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Fusarium oxysporumللفطرForma specialsلـاألولالتسجیل f.sp. capsiciالفلفلعلى
Capscium annuumكیمیائیاومكافحتھنینوىمحافظةفي

محمدحمیدعالءمحمدیونسنضال
والغاباتالزراعةكلیة/ النباتوقایةقسم

ةالخالص
نتائجوأظھرتالموصلجامعة/ والغاباتالزراعةكلیة/النباتوقایةقسمفيالدراسةھذهاجریت

لذبولالمسببھوFusarium oxysporum f. sp. capsiciالفطرانوالقیارةالرشیدیةمنطقتيفيالعزل
الفلفللنباتذبوالأحدثتإنھا) F.o.c(للفطراالمراضیةالقدرةاختبارنتائجوأظھرتالفلفل،نبات

تاثیراختبارنتائج،ومنالمحليوالباردالمحليوالحارویندركالیفورنیاوھيالمختبرةالثالثةلألصناف
الفطريالغزلنموفيلتر/فعالةمادةملغم١٥٠و١٠٠و٥٠تراكیزبثالثةوبلتانولوالسابنلیتالمبیدات

اظھرتكما. المستخدمةالتراكیزوبكافةبالكاملالفطرنموبطتثقدالثالثةالمبیداتانلوحظالمختبرفي
الذبولبمرضاإلصابةمنقللتوبلتانولالسا،بنلیتالمبیداتانالظلةفيالكیمیائیةالمكافحةنتائج

.بلتانولالمبیدافضلھاوكانالنباتصفاتمنوحسنتالفیوزاریومي

المقدمة
من Fusarium oxysporum f.sp. capsiciالفطرعنلمتسبباالفیوزاریوميالذبولمرضیعد

٢٠٠٠, Edward(االمراض المھمة والخطیرة التي تصیب محصول الفلفل في جمیع مناطق اإلنتاج 
) ١٩١٩,Leonian(١٩١٩سجل المرض الول مرة على الفلفل في المكسیك عام ) ٢٠٠٨, Anonو

اء في الترب المھواة الجافة محافظا على حیویتھ لمدة اكثر القدرة على البقF.oxysporumویمتلك لقاح فطر 
واستخدمت العدید من المبیدات الفطریة لغرض المكافحة ) ١٩٩٢, واخرونKucharek(سنوات ١٠من 

واظھر . الى فاعلیة المبید بنلیت في مقاومة مرض موت البادرات) ١٩٨١(الكیمیائیة  للفطر اذ اشار یونس 
٪ مادة فعالة كفاءة عالیة في تقلیل اإلصابة بمرض موت بادرات الیوكالیتوس ٠,١المبید بنلیت بتركیز 

Rhizoctonia solaniو Macrophomina.phaseolinaوF.oxysporumالمتسببة عن الفطریات 
الى ان تعقیم بذور الباقالء ) ١٩٨٨(وأشار توما )  ١٩٨٧, طھ واخرون (عند استخدامھ سقیا للتربة 

ھازیة كمبید الفیتافاكس والبنلیت قد اعطى كفاءة عالیة في مقاومة مرض تعفن الجذور المتسبب بالمبیدات الج
إذ انخفضت نسبة البذور المصابة ونسبة الجذور المصابة F.soloniو R.soloniعن الفطرین 

وشدةاإلصابةعلى الجذور واالعراض المرضیة على المجموع الخضري بصورة معنویة وذكر علي 
ن المبید بلتانول اظھر كفاءة عالیة في تثبیط نمو وتبویغ جمیع الفطریات المسببة لمرض موت ا) ٢٠٠٧(

وذلك Pythium buttleriaالبادرات وتعفن جذور شتالت الغابات مختبریا ما عدا ضعف كفاءتھ ضد الفطر 
اومة الكیمیائیة عند اجراء المق) ٢٠٠٨(لتر وذكر شیخاني /ملغرام مادة فعالة١٠٠عند استخدامھ بتركیز 

oxysporumF..Phoma lingumلمرض موت بادرات وتعفن جذور القرنابیط المتسبب عن الفطریات 
.Fusarium  solani.Rizoctonia solaniكومبي-تالماتفطریةمبیداتأربعةباستخدام

وذكر.مختبریاوالتبویغتالفطریانموتثبیطأفيأكفأھابلتانولالمبیدوكانوبلتانولوبیلورایزولیكس
النسبةفيوبلتانولسویجتشجازولووتوبسین،الساالمبیداتتاثیراختبارخاللمن) ٢٠٠٨(الدجیلي
بقیةعلىمعنویاتفوقاوالساوبلتانولتشجازولالمبیداتوأظھرتالزینةنباتاتفيلإلصابةالمئویة

على٪٦٢,٥و٦٢,١٧و٦٢,٥بلغتالجعفريلنباتصابةلإلالمئویةالنسبةخفضالىوأدتالمبیدات
احدالعراقفيالفلفلذبولمرضویعد. الممرضبالفطرالملوثةالمقارنةلمعاملة٪١٠٠معبالقیاسالتوالي

وھو) ١٩٨٣،الراوي( القطرفيللمحصولكبیرةاقتصادیةخسارةمسبباالنباتبھایصابالتياألمراض
لقلةونظرا. كبیرةأضرارعنھتتسببإذالعراقفيالفلفلمحصولعلىاالنتشارواسعةالاألمراضمن

فيوانتشارھاالمرضیةاإلصابةوتطورالفلفلعلىالفیوزاریوميالذبولمرضعنالتفصیلیةالدراسات
.الدراسةبھذهالقیامارتأینابالمرضاإلصابةمنتقللالتيالطرائقأفضلوإیجادالحقل

وطرائقھالبحثمواد
الجراءمنھااجزاءوأخذتالمختبرإلىبالذبولمصابةفلفلنباتاتمنعیناتجلبت:والتشخیصالعزل
جارٍ ماءتیارتحتالمصابةالنباتاتاجزاءوضعت) ١٩٧١(Agnihortiذكرھاالتيللطریقةتبعاالعزل
الثانيللباحثماجستیررسالةمنمستل
٢٤/٥/٢٠١٠وقبولھ٢١/١٢/٢٠٠٩ثالبحتسلمتاریخ
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صغیرةقطعالىوالتاجالجذورفيلإلصابةالمحاذیةالمناطققطعت. بھاالعالقةالتربةالزالةساعتینلمدة
بوساطةمحلولسطحیاعقمتتقریباسم٠,٥التتجاوزصغیرةأجزاءالىمعقمحادمشرطبوساطة

جففتثمالمعقمالمقطربالماءالقطعھذهغسلتثمدقائق٥- ٣لمدة% ١بتركیزالصودیومھایبوكلورایت
(PDA)واالكاروالدكستروزالبطاطامستخلصوسطعلىوزرعتwhatmanترشیحورقتيبین

Potato Dexrose Agarالحیويالمضادالیھمضافسم٩قطرمعقمةبترياطباقفيالمعقم
فياالطباقحضنتطبق/قطع٥بمعدلالقطعزرعت. تصلبھقبللتر/ملغرام٥٠بمعدلكلورامفینكول

المفاتیحباستخداممبدئیاوشخصالمعزولالفطرنقي. ایامثمانیةلمدةسیلیزیة٢± ٢٥بدرجةالحاضنة
)٢٠٠٣( HunterوBarnettقبلمنوضعتالتيالتصنیفیة

