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Fusarium oxysporumاستخدام الفحم النباتي في تقلیل  اإلصابة  بالفطر  f.sp.capsici المسبب
لمرض ذبول الفلفل

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

الخالصة
وأظھرت ٢٠٠٨-٢٠٠٧جامعة الموصل خالل العامین / راعة والغاباتأجریت ھذه الدراسة في كلیة الز

Fusarium oxysporumنتائج العزل في منطقتي الرشیدیة والقیارة ان الفطر  f. sp. capsici ھو المسبب
انھا احدثت ذبوال لنبات الفلفل ) F.o.c(لذبول نبات الفلفل، وأظھرت نتائج اختبار القدرة االمراضیة للفطر 

كالیفورنیا ویندر ومن نتائج تأثیر المحتوى الرطوبي للفحم وللتربة لوحظ تفوق مستویات الفحم الصنف
ومن خالل استخدام الفحم .مش في القدرة على االحتفاظ بالماء ولمدة طویلة مقارنة بالتربة) ١٥٠و١٠٠(

بین مستویات الفحم مش أظھرت النتائج إلى عدم وجود فروق معنویة ١٥٠و ١٠٠و ٥٠بمستویاتھ الثالثة 
على التوالي بالقیاس مع معاملة المقارنة ٠.٢٩و٠.٢٨و٠.٢٢والتي قللت من شدة  اإلصابة  والذي بلغت 

و ٥٠(وأظھرت نتائج تأثیر إضافة الفحم بمستویاتھ الثالثة .٠.٥٩الملوثة بالفطر والخالیة من الفحم إذ بلغت 
رة والغمر بوجود الصمغ وبدون صمغ انھا حسنت من مش وبطریقة المعاملة الخلط والجو) ١٥٠و ١٠٠

.صفات النبات وذلك بالقیاس مع المعاملة الملوثة بالفطر الخالیة من الفحم

المقدمة
ّ مرض الذبول الفیوزاریومي الذي یسببھ الفطر  من االمراض Fusarium oxysporumیعد

Beckmanنھ اضرار كبیرة واشار الواسعة االنتشار على محصول الفلفل في العراق حیث تتسبب ع
ادى الى انخفاض ناتج الطماطة بنسبة Fusarium oxysporumان الذبول المتسبب عن الفطر ) ١٩٨٧(

أن مرض الذبول الفیوزاریومي یؤدي الى خسائر كبیرة في كمیة ونوعیة ) ١٩٩٧(Agriosوذكر ٪٣٠-١٧
، Carpenterو Sanago) (٪٩٠(٢٠٠٤-٢٠٠٢المحصول وبلغت نسبة ذبول الفلفل في المكسیك لعام 

٪٥٦وفي الھند ٪٧٠، تمثلت النسبة في الصین ٢٠٠٢وبلغت نسبة الذبول على الفلفل في اسیا لعام ) ٢٠٠٧
یھاجم الفطر عوائلھ من خالل اختراقھ لقمة الجذر او من خالل الجروح في الجذر او .٪٢٥وفي اندنوسیا 

) ١٩٨٨, Agrios(بیة وتلعب النیماتودا دورا كبیرا في حدوث  اإلصابة  من خالل موقع تكوین األفرع الجان
حیث تصل إلى أوعیة الخشب حیث تتكاثر فیھا وتتراكم المستعمرات الفطریة داخل األوعیة إضافة الى 

و ١٩٧٠,Garrett(إنتاجھا اعداد ھائلة من التراكیب الكونیدیة التي تتراكم مما تسھم في انسداد االوعیة 
Gonsalves وFerreira ,واستخدام الفحم النباتي ) ١٩٩٤Coal في برامج  مكافحة االمراض وتودي

اضافة الفحم الى زیادة خصوبة التربة وأن اضافة المزید من الفحم لن          یكون    عامالً موثراً  وللفحم 
تي تفرزھا الكائنات الحیة القدرة على امتصاص السموم والقدرة على امتصاص بعض العناصر الضارة تلك ال

ویمتاز الفحم بانھ لھ سعة امتزاز فیزیائي قوي وحجم مسامي اكبر من ایة .والتي تكون مرتبطة بالكاربون
ان الفحم یؤدي الى )  ١٩٨٧(,واخرونCheongو) ١٩٨٥(، Andersonو ذكر.مادة تجاریة معروفة

وعلى الرغم من ذلك فقد أشار العدید من . ور وطولھاتنشیط نمو األفرع النباتیة في التربة او یقلل من الجذ
و Starrantinaالباحثین الى ان وجود الفحم في الوسط الغذائي في التربة یساعد على نمو الجذور وتطورھا 

