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 Research Paper (Control: Fungi)  (فطور :مكافحة)  بحـوث
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 عطية محمد وزياد شهاب أحمد خلف، الرحمن أحمد الجبوري  عبد عوف
 Awfabd91@tu.edu.iq، البريد اإللكتروني: النبات، كلية الزراعة، جامعة تكريت، العراققسم وقاية 

 

 الملخص
 الفطري  المبيد مع وتكاملها حيائيةاأل المكافحة عوامل بعض تأثير. 2019ياد شهاب أحمد. ز حمد و مطية ععوف عبد الرحمن أحمد، خلف  الجبوري،
 .265-259(: 3)37، العربية النبات وقاية مجلة. الخيار نباتات على الرايزوكتوني التعفن مرض مكافحة في تشيجارين

مل/لتر  2ستخدامه بتركيز ا%( عند 100) بشكل كامل Rhizoctonia solaniفطر الممرض ثبط نمو ال المبيد تشيجارينان التجربة المختبرية  ظهرت نتائجأ
 (Th) في معاملة راشح الفطر R. solaniتر وبلغ النمو القطري للفطر الممرض مل/ل 1سم عند التركيز  1.52بـ مقارنة  ي نموألم يحقق الفطر الممرض  حيث

Trichoderma harzianum 2.63 طري للفطر الممرض عند استخدام مستخلص التوالي كما بلغت نسبة النمو الف على ،مل/لتر 5و 10ستخدامه بتركيز اسم عند  4.56و
 إنخفاض نسبة التجربة الحقلية كما اظهرت نتائج .، على التواليمل/لتر 5و 10 ينالتركيز  استخدام عندسم  8.1و Saccharomyces cerevisiae 3.86 (Sc)الخميرة

المبيد تحت ظروف  + Th + Scالثالثية  % عند تطبيق معاملة المكافحة19.60و %24.43إلى  الفطر الممرض% في معاملة 66.96و 82.2%شدة اإلصابة من و 
  45.50اذ بلغت  الجافو  المبيد تحت ظروف اإلصابة زيادة معنوية في الوزن الطري  +  Th + Sc  الثالثية حققت معاملة المكافحة كما اإلصابة

حاصل و  الثالثية تحت ظروف اإلصابة زيادة معنوية في طول النبات كما حققت معاملة المكافحة ،في معاملة الفطر الممرضغ  2.81و 21.10 مقارنة بـغ  9.76و 
 .بمفردهات في معاملة الفطر الممرض كغ/نب 0.368و سم 28.66كغ/نبات مقارنة بـ  1.926و سم 97.66النبات الواحد إذ بلغ 

 .حيوية مكافحةالخيار،  ،الرايزوكتونيالتعفن  :كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة
 

من أهم محاصيل الخضر التي تتبع  (.Cucumis sativs L)يعد الخيار 
 العراق حيث بلغ انتاج ،(1990 )حسن، Cucurbitaceaeلعائلة القرعية ا

حسب الجهاز المركزي طن  431900 من هذا المحصول 2010لعام 
 تالعديد من المشكاليرافق زراعة هذا المحصول (. 2010لإلحصاء )

الفطرية  خصوصاً إصابته بالمسببات الممرضةالمتعلقة باآلفات الزراعية و 
أشدها و  مرضاتأهم الم بين منيعد الذي  Rhizoctonia solaniكالفطر 

لما يسببه من أضرار تتمثل بأمراض تعفن الجذور وموت البادرات  خطورة
، يصيب هذا الفطر العديد من النباتات (Agrios, 2005)وغيرها 

والفلفل والقطن والبطيخ وغيرها  م/البندورةقتصادية منها الخيار والطماطاإل
ذكر . و (Montealegre et al., 2010)قتصادية كبيرة امسببًا خسائر 

Carling et al. (1990)  هذا الممرض  فحةاكمفي أن هنالك صعوبة
بمقاومتها  تتسمالحجرية التي تكوينه لألجسام و  في التربة وجودهبسبب 

 .على اإلحتفاظ بحيويتها لفترة طويلة كذلك قدرتهاروف غير المالئمة ظلل
رتفاع استخدام المبيدات الكيميائية وما ترتب عليه من أضرار مثل إن إ

