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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة

تعد الفطريات ثاني أكبر المجاميع الميكروبية الحيػة يػي الكػرأل اير ػية   نذ تنتيػر يػي اليابسػة والمػا  وتمػد 
ب ػػػع أمػػػداـ يػػػي أ مػػػاؽ معظػػػـ التػػػرم وترتقػػػي لم ػػػات  ايمتػػػار يػػػي ال ػػػوا   و ػػػي مػػػف أمػػػدـ ايحيػػػا  التػػػي 

ت يػػػي تفتيػػػت التػػػلور وتحويم ػػػا نلػػػي تػػػرم م ػػػدت الطريػػػؽ  سػػػتيطاف اسػػػتوطنت الكػػػرأل اير ػػػية وسػػػا م
النباتػػات  مػػي الكػػرأل اير ػػية وأسػػ مت يػػي تزويػػد الطحالػػم الل ػػرا  المزرمػػة و جػػذور النباتػػات بالعناتػػر 
المعدنيػة والعناتػر النػػزرأل   و ػي أحػدو المكونػػات ايساسػية لممحمػات يػػي النظػاـ البي ػي التػػي ألػذت  مػػي 

وبقيػة ايحيػا   لجزي ات العمامة مف الكاربو يدرات والبروتينات و السػيميموز  ولػو  الفطريػات اتق ا تحطيـ ا
لتراكمت جثث النباتات والحيوانات الميتة  مػي سػطا اليابسػة والمػا  ويتػبحت الحيػاأل   تطػاؽ    المج رية

لتمفػػة وكمػػادأل يذا يػػة ن ػػاية نلػػي دور ػػا يػػي تػػدوير العناتػػر يػػي الطبيعػػة مػػف لػػاؿ الػػدورات الحياتيػػة الم
كػػػالعرا يف و الكمػػػا ويػػػي تػػػنا ة المعجنػػػات والم ػػػادات الحياتيػػػة  و تسػػػبم الفطريػػػات أ ػػػرار يػػػي تػػػحة 
اإلنسػػاف والحيػػواف والنبػػات وتيػػوم المػػواد السذا يػػة بالسػػمـو الفطريػػة وتمف ػػايونظرا لمتنػػوع الكبيػػر يػػي مجتمػػع 

مرايقػػػة لمنباتػػػات والمتطفمػػػة  مي ػػػا   وبسػػػبم تػػػعوبة الفطريػػػات الدميقػػػة المتواجػػػدأل يػػػي التػػػرم والميػػػا  وتمػػػؾ ال
التعرؼ  مي اينواع الفطرية ملتبريا بسبم  دـ توير أطمس لمفطريات يمبي حاجة طام الدراسات ايولية 
والعميا والباحثيف يي الوطف العربي بالمسة العربية  كما أف المتادر ايجنبية كأطالس لمفطريات مميمة أف لػـ 

تكػػػرأل مػػػف مبػػػؿ م لفي ػػػا أو دور نيػػػر ا وأسػػػعار ا المرتفعػػػة وتػػػعوبة الحتػػػوؿ  مي ػػػا   ويف تكػػػف نػػػادرأل ومح
  Ellisو  Barnett, and Hunter,1973; 1987المتوير  مي ممته مف متورات الفطريات متمثمة 

 لذلؾ كمه ير نا يي توليؼ  ذا الكتام ي 1971
 2007وجما تػه   Schubertو   Ellis  1988وتـ امتباس كثير مف  تور الفطريات والوتػؼ مػف   

  كمػا تػػـ 2007وجما تػه   Crousو  Watanabe  2002 و Summerell   2006و   Leslieو
امتبػػاس تػػور ووتػػؼ مػػف متػػادر ألػػر ميػػار ألي ػػا يػػي مومػػع ا متبػػاس   وتػػـ أجػػرا  معاممػػة تتػػنيفية 

يويجػػد  Ellis 1971ت يػي مػف ايسػما  لاتػػة اينػواع التػي ورد رلمكثيػر مػف اينػواع وجػرو تسيػػر الكثيػ
  ربي يوؿ مرألالم لؼ أف تقديـ  ذا الكتام  و ج د متوا ع يلدـ الباحثيف يي مجاؿ الفطريات كمتدر 

وكمػػن ل لكميػػات العمػػوـ و الزرا ػػة والمعا ػػد الزرا يػػة والمراكػػز البحثيػػة ن ػػاية نلػػي حاجػػة مكتبػػة الملػػتص 
 يستفد منه يد و لنا بلير الد ا  واهلل ولي التوييؽ ي  لمثؿ  ذا الكتام    كماؿ أ  هلل نسأله الثوام ومف

 2022الم لؼ 
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 انفصم األول
 

 Deuteromycotina (Motosporic Fungi )الفطريات الناقصة
Subdivision :Deutromycotina (Imperfect fungi ) 

 Form-class : Deutromycetesصنؼ الفطريات الناقصة :

 
أن ػا يطريػات  ميػا لكػوف يزول ػا الفطريػة ي ـ  ػذا القسػـ مجمو ػة كبيػرأل مػف الفطريػات توتػؼ ب

مقسػػػمة وأف الفطريػػػات التػػػي تنقػػػؿ مػػػف  ػػػذ  المجمو ػػػة بعػػػد اكتيػػػاؼ طور ػػػا الجنسػػػي  تنقػػػؿ نلػػػي 
أ ػػـ التػػفات المميػػزأل لمفطريػػات النامتػػة أن ػػا مجمو ػػة ييػػر أف الفطريػػات الكيسػػية أو البازيديػػة ي

أو ييػػر   ييػػر مكتيػػؼ بعػػد  نف طور ػػا الجنسػػي ييػػر موجػػود أو  ات من ػػامتجانسػة تجمع ػػا تػػف
 Anamorphبػػد  مػػػف الطػػور ييػػػر التػػػاـ  Telomorphوتألػػذ أسػػػـ الطػػور التػػػاـ معػػروؼ بعػػػد 

نن ػػػا تعػػػاني و   ػػػمف الفطريػػػات الكيسػػػية والفطريػػػات البازديػػػة يراد ػػػايالطػػػور الجنسػػػي  وينحتػػػر
و   mitosporic fungi بالػػ  ت ا ومػف  نػا جػا ت تسػمي mitotic division ما ليطيػاانقسػام

لكن ػػػػػا تعػػػػػاني تكػػػػػاثر نظيػػػػػر الجنسػػػػػي (  meiosis divisionيقػػػػػع يي ػػػػػا انقسػػػػػاما التزاليػػػػػا   
Parasexusal reproduction   والػذ  يفسػر درجػات التسيػر يػي بعػض تػفات ا لػاؿ دورات

 مي الدواـ ولذلؾ  ند الكيؼ  ف الطور الجنسػي يػي احػد مقسمة  يي ا لسزوؿ الفطريةواي الحياأل 
ؿ نلػػػي الفطريػػػات الكيسػػػية    مػػػي اي ػػػـ اييمػػػم ( وأحيانػػػا نلػػػي الفطريػػػات البازيديػػػة أيراد ػػػا تنتقػػػ

يتمتػػػاز مػػػف حيػػػث التسػػػمية نف لػػػبعض أيراد ػػػا تسػػػمية مزدوجػػػة أ  أف ل ػػػا تسػػػمية كون ػػػا يطريػػػات 
و ذ  الطا رأل تد ي بثنا ية  Aspergillusكما يي يطر تامة نامتة ول ا اسـ يي كون ا يطريات 

 ي dichotomy of nameا سـ 
ت ـ الفطريات النامتة مدو واسع مف التبايف والتنوع يي تفات ألػواف وأيػكاؿ الكونيػدات        

وييمػػا يمػػي وتػػؼ يوتػػفات  ألػػرووطريقػػة نيػػو  ا وترتيب ػػا وطريقػػة انفتػػال ا وألػػواف مسػػتعمرات ا 
واع ثػػػـ النػػػوع أو مجمو ػػػة اينػػػ  ػػػادأل بجديػػػة وييػػػتمؿ الوتػػػؼ لمجػػػنسينوا  ػػػا  مرتبػػػة حسػػػم اي

ومػػد يقتتػػر الوتػػؼ   اليػػا عة والمتػػواتر ذكر ػػا يػػي المتػػادر الميػػار ألي ػػا يػػي الوتػػؼ  ػػادأل 
الػذ   Type speciesالنػوع الطػراز  مبايرأل  مػي النػوع دوف الجػنس يػي حالػة كػوف النػوع  ػو 

أجرا  معاممة تتنيفية  تـ يي ا أستح ار أ ػـ المراديػات  تـوتؼ كاوؿ نوع يي الجنس  ادأل يو 
 تمػاد  مػي ايوتػـ  ايجنػاس التػي تعػاني متسيػرات تتػنيفية  بعػض وسنوات النير يي فو والناير 

 International Code  of Botanical  Nomenclatuer (ICBN)موا ػد التسػمية 
 Drechsleraو   Exerohelliumو   Bipolaresع التتػػنيفي لنجنػػاس  ػػولاتػػة الو 

  Watanabe  مػػػف مبػػػؿ و  Eills 1971مػػػف مبػػػؿ  بيػػػكؿ جيػػػد تمػػػؾ ايجنػػػاس التػػػي لػػػـ تعػػػالل
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وييما يمي أستعراض لما  و متوير مف وتؼ لننػواع  مرتبػه حسػم الحػروؼ ال جا يػة  ي2002
:- 

 Acremonium   Link الجنس:
 

Acremonium macroclavatum T. Watanabe :  النوع  
ا باتجػػػا  مػػػايكروف    منتتػػػم   بسػػػيط   مقسػػػـ   يػػػفاؼ   يسػػػتدؽ تػػػدريجي 02 واليػػػديالحامػػػؿ الف
-  امػايكروف   الكونيػدي 02-20 مطر اكتمة مف الكونيدات الملاطية يحمؿ  ند ن ايته القمة    

5)8-20  x 0-  6.3 اليػػػدات    تػػػولجانية    أسػػػطوانية أو أ ميميجيػػػةيمػػػف ي أمػػايكروف   تنيػػػ 
 ي Watanabe 2002 ي  تتكوف مف لمية واحدأل  الموف  يفاية اليكؿ

 
حامػؿ كونيػد   وكتمػة  Acremonium macroclavatum      :A   ر:الفطػ ( 1-1اليكؿ   

 Watanabe 2002 .كونيديا ويزؿ يطر  مير  المظ ر ياليكؿ نقا  ف– B مف ا بواغ   
Acremonium sp. : النوع  

 .Cephalosporiumsp المرادؼ اليا ع:
مػػػػايكروف      x 6.0-0( 52.0-  5..6-5..2 واليػػػػديالفالمظ ػػػػر اللػػػػارجي لمفطػػػػر : الحامػػػػؿ 

كتمػة مػف  يحمػؿ  نػد ن ايتػه منتتم   بسيط   مقسـ   يفاؼ   يستدؽ تػدريجيا باتجػا  القمػة    
( x 2-0.8 -0 0.2-3.6( 8.5  امػػايكروف   الكونيػػدي 05-5..0  مطر ػػا الكونيػػدات الملاطيػػة

  تتكػػوف  المػػوف  يػػفاية  اليػػكؿ أسػػطوانية أو أ ميميجيػة متطاولػػة    تمػػف يياليػػدا أمػايكروف   تنيػػ
رأس زيتػػي ي  .-6مػػف لميػػة واحػػدأل  تكػػوف حػػادأل يػػي ن ايػػة واحػػدأل أو يػػي الن ػػايتيف تحتػػو   مػػي 

Watanabe 2002ي 
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 وكتمة مف ا بواغ  ي   ةامؿ كونيديو ح .Acremonium sp  الفطر:(  2-1اليكؿ   
 

 Acrodictys M. B. Ellisالجنس : 
سودا  نلي م وا ية الموف ي السزوؿ الفطرية سطحية كميػا  أو م وا ية زيتونية أو   المستعمرات كثيفة

مسمورأل جز يا  ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتػة بسػيطة مقسػمة ي الكونيػدات مفػردأل جايػة 
متسايرأل اييكاؿ تحتو   مي حواجز مستعر ة وطولية   سودا  داكنة نلػي م وا يػة يػاحبة المػوف 

 بروزات ي ممسا  اللايا القا دية ذات  
 

 Acrodictys bambusicola M. B. Ellisالنوع: 
منتتػػبة    مػػي جوانػػم السػػزوؿ الفطريػػةتتكيػػؼ المسػػتعمرات كثيفػػة  ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل 

تػػػولجانية متوسػػػعة نلػػػي كمثريػػػة اليػػػكؿ     طرييػػػة  مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل 5-8×  280
تتلتر  مف الحواجز الطولية   دد- 1تعر ة و حواجز مس 5-2م وا ية داكنة الموف    تحتو  

 مػػػػايكروف ي اللايػػػػا القا ديػػػػة تكػػػػوف دورميػػػػه مقموبػػػػة 28-12×  36-17ممػػػػيا  نػػػػد الحػػػػواجز ي 
 مقطو ة  ند القا دأل ي اليكؿ 
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 كونيدات وحوامؿ كونيدية ي  Acrodictys bambusicola الفطر: (3-1يكؿ  
 
 Acrodictys furcata M.B.Eillsلنوع : ا

-5×  280المستعمرات كثيفة  ي الحوامؿ الكونيدية مفردأل  مي جوانم السػزوؿ الفطريػة منتتػبة 
مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل طرييػػػة تػػػولجانية متوسػػػعة نلػػػي كمثريػػػة اليػػػكؿ   م وا يػػػة داكنػػػة  8

ا  نػػد أو أكثػػر مػػف الحػػواجز الطوليػة تتلتػػر ممػػي 1حػػواجز مستعر ػة و  5-2المػوف    تحتػػو  
 ي  Canthiumمايكروف ي  ينتير  مي نباتات  21-11×  37-27الحواجز ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحوامؿ كونيدية و كونيدية  Acrodictys furcata : ( الفطر 4-1يكؿ  
 

 Acrophialophora G.C.Edwardالجنس : 
رأل ي الحوامػػػػؿ م وا يػػػػة رماديػػػػة المػػػػوف ي السػػػػزوؿ الفطريػػػػة سػػػػطحية أو مسمػػػػو   المسػػػػتعمرات كثيفػػػػة 
بسػيطة أو تحمػؿ يػروع مميمػة مػرم   النو يف المتلتتة ويير المتلتتػة  االكونيدية توجد بك
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ميػوكة   م وا ية يػاحبة    ليمونية اليكؿ   تتكيؼ باتجا  القا دأل   القمة ي الكونيدات متسمسمة 
 لمية ي ال وحيدأل  أو مثألمة 

 
 .Acrophialophora fusispora (Saksena) M.B.Ellis comb.novالنوع:

 Acrophialophoraو  Paecilomycs fusisporus Saksenaالمرادفػػػات العػػػائ ة: 

nainiana Edward 

  يسػػػريعة النمػػػو ي السػػػزوؿ الفطريػػػة سػػػطحية أو مسمػػػورأل  الموفم وا يػػػة رماديػػػة  المسػػػتعمرات كثيفػػػة
 3.5-1.5ك ا   سػػػم حقػػػا  ذات حػػػواجز   ييػػػر ممونػػػة تتػػػبا م وا يػػػة يػػػاحبة المػػػوف  متفر ػػػة 

منتتػبة أو   طرييػة أو جانبيػة  مػي السػزوؿ الفطريػة   مايكروف ي الحوامؿ الكونيديػة تنيػا مفػردأل 
 5-2×  15ميػوكة أو مثألمػة   المػوف   م وا يػة  تسػتدؽ نحػو القمػة اليػكؿ  اسطوانية   منبطحة

يػػؼ باتجػػا  مػػايكروف ي الكونيػػدات تتك 4.5-3× 15-9   مػػايكروف ي الفياليػػدات دورميػػه اليػػكؿ 
مػػف   ممسػػا  نلػػي  ميػػوكة    ليمونيػػة اليػػكؿ  مػػايكروف  333أطػػوؿ مػػف   طويمػػة جػػدا   القا ػػدأل 

التػرم وال ػػوا   يػيالفطػػر  ينتيػرمػايكروف   بيػػكؿ حػـز لولبيػة ي   6-3×  12-5  لميػة واحػدأل 
قيػػا يػػي كػػؿ مػػف متػػر وكنػػدا وال نػػد و نيجيريػػا ويػػماؿ أيري مسػػجؿ ايجػػزا  النباتيػػة الملتمفػػة  يػػيو 

 (يEllis, MB 1971   وأميركا 

 

 
 

حوامػػػل  ،فياليػػػدات  ،كونيػػػدات  Acrophialophora fusispora ( الفطػػػر : 5-1)عػػػكل
 كونيدية  مست مرة الفطر . 
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 Actinocladium rhodosporum Ehrenb. Ex Pres.;Ehrebergالنوع: 
المسػتعمرات كثيفػػة  ميػعرأل المظ ػػر   م وا يػة داكنػػة نلػػي سػودا  المػػوف ي الحوامػؿ الكونيديػػة مفػػردأل 

تسػػتدؽ  نػػد الن ايػػة ي  8-6×130أو يػي مجػػاميع طرييػػة المومػػع أو  مػػي جوانػم السػػزؿ الفطػػر   
درجػة طوؿ  80-30 ة   زاويا بػيف اييػرع  ند ممة كؿ حامؿ كونيد    متفر مقطو ة الكونيدات 

البمػػوط  و مػػايكروف ي ينتيػػر الفطػػر  مػػي ايليػػام  و القمػػؼ ييػػجار الػػزاف 10-7×140ايذرع 
 والبرتقاؿ ي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كونيدات وحوامؿ كونيدية موأل  Actinocladium rhodosporum :( الفطر 6-1اليكؿ  
 ي×1000التكبير 

 
 .Acrogenospora sphaerocephala(Berk.&Br.)M.B.Eills comb.nov النوع:

و    .Monotospora sphaerocephala Berk.&Brالمراديات اليا عة : 
Monotosporella sphaerocephala (Berk.&Br.) Hughes   

 
المستعمرات كثيفة  ميعرأل المظ ر  م وا ية داكنة نلي سودا  الموف ي  الحوامؿ الكونيدية مف 

 المتلتتة أحادية الليط   منتتبة يير متفر ة  مستقيمة نلي متموجة    اسطوانيةالنوع 
مايكروف ي الكونيدات مفردأل  كروية نلي يبه كروية اليكؿ  وجاية  11-9×380  اليكؿ 

مايكروف  7-5مايكروف   رض القا دأل المقطو ة اليكؿ  33 -14× 33-15مقطو ة القا دأل  
 لمتعفنة  سجؿ يي أوربا وأستراليا يي ينتير الفطر  مي ايليام ا
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كونيدات وحوامؿ كونيدية موأل  Acrogenospora sphaerocephala( الفطر  7-1اليكؿ  
 ي×b =1000و × a = 400التكبير

 Allescheriella P. Henninesالجنس : 
مسػػػتعمرأل  ي مسػػتعمرات الفطػػر بي ػػا  المػػوف تتػػبا تػػفرا  نلػػػي تػػدأية المػػوف مػػع تقػػدـ  مػػر ال

السػػزوؿ الفطريػػة يػػبه سػػطحية أو يػػبه مسمػػورأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػبه متلتتػػة ي الكونيػػدات 
المػػوف   حمػػرا  نلػػي مفػػردأل جايػػة بسػػيطة كرويػػة أو كرويػػة نلػػي بي ػػوية مقموبػػة اليػػكؿ    م وا يػػة 

