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 Rhizoctonia solaniكفاءج تؼط انمسرخهصاخ انىثاذُح و انؼىامم األحُائُح ظذ انفطز 

Kuhn مسثة مزض ذؼفه جذور ولىاػذ سُمان انمـطــــه 

 

 ػهذ ػثذ ػهٍ هادٌ مطهىب

 انمسُة / انكهُح انرمىُح

 

 انخالصح :

هدفذ الدزاظخ الؾبليخ  الى عزص  ترخزصيا الر زس     

ن عززرتز تاعاعززد ظززي ب  الززسسيط البعززجت لبززس  ر رزز

ال  ززن فززا ظؾبفاززخ ثبثززر تامزجززبز الب ززدزح الز ززب  خ  

لج ض ال عاظر اإلؽيبسيزخ تالبعزصصازبد الاجبريزخ  زد  

رؾذ الاستف البصزجس خ. أظهسد نزبسظ البعؼ  تعع  

تانزخبز البس  فا عبيع البابطق الزا شزبصهب البعزؼ 

% تشزدح 100-40تثاعت إصبثخ ظزجب اخ رساتؽذ ثزين 

%. ثيازززذ نززززبسظ ال زززص  تالزخزززصيا 75-15خ إصزززبث

فزززا ظ اززز   Rhizoctonia solaniتعزززع  الر زززس 

ال ياززبد تالززرص شصاززذ عصىرززت الززى ظعزززع  الغززاط 

تالاززـعأ أعزبززـب اى عصززى صربرززـت البصزعيززخ تالبغهس ززخ. 

أت ززؾذ الازززبسظ رزززصيس عززصىد الر ززس الببززس  عصززى 

 نعجخ انجبد ثرتز ال  ن اذ رساتؽذ نعزت اىنجزبد فيهزب

% ايبظبى ثب بظصزخ الب بزنزخ )ثزدت  ف زس 7000-00.ثين 

 .R%، نبزب اؽزدس الر زس 95.0ظبزس ( الززا نبنزذ 

solani  رزززصيسا ظززصجيب فززا نبززع ثززب زاد ال  ززن ثص ززب ح

نعجخ تشزدح اإلصزبثخ تمرزض ظ ازعص فزا طزع  العزب  

تالعش  ال زسص تالغزبف. ثيازذ الاززبسظ امززاف نرزب ح 

 بصخ فززا رضجززيو نبززع البعزززصصا البززبسا لصاجبرززبد البعززز

ثززبمزاف الزسانيززص البعززز بصخ، اذ  R. solaniالر ززس 

% ظزن ظعززصصا نجزبرا لعزب  الضزعز 10ؽ زق الزسنيزص 

تالؾجززخ العززع ا  اعصززى مرززض فززا ظ ززد  نبززع الر ززس 

ظ  عصى الزعالا تثاعجخ رضجزيو  6.7ت 5.7الببس  ثصغ 

% عصززى الزززعالا  ثيابززب ظهززس الززززصيس ااززر 25.9ت 37.0

لؾصجخ عاد الزسنيص نرعزت تثرزس  ظ ازعص فا ظعزصصا ا

عززن ظ بظصززخ الب بزنززخ الزززا نززب  ظ ززد  الابززع ال  ززسص 

تؽ ززق ظزز  تنعززجخ الزضجززيو صززرسا.  9.0لصر ززس عاززدهب 

ظززززززي سح  Trichoderma harzianumالر زززززس 

الر زززس ن  رج زززختا زززؾخ عصزززى نبزززع الر زززس الببزززس  

Aspergillus niger   تPenicillium spp. 

 ببس  فا العظو الصزعا. ثزضجيو نبع الر س ال

 

 

THE EFFECIENCY OF SOME PLANTS EXTRACTS AND BIOAGENTS 

AGAINST Rhizoctonia solani KUHN CASUSING AGENT OF CROWN AND 

ROOTT ROT DISEASE ON COTTON 

 

Ahed A. H. Matloob  

 

Abstract: 

     The aims of the present study are to 

isolate and Identify the main fungi 

associated with crown and root rot 

disease on cotton plant in Babylon 

province  , antagonistic abilities of the 

some pant extracts and bioagents against 

of pathogen under laboratory conditions. 

the result showed the distribution of the 

disease in all fields in percentage of 

disease incidence 40-100% and severity 

15-75%. The results of isolation and 

Identification showed that fungus 

Rhizoctonia solani is presented in the 

most samples they isolates were 

identified up to the genus and species 
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level ,the Identification is based on their 

cultural and morphological 

characteristics. The test of pathogencity 

of R. solani isolates showed that isolates 

were effect on cotton seed germination 

percentage, which was between 0.0-

70.0%, compared to the control 95.0 %. 

Results showed that the pathogenic 

isolates caused significant reduction in 

stem height, wet and dry weight by 

increase percentage of  disease incidence 

and severity. The effect of plant extracts 

on R. solani growth was different with 

different concentrations caused 

significant inhibition in growth rate of R. 

solani. The 10% concentration of 

Common Bugloss. (Anchusa officinalis) 

and Black Cumin (Nigella sativa) 

inhibited the fungal growth to 5.7 and 

6.7cm and inhibit percentage 37.0 and 

25.9% respectively whereas, the 

Fenugreek (Trigonella foenum), extract 

was less effect on fungus growth in the 

same concentration. T. harzianum fungus 

had highly antagonistic ability followed 

by Aspergillus niger  and Penicillium 

spp.  against the pathogenic isolate of R. 

solani on medium. 

