
 ٢٠١١) ٢(العدد )  ٣٩(المجلد )             ISSN 1815 – 316 X(مجلة زراعة الرافدین                        
 

 ١٧٢

اختبار تأثیر المخلفات العضویة في  مكافحة مسبب مرض الذبول الفیوزارمي الوعائي  
Fusarium oxysporum f.sp. capsici  في الفلفل  

  نضال یونس محمد                                            عالء حمید محمد 
  كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

علČى التقلیČل اإلصČابة ) مخلفات أبقار و أغنام و دواجن ( أثیر المخلفات العضویة تمت دراسة ت
بمرض الذبول الفیوزارمي على الفلفل بأصنافھ  الثالثة كالیفورنیا ویندر والحار المحلي والبČارد المحلČي  

وأظھČرت نتČائج اختبČار حساسČیة   Fusarium oxysporum f. sp. capsiciالمتسبب عČن الفطČر     
ان الصČنف كالیفورنیČا وینČدر أكثČر األصČناف حساسČیة  )F.o.c(ثالثة اصناف من الفلفل لإلصابة بالفطر

بینمČČا لČČم یختلČČف الصČČنفان الحČČار المحلČČي والبČČارد المحلČČي عČČن بعضČČھما  ٠.٥٩ووصČČلت شČČدة اإلصČČابة 
أبقČار و ( ومن خČالل اسČتخدام ثالثČة انČواع مČن المخلفČات الحیوانیČة. على التوالي ٠.٢٣و  ٠.١٥معنویا 

في حČین لČم تختلČف % ١٨.٨٨في النسبة المئویة لالصابة بتفوق مخلفات األغنام وبلغت ) أغنام ودواجن
مخلفات األبقار ومخلفČات الČدواجن عČن بعضČھما معنویČا فČي النسČبة المئویČة لالصČابة ولČم تختلČف بČدون 

لČى التČوالي وادت ع ٢٧.٧٧و  ٣٠.٣٣و ٢٤.٤٤مخلفات فČي خفČض نسČبة االصČابة المئویČة التČي بلغČت 
اضČČافة المخلفČČات العضČČویة الČČى تČČاثیرات معنویČČة فČČي بعČČض صČČفات نباتČČات الفلفČČل  اذ احČČدث مخلفČČات 

سČم متفوقČة  ٥٧.٤الدواجن  زیادات معنویة في طول المجموع الخضري في الصنف كالیفورنیČا وینČدر  
فČي الصČنف الحČار  على بقیة المعامالت  فČي حČین تفوقČت مخلفČات األبقČار فČي طČول المجمČوع الجČذري

سم  و تفوقت مخلفات األغنام مع الصنف كالیفورنیا ویندر  في متوسط الوزن الرطČب  ١٦.٦٣المحلي  
غČم  وبینČت النتČائج   تفČوق مخلفČات األغنČام مČع الصČنف كالیفورنیČا وینČدر  فČي  ١١٨.٢٥نبات اذ بلغ / 

  .غم  ٤٩.٩نبات اذ بلغ  / متوسط الوزن الجاف 
   

  المقدمة
ض الذبول الفیوزاریومي على الفلفل من األمراض صعبة المكافحة لوجČود المسČبب فČي یعد مر

وسČجل المČرض ألول . الترب الزراعیة واستیطانھ بھا ویصیب النباتات في جمیع اطوار نموھا المختلفة
وسČČمي المČČرض بČČذبول فلفČČل تشČČلي المتسČČبب عČČن الفطČČر   ١٩١٩مČČرة علČČى الفلفČČل فČČي المكسČČیك عČČام 

Fusarium annuum )Leonian ،ام ). ١٩١٩Čر عČي مصČرة فČرض ألول مČذا المČجل ھČ١٩٩٤وس 
عرف المسبب المرضي ألول مرة في لویزیانČا علČى ). ١٩٩٤،  Abadaو  Attia(في محافظة الجیزة 

و )  ١٩٩٠( Rivelliو BlackوأكČČČد ذلČČČك كČČČل مČČČن ) ١٩٨٩( RivelliمČČČن قبČČČل )F.o.c(انČČČھ الفطČČČر
Belletti وQuagliotii )١٩٩٢ (ČČČČČČČČČČةوبیاع)٢٠٠٠ ( وMoreno )٢٠٠٢ (وAli )ھ ) ٢٠٠٦ČČČČČČČČČČبان

 Lowell(متخصČČČص فČČČي إصČČČČابة الفلفČČČل والیصČČČČیب الباذنجČČČان والخیČČČار والرقČČČČي والبامیČČČا والقطČČČČن 
یھاجم الفطر عوائلھ من خالل اختراقھ لقمة الجذر أو من خالل الجروح فČي الجČذر او ) ١٩٩١،وآخرون

إذ تصČČل إلČČى اوعیČČة الخشČČب فضČČالً عČČن ) ١٩٨٨، Agrios(مČČن خČČالل موقČČع تكČČوین األفČČرع الجانبیČČة 
و ١٩٧٠،Garrett(إنتاجھČČا العČČداد ھائلČČة مČČن الكونیČČدات التČČي تتČČراكم ممČČا تسČČھم فČČي انسČČداد االوعیČČة 

Gonsalves  وFerreira ،ن ) ١٩٩٤Čفضال عن ذلك فان لھذه الفطریات كفاءة عالیة في إنتاج العدید م
ة بالمرض منھا اإلنزیمیة كاإلنزیمات المحللČة لمكونČات المركبات الكیمائیة التي تسھم في إحداث اإلصاب

المحللČČة للمČČواد السČČلیلوزیة Cellulase ، المحللČČة للمČČواد البكتینیČČة  PectinaseالجČČدار الخلČČوي مثČČل 
، P.capsici إذ تبČین ان جمیČع اصČناف الفلفČل المجربČة حساسČة لالصČابة بالفطریČات )١٩٩٣، وصČفي(

F.solani  ،F.oxysporum  دČČار   ، وقČČاشKhatib  رونČČة ) ١٩٧٤(وآخČČات الطماطČČرض نبČČد تعČČعن
فانČČČČھ یلجČČČČأ الČČČČى إنتČČČČاج عČČČČدد مČČČČن المركبČČČČات الفینولیČČČČة والقلویČČČČة كČČČČأنزیم  F.oxysporumبČČČČالفطر 

Polyphenoloxidase )PPO ( والتČى الكینČا الČوالت وتحویلھČة للفینČدة ومحطمČوھي انزیمات مؤكس
اسČتخدمت . لمرضČي وتسČاعد فČي قتلČھ او ایقČاف نشČاطھ ،التي تتČراكم فČي الخالیČا القریبČة مČن المسČبب ا

تمیزت بقدرتھا التثبیطیČة مخلفات المواشي كاألبقار واألغنام وغیرھا من المجترات والدواجن  كمخلفات 
  لعČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČدد مČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČن

  
  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
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 Botrytis cinerea aphanidermatum Pythium، SclerotiumالممرضČČات منھČČا  
rolfsii  ،Rhizoctonia solani   امČČقHader  رونČČي ). ١٩٩٢(وآخČČي فČČات المواشČČتعمال مخلفČČباس

مČن خČالل قČدرة الكائنČات المجھریČة المحمولČة علČى  Sclerotium rolfsiiتثبیط تكاثر الفطر الممرض 
Čام الحجریČل االجسČي تحلیČرالمخلف العضوي فČذا الفطČر . ة لھČا ذكČكمHoitink  رونČان ) ١٩٩٣(وآخ

المخلف الذي ترك أربعة شھور لكي یتحلل زاد من محصČول فČول الصČویا وسČیطر علČى أمČراض تعفČن 
ولھذا ارتأینا  القیام بھذه الدراسة التي تھدف عزل وتشخیص المسبب المرضي واسČتخدام بعČض .الجذور

  . مرضانواع المخلفات الحیوانیة في مقاومة ال
  

  مواد البحث وطرائقھ
جلبČČت عینČČات مČČن نباتČČات فلفČČل مصČČابة بالČČذبول إلČČى المختبČČر وأخČČذت أجČČزاء منھČČا  :الع炳炳زل والتش炳炳خیص

