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 شبة طائفة الفطريات الناقصة

Phylum : Deutromycota ( Imperfect Fungi )   

 

هذا القسيم مجموعة كبيرة من الفطريات المتقدمة التي لم يشاهد او يكتشف فيها التكاثر يضم   

وهي تنتشر انتشارا واسعا في الطبيعة وتعيش مترممة في التربة او متكافلة او متطفلة على الجنسي ، 

ا ، االنسان و الحيوان والنبات والاغلب افرادها غزل فطري جيد التكوين ومقسم عرضيا الى خالي

وتتكاثر هذه الفطريات الجنسيا فقط بتكوينها الكونيدات التي تختلف بالحجم والشكل و اللون باختالف 

االنواع وتحمل الكونيدات على حوامل خاصة تختلف ايضا باختالف االنواع . ويضم كذلك عددا قليال 

ل نموها وتعرف من الفطريات التي التكون جراثيم كونيدية على االطالق في أي مرحلة من مراح

 .   Mycelia Sterilia بالميسيليات العقيمة 

 ويشتمل هذا القسيم على شبه طائفة واحدة هي شبه طائفة الفطريات الناقصة . 

 

Form – Class : Deuteromycetes 

 

ائفة الفطريات الناقصة عددا كبير من االنواع الفطرية ذات الميسيليوم المقسم ، تضم شبه ط   

والتي اليعرف طورها الكامل ولذلك يمكن اعتبارها مكانا مؤقتا النواع الفطريات التي اليزال 

مكانها في المجاميع الفطرية غير معروف حتى االن وهي تضم عددا كبيرا من االنواع تبلغ 

جنس وتنتشر في الطبيعة انتشارا واسعا وتعيش رمية  0022ع موزعه في نو 02222حوالي 

في التربة او فوق البقايا النباتية او طفيلية عليها ولها اهمية كبيرة كمسببات طفيلية لبعض 

المحاصيل الزراعية المختلفة وبعضها يتطفل على االمراض النباتية الخطيرة التي تصيب 

هم بعض االمراض الخطيرة ويوجد عدد قليل من الفطريات االنسان والحيوان حيث تسبب ل

 الناقصة له فوائد اقتصادية كبيرة حيث يستخرج منها بعض المواد الكيميائية و المضادات الحيوية 

وتجدر االشارة الى ان هذه المجموعة من الفطريات لم يكتشف فيها التكاثر الجنسي بعد ، فهي    

ية او جراثيم بازيدية في اية مرحلة معروفة من مراحل نموها ، التكون القحات او جراثيم زق

أي اللالقحة او الزق او   Perfect Stage  الكاملالتام اوفهي فطريات لم يكتشف فيها الطور

ولذلك اليمكن وضعها من الناحية التصنيفية تحت أي طائفة من طوائف الفطريات البازيديوم . 
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التي يتكون فيها الطور الجنسي الزقي او البازيدي ، لذا فان التكاثر الكاملة ذات الميسيليوم المقسم 

 اللالجنسي في هذه الفطريات يمثل الوسيلة االساسية في زيادة اعدادها . 

تعتبر من الوجهة التصنيفية مجموعة فطرية واستنادا الى هذه الحقيقة فان الفطريات الناقصة    

هذه الطائفة الشكلية لتضم بصورة مؤقتة كما اسلفنا ، وقد وضعت جميعها في اصطناعية ضخمة 

الى أي من الفطريات الزقية او  االنواع التي تنتظر اكتشاف التراكيب الجنسية التي تبين انتمائها 

. وتشتمل هذه الشبه طائفة كذلك على مجموعة غير متجانسة وال ترتبط الفطريات البازيدية 

ع ، وهي فقدت نو 022جنسا و حوالي  02عددها قرابة افرادها ببعضها بأية رابطة ، ويبلغ 

 قدرتها على تكوين جراثيم كونيدية ولكنها تستطيع تكوين اشكال فطرية جذرية 

Rhizomorphs   او اجسام حجرية صلبة Sclerotia   من خيوط فطرية دون تكوينها للجراثيم

حجرية او بتجزئة الخيط الفطري الكونيدية وتتكاثر الجنسيا فقط اما عن طريق انبات االجسام ال

 .   Mycelia sterilia نفسه وتسمى هذه الفطريات بالميسليات او الخيوط الفطرية العقيمة 

 

 Form –SubClass : Hyphomycetidae  

       