 

 : انممذمح

ظززن  Gossypium hisutum   ززد نجززبد ال  ززن    

البؾبصزززير الازززيريت الؾعليزززت الززززا ر زززع  الزززى ال بسصزززخ 

تظززن البؾبصززير الاززابعيت  malvaceae  الصجبش ززخ

الزززا  عزززرب  ظززن اليبفهززب فززا صززابعت ال ززص  تالاعززيظ 

ش زذ  نعزجت نبزب رؾززعص ثزرتزهب عصزى تصابعت العز 

ن صزززززز   % ترعززززززز بر نعززززززجت الجززززززرتز18-26

(. ثصززززغ انزززززبط 1977لصؾيعانززززبد)اليعنط تاليسنغززززا، 

طزن  453000ؽزعالا  2010ال  ن فزا ال زسا  لعزاخ 

 تنززززز  ) البغبععزززززخ  82300تالبعزززززبؽخ البصزتعزززززخ 

(.  ازبة نجزبد ال  زن فزا 2010اىؽابسيخ العزاع خ، 

ظززسا  تالزززا ظساؽززر نبززع  البصزصرززخ ثبل د ززد ظززن اأ

جت عزززن نبسازززبد ؽيزززخ  اي زززخ ظصزصرزززخ، تظزززن هزززر  رزعززز

ظززسا  ظززس  ر رززن الغززرتز البزعززجت عززن الر ززس اأ

Rhizoctonia solani kuhn  ظزن  تالرص   ـد تاؽزداى

هزز  البعززججبد البس ززيخ عصززى ال د ززد ظززن البؾبصززير أ

تمـعبسزـس نجيزـسح فزـا  لهزب ا زـسازاى  ازاب  خ ظؾزدصبى اى

الاجزبد فزا عبيزع   هزبع  الر زس تنععزـب اذى  اإلنزبط نبزـبى 

تظزززعد الجزززب زاد  ظساؽزززر نبزززع  ظؾزززدصبى ر رزززن الجزززرتز

-Abdelت Abdalla)تر رن تالغرتز تاعاعد العي ب 

Fattah ،2000 ،Agrios ،2005  ت

Ganeshamoorthi  تDubey ،2013 تRani  

( ا  اظززززز بب  ال ساسززززق الييبيبسيززززخ 2013تامززززست ،

نر لبيبفؾزخ اظزسا  الاجزبد ا   الززى اليضيزس ظزن البخززب

الجيئيزززخ تالازززؾيخ تأمزززر ثزززبلزعاش  ال جي زززا لاؽيزززب  

(. 1997تامزززززست ،  Mehrotra، 1992)الصثيزززززدص، 

ف اى عصى ا  اليضيس ظاهب ف زد رززصيس  الر زب  ثبلبيبفؾزخ 

ثعززجت ر ززعز ظززاىد عد ززدح ظززن البعززججبد البس ززيخ 

ت  Koller ،1990البزؾبصزززززززخ لهزززززززر  الييبيبسيزززززززبد )

Buchenauer  ،1995) بد عززدح نغززبػ أصجزززذ  زاظزز

 .Rؽيبسيززخ  ززد الر ززس ظززز بب  ععاظززر البيبفؾززخ اأأ

solani   ت  د الر سTrichoderma harzianum 

Rafai  هـ  هـر  ال عاظزـر تالززـا لهزـب ال زـدزح أظن ثين

( نبززب شا  اهزبززب  Howell،2006) تاليرززب ح فززا ذلزز 

ظززز بب  البعزصصاززبد الاجبريززخ فززا ظيبفؾززخ زالجززبؽضين ث

 س بد الببس خ لصاجبد ، لبـب رؾع ت هر  ال د د ظن الر

البعزصصاززززبد ظززززن ظسنجززززبد ا  ززززيخ صبنع ززززخ ف بلززززخ 

تاظزانهززززب صززززربد ظسيعثززززخ ثيئيززززب نزؾصصهززززب العززززس ع 

 (Lokendraتظبيزهب ال صيصخ لصجبسن ترصااهب ال بلا 

ظزززز بصذ ال ـد زززـد ظاهزززـب أ(. ؽيزززـش Sharma،1978ت 

 R. solani  (Chungفزززززا ظيـبفؾزززززـخ الرـ ـــزززززـس 

تظغيزززززززد  Larkin،2004 ت 2002مزززززززست ، تا

هبيززخ ظزس  ر رزن عززرتز تنازسا أ (.2005تالخز ا،

ظزصزـدا   زتاعاعد ظي ب  ال  ن تاصخ  زاظبد البيبفؾخ ث

ال عاظززر اىؽيبسيززخ تالبعزصصاززـبد الاـجبريـززـخ أعس ززـذ 

هزززـر  الدزاظـزززـخ ثهــزززـدف عزززص  ترخزززصيا البعزززجت 

البس زززا لبعزززززع  الغززززاط تالاززززعأ تر ززززع   فبعصيززززخ 

لعزب  الضزعز تالؾجزخ العزع ا  لبعزصصا البزبسا لاجزبد ا

 Trichoderma تالؾصجزززززخ تزاشزززززؼ الر زززززس

harzianum  تAspergillus niger   ت

Penicillium spp.  .د البعجت البس ا  
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 : انـمــىاد وغـزائـك انـؼـمـــم

 R. solaniػـــشل انـفــطـــــز 

ظززززـن نجبرززززبد ا ززززن  R. solaniعززززـص  الر ززززـس     

تعزززخ فزززا ظازززبطق ظصزصرزززخ ظزززـن ظؾبفازززخ ثبثزززـر ظصز

اىظزيادز خ،  -)ظخستأ البعيت ، ال صات زخ، الؾازعح 

ا ب  البؾبت ر ، ظا  زخ الجدعزـخ، عجصزخ، البعزيت، اثزع 

نزبنع  الضزبنا ،  –مزا  شزهس رخزس ن الضزبنا  الغبظ  (

. ترساتؽززذ ظعززبؽخ الؾ ززع  فززا هززر  الباززبطق  2012

ش زززبزاد لزصززز  عزززسا  أ تنززز  . ؽيزززش رززز   3 – 1ثيزززـن  

الباززبطق لصؾاززع  عصززى عززد  ظززن عززصىد الر ززس. رزز  

ؽعبة الاعجخ البئع خ لألصزبثخ ثزز رن الغزرتز لصاجبرزبد 

الزززا عب ززذ عخززعاسيب ظززن الؾ ززع  ؽعززـت الب ب لـززـخ 

 اأريــــخ :

 عد  الاجبربد البابثخ                                  

× ـــــــــــــــــــززـ الاعززجخ البئع ززخ لةصززبثخ ـ ـــــــــــــــ

100 

 ال د  اليصا لصاجبربد البرؾعصخ                           

 

تؽعجززـذ نززرل  شززـدح اأصبثززـخ ثززبلز رن عصززى الغززرز 

تابعدح العـب  ثبظز بب  الدليـر البس ا  البيزع  ظزن 

ـ ر رزززن 1ـ عزززرتز ظزززصيبخ. 0 زعزززبد تنبزززب  صزززا:  4

نع خ تعزص  ظزن ـ ر رن الغرتز الضب2الغرتز الضبنع خ . 

