
 

 

 : أمراض النبات                   قسـم 

 المادة الفطريات الممرضة للنبات                                            برنامج وقاية النباتالصف الثالث 

                                                    2014الفصل الدراسي الثاني مايو   امتحان                           الفطريات الممرضة للنبات         امتحان إجابة 

 الزمن : ساعتان

       
 موضحا إجابتك بالرسم كلما أمكن ةأجب عن األسئلة اآلتي

 درجة( 15أجب عن ثالثة فقط ) -السؤال األول: 
 درجات( 5المفهوم العلمي أو المسمى العلمي  لكل مما يلي ) )أ( اكتب  

 (الفطريات البازيدية).فطريات تكون ثالث أنواع من الميسليوم  -1 

 )الفطريات البيضية(-فطريات تنتج جراثيم سابحة لها سوط كرباجي يتجه للخلف وآخر ريشي يتجه لألمام  -2 

 ) الفطريات الناقصة(.فطريات ال يحدث بها التكاثر الجنسي  - 3

الفطريات ) فطريات يتكون جسمها من كتلة بروتوبالزمية عارية عديدة األنوية وتتطفل داخل النبات.  -4

 موديوفورية(البالز

        ) الجراثيم الزيجية(.جراثيم يتكاثر بها عفن الخبز تكاثرا جنسيا  -5

 مع ذكر اسم المرض   Phytophthora  infestansوالبيانات دورة حياة الفطر  )ب( وضح بالرسم 

 ؟وطريقة إنبات األكياس الجرثومية

 
 

 يسبب مرض اللفحة المتأخرة في البطاطس والطماطم   Phytophthora  infestansالفطر -االجابة:

واألكياس الجرثومية تنبت بطريقتين أ_ إنبات غير مباشر وذلك في حالة انخفاض درجة الحرارة وسقوط 

 اإلصابةالمطر حيث ينبت الكيس الجرثومي بتكوين جراثيم سابحة ثم تتحوصل ثم تنبت لتحدث 

حيث ينبت الكيس الجرثومي كما تنبت الرطوبة  ضوانخفالمعتدلة مباشر في حالة درجة الحرارة ا إنبات -ب

 الجرثومة الكونيدية.

 

 

 



 

 درجات( 5) الفطريات األسكية والبازيدية.  -بين كل من :في جدول قارن  )ج( 

 

 (الزقية األسكية) طائفة الفطريات طائفة الفطريات البازيدية

  Dikaryophaseطور مزدوج األنوية  -1

 يظهر لفترة طويلة في دورة الحياة.

تمتاز الطائفة بتكوينها للحوامل البازيدية  -2

Basidia . التي تتكون فوقها الجراثيم البازيدية 

تتكون الجراثيم البازيدية خارجياً علي سطح  -3

 . Exogenouslyالبازيديوم 

عدد الجراثيم البازيدية محدود، عادة أربعة  -4

 ونادراً أثنين.

معظم أفراد الطائفة يكون تراكيب يطلق  -5

 . Basidiocarpsعليها الثمار البازيدية 

يحتوي الغزل الفطري الثانوي في معظم  -6

أفراد الطائفة علي اتحادات خلوية خاصة 

ومميزة تعرف باالتصاالت أو الروابط الكالبية 

Clamp connections  وخاصة عند الحواجز

 المستعرضة.

ثر الجنسية غير متميزة علي أعضاء التكا -7

 اإلطالق في دورة حياة هذه الفطريات.

طور مزدوج األنوية يظهر لفترة قصيرة ثم  -1

 يختفي.

تمتاز الطائفة بوجود األكياس الزقية التي  -2

 تتكون داخلها الجراثيم الزقية.

تتشكل الجراثيم الزقية داخلياً  -3

Endogenously   أي داخل كيس يطلق عليه

 . Ascusالزقي  الكيس

إلي  4عدد الجراثيم الزقية يتراوح ما بين  -4

جرثومة أو أكثر داخل كيس زقي " عادة  16

 ثمانية".

معظم الفطريات الزقية تكون تراكيب فطرية  -5

خاصة تحتوي بداخلها علي أكياس زقية ويطلق 

 . Ascocarpsعليها الثمار الزقية 

بدال منها الروابط الكالبية غائبة، ولكن يوجد  -6

تركيب خاص علي الخيوط المخصبة يشبه 

 . Crozier or hookالخطاف 

أعضاء التكاثر الجنسية فقط في األنواع  -7

 البدائية وتختفي في الطرز األكثر تطوراً.