 مف لمية واحدأل ي تتكوف سميكة الجدراف   ممسا 
 Allescheriella crocea (Mont.) Hughesالنوع:  

 28-14مػايكروف ي الكونيػدات  5-3مايكروف ي الحوامؿ الكونيدية ذات سػمؾ  7السزوؿ الفطرية 
مػايكروف ي ينمػػو الفطػػر  مػػي ايليػػام المتعفنػة و مػػي ملمفػػات اييػػجار  سػػجؿ يػػي  11-19× 

 البرازيؿ وكوبا وال ند ونيجيريا وأمريكا ودوؿ ألرو ي 
 

 

 
 
 
 
 
 

× 400القيػاس   كونيػدات وحوامػؿ كونيديػة تدريجػة   Allescheriella sp( الفطػر  8-1يكؿ  
 ي

 .Alternaria Nees : Fr: الجنس
  السػػػزوؿ الفطريػػػة  المػػػوف رماديػػػة أو م وا يػػػة نلػػػي سػػػودا  داكنػػػة  أو سػػػودا   كثيفػػػة  المسػػػتعمرات 

ممونػة   تتبا و  تكوف يير ممونة يي المراحؿ المبكرأل مف النمو  مسمورأل يي الوسط  أو سطحية

 

a b 
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جايػػة       سمسػػمة أو مفػػردألتمػػع تقػػدـ  مػػر المسػػتعمرألي الكونيػػدات مالمػػوف  م وا يػػة نلػػي زيتونيػػة 
  ممسػا  نلػي مثألمػة   المػوف   زيتونيػة نلػي م وا يػة يػاحبة  اليػكؿ  بي وية نلػي تػولجانية مقموبػة

ا ميػاب ا مظ ػر  الفطر تظ ر كونيدات بعض أنواع ي ذات حواجز طولية ومستعر ة  أو مماسيه 
لفطريػػات ألػػػرو ممػػا يتطمػػػم مرا ػػاأل الفحػػػص ألمج ػػػر  الػػدميؽ لتحديػػػد تواجػػد الحػػػواجز العر ػػػية 
والطوليػػة يػػي الكونيػػداتي ينتيػػر الفطػػر يػػي التػػرم و مػػي الملمفػػات النباتيػػة يػػي ملتمػػؼ البي ػػات 

نو ػػػا  ;;ي ي ػػػـ الجػػػنس ويسػػػبم  ػػػدد مػػػف ايمػػػراض النباتيػػػة وينػػػتل بعػػػض السػػػمـو الفطريػػػة  
متطفمػػة  مػػي النباتػػات  ومسػػـ من ػػا ممر ػػة لصنسػػاف تسػػبم نتػػابات ايجػػزا  الكيراتينيػػه معظم ػػا 

و نتػػابات   phaeohyphomycosisو   mycotic keratitisمسػػببة مػػا يعػػرؼ بالػػػ 
وألت ػام و   paranasal sinusitisوألت ابػات الجيػومو   cutaneous infectionايدمػة 

الػػػػذيف  يػػػػي مر ػػػػي peritonitis يػػػػية البريتونيػػػػة وألت ػػػػام اييو  osteomyelitis الع ػػػػاـ 
 ييعانوف مف ألتا ت منا ية 

 
Alternaria alternata(Fr.) Keissler :  النوع  

-.2 : ةامػػؿ الكونيديػػو الحي  مػػي وسػػط أكػػار البطاطػػا والجػػزرالمػػوف زيتونيػػة با تػػة ات المسػػتعمر   
حمػؿ كونيػدات  نػد القمػة  ت  ة مقسػم  تنيػأ مػف السػزؿ الفطػر   ة(  مايكروف    بسػيط263- 02

( مػايكروف   تكػوف .x3.5-25.5 -2( 2.5.- 05-28الكونيػديا :  يويكوف طرية جزأ  لتػبا 
    Acropetaleكونيدات يي سمسمة يي السالم    تنيأ مف ثقوم  تتفتا باتجا  القمة 3( 0-8 

  65x .-..5-0.5ذات  نػؽ أسػطواني متػير   اليكؿأسطوانية أو مسزلية الموف  م وا ية داكنة 
( حػػػواجز أو جػػػدر تقسػػػم ا  ر ػػػيا وطوليػػػا    8  0-6 تحتػػػو   مػػػيمػػػايكروف  وأحيانػػػا يا ػػػم   

Ellis, MB 1971ي 

 
 
 
 
 
 
 

 ي حامؿ كونيد  وكونيديا  .Alternaria alternata  (  9-1اليكؿ   
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  .Alternaria dianthicola Neerg : النوع
الحوامؿ الكونيدية تنيأ مفردأل أو  ي PDAينمو ببط  مي وسط   الموف  زيتونية با تة اتالمستعمر 

  x 255 المػوف   م وا ية زيتونيػة   يي مجاميع  مستقيمة أو متموجة  اسطوانية اليكؿ   مقسمة 
مػايكروف  مسػتقيمة أو تػولجانية مقموبػة  x 5-22   225-52مػايكروف    الكونيػديا :  0-5.5

 25أكثػػػر مػػػف  تحتػػػو        ذات  نػػػؽ طويػػػؿاليػػػكؿ   م وا يػػػة زيتونيػػػة يػػػاحبة  المػػػوف   ممسػػػا  
ولاتػة الحواجز الطوليػة أو  مماسػيه    يعػد مػف الممر ػات النباتيػة  0-2 و  حاجز مستعرض
 ي   لباذنجانية  يي ال ند والبنساؿ مي أيراد العا مة ا

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 a x320 : كونيدات   موأل التكبير يي  Alternaria dianthicola الفطر :(  11-1اليكؿ  
 .2000ّرواػتَ  De Hoog, G. Sالشكل ًوال ػي  يx1600 dو  c  و x  512bو 

 

  Alternari arborescens  Simmons:  النوع
 Alternaria alternate f.sp. lycopersiciالمرادؼ اليا ع : 

-022 ة:امػػؿ الكونيديػػو الح . مػػي وسػػط أكػػار البطاطػػا والجػػزر المػػوف زيتونيػػة با تػػة اتالمسػػتعمر 
2222 x  6-0  أمػػػا الحوامػػػؿ الكونيديػػػة  ييتسػػػـ بتفر ػػػات طرييػػػة أو تحػػػت طرييػػػة    مػػػايكروف

كروف   م وا يػػة داكنػػة مػػاي x .-22   00-20الكونيػػديا :  يمػػايكروف   x 6  62-6الثانويػػة 
حػػواجز مسػػتعرض و  0-2تحتػػو  ييػػر معنقػػة      اليػػكؿ المػػوف   ا ميميجيػػة أو بي ػػوية متػػيرأل 
 يكونيدات  205-52مد تتكوف بيكؿ تجمعات مف  يمميؿ مف الحواجز الطولية أو المماسيه
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 يوحوامؿ كونيديةكونيدات   Alternari arborescensالفطر : (  11-1يكؿ   
 

  Alternaria blumeae Simmons &sontirat:  النوع 

-205الحامػػؿ الكونيػػد   ي  مػػي وسػػط أكػػار البطاطػػا والجػػزر المػػوف  زيتونيػػة با تػػة اتالمسػػتعمر 
602 x 5-3.5  مفػردأل أو  يحمؿ كونيدات  ند القمػة      الكونيػديا :  مقسـ  مايكروف    بسيط

 x 02-05  026-262  ف مػػػف الكونيػػػداتمػػػد تتكػػػوف بيػػػكؿ سمسػػػمة متػػػيرأل تتكػػػوف مػػػف أثنػػػي
  85-05ذات  نػؽ ليطػي    اليػكؿ مايكروف   م وا يػة داكنػة المػوف   تػولجانية مقموبػة  ػيقة 

 يحاجز طولي  0-2حواجز مستعرض و 22-. تحتو مايكروف    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 يكونيدات   Alternaria blumeae Simmons &sontirat( الفطر :  20-2يكؿ  
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 .Alternaria brassicae (Berk.) Sacc:  عالنو 

 x 622-22الحامؿ الكونيد   ي مي وسط أكار البطاطا والجزر الموف زيتونية با تة اتالمستعمر 
بيػػكؿ  فػػردأل أوم مقسػػـ  يحمػػؿ كونيػػدات  نػػد القمػػة      الكونيػػديا :   مػػايكروف    بسػػيط   5-8

مػػػايكروف   م وا يػػػة داكنػػػة  x 65-02 022-252كونيػػػدات    6-0سمسػػػمة متػػػيرأل تتكػػػوف مػػػف 
مػايكروف  وأحيانػا يا ػم   222-2.الموف   تولجانية مقموبة  يقة   ذات  نؽ أسطواني مػو  

 يوحاجز طولي واحد  ةمستعر الحواجز ال مف 20  تت مف 
 
 

 
 
 
 
 

 ×ي2222موأل التكبير    اتكونيد  .Alternaria brassicaeالفطر : ( 13-1يكؿ   
 

  Alternaria brassicicola (Schweintz ) Wiltshire:  النوع

  35- 25الحامػؿ الكونيػد    ي مي وسط أكار البطاطا والجزر الموف زيتونية با تةات المستعمر 
x 5-3  بيػكؿ  مػد تتجمػع مقسـ  يحمؿ كونيدات  ند القمة      الكونيديا :   مايكروف    بسيط 

مػايكروف   م وا يػػة داكنػػة  x 17-6 32-22كونيػديا      32-52تحتػو   مػػي   ساسػؿ متفر ػػة
 .-2 تحتو تحتو   مي  نؽ حقيقي     الموف   بي وية متوسعة أو   يقة أو ا ميميجية      

  يتحتو  حاجز طولي أو مد تحتو   مي حاجزيف طولييف  ومد   ةحواجز مستعر 
 

 
 
 
 
 
 

التكبير  موأل  كونيدات    Alternaria brassicicola(الفطر :  20-2يكؿ  
 ي×1000
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 Alternaria citri Ellis & Pierce apud Pierce النوع:
التمنطػؽ ي الحوامػؿ  تػفة مستعمرات الفطػر متديقػة زيتونيػة نلػي سػودا  أو زيتونيػة م وا يػة تظ ػر

الكونيدية بسيطة ومتفر ة مستقيمة أو متموجة ومقسمة   م وا ية ياحبة الموف نلي زيتونية م وا ية 
ايكروف   ذات نػػػدم طرييػػػة ن ػػػاية نلػػػي واحػػػدأل أو اثنػػػيف مػػػف النػػػدم الجانبيػػػة ي مػػػ 3-5× 300  

كونيػػػدات مسػػػتقيمة أو منحنيػػػة  7-2 مػػػف  بساسػػػؿ متفر ػػػة بيػػػكؿ  بسػػػيطة أو  الكونيػػػدات مفػػػردأل
الموف  م وا ية داكنة نلي م وا ية زيتونية  مميا  تولجانية مقموبة نلي بي يه وأحيانا وردية الترتيم

حػػػواجز مستعر ػػػة وحػػػواجز طوليػػػة متعػػػددأل وحػػػواجز مماسػػػيه    8تحتػػػو    مثألمػػػةممسػػػا  نلػػػي   
 مايكروف ي  4-2.5×  60-8تتلتر  ند الحواجز   

 
 
 
 
 
 
 
 

– V8مسػػتعمرأل الفطػػر  مػػي وسػػط و كونيػػدات  Alternaria citri الفطػػر:  (15-1اليػػكؿ  

juce agar   ـي 25 ييأياـ  7  مر 
 Alternaria chrysanthemi Smmons & Crosier النوع:

ي السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل المػػػوفالمسػػػتعمرات سػػػطحية متديقػػػة ميػػػعرأل رماديػػػة نلػػػي م وا يػػػة داكنػػػة 
مػػايكروف ي الحوامػػؿ الكونيديػػة  8-4مطر ػػا المػػوف    متفر ػػة ومقسػػمة يػػفاية نلػػي زيتونيػػة م وا يػػة 

ممسا    الموف   ية زيتونية م وا  تنيأ مفردأل أو بيكؿ حـز متفر ة مستقيمة نلي متموجة اسطوانية
نػػػدم ي الكونيػػػدات مفػػػردأل تتكيػػػؼ باتجػػػا  القمػػػة تنيػػػأ مػػػف  3-1مػػػايكروف تحمػػػؿ  6-11×  100

ثقوم  مي جدار الحامؿ الكونيػد  وتكػوف مسػتقيمة أو منحنيػة ممػيا  أو اسػطوانية نلػي تػولجانية 
طوليػػػػة   أو أكثػػػػر مػػػػف الحػػػػواجز ال 1حػػػػاجز مسػػػػتعرض و مػػػػي  12-9تحتػػػػو   اليػػػػكؿ   مقموبػػػػة

   المػػوف  تتلتػػر ممػػيا   نػػد الحػػاجز وتكػػوف يػػفاية أو م وا يػػة زيتونيػػة يػػاحبة أو م وا يػػة ذ بيػػة
مػػػػايكروف ي ينتيػػػػر الفطػػػػر  مػػػػي السػػػػيقاف واإلز ػػػػار وبػػػػذور نبػػػػات  16-10×  32-25ممسػػػػا    

Chrysanthemum maximum  يسبم مػرض تبقػع ايوراؽ ينتيػر يػي كػؿ مػف اسػتراليا وال نػد
 ي  ونيوزيمندا
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حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات   مػوأل التكبيػر      Alternaria chrysanthemi(16-1اليػكؿ  
650 X   اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي  
 

 Alternaria radicina Meier , Drechsler & Eddy النوع:
 Thyrospora radicina (Meier ، Drechsler & Eddy )المػرادؼ العػائ           

Neergaard   وStemphylium radicina  (Meier ، Drechsler & Eddy ) 

Neergaard   
متفر ػة   مسػتقيمة أو متموجػة   اسػطوانية اليػكؿ   مقسػمة  أو بسػيطة   الحوامؿ الكونيدية مفردأل

نلي  1مايكروف تحتو   مي  9-3×  200  م وا ية زيتونية نلي م وا ية ياحبة الموف   ممسا    
متباينػػػػة  -كونيػػػػدات   مسػػػػتقيمة 3-2الكونيػػػػدات مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ ساسػػػػؿ تحتػػػػو   ػػػػدأل نػػػػدم ي 
م وا يػػػة زيتونيػػػة نلػػػي  اليػػػكؿ    ميميجيػػػة نلػػػي تػػػولجانية مقموبػػػة أو كمثريػػػة مقموبػػػةأاإليػػػكاؿ مػػػف 
نلػػي  ػػدأل حػػواجز طوليػػة أو  1حػػواجز مستعر ػػة و  7-3تحتػػو     ممسػػا  المػػوف   م وا يػػة داكنػػة

مايكروف ي تسبم مرض التعفف ايسود  27-9×  57-27د الحاجز   مماسيه تتلتر أحيانا  ن
ويا ع يي المواد الملزونػة يرايػؽ البػذور ويتواجػد يػي التػرم وينتيػر يػي كػؿ مػف اسػتراليا وبمساريػا 

 وكندا وانكمترا والياباف ورومانيا ودوؿ ألرو ي
  
 
 
 
 
 
 

 يية وكونيدات حوامؿ كونيد      Alternaria radicinaالفطر: (17-1اليكؿ  
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  Alternaria cheiranthi (Lib.) Bolle النوع:
 Macrosporiumو     .Helminthosporium cheiranthi Libالمػرادؼ العػائ  

cheiranthi (Lib.) Fr.    
الحوامػػؿ الكونيديػػػة مفػػػردأل أو بيػػكؿ مجػػػاميع بسػػػيطة وأحيانػػا متفر ػػػة   مسػػػتقيمة أو متموجػػػة ذات 

مػايكروف ذات ندبػة  8-5×  130موف نلي  يفاية  ند القمة   ممسا    زيتونية ياحبة ال  حواجز
كونيدات أو أكثر متباينة يي اليػكؿ مػف  3-2طريية مفردأل ي الكونيدات مفردأل أو تتكوف بساسؿ 

الكمثريػػة نلػػي البي ػػة أو المتطاولػػػة البي ػػة متعػػددأل الحػػػواجز المستعر ػػة والطوليػػة والمماسػػػيه   
 32-13×  100-20ممسػػػػا  ذات جػػػػدراف منقػػػػرأل   المػػػػوف     يػػػػة ذ بيػػػػة زيتونيػػػػة برامػػػػة نلػػػػي م وا

مػػايكروف   الفطػػر يػػا ع يػػي معظػػـ النباتػػات ولاتػػة  مػػي  أيػػراد العا مػػة التػػميبية يسػػبم مػػرض 
ويرنسػػػا وألمانيػػػا ودوؿ أوربػػػا  ؾالتبقػػػع ايتػػػفر  مػػػي الػػػرواؽ ينتيػػػر الفطػػػر يػػػي بمجيكػػػا والػػػدا نمػػػار 

 ا لرو ي
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 يحوامؿ كونيدية وكونيدات   Alternaria   cheiranthiالفطر: (17-1اليكؿ  

 
    Alternaria raphani Groves & Skolkoالنوع:

  A. matthiolae Neergaard :المرادؼ العائ 
مػػػايكروف تت ػػػلـ  نػػػد  7-3×150الحوامػػػؿ الكونيديػػػة بسػػػيطة ومتفر ػػػة مقسػػػمة م وا يػػػة زيتونيػػػة 

كونيػػدات يػػا عة    3-2دأل ي الكونيػػدات تكػػوف بيػػكؿ ساسػػؿ القمػػة أحيانػػا تحتػػو   مػػي ندبػػة مفػػر 
مسػػتقيمة أو منحنيػػة ممػػيا  تػػولجانية مقموبػػة نلػػي ا ميميجيػػة ذات  نػػؽ متػػير ممسػػا  نلػػي مثألمػػة 

حواجز مستعر ػة و ػدد مػف الحػواجز الطوليػة والمماسػية وتتلتػر  نػد الحػواجز    7-3تحتو  
  يػػة وييػرأل يػػي الوسػػط مػد تتكػػوف بيػػكؿ ساسػػؿمػايكروف ي ا بػػواغ الكاميد 14-30×  50-130
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 مي البذور ينتيػر يػي أيػراد العا مػة التػميبية يػي كػؿ مػف كنػدا  التبقع ايسوديسبم الفطر مرض 
 ومتر واليوناف وال ند والياباف وأمريكا ي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 650ر حوامؿ كونيدية وكونيدات   موأل التكبي     Alternaria raphaniالفطر:(19-1اليكؿ  
X  اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971 
  

 Alternaria dianthi Stevens & Hall النوع:
مستقيمة نلي متموجػة ذات  بسيطة   مف الثسورتبرز الحوامؿ الكونيدية تنيأ مفردأل أو بيكؿ حـز 
مػايكروف وتحتػو   مػي واحػدأل أو  8-5×  120  المػوفحواجز م وا ية يػاحبة أو زيتونيػة م وا يػة 

دورميػه  أوكونيػدات   مسػتقيمة أو منحنيػة ممػيا   4-2ؿ مف الندم ي الكونيػدات بيػكؿ ساسػؿ ممي
×  120-30ممسػػا   المػػوف  م وا يػػة أو زيتونيػػة م وا يػػة اليػػكؿ  نلػػي تػػولجانية مقموبػػة أو متػػوردأل