مة ضد فعل المبيدات ظهور سالالت مقاو و  كلفة االقتصادية للمكافحةتال
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تلويثها للنظام البيئي حفز المختصين في مجال وقاية إلى  باالضافة
و إيجاد بديل أالمزروعات للبحث عن وسائل مكملة لعمل هذه المبيدات 

 إدخال بعض عوامل إلى  لذلك فقد هدفت هذه الدراسة .عنها
الخميرة و  Trichoderma harzianumالحيوية كالفطر  المكافحة

Saccharomyces cerevisiae  مع المبيد  ة أو متداخلةدبصورة منفر
ل من توليفة حقلية مثلى غايتها التقلي الكيميائي تشيجارين للحصول على

 جرعة المبيد الكيميائي.
 

  طرائقهو  مواد البحث

 Rhizoctonia solani الفطر تشخيصو  تنقيةو  عزل الفطر
ها أعراض ظهرت علي خيارمن جذور نباتات  R. solani  عزل الفطر

حقول قضاء الشرقاط  من نباتات مصابة 10 الجذور، أخذتتعفن و  الذبول
إلى  بولي اثيلينجلبت النباتات في أكياس و  محافظة صالح الدين في

كذلك فصل منطقة التاج و  وتم فصل الجذور عن منطقة التاجالمختبر 
من منطقة  سم 5رتفاع االقريبة من سطح التربة عن منطقة الساق عند 
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دقائق وتركت  10النباتية بالماء لمدة  ي األجزاءالجذور وباق غسلتالتاج و 
إلى  تقطيعها تم ،بعد تجفيفها. و لتخلص من الماء الزائدعلى ورق ترشيح ل
ستخدام محلول هايبوكلورات اب سطحيا   وطهرتسم  1 قطع صغيرة بطول

بعدها تم . دقائق فقط 3ولمدة  1% تركيز NaOCl التجاري  الصوديوم
الة تأثير الهايبوكلورات وجففت ز بالماء المقطر المعقم إلالث مرات غسلها ث

سم  9طبق بتري قطره إلى  قطع 5نقلت كل ثم  ستخدام ورق الترشيحبا
وضعت األطباق في و  PDAالزرعي المتصلب  يحتوي على الوسط

 أيام. 5-3ولمدة  س° 25 عندالحاضنة 
حدة نقيت العزالت الفطرية بأخذ جزء من حافة كل مستعمرة على 

ثم  ،PDAأطباق بتري جديدة تحتوي على الوسط الزرعي إلى  ونقلت
يام تم تشخيص الفطر أ 5-3وبعد  س° 25 عندحضنت األطباق 

لونها وتركيب الحوامل المتفرعة بشكل و  باالعتماد على شكل المستعمرة
حواجز و  صر في منطقة التفرعنمتعامد مع الحامل الرئيسي مع وجود تخ

 .Domsch et al. (1980)ب ما ذكره مستعرضة قربها حس
 

على المحلول  Saccharomyces cerevisiae الخبز تنمية خميرة
 السكري 

التركية  Altunkayaالمنتجة من شركة و  من الخميرة الجافةغ  25أخذ 
من غ  10لتر من الماء المقطر الدافىء ثم أضيف لها  5ووضعت في 

السكروز لغرض تنشيط الخميرة. بعد ذاك وضع المحلول في دوارق 
 ساعة 24لمدة  س° 25 عندالحاضنة إلى  لتر وأدخل 1زجاجية سعة 

(Chalutz & Sisler, 1977)لغرض  . كما أخذ جزء من المحلول
ثم  ،Whatman.no.1ستخدام ورق الترشيح االخميرة بستخالص راشح ا

 ميكرومتر 0.22بقطر  Millporeستخدام ورق الترشيح اأعيد الترشيح ب
(Pfeiffer & Radler, 1982)اليته يم فعو ، وأصبح بعدها الراشح جاهزاً لتق
 ضد الفطر الممرض مختبريًا.