 

 

  درجاتPucciniaceae    (5 ) أذكر مع الرسم أهم األجناس التابعة للفصيلة)د(  

تتميز أفرادها بتكوين جراثيم تيلتية معنقة سائبة أو ملتحمة جزئياً وتتبعها األجناس :  Fam: Pucciniaeaeعائلة -

 اآلتية: 

 سببمال المرض الجنس

1- Uromyces   جراثيمية التيلتية وحيدة

 الخلية معنقة

 

 لفوصدأ ال

 صدأ البسلة

 صدأ الترمس

 صدأالبرسيم

U . fabae 

U . pisi 

U . lupini 

U . trifolii 

2- Puccinia   جراثيميةالتيتية ثنائية

الخاليا معتقة وهو من أهم األجناس وأكثرها 

 انتشاراً 

 في القمح صدأ الساق

مخطط ) الصدأ األصفر في الصدأ ال

 القمح(

صدأ الورقة ) الصدأ البرتقالي ( في 

 القمح

 عيرشصدأ ال

 P. graminis f. sp. tritici 
P . striiformis 

 

P.  recondite f.sp. tritici 

P . hordei  

 

3- Phragmedium    
التليتية عديدة الخاليا لها عنق طويل  هجراثيم

  صدأ الورد
Phragmedium 
mucronatum 

 



 

  

4- Gymnosporangium 

جراثيم التليتية تتكون من خليتين لها أعناق 

في مادة جيالتينية  متجمعة  موسةغطويلة م

مع بعضها  في شكل قرون تسمي القرون 

 Telial hornsالتيلتية 

 

 

 صدأ السيدر )السرو( 

 التفاح 

Cedar- apple rust 

 

 

Gymnosporangium 

Juniperi- virginianae 
 

 

 درجة( 15أجب عن ثالثة فقط ) -السؤال الثاني: 
 درجات( 5)  الصحيحة من بين األقواس )أ( تخير اإلجابة

 الزيجية(. -البيضية – البازيدية -من الفطريات )األسكية  Ustilago triticiفطر  -1

 ذاتية التغذية.  -االتكافل-الترمم –)التطفل  واحدة مما يلي ليست من طرق التغذية في الفطريات -2

-Tilletia-Uromyces-Agaricus)أحد الفطريات الناقصة وتستخدم في المكافحة الحيوية  -3

)Trichoderma 

بغير ما  -الكونيدية -الهدبية -تتكاثر فطرة الرايزوكتونيا  الجنسيا بواسطة ) الجراثيم االسبورانجية -4

 (.سبق

على -مباشرة -على ذنيباتفي فطريات الصدأ تحمل الجراثيم البازيدية على الحامل البازيدي ) -5

 كل ما سبق(. -حوامل كونيدية

 درجات( 5)   -:لما يأتي)ب( علل 

على الرغم من معرفة الطور الكامل لبعض ضمن الفطريات الناقصة  البنسليوميصنف فطر  -1

 ألنه لم يتم اكتشاف أو معرفة الطور الكامل لكثير من أنواعه..أنواعه

وتركيععب األعععراف فععي  تفيععد الدراسععات الكيميوحيويععة وضععع الفطريععات البيضععية حععديثا فععي مملكععة مسععتقلة. -2

 Small  sub unit ofالميتوكنعدريا وتعاقعب النيوكليتيعدات المشعفرة لتحعت الوحعدة الصعغيرة للريبوسعومات 

rDNA . من األدلة الهامة علي صحة هذا االفتراض 

وتركيعب الجعدار الخلعوي وبنعاء األحمعاض الدهنيعه طويلعة  Lysine synthesisفبناء الحمض األميني ليسعين 

وبناء الحمض األميني تربتعو فعان ومعدي التشععب فعي تركيعب عديعدات الكحعول الالحلقيعه معن أهعم معا   السلسلة

اجري من دراسات لتوضيح وشعائج القربعى بعين هعذه المجموععة معن الكائنعات معن ناحيعة وبقيعه الفطريعات معن 

خيعر هعو اإليسعتيرول ناحيه أخري . تحتوي البيضيات علي ماده الكوليسترول ويغيعب فيهعا االيرجوسعتيرول واأل

 .النموذجي السائد في غيرها من الفطريات. وكل هذه افتراضات سليمة ومؤيدة

 

لقدرتها على مقاومة تعمل الجراثيم البيضية لفطر الفيتوفثورا على نقل المرض من موسم آلخر. – 3

 الظروف البئية السيئة واحتفاظها على القدرة على االنبات.

