
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخيص األمراض 
 الفطرية

وطرق مكافحتها





 

تشخيص األمراض 
 الفطرية

 وطرق مكافحتها
 

 تأليف

 محمد الحسينيصالح الدين  .د    والن   ـف مـونس يوسـي .د

 ر عيد إبراهيمـياس .د

 قسم وقاية النبات

 كلية علوم األغذية والزراعة

 جامعة الملك سعود

 

 

 

 

 1397414  :ســـاكــ  ف 00111 :اضـــ الري 01701ب . ص
 

 



  يص األمراض الفطرية وطرق مكافحتهاتشخ - 4 -
 

 1317910ـ  1398901  :ـ  هاتف  المملكة العربية السعــودية





 

 

 

 

 

 

 

 

 X - 311- 01 - 4431  :ردمـك 

 
 
 
 
 
 
 

 

،  ، المملكة العربية السعودية الرياض             

 م1228/ــه2419

المملكــــة العربيـــة   -الريـــاض   –جمـــيح وقـــوب الالـــح حالظةـــر مالورـــة لــ ار المـــري  للظةـــر  

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية ، 

ـــــــــ اللريــــــــ      01701ب .  ص  ـــــــاكس  - 00111الرم /  1317910هـــــــــاتف  - 1397414ف

1398901  

 Email : marspub1@zajil.net  :  االلكترحنياللري  

أح إختـانــه بأيــة حسيلة ال يجـوز استظساخ أح طلاعة أح تصويـر أ  جـء من هــذا الكتاب  

 .إال بإذن مسلق من الظاشر

  –شـار  اللـرا   4 –دار المـري  للظةـر بالقـاهر  (: فقط)التوزيح داخل جمهورية مصر العربية 

 .الجيـ   –المهظ سين  

 .(11010+ ) 7314470/ 1173974: هاتف – 7314197: فاكس – 00100: الرمـ اللري  

 Email : marspub2002@yahoo.com  :  االلكترحنياللري  

 

 للنشـر خـريـدار الم 



 

 

 

 

 
 





 

 المحتويات

 

 رقم الصفحة      المحتويات 

 11 .........................................................................مقدمة 

 11 ...................................................................شكر وتقدير 

 الفصل األول

 11 ................................................. كيفية تشخيص األمراض النباتية

 22 ....................................... أعداد معمل لتشخيص األمراض الفطرية

 41 ................................................... تصنيف الفطريات الممرضة

 الفصل الثاني

 55 ...................................... األمراض المتسببة عن الفطريات البيضية

 55 ........................................ األمراض المتسببة عن الفطر فيتوفثورا

 56 ............................................. راض المتسببة عن الفطر بثيوماألم

 17 ................................ األمراض المتسببة عن فطريات البياض الزغبي

 77 ....................................... األمراض المتسببة عن الفطر أفينوميسس

 61 ........................................... طر البوجواألمراض المتسببة عن الف

 الفصل الثالث

 61 ..................................... األمراض المتسببة عن الفطريات الزيجوية

 الفصل الرابع



 تشخيص األمراض الفطرية وطرق مكافحتها  7
 

 106 .................................... األمراض المتسببة عن الفطريات األسكية 

 112 ....................................................... دقيقيأمراض البياض ال

 126 ................... في القمح والمسطحات الخضراء( المفاجى  )المرض الشامل 

 111 ................................ األمراض المتسببة عن الفطر مونوسبوراسكس

 115 ........................................................... مرض جرب التفاح

 116 ..................................... األمراض المتسببة عن الفطر اسكلروتينيا

 الفصل الخامس

 145 ................................ األمراض المتسببة عن شعبة الفطريات الباذيدية

 145 ...................................... األمراض المتسببة عن فطريات األصداء

 155 ........................................ األمراض المتسببة عن فطريات التفحم

 111 ........................................الفطر جرافيوال األمراض المتسببة عن 

 الفصل السادس

 116 ..................................... األمراض المتسببة عن الفطريات الناقصة

 172 .................... (ثيفالوبسس)األمراض المتسببة عن الفطر كالرا باردوكسا 

 171 ......................................األمراض المتسببة عن الفطر فيرتيسليوم 

 164 ...................................الفطر سيفالواسبوريم األمراض المتسببة عن 

 165 ....................................... األمراض المتسببة عن الفطر أسبرجلس

 161 ......................................... األمراض المتسببة عن الفطر بنسيليوم

 166 ........................................ األمراض المتسببة عن الفطر بوتريتس

 201 ...................................كالدواسبوريم  اض المتسببة عن الفطراألمر

 211 ...................................... األمراض المتسببة عن الفطر سركسبورا

 221 ...................................... األمراض المتسببة عن الفطر كرفيوالريا



 6 المحـتويـات
 

 222 ................................. ر هلمنسواسبوريماألمراض المتسببة عن الفط

 210 ........................................ األمراض المتسببة عن الفطر الترناريا

 210 ...................................... فاليومماألمراض المتسببة عن الفطر است

 252 ...................................... األمراض المتسببة عن الفطر فوموبسس

 210 ..................................... األمراض المتسببة عن الفطر كوليتوتريكم

 271 ...................................بستالوتيوبسس األمراض المتسببة عن الفطر 

 266 ............................................................. المراجع العربية

 102 ............................................................. المراجع األجنبية

 101 ....................................................قائمة المصطلحات العلمية 

 





 

 

 مقـدمـة
 

 

متسخببة عخ  يحتوي هذا الكتاب تطبيقات عملية في كيفية تشخيي  امرخضاا ال

وتفيد العارلي   ،الفطضيات الممضضة تفيد طالب الدراسة الجارعية والدراسات العليا

والمهتمخي   في رضاكز البحوث الزراعيخة والشخضكات المجتجخة للمحا خيز الزراعيخة

تسخاعد علخ   التخي والبحثيخة التدريبيخةرضاا الجبات ويهدف إلي تطويض القخدرات بأ

رخخة فخخي العديخخد رخخ  المحا خخيز الزراعيخخة وطخخض  امرخخضاا الجباتيخخة الها تشخخيي 

 .ركافحتها

والرسددومات للفطريددات الممرضددة وصددور توضددح  باألشددكالوقددد زود الكتدداب 

. األعراض المثالية لعديد من األمراض الهامة والمتسببة عن الفطريات الممرضدة

التطدور المرحلدي فدي أمدراض  مبادئفي فهم  نللمزراعييكدليل حقلي  ويعد أيضا  

ويحتدو  هددذا الكتداب علددى مع ددم  .ات الفطريددة وكيفيدة تشخيصددها ومكافحتهدداالنبد

األمراض الهامة المسجلة على مختلدف المحاصديل الزراعيدة والهامدة فدي المملكدة 

 إلىويجب أن ينتبه القارئ والمهتم  .عامةالعربية السعودية خاصة والدول العربية 

لة واحدد  بدل عدد  مشداكل الحقدل نباتدات قدد تعدانى لديس مدن مشدك فديانه سيواجه 

مرضية وبيئية وان التشخيص الصحيح لما يعدانى منده النبدات هدو المددخل السدليم 

نضدع  أنحل المشكلة ومكافحة المرض وعند محاولة تقريدر المكافحدة فيجدب  إلى

تكون اقتصادية  وان كدان ذلدك غيدر  أناالعتبار تكاليف المكافحة والتي يجب  في
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 أهميدةافحة من اجل المحاف ة علدى سداللة نباتيدة ذات صحيح دائما فقد تكون المك

 .التاليالعام  فيللتقليل من ضراو  المرض  أوخاصة لدى المزارع 

ونأمل , وطالب لتحسينه وتطويره مستقبال   وأخيرا  نرحب باقتراحات من أساتذ 

 .نكون قد وفقنا في تقديم عمل جيد بعون من هللا العزيز العليمأن 

 

 ونـؤلفـالم                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير
 

 

 –كليدة علدوم األغذيدة والزراعدة  –يتقدم مؤلفي هذا الكتاب بقسم وقاية النبات 

جامعة الملك سعود بخالص الشكر والتقدير لمركز البحدو  الزراعيدة بكليدة علدوم 

على الموافقة علدى اد  البح  العلمي جامعة الملك سعود، عم –األغذية والزراعة 

تشخيص األمراض " التدعيم المالي ألعداد هذا المقترح البحثي من الكتاب المعنون

 ."الفطرية وطرق مكافحتها

 .      نسأل هللا الجواد الكريم أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم

راج هددذا الكتداب بالدددعم المدداد  نتوجده بالشددكر الجزيدل إلددي مدن سدداهم فددي أخد

والمعنو  ونخص بالدذكر مركدز البحدو  الزراعيدة بكليدة الزراعدة جامعدة الملدك 

جامعدة الملدك سدعود كمصددر  –، وعماد  البح  العلمدي سعود وجميع العاملين به

 .       لتمويل الكتاب

 ،،،وهللا الموفق

                                                                                                              

     ونـفـؤلـالم

 





 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 كيفية تشخيص األمراض المتسببة عن الفطريات

 





 

 

 الفصل األول

 يص األمراض المتسببة عن الفطرياتكيفية تشخ

 

 :يمكن تشخيص األمراض الفطرية بطريقة ناجحة عن طريق

 د األساسية لتصنيف األمراض النباتيةمعرفة القواع 

 معرفة صفات الفطريات الممرضة المسببة لألمراض النباتية 

 معرفة أعراض وعالمات المرض المصاحبة لإلصابة الفطرية. 

  العلميددة المسددتعملة فددي وصددف أعددراض األمددراض  تالمصددطلحامعرفددة

 .الفطرية

لرئيسددي التعددرف علددى المسددبب اهددو والهدددف مددن تشددخيص المددرض النبدداتي 

للمددرض وتشددتمل عمليددة تشددخيص المددرض علددى خطددوات تسددتخدم فيهددا أدوات 

 .متخصصة

ويتطلب تشخيص المرض النباتي أن يكدون الشدخص القدائم بعمليدة التشدخيص 

لديدده معرفددة تامددة بالقواعددد األساسددية لتصددنيف األمددراض النباتيددة ومعرفددة تامددة 

 –البكتيريدا  –الفطدر )اتيدة النب لألمدراضبصفات الكائندات الحيدة الدقيقدة المسدببة 

ومعرفدددددة تامدددددة (. النباتدددددات المتطفلددددة –فيتوبالزمددددا  –الفيرويدددددد  –الفيددددروس 

ميسدليوم )باالصطالحات الخاصة لوصف األعراض المرضية وعالمات المرض 
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مدددع قدددوائم أمدددراض النبدددات ومشددداهد  ( األجسدددام الثمريدددة –الجدددراثيم  –الفطدددر 

تعريف : و أزهار ومعرفة هوية النباتاألعراض على الجذور وأوراق أو جذوع أ

 اسم النبات وأسم الصنف 

  وصف لألعراض المميز. 

  عدن  –جدراثيم فطريدة  –وجدود ميسديليوم )البح  عن عالمدات المدرض

 طريق استخدام عدسة يدوية 

  استخدام المجاهر المركبة والتشريحية 

 هل ترتبط األعراض بأجزاء معينة من النبات.  

لتشددخيص المددرض النبدداتي هددو التعددرف علددى المسددبب  ويعددد الهدددف األساسددي

المرضي الرئيسي والبد مدن اسدتعمال أدوات متخصصدة مثدل المجهدر التشدريحي 

والمجهر المركب وغيرها من األدوات الضرورية الموجود  في عيادات تشخيص 

 . المرض النباتي

 :خطوات تشخيص المرض النباتي تشمل

 .علومات المتعلقة بالعائل النباتمعرفة اسم النبات والصنف وجميع الم .1

 .مرضية جيد  وممثلة للنباتات المصابة أعراضجمع عينات ت هر عليها  .2

 .فحص ووصف أعراض وعالمات المرض النباتي .1

االستعانة ببعض المراجع المتخصصدة لوصدف األمدراض علدى العوائدل  .4

 .النباتية

مدا تعريف المرض النباتي عن طريق مقارنة ووصف الحالدة المرضدية ب .5

 .   سبق نشره في المراجع العلمية



 16 كيفية تشخيص األمراض المتسببة عن الفطريات: الفصل األول
 

ومعلومدات أخدر  متعلقدة ( اسدم العائدل النبداتي والصدنف)معرفة هويدة النبدات 

العمليات  .(طينية –رملية )نوع التربة  –مصدر البذور  -وقت الزراعة] بالنبات  

تاريخ المرض الحصول علدى عيندات جيدد  ( الر  والتسميد والمبيدات)الزراعية 

لنباتات المصابة ثم وصف أعراض وعالمات المرض والحصول على ممثلة من ا

 .متخصصة لوصف أعراض األمراض الفطرية مراجع

 :وفيما يلي نموذج البيانات المطلوبة لتشخيص المرض النباتي

 ............تليفون...       ........................:أو المزرعة اسم الشركة

 E-mail......................................  ....................:.العنوان

 ............:اسم الصنف ..........:تاريخ الزراعة..... ....:اسم المحصول

 :مظهر األجزاء النباتية المصابة

 عفن جذور □ تلون الجذور □ تدرنات □ ضعيفة النمو □طبيعية  □: الجذور

 ..............................................................:.م هر اإلصابة

 ذبول  □تدرنات  □تقرحات  □بقع    □طبيعية   □ :الساق أو األفرع

 ..............................................................:.م هر اإلصابة

 تبرقش □عفن  □بقع أو تقرحات  □طبيعية  □: األزهار أو الثمار

 مع م النباتات □مجاميع نباتية  □متفرقة   نباتات  □  :انتشار اإلصابة

 أوراق موزعة عشوائيا   □األوراق العلوية  □ألوراق السفلية ا  □               

 أشهر  □أسابيع  □أيام   □ :بداية  هور األعراض
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 :الظروف المناخية التي تساعد على تكشف األعراض

    رياح  □ ة مرتفعةرطوب □ درجة حرار  منخفضة □ درجة الحرار  مرتفعة □ 

 بيت موس   □تربة طينية  □تربة ملحية  □رملية  □: ةنوع الترب

 :المعامالت الكيميائية للمحصول

مبيدات  □مبيدات فطرية  □أسمد   □مبيدات حشائش  □بذور معاملة بالمبيدات  □

 .........................................................:حشرية

 .................................................:امة للمشكلةالمالح ات الع

 

 :كيفية جمع العينات النباتية لتشخيص المرض النباتى

 يتم جمع عينات تمثل مراحل مختلفة من تكشف األعراض . 

 يتم جمع جذور النباتات مع التربة المحيطة بها في كيس بالستك. 

 اس ورقيةاألجزاء النباتية األخرى توضع في أكي. 

 سدم يشدمل الجدزء  2سدم وبقطدر  5يتم جمدع أفدرع بطدول : ذبول األشجار

 .المصاب مع جزء سليم

  البيانات المطلوبة لتشخيص المرض( جمع العينات)تعبئة نموذج. 

توضددع العينددات بعددد جمعهددا فددي ثالجددة وترسددل مباشددر  إلددي معمددل تشددخيص 

 .األمراض النباتية

عينات المجمدوع الجدذر  فدي كديس  عدم وضع عينات المجموع الخضر  مع

 .واحد، بل توضع كل عينة منفصلة عن األخرى
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 :مواصفات جمع العينات النباتية ذات الطابع الخاص

 Canker and Gallsالتقرحات   –التدرنات 

 . تقطع أنسجة التدرنات على بعد سنتيمترات أسفل األعراض

 .يتم جمع العديد من أنسجة التدرنات مع أقل حجم ممكن

 .تجنب العينات الميتة أو القديمة العمر

 Diebacksأعراض موت القمة 

للنبدات المصدداب بحيدد  ( المدوت الرجعددي)تقطدع أنسددجة أعدراض مددوت القمددة 

 .تشمل على جزء من النسيج الحي

يددتم جمددع عينددات مددن جددذور النبددات الددذ  ي هددر عليدده أعددراض مددوت القمددة 

ِ  علدى بعددض وتوضدع الجدذور مددع التربدة المحيطدة بهددا حيد  تشدم  ِ  ِ  ِ ل أيضددا 

 .الجذور المغذية

 (Fruit diseases)أمراض الثمار 

 .يتم وصف األعراض على الثمار

 .عدم وضع الثمار في أكياس من البالستيك لمنع زياد  الرطوبة

 .توضع الثمار في أكياس من الورق -1

 Spots and blights of leaves and) تبقعااات ولفحااة األوراأل واألزهااار

flowers:) 

 .ورقة على األقل ي هر عليها األعراض 12تم جمع عدد ي

 .تمثل األعراض ال اهر  على األوراق مراحل مختلفة من تكشفها

 .توضع األوراق بين ورق نشاف أو ورق ترشيح

 .تجنب وضع األوراق داخل أكياس بالستيك لتجنب عفن األوراق

 . يتم وصف األعراض الحتمال تغير اللون
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 Systematic symptomsاألعراض الجهازية 

أعددراض  -تسدداقط األوراق  -التقددزم  -الددذبول  - وتشددمل أعددراض األصددفرار

ِ  مدا ترجدع إلدي . أعراض تدهور النبدات -موت القمة  مثدل هدذه األعدراض غالبدا 

ندزع النبدات بالكامدل مدع المجمدع ي. تضرر المجموع الجدذر  أو أمدراض الجدذور

 .حجم النبات يسمح بذلكالجذر  والتربة المحيطة بالجذور إذا كان 

 .توضع الجذور مع التربة المحيطة بها في كيس بالستيك 

 .تجمع أجزاء من المجموع الخضر  وتوضع في أكياس ورقية

 

 أعداد معمل لتشخيص األمراض النباتية

يجب أن يكون موقع وتصميم المعمل بعيدا  عن التيارات الهوائية وتكون نوافذه 

خلي للمعمل وتكون أرضيته وجدرانه ناعمدة ومصدقولة مصممة لتقليل التلو  الدا

 .ليسهل تطهير وتن يف المعمل يوميا  

وعدداد  يلحددق بالمعمددل غرفددة للعددزل مددزود  بالكهربدداء والغدداز ومصددباح مددن 

ويجددب أن يتددوفر أيضددا  بالمعمددل العديددد مددن األجهددز   .األشددعة فددوق البنفسددجية

 :دنى لها كما يليواألدوات والمواد الكيماوية والبيئات والحد األ

 :أوالً األجهزة

 جهدددداز تعقدددديم بالبخددددار ) الفتددددوكومجدددداهر تشددددريحية ومجدددداهر مركبددددة، أ

 أفدددران الهدددواء ( لحفددد  العيندددات المرضدددية)، ثالجدددات تحدددت ضدددغط، حضدددانات

أجهدددددز  لقيددددداس  ،حمامدددددات مائيدددددة ،(لتعقددددديم األدوات والزجاجيدددددات)السددددداخن 

مدوازين  ،هدز  تقطيدر الميداهأج ،Shakers أجهدز  الدرج  ، pH  metersالحموضة

Balances   أجهز  طرد مركزCentrifuges  خالطWaring blender. 
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 بـركـر المـزاء المجهـأج

 .يوجد عند قاعد  المجهر: مصدر اإلضاءة

بماسك شرائح معددني يسداعد علدى تحريدك الشدريحة  المسرحيزود :  المسرح

 .بسهولة االتجاهاتفي جميع (  العينة المراد فحصها)

 .وإضاء  العينة ،يثبت المكثف عند نقطة مناسبة لتجميع الضوء: المكثف

يفددتح الحجدداب بالكامدل بواسددطة تحريددك ذراع صددغير  توجددد : حجاا  المكثااف

ثم يتم غلق الحجاب تدريجيا  حتى نصل إلي  نقطة ما قبل انخفاض  ،المسرح أسفل

 .الضوء، وبذلك تكون أنسب فتحة للحجاب لتعطي أضل تمييز

تعددد العدسددات الشدديئية هددي المسددئولة عددن التكبيددر والرؤيددة  :ات الشاايئيةالعدساا

 ،حي  تثبت العدسات الشيئية في قرص دائر  يعدرف بالقطعدة األنفيدة ،الواضحة

 .وتكتب قو  التكبير على جانب كل عدسة شيئية

تحتدو  بعددض المجداهر علدى عدسددة عيندة واحدد  والددبعض : العدساات العينياة

ين عينيتين ويجدب ضدبط المسدافة بدين العدسدات العينيدة و  على عدستتاألخر يح

 .تبعا  للمسافة بين عينيك

يكدون التكبيددر الكلدي للمجهددر حاصددل ضدرب قددو  تكبيددر العدسدة الشدديئية وقددو  

يكون التكبير ×  10وعدسة عينية ×  40مثال  عدسة شيئية )تكبير العدسة العينية 

 .( × 400النهائي 

 : االستعمال السليم للمجهر

 .حمل المجهر بواسطة اليديني -1

  :تن يف المجهر -2
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تن ف العدسات بورق تن يف العدسدات مدع اسدتخدام المداء او محلدول تن يدف 

العدسات، تن ف العدسة الزيتية بعد كل استعمال بواسطة قطعة من الشاش الجافة 

تجنب وصول الزيت إلي العدسات غير الزيتية يفضل . أو بورق تن يف العدسات

كما يجب إطفاء النور . استخدام المجهرعدم ق من الغبار في حالة وضع غطاء وا

حدرك العيندة علدى المسدرح فدحذا تحركدت األوسدا  . بمجرد االنتهداء مدن اسدتعماله

ذا اختفددى االتسدا  تكددون حغيدر العدسددات الشديئية فد. تكدون الشدريحة هددي المتسدخة

دارت البقدع المتسدخة  أدر العدسة العينية فحذا. العدسة الشيئية السابقة هي المتسخة

 . تكون العدسة العينية هي المتسخة

 .ضبط العدسات العينية لتالئم العينين -1

 .يتم ضبط اإلضاء  -4

توضع الشريحة المدراد فحصدها علدى المسدرح وتفحدص بالعدسدة الشديئة  -5

 .الصغرى حتى تصبح واضحة

 .يتم ضبط المكثف -5

 .يتم ضبط فتحة المكثف عند استخدام عدسات شيئية أكثر قو  -1

  :ثانياً األدوات

شددرائح زجاجيددة وأغطيددة شددرائح  ،معقمددة أو زجاجيددة أطبدداق بتددر  بالسددتكية

 ،زجاجيددة كددؤوس، pipettesأنابيددب اختبددار وحوامددل أنابيددب اختبددار، ماصددات 

 Specimenأوعيدة لحفد  العيندات  Bell jarsنواقيس زجاجية  ،دوارق مخروطية

jars ابدر ذات العقدد    –مسدتقيمة أبدر  –ابدر سدهمية  –مالقط )، أدوات تشريح– 

 (.أقالم تعليم للكتابة على الزجاج والبالستيك( مقص
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 :مواد كيماوية تستخدم في التعقيم :ثالثاً 

 (:كلوركس تجار )محلول هيبوكلوريت الصوديوم  -1

مدددل كلدددوركس  10)% 10ويسدددتخدم محددداول الكلدددوركس التجدددار   بتركيدددز 

للبنشددات والتعقدديم السددطحي  فددي التعقدديم السددطحي (مددل مدداء معقددم 60 :تجددار 

 .لألجزاء النباتية المصابة لعزل المسببات المرضية

 : Ethyl alcoholكحول اإليثايل  -2

لتطهيدددر األيدددد  والعيندددات النباتيدددة المصدددابة وتعقددديم % 10يسدددتخدم بتركيدددز 

 البنشات 

  : Phenolالفينول  -1

 للتعقدديم السددطحي لجددران وأرضدديات المعمددل ولحفدد % 5-2يسدتخدم بتركيددز 

 .العينات والنماذج المرضية

 : الصبغات ومحاليل التحميل :رابعاً 

مع ددم )العينددات حتددى يمكددن فحصددها ميكروسددكوبيا  ( Staining)يجددب صددب  

وأهددم الصددبغات األكثددر شدديوعا  فددي معامددل ( الفطريددات ومقدداطع األنسددجة النباتيددة

 .أمراض النبات

خاليددا بشددر   –ميسدديليوم والجددراثيم الفطريددات  :Safranin الصددفرانيين -1

 .النبات

 .ميسيليوم وجراثيم الفطريات :Cotton Blueأزرق القطن  -2

الجلسدرول  -عبار  عن خليط من حدامض الالكتيدك: محلول الالكتوفينول -1

والمدداء والفينددول وهددو يعطددي صددور  جيددد  اثندداء الفحددص المجهددر   –

 .ويضاف إليه أزرق القطن ألعطاء اللون للعينات الشفافة
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علددى شددريحة مجهريددة ثددم ( الالكتوفينددول)لددول التحميددل توضددع نقطددة مددن مح

وتستخدم ابر  تشريح لوضدع العيندة ثدم ( ميسيليوم أو جراثيم الفطر)توضع العينة 

 .ينزل غطاء الشريحة تدريجيا برفق وعناية لتقليل الفقاعات الهوائبة

بتعدددريض الجانددددب    Cellophane tapeيمكدددن اسدددتخدام الشددددريط الالصدددق 

ة الفطرية مما يؤد  إلي التصاق الجدراثيم ثدم يوضدع فدوق نقطدة الالصق للمزرع

 .  محلول الالكتوفينول وبذلك يعمل الشريط الالصق عمل غطاء الشريحة

 :البيئات المغذية: خامساً 

تعد اختيار البيئة المغذية من أهم العناصر لنجاح عملية عزل المسبب المرضي 

تستعمل بيئات مغذية صلبة حي  يضاف  من األنسجة النباتية أو من التربة، وعاد 

لها ماد  اآلجار وتتميز بأنها تصلب البيئة السائلة وتعطي سطحا  متماسكا  وبالتالي 

تحتدو  )يسهل مالح ة النموات الفطرية أو التراكيب الثمرية التي يكونهدا الفطدر 

يئدات ، والب(جم من ماد  اآلجار لكل لتر من البيئدة المغذيدة 20مع م البيئات على 

م  وتتجمدد عندد درجدة  65المحتوية على ماد  اآلجدار تنصدهر عندد درجدة حدرار  

بتر  التدي تحتدو  علدى البيئدة المغذبدة فدي عمليدة  أطباقوتستخدم  ،م   40حرار  

العددزل حتددى يسددهل تعريددف الفطريددات الممرضددة، وتنقددل المددزارع الفطريددة بعددد 

 5في الثالجة على درجة حدرار   تنقيتها إلي انابيب األجار المغذ  المائلة لحف ها

 .م  

توجد أنواع عديد  من البيئدات المغذيدة فقدد تكدون مدن مستخلصدات نباتيدة مثدل 

أو بيئددات تركيبيددة معروفددة التركيددب ( PDA)بيئددة اجددار البطدداطس والدكسددتروز 

وتوجدددد بيئدددات أخدددرى متخصصدددة لعدددزل . الكيمددداو  مثدددل بيئدددة تشدددابك دوكدددس

 .الفطريات
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لعدزل   Komdo mediaأو مدن التربدة مثدل بيئدة كومدادو  من األنسدجة النباتيدة

 .Fusarium sppالفطر فيوزاريوم 

ويمكن تعريدف الفطريدات عدن طريدق الشدكل المورفولدوجي للمزرعدة أو عدن 

طريق وجود تراكيب ثمرية وعالبا  تتميدز البيئدة الجيدد  لعدزل الفطريدات بتشدجيع 

مناسدبة وجيدد  ( PDA)تروز وتعدد بيئدة اجدار البطداطس والدكسد. النمو والتجدرثم

 لعزل الفطريات وتعد من أكثر البيئات المستخدمة في معامل أمراض النبات

 :عزل المسببات المرضية الفطرية

 :طريقة وضع األنسجة في أطباأل البيئة .0

 (.الجذور)يتم غسل األجزاء النباتية المتسخة بالماء الجار   -1

ول هيبوكلوريدددت يعقددم البدددنش بقطعدددة صددغير  مدددن القطدددن مبللددة  بمحلددد -2

مددن كحددول % 15أو بواسددطة  (%10محلددول الكلددوركس ) مالصددوديو

 .ايثانول

 .   (موقد بنزن)يفتح الغاز وإشعال اللهب  -1

مع قليل من النسدج السدليم حولهدا إلدي قطدع ( العينة المرضية)تقطع البقع  -4

  .مم 4-2صغير  تتراوح من 

األخر مدن نصفها من النسيج المريض والنصف )توضع القطع الصغير   -5

فدي طبدق بتدر  يحتدو  علدى محلدول كلدوركس  بتركيدز  (النسيج السدليم

ويتوف ذلك على نوع وعمر  ،دقائق أو أكثر 1-2لمد  تتراوح من% 10

نباتات حولية  أو  -النسج النباتي بادرات صغير  العمر أو نباتات كبير  

    .(أشجار خشبية
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تعدريض طدرف الملقدط يدتم )يتم نقل القطع الصغير  بواسطة ملقدط معقدم  -5

ثددم % 10فددوق اللهددب لدرجددة األحمددرار ثددم يغمددس فددي كحددول ايثددانول 

ثم تأخذ قطعة النسيج النبداتي وتنقدل إلدي ورق  (يعرض للهب مر  اخرى

ترشيح للتخلص من الزائد من محلول الكلوركس أو تنقل إلي طبق بتر  

 .يحتوى على ماء معقم ثم إلي ورق الترشيح

اتي من ورق الترشديح بعدد الدتخلص مدن الزائدد مدن تنقل قطع النسيج النب -1

محلول الكلوركس بواسطة ملقط معقم إلي أطباق بتر  تحتو  على بيئة 

PDA  قطع لكل طبق بتر  وتكون كل قطعة بالقرب من  4حي  يوضع

 . حافة الطبق

م  وتوضدع مقلوبدة  27-25تنقل األطباق في الحضان على درجة حدرار   -7

 السدتيك أو لدف الطبدق  بواسدطة البدارافيلمبويفضل وضعها داخدل كديس 

 .لمنع تلوثها بواسطة الحلم

 :الغرف الرطبة -0

بعض الفطريات التي تصيب المجموع الخضر  أو األجزاء النباتية الموجدود  

فوق سطح التربة يمكن عزلها باستعمال الغدرف الرطبدة حيد  تشدجع  الفطريدات 

-1المرضي في خالل مدن على التجرثم وهي طريقة سريعة لتعرف على المسبب

 .يوم 2

سم ثم تضاف قليل من  6يوضع في طبق بتر  معقم ورق ترشيح مقاس  -1

 .الماء المعقم تكفي لتبلل ورقة الترشيح

توضع األجزاء النباتية في الطبق الدذ  يحتدو  علدى ورق ترشديح مبلدل  -2

 .أيام 1-1وتحضن األطباق على البنش أو الضوء لمد  
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لددى المسددبب المرضددي أو تلقددط الجددراثيم يددتم فحددص الجددراثيم لتعددرف ع -1

بواسطة إبر  معقمة وتضع في طبدق يحتدو  علدى بيئدة اجدار البطداطس 

أيام ثم تفحص الجراثيم   1 -5والدكستروز وتحضن في الحضان لمد  من 

 . بواسطة المجهر الضوئي

 :ية عن طريأل استخدام التقنيات الحديثةتعريف المسببات المرض

لتعريددف    Biolog وجهدداز  PCRيثدة مثدل طريقددةد أجهدز  وتقنيددات حدتوجد

مسددببات األمددراض الفطريدددة وتسددهل الكثيدددر مددن األجهددز  الحديثدددة مددن سدددرعة 

 .تشخيص المرض النباتي حي  أصبحت هذه األجهز  الحديثة واسعة االنتشار

The Biolog Systems 

 The Biologوهددذا الن ددام  1670تتطددورت طريقددة هددذا الن ددام منددذ عددام 

Systems  ندوع مدن البكتيريدا والخمدائر  1600يمكن عن طريقه تعريف أكثر من

 :والفطريات ويوجد منه ثالثة أنواع

1. Fully Automated systems 

2. Semi Automated systems 

1. Manually Read Systems 

  –فطريدددات )وتعتمددد فكدددر  هددذا الن دددام فددي تعريدددف الكائنددات الحيدددة الدقيقددة 

فر للكائن الحي مدى واسع من مصدادر الكربدون هي عندما يتو( خمائر –بكتيريا 

فأنه ينتج بعض الصدفات المميدز  نتيجدة    Micro plateفي طبق الخاص بالجهاز

.(. Fingerprint) Metabolicعمليات األيدض وتعدرف ببصدمة األصدبع األيضدية 

وفي السنوات القليلة الماضية حد  تطور سريع في بصمة األصبع األيضية حي  
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ساعات أو أقل وتقرأ وتسجل فدي  4حصول على نتائج التعريف خالل انه يمكن ال

 . ثواني، حي  انها تقارن بقواعد المعلومات وذلك لتعريف النهائي

المكافحة  -أمراض النبات –الزراعة )ويستخدم هذا الن ام في مجاالت تطبيقية 

 (.معامل التحليل وغيرها –األبحا   –الحيوية 

 :مكونات النظام

جهدداز كمبيددوتر  ، Analyzerتحليددل البيانددات ،incubatorحضددان  تشددمل علددى

Computer ، طباعددةprinter  ،  سددوفت ويددرSoftwear   لقددراء  أطبدداق الجهدداز

Biolog-micro plate ،  مقيددداس علدددى شدددكل مخدددروط لتجهيدددز وأعدددداد اللقددداح

inocula ، قاعدد   ،قندوات 7ماصدة الكترونيدة بهدا  ،لمبة مضديئة لتكبيدر المزرعدة

 .Databasesلومات مع

بكتيريا  –فطر )ويتطلب التعريف وجود مزرعة نقية من الكائن المراد تعريفه 

 Biolog Universal Growth)فددي بيئددة النمددو الخاصددة بالجهدداز ( خمددائر –

media) ويمكن التأكدد مدن المزرعدة النقيدة عدن طريدق اسدتخدام اللمبدة المضديئة ،

لمورفولددوجي للمزرعددة فددي اللددون او المكبددر  لمالح ددة أ  تغيددرات فددي الشددكل ا

 .الحجم أو حافة المزرعة

FF Microplate: أطباأل صغيرة لتعريف الفطريات 

حفددر  تحتددو  مصددادر كربددون  65منهدا  Well (بئددر)حفددر   65تحتدو  علددى 

وتددرتبط مصددادر الكربددون مددع ملددح  ،مختلفددة مددع حفددر  للشدداهد تحتددو  علددى مدداء

العينة النقية وتوضع في الحفر  ثم تحضن  تخفف. Tetrazolium saltالتترازلويم 

ذا اسدتخدمت البكتيريدا مصددر الكربدون إ. في الحضان ويتم تحليلها بعد التحضدين

كسد  للماد  التفاعل ويختزل التترازوليم وبذلك أثناء عمليات األيض حي  يحد  أ
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 ي هر اللون األحمر نتيجة اختزال ملح التترازوليم 

(2,3,5, triphenyle tetrazolium chloride -----► triphenyl formazan)  

 . ويتم قراء  الطبق بن ام قاعد  المعلومات السابق تخزينها

الف نوع من الفطريات عن  250وعن طريق هذا النطام يمكن تعريف حوالي 

وفدددي . Microlog softwareمدددع  FF Microplateطريدددق اسدددتخدام اطبددداق 

 Malt Extractشدكال الفطريدات علدى بيئدة المستقبل سديحلق بقاعدد  المعلومدات ا

Agar   وبيئةCzapek Yeast Autoysate Agar   مع صدور فتوغرافيدة مجهريدة

 .للفطر

 (0شكل رقم ) : FF Microplateطريقة استخدام 

 (.Malt extract Agar)% 2يتم تنمية المزرعة الفطرية على بيئة  .1

 ،سطح البئيدة الصدلبةيتم مسح وتجميع الجراثيم الكونيدية للفطر من على  .2

ويددتم تلقدديح  ((Specified Densityويأخددذ معلددق الجددراثيم بكثافددة معينددة 

  FF Microplateاألطباق 

 في كل حفدر  الموجدود  فدي طبدق  ul 100يضاف معلق الجراثيم بمعدل  .1

FF Microplate   

م   25فدي الحضدان علدى درجدة حدرار    FF Microplateتحضن أطباق  .4

 .ساعة 65-24لمد  

 MicroStationمسددددتخدما    FF Microplateيددددتم قددددراء  األطبدددداق  .5

Readear. 

 :وتحتو  قاعد  المعلومات على أنواع مختلفة من الفطريات
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 الفطريات الممرضة للنبات: 

 وغيرها  Fusarium, Colletotricium, Phoma, Botrytis :مثل

 الفطريات الممرضة لإلنسان: 

 ,Stachybotrys, Scopulariopsis, Paecilomyces, Cladosporiumمثل  

Alternaria, Fusarium, Aspergillus وغيرها. 

  فطريات Indoor air: 

 ,Pencillium, Aspergillus, Eurotium, Rhizopus, Stachybotrysمثدل 

Neurospora, Wallemia  وغيرها. 

 

 مسح وتجميع الجراثيم الكونيدية للفطر

 

 ضبط معلق الجراثيم بكثافة معينة

 

 FF Microplate تلقيح األطباق
 

 FF Microplateقراء  األطباق 

 FF Microplateطريقة استخدام  :(1)شكل رقم 
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 فطريات البيئية الهامةال : 

 ,Trichoderma, Fusarium, Mucor, Acromonium, Verticilliumمثدددل 

Aurebasidium,  Rhodotorula, Sporobolomyces 

 تحمل بالغذاء فطريات Food borne fungi : 

 ,Penicillium, ASpergillus, Ryizopus,Moniliella, Candidaمثددل 

Cryptococcus. Saccharomyces  وغيرها. 

  

Polymerase Chain Reaction (PCR) 

ز  أو كافيددة لمعرفددة أحيانددا  ال توجددد أعددراض أو عالمددات المددرض تكددون مميدد

المختبدر ألجدراء تفاعدل  إلدىولهذا يلزم أحضدار عيندات نباتيدة  ،المسبب المرضي

 . للكشف عن الكائنات الحية الدقيقة PCRمتسلسل متطور 

مدن الطدرق التطبقيدة الواسدعة  Polymerase Chain Reaction تدـعد طريقدة

قددة فددي تضددخيم ، وتسددتخدم هددذه الطريMolecular biologyاالنتشددار فددي مجددال 

amplify  جزيئات حامض نوو  معين يتواجد بين منطقتين معروفتين من سلسدلة

وغالبددا  مددا يوجددد الحددامض النددوو   ،nucleotide sequenceالحددامض النددوو   

تضددخيم جزيئددات الحددامض . بكميددة صددغير  جدددا  فددي العينددة البيولوجيددة المركبددة

والتفاعدل  Agraose gelsة النوو  يمكن تمييزها بواسدطة تجزئدة حجمهدا بواسدط

والخاصية التي يعتمد عليها هدذا . األنزيمي والتهجين بين سلسلة الحامض النوو 

هو استخدام حدامض ندوو  بعددد محددود مدن النيوكليوتيددات يمثلده  PCRالتفاعل 

 10 - 2سلسة قصير  الطول من الحامض النوو  تكون هدذه السلسدة مكوندة مدن 
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وهدذه تحديط  ، olignucleotide primers( فوسدفات –سدكر  –قاعدد  )نيوكليوتيد 

وذلددك يرجددع إلددي حساسددية . تمامددا بجددز ء الحددامض النددوو  المددراد تضددخيمه

وهذه الطرق لها تطبيق واسع المددى للكشدف عدن . PCRوتخصص هذه الطريقة 

 .المسببات المرضية وأيضا  في تعريف المسببات المرضية وكثافتها ومتغيريها

 :PCRاعل فوائد استخدام تف

 .يمكن الكشف عن كميات صغير  جدا  من المسبب المرضي

كان سريعا  حي  انه ال يحتاج إلي أجسدام مضداد  كمدا هدو  PCRتطور تفاعل 

 ELISAالحال في طريقة 

 اإلنسدددانأكثدددر تطدددورا  للكشدددف عددن الفيروسدددات التدددي تصددديب  PCRاختبددار 

تيدددة والفيرويددددات أيضدددا  للكشدددف عدددن الفيروسدددات النبا االختبدددارويسدددتخدم هدددذا 

والفيتوبالزما ألن حساسية هذا االختبار مفيد  في الكشف عن الفيروسدات المعديدة 

علددى  PCRالتدي ال يمكددن الكشدف عنهددا بدالطرق السدديرولوجية وال يعتمدد اختبددار 

اى ماد  أذا حقنت في جسم اإلنسان أو الحيدوان اسدتحثت مصدل )وجود األنتيجين 

وإنمددا يحتدداج فقددط إلددي  ،(antibodiesم مضدداد  علددى تكددوين أجسددا( السدديرم)الدددم 

 molecularوفددي وجددود معلومددات متاحددة مددن . سلسددلة مددن الحددامض النددوو 

genetics لمسببات مرضية أخرى يتوقع أن اختبار PCR  يصبح ذات أهمية كبير

 .في التشخيص

 :وتشمل األتي PCR والعديد من العناصر يتطلبها اختبار 

Thermal stable polymerase 

هناك العديد من األنواع المتوفر  على النطاق التجدار  وتختلدف فدي مميزاتهدا 

 .من حي  فعاليتها ودقتها
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مددن  DNAيحفددز تكدوين جزيئدات  إندزيموهدو ) DNAإندزيم البلمدر  أو مبلمددر 

ويعدرف ( dATP-dGTP-dCTP-dTTP)وحدات د  اوكسدي رايبونيوكليوتيددات 

حيدد  يحفددز مضدداعفة  DNA nucleotidyltransferaseيضددا  باسددم أهددذا األنددزيم 

DNA  فددددددي مرحلدددددددة االنقسدددددددام الخلددددددو  باسدددددددتخدام وحددددددددات د  اوكسدددددددي

ويحتداج التفاعدل إلدى ايوندات ( dATP-dGTP-dCTP-dTTP)رايبونيوكليوتيدات 

المسدددمي  DNAحددد الضددفرتين حلددزون أويقصددد بددده  DNAالماغنسدديوم وقالددب 

ل النيوكليوتيد  الموجود عليه بالفرع النشط الذ  تستخدمه الخلية في نسخ التسلس

 .DNAونقله إلى جزئ من 

 :بعض المصطلحات الهامة

Primers (مبدئ أوفتيل): 

ويقصد به أ  ماد  يحتاج إليها تفاعل البلمر ، وتستخدم المبتدئات فدي عمليدات 

 حيدد  يتطلددب. in vitroوالبروتينددات فددي أنبددوب اختبددار   DNAالبندداء الحيددو  

Olignucleotides ( نددوو  بعددد محدددود مددن النيوكليوتيددات يمثلدده سلسددلة حمدض

 –سددكر  - قاعددد )وحدددات نيوكليوتيددد  10 - 2قصددير  الطددول تتكددون عدداد  مددن 

 ،DNAوذلددددك لبددددأ تخليدددق أو تركيددددب  polymeraseلندددزيم البلمدددر  ( فوسدددفات

Olignucleotides  تعدرف أيضدا باسددمOligos   أو باسددمPrimers،  ويدتم تصددميم

Primers  طرف سلسلةلتثبيت DNA ومضاعفته أو تضخيمه (amplified). 

dNTP : 

PCR  القياسددددي يحتددددو  علددددى كميددددات متسدددداوية مددددن وحدددددات د  اوكسددددي

مدددددن التددددى تكددددون سلسددددلة ( dATP-dGTP-dCTP-dTTP)رايبونيوكليوتيدددددات 

يسدتخدم  DNA (DNA polymerase Taqإندزيم البلمدر  أو مبلمدر . الحدامض الندوو 
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رايبونيوكليوتيدات لتخليق سلسلة جديد  من الحدامض وحدات وحدات د  اوكسي 

 .PCRالنوو  أثناء اختبار 

Divalent Cations (جزئ يحمل شحنة موجبة): 

الكداتيون هدو أيدون موجدب يحمدل شدحنة كهربائيدة )جزئ يحمل شحنة موجبة 

تحتدداج إلددي جددزئ مددن الكاتيونددات  DNAوالعديددد مددن انزيمددات بلمددر   ،(موجبددة

عداد  يسدتخدم الماغنسدديوم  ،PCRكاتيوندات يدؤثر علددى فعاليدة لنشداطها وتركيدز ال

Mg
يددرتبط أيضددا  ( Primers –الفتيددل )والمبدددئ  dNTPو  ،PCRفددي أختبددار  +2

Mgبالماغنسيوم 
ويجب أن يكون تركيز الماغنسيوم متوفر حي  يحتاج التفاعل   +2

DNA (DNA polymerase .)إلددى أيونددات الماغنسدديوم الالزمدددة لنددزيم بلمددر  

Mg عاد  ما يكون التركيز المستخدم من الماغنسيومو
وربما قد يتم  1.5mMهو +2

 .PCRتغيير التركيز في حالة عدم نجاح اختبار 

 (:Buffer)منظم الحموضة 

ويقصد به محلول يحتو  على حمض وقاعد  أو ملح يعمدل علدى حفد  تركيدز 

تغيدرات المفاجئدة ثابت  من ايون الهيدروجين فهي ماد  تذاب في المحلول تقاوم ال

حي  أن األنزيمات التدي تحفدز سدير التفداعالت تعمدل  PHفي الرقم الهيدروجيني 

كل األنزيمدات لهدا رقدم هيددروجيني أمثدل عندد هدذا .في مد  صغير من هذا الرقم

 mM 10محلدول بفددر  PCRوعدداد  مددا يسددتخدم فددي اختبددار . الدرقم تكددون فعالددة

TRIS-HCL   عندد رقدم هيددروجينيPH= 8.3-8.8  ،عندد درجدة حدرار  الغرفدة

 Taq DNAم   والتدي عنددها يعمدل  12عندد درجدة حدرار   PCRوعند تحضدين 

polymerase  ينخفض الرقم الهيدروجيني  ،على تضاعف سلسة الحامض النوو

 (.PH= 7.2) 1و  2إلي حوالي 
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 : Template DNAقال   

دم في عملية وهو ضفير  أو جديلة واحد  من ضفرتين الحلزون المزدوج يستخ

المسدمى بدالفرع النشدط  DNA،  ويقصد به احد ضفيرتي حلزون DNAمضاعفة 

ن يكون أما أ  DNAوقالب . الذ  تستخدمه الخلية في نسخ التسلسل النيوكليوتيد 

مددن ) double stranded  أو مددن Single strandedمكددون مددن ضددفير  واحددد  

ف بالحلزون المزدوج وبكل لفة ضفرتين من النيوكليوتيدات العديد  لتكون ما يعر

حلزونية عشر ازواج من القواعد النتروجينية والضفرتين ال يتشابهان في التركيب 

فدي احدد الضدفرتين ( A)وال في تعاقب القواعدد النتروجينيدة،  فدحذا وجدد األديندين 

يقابلددده ( G)فدددي الضددفير  األخدددرى وبالمثدددل الجدددوانين ( T)يقابلدده دائمدددا  الثيمدددين 

عدزل هدذا القالدب مددن الكائندات الحيدة مثددل  أيضددا  ومدن الممكدن . ((C) السيتوسدين

من السلسة المفرد   DNAيمكن نسخ العديد من  PCRالنبات أو البكتيريا، اختبار 

 .تضاف تفاعل الخليط DNAولكن العديد من اآلالف النسخ من 

The Polymerase Chain Reaction : 

مددر ، وبعددد كددل دور  مددن  10مددن ثددال  خطددوات عامددة تكددرر  PCRيتكددون 

في التفاعل المزدوج حتدي تسدتخدم  DNAالثال  خطوات فان كمية المصنعة من 

لة المصنعة لدور  الحرارية لتسخين وتبريد اآل (الجهاز)تستخدم . عناصر التفاعل

PCR إثناء تكرار هذه الخطوات. 

