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 االمراض التي تسببها اشباه الفطريات

 Plasmodiophoromycetesصف 

ٌضم هذا الصف عدة اجناس تسبب امراض خطٌرة للنبات واهم هذا االجناس 

 plasmodiophora .. الذي ٌسبب مرض الجذر الصولجانً على الصلٌبٌات 

 :االعراض

الممٌزة لهذا المرض على شكل اورام وانتفاخات على جذور النبات المصاب  تظهر االعراض

تأخذ اشكاال واحجام مختلفة صغٌرة او كبٌرة مغزلٌة او مستدٌرة او صولجانٌه تتحلل الجذور 

المصابة ذات االورام الكبٌرة قبل نهاٌة الموسم بسبب مهاجمتها من قبل البكترٌا والفطرٌات 

 الرمٌة االخرى

 :المسبب

وجسم الفطر عبارة عن بالزمودٌوم ٌعطً   plasmodiophora brassicaeالفطر الكاذب 

 حوٌصلة للسبورات الهدبٌة او ٌعطً سبورات ساكنة تنتج عند انباتها سبورات هدبٌة 

 دورة المرض:

واحد له سوط واحد ٌخترق   عندما ٌنبت السبور الساكن الموجود فً التربة لٌعطً سبور هدبً

الجذرٌة للنبات وٌتحول داخل خالٌا الجذر الى جسم امٌبً او بالزمودٌوم وبعد عدة  الشعٌرات

اٌام ٌنقسم هذا البالزمودٌوم الى عدة اقسام ٌحوي كل منها عدة انوٌة وٌتحول كل قسم فٌما بعد 

سبورات هدبٌة ثانوٌة تخرج الى الوسط الخارجً عبر ثقوب   4-8الى كٌس سبوري ٌحوي 

 Zygoteالجدار الخلوي للعائل وتتحد بعض ازواج السبورات الهدبٌة مع بعضها مشكلة الالقحة 

التً تستطٌع ان تجدد االصابة وتكون بالزمودٌوم جدٌد ٌستطٌع اختراق االنسجة الفتٌة للجذور 

االنسجة القدٌمة والمتخشبة اال عن طرٌق الجروح بشكل مباشر فً حٌن الٌمكنه ذلك فً 

وٌنتشر فً كل االتجاهات باتجاه الخارج نحو اللحاء وباتجاه الداخل نحو الخشب وعندها ٌزداد 

قد   Hyperplasiaوعلى االنقسام السرٌع  Hypertrophyعلى التضخم حجم الخالٌا وتشجعها 

ٌمة وهذا االورام تستهلك كمٌة كبٌرة من ٌصل حجم الخلٌة الى خمسة اضعاف حجم الخلٌة السل

الغذاء الذي ٌحتاجه النبات وبالتالً تعٌق عمل المجموع الجذري مما ٌؤدي الى ظهور الذبول 

 والتقزم على النبات .



ٌحدث اثناء ذلك اتحاد بٌن عدد من االجسام البالزمودٌومٌة ٌنتج عنه بالزمودٌوم ٌحوي عدد 

انقسامٌن متتالٌن لكل االنوٌة فً البالزمودٌوم وتعود الى كبٌر من االنوٌة ٌحدث بعد ذلك 

الصٌغة احادٌة المجموعة الكروموسومٌه وكل نواة تتحول فٌما بعد الى سبور ساكن وعند تحلل 

الجذر المصاب تتحرر السبورات الساكنة وتعٌد دورة الحٌاة من جدٌد , تستطٌع السبورات 

ونسبة ° 18-25والحرارة المثلى من م °6-28 الهدبٌة للفطر االنبات بدرجات حرارة من

واالراضً المشبعة بالرطوبة تعٌق  75-90%والرطوبة المثلى  50-97%رطوبة التربة من 

نمو الفطر النه كائن هوائً, والسبورات الساكنة التنبت مباشرة وتستطٌع البقاء فً التربة مع 

 فضل التربة المائلة للحموضة سنوات والفطر ٌ  6-7الحفاظ على قدرتها االنباتٌة لمدة 

 