Carusa)ونظرا لتركیب الفحم فانھ یكون سریع التاثر بالتحول بانواع عدیدة من البكتیریا ) ١٩٨٧
والـ deuteromycetesان العدید من الفطریات التابعة لـ ) ١٩٩٧, رون واخLaborda(والفطریات 

basidiomycetes ًتكون قادرة على اذابة الفحم ذي النوعیة المنخفضة نسبة الكاربون فیھ وجعلھ متغایرا
أشارو) ١٩٩٧, FakoussaaوHumic ,Fulvic)Willmannكیمیائیا وذلك عن طریق إفراز حامض 

Mishio )ان أھمیة تسمید التربة بالفحم والحاجة الى نمو المجامیع المایكروبیة ال یمكن فھمھا الى )١٩٩٩
لجمیع االنواع ٪١٥وان كثیراً من االنواع الفطریة والبكتریا تمثل اكثر من . االن كما ال نفھم أیضا وظائفھا

كون لدیھ مجاالت تسھل الموجودة على سطح االرض وان تطور المخلف ذي القاعدة الكاربونیة یجب ان ی
.من النشاط المایكروي في التربة

مستل من رسالة للباحث الثاني 
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ١٤/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  

مواد البحث وطرائقھ



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨( المجلد)                  ISSN 1815-316x(مجلة زراعة الرافدین                  

جلبت عینات من نباتات فلفل مصابة بالذبول الى المختبر وأخذت أجزاء منھا إلجراء :العزل والتشخیص
ٍ ) ١٩٧١(Agnihortiلطریقة التي ذكرھا العزل تبعا ل وضعت أجزاء النباتات المصابة تحت تیار ماء جار

قطعت المناطق المحاذیة لالصابة في الجذور والتاج الى قطع صغیرة . لمدة ساعتین الزالة التربة العالقة بھا
ة محلول سم تقریبا عقمت سطحیا بواسط٠.٥بواسطة مشرط حاد معقم الى اجزاء صغیرة التتجاوز 

دقائق ثم غسلت ھذه القطع بالماء المقطر المعقم ثم جففت ٥- ٣لمدة % ١ھایبوكلورایت الصودیوم بتركیز 
(PDA)وزرعت على وسط مستخلص البطاطا والدكستروز واالكارWhattman No1بین ورقتي ترشیح 

Potato Dexrose Agar الحیوي سم مضاف الیھ المضاد ٩المعقم في اطباق بتري معقمة قطر
طبق حضنت األطباق في /قطع٥زرعت القطع بمعدل . لتر قبل تصلبھ/ملغرام٥٠كلوروفینیكول بمعدل 

نقي الفطر المعزول وشخص مبدئیا باستخدام المفاتیح . سیلیزیة لمدة ثمانیة ایام٢± ٢٥الحاضنة بدرجة 
خالد حسن طھ .من قبل دوتأكد التشخیص ) ٢٠٠٣، Hunterو Barnett(التصنیفیة التي وضعت من قبل 

وتم االحتفاظ بعزالت الفطر المنقاة في أنابیب . قسم وقایة النبات/كلیة الزراعة والغابات/جامعة الموصل
.سیلیزیة لغرض استخدامھا في االختبارات الالحقة° ٤في PDAاختبار تحتوي على وسط 

Panicum miliacumلدخن المحليباستخدام بذور اF.o.cحضر لقاح الفطر :تحضیر لقاح الفطر الممرض 
L. ساعات، ثم جففت بواسطة ورق الترشیح ووضعت ٦المغسولة جیدا الزالة التربة العالقة بھا ثم رطبت لمدة

مل رطبت بالماء المقطر المعقم ثم عقمت بجھاز االتوكلیف ٢٥٠غم في دورق زجاجي نظیف سعة ١٠٠بمعدل 
ملم اخذ من حافة مستعمرة نامیة بعمر ثمانیة ایام ٤بقطر لمدة نصف ساعة لقح كل دورق بواسطة قرص 

حضنت الدوارق الحاویة على لقاح الفطر في الحاضنة في درجة حرارة PDAوالمنمى على وسط 
ایام مع مراعاة رج الدوارق كل یومین مع إضافة الماء المقطر المعقم لغرض إعطاء ١٠سیلیزیة ولمدة ٢±٢٥

).١٩٨٩، Dewan(ور فضال عن عدم تكتلھا نمو متجانس للفطر على البذ
كلیة الزراعة /نفذت التجربة في الظلة التابعة لقسم وقایة النبات:اختبار القدرة االمراضیة للفطر الممرض

والغابات، اذ تم اختبار القدرة االمراضیة للفطر المعزول من جذور الفلفل بانواعھ الثالثة فلفل كالفورنیا ویندر 
نُمي الفطر . والفلفل الحار المحلي والفلفل البارد المحلي)Modesto seed com.Inc.USA(أنتاج شركة