وضČعت أجČزاء النباتČات المصČابة تحČت ) ١٩٧١( Agnihortiإلجراء العزل تبعا للطریقة التČي ذكرھČا 
لمنČČاطق المحاذیČČة لالصČČابة فČČي الجČČذور قطعČČت ا. تیČار مČČاء جČČاٍر لمČČدة سČČاعتین الزالČČة التربČČة العالقČČة بھČČا

سČم تقریبČا عقمČت ٠,٥والتاج الى قطع صغیرة بواسطة مشرط حČاد معقČم الČى اجČزاء صČغیرة التتجČاوز 
دقČائق ثČم غسČلت ھČذه القطČع  ٥-٣لمČدة % ١سطحیا بواسČطة محلČول ھایبوكلورایČت الصČودیوم بتركیČز 

زرعČت علČى وسČط مسČتخلص البطاطČا و Watmanبالماء المقطر المعقم ثم جففČت بČین ورقتČي ترشČیح 
سČم ٩المعقČم فČي اطبČاق بتČري معقمČة قطČر  Potato Dexrose Agar (PDA)والدكسČتروز واالكČار

 ٥زرعČت القطČع بمعČدل . لتر قبČل تصČلبھ/ملغرام ٥٠مضاف الیھ المضاد الحیوي كلوروفینیكول بمعدل 
نقČي الفطČر المعČزول . یة ایČامسیلیزیة لمدة ثمان ٢±  ٢٥طبق حضنت االطباق في الحاضنة بدرجة /قطع

). ٢٠٠٣(  Hunterو  Barnettوشخصت مبČدئیا باسČتخدام المفČاتیح التصČنیفیة التČي وضČعت مČن قبČل 
سČیلیزیة لغČرض  ٤فČي  PDAوتم االحتفاظ بعزالت الفطر المنقاة في انابیب اختبار تحتČوي علČى وسČط 

  .استخدامھا في االختبارات الالحقة
  Panicum   باستخدام بذور الدخن F.o.cضر لقاح الفطر ح:تحضیر لقاح الفطر الممرض

miliacum L.  ساعات، ثم جففت بواسطة  ٦المغسولة جیدا الزالة التربة العالقة بھا ثم رطبت لمدة
مل رطبت بالماء المقطر  ٢٥٠غم في دورق زجاجي نظیف سعة ١٠٠ورق الترشیح ووضعت بمعدل 

لمدة نصف ساعة لقح كل دورق بواسطة قرص  Autocaleveالمعقم ثم عقمت بجھاز االتوكلیف 
حضنت الدوارق  PDAملم اخذ من حافة مستعمرة نامیة بعمر ثمانیة ایام والمنمى على وسط  ٤بقطر 

ایام مع مراعاة رج  ١٠سیلیزیة ولمدة ٢±٢٥الحاویة على لقاح الفطر في الحاضنة في درجة حرارة 
لمعقم لغرض اعطاء نمو متجانس للفطر على البذور فضال الدوارق كل یومین مع اضافة الماء المقطر ا

 ).١٩٨٩،  Dewan(عن عدم تكتلھا 
اختبرت حساسیة ثالثة أصناف مČن الفلفČل وھČي كالیفورنیČا وینČدر والفلفČل الحČار :حساسیة اصناف الفلفل

نفČذت ھČذه التجربČة فČي أصČص  Fusarium oxysporumالمحلČي والفلفČل البČارد المحلČي لعزلČة الفطČر
كغم، وقد ملئت األصص بتربة معقمة بجھاز المؤصدة لمČدة سČاعة واحČدة وفČي درجČة  ٣ستیكیة سعة بال

جČČو لوثČČت تربČČة السČČنادین  بČČالفطر الممČČرض والمنمČČى علČČى بČČذور  ١.٥سČČیلیزیة وضČČغط °١٢١حČČرارة 
اوراق  ٥-٤وبعČد ثالثČة ایČام مČن التلویČث نقلČت شČتالت بعمČر ) ١٩٨٩(  Dewanالدخن حسČب طریقČة 

كلیČČة الزراعČČة والغابČČات ونفČČذت تجربČČة عاملیČČة /سČČنادین فČČي الظلČČة التابعČČة لقسČČم وقایČČة النبČČاتوضČČعت ال
أخČذت النتČČائج . اشČČتملت كČل معاملČة علČČى ثالثČة مكČČررات CRDباسČتخدام القطاعČات العشČČوائیة الكاملČة 

  ).١٩٩٥ (واخزون Gaoبحساب النسب المئویة لإلصابة وشدة اإلصابة  لمقیاس 
استخدمت ثالثة أنواع من المخلفات ھČي مخلفČات أبقČار وأغنČام :  المخلفات العضویة المكافحة باستخدام

لتČر تČم وضČع  ٦٠ودواجن في التجارب الالحقة وضعت المخلفات العضویة فČي أوعیČة بالسČتیكیة حجČم 
كغم لكل نوع على حدة ثم وضعت فČي حقČل كلیČة الزراعČة والغابČات  ٢٥فیھا المخلف والتي كانت تمثل 

اسČابیع وبعČد اكتمČال مČدة التخمČر أغلقČت  ٦الماء بین مدة وأخČرى مČع التقلیČب المسČتمر ولمČدة ثم رشت ب
، Amusaو  Muhammad(األوعیČČة البالسČČتیكیة واحČČتفظ بČČالمخلف لغČČرض إجČČراء التجČČارب الالحقČČة 

٢٠٠٣.(  
ملئČت  كغČم، وقČد ١نفČذت ھČذه التجربČة فČي أصČص بالسČتیكیة سČعة : مكافحة الذبول الفیوزاریومي ف炳ي الظل炳ة

جČو  ١.٥سČیلیزیة وضČغط °١٢١األصص بتربة معقمة بجھاز المؤصدة لمدة ساعة واحدة وفي درجة حرارة 
وبنسČبة ) ١٩٨٩(  Dewanلوثت تربة السنادین  بالفطر الممرض والمنمى على بČذور الČدخن حسČب طریقČة 
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حسČب مČا جČاء  وذلČك) تربČة: مخلČف (كغČم  ٣: غČرام١٥٠كغم تربة  ثم أضیف المخلف بنسČبة /غم دخن  ٥٠
نفČČذت تجربČČة عاملیČČة بثالثČČة معČČامالت العامČČل األول المخلفČČات وھČČي مخلفČČات األبقČČار ).١٩٩٨، البČČدر (بČČھ 

واألغنČČام والČČدواجن والعامČČل الثČČاني األصČČناف وتضČČمنت ثالثČČة اصČČناف كالیفورینČČا ونیČČدر والحČČار المحلČČي 
ملت كČČل معاملČČة علČČى ثالثČČة مكČČررات  والبČČارد المحلČČي والعامČČل الثالČČث المعاملČČة بČČالفطر ومČČن دون فطČČر اشČČت

وشČČدة  أخČČذت النتČČائج بحسČČاب نسČČبة االصČČابة C.R.DنفČČذت التجربČČة باسČČتخدام التصČČمیم العشČČوائیة الكامČČل 
االصČČابة وبعČČض الصČČفات منھČČا متوسČČط طČČول المجمČČوع الخضČČري ومتوسČČط طČČول المجمČČوع الجČČذري 

ا واختبČرت متوسČطاتھا بطریقČة حللČت النتČائج إحصČائی. ومتوسط الوزن الرطب ومتوسČط الČوزن الجČاف
  .دنكن متعدد الحدود

  

  النتائج والمناقشة
 Fusariumأظھرت نتائج العزل من نباتات الفلفل المصابة بالذبول عن ظھور الفطر :العزل والتشخیص

oxysporum f.sp. capsici  وكانت المستعمرات الفطر على وسطPDA  ذات مظھر قطني ابیض
بتغیر لون المستعمرة مع تقدم عمرھا الى اللون األحمر الداكن وبلغ قطر یتوسطھ اللون االرجواني و

سم وعند اجراء الفحص  ٧.٥سیلیزیة  ٢±٢٥المستعمرة بعد عشرة ایام من التحضین بدرجة حرارة 
 Microconidaالمجھري ظھرت ابواغ الفطر بانواعھا الثالثة  وتمیزت االبواغ الكونیدیة الصغیرة 