حػػواجز مستعر ػػة و ػػدد مػػف الحػػواجز الطوليػػة والمماسػػية  ػػادأل تتلتػػر  ػػف  9تحتػػو   10-25
مايكروف ي يسػبم الفطػر لفحػة القرنفػؿ وينتيػر  6-3×  70-2فخ العنؽ  ند القمة   الحواجز ينت

 يي كؿ مف استراليا والبرازيؿ وكندا وبقية دوؿ أوربا وجنوم أيريقيا وتركيا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كونيدات ي     Alternaria dianthiالفطر: (20-1اليكؿ  
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 Alternaria sonchi J. J. Davis النوع:
امؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع مسػتقيمة أو متموجػة ذات حػواجز م وا يػة زيتونيػة تنيأ الحو 

نلي  ػدأل نػدم ي الكونيػدات مفػردأل أو بيػكؿ  1تحتو   مي  9-5×  80  الموفياحبة أو م وا ية 
  ل ػا  نػؽ متػير اليػكؿ  ساسؿ متيرأل جدا    مسػتقيمة أو منحنيػة تػولجانية مقموبػة أو دورميػه

حػواجز مستعر ػة ومػد   تحتػو   مػي  8-4ممسػا  نلػي مثألمػة   تحتػو   المػوف   تونيػةم وا يػة زي
مػػػايكروف    26-15×  130-60  حػػػواجز طوليػػػة أو حػػػواجز مماسػػػيه   تتلتػػػر  نػػػد الحػػػاجز

واللس ويسػبم  Sonchusمايكروف مستدمة ينتير الفطر  مي أوراؽ نبات  10-4 رض العنؽ 
 ا وبريطانيا وليبيا والسوداف وأمريكا يمرض التبقع ينتير يي كؿ مف نثيوبي

 
  
 
 
 
 
 
 

 650حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات   مػوأل التكبيػر   Alternaria sonchiالفطػر :(21-1اليػكؿ  
X اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971  
  

 Alternaria tenuissima (Kunze ex Pers.) Wiltshire النوع:
 Macrosporiumو   Helminthosporium tenussima Kunze :المرادفػات العػائ ة

tenussima Fr. 
مفردأل أو بيكؿ مجاميع بسيطة أو متفر ػة مسػتقيمة أو متموجػة مقسػمة م وا يػة  الحوامؿ الكونيدية

الكونيػػػديا م ػػػربيه  يمػػػايكروف 6-4×  115نلػػػي  ػػػدأل نػػػدم    1تحتػػػو    ممسػػػا  المػػػوف   يػػػاحبة
  :    تتكيؼ مفردأل أو بيػكؿ ساسػؿ متػيرألاليكؿ  مستقيمة نلي  منحنية أو تولجانية مقموبة 

يتؿ طولػه طويؿ و يؽ    باتجا   نؽ ستدؽت   اليكؿأسطوانية أو مسزلية  الموف م وا ية داكنة
حػواجز مستعر ػة و ػدد مػف  7-4نلي نتؼ طوؿ الكونيديا وينػتفخ يػي الن ايػة ي مثألمػة تحتػو  

 رض  مايكروف  19-8×  95-22ز   الحواجز الطولية أو المماسيه متلترأل مميا   ند الحواج
  ي ينتيػػػػر يػػػػي طيػػػػؼ واسػػػػع مػػػػف النباتػػػػات ويعػػػػد ممػػػػرض ثػػػػانو  واسػػػػع ا نتيػػػػار ي 4-2العنػػػػؽ 

Watanabe 2002 ي 
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 حوامؿ كونيدية وكونيدات     Alternaria tenuissimaالفطر: (22-1اليكؿ  
 

 Alternaria longipes (Ellis & Everh.) Mason النوع:
 Macrosporium longipes Ellis & Everh :العائ  المرادؼ

تنيػػأ الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع منتتػػبة أو منبطحػػة بسػػيطة أو متفر ػػة بيػػكؿ 
 5-3×  80متبا ػػػػد مسػػػػتقيمة أو متموجػػػػة ذات حػػػػواجز   م وا يػػػػة نلػػػػي زيتونيػػػػة يػػػػاحبة المػػػػوف   

بيػػػكؿ ساسػػػؿ تػػػولجانية مقموبػػػة أو نلػػػي  ػػػدأل نػػػدم ي الكونيػػػدات مفػػػردأل أو  1مػػػايكروف تحتػػػو  
مايكروف تستدؽ  21-11×  110-35ممسا  أو مثألمة    الموف   م وا ية ياحبةاليكؿ   متوردأل 

نلػي  ػدأل  1حػواجز مستعر ػة و  7-3بيكؿ  نؽ يتؿ ثمث نلي نتؼ طػوؿ الكونيػديا تحتػو  
وينتيػػر يػي كػػؿ  حػواجز طوليػػة أو مماسػيه ي ينتيػػر الفطػر  مػػي التبػ  مسػػبم مػرض التبقػػع البنػي

مػػػف بوليفيػػػا والتػػػيف والكونسػػػو وال نػػػد وايطاليػػػا واليابػػػاف والمسػػػرم وبولنػػػدا والسػػػوداف وأمريكػػػا ودوؿ 
 ألرو ي

 

  
  

 

  
 
 
 
 

تدريجػػة القيػػاس حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات     Alternaria longipesالفطػػر:(23-1اليػػكؿ  
  مايكروف ي 20
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 Alternaria longissina Deighton & Mac Garvie النوع:
السػػزوؿ الفطريػػػة سػػطحية أو مسمػػػورأل جز يػػا  ي الحوامػػػؿ الكونيديػػة منتتػػػبة أو منبطحػػة بسػػػيطة أو 

تحتو   5-3×  150 الموف  م وا ية ياحبة  متفر ة مستقيمة أو متموجة ذات ممة منتفلة مقسمة
وف مػػايكر  500نلػػي  ػػدأل نػػدم ي الكونيػػدات مفػػردأل أو متسمسػػمة متباينػػة يػػي اليػػكؿ أطػػوؿ مػػف  1
×  42-16ليطيػػة   المػػوف م وا يػػة داكنػػة  ممسػػا  نلػػي مثألمػػة  حػػاجز مسػػتعرض 40-5تحتػػو  و 

 مػي ملمفػات الػذرأل التػفرا  والػرز والػذرأل البي ػا  ينتيػر يػي كػؿ  الفطرينتيػر يمايكروف  16-34
 مف كوبا ومتر وال ند والسوداف ودوؿ ألرو ي

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي   Alternaria longissinaالفطر: (24-1اليكؿ  
 

  Alternaria solani Sorauerالنوع:
  Macrosporium solani Ellis & Martin :المرادؼ العائ 

تنيأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع مسػتقيمة أو متموجػة ذات حػواجز م وا يػة زيتونيػة 
ية مقموبػػػة تسػػػتدؽ بيػػػكؿ  نػػػؽ ي الكونيػػػدات مفػػػردأل مسػػػتقيمة أو منحنيػػػة تػػػولجان 6-10×  110

-15×  300-150 الموف  بطوؿ أو أكثر مف جسـ الكونيديا   م وا يػة زيتونيػة أو ذ بيػة يػاحبة
حاجز مسػتعرض ومػد تحتػو   مػي  ػدد مميػؿ مػف الحػواجز الطوليػة  11-9تحتو    مايكروف 19

يػػػي نباتػػػات  ينتيػػػر الفطػػػر يأو المماسػػػيه ي العنػػػؽ متمػػػوج متفػػػرع بعػػػض ايحيػػػاف نسػػػتدؽ تػػػدريجيا  
الطماطة والباذنجاف وبقية العا مػة الباذنجانيػة يسػبم المفحػة المبكػرأل يػي البطاطػا ينتيػر  البطاطا و

 يي جميع دوؿ العالـ ي 
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 يكونيدات    Alternaria solaniالفطر:(25-1اليكؿ  
  Alternaria crassa (Sacc.) Rands النوع:
 Alternaria daturae (Fautrey) و .Cersospora crassa Sacc :ةالعػائ  اتالمرادفػ

Bubak & Ranojevic 
تنيأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تػسيرأل منتتػبة أو منبطحػة مسػتقيمة أو متموجػة 

نلي  دأل ندم ي الكونيدات  1تحتو   مايكروف 10-7×  90   الموف  ذات حواجز م وا ية ياحبة
جػػدا    تػػولجانية مقموبػة أو متػػوردأل اليػػكؿ    نػػؽ الكونيػػديا يزيػػد مفػردأل أو بيػػكؿ ساسػػؿ متػػيرأل 

حواجز مستعر ة و ػدد  10-7تحتو    مايكروف 40-15×  440-120 مي طوؿ الكونيديا   
مػف الحػػواجز الطوليػػة ينتيػػر المػرض  مػػي نباتػػات الػػدايتورا ويسػػبم مػرض التبقػػع وينتيػػر يػػي كػػؿ 

 ستاف والسوداف وأمريكا ودوؿ ألرو ي مف كوبا واثيوبيا وال ند وايطاليا والباك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوامؿ كونيدية وكونيداتي   Alternaria crassaالفطر: (26-1اليكؿ  
 
 
 

 

 

 



 23 

 .Alternaria porri (Ellis) Cif النوع:
تنيػػػأ الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مفػػػردأل أو بيػػػكؿ مجػػػاميع مسػػػتقيمة أو متموجػػػة مقسػػػمة م وا يػػػة يػػػاحبة 

نلػي  ػدأل نػدم ي الكونيػدات مفػردأل مسػتقيمة أو منحنيػة  1  تحتو   مايكروف 10-5×  120الموف 
تسػػػػػتدؽ نحػػػػػو القمػػػػػة طػػػػػوؿ العنػػػػػؽ يماثػػػػػؿ طػػػػػوؿ الكونيػػػػػديا   م وا يػػػػػة  اليػػػػػكؿ تػػػػػولجانية مقموبػػػػػة

حاجز مستعرض ومد تحتو   مي  12-8مايكروف   تحتو   20-15×  300-100  الموفذ بية
والثػـو يػي كػؿ اسػتراليا وكنػدا وكوبػا  ينتيػر الفطػر  مػي نباتػات البتػؿ يحواجز طولية أو مماسيه

سرا يؿ والياباف ويكاد يكوف  المي ا نتيار ي  ومتر والعراؽ وال ند وا 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 مػي مسػتعمرأل الفطر   ذات  نػؽ طويػؿ  كونيػدات   Alternaria porriالفطػر: (27-1اليػكؿ  
 ي أياـ يي الظاـ 6مدأل الح ف  ـ 25بدرجة حرارأل  PDAوسط 

  
 Alternaria carthami Chowdhury النوع:

ي الكونيدات  8-5×  90  الموفالحوامؿ الكونيدية بسيطة مستقيمة أو متموجة م وا ية أو زيتونية 
نحنيػػػػة ممػػػػيا تػػػػولجانية أو متػػػػوردأل اليػػػػكؿ مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ ساسػػػػؿ متػػػػيرأل جػػػػدا  مسػػػػتقيمة أو م

حػاجز مسػتعرض  11-7تحتػو    مػايكروف  26-15×  110-60تتلتر  ند الحػواجز أحيانػا 
ينتيػر يػي  ػدد مػف النباتػات يكػوف بقػع  يتستدؽ نحػو القمػة  حواجز طولية ومماسية 7وأكثر مف 

سرا يؿ وزامبيا وروسيا ي يير منتظمة يتيم البرا ـ الز رية ينتير يي كؿ مف نثيوبيا وال ند و   ا 
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 650حوامؿ كونيدية وكونيدات   موأل التكبير   Alternaria carthamiالفطر: (28-1اليكؿ  
X  اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971  

 Alternaria sesame (Kawamura) Mohanty & Behera النوع:
 Microsporium sesame Kawamura : المرادؼ العائ 

يأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع بسيطة ومستقيمة ومتموجة مقسمة م وا ية يػاحبة تن
مايكروف ي الكونيدات مفردأل أو  9-5×  133نلي  دأل ندم    1تحتو   الموف أو م وا ية تفرا 
كونيديا مستقيمة أو منحنية مميا تستدؽ بيكؿ  نؽ طويؿ يتؿ طولػه نلػي  2بيكؿ ساسؿ مف 

حػػاجز مسػػتعرض  11-6ممسػػا  ي تحتػػو  الموف  ؿ الكونيػػديا   م وا يػػة ذ بيػػة يػػاحبة ػػعؼ طػػو 
 33-14×  263-93و ػػدد مػػف الحػػواجز الطوليػػة أو المماسػػيه  ػػادأل تتلتػػر  نػػد الحػػواجز   

رات وسػيقاف نباتػات الفتيػة ادوي ػاجـ البػ Sesamum indicumينتيػر  مػي نبػات ي مػايكروف 
سػػرا يؿ ويكػػوف بقػػع ييػػر منتظمػػة ينتيػػر يػػي كػػ ؿ مػػف أيسانسػػتاف والبرازيػػؿ واليونػػاف وال نػػد والعراموا 

 ي Ellis, MB 1971)  والياباف والسوداف وتركيا وأمريكا وروسيا ي

 
 
 
 
 
 
 

 PDAمسػتعمرأل الفطػر  مػي وسػط و  كونيػدات  Alternaria sesameالفطػر: (29-1اليػكؿ  
 ي ـ 25 ند 

 

 

A B 
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 Alternaria dauci (Kuhn) Groves & Skolko النوع:
 Macrosporium crotae و Sporidesmium exitiosum Kuhn :المرادفػات العػائ ة

Ellis & Langlosi  وA. crotae (Ellis & Langlosi) Stevenson & William 

م وا ية زيتونيػة    مقسمة الي تنيأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع مستقيمة أو متموجة
مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل أو بيػػػكؿ ساسػػػؿ مػػػف لميتػػػيف  13-6×  83   المػػػوف أو م وا يػػػة

ثاثػػة أ ػػعاؼ طػػوؿ جسػػـ طويػػؿ يتػػؿ نلػػي مسػػتقيمة أو منحنيػػة   تػػولجانية مقموبػػة ل ػػا  نػػؽ 
 453-133مػع تقػدـ العمػر    المػوف الكونيديا ي م وا ية زيتونية ياحبة تتحوؿ  حقا نلػي م وا يػة

نلػػي  ػػدأل حػػواجز  1حػػاجز مسػػتعرض و  11-7مػػايكروف بمػػا يي ػػا العنػػؽ   تحتػػو   16-26× 
طوليػػػة أو مماسػػػيه   العنػػػؽ متفػػػرع مػػػرأل واحػػػدأل نسػػػتدؽ ي يسػػػبم الفطػػػر لفحػػػة أوراؽ الجػػػزر وأيػػػراد 

 يEllis, MB 1971) العا مة المظمية  المي ا نتيار ي 

 

 

 
 
 
 
 
( ايمػامينظر مومستعمرأل الفطر  ال كونيدات       Alternaria dauciالفطر: (30-1اليكؿ   

 ي ـ 25يي أياـ  7لمدأل  PDA مي وسط 
 Alternaria passiflorae Simmonds النوع:

تنيأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع بسيطة ونادرا  ما تكػوف متفر ػة تسػتدؽ نحػو القمػة 
مايكروف ي  13-6×  123  ممسا  تحتو   مي  دد مف الندم    الموف م وا ية ياحبة  مقسمة

كونيدات يي المزر ػة   مسػتقيمة نلػي منحنيػة  5فردأل  مي العا ؿ وبيكؿ ساسؿ مف الكونيدات م
حػػػاجز مسػػػتعرض  12-5تػػػولجانية مقموبػػػة تسػػػتدؽ بيػػػكؿ  نػػػؽ بطػػػوؿ جسػػػـ الكونيػػػديا تحتػػػو  
 29-14×  253-133ومميػػػػػؿ مػػػػػف الحػػػػػواجز الطوليػػػػػة أو المماسػػػػػيه تتلتػػػػػر  نػػػػػد الحػػػػػواجز 

مرض التبقع البني سجؿ يي  دد مف البمػداف من ػا  مايكروف ي ينتير يي  دد مف النباتات يسبم
 يEllis, MB 1971) استراليا وكينيا ونيوزياندا وتنزانيا وزامبيا ي 

 

A B 
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حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات   مػوأل         Alternaria passifloraeالفطػر:(31-1اليػكؿ  
  يEllis, MB 1971  اليكؿ نقا  ف  X 650التكبير 

 
 .Alternaria padwickii (Ganguly) M. B. Ellis comb. Nov النوع:

 Trichoconis padwickii Ganguly :المرادؼ العائ 

السزوؿ الفطرية سطحية مسمػورأل جز يػا  يكػوف أجسػاـ حجريػة كرويػة أو يػبه  المستعمرات متديقة و
كونيديػػػة مػػػايكروف مطػػرا  ي الحوامػػؿ ال 233-53 المػػوف   سػػودا   يػػبكية الجػػػدراف اليػػكؿ  كرويػػة
ممسا  ي الكونيدات مستقيمة أو منحنية مسزلية نلي  مايكروف مت لمة  ند القمة  3-4×  183

-11×  173-95  ممسا  نلي مثألمػة تولجانية مقموبة ذات  نؽ طوله نتؼ طوؿ الكونيديا 
يػػي أوراؽ الػػرز ويسػػبم مػػرض التبقػػع  الفطرينتيػػر  يحػػواجز مستعر ػػة 4تحتػػو   مػػايكروف  23

 يEllis, MB 1971)  مف متر وال ند وماليزيا ونيجيريا يسجؿ يي كؿ 

  
 
 
 
 
 

 يكونيدات         Alternaria padwickiiالفطر:(32-1اليكؿ  
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 Alternaria macrospore Zimm النوع:
 .Aو   Sporipesmium lomgipedicellatum Reichert :المرادفػػػػات العػػػػائ ة

lomgipedicellatum Snowden  

مسػػتقيمة أو متموجػػة تسػػتدؽ   بسػػيطة   ؿ الكونيديػػة مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع منتتػػبةتنيػأ الحوامػػ
 9-4×  83نلػي  ػدأل نػػدم    1مقسػمة تحتػو   مػي  المػوف  م وا يػة يػاحبة  تػدريجيا  نحػو القمػة

كونيػػػديا مسػػػتقيمة أو منحنيػػػة  2مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل أو بيػػػكؿ ساسػػػؿ متػػػيرأل تحتػػػو  
حػػواجز مستعر ػػة و ػػدد مػػف الحػػواجز الطوليػػة أو  9-4تحتػػو   مػػي   اليػػكؿتػػولجانية مقموبػػة 

ذات  نػػػػػػؽ متوسػػػػػػع ي  مػػػػػػايكروف  22-15×  183-93  تتلتػػػػػػر  نػػػػػػد الحػػػػػػواجز المماسػػػػػػيه 
  مي القطف ويسبم بقع بنية حمقية سجؿ يي كؿ مف استراليا والبرازيؿ والتيف  الفطرينتير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات   مػوأل         Alternaria macrosporeالفطػر:(33-1اليػكؿ  
 ي Ellis, MB 1971  اليكؿ نقا  ف  X 650التكبير 

 
 Alternaria ricini (Yoshii) Hansford النوع:

 Macrosporium ricini Yoshii :المرادؼ العائ 

  تنيأ الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيػكؿ مجػاميع منتتػبة بسػيطة مسػتقيمة أو متموجػة   مقسػمة 
مػايكروف ي الكونيػدات  9-5×  83نلػي  ػدأل نػدم ي  1ممسا  تحتو   مي   م وا ية ياحبة الموف