المعزول على بذور الدخن كما في الفقرة السابقة وتم اجراء العدوى االصطناعیة لشتالت الفلفل لالصناف الثالثة 
كغم سبق ٣بة حجم اوراق والخالیة من  اإلصابة  زرعت في سنادین بالستیكیة حاویة على تر٥- ٤وبعمر 

كغم وبواقع ثالث شتالت لكل سندانة ٣/غم١٠تعقیمھا باالوتوكلیف وتم تلویث التربة قبل نقل الشتالت الیھا بواقع 
تركت السنادین في الحقل . وبثالثة مكررات عدا معاملة المقارنة حیث وضعت الشتالت في تربة غیر ملوثة

اخذت النتائج بحساب شدة اصابة الفلفل بالذبول .بة ووضعت تحت المراقبة لحین ظھور اعراض  اإلصا
:المؤلف من خمسة درجات وكما یاتي ) ١٩٩٥(وآخرونGaoتبعا لمقیاس الفیوزارمي 

الدلیل المرضيالجزء المصاب من النبات% الفئة
٠نبات سلیم١
٢٥١-٢١
٥٠٢-٣٢٦
٧٥٣-٤٥١
١٠٠٤-٥٧٦

بعد طحنھ للحصول على ثالثة مستویات وھي      Coalستخدم الفحم النباتي ا:المكافحة باستخدام الفحم 
ملم كما استخدام الصمغ العربي بوصفھ ٠,١٠٦-ملم٠.١٤٩-ملم٢,٩٧مش اي ما یعادل ١٥٠-١٠٠-٥٠

غم من مادة الصمغ العربي في لتر من الماء المقطر المعقم على ٥مادة الصقة للفحم وتم تحضیره بإذابة 
. لیفورنیا ویندرالصنف كا

١٥٠مش، ١٠٠مش، ٥٠استخدم الفحم بثالثة مستویات :تقدیر المحتوى الرطوبي للفحم والتربة مختبریا 
مش وتم عمل جورة بثالثة مكررات لكل مستوى ووضعت فیھا كمیة من الماء إلى حد اإلشباع وتم تغطیتھا 

ثم وزنت ، كما أخذت عینة من التربة ساعة في المختبر وأخذت كمیة من الفحم لكل مستوى٤٨وتركھا 
ساعة واخذ الوزن الجاف وتم قیاس ٢٤سیلیزیة لمدة ١٠٠ووزنت وبعدھا وضعت في الفرن بدرجة حرارة 

:المحتوى الرطوبي باستخدام القانون التالي
١٠٠× الوزن الجاف–الوزن الرطب 
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وزن العلبة–الوزن الجاف 
نفذت تجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة  :ي في الظلة مكافحة الذبول الفیوزاریوم

مش العامل الثاني ١٥٠,١٠٠,٥٠,وبأربعة عوامل العامل االول استخدام الفحم بأربعة مستویات ھي صفر
جورة والعامل , خلط, تلویث التربة بالفطر وعدم التلویث والعامل الثالث طریقة استخدام الفحم وھي غمر

اخذت النتائج . رابع ھو استخدام الصمغ العربي ومن دون صمغ  شملت كل معاملة على ثالثة مكرراتال
بحساب شدة  اإلصابة  كما تم حساب متوسط الوزن الجاف ومتوسط عدد الثمار ، حللت النتائج إحصائیا 

.واختبرت متوسطاتھا بطریقة دنكن متعدد الحدود

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

Fusarium oxysporum f.sp. capsici وكانت مستعمرات الفطر على وسطPDA ذات مظھر قطني ابیض
یتوسطھ اللون االرجواني وبتغیر لون المستعمرة مع تقدم عمرھا الى اللون االحمر الداكن وبلغ قطر المستعمرة 

سم واظھرت نتائج العدوى الصناعیة امراضیة ٧,٥سیلیزیة ٢±٢٥عشرة ایام من التحضین بدرجة حرارة بعد 
Fusarium oxysporumالفطر f.sp. capsici لنباتات الفلفل صنف كالیوفورنیا ویندر الملوثة تربتھا بالفطر

. ویعد ھذا الفطر ھو المسؤول عن إحداث االصابات في حقول الفلفل 
استخدام الفحم النباتي في مكافحة الذبول الفیوزاریوميتأثیر

وجود فروقات معنویة بین المستوى ) ١(یتضح من الشكل :تاثیر المحتوى الرطوبي للفحم والتربة مختبریا 
مش في المرتبة الثانیة ٥٠ویاتي المستوى % ١,٢٣، ١,٥١مش في المحتوى الرطوبي الذي بلغ ١٥٠، ١٠٠

والذي اختلف معنویا عن التربة في المحتوى الرطوبي والذي بلغ % ٠,٧١الذي بلغ في المحتوى الرطوبي
من ان الفحم لھ القابلیة على االحتفاظ بالماء لمدة ) ١٩٨٧(واخرون Cheongوھذا یتفق مع ماذكره % ٠,٣١