نتيجة احتواءها على  يمكن لجراثيم فطريات البياض الدقيقي أن تنبت بدون رطوبة على الزجاج. -4

 كمية من الماء تكفي لحدوث االنبات.

نتيجة الصابتها . تناول بذور الفول السوداني المصابة بالعفن تحدث أحيانا تسمما لإلنسان والحيوان -5

 والحيوان لإلنسانينات التي تحث تسمما بالفطر أسبرجلس فالفس وانتاجه لألفالتوكس

http://www.martinmicroscope.com/images/MMGallery/S3-Gymnosporangium clavipes teliospores.jpg


 Erysiphaceae)ج( وضح بالرسم والبيانات كيف تفرق بين األجناس التابعة للعائلة 

 التيالتطفل خارجية غالبا ويمتص الفطر غذاءه بواسطة الممصات الكروية، أو المتفرعة  إجباريةهى فطريات  

  األجناستتبعها  التي Erysiphaceaeيرسلها داخل خاليا البشرة أو تحت البشرة  للنبات العائل  ويتبعها عائلة 

 -:اآلتية

  Genus: Sphaerotheca)أ( الجنس سفيروثيكا: 

ويتبعه  االجسام الثمرية تحتوى كل منها على كيس اسكى واحد ويتصل بها من الخارج زوائد بسيطة  تشبه الهيفات

 العديد من الفطريات منها المسبب المرضى البياض الدقيقى للورد

 المسبب للبياض الدقيقى فى الورد. Sphaerotheca pannosa var. rosaeالفطر  -1

 الخوخ. فيالمسبب لمرض البياض الدقيقى  S. pannosa Var Persicaeالفطر    -2

  Genus: Uncinula)ب( الجنس انسنيوال 

حتوى على عدة اكياس اسكية ويتصل به من الخارج زوائد ملتصقة أو خطافية ويتبعه الفطر الجسم الثمرى ي

Uncinula necator  .المسبب لمرض البياض الدقيقى فى العنب 

  Genus: Erysiphe)جـ( الجنس اريسايفى 

خارجى  الجسم لثمرى يحتوى على عدة اكياس اسكية ويتصل به من الخارج زوائد تشبه الهيفات والتطفل 

 دائما ويتبعه.

 المسبب لمرض البياض الدقيقى فىالنجيليات E. graminisالفطر  -1

 المسبب لمرض البياض الدقيقى فى القرعيات  E. cichorearumالفطر     -2

 المسبب لمرض البياض الدقيقى فىالبقوليات.  E. polygoniالفطر     -3

  Genus: Leveillula) د ( الجنس ليفيليوال 
ميسليوم سطحيا  نثم يخرج من الثغور ويكو اإلصابةبدء  فييشبه الجنس السابق اال أن التطفل يكون داخليا  

الثمرية مباشرة والجراثيم الكونيدية مستطيلة ومدببة القمة. والحوامل الكونيدية  مستطيلة مقسمة،  األجسامقبل تكوين 

ة ناضجة واسفلها جرثومة فى طور التكوين وذلك نظرا وتحمل كل منها جرثومة واحدة مستطيلة مدببة أو جرثوم

 بأول الستطالتها.  أواللسقوط الجراثيم الناضجة 

 المسبب لمرض البياض الدقيقى فى الخرشوف. L. tauricaويتبعه الفطر 

  Genus: Oidium)هـ( الجنس اوديوم 

اما لفطريات البياض الدقيقى المرضية مماثلة تم واألعراضهذا الجنس،  فيالثمرية  األجساملم تشاهد  

ويمتص غذاءه بواسطة الممصات من خالل البشرة، ويتكاثر الجنسيا بالجراثيم الكونيدية  سطحيفالميسليوم مقسم 

 البرميلية الشكل التى تتكون بأعداد قليلة فى سلسلة على حامل كونيدى غير متنوع.

 المانجو. في يالدقيقالمسبب لمرض البياض  mangifera Oidiumويتبعه الفطر   

  Genus: Podosphaera)و( الجنس بودوسفيرا 

 الجسم الثمرى فيه يحتوى على كيس اسكى واحد والزوائد اطرافها متفرعة ثنائياً. 

  Genus: Phyllactinia)ز( الجنس فيالكتينا 

 الجسم الثمرى يحتوى على عدة اكياس اسكية والزوائد قواعدها منتفخة وقمتها مستدقة. 