ـ ر رزززن الغزززرز السسيعزززا 3الغزززرز العرزززدص السسيعزززا. 

تاززد ـ ظززعد الاجززبد. 4ترهززس   تر رززن ابعززدح العززب . 

 ؽعززجذ الاعززجخ البئع ززخ لخززدح اىصززبثخ ؽعززت ظ ب لززخ

Mckinney (1923 ):تنبب  زرا 

 

 خ فٍ) ػذد انىثاذاخ فٍ     ) ػذد انىثاذاخ فٍ         ) ػذد انىثاذا                    

 ( 5×5(   + ... + انذرجح  1×1(   +   انذرجح 0×  0انذرجح                      

 100× % نشذج اإلصاتح = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5× مجمىع انىثاذاخ انمفحىصح                                   

 

عززسا  اإلصززبثخ أصجززذ الاجبرززبد الزززا ظهززسد عصيهززب ع

الززى البصزجززس ترزز  شزأ  اعززصا  ظززن العززي ب  تالغززرتز 

( )ع بزذ اأعزصا  1الزا ظهزسد عصيهزب الزز رن) شزير 

% نصزعز 1ظ ؾيبى ثبؾصع  هب جعنصعزا زذ الازع  ع  )

س العززيستش تالج بطززب ـنززأا ـو الصزعززـؽززس( فززا العظزز

Potato Sucrose Agar  PSA  (200  ث بطزب  يز

لززس ظزب   1ي  أنس فزا  20ي  ظيس العيستش ت  10ت 

 Tetracycline(، الب ززززبف اليززززت الب ززززب  الؾيززززعص 

ظص   / لزس( تذلز  ث زد ر  زي  العظزو فزا  200ثزسنيص )

ْ ( ت ز و  121عهبش البؤصزدح عصزى  زعزخ ؽزسازح )

ن   / ظ  1.5)
2

 اي زخ . ؽ زاذ اأطجزب   15( تلبزدح  

أ زب  تث زدهب رز   3لبزدح   ْ ( 1+ 25فا  زعزخ ؽزسازح )

ترا يزهززب  R. solaniأعززسا  الرؾززا لابززعاد الر ززـس 

ثا زززر ا زززع صززز يسح ظزززن أطزززساف الصيزززعط الر س زززخ 

و ـى العظزـسص ؽزبت  عصزـص طجزـق ثززـتت  هب فـا ظسنز

ث ززدهب  أ ززب  4تؽ ززاذ اأطجززب  لبززدح  PSAا ـالصزعزز

و ـر  ؽرظ ال صىد فا أنبثيذ امزجبز ؽبت خ عصى العظز

 .Rفزززا الضاعزززخ. شزززصا الر زززـس  PSAا ـالصزعززز

solani   ثـ ـد ظهعز الابعاد الر س خ ثبىعزبزب  عصزى

 Parmeter ،1970الازززززربد الزازززززايريخ الب زبزززززدح )

 (.1996تامست ، Snehت
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 (  أػزاض االصاتح تمزض ذؼفه جذور انمطه 1شكـم ) 

 

فٍ اوثاخ تذور   Rhizoctonia  solaniذأثُز انفطز

 انمطه ووثاذاذها 

اعسص هرا اىمزجبز فزا الاصزخ الصخزجيخ فزا الب هزد      

لب سفزززخ ظزززد   12/6/2013الز ازززا/ البعزززيت ثززززبز   

عصززى انجززبد ثززرتز   R. solaniرزززصيس عززصىد الر ززس 

ال  زززن تنجبربرهزززب نرزززر هزززرا اأمزجزززبز ؽعزززت الزازززبي   

ال خعاسا اليبظزر رز  رؾ زيس الص زبػ الر زسص  ل زصىد 

ظؾبزاى عصزى  R. solani (RS-1....،،RS-5 )لصر زس 

ثززرتز الززدمن البؾصززا إظززب الزسثززخ ف ززد رزز  ر  يبهززب ث ززبش 

يزز / 500ثستظيززد البضيززر )
3

( ترسنززذ اجززر اىظززز بب  

 عظززبى ث ززدهب تشعززذ فززا اصززا ثاظزززيييخ   15لبززدح

ن زز  رسثززخ/ أصززيا لعصززذ   1ظزز  ثب ززداز 12,5ث  ززس

ثعااززع  R. solaniاأصززا ثص ززبػ عززصىد الر ززس  

ذ أزثزززع ظيزززسزاد ترسنزززذ %)تش /تش (. اظزززز بص1

أمس  ثدت  إ بفخ نب بزنخ ، شزعذ اأصا ثجزرتز 

ا زززن ظؾصيزززخ تثعاازززع مبزززط ثرتز/أصزززيا رززز  ظززز ا 

اأصا تظزبث زهب تؽعزجذ نعزجخ اإلنجزبد ث زد انزبزب  

إنجززبد الجززرتز فززا الب بزنززخ ترزز  ؽعززبة الاعززجخ البئع ززخ 

لةصززززبثخ ت شززززدح اإلصززززبثخ ثبززززس  ر رززززن الغززززرتز 

ث ززد شززهس ن ظززن   R. solaniالبزعززجت عززن الر ززس 

ت رزـ  ايزـبض  شزاعخ الجرتز نبب ظزجزع فزا ف زسح ال زص .