ذكر . حتفاظ بالماءطویلة وبذلك یعمل على زیادة نسبة الماء في التربة حیث یزید من سعة وقابلیة التربة على اال
Jorge-Silva إن فطر ) ١٩٨٩(وآخرونFusarium oxysporum لھ القدرة على النمو تحت محتوى

. أي لھ القدرة على النمو في ظروف تعد محددة لنمو النبات العائل نفسھ٪١,٥٥، ٠,٠١رطوبي یتراوح بین 
فیوزاریومي على نباتات مختلفة تكون عند ان زیادة شدة  اإلصابة  بالذبول ال) ١٩٥٧(Caroselliبینما ذكر 

ان التغیر في المحتوى الرطوبي للتربة یؤدي الى تغیر ) ١٩٧٨(Griffinوذكر . انخفاض رطوبة التربة
. الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة وبذلك تؤثر وبشكل معنوي في المسببات المرضیة في التربة

یر مستویات الفحم في المحتوى الرطوبيتأث) ١(الشكل 

، ٥٠استخدمت ثالثة مستویات من الفحم :تاثیر الفحم بمستویاتھ الثالثة في مكافحة مرض الذبول في الظلة 
وتبین ان الفحم .F.o.cمش لبیان مدى تاثیر ھذه المستویات على اصابة نبات الفلفل بالفطر ١٥٠، ١٠٠

.في الحد من شدة  اإلصابة  والوزن الجاف وعدد الثماربمستویاتھ الثالثة كان لھ تاثیر
من خالل اختبار تاثیر مستویات الفحم في شدة  :تاثیر الفحم في شدة  اإلصابة  للصنف كالیفورنیا ویندر

، ١٠٠، ٥٠عدم وجود فروقات معنویة لمستویات الفحم ) ١(اإلصابة  اظھرت النتائج المبینة في الجدول 
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على التوالي ولكن اختلفت عن المقارنة ٠,٢٩، ٠,٢٨، ٠,٢٢اإلصابة  التي بلغت مش في خفض شدة١٥٠
وبین تاثیر طریقة المعاملة عدم وجود فروقات معنویة بین . ٠,٥٩التي بال فحم وبلغت شدة  اإلصابة  فیھا 

على ٠,٣٣، ٠,٣٤، ٠,٣٧طریقة المعاملة بالغمر والخلط والجورة في خفض شدة  اإلصابة  التي بلغت 
یتضح من تاثیر المعاملة بالصمغ عدم وجود فروقات معنویة بطریقة المعاملة بالصمغ سواء بوجود . التوالي

ومن تاثیر . على التوالي٠,٣٦، ٠,٣٣الصمغ وبعدم وجود الصمغ في خفض شدة  اإلصابة  التي بلغت 
بة  عدم وجود فروقات معنویة التداخل بین مستویات الفحم وبین طریقة المعاملة في معدل خفض شدة  اإلصا

بین مستویات الفحم وبین طرق المعاملة الثالثة في خفض شدة  اإلصابة  وذلك بالمقارنة مع المعاملة التي بال 
٠,٢٠مش بالمرتبة االولى بطریقة الجورة في خفض شدة  اإلصابة  التي بلغت ٥٠ویاتي المستوى . فحم

. ٠,٥٩لطریقة نفسھا التي بلغت النسبة المئویة لالصابة بالمقارنة مع المعاملة التي بال فحم با

.تأثیر الفحم بمستویاتھ الثالثة في شدة  اإلصابة  لصنف الفلفل كالیفورنیا ویندر): ١(الجدول 
التداخل بین مستویات المعاملة بالصمغطریقة المعاملةمستویات الفحم

