
63 
 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس
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 أ.د والء التهامى عويضه تحكيم:

 عبد الفتاح حلمى بالل أ.د
 

 

 نبات القطنعلى تأثير الميثانول والبكتيريا وردية اللون مثيلية التغذية دراسات أولية عن 

]5[ 
 3مصطفى إسماعيل  مجدي –2طاهر بهجت فايد -1كنده حمادي المحمد  

 2سعودى صابرهاني  -3شوقي محمود سليم
 سوريا –جامعة حلب  -قسم المحاصيل   -1

 القاهرة. –شبرا الخيمة  –ين شمس جامعة ع –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل  -2

 القاهرة. –شبرا الخيمة  –جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –قسم الميكروبيولوجيا  -3

 

تم إجراء تجربة أصص لبيان تأثير الرش بالميثانول 

والبكتريا وردية اللون مثيلية التغذية على نموو وإنتاجيوة 

 - وذلو  فو  كليوة العراعوة 2006نبات القطن فو  عوام 

جامعة عين شمس. وقد تم أوالً ععل البكتيريا من علوى 

 –سطوح نبات سبع محاصيل اقتصادية وهى الطمواطم 

فوووول  –الشوووعير  –القمووو   –الوووذر   –عبووواد الشووومس 

وتووم ابتباركءوواء  هووذال العووعالت فووى ، الصووويا والقطوون 

تراوح فيهوا  معمليةتمثيل الميثانول فى أجسادها بتجربة 

وقوود أعطووت ،  %30ر حتووى تركيووع الميثووانول موون صووء

 %1العووعالت المووأبوذال موون نبوووات القموو  فوو  تركيوووع 

ميثوووانول أعلوووى قووودر  علوووى تمثيووول الميثوووانول ، وكوووذل  

وبعوود ذلوو  تووم ، درسووت كميووة السوويتوكيين الناتجووة منهووا 

تطبيق الععالت الموأبوذ  مون علوى سوط  نبوات القطون 

علووى تجربووة أصووص فووى ثمثووة عشوور معاملووة  هورشوو

ق بين تركيعات الميثانول وعودد مورات عبار  عن توافي

الووووووووووووووووووورش فووووووووووووووووووو  وجوووووووووووووووووووود و يوووووووووووووووووووا  

يووم مون  45لوحدها . بودأ الورش بعود  االبكتريا والبكتري

)مرحلوة تكوون  العراعة وتوقف بعد نهاية تكوون اللووع.

 . وعاء المحصول(

أظهوووورت النتووووارش أن الوووورش بالميثووووانول والبكتيريووووا 

عيووواد  عووودد  أدى إلوووى، ورديوووة اللوووون مثيليوووة التغذيوووة 

األفرع الثمرية والعدد الكلى للوع على النبوات وإنتاجيوة 

اللوع  الواحد  والنبات الواحد من القطن العهر ونقوص 

وأعطووت المعاملووة ، طووول المنطقووة العاريووة موون السووا  

أعلى  عياد   PPFMرشات + بكتريا  4ميثانول  20%

ف  عدد األفرع الثمرية والعدد الكلو  للووعات وإنتاجيوة 

،  58.0النبووات الواحوود عوون معاملووة المقارنووة مقوودراها 

وقوود أعطووت المعاملووة ، علووى التوووال   50.8%، 34.0

رشوات طوول منطقوة عاريوة تقول عون  7ميثانول  30%

 . %30.6مثيلتها ف  معاملة المقارنة بنسبة 

 

  

 

 


