. 
 

 Treatments  المعامالت

األوزان 
 الجافة للجذر

  )مغ(
Root 

weight 
(mg) 

طوال أ
 البادرات

  )سم(
Seedlings 

length 
(cm) 

  غير ملوثة زغب أبيض ذاتقطن  بذور
Untreated white lint cotton seeds 
 

60 d 2.95 c 

  غير ملوثة زغب أخضر ذاتقطن بذور
Green lint cotton seeds Untreated 
 

100 cd  3.24 bc  

 معاملة براشح بيضأ زغبذات  قطن بذور
  A. flavus-oryzae العزلة

White lint cotton seeds treated with 
culture filtrate of A. flavus-oryzae 
 

210 a  3.84 a  

معاملة براشح  أبيض زغبقطن ذات بذور
  A. nidulansالعزلة 

White lint cotton seeds treated with 
culture filtrate of A. nidulans 
 

170 ab  3.77 ab  

معاملة براشح  أبيض زغبقطن ذات بذور
   A. clavatusة العزل

White lint cotton seeds treated with 
culture filtrate of A. clavatus 
 

140 bc  3.44 abc  

معاملة بخليط  أبيض زغبقطن ذات  بذور
 + A. flavus-oryzae راشح العزلتين

A. nidulans  
White lint cotton seeds treated with 
culture filtrates of A. flavus-oryzae + 
A. nidulans 
 

120 bc  3.73 ab 

معاملة بخليط  أبيض زغبقطن ذات  بذور
 + A. flavus-oryzae راشح العزلتين

  A. clavatus  
White lint cotton seeds treated with 
culture filtrates of A. flavus-oryzae + 
A. clavatus 
 

130 bc  3.35 abc 

معاملة بخليط  أبيض زغبقطن ذات  بذور
 A. nidulans + A. clavatus راشح العزلتين

White lint cotton seeds treated with 
culture filtrates of A. nidulans + A. 
clavatus 

130 bc  3.80 a  

ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى  بنفس الحرفرقام المتبوعة األ
 .)0.51=ولألطوال  50.2= أقل فرق معنوي لألوزان( 0.05احتمال 

Values followed by the same letter(s) are not significantly 
different at P= 0.05 (LSD = 50.2 for weight and 0.51 for length). 

  
جميع التجارب السابقة تفوق بذور القطن ذات يتضح من    

النسب في الزغب األبيض بذور القطن ذات  على األخضر الزغب
عزلة  جريت، وتفوقأوفي جميع التجارب التي  اتهاالمئوية لبزوغ بادر 

المعزولة من تلك البذور على بقية العزالت  A. flavus-oryzae النوع
 لبزوغ بادرات بذور القطن الملوثة بذورها بأبواغ تلك العزلة في تحفيزها
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 طوالأزيادة  في يضاً أكما اتضح تأثيرها  .لفطريةمقارنة ببقية العزالت ا
يليها في ذلك بقية العزالت أو  اوزن الجاف لجذورها،ادة وزي البادرات

إن التحفيز الحاصل في بزوغ بادرات القطن  .خليطها وبدرجات متفاوتة
و أبزوغ البادرات، ل المحفزة فراز تلك العزلة لبعض الموادإإلى  يعزى قد

لها القابلية على تثبيط ) bio-control agents(بيولوجية  كعواملتعمل 
سببات المرضية الموجودة في التربة أو على البذور والتي تعيق عمل الم

جديدة للتوسع في معرفة تلك  فاقاً آهذا البحث يفتح ). 17(نمو النبات 

ومحاولة تجربتها لمعرفة مدى فعاليتها تنقيتها  والمواد عن طريق عزلها 
بل  فقط عمليتي إنبات البذور وبزوغ البادرات ليس للقطنفي تحفيز 

محاصيل كثيرة لتكون أحد عناصر الحزمة المتكاملة في إدارة  لبذور
لفعاليتها التحفيزية لبزوغ البادرات وزيادة إنتاجية محاصيل المحصول 

إقتصادية كما لوحظت في تجارب عديدة على محاصيل الذرة الصفراء 
عزالت النوع  ىحدإوالبنجر األحمر والجزر نتيجة معاملة التربة بأبواغ 

A. flavus-oryzae )14.(  
 

Abstract 
Younus, M.M.B., M.A. Al-Hamdany, S.N. Abdul-Wahab and I. Abas. 2012. The Role of Some Fungal Isolates 
Associated with Green Color Lint Seeds on Stimulating Emergence of Cotton Seedlings. Arab Journal of Plant 
Protection, 30: 11-16. 

The seedling emergence stimulation effect observed in cotton seeds with green color lint was found associated with many fungal 
isolates of Aspergillus spp. Coating cotton seeds with spores of some isolates or treating seeds with cultural filtrates of Aspergillus flavus-
oryzae, A. nidulans and A. clavatus individually or in combination, was found to significantly increase seedlings emergence. When different 
fungal isolates were compared, Aspergillus flavus-oryzae was found to be the best. Moreover, these fungal isolates, significantly improved 
the seedling root dry weight and length compared to those of untreated cotton seeds.  
Keywords: Cotton, stimulation of seedling emergence, Aspergillus spp. 
Corresponding author: M.A. Al-Hamdany, Agricultural Research Directorate, Plant Pathology Department, Ministry of Science & 
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