  Genus: Microsphaeraح( الجنس ميكروسفيرا: )

 متفرعة ثنائيا. إطرافهاائد واسكية والز أكياسالجسم الثمرى يحتوى على عدة  



 

 

 

 

 )د( أذكر أوجه الشبه واالختالف بين فطريات األصداء والتفحمات؟

 الصفات نذكر منها:تتشابه مجموعة فطريات التفحم مع مجموعة فطريات األصداء في كثير من  -االجابة:

تشعععترو دورة حياتهمعععا بوجعععود نعععوعين معععن األغعععزال الفطريعععة همعععا الغعععزل الفطعععري االبتعععدائي وهعععو أحعععادي النعععواة  -1

Monokaryon   والغزل الفطري الثانوي وهو ثنائي النواةDikaryon . 

يمثل الغزل الفطري الثنائي النواة الجزء الهام في دورة الحياة، ويبقي لفتعرة طويلعة حيعث ينعتج عنعه تكعوين الجعراثيم  -2

 التيليتية.

 الطور المتحرو غائب في دورة حياة كل من فطريات التفحم واألصداء. -3

اإلنبعات لمعدة طويلعة تصعل لععدة سعنوات،  تحتفظ الجراثيم التليتية في كل من فطريات العتفحم واألصعداء بقعدرتها علعي -4

حيث تبقي خالل تلك الفترة في حالة كمون في التربة، أو علي بقايعا النبعات المصعاب، وعنعدما تتعوفر لهعا ظعروف اإلنبعات 

 فإنها تنبت لتعطي الجراثيم البازيدية.

رهمعا للثمعار البازيديعة التعي تمتعاز بهعا تعتبر كل فطريات التفحم واألصداء معن الفطريعات البازيديعة العدنيا، نظعرا الفتقا -5

 الفطريات البازيدية الراقية.

 

 

 



 ولكن تختلف المجموعتان عن بعضهما في الصفات التي نلخصها في الجدول التالي: 

 فطريات الصدأ فطريات التفحم

فطريعععات متطفلعععة ولكنهعععا ليسعععت إجباريعععة  -1

 التطفل بل تنميتها علي مزارع صناعية.

جميععععععععععع فطريععععععععععات أحاديععععععععععة العائععععععععععل  -2

Autoecious  

 إما أن يكون غزلها الفطري ما بين الخاليا -3

 أو يكون نموه داخل الخاليا.

 Clampتوجعععععد الععععععروابط الكالبيععععععة  -4

conneciton   بصععورة مسععتمرة فععي الغععزل

 الفطري ألفراد هذه المجموعة.

تتشكل الجعراثيم التيليتيعة ععادة معن الخاليعا  -5

) البينية( للميسعيليوم وتشعبه فعي ذلعك الكبيسة 

 الجراثيم الكالميدية

الجراثيم التيليتية غير معنقة، وتتكون معن  -6 

 خلية واحدة بنواتين.

تنشععععأ الجععععراثيم البازيديععععة علععععي الحامععععل  -7

البازيدي مباشرة"بدون ذنيبات" وعددها غيعر 

 محدود.

ال تنفصععل الجععراثيم البازيديععة عنععد نضععجها  -8

 بقوة.

كون دورة حياتهعا معن طعورين جرثعومين تت -9

 فقط هما الطور التيليتي والطور البازيدي

فطريعععات إجباريعععة التطفعععل، وال يمكعععن تنميتهعععا علعععي بيئعععات  -1

 صناعية إال نادراً.

والعبعض  Heterociousبعض فطريعات الصعدأ ثنائيعة العائعل  -2

 . Autoeciousاآلخر أحادي العائل 

ري بين الخاليا ويحصل الفطر علي عادة يكون نمو الغزل الفط -3

 غذاؤه عن طريق الممصات.  

الروابط الكالبيعة قليلعة الوجعود فعي الغعزل الفطعري ألفعراد هعذه  -4

 المجموعة.

 تتشكل الجراثيم التيليتية من خالل الطرفية للميسيليوم  -5

الجععراثيم التيليتيععة تكععون معنقععة فععي معظععم األحيععان وتحتععوي  -6

 أو خليتين أو أكثر ولكل خلية نواتين.الجرثومة علي خلية 

تتكعععون الجعععراثيم البازيديعععة علعععي ذنبيعععات تنشعععأ علعععي الحامعععل  -7

 البازيدي وبأعداد محدودة ) عادة أربع جراثيم(.

تنفصل الجراثيم البازيدية عند نضجها بقوة بواسطة ميكانيكية  -8

 نقطة الماء.