  Denaturation  :الخطو  األولي .1

م   ليددتم فصدددل  65 ة حددرار علدددى درجدد DNAالخطددو  األولددي هددي تسددخين 

 Singleلدددي ضدددفير  مفدددرد  إ(dsDNA) الضدددفرتين أو الحلدددزون المدددزدوج  

strands))،  ثانية 50-10وعامة هذه الخطو  الحاسمة تأخذ من. 
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 : Annealingالخطوة الثانية .0

الخطو  الثانية هدي تبريدد التفاعدل حيد  يدرتبط اندزيم البلمدر  بقالدب الحدامض 

ى كيفيدة تبريدد التفاعدل لحدددو  األرتبداط وتعدرف درجددة الندوو  ويعتمدد ذلدك علدد

والعديددد مددن البدداحثين يسددتخدموا معددادالت مختلفددة  Meltingالحددرار  هددذه باسددم 

لتقدددير درجددة الحددرار ، حيدد  اندده مددن األهميددة معرفددة ذلددك وعامددة تكددون درجددة 

 .درجة مئوية 50 -45الحرار  المستخدمة تتراوح من 

 Extension  :الخطوة الثالثة .1

 DNA polymeraseوتجر  الخطو  الثالثدة لتثبيدت الحدرار  لندزيم البلمدر   

(Taq)  وذلك لتمديد سلسة الحامض النوو  مدن إندزيم البلمدر  عدن طريدق إضدافة

dNTPs  لعمل سلسة جديد  منDNA،  والوقت الالزم للتمديدد يعتمدد علدى سدرعة

مددا تكددون درجددة وعدداد  . تفاعددل إنددزيم البلمددر  وطددول الحددامض النددوو  المختبددر

 . م   وأحيانا  تكون أقل من ذلك 12الحرار  المستخدمة 

من نيوكليوتيدات  لجزئ  1500يحد  تضاعف  PCRوعاد  ما يكون برنامج 

 .الحامض النوو  في هذه الدور  الحرارية

 ثانية 10درجة مئوية لمد   64

 ثانية  45درجة مئوية لمد   55

 ثانية 60درجة مئوية لمد   12

 .مر  10الخطوات الثالثة يتم تكررها وهذه 

كددل زمددن مددن الدددور  يكددرر والكميددة مددن الحددامض النددوو   المددزدوج يدددتم 

 :استنساخه عندما تكتمل عناصر التفاعل ولذلك فانه
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 نسخة 2 دور  األولي                ال

 نسخ 4 دورتين                          

 نسخ 7  ثال  دورات               

 نسخة 15 دورات                  أربع 

 نسخة 1024 عشر دورات                     

 نسخة 1.000.000  عشرين دور  أكثر من

. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 polymerase chainباسدددتخدام  DNAزيدداد  جزيئدددات الحدددامض الندددوو  

reaction يدتم إجرائده عدن طريدق دور  حراريدة    DNA Thermal Cycler أو 

Perkin-Elmer Cetus Thermal Cycler 9600  عددن طريددق إضددافة كواشددف

كمية صغير  من : مل 1و  5مل أو  0و  2التالية في أنبوب الطرد المركز  سعة 

، (,(DNA cosmid, plasmid, or genomic DNAجدز ء الحدامض الندوو  

 65ية درجدة حدرار  قياسد: درجدات حدرار  1دور  عند  10-25وتشمل الطريقة 

ثانية،  10ثانية،  10درجة مئوية لمد   12درجة حرار  مئوية،  55درجة مئوية، 

 .Thermal Cycler 9600ثانيدة  50ولمدد   DNA Thermal Cyclerثانيدة  50

يتم خليط التفاعل عدن طريدق إضدافة  ،DNA   وليتم التفاعل في الدور  الحرارية

وهذه  ،لمنع تبخر وتكثيف السائل نقطتين من الزيت المعدني قبل الدور  الحرارية

عندد درجدة ) Thermal Cycler 9600الخطدو  غيدر ضدرورية لددور  الحراريدة 

غطدداء األنبددوب الددذ  )حيدد  تكددون مددزود  بغطدداء حددرار  ( مئويددة 100حددرار  

يوضدع  PCR وبعد إجراء التفاعل. لمنع تبخر وتكثف السائل( يحتو  على العينة
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للكشدف عددن ندواتج التفاعدل، فددي  electrophoresed الخلديط فدي اجداروز جددل أو

ويدتم الترسديب بواسدطة . المفرد غير كاف PCR بعض األحيان نجد إن الناتج من

 .PCR الكحول األثيلي في الدور  الثانية لزياد  
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 تصنيف الفطريات الممرضة للنبات

Classification of plant pathogenic fungi 

 

ة متنوعدة ومختلفدة ون درا  لكثدر  أعددادها الفطريات الممرضة للنبدات مجموعد

فدي السدابق . وتنوعها سوف نتعرض فقدط لدبعض أهدم األجنداس الممرضدة للنبدات

كان هناك اتفاق بين علماء أمراض النبات وضع الفطريدات الممرضدة فدي مملكدة 

 ،Kingdom: Myceteae))واحد  

 Lower fungiأما اآلن فبعض الفطريات التي كانت تعرف بالفطريات الدنيئدة 

مثددل   Kingdom: Protozoaتوضددع ضددمن الكائنددات التابعددة لمملكددة البدددائيات 

Plasmodiophoromycetes and Myxomycetes  أو إلددي مملكددة الكرومسدددتا

Kingdom: Chromesta  مثلOomycetes . 

 ,Chytridiomycetes, Zygomycetes)أمددددددا الفطريددددددات الحقيقيددددددة 

Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes)  فحنهددا بقيددت فددي

 Kingdom: Fungiمملكة الفطريات 

مدع التعدديل  (جدورج أجدرويس)والتصنيف التالي حسب كتاب أمراض النبدات 

(Agrios,1977.) 

 :توضع الفطريات الممرضة للنبات في ثالث ممالك

 :(Kingdom: Protozoa) مملكة األوليات  -1

أشددكال  ،ليددة، بالزموديددوم، مسددتعمراتتضددم هددذه المملكددة كائنددات وحيددد  الخ

بسيطة من عديد  الخاليا أو مبتلعات، والمملكدة تحتدو  علدى العديدد مدن الكائندات 
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 Myxomycetes andالفطريدات الهالميدة )بجاندب الكائندات الشدبيهة بالفطريدات 

Plasmodiophoromycetes). 

 وهي تكدون  Slime molds)) Myxomycota  شعبة الفطريات الهالمية ( أ

 بالزموديوم أو شبيه بالبالزموديوم 

 :Plasmodiophoromycota  Phylumشعبة الفطريات ( ب

 : وتضم بعض الفطريات الممرضة للنبات مثل

Plasmodiophora brassicae المسبب لمرض الجذر الصولجاني في الصليبيات 

Polymyxa graminis يتطفل على القمح و الحبوب وينقل الفيروسات النباتية 

Spongospora subterranea  المسبب لمرض الجرب المسحوقي في البطاطس 

 Kingdom: Chromista  مملكة كروميستا  -2

 .وتضم الفطريات البيضية والطحالب البنية والدياتومات

  phylum: Oomycotaشعبة الفطريات البيضية 

 Class: oomycetesطائفة الفطريات البيضية 

 Order: Saprolegniasوتضم رتبة 

 المسبب لعفن الجذور في البازالء Aphanomyces euteichesوتحتو  على الفطر 

 :ويقع تحتها ثال  فصائل Order: Peronosporalesوتضم رتبة 

1- Family: Pythiaceae 

المسدبب لمددرض مدوت البدادرات وعفددن  Pythium sppوتحتدو  علدى الفطدر 

 .البذور والجذور

 . مرض اللفحة المتأخر  في البطاطس والطماطمالمسبب ل  Phytophthora sppوالفطر
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2- Family: Peronosporaceae                  

مثدل البيدداض )وتضدم مجموعدة الفطريددات المسدببة ألمددراض البيداض الزغبددي 

  (البياض الزغبي في القرعيات –الزغبي في العنب 

3- Family: Albuginacea                 

المسدددبب لمدددرض الصددددأ األبددديض فدددي   Albugo candidaوتضدددم الفطدددر 

 .الصليبيات

 Kingdom: Fungi : مملكة الفطريات -1

 :وتضم أربع شعب هي

 Phylum:Chytridiomycota  شعبة الفطريات الكتيريدية -1

 Zygomycota:Phylum    شعبة الفطريات الزيجوية      -2

 Ascomycota:  Phylum  شعبة الفطريات األسكية      -1

 Basidiomycota:  Phylum  الباذيدية    شعبة الفطريات  -4

 Zygomycota:Phylum شعبة الفطريات الزيجوية  -0

وتتميدز أفددراد هدذه المجموعددة مدن الفطريددات بدأن الميسددليوم غيدر مقسددم بجدددر 

تكددون جددراثيم الجنسددية غيددر متحركددة فددي حددواف  جرثوميددة، وتكددون  ،عرضددية

تنتج من اتحداد جدامطتين  Zygosporesجراثيم جنسية تعرف بالجراثيم الزيجوية 

 .متشابهتين في الشكل

 Class: Zygomycetesطائفة الفطريات الزيجوية 

وتضم الفطريات المسببة لعفن الخبز، ومنها مترممات وطفيليات على اإلنسان 

 .والنبات والحيوان
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 Order: Mucoralesرتبة 

الطدر   المسبب لعفن الخبدز والعفدن Rhizopus sppوتضم هذه الرتبة الجنس 

المسددبب لمددرض  Choanphora sppوالجددنس . فددي ثمددار الخضددروات والفاكهددة

المسدددبب لعفدددن الثمدددار فدددي  Mucor sppالعفدددن الطدددر  فدددي القدددرع، والجدددنس 

 .الخضروات والفاكهة

وتضدم مجموعدة أخدرى مدن الفطريدات تعدرف بفطريدات الجدذور بددالميكوريزا 

(Endo mycorrhiza( )ور أو التربددةتكددون جددراثيم كالميديددة فددي الجددذ .) ومنهددا

 .Glomus sppالجنس 

 Phylum Ascomycota شعبة الفطريات األسكية   -1

بأن الميسيليوم مقسم بجدر عرضية وتكون ( الزقية)وتتميز الفطريات األسكية 

. جددراثيم ال جنسددية  تعددرف بددالجراثيم الكونيديددة أمددا حددر  أو فددي تراكيددب ثمريددة

 7عاد  تكون في مجموعات كل  0األسكية  وتكون جراثيم جنسية تعرف بالجراثيم

 (Ascusجراثيم في كيس أسكي

  Hemiascomycotina:Sub- phylum تحت شعبة الفطريات األسكية -0

وتتميز بدأن الكديس األسدكي عدار  ولديس داخدل تراكيدب ثمريدة وتضدم طائفدة  

Class: Archiascomycetes  بهدددا مجموعدددة مدددن الفطريدددات المتبايندددة وصدددعبة

 Taphrina sppمنهدا الفطدر   Order: Taphrinalesقدع تحتهدا رتبدة الوصدف وي

 .المسبب لمرض تجعد أوراق الخو 

وتتميدز بأنهدا وحيدد   Class: Saccharomycesوتضدم أيضدا  طائفدة الخمدائر  

 .Saccharomyces cerevisiaeالخلية وتتكاثر بالتبرعم ومنها خمير  الخبز 
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  Euascomycotinatina:Sub- phylum تحت شعبة الفطريات األسكية -0

 Filamentous ascomycetesوتضددم مجموعددة الفطريددات األسددكية الخيطيددة 

 :ويقع تحتها خمس طوائف

 :Plectomycetes Classطائفة الفطريات  -0

 وتتميز فطريدات هدذه المجموعدة بأنهدا تكدون أجسدام ثمريدة مغلقدة مدن الندوع 

((Cleistothecia مدددراض البيددداض الددددقيقي  وتضدددم رتبدددة الفطريدددات المسدددببة أل

Order: Erysiphales   جبارية التطفلإوهي فطريات  . 

 :Pyrenomycetes Classطائفة الفطريات  -0

وتتميدز فطريددات هددذه المجموعدة بأنهددا تكددون أجسددام ثمريدة دوقيددة الشددكل مددن 

 :وتضم هذه الطائفة الرتب التالية (Perithecia) النوع

 Order: Hypocreales رتبة الفطريات  -0    

والطدددور الجنسدددي لددده   Hypocrea sppالفطدددر :وتضدددم األجنددداس التاليدددة

Trichoderma spp   والفطر Necteria spp  المسدبب لتقرحدات السداق واألفدرع

 Phialophoraوالطدور الجنسدي لده  Melanospora sppوالفطدر  فدي األشدجار،

spp  والفطددرGibberella spp-  الددذر  المسددبب لمددرض عفددن القدددم والسدداق فددي

  .المسبب لمرض األرجوت في الشليم  Claviceps sppوالفطر 

 Order Microascales رتبة الفطريات  -0

المسددبب لمددرض ذبددول البلددوط وتقرحددات  Ceratomyces sppوتضددم الفطددر 

 .اشجار الفاكهة وعفن جذور البطاطا
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 Order: Phyllacchorales رتبة الفطريات  -1

والفطدددر  ،المسدددبب ألمدددراض األنثراكندددوز Glomerella sppوتضددم الفطدددر 

Phyllachora spp المسبب لتبقعات اوراق النجيليات. 

 Order: Ophiostomatales رتبة الفطريات  -1

 Phiostoma ulmiوتضم الفطر 

 Order Diaporthales رتبة الفطريات  -9

المسبب لمرض عفن الباذنجان وفدول الصدويا،  Diaporthe sppوتضم الفطر 

المسدددددددددبب لتبقعدددددددددات األوراق، والفطدددددددددر  Gnomonia spp والفطدددددددددر

Gaeumannomyces spp  المسبب لمرض المدوت الشدامل فدي الحبدوب، والفطدر

Cryphonectria spp  والفطدددر (. ابدددوفرو )المسدددبب لمدددرض لفحدددة الكسدددتناء

Leucostoma spp  المسبب لتقرح اشجار الخو. 

 Order: Xylariales رتبة الفطريات  -3

المسدبب لمددرض التقدرح فددي اشدجار الحددور،  Hypoxylon spp وتضدم الفطدر

  Xylaria sppوالفطددر  ،المسددبب ألمددراض الجددذور Roselinia sppوالفطددر 

المسدبب  Eutpa sppالمسبب لمرض تقرحات األشجار وتحلل األخشاب، والفطر 

 .لمرض التقرحات في اشجار الفاكهة

  Class: Loculoaascomycetesطائفة الفطريات   -1

وتتميددز بوجددود وسددائد هيفيددة، وتوجددد األكيدداس األسددكية فددي تجدداويف الوسددائد 

 الكيس األسكي مزدوج الجدار ،(حشية كتلة من ميسيليوم الفطر)الهيفية 

 :وتضم الرتب التالية
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1-  Order: Dothedeales 

ال تحتو  التجاويف على هيفات عقيمدة وهدي ذات فتحدة قميدة الكديس األسدكي 

األسددددددكية وحيددددددد  أوعديددددددد  الخاليددددددا، وتضددددددم الفطددددددر  الجددددددراثيم ،بيضددددداو 

Mycosphaerela spp  المسبب لتبقعدات األوراق والفطدرspp Elsinoe  المسدبب

 .لمرض الجرب في الحمضيات

2- Order: Capnodiales 

الجسددددم الثمددددر  داخددددل حشددددية هيفيددددة مفككددددة داكنددددة اللددددون وتضددددم الفطددددر 

Capnodium spp ألشجارالمسبب لآلعفان الهبابية في ا. 

 Order: Pleosporalesرتبة  -1

  :وتضم الفطريات التالية

المسددبب لمددرض تبقددع وعفددن الجددذور فددي القمددح  Cochiobolus sppالفطددر 

المسدبب لمدرض تبقدع  Setosphaeria sppوالفطدر  Pyrenophora sppوالفطدر 

المسددبب لمددرض العفددن  Pleospora sppاألوراق فددي القمددح والشددعير، والفطددر 

المسدبب لمدرض عفدن القددم  Leptosphaeria sppوالفطدر  ،فدي الطمداطماألسدود 

 .المسبب لمرض جرب التفاح Venturia inaequalesفي الكرنب والفطر  

المسددددبب للعفددددن األسددددود فددددي العنددددب، والفطددددر  Guignaria sppوالفطددددر 

Dibotryon spp المسبب لمرض العفن األسود في الكرز. 

 Class: Discomycetesطائفة الفطريات  -1

األكياس األسكية اسطوانية  Apotheciaالثمار األسكية طبقية الشكل من النوع 

 :وتضم الرتب التالية. الشكل ويوجد بينها هيفات عقيمة
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1- Order: Rhytismales  

تتميز األكياس األسكية بأنها شفافة أو بنيدة اللدون بيضداوية الدي خيطيدة الشدكل 

 .بب لمرض تبقع اوراق أشجار الصنوبرالمس Hypoderma sppوتضم الفطر 

 .المسبب لمرض لفحة أوراق أشجار الصنوبر Lophodermium sppالفطر 

 .شجار الصنوبرأالمسبب لمرض التعر  في  Rhabdocline sppالفطر 

 .المسبب لمرض التبقع القطراني في األشجار Rhtisma sppالفطر 

2-Order: Hetotiales  

الجددراثيم األسددكية  ،Apotheciaل مددن النددوع  تكددون جسددم ثمددر  طبقددي الشددك

كروية أو متطاولة أو خيطية ومقسمة بواحدد أو أكثدر مدن الجددر عرضدية وتضدم 

المسبب لمرض لعفن البني في األشجار  Monilinia sppالفطر : الفطريات التالية

المسبب لمرض العفن الطر  فدي  Sclerotinia sppوالفطر . ذات النوا  الحجرية

المسددبب لمددرض عفددن األبصددال فددي   Stromatinia sppت، والفطددر الخضددروا

المسبب لمدرض تبقدع أوراق البرسديم،  Pseudopeziza sppالجالديولس، والفطر 

 .المسبب لمرض التبقع األسود في السفرجل Diplocarpon sppوالفطر 

  Class: Deuteromycetesطائفة الفطريات الناقصة  -9

يسدديليوم مقسددم بجدددر عرضددية وتكددون جددراثيم ال افددراد هددذه المجموعددة ذات م

التكدداثر الجنسددي غيددر  (اسددبودوكيم –سددرفيوالت  –بكنيددديم  –كونيديددة )جنسددية 

 : وتضم تحت طائفة .موجود أو غير معروف لها طور جنسي

0-  Sub class: Coelomycetidae 
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تكدددون افدددراد هدددذه المجموعدددة الجدددراثيم الكونيديدددة داخدددل أوعيدددة بكنيديدددة أو 

وتحتددو   Order: Spheropsidalesوتضددم رتبددة ( كويمددات فطريددة)يوالت سددرف

المسدبب لمدرض اللفحدة فدي البسدلة والفدول البلدد ،  Ascochyta sppعلدى الفطدر 

 Septoria sppالمسددبب ألمددراض الدددبلوديا والفطددر  Diplodia sppوالفطددر  

ي تضدم التMelanconiales المسبب لمرض تبقع أوراق القمح، وتضم أيضا  رتبة 

 .المسبب ألمراض األنثراكنوز Colletotrichum sppالفطر 

2-  Sub class: Hyphomycetidae   

تكون جراثيم كونيدية على الهيفدا أو بدداخلها وتكدون الجدراثيم معرضدة للهدواء 

وتحتو  علدى الفطريدات  Order: Hyphales (Moniliales) :مباشر  وتضم رتبة

والفطدددر  ،المسدددبب ألمدددراض تبقدددع األوراق Alternaria sppالفطدددر : التاليدددة

Aspergillus spp والفطدر  ،المسدبب ألمدراض أعفدان الثمدارBipolaris spp, 

Drechslerea spp, Exserohilum spp (Helminthosporium spp)   المسدبب

المسدبب ألمدراض  Botrytis sppوالفطر ، لمرض اللفحة وعفن الجذور في القمح

المسبب لمرض تبقع األوراق والفطدر  Cercospora sppوالفطر  ،العفن الرماد 

Fusarium spp والفطدددر , المسددبب ألمددراض الدددذبول الوعددائي وعفددن الجددذور

Pencillium spp والفطدر  ،المسدبب ألعفدان الثمدار فدي المدوالحThielaviopsis 

spp  المسددبب لمددرض اللفحددة السددوداء فددي النخيددل والفطددرVerticillium spp 

وهو من الفطريدات  Trichoderm sppالذبول الوعائي والفطر  المسبب ألمراض

المفيددد  والتددي تسددتخدم حاليددا  فددي المكافحددة الحيويددة ضددد العديددد مددن الفطريددات 

 .الممرضة

 Sub class: Agonomycetideتحت طائفة  -1
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وتضددددم الفطددددر  Mycelia steriliaوتضددددم الفطريددددات عقيمددددة الميسدددديليوم 

Rhizoctonia spp فدان الجدذور والفطدر المسدبب ألعSclerotium spp  المسدبب

 .لعفن قاعد  الساق والجذور

 Phylum: Basidiomycotaشعبة الفطريات الباذيدية  -1

تكون جراثيم جنسية تعرف بالجراثيم الباذيدية على حوامل صدولجانية تعدرف 

 :بالباذيديوم وتضم

عدة وتضدم هدذه الرتبدة مجمو  Order: Ustilaginalesرتباة التفحماات  -0

التفحم السائب والتفحم المغطدى فدي القمدح )من الفطريات المسببة ألمراض التفحم 

  .(تفحم البصل –تفحم الذر  الرفيعة  –والشعير 

وتضم الفطريات المسببة ألمراض  Order: Uredinalesرتبة األصداء  -0

 .األصداء في العديد من المحاصيل الزراعية ونباتات الزينة واألشجار

 Exobasidialesرتبة  -1

الباذيديوم يتكدون علدى سدطح األنسدجة المتطفدل  ،ال تكون أجسام ثمرية باذيدية

المسدبب للتددرنات علدى أوراق وازهدار  Exobasidium sppعليها وتضدم الفطدر 

 .وسيقان نباتات الزينة

  Ceratobasidalesرتبة  -1

لفطر والباذيديوم غير مقسم وتضم الطور الجنسي ل.الثمر  الباذيدية تشبه السوط

المسددبب  Typhola sppوالفطددر  Thanatephorus sppريزوكتونيددا سددوالني 

 (.النجيل)لمرض العفن الثلجي في المسطحات الخضراء 

 :Agricales Order(  المشروم)رتبة عيش الغرا   -9
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الباذيدددديوم غيدددر مقسدددم وتحتدددو  علدددى العديدددد مدددن الفطريدددات منهدددا الفطدددر 

Armillaria spp لجذور في األشجارالمسبب ألمراض اعفان ا. 

 :Aphyllophorales Orderرتبة  -3

ويتكون الباذيدديوم علدى   Polyporesالباذيديوم غير مقسم وتعرف بالفطريات 

وتحتدو  علدى . هيفا منتجة للطبقة الخصدبة والمبطندة لسدطوح األنابيدب الصدغير 

 المسددبب لعفددن القلددب  Heterobasidium sppالعديددد مددن الفطريددات منهددا الفطددر 

 المسددبب لعفددن الجددذور وقاعددد  السدداق  Ganoderma sppألشددجار والفطددر فددي ا

 .في األشجار





 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 البيضية األمراض المتسببة عن الفطريات

 





 

 

 الفصل الثاني

 البيضية األمراض المتسببة عن الفطريات

 

ندوع  500أكثدر مدن  kingdom: Chromista   يوجدد تحدت مملكدة كروميسدتا

 (Water moldفطريدات العفدن المدائي )ت شبيه بالفطريدات يطلدق عليهدا من كائنا

حي  تمتص غدذائها مدن المداء أو التربدة المحيطدة بهدا أو تختدرق كدائن حدي اخدر 

( Egg fungi)فطريدات بيضدية  Oomycetesلتحصدل علدى غدذائها وتعندي كلمددة 

وال يحتددو  جدددارها علددى  Oogoniaذات تركيددب تحتددو  علددى جاميتددات أنثويددة 

( (Celluloseكيتددين كبقيددة الفطريددات وإنمددا تحتددو  علددى خلدديط مددن السدديليلوز 

لخيط الفطر  غيدر مقسدم او ..Glycan ((beta 1-3-beta 1-6 glucansوالجلسين 

وتنددتج جددراثيم جنسددية . (2n)والطددور الخضددر  ثنددائي األتويددة . بجدددر عرضددية

 .(انجياجراثيم سابحة لها هدبين توجد داخل أسبور)وجراثيم الجنسية 

 kingdom: Chromista كروميستامملكة ويتبع 

  Class: Oomycetesطائفة الفطريات البيضية

وتتميدددز هدددذه  (Fungus-like organisms)كائندددات شدددبيهه بالفطريددداتوهدددي 

 :المجموعة من الفطريات

 Oosporesالتكاثر الجنسي يتم بحنتاج الجراثيم البيضية  -1

سدابحة ذات هددبين أحددهما كربداجي جدراثيم هدبيدة  :الجراثيم الالجنسدية -2

 .واألخر ريشي
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وتحتدو  هدذه الرتبدة علدى ثدال   Order: Peronosporales) ) رتبدةوتضدم  

فصائل تضم العديد من األجناس الفطرية التي تسبب أمراض للنباتدات مثدل مدوت 

للبادرات للعديد من المحاصيل ومرض اللفحدة المتدأخر  فدي البطداطس والطمداطم 

ض زغبي على العنب والخس والذر  والكرنب والعديد من النباتات وأمراض البيا

 .األخرى ومرض الصدأ األبيض

 :ويتبع هذه الرتبة ثال  فصائل هي

  (Family: Pythiaceace)الفصيلة األولى 

  Pythium sppوالجنس   Phytophthora sppويقع تحت هذه الفصيلة الجنس

وتضددم الفطريددات المسددببة  (Family: Peronosporaceae)الفصاايلة الثانيااة 

 .ألمراض البياض الزغبي

لمدرض وتضم الفطريدات المسدببة ( Family: Albuginaceae)الفصيلة الثالثة 

 (.الصدأ األبيض

 

 األمراض المتسببة عن الفطر فيتوفثورا

Diseases caused by Phytophthora spp 

 .مرض اللفحة المتأخر  في البطاطس والطماطم .1

 .في الكوسة (فيتوفثورا)الثمار عفن القاعد  و .2

 .عفن الفيتوفثورا على ثمار الخيار .1

 .عفن جذور الفبتوفثورا في البرسيم .4

 .في النخيل( الفيتوفثورا)عفن البرعم  .5

   .التصم  في الحمضيات .5
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 :مرض اللفحة المتأخرة في البطاطس والطماطم .0

Late blight of potato and tomato 

  :قتصاديةالاألهمية ا

م علددى 1741م علددى البطدداطس وسددجل عددام 1745رض منددذ عددام عددرف المدد

المرض الطماطم وللمرض أهمية تاريخية في شمال أمريكا وأوروبا  عندما  هر 

ويصديب الفطدـر العدـديد مدن .يرلنددا وتسدبب فدي حددو  مجاعدةابحالة وبائيدة فدي 

طدر ويوجدد للف. النباتات التابعدة للعائلدة الباذنجانيدة وخاصدة البطداطس والطماطدـم

ويعدد . قددرتهما اإلمراضدية فديتختلدف  (Race-T-1)و (Race-TO)ساللتين همدا 

المرض من أهم أمدراض البطداطس ويصديب الفطدـر نباتدات الطمداطم والباذنجدان 

 .والفلفل

 Phytophthora infestans (Mont.) dBy   :المسب 

عفدن للجدذور  –الدذبول الطدر  )يسبب الفطر فيتوفثورا العديدد مدن األمدراض 

للعديدد مدن  ويسبب لفحدة( أعفان الدرنات والكورمات -لسيقان اأعفان  –وللقاعد  

نباتدات الخضدر والفاكهدة ولفحدة ألشددجار الغابدات ولفحدة لدبعض محاصديل الحقددل 

ويالئددم water-mold ويعددد الفطددر مددن فطريددات العفددن المددائي  .ونباتددات الزينددة

ع الفطدر صدف الفطريدات يتبدو.  حدو  اإلصابة بالفطر وجود الرطوبة المرتفعدة

البيضية ويكون الفطر حوامل أسبورانجية تخرج من خالل ثغدور األوراق أو مدن 

خددالل العديسدددات فدددي درندددات البطدداطس ويتميدددز الحامدددل األسدددبورانجي بوجدددود 

وتتكددددون األكيدددداس . خددددات تحدددددد أمدددداكن تكددددوين األكيدددداس األسددددبورانجيةانتفا

ما يقتددددرب نضددددج الكدددديس األسددددبورانجية مفددددرد  علددددى نهايددددات الفددددروع وعنددددد

من النضج تندتفخ نهايدة الفدرع قلديال  نتيجدة نمدو فدرع  (1شكل رقم ) األسبورانجي

 Oosporesنداتج التكداثر الجنسدي جدراثيم بيضدية  .جديد من الحامل األسبورانجي

 .(1 شكل رقم)
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 اكياس اسبورانجية

 

  تحرر الجراثيم السابحة من األسبورانجيا

 

 جراثيم بيضية داخل نسيج العائل

 

 ة سميكة الجدارجراثيم بيضي

(From  Schumann, G.L. and C. J. D’Arcy) 

األكياس األسبورانجية والجراثيم البيضية التي يكونها الفطر فيتوفثورا  (1)شكل رقم 

 .تحت المجهر

 .البطاطس والطماطم :العوائل

  :أعراض وعالمات المرض

لماء وتحاط ت هر بقع أو تلطخات داكنة اللون غير منت ـمة الشـكل مشـبعة  با

البقدع بهالددة صدـفراء اللددون علدى قمددة وحدـواف األوراق السددـفلية وتحدت  ددـروف 

الرطـوبة المرتفعة يتكشف ميسـيليوم الفطـر األبيض اللدون علدى السدـطح السدـفلى 

وي ـهر أيضـا على سيقان النباتات المصـابة تقـرحات سدـوداء اللدون مدن  ،للورقة
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قـدم اإلصـابة تموت النباتات، ويتكشـف المرض وبت. (2شكل رقم ) الميتةاألنسجة 

 تحت   بسـرعة على المجموع  الخضـر

 

 حقل مصاب بمرض اللفحة المتأخر  في البطاطس( 2)شكل رقم 

  

From  Schumann, G.L. and C. J. D’Arcy 

 (ب)                                (          أ)

 سعلى البطاط Phytophthora infestansأعراض اإلصابة بالفطر  : (1)شكل رقم 

 .تجرثم الفطر فيتوفثورا على درنة البطاطس( أ  

الحد  التلدون البندي علدى ألوراق والنمددو . )تجدرثم الفطدر علدى األوراق والسداق(  ب

 (.األسبورانجيةالفطر  األبيض عبار  عن أسبورنجيات الفطر والحوامل 
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ت هر األعدـراض علدى الددرنات بشدـكل تقرحدات غدائر   . ـروف المنا  الرطب

ويصديب الفطدر أيضدا  الددرنات فدي المخدزن وغالبدا  مدا ( 1شدكل رقدم ) بنية اللدون

أوراق  بينما ت هر األعراض علىتصاب الدرنات بمرض العفن الطر  البكتير  

يتكدون وأخيدرا  .متصـلة بالنبداتالثمار ى وتبقوثمار الطماطم بشكل بقع بنية مائية 

ي هدر عفدن طدـرى علدى الثمدار وقدد .بقع بنية داكنة علدى ثمدار الطمداطم المصدابة

 مسببا  أعراض تخطيط داكنة اللدونقاعد  ساق الطماطم ويصيب الفطر . المصابة

وعند عمل قطاع طولي في قاعد  النبات ي هر تلون لألنسدجة الداخليدة شدكل رقدم 

ا  ما يتكون على األوراق أسدبورانجيات الفطدر والحوامدل األسدبورانجية غالب .(4)

 .تحت  روف المنا  الرطب

 

بقع مائية داكنة على 
 األوراق

 

تلون األنسجة الداخلية 
 لقاعد  الساق بلون بني

 

 بقع داكنة على ثمار الطماطم

From  Schumann, G.L. and C. J. D’Arcy 

 أعراض اإلصابة بالفطر فيتوفثورا على الطماطم (4)شكل رقم 
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 (تكاثر ال جنسي)األسبورانجية التي يكونها الفطر فيتوفثورا األكياس 

  

From  Schumann, G.L. and C. J. D’Arcy 

 إنبات الكيس األسبورانجي              وجرثومة بيضية عضو التذكير 

 والجرثومة البيضية  (تكاثر ال جنسي)األكياس األسبورانجية  (5)شكل رقم 

 (جرثومة جنسية)

 :المكافحة

 اومدددة أو زراعدددـة درندددات سدددليمة خاليدددة مدددن المسدددببصدددـناف مقأزراعدددـة  -1

 .المرضي

 .التخلص من الحشائش التابعة للعائلة الباذنجانية -2
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 .أتباع دور  زراعية كل سنتين -1

 .في مكافحة المرض Ridomil (Metaalaxyl) يفيد الرش بمبيد ريدوميل -4

زايندددب  :ثدددلمعاملدددة النباتدددات المصدددابة بمبيددددات دايثيوكاربامدددات الفطريدددة م -5

      انكوزيددب هددي األكثددر فاعليددة فددي مكافحددة المددرض أو مخلددوط مددن مبيددد مو

 .ميتالكسايل و مبيد مانكوزيب يعطي مكافحة جيد  جدا لهذا المرض

 

 :في الكوسة (فيتوفثورا)عفن القاعدة والثمار  .0

Phytopthora Crown and Fruit Rot 

 Phytophthora capsici  :المسب 

 (Yellow squash - Cucurbita pepo) الكوسة :العائل

 : األعراض

ي هر ذبول عام على النباتات الكوسة، وتتلون قاعد  النبات بلون بني فاتح في 

وتتلدون ثمدار النبدات المصداب بلدون  ،بداية اإلصابة ثم تموت أنسجة قاعد  السداق

طدر بني وتصبح مشبعة بالماء ثم تتلون بلون بني داكدن وتتكدون اسدبورانجيات الف

 (.1شكل رقم )على الثمار المصابة 

 : المكافحة

 .تجنب الرش فوق سطح النباتات .1

اتبدددداع دور  زراعيددددة ال يدددددخل فيهددددا الطمدددداطم، البطدددداطس، الفلفددددل،  .2

 .والباذنجان

 .الرش بالمبيدات الفطرية مثل مبيد ميتالكسيل يقلل من الخسائر .1
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 اسبورانجيات الفطر تحت المجهر األعراض على ثمر  الكوسة

(From Zitter, et. al., 1996). 

 .األعراض على ثمر  الكوسة واسبورانجيات الفطر تحت المجهر (1)شكل رقم 

 :عفن الفيتوفثورا على ثمار الخيار -1

Phytophthora Fruit Rot 

 Phytophthora capsici  :المسب 

  Cucumber sativusالخيار   :العائل

 : األعراض

طح التربدة نمدوات الفطدر البيضداء وهدي عبدار  ي هر على الثمار المالمسة لس

عن الحوامل األسبورانجية واألكياس األسدبورانجية الليمونيدة الشدكل التدي يكونهدا 

 .(1شكل رقم )الفطر 
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 األعراض على ثمر  الخيار

 

 اسبورانجيات الفطر تحت المجهر

(From Zitter, et. al., 1996). 

 األعراض على ثمر  الخيار واسبورانجيات الفطر تحت المجهر ( 1)شكل رقم 

 : المكافحة

 .تجنب الرش فوق سطح النباتات .1

 .والباذنجان ،الفلفل ،البطاطس ،اع دور  زراعية ال يدخل فيها الطماطماتب .2

 .الرش بالمبيدات الفطرية مثل مبيد ميتالكسيل يقلل من الخسائر .1

 

 :عفن جذور الفبتوفثورا في البرسيم -1

Phytophthora Root Rot of Alfalfa 

درات، يعد من األمراض الهامة التي تصيب بادرات البرسديم مسدببة مدوت للبدا

ويصديب أيضدا  النباتددات فدي أ  مرحلدة مددن مراحدل النمدو، وتددزداد شدد  اإلصددابة 

 . المرض في األراضي السيئة الصرف أو التي تروى بطريقة الرش

 f. sp. medicaginis Phytophthora megasperma : المسب 



 55 المتسببة عن الفطريات البيضيةاألمراض : الفصل الثاني
 

  :األعراض وعالمات المرض

ياه في الحقل ويحد  ت هر األعراض على نباتات البرسيم في مناطق تجمع الم

موت للنباتات في بقع غير منت مة، ويصديب الفطدر الجدذر الرئيسدي تحدت سدطح 

شكل رقدم )التربة وعند قطع الجذر طوليا  ي هر تلون بني لألنسجة الداخلية للجذر

ويسبب الفطر أيضا  عفن لجذور النباتات الكبير  ويتضرر المجموع الجدذر  (. 1

نقدددص العناصدددر الغذائيدددة مثدددل  .مندددا  الرطدددبخاصدددة فدددي مواسدددم النمدددو ذات ال

البوتاسدديوم والمنجنيددز  والكبريددت والبددورن يزيددد مددن شددد  اإلصددابة بددالمرض،  

وي هر على الجذر عفن بلون بني . وت هر أعراض الذبول على النباتات المصابة

التقرحدات  الجافدة تتلدون محمر على قشر  الجذر الرئيسدي وتحدت  دروف التربدة

 .هر على النباتات أعراض التقزم ويقل إنتاج المحصولبلون اسود، وي 

األعراض على جذور بادرات 
 البرسيم

 موت األنسجة الداخلية للجذر الرئيسي

(From I P.M) University of Illinois at Urbana-Champaign. 

 في البرسيمأعراض مرض عفن جذور الفبتوفثورا   (1)شكل رقم 

 :المكافحة

 . زراعة أصناف مقاومة -1

http://www.uiuc.edu/
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 .زياد  الر  يزيد من شد  اإلصابة ويزيد من انتشار المرض -2

 .مكافحة الحشائش -1

 .معاملة البذور بمبيد ميتالكسيل -4

 :في النخيل( الفيتوفثورا)عفن البرعم  -9

Phytophthora Diseases (Bud Rot – Heart rot) 

  Phytophthora palmivora: المسب 

يسدبب الفطدر ذبدول وعفدن للبدرعم وعفدن القاعدد   وتبقعدات أوراق   :األعراض

على العديد من أجناس النخيل خاصة تحت طروف المندا  الددافىء ( 1شكل رقم )

وللفطر مد  واسع من العوائل إال أن بعض سالالت الفطر تكون متخصصة على 

 .جنس واحد من النخيل

 

األعراض  نخيل     Cocos nucifera 

 

 األعراض على نخيل واشنجتونيا

(Elliott, M. L et.al.2004) 

 أعراض اإلصابة بالفطر فيتوفثورا على النخيل :(1)شكل رقم  

 :المكافحة
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 :مبيدات الفطرية التاليةالرش بأحد ال -0

Fosetyl-aluminum- metlaxyl-propamocarb and mefenoxam 

 

 :التصمغ في الحمضيات -3

 :األهمية االقتصادية

مدن أهدم وأخطدر األمدراض الفطريدة التدي فدي الحمضدبات يعد مرض التصم  

يصديب الفطدر الشدتالت فدي المشدتل مسدببا  ذبدوال  فجائيدا   ،تنتقل عن طريق التربدة

فدي أشدجار  التصدم ولشتالت الصغير  ويسبب  الفطر أيضا  عفن القدم والجذور ل

 . الحمضيات

   Phytophthora parasitica Dast :المسب 

Phytophthora citrophora (R.E.Sm.& E.H.Sm)                     

 : األعراض

عفددن و( 1شددكل رقددم ) عفددن القدددم بددالقرب مددن سددطح التربددةت هددر أعددراض 

وتحد  العدوى بالفطر من خالل الجدروح أو مدن التشدققات  عفن للحاءو ،للجذور

يصدداحب ووغالبددا  مددا  ،فددي اللحدداء عنددد قاعددد  الجددذع بددالقرب مددن سددطح التربددة

مدوت لألشدجار الصدغير  العمدر بينمدا  يسبب المرض .صمغية إفرازاتالتقرحات 

غصدان ي هر على األشجار المتقدمدة فدي العمدر أعدراض التددهور ومدوت قمدة األ

 .وضعف نمو األشجار نتيجة لتحلل للجذور المغذية
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(Timmer, et. al.,.. 2000)  

 Phytophthora parasiticaتقرحات على جذع شجر  مصابة بالفطر ( 1)شكل رقم 

 : المكافحة

  .الحمضيات من حي  قابليتها لإلصابة تختلف -1

أو رش النباتات بمبيدد فوسدتايل  (Metalaxyl)معاملة التربة بمبيد ميتاالكسيل  -2

 ( Fosetyl -Al)الـ 

 :أتباع اإلجراءات الصحية وتشمل -1

منع تلو  التربة عن طريق عدم زراعة أجزاء نبدات مصدابة بدالمرض أو   (أ

 .بة المشتل أو تلو  األدوات والمعدات الزراعيةنقل تربة ملوثة بالفطر إلى تر

 .االعتدال في الر ( ب

 .تجنب حدو  جروح حول جذع الشجر  ( ج

دهان جذع الشجر  بمعجون يحتو  على مبيدات فطرية نحاسية أو مبيدات ( د

 .فطرية جهازية مثل ميتاالكسيل أو فوستايل الـ
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 Pythium spp  بثيوم األمراض المتسببة عن الفطر

 .لفحة البثيوم في النجيل -1

 .موت البادرات وعفن الجذور في القرعيات -2

 .أمـراض مـوت البادرات في الخس والطماطم والفلفل والباذنجان -1

 . مـوت البادرات في البقوليات -4

 

 :لفحة البثيوم في النجيل -0

  Pythium ultimum: المسب  

 

 تحرر الجراثيم الهدبية من اسبورنجيا

 

 إنبات مباشر للجرثومة البيضية

(From Allen, T.W., A. Martinez, and L.L. Burpee). 

 .تحت المجهر Pythium sppشكل الفطر ( 1)شكل رقم 

 تحرر الجراثيم الهدبية من اسبورنجيا - أ

 إنبات مباشر للجرثومة البيضية -  
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 جرثومة بيضية سميكة الجدار

 

 عضو التأني   وعضو التذكير

(From Allen, T.W., A. Martinez, and L.L. Burpee). 