عد  اىتزا  ت طزع  العي زـب  تتش  الاجبرزبد ال زسص 

 تالغبف.

 Trichodermaخرثااار انممااذرج انرعااادَح نهفطااـز أ 

harzianum   وAspergillus niger  و

Penicillium sp.   ظاااذ انفطاااز انممااازضR. 

solani ســاااااااـػ انـشرػـــــاااااااـٍ ػـهــاااااااـً انـىPSA 

 تطزَمح انشراػح انمشدوجح

 .Tمزجزززززبز الب زززززدزح الز ب  زززززـخ لصر زززززـس أرزززززـ      

harzianum  عصلزززززخ البجيزززززد الؾيزززززعص الزؾزززززدص( ت(

Aspergillus niger  تPenicillium sp.   

  R. solani)ظهززززسد عاززززد ال ززززص (. ظـززززـع الر ززززس 

تث س  خ الزصزأ البزص تط، اذ اعز  طجزق ثززسص ؽزبتص 

ث  زس تهبزا الزى اعزبين  PSAالعظزو الصزعزا  عصى

 0.5ظزعبت ين، تل ـؼ ظسنص ال ع  اأت  ث سص ا زس  

الابظيزخ عصيزت ظعزز بسح  PSAظ  ظزن العظزو الصزعزا 

أ ب ، اظب ظسنزص ال عز  الضزبنا  7الر س الببس  تث بس 

ف د ل ؼ ث سص ظببصر ظن ظعزز بسح ال بظزر اأؽيزبسا . 

راريزززر ظ بظصزززخ  ظيزززسزاد ظزززع 3نرزززرد الزغسثزززخ ثعاازززع 

ظ بزنزززخ تذلززز  ثزص زززيؼ ظسنزززص ال عززز  اأت  ظزززن ال جزززق 

ف زززو . ت ززز ذ اأطجزززب  فزززا  R. solaniثزززبلر س 

أ زـب  ،  7ْ  لبزـدح  1 + 25الؾب اخ فـا  زعـخ ؽزسازح 

ترزززـ  ر د زززـس الز زززـب  ثؾعزززبة ظ زززد  ايزززبض ا زززس ن 

ظز بظد ن ظـن نبزع نزـر ظعزز بسح ترزـ  ؽعزبة الاعجزـخ 

 ت الب ب لخ الزبليخ:البئع خ لصزضجيـو ؽع

 

 مؼذل لطز مسرؼمزج انمؼامهح –مؼذل لطز مسرؼمزج انمماروح                

 100× % نهرثثُػ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مؼذل لطز مسرؼمزج انمماروح                               
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نفاػهُااااح انرثثُطُااااح نااااثؼط انمسرخهصاااااخ انىثاذُااااح ا

 Rhizoctoniaوانفطزَاح فاٍ وماى انفطاز انممازض 

solani  ٍفٍ انىسػ انشرػPSA : 

امزيززسد صاصززخ نجبرززبد لدزاظززخ رزصيسهززب  ززد الر ززس   

( شزـبصذ اشهزبز نجزبد  RS-1) R. solaniالببزس  

تثززرتز   (.Anchusa officinalis L)لعززب  الضززعز

تثزرتز الؾصجزخ   (.Nigella sativa L)الؾجزخ العزع ا 

(Trigonella foenum-graecum L.)  عب ذ ظزن

اىظززعا  البؾصيززخ. ظززؾ ذ ال ياززبد الاجبريززخ ثبظززز بب  

نيزبض أظغسشخ نهسثبسيخ. ت ع ظعؾع  نر نجزبد فزا 

ظززز  الاجزززبد تتش  الابزززعذط أثزززعلا اصصزززين صجزززذ عصيهزززب 

تؽراذ فـا الضاعخ لؾين اأظز بب . رز  اأظززصاص 

Prasada (1971 ) ت  Shekhawatثزرجززبأ طس  ززخ 

، ؽيززش أمززر ؽغزز  ظؾززد  ظززن نززر ظززع ث ززض الزؾززع س

ظعزززؾع  ظزززن الاجبرزززبد البعزززز بصخ تت زززع فزززا  تز  

لززس تأ زي  اليزت البزب  الب  زس ثاعزجخ  1شعبعا ظ خ 

)ؽغ /ؽغزز (  ايص ززذ فعهززخ الززدتز  تت ززع فززا  2:1

 24لبزدح  Julabo  Sw20ظزن نزعأ  زعزبط نهسثزبسا

 24)  زعخ/ اي خ( عاد  زعخ ؽسازح ال سفخ 40ظبعخ )

 ، زشززؼ البؾصززع  ثعاظزز خ ا  ززخ ابززبغ نايرززخْ  ( 1 +

لصزصصا ظن الغص ئزبد اليجيزسح ، صز  زشزؼ البعززصصا 

  Whatman No.1ظزززن مزززا  تز  رسشزززيؼ نزززعأ 

ظع عأ فا ابع ثصاس ظع الزرس غ. زنص الساشؼ اليصزا 

ح الابرظ ظن اىظززصاص فزا ؽبزب  ظزبسا ثدزعزخ ؽزساز

ْ  لصزززصصا ظززن البززب  الصاسززد، ترزز  الؾاززع  عصززى  50

ظبسر نضي  ال ـعا . تشنزذ البعزصصازبد تؽرازذ فزا 

ااززبنا شعبعيززخ ظ صبززخ تظؾيبززخ ال صززق تت زز ذ فززا 

س ـسد فبعصيزززخ رزصيزززـالضاعزززخ لؾزززين اأظزززز بب  . أمزجززز

  R. solaniس ـع الر زـى نبزـخ عصزـالبعزصصازبد الاجبريز

(. إذ  1976تامزست  ، Dixitث س  خ الزعب  ال راسا )