كما اسلفنا فان افراد هذه الشبه طويئفة تتكاثر الجنسيا فقط ، وذلك بتكوينها للكونيدات التي    

امل كونيدية خاصة وهذه الحوامل تكون موجودة ضمن تراكيب معينة يطلق عليها تحمل على حو

عن . شبه الطويئفة هذه تختلف   Acervuli او الكويمات الكونيدية   Pycnia االوعية البكنيدية 

، وهي تضم مؤقتا شبه الطويئفات السابقة بعدم تكوينها لالوعية البكنيدية و الكويمات الكونيدية 

ين يمكن التمييز فيما بينها وفقا النواع الجراثيم ، لون الكونيدات ، ترتيب الكونيدات على شبه رتبت

 الحوامل الكونيدية وهكذا . .

ويعيش الفطر في حالة غياب عائله على المواد المتحللة بالتربة او أي عائل اخر من افراد    

طحها وتنتقل الجراثيم من المخلفات الفصيلة القرعية كما ان جراثيمه قد تنتقل مع البذور وعلى س

النباتية الى العائل بواسطة مياه الري او المطر وعند انبات الجراثيم الكونيدية فانها تكون عضو 

اخترقا مباشرا بواسطة الضغط الميكانيكي التصاق تخرج منه هيفا صغيرة تخترق ادمة العائل 

  محدثة بذلك اصابة جديدة للعائل . 

 

 Form – Order : Moniliales   

 

وهي تعتبر من اكبر اشباه الرتب في الفطريات الناقصة ، وتضم عددا كبيرا من اشباه االنواع   

شبه جنس معظمها له اهمية  662شبه نوع تتوزع في حوالي  0222التي يزيد عددها على 

نبات الى خاصة بالنسبه لنا ، اذ يقع بينها اغلب الفطريات التي تصيب االنسان و الحيوان وال

جانب ذلك تشتمل على بعض الفطريات التي تلوث المزارع وفي المعامل الميكروبيولوجية 

وبعض الفطريات الرمية التي تعيش في التربة وتشتمل كذلك على كثير من الفطريات ذات 

وغيرها ، قد سبق مناقشة   Penicillium و   Aspergillus مثل االهمية الصناعية و الطبية 

واع ضمن الفطريات الزقية ومع ذلك يمكن وضعها ضمن الفطريات الناقصة باعتبار ان هذه االن

تصنيفها هنا باالستناد الى كثير من االنواع لم يعثر لها بعد على االطوار الزقية ولذلك يمكن 

 تكوينها لالطوار الكونيدية . 

يلة بسيطة او متفرعة الكونيدات غالبا تكون محمولة مباشرة على خيوط هوائية قصيرة او طو  

الكونيدية منفصلة عن التركيب وقد تكون الحوامل هي الحوامل الكونيدية التي تكون احيانا معقدة 

وتتصف هذه الشبه   Coremia بعضها البعض او مجتمعة و متفرعة في تركيبات خاصة تسمى 

الوعية البكنيدية او رتبة بكون الحوامل الكونيدية في افرادها التوجد اطالقا داخل تراكيب من ا

الكويمات الكونيدية . وتنقسم الى اربع اشباه فصائل او عوائل تبعا لطريقة تجمعات الحوامل 

 الكونيدية والوانها ومنها : 
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 Form-family : Moniliaceae  

شبه الفصيلة هذه هي كبرى اشباه فصائل هذه الرتبة وتضم جميع الفطريات الناقصة التي تنتج   

عديمة على حوامل كونيدية غير متميزة وتكون كل من الحوامل والجراثيم الكونيدية  كونيداتها

اللون و شفافة ، واغلب انواعها رمية في التربة او على المواد العضوية المتحللة ولكنها تضم 

بعض االنواع المعروفة التي تتطفل على النباتات و الحيوانات كما انها قد تصيب االنسان . ومن 

 شباه االجناس التابعة لها نذكر : اهم ا

يوجد هذا الفطر بكثرة اما بصورة مترممة او يكون متطفال تطفال     Botrytis شبه جنس 

وبعض الخضار مسببه لها امراضا اجباريا حيث تتطفل بعض انواعه على البصل وثمار العنب 

 تعرف بأمراض التبقع ومن اهم انواعه نذكر : 