 للفطر بثيوم تحت المجهرعضو التأني  وعضو التذكير  (2)شكل رقم 

 :  أعراض وعالمات المرض

ت هر أعراض لفحة البثيوم واضحة في المنا  الدافئ الرطب عند تبلدل أوراق 

ساعة على األقل وتزداد شد  المرض عندما تكون درجة الحرار   12النجيل لمد  

بلددون م وت هددر األعددراض علددى األوراق 20م ودرجددة حددرار  الليددل 27بالنهددار 

 .(1شكل رقم )اكن بنفسجية اللون في بقع مستدير  أو غير منت مة أخضر د

سدم فدي القطدر وقدد يمتدد حجدم التلطخدات  20 -1ويختلف حجم التلطخات مدن 

وتتحددد ببعضددها مسددببة ضدددرر كبيددر للمسدداحة الخضدددراء فددي مالعددب الجولدددف 

ادين والحقدددول  وقدددد ت هدددر يدددوالمالعدددب الرياضدددية والنجيدددل المدددزروع فدددي الم

شكل خطوط عند انتشار الفطدر بدأدوات جدز وتهدذيب النجيدل ويسدبب األعراض ب

 .  وراق وعفن للجذورالفطر أيضا  لفحة لأل

حيدد  ي هددر نمددو  cottony blightويعددرف المددرض أيضددا  بالفحددة القطنيددة 

حيدد  ينتشددر النمددو  (1شددكل رقددم )ميسددليومي ابدديض علددى المسدداحات المصددابة 

 .صة عند سقوط األمطار ليال  الميسليومي بوضوح في الصباح الباكر خا
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  :المكافحة

 .يفيد في مكافحة المرض (Metalaxyl )الرش بمبيد ريدوميل  -1

 

 بقع بنفسجية اللون  في المسطح األخضر

 

 نمو الفطر ذلت ميسيليوم ابيض اللون

    (Allen, T.W., A. Martinez, and L.L. Burpee. From) 

 .أعراض مرض اللفحة القطنية (1)شكل رقم 

 :لبادرات وعفن الجذور في القرعياتموت ا -0

Damping -off and root rot of cucurbits  

 :األهمية األقتصادية

يوجد المرض في العديد من مناطق أنتاج القرعيات في العدالم وسدجل المدرض 

على البطيخ والكوسة والخيار والشمام وقد وجد أيضا  أن الفطدر المسدبب للمدرض 

 .يصيب النباتات الكاملة النمو مسببا  عفن للجذور وذبول سريع للنباتات

  Pythium spp الفطر العديد من أنواع :المسب 

 :ومن أهم األنواع المسببة للمرض

Pythium ultimum, P. aphanidermatum   
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  :األعراض

يسبب الفطر عفن للبذور وت هدر األعدراض علدى البدادرات بشدكل عفدن مدائي 

وغالبددا  مددا  ،عنددد قاعددد  البدادر  بددالقرب مددن مسددتوى سدطح التربددة( 1شدكل رقددم )

ة واألوراق الحقيقيدددة وخيدددرا  تمدددوت البدددادرات يحدددد  اصدددفرار لدددألوراق الفلقيددد

 . المصابة

بينما ي هر على النباتات الكاملة النمو أعراض عفن الجذور وعفن القاعد  وقد 

وبتقددم اإلصدابة يدزداد حجدم وعددد  ،(2 شدكل رقدم)ي هر تقرحدات علدى الجدذور 

ى التقرحددات وتتعددرض النباتددات المصددابة إلددي إجهدداد وتكددون الثمددار المتكونددة علدد

النباتات المصابة أكثر عرضة لإلصابة ويتكشدف عليهدا ميسديليوم الفطدر األبديض 

وقد يحدد  أيضدا  ذبدول مفداجئ للنباتدات خاصدة أثنداء النهدار  (2شكل رقم )اللون 

 .أيام 4-2الحار وأخيرا  يحد  موت للنباتات خالل من 

 :المكافحة

ي تقليدددل رطوبدددة التربدددة وانت دددام عمليدددات الدددر  وتحسدددين الصدددرف فددد -1

 .األراضي السيئة الصرف

 

 أعراض موت البادرات المصابة في المشتل( 1)شكل رقم 
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األعراض على قاعد  
تشيي  امرضاا الفطضية /..النبات

وطض  ركافحتها في البيوت المحمية 

 plant/والزراعة المككشوفة

pathogenic fungi/ بيضية وزيجوية

واسكية وباذيدية 

 pg/images/pyth4.jوناقصة

 

تشيي  امرضاا الفطضية وطض  ركافحتها في /..

 plant/البيوت المحمية والزراعة المككشوفة

athogenic fungi/p بيضية وزيجوية واسكية

األعراض images/pyth5.jpg/وباذيدية وناقصة
 على القاعد  والجذور

 

 ميسيليوم الفطر على ثمار الخيار

 

تشيي  /..الجراثيم البيضية في األنسجة المصابة

امرضاا الفطضية وطض  ركافحتها في البيوت المحمية 

 plant pathogenic/والزراعة المككشوفة

fungi/ بيضية وزيجوية واسكية وباذيدية

 images/pyth6.jpg/وناقصة
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 تشخيص األمراض الفطرية وطرق مكافحتها  14
 

 Zitter, et. al., 1996)) 

األعراض على بادرات ونباتات وثمار الخيار والجراثيم البيضية داخل  :(2)شكل رقم 

 النسيج المصاب

 :أمراض موت البادرات في الخس والطماطم والفلفل والباذنجان -2

 :األهمية األقتصادية

يصدديب المددرض بددادرات كددل  مددن الطمدداطم والفلفددل والباذنجددان والخددس داخددل 

حقل ويسبب موت للبدادات قبدل وبعدد إنبثاقهدا فدوق سدطح البيوت المحمية أو في ال

ويتسدبب عدن المدرض غيداب عددد كبيدر .التربة أو قد يسبب عفن لقاعد  البدادرات

 .جدا  من البادرات خاصة على نباتات العائلة الباذنجانية

 :األعـراض

يحـد  موت للبادرات فى بداية مـوسدـم الزراعدة سدـواء  قدـبل أو بعدـد أنبثدـاق 

وغالبدا  ،رات فوق سـطح التربة تحت  ـروف  المنا  البارد والتربة الرطـبةالباد

ما  ي هر منطقة مشبعة بالماء عـند مسـتوى سـطح التربة وأخيرا  تموت البادرات 

أو قددد ي هددر علددى البددادرات المتددأثر  بقددع بنيددة اللددون علددى السدداق عنددد . المصددابة

 شدددددددددكل )والطمددددددددداطم مسدددددددددتوى التربدددددددددة كمدددددددددا فدددددددددي نباتدددددددددات الخدددددددددس 

ينتشدر الفطدر بسدرعة فدي . ، وعاد  ما تكون قاعد  البادرات مشبعة بالمداء(1رقم 

التربة البدارد  الرطبدة وعداد  مدا  يكدون المدرض خطيدرا  بصدفة خاصدة إذا كاندت 

 .البادرات متقاربة من بعضها كثيرا

 :المكافحة

 .توجد أصناف مقاومة ألمراض موت البادرات ال  -1
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ر ملوثة بالفطر مع تعقديم صدناديق وأصدص الزراعدة الزراعة في تربة غي -2

 .ألعداد الشتالت

فدددي مكافحدددة  Ridomil (Metaalaxyl)يفيدددد الدددرش بمبيدددد ريددددوميل    - 1

 .Phytophthora والفطر Pythium المرض الفطر

 .Pythiumمعاملة التربة بمبيد ات اتريديازول لمكافحة الفطر  -4

 

(0) 

 
(0) 

Davis, R. M. et. al., 1997      

 :(1)شكل رقم 

 .(بقع بنية اللون على الساق عند مستوى التربة)األعراض على نبات الخس  .1
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 .األعراض على نبات الطماطم .2
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 :موت البادرات في البقوليات  -1

 :األهمية االقتصادية

يسددـبب الفطددـر عفددن لبددذور الفاصددوليا والبسددلة واللوبيددا وغيرهددا مددن النباتددات 

ة البقوليدة ممدا يدؤد  إلدي فشدـل فدي إنبدات البدادرات أو يحدد  مدوت التابعة للعائلد

للبادرات بعد إنبثاقها فوق سـطح التربة، وقـد تصـل نسـبة الخسـائر بالمرض إلدى 

خاصة داخل البيوت المحمية فدي زراعدات الفاصدوليا والبسدلة، وي دـهر %  100

 .قوليةالمرض فى مع م مناطـق زراعة النباتات التابعة للعائلة الب

 Pythium sppالعـديد من انواع الفطـر   :المسب 

 :األعراض

غالبدا مدا تغطدـى )( 1شدكل رقدم )يسـبب الفطر عـفن لبذور الفاصدوليا والبسدلة 

وذبول طـرى للبادرات قبل وبعدـد  (البذور المصـابة بنمو ميسـليومى أبيض اللون

مدو، حيد  ت دـهر منطقدة إنبثاقها فوق سـطح التربة خالل األسـابيع األولى مدن الن

وتتلون جدذور نباتدات . مشـبعة بالماء على ساق البادر  بالقرب من سـطح  التربة

شدكل رقدم )البسلة بلون بني داكن وت هر أعراض التقدزم علدى النباتدات المصدابة 

1.) 

 :المكافحة

 .معاملة البذور بالمبيدات الفطـرية تعد من أهـم طـرق المكافحة -1

 خدددالل األسدددابيع األولدددى ( Metalaxyl) مبيدددد ريددددوميل رش البدددادرات ب -2

 .مومن الن
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 بادرات فاصوليا مصابة 
 (نبات سليم جهة اليمين)

 

 قشل بذور الفاصوليا في اإلنبات

Schwartz, et. al.2005 

 

 نباتات بسلة مصابة 
 (نباتات سليمة جهة اليمين)

 

 قشل بذور البسلة في اإلنبات

Kraft.and Pfleger.2001 

أعراض موت البادرات قبل وبعد انبثاقها فوق سطح التربة وعلى جذور ( 1)شكل رقم 

 .البسلة نباتات

 

 األمراض المتسببة عن فطريات البياض الزغبي



 16 المتسببة عن الفطريات البيضيةاألمراض : الفصل الثاني
 

Diseases caused by Downy Mildew Fungi 

 .البياض الزغبي في العنب  -1

 .البياض الزغبي في السبانخ والبرسيم -2

 .في القرعيات البياض الزغبي -1

 .البياض الزغبي في الخس -4

 ( Peronosporaceae)الفطريات المسببة ألمراض البياض الزغبي تتبع فصيلة 

 :األهمية االقتصادية

فطريات البياض الزعبدي تعدد مدن الفطريدات اإلجباريدة التطفدل والمتخصصدة 

علددى عوائلهددا وتصدديب العديددد مددن النباتددات تشددمل محاصدديل الخضددر ومحاصدديل  

وتسدبب خسدائر اقتصدادية كبيدر  علدى محصدول . وأشجار الفاكهة ونباتات الزيندة

العنب والسبانخ وتنتشر بسرعة من الحقول المصابة تحت  روف المنا  الرطب 

البارد، ووجود ماء حر علدى سدطح األوراق ضدرور  إلنبدات الجدراثيم وحددو  

 :  العدوى، وتضم العديد من األجناس الفطرية

 يصيب العنب  Plasmoparaالجنس   .1

 يصيب الخس   Bremiaالجنس  .2

 يصيب نباتات الذر  الرفيعة   Peronosclerosporaالجنس  .1

 يصيب السبانخ والبرسيم والبصل و نباتات الزينة Peronosporaالجنس  .4

 يصيب القرعيات   Psuedoperonosporaالجنس  .5

 .يصيب الذر  والقمح واآلرز  Sclerophthoraالجنس  .5

 .يصيب النجيليات  Sclerosporaالجنس  .1

 :المميزات العامة للفطريات المسببة لألمراض البياض الزغبي
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ت هر أعراض اإلصدابة علدى هيئدة بقدع صدفراء علدى السدطح : األعراض  -1

العلو  للورقة يقابلها على السطح السفلي نمو زغبي رماد  اللون عبار  

 .عن الحوامل األسبورانجية واألكياس األسبورانجية

ع الفطريددات المسددببة ألمددراض البيدداض الزغبددي إجباريددة التطفددل جميدد -2

 .ومتخصصة على عوائلها

ينمو الفطر في داخل األنسجة المصابة بين الخاليا ويرسل مماصات إلي  -1

 .داخل الخاليا ألخذ الغذاء من العائل

 .تحد  اإلصابة من خالل الثغور -4

 .تتكاثر جنسيا  بتكوين جراثيم بيضية داخل أنسجة العائل -5

تالئم هذه المجموعة من الفطريات درجات الحرار  المنخفضدة ورطوبدة  -5

وجود ماء حر في صور  ندى أو تساقط األمطار أو الر  بطريقة )عالية 

 (.الرش فوق سطح النبات

 

 البياض الزغبي في العن  -0

Downy mildew of Grape 

 

 Plasmopara viticola :المسب 

 .ة لإلصابة بالمرضجميع أصناف العن  قابل :العوائل
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 حوامل اسبورانجية تخرج من النسيج المصاب

 

 حامل اسبورانجي تحت المجهر

Pearson. and Goheen. 1988 

انجية متفرعة يخرج من ثغور السطح السفلي الورقة العنب حوامل اسبور ( 1)شكل رقم 

 .على زوايا قائمة تنتهي بثال  زوائد صغير  تحمل كل زائد  كيس اسبورانجي
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 Symptoms and signs  :أعراض وعالمات المرض

أصددناف العنددب )ت هددر األعددراض علددى األوراق بشددكل بقددع دائريددة صددفراء 

وتتكشدف البقدع علدى مع ددم . أو حمدراء محاطدة بهالدة بنبيدة اللدون( البضداء اللدون

ح الورقة تحت ال روف البيئية المناسبة يتكشف علدى السدطح السدفلي للورقدة سط

عبار  عن اسبورانجيات الفطر ومدن هندا ( 2شكل رقم )نمو فطر   أبيض اللون 

 .ويصيب الفطر أيضا  عناقيد العنب. جاء اسم المرض

 

 
  

 

 ثمار عنب ناضجة مصابة

 

 ثمار عنب غير ناضجة مصابة

(From Pearson. and Goheen. 1988) 

 (Plasmopara viticola)أعراض اإلصابة بالبياض الزغبي في العنب  :(2)شكل رقم 
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 :مكافحة المرض

 تجنب زياد  الرطوبة و تجنب تبلل سطح األوراق -0

 .الصرف الجيد -2

 .التقليم الجيد للتخلص من اإلصابات السابقة -1

 fosetyl-aluminumأو مبيد فوستايل  metalaxylالرش بمبيد ميتالكسيل  -4

 

 والسبانخالبياض الزغبي في البرسيم  -0

Downy mildew 

 :األهمية األقتصادية

علددى  سددجل المددرض فددي فددي المنطقددة الوسددطى بالممملكددة العربيددة السددعودية

ويوجد أيضا  في العديد من مناطق زراعدة البرسديم خاصدة فدي  ،البرسيم والسبانخ

 .المناطق الرطبة الممطر 

 يصيب البرسيم    .Peronospora trifoliorum  dBy :المسب 

Peronospora effuse             يصيب السبانخ 

 :األعراض

غالبا  ما ت هر بقع صفراء على السطح العلو  عند قمة حواف الوريقات يقابل 

هذه البقع علدى السدطح السدفلي نمدوات زغبيدة رماديدة اللدون عبدار  عدن الحوامدل 

وفي ( 1)شكل رقم انجية للفطر المسببب للمرض األسبورانجية والجراثيم األسبور

  .حاالت اإلصابات الشديد  يحد  أصفرار لألوراق وتقزم المجموع الخضر 
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الحامل األسبورانجي ثنائي التفرع 
نهاية الفروع مستدقة ومدال  وتحمل 

ي نهايتها كيس اسبورانجي ليموني ف
 الشكل

 

أعراض اإلصابة على السطح السفلي لورقة 
 البرسيم

 

 أعراض اإلصابة بمرض البياض الزغبي في البرسيم(  1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .إتباع دور  زراعية -1

 .رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الفطرية مثل مبيد ريدوميل -2

 

 في القرعيات البياض الزغبي -0

Downy Mildew 

 :األهمية األقتصادية

يعتبددر مددن أهددم وأخطددر أمددراض القرعيددات التددى تصدديب المجمددوع الخضددر  

ويوجددد المددرض فددي جميددع مندداطق زراعددة القرعيددات فددي العددالم حيثمددا تددوفرت 



 75 المتسببة عن الفطريات البيضيةاألمراض : الفصل الثاني
 

ويوجد المرض في المنداطق الدافئدة  ،الرطوبة ودرجات الحرار  المالئمة للمرض

المدرض خسدائر كبيدر  فدي أنتداج الخيدار والبطديخ والكوسدة ويسدبب  .واألستوائية

والشددمام والقرعيددات اآلخددرى فددي كددل  مددن الزراعددات الحقليددة المكشددوفة وداخددل 

 .البيوت المحمية

 Pseudoperonospors cubensis (Berk.& M.A. Curtis) :المسب 

 :األعراض

 شدكل) ت هر األعراض على مع م القرعيدات بشدكل منداطق صدفراء واضدحة

يقابلهدا علددى السددطح السدفلي نمددوات زغبيددة علددى السدطح العلددو  للورقددة  (1رقدم 

ثددم تتكشددف األعددراض علددى األوراق الحديثددة وأخيددرا  تمددوت  ،سددوداء أو رماديددة

المندداطق الصدفراء علدى سدطح الورقدة فددي  ،المنداطق الصدفراء وتتلدون بلدون بندي

خيار فت هر المناطق مع م القرعيات تكون على شكل بقع غير منت مة فيما عدا ال

، وعنددما تسدمح (2شدكل رقدم )الصفراء محدود  بعروق الورقة بشكل بقع زاويدة 

ال دروف البيئيدة بتجدرثم الفطدر تتكددون أسدبورنجيات الفطدر علدى السدطح السددفلي 

التى ت هر  (مقابل المناطق الصفراء المتكونة على السطح العلو  للورقة)للورقة 

عديمة اللون وأخيرا  تموت أنسجة المنطقدة المتدأثر  بلون رماد  فاتح أو أسود أو 

بينمدا فدي بعدض األصدناف الشدديد   ،من الورقة بعد دور  حيا  واحد  من التجدرثم

القابلية لإلصابة بالمرض ت ل المنطقة المتأثر  من الورقدة صدفراء اللدون وتكدون 

ممددا العديددد مددن دورات تجددرثم الفطددر وبتقدددم اإلصددابة تمددوت األوراق المصددابة 

 .نتاجإليعرض الثمار لإلصابة بسفعة الشمس وبذلك تقل نوعية وكمية ا
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السطح العلو  لورقة نبات كوسة 
 (بقع صفراء زاوية الشكل)

 
 حامل أسبورانيجي متفرع ذات نهاية خطافية

 وكيس اسبورانجي ليموني الشكل

(From Zitter, et. al., 1996) 

 .األعراض على ورقة نبات الكوسة وشكل الفطر تحت المجهر (1)شكل رقم 

 

 الخيار المصابة على السطح السفلي لورقةنموات زغبية رمادية سوداء اللون 

 

 الخيار مناطق صفراء واضحة على السطح العلو  لورقة

(From Zitter, et. al., 1996) 

 األعراض على ورقة نبات الخيار (2)شكل  رقم 
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 :المكافحة

متدوفر  مدن الخيدار وأيضدا   توجد أصناف تجاريدة)زراعة أصناف مقاومة  -1

 (.من الكوسة والقرع

رش النباتددات المصددابة بالمبيدددات الفطريددة المتخصصددة لمكافحددة أمددراض  -2

 .الزعبيالبياض 

تجنب ر  النباتات بطريقة الرش فوق األوراق وتقليل الرطوبة الحر  على  -1

 .األوراق

 

 

 البياض الزغبي في الخس -1

 

 :األهمية االقتصادية

 ددروف المنددا  الرطددب ودرجددات  مددرض فددي زراعددات الخددس تحددتي هددر ال

 .حرار 

 Bremia lactucae :المسب 

يكون الفطر حامل أسبورانجي يتفرع تفرع ثنائي نهاية كل فرع تكدون منتفخدة 

زوائدد تسدمى ذنيبدات وكدل ذنيدب  4على شدكل طبقدي ويتكدون علدى هدذا االنتفدا  

جية مدن الثغدور علدى السدطح يحمل  كيس أسبورانجي وتخرج الحوامل األسبوران

 (.حوامل اسبورانجية 1-2من )السفلي لورقة النبات في مجاميع 
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 األعراض على ورقة الخس

 

 الحامل األسبورانجي واألكياس األسبورانجية

(From Davis, R. M. et. al., 1997) 

 األسبورانجي واألكياس األسبورانجية األعراض على ورقة الخس والحامل(  1)شكل رقم 

 :األعراض

ت هر األعراض على األوراق بشكل بقع صفراء علدى السدطح العلدو  يقابلهدا 

علددى السددطح السددفلي نمددوات زغبيددة رماديددة اللددون وهددي عبددار  عددن الحوامددل 

 .األسبورانجية للفطر

 :المكافحة

 .تجنب زياد  الرطوبة و تجنب تبلل سطح األوراق -1

 .ف الجيدالصر -2

-fosetylأو مبيدد فوسدتايل  ،(ريدوميل) metalaxylالرش بمبيد ميتالكسيل  -4

aluminum 
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 األمراض المتسببة عن الفطر أفينوميسس

Diseases caused by Aphanomyces spp 

 .عفن جذور أفينوميسس في البنجر -1

 .مرض عفن جذور البسلة -2

 

 عفن جذور افينوميسس في بنجر السكر -2

Aphanomyces Root Rot of Sugar Beet 

 

 Aphanomyces cochlioides: المسب 

  soil-borne يعد الفطر من الفطريات التي تنتقل عن طريق التربة 

 

 لتي يكونها الفطر على الجراثيم البيضية ا :(1)شكل رقم 

 feeder root  الجذور المغذية
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  :األعراض

حي  ت هدر تتلدون قاعدد  البدادرات ( 2)شكل رقم  يسبب الفطر ذبول للبادرات

. بددالقرب مددن سددطح التربددة بلددون رمدداد  أو اسددود ثددم تمددوت البددادرات المصددابة

للمجمدوع ويسبب الفطر ايضا  عفن للجذور في نهاية موسدم النمدو مسدببا  اصدفرار 

الخضر  بينما تتلون جدذور النباتدات المصدابة بلدون اصدفر إلدي بندي اللدون علدى 

 ،(2)شدكل رقدم الجذر الرئيسي وبتقدم المرض يتلون الجذر بلون بندي إلدي اسدود 

 .والتربة الرطبة السيئة الصرف الدافئيالئم انتشار المرض المنا  

 

 أعراض ذيول البادرات( 2)شكل رقم 

  

 أعراض اإلصابة على جذور  بنجر السكر ( 1)شكل رقم 
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  :المكافحة

 .في مكافحة المرض  Tachigarenتتشاجرين  يفيد مبيد .1

 .مكافحة الحشائش .2

 مرض عفن جذور البسلة -0

 Aphanomyces euteiches  :المسب 

 :األعراض

يعدد مدن األمدراض التدي تصديب البسدلة وتصداب النباتدات فدي أ  مرحلدة مددن  

وتزداد شد  اإلصابة بدالمرض فدي المواسدم ذات المندا  الرطدب أو  ،مراحل النمو

ويصيب الفطدر البدادرات قبدل أو بعدد انبثاقهدا فدوق  ،راضي السيئة الصرففي األ

سطح التربدة، ويسدبب الفطدر تقدزم للنباتدات المصدابة واصدفرار وذبدول األوراق، 

ويهاجم الفطر الجذور المغذية والجذر الرئيسي مما يؤد  تحطم المجدوع الجدذر  

الحجددم ويقددل عدددد  غيددر منت مددة، والنباتددات المصددابة تنددتج قددرون (1شددكل رقددم )

 .ويسهل نزع النباتات من التربة ،البذور في القرون

 
(From Kraft.and Pfleger.2001) 

 .Aphanomyces sppعفن جذور البسلة المتسبب عن الفطر  :(1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 .معاملة البذور بالمبيدات الفطرية قبل زراعتها -1

 .   الصرفالزراعة في تربة جيد -2

 

 األمراض المتسببة عن الفطر البوجو

Diseases caused by Albugo spp 

 :مرض الصدأ األبيض

 Albugo candida  :المسب 

 .الفجل وغيرها –بروكلي  –الكرنب : العوائل

حنهدا فتعد أمراض الصدأ األبيض من األمراض ذات األهمية القلية ورغدم ذلدك 

الصلبية مثل الفجل واللفت وتصيب نباتات أخرى تصيب عوائل نباتية تتبع العائلة 

 .ال تتبع هذه العائلة منها نبات الرجلة والسابخ والبطاطا

 

 قطاع في ورقة مصابة بالصدأ األبيض
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حوامل األكياس أسبورانجية في ( أ)
 .حيالتينية سالسل بينها وساد 

 

 صور  مكبر ( ب)

 

 داخل النسيج النباتي المصاب  Oosporesجراثيم بيضية( ج)

 قطاع في ورقة مصابة بالصدأ األبيض :(1)شكل رقم 

 األسبورانجية الحوامل األسبورانجية واألكياس(  أ

 (صور  مكبر )الحوامل األسبورانجية واألكياس األسبورانجية ( ب

 داخل النسيج النباتي المصاب  Oosporesجراثيم بيضية( ج
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 : أعراض وعالمات المرض

ت هر على األوراق بثرات بيضاء اللون شمعية المعة مرتفعة قليال  عن سدطح 

فدي . نضدج األكيداس األسدبورانجيةثم تتمزق البشر  عندد  ،(2)األوراق شكل رقم 

 .حاالت اإلصابة الشديد  قد تموت البادرات

 

 تكشف بثرات بيضاء المعة على 
 السطح السفلي

 

 ح السفلي للورقةاألعراض على السط

 أعراض اإلصابة بمرض الصدأ األبيض :(2)شكل رقم 

 :المكافحة

 .التخلص من األوراق المصابة -1



 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 الزيجوية األمراض المتسببة عن الفطريات

 





 

 

 الفصل الثالث

 الزيجوية األمراض المتسببة عن الفطريات

 

 :األمراض المتسببة عن الفطريات الزيجوية

 .عفن ريزوبس على ثمار الخو  -1

 .في ثمار القرعيات "ريزوبس" العفن الطر   -2

 .في القرعياتعفن كونيفورا  -1

 .عفن ميوكر في ثمار الكمثرى -1

 :الفطريات الزيجوية

تتميز هذه المجموعة من الفطريات بأن الميسيليوم غير مقسدم بجددر عرضدية، 

والجراثيم الزيجوية ناتجة من ( 1كل رقم ش)وناتج التكاثر الجنسي جراثيم زيجوية 

والتكداثر الالجنسدي .جاميطات متشابهة فدي الشدكل والحجدم ومختلفتدان فسديولوجيا  

يحد  بواسطة جراثيم غير متحركة وتسبب هذه المجموعة العديدد مدن األمدراض 

مرض الرشح في ثمار الطماطم والفراولة وعفن كونيفورا في القرع وعفن  :تشمل

 .لبطاطا الحلو ميوكر في ا

 :Rhizopus sppطر ريزوبس ف

غيددر ( جددراثيم ال جنسددية)جددراثيم اسددبورانجية   :يكددون نددوعين مددن الجددراثم

(  جددراثيم جنسددية)وجددراثيم زيجويددة  ،متحركددة تتكددون داخددل اكيدداس اسددبورانجية،
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شدكل )تنتج من اتحاد هيفتان متشابهان فدي الشدكل والحجدم ومختلفتدان فسديولوجيا  

 (2-1رقم 

 

 زيجوت صغير

 

 جرثومة زيجوية

 

 اسبورانجيا

(From Ogawa, J.M. et.al., 1995)   

 .إنبات اسبورنجيا من  الجرثومة الزيجوية :يزوبسالفطر ر  (1)شكل رقم 

 

 (الفطر ريزوبس)خطوات تكوين الجرثومة الزيجوية  (2)شكل رقم 



 66 األمراض المتسببة عن الفطريات الزيجوية: الفصل الثال 
 

 :الوضع التصنيفي للفطر

Phylum:   Zygomycota ,Class Zygomycetes  Orders Mucorales 

Genus:  Rhizopus spp 

             Choanephora spp 

             Mucor racemosa 

 

 عفن ريزوبس على ثمار الخوخ -0

Rhizopus Rot 

 : األهمية اإلقتصادية

ذات الندوا  )تدى تصديب الثمدار الناضدجة يعد من أهم أمراض ما بعد الحصاد ال

 . إثناء عمليات نقل وتسويق المحصول% 50وقد تصل الخسائر إلي ( الحجرية

 Rhizopus stolonifer :المسب 

شدكل )يبقى الفطر تحت ال روف الغيدر مالئمدة علدى صدور  جدراثيم زيجويدة 

يددة جددروح أو إصددابة حشددرية أو الطيددور فددي بدا)فددي الثمددار المتضددرر   (1رقددم 

 اد ينشدط الفطدر عندد درجدة حدرار  وعندد الحصد (.مراحل نضج الثمار فدي الحقدل

م ويمكن أن تنتقل اإلصابة من الثمدر  المصدابة إلدي الثمدر  السدليمة المالمسدة  21

 .   لها وتحد  العدوى عند نقطة التالمس بين الثمر  المصابة واألخرى السليمة

  :األعراض

ة أو المتضدرر  مدن إصدابة حشدرية وت هددر غالبدا  مدا تصداب الثمدار المجروحدد

األعراض على ثمار الخو  على شكل كتل ميسليومية يتكشف عليها اسبورنجيات 

الفطر السوداء اللون وتمتدد هيفدات الفطدر للثمدار المجداور  للثمدر  المصدابة شدكل 

  .الدافئة ينشط الفطر داخل الثمر  وعند درجات الحرار  (.1)رقم 

../../../fifthkingdom3r/CHAP3b.htm#zygomycetes#zygomycetes
../../../fifthkingdom3r/CHAP3b.htm#mucorales#mucorales
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          راألعراض على الثما

 

 الجرثومة الزيجوية

 

  انبات اسبورنجيا    

(From Ogawa, J.M. et.al., 1995)   

 أعراض اإلصابة بالفطر ريزوبس على ثمار الخو  (1)رقم شكل 

 :المكافحة

 .تجنب جرح الثمار قبل أو عند الحصاد أوعند التعبئة لتسويق المحصول -1

 .درجات مئوية 4تخزين الثمار على درجة حرار  اقل من  -2

 .تغليف الثمار بالورق يمنع انتشار الفطر -1

 مع مخلوط الشمع الزيتى( Iprodione) استخدام مبيدات فطرية -4

 

 في ثمار القرعيات "ريزوبس" العفن الطري  -0

Rhizopus Sot Rot 

 :قتصاديةاألهمية اال

يصيب الفطر جميع ثمار القرعيات بعد الحصاد أو أثناء تخزين الثمدار وغالبدا  

ماتصاب الثمار المتضرر  فدي الحقدل وحاليدا  أصدبح المدرض قليدل األهميدة ن درا  

 .م طرق تخزين وتسويق الثمارلتحسن وتقد
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  Ehrenb:FR.) Vuill)Rhizopus stolonifer :المسب 

يوجدد الفطددر مترممدا  فددي بقايدا النباتددات وفددي التربدة والعديددد مدن أنددواع الفطددر 

تسددبب عفددن لثمددار القرعيددات وغالبددا  مددا يدددخل الفطددر أنسددجة النبددات عددن طريددق 

جدرثم للفطددر عندد تددوفر الجدروح وبمجدرد إسددتيطانه يسدبب عفدن سددريع ويحدد  ت

التدي يكونهدا الفطدر تبقدى  (الجنسدية)الجراثيم الزيجويدة  .ال روف البيئية المناسبة

بينما الجراثيم األسبورانجية تبقى لمد  شهر أو  (4شكل رقم ) ساكنة لفترات طويلة

أقددل درجددة حددرار  ألنبددات )أكثددر ويعتمددد تطددور المددرض علددى درجددات الحددرار  

م   7ثبدديط لنمددو األسددبورانجيات عنددد درجددة حددرار  أقددل م  ويحددد  ت5الجددراثيم 

 % 70-10وتترواح درجات الرطوبة المالئمة للتجرثم من 

 

 

 (ب)        (                       أ)                 

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 الجرثومة الزيجوية  ( أ  :(4)شكل رقم 

 األكياس األسبورانجية( ب
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 :األعراض

ويددزداد حجددم  (5شددكل رقددم )ي هدر عفددن طددر  علددى أنسددجة الثمددار المصددابة 

األنسددجة المصددابة علددى درجددة حددرار  الغرفددة وغالبددا  ت هددر أعددراض خارجيددة 

 .واضحة على ثمار القرعيات فيما عدا البطيخ

 

 

 أشباه الجذور ( أ)
 والحامل األسبورانجي ( ب)
  والكيس األسبورانحي( ج)

 

 األعراض على ثمار القرعيات

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 تحت المجهر األعراض على ثمار القرعيات وشكل الفطر( 5)شكل رقم 

 

 :المكافحة

 .تجنب تضرر أو حدو  جروح على الثمار أثناء الحصاد -1

  .تخزين ثمار القرعيات على درجات حرار  منخفضة -2

 

 ( أ )

 (ب  )

 (ج  )
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 في القرعياتعفن كونيفورا  -1

Choanephora Fruit Rot 

  :االقتصاديةاألهمية 

يعرف المرض بعفن ثمار كونيفورا أو بالعفن المائي أو عفن نهاية الثمدر  وقدد 

شددوهد المددرض أيضددا  علددى أزهددار الخيددار وسددجل المددرض فددي جمهوريددة مصددر 

 .والسعودية وغيرهاالعربية 

 Choanephora cucurbitarum (Berk& Ravenel)  :المسب 

 .ال يشكل الفطر أهمية اقتصادية وغالبا  ما ي هر في وجود الرطوبة المرتفعة

يقضددي الفطددر فتددر  بقائدده مترممددا  علددى صددور  جددراثيم كالميديددة أو جددراثيم 

سدجة المصدابة وتنتشددر والعديدد مدن الجدراثيم الكونيديددة تتكدون علدى األن ،زيجويدة

جدراثيم الفطدر بواسدطة الحشدرات وتسداقط األمطدار أو رذاذ المداء والريداح وعندد 

قددد يصدديب مع ددم األزهددار بعددد تفتحهددا وأخيددرا  يصدديب  ،تدوفر الرطوبددة المرتفعددة

  .مائي في الثمار الفطر الثمار مسببا  عفن طر  أو

  Choanephora spp الفطر كونوفورا

 : اع من الجراثيميكون الفطر أربع أنو

ليمونيددة الشددكل ومخططددة طوليددا  تحمددل علددى حوامددل  :جددراثيم كونيديددة -1

كونيدية تنتهي بأنتفا  يخرج منده انتفدا  اخدر يخدرج منده ذنيبدات تحمدل 

 . الجراثيم الكونيدية

مغزلية الشكل ومدزود  بخصدلة مدن الشدعيرات عندد : جراثيم اسبورانجية -2

اسددبورانجية تحمددل علددى  تتكددون داخددل أكيدداس كددل طددرف مددن أطرافهددا،

 .حوامل أسبورانجية منحية قرب نهايتها
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سميكة الجدار تتكون في وسط هيفات الفطدر، وتتحمدل : جراثيم كالميدية -1

 .ال روف البيئية الغير مناسبة

وهي جراثيم جنسية ناتجة من تزواج هيفتان متشابهتان  :جراثيم زيجوية -4

 .(- ،)+في الشكل والحجم ومختلفتان فسيولوجيا  

  :األعراض

الثمددار  وبهدداجميصدديب الفطددر األزهددار مسددببا  عفددن طددر  وسددقوط لألزهددار، 

بينمدا يصديب الفطدر ثمدار الكوسدة عندد  ،مسببا  عفدن مدائي وتلدف للثمدر  المصدابة

شكل رقم ) نهاية طرف الثمر  ويغطى ميسيليوم الفطر الجزء المصاب من الثمر  

نتيجدة تكدون جدراثيم الفطدر السدوداء وأخيرا  ت هر منطقة العفن سدوداء اللدون ( 1

 .اللون

  

 تأخر   من اإلصابةمرحلة م              مرحلة مبكر  من اإلصابة       

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 األعراض على ثمر  الكوسة (1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية الوقائية -1
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 عفن ميوكر في ثمار الكمثرى -4

Mucor Rot 

 :األهمية االقتصادية

 يصيب المرض ثمار التفاح والكمثرى ويشكل المرض خسائر كبير  

 Mucor piriformis E. Fischer :المسب 

توجد الجدراثيم األسدبورانجية للفطدر المسدبب علدى الثمدار المصدابة المتسداقطة 

علدى سدطح التربددة وعداد  مدا تددزداد الكثافدة العدديدة للجددراثيم بعدد الحصداد ويبقددي 

م   11الفطر في التربدة الجافدة والبدارد  إال أن ارتفداع درجدة الحدرار  التربدة إلدي 

وغالبا  ما تكون الثمار  .د  إلي انخفاض شديد في حيوية الجراثيم األسبورانجيةيؤ

قابلددة لإلصددابة أثندداء األشددهر األخيددر  قبددل الحصدداد وتحددد  اإلصددابة عدداد  أثندداء 

الحصاد بالرغم من أن الحصاد المتأخر بعد نضج الثمار يجعل الثمار أكثدر قابليدة 

 .  لإلصابة والتحلل

 :األعراض

راض عندد نهايدة طدرف ثمدار الكمثدرى حيد  ت هدر أنسدجة طريدة ت هر األعد

وتتكشددف أسددبورنجيات الفطددر والجددراثيم  ،مشددبعة بالمدداء ملونددة بلددون بنددي فدداتح

األسددبورانجية علددى سددطح الثمددار المصددابة مددن خددالل األمدداكن المعطوبددة، وبعددد 

حوالي مرور شهرين مدن التخدزين عندد درجدة حدرار  صدفر مئدو  يحدد  تحلدل 

 . مار المصابةكامل للث
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 الحامل الكونيد   ( أ 
 حاف ة جرثومية ( ب
 عويميد  ( ج
 جرثومة زيجوية ( د

 

 ثمر  كمثرى مصابة

(From Jones. and Aldwinckle, 1990) 

 تحت المجهر أعراض اإلصابة بعفن ميوكر على ثمر  كمثرى و شكل الفطر( 1)شكل رقم 

 :المكافحة

الثمار التي تسقط على األرض أثنداء عمليدة الحصداد يجدب عزلهدا عدن الثمدار  -1

 .التي تعد للتخزين حتى ال تشكل مصدر من مصادر اإلصابة

 الحصدداد فددي المنددا  الجدداف أفضددل بكثيددر مددن المنددا  الرطددب فددي المحاف ددة  -2

 .على الثمار

د    صوديوم فينيل أو  بما،(Clorine)يجب معاملة غرف تعبئة الثمار بالكلور  -1

بغدرض تقليدل الكثافدة العدديددة . ( Sodium O- phenylphenate)فينيدت _ 

 .للجراثيم بقدر اإلمكان

لف الثمار بورق معامل بأحد المبيدات الفطرية النحاسية يفيدد فدي مندع انتشدار  -4

 .اإلصابات الثانوية لمرض عفن ميوكر



 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

 األسكية طرياتاألمراض المتسببة عن الف

 





 

 

 الفصل الرابع

 األسكية األمراض المتسببة عن الفطريات

 

 : Leaf Curl في الخوخ تجعد األوراأل

  :االقتصاديةاألهمية 

يوجد مرض تجعد األوراق في مع م منداطق إنتداج الخدو  والبرقدوق والكدرز 

ار اللوز والمشمش في العالم، وقد يسبب المرض خسائر اقتصدادية كبيدر  علدى ثمد

 . الخو 

 Taphrinia deformanas (Burk) Tulasne :المسب 

يوجدددد للفطدددر المسدددبب لمدددرض تجعدددد أوراق الخدددو  سدددالالت فسدددديولوجية 

 .والكرز والرقوقمتخصصة تصيب المشمش واللوز 

 :الوضع التصنيفي للفطر

 Phylum: Ascomycota  (.الزقية)شعبة الفطريات األسكية  -

Class: Archiascomycetes (Hemiascomycetes)                                                           

Order: Taphrinales  

Family: Taphrinaceae  

تتميز أفراد هذه المجموعة من الفطريات بعدم تكوين ثمدار اسدكية حيد  توجدد 

 األكياس األسكية عارية وعلى وسادات هيفية على سطح العائل ومعرضة للهواء
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المتكوندة  (1شدكل رقدم )من األكياس األسكية العاريدة  رر الجراثيم األسكيةتتح

األوراق المصددابة فددي فصددل الربيددع وتتكدداثر الجددراثيم األسددكية عددن طريددق علددى 

تصاب األوراق الحديثة ثم التبرعم مكونة جراثيم كونيدية على البراعم واألغصان 

تراقا  مباشرا  أو يدخل الفطر عن بالجراثيم الكونيدية التي يكونها الفطر، ويحد  اخ

، وال يكدون الفطدر طريق الثغور، وأخيرا  يتكون ميسيليوم ثنائي النوا  بين الخاليا

مماصات بل يحصل على غذائه عن طريدق األنتشدار وتتكدون خاليدا الفطدر علدى 

هيئة طبقة عمادية تحت كيوتكل البشر  العليا للورقة وهذه الخاليا تكون بيضداوية 

ات نواتين وستوبالزم كثيف ويطلق عليهدا خاليدا أسدكوجبنية وكدل خليدة قصير  ذ

أسكوجينية تكبر في الحجدم ويتكدون منهدا خليدة قاعديدة وخليدة طرفيدة عبدار  عدن 

لسددطح  طبقددة الكيوتيكددلبعددد تمددزق ثددم تتكشددف األكيدداس األسددكية الكدديس األسددكي 

لرطددب ، ويحددد  تطددور للمددرض تحددت  ددروف المنددا  البددارد ااألوراق المصددابة

  .وتتجعد األوراق

 

(From Ogawa, J.M. et.al., 1995) 

 (جراثيم اسكية 7كل كيس أسكي يحتو  على )األكياس األسكية العارية  (:1)شكل رقم 

 (قطاع عرضي في ورقة نبات الخو )
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 :األعراض

عددد لددألوراق وذلددك لعدددم انت ددام النمددو فددي أنسددجة األوراق يسددبب الفطددر تج

المصابة حي  يسبب الفطر سرعة في انقسام الخاليا وزياد  في حجم الخاليدا عدن 

في فصل الربيع مناطق صدفراء أو حمدراء  ي هر على األوراق الصغير  المعتاد،

بة قبدل اللون وبتقدم اإلصابة يزداد سمك األوراق وتتجعدد وتسدقط األوراق المصدا

اكتمال نموها وقد ت ل ملتصقة بالفرع، كما تتلون األوراق المصابة تدريجيا بلون 

  . (2شكل رقم )بني داكن 

 

 (From Ogawa, J.M. et.al., 1995)      

 .خو  مصابةأوراق األعراض على  :(2شكل رقم )

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة للمرض -1

 .التخلص من األوراق المصابة وحرقها -2

 . (كلوروثالونيل أو دايفوليتان أو فربام)الرش بأحد المبيدات الفطرية  -1
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 أمراض البياض الدقيقي

Powedery Mildew 

 :     همية االقتصاديةاأل

مدراض الشدائعة والمنتشدر  حيد  تصديب تعدد أمدراض البيداض الددقيقي مدن األ

العديد من النباتات تشمل العديد مدن محاصديل الخضدر ونباتدات الزيندة واألشدجار 

وتعدددد مدددن الفطريدددات . والشدددجيرات ومحاصددديل الحبدددوب والنجليدددات والحشدددائش

المتخصصة على العوائل النباتيدة فمدثال  الفطدر الدذ  يصديب القرعيدات ال يصديب 

عالمات المرض وجود تلطخات بيضاء علدى األوراق وتشمل . محاصيل الحبوب

مسدحوقية الم هددر تشددبه الدددقيق المنثددور علدى األورق وهددي عبددار  عددن ميسددليوم 

وجددراثيم الفطددر والفطريددات المسددببة ألمددراض البيدداض الدددقيقي يمكنهددا أصددابة 

أعضاء أخرى من النبات وتسبب تشوه وتقزم للمجموع الخضر  وتصديب أيضدا  

ر وفي نهاية موسم النمو الطور الجنسي لعديد من فطريات البياض األزهار والثما

تأخدذ اللدون األسدود أو البندي   Cleistotheciaالددقيقي تكدون أجسدام ثمريدة مغلقدة 

 .الداكن تكون دائرية وتشبه رأس الدبوس

واجبارية التطـفل وتتبع متخصصة الفطـريات المسـببة لمرض البياض الدقيقى 

 :يةاحـد األجناس التال

Erysiphe spp,    Sphaerotheca spp,    Podosphaera spp 

Uncinula spp,   Phyllactinia spp   Microsphaera spp 

 :الوضع التصنيفي لفطريات البياض الدقيقي

Phylum: Ascomycota, Order: Erysiphales, Family: Erysiphaceace 
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 Order: Erysiphales :تضم هذه المجموعة رتبة

جددنس ومائددة نددوع والفطريددات التابعددة لهددذه المجموعددة  27هددذه الرتبددة  تضددم

إجباريددة التطفددل علددى أوراق وثمددار النباتددات وتسددبب أمددراض البيدداض الدددقيقي 

وتتميز هذه الفطريات بأن لها هيفا متخصصة تخترق خاليا البشر  للعائل النبداتي 

لبيدداض وجدداء اسددم مددرض ا .haustoria))مكونددة عضددو امتصدداص يعددرف باسددم 

الدددقيقي لم هددر الفطددر عندددما ينمددو فددي مسددتعمرات بشددكل بقددع بيضدداء مسددحوقية 

عبار  عدن الجدراثيم الكونيديدة للفطدر الموجدود  فدي )الم هر تشبه الدقيق المنثور 

وتنتقل الجراثيم الكونيديدة عدن  ،على أوراق النباتات (سالسل والحوامل الكونيدية

لنباتدات المصدابة إلدي األخدرى السدليمة مدن ا( Airborne conidia)طريدق الهدواء 

تعدرف ( أجسدام ثمريدة)باتي تكدون تراكيدب ثمريدة نوفي نهاية موسم نمو العائل ال

. Ascosporesوتنضج في الخريف ويخرج منها جدراثيم أسدكية  ascomataباسم 

نوع نبداتي تشدمل العديدد مدن المحاصديل  1000وهذه الرتية تتطفل على أكثر من 

الفطريددات المسددببة ألمددراض البيدداض  .فددة ذات األهميددة اإلقتصدداديةالنباتيددة المختل

ويعندي ذلدك انده اليمكدن تنميتهدا فدي  Obligate parasitesالدقيقي إجبارية التطفل 

بيئة الدزرع وتحتداج إلدي عائدل حدي لكدي تنمدو وهدذه الفطريدات تندتج ندوعين مدن 

وجدراثيم   Conidiaالجدراثيم، جدراثيم ال جنسدية تعدرف بأسدم الجدراثيم الكونيديدة 

الجدراثيم الكونيديدة بيضداوية . Ascosporesجنسية تعرف بأسم الجراثيم األسدكية 

ينتج من  conidiophoreالشكل وتوجد في سالسل تبدأ من نهاية الحامل الكونيد  

ميسدديليوم الفطددر النددامي علددى سددطح األوراق أو السدداق او األزهددار أو البددراعم 

كونيدية والحوامل الكونيدية هدي التدى تعطدي م هدر وميسلبيوم الفطر والجراثيم ال

البياض الدقيقي ومن هنا جاء اسم المرض وتنتشر الجراثيم الكونيدية من النباتات 

  المصددابة إلددي النباتددات السددليمة عددن طريددق الهددواء وتختددرق خاليددا البشددر  

epidermal   لألوراق مكونه عضدو اللتصداقHaustoria   وهدي هيفدا متخصصدة
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ويحدد  تضدرر للنبدات المصداب . العناصر الغذائية مدن خاليدا النبدات صالمتصا

عن طريق فقد العناصر الغذائية التدي يمتصدها الفطدر ممدا يدؤد  إلدي مدوت مبكدر 

وفي نهاية موسم نمو العائل النباتي وعدم توفر ال روف البيئية . لألوراق المصابة

المغلدق ذات جددار ( لجنسديالطور ا)لنمو الفطر يبدا الفطر بتكوين الجسم الثمر  

المفدرد كديس أسدكي )سميك ولون أسدود أو بندي فداتح يوجدد بداخلده اكيداس اسدكية 

Ascus ) يحتو  بداخله الجراثيم األسكيةAscospores . 