مععن الجععراثيم هععي  تشععتمل دورة حياتهععا علععى خمسععة اطععوار -9

 البكنيدية واالسيدية واليورودية والتيليتية والبازيدية

 

 

 

 درجة( 15أجب عن ثالثة فقط ) -السؤال الثالث: 

 )أ( أعد كتابة العبارات اآلتية بعد تصويب ما تحته خط 

 بتكوين جراثيمها على حامل بازيدي قد يكون مقسما أو غير مقسم. البازيديةالفطريات تمتاز  – 1

 .األسكيةالجراثيم جنسيا بواسطة  Venturia inaequalisتتكاثر فطرة  -2

 بجدر خلوية تتركب من الكيتين. (الحقيقية )األسكية والبازيدية والناقصةالفطريات تمتاز -3

 . Chromista تتبع الكائنات الشبيهة بالفطريات المملكة-4

ما يحدث فيه التزاوج الجنسي بين خيطين فطريين بالغزل الفطري المنبثق من   من بين أجناس رتبة الميوكورات -5

 .الثالوسبمتباينة  يطين مختلفين، وتعرف هذه األنواعجرثومتين مختلفتين أو من بين أجزاء مختلفة لخ

 درجات( 5) )ب  ( من الشكل المقابل

  

الجراثيم  -1استبدل األرقام الموضحة على الشكل بالبيانات. -1

هيفات  -5الوعاء البكني -4العدوى  -3نبات البربري  -2البازيدية 

-البثرة التيليتتية -8البثرة اليوريدية -7الوعاء االسيدي -6االستقبال 

 الجراثيم التيليتية  -9

دورة حياة الفطر . أذكر اسم هذه الدورة واسم المسبب المرضي -2

 Puccinia graminis المسبب لصدأ الساق األسود في القمح

tritici 

 1رقم  ما رقم التركيب الذي يمثل الجراثيم البازيدية؟ -3

 -اليوريدي التليتي –االسيدي  -خمسة أطوار البكني ) االسبرمجوني(؟ كم طور يحدث في هذه الدورة؟ أذكرها  -4

 البازيدي

 الرئيسي القمح والمتبادل البربري العائلأذكر اسم العائل الرئيسي والمتبادل في الدورة. -5

 درجات( 5) )ج( صنف الفطريات التالية مع ذكر المرض الذي تسببه

 

1-Physarum polycephalum  2 -   Synchytrium endobioticum         3-  Fusarium oxysporum 

      4 - Pythium debaryanum 



 

 الطائفة الرتبة اسم العائلة اسم المرض اسم الفطر م

1 Physarum 

polycephalum      

 بيستعمل في تجار

 البحث العلمي وال

يسبب أمراض 

 للنبات

Physariaceae Physarales Myxomycetes 

2 Synchytrium 

endobioticum 

التأثلل األسود في 

 البطاطس

Synchytriaceae Chytridiales Chytridiomycetes 

3 Pythium 

debaryanum 

 Pythiaceae Pythiales Oomycetes البادراتموت 

4 Fusarium 

oxysporum 

الذبول 

 الفيوزاريومي

Tuberculariaceae  Meloniales   

                      

                

Hyphomycetes 

 

   درجات( 5) )د( أين توجد التراكيب التالية وما هي أهميتها

 الكويمة الكونيدية -2            الوعاء  البكنيدي -1  

      Ascocarp                    4 -  Sporodochium  الجسم الثمري -3   

 ظاهرة التوالد المتداخل -5   

الدورق أو الفنجان يكون عادة مدفونا فعي الوسعط  وهو وعاء يشبة  Pycnidiumالبكنيدة أو الوعاء البكنيدي  -1       

تخعععرج ععععن طريقهعععا الجعععراثيم التعععي تسعععمي الجعععراثيم البكنيديعععة    Ostioleالعععذي ينمعععو عليعععه الفطعععر وبعععه فتحعععة 

Pycnidiospores  .علي حالة كتل أو لولب طويل أو خيوط رفيعة 

االنخفعاض طبقعي الشعكل يتكعون معن وسعادة هيفيعة . وهعو تركيعب قليعل Acervule الكويمة الكونيدية أسيرفيوله  -2    

 ب(.67تحمل حوامل قصيرة تتكون عليها الجراثيم الكونيدية التي تتعرض للخارج بعد تمزق بشرة النبات العائل ) شكل 

. وهعو يشعبه التركيعب السعابق إال أن الوسعادة الهيفيعة واضعحة التكعوين  Sporodochiumأسعبورودوكيوم  -  - 4     

