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 للفطروالرمي  النشاط االمراضي مع  لفطریات التربةالتنافس الرمي 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis – lycopersici  
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  الخالصة

 Aspergillus,    niger طریات التربة المترممةف  بین  د ارتباط سالبالدراسة وجو اظھرت
 .  ،Mucor sp. ,A. ochraceus, A. flavus    Penicillium glabrum ,  , Stemphylium 

loti   م�ع الفط�ر المم�رضFusarium oxysporum f. sp. radicis – lycopersici )Forl(  أي
عل�ى معظ�م ان�واع المجتم�ع نویا مع سیادة معنوی�ة للن�وعین االولی�ین ان وجودھا یقلل اللقاح الممرض مع

) داب (   Diammonium phosphate يالفوس�فات زیادة الس�مادتبین من تحلیل االنحدار ان . المترمم 
مخلف�ات العض�ویة فانھ�ا الذات�ھ ام�ا  المس�ببم ف�ي خف�ض ع�زل وتكراراس�ھ وزیادة تركیز لقاح المم�رض

. اض�یزی�ادة معنوی�ة ف�ي لق�اح المم�رض ا لفطریات المترمم�ة ف�ي الترب�ة ال�ى جان�بادت الى زیادة لقاح ا
ر االوس��اط وت��وف amendments Soil للترب��ة ظھ��رت اھمی��ة المخلف��ات ف��ي كونھ��ا مص��لحات عض��ویة

امتلكت قدرة تثبیطی�ة عالی�ة لنم�و وتبوی�غ المم�رض التي  المالئمة لمعیشة المترممات المنافسة للمرض و
ساھم التسمید الفوسفاتي وخلیط الفطری�ات الرمی�ة وزی�ادة اللق�اح المم�رض  .  A. niger مختبریا السیما

في خفض ظھور المرض معنوی�ا ف�ي البی�ت الزج�اجي ، كم�ا واختزل�ت ش�دة الم�رض ام�ا زی�ادة رطوب�ة 
عل�ى ال�رغم م�ن تس�ببھا ف�ي زی�ادة ال�وزن )  ٠0٠٢( فقد زادت شدة المرض بمق�دار %) ١(التربة بنسبة 

   . لنباتالجاف ل
  

  المقدمة
من حیث معیشتھ واحتیاجاتھ الغذائیة بانھ اختیاري الترمم  F. oxysporumیصنف الفطر 

Facultative saprophyte  ویمیل الى التطفل على االنسجة النباتیة الحیة بدرجة اكبر من میلھ الى ،
على المعیشة  ، وال یوجد أي شكل تخصصي قادر)  ١٩٨٩وآخرون ،  Gordon( المعیشة الرمیة 

، بل ویتحتم علیھ ان یبقى مترمما قبل ھجومھ على العائل ،  Fusariumالرمیة وبكفاءة كما ھو في 
ابعد من ذلك فقد یمتلك القدرة على المعیشة مترمما في التربة والبقایا النباتیة  Forlویذھب الفطر 

، لذا فان الطماطة )أ ١٩٨١،  Mitchellو  Marios( حدیثا بالكیمیائیاتلمبخرة او المدخنة ا
المزروعة في مثل ھذه الترب تتأثر بشدة بتعفن التاج والجذور الفیوزارمي، وترتبط شدة ظھور 
المرض ھنا تماما مع التكاثر الرمي السریع للمسبب بعد معاملة التربة ، وھذا یعني ان استیطان التربة 

یخفض شدة وبائیة المرض من خالل بالمترممات وبشكلھا الطبیعي او عند اضافتھ كلقاح صناعي 
  ) . ١٩٧٨،  Farleyو  Rowe( عرقلة النمو الرمي للمسبب 

الیة تعاقب الفطریات الرمیة وفق نظریات ) ب ١٩٨١(  Mitchellو  Mariosفسر 
بیولوجیة واوضح لماذا یتناقص مجتمع المسبب المرضي عند معاودة استیطان التربة من قبل فطریات 

 Lysis  )Papavizasوالتحللي  Parasitismوالتطفلي  Antagonismا التضادي اخرى تتمیز بفعلھ
، فضال عن دورھا الرمي في تحلیل المخلفات النباتیة )  ٢٠٠٣،  Kivanceو  Kucuk و ١٩٨٥، 

 (وھا من المركبات المثبطة والسامةوالحیوانیة حتى تصبح جاھزة للنبات وتحسن خصائص التربة لخل
Blok  وBollen  ،و١٩٩٦Harman  ، ٢٠٠٤وآخرون . (  

،  .Trichoderma spp.   ،Gliocaldium sppتمتلك العدید من االحیاء الدقیقة ومنھا 
Pseudomonas spp.  قدرة التضاد الحیوي ضد عدد من المسببات المصاحبة للتربة )

Lemanceau  وAlabouvette  ،١٩٩٣  ،Sivan  وChet  ،واستخدم )  ١٩٩٣ ،Marios 
 T. harzianum  ،Aspergillusالمعلقات البوغیة المركبة من )  ب١٩٨١(  Mitchellو

ochraceus ،Penicillium funiculosum  لمقاومة المرض في الترب المبخرة ، كما ورد استخدام
  التضاد الحیوي من خالل الحمایة

  
  ٢٠٠٧للباحث األول  هدكتورامستل من إطروحة 
  ٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٠٠٨/  ٤/ ١٥تاریخ تسلم البحث  
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شتالت واضافتھا الى  F. oxysporumباستخدام عزالت رمیة من  Cross protectionالمتبادلة 
تھدف الدراسة ) . ١٩٨٥،  Edgingtonو  Forl  )Louterالطماطة قبل تلقیحھا بالفطر الممرض 

ك في التربة إلى تقدیر تضاد رواشح فطریات التربة مع الفطر الممرض في الوسط الغذائي وكذل
  .بالتدخل مع عوامل التسمید الفوسفاتي وأنواع المخلفات العضویة وخلیط الفطریات المضادة

  
   البحث وطرائقھ مواد

دورق /مل  ٥٠مل بواقع  ٢٠٠استخدم الوسط السائل تشابك دوكس في دوارق زجاجیة حجم 
ملم من مزارع الفطریات  ٨م بقرص  ٠ ٤٥، ولقح الوسط بعد تعقیمھ بواسطة الموصدة وتبریده الى 

  Domschإعتمادا على ماوصفھ المعزولة من تربة الحقل المزروعة بالطماطة والمشخصة  االتیة
  A. sulphorium  و A. ochraceus  و  A. flavus  و Aspergillus niger : )١٩٨٠ (وأخرون

 .ایام  ٤بعمر   .Mucor spایام و  ٧بعمر   Stemphylium loti و Penicillium glabrum و
م لمدة اسبوعین ، ورشحت المزارع  ٠ ٢٥تركت معامالت المقارنة بدون تلویث وحضنت الدوارق في 
والجل اختبار تاثیر الرواشح اعاله على نمو الفطریة المذكورة باستخدام قمع بخنر مع التفریغ الھوائي ،

 Potato Dextrose(PDA ) زوالدكسترو أكار البطاطا الفطر الممرض ، حضر وعقم الوسط الغذائي
Agar  مع رجھا بعنایة التمام %  ١٠و ٥وبعد تبریده اضیف راشح كل فطر الى الوسط بتركیزین

 PDAتجانسھا ، وصب المزیج في اطباق بتري معقمة ، واحتوت معامالت المقارنة على الوسط 
                                 .المضاف الیھ راشح تشابك دوكس غیر الملقح بنفس التراكیز فقط 

ملم من مزارع الفطر الممرض وحضنت في  ٤لقحت مراكز االطباق بعد تصلب محتویاتھا باقراص 
ایام من التحضین ولكال التركیزین ،  ١٠حسب التاثیر التثبیطي لنموات غزول الممرض بعد . م  ٠ ٢٨