 :المميزات العامة ألمراض البياض الدقيقي

ت هر األعراض على هيئة بقع بيضاء اللون دقيقية الم هر تشدبه  :األعراض .1

نثدور علدى األوراق، وهدذه النمدوات عبدار  عدن الحوامدل الكونيديدة الددقيق الم

احياندا   ,ورقدةوالجراثيم الكونيدية للفطر وغالبا  ما ت هدر علدى كدال سدطحي ال

ي هر علدى السدطح العلدو  للورقدة )كما في الطماطم والخرشوف والباذنجان 

قيقيدة المصابة بقع صفراء يقابلها على السدطح السدفلي نمدوات بيضداء اللدون د

وتحد  مثل هذه األعراض ألن الفطر المسبب يكون داخلي التطفل  (.الم هر

 .في حين أن األجناس الفطرية األخرى سطحية التطفل

مع ددم الفطريددات المسددببة ألمددراض البيدداض الدددقيقي سددطحية التطفددل حيدد    .2

يتكشف ميسيليوم الفطر والحوامدل الكونيديدة والجدراثيم الكونيديدة علدى بشدر  

ويشذ  ،ويرسل الفطر مماصات إلي خاليا البشر  للحصول على الغذاء ،العائل

فدأن هيفدات الفطدر تنمدو بدين خاليدا العائدل  (Leveilula sppالجنس )عن ذلك

وتخدرج الحوامدل . وترسل مماصات إلي داخل الخاليدا للحصدول علدى الغدذاء

في الكونيدية من خالل الثغور لسطح السفلي للورقة وكل حامل كونيد  يحمل 

 .نهايته جرثومة كونيدية واحد 
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الفطريددات المسددببة ألمددراض البيدداض الدددقيقي اجباريددة التطفددل وت هددر فيهددا  .1

 . اهر  التخصص الفسيولوجي

 (Leveilula sppالجنس)تتكاثر ال جنسيا  بتكوين جراثيم كونيدية تحمل مفرد   .4

اثيم وتتميز هذه الجر. أو في سالسل على حوامل كونيدية قصير  غير متفرعة

بقدر  خاصة على األنبات في البيئات الجافة النها تحتو  على نسبة من الماء 

 .كافية ألنباتها

تتكاثر جنسيا  بتكوين اجسام ثمريدة بدداخلها علدى أكيداس اسدكية تحتدو  علدى  .5

 .جراثيم أسكية

ويعتمددد تصددنيف فطريددات البيدداض الدددقيقي إلددي أجندداس علددى عدددد األكيدداس 

مر  المغلق وعلى الشدكل المورفلدوجي للهيفدات المحيطدة األسكية داخل الجسم الث

 . بالجسم الثمر  والنامية خارج الجدار للجسم الثمر  المغلق

 :فطريات البياض الدقيقي على أساس أجناس ويمكن تعريف

 عدد األكياس األسكية الموجود  بداخل الجسم الثمر  ( 1)

 .الزوائد الموجود  على الجسم الثمر ( 2)

ثمدددر  مغلدددق وبداخلددده كددديس أسدددكي واحدددد والزوائدددد تشدددبه الخيدددوط الجسدددم ال

Sphaerotheca spp,  

الجسدددم الثمدددر  مغلدددق وبداخلددده كددديس أسدددكي واحدددد والزوائدددد ثنائيدددة التفدددرع    

Podosphaera spp                        

 :الجسم الثمر  مغلق وبداخله أكثر من كيس أسكي واحد والزوائد

  ,Erysiphe spp                        تشبه الخيوط          

 Microsphaera spp                 ذات نهايات ثنائية التفرع  

  Phyllactinia spp     (          منتفخة)ذات قواعد بصيلية 

 Unciniula spp         ذات نهايات خطافية                  
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 يقيتعريف أجناس فطريات البياض الدق( 1)شكل رقم 
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 Uncinulaالجنس 

 

 أكثر من كيس اسكي

 

الجسم الثمر  ذات الزوائد ذات 
 نهايات خطافية

 

 

الجسم الثمر  ذات الزوائد ذات 
 نهايات ثنائية التفرع

 

 Podosphareaالجنس 

 .تعريف أجناس فطريات البياض الدقيقي تحت المجهر :(أ 2)شكل رقم 
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 Phylactiniaالجنس 

 

 لزوائد الجسم الثمر  ذات ا
 ذات قواعد بصلية

 

 الجسم الثمر  ذات الزوائد 
 ذات قواعد بصلية

 .تعريف أجناس فطريات البياض الدقيقي تحت المجهر(: ب 2)شكل رقم 
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 األمراض المتسببة عن فطريات البياض الدقيقي

 .في القرعياتلدقيقي البياض ا -1

  .البياض الدقيقى العوائل النباتية التابعة للعائلة الباذنجانية -2

 .البياض الدقيقي في البرسيم -1

 .البياض الدقيقي في الورد  -4

 .البياض الدقيقي في التفاح والكمثرى -5

 

 في القرعياتالبياض الدقيقي  -0

 :األهمية األقتصادية

ق زراعة القرعيات في العالم في كل من الحقول يوجد المرض في مع م مناط

المكشددوفة والبيددوت المحميددة ويشددكل خطددور  كبيددر  فددي األنتدداج، وجميددع نباتددات 

العائلة القرعية قابلة لإلصابة بالمرض فيما عدا أصناف الخيار التجارية المقاومدة 

للمرض ويؤثر المرض على األنتداج حيد  يقدل حجدم وعددد الثمدار علدى النباتدات 

يدؤثر المدرض علدى نوعيدة .وأيضا  تقل فتر  حصاد المحصول ،لمصابة بالمرضا

 .المتكونة على النباتات المصابة  الثمار

         :المسب 

Sphaerotheca fuliginea (Schlechtend:Fr)  ويعتبر حاليا  األكثر أنتشارا      

Erysiphe cichoracearum                     

 .قين أكثر شيوعا  على نباتات العائلة القرعيةوكال النوعين الساب
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يعد الفطر المسبب للمرض من الفطريات األجبارية التطفل ويبدأ اللقاح األولي 

وتبقددى الجددراثيم الكونيديددة  ،بجدراثيم الفطددر الكونيديددة التدى تنتشددر لمسددافات بعيدد 

الفطدر بدالرغم مدن كدال الندوعين مدن  ،أيدام 7-1محتف ة بحيوتها لمد  تترواح من 

لهمددا مدددى واسددع مددن العوائددل النباتيددة خددالف نباتددات العائلددة القرعيددة إال أن هددذه 

العوائل النباتية التشكل أهمية كمصدر هام من مصادر اإلصدابة وهدذا يرجدع إلدى 

يحد  تكشف سدريع للمدرض  .التخصص في القدر  األمراضية للمسبب المرضي

إرتفداع  -إنخفاض شدد  اإلضداء   -ية الكثافة النبات)تحت ال روف البيئية المالئمة 

بينما  روف الجفاف تدفع الفطر  ،(م  21-20الرطوبة ودرجة الحرار  تترواح من 

-1الوقت بين حدو  اإلصابة وتكشف األعراض يترواح من  .للتجرثم واألنتشار

 (.1)شكل رقم  أيام ويتكون أعداد كبير  من الجراثيم الكونيدية في هذه الفتر  1

 :األعراض

نمددوات الفطددر البيضدداء اللددون المسددحوقية الم هددر تتواجددد علددى كددال سددطحي 

الورقة وعلى البتالت والساق وغالبا  ما تتكشدف األعدراض علدى األوراق السدفلية 

 .نادرا  ما تصاب ثمار البطيخ والخيار (1)شكل رقم  ،والمعرضة لل ل

 :المكافحة

مددن الخيددار  متددوفر  علددى نطدداق تجددار  لكددل)زراعددة أصددناف مقاومددة  -1

 (. والبطيخ

 .يفيد الرش بالمبيدات الفطرية المتخصصة لمكافحة البياض الدقيقي -2
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 أعراض البياض الدقيقي على ورقة قرعيات

 

 
 

 Ascomataمرية تراكيب ث

 
 

 جراثيم كونيدية في سالسل

(From Zitter, et. al., 1996.)         

 أعراض البياض الدقيقي على ورقة قرعيات :(1)شكل رقم 
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 اذنجانيةالبياض الدقيقى العوائل النباتية التابعة للعائلة الب -0

  :األهمية اإلقتصادية

يصددـيب الفطددـر العديددد مددن العوائددل النباتيددة التابعددة للعائلددة الباذنجانيددة خاصددة  

 .الطماطـم والباذنجان والبطاطس

   Arn.  taurica Leveillula (.lev)  :المسـب 

 Oidiopsis sicula( .Oidiopsis taurica  Syn) والطور الالجنسى للفطر هو

مددن الفطريددات األجباريددة التطفددل وأيضددا  داخلددي التطفددل عكددس يعددد الفطددر 

وينتشددر الفطددر فددي أنسددجة  .فطريددات البيدداض الدددقيقي األخددرى خارجيددة التطفددل

وتخدرج الحوامدل . األوراق وبين الخاليا ويرسل مماصات صدغير  داخدل الخاليدا

جم الكونيدية من خالل الثغور كل حامل كونيد  يحمل جرثومة كونيدية كبير  الح

مفرد  وبالقرب من نهاية موسم النمو تتكدون أجسدام ثمريدة مغلقدة تحتدو  بدداخلها 

قضى الفطـر فتر  بقائده علدى العوائدل النباتيدة التابعدة للعائلدة ي .على أكياس أسكية

الباذنجانية أو على الحشائش التابعة لنفس العائلة وتحمل الجراثيم الكونيدية للفطـر 

وغالبددا مددا تحددد   ،ات المصددابة الددى اآلخددرى السددليمةبواسددـطة الريدداح مددن النباتدد

  .موبة بالقرب من نهاية موسم  الناالصا

 :راضاالع

ي هر على السطح السفلى أو علدى كدال سدطحى الورقدة  نمدوات بيضداء اللدون 

دقيقية مسحوقية الم هر عبار  عن الحوامل الكونيدية للفطدر والجدراثيم الكونيديدة 

 وفددى .ت انسددجة البقددع وتجددف األوراق المصددابة بالكامددلوأخيددرا  تمددو .(1)شددكل رقددم 

  .حاالت االصابة الشديد  قد ت هر األعراض أيضا  على السيقان وأعناق األوراق
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بقع صفراء على السطح العلو  يقابلها 
على السطح السفلي نموات الفطر البيضاء 

 مسحوقية

 

جرثومة كزنيدية واحد  على الحامل 
 الكونيد 

(From Frederiksen, and Odvody,.2000.)                

 وشكل الفطر تحت المجهر أعراض البياض الدقيقي على أوراق الطماطم (1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .أو مبيد ات البنزيمايدازول في  مكافحة المرض Bayletonيفيد مبيد   -1

 .رضالتعـفير أو رش المجـموع الخضـرى بالكبريت يفيد في مكافحة الم -2

 

 البياض الدقيقي في البرسيم -1

 :األهمية اإلقتصادية

سجل المرض فدي جميدع منداطق زراعدة البرسديم بالمملكدة العربيدة السدعودية، 

يصـيب الفطـر جميع األجـزاء النباتيدة فدوق سدـطح التربدة حيد  يصديب األوراق 

 .وأعناق األوراق والساق واألزهار
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 .Leveillula taurica  (lev.) Arn :المسب 

يتبع الفطر الفطريات األسدكية، ويعدد مدن الفطريدات األجباريدة داخليدة التطفدل 

  .بعكس فطريات البياض الدقيقي األخرى خارجية التطفل

 :األعراض

يسهل تشخيص المرض في الحقل حي  ي هر على كال سطحي الورقة بقع أو 

بميسديليوم تلطخات بيضاء اللون مسحوقية الم هر وبتقدم اإلصابة تغطدى الورقدة 

في حاالت اإلصابة الشدديد  ت هدر األعدراض علدى .وجراثيم الفطر البيضاء اللون

 .  الساق وأعناق األوراق واألزهار

 :المكافحة

 .أو مبيد ات البنزيمايدازول في مكافحة المرض Bayletonيفيد مبيد   -1

 .التعـفير أو رش المجـموع الخضـرى بالكبريت يفيد في مكافحة المرض -2

 

 البياض الدقيقي في الورد -1

 Sphaerotheca pannosa var. rosa :المسب 

ويصديب الفطدر األوراق والسداق  ،يعد الفطر مدن الفطريدات اإلجباريدة التطفدل

واألجددزاء الزهريددة والفطددر ينمددو خارجيددا  علددى سددطح األوراق مكونددا  ميسدديليوم 

ات ألمتصداص وجراثيم وحوامل كونيديدة ويرسدل ممصدات إلدي خاليدا بشدر  النبد

وال يسبب موت لنبات ولكن يقلل من نمدو النبدات ويصديب فقدد فدي أزهدار  .الغذاء

 . القطف

 الورد: العوائل
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 Symptoms and signs:األعراض وعالمات المرض

تختلف أصدناف الدورد فدي قابليتهدا لإلصدابة بدالمرض ووقدت حددو  اإلصدابة 

زراعيدة تلعدب دور هدام فدي وللفطر سالالت عديد  وال روف البيئية والعمليات ال

 تكشف األعراض وتطور المرض

وتضرر النبات واألصناف المقاومدة ال يتكشدف عليهدا أعدراض  (1) شكل رقم

السددطح  مرضدية وأوراق أكثدر قابليددة لإلصدابة بدالمرض وت هددر األعدراض علدى

العلدو  للورقدة مسدببة نقدص فدي مسداحة الورقدة  السفلي ثدم تتكشدف علدى السدطح

ح الورقة بالكامل ويصيب الفطر أيضا  الساق والبراعم الزهرية ويغطي الفطر سط

ول ددروف  .ونددادرا  مددا يصدديب البددتالت الزهريددة إال فددي حدداالت اإلصددابة الشددديد 

البيئيددة دور هددام فددي تطددور وتكشددف المددرض ويالئددم انتشددار المددرض الرطوبددة 

لحدددو  والرطوبددة الحددر   ليسددت ضددرورية . والمنددا  الدددافئ نهددارا  وبدداردا  لدديال  

اإلصددابة حيدد  أن جددراثيم فطريددات البيدداض الدددقيقي تختلددف عددن بقيددة الجددراثيم 

الفطريدة حيدد  أنهددا تحتددو  بددداخلها علددى كميدة مددن المدداء تكفددي إلنبددات الجددراثيم 

وحدو  العدو  إال أن الرطوبة وكثافة النباتات وال ل ومناطق تجمع الماء تزيدد 

 . من شد  اإلصابة بالمرض
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 األعراض على األجزاء الزهرية

 

 األعراض على األوراق

(From Horst, R.K.1983. 2001) 

 أعراض اإلصابة بمرض البياض الدقيقي على األوراق  (1)شكل رقم 

 واألجزاء الزهرية

 :المكافحة

 .عدم أزدحام النباتات -2 . مقاومةزراعة أصناف  .1

 .الر  بطريقة التنقيط -1  . تقليم األجزاء المصابة .2

 كاراثين ،بايليتون ،البنليت :الرش بأحد المبيدات الفطرية التالية -4

 

 البياض الدقيقي في التفاح والكمثرى -9

 :األهمية االقتصادية

التفداح وقددد يعتبدر مددن أهدم أمددراض  ي هدر المددرض فدي جميددع منداطق زراعددة

المجموع الخضر  في بعض مناطق زراعة التفاح والكمثدرى فدي حدين قدد يكدون 

 . قليل األهمية في مناطق أخرى
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 Podosphaera leucortricha  Ell.& E.V.E.S.Salmon :المسب 

 .Oidium farinosum Lookeالطور الالجنسي للمرض يعرف باسم 

ميسددـيليوم سددـاكن فددى البراعددـم والسددـيقان أو علددى علددى صددـور   يوجددد الفطددر

وتدزداد شدد  اإلصدابة  ،صور  أجسام ثمرية تتحمل ال روف البيئية الغيدر مناسدبة

 ،وفي أشهر الربيدع والخريدف،بأمراض البياض الدقيقي في المناطق الجافة الحار 

 وعاد  يهاجم الفطر النمدوات الحديثدة مدن المجمدوع الخضدر  والسديقان الصدغير 

مدن النباتدات المصدابة الدى السدليمة بواسدطة الكونيديدة وأألزهار وتحمل الجدراثيم 

يقضددي الفطددر فتددر  الشددتاء علددى أشددجار التفدداح فددي الريدداح أو التيددارات الهوائيددة 

وتنددتج  ،صدور  ميسديليوم سدداكن فدي البدراعم المصددابة خدالل موسدم النمددو السدابق

  .بداية دور  الحيا  الجراثيم الكونيدية من الميسيليوم الساكن عند

 :األعراض

ت هددر األعددراض علددى  ،يصدديب الفطددر كددل مددن األوراق واألزهددار والثمددار

األوراق بشكل تلطخات بيضاء اللون عبار  عن ميسيليوم وجدراثيم الفطدر وغالبدا  

مدا ت هدر علددى السدطح السدفلي لددألوراق وبتقددم اإلصدابة يحددد  التفداف لددألوراق 

اق المصدابة فدي منتصدف موسدم النمدو، وفدي حداالت المصابة وأخيرا  تسقط األور

وت هدر .  اإلصابات الشديد  يحدد  تقدزم لألغصدان الطرفيدة وقدد تتشدوه األوراق

اإلصابة على ثمار التفاح والكمثرى بشكل ميسيليوم أبيض اللون خاصة األشدجار 

 (1شكل رقم )المصابة بشد  

 :المكافحة

األصددناف فددي قابليتهددا زراعددة أصددناف مقاومددة للمددرض حيدد   تختلددف  -1

 .لإلصابة بالمرض
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 . تقليم األشجار والتخلص من األغصان المصابة -2

 :رش األشجار المصابة بأحد المبيدات التالية في مكافحة المرض -1

بدايليتون . لتدر مداء 100/ 1سدم  20بمعددل ( فيناريمول)ـ  Rubigan روبيجان

Bayleton (تريدداديميفون  ) 50بينومليدددو . تدددر مددداءل 100/ جدددم  12ـددد15بمعددددل 

(Benomyl ) لتر ماء 100/ جم  50بمعدل . 

 

على المجموع الخضر ، على األزهار، : أعراض اإلصابة بمرض البياض الدقيقى
 على ثمر  الكمثرى، على ثمر  تفاح

(From Jones. and Aldwinckle, 1990) 

 ىأعراض اإلصابة بمرض البياض الدقيق :(1)شكل رقم 
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 (المفاجىء)المرض الشامل 

 في القمح والمسطحات الخضراء

Take all disease 

 :المسب 

  Gaeumannomyces graminis var. tritici يصيب القمح والشعير

 G. graminis var. avenae (المسطحات الخضراء)يصيب الشوفان والنجيل 

 G. graminis var. graminis يصيب الذر  والحشائش 

تصيب العائلة النجلية، هيفات الفطر ذات لون داكن المسببات المرضية السابقة 

وتمتد بطول الجذر وتخترق طبقة القشر  في الجذر وتحطم أنسجة اللحاء والخشب 

وتسبب تحلل للجذور وتتجه إلي قاعد  الساق، ويعيش الفطر مترمما  علدى أنسدجة 

ت الجذور المصابة ويسبب موت ألنسجة الجذور وقاعد  الساق وموت كامدل للنبدا

يبقي الفطر من موسم زراعدة القمدح إلدي الموسدم التدالي   .تحت ال روف المناسبة

فددي بقايددا النباتددات فددي التربددة، حيدد  يصدديب الفطددر جددذور العائددل الحددي ويعدديش 

مترمما  على األنسجة الميتة لفترات قصير  عد  شهور أو أسابيع ولهذا يعد الفطر 

ة بالفطر تنقل الفطر عن طريق الماء التربة الملوث soil-borneمن فطريات التربة 

وينددتج الفطددر تراكيددب جنسددية دورقيددة سددوداء .والحيوانددات أو األدوات الزراعيددة

تحتو  بداخلها على العديد مدن األكيداس األسدكية وكدل كديس ( 1شكل رقم )اللون 

 Ascosporesجراثيم أسكية طويلة تعرف بالجراثيم األسكية  7أسكي يحتو  على 

. وال يشددكل الطددور الجنسددي أهميددة فددي تطددور وتكشددف المددرض ،(1شددكل رقددم ) 

تسددبب   .graminis var.tritici Gويوجدد للفطدر سددالالت مختلفدة فمددثال  السداللة 

 .عفن جذور للقمح فقط
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يبقى الفطر في التربة على صور  ميسليوم فدي غيداب العائدل النبداتي فدي بقايدا 

 علددى الحشددائش النجليددة، وعنددد نمددونباتددات الموسددم السددابق للزراعددة أو يكددون مددتطفال  

 جدذور العائددل بدالقرب مددن بقايدا النباتددات المصددابة تحدد  العدددوى للجدذور مددن الهيفددات

الفطر على سطح الجذور والتي تتجده إلدي الجدذور وقاعدد  النبدات واخيدرا  يحدد  

 .موت للنبات ثم يبقى الفطر مترمما  على بقايا النباتات لموسم الزراعة التالي

تخرج الجراثيم األسدكية  (طور جنسي)فطر جسم ثمر  دورقي الشكل يكون ال

من فتحة العلوية للجسم الثمر  وهي طويلة ومنحنية ومقسمة بجدر عرضدية كمدا 

 . (1الشكل رقم )في 

 

 ميسليوم الفطر ذات اللون البني الداكن على سطح الجذور

 

 جسم ثمر  دورقي والجراثيم األسكية

 

 األكياس األسكية

 ية سوداء اللون واألكياس األسكيةميسيليوم الفطر وتراكيب جنسية دورق(: 1)شكل رقم 
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 :الوضع التصنيفي

Phylum: Ascomycota   (قيدددةالز)شدددعبة الفطريدددات األسدددكيةClass: 

Loculoascomycetes                             Order: Pleosporales, Genus: 

Gaeumannomyces graminis var. tritici 

 .الحشائش النجلية –النجيل -الشوفان  –الشعير  –القمح : العوائل

 Symptom and Signs: أعراض وعالمات المرض

شكل مسداحات غيدر منت مدة الشدكل ت هر األعراض في حقل القمح المصاب ب

مددن النباتددات المصددابة عنددد بدايددة تكددوين الحبددوب فددي السددنابل، يحددد  أصددفرار 

دائريدة فدي مسداحات كبيدر  لألوراق وتقزم للنباتات المصابة ويحد  المرض فدي 

وي هر عفن بني داكن أو أسود على الجذور وتلون أسود عند قاعد  الساق . الحقل

المجهر يمكن مشاهد  ميسليوم الفطدر ذات اللدون البندي وعند فحص الجذور تحت 

 (.2شكل رقم )الداكن على سطح الجذور 

 

حقل قمح مصاب بمرض الموت 
 الشامل في القمح

 

 األعراض على السنابل
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 األعراض على جذور القمح 
 وقاعد  الساق

 

 هيفات الفطر تمتد على سطح جذر 
 نبات القمح

(From Wiese, M.V., 1987)   

 .أعراض اإلصابة على نباتات القمح :(2)شكل رقم 

 :األعراض على المسطحات الخضراء

ت هددر بقددع أو تلطخددات  ميتددة مددن المسددطحات الخضددراء  علددى شددكل دوائددر 

وتزداد شد  اإلصابة بالمرض في األراضي السيئة الصرف ( 1شكل رقم )مبعثر  

 .ءأو في المناطق المنخفضة والتي تتجمع فيها الما

 :المكافحة

 .إتباع دور  زراعية مفيد  جدا  في مكافحة المرض حي  أن ترمم الفطر ضعيف .1

 .التربة ذات الصرف الجيد تقلل من حدو  المرض وفعالة .2

 .التسميد كبريتات األمونيا أو الرش بكبريتات المجنيز تقلل من شد  المرض .1

 .معاملة البذور بمبيدات جهازية تفيد في مكافحة المرض .4

 .مفيد  في مكافحة المرض sterl-inhibiting (DMI)أو   Strobilurinة مبيد إضاف .5
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 األعراض على المسطحات الخضراء

 

 هيفات الفطر تمتد بطول الجذر

(From Smiley, et. al.,.2005.)  

 .األعراض على المسطحات الخضراء (1)شكل رقم 

 

 Monosporascs sppاألمراض المتسببة عن الفطر 

 "مونوسبوراسكس"مرض عفن الجذور  

، ويعرف بالذبول Melons))ويعرف بمرض تدهور الشمام :  األهمية اإلقتصادية

المفددددداجىء وعفددددددن الجددددددذور األسددددددود فدددددي الفلفددددددل ويعددددددرف أيضددددددا  بددددددذبول 

 ".مونوسبوراسكس"

 Monosporascus cannonballus :المسب 

ذات الجسددم  Class: Prenomycetesيتبددع الفطددر طائفددة الفطريددات األسددكية 

ذات ( يةتراكيدب ثمريدة جنسد)الثمر  الدورقي الشكل يكدون الفطدر أجسدام ثمريدة 
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لون بني داكن تحتو  بداخلها على العديد من األكياس األسكية ويوجد بداخل كيس 

ومددددن هندددا جدددداء اسدددم الفطددددر ( 1شددددكل رقدددم )اسدددكي جرثومدددة أسددددكية واحدددد  

الجددراثيم اسددكية كرويددة الشددكل ذات جدددار  Monosporeascusمونوسبوراسددكس 

قلم فدي المندا  وال يعدرف للفطدر طدور لجنسدي، والفطدر متدأ( 1شكل رقدم )سميك 

والعددو  األساسدية تحدد  عدن طريدق . الجاف الرطدب والتربدة القلويدة والملحيدة

الجراثيم األسكية حي  انها تبقى فدي التربدة لموسدم الزراعدة التدالي وقدد تبقدى فدي 

التربة لعد  سنوات ساكنة ويعد الفطر من فطريات التربة  وال توجد تقارير تشدير 

تحد  العدوى للجذور من ميسيلوم الفطر . البذور على أن الفطر ينتقل عن طريق

في التربة أومن بقايا النباتات المصابة أومن انبات الجراثيم األسكية حي  يختدرق 

الفطر الجذور المغذية ويكدون مسدتعمرات علدى طبقدة قشدر  الجدذور مسدببا  مدوت 

ى للجذور وتتكون التراكيب الجنسية في نهايدة موسدم ويحتدو  الجسدم الثمدر  علد

العديد من المئدات مدن الجدراثيم األسدكية وأخيدرا  تتكشدف أعدراض مدوت األوراق 

 . القاعدية

 

 جسم ثمر  يتحرر من األكياس األسكية

 

 كيس اسكي يحتو  على جرثومة أسكية

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 ة والجرثومة األسكيةالجسم الثمر  يتحرر منه األكياس األسكي :(1)شكل رقم 
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 .البطيخ –الشمام  :العوائل

 Symptom and Signsأعراض وعالمات المرض 

يصيب الفطر الجذور الثانوية وقد تحد  اإلصابة مبكر  في موسم النمدو بينمدا 

وتشدمل األعددراض األوليددة مددوت . ال ت هدر األعددراض إال فددي نهايدة موسددم النمددو

ويسدتمر تددهور الجدذور  (2شدكل رقدم )للجذور الصغير  وتقرحات على الجدذور 

وت هددر األعددراض علددى  .خددالل فتددر  نمددو النبددات حتددي يشددمل الجددذر الرئيسددي

المجموع الخضر  بسبب تدهور الجذور على شكل موت لألوراق السفلية وتقدزم 

النباتات المصابة وت هر عالمات المرض على الجذور حي  يتكون على الجذور 

 (.تراكيب ثمرية جنسية)سوداء اللون المصابة اجسام ثمرية دورقية 

 

 حقل مصاب بمرض عفن الجذور

 

 األعراض على الجذور

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 "مونوسبوراسكس"أعراض اإلصابة بمرض عفن الجذور( 2)شكل رقم 
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 :المكافحة

ربددة البيدوت المحميددة ببروميدد الميثددل أو الكلدوروبكرين أو ميثددام تددخين ت .1

 .الصوديوم

 .اتباع دور  زراعية في الزراعات المكشوفة .2

 

 احـرب التفـج

Apple Scab 

 :األهمية االقتصادية

الفطر المسبب للمرض يصيب في الوقدت الحاضدر جميدع زراعدات التفداح فدي 

فدي منداطق % 10إلدي أكثدر مدن  العالم، وقد تصل الخسدائر الناتجدة عدن المدرض

وترجع الخسائر إلي تأثير  ،زراعات التفاح في المناطق ذات المنا  الرطب البارد

 .تأثيره على النمو الخضر  لألشجار وعلى اإلنتاجو المرض على الثمار

 .Venturia inaequalis (Cooke) Wint:المسب 

  .Spilocaea pomi Frوالطور الكامل للفطر يعرف باسم 

كون الفطر المسبب جسدم ثمدر  أسدكي بيضداو  الشدكل ذات لدون بندي داكدن ي

يتميدز بوجددود فتحددة عنددد قمددة الجسددم الثمدر  ويصددل عدددد األكيدداس داخددل الجسددم 

كيس أسكي أسطواني الشكل يحتو  كدل كديس أسدكي واحدد  100-50الثمر  من 

جراثيم أسكية ذات لون أصدفر مخضدر إلدي أسدود وتتكدون الجرثومدة مدن  7على 

وتحد  العدوى الثانويدة خدالل موسدم   .(1شكل رقم )ليتين مختلفتين في الحجم خ

النمددو بواسددطة الجددراثيم كونيديددة المتكونددة علددى البقددع المتكشددفة علددى األوراق أو 
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ألددف  100الثمددار حيدد  يصددل عدددد الجددراثيم الكونيديددة علددى البقعددة الواحددد  إلددي 

ي زيتونيددة اللددون تشددبه لهددب والجرثومددة الكونيديددة صددفراء إلدد ،جرثومددة كونيديددة

وتحمدل الجدراثيم الكونيديدة علدى حوامدل كونيديدة صددغير  ( 2شدكل رقدم ) الشدمعة

وتنتشددر الجددراثيم الكونيديددة خددالل موسددم النمددو بواسددطة الريدداح ورذاذ المدداء إلددي 

 .أوراق أو ثمار جديد  على نفس الشجر  أو أشجار أخرى معطية بقع جديد 

 

  جسم ثمر  أسكي بيضاو 
 (طور جنسي)

 

 األسكية  الجرثومة
 (خليتين مختلفتين في الحجم)

(From Jones. and Aldwinckle, 1990) 

 والجراثيم األسكيةسكي األ ثمر الجسم ال(: 1)شكل رقم 

 :األعراض

على الثمار الصغير  بقع تشابه البقع المتكونة على األوراق وتتلون البقع ي هر 

تعفن الثمدار المصدابة، وأخيدرا  يحدد  تشدوه بلون بندي وتصدبح خشدنة الم هدر وتد

 (.1شكل رقم ) لثمار الكاملة النضجل
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(From Jones. and Aldwinckle, 1990) 

  الجراثيم كونيدية المتكونة على البقع المتكشفة على األوراق  :(2شكل رقم )

 (قطاع عرضي في ورقة مصابة)

  

(From Jones. and Aldwinckle, 1990) 

 .األعراض على ثمار التفاح واألصناف المقاومة لمرض جرب التفاح :(1)م شكل رق
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بقددع  تتكددونفعنددد تكشددف األوراق  ،األوراق واألزهددارويصدديب الفطددر أيضددا  

صغير  ذات لون بندي فداتح أو أخضدر زيتدوني علدى كدال سدطحي الورقدة وتحداط 

لورقددة البقددع بحافددة واضددحة وقددد تتحددد البقددع ببعضددها لتشددمل مسدداحة كبيددر  مددن ا

وأخيرا  يحد  تجعد وتشوه لألوراق خالل موسم النمو ثم تسقط األوراق المصدابة 

يقضدي الفطدر فتدر  بقائده أثنداء فتدر   .وقد تؤدى اإلصدابة إلدي نضدج مبكدر للثمدار

الشتاء على صور  أجسام ثمرية داخل أنسجة األوراق والثمار المصابة الموجود  

فطدر أيضددا  أن يقضددي فتددر  بقائدده فددي علدى األرض مددن الموسددم السددابق ويمكددن لل

وعند نضج األجسام الثمرية ينتج  .الشتاء على التقرحات الموجود  على األغصان

 .منها أكياس أسكية بداخلها جراثيم أسكية

 :المكافحة

 .زراعة أصناف لها مقاومة عالية للمرض .1

 :يمكن مكافحة المرض عن طريق الرش بأحد المبيدات الفطرية التالية .2

  ،(كاربامات) ethylenbsidithiocarbamtes ،بيد الكبتانم    

   Benzimidazoles   _Dodine  ويتم إضافة المبيدات بعد أسدبوع واحدد مدن

 .أسابيع حتى قرب وقت الحصاد 1-2سقوط البتالت ويكرر الرش كل من 

 

 األمراض المتسببة عن الفطر اسكلروتينيا

 العفن البني في أشجار الفاكهة

عد من األمدراض االقتصدادية الهامدة التدي تصديب البرقدوق ي :االقتصاديةاألهمية  

والخددو  والكددرز والمشددمش والتفدداح والكمثددرى والسددفرجل  فددي جميددع مندداطق 
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ويسبب المرض خسائر مباشر  لألشجار مسدببا  لفحده لألزهدار  ،زراعته في العالم

 واألفرع وعفن للثمار

  Sclerotinia Sclerotiorum: المسب 

Monilinia fructicola (G.Wint) Honey 

عندد إنبدات األجسددام الحجريدة تتكدون أحسددام ثمريدة طبقيدة الشددكل تحمدل علددى 

سطحها أكياس اسكية متراصة بجوار بعضها ومتوزاية ويوجد بينها هيفات عقيمة 

تحد  العدوى األولية من الجراثيم الكونيدية المتكونة علدى الثمدار (. 1شكل رقم )

أكثددر مصددادر العدددوى )لتقرحددات المتكونددة مددن السددنة السددابقة المحنطددة أو مددن ا

. أو من الجراثيم األسدكية المتكوندة علدى الثمدار المتسداقطة علدى األرض ،(شيوعا  

ويقضدي الفطدر فتددر  الشدتاء علددى الثمدار المصددابة العالقدة علددى األشدجار أو علددى 

الرطوبدة فدي  وعندد تدوافر ،التقرحات الناتجة عن لفحه األزهدار مدن العدام السدابق

الشتاء أو أوائل الربيع تنتشر كونيديات الفطر عن طريق الريداح أو األمطدار مدن 

على الثمار المصابة أو من على التقرحات وتنبت الجراثيم تحت ال روف البيئيدة 

المناسبة، وتحد  إصابات جديد ،  والجراثيم الكونيدية الناتجة من لفحده األزهدار 

 .مارتشكل مصدر هام إلصابة الث

 .البرقوق والخو  والكرز والمشمش والتفاح والكمثرى والسفرجل: العوائل

 :األعراض

يهدداجم الفطددر األعضدداء الزهريددة كاألسدددية والمياسددم والسددبالت مسددببا  ذبددوال  

لألزهار وتحولها إلى اللون البني وتعتبر ثمار المشمش أكثر قابلية لإلصدابة، وقدد 

ون كتدل صدمغية وعندد تدوافر الرطوبدة ي هدر تمتد اإلصابة إلى األفرع حيد  تتكد

 وعاد  ما تتكون إفرازات  .على األزهار المصابة نموات رمادية إلى سوداء اللون
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 أكياس اسكية متراصة بجوار بعضها ومتوزاية ويوجد بينها هيفات عقيمة

 

  أجسام ثمرية طبقية الشكل، (أ 
 ، كيس أسكي بداخله جراثيم أسكية( ب
 ة، هيفاتعقيم( ج
 جرثومة اسكية كاملة النضج( د 

 

 أجسام ثمرية طبقية الشكل

 (From Ogawa, J.M. et.al., 1995) الفطر اسكلروتينيا :(1)شكل رقم 

يهاجم الفطدر األفدرع مسدببا  تقرحدات . صمغية على األفرع في المشمش والبرقوق

لقدة يصاحبها إفرازات صمغية عند تدوافر الرطوبدة، وي هدر التقدرح علدى شدكل ح

تحدديط بددالفرع المصدداب وتتلددون األوراق علددى الفددرع المصدداب بلددون بنددي وت ددل 

وتزداد قابلية الثمار لإلصدابة عنددما تقتدرب مدن مرحلدة . ملتصقة بالفرع المصاب

النضج، وقد يحد  إصدابة أثنداء عمليدة التخدزين والتسدويق بسدبب كثدر  الجدروح 

ر عفددن بنددي علددى الثمددار ويسددبب الفطدد. التددي تصدديب الثمددار عنددد قطفهددا وتعبئتهددا

الناضدجة وت هدر بوضددوح علدى ثمددار المشدمش وت ددل ملتصدقة بددالفرع ثدم تجددف 

 .تدريجيا وتتحنط
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(From Ogawa, J.M. et.al., 1995)               

 األعراض على ثمار المشمش( 2)شكل رقم 

 :المكافحة

ى سطح التخلص من الثمار المصابة العالقة على األشجار أو المتساقطة عل -1

 . التربة

 .تقليم األفرع المصابة لتقليل مصادر العدوى األولية -2

  :تفيد المبيدات التالية في مكافحة المرض -1

Vinclozolin, Benomyl, chlorothalonil, and  propiconazole, Iprodione 

  .وأنسب وقت إلضافة المبيد يكون عند تكشف األجزاء الزهرية

 .اء فتر  نضج الثمار لمنع انتشار المرضمكافحة الحشرات أثن -4

  .يجب أن تخزن الثمار تحت درجات الحرار  بارد  -5



 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 

 الباذيدية الفطرياتشعبة األمراض المتسببة عن 

 





 

 

 الفصل الخامس

 الباذيدية الفطرياتشعبة األمراض المتسببة عن 

 

 شعبة الفطريات الباذيدية

Phylum: Basidiomycota 

وتضم هذه الشعبة الفطريات المسدببة ألمدراض األصدداء وأمدراض التفحمدات، 

وتتميز بوجود ميسيليوم مقسم بجدر عرضية وناتج التكاثر الجنسي جراثيم باذيدية 

 .تحمل على حوامل باذيدية مختلفة األشكال

Class: Urediniomycetes                               

Order: Uredinales                                 (Rust Fungi فطريات األصداء) 

 :المميزات العامة للفطريات المسببة ألمراض األصداء

 .فطريات إجبارية التطفل .1

حيدد  ينمددو الفطددر بددين الخاليددا ويرسددل   Endoparasiteداخليددة التطفددل   .2

 .مماصات داخل خاليا العائل

 –األوراق )لعائدددل تتطفدددل هدددذه الفطريدددات علدددى المجمدددوع الخضدددر  ل .1

 (.النورات -األغماد -السيقان

التكدداثر الحنسددي يددتم عددن طريددق تددوافر سدداللتين متددوافقتين جنسدديا  يرمددز  .4

 (.-)واألخرى )+( ألحدهما 
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تكددون نددوعين أو أكثددر مددن الجددراثيم وقددد تصددل إلددي خمسددة أنددواع مددن  .5

وقدد تتكدون الجدراثيم . الجراثيم كما في فطر صدأ الساق األسود في القمدح

على عائل واحد أو تتكون على عائلين يطلق على أحدهما العائل األساسي 

 .واألخر بالعائل المتبادل

تتميز الفطريدات المسدببة ألمدراض األصدداء بوجدود سدالالت فسديولوجية  .5

 . ذات قدر  امراضية مختلفة

 

 األمراض المتسببة عن فطريات األصداء

Diseases Caused by Rust Fungi 

  :أصداء القمح -0

 صدأ الساق األسود في القمح (أ

 في القمح( الصدأ البني)صدأ الورقة ( ب

 (الصدأ المخطط)الصدأ األصفر ( ج

 .صدأ الذرة -0

 .صدأ الورد -1

 .صدأ البقوليات -1

 الوضع التصنيفي لفطريات األصداء

Class: Urediniomycetes Order: Uredinales , Family: Pucciniaceae 

ويقدع تحدت  Order: Uredinalesمراض األصداء، تتبع رتبدة لفطريات المسببة أل

ندددوع يتبدددع الجدددنس  1000)ندددوع  1000جدددنس و 154فصددديلة  14هدددذه الرتبدددة 

Puccinia   وجميعها متطفلة على عوائلها تطفل إجبار. 
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 أصداء القمح -0

Wheat Rust 

 : Stem rust (Black rust) صدأ الساأل األسود في القمح(  أ

   Puccinia graminia f.sp.tritici :المسب 

يسدبب مدرض الصددأ األسدود فدي    Puccinia graminia f.sp.triticiالفطدر 

ويكددون خمددس أنددواع  macrocyclicالقمددح ويعددد مددن الفطريددات الطويلددة الدددور  

مختلفدددددة مدددددن الجدددددراثيم خدددددالل دور  حيدددددا  الفطدددددر ومتبادلدددددة علدددددى عدددددائلين 

 (نبددات القمددح)العائددل األصددلي )ية مددن الناحيددة التصددنيف  Heteroeciousمختلفددين

   .( (Berberis spp, Mahoberberis spp and Mahonia spp)والعائل المتبادل

 :ويكون الفطر خمسة أطوار مختلفة من الجراثيم تشمل

 Pycnial  stage (Stage 0)(: السبرموجوني)الطور البكني  .1

 stage (Stage I)   Aecial  :الطور األسيد  .2

  Uredial stage (Stage II)  :الطور اليوريد  .1

  Teial stage (Stage III)  :الطور التليتي .4

 Basidial stage (StageVI)  :الطور الباذيد  .5

 symptoms and signs :أعراض وعالمات المرض

يدوم  15-1إال بعد مرور مدن ال ي هر على نباتات القمح أ  أعراض واضحة 

وتتكون بثرات يوريدية حمراء مسحوقية الم هر يخرج منها جراثيم  ،من اإلصابة

يوريدية بعد تمزق بشر  العائل وعند فحص الجراثيم مجهريا  ت هر حمراء عليها 

وتتكون البثرات عديد  على كال سطحي الورقة وعلى السداق  fine spinesأشواك 

 Teliaوفي نهاية الموسم تتكدون بثدرات تيليتيدة سدوداء اللدون ( نبات القمح)العائل 

../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#AECIA
../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#AECIA
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وعنددد فحصددها مجهريددا  ت هددر  ذات   Teliosporesويخددرج منهددا جددراثيم تليتيددة 

     (.1شكل رقم )خليتين سميكة الجدار 

 

 بثرات اليوريدية حمراء

 

 بثرات تليتية سوداء اللون

 

 بثرات اليوريدية حمراء

 

 تيليتيةإنبات الجرثومة ال

 

 (جراثيم يوريدية)بثر  يوريدية 

 

 جراثيم تليتية

(From Wiese, M.V., 1987)           

 (العائل األساسي)البثرات اليوريدية والبثرات التليتية على نبات القمح  (1)شكل رقم 
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 :األعراض على العائل المتبادل

طح العلو  للورقة ت هر أوعية بكنية على نباتات الباربر  في الربيع على الس

أيام يتكون  10-5يخرج منها الجراثيم البكنية مع افرازات عسلية وبعد مرور من 

وعاء يشبه الفنجان المقلوب يحتو  على جراثيم صفراء برتقالية مسحوقية تعرف 

 (.2شكل رقم )بالجراثيم األسيدية على السطح السفلي لورقة نبات البابر  

  :دورة المرض

وهدو عبدار  عدن أوعيدة   (stage 0)ح العلو  الطور البكندي يتكون على السط

منها السالب والموجدب وتحتدو  بدداخلها جدراثيم  ((spermagoniaدورقية الشكل 

وتصدديب األوراق الصددغير  لنبددات البدداربر   (منهددا السددالب والموجددب)باذيدبددة 

(Berberis)  في الربيع مكوندة هيفدات بدين الخاليدا وترسدل مماصدات haustoria 

ويخدددرج مددددن الفتحدددة العلويددددة هيفدددا اسددددتقبال  إلدددي الخاليددددا ألمتصددداص الغددددذاء

(Monokaryotic)  ويخددرج منهددا افددرازات لهددا رائحددة طيبددة تعمددل علددى جددذب

الحشرات ويجعلها تنتقل من وعداء سدالب إلدي اخدر موجدب وبدذلك يتكدون هيفدات 

dikaryophase (ثنائية األنوية )  تتجده إلدي السدطح السدفلي لورقدة نبدات البداربر

مكونة وعاء يشدبه الكدأس المقلدوب بعدد تمدزق بشدر  السدطح السدفلى لورقدة نبدات 

يحتو  بداخله جراثيم  stage  (aecia)(I الطور األسيد  )الباربر  ويتكون بذلك 

تتحرر الجراثيم األسيدية وتحمل بواسطة الرياح  (stage II) ..أسيدية ثنائية األنوية

الجراثيم األسيدية تحد  عددو  لنبدات القمدح مكوندة الطدور . وتصيب نبات القمح

بثرات بنية حمدراء اللدون تحتدو  علدى العديدد مدن الجدراثيم اليوريديدة )اليوريد  

uredospores،  مددزق بشددر  نبدات القمددح مسددببة تتخدرج الجددراثيم اليوريديددة بعدد

وفي نهاية موسم النمو يتكون نوع . أصابات جديد  للنبات القمح خالل موسم النمو

. ة سددميكة الجددداريدداخددر مددن الجددراثيم فددي نفددس البثددر  تعددرف بددالجراثيم اليتليت

../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#DIKARYON
../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#AECIA
../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#AECIA
../../../fifthkingdom3r/GLOSSARY.htm#UREDINIOSPORES
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الجرثومة التيليتية ذات خليتين سميكة الجددار بنيدة اللدون ومعنقدة وقمدة الجرثومدة 