ل كونیدیة بسیطة غیر متفرعة مكونة من خلیة واحدة او خلیتین تراوحت أبعادھا بین المحمولة على حوام
فكانت ھاللیة الشكل مقسمة  Macroconidaمایكرون اما االبواغ الكونیدیة الكبیرة  ٣.٥- ٢.٥×٢١.٧- ٣.٥

مایكرون  ٥.٥- ٤.٥×٤٠- ٢٣.٠حواجز وظھرت االبواغ ھاللیة الشكل تراوحت ابعادھا بین  ٥- ٣بحواجز 
ونشات على حوامل قصیرة متجمعة ومتفرعة  apical cellوخلیة قمیة  foot cell  تمتلك خلیة قدمیةو

sporodochium  اما االبواغ الكالمیدیةchlamydospores  فقد لوحظ وجودھا على الغزل الفطري
صفات مایكرون وھذه ال ١١.٦- ١٠.٥منفردة او في سلسلة قصیرة طرفیة او بینیة تراوحت ابعادھا بین 

وآخرون  Attiaوھذا یتفق مع ماذكره  Fusarium  oxysporum schlechtتطابق صفات الفطر
)٢٠٠٣.(  

ان جمیČع األصČناف أصČیبت بالČذبول الفیوزاریČومي ولكČن بنسČب وشČدة ) ١( یبین الجČدول:حساسیة األصناف
نسČبة االصČابة التČي اصابة متباینة ولم یختلف الصČنف الحČار المحلČي عČن الصČنف البČارد المحلČي معنویČا فČي 

على التČوالي اال انھمČا اختلفČا عČن الصČنف كالیفورنیČا  ٠.٢٣،  ٠.١٥٪ وشدة االصابة ٢٦.٦٪ و ٢٦.٦بلغت 
     ١٩٨٣الČČراوي ، (وھČČذا یتفČČق مČČع مČČا ذكČČراه  ٠.٥٩٪ وشČČدة االصČČابة ٤٠وینČČدر فČČي نسČČبة االصČČابة بلغČČت 

صČČنف كالیفورنیČČا وینČČدر معرضČČة جمیعھČČا مČČن ان األصČČناف المحلیČČة لنبČČات الفلفČČل وال)  ١٩٨٩والنعیمČČي ،
لالصČابة بمČرض الČذبول الفیوزاریČومي وبشČكل عČام فČان سČبب حساسČیة اصČناف الفلفČل لالصČابة بالفطریČات 

مČن قبČل الفطریČات المھاجمČة عČن  Phytoalexinsالممرضة قد یعود الČى تحلČل المركبČات الدفاعیČة للنباتČات 
و  SutherlandوقČČد علČČل ) ١٩٨٧، Bekman(الČČدفاعات  طریČČق افرازھČČا لČČبعض االنزیمČČات المحللČČة لھČČذه

Pegg )ات ) ١٩٩٥Čل المركبČا تحلČاسباب حساسیة اصناف الطماطة لفطر الفیوزاریوم وفقا لعدة نظریات منھ
كمČا ان  Tomatinaseالدفاعیة في النبات من قبل الفطر المھاجم عن طریق افرازھا لČبعض االنزیمČات مثČل 

التمثیČČČل الغČČذائي للنبČČات وجمیČČČع وظائفČČھ الفسČČČیولوجیة یعطČČي دالالت واضČČČحة نČČاتج تČČأثیرالفطر فČČČي مقČČدار 
اما النظریة الثانیة فتتمثل فČي تبČاین تحمČل بروتوبالسČت النبČات لمركبČات التمثیČل الثانویČة . لحساسیتھ لالصابة

و  fusaric acidالمنتجČČČة مČČČن المسČČČبب ومČČČن ھČČČذه المركبČČČات  extracellularالبروتینیČČČة الخČČČارج خلویČČČة 
lycomarasmine التي تزید من امراضیة الفطر.  

  

  .یوضح حساسیة ثالثة أصناف من الفلفل لمرض الذبول الفیوزاریومي ):١(الجدول 
 شدة اإلصابة* لإلصابة*%  األصناف

 أ ٠.٥٩ أ ٤٠ كالیفورنیا ویندر
 ب ٠.١٥ ب ٢٦.٦ الحار المحلي
 ب ٠.٢٣ ب ٢٦.٦ البارد المحلي

حسب اختبار  ٠.٠٥رفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال األرقام التي تحمل اح*
  .دنكن متعدد الحدود

  



  ٢٠١١) ٢(العدد )  ٣٩(المجلد )             ISSN 1815 – 316 X(مجلة زراعة الرافدین                        
 

 ١٧٦

ان مخلفČات األغنČام قČد ) ٢(یتضČح مČن الجČدول :تأثیر إضافة المخلفات العضویة في النسبة المئوی炳ة لالص炳ابة
تلتھČČا مخلفČČات األبقČČار % ١٨.٨٨غČČت تفوقČČت علČČى بČČاقي المخلفČČات فČČي خفČČض النسČČبة المئویČČة لالصČČابة وبل

والدواجن حیث لم تختلف معنویا عن بعضھما ولم تختلف عن المعاملة بال مخلفČات فČي خفČض النسČبة المئویČة 
ویوضČČح الجČČدول نفسČČھ عČČدم وجČČود فروقČČات . علČČى التČČوالي ٢٧.٧٧، ٣٠.٣٣، ٢٤.٤٤لالصČČابة التČČي بلغČČت 

 ١٤.٦٦، ١٨.٦٦محلČي فČي نسČبة اإلصČابة التČي بلغČت معنویة بین الصČنف الحČار المحلČي والصČنف البČارد ال
وتشČČیر نتČČائج التحلیČČل %. ٢٧.٣٣علČى التČČوالي فČČي حČČین بلغČت نسČČبة اإلصČČابة فČČي الصČČنف كالیفورنیČا وینČČدر 

االحصائي لتاثیر التداخل الثنائي بین المخلفČات العضČویة وبČین األصČناف الČى ان إضČافة مخلفČات األغنČام مČع 
وتČاتي بالمرتبČة الثانیČة مخلفČات األبقČار % ١٣.٣٣اصČابة التČي بلغČت  اقل نسČبة الصنف البارد المحلي اعطت

مع الصنف البارد المحلي ومخلفČات األغنČام مČع الصČنف الحČار المحلČي التČي بلغČت النمسČبة المئویČة لالصČابة 
-Elوكما تبین ان اضافة مخلفات األغنام قللت مČن نسČبة االصČابة   وذكČر . على التوالي% ١٦.٦٦، ١٦.٦٦
Masry  رونČČاط ) ٢٠٠٢(وآخČČادة النشČČة بزیČČة حیویČČذور بطریقČČن الجČČببات تعفČČف مسČČات توقČČذه المخلفČČان ھ

تفوق مخلفČات األغنČام فČي ) ٢(یتضح من الجدول .   المیكروبي أكثر مما ھي فیزیائیة او كیمیائیة في طبیعتھا
لتČي بلغČت شČدة اإلصČابة فیھČا بالمقارنČة مČع المعاملČة التČي بČال مخلČف ا ٠.١٤خفض شدة اإلصابة التČي بلغČت 

ولČم تختلČف مخلفČات  ٠.٢٦تأتي بالمرتبة الثانیČة مخلفČات األبقČار فČي خفČض شČدة اإلصČابة التČي بلغČت  ٠.٣٢
وتشČیر . علČى التČوالي ٠.٣٢و ٠.٣٦الدواجن معنویا عن المعاملČة الخالیČة مČن المخلČف وبلغČت شČدة اإلصČابة 

وجود فروقČات معنویČة بČین الصČنف الحČار المحلČي والصČنف نتائج التحلیل اإلحصائي لتاثیر الصنف الى عدم 
علČČى التČČوالي التČČي اختالفČČا معنویČČا عČČن الصČČنف  ٠.١٢و ٠.١٥البČČارد المحلČČي فČČي شČČدة االصČČابة التČČي بلغČČت 
  . ٠.٣٧كالیفورنیا ویندر في شدة االصابة التي بلغت 

        

 .ویة لإلصابة ألصناف الفلفلتأثیر المعاملة بالمخلفات العضویة في النسبة المئ) : ٢(الجدول 