تسػػتدؽ  اليػػكؿ كونيػػديا   مسػػتقيمة نلػػي منحنيػػة تػػولجانية مقموبػػة 2مفػػردأل أو بيػػكؿ سمسػػمة مػػف 
بيكؿ مفاجئ مكونة  نؽ طوله  عؼ طوؿ جسـ الكونيديا   م وا ية ذ بية نلي م وا ية حمرا    

حػػػواجز مستعر ػػػة و ػػػدد مػػػف الحػػػواجز الطوليػػػة أو المماسػػػيه تتلتػػػر  13-5  تحتػػػو  ممسػػػا  
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مػايكروف بمػا يي ػا العنػؽ ي ينتيػر الفطػر يػي نبػات  27-13×  173-73أحيانا  ند الحػاجز   
اللػػروع ويسػػبم تحطػػيـ يػػديد يػػي البػػادرات و ايوراؽ والنػػواأل الز ريػػة ي ينتيػػر يػػي كػػؿ مػػف بمساريػػا 

 يEllis, MB 1971)  ومانيا وروسيا وبمداف ألرو يواثيوبيا والياباف ور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اليػكؿ نقػا  ػف حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات         Alternaria riciniالفطػر:(34-1اليػكؿ  
Ellis, MB 1971ي  

  Alternaria conjuncta  Simmons: النوع

 222ثانويػة أطػوؿ مػف مايكروف    متفػرع  يحمػؿ حوامػؿ كونيديػة  x 0 252الحامؿ الكونيد    
مػايكروف     x 22-20  05-62مػايكروف    مقسػـ  يحمػؿ كونيػدات  نػد القمػة      الكونيػديا : 

حػػػػواجز  .م وا يػػػػة داكنػػػػة المػػػػوف     ا ميميجيػػػػة  نلػػػػي بي ػػػػوية متطاولػػػػة     معنقػػػػة     تت ػػػػمف 
 5-0حػػاجز طػػولي   مػػػد تتجمػػع الكونيػػدات بيػػكؿ  ساسػػؿ  بسػػػيطة  0-2مسػػتعرض و تحتػػو  

المػوف  كونيديا       لػوف المسػتعمرأل زيتونيػة با تػة 62-02كونيدات وساؿ  متفر ة تحتو   مي 
 ي(PCA مي وسط أكار البطاطا والجزر 

 
 
 
 
 
 
 

 حوامؿ كونيدية وكونيداتي  Alternaria conjuncta  Simmons( الفطر : 65-2يكؿ   
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 Alternaria japonica Yoshii:   النوع

 Alternariaو  Alternari raphani J.W.Groves & A.J.Skolkoليا عة : المراديات ا

mattiolae P.Neegraad 
الحامؿ الكونيد  تكوف  مي نو يف الحوامؿ الكونيديػة ايوليػة  تنيػأ مػف السػزوؿ الفطريػة 

 32-02 مي سطا اآلكػار متفر ػة أو ييػر متفر ػة  مسػتقيمة أو منحنيػة    أسػطوانية   طول ػا  
تنيػػأ منػػه كونيػػدات  المػػوف مػػايكروف   ديػػدأل الحػػواجز   م وا يػػة يػػاحبة .-5وسػػمك ا  مػػايكروف 

 3مػػػايكروف وسػػػمكه    32مفػػػردأل أو بيػػػكؿ ساسػػػؿ  ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة الثانويػػػة  أطػػػوؿ مػػػف 
حػػػواجز   تػػػفرا  يػػػاحبة المػػػوف      الكونيػػػديا  6-0مػػػايكروف   متفػػػرع    مقسػػػـ  يحتػػػو   مػػػي 

ة  تسػػتدؽ باتجػػا  القمػػة تنػػتفخ بعػػض اللايػػا مػػع تقػػدـ العمػػر تكسػػم : ػػيقة نلػػي بي ػػوية متوسػػع
 222x02-62-82وتتبا الكونيدية داكنة  ند الن ل     lumpyالكونيديا مظ ر كثير الكتؿ 

( حواجز أو جدر .  0-0  تت مف   مايكروف يير معنقة    تنيأ مف ثقوم  تتفتا باتجا  القمة
كػوف يػديدأل التلتػر  نػد الحػواجز العر ػية   اللايػا جدر  مودية أو طوليػة ت 0-2 ر ية و 

القميػػػة تكػػػوف مسػػػتدمة نلػػػي مسػػػتديرأل بينمػػػا اللايػػػا القا ديػػػة تكػػػوف مسػػػتديرأل ي ا بػػػواغ الكاميديػػػة 
 يمايكروف    .-5متعددأل  م وا ية تفرا   تتكوف مف لمية واحدأل وسطية المومع مطر ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكونيداتحوامؿ كونيدية و   Alternaria japonica( الفطر :  36-1اليكؿ  
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 Apiocarpella H. Sydow & Sydow الجنس:
Apiocarpella sp. :النوع 

  مسطػػاأل  اليػػكؿ  يػػبة رأسػػية  المػػوف مػػايكروف    سػػودا   x 062-563 3.2-0.2البكنيػػديا  
القا ػدأل   متحػد  نػد   بسػيط    الحامػؿ الكونيػد  يػفاؼي  الجػدار ماسػي  المػوف بيعيرات بي ػا 

 x  -6 )0..-3.6(23.8- -23.6-22( ..8-  االكونيػػػػػػػدي  يويحمػػػػػػػؿ كونيػػػػػػػدات يػػػػػػػي القمػػػػػػػة 
القمػة حػادأل القا ػدأل    مسػتديرأل اليػكؿ    بي يه نلػي مسزليػة الموف مايكروف يفاية  أو يبه يفاية

 ي يير متساوية  لايا  0- 6 مف نادرا لميتيف و  تتكوف مف 

 

 
: حامػؿ كونيػد  وكونيػديا   Cبكنيػديا  –Apiocarpella sp. A :B   الفطػر:(37-1اليػكؿ    

D  ي : كونيديا 
 .Arthrinium Kunze ex frالجنس:  

و  Sporophleum Nees ex Linkو  Camptoum Linkالمرادفػػػػات العػػػػائ ة 
Microtypha Speg. 

كػا النػو يف  المستعمرات متراتة كثيفة  سودا  نلي سودا  م وا ية المػوفي الحوامػؿ الكونيديػة مػف
 2منتتػم     بسػيط   يحمػؿ تنيا مفػردأل أو بيػكؿ مجػاميع ي   المتلتتة ويير المتلتتة 

-5كونيػدات وحيػدأل اللميػة   ي الكونيػدات مفػردأل ل ػا أيػكاؿ متميػزأل  ػدأل كونيػدات  نػد القمػة    -
 ي .Apiospora montagneiSaccي الطػور الجنسػي: ( مػايكروف    نػد القمػة  3.8-  5..

Watanabe 2002ي 
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 كونيديا  ي –Arthrinium. A :B   الفطر (  38-1اليكؿ  
  : Arthrinium caricicolaالنوع 

ي الحوامػؿ  المػوف سودا  داكنة نلي م وا يػة  مايكروف  433-153مطر ا    المستعمرات متراتة
أو مػػػػايكروف ي الكونيػػػػدات مسزليػػػػة  4.5-2×  136  بسػػػػيطة   الكونيديػػػػة منتتػػػػبة أو منبطحػػػػة 

مػػػػايكروف ي ينتيػػػػر  مػػػػي نبػػػػات  13-7.5×  53-33  المػػػػوفم وا يػػػػة داكنػػػػة   تيػػػػبه السػػػػيجارأل 
Carex  يي دوؿ روسيا و ألمانيا وينمندا والسويد ي Ellis, MB 1971 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 كونيدات ي   Arthrinium caricicola :فطرال(  39-1عكل ) 
 

 Arthrinium sphaerospermum(Corda )M.B.Ellis :النوع 

المسػػتعمرات متسػػايرأل التركيػػم   تكػػوف سػػطحية  مػػي ايوراؽ النباتيػػة متراتػػة مسػػتديرأل أو بي ػػوية 
  1.5-1×65اليكؿ  سودا  الموفي الحوامؿ الكونيدية منتتبة أو منبطحة   بسيطة   
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مػػايكروف ي الكونيػػدات  دسػػية اليػػكؿ   ذ بيػػة داكنػػة م وا يػػة المػػوف مػػع حزمػػة يػػفاية تػػربط جػػانبي 
يديػػػة يالفطػػػػر ينتيػػػػر  مػػػػي نباتػػػػات الليػػػػزراف والقتػػػػم ونباتػػػػات ألػػػػرو    ػػػػالمي اينتيػػػػاري الكون

 (Ellis, MB 1971ي 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
× 1000كونيدات ي مػوأل التكبيػر  Arthrinium sphaerospermum :الفطر( 40-1عكل ) 

 باستثنا  ما يحتو   مي تدريجة مياس ي
 

Arthrobotrys oligospora  Fresenius : النوع  

مػػايكروف    منتتػػم  يػػفاؼ       5.5x.-8-022المظ ػػر اللػػارجي لمفطػػر : الحامػػؿ الكونيػػد  
 مػػي أذينػػات يػػي الجػػز  العمػػو  أ مبػػة الترتيػػم  تنيػػانيػػدات  متعو ك 3-0فرع   يحمػػؿ نػػادرالتبسػيط  

حياي ػػة اييعػػد الفطػػر مػػف العوامػػؿ   مػػايكروف 00.5x22.0-26.8-5..2 نػػد القمػػة   الكونيديػػة 
 ي Watanabe 2002 يداف يي التربةدرس الالتي تفت

 
 

 Bكونيديػة   حوامػؿكونيػديا و  –Arthrobotrys oligospora. A :C   الفطر:(41-1ليكؿ  ا
 : كونيديا  
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 Aspergillus Mich. : Fr:  الجنس

يعػد الجػػنس أسػػبرجمس مػف  أكثػػر الفطريػػات يػػيو ا وحػدوثا  مػػي الكػػرأل اير ػية  ومسػػـ مػػف أنػػواع 
جمس م مة أمتتادية يػي تتػنيع ايحمػاض الع ػوية واينزيمػات ول ػا تػأثيرات سػمبية الفطر أسبر 

يػػػػي أنتػػػػاج السػػػػمـو الفطريػػػػة المسػػػػرطنة كسػػػػمـو ايياتوكسػػػػيف وتعفػػػػف ويسػػػػاد اييذيػػػػة   وتيػػػػير 
بم  يطرية وأكثر ا تعقيدا   و ف ذا الجنس  و مف بيف أكبر ايجناس ال الدراسات التتنيفية الي أف

نو ػػػا من ػػػا ايكثػػػر يػػػيو ا   وسػػػيتـ يػػػي  ػػػذا الفتػػػؿ  30تعػػػد  نو ػػػا   و 150طػػػر  ػػػدد أنػػػواع الف
 نو ا مف أنواع  ذا الجنس ي 21وتؼ 
 Aspergillus brevipes Smith: النوع

مت ػلـ  وسػميؾ الجػدار و بسػيط  ومػايكروف   يػفاؼ  x 5-6.8 125.5-35الحامػؿ الكونيػد  
وتػمة يحمػؿ كونيػدات تولػد مػف تػؼ واحػد  يبة رأسي أوأ ميميجي   ند القمة يتػطما  ميػة بالح

مػايكروف    الػرأس الكونيػد   x 3.7-4.5 10 -7.5مػف الفياليػدات  مػي الحوتػمة   الفياليػدات 
140- 325 x 15-20 مػايكروف  تتوالػد  6.3-4.2الكونيػدات  المػوفي مايكروف    أل ر داكف

   المػػوف حبة الػػي تػػفرا  م وا يػػةاليػػدات (    م وا يػػة يػػايالكونيػػدات بطريقػػة الفيالوسػػبور    مػػف ي
 Watanabe ي الوسط الػذ  ينمػو  ميػه الفطػر   لينة تتسامط  بس ولة  مي سطااليكؿ رأسية

 ي2002

.  
 B:: حامػؿ كونيػد  وكتمػة أبػواغ   Aspergillus brevipes. A الفطػر:(   42-1اليػكؿ  

 : كونيديا  ي Cاليدات وكونيديا  يحوتمة وي
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 Bمسػتعمرأل الفطػر منظػر امػامي  و:  Aspergillus brevipes. A الفطػر:(  43-1اليػكؿ   
 ـ 25يي الظاـ  ند  MEAمنظر لمفي  مي وسط: 

 

Aspergillus fumigatus Fresenius :  النوع  

مت ػػلـ  تػػولجاني و رميػػؽ الجػػدار و بسػػيط  ومػػايكروف   يػػفاؼ   125- 55الحامػػؿ الكونيػػد 
   س( مػػػايكروف    يحمػػػؿ ر 16.3- 14.6-13.3( 12.5- نػػػد القمػػػة مكػػػوف حوتػػػمة  قديػػػة  

اليػدات يكونيػدات تولػد مػف تػؼ واحػد  مػف الفال يمػايكروف  x 15-55 243.3-175.1 ةكونيدي
 2.7-2.4  الكونيػدات  ةداكنػ ا مايكروف      ل ر  x 2.5 4.9-3.6 فياليدات مي الحوتمة  ل

اليػػدات (  الكونيػػدات  مػػي  ي ػػة أ مػػدأل   يي مػػايكروف  تتوالػػد الكونيػػدات بطريقػػة الفيالوسػػبور    مػػف
 يWatanabe 2002ميوكة مميا  و   اليكؿ  رأسية  الموفل را  ياحبة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 و: حامػػؿ كونيػػد  وكتمػػة أبػػواغ  Aspergillus fumigatus. A  الفطػػر:(  44-1ليػػكؿ  ا

 يمستعمرأل الفطر منظر امامي :  Bكونيديا  ي و اليدات يحوتمة وي
 

 

 

A 
B 

 

 

A B  
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  Aspergillus candidus: وعالن
 9-0الفياليػد   مايكروف  01-11مايكروف  الحوتمة متباينة  011-011الحامؿ الكونيد  

مػػػايكروف  يكػػػوف الفطػػػر مسػػػتعمرات مسػػػتوية ييػػػر  5.0 -0.0الكونيػػػدات كرويػػػة  يمػػػايكروف  
بي ػا    ميقة وكثيفة ذات سطا محبم الي متموج الر  س الكونيدية مزدحمػة   السػزوؿ الفطريػة

تكسػػم المسػػػتعمرأل لونػػػا أبي ػػػا   التػػػبسات العكسػػية يػػػاحبة أو تػػػفرا  برتقاليػػػة ي مطرمسػػػتعمرات 
بأسػتثنا    CYAممػـي و ػي كػذلؾ  وسػط   00-11الفطػر  مػي وسػط أكػار لاتػة اليػعير و 
 ـ SDA 00 مي  الموف كوف التبسات العكسية تكوف م وا ية يامقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : B و كونيػدات  مػؿ كونيػد اح: Aspergillus candidus    A ( الفطػر: 04-1ليػكؿ  
 منظر أماميي   MEAمستعمرأل الفطر  مي وسط 

 
 

  Aspergillus clavatus Desmazières: النوع

 8-0الفياليػػػػػػد   مػػػػػػايكروف  01x001  الحوتػػػػػػمة متباينػػػػػػة ممػػػػػػـ 1.5-5الحامػػػػػػؿ الكونيػػػػػػد  
كػوف الفطػر مسػتعمرات مسػتوية ييػر  ميقػة ي   مايكروف .ي0 -5الكونيدات كروية  يمايكروف  

 الي متموج الر  س الكونيدية مزدحمة   السزوؿ الفطريػة بي ػا  بيكؿ  ناميدذات سطا  مفككةو 
ي مطرمسػتعمرات الفطػػر المػػوف   التػبسات العكسػػية يػاحبةالمػػوف تركوازيػةالمسػػتعمرأل    لػوف  المػوف

 & Pittممػػػـي  CYA  51-00 مػػػي وسػػػط أكػػػار لاتػػػة اليػػػعير و كػػػذلؾ  وسػػػط  

Hocking 1990ي 
 

 

A 
 

B 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أٗام هي الحضي  7اث بؼذ هغتؼوش: Aspergillus clavatus    Aالفطر: (  00-1اليكؿ  

:     J:حوامؿ كونيدية -D   I  كونيد   حايم: CYA   ،C- Bم  ػلٔ ّعط  25كٖ 
 51تدريجة القياس = Eو  Dييكاؿ  مايكروف بأستثنا  ا 11يتدريجة القياس= كونيدات 
 ي0110وجما ته  Varga اليكؿ نقا  ف مايكروف
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 Aspergillus rhizopodus Rai, Wadhwani & Agarwal النوع:

-0مايكروف والثاني   50-11× 811-018الحامؿ الكونيد   تكوف بطرازيف   ايوؿ  
مايكروف  والثاني  50-11×104-01مايكروف   الحوتمة بطرازيف   ايوؿ   54×ممـ 00

 مايكروف   أ ميميجية اليكؿ  5-0.0×0.0×0.0-0مايكروف يالكونيدات  09×088
 يممسا   
 

 
 

 

أياـ ح ف  11: مستعمرات بعد  Aspergillus rhizopodus A ( الفطر :  08-1اليكؿ  
: كونيدات  J: حوامؿ كونيدية    C –I: حوامؿ كونيدية    CYA    B ـ  مي وسط  00يي 

 اليكؿ نقا  ف مايكروف  E =51و Dاييكاؿ مايكروف بأستثنا   11ي تدريجة القياس =
Varga  ي0110وجما ته 
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 Aspergillus longivesica Huang & Raper النوع :

-1.0مػػػايكروف   والثػػػاني  11.0-0×001-81الحوامػػػؿ الكونيديػػػة تكػػػوف بطػػػرازيف   ايوؿ 
مػػػػػايكروف متطاولػػػػػة  011-151×ممػػػػػـ  5.0-0.0سػػػػػـ يالحوتػػػػػمة بطػػػػػرازيف   ايوؿ  0.0

مػػػايكروف   رأسػػػية الػػػي دورميػػػة اليػػػكؿ   رميقػػػة  54-18  والثػػػاني تػػػولجانية  سػػػميكة الجػػػدراف 
مػػايكروف   رأسػػية اليػػكؿ  0-0.8×14.8-0.0يػػدات تكػػوف بطػػرازيف   ايوؿ الجػػدراف ي الكون

مػػػػايكروف   أ ميميجيػػػػة الػػػػي كمثريػػػػة  5.0-0.0×0.0-5.0الػػػػي أ ميميجيػػػػة اليػػػػكؿ   والثػػػػاني 
 . اليكؿ

.  

 
 

أياـ  11: مستعمرات بعد ح ف  Aspergillus longivesica   A( الفطر  09-1اليكؿ  
: كونيدات ي تدريجة القياس يس  J: حوامؿ كونيدية    CYA   B –Iـ  مي وسط  00يي 

 Varga اليكؿ نقا  ف مايكروف E =51و  Dمايكروف  بأستثنا  اييكاؿ  11اييكاؿ =
 ي0110وجما ته 
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  .Aspergillus giganteus Wehmer, Mem :النوع

المسػػػتعمرات  ملمميػػػة المظ ػػػر    تبػػػدو بي ػػػا   وتتػػػبا زرمػػػا  يػػػاحبة الػػػي ل ػػػرا   زيتونيػػػة   
الحوامؿ الكونيدية تكوف ي  CZAالموف    التبسات العكسية تفرا   تبسيي با ته ي   مي وسط 

ينتيمترات طػػو    الحوتػػات بطػػرازيف    ايوؿ ( ممػػـ والثػػاني  ػػدأل سػػ0  5-0بطػػرازيف   ايوؿ 
 411-011مػػػايكروف  مػػػي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة القتػػػيرأل   والثػػػاني  51-01× 111-001

-5.0مػػػػػايكروف   مػػػػػي الحوامػػػػػؿ الطويمػػػػػة   تػػػػػولجانية اليػػػػػكؿ ي الكونيػػػػػدات  101-181×
 مايكروف   أ ميميجية  اليكؿ   سميكة الجدراف   ممسا  ي 0.0-5×0.0

. 