 . مستدقة ويوجد ثقب أنبات في كل خلية

وفي الربيع تنبت كل خلية مكونة هيفا قصير  ينشأ عليها ذنيبات صغير  تحمل 

للجراثيم الباذيدية  ثم يحد  انتشار  basidiospores (stage IV) الجراثيم الباذيدية

بواسطة الرياح لمسافات قصير  حتى تسقط على العائل المتبادل ثم تنبت وتخترق 

خاليا البشر  وينمدو الميسدليوم بدين الخاليدا مكوندا  مماصدات داخدل الخاليدا وبدذلك 

تتكون األوعية البكنية ثم تتمزق خاليدا البشدر  وت هدر فتحدة الوعداء البكندي علدى 

 .ة نبات الباربر السطح العلو  لورق

وتشدكل الجددراثيم  ،(جدراثيم ال جنسدية)الجدراثيم األسديدية والجدراثيم اليوريديدة 

وللفطدر سدالالت . التيليتية الطور الجنسي في دور  حيا  فطر صدأ الساق األسدود

تختلف في قدرتها علدى إصدابة أصدناف  (ساللة 200أكثر من )فسيولوجية عديد  

 .القمح المختلفة

 

 

 نبات الباربر 

 

أوعية بكنية على السطح العلو  لورقة 
 نبات البابر 

 



 151 األمراض المتسببة عن شعبة الفطريات الباذيدية: الفصل الخامس
 

 

 

 

 

 جراثيم بكنية وحيد  الخلية شفافة

 

 األوعية البكنية واألوعية األسيدية

 

 أوعية اسيدية على السطح السفلي

 

 وعاء أسيد  به جراثيم أسيدية

(From Wiese, M.V., 1987)          

 سيدية على ورقة نبات الباربر  تكشف األوعية البكنية واآل ( 2)شكل رقم 

 (العائل المتبادل)
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 في القمح( الصدأ البني)صدأ الورقة  - 

Leaf rust (Brown rust) 

 Puccinia recondite f..sp.tritici :المسب 

ويصدديب الفطددر . يعددد الفطددر مددن الفطريددات الطويلددة الدددور  وثنائيددة العائددل

 %20-1تصل الخسائر من  زراعات القمح ويعد من األمراض الهامة وقد

يبقى الفطر في نباتات القمح على صور  جراثيم تيليتية على نباتات القمح التي 

تنمددو تلقائيددا  أو علددى صددور  جددراثيم يوريديددة وتشددكل مصدددر لحدددو  اإلصددابة 

األولية، والجراثيم األسيدية التي تتكون على العائل المتبادل نادرا  ما تسبب انتشار 

وتنبددت الجددراثيم اليوريديددة فددي المدداء الحددر عنددد درجددة . ائيددةللمددرض بصددور  وب

م وتخترق أنبوبة األنبات خاليا العائل من خالل الثغور 20-15حرار  تتراوح من 

يوم عند درجة  14-7وتتراوح الفتر  بين حدو  اإلصابة وتكشف األعراض من 

 . م20-15حرار  

 يوريد  والطور التليتينبات القمح ويتكون عليه الطور ال :العائل األساسي

 .نبات عشبي Thalictrum sppنبات ثالكترم  :العائل المتبادل

 : األعراض

ت هر بثرات يوريدية  ذات لون بني دائرية الشكل على السطح العلو  لورقدة 

،  وينتشددر المددرض فددي زراعددات القمددح بددالقرب مددن (1شددكل رقددم )نبددات القمددح 

م   وتتراوح الخسدائر  20-15راوح من مرحلة األزهار ويالئمه درجات حرار  تت

، وتختلدف شدد  اإلصدابة مدن موسدم إلدي أخدر حسدب % 20-1في المحصول من 

وتنتشر ( ليال   20-15م   نهارا ، 25-20)ال روف البيئية المالئمة النتشار المرض 

 .وريدية عن طريق الرياحيالجراثيم ال
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الطور البكني على السطح العلو  
 لورقة نبات ثالكترم

 

 على السطح السفلي األوعية األسيدية 
 لورقة نبات ثالكترم

 

 الطور اليوريد  على ورقة القمح
 

األوعية األسيدية على السطح السفلي لورقة نبات 
 (صور  مكبر )ثالكترم 

(From Wiese, M.V., 1987)      

البثرات اليوريدية على ورقة نبات القمح والطور البكني واألوعية  ( 1 )شكل رقم 

 Thalictrum spp( ثالكترم)اإلسيدية على نبات العائل المتبادل 
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 (الصدأ البني)  قةصدأ الور

(From Wiese, M.V., 1987) 

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة .1

 .الزراعة في الميعاد المناسب .2

تفيددد فددي  (Tilt, Quadris, and Stratego)الددرش بالمبيدددات الفطريددة  .1

 . مكافحة المرض
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 (الصدأ المخطط)الصدأ األصفر ( ج

Yellow rust (Stripe Rust) 

 يصيب القمح  Puccinia striiformis f.sp.tritici :المسب 

      Puccinia striiformis f.sp.hordei يصيب الشعير 

ويقضدي  ،يصيب الفطر القمح فقط ويالئم انتشار المرض المنا  البارد الرطب

الفطر فتر  بقائه في غياب العائل على صور  جراثيم يوريدية علدى أوراق القمدح 

يددة ثدم تنتقددل بالريداح لمسددافات بعيدد  وتكددرر فدي النباتددات التدي تنمددو بصدور  تلقائ

وال يوجدد للفطدر عائددل . اإلصدابة خدالل موسدم النمدو بواسدطة الجدراثيم اليوريديدة

 (. 2شكل رقم )وتختلف أصناف القمح في قابليتها لإلصابة . متبادل

 :األعراض

ت هر بثرات صفراء برتقالية بشكل خطوط على األوراق، تتكون البثرات مدن 

حي  انه فاتح ( 1شكل رقم )اثيم الصدأ ويعرف أيضا  بالصدأ األصفر كتل من جر

 %.40وقددد تصددل الخسددائر إلددي . اللددون بالمقارنددة بصدددأ الورقددة أو صدددأ السدداق

جراثيم ال )ويصيب الفطر أيضا  السنابل والقنابع مكونا  كتل من الجراثيم اليوريدية 

جدراثيم )تيليتية سوداء اللون ، وبالقرب من نهاية الموسم تتكون البثرات ال(جنسية

 (.جنسية
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(From Wiese, M.V., 1987)   

 الصدأ المخطط في القمح :(0)شكل رقم 

 

 

 الصدأ المخطط في القمح :(0)شكل رقم 

 (جهة اليسار)صنف مقاوم (  ب(     جهة اليمين)صنف قابل لإلصابة ( أ
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متوسط القابلية  متوسط المقاومة
 لإلصابة

 شديد القابلية لإلصابة

 (اختالف أصناف القمح في قابليتها لإلصابة)المخطط في القمح  الصدأ :(2)رقم شكل 

 

 :المكافحة

 (.Jagger)زراعة أصناف مقاومة مثل الصنف   -1

 (Tilt, Quadris, and Stratego) :الرش بأحد المبيدات الفطرية التالية -2
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 Corn rust (Common Rust) صدأ الذرة    -0

 Puccinia sorghi: المسب 

ت هر األعراض على كال سطحي الورق على شكل بثرات بنية ذهبية  :األعراض

 .اللون تحتو  بداخلها على العديد من الجراثيم اليوريدية وحيد  الخلية

   
 (أ) ( ) (ج)

 From Dr. Rich Baird  عن

 :أعراض اإلصابة بالصدأ على أوراق الذر ( 1)شكل رقم 

 .       بثرات الصدأ على السطح السفلي للورقة( أ

 .بثرات الصدأ على السطح العلو  للورقة( ب

 إصابة شديد  على أوراق الذر  ( ج

 . زراعة أصناف مقاومة :المكافحة
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 وردـدأ الـص -1

 Phragmidium mucronatum: ب المس

يكون الفطر بثرات تليليتية سدوداء داكندة تحتدو  بدداخلها علدى جدراثيم تيليتيدة 

( نتوء مستدق في قمة الجرثومة)خاليا مع وجود شوكة طرفية  5معنقة تتكون من 

ميكدددرون أ  أن مقيددداس  2و 5ميكدددرون وعرضدددها 11ويصدددل طدددول الجرثومدددة 

ر الجراثيم التيليتية بواسطة الرياح وغالبا  مدا وتنتش. ميكرون 11الجرثومة يصل 

 .م  21-17تحد  اإلصابة في فصل الخريف عند درجات حرار  

  :األعراض

نيدة اللدون يقابلهدا علدى السدطح بي هر على السطح العلو  للورقة بقع صدفراء 

السفلي بثرات حمراء بنية اللون، وتتكشف يثرات تيليتية سدوداء اللدون شدكل رقدم 

 .. هاية الخريففي ن( 1)

 

 األعراض على السطح العلو  للورقة                 جراثيم تيليتية                  
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البثرات التليتية على السطح 
 السفلي للورقة

 جرثومة تيليتية بثر  تليليتية

(From Horst, R.K.1983. 2001)   

 اق الورد وجراثيم الفطر التيليتيةاألعراض على أور( 1)شكل رقم 

  :المكافحة

 .لتر ماء/ جم  2و 5بمعدل  45رش النباتات المصابة بمبيد دياثين م  .1

 

 دأ البقولياتـص -4

Rust Diseases 

 :األهمية اإلقتصادية

الوقدت الحاضدـر بسدبب زراعدة أصدناف  فدي المرض ليس له أهمية اقتصـادية

 .نباتية مقاومة للصدأ
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 .يصيب الفطر نباتات البسلة   Uromyces pisi :المسـب 

     Phaseoli)  U. appendiculatus (U.  يصيب الفطر نباتات الفاصوليا 

 U.fabae يصيب الفطر نباتات الفول. 

دور   ، Autoeciousوحـيد العائل يعـد الفطر من الفطـريات األجبارية التطفل،

يدد مدن السدـالالت الفسدـيولوجية ، وللفطدـر العدMacrocylic))حيا  الفطر طدـويلة 

يوجد مصدرين لحدو  اإلصدابة، المصددر األول  .مـراضـيةإلتختلف فى قدرتها ا

الجراثيم التيليتية الموجود  في بقايا المحصول السابق، أو الجراثيم اليوريدبة التي 

وتحدد  العددوى .تنتقل لمسافات بعيد  مدن الحقدول المصدابة إلدي األخدرى السدليمة

نتشار الجراثيم اليوريديدة بواسدـطة التيدارات الهوائيدة وتحمدل اعن طريق األولية 

. يشاهد الطور البكندى واألسدـيدى للفطدر فدي الطبيعدة نادرا  ما. مسـافات بعيد  إلي

يوريدية بنية اللون على األوراق أو ساق النباتات المصابة، وتتكرر  ت هر بثرات

طة الجراثيم  اليوريدية تحت ال ـروف اإلصـابة الثانوية خالل موسـم النمو بواسـ

البيئية المالئمة وأخيرا تتكدون البثدرات التيليتيدة السدوداء اللدون بدالقرب مدن نهايدة 

 .موسـم النمو

 :عالمات المرض

ت ددـهر عالمددات المددرض علددى األوراق أو القددرون بشددـكل بثددـرات يوريديددة 

السـوداء اللون بالقرب من  حـمراء إلى بنية اللون، وأخيرا  تتكون البثرات التيليتية

 .نهاية موسـم النمو

 :األعراض على نباتات الفاصوليا

 ت هدددر بقدددع صدددفراء أو بيضددداء علدددى سدددطح الورقدددة يتكدددون عليهدددا بثدددرات 

 تحتو  بداخلها على جراثيم يوريديدة ( بثرات يوريدية)الصدأ بنية حمراء اللون 
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urediniospores ق بشدر  العائدل وتخدرج ثر  بهالة صدفراء ثدم تتمدزبوقد تحاط ال

بالقرب مدن نهايدة . بأعداد كبير  أالف الجراثبم( 1)الجراثيم اليوريدية  شكل رقم 

. الموسم تتكون بثرات تيليتية تحتو  بداخلها على جراثيم تيليتية بنية داكنة اللدون

فددي حدداالت اإلصددابات الشددديد  تتجعددد األوراق وتتلددون بلددون بنددي وأخيددرا  تسددقط 

وال . وقددد تتكددون بثددرات الصدددأ علددى السدداق  أو علددى القددرون. بةاألوراق المصددا

 .ينتقل المرض عن طريق البذور

 

 أعراض اإلصابة بالصدأ على الفاصوليا

 

 مكبر صور  

 
 

 جراثيم يوريدية 
 
 

 اثيم تيليتيةجر

 

 
 

J. R. Steadman   

 ض على نبات الفاصوليا وجراثيم الفطراألعرا :(1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 .صناف مقاومةأة زراع -1

  (م سالالت الفطروليا  مقاومة لمع صناف الفاصأعدد قليل من )    

 .التخلص من بقايا المحصـول السـابق لتقليل اللقاح الفطر  -2

                                .أتباع دور  زراعية كل سنتين على األقل -1

أو   Chlorothalonilرش النباتدات المصدابة بالمبيددات الفطريدة مثدل مبيدد  -4

تفيد في مكافحة   Carbamatesأحد المبيدات التابعة لمجموعة الكاربامات 

 .المرض

 

 Smut Fungi  فطريات التفحم

Class: Ustilaginomycetes  , Order: Ustilaginales 

الفطريددات متطفلدة علددى العديدد مددن تتسدبب أمدراض الددتفحم عدن مجموعددة مدن 

العوائل النباتية ولكنهدا ليسدت إجباريدة التطفدل حيد  يمكدن أن تنمدو علدى البيئدات 

 .الصناعية

 :المميزات العامة لفطريات التفحم

تتكون دور  حيا  فطريات التفحم من طورين جرثومين همدا الطدور التيليتدي  .1

 .والطور الباذيد 

 .طريات التفحم على الحامل الباذيد  مباشر تنشأ الجراثيم الباذيدية في ف .2

البثرات التيليتية تحتو  على جراثيم تيليتية في شكل مسحوق اسود والجراثيم  .1

وقد تكون منفرد  أو في ( جراثيم جنسية)التليتية كروية بنية إلي سوداء اللون 

 .كرات جرثومية
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 .فطريات التفحم متخصصة على عوائلها .4

 :فحم بثال  طرقتتم اإلصابة بفطريات الت .5

يهاجم الميسيليوم الثانو  مبياض األزهار ويشكل مصدر : إصابة األزهار (1

 .العدو  داخل الحبوب

حيددد  يهددداجم الفطدددر البدددادرات وينمدددو فدددي األنسدددجة : إصدددابة البدددادرات (2

الميرستيمية في القمة وتشكل الجراثيم المحمولة خارجيا  على الحبدوب أو 

 .األوليةالموجود  في التربة مصدر العدوى 

حي  تحد  اإلصابة على العضو النباتي الذ  تسقط : اإلصابة الموضعية (1

عليه الجرثومة ويكون مصدر العدوى األولية الجراثيم التي تحمل بالهواء 

 .أو الموجود  في بقايا النباتات المصابة

Family: Ustilaginaceae 

لى ميسيليوم مقسم إلي وتتميز هذه الفصيلة بحنتاج جراثيم باذيدية تحمل جانبيا  ع

 :أربع خاليا وأهم األمراض التي تسببها الفطريات التابعة لهذه العائلة هي

 Ustilago tritici التفحم السائب في القمح

 Ustilago nuda التفحم السائب في القمح والشعير

 Ustilago hordei التفحم المغطي في الشعير

 Ustilago maydis التفحم العاد  في الذر  الشامية

 Sphacelotheca reiliana التفحم الراسي في الذر  الرفيعة

 Sphacelotheca sorghi التفحم الحبي في الذر  الرفيعة

 Tolyposporium ehrenbergii التفحم الطويل في الذر  الرفيعة

Family: Tilletiaceae 
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وأهدم .يوم أولديتتميز هذه الفصيلة بأن الجراثيم الباذيدية تحمل على قمة ميسديل

 األمراض التابعة لهذه الفصيلة هي 

 Urocystis agrpyri التفحم اللوائي في القمح

 Tilletia foetida,T. caries التفحم المغطي في القمح

 Tilletia tiletia التفحم الحبي في األرز

Family: Graphiolaceae  

نجانيددة الشددكل ف Basidiocarpsوتتميددز هددذه الفصدديلة بتكددوين أجسددام ثمريددة 

وتخدددرج الحوامدددل قائمدددة ومتكاثفدددة حاملدددة الجدددراثيم التيليتيدددة فدددي سالسدددل وأهدددم 

 األمراض التابعة لهذه الفصيلة هي

 Graphiola phoenicis (التبقع الجرفيولي)تفحم أوراق النخيل 

  

 األمراض المتسببة عن فطريات التفحم

Diseases Caused by Smut Fungi 

 .قمح والشعيرالتفحم السائب في ال .1

 .التفحم المغطي في القمح والشعير  .2

 .التفحم العاد  في الذر  الشامية .1

 .تفحم الحبوب في الذر  الرفيعة .4

Class: Ustilaginomycetes                           

Order: Ustilaginales (Smut Fungi فطريات التفحم) 

Family:Ustilaginaceae 
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 التفحم السائ  في القمح والشعير -0

Loose Smut of Wheat and Barley 

 يصيب محصول القمح Ustilago tritici :المسب 

       U.nuda يصيب محصول الشعير 

 :الوضع التصنيفي

Class: Ustilaginomycetes  

Order: Ustilaginales (Smut Fungi فطريات التفحم) 

Family:Ustilaginaceae 

الفطر جراثيم تيليتية صغير  الحجم دائرية إلي بيضاوية الشكل ذات لون يكون 

بندي داكددن ويتميددز جدددار الجرثومددة بددأن جدزء مددن جدددارها أفددتح لونددا  مددن الجددزء 

وعندد  ،يحد  انتشار للجراثيم التيليتية بواسطة الرياح في مرحلة األزهدار. األخر

مة فأنها تنبت مكونة باذيددم بده سقوط الجراثيم التيليتية على مبياض األزهار السلي

أربع خاليا ثم يحد  اندماج بين كل خليتدين متدوافقتين يندتج عنده ميسدليوم ثدانو  

يخترق جدار المبيض ثم يتجه إلي جنين الحبة ويبقى الفطر فدي صدور  ميسديليوم 

وال يمكدن  ،ساكن داخدل الحبدوب الملوثدة حتدى موعدد الزراعدة فدي الموسدم التدالي

 .مصابة عن األخرى السليمةتميز الحبوب ال

عند زراعة الحبوب الملوثة ينشط ميسديليوم  الفطدر مدع نمدو البدادر  فدي القمدة 

النامية لها حتى مرحلة تكوين السنابل فتتكون الجراثيم التليتية في أمداكن الحبدوب 

وتغطي بغشاء رقيق يتمزق عند تعرضه للرياح وبذلك ي هر محور السنبلة عاريا  

 .سود من الجراثيم التيليتيةيغطيه مسحوق ا
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 :ألعراض وعالمات المرضا

مدن الصددعب تشدخيص المددرض فددي الحقدل إال بعددد تكددوين السدنابل، وغالبددا  مددا 

السدنابل . يحد  طرد للسنابل المصابة بالتفحم مبكرا  عن السنابل األخرى السدليمة

يغطية المصابة تكون خالية من الحبوب وال يبقى من السنبلة إال محورها األصلي 

 .1شكل رقم ( الجراثيم التيليتية للفطر)مسحوق أسود اللون 

 
 

 

(From Wiese, M.V., 1987)                   

 .أعراض اإلصابة بمرض التفحم السائب في القمح: (1)ل رقم شك

 

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة .1

 :معاملة البذور بأحد المبيدات الفطرية الجهازية مثل -2

Ceravax (Carboxin + imazail + Thiabendazole) 

Ferrax (Ethirimol + flutriafol + Thiabendazole 

Baytan IM (Fuberidazole + Triadimenol 
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 المغطي في القمح والشعير -0

Covered Smut of Wheat and Barley 

(Common Bunt) 

 يصيب الفطر محصول القمح  Tilletia foetida   :المسب 

Ustilago hordei              يصيب الفطر محصول الشعير 

ت عدوى عند زراعة الحبوب الملوثة، تنبت الجراثيم التيليتية للفطر مكونة هيفا

ثم تنمو هيفات الفطر بين خاليا  ،ثنائية النوا  تخترق سويقة البادر  اختراقا  مباشرا  

العائل وداخلها حتى تصل إلي الورقة األولى، ثم تتجه بعد ذلك إلي قواعد األوراق 

وأخيرا  تصل إلدي القمدة الناميدة، ويسدتهلك الفطدر أنسدجة الحبدة فيمدا عددا الغدالف 

وعنددد الدددراس  تتحددرر  ،يبقددى سددليما  حتددى وقددت الدددراس الخددارجي للحبددة الددذ 

 .  وتلو  الحبوب السليمة( 1)الجراثيم التيليتية شكل رقم 

 

الجراثيم التليتية تحت 
 المجهر

 

 شكل تخطيطي للجرثومة التليتية

 

 جرثومة تيليتية مكبر 

(From Wiese, M.V., 1987)    

 (مجهرتحت ال)الجراثيم التيليتية  :(1)شكل رقم 
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 :األعراض وعالمات المرض

ت هر أعراض المدرض المميدز  بعدد تكشدف السدنابل، السدنابل المصدابة تكدون 

السنابل المصدابة . أقل طوال  بالمقارنة بالسنابل السليمة، ضعيفة المجموع الجذر 

ضعيفة التكوين منفرجة القنابع وتحتو  بداخلها مسدحوق أسدود بددال  مدن الحبدوب 

د دراس الحبددوب تخددرج منهددا كتلددة مددن مسددحوق الجددراثيم ، وعندد(2شددكل رقددم )

 . السوداء ذات رائحة مميز 

 

 األعراض على السنابل
 

 األعراض على السنابل

 

 سنبلة مصابة

 

 األعراض على السنابل
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 األعراض على الحبوب

(From Wiese, M.V., 1987)          

 على السنابل والحبوبأعراض مرض التفحم المغطى في القمح  :(2)شكل رقم 

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة -1

 .زراعة حبوب خالية من اإلصابة -2

 :معاملة البذور بأحد المبيدات الفطرية الجهازية مثل -1

Ceravax(Carboxin + imazail + Thiabendazole) 

Ferrax (Ethirimol + flutriafol + Thiabendazole 

Baytan IM(Fuberidazole+ Triadimenol)          
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 التفحم العادي في الذرة الشامية -1

 :األهمية االقتصادية

غالبددا  ال يشددكل المددرض أهميددة كبيددر  إال اندده قددد تصددل الخسددائر فددي بعددض 

 %20زراعات الذر  إلي 

 يصيب الذر  الشامية   Ustilago maydis: المسب 

فدي التربدة ( بنيدة اللدون كروية ولها أشواك دقيقة)لفطر لجراثيم التيليتية التبقي 

سنوات وتنتقل مع حبيبدات التربدة لمسدافات طويلدة أو قدد تنتقدل مدع  1-2لمد  من 

وتنتشدر جدراثيم الفطدر وتلدو  الحبدوب  ،البذور أو عن طريق حيوانات المزرعة

ويحد  إنبات للجراثيم في  روف الهواء الرطب مكوندة جدراثيم تعدرف  ،السليمة

شددأ هيفددا العدددوى عددن طريددق االندددماج البالزمددي بددين بددالجراثيم الباذيديددة ثددم تن

جرثومتين باذيددتين متدوافقتين وتحدد  العددوى قبدل  هدور البدادرات فدوق سدطح 

أيام من اإلصابة وأماكن الجروح علدى النبدات  10التربة وتتكشف األعراض بعد 

والفطددر حسدداس لدددرجات الحددرار  والرطوبددة وعنددد .تشددكل مددداخل جيددد  للفطددر

 .ر  العالية تنخفض شد  اإلصابة حتى في وجود رطوبة التربةدرجات الحرا

 :األعراض وعالمات المرض

تصاب النباتات في أ  مرحلة من مراحل نمو النبات حي  يشاهد انتفاخات أو 

الشكل رقدم )أورام التفحم على شوربات الذر  الحلو  أو على كيزان الذر  كما في 

جددراثيم تيليتيددة )لفطدر السددوداء اللدون تحتدو  بددداخلها علدى كتددل مدن جددراثيم ا (1

 تغطدى بغشداء ابديض اللدون مدن أنسددجة العائدل وقدد تصدل فدي القطدر مددن  (كرويدة

وعند نضج الجراثيم يجف الغشداء الرقيدق ويتمدزق وتخدرج جدراثيم  ،سم 10 - 7

 . التفحم على هيئة كتل مسحوقية لونها أسود
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 أعراض التفحم على شورابة الذر  الحلو 

 

 أعراض التفحم العاد  على كوز الذر 

 .اد  في الذر أعراض مرض التفحم الع :(1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .أو معاملة البذور بالمبيدات الفطرية. زراعة أصناف مقاومة .1

 .التخلص من أكياس التفحم قبل تمزقها لمنع انتشار الجراثيم .2

 

 تفحم الحبو  في الذرة الرفيعة -1

 :األهمية االقتصادية

 .يعتبر من أهم أمراض الذر  الرفيعة   

 Spacelotheca sorghi: المسب 

تشر الجراثيم التليتية أثناء وجودها في الحقل أو أثناء عملية الددراس وتلدو  تن

 .الحبوب السليمة، وتحد  العدوى للبادرات قبل إنبثاقها فوق سطح التربة
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 :األعراض

وت هددر . يسدبب المدرض تقدزم للنباتددات المصدابة، وتبكيدرا  فددي  هدور السدنابل

ويوجدد  ،بدالنور  المصدابةاألعراض على بعض الحبدوب أو علدى جميدع الحبدوب 

 .غشدداء مغلددف للحبددة المصددابة بداخلدده كتلددة مددن الجددراثيم التيليتيددة السددوداء اللددون

 .الجراثيم التليتية كروية إلي مضلعة الشكل ولها أشواك دقيقة

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة -1

 .معاملة البذور قبل الزراعة بالمبيدات الفطرية -2

 

 جرافيوالاألمراض المتسببة عن الفطر 

 Graphiola leaf spot في النخيل تبقع األوراأل الجرافيولي -0

  :األهمية اإلقتصادية

ويعد من األمراض الواسعة االنتشدار  بيعرف المرض أيضا  باسم التفحم الكاذ

ويصديب الفطددر العديدد مددن فدي منداطق زراعددة نخيدل التمدر ذات المنددا  الرطدب، 

 أجناس نخيل الزينة

 Graphiola phoenicis :المسب 

جددار خدارجي سدميك صدلب  ،يكون الفطر جسم ثمدر  يتميدز بوجدود جددارين

أسود اللون وجدار داخلي رقيق شفاف اللدون يحتدو  بداخلده علدى جدراثيم تيليتيدة 

 . وحيددد  الخليددة صددفراء اللدددون كرويددة إلددي بيضددداوية الشددكل ذات جدددار سدددميك
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السدة علدى جددار الجرثومدة ناتج إنبات الجرثومة التيليتيدة أربدع جدراثيم باذيديدة ج

ثم  يحد  انتشار للجراثيم الباذيدية وعند سقوط الجرثومة الباذيدية على  ،التيليتية

وريقات النخيل تكون أنبوبدة إنبدات تختدرق الوريقدات معطيدة ميسديليوم ينشدأ منده 

 .  الجسم الثمر 

 :األعراض

  تراكيددب ثمريددة بازيديددة صددغير)ت هددر األعددراض علددى شددكل بثددرات صددلبة 

على سطحي وريقات النخيل وذات لون بني داكن مرتفعة قليال  عن سطح  (الحجم

تتكون الثمر  البازيدية من غدالف خدارجي داكدن صدلب . مم 1-1الوريقات بقطر 

ويحد  اصفرار للوريقات ومدوت . وغالف داخلي رقيق شفاف يسود عند النضج

 .   اإلنتاج مبكر لسعف النخيل المصاب مما يؤد  إلى ضعف النخلة وقلة

  

 (Elliott, M. L et.al.2004)     

 Phoenix canariensisاألعراض على اوراق النخيل ( 1)شكل رقم 

    .سطحي وريقات النخيل بنية داكنة اللون تتكون على بة بثرات صل( 2) 
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 :المكافحة

 .تقليم األشجار وحرق سعف النخيل المصاب للتخلص من مصدر العدوى -1

 100 /جم  250بمعدل  45دايثين م :الرش بأحد المبيدات الفطرية التالية -2

 مدددداء ومبيددددد البنليددددت بمعدددددل  لتددددر 100/ جددددم  200برافددددو بمعدددددل  ،مدددداء لتددددر

  .لتر ماء 100 / جم 50





 

 

 

 

 

 

 السادسالفصل 

 الناقصة الفطرياتشعبة األمراض المتسببة عن 

 





 

 

 الفصل السادس

 الناقصة الفطرياتشعبة األمراض المتسببة عن 

 

 تحت قسم الفطريات الناقصة

Subdivision: Deteromycotina 

    Form class Deturomycetesشبه طائفة الفطريات الناقصة

ه المجموعددة مددن الفطريددات ذات الميسدديليوم المقسددم بجدددر عرضددية تضددم هددذ

واضحة والتي لم يكتشف فيها التكاثر الجنسي وال يعرف طورهدا الكامدل وتتكداثر 

فقدط بطريقددة ال جنسددية عددن طريددق تكددوين الجددراثيم الكونيديددة وبعضددها ال يكددون 

ن الناحيدة وعند التعرف أو اكتشداف الطدور الكامدل تنقدل مد. جراثيم على اإلطالق

وهذه المجموعة . التصنيفية إلي مجموعة الفطريات األسكية أو الفطريات الباذيدية

من الفطريات تسبب العديد من األمراض ذات األهمية االقتصادية على المحاصيل 

  . الزراعية

ويعد تصنيف هذه المجموعة من الفطريدات تصدنيف يعتمدد علدى األسدس التدي 

، حيدد  تقسددم هددذه المجموعددة مددن Saccardo,1899 وضددعها ا لعددالم اإليطددالي 

 :الفطريات إلي رتب وفصائل وأجناس تبعا  لألسس التالية

 .نوع الحامل الكونيد  .1

 -Acervuli سرفيوالت – Pycindiaبكنيديات)األجسام الثمرية الالجنسية  .2

 Synnemaسينيما   – Sporodochia أسبورودوكيات



 تشخيص األمراض الفطرية وطرق مكافحتها  170
 

 .لون الجراثيم والميسيليوم .1

 .يم الكونيدية وعدد الخاليا في كل جرثومةشكل الجراث .4

 ,Barnett, and Hunterوتقسم هذه المجموعة من الفطريات الناقصة  تبعدا  

1998  

From Order Moniliales: 

 From Family: Moniliaceae                       شبه فصيلة

 (:1)وتضم شبه األجناس الفطرية الممرضة للنبات شكل رقم 

Form - Genus: Chalara, Thielaviopsis, Verticillium Cephalosporium, 

Aspergillus, Penicillium, Botrytis, and Gliocaldium.  

 

Chalara 

 

Thielaviopsis 

 

Verticillium 

 

Cephalosporium 
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Aspergillus, 

 

Penicillium 

 

Botrytis, 

 

Gliocaldium. 

 From Family: Moniliaceaeابعة لشبه فصيلة  الفطريات الت :(1)شكل رقم 
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 كالرا بارادوكسا (ثيالفوبسس)األمراض المتسببة عن الفطر 

 

 في النخيل اللفحة السوداءمرض  -0

Black scorch Blight 

  :األهمية االقتصادية

يعد من أمدراض النخيدل الهامدة والواسدعة االنتشدار، ويصديب المدرض أشدجار 

ها فقد يصيب الفسائل بعدد انفصدالها مدن األم وغرسدها فدي النخيل في جميع أعمار

 .والفطر المسبب للمرض له مدى واسع من العوائل النباتية .مكانها المستديم

يعرف المرض بأسدماء عديدد  ويرجدع ذلدك إلدي الضدرر الدذ  يسدببه ومكدان و

 .حدو  اإلصابة واألعراض المرضية المتكشفة على النخلة المصابة

 Thielavopsis paradoxa (Syn. Chalara paradoxa) :المسب 

  Ceratocystis paradoxaالطور الكامل للفطر يعرف باسم 

 وينتقددل عددن  ،ويدددخل الجددذور مددن خددالل الجددروح ،يوجددد الفطددر فددي التربددة

 وح مددن ادرجدة الحددرار  المالئمددة للفطدر تتددر .ومدداء الددر  ،طريدق التربددة الملوثدة

بة على صور  جراثيم كالميدية لفتدرات طويلدة يبقى الفطر في الترو ،م   27 - 25

وينتقل عن طريق تساقط األمطدار أو عدن طريدق الريداح أو بالتربدة الملوثدة التدي 

جدراثيم الويكون الفطر ندوعين مدن . يمكن أن تحملها الطيور أو الحشرات الزائر 

خليدة، نشأ داخليا  من خلية طويلة وتعرف بالجراثيم الكونيديدة الداإحداهما كونيدية 

وتنشأ خارجيا   (بيضاوية داكنة اللون)والثانية تعرف بالجراثيم الكونيدية الخارجية 

 .على حوامل كونيدية قصير  ويكون الفطر أيضا  جراثيم كالميدية
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ويكون الفطر حوامل كونيدية وكل حامل طرفي أو فاليد يتكون بداخله جرثومة 

، أمدا الجدراثيم الكالميديدة فهدي كونيدية ناضجة أسدطوانية وملوندة بلدون بندي فداتح

بيضاوية الشكل وتتولد طرفيا  في سالسل تتكون من هيفدات متفرعدة قصدير  ذات 

وندادرا  مدا يشداهد الطدور الكامدل للفطدر فدي الحقدل أو فدي المعمدل . لون بني داكدن

على البيئية الصناعية وهو عبار  عن جسدم ثمدر  مدن الندوع الددورقي ذات لدون 

الجسددم الثمددر  تتحدرر مندده الجددراثيم األسديكة وهددي غيددر  بندي داكددن وعنددد نضدج

تحدد  العددوى األوليدة بدالفطر المسدبب و ،مقسمة ومنحنية ولهدا غدالف جيالتيندي

الجددذور، أو الجددروح الطبيعيددة إثندداء تكشددف  :للمددرض مددن أمدداكن عديددد  تشددمل

جدددروح الجدددذور أو نتيجدددة حددددو  تشدددققات فدددي جدددذع النخلدددة أو بسدددبب حددددو  

الددذر   الفطددر المسددبب للمددرض كددل  مددن العنددب واألناندداس والمددوز يبيصدد. ميكانيكيددة

باإلضددافة إلدي العديددد مددن . والدذر  الرفيعددة وقصدب السددكر وكددذلك  الكاكداو والددبن

   .نخيل الزينة مثل نخيل واشنجتونيا ورابس وسابال كاريوتا ونخيل الكنار 

 : العوائل القابلة لإلصابة

 من العديدو ،أشجار بركنسونيا الكافور جارأش ،نخيل واشنجطونياونخيل التمر 

 .األخرى شجاراأل

 :على األشجار األعراض

حيدد  تمددوت  Dieback ت هددر علددى األشددجار المصددابة أعددراض مددـوت القمددة

األوراق على قمم األفدرع ويسدتمر مدوت األوراق واألفدرع مدن القمدة حتدى قاعدد  

ونها بلون أسود داكن وعند فحص الجذور يشاهد تل ،الفرع وأخيرا تموت األشجار

وعند عمل قطاع في قاعد  األفرع المصابة يالحد  تلدون األنسدجة الوعائيدة بلدون 

 .بني
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  :األعراض على نخيل الزينة

ي هر على السعف أعراض ويبدأ  هور األعراض على األوراق الخارجية أو 

ء القديمة العمر وتتجه اإلصابة لألوراق الحديثدة وقدد ت هدر تلطخدات كبيدر  سدودا

يصيب الفطر أيضا  الطلع المذكر والمؤن  عند وقدت . عند قاعد  السعف المصاب

ويصديب الفطدر أيضدا  الجدذع والجدذور وغالبدا  مدا ( النورات الزهرية)تفتح الطلع 

ويسدبب الفطدر أيضدا  عفدن . يحد  عفن وتحلدل لجدذور وجدذع األشدجار المصدابة

أخيدرا  يحدد  مدوت للنخيدل للبرعم الرئيسي أو القمي ويحد  عفدن لقلدب النخلدة و

 .المصاب أو للفسائل بعد زراعتها في مكانها المستديم

 :األعراض على نخيل التمر

ابيضدداض وجفدداف ت هدر األعددراض بوضددوح علدى فسددائل نخيددل التمدر حيدد  

السعف وبتقدم اإلصابة تتكون جراثيم الفطر السوداء اللون على السدعف المصداب 

مع تحلل أنسجة السعف فيما عدا السعف، بيضاض وجفاف واسودادامعطية م هر 

األلياف التي يتكشف عليها جدراثيم الفطدر السدوداء اللدون وغالبدا  مدا يحدد  مدوت 

 .(1الشكل رقم )سنوات كما في 1-2للفسائل في خالل 

 :المكافحة

 .تقليم السعف المصاب وإزالة النورات الزهرية المصابة -1

د حدددأو بكبريتدددات النحددداس أو بأ( Benomyle)رش األشدددجار بمبيدددد البنليدددت  -2

بعددد إجددراء عمليددة التقلدديم أو قبددل تفددتح الطلددع . المبيدددات الفطريددة النحاسددية

 (.النورات الزهرية)

 . العناية بالعمليات الزراعية كالتسميد والر  والتخلص من الحشائش -1

تجنددب زراعددة المحاصدديل القابلددة لإلصددابة بددالفطر بجددوار مندداطق زراعددة   -4

 .النخيل
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 . عمليات التقليمفي تطهير األدوات المستخدمة  -5

والمجددـموع الخضددـرى، مددن خددالل المجمددوع الجددذر  التددوازن بددين  حفدد   -5

ميد بمركبدات عاليدة مدن ذور مدن خدالل التسدتشجيع نمو الج -عمليات التقليم 

معدددالت الددرى حسددب  ة التسددميد النتروجينددى،ومنخفضددالسددماد الفوسددفورى 

 .شجارألاحتياجات ا

 فددددانجي فلددددور: بأحددددد المبيدددددات التاليددددة (Soil drench)معاملددددة التربددددة   -2

(Imazalil ) بافسدتين  .لتر مداء 100/ 1سم 50مركز قابل لالستحالب بمعدل

(Benzimidazole) 50  % لتددر  100 /جددم  50مسددحوق قابددل للبلددل بمعدددل

 تيددددددددرازول )مسدددددددحوق قابددددددددل للبلدددددددل % Banrot 40بددددددددانروت . مددددددداء

 .لتر ماء 100/جم  250بمعدل %( 25ميثيل ثيوفانيت % + 15

 

 األعراض على فسائل نخيل التمر
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 شكل الفطر تحت المجهر

 

 األعراض على نخيل الزينة

 

جذع نخيل تمر مصاب بالفطر كالرا 
 بارادوكسا

 

 قطاع عرضي في جذع نخيل مصاب

Elliott, M. L et.al.2004     

 أعراض اإلصابة على النخيل (1)شكل رقم 
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 األمراض المتسببة عن الفطر فيرتسيليوم

Diseases caused by Veriticillium spp 

 (رتسـيليومىيالذبـول الوعائي الف)

Verticillium wilt 

 .الذبول الوعائي في الطماطم والبطاطس والفلفل والبطاطا الحلو  -1

 .في األشجار الفيرتسـليومى"الذبول الوعائي  -2

 .الذبول الوعائي في الطماطم والبطاطس والفلفل والبطاطا الحلوة -0

 :القتصاديةاألهمية ا

الفطدر المسدبب  .يصـيب الفطـر نباتات الطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل

نوع من نباتات  200له مدى عائلي واسع يشمل أكثر من (  1شكل رقم )للمرض 

وغالبدا  مدا يسدبب ( dicotyledonous)ذات الفلقتدين   ،الحولية والعشدبية والخشدبية

 .مشاكل في المناطق الحار  الرطبة

 :لعوائلا

مثدل البطداطس والحوليدات ( herbaceous)يصيب العديد من النباتات العشدبية 

 .واألشجار الخشبية مثل الزيتون

 Verticillium dahliae :المسب 

 :الوضع التصنيفي

Kingdom: Fungi, Phylum: Ascomycota, Class: Ascomycetes Order: 

Hypocrealies , Genus: Verticillium spp 
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      .Verticillium dahliae  Kleb:ب المسـ

محصددول السددابق لعددـد  سددـنوات علددى يبقددـى الفطددـر فددي التربددة أو فددي بقايددا ال

الجددراثيم الكونيديددة التددي  .1شددكل رقددم  (أجسددام حجريددة)ور   إسكلروشدديات صدد

ويالئم انتشار  .يكونها الفطر تنتشر بسهولة بواسطة التيارات الهوائية و رذاذ الماء

وتزداد اإلصـابة بالمرض في حالة إضدـافة معددالت عاليدة . منا  الباردالمرض ال

 .من السماد

 

 شكل الفطر تحت المجهر

 

اسكلروشيات الفطر على بيئة 
 األجار المائي

 

 اسكلروشيات الفطر تحت المجهر

الفطر  (أجسـام حجرية)صور  اسكلروشيات  ،شكل الفطر تحت المجهر (1)شكل رقم 

 فرتسيليوم
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 :عـراضاال

تبدددأ األعددراض بددذبول األوراق السددفلية أوال  حيدد  يكددون الددذبول شددديدا  خددالل 

وعنددد عمددل قطدداع عرضددي فددي سدداق النبددات  .النهددار مددع شددفاء واضددح فددي الليددل

وي هدر  .(1شدكل رقدم )يشاهد تلون لألنسـجة الوعائية بلدون بندى فداتح  ،المصاب

ينمدا التلدون المدرتبط بدتعفن هذا التلون على بعد أكثر من متر فدوق سدطح التربدة ب

وي هر أيضدا  اصدـفرار  .سم فوق مستوى التربة 15-10الجذور ال يمتد أكثر من 

 .ويقل إنتاج الثمار ،على أوراق النباتات المصابة

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة -1

 .التخلص من بقايا المحصول السابق -2

 .د على تقليل اإلصابة بالمرضمعاملة النباتات بمبيد بنزيمايدازول قد يساع -4

 

 

 األعراض على أوراق الطماطم

 

 اض على أوراق البطاطساألعر
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 أعراض الذبول الفرتسليومي على الفلفل

 

 أعراض الذبول الفرتسليومي على البطاطس

 

   قطاع عرضى في  ساق نبات الطماطم

 

 قطاع طولي في ساق نبات الطماطم

 

   قطـاع عـرضى في  البطاطا الحلو 

(From Frederiksen, and Odvody,.2000). 