% ظن ظعزصصا الاجبرزبد 10، 5، 1ؽ سد الزسانيص 

الب  ززز   PSAالب زززـدح لامزجزززبز ظزززع العظزززو الصزعزززا 

تالبجززس  عصززى الزززعالا، فززا ؽززين رززس  تظززو شزعززا 

ثدت  إ بفخ البعزصصا نب بزنخ ، صجذ اأتظبط فزا 

ظززز  ( تث زززد رازززصت العظزززو  9أطجزززب  ظ  بزززخ ) ا زززس 

ظز  ظزن  0.5ث زسص ا زس  ل ؾذ اأطجب  فا ظسنصهزب

العظو الصزعا الؾبتص عصزى نبزعاد الر زس الببزس  

R. solani  أ ززـب  . نرززرد الزغسثززخ ثبظزززصدا   5تث بززس

الزابي  ال خعاسا اليبظر تاظز بصذ صاصزخ أطجزب  ليزر 

خ ـظ بظصزززخ نبيزززسزاد. ؽ زززاذ اأطجزززب  عازززد  زعززز

ع  ا ززـس البصزعززخ ـْ  ، تث ززـد تصزز 1 + 25سازح ـؽزز

ظصززـخ الب بزنززـخ ) ثززدت  ظعزززصصا ( الززى الر س ززـخ لب ب

ؽبفخ ال جق أمرد الازبسظ ثؾعبة ظ زد  ايزبض ا زس ن 

ظز بظد ن ظـن نبزع نزـر ظعزز بسح ترزـ  ؽعزبة الاعجزـخ 

البئع زززخ لصزضجيزززـو ؽعزززت الب ب لزززخ البزززرنعزح ثزززبلر سح 

العبث خ. اظب ثبلاعجخ لصستاشؼ الر س زخ ف زد رز  الؾازع  

عصززى انرززسا   فززا عصيهززب تذلزز  ثزابيززخ الر س ززبد نززر 

ظزززر ؽبت زززخ عصزززى العظزززو  250 تاز  شعبعيزززخ ظززز خ 

الب  زز  تالبجززس   Potato Sucroseالصزعززا العززبسر 

ظزز ( ظززن 0.5ل ززؼ نززر  تز  ثصبعززخ أاززساص )ا ززس 

أ ززززب  ؽ ززززاذ  7ظعززززز بسح الر ززززس الببززززس  ث بززززس 

 5 ع  ث دهب ر  ر  زي  الزدتاز  لبزدح  14الر س بد لبدح 

ظززز خ اثزززسح رص زززيؼ  اززبسق ل ززززر الر س زززبد. تظززؾت ثعا

ظ  بخ ؽغ  ظ ين ظن الساشؼ تأ ي  إلى ؽغز  ظ زين 

الب  ز  تالبجزس  اجزر رازصجت  PSAظن العظو الصزعزا 

%( الب صعثزززخ. 10، 5، 1تلصؾازززع  عصزززى الزسانيزززص )

زط العظززو عيززدا لزغززبنط الصصززيو صزز  صززت فززا اطجززب  

ظز  ظزن ظعزز بسح   0.5ظ  بخ تل ؾذ ظسانصهب ث سص 

ؾب زاخ ارج زذ الص زعاد الر س الببس  تؽ زاذ ثبل

نرعهب الزا ارج زذ فزا البعزصصازبد الاجبريزخ ظزن ؽيزش 

 ؽعبة نعجخ الزضجيو البئع خ.  

 

 : انىرائج وانمىالشح 

ماااه  R. solaniمسااال انمااازض و ػاااشل انفطاااز    

 األجشاء انىثاذُح انمصاتح.

( تعززع  تانزخززبز 1أظهززسد نزززبسظ البعززؼ )عززدت      

 ززن فززا عبيززع ظززس  ر رززن عززرتز تاعاعززد ظززي ب  ال 

الباززبطق الزززا شززبصهب البعزززؼ تثاعززت إصززبثخ ظزجب ازززخ 

% 75-15% تثخدح إصبثخ ظزن 100-40رساتؽذ ظن 

تنبنذ اعصزى شزدح اصزبثخ فزا ال يازبد الززا امزرد ظزن 

-ظاززززبطق ظخززززستأ البعززززيت  تال صات ززززخ تالؾاززززعح

اىظزززيادز خ عصزززى الزززززبثع. تازززد   زززع  ظزززجت ازررزززبأ 

ال  ززن ثخززير اإلصززبثخ فززا هززر  الباززبطق الززى شزاعززخ 

ظعزززبس ظبززب ا   الززى رززسان  ل ززبػ الر ززس الببززس  ت 

اىععب  الؾغس خ الزا رج ى فا الزسثزخ لرززسح طع صزخ ازد 

 Backmanت Melouk رازززززر ل زززززدح ظزززززاعاد )

(.نبب اظهسد الازبسظ ا  اار نعجخ تشدح اصزبثخ 1995،

ظهسد فا عيابد ظا  خ اثزع الغبظز  تالبعزيت تزثبزب 



 مطلوب......                                                                (2014) , 223-213(: 2) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

218 
ISSN 2072-3875 

ثبلبؾازع  أت  ظزسح ات  هرا نبرظ ظزن ا  الؾ زر شزأ

ا  البا  خ ث يدح عن الاهزس تظازب ز البيزب  تهزرا   صزر 

ظززن السطعثززخ الزززا ر ززد ظززن ال عاظززر اىظبظززيخ البهيزززح 

ثيازززززذ نززززززبسظ ال زززززص   لألصزززززبثخ ثزززززبظسا  الزززززز رن.

تالزخزززصيا ظزززن اأعزززصا  الاجبريزززخ البازززبثخ )الغزززرتز 

تظاززبطق العززب  ال س جززخ ظاهززب( البزززمعذح ظززن ال ياززبد 

عب ززذ أصاززب  ظعززؼ ؽ ززع  ال  ززن ظهززعز مبززط  الزززا

ظزززن الؾ زززع  ظا  زززخ  R. solaniعزززصىد  لصر زززس 

ظخزززززززززززستأ البعزززززززززززيت ت ظا  زززززززززززخ ال صات زززززززززززخ ت 

الؾاعح/اىظززيادز خ ت البؾبت ززر تعجصززخ فززا ؽززين لزز  

 اهس الر س فا عيابد البابطق اىمس  )عصزى الزسي  

ظززن تعززع  نعززت اصززبثخ ثززز رن الغززرتز ليززن ظهززسد 

الزززرص ازززد  يزززع   Fusariumف س زززبد امزززس  ظضزززر 

  ظعؤت  عن الز رن) زض ثخير ظارار ىؽ بى((.