 المكافحة:

اتباع دورة زراعٌة التزرع فٌها النباتات الصلٌبٌة فً الترب الملوثة اال بعد مضً خمس  -1

 سنوات على االقل

 التأكد من سالمة الشتول قبل زراعتها -2

 تنظٌم عملٌة الري واالهتمام بالصرف فً الترب ثقٌلة القوام -3

 بأضافة الكلس( 7.2Phبحٌث تصبح متعادلة او مائلة للقلوٌة) ضبط حموضة التربة -4

 تعقٌم تربة المشاتل بأحد المعقمات مثل الكلوروبكرٌن -5

 



 

 

 

 

 Oomycetesاألمراض التً تسببها أشباه الفطرٌات البٌضٌة ) الطحلبٌة (: 

 chromistaتصنف الكائنات التابعة لهذا الصف كأشباه فطور )فطرٌات كاذبة( تتبع مملكة 

تمتلك ماٌسٌلٌوم غٌر مقسم بحواجز عرضٌة واهم مٌزة لهذه الكائنات هو وجود السٌلٌلوز 

اهم الكائنات   Peronosporalesباالضافة الى الكلوكونات فً جدار هاٌفاتها وتضم الرتبة 

ومجموعة االجناس المسببة   Phytophthoraو  Pythiumالممرضة للنات وهً االجناس 

المسبب لمرض الصدأ االبٌض على الصلٌبٌات .   Albugoٌاض الزغبً والجنس المراض الب

ٌنتشر مرض  Seedrot and Damping of Diseaseمرض عفن البذور وسقوط البادرات 

 سقوط البادرات المفاجىء انتشارا واسعا فً العالم وٌصٌب انواع كثٌرة من النباتات

 االعراض:

ومجعدة وذات لون بنً وتفشل فً االنبات وتتحلل  قد ٌهاجم المرض البذور فتصبح طرٌة

(seed decay   ) كما ٌمكن ان تحدث االصابة بعد انبات البذور ولكن قبل ان تظهر فوق سطح

اي موت البادرات قبل البزوغ والمظهر  Pre-emergance damping offالتربة فتدعى 

بالنسبة للبادرات التً ظهرت  الوحٌد للمرض فً هذه الحالة انخفاض نسبة انبات البذور اما

فوق سطح التربة فأنها تصاب فً منطقة الجذور والساق قرب سطح التربة وبالتالً الٌستطٌع 

الجزء السفلً المصاب من الساق ان ٌحمل الجزء العلوي فوق منطقة االصابة مما ٌؤدي الى 

 Post-emergence damping offالى سقوط البادرة على االرض فتدعى فً هذه الحالة 

وعند اصابة النباتات المعمرة تظهر االعراض على شكل بقع صغٌرة مٌتة على الساق وتتحد 

حول الساق لتكون تقرحات فً منطقة االصابة مما تؤدي الى مع بعضها وتشكل طوقاً او حلقة 

 تقزم النبات او موته .

 المسبب:

ٌض سرٌع النمو غٌر مقسم ٌكون الفطر ماٌسٌلٌوم أب Pythium debaryanumالفطر الكاذب 

 ولكن قد تظهرالجذور المستعرضة فً هاٌفات المزارع المعمرة للفطر

 دورة الحياة:

ٌنبت الكٌس  ٌكون الماٌسٌلٌوم أكٌاس اسبورانجٌة كروٌة او بٌضوٌة قد تكون طرفٌة او بٌنٌة

هاٌفة قصٌرة  بة انبات واحدة او اكثر وقد ٌعطً احٌاناالسبورانجً انباتاً مباشراً معطٌا انبو

ٌتكون فً نهاٌتها كٌس ٌشبه البالون ٌسمى الحوصلة وٌتكون داخل الحوصلة عدد كبٌر من 

السبورات الهدبٌة السابحة التً تخرج وتسبح فً الماء ثم تفقد اهدابها وتتحوصل وعند انباتها 