 

  Trichoderma harzianumتحضير راشح الفطر 
من مختبر قسم وقاية  .harzianum Tتم الحصول على عزلة من الفطر 

 .PDAستخدام وسط اتم إكثارها بو  النبات، كلية الزراعة، جامعة تكريت
مل  250 نقل جزء من حافة المستعمرة الفطرية ووضعت في دورق سعة

بعد ذلك و  معقم Potato Dextrose Brothيحوي وسط زرعي سائل 
مع مراعاة رج الدورق كل  اً يوم 15لمدة  س° 25 عندحضنت الدوارق 

 ،Whatman no.1ستخدام ورق الترشيح اثم رشح الوسط ب ،أيام 3-4
 0.22بقطر  Millporeستخدام ورق الترشيح ابعد ذلك أعيد الترشيح ب

يم فعاليته ضد الفطر و لتق ميكرون لتأكيد عملية الترشيح ثم استخدم الراشح
 (.2013الممرض مختبريًا )األعرجي، 

 

 الخميرةو  .harzianum Tلفطر إختبار الفعالية التثبيطية لراشح ا
S. cerevisiae  المبيد تشيجارين ضد الفطر وR. solani   مختبريا 

مل وقسم الوسط على سبع  007بمقدار  PDAحضر الوسط الزرعي 
 0.1 و مل 0.2مل لكل دورق حيث وضع  100دوارق زجاجية بمقدار 

مل  5و مل 10الثاني كما وضع و  ولمل من المبيد تشيجارين للدورق األ
 مل 10ووضع  الرابع،و  للدورقين الثالث .harzianum Tمن راشح الفطر 

السادس، و  للدورقين الخامس S. cerevisiaeمل من راشح الخميرة  5 و
ثم  ،ستخدم كمعاملة مقارنةاو  بينما ترك الدورق السابع من دون إضافة

ترك ليتصلب بعدها تم تلقيح االطباق و  طباقصب الوسط الزرعي في األ
أخذت النتائج بعد و  س° 25حضنت عند و  R. solaniبالفطر الممرض 

 الفطر الممرض كامل مساحة الطبق في معاملة المقارنة.أن غطى 
 

 التجربة الحقلية 
نفذت التجربة الحقلية في محافظة صالح الدين، قضاء الشرقاط للموسم 

ثالث قطع طولية وتم تعقيمها إلى  . قسمت االرض2018الصيفي لعام 
الذي  %37من خالل معاملة التربة بمحلول الفورمالين التجاري تركيز 

 7غطيت التربة بالنايلون لمدة و  مع الماء المقطر 1:20بنسبة  تم تخفيفه
تسعة إلى  أيام ثم تم رفع الغطاء للسماح بتبخر الفورمالين. قسم الحقل

كررت كل معاملة ثالث مرات حيث أصبح الحقل مكونًا من و  معامالت
 15ع زرعت بذور الخيار بواقو  2م 12وحدة تجريبية مساحة كل منها  27

بذرة للوحدة التجريبية الواحدة مع مراعاة ترك مسافة كافية لغرض نمو 
 النبات عرضيًا ثم طبقت عليها المعامالت التالية:

 فقط. R. solaniمعاملة الفطر الممرض  (1
 .+ الفطر الممرض S. cerevisiaeمعاملة الخميرة  (2
 +الفطر الممرض.harzianum. Tمعاملة الفطر  (3
 تشيجارين +الفطر الممرض.معاملة المبيد  (4
 +الفطر الممرض.S. cerevisiae + harzianum. Tمعاملة  (5
 + المبيد تشيجارين + الفطر الممرض. S. cerevisiaeمعاملة  (6
 + المبيد تشيجارين + الفطر الممرض.harzianum. Tمعاملة  (7
+ المبيد تشيجارين + S. cerevisiae+ harzianum. T معاملة (8

 الفطر الممرض.
 مقارنة )الشاهد(.معاملة ال (9

 

بواقع قطعتين بقطر  R. solaniو T. harzianumأضيف الفطرين 
من المستعمرات الفطرية الحديثة بعمر ثالثة أيام بعد عملية  2سم 1

المنماة على المحلول  S. cerevisiaeالزراعة، كما أضيفت الخميرة 
أضيف المبيد تشيجارين )المنتج و  مل للنبات الواحد 20بمعدل  السكري 

 مل لمرشة سعة 5شركة فابكو األردنية( سقاية للنبات بمعدل  من
 لتر وهي نصف الجرعة الموصى بها من قبل الشركة المنتجة للمبيد 5



261 Arab J. Pl. Prot. Vol. 37, No. 3 (2019) 

ما بشكل منفرد أو إمل للنبات الواحد، وطبقت هذه المعامالت  27بواقع و 
باستخدام منظومة الري تم ري الحقل و  بالتداخل حسب المعامالت أعاله

عزق و  بالتنقيط كما أجريت كافة العمليات الزراعية من تسميد
 األدغال/األعشاب الضارة طيلة مدة التجربة.