 Botrytis fabae  بب لمرض التبقع البني في الفول وهو واسع االنتشار في العالم المس

خصوصا في المواسم الرطبة الممطرة ومن اخطر االمراض الفطرية التي تصيب الفول ، حيث 

يظهر المرض بشكل بقع صغيرة بنية محمرة اللون على االوراق وتكون هذه البقع عادة مستديرة 

زل الفطري مقسم و متفرع ويكون شفاف في البداية ثم او بيضية او غير منتظمة الشكل . والغ

يكتسب لونا رماديا ، الحوامل الكونيدية في هذا الفطر طويلة منتصبة داكنة اللون ومتفرعة قرب 

نهايتها الى افرع جانبية عديدة قصيرة وتنتفخ قليال عند اطرافها وتتكون عليها ذنيبات دقيقة وكل 

ة الخلية بيضية الشكل عديمة اللون او ملونة بلون باهت ذنيب يحمل جرثومة كونيدية وحيد

وتشكل الكونيدات تركيبا يشبه عنقود العنب وتظهر افرع اخرى وهكذا تتكرر هذه العملية عدة 

 مرات الى ان تتكون عدة مجموعات من الجراثيم على الحامل الكونيدي الواحد . 

الكونيدية للفطر على سطح النبات العائل ثم ويتكاثر الفطر الجنسيا فقط ، حيث تسقط الجراثيم   

تنبت عندما تتوفر لها الظروف المالئمة لالنبات وتعطي انبوبة انبات واحدة او اثنتين وتخترق 

االنبوبة الجرثومية خاليا بشرة العائل مباشرة ثم يتفرع ميسيليوم الفطر داخل االنسجة ويتسبب 

مصابة الى اللون البني المحمر ثم تتكون في عن ذلك موت الخاليا ويتحول لون المنطقة ال

مواضع البقع الحوامل و الجراثيم الكونيدية للفطر وعند انفصالها يحملها الهواء الى نباتات سليمة 

 فتتجدد االصابة . 

يمضي الفطر الفترة بين مواسم النمو على هيئة ميسيليوم مترمم في التربة او على مخلفات   

لى هيئة اجسام حجرية صلبة سوداء او بنية اللون صغيرة الحجم لها القدرة النباتات المصابة او ع

على تحمل الظروف البيئية غير المالئمة وعند حلول الظروف المالئمة في الموسم التالي فانها 

تنبت وتكون ميسيليوم وجراثيمه الكونيدية التي تنتشر بواسطة الهواء واالمطار وتحدث اصابة 

 التالي تظهر البقع البنية المحمرة المميزة للمرض . للعائل من جديد وب

 

، تتطفل بعض انواع شبه الجنس هذا على النباتات الحولية و   Verticillium شبه جنس 

المعمرة من ذوات الفلقتين كالقطن والطماطم والبطاطا والزيتون وغيرها وتحدث االصابة خالل 

الحاجة الى وجود الجروح ، ويالحظ ان  الجذور حيث يخترقها الفطر بصورة مباشرة ودون

لدرجة الحرارة دور كبير على نشاط الفطر وبالتالي على تطور المرض . ودرجة الحرارة المثلى 

درجة مئوية وتقل او تنعدم االعراض المرضية عند درجة حرارة  00-00للفطر تتراوح ما بين 

التربة غنية بالمواد العضوية ، وربما درجة مئوية ويزيد احتمال االصابة بالفطر عندما تكون  02

جذور النبات بالفطر يعود ذلك الى حجز مقدار كاف من الرطوبة حول الجذور وعندما تصاب 

فانه يعيش في االوعيه الخشبية ويتجه في نموه وتقدمه دائما نحو االعلى خالل اوعية الخشب مما 

 .   Wilt disease راض الذبول يؤدي الى ذبول النبات واصفراره وتعرف هذه االصابات بام
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 Form-family : Dematiaceae   

 

 ومن اهم اشباه االجناس التابعة لها : 

وهو يعتبر اكثر اشباه االجناس انتشارا في هذه الرتبة ويجد في كل   Alternaria شبه الجنس 

ى المخلفات النباتية مكان من العالم وكثير من اشباه االنواع التابعة له تعيش رمية في التربة او عل

او متطفلة على كثير من النباتات ذات الفائدة االقتصادية كالطماطم و البطاطس حيث تسبب لها 

 Early blight of tomato and مرضا يسمى باللفحة المبكرة في الطماطم والبطاطس 

potatous   المتسببه عن شبه النوع A. solani    بطاطس المتأخرة للوهي تختفي عن اللفحة

الذي سبق وصفه ، باالضافه الى التعفن   Phytophthora infestanus المتسسببه عن فطر 

الذي يحدثة الفطر لدرنات البطاطس و ثمار الطماطم فهو شديد التاثير على االجزاء الخضرية 

 للنبات حيث يسبب بقعا على النبات ويؤدي الى سقوط االوراق اوانها . 