 األصناف المخلفات
 شدة اإلصابة النسبة المئویة لإلصابة

التداخل بین 
 المخلفات واألصناف

تأثیر 
 المخلفات

التداخل بین المخلفات 
 واألصناف

تأثیر 
 المخلفات

 أبقار
 أ ب ج ٣٣.٣٣ كالیفورنیا ویندر

٢٤.٤٤ 
 أ

 ب ج ٠.٣٨
 ج د ھـ ٠.٢٠ د ھـ وج  ٢٣.٣٣ الحار المحلي أب ٠.٢٦

 ج د ھـ ٠.١٣ ھـ و ١٦.٦٦ البارد المحلي

 أغنام
 ب ج د ھـ ٢٦.٦٦ كالیفورنیا ویندر

١٨.٨٨ 
 ب

 ج د ھـ ٠.٢٢
 ج دھـ ٠.١٣ ھـ و ١٦.٦٦ الحار المحلي ب ٠.١٤

 و ھـ ٠.٠٩ و ١٣.٣٣ البارد المحلي

 دواجن
 أ ٤٠.٠٠ كالیفورنیا ویندر

٣٠.٣٣ 
 أ

 أ ٠.٦٩
 ج د ٠.٢٩ أ ب ج د ٣٠.٠٠ الحار المحلي أ ٠.٣٦

 ج دھـ ٠.٢٣ د ھـ و ٢٠.٠٠ البارد المحلي

بال 
 مخلف

 أ ب ٣٦.٦٦ كالیفورنیا ویندر
٢٧.٧٧ 

 أ

 أب ٠.٥٩
 ج دھـ ٠.١٥ ج د ھـ و ٢٣.٣٣ الحار المحلي أ ٠.٣٢

 ج دھـ ٠.١٨ ج د ھـ و ٢٣.٣٣ البارد المحلي
بال 

مخلف 
وبال 
 فطر

 ز ٠.٠٠ نیا ویندركالیفور

 ج ٠.٠٠

 ھـ ٠.٠٠

 ھـ ٠.٠٠ ز ٠.٠٠ الحار المحلي ج ٠.٠٠

 ھـ ٠.٠٠ ز ٠.٠٠ البارد المحلي

تأثیر 
 الصنف

 أ ٢٧.٣ كالیفورنیا ویندر
 

 أ ٠.٣٧
 ب ٠.١٥ ب ١٨.٦٦ الحار المحلي 

 ب ٠.١٢ ب ١٤.٦٦ البارد المحلي
 .دودحسب اختبار دنكن متعدد الح ٠.٠٥على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال  األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة تدل*   
  

ومČČن التČČداخل الثنČČائي بČČین المخلفČČات العضČČویة وبČČین األصČČناف الČČى ان إضČČافة مخلفČČات األغنČČام مČČع الصČČنف 
لمحلČي والصČنف ولČم تختلČف معنویČا مČع الصČنف الحČار ا ٠.٠٩البارد المحلي أعطت اقل شدة إصابة وبلغČت 
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وتČČأتي مخلفČČات األبقČČار مČČع . علČČى التČČوالي ٠.٢٢، ٠.١٣كالیفورنیČČا وینČČدر فČČي خفČČض شČČدة اإلصČČابة وبلغČČت 
، ٠.٢٠الصنف الحČار المحلČي والصČنف البČارد المحلČي بالمرتبČة الثانیČة فČي خفČض شČدة اإلصČابة التČي بلغČت 

فات في خفض النسČبة المئویČة لإلصČابة وبشكل عام فان اضافة مخلفات األغنام تفوقت على باقي المخل. ٠.١٣
وشدة اإلصابة في حین لم تختلف مخلفات األبقČار معنویČا عČن المعاملČة التČي الخالیČة مČن المخلČف ونالحČظ أن 

و ) ٢٠٠٧( إضČČافة مخلفČČات الČČدواجن زادت مČČن نسČČبة وشČČدة االصČČابة وھČČذا یتفČČق مČČع مČČا أشČČار إلیČČھ حسČČن
زادت من النسبة المئویة لإلصابة بمČرض تعفČن التČاج  من ان اضافة مخلفات الدواجن) ٢٠٠٨(شیخاني 

وجذور الطماطة الفیوزاریومي ومرض موت بادرات القرنČابیط وقČد یكČون ذلČك بسČبب احتČواء مخلفČات 
الدواجن على العدید من االحماض العضویة المؤذیة للنبات من خČالل احČداثھا قتČل بعČض االنسČجة ومČن 

الفطریات الممرضة وان إضافة مخلفات األبقار لم تختلČف معنویČا ثم عدھا منافذ سھلة لدخول واستیطان 
بسČČبب اسČČتكمال اسČČتیطانھا مČČن الفطریČČات ونفČČاذ محتواھČČا المČČؤذي مČČع المعاملČČة الخالیČČة مČČن المخلČČف وذلČČك 

 .Fللنبات بعد األسبوع األول من التلویث وان ضعف مخلفات الدواجن في خفضھا للصفات المرضیة للفطČر 
oxysporuim radisic lycopersica  اČČادة ملوحتھČČا زیČČرض وانمČČاح الممČČادة اللقČČى زیČČر علČČھ الیقتصČČفان

الناجمة عن ایونات الصودیوم التي تزید من شدة االصČابة بČتعفن الجČذور مČالم تخلČط مČع التربČة قبČل الزراعČة 
  . بمدة كافیة للسماح بغسل الملوحة المرتفعة منھا
) ٣(یتضČح مČن الجČدول :لجموع الخضري ألصناف الفل炳فتأثیر إضافة المخلفات العضویة في طول الم

سČČم فČي حČČین لČم تختلČČف معنویČČا ٥٩.٥٠تفČوق مخلفČČات األغنČام فČČي زیČادة المجمČČوع الخضČري الČČذي بلČغ 
سČم علČى ٤٥.٣٦، ٥٣.١٦مخلفات األبقار عن مخلفات الدواجن في زیادة المجموع الخضČري الČذي بلČغ 

ویبČین . سČم٣٥.٣یضČاف الیھČا مخلČف عضČوي التČي بلغČت  التوالي وذلك بالمقارنة مČع المعاملČة التČي لČم
الجدول ایضاً عدم وجČود فČروق معنویČة بČین الصČنف الحČار المحلČي والصČنف البČارد المحلČي فČي طČول 

سČČم التČČي اختلفČČت عČČن الصČČنف كالیفورنیČČا وینČČدر فČČي  ٥٠.٢٠، ٤٩.٨٦المجمČČوع الخضČČري التČČي بلغČČت 
ئج تأثیر المعاملة بالفطر تبین ھناك فروق معنویČة سم ومن نتا٤٤.٧٣طول المجموع الخضري الذي بلغ 

، ٤٠.٨٦بین المعاملة الملوثة بالفطر وبین المعاملة غیر الملوثة بالفطر وبلČغ طČول المجمČوع الخضČري 
ومČČن تČČأثیر التČČداخل الثنČČائي بČČین المخلفČČات العضČČویة وبČČین األصČČناف الثالثČČة . سČČم علČČى التČČوالي ٥٦.٩٣

ف مع الصنف كالیفورینا وینČدر فČي زیČادة طČول المجمČوع الخضČري الČذي تفوقت المعاملة التي بال مخل
سČم ولČم تختلČف معنویČا فČي معČدل طČول المجمČوع الخضČري لمخلفČات األبقČار مČع الصČČنف  ٦٣.٠١بلČغ 

سČم علČى ٦٠.١٨، ٦٢.٣٦الحار المحلي ومع مخلفات الدواجن مع الصنف كالیفورینا وینČدر التČي بلغČت 
  . التوالي

      

 ).سم(تأثیر المعاملة بالمخلفات العضویة في طول المجموع الخضري ألصناف الفلفل):٣(الجدول 

التداخل بین  المعاملة األصناف المخلفات
المخلفات 

تأثیر 
 غیر ملوثة ملوثة المخلفات

 أبقار
 ٥٣.١٦ ب ج ٥٢.٨١ ھـ و ز ٥٤.٨٠ ز ٥٠.٨٣ كالیفورنیا ویندر

 أ ٦٢.٣٦ أ ب ٦٧.٥٠ د ھـ و ٥٧.٢٣ الحار المحلي ب
 د ٤٤.٣١ أ ب ٦٣.٧٣ ي ك ٢٤.٩٠ البارد المحلي