 

 قياسات التجربة الحقلية
 مرحلة التزهير.إلى  . أخذ معدل طول النبات )سم( عند وصول النبات1
الجذري)غ/نبات( عند . أخذ معدل الوزن الطري والجاف للمجموع 2

مرحلة التزهير. بالنسبة للوزن الجاف، فقد تم أخذ إلى  وصول النبات
 بعد تجفيفها. هانفسمعدل أوزان النباتات 

 قدرت نسبة إصابة النباتات باستخدام المعادلة اآلتية:. 3
 

 نسبة اإلصابة =
 عدد النباتات المصابة

× 100 
 عدد النباتات الكلي

 

 . شدة اإلصابة 4 
الدليل المرضي المكون من خمس و  شدة االصابة حسب المعادلةقدرت 

النبات = 0 على الشكل التالي: (Woltz & Engelhard, 1973)درجات 
= 1؛ سليمة ذات لون أبيض )المجموع الجذري كبير( سليم والجذور

الناقلة مع وعية اليوجد ذبول في النبات لكن يحدث تلون بسيط في األ
 حصول ذبول بسيط مع تلون الجذور بالكامل= 2؛ اصفرار االوراق

 يمتد التلون من الجذور= 3؛ اصفرار شامل لألوراق وتهدلها ثم تساقطهاو 
= 4؛ موت بعض أجزائه الخضريةو  قاعدة الساق مع شحوب النباتإلى 

  :تيةوحسب المعادلة اآل .موت النبات
 

 شدة اإلصابة =

 )عدد النباتات المصابة في الدرجة مجموع

+....عددالنباتات المصابة في الدرجة  0 ×0

4×4) × 100 
 أعلى درجة ×العدد الكلي للنباتات 

 
 

 .(غمعدل وزن حاصل النبات الواحد )ك .5
 

 التحليل اإلحصائي 
بين  المقارنةتمت و  SASستخدام برنامج اجمعت البيانات وتم تحليلها ب

 Least Significantفرق معنوي أقل ختبار االمتوسطات حسب 

Difference (LSD)  الراوي وخلف  0.05عنـــــــــــــــــد مستــــــوى احتماليــــــــــــــة(
 .(1980، هللا
 

 
 

 المناقشة و  النتائج
 

المبيد و  S. cerevisiaeالخميرة و  T. harzianum  تأثير الفطر
 R. solaniتشيجارين في النمو القطري للفطر الممرض 

أن أعلى تثبيط للمسبب المرضي كان في إلى  (1 جدول) تشير النتائج
 معاملة المبيد الكيميائي تشيجارين، إذ ثبط نمو المسبب المرضي كلياً 

مل/لتر سمح بنمو بسيط  1مل/لتر ولكن التركيز الثاني  2عند التركيز 
سم وهذه النتائج تتوافق مع ما توصلت إليه  1.52للمسبب المرضي بلغ 

سمح بنمو بسيط للفطر  (، إذ أشارت بأن المبيد تشيجارين2018) الدوري 
R. solani  سم متفوقًا بذلك على مبيدات أخرى مثل توبسن أم 1.72بلغ 

 أيزوكس، ويعود تأثير هذا المبيدو  كليزرو  ميزابو  تالمان كومبيو  سابثينو 
الفعالة التي تعرف بقدرتها على  Hymexazolاحتوائه على مادة إلى 

إحداث الضرر بالهايفات الفطرية من خالل إمتالكه سكريات حاوية على 
 ر. أما فيما يخص راشح الفطرو األوكسجين ذات تأثير مثبط للفط

T. harzianum فقد بلغ النمو القطري للمسبب المرضي للتركيزين األول 
حتواء اإلى  على التوالي، ويعزى سبب ذلك ،سم 4.56و 2.63الثاني و 