PanicumالمحليخنالدبذورباستخدامF.o.cالفطرلقاححضر:الممرضالفطرلقاحتحضیر
miliacum L.ورقبوساطةجففتثمساعات،٦لمدةرطبتثمبھاالعالقةالتربةالزالةجیداالمغسولة

ثمالمعقمالمقطربالماءرطبتمل٢٥٠سعةنظیفزجاجيدورقفيغم١٠٠بمعدلووضعتالترشیح
مستعمرةحافةمناخذملم٤طربققرصبوساطةدورقكللقحساعةنصفلمدةاالتوكلیفبجھازعقمت
فيالحاضنةفيالفطرلقاحعلىالحاویةالدوارقحضنتPDAوسطعلىوالمنمىایامثمانیةبعمرنامیة
المقطرالماءاضافةمعیومینكلالدوارقرجمراعاةمعایام١٠ولمدةسیلیزیة٢±٢٥حرارةدرجة
).١٩٨٩،Dewan(تكتلھاعدمعنفضالالبذورعلىللفطرمتجانسنمواعطاءلغرضالمعقم

بالعدوىالفیوزاریوميالذبولبمرضلإلصابةالفلفلمنأصنافثالثةاختبرت:الفلفلاصنافحساسیة
لعزلةالمحليالباردوالفلفلالمحليالحاروالفلفلویندركالیفورنیاھيالممرضللفطرالصناعیة

سنادینفيAutoclaveاالوتوكلیفبوساطةتعقیمھاسبقتربةفيFusarium oxysporumالفطر
أیامثالثةوبعد) ١٩٨٩(Dewanلطریقةتبعاالتلویثتم. معقمةتربةكغم٣علىالواحدةالسندانةاحتوت

الزراعةكلیة/النباتوقایةلقسمالتابعةالظلةفيالسنادینوضعتأوراق٥-٤بعمرشتالتنقلتالتلویثمن
ثالثةعلىمعاملةكلاشتملتCRDالكاملالعشوائيالتصمیمباستخدامعاملیةتجربةونفذتوالغابات
:یليوكماوحسبتلإلصابةالمئویةالنسببحسابالنتائجاخذت. مكررات

١٠٠×المصابةالنباتاتعدد=اإلصابةنسبة للنباتاتالكليالعدد
وباستخدامدرجاتخمسةمنالمؤلف) ١٩٩٥(خرونوآGaoلمقیاستبعااإلصابةشدةحسابوتم
) .١٩٢٣( Mickennyمعادلة

المرضيدلیلھا× ) ٥(الفئةمنالنباتاتعدد+ ٠٠+ المرضيدلیلھا× ) ١(الفئةمنالنباتاتعدد
مرضيدلیلاعلى× للنباتاتالكليالعدد

مبیداتثالثةتاثیراختبر:مختبریاً الممرضللفطرالفطريالغزلنموفيالفطریةالمبیداتبعضتأثیر
لمستخلصالغذائيالوسطمعمبیدكلمزجالممرضالفطرنموفيبلتانولوالساوبنلیتفطریة

لكلفعالةمادةملغم١٥٠و١٠٠و٥٠وبواقعتصلبھوقبلتعقیمھبعدPDAواالكاروالدكستروزالبطاطا
فياالطباقلقحت. سم٩قطرمعقمةبترياطباقفيالوسطصبPDAالغذائيالوسطمنلتر/مبید

واالكاروالدكستروزالبطاطامستخلصوسطعلىتنمیتھسبقالذيالفطرمنملم٤قطرهبقرصمركزھا
PDAامامبیدكلمنمكرراتثالثةعلىالواحدةالمعاملةاشتملت. سیلیزیة٢±٢٥حرارةدرجةفي
اخذتبالفطر،فقطPDAاكاردكستروزبطاطاالغذائيالوسطعلىالحاویةاطباقھافلقحتالمقارنةمعاملة
حسابتمثم. المقارنةاطباقامتالءقربوذلكنامیةمستعمرةلكلمتعامدینقطرینمتوسطبحسابالنتائج
-:التالیةللمعادلةتبعاحدةعلىمبیدلكلالفطريالغزلنموتثبیطنسبة

١٠٠×المعاملةقطرمتوسط–المقارنةقطروسطمت=التثبیطنسبة المقارنةقطرمتوسط
% ٥٠بتركیزوبلتانولوالسابنلیتالفطریةالمبیداتتأثیراختبر:الظلةفيالفیوزاریوميالذبولمكافحة

المحليوالحارویندركالیفورنیااصنافلثالثةالفلفلعلىالفیوزاریوميذبولمرضمكافحةفيفعالةمادة
المقطرالماءفيبإذابتھاالمبیداتمحالیلحضرتمبیدبدونالمقارنةمعاملةالىباإلضافة. المحليوالبارد
.وھي) ١٩٨٨( وآخرونطھاتبعھماووفقبطریقتینالمبیداتاستخدمتلتر/ملغم٥٠٠بتركیز
طریقةوفقالممرضبالفطرولوثتمزیجیةتربةكغم٣بسعةالسنادینتربةحضرت:بالمبیداتالتربةسقي

Dewan)٣وبواقعالتلویثمنایامثالثةبعدوذلكحقیقیةاوراق٥- ٤بعمرفلفلشتالتإلیھانقلتثم) ١٩٨٩

=شدة االصابة
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سندانة/مل١٠٠وبمعدلحدةعلىكالً المستخدمةالمبیداتبمحالیلسقیتثمبالماءالسنادینوسقیتسندانة/شتالت
.فقطالمقطربالماءوسقیتبالفطرملوثةتربةفيزرعتفقدالمقارنةشتالتإما

٥- ٤بعمرتركیزكلفيالشتالتغمرتثمالمستخدمةالمبیداتتراكیزمحالیلحضرت:بالمبیداتالشتالتغمر
السنادینالىالشتالتنقلتالغمرمدةانتھاءوبعد. دقائق٣- ٢لمدةالجذريللمجموعالغمرشمل. حقیقیةاوراق

فيزراعتھاوقبلفقطبالماءغمرتفقدالمقارنةمعاملةاماالممرضبالفطرتربتھالوثتسندانة/شتالتثالثعبواق
التجربةنفذت. سنادینثالثةعلىالواحدةالمعاملةواحتوتالبالستیكیةالظلةفيعاملیةتجربةنفذت.الملوثةالتربة

الوزنومتوسطاتاإلصابةوشدةاإلصابةنسبةبحسابتائجالنأخذتCRDالكاملالعشوائيالتصمیمباستخدام
.الحدودمتعدددنكنبطریقةواختبرتإحصائیاالنتائجحللت. الجافوالوزنالرطب

والمناقشةالنتائج
Fusariumالفطرظھورعنبالذبولالمصابةالفلفلنباتاتمنالعزلنتائجأظھرت:والتشخیصالعزل

oxysporum f.sp. capsiciوسطعلىالفطرمستعمراتوكانتPDAیتوسطھابیضقطنيمظھرذات
عشرةبعدالمستعمرةقطروبلغالداكناالحمراللونالىعمرھاتقدممعالمستعمرةلونوبتغیراالرجوانياللون

الفطرابواغظھرتالمجھريالفحصاجراءوعندسم٧.٥سیلیزیة٢±٢٥حرارةبدرجةالتحضینمنایام
غیربسیطةكونیدیةحواملعلىالمحمولةMicroconidaالصغیرةالكونیدیةاالبواغوتمیزتالثالثةانواعھاب