اإلصابة بالفطر قيرتيسيليوم على نباتات الطاطم والبطاطس والفلفل  أعراض (1)شكل 

 والبطاطا الحلو 
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 في أشجار الفاكهة الفيرتسـليومى"الذبول الوعائي  -0

"Verticillium wilt 

يسددبب المددرض خسددائر كبيددر  علددى األشددجار ذات النددوا   :األهميااة االقتصااادية

البرقددوق والكددرز الحلددو أشددجار المشددمش والخددو  والفطددر الحجريددة، ويصدديب 

 .والحامض وغالبا  ما تصاب األصول المستخدمة في التكاثر

 .Verticillium dahliae Kleb  :مسب ال

يوجددد الفطددر فددي التربددة ويدددخل جددذور األشددجار مددن خددالل الجددروح ويسددبب 

لدى إعاقدة وصدول المداء بكميدات مناسدبة إلدى إسداد لألنسجة الوعائية مما يؤدى ان

األدوات  ،مدداء الددر  ،اق وينتقددل الفطدر عددن طريدق التربددة الملوثدةاألفدرع واألور

 ،العائل النباتي وال روف البيئيةتبعا  وتختلف سرعة تكشف األعراض  ،الزراعية

 ،ثدم يحدد  مدوت لألفدرع ،سدنوات 1 - 2وقد يحد  موت لألشجار في خالل من 

لفطر فتر  يقضي ا، ووقد ت هر أعراض بسيطة على األشجار الكبير  لعد  سنوات

بقائده فددي التربدة علددى صدور  أجسددام حجريددة صدغير  يكونهددا الفطدر أو فددي بقايددا 

ويحددد  تطددور . النباتددات المصددابة أو علددى األدوات المسددتخدمة كسدداكين القطددع

درجة الحرار  المثلى )م  21-21ح من اووتكشف للمرض عند درجات حرار  تتر

 هدر األعدراض فدي منتصدف وتحدد  العددوى بدالفطر فدي أوائدل الربيدع وت ،م  24

ويبقى الفطدر مدن  ،فصل الصيف وقد تزداد شد  المرض في أواخر فصل الصيف

 . موسم إلى أخر في الجذور أو على األشجار المصابة

 : العوائل القابلة لإلصابة

مع ددم األشددجار المتسدداقطة أشددجار الزيتددون وأشددجار ذات النددوا  الحجريددة و

عائدددل مدددن األشدددجار  100ألكثدددر مدددن ويسدددبب الفطدددر ذبدددول وعدددائي . وراقألا

 .والشجيرات وللفطر العديد من السالالت الممرضة
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 األعراض على اشجار الزيتون :(1)شكل رقم 

             :األعراض

شجار المصدابة أعدراض الدذبول المميدز  وتشدمل سدقوط سدريع ألت هر على ا 

ي هر تلون بندى الجذع  فياألفرع أو في وراق وتدلى األفرع وعند عمل قطاع ألل

وراق أو تمدوت حدواف ألوأحياندا يقدل حجدم ا (1شكل رقم ) نسـجة الوعائيةألافي 

. ابةرع المصدفدألل Diebackتلتف ويتبع أعراض الدذبول مدوت القمدة  األوراق أو

 ،ي هر في أوائل الصيف ذبول لألوراق الموجود  على فرع واحد أو عدد  أفدرعو

األوراق عند وت هر األعراض أوال  على  وت ل األوراق متصلة بالفرع وال تسقط

قاعد  الفرع وتتقدم اإلصابة إلى أعلى الفرع حتى يصاب الفرع بالكامل وقد يسبب 

للنمدوات   تقزم: الفطر موت لألشجار الصغير  العمر، أما األعراض العامة تشمل

عند عمل قطاع فدي األفدرع ، .الخضرية وانخفاض في اإلنتاج وصغر حجم الثمار

بة ي هر تلدون فدي أنسدجة الخشدب بلدون بندي داكدن نتيجدة اإلصدابة بدالفطر المصا

 .المسبب
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 mapleأعراض اإلصابة بالفطر فيرتسيليوم على أشجار (: 2)شكل رقم 

 : المكافحة

جدم  570دخين التربدة ببروميدـد الميثيدل قبدل إعداد  الزراعدة بمعددل يتم تد .1

 .2م 10( /علبة)

 والتخلص من األفـرع المصـابة  العناية بالتسـميد والر .2

 :معاملة  التربة بالمبيدات الفطـرية التالية .1

 /جددم  50مسددحوق قابددل للبلددل بمعدددل % 50 (بينوميددل) Benlateبنليددت 

 .لتر ماء 100

مركدددددز قابدددددل % 50 (Imazalilامازاليدددددل ) Fungaflorفدددددانجى فلدددددور 

 .لتر ماء 100/  1سم  50لالستحالب بمعدل 
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 األمراض المتسببة عن الفطر سيفالواسبوريم

Cephalosporium stripe 

 

 :األهمية االقتصادية

 .يعد من أمراض الحبوب إال أن القمح يعتبر أكثر قابلية لإلصابة بالفطر

 Cephalosporium gramins: المسب 

ويكدون  ،يعد الفطر من فطريات التربة ويصيب األوراق وسيقان نباتات القمدح

الفطر جراثيم كونيدية وحيد  الخلية غير مقسمة تتواجد في تجمعدات يطلدق عليهدا 

اسبودوكيات تتكشف على القش، ويقضدى الفطدر فتدر  سدكونه علدى بقايدا النباتدات 

 .ا لإلصابة بالفطروفي التربة وتختلف أصناف القمح في قابليته

 .القمح والشعير وغيرها من محاصيل الحبوب :العوائل

 : األعراض

وغالبدا  مدا , ات فردية أو في شدكل مسداحات صدغير ت هر األعراض على نبات

ت هدر األعددراض عنددد تكشددف  السددنابل حيدد  ت هددر خطددوط بيضدداء أو خضددراء 

 ويحددد  اصددفرار رشداحبة علددى األوراق واألغمدداد ثدم تتلددون الخطددوط بلددون بندي محمدد

 .لألوراق وعندما يصل النبات لمرحلة النضج ي هر اسوداد عند قاعد  الساق

 :المكافحة

 .التخلص من بقايا المحصول -1

 .إتباع دور  زراعية -2

 . الحر  العميق يفيد في خفض شد  المرض -1
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 األمراض المتسببة عن الفطر اسبرجلس

 

 ثمار الرمان عفن أسبرجلس في -0

              :األهمية  االقتصادية

تتعرض ثمار الرمان للعديد من الفطريات المسببة للعفن خاصدة عنددما يحدد  

تشددقق للثمددار أو بعددد إصددابتها بالحشددرات ومددن أكثددر الفطريددات انتشددارا  الفطددر 

 .سبرجلسا

  Aspergillus spp :المسب 

              A. niger  

ر الثمدددار نتيجدددة  بسدددبب تضدددرفدددي الحقدددل  بدددالفطرغالبدددا  مدددا تحدددد  اإلصدددابة 

أو نتيجدة تعدرض ( مدرض فسديولوجي)اإلصابات الحشرية أو نتيجة تشقق الثمار 

ويالئم انتشار أمراض عفن الثمار . الثمار ألشعة الشمس الحار  في أشهر الصيف

 . المنا  الرطب وسقوط األمطار

 :األعراض

 علدى ثمددار الرمددان وعندد شددق الثمددر  ي هدر اسددوداد داخددلتتكدون بقددع سددوداء 

وقد يحد  تشدقق للثمدار المصدابة مدع تعفدن الثمر  وعفن وتحلل لألنسجة الداخلية 

 .ألنسجة الداخلية وأخيرا  ي هر عفن طر  له رائحة مميز ل
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 أعراض اإلصابة بالفطر أسبرجلس على ثمر  الرمان(: 1)شكل رقم 

 

 :المكافحة

 .العناية بمكافحة اآلفات خالل موسم النمو -1

 .أو مبيد مانكوزيب 45ت الفطرية مثل داثين مالرش بأحد المبيدا -2

 . م  10تخزين الثمار على درجة حرار    -1
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 األمراض المتسببة عن الفطر بنسيليوم

Pencillium spp 

 العفن األزرأل والعفن األخضر

Blue Mold and Green Mold 

  :األهمية االقتصادية

يتواجددد يصدديب المددرض ثمددار الحمضدديات فددي جميددع زراعددات الحمضدديات و

غدرف التخدزين وأثنداء عمليدات فدي و ،تعبئدة المحصدول وإثناءالمرض في الحقل 

 .النقل وأيضا  في أماكن التسويق

 :المسب 

  Pencillium italicum Wehmerالعفن األزرأل يتسب  عن الفطر 

 .Pencillium digitatum Saccالعفن األخضر يتسب  عن الفطر 

اعدات الحمضديات علدى صدور  جدراثيم اخر فدي زرإلي يبقى الفطر من موسم 

كونيديدة وتحدد  العدددوى األوليدة عدن طريددق الجدراثيم الكونيديدة التددي تنتقدل عددن 

طريددق الهددواء وتصدديب الثمددار مددن األمدداكن المتضددرر  ويتكشددف مددرض العفددن 

م  بينما يتكشف مرض العفن األزرق عند 24األخضر بسرعة عند درجات حرار  

 .م  10درجات حرار  

 :األعراض

ت هر الثمار المصابة طرية ومشبعة بالماء ويتكشف ميسديليوم الفطدر األبديض 

، ويعدرف (1 شكل رقدم)اللون على الثمار ثم تتكشف جراثيم الفطر الزرقاء اللون 
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المرض باسم مرض العفن األزرق أو تتكشف جراثيم الفطدر الكونيديدة الخضدراء 

حداط الميسديليوم األبديض الزيتونية اللون فيعرف المرض باسم العفدن األخضدر وي

 .اللون بمنطقة تجرثم الفطر

 

(Timmer, et. al.,.. 2000) 

 األعراض على ثمار الليمون :(1)شكل رقم 

 

  :المكافحة

  .تجنب تعرض الثمار للجروح -1

 :بأحد المبيدات التاليةالرش  -2

  قبدل الحصداد بدثالوذلدك  ،امازاليل ،ثيوفانيت ميثايل ،بمبيد بنليت كاربندازيم

 .فيد في مكافحة المرضتأسابيع أو المعاملة 
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 األمراض المتسببة عن الفطر بوتريتس

 .مرض العفن الرماد  في الطماطم -1

 .مرض العفن الرماد  في ثمار الفاكهة والخضروات ونباتات الزينة -2

 

 :في الطماطم العـفن الرمادىمرض  -0

     Gray Mold and ghost spot 

  :ةاألهمية اإلقتصادي

مددن أكثددر األمددراض شدديوعا  علددى محصددول الطمدداطم داخددل البيددوت المحميددة، 

وللفطدـر مددى واسدـع مددن . ويصديب الفطدر الوريقدات والبدتالت والسديقان والثمدار

صددـابة بددالمرض تحددت  ددـروف المنددا  البددارد  إلوتددزداد شددـد  ا ،العوائددل النباتيددة

 .رثناء التخزين أو تعبئة الثماأوينتشـر المرض  ،الرطـب

  .Botrytis cinerea  Pers.Fr:المسـب 

التربدة وتنتشدر فدي ويوجدد  ،يوجد الفطدر علدى بقايدا نباتدات الطمداطم المصدابة

جدراثيم السدليمة وتنبدت إلدي ر بواسدطة الريداح مدن النباتدات المصدابة راثيم الفطج

وتعتبدر األزهدار مدن أفضدل األجدزاء  ،ر تحت  روف المندا  البدارد الرطدبالفط

 .صابةإلالئمة لحدو  االنباتية م

 :االعـراض

  ت هر األعراض على األوراق بشكل بقدع صدفراء اللدون علدى السدطح العلدو

للورقددة يقابلهددا علددى السددطح السددفلى الجددراثيم والحوامددل الكونيديددة للفطددر معطيددة 
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صدابة تقرحدات واضدحة هر علدى سديقان النباتدات الم هر العفن الرماد  بينما ي 

تبددأ إصدـابة ليوم الفطر الرمادى اللون وغالبا  ما يى بميسذات حلقات متداخلة تغط

 ثمار طماطم الخضراء اللون من نقطـة اتصـال الثمر  بالعنق ويسبب

 

 األعراض على األوراق

 

 (إصابة مبكر )األعراض على ثمر  طماطم 

 

 األعراض على ساق الطماطم

 

 األعراض على ثمر  طماطم

(From Frederiksen, and Odvody,.2000).  

 أعراض اإلصابة على الطماطم (1)شكل رقم 
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حيد  ت هددر بقدع بنيدة فاتحدة إلددى  (1شدكل رقدم ) الفطدر عفدن للثمدار الناضددجة

. رمادية ومتشدبعة بالمداء ثدم تكبدر فدي الحجدم وأخيدرا  يحدد  عفدن وسدقوط للثمدار

 ويعتمدد. لدى تحللهداإوأخيرا  ت ـهر نموات الفطدـر علدى سدـطح الثمدر  ممدا يدؤدى 

 التكشف الوبائي للمرض على الفترات الطويلة من الرطوبدة  العاليدة وتبلدل سدطح

 .األوراق

 :المكافحة

 .من موسم النمو المراحل المتأخر  فيالنباتات   ر فيفراط إلتجنب ا -1

 .معدالت التسميد فياالعتدال  -2

 :د  هور عالمات المرضد المبيدات التالية عنالرش بأح

رونددددديالن  ،Thiramالثيدددددرام  ،Benlate (Benomyl)مبيدددددـد البنليدددددت 

Roinlan. 

 

 :ضروات ونباتات الزينةمرض العفن الرمادي في ثمار الفاكهة والخ -0

 :األهمية االقتصادية

ويسبب عفن لثمار  ،عائل نباتي 215يسبب الفطر بوتريتس أمراض ألكثر من 

ي تصيب محصدول الفاكهة ذات النوا  الحجرية ويعد الفطر من أهم  الفطريات الت

أنيمددون، . بالرجونيدوم والدورد)العندب ويصديب  الفطدر العديدد مدن نباتدات الزيندة 

الزينيددا وغيرهددا  ،الددورد ،بتونيددا ،هيدددرانجا ،الددداليا ،بيجونيددا، كالنددديوال، أرولددة

 (.ويصيب ابصال التوليب مسببا  مرض اللفحة في التوليب
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  Botryotinia fuckelianaالطور الكامل    Botrytis cinerea :المسب 

يبقى الفطدر فدي بقايدا الثمدار المحنطدة وفدي األنسدجة الميتدة، وينمدو الفطدر فدي 

الربيع من تراكيب ساكنة تعرف باألجسام الحجريدة ويندتج عنهدا جدراثيم كونيديدة 

تعمل على انتشار المرض خالل موسدم النمدو، ت هدر أعدراض المدرض بوضدوح 

  جروح للثمار عند الحصاد تساعد علدى وأ .تحت درجات حرار  الدافئة الرطبة

 دروف  .انتشار المرض، الطيور والحشرات تساعد أيضدا   علدى انتقدال المدرض

المنددا  الرطددب تالئددم انتشددار المددرض، تتكددون اسكلروشدديات الفطددر علددى أنسددجة 

العائدل الميتددة ويقضددي الفطدر فتددر  بقائدده فددي الشدتاء علددى صددور  اسكلوشدديات أو 

أو قددد يبقددى الفطددر علددى  (ل ددروف البيئيددة الغيددر مناسددبةتتحمددل ا)أجسدام حجريددة 

صددور  ميسدديليوم فددي بقايددا األجددزاء الخشددبية ويحددد  انبددات لألسكروشدديات أو 

للمسيليوم مكونا  جراثيم كونيدية تنتقدل عدن طريدق الريداح ألنسدجة نباتدات أخدرى 

 . قابلة لإلصابة

 :راضـاألع

ناقيدد المصدابة إلدي األخدرى يصيب الفطر ثمار العنب الناضجة وينتقدل مدن الع

تحدت . السليمة عن طريق المالمسة ويسبب الفطر أيضا  لفحدة لألزهدار واألوراق

 روف المنا  الرطب ويصيب الفطر األوراق والساق والقاعد  واألزهار وبراعم 

ويعد مرض العفن الرمداد  فدي التفداح والكمثدرى . والبادرات واألبصال ،األزهار

ويسدبب الفطدر (  أمدراض التخدزين)اد للتفاح والكمثدر  من أمراض ما بعد الحص

% 50-20خسائر معنوية على التفاح والكمثر  إثناء التخزين وقد تصل الخسائر 

إذا زادت  فتر  التخزين خاصة في حاالت عدم معاملة الثمار بالمبيددات حيد  أن 

منطقدة  وتتلدون. الفطر ينتقل من الثمار المصابة إلي السليمه عن طريق المالمسدة
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اإلصددابة علددى ثمددار التفدداح بلددون بنددي فدداتح إلددي داكددن وتحددت  ددروف الرطوبددة 

المرتفعة يتكشف ميسيليوم وجراثيم الفطر الرماديدة اللدون ثدم يحدد  تحلدل للثمدار 

تحددت الصددفر وتنبددت  2-ينمددو ميسدديليوم الفطددر عنددد درجددات حددرار  . المصددابة

نمو الفطر على ثمار الكمثرى وي. الجراثيم الكونيدية للفطر عند درجة صفر مئوية

مسدببا  تحلدل للثمدار، وتحدد  (  م   5-الصفر إلي )عند درجات حرار  تتراوح من 

شكل رقم )اإلصابة في الثمار عن طريق تالمس الثمار المصابة باألخرى السليمة 

1.) 

 

 عفن ثمار التفاح

 

 عفن ثمار الكمثرى

 

 األعراض على الثوم

 

 عراض على اوراق الفراولةاأل

 

ض على ا  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ألعرا 

 ثمر  فلفل

 
 األعراض على فرون الفاصوليا
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 األعراض على نبات الخس

 

 األعراض على البصل

 

 

 

 األعراض على الجزر

 

 األعراض على نباتات الثوم

 

 األعراض على البصل

Schwartzand Mohan,.1995    

 Botrytis cinerea :األعراض المتسببة عن الفطر (1)شكل رقم 

 

 :المكافحة

 .مكافحة الحشرات -1

 .المصابة التخلص من بقايا األنسجة -2

  :الرش بأحد المبيدات الفطرية مثل -1
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chlorothalonil, mancozeb and thiophante-methyl 

المعاملددددة بمبيدددددات فددددي الحقددددل بددددالقرب مددددن الحصدددداد مثددددل مبيددددد  -4    

thiabendazole فعددال فددي مكافحددة الفطددر ويعددد مبيددد Penbotec 

(pyrimethanil)   ومبيدددد Schola (fludioxonil) بيددددات مدددن الم

 .المسجلة لمكافحة أمراض ما بعد الحصاد

 

 Form - Family: Dematiaceae  شبه فصيلة

 :(1شكل رقم )وتضم شبه األجناس الفطرية الممرضة للنبات التالية 

Form - Genus: Cladosporium, Cercospora, Curvularia, Drechslera, 

Biopolaris, Helmenthosporium, Alternaria, Stemphylium, and 

Uocladium. 

 

Cladosporium 

 

Cercospora 
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Curvularia 

 

Drechslera 
 

 

Biopolaris 
  

Helmenthosporium 

 

Alternaria 

  

Stemphylium                   Uocladium 

شبه األجناس الفطرية الممرضة للنبات التابعة شبه فصيلة   :(1شكل رقم )

Dematiaceae 
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 راض المتسببة عن الفطر كالدواسبوريماألم

 مرض الجرب في الخو   -1

 . عفن أوراق الطماطم -2

 .مرض الجرب في القرعيات -1

 

 مرض الجر  في الخوخ -0

Scab diseases of Peach 

 :األهمية االقتصادية

يشكل المرض أهمية اقتصادية كبير  على أشدجار الخدو  فدي منداطق زراعتده 

 . ع أنحاء العالمفي جمي (الدافئة ـ الرطبة)

 .Cladosporium carpophilum  Thuem :المسب 

  Venturia carpophila E.E. Fisherوالطور الكامل للفطر يعرف باسم 

يقضي الفطر فتر  الشدتاء علدى شدكل ميسديليوم علدى التقرحدات المتكوندة علدى 

 ،األفرع أو على شكل جراثيم كالميديدة علدى سدطح اللحداء فدي األشدجار المصدابة

وتنبدت الجدراثيم % 100 - 10وح الرطوبدة مدن اويحد  تجرثم للفطر عندما تتر

نبات إلودرجة الحرار  المثلى ل .م  10 -15وح من االكونيدية عند درجة حرار  تتر

يشددكل الطددور و ،%100 -64م  وعنددد تددوفر الرطوبددة مددن 10 -25وح مددن اتتددر

العددوى األوليدة  وتحدد . الكونيد  للفطر أهمية بالغة في حدو  وتطور المدرض

من الميسيليوم الموجود تحت قشر  القروح أو من ميسيليوم قضى فتر  الشتاء فدي 

  .البراعم
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 :األعراض

يصدديب الفطددر كددل مددن األفددرع واألوراق وت هددر األعددراض بوضددوح علددى 

 أقددل مددن )المصددابة بقددع دائريددة صددغير   حيدد  ي هددر علددى سددطح الثمددار ،الثمددار

 (مدم 1 - 2)ثدم تكبدر البقدع فدي الحجدم وتصدل إلدى خضراء زيتونية اللدون  (مم 5

وأحيانا  تحاط بهالة صفراء اللون ثدم تكبدر البقدع  (1شكل رقم ) وتتلون بلون أسود

 .في الحجم وتتحد ببعضها مكونة بقع كبير  وأخيرا يحد  تشقق للثمار

يسبب هذا المرض خطور  واضدحة  فدي المشداتل حيد   يتسدبب فدي حددو  و

تقرحات دائرية بيضاوية على أفرع األشجار الحديثة وت هر موت طرفي لألفرع 

وعندد نهايدة موسدم .بني ولهدا حافدة مرتفعدة قلديال  بلون الشكل مرتفعة قليال  وتتلون 

النمو تتلون حواف التقرحات بلون أرجواني إلى بني داكدن ثدم تمتدد بطدول الفدرع 

 .المصاب ويحد  تجرثم للفطر في الموسم التالي لإلصابة

 

 

 مبكر  على ثمار الخو صابة إ

 

 إصابة متقدمة وي هر تجرثم الفطر

(From Ogawa, J.M. et.al., 1995)   

 األعراض على ثمار الخو : (1)شكل رقم 
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تصدداب األوراق الحديثددة أو التامددة النمددو حيدد  ي هددر علددى السددطح السددفلي 

لددألوراق بقدددع صددغير  دائريدددة بلددون زيتدددوني عنددد تجدددرثم الفطددر وفدددي حددداالت 

اإلصددابات الشددديد  قددد تتحددد البقددع ببعضددها مسددببة  هددور مندداطق صددفراء علددى 

وراق المصابة وأخيرا  يحد  سقوط لألوراق المصدابة ممدا يقلدل مدن المجمدوع األ

 .الخضر  لألشجار

 :المكافحة

 ،benzimidazoles – chlorothalonil :الرش بأحد المبيددات الفطريدة التاليدة -1

الكبريت القابل للبلل أو بمبيد  الكبتان، وعاد  ما يتم الرش بالمبيدات عند بداية 

 . تفتح األزهار

 .قليم األشجار المصابة لتعرضها ألشعة الشمس والتهويةت -2

  

 عفن أوراأل الطماطم -0

 Fulvia fulva (Cladosporium fulvum) :المسب 

حي  ينتج الفطر أعداد  ،غالبا  ما ي هر المرض داخل زراعات البيوت المحمية

نباتات كبير  من الجراثيم الكونيدية التي تنتشر بسهولة من النباتات المصابة إلي ال

وعندد %( 65)ويحدد  إنبدات للجدراثيم عندد درجدات الرطوبدة المرتفعدة  ،السليمة

أو  ،ويحد  انتشار للجراثيم عن طريق حركة الهواء. م   أو أكثر20درجة حرار  

رذاذ المدداء ن وتتميددز جددراثيم الفطددر بمقاومتهددا للجفدداف وقددد تبقددى فددي التربددة فددي 

لدر  بدالتنقيط تقلدل مدن حددو  اإلصدابة وأتباع أن مدة ا. غياب العائل لعد  شهور

وتختلدف أصدناف الطمداطم فدي . بمقارنتها بطريقة الر  بالرش فوق سطح النبات

 .مقاومتها للمرض
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    :األعراض

ي هددر المددرض داخددل البيددوت المحميددة لزراعددات الطمدداطم وتختلددف أصددناف  

الطمداطم فددي مقاومتهدا للمددرض، بعدض األصددناف قابلدة لإلصددابة بشدد  وأصددناف 

أخدرى مقاومدة للمدرض، وغالبدا  مدا ي هدر المدرض فدي وجدود الرطوبدة المرتفعددة 

على شكل بقع صفراء على السطح العلدو  ألوراق الطمداطم يقابلهدا علدى السدطح 

وتنتقددل جدراثيم الفطدر عددن ( 1)السدفلي نمدوات الفطدر الزيتونيددة اللدون شدكل رقدم 

 .طريق الهواء

 

 (الطماطم)بقع صفراء على السطح العلو  

 

تجرثم الفطر على السطح السفلي 
 (الطماطم)

 

تجرثم الفطر على السطح السفلي 
 (الطماطم)

(From Frederiksen, and Odvody,.2000) 

 أعراض مرض عفن األوراق في الطماطم (1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 %. 75خفض الرطوبة إلي اقل من -1

 .زراعة أصناف طماطم مقاومة للفطر -2

يفيددد فددي  (benomyl)مثددل مبيددد البنليددت بينوميددل الددرش بالمبيدددات الفطريددة  -1

 .مكافحة المرض

 

 الجر  في القرعيات  -1

 : األهمية االقتصادية

يعدد الفطدر مددن الفطريدات الرميددة يعديش علددى األنسدجة النباتيددة المتحللدة ويعددد 

أيضا  فطر ممرض يسبب أمراض الجرب على العديد من النباتدات التابعدة للعائلدة 

األعدراض بوضدوح علدى ثمدار الخيدار بشدكل بقدع صدغير  القرعية، حيد  ت هدر 

 تشبه اإلصابة بالحشرات

 Cladosponum cucumerinum :  المسب 

 

 ميسيليوم الفطر وجراثيمه تحت المجهر

 

 الحامل الكونيد  والجراثيم الكونيدية

 (× 40) تحت المجهر Cladosporium sppالفطر  :(1)شكل رقم 
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 :األعراض

أجدزاء النبددات فددوق سدطح التربددة تشددمل األوراق والسدداق  يهداجم الفطددر جميددع

إال  أن األعدددراض تكدددون  .(2شدددكل رقدددم )والثمدددار الغيدددر ناضدددجة أو الناضدددجة 

وت هددر األعددراض علددى .واضددحة علددى الثمددار ويصددعب تسددويق الثمددار المصددابة

األوراق بشكل بقع صغير  زاوية الشكل بنية اللون أو رمادية تحاط بهالة صفراء 

 .يتجرثم الفطر على األوراق في وجود الرطوبة المرتفعةاللون و

 

 األعراض على ورقة وثمر  الكوسة
 

 ى ثمر   الخياراألعراض عل

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 األعراض على األوراق والثمار :(2)شكل رقم 

 :المكافحة

 .زراعة بذور خالية من المرض -1

 .معاملة البذور بالمبيدات تفيد في مكافحة المرض -2

 :احد المبيدات التالية]الرش  -1

Maneb, mancozeb ,captafol (Difolatan), chlorothalonil (Bravo) 
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 األمراض المتسببة عن  الفطر سركسبورا

Cercospora spp 

 .تبقع األوراق السركسبور  في بنجر السكر  -1

 .تبقع األوراق السركسبور  في البرسيم  -2

 .تبقع األوراق السركسبور  في األشجار ذات النوا  الحجرية  -1

 .التبقع السركسبور  في النخيل  -4

 . رتبقع األوراق السركسبور  في أشجار العر  -5

  :الوضع التصنيفي للفطر

Kingdom: Fungi, Phylum: Ascomycota Class: Ascomycetes Order: 

Pleosporales Family: Pleosporaceae Genus: Cercospora spp 

يكون الفطر حوامل كونيدية تخرج من ثغور الورقة المصابة داكنة اللون قصير   

يختلف )شفافة طويلة ذات انحناء خفيف  داكنة متفرعة ومقسمة، الجراثيم الكونيدية

مسدتدير  القاعدد  مسدتدقة القمدة مقسدمة بجددر  (طول الجرثومة حسب ندوع الفطدر

 (. 1شكل رقم ( )خاليا 10 - 5)عرضية إلي عد  خاليا 

 

 الحوامل الكونيدية

 

 جرثومة  كونيدية

 فطرالحوامل الكونيدية والجراثيم الكونيدية التي يكونها ال (1)شكل رقم 
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يصيب الفطر العديد من نباتات الخضروات واألشجار ونباتات الزيندة ويسدبب 

 تبقعات في األوراق 

 

 ألوراأل السركسبوري في بنجر السكرتبقع ا

 Cercospora beticola: المسب 

 : األعراض

ت هدر بقدع صددغير  بنيدة اللددون مسدتدير  ذات حافددة بنفسدجية حمددراء ثدم يجددف 

انهددا ثقددوب، وغالبددا  مددا ت هددر البقددع علددى األوراق مركددز البقددع وتسددقط تاركددة مك

 (.  1شكل رقم )السفلية وقد ت هر أيضا  على أعناق األوراق 

 

 .األعراض على ورقة مصابة :(1)شكل رقم 

 :المكافحة

 . التخلص من األوراق المصابة -1

 .(مانب –بنليت )الرش بأحد المبيدات الفطرية  -2
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 البرسيم تبقع األوراأل السركبوري في -0

Cercospora leaf spot 

 :األهمية األقتصادية

سجل المرض في العديد من مناطق زراعة البرسيم بالمملكة العربية السدعودية 

 .خاصة في المراحل المتقدمة من عمر النبات ووقت األزهار

  Cercospora medicaginis  :المسب 

  :ألعراضا

ت حافة داكنة اللدون وتحداط البقدع ي هر على األوراق بقع دائرية بنية اللون ذا

ويصدديب الفطددر أيضددا  أعندداق  ،(1شددكل رقددم )بهالددة صددفراء مددن أنسددجة الورقددة 

األوراق والساق وغالبا  ما  تكون البقع أو التقرحات متطاولدة علدى سداق النباتدات 

صددفرار واضددح علددى االمصددابة وتتحددد البقددع ببعضددها وأخيددرا  ي هددر أعددراض 

 .األوراق قبل أكتمال نموها األوراق المصابة ثم تسقط

 

 الحوامل الكونيدية( الجراثيم الكونيدية ب( أ

 

 األعراض على أوراق البرسيم

لحوامل الكونيدية األعراض على أوراق البرسيم والجراثيم الكونيدية وا :(1)شكل رقم 

 للفطر سركسبورا
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  :المكافحة

 .زراعة بذور خالية من المسبب المرضي -1

 .بذور بالمبيدات الفطريةمعاملة  ال -2

 .رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الفطرية مثل مبيد مانكوزيب -1

 

 .تبقع األوراأل السركسبوري في األشجار ذات النواة الحجرية -1

 .Cercospora Circumscissa Sacc :المسب 

تنتشر جراثيم الفطر الكونيدية عدن طريدق الريداح فدي الربيدع وتشدكل األوراق 

صددابة والمتسدداقطة علددى األرض المصدددر الرئيسددي للعدددوى األوليددة، ويالئددم الم

انتشار المدرض ارتفداع الرطوبدة وتسداقط األمطدار ودرجدات حدرار  تتدراوح مدن 

 .  م20-25

  :األعراض

ي هر على األوراق بقع حمراء بنية ومركز البقدع ذات لدون بندي فداتح وحافدة  

ركدز البقدع تاركدا  ثقدب علدى األوراق البقع ذات لون بني محمر داكن وقدد يسدقط م

 (.1شكل رقم )

 : المكافحة

 ويكددرر الددرش حسددب ( مانددب –بنومايددل )الددرش بأحددد المبيدددات الفطريددة  -1

 . شد  اإلصابة
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 األعراض على ورقة مصابة بالفطر سركسبورا( 1)شكل رقم 

 

 التبقع السركسبوري في النخيل -1

Cercospora leaf spot 

 :األهمية االقتصادية

جنس  10تعد من األمراض المنتشر  على النخيل حي  يصيب الفطر أكثر من 

 .من أجناس النخيل

 Cercospora and Pseudocercospora sppالعديد من أنواع الجنس : مسب ال

العديد من   Cercospora and Pseudocercospora spp ينتج كل من الفطر

الجراثيم على البقع القديمة وتنتشر الجراثيم بسهولة في الهواء وتنبت الجراثيم في 

ور وتنمدو الهيفدات بدين وجود الرطوبة وتخترق خاليا بشر  العائل من خدالل الثغد

الخاليا فدي نسديج الورقدة وبعدد عدد  أسدابيع مدن حددو  اإلصدابة تتكشدف جدراثيم 
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كونيدية على البقع المتكونة وتنتقل عن طريق الهواء إلى أوراق سدليمة أخدرى أو 

 .على جزء اخر من أنسجة الورقة المصابة

 : األعراض

برتقاليددة اللددون علددى تتكددون بقددع صددغير  صددفراء تحدداط بهالددة مددن األنسددجة ال 

مددن مسدداحة % 10األوراق تتحددد ببعضددها مكونددة بقددع كبيددر  الحجددم حتددى تشددمل 

 .(2-1شكل رقم )الورقة 

 

(Elliott, M. L et.al.2004)       

 أعراض التبقع السركسبور  على نخيل  :(1)كل رقم ش

 Washingtonia sp  واشنجوتونيا
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 الحامل الكونيد  يحمل جرثومة كونيدية

 

 الجراثيم الكونيدية

 

 األعراض على ورقة النخيل رابس

 

 صور  مكبر  لألعراض

(Elliott, M. L et.al.2004)          

وأعراض  Pseudocercospora rhapisicolaالجراثيم الكونيدية للفطر  :(2)شكل رقم 

 Rhapis spوراق على  نخيل رابس تبقع األ

 :المكافحة

 .الرش بمبيد مانب أو مبيد مانكوزيب يفيد في مكافحة المرض -1
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 لفحة سركسبورا في أشجار العرر -9

Cercospora blight of  Juniperus spp 

 Cercospora sequoinae var. juniperi  :المسب 

ي الربيدع وتشدكل األوراق تنتشر جراثيم الفطر الكونيدية عدن طريدق الريداح فد

المصابة المصدر الرئيسي للعدوى األولية، ويالئم انتشار المرض ارتفاع الرطوبة 

 .  م25-20وتساقط األمطار ودرجات حرار  تتراوح من 

 :األعراض

ت هر األعراض على األفرع السفلية بالقرب من الساق بشكل تلون بني وموت 

ة الفددرع وتتجدة إلددي قاعددد  الفدرع كمددا فددي آلنسدجة األفددرع وغالبدا  مددا تبدددأ مدن قمدد

 (1الشكل رقم )

  

 األعراض على أفرع أشجار العرر :(1)شكل رقم 

 

 :المكافحة

 .(مانكوزيب بمبيد مانب أو مبيد)الرش بأحد المبيدات  -1

 .تقليم األفرع المصابة -2
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 األمراض المتسببة عن الفطر كرفيوالريا

 لفحة كرفيوالريا في النجيل -0

Curviularia Blight 

  Curvularia lunata :المسب 

 Cocholiobolus lunataالطور الكامل 

 :األهمية االقتصادية

ر يصدديب الفطددر المسددطح األخضددر وفددي حدداالت اإلصددابات الشددديد  تتضددر

 .مساحات كبير  من المسطح األخضر

 :األعراض

شدكل )يؤثر الفطر على المسطح األخضر حي  ت هر التبقعدات علدى األوراق 

بشكل بقع بنية تحاط بهالدة حمدراء بنيدة مدن األنسدجة وقدد تتحدد البقدع مدع ( 1رقم 

بعضها مما يؤد  إلي تشوه األوراق وقد يحد  موت لقمة الورقة ويحد  تضرر 

 .ير  من المسطح األخضرلمساحات كب

 

 شكل الفطر تحت المجهر
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 : دورة المرض

 يهداجم الفطددر جميدع أنددواع النجيدل الشددائع زراعتده وتددزداد  شدد  اإلصددابة بددالمرض

ويالئم انتشار المرض درجات الحرار  بالقرب مدن  ،عند ارتفاع درجات الحرار 

وفر المندا  الرطدب م   ويعيش الفطر مترمما  على بقايا األنسجة الميتدة وعندد تد10

 . الدافئ تحد  اإلصابة بسرعة ويتجرثم الفطر على األنسجة المصابة

 :المكافحة

 :تفيد المبيدات التالية في تقليل شد  اإلصابة بالمرض -1

 .لتر ماء 20/ جم 10بمعدل  Benlate 50Wpبنليت 

 .لتر ماء 20/ جم 15بمعدل  Mancozebمانكوزيب 

 

 Heminthosporium sppر األمراض المتسببة  عن الفط

Diseases caused by Heminthosporium spp 

(Dreschlera, Bipolaris, or Exserohilum) 

 .تبقع وتلطخ األوراق وعفن الجذور العاد  -1

 .النقطة السوداء في القمح -2

 .تبقع األوراق في النخيل -1

 (.المسطح األخضر)تبقع األوراق في النجيل  -4

وريم يسبب تبقع ولفحة ألوراق النجيليات ومحاصيل الحبوب الفطر هلمنسواسب

 ,Dreschlera ويعرف اآلن تحت ثال  أنواع مختلفة من الفطريات هدي. والذر 

Bipolaris, or Exserohilum ( 1شكل رقم.) 
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B. incurvata 

 

E. rostratum spp 

 

Bipolaris spp 

 

Exserohilum 

 .األنواع المختلفة من الجراثيم الكونيدية( 1)شكل رقم 

 

 تبقع وتلطخ األوراأل وعفن الجذور العادي -0

Spot Blotch and Common Root Rot 

 :األهمية االقتصادية

يسبب المرض أضرار بالغة في حاالت توفر ال روف البيئية المالئمة النتشار 

وعاد  ما يؤثر ضرر تلطخ % 10المرض وقد تصل نسبة وجوده في البذور إلي 

 .األوراق على اإلنتاج

 Helminthosporium sativum)  )Bipolaris sorokiniana :المسب 
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 (Cochliobolus sativus) الطور الكامل للفطر

ينتقل الفطر عن طريق البذور ويوجد أيضا  في بقايا المحصول السابق ويوجدد 

أيضا  في التربة على صور  جراثيم كونيديدة، ويحدد  انتشدار للجدراثيم الكونيديدة 

 .  الرياح خاصة في مرحلة األزهار وتكشف السنابلخالل موسم النمو عن طريق 

 : األعراض

يحد  موت للبادرات بمجرد  هورها فوق سدطح التربدة بسدبب زراعدة بدذور 

حيد  ي هددر تلدون بندي عنددد قاعدد  السداق ويصدديب ( 1شددكل رقدم )ملوثدة بدالفطر 

قع بهالة وغالبا  ما تحاط الب. الفطر النباتات الكاملة مسببا  تبقع وتلطخ على األوراق

صفراء اللون وفي حاالت اإلصابات الشديد  تتحد البقدع ببعضدها مكوندة تلطخدات 

وعند فحص المجموع الجذر  ي هر تلون بني . تشمل مساحة كبير  على األوراق

 .على الجذر الرئيسي

 

 خات على أوراق القمحبقع وتلط

 

 بادرات مصابة جهة اليسار
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(From Wiese, M.V., 1987)   شكل الفطر تحت المجهر           

 Bipolaris sorokinian  األعراض على بادرات وأوراق القمح (1)شكل رقم 

 :المكافحة

فحة البادرات معاملة البذور بالمبيدات الفطرية يفيد في حماية البادرات من ل -1

 .وعفن الجذور

 .إتباع دور  زراعية يقلل من اإلصابة -2

 .Tilt، تلت Alto- Ambelأمبل  -التو :الرش بالمبيدات الفطرية -1

 

 النقطة السوداء في القمح -0

Black Point Disease of Wheat 

ت هر أعراض النقطة السوداء على سدطح الحبدوب بشدكل تلدون بندي أو اسدود 

والفطريدددات األساسدددية ( 1شدددكل رقدددم )لحبدددة بدددالقرب مدددن الحصددداد عندددد نهايدددة ا

 Alternaria spp., Cochliobolus sativuis andالمصاحبة لهذه األعراض هدي

Cladosporium spp   وغيرهدا، وهددذه الفطريددات السدابقة ال تفددرز سددموم إال أن

ووجدود أعدراض . يقلل من نسبة إنبدات الحبدوب Cochliobolus sativuisالفطر 

 .لنقطة السوداء على الحبوب يقلل من درجات تقييم الحبوب ونوعيتهاا
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 جراثيم الفطر على سطح حبة القمح

 

 أعراض النقطة السوداء في حبوب القمح

  

 أعراض النقطة السوداء في حبوب القمح

(From Wiese, M.V., 1987)   

 .أعراض النقطة السوداء في حبوب القمح :(1)كل رقم الش

 :المكافحة

 :معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المبيدات التالية -1

Vitavax – PCNB, RTU-Baytan-Thiram, Raxil MD Extra, RTU 

Vitavax Extra, Vitavax 200, 
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 تبقع األوراأل في النخيل -0

Bipolaris and Exserohilum Leaf spot 

 

 Bipolaris and Exoserohilum sppالعديد من أنواع الفطر  :المسب 

 Phoenix sppجنس من النخيل تشمل الجنس  25يصيب أكثر من  :العوائل

 : األعراض

داكنة ذات حافة بنية حمراء وتختلف البقع على عمر الورقة  بقع بنية فاتحة أو

 . وال روف البيئية

 

      B. incurvataجراثيم كونيدية للفطر 

 

 جراثيم كونيدية للفطر
 E. rostratum  

 

   Dypsis lutescensنخيل األعراض على 

 

 األعراض على نخيل
Cocos nucifera 
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   Dypsis lutescensاألعراض على نخيل 
 

 Howeaاألعراض على نخيل 

Elliott, M. L et.al.2004 

 .تبقع أوراق النخيلأعرض ( 1)شكل رقم 

 

 :المكافحة

يمندع  maneb , mancozebمانكوزيدب  –ماندب )الدرش بالمبيددات الفطريدة  .1

 .إنبات الجراثيم ويقلل من شد  اإلصابة بالمرض

 

 (المسطح الخضر) تبقع األوراأل في النجيل -1

 Bipolaris sorokiniana, Drechslera poae :   المسب 

 :األعراض

راق النجيل بشكل بقع بنية محاطة بهالدة صدفراء وقدد ت هر األعراض على أو

ويصيب الفطر أيضا  الجدذور . تتحد البقع ببعضها لتشمل مساحة كبير  من الورقة

وفي حاالت اإلصابات الشديد  تموت مناطق من المسدطح األخضدر خاصدة تحدت 

 . روف الجفاف
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 ألعراض على المسطح األخضر

 

 صور  مكبر  
 (بقع بنية محاطة بهالة صفراء)

(From Smiley, et. al.,.2005.) 

 األعراض على المسطح األخضر :(1)شكل رقم 

 :المكافحة

 , manebمانكوزيددب  –ماندددب )الددرش بالمبيدددات الفطريدددة مثددل مبيددد  -1

mancozeb ) أيام 10-1ويكرر الرش كل . 
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 ترناريااألمراض المتسببة عن الفطر ال

Alternaria spp 

 

 .اللفحـة المبـكر  في الطماطم والبطاطس -1

 .في القرعيات"الترناريا" لفحة األوراق  -2

 .تبقع األوراق في الكنتالوب -1

 .في ثمار القرعياتعفن ألترناريا  -4

 (.Date palm)التبقع البني في النخيل  -5

 

 ة المبكرة في الطماطم والبطاطساللفح -0

Early blight 

 :األهمية االقتصادية

يسبب الفطر اللفحة المبكر  في الطماطم والبطداطس، وتبقدع ولفحدة للعديدد مدن 

النباتات تشمل الخضروات وثمار الفاكهة ونباتات الزينة وعفن ثمار الخضدروات 

ويسدهل عدزل الفطدر مدن األجدزاء النباتيدة المتحللدة حيد  انده يعديش  .في المخزن

يصددـيب الفطددـر مع دم نباتددات العائلددة الباذنجانيددة و. لميتدةمترممدا  علددى األنسددجة ا

خاصة البطاطس والطماطـم وتحـد  اإلصـابة بالمرض فى جميع مناطق زراعدة 

 .نباتات العائلة الباذنجانية فى العالم

 L.R.Jones& Grout Alternaria solani (Ell.& Mart.)   :المسـب 
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  :الوضع التصنيفي للفطر

Kingdom: Fungi Phylum: Ascomycota Class: Ascomycetes Order: 

Pleosporales Family: Pleosporaceae Genus: Alternaria spp 

يكدون الفطدر حامدل قصدير داكدن اللدون علدى األنسدجة المصدابة يحمدل جدراثيم 

، وعامدة الجدراثيم الكونيديدة (1شدكل رقدم )كونيدية في سالسل متفرعة أو منفرد  

تكدون ممرضدة، بينمدا الجدراثيم لديس لهدا منقدار  (طويدل منقار)ذات طرف طويل 

يقضدى الفطدر فتدر  بقائدده سداكنا  فدي التربدة أو علدى بقايدا نباتددات   .تكدون مترممدة

وينتقدل الفطدر . محصـول الطماطم أو البطاطس أو الحشـائش التابعة لنفس العائلدة

ثيم الفطدـر وتنتشدـر جدرا. أيضا  عن طريق بذور بعض نباتدات العائلدة الباذنجانيدة

إنبدات للجدراثيم الكونيديدة عندد تدوفر  ويحدد بواسـطة الرياح أو تساقط االمطار، 

ال دروف البيئيدة الجافدة مدع الريداح تسدمح بدأنطالق الجدراثيم الكونيديدة ، الرطوبة

تدوفر الرطدـوبة ضدرور  . خدرى السدليمةألنتشارها من النباتات المصابة الدي ااو

تكدون نبات الجراثيم الكونيدية باتسـمح  التيمثلى لتجرثم الفطر ودرجة الحرار  ال

 .م  20أكثر من 

 

 جراثيم الفطر الترناريا تحت المجهر :(1)شكل رقم 
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 :األعـراض

قددـع علددى بشددكل ب ،األوراق والسدداق والثمددار الطمدداطم ت هددر األعددراض علددى

وتحداط  مركدز واحدـد لها ةنسـجة الميتاألحلقات متداخلة من  ذاتاألوراق السفلية 

شدكل رقدم بينما ت هدر تقرحدات علدى درندات لبطداطس  ،البقع بهالة صفراء اللون

يسدـبب  فئات لون أسـود غير منت ـمة الشـكل، وتحت  دـروف المندا  الدداذ( 2)

الطمدداطم عندد الطددـرف  وجددـد البقدع علددى ثمدارالفطدـر عفددـن للددرنات وغالبددا  مدا ت

المصابة وينتج الفطر جراثيم سوداء  ثـمر   مما يؤد  إلى سقوط الثمارلل  الزهـر

ويرجدع فقدد المحصدول  ،ليدةكثيفة على الثمار المصابة تحت  روف الرطوبة العا

 .نتيجة مباشر  لموت المجموع الخضر  وإصابة الثمار

 :المكافحة

، تقليدل الدر  بطريقددة زراعدة بدذور اوشدتالت طمدداطم خاليدة مدن الفطددـر -1

 .الرش فوق النباتات

 .اتباع دور  زراعية -2

برافددو : رش النباتددات عددـند  بدايددة تكددوين الثمددار بأحددد المبيدددات التاليددة -1

Bravo (Chorothalonil)   داى فولتدددانCaptafol (Difolatan) ،

 .Maneb، مانب Mancozebمانكوزيب 
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 ثمار  طماطم مصابة ساق طماطم مصابة ورقة طماطم مصابة

 

 ورقة طماطم مصابة

 

 صور  مكبر 
 

 نبات طماطم مصاب

(From Frederiksen, and Odvody, 2000) 

 مأعراض اللفحة المبكر  على أوراق وساق الطماط (1)شكل رقم 

 

 أوراق بطاطس مصابة

 

 درنات بطاطس مصابة

(Stevenson, et. al.,2001) 

 أعراض اللفحة المبكر  على أوراق ودرنات البطاطس :(2)شكل رقم 

 في القرعيات "الترناريا"لفحة األوراأل  -0

Alternaria Leaf Blight 

 :األهمية األقتصادية

مع م نباتات العائلة القرعية  لفحة األوراق المتسببة عن الفطر الترناريا تصيب

ويعتبر كل من محصول البطيخ والشمام من أكثر محاصيل العائلة القرعية إصابة 



 تشخيص األمراض الفطرية وطرق مكافحتها  214
 

وعامة فأن  .بالمرض بالرغم من أن الفطر يصيب نباتات الخيار والقرع والكوسة

 .نتشار في المناطق ذات المنا  الممطر ودرجات الحرار  العاليةالالمرض واسع ا

  Alternaria Cucumerina (Ellis & Everh.) :المسب 

تحمددل  (قددد تتكشددف علددى كددال سددطحي الورقددة)يكددون الفطددر حوامددل كونيديددة 

 .جددراثيم كونيديددة مفددرد  أو فددي سالسددل مقسددمة بجدددر عرضددية وأخددرى طوليددة

  .مراضية على نباتات العائلة القرعيةإلعزالت الفطر تختلف في قدرتها ا

بينما تفقد  ،أو عامين على بقايا النباتات المصابةته لمد  عام ييحتف  الفطر بحيو

الجددراثيم حيويتهددا فددي التربددة بسددرعة ولهددذا يعتبددر المصدددر األساسددي للقدداح هددو 

ميسيليوم الفطر الساكن في بقايدا النباتدات فدي حقدول زراعدة القرعيدات والجدراثيم 

ابة الكونيدية للفطر تنتقل عن طريق الهدواء لمسدافات بعيدد  وتشدكل مصددر اإلصد

 .للقداح الثدانو  وقدد ينتقدل الفطدر عدن طريدق تلدو  سدطح البدذور لمسدافات بعيددد 

يحد  تكشف وتطور سريع للمرض تحت  روف المنا  الممطر وتوفر الرطوبة 

 .وتبلل سطح األوراق

 :األعراض

بداية  هور األعدراض تكدون علدى األوراق السدفلية القريبدة مدن قاعدد  النبدات 

ثدم ( 1شدكل رقدم )جم بنية اللون تحاط بهالة صفراء حي  تتكشف بقع صغير  الح

تكبر البقع فدي الحجدم وتتلدون بلدون بندي وت هدر علدى شدكل حلقدات متداخلدة ذات 

تموت أنسجة البقع وأخيرا  تموت األوراق المصابة معرضة  مركز واحد وغالبا  ما

نتدداج ويدؤثر علددى إلالثمدار لسدفعة الشددمس ممدا يددؤد  الدى قلددة فدي نوعيددة وكميدة ا

 .تسويق الثمار
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(From Zitter, et. al., 1996.) 