المركبات و  على العديد من المواد األيضية T. harzianumالفطر راشح
أما راشح  (Kuguk & Kivang, 2002)حياء المجهرية المضادة لنمو األ

فقد بلغ عند استخدامه النمو القطري للمسبب  S. cerevisiaeالخميرة 
تتفق و  الثاني، على التوالي،و  سم للتركيزين األول 8.1و 3.86المرضي 

أن إلى  (، حيث أشار2011) هذه النتائج مع ما توصل إليه محمود
مقارنة  .Fusarium spفي تحجيم نمو الفطر  % كان فعاالً 5التركيز 
مواد ثانوية مثبطة و  وذلك لقدرته على إنتاج مواد أيضية المقارنةبمعاملة 

 .(Raspor et al., 2010)لنمو المسببات الممرضة 
 

والمبيد  S. cerevisiaeالخميرة و T. harzianum تأثير الفطر. 1 جدول

 R. solani الممرض طري للفطرالنمو الف فيتشيجارين 
Table 1. Effect of the biocontrol agents T. harzianum and S. 

cerevisiae and the fungicide Tachigaren on the fungal growth 

of the pathogen R. solani. 

 

 المعامالت
Treatments 

 النمو الفطري )سم(
Fungal growth (cm) 

 التركيز األول 
1st Concentration  

 التركيز الثاني 
2nd Concentration  

 Control 9.00 0.00 الشاهد

S. cerevisiae 3.86 8.10 

T. harzianum 2.63 4.56 

 مبيد تشيجارين
Tachigaren 

0.00 1.56 
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المبيد و  S. cerevisiaeالخميرة و  T. harzianumتأثير المعاملة بالفطر 
 )غ( للنبات للمجموع الجذري  الجافو  تشيجارين في معدل الوزن الطري 

 R. solaniتحت ظروف اإلصابة بالفطر الممرض 
 2.81و 21.10الجاف بلغ و  أن أقل معدل للوزن الطري إلى  2شير جدول ي

مقارنة  R. solaniعلى التوالي في معاملة الفطر الممرض  ،غ/النبات
 10.70و 48.80 الجاف فيهاو  بمعاملة المقارنة التي بلغ الوزن الطري 

الجاف عند و  ازدياد في الوزن الطري  كما لوحظ لنبات، على التوالي.اغ/
أن بلغ أقصى قيمة في إلى  المشتركةو  تطبيق معامالت المقاومة المفردة

غ/النبات، على التوالي، في  9.76و 45.50الجاف و  معدلي الوزن الطري 
المبيد( تحت ظروف اإلصابة  + (T.h + S.cمعاملة المكافحة الثالثية 

قصاها في معاملة أالجاف و  بالممرض. كما بلغت الزيادة في الوزن الطري 
المبيد تحت ظروف اإلصابة بالممرض  + T.h + S.cالمكافحة الثالثية 

التأثير التآزري إلى  تعود هذه الزيادة. و غ/نبات 6.95و 24.4اذ بلغت 
كذلك قدرة فطر و  مسبب المرضيتثبيط الإلى  للمبيد الكيميائي الذي أدى

 إفراز منظمات النمو التي تساعد على T. harzianumحيائية المقاومة األ
جعلها و  كذلك زيادة توفير العناصر الغذائيةو  تشجيع نمو النباتعلى 

 ,.Roy-Barman et al) قابلة لإلمتصاص من قبل النباتو  أكثر جاهزية

التي و  الفطري التي يمتلكها هذا الفطرآليات التطفل عن  ، فضالً (2006
  (Markovich & Kononova, 2003) المسببات المرضية فيتؤثر 

النبات  اإليجابي في تشجيع نمو S. cerevisiae فضاًل عن تأثير الخميرة
بعض و  مينيةحماض األاألو  لكونها ذات محتوى مهم من النيتروجين

التي لها دور مهم في تشجيع  Cuو Mg ،Zn ،Feالعناصر المغذية مثل 
 الجاف للمجموع الجذري و  بالتالي زيادة الوزن الطري و  نمو النبات

 (Ezz El-Din & Hendawy, 2010). 