للفطر  عدد األبواغحساب  قطرین متعامدین للمستعمرة الواحدة ، كما تم نمو وذلك بقیاس متوسط
  : تم حساب  ومن العالقة االتیة  Haemocytometerالممرض بواسطة الھیموسایتومیتر 

  

  متوسط نمو او تبویغ المعاملة –متوسط نمو او تبویغ المقارنة                                           
                                         ١٠٠*ـــــــــــ  ــــــــــــــــــ= لتثبیط نمو أو تبویغ الفطر الممرض %

                                                                            متوسط نمو او تبویغ المقارنة
              

وألجل تقییم استیطان الممرض في التربة بوجود المخلفات العضویة والسماد الفوسفاتي وخلیط 
) ب١٩٨١(  Mitchellو Mariosاجري االختبار في غرفة االنبات وفقا لما أورده لفطریات الرمیة ا

ایام على الوسط تشابك دوكس  ٧وفیھا استخدم خلیط لقاح الفطریات المضادة االنفة الذكر والنامیة لمدة 
  .أیام  ٤فقد نمت لمد   .Mucor spمل اما  ٢٠٠اكار في دوارق زجاجیة حجم 

غم تربة معقمة مخلوط  ٥٠٠سم سعة  ١٠بقطر  أصیص/  من خلیط اللقاح ٣سم ٧٠ أضیف       
حدى  كال علىدواجن البقار والغنام وأالمخلفات أالعضویة وھي  المخلفات أنواعمع  ١:  ١بنسبة 

: ، واشتمل لقاح الفطرالممرض على خمسة مستویات  )بدون مخلفات(  معاملة المقارنة اضافة الى
واضیف  أصیص/ ٣سم١٠وبمقدار  ، ٣سم/بوغ كونیدي ٥٠٠٠٠ و ٥٠٠٠و  ٥٠٠ و ٥٠و صفر 

 P2O5% ٤٦) داب (  Diammonium phosphateمحلول سماد فوسفات ثنائي االمونیوم 
العدوى بلقاح الفطر    من  كغم تربة بعد یومین/ P2O5ملغم  ٦٦ و ٤٩و  ٣٣بمستویات صفر و 

سبق عزلھ من نباتات الطماطة  الذيF. oxysporum f. sp. radicis – lycopersici الممرض
بذرة  ٥٠زرع في كل اصیص  .)Jarvis  ، 1988(وتشخیصھ طبقا للمواصفات الواردة من قبل 

  ساعة ١٢واضاءة  م °٢٠في Growth chamber ، حضنت في غرفة االنبات  Berkطماطة صنف 
ثالث ب)  CRD(  لعشوائي الكاملالتصمیم ا  ، وزرعت المعامالت وفق%  ٨٠ یومیا ورطوبة نسبیة 

 . أصصمكررات واحتوت المعاملة الواحدة على ثالثة 
قلعت الشتالت وغسلت جذورھا بالماء ثم زرعت على الوسط  یوما اذ ٢١اخذت النتائج بعد 

 وتم ّعد مستعمرات الفطر الممرض النامي ، كما قدرت الكثافة العددیة للفطریات الرمیة PDAالغذائي 
لمعلقات التربة من خالل حساب عدد  Dilution methodفي التربة بطریقة التخفیف  )المضادة(
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، حسبت قیم االرتباط بین لقاحات )  Colony forming units  )CFUالمستعمرات النامیة 
الفطریات المضادة ولقاح الفطر الممرض ، كما تم ایجاد معادالت االنحدار الخطیة للتنبؤ بتأثیر تلك 

 Stepwise Multiple Linearى ظھور كل من الممرض والمترممات وذلك وفقا لبرنامج العوامل عل
Regression . 

تأثیر رطوبة التربة والمخلفات العضویة والسماد الفوسفاتي على نشاط الفطر  ألجل تحدید
، نقلت شتالت الطماطة اسابیع من الشتل في البیت الزجاجي  ٨و٥في إصابة النباتات بعدالممرض 

كغم تربة معقمة  ٣سم وسعة  ٢٠الى اصص بالستیكیة بقطر من الدایة اسابیع  ٥بعمر  Berkف صن
مع انواع المخلفات العضویة المذكورة انفا ، واحتوت اصص المقارنة على تربة  ١:١مخلوطا بنسبة 
بمقدار  Forlفي مركز كل اصیص ، واجري التلویث بلقاح الممرض  وزرعت شتلتینمزیجیة فقط ، 

 من خلیط اللقاح الفطري ٣سم ٧٠اصیص ، كما اضیف /٣سم/بوغ كونیدي ٥١٠×٥وبتركیز  ٣سم ٢٠
  ( لكل من الفطریات المذكورة انفا ولجمیع المعامالت وذلك تبعا لطریقة ٣سم ١٠لمضاد وبمعدلا

Marios  وMitchell،ا١٩٨١. ( 
ستخدم السماد اشتملت معامالت التجربة على ریتین وثالث ریات اسبوعیا للنباتات ، ا

اضیف . كغم تربة /P2O5ملغم  ٦٦و  ٤٩و  ٣٣و ) معاملة المقارنة ( الفوسفاتي بالمستویات صفر 
كمیات السماد بشكل محلول مائي وعلى دفعتین االولى بعد الشتل واعید التسمید ثانیة وبنفس الكمیات 

بیع من الشتل وذلك بحساب نسبة اسا ٨و  ٥اخذت النتائج بعد .المذكورة بعد اسبوعین من الدفعة االولى 
اسابیع ،  ٥ظھور المرض وشدتھ ، ومقدار التقرح في الجذور وقیم الوزن الجاف للنبات الكامل بعد 

نفذت التجربة  .اسابیع من الشتل ٨للنباتات بعد  بینما حسبت االوزان الجافة للمجموع الجذري فقط
احتوت المعاملة الواحدة ستة الث مكررات ، بث CRDالعاملیة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل 

حسب قیم االرتباط البسیط بین الصفات المرضیة المدروسة ، كما تم ایجاد معادالت االنحدار . اصص
للتنبؤ بتأثیر المتغیرات  Stepwise Multiple Linear Regressionالخطي المتعدد وفقا لبرنامج 
  .للنبات الواحد لجاف المرض والوزن االمستقلة المدروسة على شدة 

 

  
  النتائج والمناقشة

امتالك رواشح الفطریات المضادة قدرة تثبیطیة عالیة لنمو الغزل ) ١(یتضح من الجدول 
في تثبیط النمو والتبویغ % ١٠الفطري وتبویغ الفطر الممرض وازدیاد متوسط تاثیرالرواشح بتركیز

  %.٥ـمقارنة ب
  .Mucor spفي تثبیط نمو الفطر على فطر وبكال تركیزیھ    A. nigerتفوق راشح 

مع الزیادة في تركیز رواشحھا ، بینما لم یؤد زیادة  P. galbrumو  A. ochraceusوارتبطت قدرة 
  .تغیر قابلیتھا في تثبیط نمو الممرض بشكل معنوي الىS. loti و A. sulphoriumتركیز راشحي 

ولم یختلف في ذلك عن %  ١٠سیما عند تركیز لتثبیط تبویغ الممرض و ال  A. nigerامتد تاثیر 
وتقاربت قدرات بقیة الفطریات المختبریة   بالتركیز ذاتھ ،  P. glabrumوالفطر   A. flavusراشحي 

 ٥بتركیز   A. ochraceus، واظھر %  ١٠تثبیطھا لتبویغ الممرض عند اضافة رواشحھا بتركیز  في
 Penicilliumو Aspergillusثل القدرة التضادیة النواع وتتم .قدرة تثبیطیة لتبویغ المسبب  اقل% 