 أغنام
  ٥٩.٥٠ د ٤٣.٢٨ ھـ و ز ٥٦.٣٠ ط ي ٣٠.٢٦ كالیفورنیا ویندر

 ج ٥٠.٦١ أ ب ٦٦.٣٠ ح ط ٣٤.٩٠ الحار المحلي أ
 ب ٥٥.٣٠ ج د ھـ ٥٨.٧٦ و ز ٥١.٨٣ البارد المحلي

 دواجن
 ٤٥.٣٦ أ ٦٠.١٨ ب ج د ٦٢.٩٦ د ھـ و ٥٧.٤٠ كالیفورنیا ویندر

 ھـ ٢٨.٦١ ح ط ٣٣.٧٠ ك ٢٣.٥٣ الحار المحلي ب
 د ٤٤.٣٣ ج د ھـ ٥٩.١٣ ط ي ك ٢٩.٥٣ البارد المحلي

 بال مخلفات
  ٣٥.٠٣ د ٤٢.٢٠ ز ٥٠.٢٦ ح ط ٣٤.١٣ كالیفورنیا ویندر

 أ ٦٣.٠١ أ ٦٩.٩٣ ھـ و ز ٥٦.١٠ الحار المحلي ج
 د ٤٤.٣٣ ج د ھـ ٥٩.١٣ ط ي ك ٢٩.٥٣ البارد المحلي

التداخل بین 
المخلفات 

 والمعاملة بالفطر

 أ ب ٦٠.٦٨ ج ٤٥.٦٤ أبقار

 ج ٦١.٥٧ ب ٥٧.٤٢ أغنام  تأثیر األصناف
 ب ٥٧.٦٣ د ٣٣.١٠ دواجن

 ج ٤٣.٤٨ ھـ ٢٦.٥٨ بال مخلف
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التداخل بین 
االصناف 

 والمعاملة بالفطر

 ب ٤٤.٧٣ ب ٤٥.٣٥ ب ٤٤.٠٨ كالیفورنیا ویندر
 أ ٤٩.٨٦ أ ٥٥.١٠ ب ٤٤.١١ الحار المحلي
 أ ٥٠.٢٠ أ ٥٥.٥٤ ب ٤٥.٣٠ البارد المحلي

  أ ٥٦.٩٣ ب ٤٠.٨٦ تأثیر المعاملة بالفطر
  .دودحسب اختبار دنكن متعدد الح ٠.٠٥األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال 

ومن تأثیر التداخل الثنائي بین المخلفات العضویة وبین المعاملة بالفطر تشیر النتČائج إلČى تفČوق 
سČم  ٦٠.٦٨، ٦١.٥٧مخلفات األغنام ومخلفات األبقار في زیادة أطوال المجموع الخضČري التČي بلغČت 

وتشČیر . سČم ٢٦.٥٨وذلك عند القیاس مع المعاملة الملوثة بالفطر والتي بال مخلف عضوي والتي بلغت 
التداخل الثنائي بین األصناف والفطر بعدم وجود فČروق معنویČة بČین األصČناف وإنھČا تČأثرت بČالفطر نتائج تأثیر 

الممرض ولكن بدرجات مختلفČة وان الصČنف البČارد المحلČي اقČل األصČناف تČاثرا بČالفطر الممČرض وبلČغ طČول 
في المرتبČة الثانیČة وبلČغ طČول المجمČوع الخضČري سم ویأتي الصنف الحار المحلي  ٤٥.٣٠المجموع الخضري 

سČČم ونالحČČظ ان الصČČنف كالیفورنیČČا وینČČدر مČČن اكثČČر األصČČناف تČČاثرا بČČالمرض وبلČČغ طČČول المجمČČوع  ٤٤.١١
  . سم٤٤.٠٨الخضري 

ومن نتائج التداخل الثالثي أن أعلى طول مجموع خضري كانت مع الصنف الحار المحلي والتي بال مخلف       
سم والتي لم تختلف معنویا مع مخلفات األبقار مع الصČنفین الحČار والبČارد المحلČي ومČع مخلفČات  ٦٩.٩٣وبلغت 

  .سم على التوالي ٦٦.٣٠.٦٣,٧٣,٦٧,٥٠أألغنام مع الصنف الحار المحلي الذي بلغ طول المجموع الخضري  
ئج فČي الجČدول أظھرت النتا:تأثیر إضافة المخلفات العضویة في طول المجموع الجذري الصناف الفلفل

سČم ولČم تختلČف مخلفČات  ١٦.٦٤تفوق مخلفات األبقČار التČي زادت مČن طČول المجمČوع الجČذري الČذي بلČغ ) ٤(
سČم علČČى  ١٤.٤٨و ١٥.٤٩األغنČام ومخلفČات الČČدواجن معنویČا فČČي زیČادة اطČČوال المجمČوع الجČČذري التČي بلغČČت 

عضČČویة والČČذي بلČČغ المجمČČوع الجČČذري  التČČوالي وذلČČك عنČČد مقارنتھČČا مČČع المعاملČČة غیČČر المضČČاف إلیھČČا مخلفČČات
ومن تأثیر األصناف یشیر الجدول نفسھ الى تفČوق الصČنف الحČار المحلČي فČي زیČادة طČول المجمČوع .سم١١.٣٣

سم ولم یختلف معنویا مع الصنف البارد المحلي في طول المجمČوع الجČذري الČذي بلČغ ١٥.٥١الجذري الذي بلغ 
وتشČČیر النتČائج الČى تČČأثیر . سČم١٣.٠٥بلČغ طČČول المجمČوع الجČذري سČم تČاله الصČنف كالیفورینČČا وینČدر و١٤.٩٠

سČČم بالقیČČاس مČČع المعاملČČة غیČČر الملوثČČة والČČذي بلČČغ طČČول  ١٢.٨٥الفطČČر فČČي طČČول المجمČČوع الجČČذري الČČذي بلČČغ 
  .سم١٦.١٢المجموع الجذري 

ویبČین تČأثیر التČČداخل بČین المخلفČات العضČČویة واألصČناف ان إضČافة مخلفČČات األبقČار مČع الصČČنف 
سم ١٩.٢٦لحار المحلي تفوقت معنویا على باقي المعامالت في زیادة طول المجموع الجذري الذي بلغ ا

وذلك عند المقارنة مع المعاملة غیر المضاف الیھا مخلف عضČوي والČذي بلČغ طČول المجمČوع الجČذري 
  . سم١٥.٤٨

  

 )سم(تأثیر المعاملة بالمخلفات العضویة في طول المجموع الجذري ألصناف الفلفل): ٤(الجدول 

التداخل بین  المعاملة األصناف المخلفات
المخلفات 
 واألصناف

تأثیر 
 غیر ملوثة ملوثة المخلفات

 أبقار
  ١٦.٦٤ ب ج د ١٤.١٥ ب ج دھـ ١٥.٦٠ ج د ھـ و١٢.٧٠ كالیفورنیا ویندر

 أ ١٩.٢٦ أ ٢١.٩٠ ب ١٦.٦٣ المحلي الحار أ
 ب ١٦.٥١ أ ٢١.١٠ ھـ و ١١.٩٣ البارد المحلي

 أغنام
 ١٤.٤٨ ب ١٥.٧٠ ب ١٦.٨٣ب ج د  ١٤.٥٦ كالیفورنیا ویندر

 ب ج  ١٤.٧٦ ب ج دھـ١٥.٠٠ب ج د  ١٤.٥٣ الحار المحلي ب
 ب ج ١٤.٦٠ ب ج دھـ ١٥.٤٦ ب ج دھـ ١٣.٧٣ البارد المحلي

 دواجن
  ١٥.٤٩ ب ١٦.٤٠ ب ج ١٦.٥٣ ب ج دھـ ١٦.٢٦ كالیفورنیا ویندر

 و ١٠.٤٦ د ھـ و ١٢.٦٠ ز ٨.٣٣ الحار المحلي ب
 ھـ و ١١.٦٠ ب ج د ھـ ١٣.٨٣ و ز ٩.٣٦ البارد المحلي