 

( انمسل انحمهٍ نمزض ذؼفه جذور ولىاػذ سُمان انمطه نثؼط انحمىل فٍ محافظح تاتم نهمىسم 1جذول رلم )

 2013-2012انشراػٍ 

 

رلم 

 انؼُىح

مساحح  انمىطمح

 انحمم/دووم

وسثح 

 اإلصاتح%

شذج 

 اإلصاتح%

 .Rانفطزػشنح 

solani  

 RS-1 75.0 100 2 مشزوع انمسُة 1

 RS-2 62.5 80 2 انؼشاوَح 2

 RS-3 45.0 90 2 االسكىذرَح-انحصىج 3

 RS-4 27.5 60 4 انمحاوَم 4

 RS-5 27.5 80 3 جثهح 5

 - 25.0 60 4 انثذػح 6

 - 17.5 40 3 انمسُة 7

 - 15 40 2 اتى انجاسم 8

 

 
 

ذىظل ساوَح انرفزع انمائمح وانرمسُم وانرخصز لزب  Rhizoctonia solani. صىرج مجهزَح نهفطز 2شكم 

 انرفزع وانحاجش انمزَة مه ومطح وشىء انرفزع

 

رجب ازبى تا زؾبى فزا  R. solaniأظهسد عصىد  الر س 

ظسعخ نبعهب تريع اهب لألععب  الؾغس خ تنضبفخ ال ص  

الر ززسص إ ززبفخ إلززى امزززاف لززع  البعززز بساد ؽيززش 

ظززن الجاززا إلززى الصززع  الجاززا البجززيض رساتؽززذ ألعانهززب 

تعد  اليضيس ظن الجزبؽضين ظزن أ  اؽزد  تهرا  زرق ظع ظب

 R. solaniظعججبد ظس  ظ عط الجب زاد هع الر زس 

نبززب أشززبزتا إلززى تعززع  ظززاىد عد ززدح لهززرا الر زززس 

 Lucasرصزصززز  فيبزززب ثياهزززب فزززا الازززربد البصزعيزززخ )

 (. 1999تآمست ،  Carlingت  1985تآمست  ، 
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فاااٍ اوثااااخ تاااذور انمطاااه  R. solaniثُز انفطاااز ذاااأ

 ووثاذاذها

 .R( ا  عزصىد الر زس 2أشبزد الاززبسظ ) عزدت       

solani  ظججذ مر بى ظ اع بى ثاعجخ انجزبد ثزرتز ال بسزر

 65.0، 15، 10.0،  0.0اذ ثص ززززززذ نعززززززجخ اىنجززززززبد 

، RS-1  ،RS-4% فزززا ظ زززبظاد ال زززصىد  70.0ت

RS-3 ،RS-5 ،RS-2 ا ايبظبى الى ظ بظصزخ عصى الزعال

% ، نبزب 95.0الب بزنخ الزا نبنذ نعزجخ اىنجزبد فيهزب  

نعززززجخ إصززززبثخ ثززززز رن  RS-5ت RS-2ظززززججذ ال صلززززخ 

%  تثرزززست  ظ اع ززخ نجيزززسح عزززن 100الغززرتز ثص زززذ 

ظ بظصخ الب بزنخ تالزا نبنذ نعجخ اإلصبثخ فيهب صزرساى.  

% عصى الزعالا.  تهرا   د 76.6ت  79.7تشدح اصبثخ 

 .Rعسا  البس يخ الببيصح ؽيش  هبع  الر س ظن اأ

solani   ثزززرتز ال بسزززر ت عزززجت ر راهزززب تظا هزززب ظزززن

اإلنجززبد نبززب  هززبع  الجززب زاد اجززر ات ث ززد الجززصت  ظبززب 

 ؾدس مر بى نجيساى ثاعت الجرتز الابثزخ ظزن مزا  اززر 

الجززرتز ات إ زز بف الجززب زح ترزززميس ثصتيهززب ت ؾززدس 

زاد ثبل سة ظن ظز ؼ ر رن عرتز ت اعاعد ظي ب  الجب 

الزسثززززززخ ظبززززززب  عززززززجت ظزززززز عط الجززززززب زاد تظعرهززززززب 

(Frank،1981  تتعززززد ظززززن نزززززبسظ أعززززب ح عززززص ، )

البعزززجت البس زززا ظزززن الغزززرتز ت العزززي ب  البازززبثخ 

ثززبلر س فززا هززر  الزغسثززخ ا  الاززربد الباهس ززخ لهززب 

الزززرص ربزززـذ  R. solaniظ بث زززخ لازززربد الر زززـس 

ر رززن عززرتز  أ ززبفزهب لصزسثززخ، تانززـت البعجززـت لبززـس 

تاعاعززد ظززي ب  ال  ززن السا صتنزززعنا. تثياززذ الازززبسظ ) 

أ د إلززى  ( ا  اإلصززبثخ  ثززبلر س الببززس  2عززدت  

مرززض طززع  الاجززبد تالززعش  ال ززسص تالغززبف ثخززير 

تا ززؼ ايبظزززب ثب بظصززخ الب بزنزززخ. أ  ظهززعز أعزززسا  

ر رزززن الغزززرتز تاعاعزززد العزززي ب  نزززبع  عزززن ظهبعبزززخ 

ا ثبىمزسا  البجبشزس الصيعط الر س خ  لصبعجت البس 

لصاعيظ تاظززدا  الصيزعط الر س زـخ ثزين ما زب ال خزسح أت 

 امصهب أؽيبنبى ظعججخى ثرل  رصع  اأنعزغخ ثصزع  ثازا تازد 

 ؾدس ذل  اجر تصزع  الصيزعط الر س زخ اليهزب ، تذلز  

أ  الر زززس  رزززسش ظزززعا  ظزززبظخ تأنص بزززبد ظزززصيصعش خ 

تالبعا   تثيزيايخ ظن شزنهب ازر ترؾصير ظيعنبد الصا ب

البيعنززـخ لصاززريؾخ العظزز ى تالزززا رززسثو الصا ززب ظززع 

 (Laemmlen،2001ث  هــب )