االبواغامامایكرون٣,٥- ٢.٥×٢١.٧- ٣.٥بینابعادھاتراوحتخلیتیناوواحدةخلیةمنمكونةمتفرعة
ھاللیةاالبواغوظھرتحواجز٥- ٣بحواجزمقسمةالشكلھاللیةفكانتMacroconidaالكبیرةالكونیدیة

apicalقمیةوخلیةfoot cellقدمیةخلیةوتمتلكمایكرون٥,٥- ٤,٥×  ٤٠- ٢٣بینابعادھاتراوحتالشكل
cellومتفرعةمتجمعةقصیرةحواملعلىونشاتsporodochiumالكالمیدیةاالبواغاما

chlamydosporesبینیةاوطرفیةقصیرةسلسلةفياودةمنفرالفطريالغزلعلىوجودھالوحظفقد
Fusarium oxysporumالفطرصفاتتطابقالصفاتوھذهمایكرون١١,٦- ١٠,٥بینابعادھاتراوحت

schlechtماذكرهمعیتفقوھذاAttia٢٠٠٣(وآخرون.(
شدةوبنسبولكنالفیوزاریوميبالذبولأصیبتاألصنافجمیعان) ١(الجدولیبین:األصنافحساسیة

التياإلصابةنسبةفيمعنویاالمحليالباردالصنفعنالمحليالحارالصنفیختلفولممتباینةاصابة
كالیفورنیاالصنفعناختلفاإنھمااالالتواليعلى٠,٢٣و٠,١٥اإلصابةوشدة٪٢٦,٦و٢٦,٦بلغت
) ١٩٨٣(الراوياذكرتھممعیتفقوھذا٠,٥٩وشدةاإلصابة٪٤٠بلغتالتياإلصابةنسبةفيویندر

جمیعھامعرضةویندركالیفورنیاوالصنفالفلفللنباتالمحلیةاألصنافانمن) ١٩٨٧(والنعیمي
بالفطرلإلصابةالفلفلأصنافحساسیةسببفانعاموبشكلالفیوزاریوميالذبولبمرضلإلصابة

عنالمھاجمةالفطریاتقبلمنPhytoalexinsللنباتاتالدفاعیةالمركباتتحللإلىیعودقدالممرض
وSutherlandعللوقد) ١٩٨٧،Bekman(الدفاعاتلھذهالمحللةاالنزیماتلبعضإفرازھاطریق
Pegg)المركباتتحللمنھانظریاتلعدةوفقاالفیوزاریوملفطرالطماطةأصنافحساسیةأسباب) ١٩٩٥

انكماTomatinaseمثلاإلنزیماتلبعضافرازھاطریقعنالمھاجمالفطرقبلمنالنباتفيالدفاعیة
لحساسیتھواضحةدالالتیعطيالفسیولوجیةوظائفھوجمیعللنباتالغذائيالتمثیلمقدارفيتأثیرالفطرناتج

البروتینیةالثانویةالتمثیللمركباتالنباتبروتوبالستتحملتباینفيفتتمثلالثانیةالنظریةاما. لإلصابة
lycomarasmineوfusaric acidالمركباتھذهومنالمسببمنالمنتجةextracellularخلویةالخارج

.الفطرامراضیةمنتزیدالتي

.الفیوزاریوميالذبوللمرضالفلفلمنأصنافثالثةحساسیةیوضح) : ١(الجدول
اإلصابةشدة*لإلصابة*%  األصناف

أ٠,٥٩أ٤٠ویندركالیفورنیا
ب٠,١٥ب٢٦,٦المحليالحار
ب٠,٢٣ب٢٦,٦المحليالبارد

.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھامعنویةفروقاتوجودعدمعلىتدلمتشابھةأحرفاتحملالتياألرقام*

مبیداتثالثةتأثیربراخت:المختبرفيالممرضللفطرالفطريالغزلنموفيالفطریةالمبیداتبعضتأثیر
الممرضللفطرالفطريالغزلالنموعلىالتثبیطیةقدرتھالمعرفةوذلكوبلتانولالساوبنلیتوھيفطریة

 )F.o.c(الغزلنموتثبیطفيفاعلیةاظھرتالمبیداتجمیعانلتر/ملغم١٥٠و١٠٠و٥٠تراكیزوبثالثة
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و٥٠بتركیزالفطريالغزلنموثبطبنلیتالمبیدانسھنفالجدولمنویتضح) ٢الجدولفي(الفطري
من) ٢٠٠١(حلیمماذكرهمعیتفقوھذاPDAالغذائيالوسطعلى% ١٠٠وبنسبةلتر/ملغم١٥٠و١٠٠

لمرضالمسببینF.oxysporumوF. solaniالفطریننموتثبیطفيعالیةكفاءةاثبتبنلیتالمبیدان
الىتعودالفطریاتنموتثبیطفيبنلیتالمبیدكفاءةوترجع. لفیوزاریومياالطماطةوجذورالتاجتعفن
ذلكوینتھيالتطفلیةالھایفاتنھایاتانتفاخعنھیترتبمماللفطرالحدیثةالخلویةالجدرلتكوینمنعھ

وبتركیز% ١٠٠بنسبةالممرضالفطرنموثبطفقدالساالمبیداما). ١٩٧٩وعبد،العادل(بانفجارھا
انمن) ٢٠٠٨(الدجیليماذكرهمعیتفقوھذاPDAالغذائيالوسطوعلىلتر/ملغم١٥٠و١٠٠و٥٠

الساالمبیدكفاءةوترجع. الزینةنباتاتلذبولالمسببFusariumفطرنموتثبیطفيفاعلیةاثبتالساالمبید
المسبباوالفطراستئصالعلىقدرةكثراجعلتھالتيالمبیدیمتلكھاالتيوالوقائیةالعالجیةخواصھالى

كافیةبكمیاتاألخرىاألجزاءمختلفإلىاالنتقالثمالنباتانسجةداخلوالنفاذالنباتيالنسیجمنالمرضي
)١٩٩٣,والمالحشعبان(المرضيالمسببلقتل

. مختبریاً ) F.o.c(للفطرالفطريالغزلنموفيالمبیداتتأثیر) :٢(الجدول
%التثبیطنسبة)لتر/ملغم(التركیزامالتالمع

ب٠,٠٠صفرالمقارنة

بنلیت
أ٥٠١٠٠
أ١٠٠١٠٠
أ١٥٠١٠٠

السا
أ٥٠١٠٠
أ١٠٠١٠٠
أ١٥٠١٠٠

بلتانول
أ٥٠١٠٠
أ١٠٠١٠٠
أ١٥٠١٠٠

.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھامعنویةفروقاتوجودعدمعلىتدلمتشابھةاحرفاً تحملالتياالرقام*

و١٠٠و٥٠بالتراكیزاستخدامھعندبلتانولالمبیدانإلى) ٢(الجدولفيالموضحةالنتائجوتشیر
عليذكرهمامعاتفقتالنتائجوھذهPDAالغذائيالوسطعلى% ١٠٠بنسبةالفطرنموثبطلتر/ملغم١٥٠

موتلمرضالمسببةالفطریاتجمیعنموتثبیطفيالمبیداتافضلمنكانبلتانولالمبیدانمن) ٢٠٠٧(
المبیداتمنبكونھبلتانولالمبیدكفاءةوترجع% ١٠٠تثبیطبنسبةالغاباتشتالتجذوروتعفنبادرات
فاعلیةولھلھمقاومةساللةبعدتظھرولمالمختلفةالتربةفطریاتضدالواسعالمدىذاتالحدیثةالفطریة