 بال مخلفات
  ١١.٣٣ ج د ھـ ١٣.٠٠ ب ج د ١٦.٣٦ و ز ٩.٦٣ كالیفورنیا ویندر

 ب ج ١٥.٤٨ ب ١٦.٩٦ ب ج دھـ ١٤.٠٠ الحار المحلي ج
 د ھـ و ١١.٩٥ ب ج د ھـ ١٤.٣٠ و ز ٩.٦٠ البارد المحلي

التداخل بین 
المخلفات والمعاملة 

 بالفطر

 أ ١٩.٥٣ ج د ھـ ١٣.٧٥ أبقار

 أ١٦.٠٦ ھـ ١٢.٩١ أغنام  تأثیر األصناف
 ب ج ١٥.٦٥ ب ج د ١٥.٣٣ دواجن

 د ھـ ١٣.٥٧ و ٩.١٠ بال مخلف
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التداخل بین 
صناف والمعاملة األ

 بالفطر

 ب ١٣.٠٥ أ ١٣.٩٤ ب ١٢.١٦ كالیفورنیا ویندر
 أ ١٥.٥١ أ ١٥.٥٢ أ ١٥.٥٠ الحار المحلي
 أ ١٤.٩٠ أ ١٥.٥٥ أ ١٤.٢٥ البارد المحلي

  أ ١٦.١٢ ب ١٢.٨٥ تأثیر المعاملة بالفطر
 .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود ٠.٠٥نھما عند مستوى احتمال االرقام التي تحمل احرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بی* 

  
ومČČن تČČأثیر التČČداخل بČČین المخلفČČات العضČČویة وبČČین المعاملČČة الملوثČČة بČČالفطر فČČي طČČول المجمČČوع 
الجذري یتبین من ذلČك ان إضČافة المخلفČات العضČویة ادت الČى زیČادة فČي طČول المجمČوع الجČذري وان 

لى باقي المعČامالت وادت الČى زیČادة فČي طČول المجمČوع الجČذري وبلČغ مخلفات األبقار تفوقت معنویا ع
سم وذلك عند القیاس مع المعاملة الملوثة بالفطر وغیر المضاف الیھا مخلف عضوي والذي بلČغ ١٩.٥٣

ومن خالل التداخل الثنائي بین األصناف والمعاملČة الملوثČة بČالفطر تبČین . سم ٩.١٠طول المجموع الجذري 
لثالثة تاثرت بالفطر الممرض ونالحظ عدم وجود فروقات معنویČة بČین الصČنف الحČار المحلČي ان األصناف ا

وامČČا . سČČم علČČى التČČوالي ١٥.٥٠، ١٤.٢٥والصČČنف البČČارد المحلČČي فČČي طČČول المجمČČوع الجČČذري الČČذي بلČČغ 
سČم وذلČك عنČد ١٢.١٦الصنف كالیفورنیا ویندر الصنف األكثر تأثرا بČالمرض فبلČغ طČول المجمČوع الجČذري 

ومČن تČأثیر . سČم علČى التČوالي١٣.٩٤، ١٥.٥٥، ١٥.٥٢القیاس مع المعاملة غیČر الملوثČة بČالفطر التČي بلغČت 
التداخل الثالثي  لČوحظ ان إضČافة المخلفČات العضČویة ادت الČى زیČادة ملحوظČة فČي طČول المجمČوع الجČذري 

ثČة وغیČر المضČاف الیھČا مخلČف عند استخدامھا مع المعاملة الملوثة بالفطر وذلك لو قورنت مČع المعاملČة الملو
عضوي وأظھرت ان إضافة مخلفات األبقار مČع الصČنف الحČار المحلČي والصČنف البČارد المحلČي  زادت مČن 

سČČم علČČى التČČوالي وذلČČك عنČČد مقارنتھČČا مČČع المعاملČČة  ٢١.١٠، ٢١.٩٠اطČČوال المجمČČوع الجČČذري التČČي بلغČČت 
ان اضČافة مخلفČات األغنČام مČع األصČناف الملوثة بالفطر وغیČر المضČاف الیھČا مخلČف عضČوي كمČا ولČوحظ 

الثالثة زادت من طول المجموع الجذري وذلك عند المقارنة مع المعاملة الملوثة بالفطر وغیČر المضČاف الیھČا 
كما وتشیر النتائج تاثر الصنف الحار المحلČي و البČارد المحلČي مČع مخلفČات الČدواجن وبلغČت . مخلف عضوي

  سم على التوالي  ٩.٣٦، ٨.٣٣طول المجموع الجذري 
) ٥(تشیر النتائج الموضČحة بالجČدول :تأثیر إضافة المخلفات العضویة في الوزن الرطب ألصناف الفلفل

غم ولم تختلČف معنویČا عČن مخلفČات ١٤٣.٢٥بتفوق مخلفات األغنام في معدل الوزن الرطب التي بلغت 
لفČات الČدواجن فČي معČدل غČم ولČم تختلČف عČن مخ١٣٣.٥٣األبقار في معČدل الČوزن الرطČب التČي بلغČت 

غم وذلك عند القیاس بمعاملة المقارنة التي بČدون مخلČف ١٣٢.٤٨الزیادة في الوزن الرطب والتي بلغت 
ومن نتائج األصناف وجČد أن الصČنف كالیفورنیČا وینČدر . غم٦٨عضوي والتي بلغ معدل الوزن الرطب 

بعČد الصČنف كالیفورنیČا وینČدر غم ویاتي الصنف البČارد المحلČي ١٤٤.٦٧أعطى أعلى وزن رطب وبلغ 
غČČم امČČا الصČČنف الحČČار المحلČČي أعطČČى اقČČل معČČدل للČČوزن ١٢٣.٣٦فČČي معČČدل الČČوزن الرطČČب الČČذي بلČČغ 

تشیر النتائج المذكورة فČي الجČدول نفسČھ الČى تČأثیر المعاملČة بČالفطر إلČى وجČود .غم٨٩.٩٢الرطب وبلغ 
لملوثČة بČالفطر فČي معČدل الČوزن الرطČب فروقات معنویČة بČین المعاملČة الملوثČة بČالفطر والمعاملČة غیČر ا

  .غم على التوالي١٣٣.٧٠و ١٠٥.٤٥الذي بلغت 
ویبین التداخل الثنائي بین المخلفات العضویة وبین األصČناف یتضČح مČن الجČدول نفسČھ بتفČوق مخلفČات 

غČČم وذلČČك بالقیČČاس مČČع ٢٠٢.٥٨األغنČČام مČČع الصČČنف كالیفورنیČČا وینČČدر فČČي معČČدل الČČوزن الرطČČب الČČذي بلغČČت 
. غČم٨٣.٩٣املة التي بال مخلČف عضČوي ومČع الصČنف كالیفورنیČا وینČدر والČذي بلČغ معČدل الČوزن الرطČب المع

وتأتي بالمرتبة الثانیة مخلفČات األبقČار مČع الصČنف كالیفورنیČا وینČدر والصČنف البČارد المحلČي  ومخلفČات األغنČام 
غČم علČى التČوالي ١٥٥.٦٠، ١٤٧.٨٦، ١٥٤.٨مع الصنف البارد المحلي في معدل الوزن الرطب والذي بلغČت 

مČČن خČČالل تČČأثیر التČČداخل الثنČČائي بČČین المخلفČČات . وبالقیČČاس مČČع المعاملČČة التČČي بČČال مخلČČف عضČČوي وللصČČنفین
العضویة وبین المعاملة الملوثة بالفطر یتبین بتفوق مخلفات الدواجن فČي المعاملČة غیČر الملوثČة بČالفطر فČي معČدل 

لف معنویاً عČن مخلفČات األغنČام  فČي المعاملČة غیČر الملوثČة بČالفطر غم ولم تخت١٥٨.٣١الوزن الرطب الذي بلغ 
غČČم وذلČČك بالقیČČاس مČČع المعاملČČة التČČي بČČال مخلČČف عضČČوي فČČي ١٤٦.١٤فČČي معČČدل  الČČوزن الرطČČب الČČذي بلغČČت 

  .غم٥٦.٥٤معاملة الملوثة بالفطر وبلغ معدل الوزن الرطب 
لملوثČة بČČالفطر الČČى عČدم وجČČود فروقČات معنویČČة بČČین ومČن تČČأثیر التČداخل الثنČČائي بČČین األصČناف والمعاملČČة ا      