  

 ػهً وسثح إوثاخ تذور انمطه  R. solani. ذاثُز انفطز 2جذول 

 

 % وسثح اإلوثاخ انؼشالخ*

RS-1 0.00 

RS-4 10.00 

RS-3 15.00 

RS-5 65.00 

RS-2 70.00 

 95.00 انمماروح 

L.S.D (0.05) 17.51 

RS*=Rhizoctonia solani  وانؼذد تجاوة انزمش َمثم رلم انؼشنح 

 

 

 وذأثُزي فٍ وثاذاخ انمطه ذحد ظزوف انظهح انخشثُح.  R. solani. انمذرج االمزاظُح نهفطز 3جذول 

وسثح  انؼشالخ

اإلصاتح 

)%( 

شذج 

اإلصاتح 

)%( 

ػذد 

 األوراق

غىل 

انىثاخ 

 )سم(

انىسن 

 انطزٌ

 )غم(

انىسن 

 انجاف

 م()غ

RS-2 100.0 79.7 6.25 22.0 1.8 0.45 

RS-5 100.0 76.6 6.50 30.7 2.2 0.52 

 0.88 3.45 40.5 7.25 0.0 0.0 انمماروح )تذون اظافح انفطز(

L.S.D (0.05) - 6.25 3.28 3.28 0.23 0.11 

   RS*=Rhizoctonia solani * كم رلم َمثم مؼذل نىثاخ واحذ تأرتغ مكزراخ ,
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 Trichodermaمااذرج انرعااادَح نهفطااـز خرثااار انمأ

harzianum   وAspergillus niger  و

Penicillium sp.   ظاااااذ انفطاااااز انممااااازض

Rhizoctonia  solani تطزَمح انشراػح انمشدوجح 

 .T( ا  الر ززززـس 4أت ززززؾذ الازززززبسظ ) عززززدت      

harzianum (Th نززززززـب  ف ززززززـبىى ظززززززـن الابؽيززززززـخ )

 R. solani الز ب  ززـخ ظززع عصلززخ الر ززس الببززس 

% تفززززا ؽززززين اؽززززدس  68.5تثاعززززجخ رضجززززيو ثص ززززذ 

 Penicilliumت  Aspergillus nigerت  الر زس ن

sp.      عصزززى 40.7ت  51.8نعزززت رضجزززيو ثص زززذ %

الززززعالا، تعزززب د هزززر  الاززززبسظ ظزر زززخ ظزززع ظزززب تعزززد   

Akrami ( ت  2009تامزززست )Siameto   تامزززست

ظ ززدزح  T. harzianum( ظززن اظزززا  الر ززس2011)

ب  خ عبليزززخ  ززززد الر س زززبد الببس زززخ البعززززججخ ر ززز

 .Tىظززززسا  ر رززززن الغززززرتز. ا  اظزززززا  الر ززززس 

harzianum  لهزززر  الصبصزززيخ ازززد   زززع  أظزززجبة عزززدح

ع صذ ظن هرا الر س عبظر ظيبفؾخ اؽيبسيخ  زد ال د زد 

ظزززن الر س زززبد الببس زززخ لصاجزززبد تظاهزززب الر س زززبد 

البعزززججخ لزززز ن الغزززرتز تظزززن هزززر  اأظزززجبة الز رزززر 

جبشززس عصززى ال ززص  الر ززسص لصببززس  عززن طس ززق الب

األزرززززبف ؽززززع  ميعطززززت ترؾصيززززر عدزانززززت ثعاظزززز خ 

اأنص بزززبد الززززا  رسشهزززب تإنززززبط الب زززب اد الؾيع زززخ 

تالزززا رزززؤصس ثخززير ظزززصجا فزززا نبززع الر زززس الببزززس  

اـدزح رابفعيزـخ عبليزخ  T. harzianumتاظزا  الر س 

ل بازـخ عصـى البيب  تال ـرا  ثعسعزـخ نبزـع  تاظزانزـت 

 ( اظزززب الر زززس نHarman ،1996ل بؽيزززـخ عبليزززـخ )

Aspergillus niger  تPenicillium sp.      فهزر

الازيغززخ اىتلززى ظززن نععهززب فززا ال ززبل  ثز ززب هبب ظززع 

عصلززخ الر ززس البعززجت لززز رن عززرتز ال  ززن تاززد   ززع  

ظجت الز ب  الى البابفعخ الخزد دح عصزى الؾيزص تالبزعا  

 نص بيخ تالب ب اد الؾيع خ.ال راسيخ ت لألفساشاد اى

  

 

 Penicilliumو   Aspergillus nigerو   Trichoderma harzianum. انممذرج انرعادَح نهفطز 4جذول 

sp.  ظذ انفطز انممزضRhizoctonia solani .ذحد ظزوف انمخرثزَح 

 

مؼذل لطز مسرؼمزج انفطز  انمؼامالخ

 انممزض)سم(

 % نهرثثُػ

RS-1+ Trichoderma harzianum 2.83 68.5 

RS-1+ Aspergillus niger   4.17 51.8 

RS-1+ Penicillium sp. 5.33 40.7 

 0.0 9.00 انمماروح )فطز ممزض تمفزدج(

L.S.D (0.05) 0.66 7.39 

 