ثمومنالثقیلةالعناصرمعChinosolالفعالةالمادةارتباطبسببوذلكالممرضةالتربةفطریاتضد
)٢٠٠٢,الجبوري(المرضيالمسببقبلمنامتصاصھایصعبمعقداتتكوین
كانيالمحلالباردالصنفان) ٣(الجدولیوضح:لإلصابةالمئویةالنسبةفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر
الصنفعنمعنویایختلفولم% ١٩لإلصابةالمئویةالنسبةوبلغتالممرضبالفطرتأثرااألصنافاقل

الصنفكانحینفي% ٢١,٣٣لإلصابةالمئویةالنسبةبلغتإذالثانیةبالمرتبةیأتيالذيالمحليالحار
%. ٢٤لإلصابةالمئویةالنسبةوبلغتلإلصابةحساسیةاألصنافأكثرویندركالیفورنیا
النسبةخفضفيتفوقابلتانولالمبیداظھرلإلصابةالمئویةالنسبةفيبالمبیداتالمعاملةتأثیرومن

معنویایختلفولم% ٤٠بلغتالتيبالفطرالملوثةالمعاملةمعبالقیاس% ١٩,٤٤بلغتلإلصابةالمئویة
المبیدتاله%  ٢٢,٢٢بلغتالتيالثانیةالمرتبةفيویأتيلإلصابةویةالمئالنسبةخفضفيالساالمبیدعن

معمقارنة% ٢٥,٥٥بلغتالتيلإلصابةالمئویةالنسبةخفضفيالساالمبیدعنمعنویایختلفولمبنلیت
معنویةفروقاتوجودعدمبالمبیداتالمعاملةطریقةتأثیرومن%. ٤٠بلغتالتيبالفطرالملوثةالمعاملة

% ٢٢,٢٢و٢٠,٦٦لإلصابةالمئویةالنسبةبلغتالتيالمبیدبمحلولوسقیاً غمرأالمعاملةطریقتيبین
المعاملةانبالمبیداتوالمعاملةاألصنافبینالتداخللتأثیراإلحصائيالتحلیلنتائجوتشیر. التواليعلى

الثالثةولألصنافبالفطرالملوثةالمعاملةمعبالقیاسلإلصابةالمئویةالنسبةخفضالىادتالثالثةبالمبیدات
% ١٥لإلصابةالمئویةالنسبةخفضفيتفوقاالمحليالباردالصنفمعبلتانولبالمبیدالمعاملةوأظھرت
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المئویةالنسبةخفضفينفسھوللصنفالسابالمبیدالمعاملةعنمعنویاتختلفولمالملوثةالمعاملةمعبالمقارنة
%.٤٠بالفطرالملوثةالمعاملةمعبالقیاس% ١٦,٦٦لإلصابة

*.الفلفلألصنافلإلصابةالمئویةالنسبةفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر): ٣(الجدول

بینالتداخلالمعاملةطریقةالمبیداتاألصناف
والمبیداتاالصناف

تأثیر
الصنف سقيغمر

ویندركالیفورنیا

ب٢٨,٣٣بأ٣٣,٣٣ھـدب٢٣,٣٣بنلیت

٢٤,٠٠
أ

ب٢٨,٣٣دجب٢٦,٦٦جبأ٣٠,٠٠السا
دجب٢٣,٣٣دجب٢٦,٦٦ھـدج٢٠,٠٠بلتانول

أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠ملوثةمقارنة
ھـ٠,٠٠و٠,٠٠و٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالحار

جب٢٥,٠٠جبأ٣٠,٠٠ھـدج٢٠,٠٠بنلیت

٢١,٣٣
بأ

دجب٢١,٦٦ھـ١٣,٣٣جبأ٣٠,٠٠السا

دجب٢٣,٣٣ھـد١٦,٦٦بلتانول
دجب٢٠,٠٠ھـ

أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠ملوثةمقارنة
ھـ٠,٠٠و٠,٠٠و٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالبارد

دجب٢٣,٣٣جبأ٣٠,٠٠ھـد١٦,٦٦بنلیت

١٩,٠٠
ب

دج١٦,٦٦ھـ١٣,٣٣ھـدج٢٠,٠٠ساال
د١٥,٠٠ھـد١٦,٦٦ھـ١٣,٣٣بلتانول

أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠ملوثةمقارنة
ھـ٠,٠٠و٠,٠٠و٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

بینالتداخل
وطریقةاألصناف

المعاملة

المبیداتتأثیرأ٢٥,٣٣بأ٢٢,٦٦ویندركالیفورنیا

٢٥,٥٥بنلیتبأ٢١,٣٣بأ٢١,٣٣حليالمالحار
ب

٢٢,٢٢السابأ٢٠,٠٠ب١٨,٠٠المحليالبارد
جب

المبیداتبینالتداخل
المعاملةوطریقة

١٩,٤٤بلتانولب٣١,١١د٢٠,٠٠بنلیت
ج

أ٤٠,٠٠ملوثةمقارنةد١٧,٧٧جب٢٦,٦٦السا
د٠,٠٠ملوثةغیرمقارنةدج٢٢,٠٠د١٦,٦٦بلتانول

أ٤٠,٠٠أ٤٠,٠٠ملوثةمقارنة
ھـ٠,٠٠ھـ٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

أ٢٢,٢٢أ٢٠,٦٦المعاملةتأثیر
.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھامعنویةفروقاتوجودعدمعلىتدلمتشابھةأحرفاتحملالتياألرقام* 

االصنافبینمعنویةفروقوجودعدمالمعاملةوطریقةاالصنافبینالثنائيالتداخلمنویتضح
لھكانالمحليالباردالصنفمعالغمربطریقةالمعاملةاستخداماننالحظحینفيوسقیاً غمراً المعاملةوطریقتي

المعاملةوطریقتيالمبیداتبالمعاملةبینالتداخلتاثیرمنواتضح%. ١٨بلغتلإلصابةالمئویةالنسبةفيتاثیر
بالمعاملةالقیاسعندلإلصابةالمئویةالنسبةخفضالىادتالطریقتینوبكلتاالمبیداتجمیعانوسقیاً غمراً 

% ١٦,٦٦لإلصابةالمئویةالنسبةوبلغتبلتانولالمبیدمعالغمرطریقةكانتمعاملةافضلوانللفطرالملوثة
الساوالمبیدالغمربطریقةبنلیتالمبیدمعمعنویاتختلفولم% ٤٠بلغتالتيبالفطرملوثةالالمعاملةمعبالقیاس
بینالثالثيالتداخلنتائجمنوتبینالتواليعلى% ١٧,٧٧و٢٠لإلصابةالمئویةالنسبةخفضفيالسقيبطریقة

ادتالتيبالمبیداتالمعامالتجمیعبینمعنویةفروقاتوجودالىالمعاملةوطریقتيبالمبیداتوالمعاملةاالصناف
بطریقةبلتانولبالمبیدالمعاملةواظھرتبالفطرالملوثةالمعاملةمعبالمقارنةلإلصابةالمئویةالنسبةخفضالى

و١٣.٣٣بلغتإذلإلصابةمئویةنسبةاقلالمحليالباردالصنفمعالسقيبطریقةالسابالمبیدالمعاملةمعالغمر
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وبطریقةالسابالمبیدالمعاملةمعمعنویاتختلفولمبالفطرالملوثةالمعاملةمعبالمقارنةالتواليعلى% ١٣,٣٣
المعاملةمعبالمقارنة% ١٣,٣٣بلغتالتيلإلصابةالمئویةالنسبةخفضفيالمحليالحارالصنفمعالسقي
استخدامانمن). ٢٠٠٨(والدجیلي) ٢٠٠٦(قاسمذكرهمامعالنتائجھذهوتتفق% ٤٠بلغتالتيبالفطرالملوثة