الكونيدية متزاحمة ومتداخلة وطويلة وعادة يظهر هذا التركيب في كثير من الفطريعات كمعا فعي أفعراد الفصعيلة  والحوامل

 .Graphium rigidumومنها فطر   Stilbellaceaeالستلبيلية 

 .Ascocarpالثمرة الزقية  -3 

يهعا بنسعيج مغلعف وتتكعون في الفطريعات الزقيعة الحقيقيعة تحعاط الخيعوط الزقيعة واألكيعاس الزقيعة المحمولعة عل 

األكياس الزقية والخيوط والنسيج المغلف المكون من الخيوط الفطرية في مجموعها ما يسعمى بالجسعم لثمعري أو الثمعرة 

 الزقية.

 وهناو ثالث طرز عامة من الثمار الزقية في الفطريات الزقية تختلف فيما بينها من حيث الشكل كما يلي. 

 Cleistotheciaالثمار الزقية المغلفة 

وهى عادة كروية الشكل وليس لها فتحة للخارج وتكون األكياس الزقية بداخل هعذه النعوع معن الثمعار الزقيعة مبعثعرة فعي 

غير انتظام وتنتشر هذه األكياس الزقية والجراثيم بتحلل جدار الثمرة الزقية أو بتمزقه وتشاهد الثمار الزقية المغلقعة فعي 

 ميس.فطريات يوريشيوم والتاالرو

   Peritheciaالثمار الزقية القارورية )الدورقية(   

وهى تكون كمثرية الشكل أو على شكل قارورة مستطيلة لها عنق وتفتح للخارج عند النضج بفتحة علوية خفيفعة تسعمى 

كالفيسععيبس، فوهععة وتكععون الزقععاق فععي داخلهععا مرتبععة بانتظععام ومتوازيععة وتشععاهد الثمععار الزقيععة القاروريععة فععي فطريععات 

 كيتوميوم وفينتوريا. 

   Apotheciaالثمار الزقية الكأسية )المكشوفة( 

وهى قد تكون قرصية أو قمعية أو كآسية الشكل وهى أيضا ذات تجويف مبطن بطبقة عمادية من األكياس الزقية المرتبة 

 بشكل متواز على سطحها كما في فطريات البزيزا والمورشيال. 

حيعث نجعد أن الحافظعة األولعى تفعر    Internal proliferation( أو التوالعد المتعداخل)  ظعاهرة التعاقعب الحعافظى -5

محتوياتها من الجراثيم السابحة ثم يأخذ الجدار الفاصل عند قاعدتها بالنمو علوياً ليكون حافظعة ثانويعة تفعر  محتوياتهعا 

الجرثومية ثعم يأخعذ الجعدار الفاصعل عنعد قاععدتها بعالنمو علويعاً ليكعون حافظعة جرثوميعة ثالثعة وهكعذا. وهعذا التعاقعب فعي 

حوافظ الجراثيم السابحة يهدف إلى إنتاج أكبعر ععدد معن الجعراثيم السعابحة لكعى تسعتطيع بعضعها أن تنبعت وتعطعى تكوين 

الفطر حيث يهلك البعض لصعوبة الظعروف الغذائيعة والبيئيعة، ويقعدر للعبعض اآلخعر البقعاء واإلنبعات وهعو نعاموس تتبععه 

 راض. سائر الكائنات الحية لإلبقاء على الجنس والحياة من اإلنق

 

 

 



 درجات( 5)أ( ما أهمية كل من: )  درجة( 15أجب عن ثالثة فقط ) -السؤال الرابع: 

العائل المتبادل في دورة حياة الفطر والذي يتم عليه تكوين الطورين  نبات البربري في دورة حياة فطر صدأ الساق. -1

 البكني واالسيدي

الغزل الفطري الثانوي وهو ثنائي النواة تكوين و األنويةازدواج تكوين الروابط الكالبية لفطريات التفحم. -2

Dikaryon وتكوين االجسام الثمرية البازيدية وحدوث التكاثر الجنسي 

تتحمل الظروف البيئيعة القاسعية حيعث تسعقط علعى األرض ، أو تبقعى متصعلة  الجراثيم التيليتية في فطريات األصداء . -3

بالنبات العائل الميت ،وتظعل سعاكنة خعالل فتعرة الشعتاء وقبعل سعقوطها تتحعد النواتعان داخعل كعل خليعة لتكعون نعواة واحعدة 

   ثم تنبت لتكوين الجراثيم البازيدية التي تصيب نبات البربريتحتوى علي ضعف عدد الكروسومات .