  Pectinaseمثل  Pectolyticو  Proteolyticو  Amylolyticاالنزیمات المحللة ومنھا  بانتاجھا
 .A، كما وینتج   Lipaseعلى تخلیق   A. nigerقدرة )  ١٩٦٢( واخرون   Chandanفقد وجد
niger  وA. flavus و P. glabrum   عضویة متنوعة مثلاحماضاGallic  وCitric  وGluconic 

، وھي بمثابة نواتج التمثیل الغذائي لھذه ) ١٩٦٠،Succinic  )Mullerو  Oxallicو  Faumaricو 
لحاجة المجتمع المیكروبي  Nو   Pالغذائیة وخاصة  الفطریات التي تساھم في جاھزیة العناصر

  Glucose oxidaseمثل  Miscellanousمات منوعةانتاج انزی  A. nigerوالنبات ، ویمكن للنوع 
   Chitinolyticو  Cyanamidaseو
 )Otakara  ،١٩٦١. (  
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وتبویغھ في الوسط الغذائي   Forlتاثیر تركیز رواشح الفطریات في نمو الفطر الممرض): ١(الجدول 
PDA  

واالرق�ام .  حس�ب إختب�ار دنك�ن P ≥ ٠0٠٥الحروف المختلفة تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتم�ال  ·
  .مكررات  ٣الجدول تمثل متوسط  في

  
  في غرفة االنبات سیط بین الفطریات المدروسةمعامالت االرتباط الب) ٢(یوضح الجدول 

قلیل أي ان وجودھا ی Forlیالحظ وجود ارتباط سالب بین جمیع الفطریات المترممة والممرض و
  اللقاح الممرض

  
عامالت االرتباط بین لقاح الفطریات المضادة فیما بینھا وبین لقاح الممرض في غرفة م :)2(الجدول 

  م°٢٠ اإلنبات
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A. niger - ٠0٠-   **٢٠0٠-  **٢٤0٠- ٣٢0٠-  ٠٦0٠-  **٤١0٢٣**  
 ِ◌A. falvus - ٠0٠-   ٠٢0٠-  *١٥0٠- **٣٥0٠-  ٠٤0١    **٣٥0٠٠     
A. ochraceus  -٠0٠  ٠٧0٠ ٠٠٦0٠-      ٠٤0١  ٠٩0٠٠      
Mucor sp.  -٠0٠- ٠٥0٠-  ٠٤0١      ١0٠٠      
P. galbrum  -٠0٠    *١٦0١      * ١٤0٠٠           
S. loti  -٠0١  ٠١0٠٠             
Forl   ١0٠٠           

  على التوالي ٠0٠١و  ٠0٠٥مستوى احتمال معنوي عند ** و  ·
  

  نوع التثبیط
  
  

  لفطریاتا

  لتركیز الراشح% 
  متوسط تثبیط
  الغزل الفطري

  للممرض

  لتركیز الراشح% 
 متوسط تثبیط
تبویغ الفطر 

  الممرض

١٠  ٥  ١٠  ٥  
لتثبیط نمو الغزل % 

  الفطري
تبویغ الفطر لتثبیط % 

  الممرض
  و٠0٠  ح٠0٠  ح٠0٠  د٠0٠  ز٠0٠  ز٠0٠  )بدون راشح (مقارنة

A. niger ٥٠0٧٤0٧٨  ا ٥٢0٧٥  ا ٥٤0٧٥  ا ٧٦  
  ـج ب

  ا ٧٩0٩٢  ا ٨٥0٠٧

A. flavus  ١٤0٦٩  
  و ھـد

٢٣0٦٤  
  د جـ

١٩0١٧  
  جـ

٧٦0٩١  
  ا ب جـ

٨٤0٢٧  
  ا

٨٠0٥٩  
  ا

A. ochraceus  ٩0١٥  
  و ز ـھ

٢٧0٩٣  
  ـب ج

١٨0٥٤  
  جـ

٢٢0٢١  
  ز

٥٩0٨٠  
  ـدھ

٤١0٠١  
  ـھ

A. sulphorium  ١٩0٥٢  
  ـد ھ

٢٢0٨٥  
  د جـ

١٩0٦٨  
  جـ

٢٩0٩٤  
  و

٦٤0٧٨  
  د

٤٧0٣٦  
  د

Mucor sp.  ٢٨0٣٩  
  جـب 

٣٥0٦٤  
  ب

٣٢0٠٢  
  ب

٣٥0٤٩  
  و

٦٣0٣٤  
  د

٤٩0٤٢  
  د

P. glabrum  ٥0٨٧  
  و ز

٢٢0٤٠  
  د جـ

١٤0١٤  
  جـ

٦١0١٧  
  ـد ھ

٨٢0٥٠  
  ا ب

٧١0٨٤  
  ب

S. loti  ٨0٠١  
  و ز ـھ

١٧0٧١  
  ـد ھ

١٢0٨٦  
  جـ

٥٣0٣٦  
  ـھ

٧٣0٧٦  
  جـ

٦٣0٥٦  
  جـ

  متوسط تاثیر
  تركیز الرواشح

١٦0٦٨  
  ب

٢٥0٦١  
    ا

٤٤0٢٣  
  ب

٦٤0١٩  
    ا
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بشكل   A. flavusو  A. niger، كما وارتبط  P. galbrumو  A. nigerمعنویا عند وجود 
معظم انواع المجتمع المترمم وھذا یؤكد سیادة ھذین النوعین وعدم تأثر معیشتھما  سلبي معنوي مع

للقاح الممرض لھا ، أي وفرة مساحات االصابة ببقیة المترممات ، یعود ذلك الى غیاب او قلة منافسة ا
ووفرة مصدر ) بیئة الجذر(، وقدرتھا على تغییر وتحویر الوسط  Nich spacesالكبیرة لنموھا 

المادة الغذائیة على الرغم من وجود الكثافات اللقاحیة  ، واستغاللھا)١٩٦٣،  Garrett(الكاربون 
بع ھذا التعاقب في الظھور والنمو مودیل التثبیط العالیة من الفطریات المضادة والممرض، ویت

Inhibition model  الخاص باالوساط الملوثة صناعیاConnell  وSlatyer )كما ان ) ١٩٧٧ ،
 Biologicalاضافة لقاح الفطریات المضادة بشكل خلیط قد یحدث ما یسمى بالتفریغ الحیوي 

vaccum  الحیویة المفرزة او السموم المنتجة او الذي یعطل اللقاح الممرض من خالل المضادات
 Forlلیس مع الفطر  Infection sitesبتطفل االحیاء المباشر او بالمنافسة على مواقع االصابة 

 ).١٩٧١،  Snyderو  Fusarium )Smithفحسب وانما مع انواع 
اح م�ع والفطری�ات الرمی�ة یعن�ي انخف�اض كثاف�ة اللق� Forlان االرتباط السلبي ی�بن لق�اح الفط�ر 

م�ن وج�ود )  ا١٩٨١(  Mitchellو  Mariosزیادة الفطری�ات الرمی�ة وتتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع م�ا اثبت�ھ 
 ٤٦م�ن جھ�ة ثانی�ة ولم�دة  Forlمن جھة والفطر  P. galbrumو  A. ochraceusالعالقة السلبیة بین 

لج�ذر الغنی�ة بمص�ادر یوما من العدوى وذلك لقدرتھما الفائقة والسریعة في اعادة اس�تیطانھا ف�ي منطق�ة ا
الكرب��ون م��ن المخلف��ات العض��ویة ، كم��ا تمی��زت ھ��ذه المجتمع��ات بكونھ��ا عل��ى درج��ة عالی��ة م��ن التن��وع 

Diversity  ولھ��ا القابلی��ة عل��ى التك��اثر الخض��ري ف��ي الت��رب المعقم��ة والمع��داة بلق��اح المم��رض فت��زداد
فیصبح المم�رض عن�دھا غی�ر ق�ادر یوما ،  ٢٥-٢٠النسبة بین كثافة اللقاح المترمم وظھور المسبب بعد 