البادراتبموتاإلصابةنسبةتقلیلفيفاعلیتھااظھرتللشتالتغمراً اوللتربةسقیاوالسابلتانولالمعامالت
. الزینةنباتاتعلىالفیوزاریوميبالذبولاإلصابةونسبةالباقالءعلىالفیوزاریوميالجذوروتعفن
ان) ٤(الجدولمنیتضحاالصابھشدةفياألصنافتأثیرومن:اإلصابةشدةفيبالمبیداتاملةالمعتأثیر

على٠,١٥و٠,١٦وبلغتاإلصابةشدةخفضفيمعنویاتفوقااظھراالمحليوالباردالمحليالحارالصنفین
اإلصابةشدةمعدلخفضفيلتانولبالمبیدوتفوق٠,٢٦شدةاإلصابةكانتإذویندركالیفورنیاالصنفتالھاالتوالي

٠,١٥و٠,١٧بلغتإذاإلصابةشدةمعدلخفضفيوالسابنلیتالمبیدینعنمعنویایختلفولم٠,١٢بلغتإذ
وجودعدمیتضحالسابقالجدولومن٠,٥٣بلغتالتيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسالتواليعلى

شدةخفضمعدلفيللتربةسقیااوالمبیدبمحلولالفلفلشتالتلجذورغمرامعاملةالطریقتيبینمعنویةفروقات
تفوقبالمبیداتوالمعاملةاألصنافبینالثنائيالتداخلنتائجمنوتبین, التواليعلى٠,١٩و٠,٢٠وبلغتاإلصابة
التيالمعامالتبقیةعنیختلفولماإلصابةشدةخفضمعدلفيوبلتانولالساالمبیدینمعالمحليالباردالصنف

عننفسھالجدولمنویتبین.٠,٤٥بلغتالتيبالفطرالملوثةالمعاملةمعبالقیاسالتواليعلى٠,٠٩و٠,٠٩بلغت
الحاراألصنافبیناإلصابةشدةمعدلفيمعنویةفروقاتوجودبعدمالمعاملةوطریقةاألصنافبینالتداخلتاثیر

التيالتواليعلى٠,١٤و٠,١٦و٠,١٦و٠,١٦بلغتاذوالسقيالغمرالطریقتینوبكلتاالمحليوالباردالمحلي
و٠,٢٦بلغتالتياإلصابةشدةمعدلفيوالسقيالغمربطریقتيویندركالیفورنیاالصنفعنمعنویااختلفت
معنویةفروقاتوجودعدممعاملةالوطریقةبالمبیداتالمعامالتبینالتداخلتاثیرمنوتبین, التواليعلى٠,٢٦

التياإلصابةشدةخفضمعدلفيالسقيبطریقةالسابالمبیدوالمعاملةالغمربطریقةبلتانولبالمبیدالمعاملةبین
بینالثالثيالتداخلتاثیرومن. بالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسالتواليعلى٠,٠٩و٠,٠٩بلغت

وبلتانولوالسابنلیتالمبیداتومعاملةالمحليالباردوالصنفالمحليالحاروالصنفویندركالیفورنیااألصناف
معالسقيبطریقةالساالمبیدمعاملةوتفوقتالمعامالتبینمعنویةفروقاتوجودعدموالسقيالغمروطریقتي
بالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةعمبالمقارنة٠,٠٥بلغتالتياإلصابةشدةخفضمعدلفيالمحليالباردالصنف

المحليالحارالصنفمعالغمربطریقةوبلتانولبنلیتبالمبیدالمعاملةعنمعنویاتختلفلمالتي٠,٣٨بلغتالتي
ولم٠,٤٢وبلغتالمقارنةمعاملةمعبالمقارنة٠,٠٨و٠,٠٨بلغتالتياإلصابةشدةمعدلمنخفضتالتي

بلغتالتياإلصابةشدةخفضمعدلفيالحارالصنفمعالسقيبطریقةالسابالمبیدلةالمعامعنمعنویاتختلف
الغمربطریقةبلتانولبالمبیدالمعاملةتفوقتوكذلك٠,٤٠بلغتالتيبالفطرالملوثةالمقارنةبمعاملةمقارنة٠,٠٩

معبالمقارنةالتواليعلى٠,٠٩و٠,٠٩بلغتالتياإلصابةشدةمعدلخفضفيالمحليالباردالصنفمعوالسقي
وعلي) ٢٠٠١(حلیمذكرهمامعتتفقالنتائجوھذهالتواليعلى٠,٣٨و٠,٥١بلغتالتيبالفطرالملوثةالمعاملة

الشتالتجذورغمراوسقیاوبلتانولوالسابنلیتبالمبیداتالمعاملةاستخدامانمن) ٢٠٠٨(والدجیلي) ٢٠٠٧(
بادراتموتمرضإصابةوشدةالفیوزاریوميالطماطةوجذورالتاجلتعفناإلصابةشدةلتقلیفيفاعلیةأظھرت
. الزینةنباتاتعلىالفیوزاریوميالذبولبمرضاإلصابةوشدةالغاباتشتالتجذوروتعفن
فينویةمعفروقوجودبعدم) ٥(الجدولمنیتضح):غم(الفلفلألصنافالرطبالوزنفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر
علىغم٩٠,٩٩و٩٨,٩٩بلغتوالتيالمحليالباردوالصنفویندركالیفورنیاللصنفینالرطبالوزنمعدل

نتائجومن. غم٧٥,٢٧وبلغالرطبالوزنمعدلفيالمحليالحارالصنفعنمعنویااختلفاواللذینالتوالي
وأعطىالمبیداتباقيعلىتفوقتبلتانولالمبیدمعاملةانیتبینبالمبیداتالمعاملةلتأثیراإلحصائيالتحلیل

وفي. غم٣٢,٤٦بلغتالتيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسغم١٣٢,٥٨بلغتالتيرطبوزنأعلى
الوزنمعدلفيالسقيوطریقةالغمرطریقةبینمعنویةفروقوجودعدمیالحظبالمبیدالمعاملةطریقةاختبار

. التواليعلىغم٨٧,٠٦و٨٩,٧٤غتبلوالتيالرطب
كالیفوریناالصنفمعبلتانولبلمبیدالمعاملةبتفوقیتضحوالمبیداتاألصنافبینالثنائيالتداخلتاثیرومن

بالقیاسوذلكالتواليعلىغم١٤٦,٥١,١٥٤,٦٦ووصلتالرطبالوزنمعدلفيالمحليالباردوالصنفویندر
المعاملةعنمعنویاتختلفولمالتواليعلىغم٤١,٨٠,٢١,٨٧الىوصلتوالتيبالفطرلملوثةاالمقارنةمعاملةمع