 .وحدوث االعراض المرضية حصول الفطر على غذاءهتكوين الممصات في فطريات البياض الدقيقي. -4

 تكوين االجسام الثمرية القرصيةوتنبت لمصدر العدوى األجسام الحجرية لفطر سكليروتينيا.-5

 )ب( أذكر في جدول أوجه الشبه أو االختالف بين فطريات البياض الزغبي والبياض الدقيقي؟ 

 البياض الدقيقي البياض الزغبي أوجه التفريق

الطائفة التابع لها 

 الفطريات المسببة

) الزقية( الفطريات األسكية Oomycetes الفطريات البيضية

Ascomycetes 

طريقة التفريق بين 

 األجناس التابعة لها

سكية داخل عن طريق عدد األكياس األ تفرع الحوامل االسبورانجية عن طريق

الجسم الثمري والزوائد الموجودة على 

 الجسم الثمري

سطحي ماعدا الجنس ليفليوال فيكون في أول  داخلي طريقة التطفل

 الموسم داخلي ثم يصبح سطحي

الظروف البيئية 

 لالنتشارالمالئمة 

وجود غشاء من الماء على  إلىتحتاج 

سطح األوراق إلنبات الجراثيم و حدوث 

وإلى رطوبة جوية عالية باإلضافة  اإلصابة

جو بارد أو دافىء لتقدم المرض ،   إلى

 الجو الحار . في رال تنتشبينما 

 درجة الحراة المعتدلة والرطوبة المعتدلة

يب السيقان يصيب الفطر األوراق وقد يص األعراض

والثمار واألزهار وإصابته علي األوراق 

تكون غزيرة وواضحة جدا وأعراض 

اإلصابة هو حدوث بقع صفراء علي 

السطح العلوي للورقة وقد تتسع هذه البقع 

و تتحول إلي بقع بنية نتيجة لموت 

األنسجة ويقابل هذه البقع علي السطح 

السفلي نمو زغبي أبيض وقد يكون أبيض 

ي عبارة عن الحوامل رمادي وه

الجرثومية واألكياس الجرثومية للفطر 

وفي حاالت اإلصابة الشديدة تجف الورقة 

 وتموت.

وفي حالة العنب تصيب عالوة  

علي ذلك الثمار حيث تكون بقع بنية أو 

بنية محمرة كما يمكن أن يظهر النمو 

 الزغبي علي السيقان.

حالة البصل حيث أن  وفي 

األوراق أنبوبية تظهر علي األوراق بقع أو 

مناطق صفراء ثم تموت هذه المناطق 

 وتصبح بنية اللون.

وفي حالة النجيليات حيث األوراق 

الشريطية، تظهر البقع الصفراء في 

صورة خطوط يأخذ النسيج بعدها اللون 

البني ومن مظاهر البياض الزغبي في 

لنباتات وتشوة القمة النجيليات تقزم ا

 . Crazy topوتسمي بالقمة المجنونة 

وأهم أعراض البياض الدقيقي وجود بقع 

ة المظهر تشبه الدقيق المنثور يبيضاء دقيق

علي الورق وهذه النموات هي عبارة عن 

الحوامل الكونيدية والجراثيم الكونيدية للفطر 

في نسيج الورقة  ويوجد أسفل النموات

اصفرار نتيجة لضعف نسيج الورقة وفي 

النهاية يتحول اللون األصفر إلي البني نتيجة 

لموت الخاليا أما في حاالت اإلصابة الشديدة 

 تموت الورقة تماماً. 

هذه األعراض يمكن أن توجد علي الساق 

والبراعم الزهرية واألزهار وفي حالة الورد 

قة موجودة علي يالحظ أن هذه البقع الدقي

البراعم الزهرية وهذه البراعم ال تتفتح وإذا 

تفتحت يكون تفتحها غير كامل،  وفي حالة 

العنب تصاب أيضاً الثمار حيث يوجد عليها 

بقع دقيقة جداً بنية اللون تعطي خشونة 

لسطح الثمرة، وفي حاالت اإلصابة الشديدة 

 ممكن أن تنشق الثمرة .

ت أخري مثل وفي حالة الخرشوف ونباتا

الطماطم والباذنجان وأبو خنجر تختلف 

أعراضها من األعراض السابقة حيث نجد 

علي السطح  العلوي للورقة بقع صفراء 

ويقابلها علي السطح السفلي نمو أبيض 

دقيقي وتحدث هذه األعراض ألن هذا الفطر 

داخلي التطفل في حين أن األجناس األخري 

 خالف هذا الجنس سطحية التطفل.