الفحم وطریقة المعاملة
تأثیر مستویات 

الفحم بال صمغصمغ

صفر
أ٠,٥٩أ٠,٥٩أ٠,٥٩غمر

أ٠,٥٩ أ٠,٥٩أ٠,٥٩أ٠,٥٩خلط
أ٠,٥٩أ٠,٥٩أ٠,٥٩جورة

٥٠
ب ج٠,٢٣ج٠,٢٠ب ج٠,٢٥غمر

ب٠,٢٢ ب ج٠,٢٥ج٠,٢٣ب ج٠,٢٦خلط
ج٠,٢٠ب ج٠,٢٤ج٠,١٥جورة

١٠٠
ب ج٠,٢٧ب ج٠,٣٠ب ج٠,٢٤غمر

ب٠,٢٨ ب ج٠,٣١ج٠,٢٣أ ب ج٠,٣٩خلط
ب ج٠,٢٦ب ج٠,٢٧ب ج٠,٢٦جورة

١٥٠
ب٠,٣٨أ ب٠,٤٨ب ج٠,٢٩غمر

ب٠,٢٩ ب ج٠,٢٣ب ج٠,٢٦ج٠,٢٠خلط
ب ج٠,٢٦ب ج٠,٣١ج٠,٢٠جورة

التداخل بین 
مستویات الفحم 
والمعاملة بالصمغ

أ٠,٥٩أ٠,٥٩صفر

تأثیر طریقة المعاملة ب٠,٢٢ب٥٠٠,٢٢
ب٠,٢٧ب١٠٠٠,٣٠
ب٠,٣٥ب١٥٠٠,٢٣

التداخل بین طریقة 
المعاملة والمعاملة 

بالصمغ

أ٠,٣٧أ٠,٣٩أ٠,٣٤غمر
أ٠,٣٤أ٠,٣٣أ٠,٣٦خلط
أ٠,٣٣أ٠,٣٥أ٠,٣٠جورة

أ٠,٣٦أ٠,٣٣المعاملة بالصمغ
.حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠,٠٥دم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال األرقام التي تحمل أحرفا متشابھة تدل على ع

من نتائج تأثیر التداخل بین مستویات الفحم والمعاملة بالصمغ یتبین عدم وجود فروقات معنویة بین مستویات 
ن اقل شدة اصابة الفحم وبكلتا الطریقتین بوجود الصمغ وبعدم وجود الصمغ في خفض شدة  اإلصابة  وا

على التوالي وذلك بالمقارنة مع ٠,٢٢، ٠,٢٢مش مع الصمغ وبال الصمغ التي بلغت ٥٠بلغت مع المستوى 
على ٠,٥٩، ٠,٥٩المعاملة التي بدون فحم وبوجود الصمغ وبعدم وجود الصمغ وبلغت شدة  اإلصابة  

المعاملة بالصمغ الى عدم وجود فروقات ویتضح من تاثیر التداخل الثنائي بین طرق المعاملة و.  التوالي
معنویة بین طرق المعاملة الثالثة وبكلتا الطریقتین في خفض شدة  اإلصابة  وان طریقة الخلط بوجود الصمغ 

، ٠,٣٣، ٠,٣٤وطریقة الخلط بال صمغ وطریقة الجورة مع الصمغ خفض من شدة  اإلصابة  التي بلغت 
. على التوالي٠,٣٠

تائج التحلیل اإلحصائي لتأثیر التداخل الثالثي بین مستویات الفحم وبین طریقة المعاملة وبین وتبین من ن
المعاملة وبین معاملة بالصمغ عدم وجود فروقات معنویة بین جمیع المعامالت في خفض شدة  اإلصابة  وان 

القیاس مع المعاملة التي ب٠,١٥مش بطریقة الجورة مع الصمغ خفض من شدة  اإلصابة  وبلغ ٥٠المستوى     
التي لم تختلف معنویا مع طریقة الغمر وطریقة الخلط بال ٠,٥٩بال فحم وبوجود الصمغ وبلغت شدة  اإلصابة  

على التوالي بالقیاس مع المعاملة التي بال فحم وبطریقة ٠,٢٣، ٠,٢٠صمغ في خفض شدة  اإلصابة  وبلغت 
على التوالي كذلك تبین ان المستوى ٠,٥٩، ٠,٥٩بة المئویة لالصابة الغمر وطریقة الخلط وبال فحم وبلغت النس
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مش بطریقة الخلط بال صمغ كذلك لم یختلف معنویا مع المستوى ١٠٠مش لم یختلف معنویا مع المستوى ٥٠
، ٠,٢٣،٠,٢٠إلصابة  التي بلغت مش بطریقة الخلط وطریقة الجورة بوجود الصمغ في خفض شدة  ا١٥٠
على التوالي بالمقارنة مع المعاملة التي بال فحم بوجود الصمغ او بعدم وجود الصمغ وبلغت شدة  اإلصابة  ٠,٢٠
بشكل عام لوحظ ان استخدام الفحم بغض النظر عن المستوى ادى الى خفض النسبة . على التوالي٠,٥٩، ٠,٥٩

ة  ویرجع ذلك الى استقرار التركیب الكیمیائي للفحم والذي بذلك یقاوم التفسخ المئویة لالصابة وشدة  اإلصاب
، SiO2 ،Al203المایكروبي كذلك راجع الى محتوى الفحم على العدید من مركبات العناصر المعدنیة التي تمثل 

CaO ،K2O ،Na203 ،Fe203 ،MgO ،P2O5شاط التي تساعد على نشاط االحیاء الذاتیة التغذیة وتقلل ن
). ١٩٩٨وآخرون ،Glaserو١٩٨٣، Ogawa(األحیاء المترممة، وھذه العناصر یمكن ان تحسن نمو النبات 