 
 

 

 00أياـ يي  0: مستعمرات بعمر  Aspergillus giganteus A ( الفطر : 01-1اليكؿ  
القياس لنيكاؿ  : كونيدات ي تدريجة  J: حوامؿ كونيدية     B –Iي  CYAـ  مي وسط 

 ي0110وجما ته  Varga اليكؿ نقا  ف مايكروف  E =51و  Dمايكروف  بأستثنا   11=
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  .Aspergillus ochraceus K. Wilh: النوع

مػػايكروف    10-9مػػايكروف  الفياليػػد  01-00  الحوتػػمة ممػػـ    1.0- 1الحامػػؿ الكونيػػد  
أو يػبه  الكونيػدات كرويػة اي مػي من ػا    تحمؿ متيو ت مزدحمة يػوؽ  مػي النتػؼ أو الثمثػيف 

  ممسػػػا  الػػػي مثألمػػػة    تتوالػػػد بيػػػكؿ ر  س  موديػػػة متراتػػػة     مػػػايكروف 5.0 -0.0كرويػػػة 
  السػػزوؿ الفطريػػة بي ػػا        الػػي ملػػرزأل ملمميػػة أو متموجػػة يكػػوف الفطػػر مسػػتعمرات مسػػتوية 

  التػػػبسات  الػػػي ورديػػػة ذ بيػػػة  بي ػػػا     المػػػوف  نػػػد المراحػػػؿ المبكػػػرأل تتحػػػوؿالمسػػػتعمرأل  لػػػوف 
       ي ي مطرمسػػػتعمرات الفطػػػر  مػػػي وسػػػطرماديػػػة برتقاليػػػة   الػػػي ل ػػػرا  داكنػػػة العكسػػػية 

CYA و MEA  01-00 يكػػوف أجسػػاـ حجريػػة أحيانػػا  ي  ممػػـ Pitt & Hocking 

 ي1990
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 MEA مسػتعمرأل الفطػر  مػي وسػط: Aspergillus ochraceus  A( الفطػر: 01-1يػكؿ  
 يكونيداتحوتمة و  و حامؿ كونيد :  B  منظر أمامي

 

 

  Aspergillus sydowii ( Bainier & Satory ) Thom & Church: النوع 

 01-11  الحوتػمة مػايكروف تتكػوف بيػكؿ ر  س يػعا ية    011-001الحامؿ الكونيد  
اليكؿ     ذات  يةكرو   مايكروف 5.0-0.0الكونيدات  مايكروف     11-0مايكروف  الفياليد 

  سطا ميوؾ     تتوالد  بيكؿ ر  س  موديػة متراتػة  مػي النتػؼ العمػو  مػف الحوتػمة     
  السػػػزوؿ الفطريػػػة  مسػػػتوية الػػػي ملرزيػػػة مجعػػػدأل ممػػػيا  ملمميػػػة كثيفػػػة   يكػػػوف الفطػػػر مسػػػتعمرات 

   ف   المػػػػو  تركػػػػواز  داكػػػػف المسػػػتعمرأل   الػػػػر  س الكونيديػػػػة مفككػػػة الػػػػي كثيفػػػػة    لػػػػوف بي ػػػا  

 

A B 
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  ي  مسػتعمرات الفطػر  مػي وسػط ي مطػريػاحبه   الػي برتقاليػة م وا يػة     التبسات العكسػية 
CYA و MEA  14- 00 ي  ممـ    Pitt & Hocking 1990 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  A: x512حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات   Aspergillus sydowii(الفطػػر: 00-1يػػكؿ  
B: x1600  وC :x1750   الشكل ًوال ػيDe Hoog, G. S  َ2000ّرواػت. 

 

 
    Asprgillus terreus  Thom: النوع

  مػػػػايكروف تتكػػػػوف بكميػػػػات كبيػػػػرأل و بيػػػػكؿ ر  س يػػػػعا ية    250-100الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  
 مػػػايكروف  0.0-1.8 الكونيػػػدات  مػػػايكروف     8-5مػػػايكروف  الفياليػػػد  01-15الحوتػػػمة 

بيػػػكؿ ر  س  موديػػػة متراتػػػة  مػػػي النتػػػؼ اليػػػكؿ     ذات سػػػطا أممػػػس     تتوالػػػد   كرويػػػة
  السػػزوؿ الفطريػػة  مسػػتوية  ملمميػػة كثيفػػة   يكػػوف الفطػػر مسػػتعمرات   العمػػو  مػػف   مػػايكروف   

تػػفرا  الػػي كريميػػة أو كريميػػة المسػػتعمرأل   الػػر  س الكونيديػػة مفككػػة الػػي كثيفػػة    لػػوف بي ػػا  
 ي مطػػػرة  الػػػي م وا يػػػة تػػػفرا       يػػػاحبه   الػػػي م وا يػػػة با تػػػ  التػػػبسات العكسػػػية  داكنػػػة    

 & Pitt    ي  ممػػـ MEA  01- 41 و CYA  ي  مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط

Hocking 1990 
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الزابػؾ  مسػتعمرأل الفطػر  مػي وسػط: Aspergillus terreus      Aالفطػر: ( 00-1يػكؿ  
 حامؿ كونيد  وكونيدات: CZP   B  دوكس

 
 

    Aspergillus ustus ( Bainier ) Thom & Church: النوع

  مػػػػايكروف تتكػػػػوف بكميػػػػات كبيػػػػرأل و بيػػػػكؿ ر  س يػػػػعا ية    300-100الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  
 الكونيدات  مايكروف     7-5مايكروف  الفياليد  16-10 كروية الي كمثرية اليكؿ  الحوتمة
 موديػػػة اليػػػكؿ     ذات سػػػطا ليػػػف     تتوالػػػد  بيػػػكؿ ر  س  كرويػػػة مػػػايكروف  5.0-0.0

مسػػتوية أو ملرزيػػة    يكػػوف الفطػػر مسػػتعمرات   متراتػػة  مػػي النتػػؼ العمػػو  مػػف   مػػايكروف   
  الػػػػر  س الكونيديػػػػة مفككػػػػة الػػػػي كثيفػػػػة    لػػػػوف  رماديػػػػة  المػػػػوف  بي ػػػػا   السػػػػزوؿ الفطريػػػػة     

    التػػػػبسات العكسػػػػية  تػػػػفرا  الػػػػي كريميػػػػة أو كريميػػػػة داكنػػػػة أو رماديػػػػة  المػػػػوف     المسػػػػتعمرأل 
 و CYA ممػػـ  01-51 ي  مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط ي مطػػرم وا يػػة با تػػة           

MEA  01- 01 ي  ممـ    Pitt & Hocking 1990. 
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 ي حوامؿ كونيدية وكونيدات:: Aspergillus ustus     Aالفطر: (  05-1يكؿ  
   .Aspergillus versicolor ( Vuill ) Tirab: النوع 

  بكميػػات كبيػػرأل و بيػػكؿ ر  س يػػعا ية كيػػؼتت  مػػايكروف  411-511   ةامػػؿ الكونيديػػو الح
  8-5الفياليػػػػػػد   يمػػػػػػايكروف 16-10  متسػػػػػػايرأل أمػػػػػػرم يف تكػػػػػػوف كرويػػػػػػة  اليػػػػػػكؿ  الحوتػػػػػػمة
اليػػػكؿ     ذات سػػػطا ليػػػف ميػػػػوكة     كرويػػػة مػػػايكروف  0.0- 0 الكونيػػػدات  يمػػػايكروف  

   يمسػتوية أو ملرزيػة    يكػوف الفطػر مسػتعمرات  ييعا ية الترتيم  تتوالد  بيكؿ ر  س مفككة 
  الػػر  س الكونيديػػة مفككػػة الػػي كثيفػػة    لػػوف  الػػي برتقاليػػة المػػوف     بي ػػا   السػػزوؿ الفطريػػة 

 ي مطػر           المػوف م وا يػة برتقاليػة    التبسات العكسية ل را  رمادية  الموف  المستعمرأل 
 Pitt    ي  ممـ MEA  10- 00 و CYA ممـ  00-14 ي  مي وسطمستعمرات الفطر  

& Hocking 1990. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

:  B  تحوامؿ كونيدية وكونيدا: Aspergillus versicolor      Aالفطر: ( 00-1يكؿ   
 .منظر أمامي  MEA مي وسط  مستعمرأل الفطر
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 .Aspergillus niger van Tiegh :النوع

مايكروف   يفاؼ أو م وا ي ياحم   منتتم    x 10-14 740الحامؿ الكونيد  أطوؿ مف 
بسيط   سميؾ  الجدار مع لايا مدمية   ند القا دأل   مت لـ  تولجاني  ند القمة مكوف 

 مي   فياليداتوف    كونيدات تولد مف تؼ واحدأو تفيف   مف المايكر  75-55حوتمة 
مايكروف  تستدؽ بيكؿ حاد بأتجا  القمة          13.5 -5  فياليداتالحوتمة م وا ية يفاية  ال

(  يياليداتمايكروف  تتوالد الكونيدات بطريقة الفيالوسبور    مف  2.7-2.4الكونيدات 
أ مدأل كونيدية م وا ية  4رأس كونيد   يتيقؽ الي أكثر مف   الكونيدات  مي  ي ة أ مدأل بيكؿ

 يWatanabe 200  الكونيدات بيكؿ  كتمة سودا    رأسية   ميوكة مميا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: MEA    Bمسػػتعمرأل الفطػػر  مػػي وسػػط :  Aspergillus niger A (   55-1اليػػكؿ  
  وكونيدات  ي يياليداتو   حوتؿو وكتمة أبواغ  ةامؿ كونيديو ح

Aspergillus parasiticus Speare :  النوع  

مايكروف  منتتم   بسيط   ليف السطا     x 10.5-13.5 400الحامؿ الكونيد  أطوؿ مف 
مػايكروف   40-24مع لايا مدمية   ند القا دأل   مت لـ  تولجاني  ند القمة مكػوف حوتػمة 

واحػػػدأو تػػػفيف   مػػػف    تحمػػػؿ الحوتػػػمة ر وس كونيديػػػة   تتكػػػوف مػػػف كونيػػػدات تتوالػػػد بتػػػؼ
مػػايكروف   ل ػػرا  متػػفرأل   250-160الفياليػػدات   مػػي الحوتػػمة   تكػػوف الػػر وس الكونيديػػة  

مػػايكروف  تسػػتدؽ بيػػكؿ حػػاد بأتجػػا  القمػػة     الكونيػػدات  x 3.5-4.3 16.3-6.2 الفياليػػدات  
لكونيػػػػدات اليػػػػدات (    ايمػػػػايكروف  تتوالػػػػد الكونيػػػػدات بطريقػػػػة الفيالوسػػػػبور    مػػػػف ي  3.7-5.5

 يWatanabe 2002 ل را  ياحبة   رأسية   ميوكة 
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 B  - C: حامػؿ كونيػد  وكونيػدات     Aspergillus parasiticus  A(   56-1اليػكؿ  
 ي منظر أمامي  MEA:مستعمرأل الفطر  مي وسط Dوكونيدات  يياليدات:حوتمة و 

 
Aspergillus sp.، Sect. Clavati :  النوع  

 منتتػم     بسػيط   المػوف مػايكروف   م وا يػة يػاحبة   230-125الكونيػد  أطػوؿ مػف  الحامؿ
مػػػػايكروف   تحمػػػػؿ ر وس كونيديػػػػة   30-20نػػػػادرا مػػػػا يتفػػػػرع   ذات سػػػػطا اممػػػػس    الحوتػػػػمة  

125-160 x 42-70 أسػػػطوانية  أو ر وس تػػػولجانية  المػػػوف مػػػايكروف    ل ػػػرا  داكنػػػة  
  اليػكؿ دأو تػفيف   مػف الفياليػدات   مػي حوتػمة تػولجانية  تتوالد كونيدات بتؼ واحػ اليكؿ

  2.8-2.5الكونيػػػػدات   يمػػػػايكروف  تسػػػػتدؽ بيػػػػكؿ حػػػػاد بأتجػػػػا  القمػػػػة   2×6.5-6 الفياليػػػػدات  
مػػايكروف  تتوالػػد الكونيػػدات بطريقػػة الفيالوسػػبور    مػػف يياليػػدات (    الكونيػػدات ل ػػرا  يػػاحبة 

 يWatanabe 2000   ذات سطا ليف  اليكؿ   رأسية الموف
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: حامػؿ كونيػد  وكتمػة كونيػدات  Aspergillus sp., Sect. Clavati    A(   57-1اليػكؿ  

  B   حامػػؿ كونيػػد  وحوتػػمة طرييػػة :- C  يياليػػدات :  D كونيػػدات  ياليػػكؿ نقػػا  ػػف : 
2000Watanabe,ي 

Aspergillus sp., Sect. Wentii :  النوع  

مػػايكروف   م وا يػػة يػػاحبة  منتتػػم     بسػػيط    ذات  x 5 365الحامػػؿ الكونيػػد  أطػػوؿ مػػف 
مػػايكروف   تحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة م وا يػػة الػػي رماديػػة    تتوالػػد  30-20سػػطا اممػػس    الحوتػػمة  

كونيدات بتؼ واحدأو تفيف   مف الفياليدات   مي حوتمة تولجانية م وا يػة يػاحبة   رأسػية 
ؽ بيػػكؿ حػػاد بأتجػػا  القمػػة     الكونيػػدات مػػايكروف  تسػػتد x 2 6.5-6اليػػكؿ     الفياليػػدات  

( مػػػػػػػايكروف  تتوالػػػػػػػد الكونيػػػػػػػدات بطريقػػػػػػػة الفيالوسػػػػػػػبور    مػػػػػػػف يياليػػػػػػػدات (    6.3-  3.6-5.1
 Watanabe  2000,الكونيدات م وا ية  ياحبة   رأسية  أو أ ميميجية   ذات سطا ليف 

 
 
 
 
 
 
 
 

امؿ كونيد  و حوتػمة و و ح :Aspergillus sp., Sect. Wentii    A-B(   58-1اليكؿ  
 يكونيدات 
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 Aspergillus unguis(Emile-Wiel & Gaudin) Thom & Raper .النوع:     

الػػػر وس الكونيديػػػة سػػػعا ية نلػػػي  موديػػػة مفككػػػة  مػػػي الوسػػػط الزر ػػػي   الحامػػػؿ الكونيػػػد  ذات 
ايػا المولػدأل مػايكروف    الل 12-9جدراف ممسا    م وا ية با تة   الحولة ممعقيػة اليػكؿ مطر ا  

لمكونيػػدات ثنا يػػة التػػؼ ي الكونيػػدات ممسػػا  نلػػي ليػػنه   ل ػػرا  با تػػة المػػوف  كرويػػة اليػػكؿ   
يسػػبم امػػراض لننسػػاف ومن ػػا  و يػػا ع  مػػي الملمفػػات النباتيػػة ويػػي التػػرم. مػػايكروف 2.5-3.5

 .onychomycosis ( Grigoriu & Grigoriu, 1975)أتابة اي اير 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  حوتػػػؿو وكتمػػػة أبػػػواغ  ةامػػػؿ كونيديػػػو ح: Aspergillus unguis   A (   59-1اليػػػكؿ  
 يمنظر أمامي   MEAمستعمرأل الفطر  مي وسط :  B  وكونيدات  يياليداتو 
 

   ,Aspergillus puniceus Kwon & Fennell, apud Raper & Fennell: النوع 
مفككػػة  برتقاليػػة نلػػي تػػفرا   مسػػتعمرات الفطػػر متديقػػة   الػػر وس الكونيديػػة يػػعا ية نلػػي ا مػػدأل 

-37ياحبة   المفرزات وا حة   تفرا    التبسات العكسية تفرا  با تػة يالحوامػؿ الكونيديػة 
 4.3-2.5مايكروف ي الكونيدات رأسية  3.7-2.4×7-4.7مايكروف   الفياليدات  2.5-10×510

مع بيكؿ كتػؿ ييتواجػد مايكروف   لينه   لايا القدمية متطاولة وممتفة بيكؿ يير منتظـ   تتج
 يي الترم                                                       
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  حوتػػؿو تمػػة أبػػواغ وك ةامػػؿ كونيديػػو ح: Aspergillus puniceus   A (  60-1اليػػكؿ   
منظػر    ـ 25يػـو يػي  14الزابػؾ  مػر مسػتعمرأل الفطػر  مػي وسػط :  B  وكونيػدات  يياليػداتو 

  يأمامي
  

 Aspergillus flavus Link : النوع
  MEAالمسػػتعمرات متديقػػه رماديػػة ل ػػرا  نلػػي زيتونيػػة تػػفرا    مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط 

التػػػػبسات العكسػػػػية يػػػػاحبه نلػػػػي برتقاليػػػػة  CYAممػػػػـ مماثمػػػػة لتمػػػػؾ التػػػػي  مػػػػي وسػػػػط  50-70
 45-20ممػػػـ   م ػػوا ي يػػػاحم المػػوف الحوتػػػمة كرويػػػة    1-مػػايكروف 400يالحوامػػؿ الكونيديػػػة 

 5-3.5ي الكونيػػػػدات كرويػػػػة نلػػػػي يػػػػبه كرويػػػػة اليػػػػكؿ    فياليػػػػداتتحمػػػػؿ كػػػػؿ   والمػػػػايكروف   
  Asp.parasiticusفطػر مػايكروف ليػنة نلػي ممسػا  يمظ ػر المسػتعمرأل ييػابة ممػيا مسػتعمرأل ال

لكػػف ايوؿ ينػػتل كونيػػدات متباينػػة يػػي الحجػػـ  وتتػػراوع=ح مػػف الليػػنه نلػػي الممسػػا  وتكػػوف رميقػػة 
تكػوف الكونيػدات كرويػة اليػكؿ وسػميكة  Asp.parasiticus الجػدراف  مػي العكػس مػف ذلػؾ يػأف

 ي  Pitt & Healing 1997الجدراف ولينة السطا والحوتمة أتسر مما يي النوع ايوؿ ي
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حْاهل كًْ٘ذٗت ّكًْ٘ذاث ّسؤّط كًْ٘ذٗت   Aspergillus flavus ( اللطش 61-1شكل )

 . ّك٘ال٘ذاث
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   MEA         يطتؼًرة انفطر ػهى وضط  Aspergillus flavus   A( انفطر  62-1شكم )

 ،B  : يطتؼًرة انفطر ػهى وضطCZA . 