المبيد و  S. cerevisiae الخميرةو  T. harzianum تأثير المعاملة بالفطر
روف اإلصابة بالفطر ظتحت  اإلصابة المئويةشدة و  نسبة فيتشيجارين 

 R. solani الممرض
أن أعلى نسبة وشدة إصابة سجلت عند معاملة الخيار  3جدول  يشير

%، على 66.96و 82.20فقط، حيث بلغت  R. solani الممرض بالفطر
التوالي، مقارنة بـعدم وجود إصابة في معاملة المقارنة. لم تحقق معاملة 

تحت ظروف اإلصابة بالفطر الممرض خفضًا  S. cerevisiaeالخميرة 
 ،%62.63و 75.53التي بلغت عندها و  شدة اإلصابةو  معنويًا في نسبة

نسبة اإلصابة خفضًا  T. harzianumبينما خفضت المعاملة بالفطر 
% بينما لم يكن خفض شدة اإلصابة معنويًا حيث 66.63نويا  إذ بلغت مع

 شدتها في معاملة المبيدو  %، بينما إنخفضت نسبة اإلصابة58.40بلغت 
المعامالت المتداخلة األخرى خفضًا معنويًا مقارنة بمعاملة الفطر و 

شدتها في معاملة و  ، إذ بلغ أعلى خفض لنسبة اإلصابةبمفردهالممرض 
المبيد تحت ظروف اإلصابة بالممرض  + T.h + S.cحة الثالثية المكاف

ن سبب ارتفاع نسبة وشدة االصابة في إ %.19.60و 24.43إذ بلغت 
إفراز إلى  (2007معاملة الفطر الممرض يعود كما فسره مطلوب )

البكتينيز التي و  نزيمات مثل السليوليزالمسبب المرضي للعديد من اإل
 Phenyl aceticبعض المواد السامة مثل و  الخاليا النباتيةتحلل جدران 

acid  قتل الشعيرات الجذرية حيث تؤدي إلى  بعض مشتقاته التي تؤديو
نمو  فيبالتالي تؤثر و  عراض التعفناتأ حدوث إلى  هذه المواد بمجملها

بين المبيد  الفعل التآزري إلى  يعود ذلك الخفضو  النبات بشكل عام، كما
تحجيم و  خفضإلى  حيائية التي أدتوعوامل المقاومة األالكيميائي 

الضرر الناتج عن المسبب المرضي فضاًل عن تحسين ظروف نمو 
 (.Howell, 2003؛ Ezz El-Din & Hendawy, 2010) النبات

 
 

تحت ظروف  الجاف )غ( للنباتو المبيد تشيجارين في معدل الوزن الطريو S. cerevisiaeالخميرة و T. harzianumتأثير المعاملة بالفطر  .2جدول 

 .R. solaniاإلصابة بالفطر الممرض 
Table 2. Effect of biocontrol agents, the fungus T. harzianum (T.h) and the yeast S. cerevisiae (S.c), and the fungicide Tachigaren 

on mean fresh and dry weight (g) of cucumber plants infected with R. solani (R.s). 
 

 المعامالت
Treatments 

الوزن الطري 

 )غ(
Fresh 

weight(g) 

الوزن الجاف 

 )غ(
Dry weight 

(g) 

الزيادة في الوزن 

 الطري )غ(
Increase in 

fresh weight (g) 

الزيادة في الوزن 

 الجاف )غ(
Increase in 

dry weight (g) 
R. solani 21.10 2.81 - - 

R. solani + S. cerevisiae 26.53 3.16 5.43 0.35 

T. harzianum + R.solani 30.80 4.23 9.70 1.42 

 R. solani 40.36 5.86 19.26 3.05+  (Tachigarin)تشيجارين 

S.c  +T.h  +R.s 32.50 4.70 11.40 1.89 

S.c  تشيجارين +(Tachigarin)  +R.s 41.40 5.96 20.30 3.15 

T.h  تشيجارين +(Tachigarin)  +R.s 44.53 9.10 23.43 6.29 

T.h + S.c +  تشيجارين(Tachigarin)  +R.s 45.50 9.76 24.4 6.95 

 Control 48.80 10.76 27.70 7.95     الشاهد 

 LSD 2.10 0.41 1.13 0.28       أقل فرق معنوي
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 S. cerevisiaeالخميرة و T. harzianumتأثير المعاملة بالفطر . 3جدول 

شدة إصابة الخيار بالفطر الممرض و المبيد الفطري تشيجارين في نسبةو

R. solani. 
Table 3. Effect of treatment with bio-agents the fungus T. 

harzianum (T.h) and yeast S. cerevisiae (S.c) and the 

fungicide Tachigaren on incidence and severity of cucumber 

infection with R. solani (R.s). 