لكثاف��ة % ١٠٠عل��ى المنافس��ة بوص��فھ مترمم��ا عل��ى االنس��جة المیت��ة بفع��ل االص��ابة الت��ي ق��د تص��ل ال��ى 
  .المسبب العالیة في االسبوع االول ، ووفرة مساحات االصابة 

 تأثیر انواع المخلفات العضویة ومستویات الفوسفور في ظھور الفطریات المضادة والفطoر الممoرض
Forl  ان الفوسفور اسھم في زی�ادة ظھ�ور الفط�ر )  ٣( یالحظ من الجدول  :م °٢٠في غرفة االنبات

A. niger  ملغ�م  ٤٩( عند اضافتھ بكمیات معتدل�ةP2O5 (   لیع�وض ع�ن اض�افة المخلف�ات العض�ویة
 ٣٣فوس�فور معنویا مع انواع المخلفات والمس�توى االدن�ى لل اختالفھ   دون  النبات  في تلبیة احتیاجات

ویبدو ان قدرة الفطر عل�ى تمثی�ل الفوس�فور لبن�اء خالی�ا مس�تعمراتھ الكبی�رة وفق�ا لم�ا اش�ار الی�ھ . ملغم 
Alam  یعط��ي مب��ررا واض��حا عل��ى ع��دم اخ��تالف نس��بة ظھ��ور لفط��ر حت��ى عن��د )  ٢٠٠٢( وآخ��رون

وكزالی��ك وج��وده ف��ي الترب��ة الرملی��ة المزیجی��ة وب��دون تس��مید ، فھ��ي تن��تج احماض��ا عض��ویة مث��ل اال
وی�زداد تح�رر الفوس�فور الج�اھز  ٣0٢ال�ى  ٧الترب�ة م�ن  pHوالستریك والسكسنیك والمالیك فینخفض 

 A. niger، كم��ا تمی��ز )  ٢٠٠٢( وآخ��رون  Dideikف��ي الترب��ة بدرج��ة كبی��رة وفق��ا لم��ا اش��ار الی��ھ 
و  Phytase بقابلیت����ھ الفائق����ة عل����ى معدن����ة الفوس�����فور العض����وي ع����ن طری����ق اف����رازه انزیم�����ات

Phospholipidase  )Richardson  ، ٢٠٠١وآخ�����رون ( .ویؤك�����د Nahas  )ان كمی�����ة )  ١٩٩٦
الفوسفور الكبیرة التي تمث�ل م�ن قب�ل فطری�ات الترب�ة المترمم�ة تع�ود ال�ى كتلتھ�ا الحیوی�ة الكبی�رة الت�ي 

  .تحتاج الى كمیات ال بأس بھا لبناء جسم الفطر والسیما عند وجود المادة العضویة 
فق��د احت��اج الن��واع المخلف��ات للظھ��ور بنس��ب معنوی��ة والس��یما مخلف��ات  A. flavusام��ا الن��وع 

بص�ورة معنوی�ة عن�د  P. galbrumو  A. ochraceusالدواجن مع مستویات الفوسفور كلھ�ا ، وع�زل 
بینم�ا تقارب�ت نس�ب ظھ�وره ف�ي بقی�ة ) ملغ�م  ٦٦( اضافة المخلفات م�ع المس�توى الع�الي م�ن الفوس�فور 

بنس��ب واطئ��ة ج��دا ، وف��ي مع��امالت مح��دودة دون ان یت��أثر  .Mucor spظھ��ور  المع��امالت ، وك��ان
ملغ�م ،  ٤٩ظھوره بوجود الفوسفور او المخلفات او كلیھما ، اال ان احتیاج�ھ م�ن الفوس�فور ل�م یق�ل ع�ن 

ملغ�م م�ن الفوس�فور فق�ط ، وق�د  ٣٣ظھر بنسب واطئة وعزل بشكل معنوي عند اض�افة  S. lotiكما ان 
ملغ�م  ٦٦عند وجود مخلفات االغنام واالبقار وكذلك عند زی�ادة الفوس�فور ال�ى  Forlرض زاد لقاح المم

واضافة المخلفات وخاصة االبقار والدواجن ، وھذه دالل�ة واض�حة عل�ى ان مس�تویات الفوس�فور العالی�ة 
  . Conduciveمن العوامل الموصلة للمرض 

داخoل غرفoة  Forlمل المدروسة فoي ظھoور الفطoر تحلیل االنحدار المتعدد والقیاسي للتنبؤ بتأثیر العوا
  ان����واع المخلف����ات العض����ویة ،=  x1یھ����دف التحلی����ل للتنب����ؤ بت����أثیر المتغی����رات المس����تقلة :اإلنبooooات 

x2  = ، ملغم  ٦٦،  ٤٩،  ٣٣مستویات الفوسفات صفرP2O5/ ، كغم ترب�ةx3  = تراكی�ز اللق�اح المع�داة
 Berkمن التربة النامیة فیھا بادرات الطماطة صنف  على ظھور اللقاح الممرض المعزول Forlللفطر 

  .والمضاف الیھا خلیط الفطریات المترممة 
  :كانت قیم المعادلة كما یأتي 
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Y = 1.58 + 1.60(x1) – 0.0089(x2) – 0.00002(x3) 
تعني المعادلة انھ عند اضافة انواع المخلفات یتوقع تزاید نس�بة ظھ�ور الفط�ر المم�رض بمق�دار 

ملغ�م  ١عند زیادة % ٠0٠٠٨٩ما زیادة السماد الفوسفاتي فیتوقع خفضھ لنسبة ظھوره بمقدار ا% . ١0٦
P2O5/ یتوق�ع ان یقل�ل ظھ�ور  ٣س�م/كم�ا ان زی�ادة تركی�ز اللق�اح المم�رض بمق�دار ب�وغ واح�د. كغم تربة

 R2، وعلى الرغم من ذلك ف�ان اختب�ار كف�اءة المعادل�ة بواس�طة قیم�ة % ٠0٠٠٠٠٢الفطر بنسبة ضئیلة 
ام�ا معادل�ة االنح�دار .تأثر نسب عزل الممرض الذي یعود الى المتغیرات المدروس�ة % ٤٦اظھرت ان 

  :القیاسي فكانت كما یأتي 
Y = 0.21(x1) – 0.025(x2) – 0.043(x3)  

فتعني ان اضافة المخلف�ات العض�ویة تزی�د تقریب�ا عش�ر م�رات عل�ى زی�ادة نس�ب ظھ�ور الفط�ر 
  .قارنة مع خفض التسمید او كثافة اللقاح المعدى بھ الممرض في العدوى الصناعیة م

عموما فان دور المخلفات معروفا في زیادة كثافة اللقاح المترمم اال انھ یبدو ان ھناك وفرة م�ن 
یوما بعد العدوى ، وتح�دث ف�ي االوس�اط الص�ناعیة ول�یس ف�ي  ٢٥-٢٠مساحات االصابة بالممرض في 

 ) . ١٩٧٧(  Slatyerو  Connellالحقل وفقا لما ذكره 
  

ت�أثیر الت�داخل ب�ین ان�واع المخلف�ات العض�ویة ومس�تویات الفوس�فور ف�ي ظھ�ور الفطری�ات  :)٣(الجدول 
  في غرفة االنبات Forlوالفطر الممرض  المضادة

  انواع المخلفات

مستویات 
السماد 
  الفوسفاتي
ملغم 

)P2O5/كغم(  A
. n

ig
er

 

A
. 

fa
lv

us
 

A
. 

oc
hr

ac
e

us
 

M
uc

or
 

sp
. 