 

 Aspergillus awamori :النوع

يػػعا ية أو سػػـ    الػػر وس الكونيديػػة  5-4.5الزابػػؾ مطر ػػا  أكػػار يقػػة مي وسػػطدالمسػػتعمرات مت
مفتػػولة أو متيػػققة يػػي أ مػػػدأل  م وا يػػة م ػػي ة تػػفرا   الػػػي م وا يػػة زيتونيػػة أو م وا يػػة داكنػػػة 

يالحوامػػػػؿ  المػػػػوف يالتػػػػبسات العكسػػػػية تػػػػفرا الموف   ينػػػػتل مفػػػػرزات م وا يػػػػة داكنػػػةالمػػػػوفزيتونيػػػة 
 ي الكونيػػدات رأسػػيةمػػايكروف ي المتيػػو ت تسطػػي نتػػؼ الحوتػػمة 18-4×1510-120الكونيديػة 

سػـ MEA 7مػايكروف ي مطػر مسػتعمرات الفطػر  مػي وسػط  5.6-2.8نلػي يػبه رأسػية اليػكؿ   
ـ  م وا ية زيتونية نلي زيتونية داكنة   التبسات العكسية كريميػة  25أياـ مف الح ف يي  7بعد 

 يAsp.niger  ومؿ الفطر  مي انه  رم يي النوع  الموف 
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مسػػػتعمرأل الفطػػػر  مػػػي وسػػػط :  Aspergillus awamori   A( الفطػػػر: 36-1عػػػكل ) 
× 493حامػػػػػػػػػؿ كونيػػػػػػػػػد  : Cي منظػػػػػػػػػر امػػػػػػػػػامي  MEA:  مػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػط  Bالزابػػػػػػػػػؾ أكػػػػػػػػػار   

 ي× 1893وكونيدات
 Aspergillus nidulus Aspergillus  

 Aureobasidium Viala & Boyer: الجنس 
 Aureobasidium pullulans (De Bary) Arnaud النوع:

 10-2السػػػزوؿ الفطريػػػة يػػػفاية تتػػػبا م وا يػػػة داكنػػػة المػػػوف مػػػع تقػػػدـ  مػػػر المسػػػتعمرأل   سػػػمك ا 
مػػػايكروف  م وا يػػػة  8-5 مػػػايكروف ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف النػػػوع ييػػػر المتلتتػػػة   سػػػمك ا

 3-2×  6-4المػػػػػوف  ذات أ ػػػػػام جانبيػػػػػة   الفياليػػػػػدات رميبػػػػػة مفتوحػػػػػة الن ايػػػػػات ي الكونيػػػػػدات 
مػػايكروف ي الفطػػػر واسػػع ا نتيػػػار  مػػػي النباتػػات الميتػػػة و ػػزؿ مػػػف ال ػػػوا  ومػػف مجمو ػػػة المػػػواد 

.  ة لصنسػػػافالسذا يػػػة الملتمفػػػة ومػػػف ايليػػػام ي  ػػػالمي ا نتيػػػار يو ػػػو مػػػف الفطريػػػات الممر ػػػ

Watanabe, 2002 ي 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدريجػػة ،غػػزل الفطػػر ومسػػت مرات    Aureobasidium pullulans( الفطػػر  64-1عػػكل)
 مايكرون . 20القياس 

 

 

A B C 
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Aureobasidium sp.   النوع:
    5×54.2-32بطريقػػػػػػة الباستوسػػػػػػبور         كيػػػػػػؼالكونيػػػػػػدات تت يالحامػػػػػػؿ الكونيػػػػػػد  يا ػػػػػػم 

م السػػزؿ الفطػػر    مكونػػة كتمػػة مػػف ايبػػواغ   مػػي السػػزؿ الفطػػر    تتكػػوف  مػػي جانػػ  مػػايكروف
 Watanabe, 2002 يفاية  تتكوف مف  لمية واحدأل   ي

 
:  C: يػػػزؿ يطػػػر   و كونيػػػدات   -Aureobasidium sp. A :A  B(   65-1اليػػػكؿ  

 كونيديا منفتمة  ف السزؿ الفطر  ي
Basipetospora Cole & Kendrick : الجنس  

 

Basipetospora rubra Cole & Kendrick : النوع  
 -7.5الكونيػػدات  يمػػايكروف  6-1.8الحامػػؿ الكونيػػد  والسػػزؿ الفطػػر   يلتمفػػاف مظ ريػػا مطػػر  

(     arthrosporae(أو مفتػمية  أرثروسػبور  بطريقػة  ايليروسػبور  كيػؼتتمػايكروف    12.5
وف الحػػاجز ثػػـ النمػػو وتػػو  الػػي تنيػػأ مػػف أنتفػػاخ اللميػػة القميػػة يػػي السػػزؿ الفطػػر    ويعقب ػػا تكػػ

(  basipetalaكونيدية يي سمسمة   تتطور باتجػا  القا ػدأل   13الحجـ الن ا ي وتترتم أكثر مف 
  تتكػوف مػف لميػة واحػدأل  رأسػية أو  المػوف تتكوف  مي اآلكار أو  وا يا  يفاية أو م وا يػة يػاحبة

-2نيد  بيكؿ مفرد أو ب ي ة سمسػمة   ممسا    تسقط بس ولة مف الحامؿ الكو  اليكؿيبه رأسية 
 Monascus ruber van الطػػور الجنسػػي:لايػػا   نػػادرا مػػاتكوف مقطو ػػة   نػػد الن ايػػة ي 3

Tieghem = Backusia terricola Thirum.,Whiteh. & Mathur. Watanabe, 

2002 
                     . 
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 متسمسمة يدات : كوني -Basipetospora rubra. A :A  B( 66-1اليكؿ    

 
ـ  25يـو  يي  14مستعمرأل الفطر  مر  Basipetospora rubra( الفطر:  67-1اليكؿ  

 ير اماميمنظ MEA مي وسط 
 Botrytis Micheli ex Fries; Micheliالجنس: 

المسػػػػتعمرات كثيفػػػػة  دميقيػػػػة المظ ػػػػر  رماديػػػػة المػػػػوف   ي السػػػػزوؿ الفطريػػػػة مسمػػػػورأل أو سػػػػطحية ي 
الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل بسػػيطة م وا يػػة يػػاحبة المػػوف   مػػف 

ميجيػة أو بي ػيه مقموبػة أو كرويػة اليػكؿ ي التػفات حاجز ا مي 2-1لمية واحدأل أو تحتو   مي 
 Ellis)التيليتػػػػية يػػػػي  ػػػػذا الجػػػػنس تعتمػػػػد  مػػػػي نػػػػوع العا ػػػػؿ و مػػػػي أبعػػػػاد الكونيػػػػدات ي 

MB,1971.) 
 Botrytis allii  Munnالنوع: 

متجمعة  مي ايوساط الطبيعية ونادرا ما توجػد يػي مػزارع   ممـ  5-1ايجساـ الحجرية ذات مطر
 8-3×  10-5  ممػـ ي الكونيػدات ا ميميجيػة  ػيقة  1ونيدية وييرأل متػيرأل امػؿ مػف ي الحوامؿ الك



 53 

 مي أنػواع ملتمفػة مػف البتػؿ ي الفطػر  ػالمي ا نتيػار ي يسػبم لسػا ر الفطر مايكروف ي ينتير 
 يجسيمة يي محتوؿ البتؿ يي الحقؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يكونيدات وحوامؿ كونيدية Botrytis allii( الفطر  68-1يكؿ  
 
 Brachysporium Saccardoجنس: ال

المستعمرات كثيفة ميعرأل المظ ر  م وا ية نلي م وا ية داكنة الموف ي الحوامؿ الكونيديػة مػف النػوع 
 المتلتتة ي الكونيدات مفردأل   بسيطة   تولجانية ا ميميجية  اليكؿ ي 

 Brachysporium nigrum (Linke) Hughesالنوع: 
مػػايكروف ي الكونيػػدات  5-3مػػايكروف تسػػتدؽ ليتػػؿ سػػمك ا  13-9×  300الحوامػػؿ الكونيديػػة  

مػػايكروف  اللميتػػيف الوسػػطيتيف م وا يػػة المػػوف  11-8×  24-17  مػػف الحػػواجز  3تحتػػو   مػػي 
والطريية يفاية ي الفطر يا ع  مي ايليام المتعفنة و مػي ممػؼ اييػجار الملتمفػة من ػا البمػوط 

 يEllis, MB 1971)أوربا ي  والزاف والبندؽ  ي ينتير يي معظـ دوؿ  
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حاهل كًْ٘ذٕ ّكًْ٘ذاث ،هْة التكب٘ش   Brachysporium nigrum (انفطر :69-1شكم ) 

1333×. 
 

 

   .Brachysporium bloxamii ( Cooke )Saccالنوع : 
مػػايكروف ي الكونيػػدات  5-3مػػايكروف تسػػتدؽ ليتػػؿ سػػمك ا  12-10×  380الحوامػػؿ الكونيديػػة 

مػػػايكروف  اللميػػػة القا ديػػػة تػػػسيرأل ويػػػاحبة  14-9×  37-22  مػػػف الحػػػواجز  3و   مػػػي تحتػػػ
المػػػوف  وبقيػػػة اللايػػػا أوسػػػع و م وا يػػػة نلػػػي داكنػػػة  م وا يػػػة المػػػوفي الفطػػػر يػػػا ع  مػػػي ايليػػػام 
المتعفنػػة و مػػي ممػػؼ اييػػجار الملتمفػػة من ػػا البمػػوط والػػزاف والبنػػدؽ والتػػنوبريات  ي ينتيػػر يػػي 

   Ellis, MB 1971)ربا ي  معظـ دوؿ  أو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حامػػػؿ كونيػػػػد  وكونيػػػدات  مػػػػوأل   Brachysporium bloxamii(الفطػػػر :  70-1يػػػكؿ  
 ي×1000و × 400التكبير

 
 

 Brachysporiella Batistaالجنس: 
  Mnosporella Hughes :المرادؼ العائ 

زوؿ الفطريػة مسمػورأل كميػا أو جز يػا المستعمرات كثيفة ميعرأل المظ ر   سودا  م وا ية الموفي السػ 
  بسػيطة   مسػتقيمة أو متموجػة ي الكونيػدات مفػردأل   ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتػة 

يػػي أنػػواع  ػػذا الجػػنس  ػػي  ةم وا يػػة المػػوف ي التػػفات التيليتػػي  مػػف الحػػواجز  2تحتػػو   مػػي 
  دد الحواجز يي الكونيدات ي 

 Brachysporiella gayana Batistaالنوع: 
مايكروف ي ينتير  20-12×  38-20مايكروف  ي الكونيدات  12-8×  250الحوامؿ الكونيدية 

  مي نباتات النليؿ ونليؿ الزيتوف يي كؿ مف البرازيؿ ويانا وسيراليوف وأميركا ي 

 

A B 
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 .كونيدات وحوامؿ كونيدية متفر ة :Brachysporiella gayana الفطر:( 71-1يكؿ  

 Beltrania Penzigالجنس: 

مػػػػف النػػػػوع المتلتتػػػػة ي  ةم وا يػػػػة نلػػػػي سػػػػودا  المػػػػوف ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػ  المسػػػػتعمرات كثيفػػػػة
  حدأل  ذات حاجز كػاذم مسػتعرض متميػز تحتو   مي لمية وا  الكونيدات مفردأل معينيه اليكؿ 
 يEllis, MB 1971)م وا ية حمرا  داكنة الموفي  

 Beltrania rhombica  Penzigالنوع: 

-15مػايكروف ي الكونيػدات  8-4×  130مايكروف ي الحوامػؿ الكونيديػة  6-4×  200اي ام 
تكوف حادأل   ينتير مايكروف  ند القا دأل تستدؽ ل 2×  20-3مايكروف ي المواحؽ  7-14×  30

Beltrania rhombica   مػػي ايوراؽ الميتػػة لمنباتػػات ا سػػتوا ية يػػي ال ػػوا  والتػػرم البػػذور 
  وانكمترا وال ند والياباف ودوؿ ألروي ؿوالسيقاف يي كؿ مف البرازي

 

 

 

 

 

 

 

 
 كل ًوال ػيالش،  حوامؿ كونيدية وكونيدات   Beltrania rhombica: الفطر( 72-1يكؿ  

Ellis, MB 1971. 
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Beltrania rhombica Penzig : النوع  

 x 8.7-10 28-22.5مػايكروف   الكونيػدات   x 3.7-5.5 250الحامػؿ الكونيػد  أطػوؿ مػف 
كونيػػدات  متعامبػػة الترتيػػم     4-3مػػايكروف   تتكػػوف مػػف  قػػد تنػػتفخ ممػػيا  نػػد القمػػة    وتحمػػؿ 

منتتػبة   بسػيطة    م وا يػة   روف مػايك x 2.7-3.3 250( أطػوؿ مػف setaاللتػمة اليػعرية  
 ي Watanabe ,2002   متطاولة  تتكوف مف لمية واحدأل  مع لواحؽ  ممية مفردأل  يالموفداكنة 

 

: ممة  C: حامؿ كونيد  و كونيدات  -Beltrania rhombica. A :A  B(   73-1اليكؿ  
 ي  Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف   حامؿ كونيد  وكونيديدات

 
Biporalis Shoemaker :  الجنس   

 ػػػػػػػف الجػػػػػػػنس   ػػػػػػػذا يميػػػػػػػز متوازيػػػػػػػة  ػػػػػػػادأل و  درت جػػػػػػػاكونيػػػػػػػدات ذ Bipolarisالجػػػػػػػنس  يكػػػػػػػوف
Helminthosporium spp.  وذات حوامػػؿ كونيديػػة منتتػػبة والتػػفة الميػػزأل اف كونيداتػػه تنبػػت

  ند القطبيف ي
. 

 Bipolaris australiensis (M.B.Ellis) Tsuda et Ueyama 1981 انُوع:

 Cochliobolus australiensis (Tsuda & Ueyama) Alcorn ر انتاو :انطو
 

 انًرادفاث انشائؼت:

Drechslera australiensis ( Bugnicourt ) Subram. & Jain ex M.B.Ellis   ; 

1971  Subram. & Jain. ّHelminthosporium australiensis Bugnicourt  

ٗت إلىٔ لللي٘ىت داكٌىت اللىْى ، .الحشىْة اللطشٗىت هٌت ىبت سهاد الوظِش،  هخول٘تكخ٘لت الوغتؼوشاث 

كٖ هضسػىت اللطىش . الـىضّ   تتكْى ػلٔ بزّس الشص اللْى ، عْداء الشكل ، اعطْاً٘ت ،ّهغتو٘وت

 × 150 ،هوغىوت  ، هتوْرىت ، . الحْاهل الكًْ٘ذٗت هلىشدة اللْىاللطشٗت شاحبت إلٔ هِْائ٘ت داكٌت 
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هغىتذٗشة الٌِاٗىت تحتىْٕ ،اُل٘ل٘ز٘ت أّ هغتط٘لت هولْبت الشىكل  هاٗكشّى . الكًْ٘ذٗا هغتط٘لت 3-7

هاٗكشّى . ٌٗتشش ػلٔ ًباتىاث  10-8×  33-18( حْارض؛ 5-4حْارض كاربت )كٖ الـالب  3ػلٔ 

  Watanabe,2002الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىشص كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٖ اعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتشال٘ا . 

 

 

 حْاهىىىل كًْ٘ذٗىىىت ّكًْ٘ىىىذاث Bipolaris australiensis( اللطىىىش: 74-1شىىىكل )

 .  هاٗكشّى 20تذسٗزت الو٘اط 

 

 Bipolaris cactivora (Petr.) Alcorn  (1983)  انُوع :

 انًرادفاث انشائؼت : ،

Drechslera cactivora (Petr.) M.B. Ellis(1971), 
 

Helminthosporium cactivorum Petr. (1931),  

  

الحوامؿ الكونيدية بيكؿ  ناميد   مستقيمة أو متموجة منتفلة  ند القا دأل ومفتتة يير 
مايكروف ما  دا منطقة  6-4×  250منتظمة  ند القمة    ياحبة نلي م وا ية ذ بية الموف    

قيمة أو ا ميميجية أو مايكروف ي الكونيدات مست 10-8القمة والقا دأل تكوف منتفلة يتؿ سمك ا 
حواجز  4-2مسزلية أو تولجانية مقموبة اليكؿ   ياحبة نلي م وا ية ذ بية الموف   تحتو  

مايكروف يي ايجزا  العري ة من ا ي ينتير  12-9مايكروف وسمك ا  65-30كاذبة   طول ا 
 Ellis, MB  مستعمراته سودا  ملممية أو يعرية المظ ر ي   يي أوربا و  يكوف بقع 

 ي1971
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، X650. حوامل كونيدية وكونيدات ،قوة التكبير Bipolaris cactivora(الفطر:75-1عكل )

 .Ellis, MB 1971 كل ًوال ػيالش
 

 Bipolaris cynodontis (Marignoni)Shoemaker 1959: انُوع

  Cochliobolus cynodontis Nelson :انطور انتاو  

  Helminthosporium cynodontis Marignoni :انًرادفاث انشائؼت
  ّD. cynodontis (Marignoni ) Subram. &Jain 

 7-5×  170الحوامؿ الكونيدية مفرد أو بيكؿ مجاميع متموجة   م وا ية ياحبة الموف    
  اتجا  الن ايات ب ة يي الوسط وتستدؽ يمايكروف ي الكونيدات منحنية مميا اسطوانية  ر 

 8-7ويي السالم  9-3نلي ياحبة الموف   ممسا    ذات جدراف رميقة ي تحتو  م وا ية ذ بية 
مايكروف ي  3-2.5 رض السر    ( مايكروف 13  16-10( × 50  70-30حواجز كاذبة   

و مي حيا ش ألرو وكذلؾ  زؿ مف التفاح  Cynodonالفطر يا ع ا نتيار  مي نبات 
 ي Ellis, MB 1971  والتنوبر  المي ا نتيار 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ×650حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث لوة انتكبٍر  Bipolaris cynodontis انفطر: (76-1شكم )

 .Ellis, MB 1971  كل ًوال ػيالش
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 Bipolaris hawaiiensis (M.B. Ellis) J.Y. Uchida & Aragaki, (1979) انُوع:

 Cochliobolus hawaiiensis Alcorn, (1978انطور انتاو:)

 ًرادفاث انشائؼت:ان 

Drechslera hawaiiensis M.B. Ellis, (1971) 

Drechslera hawaiiensis (Bugnic.) Subram. & B.L. Jain(1966) 

Helminthosporium hawaiiense Bugnic., (1955) 

 

 عىْداء ،. الحشىْة اللطشٗىت هٌت ىبت هغىتو٘وت اعىطْاً٘ت اللىْى سهادٗىت لللي٘ىت كخ٘لت،الوغتؼوشاث 

هىاٗكشّى .  3-1عىوكِا  ، هوغىوت ،  هلغىاء اللىْى ، الـىضّ  الِْائ٘ىت شىاحبت إلىٔ هِْائ٘ىت . اللْى

هىىاٗكشّى .  7-2 × 120الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت هلىىشدة أّ هتوْرىىت هوغىىوت شىىاحبت هِْائ٘ىىت اللىىْى، 

اعطْاً٘ت إلٔ هغتط٘لت هغتذٗشة ػٌذ الٌِاٗت٘ي هِْائ٘ىت شىاحبت اللىْى  تهغتو٘وت اُل٘ل٘ز٘ اثالكًْ٘ذ

( هاٗكشّى .أّ  تغز٘ل لللطش 8.2)11-5( × 24.5) 37-12 ،( حْارض كاربت 5) 7-2تْٕ ، تح

ػلٔ بزّس الشص كٖ ُاّإ ّػض  هي أرضاء ًبات٘ت أخشٓ ّهي التىش  كىٖ كىل هىي عى٘الى ّكْبىا 

 .Ellis, MB 1971  ّه ش ّالٌِذ ّراهاٗكا ّكٌ٘٘ا ّالٌ٘با  ّباكغتاى ّاّدٗغ٘ا ّتٌضاً٘ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث .. Bipolaris hawaiiensis ( انفطر: 77-1)شكم

 

 Bipolaris heveae (Petch) B.A. Khasanov 1992 :انفطر 

 ت:انشائؼ اثانًرادف

Drechslera heveae (Petch) M. B. Ellis 1971  

Helminthosporium heveae Petch 1906  

هِْائ٘ىت أّ شىاحبت  ،هغىتو٘وت ا ّ هتوْرىت  ،ة الحْاهىل الكًْ٘ذٗىت هلىشدة أّ بشىكل هزىاه٘غ  ىـ٘ش

 رُب٘ىت شىاحبت أّ هِْائ٘ىت حوىشاء ،هىاٗكشّى . الكًْ٘ىذاث هٌحٌ٘ىت أّ هـضل٘ىت 8-6 × 200 ،اللْى 

 5-3ػشض الغشٍ  ،هاٗكشّى  21-15×  130-90 ،حارض كار   11-6تحتْٕ  ،هلغاء  ، اللْى
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هلىىن  5-1ّٗكىىْى بوىىغ اْلِىىا  Hevea brsiliensisأّسام ًباتىىاث  اللطىىش هىىاٗكشّى . ٗ ىى٘ب

 .Ellis, MB 1971  ٌّٗتشش كٖ الوٌاان االعتْائ٘ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .X650. لوة انتكبٍر حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث  Bipolaris heveae انفطر: (78-1شكم )

 

Biporalis sacchari Shoemaker :  النوع  
 Helminthosporium sacchari Butler :المرادؼ اليا ع

مػػايكروف  م ػػوا ي  يػػاحم  منتتػػم   بسػػيط  ممتػػؼ أو   x 5 100-75.3الكونيػػد  الحامػػؿ 
مػػايكروف     x 8.7-11.3 50-28.7حمزونػػي   يحمػػؿ كونيػػدات  نػػد ممػػة لتػػبة  الكونيػػدات 

  تتكػوف مػف  اليػكؿ   أسطوانية   مستقيمة أو منحنيػة  الموف  م وا ية ياحبة مف الثقوم تتكيؼ
 يWatanabe,2002 دية ي لايا      بدوف سرأل ما-6-7

 
:  E: حامػػػؿ كونيػػػد  و  كونيػػػدات  -Biporalis sacchari A :A  D(  79-1اليػػػكؿ   

 يWatanabe,2002أنبوم أنبات مف كا اللميتيف الطرييتيف لمكونيديا النابتة   اليكؿ نقا  ف 
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 Bipolaris sorghicola (Lefebvre & Sherwin) Alcorn 1983 : انُوع

 ت:انشائؼ اثانًرادف

Drechslera sorghicola (Lefebvre & Sherwin) M. J. Richardson & E. 