الثانیةبالمرتبةوتأتيغم١٣٥,٥٦بلغوالذيالرطبالوزنمعدلفيویندركالیفوریناالصنفمعبنلیتبالمبید
معبالقیاسوذلكغم١٠٥,٠٠بلغالذيوالرطبالوزنمعدلفيویندركالیفورنیاالصنفمعألسابالمبیدالمعاملة
المعاملةوطریقةاألصنافبینالثنائيالتداخلتأثیرنتائجومن. غم٢١,٧٨بلغوالذيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملة
تختلفولمغم١٠٤,٨٦الىوصلتالتيالرطبالوزنزیادةفيویندركالیفورنیاالصنفمعالسقيطریقةتتفوق
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الرطبالوزنمعدلبلغوالذيالمحليالباردالصنفمعالسقيطریقةونفسھللصنفالغمرطریقةمعمعنویا
.التواليعلىغم٩٣,٦٤و٩٣,٦٠

.الفلفلألصنافاإلصابةشدةفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر): ٤(الجدول

األصنافبینالتداخل*المعاملةطریقة*المبیداتاألصناف
والمبیدات

تأثیر*
الصنف سقيغمر

ویندركالیفورنیا

ج٠,٢٣دج٠,٢٧وھـد٠,١٨بنلیت

أ٠,٢٦
دج٠,٢٠زوھـد٠,١٤ھـدج٠,٢٥السا

دج٠,١٣زوھـد٠,١٦زوھـد٠,١١بلتانول
أ٠,٧٤أ٠,٧٥أ٠,٧٠ملوثةمقارنة

ھـ٠,٠٠ز٠,٠٠ز٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالحار

دج٠,١٢زوھـد٠,١٧زوھـ٠,٠٨بنلیت

ب٠,١٦
دج٠,١٧زوھـد٠,٠٩ھـدج٠,٢٥السا

دج٠,١٢زوھـد٠,١٧زوھـد٠,٠٨بلتانول
ب٠,٤١جب٠,٤٠جب٠,٤٢ملوثةمقارنة

ھـ٠,٠٠ز٠,٠٠ز٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالبارد

دج٠,١٥وھـد٠,٢٠زوھـد٠,١٠بنلیت

ب٠,١٥
ھـد٠,٠٩زو٠,٠٥زوھـد٠,١٤السا

ھـد٠,٠٩زوھـد٠,٠٩زوھـد٠,٠٩بلتانول
ب٠,٤٥جب٠,٣٨ب٠,٥١ملوثةمقارنة

ھـ٠,٠٠ز٠,٠٠ز٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة
بینالتداخل
وطریقةاالصناف

المعاملة

المبیداتتأثیر*أ٠,٢٦أ٠,٢٦ویندركالیفورنیا
ب٠,١٧بنلیتب٠,١٦ب٠,١٦المحليالحار
ب٠,١٥الساب٠,١٤ب٠,١٦المحليالبارد

المبیداتبینالتداخل
المعاملةوطریقة

ب٠,١٢بلتانولب٠,٢١ھـد٠,١٤بنلیت
أ٠,٥٣ملوثةمقارنةج٠,٠٩ب٠,٢١السا

ج٠,٠٠ملوثةغیرمقارنةجب٠,١٤ج٠,٠٩بلتانول
أ٠,٥١أ٠,٥٦ملوثةمقارنة

د٠,٠٠د٠,٠٠ملوثةغیرمقارنة
أ٠,١٩أ٠,٢٠المعاملةتأثیر

.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھمامعنویةفروقاتوجودعدمعلىتدلمتشابھةاحرفاً تحملالتياألرقام* 

جمیعأنإلىالمعاملةوطریقةبالمبیداتالمعاملةبینالثنائيالتداخللتأثیراإلحصائيالتحلیلنتائجیروتش
بالمبیدالمعاملةوتفوقتالرطبالوزنمعدلفيزیادةإلىأدتوالتيبالفطرالملوثةالمعاملةعلىتفوقتالمعامالت

وذلكغم١٥٣,٠٠إلىووصلالرطبالوزنمعدلفيدتزاوالتيالمعامالتباقيعلىالسقيبطریقةبلتانول
والمبیداتاالصنافبینالثالثيالتداخلنتائجومن, غم٢٩,٤٢بلغوالذيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاس
ندرویكالیفوریناالصنفمعبلتانولبالمبیدالمعاملةوتفوقتالرطبالوزنمعدلفيبالمبیداتالمعاملةوطریقة
بالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسوذلكغم٢١١,٦٣بلغوالذيالرطبالوزنمعدلفيالسقيبطریقة
معدلفيالسقيبطریقةالمحليالباردالصنفمعبلتانولبالمبیدالمعاملةالثانیةبالمرتبةوتاتي,غم٢٢,٣٠بلغوالذي
ویندركالیفورنیاالصنفمعبنلیتبالمبیدالمعاملةعنمعنویاتختلفلموالذيغم١٧٤,٦٠بلغالذيالرطبالوزن

الملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسوذلكغم١٦٠,٥٠بلغالذيالرطبالوزنفيالزیادةمعدلفيالغمربطریقة
المعاملةفيواضحاذلكوكانالرطبالوزنمنخفضالمرضيالمسببانالتحلیلنتائجمنیتضح. بالفطر

الفیوزاریوميالذبوللمرضأن) ٢٠٠٢(Elmerوذكربالفطرالملوثةغیرالمعاملةمعبالمقارنةبالفطرلوثةالم
%.٣٠بنسبةلألوراقالرطبالوزنخفضفيتأثیرا

) .غم(الفلفلألصنافالرطبالوزنفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر): ٥(الجدول

األصنافبینخلالتدا*المعاملةطریقة*المبیداتاألصناف
والمبیدات

تأثیر*
الصنف سقيغمر
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ویندركالیفورنیا

أ١٣٥,٥٦ھـدج١١٠,٦٢ب١٦٠,٠٥بنلیت

أ٩٨,٩٩
ب١٠٥,٠٠ھـدج٩٩,٣٣ھـدج١١٠,٦٧السا

أ١٥٤,٦٧أ٢١١,٦٣ھـدج٩٧,٧٠بلتانول
د٢١,٨٧ح٢٢,٣٠ح٢١,٤٣ملوثةمقارنة

ج٧٧,٩٠زوھـ٧٧,٩٠زوھـ٧٧,٦٠وثةملغیرمقارنة

المحليالحار

ج٧٨,٥٥حزو٥٢,٨٠ھـدج١٠٣,٦٥بنلیت

ب٧٥,٢٧
جب٨٧,٥٥ود٨٠,٨٠ھـدج٩٤,٣٠السا

جب٩٧,٤٧زوھـ٧٥,٠٣ج١١٩,٩٠بلتانول
د٣٤,٦٠ح٢٧,٨٧حز٤١,٣٣ملوثةمقارنة

ج٧٨,٥٨زوھـ٧٨,٨٣زوھـ٧٨,٣٣ملوثةغیرمقارنة

المحليالبارد

جب٨٧,٣٨دج٩٧,٢٠زوھـ٧٧,٣٣بنلیت

أ٩٠,٩٩
جب٩٧,٣٢زوھـ٧٧,٣٠دج١١٧,٣٣السا

أ١٤٦,٥١ب١٧٤,٦٠دج١١٨,٤٢بلتانول
د٤١,٨٠ح٣٨,١٠حزو٤٥,٥٠ملوثةمقارنة

جب٨١,٦٩ود٨١,٦٧ود٨١,٧٠ملوثةغیرمقارنة

األصنافبینالتداخل
المعاملةوطریقة

المبیداتتأثیر*أ١٠٤,٨٦ب٩٣,٥٨ویندركالیفورنیا
ب١٠٠,٩٨بنلیتج٦٣,٠٨ب٨٧,٤٩المحليالحار
ج٩٦,٦٣السابأ٩٣,٦٤ب٨٨,١٠المحليالبارد