الصنف كالیفورنیا ویندر في المعاملة الملوثة بČالفطر والمعاملČة الغیČر ملوثČة بČالفطر والصČنف البČارد المحلČي فČي 
غČم علČى  ١٣٨.١٥و١٤٤.٧٠و ١٤٤.٦٤المعاملة الملوثة بČالفطر والČذي بلČغ معČدل الزیČادة فČي الČوزن الرطČب 

خل الثالثČي  أظھČرت مخلفČات األغنČام مČع الصČنف كالیفورنیČا وینČدر فČي المعاملČة غیČر الملوثČة ومن التدا.التوالي
غČم وتČأتي بالمرتبČة الثانیČة ٢٢٦.٩٦بالفطر تفوقا معنویا على باقي المعامالت في معدل الوزن الرطب الČذي بلČغ 
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Čالفطر فČة بČر الملوثČة غیČي المعاملČذي مخلفات الدواجن مع الصنف كالیفورنیا ویندر فČب الČوزن الرطČدل الČي مع
  .غم وذلك عند القیاس مع المعاملة التي بال مخلف عضوي في المعاملة الملوثة بالفطر وللصنفین١٨٥.٦٣بلغ 

إلČČى ) ٦(تشČČیر النتČČائج الموضČČحة بالجČČدول :تČأثیر إضČČافة المخلفČČات العضČČویة فČČي الČČوزن الجČČاف ألصČناف الفلفČČل
ر ومخلفات األغنام ومخلفات الدواجن في معČدل الزیČادة فČي الČوزن عدم وجود فروقات معنویة بین مخلفات األبقا

غČČم علČČى التČČوالي وذلČČك بالقیČČاس مČČع المعاملČČة التČČي بČČال مخلČČف ٤١.٢٠و  ٤٢.٣٤و  ٤٢.١٣الجČČاف الČČذي بلغČČت 
وتشیر النتائج الČى تفČوق الصČنف كالیفورنیČا وینČدر والصČنف .غم٢٠.٠٩عضوي والذي بلغ معدل الوزن الجاف 

غم على التوالي علČى الصČنف الحČار المحلČي فČي ٣٨.٦٠، ٤٠.٤٠في معدل الوزن الجاف وبلغت  البارد المحلي
وتبین من تأثیر المعاملČة بČالفطر إلČى  وجČود فČروق معنویČة فČي معČدل . غم٣٠.٣٢معدل الوزن الجاف الذي بلغ 

عČČدل الČČوزن الجČČاف الČČوزن الجČČاف بČČین المعاملČČة الملوثČČة الفطČČر والمعاملČČة الغیČČر ملوثČČة بČČالفطر والČČذي بلغČČت م
  . غم على التوالي٤٠.٤٨و ٣٢.٤٠

  
 ).غم(تأثیر المعاملة بالمخلفات العضویة في الوزن الرطب ألصناف الفلفل) : ٥(الجدول 

التداخل بین  المعاملة بالفطر األصناف المخلفات
المخلفات 

 تاثیر المخلفات
 غیر ملوثة ملوثة

 أبقار
 ب ١٥٤.٨٠ ب ج ١٧٨.٢٠ ھـ و ١٣١.٤٠كالیفورنیا 

 ھـ و ٩٧.٩٥ ز ح ١٠٢.٨٧ ح ط ٩٣.٠٣ الحار المحلي أ ب ١٣٣.٥٣
 ب ١٤٧.٨٦ج د  ١٥٥.٧٣ د ھـ و١٤٠.٠٠ البارد المحلي

 أغنام
 أ ٢٠٢.٥٨ أ ٢٢٦.٩٦ ب ج ١٧٨.٢٠كالیفورنیا 

ب  ١٤٣.٢٣د ھـ  ١٤٦.٤٧د ھـ  ١٤٠.٠٠ الحار المحلي أ ١٤٣.٢٥
 ب ١٥٥.٦٠ب ج  ١٦٦.٧٠د ھـ  ١٤٤.٥٠ البارد المحلي

 دواجن
 ج د ١٢٩.١١ ب ١٨٥.٦٣ ط ي ك ٧٢.٦٠كالیفورنیا 

 د ھـ ١١٢.٧٣ و ز ١٢٢.٦٠ ز ح ١٠٢.٨٧ الحار المحلي ب ١٣٢.٤٨
 ز ٦٥.٠٨ح ط ي ٧٨.٨٣ ك ٥١.٣٣ البارد المحلي

 بال مخلفات
 و ز ٨٣.٩٣ ز ح ١٠٢.٨٧ ي ك ٦٥.٠٠كالیفورنیا 

 ز ٦٥.٧٠ ط ي ك ٧٧.٩٠ ك ٥٣.٥٠ الحار المحلي ج ٦٨.٠٠
 ز ٧٣.٢٣ ح ط ي ٨١.٦٧ ي ك ٦٤.٨٠ البارد المحلي

التداخل بین 
المخلفات 
والمعاملة 

 بالفطر

 ب ج ١٤٠.٣٥ ج ١٢٦.٧٢ أبقار

 تاثیر األصناف

 

 أب ١٤٦.١٤ ب ج ١٤٠.٣٥ أغنام
 أ ١٥٨.٣١ د ١٠٦.٦٥ دواجن

 ھـ ٧٩.٤٦ و ٥٦.٥٤ بال مخلفات
التداخل بین 
األصناف 
والمعاملة 

كالیفورنیا 
 ویندر

 أ ١٤٤.٦٧ أ ١٤٤.٧٠ أ ١٤٤.٦٤
 ج ٨٩.٩٢ ب ٩٦.٨٥ ج ٨٢.٩٩ الحار المحلي
 ب ١٢٣.٣٦ أ ١٣٨.١٥ ب ١٠٨.٥٦ البارد المحلي

  أ١٣٣.١٧ ب١٠٥.٤٥ تاثیر المعاملة بالفطر
  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود ٠.٠٥مل احرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال األرقام التي تح* 
  

ومن نتائج التداخل الثنائي بČین المخلفČات العضČویة وبČین األصČناف تبČین ان مخلفČات األغنČام مČع الصČنف 
المقارنČة مČع المعاملČة التČي بČدون مخلČČف  غČم وذلČČك عنČد٥٤.٠١كالیفورنیČا وینČدر اعطČت اعلČى وزن جČاف بلČغ 

  .غم٢٩.٩٠عضوي وبلغ الوزن الجاف 
ومن خالل تأثیر التČداخل الثنČائي بČین المخلفČات العضČویة وبČین المعاملČة الملوثČة بČالفطر اظھČرت النتČائج  

غČČم فČČي المعاملČČة غیČČر ٤٧.٨٠تفČČوق مخلفČČات الČČدواجن علČČى بČČاقي المخلفČČات فČČي معČČدل الČČوزن الجČČاف الČČذي بلČČغ 
لملوثČČة بČČالفطر وذلČČك عنČČد القیČČاس مČČع المعاملČČة الملوثČČة بČČالفطر والتČČي بČČدون مخلČČف عضČČوي والČČذي بلČČغ معČČدل ا

  .غم١٦.١٦الوزن الجاف 
ومČČن تČČأثیر التČČداخل الثنČČائي بČČین األصČČناف والمعاملČČة الملوثČČة بČČالفطر تفČČوق الصČČنف البČČارد المحلČČي فČČي   

غČČم ولČČم تختلČČف معنویČČاً مČČع الصČČنف ٤٣.٠٤الجČČاف المعاملČČة غیČČر الملوثČČة بČČالفطر والČČذي بلČČغ معČČدل الČČوزن 
  .غم٤١.٤٥كالیفورنیا ویندر في المعاملة الغیر ملوثة بالفطر وبلغ معدل الوزن الجاف 

وتشČČیر نتČČائج التحلیČČل اإلحصČČائي لتČČأثیر التČČداخل الثالثČČي بČČین المخلفČČات العضČČویة واألصČČناف والمعاملČČة  
لفČات األغنČام مČع الصČنف كالیفورینČا وینČدر فČي المعاملČة غیČر الملوثة بالفطر في معدل الوزن الجČاف تفوقČت مخ