P
. 

ga
lb

ru
m

 

S.
 lo

ti 

Fo
rl

 

  مقارنة
  )بدون مخلفات(

أ   *٥١0٥٦  صفر
  ٢٠0٧٥  جـ ١٥0١٤  جـب 

  جـأ ب 
٠0٠  

  أ
٧0٤٥  

  جـب 
١0١١  

  ب
٠0٠  
  ھـ

٤١  ٣٣0٤٦ 
  ٢٢0٢٩  جـ ٩0٦٨  ھـ-جـ

  أ ب
٠0٠  

  ٦0٣٠  ب ١٧0١١  أ
  أ

-ب  ٣0٥٦
  ھـ

٥٨  ٤٩0٦٠  
 ١٥0٢٧  جـ ١٦0٨٥  أ

  ھـ-ب
٠0٠  

  أ
٩0٢٩  

  ھـ ٠0٠  ب ٠0٠  جـب 

  ٢٨0٢٢  جـ ١٣0٥٦  ز ١٦0٨٩  ٦٦
  أ

٥0٠٠  
  أ

٢٩0٠٠  
  أ

٣0٠٠  
  ب

١0٣٣  
  د ھـ

  مخلفات اغنام

    ٤٦0٩٩  صفر
 ١٠0٤٩  ب ٢٧0٦٣  بأ 

  ھـ-ب
٠0٠  

  أ
٦0٩٨  

  جـب 
١0١١  

  أ ب ٩0٠٧  ب

٥٠  ٣٣0١٠  
جـ   ٨0٦٣  ب ٢٨0٨٧  جـ أ ب

  ٩0٩٤  أ ٠0٠  ھـ-
  جـب 

٠0٠  
  ب

جـ  ٢0٤٦ 
  ھـ-

٤٣  ٤٩0٤١ 
  ھـ-ب

٤٠0٩١  
  أ

١٢0٣٩ 
  ھـ-ب

٣0٥٢  
  أ

٧0٤٣  
  جـب 

٠0٠  
  ب

١0٤٨  
  د ھـ

ھـ  ٣٣0١٣  ٦٦
  و

أ  ٣٨0٣٧
  ب

١٢0٢٤ 
  ھـ-ب

٠0٠  
  أ

٩0٩٧  
  جـب 

٠0٠  
  ب

-ب  ٣0٠٣
  ھـ

  مخلفات ابقار

و  ٢٧0١٦  صفر
 ١٥0٣٠  ب ٢٩0٥٦  ز

  ھـ-ب
٠0٠  

  أ
٩0٩١  

  جـب 
٢0٢٩  

  ب
٩0٨٤  

  أ
-أ ٤٦0٠٣  ٣٣

   ٨0١٤  ب ٢٦0٧٧  ھـ
  د ھـ

٠0٠  
  ٠0٠  ب ١٦0٦٥  أ

  ب
جـ   ٢0٤١
  ھـ-

٤٤  ٤٩0٦٢ 
 ١٤0٦٤  ب ٢٩0٦٤  ھـ-ب

  ھـ-ب
٢0٤٩  

  ٠0٠  جـ ١0٤٤  أ
  ب

-ب  ٣0٣٢
  ھـ

جـ  ٣٨0٤٣  ٦٦
  و -

أ  ٣١0٠٦
  ب

١٣0٥٦ 
  ھـ-ب

٠0٠  
  أ

٧0٩٠  
  ب ھـ

١0٩١  
  ب

٨0٦٠  
  جـأ ب 

  مخلفات دواجن

  ٥٥0٤٧  صفر
  أ ب

٣٥0٢٧  
  ٣0٣٧  ھـ ٤0٣٦  أ ب

  أ
٠0٠  
  جـ

٠0٠  
  ب

٠0٠  
  ھـ

-أ  ٤٦0٦٥  ٣٣
  د

أ  ٣٦0٠٠
  ب

١٣0٣٥ 
  ھـ-ب

٠0٠  
  ٢0٠٥  جـ ٠0٤٨  أ

  ب
١0٨٧  
  د ھـ

٤٤  ٤٩0٢٨ 
  ھـ-ب

٣٠0١٠  
  أ ب

-أ ١٩0٩٦
  د

١0٥٦  
  ٠0٠  جـ ٠0٦١  أ

  ھـ ٠0٦١  ب

٣٥  ٦٦0٣٤  
  ٢١0١٥  ب ٢٧0٤٧  د ھـ و

  أ ب
٢0٢٩  

  ٠0٠  جـ ٢0٥٣  أ
  ب

٧0٤٨  
  د-أ

ان استمرار ظھور الفطر الممرض مع وجود المخلفات العضویة ولقاح الفطریات المترمم�ة ل�م 
یكن اغلبھا معنویا وھي عموما تنحصر في المعامالت المعداة اصال بتراكیز عالیة م�ن اللق�اح المم�رض 
، ویقودن��ا ذل��ك ال��ى احتم��ال تكی��ف المم��رض عل��ى المعیش��ة ف��ي الوس��ط العض��وي مقارن��ة بالمع��امالت 

  .راء العدوى بالفطریات المترممة على الرغم من اج) بدون اضافة المخلفات العضویة ( لقیاسیة ا

واالرقام في الجدول تمثل .  P £ 0.05عند مستوى احتمال  )اوعمودیا(في العمود الواحد  الحروف المختلفة تعني وجود فروقات معنویة* 
 .مكررات  ٣متوسط 
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اسooبوع مooن  ٥بعooد  تooأثیر التooداخل بooین عooدد الریooات وانooواع المخلفooات ومسooتویات السooماد الفوسooفاتي
ھا م�ع ان مخلفات االبقار قللت من نسبة ظھور المرض وشدتھا عند اضافت)  ٤( یوضح الجدول  :الشتل

مستویات الفوسفور المختبرة وبغض النظ�ر ع�ن ع�دد الری�ات تلیھ�ا مخلف�ات االغن�ام دون ان تت�أثر بع�دد 
الری��ات وتراكی��ز الفوس��فور المض��اف ، ول��م تتس��بب مخلف��ات ال��دواجن ف��ي خف��ض ت��أثیر الم��رض س��واء 

  . اسیة اضیفت لوحدھا او مع مستویات السماد الفوسفاتي ولم یختلف في ذلك عن المعامالت القی
  

اس�ابیع  ٥تأثیرالتداخل بین عدد الریات وانواع المخلفات ومستویات التسمید في ظھ�ور الم�رض بع�د ):٤(الجدول
  من الشتل 

انواع   عدد الریات
  المخلفات 

  مستویات الفوسفور 
  )غم(الوزن الجاف للنبات   )سم(تقرح الجذور  شدة المرض  نسبة المرض )كغم/P2O5ملغم (

ان
ریت

  