المبیداتبینالتداخل
المعاملةوطریقة

أ١٣٢,٥٨بلتانولج٨٨,٨٦ب١٣٣,٦٩بنلیت
د٣٢,٧٦ملوثةمقارنةج٨٨,٨٢ج١٠٧,٤٤السا

ج٧٩,٤٦ملوثةغیرمقارنةأ١٥٣,٠٠ج١١٢,٠٢بلتانول
د٢٩,٤٢د٣٦,١١ملوثةمقارنة

ج٧٩,٥٠ج٧٩,٤٦ملوثةغیرمقارنة
أ٨٧,٠١أ٨٩,٧٤المعاملةتأثیر

.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھامعنویةفروقاتودوجعدمعلىتدلمتشابھةاحرفاً تحملالتياالرقام* 

وجودعدمالى) ٦(الجدولفيالواردةالنتائجتشیر:غم/الفلفلالصنافالجافالوزنفيبالمبیداتالمعاملةتاثیر
و٣٩,٦٥بلغالذيلجافاالوزنمعدلفيالمحليالحاروالصنفویندركالیفورنیاالصنفبینمعنویةفروق

بلغالذيالجافالوزنمعدلفيالمحليالبارالصنفعنمعنویااختلفاوالذيالتواليعلىغم٣٧,٦٠
بالقیاسالجافالوزنمعدلفيزیادةالىادتقدالثالثةالمبیداتانیتضحبالمبیداتالمعاملةتاثیرومن,غم٤٤,٩١

الجافالوزنفيالمعامالتباقيعلىمعنویابلتانولبالمبیدالمعاملةفوقتوتبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمع
لمالذيغم٤٤,٥٤الجافالوزنمعدلبلغالذيألسابالمبیدالمعاملةالثانیةبالمرتبةوتأتيغم٦٠,٤٣بلغوالذي
المقارنةمعاملةمعسبالقیاوذلكغم٤٢,٣٠بلغالذيالجافالوزنفيبنلیتبالمبیدالمعاملةعنمعنویایختلف
. غم٢١,٢٢والذبلغبالفطرالملوثة

المبیدمحلولفيغمرالمعاملةطریقةبینمعنویةفروقوجودبعدمیتضحالمعاملةطریقةتأثیرمن
االصنافبینالثنائيالتداخلنتائجومن, التواليعلىغم,٤١,٤٩و٣٩,٣٧الجافالوزنمعدلبلغوالذيوالسقي

غم٦٦,٣٣بلغالذيالجافالوزنمعدلفيمعنویاتفوقاالمحليالباردالصنفمعبلتانولالمبیدراظھوالمبیدات
.نفسھللصنفبالفطرالملوثةالمقارنةمعادلةمعبالقیاسوذلكالتواليعلى

علىمعنویاالسقيبطریقةالمحليالباردالصنفتفوقالمعاملةوطریقةاألصنافبینالثنائيالتداخلتاثیرومن
وطریقةبالمبیداتالمعاملةبینالتداخلتأثیروتبین, غم٥٠,٤٠بلغالذيالجافالوزنمعدلفياألصنافبقیة

الملوثةالمقارنةمعاملةمعالقیاسعندوذلكالجافالوزنمعدلفيالطریقتینوبكلتاالثالثةالمبیداتبتفوقالمعاملة
والذيالجافالوزنفيالزیادةمعدلفيالمعامالتباقيعلىالسقيبطریقةبلتانولبالمبیدالمعاملةوتفوقتبالفطر

.غم٢١,٣٩الجافالوزنمعدلبلغوالذيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسوذلكغم٦٩,٨٧بلغ

).غم(الفلفلألصنافالجافالوزنفيبالمبیداتالمعاملةتأثیر): ٦(الجدول

بینالتداخل*المعاملةطریقة*داتالمبیاألصناف
الصنفتأثیر*والمبیداتاألصناف سقيغمر

أ٣٩,٦٥ج٥١,١٥دج٤٢,٦٦ب٥٩,٦٠بنلیتویندركالیفورنیا
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ھـد٤٠,٦٥وھـد٤٢,٩٠زوھـد٣٨,٤٠السا
ب٦٠,١٨أ٧٧,٠٣ھـد٤٣,٣٣بلتانول

ح١٢,٨٥يط١٣,٨٠ي١١,٩٠ملوثةمقارنة
و٣٣,٢٠زو٣٣,٢٠زو٣٣,٢٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالحار

ھـد٤٠٣٢طح٢٢,٤٠ب٥٨,٢٣بنلیت

ب٣٧,٦٠
ھـد٤٠,٣٠زوھـ٣٦,٦٠دج٤٨,٠٠السا

جب٥٤,٦٨جب٥٤,٠٦جب٥٥,٣٠بلتانول
ز١٩,٦٢يط١٩,١٣يط٢٠,١٠ملوثةمقارنة

و٣٠,٣٠حز٣٠,٣٠حز٣٠,٣٠ملوثةغیرمقارنة

المحليالبارد

د٤١,٤٢دج٤٧,٨٠زوھـ٣٥,٠٣بنلیت

أ٤٤,٨١
ج٤٩,٣٠جب٥٥,٣٠ھـد٤٣,٣٠السا

أ٦٦,٣٣أ٧٨,٥٠جب٥٤,١٦بلتانول
و٣١,١٧حز٣١,٢٣حز٣١,١٠ملوثةمقارنة

ھـد٣٤,٦٣زوھـ٣٤,٦٣زوھـ٣٤,٦٣ملوثةغیرمقارنة
بینالتداخل
وطریقةاألصناف

المعاملة

المبیداتتأثیرب٤١,٩٣جب٣٧,٣٤ویندركالیفورنیا
ب٤٤,٣٠بنلیتد٣٢,٥٠ب٤٢,٣٩المحليالحار
ب٤٤,٥٤الساأ٥٠,٤٠جب٣٩,٦٤المحليالبارد

المبیداتبینالتداخل
المعاملةوطریقة

أ٦٠,٤٣بلتانولد٣٧,٦٤ب٥٠,٩٦بنلیت
ھـ٢١,٢٢ملوثةمقارنةجب٤٥,٨٤ج٤٣,٣٣السا

ج٣٢,٧١ملوثةغیرمقارنةأ٦٩,٨٧أ٥١,٠٠بلتانول
ھـ٢١,٣٩ھـ٢١,٠٥ملوثةمقارنة

د٣٢,٧٢د٣٢,٧١ملوثةغیرمقارنة
أ٤١,٤٩أ٣٩,٧٣المعاملةتأثیر

.الحدودمتعدددنكناختبارحسب٠,٠٥احتمالمستوىعندبینھامعنویةفروقاتوجودعدمعلىتدلمتشابھةاحرفاً تحملالتياالرقام* 

وطریقةبالمبیداتوالمعاملةاألصنافبینالثالثيالتداخللتأثیراإلحصائيلتحلیلنتائجوأظھرت
فيویندركالیفورینافوالصنالمحليالباردالصنفمعالسقيبطریقةبلتانولبالمبیدالمعاملةبتفوقالمعاملة

بالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسوذلكالتواليعلىغم٧٧,٠٣و٧٨,٥٠بلغوالذيالجافالوزنمعدل
الصنفمعالغمربطریقةبنلیتبالمبیدالمعاملةوتأتيالتواليعلىغم٣١,٢٣,٣١,١٨الجافالوزنمعدلبلغوالذي

