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 الخالصة

من بعض نباتــــات    Rhizoctonia solani هدفت هذه الدراسة الى عزل وتشخيص الفطر             

 –العائلة الباذنجانية المصابة ) الطماطة ، الباذنجان والفلفل( ومن التربة من مناطق مختلفة في بغداد  

      العراق )ابوغريب ، اليوسفية ، الراشدية ، الطارمية ، الدورة والكريعات(. ومعرفة درجة قرابة

ورسم شجرة القرابة بين العزالت باستخـــدام    (PCR)   الفطـر بتقنية التفاعل التضاعفي المتسلسل

Glomus mosseae ودراسة كفاءة فطر المايكورايزا (ITS)   للفطرالممرضمناطق النسخ الداخلي 

 في خفض نسبة االصابة بالفطر R. solani  الطماطة .على  

عينة من التربة ومن نباتات  111من     Rhizoctonia spp             عزلة من الفطر  05عزلت  

 14عزلة من التربة ،  41طماطة ، باذنجان وفلفل مصابة بتعفن الجذور والتاج. اذ تم الحصول على 

عزلة من الطماطة ، عشرعزالت من الباذنجان واربعة عزالت من الفلفل . وبينت نتائج 

عزلة كانت شديدة االمراضية، عزلتين من  42اختبارالمقدرة االمراضية على بادرات الفجل ان 

عزلة  متوسطة االمراضية وثمانية عزالت كانت ضعيفة االمراضية.    11كانتا ممرضة ، و الفطر   

ـهر ان ــ. وظـ PSA  على الوسـط  R. solani اختلفة الصفات المظهرية بين عزالت الفطر             

  .0.1نواة / خليـة وبمعـدل  2 – 1ان تسـعة وعشرون عزلـة كانت متـعددة  االنوية ، تحتـوي على 

خصتــفقد شـ   Rhizoctonia spp نـواة.  وطبـــــقا لنتــــــائج الصـفات المظهريـة لعزالت الفطر    

ــمي الى ــعزلة مختبـرة ال تنتــ 42وفقا الى نتائج اتحاد الخيوط الفطرية فان  .  R. solani  على انها 

ض هــذه ـنوع نباتي فقد اظـــهرت ان بعـ 12. اما نتائج هذة العزالت على   AG3  مجموعة االتحاد 

ـس مــنـالعزالت ممرضة الغلب االنواع النباتية المختبرة مع تشابهها في المدى العائلي . على العك  

 ذلك بعض العزالت كانت ذات مدى عائلي محدود ولم تصب الخيار، الشلغم والبصل .   

ان اطوال مناطق النســـــــخ الداخلي اوضحت نتائج الترحيل الكهربائي على هالم االكاروز           

ج تسلسل ــــــــــزوج قاعدي اثناء مضاعفتها مع اثنين من البادئات . وان نتائ 005للفطر بلغت تقريبا 

لعزالت الطماطة ، الباذنجان ، الفلفل والتربة اودعت في بنك الجينات العالمي لغرض  النيوكليوتيدات

على  1011451و 1011121،  1011125،  10141.1التدقيق والتثبيت . اذ ثبتت تحـــت االرقام 

تحت ارقام  4511لثاني المعلومات في بنك الجينات العالمي بداية شهر تشرين ا ولقد سجلت التوالي .

          . KF372645 – KF372673  التسجيل  

  : AG4                بينت نتـائج دراسـة االصل الوراثي تشخيص عزالت الطماطة ضمن مجموعـة  

IQ45, IQ43, IQ42 اما العزالت ،( BS= 22% ) AG4-HGI تنتمي الى  IQ41 اذ ان العزلة    



ii 

 

 , IQ23, IQ49, IQ48, IQ47) وان خمسة عزالت  ، ( BS= 100% )  AG4-HGII تنتمي الى 

. وان هذة العزالت اظــــــهرت تشابة في   AG4-HGIII   كانـت وثيقـة الصلة بالمجموعة ( IQ35 

،  21،  20،  25،  25،  20،  20،  20،  .2تتابع النيوكليوتايدات مع هذه المجاميع يصل الى   

:AG4  % علـى التـوالي. اما بالنسبة لتشخيص عزالت الباذنجان فظهرت ايضا ضمن مجموعة 20

تنتمي الى  AG4-HGIII  ( BS= 97% ) ، والعزلتين      IQ29, IQ38, IQ37 اذ ان العـزالت 

وثيقة الصلة بالمجموعة  IQ30 والعزلة ، AG4-HGIII   وثيقـة الصلـة بالمجموعـة IQ17, IQ11  

،21، 1.العزالت تشابه في تتابع النيوكليوتايدات مع هذه المجاميع بلغ  . واظهرت هذه AG6-GV4 

  IQ40 , IQ34 % علـى التـوالـي. ولقـد شـخصت عــزالت الفلفل الى عزلتين21،  1.،  10،  2.  

 وثيقـة الصلـة بالـ  AG7، والعزلـة IQ39 تنتمي الى المجموعة AG1-IA (BS= 97%)، وان هذه

% على التوالي.11، 4.، .1رت تشابه في تتابع النيوكليوتايدات مع هذه المجاميع بلغ العزالت اظه  

   IQ0 , IQ1  اذ ان العزلتين : AG4    امـا عـزالت التربة المتبقية فقد شخصت ضمن مجموعة 

   , IQ9, IQ50, IQ15, IQ14)  وان تسعـة عـزالت ،  AG4-HGI كـانت وثيقـة الصلـة مـع     

. وان     ( BS= 92% )AG4-HGIII  كـانت تنتمي الى  (IQ28, IQ25, IQ26, IQ24, IQ16 

، 05،  02،  01،  20،  0.،  21، 21عزالت التربة هذه اظهرت تشابه في تتابع نيوكليوتايدات بلغ   

على التوالي. 00،  00،  00،  11              

بعد الزراعة.  15فا بين المعامالت حدد في اليوم اظهرت نتائج تجربة البيت الزجاجي اختال          

اذ التوجد اختالفات معنوية بين معاملة المايكورايزا + الفطر الممرض ومعاملة المايكورايزا فقط في 

بادرات الطماطة عن معاملة المقارنة . والتي اختلفت جميعها معنويا عن معاملة الفطر الممرض 

اذ بينت ان معدل الدليل  ؤكدة لنتائج تجربة البيت الزجاجي ،ية مفقط. وجاءت نتائج التجربة الحقل

المرضي وشدة االصابة في معاملة الفطر الممرض عالية احصائيا وتختلف معنويا عن جميع 

المعامالت االخرى. وان استخدام المايكورايزا انعكس ايجابيا على معاير نمو وصحة نباتات 

ة ـــاطة ، الوزن الطـري ، الوزن الجـاف وحجم الجذور ( ومقاومالطماطة ) نسبـة انبـات بـذور الطم  

 الفطر الممرض في البيت الزجاجي والحقل.

 