 .أعراض تبقع األوراق المتسببة عن الفطر الترناريا :(1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .إتباع دور  زراعية كل سنتين تفيد في تقليل اللقاح األولى للفطر -1

الحر  العميق والتخلص من بقايا المحصول السدابق يفيدد فدي تقليدل اللقداح  -2

 .ي للفطراألول

 .يفيد رش النباتات المصابة بالمبيدات الفطرية في مكافحة المرض -1

 .تجنب الر  بطريقة الرش فوق سطح األوراق -4

 .مكافحة اآلفات الحشرية -5

 Alternaria leaf spot تبقع األوراأل  -1

 Cantaloupe - Cucumis melo))في الكنتالو  

 Alternaria alternata f. sp. Cucurbitae :المسب 
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الجراثيم الكونيدية للفطر تنتقل عن طريق الهواء لمسافات بعيد  وتشكل مصدر 

اإلصابة للقاح الثانو  وقد ينتقل الفطر عدن طريدق تلدو  سدطح البدذور لمسدافات 

يحد  تكشف وتطور سريع للمرض تحدت  دروف المندا  الممطدر وتدوفر  .بعيد 

 .الرطوبة وتبلل سطح األوراق

 :األعراض

قع صغير  بنية اللون تحاط بهالة صفراء على األوراق السفلية والقريبة ت هر ب

شدكل )من سطح التربة ثم تكبر البقع وقد وتتحد ببعضها لتكون بقدع كبيدر  الحجدم 

 .لتشمل مساحة كبير  من سطح الورقة( 1رقم 

 

 األعراض على األوراق

 

 الجراثيم الكونيدية للفطر الترناريا

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 اثيم الفطر الترناريا تحت المجهراألعراض على أوراق الكنتالوب، وجر :(1)شكل رقم 

 :لمكافحةا

 .بقايا النباتات المصابةالتخلص من  .1

 .تجنب الر  بطريقة الرش فوق سطح األوراق .2

http://www.plant.uga.edu/Extension/images/plants/altrncnt3.JPG
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داى   Bravo (Chorothalonil)برافددو  :بأحددد المبيدددات التاليددةالددرش  .1

 Manebماندب  ،Mancozebمانكوزيدب  ،Captafol (Difolatan)فولتدان 

 .يفيد في مكافحة المرض

 

 في ثمار القرعياتلترناريا اعفن  -1

Alternaria Rot 

 :قتصاديةالألهمية اا

يعد المرض من أمدراض مدا بعدد الحصداد فدي القرعيدات ويحدد  غالبدا  بسدبب 

 .سوء التخزين أوضرر البرد أو نتيجة تعرض الثمار في الحقل بسفعة الشمس

 Alternaria alternata (Fr.Fr.) Keisser (Syn. A. tenuis) :المسب 

اضددية ويسددبب تلددف للثمددار يعتبددر الفطددر مددن الفطريددات الضددعيفة القدددر  اإلمر

القرعيات الحوامل الكونيدية التى يكونهدا الفطدر قصدير  ومقسدمة متفرعدة أوغيدر 

متفرعة ذات لون أخضر الى بني وتوجد الجراثيم الكونيديدة فدي سالسدل ومقسدمة 

تنتشر جراثيم الفطر في زراعدات القرعيدات أثنداء  .بجدر عرضية واخرى طولية

لدى األنسدجة الميتدة للبدتالت والسديقان خاصدة أثنداء موسم النمو ويتجدرثم الفطدر ع

 .مراحل تكون الثمار وقد تحد  اإلصابة بالفطر في الحقل أثناء عملية الحصاد

 :األعراض

البطدديخ والخيددار والقددرع و (1شددكل رقددم )الكنتددالوب  ي هددر عفددن علددى ثمددار

سدود، اللدون األإلدي والكوسة حي  تتكون بقع دائرية الشكل بنية اللدون ثدم تتحدول 
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وغالبدا  مدا ي هدر عفدن علدى  ،ويمتدد العفدن إلدي األنسدجة الداخليدة للثمدر  المصدابة

الثمار عند التخزين على درجات حرار  ورطوبة مرتفعة وقد ي هدر أيضدا  العفدن 

 .على الثمار المتضرر  من سفعة الشمس

 

 األعراض على ثمر  الكنتالوب

 

 األعراض الداخلية على ثمر  الكنتالوب

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 (.الشمام)األعراض الخارجية والداخلية على ثمر  الكنتالوب ( 1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .العناية بتخزين جيد للثمار عند درجات الحرار  المنخفضة -1
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 Date palmالتبقع البني في النخيل  -9

Brown Leaf spot 

 . ابليتها لآلصابة بالفطرتختلف أصناف النخيل في ق:  األهمية االقتصادية

 Alternaria alternate :المسب 

تهاجم جراثيم الفطدر وريقدات السدعف القدديم أو السدعف المتضدرر عدن طريدق 

الجروح ويتكون ميسيليوم الفطر في األنسجة المصابة ثم تتكشف حوامل كونيديدة 

على سدطح الوريقدات وتحمدل جدراثيم كونيديدة فدي سالسدل متفرعدة علدى الحامدل 

الجراثيم الكونيدية التي يكونها  .كونيد  وتنتشر عن طريق الهواء لمسافات بعيد ال

الفطر داكنة اللون ومقسمة بجدر عرضية وأخرى طولية وتنتشر الجراثيم بواسطة 

 .الرياح وتساقط األمطار مسببة إصابات جديد 

  :األعراض

اكنددة ت هددر األعددراض علددى الوريقددات بشددكل أشددرطة بنيددة اللددون ذات حافددة د

 (1شكل رقم )سم، 15-5لتشمل مساحة كبير  من الوريقات، يصل حجم البقع من 

  

 .األعراض اإلصابة بالفطر الترناريا على سعف نخيل التمر( 1)شكل رقم 

 :المكافحة

ويكددرر ( مانكوزيددب)رش السددعف المصدداب بالمبيدددات الفطريددة مثددل مبيددد  -0

 . أيام 10 - 1الرش كل من 
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 Stemphyliumة عن الفطر استفاليوم األمراض المتسبب

 بقع أوراأل إستفاليوم في البرسيمت

Stemphylium leaf spot 

 :األهمية اإلقتصادية

نتشدار فدي المنطقدة الوسدطى مدن المملكدة حيدد  اليعدد مدن األمدراض الواسدعة ا

ويصدديب الفطددر العديددد مددن المحاصدديل . يسددبب أضددرار بالغددة لمحصددول البرسدديم

 .الزراعية

 .Stemphylium botryosum Wallr  :المسب 

يوجد الفطر في األوراق المصدابة، وينتقدل أيضدا  عدن طريدق البدذور ويصديب 

نتشار الثانو  خدالل موسدم اليحد  ا. الفطر أيضا  العديد من المحاصيل الزراعية

يمة عدن لالنمو بواسطة الجراثيم الكونيدية من النباتدات المصدابة الدى األخدرى السد

قط األمطار، وغالبا  ما تزداد شد  اإلصابة بالمرض عند تدوفر طريق الرياح وتسا

   .الرطوبة أو تساقط األمطار

 :األعراض

بقددع كبيددر  الحجددم بنيددة اللددون وغيددر منت مددة والسدديقان ي هددر علددى األوراق 

 .الشدكل، وغالبددا مددا تتركددز البقددع بدين عددروق الوريقددات وحددواف وقمددة الوريقددات

 .(1)شكل رقم سقط وأخيرا تجف األوراق المصابة وت

 :المكافحة

 .حش البرسيم لتحنب الضرر -1

 .45رش البرسيم بأحد المبيدات الفطرية مثل دايثين م  -2
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 على األوراق األعراض( 1)شكل رقم 

 

Form- Family: Tuberculariaceae شبه فصيلة 

 :وتضم شبه الجنس فيوزاريوم

Form -Genus: Fusarium,  

 
Fusarium 
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 المتسببة عن الفطر فيوزاريوماألمراض 

Diseases caused by Fusarium spp 

 السنابل في القمح( الجرب)مرض لفحة  .1

 الذبول الوعائي في الطماطم  .2

 الذبول الوعائي الفيوزاريومي في البطيخ  .1

 الذبول الوعائي الفيوزاريومي في الخيار .4

  الذبول الوعائي في البرسيم .5

 صوليا والبسلةفي الفا عفن الجذور الفيوزاريومى .5

 في نخيل التمرالذبول الفيوزاريومي  .1

 في األشجار "الفيوزاريومي"الذبول الوعائي .7

 السنابل في القمح( الجر )مرض لفحة  -0

Fusarium head blight or Scab 

 

 Fusarium graminerum :المسب 

يتبددع الفطددر طائفددة الفطريددات األسددكية ويكددون جددراثيم جنسددية تعددرف باسددم 

وجراثيم آلجنسية تعرف باسدم الجدراثيم الكونيديدة  Ascosporesألسكية الجراثيم ا

 Fusariumالطور الالجنسي للفطر هو  .(1)شكل رقم    Macroconidia الكبير 

graminearum   وتنشأ الجراثيم من خاليا تعرف بالفاليدات تتجمدع بشدكل عناقيدد

 5بهدا )فافة مقسدمة الجدراثيم الكونيديدة شد ، Sporodochiaتعرف باألسبوردوخيا 
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ويكدون الفطدر  Gibberella Zeaeالطور الجنسي يعدرف باسدم (. حواجز أو أكثر

ذات لددون اسددود عندد النضددج يوجددد بددداخلها  Peritheciaاجسدام ثمريددة مددن الندوع 

يخددرج منهددا  Ostioleوللجسددم الثمددر  فتحددة  Asciأكيدداس اسددكية تعددرف باسددم 

 .ء خفيف وذات نهاية دائريةالجراثيم األسكية وهي شفافة منحنية انحنا

Fusarium graminerum (anamorph)  (الطور الالجنسي) 

Gibberella zeae (teleomorph) (الطور الجنسي) 

 :الوضع التصنيفي للفطر

Phylum: Ascomycota   (الزقية)شعبة الفطريات األسكية  

Class: Prenomycetes Order: Hypocreales Family: Hypocreaceae  

Genus: Fusarium  spp 

يبقى الفطر في بقايا النباتات من الموسم السابق وينتج جراثيم ال جنسية كبيدر  

(Macroconidia ) حيد  تنتقددل مدن بقايددا النباتددات إلدي نباتددات سدليمة عددن طريددق

الددر  بددالرش أو الريدداح وتحددت  ددروف المنددا  الرطددب الدددافئ يتكشددف الطددور 

لمصابة منتجا  جراثيم أسكية تنتشر عن الطريق الجنسي للفطر على بقايا النباتات ا

الرياح لمسافات بعيد  وتحد  عدو  للنباتات السليمة وقت األزهار وأيضا  يمكدن 

وينتج عدن اإلصدابة تجعدد للحبدوب  .أن تحد  العدوى بواسطة الجراثيم الكونيدية

المتكونددة ويكددون الفطددر مسددتعمرات علددى البددذور وعنددد زراعتهددا بدددون معاملددة 

مبيدات تسبب لفحة للبادرات وتعتمد شد  اإلصابة في الحقدل علدى نسدبة البدذور بال

 .الملوثة
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 (ج)                            ( )                                 (أ)    

(From Wiese, M.V., 1987) 

 :(1)شكل رقم 

 الطور الآلجنسي على ستابل القمح ( أ

 (Phialides)الجراثيم الكونيدية للفطر منحنية تنشأ من فاليدات (ب

       Perithecial Ascomata( أجسام ثمرية سوداء)الطور الجنسي ( ج

 .الشعير والعديد من محاصيل الحبوب والنجيليات –القمح  :العوائل

 Symptom and Signs :أعراض وعالمات المرض

تبددأ أعدراض المدرض بعدد األزهدار بفتدر  قصدير  ويحدد  ابيضداض للسدنابل 

ا  الرطب الدافئ تتكون جراثيم الفطر بشدكل تجمعدات وفي المن( 2 -1 شكل رقم)

ذات لون أصفر محمر وفي نهاية موسم النمو قد تتكون ( Sporodochia)عنقودية 

أجسام ثمرية دورقية الشكل، وينتج عدن اإلصدابة ( Perthecia)التراكيب الجنسية 

 .تجعد للحبوب وتلونها بلون بني فاتح
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 (أ)

   

 (د)             (                ج)                     (        )        

(From Wiese, M.V., 1987) 

 .أعراض الجرب على السنابل والحبوب ( 2)شكل رقم 

 .األعراض على سنابل القمح :(ب) ، (أ) -

 األعراض على الحبوب :(د ) ،(ج) -

 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة من القمح والشعير -1

 .يةاتباع دور  زراع -2
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 .معاملة البذور بالمبيدات قبل زراعتها -1

أو بعدض  Bacillus subtilisالمكافحة الحيوية بدبعض سدالالت البكتيريدا  -4

 .الخمائر

 الذبول الوعائي في البرسيم -0

 :قتصاديةالاألهمية ا

ن األمراض الهامة التي تصيب البرسديم فدي خاصدة فدي منداطق زراعتده ميعد 

 .تحت  روف المنا  الرطب

         Fusarium oxysporum, Fusarium spp :المسب 

يبقى الفطر في التربة على صور  جدراثيم كالميديدة فدي بقايدا النبدات المصدابة 

وغالبا  ما يخترق الفطر جذور النباتات المتضرر  بمسدببات مرضدي  ،وفي التربة

اد وتزد. نتيجة جروح ميكانيكية بسبب العمليات الزراعية أخرى مثل النيماتودا أو

 .شد  اإلصابة بالمرض في التربة الرطبة أو في األراضي السيئة الصرف

  :األعراض

ي هر تلون بني داكن علدى أنسدجة الجدذور وقاعدد  النبدات، وعندد عمدل قطداع 

وقدد يتدأثر جاندب واحدد  .طولي في أنسجة الجذر الرئيسي ي هر تلون بني واضح

يددؤثر علددى نمددو وإنتدداج  مددن النبددات بينمددا تبقددى األجددزاء األخددرى سددليمة، ممددا

 . المحصول وفتر  بقائه في التربة
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 (قطاع طولي في أنسجة الجذر الرئيسي)تلون بني لألنسجة الداخلية  :(1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .تحسين الصرف في األراضي السيئة الصرف -1

 .تقليل الجروح عند قاعد  النبات بقدر اإلمكان -2

 .م في مواعيد مناسبةوضع برنامج منت م لحش البرسي -1

 

 في الطماطم الذبـول الوعائي الفيوزاريومي -1

Fusarium wilt 

 .يصيب الفطر الطماطم :األهمية اإلقتصادية

 :المسـب 

Fusarium oxysporum Schlecht.f. sp. Lycopersicae (Sacc.) 

W.C. Snyder and N.Hans  
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 (.o,1,2الساللة )هناك ثال  سالالت معروفة للفطر المسبب هي 

جددراثيم كونيديددة كبيدر  عديددد  الخاليددا )يندتج الفطددر ثدال  أنددواع مددن الجدراثيم 

وجددراثيم كونيديددة صددغير  تتكددون مددن خليددة  ،(macroconidia) (1شددكل رقددم )

 ((chlamydospores   وجددراثيم كالميديدة  microconidia))واحدد  أو خليتدين 

فدي التربدة  الفطدـر يوجدد ،ةذات جدار سميك تتحمل ال روف البيئيدة الغيدر مناسدب

وقدد  ،والبذور الملوثة هي مصدر  محتمل لهذا المرض .وينتقل عن طريق البذور

يستوطن الفطر في تربة المشتل حي  أنه قادر على البقاء في  التربة لفتر  طويلة 

ويوجددد  .(تتحمددل ال ددـروف البيئيدة الغيددر مالئمددة)علدى صددور  جددراثيم كالميديدة 

رتفداع درجدة إوتزداد شدـد  اإلصدابة بدالمرض عندد  .ايا الجذورالفطر أيضا  في بق

 .الحرار 

  

 Macroconidiaجراثيم كونيدية كبير   (1)شكل رقم 

  :اضراألع

يبدأ مدن قاعدـد  النبدات  وقدـد ي دـهر   صـفرار على المجموع الخضـراي هر 

شددـف األعددـراض ، وتتك(2شددكل رقددم ) صددـفرار علددى جانددب واحددد مددن النبدداتالا
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السـاق ي ـهر تلون  في  يوعـند عـمل قطـاع عـرض ،تدريجيا  حتى يموت  النبات

نسدـجة الوعائيددة بلدون بنددى داكدـن وأخيددرا  يحدد  ذبددول كامدل للنباتددات وتجددف ألل

  .أوراق النباتات المصـابة

 

أعراض  ذبول نبات 
 الطماطم

 

 أعراض على الجذور

 

تلون األنسجة الداخلية للساق 
 بلون بني فاتح

(From Frederiksen, and Odvody,.2000.) 

 .األعراض بمرض الذبول الوعائي في الطماطم (2)شكل رقم 

 :المكافحة

 .صـناف مقاومةأزراعة  -1

  .التسـميد فياالعتدال  -2

 .معاملة التربة الملوثة بالفطر بالمبيدات الفطرية تفيد في مكافحة المرض -1

 بنزيمايدددددازول تعطددددي مكافحددددة  معددددامالت النباتددددات المصددددابة بمبيدددددات -4

 .جزئية فقط
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 الذبول الوعائي الفيوزاريومي في البطيخ -1

Fusarium wilt 

 

 :قتصاديةالاألهمية ا

يوجدد المددرض حاليدا  فددي جميدع مندداطق زراعددات البطديخ فددي العدالم ويعددد مددن 

 .االنتشاراألمراض الواسعة 

 Fusarium oxysporium f. sp. Melonis (Leach & Currence)   :المسب 

ويوجدد  .يعد من الفطريات شديد  التخصص حيد  يصديب الفطدر البطديخ فقدط

 :للفطر أربع سالالت

( 1,2 W)  سالالت الذبولThe wilting strain)) 

( 1,2 Y )  سالالت اإلصفرار(The yellow strain) 

يوجد الفطر في التربة وبقايا النباتات المصابة وينتقل أيضا  عن طريق البدذور 

ويقضددي الفطددر فتددر  بقائدده سدداكنا  لفتددرات طويلددة علددى صددور  جددراثيم كالميديددة  

تتكون داخل ميسيليوم الفطر أو داخل الجراثيم الكونيدية الكبير  وتنخفض الكثافدة 

  .العددية لجراثيم الفطر بعد نهاية موسم زراعة العائل القابل لإلصابة

ل الجدروح أو عندد منطقدة يخترق الفطر جذور العائل القابل لإلصدابة مدن خدال

ستطالة في الجذور تزداد شد  اإلصدابة بدالمرض عنددما تكدون درجدات حدرار  الا

م  خاصة في التربة الرملية الخفيفة وعند زياد  التسميد 25 - 17وح من االتربة تتر

 .النتروجيني
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 :األعراض

صفرار على األوراق في أ  مرحلة من مراحل نمو النبدات فقدد يحدد  اي هر 

فرار على األوراق السفلية للنباتات الكاملة اصوقد ي هر  ،ت للبادرات المصابةمو

وأخيددرا  تمددوت النباتددات المصددابة وقددد يحددد  ذبددول فجددائي دون  هددور ، النمددو

وغالبا  ما  ، ن الثماريصفرار على النباتات المصابة خاصة في وقت تكواأعراض 

لسداق والجددذور فدي النباتددات ي هدر تلدون بنددي فدي األنسددجة الوعائيدة عندد قاعددد  ا

 .(1شكل رقم )بمرض الذيول الوعائي  المصابة

 

 

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 (نبات البطيخ) تلون بني عند قاعد  الساق والجذور :(1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 .زراعة أصناف بطيخ مقاومة للمرض -1

ن الجددراثيم إتبدداع دور  زراعيددة غيددر فعالددة فددي مكافحددة المددرض حيدد  أ -2

يكونهددا الفطددر تبقددى لفتددرات طويلددة فددي التربددة محتف ددة  تدديالكالميديددة ال

 .وأيضا  يوجد الفطر في بقايا النباتات .بحيويتها

 .تدخين التربة بالمبيدات يفيد في مكافحة المرض -1

يمكن تقليل اإلصابة بالفطر بالمحاف ة علدى معددالت متوازندة مدن التسدميد  -4

 (.1 - 5.5)وح من اتربة تتر النتروجينى وحموضة

 

 الذبول الوعائي الفيوزاريومي في الخيار -9

Fusarium wilt 

 :قتصاديةالاألهمية ا

وحاليدا  قدد  ، سدجل المدرض فدي العديدد مدن منداطق زراعدات الخيدار فدي العدالم

 .زراعة أصناف مقاومة للمسبب المرضيبسبب اليشكل المرض أهمية كبير  

 Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum J. H. Owen  :المسب 

ويوجددد للفطددر ثددال   ،مع ددم عددزالت الفطددر متخصصددة فددي إصددابة الخيددار

 ،سدائد  فدي فلسدطين( 2)سداللة  ،مريكداأسدائد  فدي ( 1)سداللة )سالالت جغرافيدة 

يبقددى الفطددر فددي التربددة لفتددرات طويلددة محتف ددا    (سددائد  فددي اليابددان( 1)سدداللة 

ويعيش مترمما  على بقايا النباتات أو المواد  ،كالميدية بحيويته على صور  جراثيم

نتشار للفطر عن طريق التربدة الملوثدة أو زراعدة بدذور ملوثدة ايحد  . العضوية

 .بالفطر ويبقى الفطر على البذور المخزنة لمد  عام
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 :األعراض

حي  يسبب موت  ،مرحلة من مراحل النمو  يصيب الفطر نباتات الخيار في أ

وح درجات الحرار  من اادرات خاصة عند الزراعة في التربة بارد  تتروذبول للب

بثاقها فوق سطح التربة وقد يسبب الفطر إقد يحد  موت للبادرات قبل . م  17-20

جهاد الحدرار  إلخاصة تحت  روف ا( 1)شكل رقم ذبول للنباتات الكاملة النمو 

ز  للمدرض تلدون ومدن األعدراض المميد ،و روف الجفاف عند وقت تكون الثمار

جدذور النباتدات   األنسجة الوعائية بلون بني عندد عمدل قطداع طدولي فدي سداق أو

  .المصابة

 

 

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 (بيت محمي)الذبول الوعائي في الخيار  (1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة للمرض -1

والمحاف ددة علددى   (NO3)إضددافة سددماد نتروجينددي علددى صددور  نتددرات  -2

 .(1 -5.5)وح من احموضة تربة تتر

 

 في الفاصوليا والبسلةى ذور الفيوزاريومعفن الج -5

 : بالمس

Fusarium solani  f.sp.Phaseoli  يصيب الفطر نباتات الفاصوليا 

Fusarium solani f.sp.pisi         يصيب الفطر نباتات البسلة 

وينتقدل الفطدر  ،ثيم كالميديدة سدـاكنةالتربدة علدى صدور  جدرا فدير يوجد الفطد

ابة صدإل، وتزداد شد  ا(و بداخلهاأما على سطح البذور إ)ريق البذور عن ط أيضا  

واع أندر ثالثدة يكدون الفطدو. بالمرض تحت  روف المنا  البارد والتربدة الرطبدة

( جراثيم كالميدية -جراثيم كونيدية كبير   -جراثيم كونيدية صغير  )من الجراثيم 

غيدداب  عندددالتربدة  فدديسدميكة الجدددار لهدا القدددر  علددى البقداء  راثيم الكالميديددةالجد

ويددزداد انتشددار المددرض بارتفدداع درجددة  ،قددلألالعائددل لمددد  خمددس سددنوات علددى ا

 .الحرار 

 :االعـراض

ـ  1عراض ت هدر علدى الفلقدات والجدذر الرئيسدى للبدادرات عمدر مدن ألبداية ا

 ،جة الجددذور الداخليددةسددأنلفطددر الجددذور وم اويهدداج ،يددوم مسددببا عفددن للفلقددات 10

وفى حالة  ،خرى بالقرب من سطح التربةأتنتج النباتات المصابة جذور  وغالبا ما

ابة وراق المصددلدألواصدفرار للنباتدات  صدابة بدالمرض يحددد  تقدزمإلزيداد  شدد  ا
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شكل )من  الساق   عراض على الجزء القاعدألا وت هر وراق ألخيرا تسـقط اأو

نسددجة ألبنددى داكددن وتتلددون ا وأبلددون احمددر المجمددوع الجددذر  لددون ويت( 1رقددم 

  .(سجة الخشبأن) الداخلية

 

From Schwartz, et. al.2005     

 أعراض اإلصابة بالفطر فيوزاريوم على جذور الفاصوليا( 1)شكل رقم 

وتحدت  دروف المندا   للنباتدات المصدابة،تقدزم ويحد  ضدعف و .بلون احمر

 .لنباتات المصابةالرطب تذبل وتموت ا

 :المكافحة

 .صـابةإلصـناف متحملة لأزراعـة  -1

  .باع دور  زراعيةأت -2

 .ولى من الزراعةألسـابيع األا في  تجنب زياد  الر -1

 .مكافحة المرض في Tachigarinتشـيجارين  يفيد مبيد -4

 :التاليةمعاملة البذور بالمبيدات  -5

Captan , Thiram , Chloronebn , Dichlone, Cuprous Oxide. 
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 في نخيل التمر الذبول الفيوزاريومي -7

 :األهمية االقتصادية

ويددؤثر الفطددر علددى  ،يعددد المددرض مددن األمددراض الهامددة التددي تصدديب النخيددل

وقد يسدبب الفطدر مدوت للفسدائل  .اإلنتاج وغالبا  ما يحد  تدهور في إنتاج التمور

 .المنقولة حديثا  

 Fusarium oxysporum :المسب 

جددراثيم كونيديددة  :يكددون الفطددر المسددبب للمددرض ثالثددة أنددواع مددن الجددراثيم

جراثيم كونيدية كبيدر  وجدراثيم كالميديدة تتحمدل ال دروف البيئيدة الغيدر  ،صغير 

مناسبة ويختلف الفطر المسبب لمرض الذبول الفيوزاريدومي عدن الفطدر المسدبب 

وض تدم تصدنيفه حي  أن مسدبب مدرض البيد.لمرض البيوض في قدرته المرضية

ويعني ذلك أنه شديد التخصص وذات قددر   (albedinis.f.sp) ووضع تحت نوع

فهو أقل تخصصدا    F.oxysporumإمراضية عالية على نخيل التمر، بعكس الفطر

وغالبا  ما تحد  العدوى األولية عن طريق الجذور . وذات قدر  إمراضية محدود 

وينتقل . ليات الزراعية خدمة األشجارأو بسبب جروح ميكانيكية مع إهمال في عم

الفطر عن طريق التربة الملوثدة أو مداء الدر  أو نتيجدة تالمدس الجدذور المصدابة 

بدداألخرى السددليمة تحددت سددطح التربددة خاصددة عنددد زراعددة أشددجار النخيددل علددى 

 .مسافات متقاربة

 :األعراض

يصدديب الفطددر النخيددل فددي مختلددف أعمدداره ويصدديب أيضددا  الفسددائل وتختلددف 

ألصناف في قابليتها لإلصابة والصنف سدكر  قابدل لإلصدابة بدالمرض، وت هدر ا

سنوات اصفرار وذبول للسعف الخارجي  10األعراض على أشجار النخيل عمر 
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ويتدددرج االصددفرار مددن السددعف الخددارجي إلددى الددداخلي ثددم يتلددون السددعف بلددون 

 وقدد ي هدر جفداف علدى السدعف مدن جاندب .رماد  مصفر حتدى تمدوت األشدجار

وعندد  ، (البيدوض الكداذب)واحد بينما ي ل وريقات الجانب األخر خضراء اللون 

عمل قطاع في منطقة التداج ي هدر تلدون لألنسدجة الوعائيدة واألنسدجة البرانشدمية 

بلون بني داكن، وتحت  روف الرطوبة المرتفعة تتكشف هيفدات الفطدر البيضداء 

وعندد عمدل قطداع فدي . مسدبباللون المزرقة مع جراثيم كونيدية صغير  للفطدر ال

السعف المصاب ي هر تلون بندي لألنسدجة الداخليدة وقدد تتكشدف أعدراض التلدون 

  .البني لألنسجة الداخلية لقاعد  النورات الزهرية

 

األعراض على الجريد الح   تلون 
 األنسجة الداخلية

 

األعراض على الجريد الح   تلون 
 األنسجة الداخلية

 

  

 

  شمرا  الزهر األعراض على ال

 .أعراض الذبول على نخيل التمر :(1)شكل رقم 
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 :المكافحة

تطهير األدوات المستخدمة في عمليات التقليم وخدمة األشدجار عدن طريدق  -1

وضددعها لمددد  خمددس دقددائق فددي محلددول مخفددف مددن الكلددوركس التجددار  

 .مل ماء15 :تجار  مل كلوركس25بمعدل 

لجهازية يفيد في مكافحة المرض فدي المراحدل المعاملة بالمبيدات الفطرية ا -2

أو مبيد .لتر ماء 100/ جم 50المبكر  من اإلصابة مثل مبيد البنليت بمعدل 

Bavical  أو ترا  ملتوكسTrimiltox   أو تتشيجارينTachigaren. 

 .عدم زراعة فسائل ناتجة من األشجار المصابة -1

 

 رفي األشجا "الفيوزاريومي" الذبول الوعائي -8

Fusarium wilt 

 Fusarium oxysporum :المسب 

الكنددار  نخيددل ال واللددبخ  والكددافور و أشددجار الفدديكس :العوائاال القابلااة لإلصااابة

 وغيرها شـجار السـنطوأ

أكثدر مدن فدرع ثدم يحدد  مدوت  أصفرار األوراق على أحد الفدروع أو: األعراض

لدى األفدـرع األخدـرى كامل لألوراق على األفدرع المصدابة بينمدا تبقدـى األوراق ع

صابة يزداد عددد األفدرع المصدابة تددريجيا حتدى يحدد  إلوبتقدم ا.خضـراء اللون

 .موت كامل للشجر 
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 :الكنارينخيل الاألعـراض على 

 .F. oxysporum fيتسبب المرض عن نوع متخصص من الفطر فيوزاريوم 

sp. canariensis.، بتقدددم السددفلية و األوراق وت هددر األعددراض بشددكل اصددفرار

( 1)شدكل رقدم دأ مدن حدواف األوراق ألوراق يبدصدفرار لجميدع ااد  اإلصابة يح

على الجريد خط طولي بني اللون وعند عمل وينتهي عند قاعد  الورقة وقد ي هر 

ثدم يجدف   ،قطاع طولي في الجريد المصاب ي هر تلون بني في النسديج الوعدائي

خدالل مدن  فيجار المصابة شألخيرا تموت اأوأبيض اللون صبح سعف النخيل وي

 .وي هر عفن للقلب وعفن للجذور شـجار،ألقتالع ااسنوات مما يتسـبب عنه  4-5

 :المكافحة

عدداد  الزراعددة إال بعددد الددتخلص مددن إمقاومددة، يتجنددب  أصددنافزراعددة  -1

  .شجار الميتة، وتدخين التربة بغاز بروميد الميثيلألجذور ا

حلدول كلدوركس تجدارى بنسدـبة م فيتعقم أدوات التقليم عن طريق نقعها  -2

المنا   فيعدم التقليم %.  10كـحول  في دقائق أو تبلل  10لمد  %  10

 . الرطـب منعا النتشـار المسـببات المرضية

والتسدـميد، عدددم تعدريض األشددجار للجفدداف   عمليدات الددرفددي االعتددال  -1

 .خاصة في أشهر الصيف

اء التقليم عن طـريق ثنأشـجار والشـجيرات من الجروح  أليجـب حماية ا -4

 .ماكن الجروح بالقطـرانأ دهن

عـراض مبـكرا حتدى يمكدن ألي ـهر عليها ا التيشـجار لألرسـم خريطة  -5

أو حقددـن جددذوع بأحددـد المبيدددات   معاملددة التربددة أو المجمددوع الخضددر

 :الفطـرية التالية
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 200بمعددددل  Tachigaren (Organic compound)تاشدددجارين  -1

 .لتر ماء 100/جم

مسددحوق قابددل للبلددل % Bavistin (Benzimidazole) 50بافسددتين  -2

 .لتر ماء 100/جم 50بمعدل 

% + 15تيدددرازول )مسدددحوق قابدددل للبلدددل % Banrot 40بدددانروت  -1

 .لتر ماء 100 /جم  250بمعدل %( 25ثيوفانيت ميثيل 

 

 موت جانب واحد من السف

 

 أعراض الدبول الوعائي

 

 (تلون لآلنسجة الداخلية)قطاع طولي في الجريد 

 

 خط طولي بني اللون على الجريد

 

 موت رجعي لجانب واحد من سعف النخيل

 

 موت رجعي لسعف النخيل المصاب

Elliott, M. L et.al.2004     

 أعراض الذبول الوعائي في النخيل الكنار  المتسبب عن الفطر :(1)شكل رقم 
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From Order: Sphaeropsidales 

 :وتضم األجناس الفطرية الممرضة للنبات

Form -Genus: Phomopsis, Macrophoma, Phoma, Ascochyta, 
Diplodia, Botryodiplodia, Hendersonula,and  Septoria. 

 
Phomopsis, 

 
Macrophoma 

 
Phoma 

 
Ascochyta 

 
Diplodia 

 
Septoria 

 
Hendersonul 

 األجناس الفطرية الممرضة للنبات التابعة لشبه رتبة (1)شكل رقم 

 From Order: Sphaeropsidales 
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 األمراض المتسببة عن الفطر  فوموبسس

Phomopsis spp 

 Melanose Disease :في الموالح مرض ميالنوز

  :األهمية االقتصادية

يشكل المرض في الوقت الحاضر أهمية كبير  في جميع زراعات الحمضديات 

فددي العددالم خاصددة فددي مواسددم سددقوط األمطددار أثندداء المراحددل األولددى مددن تكشددف 

 . الثمار، حي  أن مع م أصناف الحمضيات قابلة لإلصابة بالمرض

  .Phomopsis citri Fawc :المسب 

  Diaporthe citri Wolfالكامل للفطر يعرف بأسم   والطور

يكون الفطر بكنديات سوداء اللون بيضاوية الشكل تحتو  بداخلها على جراثيم 

جدراثيم وحيدد  الخليدة شدفافة ثنائيدة ) Alfa conidiaكونيدية من النوع ألفا كونيديا 

 (.خيطية الشكل خطافية)  Beta conidiaوبيتا كونيديا . النوا 

تنتقدل عدن طريدق الهدواء إلدى واثيم البكنيديدة للفطدر تتكدون بأعدداد كبيدر  الجر

وجدود اللقداح مدع ويساعد سقوط األمطار أو الر  بطريقدة الدرش . مسافات بعيد ،

  .الفطر  على األغصان الميتة على انتشار اإلصابة

 : األعراض

 ي هددر علددى الثمددار المصددابة بقددع صددغير  أو بثددرات بنيددة إلددى سددوداء اللددون

، ويختلدف حجدم (   شدكل رقدم)يصاحبها إفرازات صمغية بنية إلى حمدراء اللدون 

بينمددا عنددد إصددابة الثمددار فددي  البثددرات تبعددا  لمرحلددة نمددو الثمددر  ووقددت اإلصددابة،
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وت هدر األعدراض . مرحلة متأخر  ي هر عليها بثرات موزعة على سطح الثمدر 

صفراء، وعندد زيداد  شدد  بثرات بنية اللون تحاط بهالة  على شكل  على األوراق

 هر على األغصان أعراض مدوت القمدة، ويقدل ياإلصابة يحد  تشوه لألوراق و

  .ويسبب الفطر أيضا  عفن لنهاية طرف الثمر  .حجم األوراق

 

 

 Phomopsisالجراثيم الكونيدية التي يكونها الفطر   (: 1)شكل رقم 

  :المكافحة

أثر  بضرر الشتاء يفيد في تقليل اللقداح تقليم األفرع واألغصان الميتة والمت -1

 .  الفطر 

الرش بالمبيدات الفطرية النحاسية خاصة بعدد عقدد الثمدار، أو الدرش بمبيدد  -2

 .أو بمبيد داى ثيوكاربات ( Dithianon)ديازنون 
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 في القرعيات لفحة الساأل الصمغية

Gummy Stem Blight 

 :تصاديةالقاألهمية ا

ويصدديب المددرض كددل  مددن  ،م1761مريكددا عددام سددجل المددرض فددي فرنسددا وا

الفطر المسدبب للمدرض شدائع  .أوراق وسيقان وثمار جميع نباتات العائلة القرعية

وجوده في أمريكا والمناطق األستوائية وتحت األستوائية فدي العدالم ويوجدد أيضدا  

في المناطق الدافئة خاصة على الكوسة الشتوية والقرع وأيضا  على الخيار داخدل 

 .لبيوت المحميةا

 Didymella bryoniae (Syn. Mycosphaerella melonis Pass)  :المسب 

 :الطور الالجنسي للفطر يعرف باسم

Phoma cucurbitacearum (Syn. Ascochyta cucumis) 

يبقى الفطر محتف ا  بحيويته من موسم الى اخر على بقايا النباتات المصابة وقد 

م  20ة الحرار  المالئمة لحدو  اإلصابة في البطيخ درج. ينتقل عن طريق البذور

وتشدكل الرطوبدة دور هددام  .م  فددي كدل الشدمام والخيددار 25-20بينمدا تتدرواح مدن 

وأكثر فعالية في تكشف المرض عن درجات الحرار  حي  توفر الماء الحر علدى 

األوراق ضدرور  لحددو  اإلصددابة حيد  يختدرق الفطددر أنسدجة النبدات بطريقددة 

من خالل الكيوتكل أو غير مباشر  من خالل الجروح أو الفتحات الطبيعية مباشر  

وي هر غالبا  عفن على الثمار بعد ثالثة أيام مدن حددو  العددوى وتعتبدر األوراق 

الفلقيدة واألوراق الحديثدة فدي الشدمام والبطديخ شدديد  القابيدة لإلصدابة بينمدا تكدون 
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إال أنهدا تصداب بعدد أكتمدال مقاومدة للمدرض فدي الخيدار وبعدض أصدناف الكوسدة 

 .نموها

 :األعراض

ي هر على األوراق بقع دائرية سوداء أو بنية داكنة تبدأ من حواف الورقدة ثدم 

تكبر في الحجم حتى تسبب لفحدة لدألوراق المصدابة وي هدر علدى األوراق الفلقيدة 

وساق النباتات الصغير  بقع سوداء دائريدة الشدكل وقدد تكدون البقدع مشدبعة بالمداء 

ينما ي هر على ساق البادرات المصابة تقرحات بنية يصاحبها إفرازات صدمغية ب

على القرحات  (بكنيديات أو أجسام ثمرية دورقية)وقد يكون الفطر تراكيب ثمرية 

  .وقد تحيط التقرحات بالساق مما ينتج عنه موت للبادرات

ت هددر األعددراض علددى النباتددات عنددد منتصددف موسددم النمددو بشددكل تقرحددات 

ضددحة مصددحوبة بددحفرازات صددمغية علددى السدداق وأخيددرا  تحددد  إصددابة للثمددار وا

 .المتكونة على النباتات المصابة

 :المكافحة

 .معاملة البذور بالمبيدات ضرور  لمكافحة المرض -1

 .تفيد أستخدام دور  زراعية كل سنتين في مكافحة المرض -2

ض داخدل البيدوت فدي مكافحدة المدر  Bezimidazoleيفيد أستخدام مبيددات  -1

 .المحمية

التهوية الجيد  داخل البيت المحمي والرش بالمبيدات الفطرية وتجنب توفر  -4

 .رطوبة حر  على األوراق تفيد في مكافحة المرض
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 عـفن السـاأل

Didymella Stem Rot 

  :قتصاديةالاألهمية ا

 إال أن الفطدددـر المسدددـبب يصدددـيب الفلفدددل  يسدددـاسألتعتبدددر الطمددداطم  العائدددل ا

 .والفاصولياوالبطاطس  ،والباذنجان

والطدور الدال جنسدى للفطدـر   Didymella lycopersici (Plow) Kleb:المساـب 

Diplodia lycopersici  

وعنـد  ،يبقى الفطـر على المواد العضـوية الميتة فى  التربة أو مصـاحبا للبذور

ثددم تنتشددـر  ،يددةتددوفر الرطددـوبة تخددرج الجددراثيم مددن البكنيددديات فددى مدداد   جيالتين

 .الجراثيم عن طـريق رذاذ الماء من النباتات المصابة الى األخرى السليمة

 :عـراضألا

حيدد  ي هدددر  ،يصدديب الفطددـر جميددع االجددـزاء النباتيدددة فددوق سددـطح  التربددة

إصـفرار على األوراق السفلية وتتلون قاعدد  السداق بلدون بندى وعداد  مدا يحدـد  

تبقعددات ذات  مددا يصددـيب الفطددـر الثمددار مسددـببا ونددادرا   .مددوت للنباتددات المصددـابة

وتحدت  دروف . حلقات متداخلدة مدن األنسدـجة الميتدة ثدم تتحدنط الثمدار المصدـابة

 (.1)شكل رقم  الرطوبة المرتفعة تتكون بكنيديات الفطـر على االنسـجة المصابة
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From Schwartz, et. al.2005 

 األعراض على ورقة الفاصوليا :(1)شكل رقم 

 

 :المكـافحة

 .ىرضزراعة بذور خالية من المسبب الم  -1

 .ابة الميتةالتخلص من بقايا النباتات المص -2

 :رش النباتات المصابة بأحد المبيدات التالية -1

 ويكددرر الددرش  Benomylبنليددت   Maneb -مانددب  -  Captan كابتددان

 .يوم 14كل 
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 ذبول األفرع الهندير سونيوال

Hendersonula Branch Wilt 

 

 (السددخامي) sooty canker ويعددرف المددرض أيضددا  باسددم التقددرح الهبددابي

ويعدد مدن الفطريدات الجرحيدة  Hendersonula toruloideaالمتسبب عن الفطر 

التي تخترق قلف اشجار الموالح المتضرر من ضرر التجمد أو من سفعة الشدمس 

سبب أمدراض للعديدد أو بسبب ضرر ميكانيكي ولهذا الفطر مدى عوائلي واسع وي

 .من األشجار خاصة التين والرمان

 Hendersonula toruloidea :المسب 

في كتدل سدوداء مسدحوقية أسدفل القلدف ويسدهل  conidiaينتج الفطر كونيديات 

انتقال الجراثيم بواسطة الرياح إلي أنسدجة القلدف المتضدرر حيد  تنبدت الجدراثيم 

وعصدار  الخشددب . األنسدجة الحيدةوتحدد  العددوى وينمدو ميسديليوم الفطددر علدى 

 .المصاب تتلون بلون رماد  أو اسود نتيجة اإلصابة

 

 :األعراض

 ،ت هر أعراض التقرح الهبابي عن تكشف نموات الفطر اسفل أنسدجة  القلدف 

وهذه التقرحات ترجع لوجود كتل سوداء اللون من جدراثيم الفطدر  ،(2)شكل رقم 
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، على سطح التقرحات حي  أن الفطر ينمو (اللحاء) bark التى ت هر اسفل القلف

د  ذبدول لدألوراق علدى األفدرع المصدابة ويبددأ مدوت على عصار  الخشدب ويحد

وتصدداب العديددد مدن األفددرع المبعثددر  وغالبددا  مددا تتددأثير  ،رجعدي لألفددرع المصددابة

جذوع األشجار الغير م للة أو لألفرع المعرضة الشعة الشمس المباشر  وجدذوع 

 .األشجار واألفرع المعرضة ألشعة الشمس تكون أكثر قابلية لإلصابة

  

 .األعراض على األشجار المصابة( 2)شكل رقم 

 :المكافحة

 .األفرع المصابةأزالة وتقليم  -1

معاملددة األفددرع بعددد التقلدديم عنددد أمدداكن القطددع بمحلددول كلددوركس تجددار   -2

 أو دهددددان أمدددداكن القطددددع بمبيددددد فطددددر  نحاسددددي مثددددل % 10بتركيددددز 

 . 101كوسيد 
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From Order: Melanconiales 

 :وتضم األجناس الفطرية الممرضة للنبات

Form -Genus: Colletotrichium, Gloeosporium, and Pestalotia  

 

Colletotrichium 

 

 

Gloeosporium 

 

Pestalotia 

 

 األمراض المتسببة عن الفطر كوليتوتريكم

Colletotrichum spp 

 مرض األنثراكنوز في البرسيم -1

 األنثراكنوز في الذر  -2

  ((Anthracnose  عفن ثمار الخضروات -1

 في القرعياتاألنثراكنوز  -4

 ي النخيلاألنثراكنوز ف -5
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 مرض األنثراكنوز في البرسيم -0

يعد مرض األنثراكنوز في البرسيم من األمراض الهامة التي ثؤثر علدى انتداج 

حيد  يصديب الفطدر األوراق والسداق . محصول العلف في مع م مناطق زراعتده

 .وقاعد  الساق

  Colletotrichum trifolii :المسب 

وتحت  روف المندا  الددافئ الرطدب  ،يوجد الفطر في بقايا النباتات في الحقل

التددي يكونهددا الفطددر علددى ( تراكيددب ال جنسددية)تتحددرر الجددراثبم مددن السددرفيوالت 