نة
ار

مق
  

)
بد

ن 
و

ت
لفا

مخ
(  

  ف   ١0١٢  ك-و   ٣0٢٢  أ ب جـ   ٠0٥٣  أ ب جـ  * ٨٨0٦٧  صفر

  س ع   ١0١٨  ح-د   ٤0١٧  جـ د   ٠0٤١  جـ د ھـ   ٨٣0٦٧  ٣٣

  و    ٣0٤٣  جـ د ھـ   ٦0٢٠  أ ب   ٠0٥٩  د ھـ   ٨٢0٣٣  ٤٩

  ط ي   ٢0٦٣  جـ د   ٦0٥٠  أ ب   ٠0٦١  ب جـ د   ٨٧0٣٣  ٦٦

ام
غن

ا
  

  ي ك ل   ٢0٤١  ل-ز   ٢0٥٠  ح-د   ٠0٢٥  ز   ٤٣0٣٣  صفر

  ك ل م  ٢0٢٨  ط-و   ٣0٥١  ط-و   ٠0٢٢  ي   ٤٣0٠٠  ٣٣

  ن س   ١0٩١  ي ك   ١0١٧  ح ط    ٠0١٣  جـ ط  ٣١0٣٣  ٤٩

  ل م    ٢0١٧  ز-جـ     ٥0٠  ح-د    ٠0٢٧  و    ٥٢0٠٠  ٦٦

ار
بق

ا
  

  ب   ٤0٨٤  ي ك   ١0٠  ح ط    ٠0١٤  جـ ط   ٣٤0٦٦  صفر

  زح ط  ٢0٧٧  ك    ٠0٨  ح-د    ٠0٢٧  ي    ٢٣0٣٣  ٣٣

  ز ح    ٢0٩٣  ي ك   ١0٠  ط    ٠0٠٧  ي    ٢٣0٢٩  ٤٩

  و    ٣0٣٧  ط ي ك    ١0٣٣  ح ط    ٠0١٣  ط    ٣٠0٦٧  ٦٦

جن
وا

د
  

  ص ق  ٠0٨٥  و-جـ     ٥0١٧  جـ د    ٠0٤١  جـ د ھـ   ٨٤0٠  صفر

  ق    ٠0٧٤  أ    ١٢0٦٧  ب جـ  ٠0٤٨  ھـ    ٨١0٣٣  ٣٣

  ق -ف    ٠0٨٨  ب   ٩0٦٦  ب جـ  ٠0٤٩  ھـ    ٨٢0٠  ٤٩

  ق    ٠0٦٧  أ ب    ١٠0٥١  ب جـ  ٠0٤٩  جـ د ھـ    ٨٥0٠  ٦٦

٣ 
ت

ریا
  

نة
ار

مق
  

)
ن 

دو
ب

ت
لفا

مخ
(  

  س ع    ١0٧٩  جـ د    ٦0٥٠  أ ب    ٠0٦٤  أ ب    ٩١0٦٧  صفر

  س ع    ١0٨٢  ل-و    ٢0٨٣  أ ب جـ  ٠0٥٢  حـ د ھـ    ٨٦0٠  ٣٣

  ز    ٢0٩٧  ح-ھـ    ٣0٨٧  أ ب    ٠0٦١  جـ د ھـ    ٨٤0٠  ٤٩

  ك ل م  ٢0٢٨  ح-د   ٤0٣٣  أ ب    ٠0٦١  أ    ٩٢0٣٣  ٦٦

ام
غن

ا
  

  و    ٣0٤٥  ط-ھـ    ٣0٨٣  ح-د    ٠0٢٧  و    ٥٢0٣٣  صفر

  أ   ٥0٢١  ل-و    ٢0٦٦  ز-د    ٠0٣١  و    ٤٢0٦٦  ٣٣

  ھـ    ٣0٨٧  ي ك    ١0٠  ط-ھـ  ٠0٢٣  ح ط    ٣٢0٣٣  ٤٩

  ط ي    ٢0٦٠  جـ د ھـ  ٦0٣٣  حـ د ھـ    ٠0٣٩  و    ٤٨0٠  ٦٦

ار
بق

ا
  

  د    ٤0٣٨  ك-ط    ١0٥٠  ح-د    ٠0٢٥  ح    ٣٦0٠  صفر

  جـ د  ٤0٥٣  ي ك    ١0١٧  ز ح ط  ٠0١٦  ي    ٢٣0١٥  ٣٣

  ب جـ  ٤0٧٤  ك    ٠0٨٣  ح ط    ٠0١٢  ي    ٢١0٦٩  ٤٩

  ح ط ي  ٢0٦٧  ك-ح    ٢0٠٠  ز ح ط  ٠0١٨  جـ ط  ٣٥0٠  ٦٦

اج
دو   ن

  م ن    ٢0١٠  جـ    ٧0٠٠  أ    ٠0٦٧  ب جـ د    ٨٧0٣٣  صفر

  ع    ١0٥٧  جـ    ٧0٣٣  أ ب    ٠0٦١  جـ د ھـ    ٨٤0٣٣  ٣٣
  ف ص  ١0٠٨  ب    ٩0٦٦  أ ب    ٠0٥٩  جـ د ھـ    ٨٣0٦٧  ٤٩

  ي ك    ٢0٤٧  أ ب    ١٠0٦٧  أ    ٠0٦٧  أ ب حـ    ٨٨0٦٧  ٦٦  
  .مكررات  ٣واالرقام في الجدول تمثل متوسط .  P £ 0.05عند مستوى احتمال ) او عمودیا (الحروف المختلفة تعني وجود فروقات معنویة في العمود الواحد * 
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ادت اض��افة مخلف���ات االبق���ار بمفردھ���ا ال���ى تقلی���ل ش��دة الم���رض ب���نفس درج���ات اض���افتھ م���ع 
الجذور وانم�ا ف�ي ص�فاتھا  الفوسفات في جدولتي كلتیھما الري لیتضح بذلك دورھا لیس في مقاومة تعفن

ك�ذلك یة وتأثیرھا كمادة عضویة لتحریر الفوسفور والنتروجین الجاھز بشكل مباشر ف�ي تحللھ�ا والفیزیائ
بشكل غیر مباشر بزیادة السعة التبادلیة لالیونات وتحسین تركیب الترب�ة وق�درتھا عل�ى االحتف�اظ بالم�اء 

Water Holding Capacity )WHC ( عل�ى ال�رغم م�ن ان ال�دور التغ�ذوي ق�د ت�م تعویض�ھ بالس�ماد
رئیس المح�دد لخص�وبة الفوسفاتي المعدني ، اال ان المادة العضویة في مثل ھذه المخلفات یبقى العامل ال�

(  Magdoffو  Weilوتبع��ا ل��ـ ) . ٢٠٠٦،  Chen(الترب��ة وخاص��ة ف��ي المن��اطق ذات المن��اخ الح��ار 
ف��ان زی��ادة الم��ادة العض��ویة باض��افة مخلف��ات الحیوان��ات ومنھ��ا االبق��ار یمكن��ھ احت��واء ت��أثیر )  ٢٠٠٤

الترب�ة لتص�بح  Aggregationامراض تعفن الجذور في الترب الطینی�ة او الرملی�ة الت�ي تغی�ر تجمع�ات 
(  Fe  ،Al  ،CaCO3حبیبی��ة والت��ي تعتم��د علیھ���ا خص��ائص الترب��ة ومنھ���ا الق��وام والتب��ادل االی���وني 

LeBissonnias  ،لتح��افظ عل��ى جزیئ��ات الم��ادة العض��ویة م��ن التحل��ل وت��وفر مس��امات للم��اء )  ١٩٩٦
لفوس�فور العض�وي ال ی�رتبط والھواء وحركة الجذور في سطح الترب�ة وخالل�ھ ، اض�افة ال�ى ان تح�رر ا

ان ھ�ذه )  ٢٠٠٢( واخ�رون  El – Masry ، وی�ذكر Nتقریبا مع الكاربون كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي تمع�دن 
المخلفات توقف مسببات تعفن الجذور بطریقة حیویة بزیادة النشاط المیكروبي اكثر مما ھ�ي فیزیائی�ة او 

  .كیمیائیة في طبیعتھا 
نش�اط المم��رض م�ن حمایت�ھ ج�ذور النب�ات م�ن التنخ��ر  یتوض�ح دور مخلف�ات االبق�ار ف�ي وق�ف

Lesions  بفعل الممرض سواء اضیفت بمفردھا ام مع مستویات الفوسفور دون ان یختلف عن مخلف�ات
  .ملغم وفي جدولتي الري كلتیھما  ٤٩االغنام عند اضافتھ مع التسمید الفوسفاتي بمقدار 

لمعامالت المدروسة على نموھا ومقدار تمثیلھ�ا انعكست الحالة الصحیة للنباتات ومقادیر تأثیر ا
ملغ�م زی�ادة معنوی�ة ف�ي  ٣٣للغذاء على اوزانھا الجافة ، فقد اعطت مخلف�ات االغن�ام والفوس�فور بمق�دار 

ال�وزن الج�اف للنبات�ات المروی�ة ث�الث ری�ات ، تلیھ�ا مخلف�ات االبق�ار بمفردھ�ا والمروی�ة ریت�ین دون ان 
انخفض�ت اوزان النبات�ات . ملغم وب�ثالث ری�ات  ٤٩او  ٣٣ھا عند اضافة تختلف معنویا عن المعاملة ذات