M. Fraser 1968 ّ Helminthosporium sorghicola Lefebvre & Sherwin 

1949  

 

الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تػسيرأل مسػتقيمة أو متموجػة  م وا يػة داكنػة أو م وا يػة 
مػد تنػتفخ  ػف القا ػدأل أحيانػا ي الكونيػدات منحنيػة ممػيا   مػايكروف  9-6×  700زيتونية الموف   

  ويػي السالػم  8-3تحتػو   مػي    ممسػا  المػوف  يػاحبة نلػي م وا يػة ذ بيػة  اليكؿ   أو مسزلية
 4-3( مايكروف ي  رض السػر  17-14  19-12( × 90-50  100-30  ( حواجز كاذبة  6

تات الذرأل البي ا  ويكوف بقع تبنية نلي ذ بية حمرا  الموف   مايكروفي ينتير  ذا الفطر  مي نبا
 Ellis, MB 1971  ينتير يي استراليا واثيوبيا وال ند والباكستاف والسوداف وأمريكا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل الشى ،X650حْاهل كًْ٘ذٗت ّكًْ٘ىذاث ،هىْة التكب٘ىش  B. sorghicola (.اللطش:80-1شكل )

 .Ellis, MB 1971 ًوال ػي

 

 Bipolaris spicife (Bainire) Subram 1971 نُوع:ا

 Brachycladium spiciferum Bainier: انًرادف انشائغ
هِْائ٘ىت  ،الحْاهل الكًْ٘ذٗت هلشدة أّ بشكل هزاه٘غ  ـ٘شة هتوْرت راث ًىذ  هتؼىذدة ّّاةىحت

لشىىكل ، هىىاٗكشّى . الكًْ٘ىىذٗا هغىىتو٘وت إلىىٔ هغىىتط٘لت إلىىٔ اعىىطْاً٘ت ا 9-4 × 300داكٌىىت اللىىْى ، 

حىْارض  3هِْائ٘ت رُب٘ت راث ًذ  عْداء اللْى ، هلغاء ،  تحتْٕ ػلىٔ  ، هغتذٗشة ػٌذ الٌِاٗاث 

هىاٗكشّى . ُىزا  3-2هىاٗكشّى ، الغىشٍ ػشةىِا  13-11( × 36-30) 14-9×  40-20 ،كاربت 

ة كىٖ الٌْع شائغ كٖ الؼذٗذ هي األرضاء الٌبات٘ت ّالِْاء ّالتش  ّٗؼذ ػالوٖ االًتشىاس ّأكخىش ّكىش

 .Ellis, MB 1971الوٌاان االعتْائ٘ت ّشبَ االعتْائ٘ت 

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoogالشكل ًوال ػىي حْاهل كًْ٘ذٗت ّكًْ٘ذاث .   Bipolaris spicife( اللطش: 81-1شكل )

2000 . 

 

Bispora Cordahg :الجنس    
Bispora betulina (Corda) Hughes : النوع  

تتػػم   متػػير   بسػػيط  ممتػػؼ أو حمزونػػي   يحمػػؿ من  متػػير ييػػر وا ػػا  الحامػػؿ الكونيػػد  
يػػػؼ مػػػايكروف    تت  x 4.5-5 17-12.5الكونيػػػدات  ي نػػػد ممػػػة لتػػػبة   متسمسػػػمةكونيػػػدات 

 2   تتكػػوف مػػػف اليػػكؿ   أ ميميجيػػػة المػػوفبطريقػػة الباستوسػػبور    تتطػػور مػػػف القمػػة   م وا يػػة 
 يWatanabe,2002 لايا  ذات جدار سميؾ      ذات حاجز  م وا ي داكف ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي: حامؿ كونيد  كونيدات .Bispora betulina(  82-1اليكؿ   
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 Beauveria bassianaانُوع: 

 

حْاهىىل كًْ٘ذٗىىت شىىبَ  بط٘يىىت الٌوىىْ ػلىىٔ األّعىىاا الضسػ٘ىىت ،ٗكىىْىاللىىْى ،الوغىىتؼوشاث ب٘ضىىاء 

كىٖ الوكاكحىَ  ّٗغتخذمكشّٗت إلٔ ب٘ض٘ت الشكل ، ٗتطلل ػلٔ الحششاث  الكًْ٘ذاث  هتخ  ت ،

 .الحْ٘ٗت ةذ الحششاث

 
 

 
 
 

 

 

 
 
. 
 

 

 
 

 B   : حامؿ كونيد  كونيدات   Beauveria bassiana A ( الفطر :  83-1العكل )
 ؿ  مي ا الفطر ي:حيرأل يتطف C:مستعمرأل الفطر   

  
Botryodiplodia Sacc. : الجنس  

Botryodiplodia sp. :  النوع  

  دورميػة المػوفم وا ية    مايكروف   متجمعة    x 150 210المظ ر اللارجي لمفطر : البكنيديا 
  كتمة ايبواغ تلرج مف يتحة ممية   الحوامػؿ الكونيديػة  يػفاية بسػيطة     اليكؿ أو  يبة رأسية

  x 2.2-4.5 17.5-7.5:  ا ند القا دأل   ويحمؿ كونيػدات مفػردأل     الكونيػدي أل متحد متجمعة 
متلتػرأل    4-( 3-نػادرا   -2   تتكػوف مػف  اليكؿ مايكروف  يفاية     أ ميميجية أو أسطوانية

 Watanabe,2002 مميا   ند الحاجزي

 

A 

B 

C 
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 : كونيداتي -B: بكنيديا   Botryodiplodia sp. :A(   84-1اليكؿ  
 

 Bactrodesmium Cookeالجنس: 
السبورودوكيا متبا دأل   م وا ية أو سػودا   المػوفي السػزوؿ الفطريػة مسمػورأل يػي السالػم ي الحوامػؿ 

أو متفر ػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل داكنػػة يػػي الوسػػط ويػػفاية  نػػد القمػػة  الكونيديػػة بيػػكؿ حػػـز بسػػيطة
 أو أكثر مف الحواجز المستعر ة ي  3والقا دأل تحتو  

 Bactrodesmium abruptum (Berk. & Br.) Mason & Hughes apudالنػوع: 

Hughes 
 Clasterosporiumو  .Sporidesmium abruptum Berk. & Brالمرادفػات العػائ ة 

abruptum (Berk. & Br.) Sacc. 

مايكروف مطرا  ي السػزوؿ الفطريػة  500وأحيانا  300-100السبورودوكيا متبا دأل  سودا  الموف ي 
مػػايكروف ي الحوامػؿ الكونيديػة بيػػكؿ حػـز تتكػوف يػػي ن ايػة السػزوؿ الفطريػػة  5-1مسمػورأل سػمك ا 

كونيػػػػدات مفػػػػردأل طرييػػػػة مقسػػػػمةي ال المػػػػوف   يػػػػبه يػػػػفاية أو م وا يػػػػة يػػػػاحبة   ػػػػادأل ييػػػػر متفر ػػػػة
 70-32حػواجز طول ػا  7-3ممسػا    تحتػو   تولجانية اليكؿ مستديرأل باتجا  اللميػة القا ديػة 

 .هاٗكشّى 
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 × ي 1000كونيدات موأل التكبير  Bactrodesmium abruptum الفطر:(85-1يكؿ  

  Bactrodesmium obovatum(Oudem.)M.B.Ellis النوع :

مايكروف مطرا  ي السػزوؿ الفطريػة  500وأحيانا  300-100ودوكيا متبا دأل  سودا  الموف ي السبور 
مػػايكروف ي الحوامػؿ الكونيديػة بيػػكؿ حػـز تتكػوف يػػي ن ايػة السػزوؿ الفطريػػة  5-1مسمػورأل سػمك ا 

  ي الكونيدات مفردأل طريية تولجانية اليكؿالموف  ادأل يير متفر ة يبه يفاية أو م وا ية ياحبة
 23-15×  35 -28حػػػواجز طول ػػػا  7-3ديرأل باتجػػػا  اللميػػػة الطرييػػػة    ممسػػػا    تحتػػػو  مسػػػت

 ي االبموط والزاف  سجؿ يي بريطاني مثؿ اييجار النفظيةيي مايكروف ي ينتير الفطر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستثنا  ما × 400كونيدات موأل التكبير Bactrodesmium obovatum ( الفطر86-1يكؿ   
 مياس ي معمـ بتدريجة
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 Bactrodesmium pallidum M.B.Ellis النوع : 

مايكروف مطرا  ي السػزوؿ الفطريػة  500وأحيانا  300-100السبورودوكيا متبا دأل  سودا  الموف ي 
مػػايكروف ي الحوامػؿ الكونيديػة بيػػكؿ حػـز تتكػوف يػػي ن ايػة السػزوؿ الفطريػػة  5-1مسمػورأل سػمك ا 

ي الكونيػدات مفػردأل طرييػة تػولجانية اليػكؿ الموف ا ية ياحبة ادأل يير متفر ة يبه يفاية أو م و 
 12-9×  55 -35حػػػػواجز طول ػػػػا  7-3مسػػػػتديرأل باتجػػػػا  اللميػػػػة الطرييػػػػة    ممسػػػػا    تحتػػػػو  

 ي االبموط والزاف  سجؿ يي بريطانيمثؿ  اييجار النفظية يي مايكروف ي ينتير الفطر 
 

 

 

 

 

 

 ×ي1000كونيدات موأل التكبير  Bactrodesmium pallidum ( الفطر 87-1يكؿ  

 Balanium stygium Wallr النوع :

 تتفرعال ة أو ثاثيةالمستعمرات كثيفة ملممية المظ ر   سودا  الموف ي الحوامؿ الكونيدية ثنا ي
بيكؿ متكرر ي الكونيدات مفردأل تتكيؼ  ند ممة الحامؿ الكونيد    بي يه اليكؿ  م وا ية 

سا   ذات حاجز واحد  ي ينمو الفطر  مي اييجار الميتة   سجؿ داكنة نلي سودا  الموف   مم
 يي بمجيكا وألمانيا وبريطانيا ي
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 ×ي1000كونيدات موأل التكبير  .Balanium stygium Wallr ( الفطر88-1يكؿ  

 M.B.Ellis  Bactrodesmium cedricola النوع:

×  35 -20اتجا  اللمية الطرييػة    ممسػا    الكونيدات مفردأل طريية تولجانية اليكؿ مستديرأل ب
 مايكروف ي ينتير الفطر اييجار السدر   سجؿ يي الباكستافي 9-18

 

 

 

 

 

 

مػوأل التكبيػر وحوامػؿ كونيديػة  كونيػدات Bactrodesmium cedricola ( الفطػر 89-1يكؿ  

 ×ي1000

 M.B.Ellis  Bactrodesmium atrum النوع:
×  72-43جانية اليػكؿ مسػتديرأل باتجػا  اللميػة الطرييػة    ممسػا    الكونيدات مفردأل طريية تػول

 مايكروف ي ينتير الفطر اييجار وممؼ الزاف    سجؿ يي بريطانيا ي 22-38
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 ي×1000كونيدات موأل التكبير  Bactrodesmium atrum (90-1يكؿ  

 Berkleasmium Zobel in Cordaالجنس : 
  مرتفعػػػة سػػػودا  المػػػوفي السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل ي الحيػػػوأل  punctiformالسػػػبورودوكيا نقطيػػػة 

الفطرية بيكؿ برنكيما كاذبة ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتة  متراتة مػع بع ػ ا يػي 
 السبورودوكيا   متفر ة أو يير متفر ة ي الكونيدات مفردأل بسيطة يير منتظمة ذات سر  بارزأل ي

 Berkleasmium concinnum (Berk.) Hughesالنوع : 
مػايكروف ي الكونيػدات ذ بيػة نلػي م وا يػة    5-2×  30الحوامؿ الكونيدية بموف القش أو التػبف   

 مايكروفي ينمو الفطر  مي ايليام المتعفنة   سجؿ يي كندا وأمريكا ي  24-31×  60-124
 

 

 

 

 

أل التكبيػػػر حوامػػػؿ كونيديػػػة وكونيػػػدات مػػػو    Berkleasmium concinuum(91-1يػػػكؿ  

 باستثنا  ما معمـ بتدريجة مياسي× 650
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 Cacumisporium capitulatum (Corda) Hughesالنوع: 

مػػايكروف ي الكونيػػدات تحتػػو   مػػي ثاثػػة حػػواجز م وا يػػة المػػوف  7-4× 260الحوامػػؿ الكونيديػػة 
 7-5×  27-16  اللايػػػػا المركزيػػػػة تكػػػػوف داكنػػػػة أكثػػػػر مػػػػف اللايػػػػا الطرييػػػػة    نػػػػد الن ػػػػل 

  ايكروف ي ينتير  مي ممؼ البموط وليم اييجار ا لرو يي أوربا ويما أمريكا يم
 

 

 

 

 

 

 

 ×1000موأل التكبير   Cacumisporium capitulatum(  الفطر 92-1يكؿ   

 Cacumisporium Preussلجنس: ا

يػػة مػػف م وا يػػة نلػػي م وا يػػة رماديػػة المػػوف ي الحوامػػؿ الكونيد  المسػػتعمرات كثيفػػة ميػػعرأل المظ ػػر 
تولػػد  نػػد ن ايػػات بػػروزات  رسػػية   النػػوع المتلتتػػة يالكونيػػدات متجمعػػة يػػي ر وس  اميػػة 

 ,Ellis MBا ميميجية نلي مستطيمة مسػتديرأل الن ايػات ي   اليكؿ  مفردأل و بسيطة ذات حواجز 

1971 
 
 Camposporium Harknessالجنس:  

 Cacumisporium curvularoidesالنوع : 

ة   م وا ية زيتونية نلي رمادية الموف ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػوع المتلتتػة المستعمرات كثيف
  م وا يػة يػاحبة المػوف و اللايػا الطرييػة يػفاية   ي الكونيدات مفردأل   بسيطة  متعػددأل الحػواجز 

 اسطوانية اليكؿ مستديرأل الن ايات تستدؽ نحو القمة وردية اليكؿ ي 
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 حامل كونيدي و كونيدات Cacumisporium curvularoides ( الفطر93-1عكل ) 

 Camposporium antennatum Harknessالنوع: 

 75-45حاجز ي الكونيدات  12مايكروف تحتو   مي أكثر مف  8-5×  170الحوامؿ الكونيدية 
 مػػػي القمػػػؼ  المتحممػػػة لنبػػػات الكػػػاليبتوز الفطر حػػػاجز ي ينتيػػػر  14-4مػػػايكروف تحتػػػو   7-9× 

 ؿ ي ينتير يي أمريكا وتنزانيا ي والنلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كًْ٘ىذاث ّحْاهىل كًْ٘ذٗىت هىْة  Camposporium antennatum( 94-1شىكل ) 

 .Ellis, MB 1971 الشكل ًوال ػي  ×650التكب٘ش 
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Camposporium Harkn. : الجنس  

 

Camposporium laundonii M.B. Ellis : النوع  

 

منحنػػي     بسػػيط    المػػوفم ػػوا ي يػػاحم  مػػايكروف    x 4.5-8.1 50-30الحامػػؿ الكونيػػد  
- 97.2-75( 72-كونيػػػدات   يحػػػواجز   3-0بيػػػكؿ ييػػػر منػػػتظـ   يحتػػػو   تكيػػػؼأحيانػػػا   ي

135) x 10-12.6 -16.2 مػػػػايكروف    أسػػػػطوانية متعامبػػػػة   7.5(   مػػػػي أسػػػػناف أطػػػػوؿ مػػػػف
فػردأل    م وا يػة  داكنػة  مػع   تكػوف م 10تتطور  مي ممة لتبة  تتكػوف بطريقػة ايليروسػبورية 

 ؿ أل ر    اللايا الطريية أو الن ايتيف يفاية   مسػتقيمة  أو منحنيػة ممػيا أو تػولجانية أو 
حواجز (   ذات  9حاجز  معدل ا  11-6أ ميميجية متطاولة   تستدؽ بأتجا  الن اية   تتكوف مف 

حواجز   تستدؽ  5-1مسا    مايكروف    يفاية  بسيطة  م x 2.5-3.3 167.5ممحقات طريية 
  المػػوفمػػايكروف م ػػوا ي الػػي م ػػوا ي داكػػف  17.5-7.2تحػػو القمػػة   البػػوغ الكاميػػد    المػػدثر( 