كذلك یعمل كمرشح لھ القابلیة على امتزاز السموم وبعض العناصر الضارة التي ترتبط بالكاربون وبذلك یوفر 
). ٢٠٠٢و وآخرون ، Glaser(حمایة للنبات من ھذه العناصر 

الى ) ٢(یتضح من الجدول ) :غم(لفحم بمستویاتھ الثالثة في الوزن الجاف للصنف كالیفورنیا ویندرتاثیر ا
عدم وجود فروقات معنویة في تاثیر الفطر في الوزن الجاف اذ ادى المسبب المرضي الى خفض الوزن 

یر ملوثة بالفطر الذي بلغ غم وذلك بالمقارنة مع المعاملة الغ١٨,١٨الجاف اذ بلغ في المعاملة الملوثة بالفطر 
ومن تاثیر طریقة المعاملة في الوزن الجاف یتضح عدم وجود فروقات معنویة بین ,غم٢١,٧١الوزن الجاف 

غم ٢٣,٠٣طرق المعاملة في معدل الوزن الجاف وتفوق طریقة الجورة في زیادة الوزن الجاف التي بلغت 
غم وتاتي طریقة الفحم بالمرتبة الثالثة في معدل ٢١,٤٦في حین بلغ معدل الوزن الجاف في طریقة الخلط 

وتبین نتائج التحلیل االحصائي لتاثیر مستویات الفحم في معدل الوزن . غم١٥,٠٤الوزن الجاف التي بلغت 
٥٠غم ویأتي المستوى ٢٦,٠٦الجاف بتفوق المعاملة التي بدون فحم في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

غم على ١٨,٤٢، ١٨,٨١المرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ مش في١٥٠مش والمستوى 
كما تبین من النتائج عدم وجود فروقات معنویة لتاثیر المعاملة بالصمغ في الوزن الجاف وبلغ معدل .التوالي

.غم٢٠,٦٠غم والمعاملة التي بال صمغ ٢٠,٢٩الوزن الجاف للمعاملة التي اضیف الیھا الصمغ 
اثیر التداخل الثنائي بین الفطر ومستویات الفحم في معدل الوزن الجاف تفوقت المعاملة التي بدون فحم ومن ت

٥٠غم وتأتي المستویات الثالثة ٣٠,٩٠في المعاملة غیر الملوثة بالفطر في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 
انیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ مش في المعاملة الملوثة بالفطر في المرتبة الث١٥٠مش و ١٠٠مش و 

اما التداخل الثنائي بین الفطر وطریقة المعاملة فیتضح تفوق . غم على التوالي٢٣,١٥، ٢٠,٤٣، ٢٢,٠٥بلغ 
غم وتأتي طریقة ٢٦,٩٩طریقة الخلط في المعاملة الملوثة بالفطر في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

وغیر ملوثة بالفطر بالمرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ الجورة في المعاملة الملوثة بالفطر 
كما وتبین النتائج التحلیل اإلحصائي لتاثیر التداخل الثنائي بین الفطر . غم على التوالي٢٣,٤٦، ٢٢,٦١

والمعاملة بالصمغ الى عدم وجود أي تاثیر للصمغ في المسبب المرضي وبلغ معدل الوزن الجاف في 
غم على التوالي وفي المعاملة غیر ١٨,٦٣، ١٧,٧٣ملة الملوثة بالفطر بوجود الصمغ وبال صمغ المعا

.غم على التوالي٢١,٩٥، ٢١,٤٧الملوثة بالفطر بلغ معدل الوزن الجاف بوجود الصمغ وبال صمغ 
فحم وبطرق وكان للتداخل الثنائي بین مستویات الفحم وبین طریقة المعاملة بتفوق المعاملة التي بدون

، ٢٤,٢٨، ٢٦,٢٨المعاملة الثالثة الغمر والخلط والجورة تاثیر  في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 
مش بطریقة الجورة في المرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن ١٥٠غم على التوالي ویاتي المستوى ٢٦,٩٣

.غم٢٣,٤٤الجاف اذ بلغ 
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ثالثة في عدد الثمار لصنف الفلفل كالیفورنیا ویندرتأثیر الفحم بمستویاتھ ال) ٢(الجدول 
مستویات الفطر

التداخل بین الفطر ومستویات بال صمغصمغطریقة المعاملةالفحم
الفحم وطریقة المعاملة

التداخل الفطر ومستویات التداخل بین الفطر ومستویات الفحم
تاثیر الفطرالفحم بال صمغصمغ