 

 المعامالت
Treatments 

نسبة 

 اإلصابة
Infection 

incidence 

شدة 

 اإلصابة
Infection 

severity 
R. solani 82.20 66.96 

R. solani + S. cerevisiae 75.53 62.63 

T. harzianum + R. solani 66.63 58.40 

 R. solani 48.83 38.33+  (Tachigarin)تشيجارين 

S.c  +T.h  +R.s 62.16 54.20 

S.c  تشيجارين +(Tachigarin)  +R.s 44.40 34.70 

T.h  تشيجارين +(Tachigarin)  +R.s 35.53 22.06 

T.h + S.c +  تشيجارين(Tachigarin)  +R.s 24.43 19.60 

 Control 0.00 0.00      الشاهد

 LSD 8.78 11.82    أقل فرق معنوي   

 
المبيد و  S. cerevisiaeالخميرة و  T. harzianumتأثير المعاملة بالفطر 

 معدل طول النبات )سم( ومعدل حاصل النبات الواحد فيتشيجارين 
 R. solaniروف اإلصابة بالفطر الممرض ظتحت  )كغ(
( أن أقل معدل طول للنبات كان في معاملة الفطر 4النتائج )جدول  بينت

سم مقارنة مع معاملة الشاهد التي بلغت  28.66إذ بلغ  بمفردهالممرض 
سم، وكان هنالك زيادة معنوية واضحة عند تطبيق معامالت  111.33
أن بلغ أقصاها في معاملة المكافحة إلى  المشتركةو  المفردة المكافحة
 97.66 المبيد تحت ظروف اإلصابة بالممرض + T.h + S.cالثالثية 

كغ/نبات في معاملة الفطر  0.368سم. أما حاصل النبات الواحد فقد بلغ 

كغ/نبات في معاملة الشاهد، كما لوحظ أن  2.390الممرض مقارنة بـ 
عند تطبيق معامالت المكافحة المفردة  تزايدحاصل النبات الواحد 

 T.hالثالثية  وصل أعلى حاصل في معاملة المكافحةأن إلى  والمشتركة

+ S.c +  كغ/نبات. 1.926المبيد تحت ظروف اإلصابة بالممرض إذ بلغ 
 طوال النباتاتأان هناك زيادة متحققة في  هنفسيالحظ في الجدول و 
 ذ تمثل هذه الزيادة الفارق بين المعامالتإالحاصل الكلي للنبات، و 
قصاها في معاملة أاذ بلغت هذه الزيادات  بمفردهمعاملة الفطر الممرض و 

المبيد تحت ظروف اإلصابة بالممرض  + T.h + S.cثالثية المكافحة ال
 هذه النتائج متوافقة مع ما أكدته الدوري و  كغ/نبات 1.558و سم 69

( على قدرة مبيد التشيجارين على زيادة حاصل نبات 2018)
 4087.72إلى  2671.68من  R. solaniالمصاب بفطر  م/البندورةالطماط

خفض التأثير السلبي للمسبب المرضي  فيكغ/نبات من خالل تأثيره 
على و  على النبات العائل مما انعكس ايجابًا على حاصل النبات الواحد

كافحة ( قدرة عامل الم2003) Howell كذلك أكدطوال النباتات. أزيادة 
فرازه إفي تحسين ظروف نمو النبات من خالل  T. harzainumحيائية األ

عضوية في محيط جذور النبات تساعد على زيادة جاهزية  ألحماض
فراز بعض منظمات النمو النباتية التي لها إفضاًل عن  العناصر الغذائية

الممرض  فيدوره في التأثير إلى  طوال النباتات باالضافةأزيادة  فيتأثير 
. كما تؤدي فراز المضادات الحيويةإو  فطري يات التطفل الآلمن خالل 

التأثيرات السلبية و  الخميرة دورًا مهمًا في تحسين ظروف نمو النبات
ضراره، وهذا ما أشار أالمذكورة آنفًا على الممرض مما يسهم في خفض 

(، حيث يؤدي استخدام مجمل 2010) Ezz El-Din & Hendawy إليه
حاصل النبات و  في معدل طول زيادةإلى  هذه العوامل بشكل متداخل

 الواحد.
 