غم٥٨,٢٣و٥٩,٦٣بلغوالذيالجافالوزنمعدلفيالثانیةالمرتبةفيالمحليرالحاوالصنفویندركالیفورنیا
علىغم٢٠,١٠,١١,٩٠الجافالوزنمعدلبلغوالذيبالفطرالملوثةالمقارنةمعاملةمعبالقیاسوذلكالتواليعلى

الوزنخفضفيتاثیرھلالقیوزاریوميالذبولمرضانالى) ١٩٩٨(والبدر) ١٩٩٦(بدنمنكلوأشارالتوالي
الماءمنتفقدالمصابةالنباتاتانالىذلكفيالسببویرجعالممرضبالفطرالمصابةللنباتاتالجافوالوزنالرطب

الىیرجعولكناالمتصاصعلىالجذورقدرةعدمالىالیعزىذلكوانالوقتمنمعینةمدةخاللتكسبممااكثر
وجودالىیعودالمقاومةھذهمنجزءان. الناقلةاألوعیةخاللالجذورفيالصاعدالنسخیعانیھاالتيالصعوبات

تنطلقوالسلیلوزیةالبكتیتیةالموادتجزئةبسببالمتكونةالموادفانذلكعنفضالوالمصابةالناقلةاالوعیةفيالفطر
موادتكونولكنھاالماءجریانمعدلیقللممافقداللزوجةفيالتزیدالموادھذهاناألوعیةالىالمجاورةاالشعةمن

علىسلبایؤثرمماالماءحركةعرقلةمنتزیدكسداداتفتصبحالكسدتھانتیجةالصموغتتكونوبالتاليجالتینیة
)٢٠٠٥،Agrios( وزنةوتقلیلالخضريالمجموع

FIRST RECORD OF Fusarium oxysporum f.sp. capsici ON PEPPER
Capscium annuum IN NINEVAH PROVINCE AND ITS CHEMICAL

CONTROL
Nidhal Y. Mohammed Al-Morad                           Alaa H. Al-Khafagi

Dept. of Plant Prot. College of Agric and Forestry. University of  Mosul .Iraq

ABSTRACT
The study was conducted at the Department of plant protection. College of

Agriculture and forestry. University of Mosul. during the growing season of 2007–
2008. The result of field survey which was carried out on pepper field in Al-
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Rashedia and al Gayara / Ninevah governorate showed that pepper wilt disease was
caused by Fusarium oxysporum f.sp. capsici. Pathogensity test showed that the
fungi caused total wilt to the pepper plants and for the three verities which were
used (California Wonder . Local Varity Hot pepper. Local verity sweet pepper)
Results also showed that fungicide Benomyl. Elsa. and Beltanol with three
concentration (50.100.150 mg/L) were fully inhibited the growth ray of Fusarium
oxysporum f.sp. capsici .In greenhouse experiment chemical control with Benomyl
.Elsa and Beltanol caused significant decrease in diseases incidence. and improved
all growth parameters and best results were obtained with Beltanol.

المصادر
Fusarium: الفطرفياالبقارمخلفاتفيالمتواجدةالفطریاتبعضتأثیر). ١٩٩٨(الستارعبدعلیاء, البدر

oxyspornum f.sp. lycopersici (sass.) snyder. hanusماجستیر،رسالة, الطماطةفيللذبولالمسبب
.البصرةجامعةالتربیة،كلیة

كلیةماجستیر،رسالة, المستھدفةغیرالتربةفطریاتعلىالمبیداتبعضتأثیر) . ١٩٩٦(محسنمحمدبدن،
. البصرةجامعةالزراعة،

التأثیرذاتالمبیداتبعضبأستخدامالباقالءجذورتعفنلمرضالكیمیائیةالمكافحة). ١٩٨٨(متيفرید, توما
.اربیلالدین،صالحجامعةالعلوم،كلیةماجستیر،رسالة, الھرموني

علىالنباتیةالمستخلصاتوبعضCultarكلتارالنمومعیقاستخدامتاثیر) ٢٠٠٢(شھابحسینحریةالجبوري،
بغدادجامعةالزراعة،كلیةماجستیر،رسالة, الجذورتعفنباتبمسبالباقالءنباتاتاصابة

رسالةومقاومتھ،دھوكمحافظةفيالفیوزاریوميالطماطةوجذورالتاجتعفن). ٢٠٠١(الجبارعبدرائد, حلیم
.دھوكجامعةالزراعة،كلیةماجستیر،

رسالة, مكافحتھاوطرائقالزینةاتاتنببعضفيالفیوزاریوميالذبول) . ٢٠٠٨(عباسمھديذكرى, الدجیلي
.الموصلجامعةوالغابات،الزراعةكلیةماجستیر،

, العلومكلیة, ماجستیررسالة, العراقشمالفيالفلفلذبولمرضدراسة). ١٩٨٣(الرحیمعبدعواطف, الراوي
.اربیلالدین،صالحجامعة

الموصل،جامعةمطبعةوالنشر،للطباعةالكتبدارمطبعة،المبیدات). ١٩٩٣(المالحمصطفىونزارعوادشعبان،
. ص٥٢٠الموصل،

جذوروتعفنبادراتموتفيالمتسببةالفطریاتوتشخیصعزل). ٢٠٠٨(عوالخانكاكھھمین, شیخاني
Brassica oleracea)القرنابیط var. Botrytis)كلیةماجستیر،رسالة, ومكافحتھاالزراعةموعديفي

.اربیلالدین،صالحجامعةزراعة،ال
الفطریاتتشخیص). ١٩٨٧(محمدیونسونضالعثمانالجبارعبدوولیداحمدالجوادعبدوخالدةحسنخالد, طھ

للعلومالعراقیةالمجلة, وحیویاكیمیائیاومقاومتھانینوىمحافظةفيالیوكالبتوسبادراتلموتالمسببة
.٢٣٢- ٢٢٥: ٥) زانكو( الزراعیة

بادراتموتلمرضالمسببةللفطریاتالكیمیائیةالمكافحة). ١٩٨٨(الزرريامینبشیرالجوادوعبدحسنخالد, طھ
.٢٧٨- ٢٠:٢٧٥الرافدین،زراعةمجلة, الطماطةجذورواعفان

جامعةوالنشر،للطباعةالكتبدار, النباتوقایةفيالكیمیائیةالمبیدات). ١٩٧٩(عبدكاملومولودمحمدخالدالعادل،
العراقالموصل،

الغاباتشتالتجذوروتعفنبادراتموتمرضعنووقائیةاحیائیةدراسات). ٢٠٠٧(صالحمحمدریزان, علي
.السلیمانیةجامعةالزراعة،كلیة, ماجستیررسالة, السلیمانیةمحافظةمشاتلفي

Fusarium solaniالفطرعنالمتسبباریوميالفیوزالباقالءجذورتعفن). ٢٠٠٦(الكریمعبدعمر, قاسم
(mart) .الموصلجامعةوالغابات،الزراعةكلیةماجستیر،رسالة.

رسالة, والفلفلالطماطةفيالفیوزاریوميالذبوللمرضالحیاتیةالمقاومة). ١٩٨٩(حسنسلمانالكریمعبدالنعیمي،
.اربیلالدین،صالحجامعة, الزراعةكلیة, ماجستیر

االفقيوالسروالبروتيصنوبرلبادراتالطريالذبولمرضعلىدراسات). ١٩٨١(محمودمحمد, ونسی
.الموصلجامعةوالغابات،الزراعةكلیةماجستیر،رسالة. كیمیاویاومقاومتھ
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