انفاػهُااااح انرثثُطُااااح نااااثؼط انمسرخهصاااااخ انىثاذُااااح 

 Rhizoctoniaوانفطزَاح فاٍ وماى انفطاز انممازض 

solani ػٍ فٍ انىسػ انشرPSA 

( امزززززاف نرززززب ح  5أت ززززؾذ الازززززبسظ ) عززززدت      

البعزززصصا البززبسا لصاجبرززبد البعززز بصخ فززا رضجززيو نبززع 

ثززبمزاف الزسانيززص البعززز بصخ، اذ  R. solaniالر ززس 

% ظزن ظعززصصا نجزبرا لعزب  الضزعز 10ؽ زق الزسنيزص 

تالؾجززخ العززع ا  أعصززى مرززض فززا ظ ززد  نبززع الر ززس 

الزعالا تثاعجخ رضجزيو ظ  عصى  6.7ت 5.7الببس  ثصغ 

% عصززى الزززعالا  ثيابززب ظهززس الززززصيس ااززر 25.9ت 37.0

فا ظعزصصا الؾصجخ عاد الزسنيص نرعزت تثرزس  ظ ازعص 

عززن ظ بظصززخ الب بزنززخ الزززا نززب  ظ ززد  الابززع ال  ززسص 

ظززز  تنعزززجخ الزضجزززيو صزززرسا. راهزززب  9.0لصر زززس عازززدهب 

% لبعزصصا لعب  الضعز ظؾ  ب نعزت رضجزيو  5الزسنيص 

%  5ت 1%  ثيابززززب لزززز  رؾ ززززق الزسانيززززص 18.5 ثص ززززذ

% ظززن 1لبعزززصصا الؾجززخ العززع ا  تالؾصجززخ تالزسنيززص 

ظعززززصصا لعزززب  الضزززعز فزززست  ظ اع زززخ عزززن ظ بظصزززخ 

الب بزنزززخ ثزززدت  ا زززبفخ ظعززززصصا. ظزززن عبنزززت أمزززس 

 .Tأظهزززسد الاززززبسظ ررزززع  ظ ازززعص لساشزززؼ الر زززس  

harzianum  ث يزززززززخ الستاشزززززززؼ الر س زززززززخ )  عصزززززززى

Aspergillus niger تPenicillium sp.  فزززا )

رضجزززيو نبزززع الر زززس الببزززس  عصزززى العظزززو الصزعزززا 

% ظزززن زاشزززؼ ال بظزززر اىؽيزززبسا 10الب بظزززر ثزسنيزززص 

% تامزصرززذ الزسانيززص 51.8ظؾ  ززب نعززجخ رضجززيو ثص ززذ 
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البعززز بصخ ثاعززت الزضجززيو تثص زززب ح طس  ززخ ظززع ش زززب ح   الزسنيص. 

 

اخ نسان انثىر وتذور انحثح انسىداء وانحهثح و راشل تؼط اوىاع ص انمائـٍ السهار وثـز انمسرخهـ.  ذأث5ُجـذول 

 PSAفٍ انـىسـػ انـشرػـــٍ  R. solaniانفطزَاخ فـٍ ومـى انفطـز انممزض 

 

مؼذل لطز مسرؼمزج انفطز  انرزكُش% انمؼـــامــــــهح

 انممزض)سم(

 % نهرثثُػ

 RS-1 1 8.7 3.7مسرخهص اسهار وثاخ نسان انثىر+

 5 7.3 18.5 

10 5.7 37.0 

 RS-1 1 9.0 0.0مسرخهص  تذور انحثح انسىداء +

 5 8.3 7.4 

10 6.7 25.9 

 RS-1 1 9.0 0.0مسرخهص تذور انحهثح+

 5 8.5 5.5 

10 7.5 16.6 

 Trichoderma harzianum +RS-1 1 8.0 11.1راشل انفطز 

 5 5.8 35.1 

10 4.3 51.8 

 Aspergillus niger+RS-1 1 8.5 5.5راشل انفطز 

 5 6.8 24.0 

10 5.8 37.0 

 Penicillium sp. +RS-1 1 8.5 35.1راشل انفطز 

 5 7.0 22.0 

10 6.7 24.8 

 0.0 9.0 0.0 انمــمــاروــــــــــــــــــح

L.S.D.  7.77 0.70 ــ % 5ػىـذ انمـسرـــــــــىي 

 كـم رلــم َمثـم مؼـذل نثـالثـح مكــزراخ

 

( 2009زبسظ ظع ظب تعدح   عا  تنبب  الد ن )ترزرق الا

 T. harzianum ظن ف بليخ الساشؼ الر سص لصر زس ن 

فزززززا رضجزززززيو الر زززززس Aspergillus niger ت 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

رؾزززذ ظزززستف البصزجزززس.  ا  نززززبسظ الدزاظزززخ الؾبليزززخ 

أت ؾذ تأت  ظس  اظزا  البعززصصا البزبسا لاجزبد 

 .T لضزززعز تالؾجزززخ العزززع ا  تزاشزززؼ الر زززسلعزززب  ا

harzianum  تثززززبلزسانيص البززززرنعزح اعززززا  فبعصيززززخ

البعزجت لبزس   R. solaniرضجي يزخ لصر زس الببزس  

ر رزززن عزززرتز ال  ززززن الزززرص   زززد تاؽززززدا ظزززن ام ززززس 

 الر س بد ال بطاخ فا الزسثخ تأشدهب أظسا يخ لصاجبد.

 

 انمصادر: 

صزرؾخ  400ظخ الؾيع خ لألفـبد . نصيخ الصزاعـخ تال بثبد . عبظ ـخ البعصـر .  . الب بت 1992الصثيدص، ؽبص  نبظ  . 

. 

 ص. 234. شزاعت البؾبصير الاابعيخ فا ال سا .  1977اليعنط عجد الؾبيد تعجد العزبز عجد هللا اليسنغا .

ت   Aspergillus niger الر ززس ن زاشزززؾا . رززززصيس2009  ززعا ، ظغيززد ظز ززت ت شاهزززد نززعزص نبززب  الززد ن.

Trichoderma harzianum تمصي هبزب فزا ؽيع زخ الر زس Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici تفزا 

 .4-1/ (1 ): البغصد /الصزاعيخ لص صع  اليعفخ ظغصخ ال ببطخ.  ثب زاد نبع
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