المعاملة بمخلفات الدواجن وتقاربت مع المقارنة وفي جدولتي الري كلتیھم�ا ، وب�ذلك ل�م تب�دیا كف�اءة ف�ي 
  .نمو النبات ووقف المرض 

اسooبوع مooن  ٨د بعooتooأثیر التooداخل بooین عooدد الریooات وأنooواع المخلفooات ومسooتویات السooماد  الفوسooفاتي 
ومخلف�ات ال�دواجن ف�ي ج�دولتي ال�ري المقارن�ة تزاید نسب ظھور الم�رض ف�ي ) ٥(یبین الجدول  :الشتل

ختل�ف یملغم ومخلفات االغنام اخت�زاال معنوی�ا ف�ي ظھ�ور الم�رض دون ان  ٤٩كلتیھما ، واظھر التسمید 
یر لع�دد الری�ات ، واعط�ت ملغ�م فوس�فور دون ت�اث ٦٦م�ع  ااو عن�د اض�افتھبمفردھ�ا عن مخلفات االبقار 

  .ملغم من الفوسفور  ٤٩او  ٣٣مع  امخلفات االبقار افضل النتائج في وقف الممرض عند استخدامھ
ازدادت شدة اصابة النباتات النامیة في مخلف�ات ال�دواجن ومس�تویات الفوس�فور المختلف�ة والس�یما         

الغنام الى زیادة معنویة في شدة اصابة النبات�ات ملغم ومخلفات ا ٦٦العالي وادى التسمید  ،بزیادة الري 
ملغم فوسفور مع تقلی�ل ع�دد الری�ات ، ام�ا  ٤٩ثالث ریات ؛ لذا یجب اضافة ھذه المخلفات مع المرویة ب

مخلفات االبقار فقد اظھر المستوى السمادي المذكور اختزاال معنویا في شدة اصابة النباتات دون تاثرھ�ا 
عل�ى ش�دة االص�ابة فق�د ازداد مق�دار تق�رح الج�ذور للنبات�ات النامی�ة ف�ي مخلف�ات  واعتمادا .بعدد الریات 

ملغم فوسفور وفي ج�دولتي ال�ري وبدرج�ة اكب�ر مم�ا ھ�ي ف�ي مع�امالت  ٦٦و  ٤٩الدواجن وخاصة مع 
  ) .بدون مخلفات( المقارنة 
تض�رر الج�ذور ف�ي  ملغم ومخلفات االغنام ایضا زی�ادة ف�ي مق�دار ٦٦اظھرت زیادة التسمید الى         

نواض�ح الج�ذور الخارج�ة م�ع جدولتي الري لیدعم ال�دور المھ�م لن�واتج تمثی�ل الغ�ذاء ف�ي النب�ات المس�مد 
الج�ذور لیس�تغلھا المم�رض مواق�ع اخت�راق جدی�دة بع�د بوكذلك التراكم السمادي في التربة ف�ي االض�رار 

وظھرت كفاءة مخلفات االبقار ف�ي  .نتیجة لزیادة المغذیات والنواضح ابواغھ انبات فرص ضمان زیادة 
  . او مع اي مستوى للفوسفات وبكلتا جدولتي الري عند اضافتھ بمفرده وقف عمل الممرض 

ت��أثر ال��وزن الج��اف للمجم��وع الج��ذري كثی��را بمق��دار التل��ف الن��اجم ع��ن االص��ابة س��واء ف��ي یل��م 
وذلك لق�درة النب�ات الس�ریعة ف�ي  يعند زیادة كمیات السماد المعدن معامالت المقارنةمخلفات الدواجن ام 

تكوین مناشئ لجذور جدیدة وعرضیة عوضا عن المساحات المیتة ویظھر ذلك بشكل واض�ح ف�ي الحق�ل 
  .  ذبول ، وتقاربت قیم ھذه االوزان كثیرا الطالما ان االصابة لم تتقدم الى درجة 

ملغ��م  ٤٩فوس��فور بمق��دار تقودن��ا ھ��ذه النت��ائج ال��ى االعتم��اد عل��ى مخلف��ات االغن��ام واالبق��ار وال
وب��ریتین اس��بوعیا وس��ط وج��ود المجتم��ع الفط��ري المت��رمم ف��ي الترب��ة وذل��ك الج��ل إطال��ة حی��اة وحاص��ل 

، الن المخلف�ات الحیوانی�ة تن�تج زی�ادة كبی�رة م�ن  Forlالنبات على الرغم من اص�ابتھ ب�الفطر المم�رض 
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ج�زءا ب�الملیون  11ب�ـ )  ١٩٧٩( ن وآخرو Meekالفوسفور المذاب مقارنة مع السماد المعدني وقدرھا 
                        .في السماد الحیواني جزء بالملیون  100في السماد المعدني یقابلھا 

  :تحلیل االنحدار المتعدد و االنحدار القیاسي 
) X2(وال�ري ) X1(تحدید تاثیر المتغیرین المستقلین النواع المخلفات العضویة لغرض : شدة المرض 

ة المرض اعتمد في حساب ع�دد الری�ات عل�ى نس�بة الرطوب�ة الحجمی�ة ف�ي الترب�ة بع�د ریت�ین و على شد
كان�ت ق�یم معادل�ة االنح�دار كم�ا ، وعل�ى الت�والي% ٣٣0٥٣و  ٢٨0٩٧حی�ث ك�ان مق�دارھما ثالث ریات 

  : یأتي
y = -0.0398 – 0.158 (x1) +0.0212 (x2) 

عن�د اض�افة المخلف�ات العض�ویة  ٠0١٥٨انخفاض شدة المرض بمقدار  B1وتظھر المعادلة في 
عن��د زی��ادة نس��بة  ٠0٠٢١٢زی��ادة ش��دة الم��رض بمق��دار  B2وتعن��ي .م��ع افت��راض ثب��ات بقی��ة المتغی��رات 

في التربة من في زیادة حجم الماء في الوحدة التجریبیة ، مع ثبات افتراض بقی�ة % ١الرطوبة الحجمیة 
  . المتغیرات 

تعتمد  ةمن شدة المرض المتوقع%  ٨٠0١فان  R2ام معامل التحدید وعند اختبار كفاءة المعادلة باستخد
معادلة االنحدار القیاسي التي تقارن اھمیة كل متغیر في التنبؤ بشدة  اام.على اضافة المخلفات و الري 

  Y= -B1 x1 + B2 x2المرض فھي  
Y = -0.863 (x1) + 0.237 (x2) 

  
ت وانواع المخلفات ومستویات الفوسفور في ظھور الم�رض تأثیر التداخل بین عدد الریا :) ٥( جدول ال

  اسابیع من الشتل في البیت الزجاجي ٨بعد 
  عدد الریات

  انواع المخلفات العضویة
مستویات الفوسفور 

الوزن الجاف لجذور   سم/تقرح الجذور  شدة المرض  نسبة المرض )كغم/P2O5ملغم (
  غم/النبات

  ریتین

  مقارنة
بدون (

  )مخلفات

  ي   ١0٨٢  ل-ط   ٤0١٠  د   ٠0٥٤  أ ب  * ٩٠.٦٧  صفر
  ط ي   ٢0٤٣  ك- ز   ٤0٥٣  ز   ٠0٤٢  د جـ   ٨٤0٦٦  ٣٣
  ط-ھـ   ٣0٦٣  ح-ھـ   ٦0٥٠  حـ   ٠0٦٠  دجـ    ٨٤0٦  ٤٩
  ز ح ط   ٣0٣٦  ھـ و ز   ٦0٨٠  ب حـ   ٠0٦٣  جـب    ٨٩0٣٣  ٦٦