ملوثة

صفر
ي٣,٦٦ع٣,٦٦ي٣,٦٦غمر

ز٣,٦٦ز٣,٦٦ز٣,٦٦

أ٩,٩٨

ي٣,٦٦ع٣,٦٦ي٣,٦٦خلط
ي٣,٦٦ع٣,٦٦ي٣,٦٦جورة

٥٠
د ھـ و١٠,٦٦دھـ وزح ط١١,٣٣زح ط ي ك١٠غمر

ج١٠,٦١د١٠,٢٢ج د١١ ھـ و ز٩,٨٣ھـ وزح ط ي١١ط ي ك ل م٨,٦٦خلط
ج د ھـ١١,٣٣ك ل م٨,٣٣ب١٤,٣٣جورة

١٠٠
ج د١٢,٦ب ج د ھـ و١٢,٦٦ج دھـ وزح١١,٦٦غمر

أ١٣,٨٣أ١٤,٦٦ب١٣ أ١٥,٣٣أ١٧,٣٣ب ج د ھـ١٣,٣٣خلط
أ ب١٤ب ج١٤ب ج١٤جورة

١٥٠
ز ح٨,٦٦ط ي ك ل م٩ي ك ل م٨,٣١غمر

ب١١,٨٣ب ج١٢,٣٣ج د١١,٣٣ ب ج١٢,٥٠ب ج د١٣,٦٦دھـ وزح ط١١,٣٣خلط
أ١٤,٣٣ب١٤,٣٣ب١٤,٣٣جورة

غیر ملوثة

صفر
أ١٤,٦٦ب١٤,٦٦ب١٤,٦٦غمر

أ١٤,٦٦أ١٤,٦٦أ١٤,٦٦

أ١٠,٠٤

أ١٤,٦٦ب١٤,٦٦ب١٤,٦٦خلط
أ١٤,٦٦ب١٤,٦٦ب١٤,٦٦جورة

٥٠
ي٤,٥٠س ع٥,٦٦ع٣,٣٣غمر

ھـ٧و٧و٧ ز ح٨,٨٣ھـ وزح ط ي١١م ن ع٦,٦٦خلط
ح ط٧,٦٦ع٤,٣٣ھـ وزح ط ي١١جورة

١٠٠
و ز ح٩,٠٠ل م ن٧,٣٣وزح ط ي١٠,٦٦غمر

د٩,١١ھـ و٨,٢٢د١٠ ھـ و ز٩,٣٣ط ي ك ل م٨,٦٦زح ط ي ك١٠خلط
و ز ح٨,٩٩ط ي ك ل م٨,٦٦ح ط ي ك ل٩,٣٣جورة

١٥٠
ط٦,٨٣ك ل م ن٨ن س ع٥,٦٦غمر

د٩,٣٨د١٠,١١ھـ٨,٦٦ ھـ و ز١٠,١٦ب ج د ھـ وز١٢ي  ك ل م٨,٣٣خلط
ج د ھـ١١,١٦وزح ط ي ك١٠,٣٣ب ج د ھـ وز١٢جورة

مستویات 
الفحم

طریقة 
التداخل بین مستویات الفحم بال صمغصمغالمعاملة

قة المعاملةوطری
طریقة المعاملةالتداخل بین الفطر وطریقة المعاملةالتداخل بین طریقة المعاملة والصمغ ملوثةغیر ملوثةصمغبال صمغ

صفر
ب٨,٧٧ب٨,٧٩ب٨,٧٥ج٨,٥٠ب ج٩,٠٤ھـ٩,١٦ز ح ط٩,١٦ز ح ط٩,١٦غمر
أ١٠,٥٤أ١٠,٣٣أ١٠,٧٥ب٩,٥٨أ١١,٥٠ھـ٩,١٦ز ح ط٩,١٦ز ح ط٩,١٦خلط
أ١٠,٧٢أ١٠,٨٣أ١٠,٦٢أ١١,٦٦ب٩,٦٩ھـ٩,١٦ز ح ط٩,١٦ز ح ط٩,١٦جورة

٥٠
التداخل بین مستویات الفحم و٧,٥٨ح ط ي٨,٥٠ك٦,٦٦غمر

مستویات الفحمبال صمغصمغوالصمغ ھـ٩,١٦د ھـ و ز١١ط ي ك٧,٦٦خلط
ج٨,٨٠ب ج٩,١٦ب ج٩,١٦صفرو ھـ٩,٥٠ك٦,٣٣دأ ب ج١٢,٦٦جورة

١٠٠
ج٩,١٦ج٨,٦١ج٥٠٩ج د١٠,٥٨ھـ و ز ح١٠ج د ھـ و١١,١٦غمر
أ١١,٤٧أ١١,٤٤أ١٠٠١١,٥٠أ ب١٢,٣٣أ ب١٣أ ب ج د١١,٦٦خلط
ب١٠,٦١أ١١,٢٢ب١٥٠١٠ب ج١١,٥٠أب ج دھـ١١,٣٣أب ج دھـ١١,٦٦جورة

١٥٠

بال صمغصمغالتداخل بین الفطر والصمغو٧,٧٥ح ط ي٨,٥٠ي ك٧غمر
التداخل بین الفطر وطریقة المعاملة والصمغ