لمسبب للمرض بالهواء وتنتقل على اجسام بعض الحشرات وقد وج ان تنتشر جراثيم الفطر ا  

ميسيليوم الفطر يمكنه البقاء حيا على البقايا النباتية وخاصة االوراق الجافة المصابة لمدة تصل 

الى سنة او اكثر ، اما كونيدات الفطر فباستطاعتها البقاء حية لمدة تصل الى سنة و نصف ، تنبت 

رة قصيرة ال تتجاوز الساعتين اذا توفرتلها الظروف المالئمة خاصة الرطوبة الكونيدات خالل فت

حيث تكون كل جرثومة من مجموعة من انانبيب االنبات وتخترق هذه االنابيب بشرة العائل 

ودرجة الحرارة المالئمة لحدوث انبات الجراثيم تقع ما بين مباشرة او تدخل عن طريق لثغور ، 

وجود الرطوبة الجوية المرتفعة وتظهر بقع االصابة على الوريقات بعد درجة مئوية في  00-00

مدة تبلغ من يومين الى ثالثة ايام تحت الظروف المالئمة وتبدأ الكونيدات بالتكوين بعد ذلك بثالثة 

او اربعة ايام حيث يشجع الندى الغزير واالمطار تكوين الكونيدات باعداد كبيرة وتنتشر كونيدات 

طة الرياح وتبدأ اصابة النبات بظهور بقع على الوريقات صغيرة الحجم غير منتظمة الفطر بواس

الشكل بنية اللون الى سوداء ذات حلقات مركزية صفراء اللون وهي عادة اكثر تواجد على 

السطوح السفلية لالوراق وتؤدي كثرة البقع الى ذبول االوراق وتدليها في حاة البطاطس والى 

الخضراء او الناضجة  اقطها في حالة الطماطم . وقد تصاب ثمار الطماطم جفاف االوراق وتس

وقد تتسع حتى تشمل معظم الثمرة   Sunken بظهور بقع جلدية بنية او سوداء اللون غائرة 

وبتقدم االصابة قد يظهر على سطح هذه البقع كتال من جراثيم الفطر الداكنة اللون كما ان 

 ة .  المرض قد يمتد نحو لب الثمر

 

هذا الفطر واسع االنتشار وله عدة سالالات فسيولوجية   Helminthosporium شبه جنس 

يمكن تميزها عن بعضها باختالف تأثيراتها المرضية على االصناف المختلفة من الشعير ومن 

 Stripe الذي يسبب مرض التخطيط الورقي في الشعير  H. gramineum اشهر انواعه 

disease  ى المرض اسم العمى ويطلق عل Blindness   او مرض السنبلة الصماء وذلك الن

تكوينا عاديا . وتبدأ االعراض بظهور اكثر اعراضه وضوحا هو فشل السنابل في تكوين حبوبها  

بقع مستطيلة الشكل غير محدودة الحافة وموزعه في نظام طولي وقد تتحد البقع مع بعضها 

لى انصال االوراق و اغمادها وسرعان ما يتحول لون هذه مكونة خطوط طولية صفراء اللون ع

الخطوط الى اللون البني نتيجة لموت االنسجة في منطقة االصابة وينتج عن ذلك تمزق النصل 

عند هذه المناطق الى شرائط وعادة تكون هذه الشرائط مغطاة بميسيليوم الفطر وجراثيمه 

 اخل انسجة العائل المصابة بين الخاليا . الرمادية اللون ويوجد الغزل الفطري منتشرا د

وتنتشر الجراثيم الكونيدية من النباتات المصابة الى اخرى سليمة بواسطة الرياح ويستطيع   

الفطر ان يمضي فترة الصيف على سطح الحبوب او داخلها لحين موعد زراعة الموسم التالي 

لها دور في اعادة االصابة في  ا ان الفطر يكون اجساما حجريةفيسبب العدوى من جديد كم

 الموسم التالي . 

 