 

 المبيد تشيجارين في معدل طول النبات )سم( ومعدل حاصل النبات الواحدو S. cerevisiaeالخميرة و T. harzianumتأثير المعاملة بالفطر  .4جدول 

 .R. solaniتحت ظروف إصابة الخيار بالفطر الممرض  )كغ(
Table 4. Effect of using the biocontrol agents T. harizanum (T.h) and S. cerevisiae (S.c) and the fungicide Tachigarin on plant 

height (cm) and yield/plant (Kg) of cucumber infected with R. solani (R.s). 

 

 المعامالت
Treatments 

طول النبات 

 ()سم
Plant height 

(cm) 

حاصل النبات 

 الواحد )كغ(
Yield/plant 

(kg) 

الزيادة في طول 

 النبات )سم(
Increase in plant 

height (cm) 

الزيادة في حاصل 

 النبات )كغ(
Increase in 

plant yield (kg) 
R. solani 28.66 0.37 - - 

R. solani + S. cerevisiae 33.00 0.60 4.33 0.23 

T. harzianum + R. solani 40.66 1.04 12.00 0.67 

 R. solani 66.50 1.29 37.84 0.93 + (Tachigarin) تشيجارين

S.c  +T.h  +R.s 43.66 1.14 15.00 0.78 

S.c  +تشيجارين (Tachigarin)  +R.s 68.00 1.48 39.34 1.11 

T.h  +تشيجارين (Tachigarin)  +R.s 89.33 1.85 70.67 1.48 

T.h + S.c + تشيجارين (Tachigarin)  +R.s 97.66 1.93 69.00 1.56 

 Control 111.33 2.39 82.67 2.02      الشاهد

 LSD 3.18 0.097 3.01 0.08      أقل فرق معنوي 
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Abstract 
Al-Jbory, A.A.A., K.A. Mohamad and Z. Sh. Ahmed. 2019. Effect of some biological control agents and their integration 

with Tachigaren fungicide for the control of Rhizoctonia rot on cucumber plants. Arab Journal of Plant Protection,  

37(3): 259-265. 
The results of the laboratory experiment showed that the pesticide Tachigaren inhibited the growth of the pathogenic fungus Rhizoctonia 

solani completely when it was used at a concentration of 2 ml/L, and pathogen inhibition reached 100%, since the fungus did not show any 

growth, as compared to 1.52 cm growth when 1 ml/L concentration was used. The diametrical growth of pathogenic fungus R. solani when 

treated with the fungus Trichoderma harzianum (Th) leachate reached 2.63 and 4.56 cm when it was used at 10 and 5 ml/L concentrations, 

respectively. Whereas, the diametrical growth of the pathogenic fungus when using yeast Saccharomyces cerevisiae (Sc) extract was 3.86 and 

8.1 cm at the concentrations of 10 and 5 ml/L, respectively. Results of the field experiment showed a significant decrease in the incidence and 

severity of infection from 82.2% and 66.96% in the treatment of pathogenic fungus alone, to 24.43% and 19.60% when applying the triple 

treatment T.h + S.c + fungicide under natural infection conditions. The treatment of triple resistance T.h + S.c + pesticide), under infection 

conditions. This triple treatment achieved a significant increase in both fresh and dry weight of the cucumber plants, where it reached 45.50 

and 9.76 g compared to 21.10 and 2.81 g. for the pathogenic fungus alone treatment. The triple treatment under natural infection conditions 

achieved a significant increase in plant height and yield, where it reached 97.66 cm and 1.926 kg/plant compared with 28.66 cm and 0.368 

kg/plant in the pathogenic fungus alone treatment. 
Keywords: Rhizoctonia rot, cucumber, biological control. 
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