التقرحددات الموجددود  علددى السدداق، وتنتشددر الجددراثيم مددن النباتددات المصددابة إلددي 

السددليمة عددن طريددق الريدداح أو الددر  بطريقددة الددرش فددوق النباتددات أو مدداء الددر  

عد  الساق عدن سدقوط األمطدار وتنتشدر مدن الحقدل المصداب وتسقط ايضا  على قا

وتزداد . الي األخر عن طريق الرياح أو االالت الزراعية وليس عن طريق البذور

 .شد  اإلصابة بالمرض في المنا  الدافئ نهارا  وباردا  ليال  

 

الجراثيم الكونيدية شفافة واألشواك 
 سوداء اللون

 

راثيم كونيدية بأعداد كبير  ج)سرفيولة 
 (مع وجود األشواك السوداء

 شكل الفطر تحت المجهر( 1)كل رقم ش
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  :األعراض

ي هر المرض في أ  وقت خالل موسم النمو ويصيب نباتدات البرسديم فدي أ  

، حي  ي هر موت (سنوت 1-2)عمر وغالبا  ما ي هر بعد الحشة الثانية عند عمر 

وغالبدا  مدا ت هدر . وأخيدرا  تمدوت النباتدات المصدابةلألوراق وتتلون بلدون أصدفر 

ولكدن يحدد   ،(  شدكل رقدم )األعراض على بعض النباتدات المبعثدر  فدي الحقدل 

. فددي الحقددل المصدداب%  50-10تطددور للمددرض ويسددبب خسددائر قددد تصددل مددن 

-diamondواألعددراض علددى السدداق ت هددر علددى شددكل تقرحددات ماسددية الشددكل  

shaped وغالبدا  مدا تتكشدف  (شدكل رقدم )حافة بنفسدجية اللدون  رمادية اللون ولها

التقرحات على الجزء السفلي من السداق، وتحدت  دروف المندا  الرطدب تتكشدف 

على التقرحات وقد تنتشر التقرحات على ( التراكيب الالجنسية)سرفيوالت الفطر 

السدداق بشددكل عشددوائي بطددول السدداق وقددد تتحددد التقرحددات ببعضددها مسددببة ذبددول 

وقددد تمتددد اإلصددابة إلددي قاعددد  السدداق وتتلددون أنسددجة  . لنباتددات المصددابةومددوت ل

   (2شكل رقم )القاعد   بلون أزرق داكن أو سوداء اللون 

 

 (أ)

 

 (ب)

 أعراض اإلصابة بمرض األنثراكنوز :(2) شكل رقم

 األعراض على ساق البرسيم (أعراض اإلصابة بمرض األنثراكنوز في الحقل       ب (أ
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 : المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة حي  تختلف األصناف في قابليتها لإلصابة -1

 .لنباتات المصابةالتخلص من بقايا ا -2

 . إتباع دور  زراعية لتخلص من مصدر اإلصابة -1

 

 األنثراكنوز في الذرة -0

 Collectotrichum graminicola  :المسب 

ينتج الفطر حشية  ،ميسيليوم الفطر مقسم شفاف وبتقدم العمر يتلون بلون أسود

 (مددةهيفددات عقي)تحمددل أشددواك صددلبة سددوداء اللددون  (Black stromata)فطريددة 

الجراثيم الكونيدية تنشأ بالتبرعم  .وحوامل كونيدية شفافة على سطح العائل النباتي

من قمة الحامل الكونيد  مكونة تجمعات من الحوامل الكونيدية المتراصدة بجدوار 

 (سدرفيوالت الفطددر)بعضدها تحمدل جدراثيم كونيديدة صدغير  وحيدد  الخليدة شدفافة 

 .ر في الطبيعةونادرا  ما يشاهد الطور الكامل للفط

 Corn - Zea mays: العائل

 :األعراض

ي هر على األوراق بقع صغير  متطاولة مشبعة بالماء داكنة ذات مركدز بندي  

ويمكددن مشدداهد  سددرفيوالت الفطددر بواسددطة عدسددة صددغير  وهددي عبددار   ،محمددر

تراكيددب ال جنسددية طبقيددة الشددكل تحتددو  بددداخلها علددى حوامددل كونيديددة بسدديطة 

بجددوار بعضددها الددبعض تحمددل جددراثيم كونيديددة صددغير  وحيددد  قصددير  متراصددة 

  .سوداء اللون( اشواك)الخلية شفافة اللون وتوجد بها شعيرات 
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 :المكافحة

 .زراعة أصناف مقاومة -1

 .إتباع دور  زراعية -2

 

 ( (Anthracnose عفن ثمار الخضروات -1

 :األهمية االقتصادية

مددى واسدع مدن العوائدل النباتيدة تشدمل يعد من الفطريات الهامة والشائعة ولده 

(  مدددرض األتثراكندددوز فدددي الطمددداطم والقرعيدددات والفراولدددة)محاصددديل الخضدددر

وأشددجار الفاكهددة (  األنثراكنددوز فددي البرسدديم وفددي الفاصددوليا)ومحاصدديل الحقددل 

( وعفن ثمار العنب والكمثر  والخو  ،يسبب الفطر مرض العفن المر في التفاح)

تحددت  ددروف المنددا  الدددافئ الرطددب وقددد يسددبب أيضددا  ونباتددات الزينددة خاصددة 

 .وتقرحات على الساق( عند إصابة قمة الساق)أعراض الموت الرجعي 

 

 األعراض على قرون
 البسلة

 

 األعراض على ثمر  فرولة

 

األعراض على ورقة نبات 
 الزينة

(From Kraft.and Pfleger.2001) 

 .رقة نبات الزيتةاألعراض على قرون البسلة، ثمر  الفراولة وو( 2)شكل رقم 
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عاد  ما يصيب الفطر السيقان الغضة والبتالت والثمار وجميع األجزاء النباتية 

فوق سطح التربدة قابلدة لإلصدابة وعامدة يكدون بقدع بنيدة داكندة إلدي سدوداء اللدون 

مصاحبة لعروق األوراق، البقدع المتكوندة تكدون صدغير  مشدبعة بالمداء ذات لدون 

كتدل مدن الجدراثيم التدي تتكدون علدى البقدع القديمدة برتقالي بني محمر عبدار  عدن 

ويمكن تشخيص المرض بواسطة عدسة يدوية حي  يشاهد سرفيوالت الفطر وهي 

عبار  تراكيب ال جنسية طبقية الشكل تحتو  بداخلها على حوامل كونيدية بسيطة 

قصددير  متراصددة بجددوار بعضددها الددبعض تحمددل جددراثيم كونيديددة صددغير  وحيددد  

تخدرج سدرفيوالت  .سوداء اللون( اشواك)ة اللون وتوجد بها شعيرات الخلية شفاف

الجراثيم كونيدية وحيد  الخلية شفافة  ،الفطر من خالل سطح أنسجة  العائل النباتي

فددي حالددة وجودهددا  (Pink- Salmon)وقددد ت هددر ملونددة . وتتكددون بأعددداد كبيددر 

ية في بعدض األندواع متجمعة في كتل من جراثيم الفطر، وقد ت هر الجراثيم منحن

 . وبذلك قد تختلط أو تشابه جراثيم الفطر فيوزاريوم

  Colletotrichum acutatum   :المسب 

يبقى الفطر في بقايا النباتات المصابة لفترات طويلة وقد ينتقل أيضا  عن طريق 

وتحدت  دروف المندا  الددافئ الرطدب يحدد  انتشدار لجدراثيم الفطدر مدن . البذور

 .ة غلي األخرى السليمةالثمار المصاب

 .الفراولة وغيرها -الباذنجان  –الطماطم  –الفلفل  :العوائل

وفي  (1شكل رقم ) العديد من أنواع الفطر يسبب مرض األنثراكنوز في الفلفل

خاصة عند قدرب نضدج ( 2ثمار الطماطم شكل رقم )العديد من ثمار الخضروات 

 .الثمار
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    :األعراض

على الثمار ويتكشف عليها كتل مدن جدراثيم الفطريدة  تتكون بقع دائرية سوداء

كويمات )ذات لون بنفسجي وتوجد في حلقات متداخلة وتعرف بسرفيوالت الفطر 

كونيديدة قصدير  وهي تراكيب الجنسية طبقية الشكل يوجد بدداخلها حوامدل ( الفطر

. شدفافة اللددون متراصدة بجدوار بعضددها الدبعض تحمدل جددراثيم كونيديدة صدغير  الحجددم

 .بينما ي هر على األوراق والساق بقع بنية اللون ذات جافة داكنة

 

 األعراض على ثمار الفلفل

 

 األعراض على أوراق الفلفل

Pernezny,et.al.,.2003 

 .األعراض على أوراق وثمار الفلفل (1)شكل رقم 

 

(From Frederiksen, and Odvody,.2000.) 

 األعراض على ثمار الطماطم( 2)شكل رقم 



 211 األمراض المتسببة عن الفطريات الناقصة: صل السادسالف
 

  :المكافحة

 .يدات الفطريةزراعة بذور خالية من المرض أو معاملة البذور بالمب

 .الرش بالمبيدات الفطرية يفيد في مكافحة المرض

 

 في القرعياتاألنثراكنوز  -1

Anthracnose 

  :قتصاديةالاألهمية ا

وحاليددا  يعتبددر مددن األمددراض  ،م1751أول وصددف للمددرض فددي إيطاليددا عددام 

بينمدا الكوسدة  ،الشائعة على البطيخ والشمام والخيار خاصدة فدي المنداطق الرطبدة

 .قرع أقل قابلية لإلصابة بالمرضوال

 (Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.)   :المسب 

(Syn. C.lagenarium (Pass.) Ellis & Halst.)              

يقضي الفطر فتر  بقائه من موسم الى اخر على بقايا النباتات المصابة أو عدن 

نتشددر جددراثيم الفطددر عددن طريددق البددذور الناتجددة مددن نباتددات مصددابة بددالمرض وت

الرطوبة والمنا  الممطدر ضدرور   ،طريق الرياح واألمطار والعمال الزراعيين

م  21-22حي  تنبت الجدراثيم عندد درجدات حدرار  تتدرواح مدن  ،لحدو  العدو 

يخترق الفطر النبات العائل عدن طريدق تكدوين  .ساعة 24لمد  % 100ورطوبة 

وبدة األنبدات القصدير  وغالبدا  مايوجدد فدي قمدة أنب Appressoriumعضو التصاق 

الفطر بين خاليا العائل ويوجد للفطر سبع سالالت تختلف في قدرتها على إصدابة 

 .نباتات العائلة القرعية



 تشخيص األمراض الفطرية وطرق مكافحتها  217
 

 :األعراض

ت هر بقع أو تقرحات على كل  من البادرات وأوراق وسيقان وثمار القرعيدات 

الشمام بقدع شدبه دائريدة بنيدة ي هر على أوراق الخيار والبطيخ و .القابلة لإلصابة

وقدد تتشدوه  ،بدالقرب مدن عدروق الورقدة موزعة على سدطح األوراقفاتحة اللون 

األوراق المصابة وقد يسقط مركز البقع معطية م هر تثقدب األوراق بينمدا ي هدر 

بقع ثمار النباتات المصابة يتكشف عليها . على ساق النبتات المصابة بقع متطاولة

 .ى بكتل من جراثيم الفطر تحت  روف الرطوبة المرتفعةدائرية سوداء تغط

 

 راألعراض على ورقة الخيا

 

سرفيولة متكشفة على 
 سطح الورقة

 

الجراثيم الكونيدية 
 واألشواك  السوداء

(From Zitter, et. al., 1996.) 

 Colletotrichumاألعراض على ورقة الخيار وجراثيم الفطر : (1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .(Race1,2 and 3)العديد من أصناف الخيار مقاومة لسالالت الفطر  -1

 .(Race 1 and 3)الت الفطر العديد من أصناف الشمام مقاومة لسال -2

 .يفيد رش النباتات المصابة بالمبيدات الفطرية لمكافحة المرض -1
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 .زراعة بذور خالية من المسبب المرضي -4

 .الحر  العميق بعد حصاد المحصول يفيد في تقليل اللقاح الفطر  -5

 .إتباع دور  زراعية على األقل كل عام -5

 

 األنثراكنوز في النخيل -9

                               :همية االقتصاديةاأل

ويوجدد المدرض بالمملكددة   Leaf blightيعدرف المدرض بأسدم لفحدة األوراق 

العربيدة السددعودية ويشددكل أهميدة خاصددة علددى نخيددل التمدر ونخيددل الزينددة والددذ  

إال أندده ال يشددكل أهميددة كبيددر  فددي مندداطق  .يددروى بطريقددة الددرش فددوق األوراق

 . يل حي  تختلف األصناف في قابليتها لإلصابة بالمرضزراعات النخ

  Colletotrichum  gloeosporiodes :المسب 

  Glomerella cingulata:ويعرف الطور الكامل للفطر باسم

يكون الفطر جراثيم كونيدية صغير  شفافة تحمل على حوامل كونيدية قصدير  

ولية، وعنددد إنبددات متراصددة بجددوار بعضددها الددبعض متجمعددة فددي وسدداد  أسدديرفي

الجرثومة تكون عضو التصاق تخرج منده هيفدا عددوى تختدرق أنسدجة النبدات او 

 .تدخل من خالل الجروح

 :األعراض

ت هر األعراض على الوريقات الصغير  بشكل بقع حمراء بنية اللدون وتحداط 

وقدد ( 1)البقع بحافة داكنة اللون وبتقدم اإلصابة تتحد البقع مع بعضدها شدكل رقدم 

د  موت لقمم الوريقات وغالبا  ما تزداد شد  اإلصابة في المنا  الرطدب وعندد يح

 .تساقط األمطار
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 األعراض على سعف نخيل التمر

  

Elliott, M. L et.al.2004     

 

 األعراض على نخيل الزينة المتسببة عن الفطر ( 1)شكل رقم 

Colletotrichum gloeosporioides 

 :المكافحة

 .التخلص من السعف المصاب -1

 .ماح بجفاف المجموع الخضر الس -2

انتراكول أو اكسي كلوريد النحاس أو  :الرش بأحد المبيدات الفطرية التالية -1

لتر ماء  100/ جم  50أو بمبيد البنليت بمعدل . 45مانكوزيب أو دياثين م

 .يفيد في مكافحة المرض
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 بستالوتيوبسس األمراض المتسببة عن الفطر 

 تبقع األوراأل في النخيل  -0

  :تصاديةقمية اإلاأله

يسدبب الفطدر لفحدة لددألوراق وينتشدر فدي زراعدات النخيددل الكثيفدة ويوجدد فددي 

 11ويصديب أكثدر مدن . األماكن ال ليلة عنه في األماكن المعرضة ألشعة الشمس

نوع من نخيل الزينة منها نخيل كاريوتا و كاميدوريا والنخيل الكندار  وروبليندي 

 .يرهاونخيل رابس وسابال واشنجوتنيا وغ

  Pestalotiopsis  palmarum :المسب 

         (syn. Pestalotia palmarum)  

ذات المنددا  الدددافئ الرطددب يعددد الفطددر مددن الفطريددات الشددائعة فددي المندداطق 

األندواع المختلفدة مدن الفطدر . األوراق فدي األشدجار علدى تبقعاتيسبب وغالبا  ما 

مكونددا  تجمعددات مددن  (1)كل رقددم شدد تكددون جددراثيم كونيديددة علددى البيئددات المغذيددة

أيدام مدن تلقديح البيئدة  10-1جراثيم الفطر على حواف ميسيليوم الفطدر فدي خدالل 

ينمدو الفطدر . ويعتبر الضوء ضرور  لتجرثم الفطر على البيئدة المغذيدة ،المغذية

 ، ودرجدددة الحموضدددة المثلدددىPH= 4-10فدددي درجدددات مختلفدددة مدددن الحموضدددة 

PH= 6. ن طريق الحشرات القشرية وينتقل الفطر أيضا  ع(Scale Insect). إثنداء

ويصديب الفطددر أوراق النخيدل المتضدرر  نتيجدة الجددروح . تغدذيتها علدى األوراق

 . الميكانيكية أو الناتجة عن اإلصابة بالحشرات
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 تحت المجهرشكل الفطر ( 1)شكل رقم 

  

 

Elliott, M. L et.al.2004     

 Phoenixعلى نخيل  بستالوتيوبسساألعراض المتسببة عن الفطر  (2)شكل رقم 

roebelinii 
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 :األعراض

ل بقدع سدوداء صددغير  ثدم تكبدر فددي ت هدر األعدراض علددى سدعف النخيدل بشددك

سم وبتقدم البقع تأخذ اللون األبيض وتحاط بحافدة 15الحجم وتصل في القطر إلي 

، وفددي حالددة إصددابة قاعددد  الورقددة قددد يحددد  (2 شددكل رقددم)سددوداء داكنددة اللددون 

 .اصفرار على جميع أجزاء الورقة بالكامل

 :المكافحة

تددزداد شددد  اإلصددابة  زراعددة أشددجار النخيددل علددى مسددافات مناسددبة حيدد  -1

 .بالمرض في زراعات النخيل ذات الكثافة العالية

 .لتر ماء 100/جرام  50الرش المجموع الخضر  بمبيد البنليت بمعدل  -2
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 تلطخ األوراأل والسنابل في القمح

 (التبقع  السبتوري في القمح)

  :األهمية االقتصادية

 .يعد من أهم األمراض التي تصيب أوراق القمح

 Septoria tritici :المسب 

      Septoria nodorum 

 Mycosphaerella graminicola :الطور الكامل للفطر

يقضي الفطر فتر  بقائه على بقايا  النباتات المصابة أو والبذور الملوثة وهي  

ويكدون الفطدر جدراثيم بكنيديدة وجدراثيم  ،تشكل المصدر األساسي للعدوى األوليدة

وتتكون جدراثيم الفطدر الكونيديدة خدالل موسدم النمدو بأعدداد    Ascosporeأسكية 

وتددزداد شددد  اإلصددابة . كبيددر  تحددت  ددروف المنددا  الرطددب وتسدداقط األمطددار

حرار  بالمرض في مرحلة تكوين السنابل وتحت  روف المنا  الرطب ودرجات 

راوح تتدد وقددد يددنخفض إنتدداج الحبددوب بسددبب اإلصددابة بددالفطر بنسددبة ،م  21-15تتددراوح مددن

 . وتختلف أصناف القمح في قابليتها لإلصابة بالمرض .%10-20من 

  :األعراض

ت هر بقع صغير  صفراء اللون على األوراق السفلية للنبات ثم تتلون البقع أو 

سددم  1,  5التلطخددات بلددون بنددي محمددر، وقددد يصددل طددول البقعددة علددى األوراق 

اق قددد تدؤد  إلددي مددوت والبقدع القريبددة مدن قاعددد  نصدل األور ،و سددم 5وعدرض 

ثم يتكشف على البقع المتكونة على األوراق والقنابع والسنابل بكنيدديات . األوراق

 .الفطر السوداء اللون
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 تكشف بكنيديات الفطر على البقع القديمة

 

 بقع بنية على سطح األوراق بينها مساحات صفراء

 

 لى البقع القديمةبكنيديات الفطر ع

 

 (أعراض تلطخ األوراق في القمح)صور  مكبر  

 

 ى السنابلاألعراض عل

(From Wiese, M.V., 1987)   

 أعراض اإلصابة بمرض تلطخ األوراق والسنابل( 1)شكل رقم 
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 :المكافحة

 .اتباع دور  زراعية .1

 .زراعة أصناف مقاومة .2

 .معاملة البذور بالمبيدات قبل الزراعة .1

 :رش المجموع الخضر  بأحد المبيدات الفطرية التالية .4

Tilt, PropiMax EC, Manzate 75DF, Dithane (DFF-45 M-45)    

 

 

From Order: Mycelia Sterilia    رتبة الهيفات العقيمة 

 :وتضم األجناس الفطرية الممرضة للنبات

Form -Genus: Rhizoctonia and Sclerotium  

 
Rhizoctonia 

 
Sclerotium 

 

 األمراض المتسببة عن الفطر ريزوكتونيا

 .وداء في البطاطسمرض تقرح الساق والقشر  الس -1

 .في البقوليات عـفن الجـذور الريزوكتونى -2

 .في النجيل( Brown Patch)البقعة البنية  -1
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 مرض تقرح الساأل والقشرة السوداء في البطاطس -0

Rhizoctonia Stem and black scurf Canker of Potato 

 

 :األهمية االقتصادية

لبطداطس حيد  يندتج عنده يعد من األمراض التي تسبب مشاكل فدي زراعدات ا

     .تددأخر فددي اإلنبددات ويددؤثر علددى نمددو النباتددات ويقلددل مددن نوعيددة ووزن الدددرنات

سددم تقددرح السدداق والقشددر  السددوداء فددى البطدداطس، ويصدديب ايعددـرف المددرض بو

الطماطم ودرنات البطاطس، ويسبب العديد من األمراض على نباتات  الفطر ثمار

عفددـن جددـذور وعفددن لقاعددد   ،ومددـوت للبددادرات ذبددول :العائلددة الباذنجانيددة تشددـمل

 وعفددددددن للثمددددددار خاصددددددة تحددددددت  ددددددروف المنددددددا   (عفددددددن القدددددددم)السدددددداق 

 .الرطب ئالداف

 Rhizoctonia solani Kiihn   :المسـب 

          Thanatephorus cucumeris Frank.Donk الطـور الكامل للفطـر

فددة تشددمل مددوت يعددد مددن الفطريددات الواسددعة االنتشددار ويسددبب أمددراض مختل

تقرح الساق والقشر  السوداء في البطاطس عفن  ،البادرات وذبول طر  للبادرات

 . للجذور ولفحة األوراق عفن لثمار الخضروات والفاكهة

لتربدة علدى الددرنات المصدابة ا فدياخر إلي يقضي الفطر فتر  بقائه من موسم 

النباتات المصابة  بقايا فيويوجد أيضا   ،(م حجريةاأجس)ور  أسكلروشيات في ص

وتزداد شد   .السيئة الصرفي راضألوينتشر المرض فى ا ،على صور  ميسيليوم

صابة بالمرض فى التربة الخفيفة خاصة تحت ال روف البيئية البدارد ، وغالبدا إلا
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سفل سطح أيمة خالل موسم النمو ـلالس صابة من النباتات المصابة إلىإلتحد  ا ما

نهاية موسدم النمدو  فيوم، ويكون الفطر األجسام الحجرية التربة بواسطة الميسـيلي

يبقي الفطر في التربة لعد  سدنوات فدي التربدة حتدى تحدت  .على درنات البطاطس

 روف الجفاف في بقايا النباتات المصابة أو على الدرنات المصابة وأيضدا  تبقدى 

كشددف وبددالقرب مددن نهايددة موسددم النمددو تت. اسكلروشدديات الفطددر حددر  فددي التربددة

 .اسكلروشيات الفطر على الدرنات خاصة عند بداية موت المجموع الخضر 

 

 

 الفطر ريزوكتونيا سوالني تحت المجهر

 

 الح  وجود إختناق عند التفرع

 شكل الفطر تحت المجهر (1)شكل 

 :راضـاألع

بدات، وت هددر إلنتدأخر فدى ا (1شددكل رقدم )ريزوكتونيدا سدوالني  يسدبب الفطدر

خطوط بنية  األعراض تحت سطح التربة على السيقان األرضية بشكل تقرحات أو

وشيات الفطر البنية اللون وي هدر ويتكون على جذور النباتات المصابة أسكلر ،ثم

 شدكل رقدم) يات الفطدر البنيدة الداكندة اللدونلدرنات الكاملة النضج أسكلروشعلى ا

و  .النباتددات المصددابة تبدددو ضددعيفة ومتقزمددة نوعددا مددا ويقددل أنتدداج الدددرنات (.2

يصددعب مالح ددة المددرض بوضددوح إال عنددد الحصدداد حيدد  تغطددى سددطح درنددات 

البنية اللون ويختلف حجم اسكلروشيات الفطر تبعا   البطاطس بأسكروشيات الفطر

لشد  اإلصابة، وتبقي اسكلروشيات الفطر في التربة للزراعدة التاليدة حيد  يهداجم 
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وبدايدة  هدور األعدراض . الفطر الجدذور والسداق األرضدية والمددادات والددرنات

ة غالبا  ما تتكشف على قاعد  ساق النبدات تحدت سدطح التربدة بشدكل تقرحدات بنيد

جافة وقد يزداد حجم التقرحات وت هر األعراض على المجموع الخضر  بشدكل 

اصفرار على عروق األوراق وتلتدف األوراق ألعلدى وفدي منتصدف موسدم النمدو 

يبدأ  هور تقرحدات بنيدة علدى السداق األرضدية والمددادات بنيدة اللدون وانخفداض 

 .الدرناتدرجة حرار  التربة يساعد على تكشف اسكلروشيات الفطر على 

 

 األعراض على درنات البطاطس

 

 تقرحات جافة على الجذر الرئيسي

 

 األعراض على درنات البطاطس

 

 األعراض على  الجذور

 أعراض مرض تقرح الساق والقشر  السوداء في البطاطس (1)شكل رقم 

 :المكافحة

 .إتباع دور  زراعية .1
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 .عميقةتجنب الزراعة  الو زراعة درنات خالية من اإلصابة .2

تجنددب الزراعددات الكثيفددة وأتبدداع العمليددات الزراعيددة التددي تسدداعد علددى  .1

 .سرعة اإلنبات

 .عدم التأخير في الحصاد حتى ال تتكون أسكلروشيات الفطر على الدرنات .4

يفيددد  Benomyleأو بمبيددد بنليددت    Rizolexالمعاملددة بمبيددد ريددزولكس    .5

 .في مكافحة المرض

 ي البقولياتف يعفن الجذور الريزوكتون -0

Rhizoctonia root rot 

 :األهمية اإلقتصادية

التدي مدراض االقتصدادية ألهدم اأالعدالم ويعتبدر مدن   فديراض الشدائعة األممن 

ينتشددر المددرض تحددت  ددروف المنددا  الرطددب، والمندداطق  .تسددبب عفددن للجددذور

 إلدي وقدد تصدل  نسدبة الخسدائر داخدل البيدوت المحميدة  ،المدارية وتحدت المداريدة

ويصديب  .العدالم فديويعد الفطر من فطريدات التربدة الواسدعة االنتشدار   .100%

خدرى أالفطر كل  من الفاصوليا والسلة والعدس والفدول البلدد  والبرسديم ونباتدات 

  .تتبع العائلة البقولية

 AG4) ) .Rhizoctonia solani Kuhn:المسب 

 .Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk: الطور الكامل للفطر

جسام حجرية أو ميسيليوم في أخر على صور  ا إلييبقى الفطر من موسم نمو 

وقد ينتقل عن طريدق  ،التربة، أو على النباتات المعمر  فيبقايا النباتات المصابة 
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 Infectionالبددذور، يهدداجم الفطددر النباتددات مكونددا هيفددات عدددوى تعددرف باسددم   

cushion مدر ع. الل الفتحات الطبيعية أو الجروحأو عن طريق هيفا فردية من خ

البدادرات والنباتدات الصدغير   أنوبائية المدرض، حيد   فيدور هام النبات يلعب 

يصديب الفطدر النباتدات القديمدة العمدر  العمر تكون أكثر قابلية لإلصابة وندادرا مدا

أراضى سيئة  الصرف وضعف النباتدات وقلدة  فيزياد  رطوبة التربة والزراعة 

تشكل األجسام الحجرية للفطر  .كلها عوامل تساعد على حدو  عفن للجذورالنمو 

مصدددر هددام لإلصددابة ووبائيددة المددرض، وينتقددل الفطددر أيضددا  عددن طريددق البددذور 

 فيينتشر المرض بصور  وبائية وتشكل مصدر هام من مصادر العدوى )الملوثة 

كثدر أ)عاليدة ورطوبدة  م  10- 20وح مدن االمنا  الممطر وعند درجة حرار  تتدر

 .(%70 من

 

الفطر ريزوكتونيا على بيئة أجار البطاطس والدكستروز 
 (أيام 7عمر )

 .نمو الفطر على البيئة المغذية (1)شكل رقم 

        :األعراض
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يسبب الفطر ذبول طرى للبدادرات قبدل وبعدد إبثاقهدا فدوق سدطح التربدة، وفدى 

 غير  ت هددر تقرحددات حمددراءالمراحددل األولددى مددن تكشددف المددرض علددى النباتددات الصدد

الحجم وتصدبح  داكندة اللدون جافدة، في بنية على الفلقات والجذور، ثم تزداد البقع 

 وقدد يسدبب. وفى حاالت اإلصابات الشديد  يحد  تقدزم ومدوت مبكدر للنباتدات المصدابة

على النباتات حي  يصيب كل  مدن األوراق وأعنداق  Blightالفطر أعراض لفحة 

 .وقد تصاب البذور الموجود  بداخل القرون المصابة. والقرون األوراق واألزهار

 :األعراض على محصول البرسيم

ت هر تلطخات سوداء بنية على أنسجة البراعم في النباتدات المصدابة ثدم تتقددم 

اإلصابة إلى قاعد  النبات والجذور وأخيرا  يحد  تشدقق ألنسدجة البدراعم وقاعدد  

ات ويعددرف المددرض باسددم عفددن القاعددد  فددي ضددعف النباتدد إلدديالسدداق ممددا يددؤد  

وقددد يصدداحب الفطددر فطريددات أخددرى مثددل الفطددر  Crown Bud rotالبرسدديم 

 .فيوزاريوم

  

 األعراض على جذور  البرسيم( 1)شكل رقم 
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 األعراض على جذور الفول البلد ( 2)شكل رقم 

 :األعراض على الفاصوليا

بدة وتمتدد هدذه التقرحدات أسدفل ت هر تقرحات بنية اللون جافة عندد سدطح التر

 (.2شكل رقم )سطح التربة وأيضا  تمتد فوق سطح التربة وقد تحيط بقاعد  الساق 

وتختلف األعراض من محصول ألخر بينما األنسجة المصابة تأخذ اللون البني 

وتكون جافة اإلصابة غالبا  ما تكون عند سطح التربة أو أسفل منها مباشر  تحدت 

افئ ويمكن للفطر أن يسدبب أعدراض علدى المجمدوع الخضدر   روف المنا  الد

 . كما يحد  في نبات الفاصوليا

 

 ونمو الفطر على البيئة المغذية ،األعراض على بذور الفاصوليا
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 األعراض على ساق الفاصوليا األعراض على جذور الفاصوليا

From Schwartz, et. al.2005 

 ا سوالني على الفاصولياأعراض الفطر ريزوكتوني :(2)شكل رقم 

  :المكافحة

 .ناف مقاومةصأزراعة  -1

 .  Benomyl, Thiabendazole, Captan:معاملة التربة بالمبيدات الفطرية التالية -2

 

 في النجيل( Brown Patch)البقعة البنية  -1

 Rhizoctonia solani: المسب 

 :  العوائل

Bentgrass, Bermudagrass, Centipedegrass, Fescue Zoysiagrass  

 : األعراض

 ت هدر بقددع بنيددة كبيددر  الحجددم دائريددة الشدكل وقددد يمتددد حجددم البقددع ليصددل مددن 

 .(1)قدم في القطر وتحاط البقع بهالة بنية حمراء شكل رقم  5-15
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 أ                                                                         

(From Smiley, et. al.,.2005.) 

 األعراض على المسطح األخضر وشكل الفطر تحت المجهر (1)شكل رقم 

 شكل الفطر تحت المجهر( ب  األعراض على المسطح األخضر( أ

 :المكافحة

 .عدم اإلفراط في التسميد النتروجيني -1

 الرى عند جفاف التربة -2

 .أن يجفالر  في الصباح الباكر حتى تسمح للماء على المجموع الخضر   -1
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 ثبت المصطحات

 إنجليزي  –عربي  :أوالا 

 (أ)

 Microsclerotia أجسام حجرية صغير 

 Spathe   أغريض زهر  

 Sporangium أكياس أسبورانجية

 Fusarium Diseases أمراض الفيوزاريوم

 Rust Diseases أمراض األصدا

 Bunt Diseases  أمراض التفحمات

 Post – Harvest Diseases         أمراض ما بعد الحصاد

  Germinating ascospores إنبات الجراثيم األسكية

                   Bending Head   انحناء الساق

 Copper oxychloride  أوكسي كلوريد النحاس

 Fosetyl –Al (Aliette)  مبيد فطر  جهاز  –الـ فوستايل 

 Anthracnose  (اسم مرض)األنثراكنوز  

 Powdery Mildew البياض الدقيقي 

 Downy mildew  البياض الزغبي

 Bayoud  (أسم مرض)البيوض 

 Black spot  التبقع األسود
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 Brown spot  التبقع البني

 Shot – Hole   التثقب

 Apple Scab  (أسم مرض)الجرب في التفاح 

     Verticillium Wilt (أسم مرض)الذبول الفرتسيليومي 

 Pomegranate   الرمان

 Sprinkler – irrigation   الر  بطريقة الرش

 Blue Mold  العفن األزرق

 Blue Mold and Green Mold          العفن األزرق واألخضر

 Black rot  العفن األسود

 Brown Rot  العفن البني

 Gray Mold (  أسم مرض)العفن الرماد  

 Alfa conidia  (م كونيدية من النوع الفاجراثي)الفا كونيدية 

 Palmaceae   الفصيلة النخلية

 Black scorch  اللفحة السوداء

 Die- Back  (الموت الخلفي)الموت الرجعي 

( ) 

 Benlate(Benomyl)   (مبيد فطر  جهاز )بنليت 

 Beta – conidia  (جراثيم كونيدية من النوع بيتا)بيتا كونيدية 

 (ت)

 Tachigaren   (مبيد فطر )تتشاجرين 

                                           Leaf Curl  تجعد الورقة

 Root Decay  تحلل الجذور
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 Mummy  تحنيط

 Trimiltox  (مبيد فطر )ترا  ملتوكس 

 Fruit Cracking  تشقق الثمار

 (ج)

     Feeder roots  جذور مغذية

                             Ascospores                   جراثيم أسكية

                               Waterborne- spores  جراثيم تنتقل عن طريق الماء

 Airborne- spores  جراثيم تنتقل عن طريق الهواء

                         Zoospores   جراثيم سابحة

 Clamydospores   جراثيم كالميدية

    Conidia  جراثيم كونيدية

                         Macroconidia جراثيم كونيدية كبير  

                 Apple Scab جرب التفاح 

 Pear Scab   جرب الكمثرى

 Mature ascospore  جرثومة أسكية ناضجة

 Zygospores  جرثومة زيجوية

 Ascocarp  جسم ثمر  أسكي

 Apothecia  جسم ثمر  طبقي الشكل

  Ascoma With appendage    مر  عليه زوائدجسم ث

 Pseudothecium  جسم ثمر  كاذب

 Ascus with ascospores     جسم ثمر  يحتو  على جراثيم أسكية
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 (ح)

 Sporangiophores  حوامل األكياس األسبورانجية

 Conidiophores  حوامل الجراثيم الكونيدية

 (د)

 Disease Cycle   دور  المرض

 (ذ)

 Fusarium wilt  فيوزاريوميذبول 

 (س)

 Sun scald  مرض فسيولوجي( لسعة الشمس)سفعة الشمس 

 (ص)

 Rust   (سم مرضا)صدأ 

 (ط)

 Broad-spectrum  طيف واسع

 (ع)

 Blade  (الجريد)عرق الورقة 

 Blossom Rot  عفن األزهار

 Terminal bud rot  (الرئيسي)عفن البرعم القمي 

 Thielaviopsis bud rot  (سم مرضأ)عفن البرعم ثيالفوبسس 

 Trunk rot   عفن الجذع

 Root rot  عفن الجذور
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 Foot  rot  عفن القدم

 Seedling Collar Rot   عفن الياقة في البادرات

 Stem –end rot of fruit  عفن عنق الثمر 

 Columella  عويميد

 (غ)

 Nonaggressive  غير مدمر

 (ف)

 Al-Fosetyl (Aliette)   (مبيد فطر )الـ  –فوستايل 

 Fusariose  (أسم مرض)فيوزاريوز 

 (ك)

 Chlorothalonil  (مبيد فطر )كلوروثالونيل 

 Sporangium   كيس أسبورانجي

 (ل)

 Inflorescence blight  لفحة األزهار

 Blossom and Twig Blight    لفحة األزهار واألغصان

 Leaf black scorch  لفحة األوراق السوداء

 (م)

 Soil drench  (تبليل التربة)معاملة التربة 

 Haustoria  ممصات

 Dead arms   موت األفرع
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 Metalaxyl (Ridomil)  مبيد فطر  –( ريدوميل)ميتاالكسيل 

 Mycelium   (غزل فطر )ميسيليوم 

 (ن)

 Date Palm  نخيل التمر

 (هـ)

 Paraphyses  هيفات عقيمة

 (و)

 Leaf cupping  ورقة تأخذ شكل الفنجان 

 



 111 ثبت المصطلحـات
 

 

  عربي  – إنجليزي: ثانياا 

(A) 

 Fosetyl –Al( Aliette)   (مبيد فطر  جهاز )الفوستايل 

 Airborne- spores  جراثيم تنتقل عن طريق الهواء

 Alfa conidia (جراثيم كونيدية من النوع الفا)الفاكونيدية 

   Anthracnose  (أسم مرض)األنثراكنوز 

 Apothecia  جسم ثمر  طبقي الشكل

                 Apple Scab  (أسم مرض)جرب التفاح 

 Ascocarp  جسم ثمر  اسكي

                                Ascospores  جراثيم اسكية

 Ascus with ascospores  جسم ثمر  يحتو  على جراثيم اسكية

 (B) 

 Benlate(Benomyl)  (مبيد فطر  جهاز )بنليت 

 Beta – conidia (م كونيدية من النوع بيتاجراثي)بيتا كونيدية 

 Black rot العفن األسود

 Black scorch  اللفحة السوداء

 Black  spot               التبقع األسود

 Blade    (جريد)عرق الورقة 

 Blossom and Twig Blight  لفحة األزهار واألغصان

 Blossom Rot  عفن األزهار

 Blue  Mold العفن األزرق
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 Blue Mold and Green Mold لعفن األزرق واألخضرا

 Broad-spectrum  طيف واسع

 Brown Rot  العفن البني

 Bunt Diseases  أمراض التفحم

( C ) 

 Chlorothalonil  (مبيد فطر )كلوروثالونيل 

 Clamydospores  جراثيم كالميدية

 Columella                           عويميد

    Conidia  جراثيم كونيدية

 Conidiophores  حوامل كونيدية

 Copper oxychloride  أوكسي كلوريد النحاس

 

 (D) 

 Date Palm  نخيل التمر

 Dead arms               موت األفرع

 Die- Back                      (الموت الخلفي)الموت الرجعي 

 Disease Cycle  دور  المرض

 Downy mildew  البياض الزغبي

(F) 

  Feeder roots  جذور مغذية

 Foot  rot  عفن القدم
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 Fruit Cracking  تشقق الثمار

 Fusariose  (أسم مرض)فيوزاريوز 

 Fusarium Diseases  أمراض الفيوزاريوم

 Fusarium wilt  الذبول الفيوزاريومي

(G) 

             Germinating ascospores  إنبات الجراثيم األسكية

 Gray Mold               أسم مرض)ماد  العفن الر

(H) 

 Haustoria  ممصات

(I) 

 Inflorescence blight  لفحة األزهار

 (L) 

 Leaf black scorch  لفحة األوراق السوداء

 Leaf cupping  ورقة تأخذ شكل الفنجان

              Leaf Curl  تجعد الورقة

(M) 

                         Macroconidia  جراثيم كونيدية كبير 

 Mature ascospore  جراثيم اسكية ناضجة

 Metalaxyl (Ridomil)          مبيد فطر ( ريدوميل)ميتاالكسيل 

 Microsclerotia  أجسام حجرية صغير 
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 Mummy                                 تحنيط

 Mycelium  ميسيليوم

(N) 

 Nonaggressive  غير مدمر

 (P) 

 Palmaceae  النخلية الفصيلة

 Paraphyses  هيفات عقيمة

 Pear Scab  جرب الكمثرى

 Pomegranate                     الرمان

 Post – Harvest Diseases             أمراض ما بعد الحصاد

 Powdery Mildew                   البياض الدقيقي

 Pseudothecium  جسم ثمر  كاذب

( R ) 

 Root Decay  تحلل الجذور

 Root rot  عفن الجذور

 Rust  (أسم مرض)صدأ 

 Rust Diseases  أمراض األصداء

(S) 

 Seedling Collar Rot  عفن الياقة في البادرات

 Shot – Hole                       تثقب األوراق

 Soil drench                             (تبليل التربة)معاملة التربة 
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 Spathe   أغريض زهر

 Sporangiophores  حوامل األكياس األسبورانجية

 Sporangium  كيس اسبورانجي

 Sprinkler – irrigation            الر  بطريقة الرش

 Stem –end rot of fruit  عفن عنق الثمر 

 Sun scald                        سفعة الشمس

(T) 

 Tachigaren  (مبيد فطر )تتشاجرين 

 Terminal bud rot  (الرئيسي)لبرعم القمي عفن ا

 Thielaviopsis bud rot  عفن البرعم ثيالفوبسس

 Trimiltox                                (مبيد فطر )ترا  ملتوكس 

 Trunk rot  عفن الجذع

(V) 

                 Verticillium wilt  الذبول الفرتسليومي

 (W) 

                  Waterborne- spores  ماءجراثيم تنتقل عن طريق ال

 (Z) 

                                Zoospores  جراثيم سابحة

 Zygospores  جراثيم زيجوية
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 رقم                                                                         

                                                                                                                       الطماطم                               

 الصفحة

 51 ................................ مرض اللفحة المتأخر  في الطماطم

 11 ............................................ أمراض موت البادرات

 122 ............................................ مرض البياض الدقيقي

 171 ...................................... الذبول الوعائي الفرتسيليومي

 201 .................................................... العفن الرماد 

 206 .............................................. عفن أوراق الطماطم

 210 ........................................ اللفحة المبكر  في الطماطم

 241 ......................... الذبول الوعائي الفيوزاريومي في الطماطم

 255 ...........................................طم عفن الساق في الطما

 البطاطس 
 

 51 .............................. مرض اللفحة المتأخر  في البطاطس

 122 ................................................... البياض الدقيقي

 171 ............................. مرض الذبول الوعائي الفيرتسيليومي

 210 ..................................... اللفحة المبكر  في البطاطس
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 271 ........................ تقرح الساق والقشر  السوداء في البطاطس

 القرعيات  

 52 ........................ في الكوسة( فيتوفثورا)عفن القاعد  والثمار

 51 .................................... ارعفن فيتوفثورا في ثمار الخي

 11 ....................... موت البادرات وعفن الجذور في القرعيات

 71 ............................. مرض البياض الزغبي في القرعيات

 100 ...................... في ثمار القرعيات( ريزوبس)العفن الطر  

 101 ...................................... لقرعياتعفن كونيفورا في ا

 116 ..................................... البياض الدقيقي في القرعيات

 111 ..... في الكنتالوب والبطيخ( مونوسبوراسكس)مرض عفن الجذور 

 211 ............................................. الجرب في القرعيات

 210 ............................ في القرعيات (الترناريا)ة األوراق لفح

 215 ....................................... تبقع األوراق في الكنتالوب

 211 ................................. عفن الترناريا في ثمار القرغيات

 250 .......................... الذبول الوعائي الفيوزاريومي في البطيخ

 211 ......................................... األنثراكنوز في القرعيات

 البصل والثوم 
 

 204 .............................................مرض العفن الرماد  
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 61 ............................................ مرض الصدأ األبيض
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 75 ........................................ البياض الزغبي في الخس
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 14 ........................................... امراض موت البادرات

 171 .................................... ي الفيرتسيليوميالذبول الوعائ

 201 ............................................. مرض العفن الرماد 

 214 ....................................... األنثراكنوز في الخضروات

 السبانخ 
 

 72 ....................................... البياض الزغبي في السبانخ

 الباذنجان 
 

 14 ........................................... أمراض موت البادرات

 122 ............................................ مرض البياض الدقيقي
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 القمح والشعير 
 

 126 ............................. في القمح( المفاجىء)المرض الشامل 

 141 ...................................... صدأ الساق األسود في القمح

 152 .............................. في القمح (الصدأ البني)صدأ الورقة 

 155 ........................ في القمح( الصدأ المخطط)الصدأ األصفر 

 155 .................................. رالتفحم السائب في القمح والشعي

 157 ................................. التفحم المغطى في القمح والشعير

 164 ......................... في القمح (سيفالواسبوريم)مرض التخطط 

 221 ........................ تبقع وتلطخ األوراق وعفن الجذور العاد 
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 225 .......................................... سوداء في القمحالنقطة ال

 242 ........................... السنابل في القمح( الجرب)مرض لفحة 

 274 ................................. تلطخ األوراق والسنابل في القمح

  (المسطح األخضر)النجيل 
 

 56 ............................................ لفحة البثيوم في النجيل

 126 ............................ في النجيل( المفاجىء)المرض الشامل 

 221 ....................................... لفحة كرفيوالريا في النجيل

 221 .......................................... تبقع األوراق في النجيل

 264 ............................................ ة البنية في النجيلالبقع

  البقوليات 
 

 54 ................................ عفن جذور الفيتوفثورا في البرسيم

 15 .............................. أمراض موت البادرات في البقوليات

 72 ............................... مرض البياض الزغبي في البرسيم

 60 ......................................... مرض عفن جذور البسلة

 121 ........................................ البياض الدقيقي في البرسم

 150 ................................................... صدأ الفاصوليا

 201 ............................... الفاصوليامرض العفن الرماد  في 

 215 ........................... تبقع األوراق السركسبور  في البرسيم
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 216 ............................................ األنثراكنوز في النخيل

 271 ........................................... تبقع األوراق في النخيل

 العنب 
 

 16 ........................................ البياض الزغبي في العنب
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