ورات تعطً انبوبة انبات تخترق نسٌج العائل وتجدد االصابة . وفً بعض االحٌان تنبت السب

الهدبٌة لتعطً حوصلة جدٌدة ٌتكون فٌها سبورات هدبٌة ثانوٌة. ٌكون الفطر اعضاء التأنٌث 

Oogonium  الملساء الكروٌة الشكل واعضاء التذكٌر االنثرٌدٌاAnthredia  صولجانٌة 

الشكل وبعد حدوث االخصاب تتكون السبورات البٌضٌة ذات الجدار السمٌك المقاومة للظروف 

غٌر المناسبة وقد ٌنبت السبور البٌضً انبات مباشر ٌعطً انبوبة انبات او ٌعطً حوصلة 

ٌتكون بداخلها سبورات هدبٌة وتلعب درجة الحراررة دورا هام فً طرٌقة انبات السبور 

م ٌتم االنبات غٌر المباشر عن 10-18السبورانجٌه فعند درحة الحرارة البٌضً واالكٌاس 

م ٌتم االنبات المباشر تخترق انبوٌة 18طرٌق تكوٌن السبورات الهدبٌة وعند الحرارة فوق 

االنبات انسجة العائل اختراقاً مباشراً مما ٌسبب تحلل االنسجة بفعل االنزٌمات التً ٌفرزها 

ر بٌن خالٌا العائل وداخلها وٌقوم الفطر بأتالف واستهالك محتوٌات الفطر وتنمو هاٌفات الفط

 خالٌا العائل المصابة

 المكافحة

تعقٌم تربة البٌوت المحمٌة والمشاتل بواسطة البخار او الحرارة الجافة وزراعة بذور  -1

 معقمة وتعقٌم االدوات بمحلول كبرٌتات النحاس

الفطرٌة والبكتٌرٌة التً تقضً على المكافحة البٌولوجٌة باستخدام بعض االجناس  -2

 عن طرٌق معاملة البذور بسبورات الفطر او البكترٌا المضادة Pythiumالفطر 

 تعقٌم البذور واالبصال بأحد المبٌدات الكٌمٌائٌة االكثر فعالٌة مثل الكلورانٌل -3

 اتباع دورة زراعٌة والقٌام بالعملٌات الزراعٌة التً تقلل من االصابة لتحسٌن خواص -4

 التربة

هناك طرق جدٌدة واعدة مثل نقع البذور قبل الزراعة بمحالٌل ذات ضغط ازموزي  -5

 Osmoprimingعالً 

 