  اغنام
  د-أ   ٥0٥٧  ق–ي   ٣0٠  ط   ٠0٢٦  و   ٤٦0٦٧  صفر
  د-أ   ٥0٦١  م-ط   ٣.٩٠  ط   ٠0٢٤  و   ٤٧0٣٣  ٣٣
  ھـ-أ   ٥0٢٢  ق-ك   ٢0٥٠  ك ل   ٠0١٤  ز ح   ٣٤0٠٠  ٤٩
  ط-حـ   ٤0٢٨  ط-و   ٥0٤٧  ح ط   ٠0٢٩  ھـ   ٥٥0٦٧  ٦٦

  ابقار
  ح-حـ   ٤0٥٢  ن ق   ١0١٠  ك ل   ٠0١٦  ز   ٣٨0٣٣  صفر
  د-أ   ٥0٦٠  ن ق   ٠0٩٢  ل م   ٠0١٢  ط   ٢٦0٣٣  ٣٣
  ط-د   ٤0٠٢  ن ق   ١0٣٣ م  ٠0٠٨  ط   ٢٥0٦٧  ٤٩
  ط-ھـ   ٣0٦٣  ق-ك   ٢0١٧  ك ل   ٠0١٤  ح   ٣٣0٦٧  ٦٦

  دواجن
  ح ي ط   ٢0٨٨  دجـ    ٩0٦٧  و ز   ٠0٤٥  دجـ    ٨٥0٦٧  صفر
  ح- جـ    ٤0٥٣  أ   ١٤0٦٧  ھـ و   ٠0٤٨  د   ٨٤0٠٠  ٣٣
  ز- جـ    ٤0٨٩  جـب    ١١0٠٠  د ھـ   ٠0٥١  دجـ    ٨٥0٠٠  ٤٩
  ز- جـ    ٤0٦٥  جـب    ١١0٦٧  د   ٠0٥٤  د -ب   ٨٨0٣٣  ٦٦

  تریا ٣

  مقارنة
بدون (

  )مخلفات

  ح- جـ    ٤0٢١  ھـ و  د  ٧0٥  جـأ ب    ٠0٦٦  أ ب   ٩٢0٠٠  صفر
  د-أ   ٥0٥٠  ط ن   ٣0٣٣  د   ٠0٥٤  أ ب   ٩٢0٦٧  ٣٣
  د-أ   ٥0٣٩  ك- ز   ٤0٥٠  جـ   ٠0٦١  د-ب   ٨٨0٦٧  ٤٩
  د- جـ    ٤0٣٢  ي-و   ٥0٣٣  جـب    ٠0٦٣  أ   ٩٤0٠٠  ٦٦

  اغنام

  ھـ-ب   ٥0١٥  ل-ح   ٤0٣٣  ح ط   ٠0٢٩  ھـ   ٥٦0٠٠  صفر
  أ ب   ٦0٦٩  ن-ط   ٣0٣٣  ح   ٠0٣١  و   ٤٧0٦٧  ٣٣
  أ   ٦0٨٦  م ن ق   ١0٦٧  ط   ٠0٢٥  ز ح   ٣٤0٠٠  ٤٩
  و-ب   ٥0١٠  ھـ و   ٧0٣٣  ز   ٠0٤١  و   ٥٠0٣٣  ٦٦

  ابقار

  ھـ-أ   ٥0٢٠  ق-ك   ٢0١٧  ح ط   ٠0٢٨  ز   ٣٨0٣٣  صفر
  أ   ٦0٨٧  ن ق   ١0١٧  ك ل   ٠0١٧  ط   ٢٦0٦٧  ٣٣
  د-أ   ٥0٦٣  ق   ٠0٨٣  ل م   ٠0١٢  ط   ٢٣0٣٣  ٤٩
  ز- جـ    ٤0٩٣  ق-ل   ٢0٠٠  ي ك   ٠0١٩  ز ح   ٣٧0٠٠  ٦٦

  دواجن

  ح- جـ    ٤0٤١  د ھـ   ٧0٨٣  أ   ٠0٦٩  أ ب   ٩٢0٠٠  صفر
  جـأ ب    ٥0٩٠  د ھـ   ٨0٠٠  جـب    ٠0٦٣  د-ب   ٨٨0٦٧  ٣٣
  ح- جـ    ٤0٥١  جـب    ١١0٦٧  جـب    ٠0٦٣  دجـ    ٨٥0٦٧  ٤٩
  ط-و   ٣0٤٢  ب   ١٢0٣٣  أ ب   ٠0٦٨  د-ب   ٨٨0٦٧  ٦٦

واالرقام في الجدول تمثل .  P £ 0.05عند مستوى احتمال ) او عمودیا ( في العمود الواحد الحروف المختلفة تعني وجود فروقات معنویة*   
 .مكررات  ٣متوسط 
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ثالث مرات تقریبا بفي خفض شدة المرض اھمیة وتعني ان اضافة المخلفات العضویة اكثر 
  . مقارنة مع اھمیة الري ودوره في زیادة شدة االصابة

فروق�اً ) X3(و الري ) X2(و المخلفات العضویة ) X1(اظھر عمر النبات :الو挨ن الجاف للنبات الواحد 
  :كما یأتي كانت قیم معادلة االنحدارو یادة الوزن الجاف للنبات الواحد ،معنویة في ز

Y= -7.879 + 0.708 (x1) + 0.546 (x2) + 0.196 (x3)    
غ�ـم اس�بوعیاً م�ع تق�دم عم�ر  ٠0٧٠٨زی�ادة ال�وزن الج�اف للنب�ات الواح�د بمق�دار  B1تظھر المعادلة ف�ي 

فان اض�افة المخلف�ات العض�ویة م�ن المتوق�ع ان ت�ؤدي  B2اما .النبات عند افتراض ثبات بقیة المتغیرات 
% ١بزی�ادة رطوب�ة الترب�ة الحجمی�ة بنس�بة  B3تعن�ي .غـم  ٠0٥٤٦الى زیادة وزن النبات الجاف بمقدار 

غـم عن�د افت�راض ثب�ات بقی�ة المتغی�رات ، والختب�ار  ٠0١٩٦فالمتوقع زیادة الوزن الجاف للنبات بمقدار 
من الوزن الج�اف المتوق�ع اعتم�د عل�ى عم�ر النب�ات والمخلف�ات  ٦١0٦فان  R2كفاءة المعادلة وفقاً لقیمة 

  تشیر معادلة االنحدار القیاسي .والري 
Y= B1 x1 + B2 x2 + B3 x3 
Y= 0.639  (x1) + 0.368  (x2) + 0.269 (x3) 

م�ع  اكثر اھمیة في زیادة ال�وزن الج�اف للنب�ات بمق�دار الض�عف مقارن�ةالمصاب وبذلك فان عمر النبات 
  .الري تأثیر مقارنة مع الضعفین اضافة المخلفات ، و بحوالي تأثیر 
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ABSTRACT 

The study showed a negative correlation among soil – saprobs  
Aspergillus nigur , A. flavus, A. ochraceus ,  Mucor sp. ,  Penicillium glabrum ,  
Stemphylium loti and Fusarium oxysporum f. sp. radicis – lycopersici (Forl) , i . 
e. ,a significant reduction in its inoculum density , with aprominance of A . 
nigur and A. flavus. Regression analysis exhibited that excess of Diammonium 
phosphate and of Forl inoculum resulted in reduction of its pathogenicity . 
Manures were increased  each of saprobs and the pathogen.Thus , Manures as 
soil amendments stimulated saprophytic competition in  the soil and also  
inhibited  the growth  and  sporulation of Forl , particularly  A. niger. The 
application of Diammonium phosphate  plus mixed saprophytes and Forl 
inoculum decreased disease incidence insignificantly in the greenhouse, the use 
of manures also reduced disease severity. Soil humidity increase by 1% 
resulted in increase of severity by 0.02. 
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