الملوثČČة بČČالفطر ومخلفČČات الČČدواجن مČČع الصČČنف كالیفورنیČČا وینČČدر فČČي المعاملČČة  غیČČر الملوثČČة بČČالفطر فČČي معČČدل 
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غČم علČى التČوالي وذلČك بالقیČاس مČع الصČنف كالیفورنیČا وینČدر والتČي ٦٠.٥٦، ٥٨.١٣الوزن الجاف الذي بلغت 
  .غم  ٣٩.٠٣ضوي في المعاملة الملوثة بالفطر والذي بلغ معدل الوزن الجاف بال مخلف ع

یتبČČین مČČن خČČالل ذلČČك ان إضČČافة المخلفČČات العضČČویة كČČان لھČČا دور مھČČم فČČي زیČČادة المجمČČوع الخضČČري 
والجذري والوزن الرطب والوزن الجاف وبشكل عام فان النتČائج تشČیر إلČى اسČتمرار التČأثیر المعنČوي للمخلفČات 

مخلفات األغنام واألبقار یرجČع الČى فھČم الČدور التغČذوي للمخلČف العضČوي ایČا كČان نوعČھ فČان قČیم ھČذه  وخاصة
المخلفČات التقČČدر فقČČط بمحتواھČČا مČČن العناصČČر الغذائیČČة وانمČČا بجاھزیČČة ھČČذه العناصČČر للنبČČات إذ یوجČČد النتČČروجین 

العضČČویة یتČČوفر بشČČكل جČČاھز  كمČČا ان نصČČف كمیČČة الفسČČفور فČČي المخلفČČات. بشČČكل یوریČČا فČČي مخلفČČات الČČدواجن
اضČافة الČى ) ١٩٧٢( Cookeاما البوتاسیوم فیكون اكثر جاھزیة حیث یذوب بالمČاء كلیČا وفقČا لمČا ذكČره . للنبات

كمČا یزیČد المخلČف العضČوي وحامضČیة التربČة مČن . تاثیراتھ االیجابیة لنسجة التربة وزیادة قابلیة احتفاظھا بالمČاء
 ،Aseregillus ،Penicillium ،MucorفČČي المنطقČČة المحیطČČة بالجČČذور ومنھČČا اعČČداد احیČČاء التربČČة الدقیقیČČة 

Trichoderma  اČČČوبكتریBacillus ،Pseudomonas  ویةČČČادة العضČČČل المČČČي تحلیČČČم فČČČا االھČČČؤدي دورھČČČلت
لČذلك فمČن ).١٩٧٤، H2Co3 )Lindsayالذي یتفاعل بدوره مع الماء منتجČا حČامض الكربونیČك  CO2وتحریر 

ن نتČائج مثČل ھČذه االبحČاث بČین المواقČع والمواسČم ونوعیČة المخلČف العضČوي المضČاف ویبقČى الطبیعي جČدا تبČای
العامČČČل االھČČČم فČČČي تقیČČČیم كفČČČاءة أي نČČČوع مČČČن المخلفČČČات العضČČČویة ھČČČو معČČČدل تحللھČČČا ویعبČČČر عنھČČČا بالمعدنČČČة 

Mineralization ذیات الالزČČرر المغČČویة وتحČČة العضČČى أیونیČČویة الČČات العضČČدة المركبČČدار اكسČČي مقČČة وھČČم
ویجČČب ان نعلČČم ان ضČČعف تČČأثیر أي ) ١٩٩٨وآخČČرون،  Tobert(وأحیČČاء التربČČة المضČČادة للممرضČČات . للنبČČات

وآخČČرون  Hoitink. (مخلČČف عضČČوي فČČي الحČČد مČČن ظھČČور المČČرض وفČČي ایČČة مرحلČČة یعČČود إلČČى مقČČدار تحللھČČا
  ). ٢٠٠٠، Winderو  Aabwiو  ١٩٩٧و  ١٩٩٣،
  

 ).غم(لعضویة في الوزن الجاف ألصناف الفلفلتأثیر المعاملة بالمخلفات ا): ٦(الجدول 

التداخل بین  المعاملة بالفطر األصناف المخلفات
المخلفات 

 تاثیر المخلفات
 غیر ملوثة ملوثة

 أبقار
 ب ٤٤.٣٦ ب ٤٩.٩٠ د ھـ و ٣٨.٨٣كالیفورنیا 

 ج ٣٦.٩٣ د ھـ و ٣٩.٠٣ ھـ وز ٣٤.٩٣ الحار المحلي أ ٤٢.١٣
 ب ٤٥.٠٦ ب ج ٤٨.٠٣ د ھـ و ٤٢.١٠ المحلي البارد

 أغنام
 د ٢٩.٩٠ أ ٥٨.١٣ ب ٤٩.٩٠كالیفورنیا 

 ب ٤٣.١١ ب ج د ٤٤.٩٣ د ھـ و ٤٢.١٠ الحار المحلي أ ٤٢.٣٤
 ب ٤٤.١٨ ب ج د ٤٤.٩٣ ب ج د ٤٣.٤٣ البارد المحلي

 دواجن
 ب ٤٤.٢٨ أ ٦٠.٥٦ ز ح ٢٨.٠٠كالیفورنیا 

 ھـ ١٩.٠٥ د ھـ و ٣٧.٩٠ و ز ٣٢.٣٦ حار المحليال أ ٤١.٢٠
 ھـ ١٩.٢٦ ح ط ٢٣.٦٥ ك ١٤.٨٨ البارد المحلي

 بال مخلفات
 أ ٥٤.٠١ د ھـ و  ٣٩.٠٣ح ط  ٢٠.٧٦كالیفورنیا 

 ج ٣٥.١٣ح ط  ٢٢.٥٩ ي ك ١٥.٥١ الحار المحلي ب ٢٠.٠٩
 ھـ ٢١.٩٧ ح ط ٢٤.٥٠ط ي  ١٩.٤٤ البارد المحلي

التداخل بین 
المخلفات 
والمعاملة 

 بالفطر

 ب ٤٣.٦٧ ب ٤٠.٦٠ أبقار
تأثیر 

 األصناف

 

 ب ٤٣.٨٠ ب ٤٣.٦٧ أغنام
 ج ٣٤.٦٠ ب ٤١.٠١ دواجن

 د ٢٣.٥٨ ھـ ١٦.٦١ بال مخلفات
التداخل بین 

الصنف 
والمعاملة 

 أ ٤٠.٤٠ أ ب ٤١.٤٥ ب ٣٩.٣٥كالیفورنیا 
 ب ٣٠.٣٢ ج ٣٣.٥٢ د ٢٧.١٢ الحار المحلي
 أ ٣٨.٦٠ أ ٤٣.٠٤ ج ٣٤.١٧ البارد المحلي

  ب ٤٠.٤٨ أ ٣٢.٤٠ تاثیر المعاملة بالفطر
حسČب اختبČار دنكČن متعČدد  ٠.٠٥االرقام التي تحمل احرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مسČتوى احتمČال * 

 .الحدود
  

STUDY ORGANIC WASTES  EFFECT ON VASCULAR FUSARMIC 
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ABSTRACT 
Effect of  three types of organic wastes cow. sheep, poultry was studied 

using pepper   in decrease pepper wilt disease caused by Fusarium oxysporum 
f.sp. capsici  in  three verities (California Wonder , Local Varity Hot pepper, 
Local verity sweet pepper). Susceptibility result showed that the three pepper 
varieties recorded different disease severity where California Wonder was the 
most susceptible with 0.59 while Hot pepper and sweet pepper did not differ 
significantly with disease severity (0.15,0.23) respectively. In greenhouse 
experiment, using three types of organic wastes cow, sheep, poultry caused 
significant decrease in diseases incidence of where the percentage with sheep 
wastes was 18.88 % while cow and poultry did not differ significantly. In 
greenhouse experiment, adding organic wastes improved some of Pepper 
growth parameter  , where poultry wastes significantly increased shoot height 
in  verities California Wonder verity 57.4 cm/plant  ,while cow wastes 
significantly increased  root  height in  Local Varity Hot pepper 16.63/plant , 
sheep wastes significantly increased wet weight  in  verities California Wonder 
verity 118.25 gm / plant in addition to dry weight  49.9 gm /plant .  

  المصادر
: ر في الفطرتأثیر بعض الفطریات المتواجدة في مخلفات االبقا). ١٩٩٨(علیاء عبد الستار  ،البدر
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