 The Downy Mildewأمراض البياض الزغبي 

سمٌت هذا المجموعة من االمراض بالبٌاض الزغبً نسبة الى وجود نموات زغبٌة 

بٌضاء اللون او رمادٌة وهً الحوامل السبورٌة للفطر تخرج من الثغور وتبدو كما ٌدل 

االسم كزغب الطٌور وتظهر االصابة غالباً على االوراق وقد تصاب السٌقان والثمار 

جواء الرطبة والحرارة المعتدلة وتوجد فً فً االوتنتشر امراض البٌاض الزغبً 

 الزراعات المحمٌة والمكشوفة

 الصفات العامة لمرض البياض الزغبي ومسبباتها

تبدا االصابة على شكل بقع خضراء باهتة على السطح العلوي لالوراق ٌتحول  -1

 لونها بتقدوم االصابة الى االصفر ثم الى البنً وٌقابل هذه البقع على السطح السفلً

 بنفسجٌة-نموات زغبٌة بٌضاء او رمادٌة واحٌاناً زرقاء

مسبباتها كائنات اجبارٌة التطفل والتطفل داخلً وبٌن خلوي حٌث ٌنمو الماٌسٌلٌوم  -2

 بٌن الخالٌا وٌرسل ممصات الى داخل خالٌا العائل

تحدث االصابة عن طرٌق دخول انبوبة االنبات الى انسجة النبات عبر الثغور  -3

 او نوع على عائل واحد او عدة عوائل خاصة )ضٌقة التخصص( وٌتطفل كل جنس



ٌمكن تمٌٌز اجناسها استنادا الى الطور الالجنسً بأختالف اشكال وطرٌقة تفرع  -4

 الحوامل السبورٌة التً تخرج من فتحات الثغور ذات النمو المحدود

 تسلك االكٌاس السبورٌة فً االجواء الجافة سلوك السبور الكونٌدي حٌث تنبت -5

بطرٌقة مباشرة معطٌة انبوبة انبات اما فً الظروف الرطبة فتنبت بطرٌقة غٌر 

مباشرة بتكوٌن السبورات الهدبٌة السابحة لكل منها هدبان جانبٌان متساوٌان فً 

الطول ٌساعدانها فً السباحة فً الماء الموجود على سطح العائل ثم تستقر وتفقد 

 بت بارسال انبوبة انبات لتصٌب العائلاهدابها وتحٌط نفسها بجدار رقٌق ثم تن

ٌتم التكاثر الجنسً فً نهاٌة الموسم وذلك بتكوٌن سبورات بٌضٌة داخل االنسجة  -6

فً المسافات البٌنٌة.تحتاج السبورات البٌضٌة الى فترة سكون قبل انباتها وتعمل 

كطور حافظ للفطر من موسم الخر النها تستطٌع تحمل الظروف البٌئٌة الغٌر 

 بةمناس

 

 من امراض البياض الزغبي

 Bremiaالذي ٌتسبب عن الفطر  مرض البياض الزغبي على الخس -1

aelactuc  مرات  3-2حٌث تكون الحوامل السبورٌة شجٌرٌة تتفرع من

والتفرع ثنائً الشعبة تنتهً الفروع بانتفاخات اسطوانٌة ذات نهاٌات على شكل 

  Strigmataذنٌبات  2-8الطبق المضغوط ٌظهر على اطراف كل منها 

مستدقة وكل ذنٌبة تحمل كٌس سبوري كروي او بٌضوي الشكل مع وجود 

 انتفاخ صغٌرة على قمته

 
)القرعٌات( وٌتسبب عن الفطر مرض البياض الزغبي على الخيار -2

Pseudoperonospora cubensis   الحوامل السبورٌة ذات لون رمادي الى

تدقة تخرج من الثغور مجموعات من بنفسجً ثنائٌة التفرع وذات نهاٌات مس



واالكٌاس بلون بنفسجً فاتح بٌضوٌة الشكل  حوامل ونادراً ماتكون مفرد  7-2

 مع وجود انتفاخ صغٌر فً قمتها

 

)العفن االزرق( وٌتسبب عن الفطر  مرض البياض الزغبي على التبغ -3

Peronospora Tabacina  الحوامل السبورٌة ثنائٌة التفرع ذات نهاٌات

مستقٌمة او منحنٌة قلٌال تخرج من ثغور الورقة المصابة على شكل حزم من 

حوامل تحمل عدد كبٌر من االكٌاس السبورٌة التً تؤدي دور السبورات  5-3

 الكونٌدٌة نظرا لكونها تنبت انبات مباشراً 

 Plasmoporaعن الفطر  والذي ٌتسبب الزغبي على العنبمرض البياض  -4

viticula لورقة والساق ومن خالل وٌكون حوامل سبورٌة تخرج من ثغور ا

حوامل تكون زاوٌة قائمة مع الحامل  4-6عدٌسات الثمار على شكل باقات من 

افرع ثانوٌة  2-3الرئٌسً وتتفرع االخٌرة بدورها وبصورة مماثلة لتعطً 

 سبورات بٌضٌة فً نسٌج العائل  تحمل كل منها كٌس سبوري كما ٌكون الفطر

 
 Sclerosporaوالذي ٌتسبب عن الفطر  مرض البياض الزغبي على الحنطة -5

graminicola  ٌكون الفطر حوامل سبورٌة سمٌكة ومتغلظة على شكل

مخروط وٌتفرع الحامل الرئٌسً الى عدة افرع ثانوٌة تحمل االكٌاس على 

 نهاٌاتها

 