 درجات( 5)ج( أذكر النتائج المترتبة على: )  

 من الفطرة نشوء سالالت جديدة. Puccinia graminis triticiحدوث طفرات أو تهجين بين سالالت الفطرة  - 1

 حدوث انبات. Phytophthora infestansانخفاض درجة الحرارة ونزول المطر على األكياس الجرثومية للفطرة  -2

 غير مباشر لألكياس الجرثومية وزيادة في انتشار المرض

حدوث  أو بعدة جراثيم من سالالت مختلفة. Ustilago maydisإصابة نباتات الذرة بعدة جراثيم بازيدية من فطرة  -3

 . Gallsاالصابة وتكوين التدرنات التفحمية

في يتم إعطاءه اسم آخر كطور كامل ويوضع ضمن الفطريات األسكية  معرفة الطور الكامل ألحد الفطريات الناقصة. -4

 أو البازيديةالغالب 

الذي يحدث  تكوين السم الفطري األفالتوكسين .Aspergillus flavusاصابة كيزان الذرة الشامية بعفن الفطر-5

 تسمما لالنسان والحيوان.

  

شبه ؟ وما هي أهم الفروق بين Deuteromycota)د( ماهي أهم األسس التي يتم عليها تصنيف الفطريات الناقصة 

 درجات( 5؟) Hyphomycetes & Coelomycetesالطائفتين 

  -االجابة:

لقععد جععري تصععنيف شععبه طائفععة الفطريععات الناقصععة باالسععتناد إلععي صععفات الفطععر، وشععكل ولععون األوعيععة البكنيديععة، 

والكويمات الكونيدية ، وكذلك شكل الحوامل الكونيدية التي تنشأ فيها أو عليها الجعراثيم الكونيديعة، وباإلضعافة إلعي 

طريقة حمل هذه الجراثيم وشكلها ولونها وتركيبها وعدد الخاليا في كعل جرثومعة كونيديعة فقعد تكعون عديمعة اللعون 

بجعدر مستعرضعة فقعط أو يجعدر مستعرضعة وأخعري طوليعة. كمعا أو ملونة، وحيدة الخلية أو عديدة الخاليا، مقسمة 

وتعتبر هذه األسس في التصنيف طريقة سهلة في مجعال تصعنيف  .أنها تختلف كثيراً عن بعضها في الشكل والحجم 

الفطريات ألنها تسمح بتحديد الفطر بسهولة، ولكن في الحقيقعة يعتبعر هعذا التصعنيف اصعطناعي ألنعه مجعرد تجميعع 

لشععكلية التععي تتماثععل فععي الصعفات الكونيديععة مععن ناحيععة الشععكل واللعون والتقسععيم، وهععو ال يعكععس صععالت لألجنعاس ا

القربى التطورية بين هذه الفطريات . وتطلق صفة الشبه علي درجات التصعنيف األدنعى لهعذه الفطريعات فيقعال شعبه 

ا .. وذلععك علععي وهكععذ  Form-genus، وشععبه جععنس  Form-familyوشععبه فصععيلة   Form-orderرتبععة  

أساس الطبيعة المؤقتة والمصطنعة لهذا التصنيف. ويععود الفضعل فعي هعذا التصعنيف إلعي الععالم اإليطعالي سعاكاردو 

Saccardo  فيتمثل في أنأما الفرق بين شبه الطائفتين   . 1899في عام 

هععذه تتكععاثر ال جنسععيا فقععط،  الطائفععةأفععراد و Form-Class Coelomycetes الكولوميسيتيةالطائفة شبه 

وذلك بتكوينها للكونيعدات التعي تحمعل علعي حوامعل كونيديعة خاصعة، وهعذه الحوامعل تكعون موجعودة ضعمن تراكيعب 

)   acervuli( أو الكويمعات الكونيديععة  Pycnium)مفردهععا  Pycnia معينعة يطلععق عليهعا األوعيععة البكنيديعة 

تختلعف ععن فإنهعا   Form- Class Hyphomycetesميسعيتية الهيفو.أمعا شعبه الطائفعة ( acervulusمفردها 

البكنيدية والكويمعات الكونيديعة، وهعي تضعم مؤقتعاً شعبه رتبتعين يمكعن  ةالسابقة بعدم تكوينها لألوعيى الطائفة شبه 

 ا.وفقاً ألنواع الجراثيم، لون الكونيدات، ترتيب الكونيدات علي الحوامل الكونيدية وهكذ التمييز فيما بينهما

 