بال صمغصمغطریقة المعاملة

ملوثة
ب ج٩,١٦ج٨,٤١غمر

ب٩,٩٤ب٩,٧٤ملوثةب ج١١,٣٣أ ب ج د١٢,٨٣و ز ح٩,٨٣خلط
أ١١,٤١ب ج٩,٢٥خلط
ب١٠,٠٨أ١١,٥٨جورة

غیر ملوثة
ب ج٨,٩١ج٨,٥٨غمر

أ١١,٥٨ب٩,٩١خلطأ١٠,٢٧أ١٠,٠٨غیر ملوثةأ١٢,٧٥أ ب ج د١٢,٣٣أ١٣,١٦جورة
ب ج٩,٥٠أ١١,٧٥جورةأ١٠,٠٧أ٩,٩١تاثیر الصمغ

مكررات٣االرقام تمثل معدل -.حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠,٠٥ھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھما عند مستوى احتمال االرقام التي تحمل احرفاً متشاب* 
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اما التداخل بین طریقة المعاملة والمعاملة بالصمغ تشیر النتائج الموضحة في الجدول نفسھ الى تفوق طریقة 
غم ولم تختلف معنویا مع طریقة الجورة ٢٣,٥٠لوزن الجاف اذ بلغ الجورة بوجود الصمغ في زیادة معدل ا

غم وتاتي طریقة الخلط بوجود الصمغ وبال صمغ في ٢٢,٥٧وبال صمغ في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 
.غم على التوالي٢١,٤٠، ٢١,٥٣المرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

بین الفطر ومستویات افحم وطریقة المعاملة في معدل الوزن الجاف وتشیر نتائج التداخل الثالثي
مش بطریقة الخلط في المعاملة الملوثة بالفطر في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ ١٠٠بتفوق المستوى 

ولم تختلف معنویا مع المعاملة التي بدون فحم بطریقة الفحم وطریقة الجورة في زیادة معدل . غم٣٣,١٥
اما التداخل الثالثي بین الفطر وطریقة المعاملة . غم على التوالي٣١,٩٣، ٣١,١٦جاف اذ بلغ الوزن ال

والمعاملة بالصمغ فتشیر النتائج الى تفوق طریقة الخلط بوجود الصمغ في المعاملة الملوثة بالفطر وطریقة 
٢٧,١٣، ٢٦,٨٥ف اذ بلغ الخلط بوجود الصمغ في المعاملة غیر الملوثة بالفطر في زیادة معدل الوزن الجا

وتبین نتائج التداخل الثالثي بین الفطر وبین مستویات الفحم والمعاملة بالصمغ الى تفوق .غم على التوالي
المعاملة التي بال فحم بوجود الصمغ وبال صمغ في المعاملة غیر الملوثة بالفطر في زیادة معدل الوزن 

مش بوجود الصمغ في المعاملة ١٥٠ویأتي المستوى . غم على التوالي٣٠,٩٠، ٣٠,٩٠الجاف اذ بلغ 
.غم٢٨,١٧الملوثة بالفطر في المرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

١٠٠وتشیر نتائج التداخل الثالثي بین مستویات الفحم وطریقة المعاملة والمعاملة بالصمغ بتفوق المستوى 
غم ولم یختلف معنویا مع ٢٨,٨٠معدل الوزن الجاف اذ بلغ مش بطریقة الخلط وبوجود الصمغ في زیادة 

.المعاملة التي بال فحم بطریقة الفحم وطریقة الجورة بوجود الصمغ وبدون صمغ
وتبین نتائج التحلیل اإلحصائي لتاثیر التداخل الرباعي بین الفطر ومستویات الفحم وطریقة المعاملة 

بطریقة الخلط بوجود الصمغ في المعاملة الملوثة بالفطر في مش ١٥٠والمعاملة بالصمغ بتفوق المستوى 
مش بطریقة الخلط وبال صمغ في المعاملة ٥٠ویأتي المستوى . غم٤٧,١٠زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

.غم٣٥,٤١الملوثة بالفطر في المرتبة الثانیة في زیادة معدل الوزن الجاف اذ بلغ 

USING  COAL TO REDUSING  FUSARMIC WILT CAUSED BY
FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. CAPSICI ON PEPPER

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-
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 for verity California Wonder. In
greenhouse experiment ,adding coal to the planting soil with three grade
(50,100,150 mish) ) caused significant decrease in diseases severity which were
0.22,0.28,0.29 respectively comparing with control treatment 0.59.In greenhouse
experiment ,adding coal to the soil with three fining grade (50,100,150 mish) and
three different type of application  mixing with planting soil ,direct application in
planting site and soil drenching with or without gum had improved all growth
parameter that were studied compeering with control treatment.
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