 Watanabe,2002 أو متجمعة ي متسمسمة  محبم  مع ر وس زيتية   اليكؿ رأسي 
 

 
:تجػػرثـ  مػي مطعػة جػذر  لنبػػات  -Camposporium laundonii :A  C(  94-1اليػكؿ   

Aralia elata  B   كونيػديا :D E-   تجػرثـ  مػي اآلكػار :F    حامػؿ كونيػد   مػي الوسػط :
G   كونيدية  مي اآلكار    اليكؿ نقا  ف :Watanabe,2002.ي) 
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Candelabrella Rifai & R. C. Cooke :  الجنس  

 

Candelabrella musiformis (Drechsler) Rifai et R. C. Cooke :  النوع  
 

 Arthrobotrys musiformis Drechsler يا ع:المرادؼ ال
بسػػيط أو متفػػرع يسػػتدؽ   يػػفاؼ  مػػايكروف 6.3 – 6.2×  495 -180الحامػػؿ الكونيػػد  أبعػػاد  

يحمػػؿ كونيػػدات  مػػي اييػػرع بيػػكؿ متعامػػم تنيػػأ الكونيػػدات  تػػدريجيا مػػف القا ػػدأل  باتجػػا  القمػػة 
وف  يػػفاية   ا مميجيػػا متطاولػػة مػػايكر   10- 6.5×  44.5 -25 مػػي ممػػـ لتػػبة ي الكونيػػديا : 

 ييػػػػػر متسػػػػػاوية   تتكػػػػػوف مػػػػػف لميتػػػػػيف ذات لميػػػػػة ما ديػػػػػة تػػػػػسيرأل  البػػػػػوغ المػػػػػدثر موجػػػػػودي

Watanabe,2002 

 
 

 D: حامؿ كونيد  و كونيديا   Candelabrella musiformis.  :A(   95-1اليكؿ  
 

Candelabrella sp : النوع  
-2اؼ منتتم   يستدؽ نحػو القمػة   يحمػؿ  مايكروف يف 2.5× 135-45الحامؿ الكونيد  : 

 36- 3.5×  42.5- 22.5( كونيػػػدات   مػػػي اذينػػػات تتكػػػوف  مػػػي القمػػػة لتػػػبة  الكونيػػػدات 4
مػػػػػػػايكروف ي يػػػػػػػفاية  اسػػػػػػػطوانية  تتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف لميتػػػػػػػيف   مػػػػػػػع ن ايػػػػػػػة  ػػػػػػػيفة ما ديػػػػػػػة  البػػػػػػػوغ 

 Watanabe,2002 ر سػي اليػكؿ ي المػوف   ( مايكروف   م وا ي داكف 13.8-12.5الكاميد  
 ي
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:أبػواغ  -E: كونيػديا  D : حوامؿ كونيدية   -Candelabrella sp. :A  C(  96-1اليكؿ   
 كاميدية ي

 ,Candida Berkhout Monilia :الجنس

 Oidium, Oospora en Tolura, (1923). 
 يػػػؼ( مػػايكروف   الكونيػػدات تتك4.8 -9ي2الحامػػؿ الكونيػػد  ييػػر متطػػور ييػػػبه السػػزؿ الفطػػر   

ؿ و السػػز        نػػد القمػة أو جانبيػػة مبايػػرأل مػف السػػزؿ الفطػػر  أو  مػي أذينػػاتر بطريقػة الباستوسػػبو 
تبػػػػػػػػػػر ـي اللػػػػػػػػػػد بطريقػػػػػػػػػػة ا  يػػػػػػػػػػفاية  رأسػػػػػػػػػػية  ذات لتػػػػػػػػػػمة  نػػػػػػػػػػد احػػػػػػػػػػد الن ايػػػػػػػػػػات  تتو ةالفطريػػػػػػػػػػ

Watanabe,2002ي

 
 

  ـ  ياوبر  : يزوؿ يطرية و  كونيدات.Candida sp( 97-1اليكؿ    
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  Ceratocystis fimbriataالنوع:  

مػايكروف   210-140م وا ي داكف الموف   راسي اليكؿ  ند القا ػدأل     الجسـ ألثمر  القار ور 
مػػايكروف ي ا بػػواغ الكيسػػية  890-650مػػوف ي الرمبػػة منتتػػبة مزلػػرؼ ذات يػػعيرات   م وا يػػة ال

ي الطػػػػور  يمػػػػايكروف محاطػػػػة بسػػػػاؼ جػػػػا تينػػػػ 4.7-2.6×  7.8-7.3مبعيػػػػة اليػػػػكؿ   يػػػػفاية 
مػف النباتػات الم ػيفة تمثػؿ  31  الفطػر ممػرض سػجؿ  مػي  Chalaraالاجنسي يمثمه الفطػر 

الزجاجيػة ويسػبم لسػا ر جسػيمة لمػا ينتير بيكؿ واسع  مي نبػات اللػس يػي البيػوت   ا مة 14
 .مف مرض تعؼ الجذور لتمؾ النباتات ي ينتير يي بورما والبرازيؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ؿىىضّ  كطشٗىىت تحىى٘ط باللتحىىتCeratocystis fimbriata( اللطىىش 98-1شىىكل ) 

 ابْاؽ ك٘غ٘ت كشكل الوبؼت .
 

 

 Cephaliophora Thaxterالجنس: 
 Cephaliophora Bainierالمرادؼ العائ  

المستعمرات كثيفة   وردية الموف نلي م وا ية حمرا  الموف ي الحوامؿ الكونيدية يبه متلتتة أو 
متلتتة ي الكونيدات مفردأل بسيطة تولجانية نلي كمثرية اليكؿ ذات سر  بارزأل تحتو   ؿ 

 حاجز واحد ي التفات التيليتية ل ذا الجنس  ي  دد الحواجز يي الكونيدات ي

Cephaliophora irregularis Thaxter :النوع 
كونيػػػدات   10مػػػايكروف  متػػػير  بسػػػيط     يحمػػػؿ  x 4.5-20 70-16.2الحامػػػؿ الكونيػػػد  :  

مػػايكروف  ي  70-55  الكتػػؿ البوييػػة  اليػػكؿ  مػػي لايػػا مميػػة يػػبه رأسػػية أو تػػولجانية منتفلػػة
  الموفية أو م وا ية ياحبة مايكروف يتتكوف بطريقة الباستوسبور    يفا 23.8- 21.2الكونيدات 
لايػػػػا    مػػػػع ممػػػػة  -3  تتكػػػػوف مػػػػف لميتػػػػيف ونػػػػادرا   Yالمروحػػػػة أو بيػػػػكؿ حػػػػرؼ تيػػػػبه كمثريػػػػة 

 يWatanabe,2002متوسعة وممتدأل ولمية ما دية تسيرأل ذات حواجز  
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 B : حوامؿ كونيدية  و  كونيدات    Cephaliophora irregularis. :A(   99-1اليكؿ  
 ياي: كونيد
 Cephalotrichum: انجُص

الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػرأل أو متحػػدأل يػػي لتػػمة سػػودا    الكونيػػدات تسػػقط بيػػكؿ مطػػرات ممزمػػة او 
متقطعة  ذات ما دأل مقطو ػة  كثيفػة تتكيػؼ مػف تفر ػات الجوامػؿ الكونيديػة   ينتيػر الفطػر يػي 
 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم السنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار 
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 حوامؿ كونيدية  و  كونيداتيساينيماتا و  : .Cephalotrichum الفطر:( 100-1اليكؿ   
 

Cephaliophora tropica Thaxter  النوع:  
مػػػايكروف  منتتػػػم   متػػػير  جدا بسػػػيط  رأسػػػي أو  12.5-7.5×12.5-10الحامػػػؿ الكونيػػػد   
 24-17.5× 70-55  ات( كونيػػدات  مػػي أجػػزا  مميػػة لتػػبةي الكونيػػد5-1أسػػطواني  يحمػػؿ  

 جيػػةييمما  –   اسػػطوانيةالمػػوف    يػػفاية  م وا يػػة يػػاحبةر الباستوسػػبو بطريقػػة  يػػؼمػػايكروف  تتك
 يWatanabe,2002 ( حواجزي7-5  مقسمة بحواجز  األ  اليكؿ 

 
. 

 
: حوامػػػػػؿ كونيديػػػػػة  و  -Cephaliophora tropica. :A  D الفطػػػػػر: (  101-1 اليػػػػػكؿ

 كونيدات  ي
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   Cercospora Fesenius انحُص:

  Vigasporium Cookeانًرادف انشائغ:   

المسػػتعمرات متديقػػػة أو منتيػػرأل رماديػػػة أو بيػػكؿ لتػػػؿ يػػعرية أو بيػػػكؿ  مػػم ليػػػف   السػػػزوؿ 
الفطرية مسمورأل يي الوسط يي السالم   الحيوأل الفطريػة موجػودأل يػي السالػم  لكن ػا ليسػت واسػعة    

ميػػػد    ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة تنيػػػا مػػػف سػػػطا الحيػػػوأل بيػػػكؿ ليػػػوط كبيػػػرأل أو تػػػسيرأل بيػػػكؿ  نا
مستقيمة أو متموجة   يير متفر ة ونادرا ما تكوف متفر ة   زيتونيػة م وا يػة نلػي م وا يػة  تتػبا 
ياحبة الموف  باتجا  القمة ممسا    اللايا المولدأل لمكونيدات تكوف طريية متعددأل متبادلػة الموامػع 

ا  القمػػػة  بسػػػيطة أسػػػطوانية ذات نػػػدم وتكػػػوف النػػػدم وا ػػػحة    ي الكونيػػػديا مفػػػردأل تتكيػػػؼ باتجػػػ
 2000تولجانية مقموبة أو ملرزية اليكؿ   يير ممونة أو ياحبة الموفيي ـ الجػنس أكثػر مػف 

نوع  مف ج ود  دد مف البػاحثيف الم تمػيف بػايمراض النباتيػة أو بػالم تميف بالفطريػات   وبيػكؿ 
ناحية الزر يػة متياب ة مف الناحية المظ رية  ومف ال Cercospora اـ يأف جميع أنواع الفطر 

وكأن ػػا تعػػود نلػػي نػػوع واحػػد   وتعػػد أنػػواع الفطػػر مػػتطفات  ػػعيفة تتواجػػد يػػي التػػرم والملمفػػات 
 يEllis, MB 1971النباتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اليكؿ نقا  ف  حوامؿ كونيدية  و  كونيدات Cercospora apii الفطر: (  102-1اليكؿ 

Ellis, MB 1971ي 
 
  

 .Cercospora physalidis Ellis: الٌْع

المسػػتعمرات الفطريػػة رماديػػة ذات حوامػػؿ كونيديػػة بيػػكؿ حزمػػة     تكػػوف الحوامػػؿ م وا يػػة ذ بيػػة 
مػايكروف  x 4-5 180-50مايكروف يالكونيػدات     x 4-6 200-45ياحبة  الموف  أبعاد ا  

لقمػػة يػػفاية أو يػػبه يػػفاية  المػػوف    مسػػتقيمة الػػي منحنيػػة  ػػيقة مقطو ػػة القا ػػدأل  سػػتدؽ نحػػو ا
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ويسػػػبم بقػػػع م وا يػػػة يػػػاحبة ذات   Physalisحػػػاجز    يتػػػيم نباتػػػات   20-5تحتػػػو   مػػػي 
حفات م وا ية   وينتير يػي كػؿ مػف  الونسػو و مميزيػا  و ال نػد  و السػوداف وباكسػتاف    وتنزانيػا  

 يEllis MB, 1971وأمريكا ومناطؽ ألروي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليػكؿ   حْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكْٗىذاث .Cercospora physalidis Ellisاللطىش: (103-1شكل ) 
 يEllis MB   1971 نقا  ف 

 

 

 .Cercospora melongenae  Wellesاللطش: 

يػاحبة   المستعمرات الفطرية رمادية ذات حوامؿ كونيديػة بيػكؿ حزمػة     تكػوف الحوامػؿ م وا يػة 
مػػايكروف يػػفاية     x 3-4 120-40مػػايكروف يالكونيػػدات     x 4-6 100-25المػػوف  أبعاد ػػا  

   20-5المػػوف    مسػػتقيمة الػػي منحنيػػة  ػػيقة مقطو ػػة القا ػػدأل  سػػتدؽ نحػػو القمػػة تحتػػو   مػػػي 
ي   وينتير يػي كػؿ  ويسبم بقع م وا ية رمادية   Solanum incanumحاجز    يتيم نباتات

 ي   Ellis MB 1971 مف ييجي   و ال ند  و السوداف زامبيا والفمبيف ومناطؽ ألروي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليػكؿ   حْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث   Cercospora melongenaeاللطىش:  ( : 104-1شكل )
 يEllis MB   1971 نقا  ف 
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 ..Cercospora nicotianae Ellis &Everhاللطش: 

المستعمرات الفطرية رمادية ذات حوامؿ كونيدية بيكؿ حزمة      السزوؿ الفطرية م وا ية ياحبة 
مػػػػػػايكروف يػػػػػػفاية    x 3-4.5 200-50مػػػػػػايكروف يالكونيػػػػػػدات     x 4-6 180-70   المػػػػػوف

حػاجز     10     -6مستقيمة الي منحنية  يقة مقطو ة القا دأل  ستدؽ نحو القمة تحتو   مي 
ويسػػبم بقػػع تػػسيرأل بي ػػا  ذات حايػػة داكنػػة  واسػػع اينتيػػاريي  Nicotiana  يتػػيم نباتػػات 

   EllisMB 1971 ايستوا ية  ي المناطؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليػكؿ نقػا   حْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث Cercospora nicotianae اللطش ( 1-106شكل 
 يEllis MB   1971  ف 

 

 

 

 .Cercospora petuniae  (Saito)Chupp & Mullerاللطش: 

 Cercospora petuniae  Saitoالوشادكاث الشائؼت : 

امػػػؿ كونيديػػػة بيػػػكؿ حزمػػػة      السػػػزوؿ الفطريػػػة م وا يػػػة المسػػػتعمرات الفطريػػػة رماديػػػة ذات حو  
مايكروف يفاية   x 3-4 150-80مايكروف يالكونيدات   x4-7 300-80ياحبة الموف  طول ا 

حػاجز     10     -3مستقيمة الي منحنية  يقة مقطو ة القا دأل  ستدؽ نحو القمة تحتو   مي 
ة وينتيػػر يػػي كػػؿ مػػف كوبػػا و ونكونػػؾ و ويسػػبم بقػػع م وا يػػة يػػاحب Petunia  يتػػيم نباتػػات 

 ي  Ellis MB 1971 السوداف وايندا ويينزو  ي
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 اليكؿ نقا  ف   ّكًْ٘ذاث حْاهل كًْ٘ذٗت .Cercospora petuniae( اللطش 107-1 (شكل 

1971   Ellis MBي 
 

 

 .Cercospora puderi B.H.Davisاللطش: 

امػػؿ كونيديػػػة بيػػػكؿ حزمػػة    تنيػػػأ مػػػف حيػػوأل م وا يػػػة الػػػي المسػػتعمرات الفطريػػػة رماديػػػة ذات حو 
مايكروف يالكونيدات     x 2-4 60-15ذ بية      الحوامؿ تكوف م وا ية زيتونية الموف   طول ا 

30-80 x 2-3.5   مايكروف م وا ية تبنية الموف    مستقيمة الي منحنيػة  ػيقة مقطو ػة القا ػدأل
( حػػاجز    يتػػيم نباتػػات الػػورد  ويسػػبم بقػػع   5-4  7     -1سػػتدؽ نحػػو القمػػة تحتػػو   مػػي

م وا يػػة يػػاحبة ذات حفػػات م وا يػػة   وينتيػػر يػػي كػػؿ مػػف  ػػايتي و ونكونػػؾ و ال نػػد  و السػػوداف 
 ي  Ellis MB 1971وجامايكا   والفمبيف وأمريكا ومناطؽ ألروي 

 

 اليػكؿ نقػا  ػف   هل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاثحْا .Cercospora puderi (اللطش: 108-1شكل )

1971   Ellis MBي 
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 .Cercospora rubro-tincta Ellis &Everhاللطش: 

المسػػػتعمرات الفطريػػػة رماديػػػة ذات حوامػػػؿ كونيديػػػة بيػػػكؿ حزمػػػة  م وا يػػػة ذ بيػػػة  يػػػاحبة       
ة  تبنية مايكروف م وا ية ذ بي x 3-5 50-30مايكروف يالكونيدات     x 3-4 25-12أبعاد ا 

 3     -2المػوف    مسػػتقيمة الػػي منحنيػة  ػػيقة مقطو ػػة القا ػدأل  سػػتدؽ نحػػو القمػة تحتػػو   مػػي
ويسػبم بقػع حمػرا  أو حمػرا  م وا يػة  ذات    Prunus amygdalusحػاجز    يتػيم نباتػات 

 Ellis حفػات م وا يػة ي  وينتيػر يػي كػؿ مػف أوربػا و ال نػد  و وأسػرا يؿ ولبيػا وروديسػا وأمريكػاي

MB 1971  ي 

 

اليػػكؿ   حْاهىىل كًْ٘ذٗىىت ّكًْ٘ىىذاث .Cercospora rubro-tincta(  اللطىىش:  109-1شىىكل )
 يEllis MB   1971 نقا  ف 

 

 

 

 Chaetomella Fuckel : الجنس   

 .Chaetomella sp النوع 
  المظ ػر ميعرأل اليكؿ     سطحية  ا يممجيةداكنة الموف -  سودا  170× 250-200البكنيديا 

مػػػايكروف  متفػػػرع  ذات حػػػػواجز    1.5-1×25-20الحامػػػؿ الكونيػػػػد     تسػػػتدؽ نحػػػو القمػػػة 
مػايكروف ي يػفاية   لميمػة واحػدأل  اسػطوانية أو مسزليػة  منحنيػة ممػيا ي  2.5-2×8.5-6الكونيديا 

Watanabe,2002ي 
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:  C  مبيػة أو لتػػمية   : بكنيػػدات   Chaetomella sp. :A B الفطػػر:(  110-1اليػكؿ  

 :حوامؿ كونيدية ي Dبكنيدات ممزمة ي
Cladorrhinum bulbillosum Marchh : الٌْع  

  منتتػم  المػوف يػفاؼ أو م ػوا ي يػاحم 4.4ػػ 3.2و ر ػه  174الحامؿ الكونيػد  أطػوؿ مػف 
كونيػديا  مػي يياليػدات تتطػور مػف ايػرع ي  30متفرع   يحمؿ كتػؿ سػبورية   تتكػوف مػف أكثػر مػف 

( مػػايكروف  تتكيػػؼ بطريقػػة الفياسػػبور   يػػفاية  رأسػػية  ذات لتػػمة  نػػد  2.8-2  اتلكونيػػدا
  ذات اليكؿ    رأسيةالموف  مايكروف   م وا ية ياحبة 300-120احد الن اياتي الجسـ الحجر  

 ي.Watanabe,2002 لتؿ يعرية
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ًْ٘ذٗت ّكتل بْؿ٘ت : حْاهل ك  Cladorrhinum bulbillosum. :A اللطش:(  111-1الشكل )

، B  ، ؿىىضّ  كطشٗىىت:C،D ، كبال٘ىىذاث :E ،أرغىىام حزشٗىىت :F  الخالٗىىا الوكًْىىت للزغىىن :

 .Watanabe,2002:ك٘ال٘ذاث ّكًْ٘ذاث . الشكل ًوال ػي  Gالحزشٕ ، 

 

Cladorrhinum samala (Subram. & Lodha) W. Gams & Mouchacca :الٌْع    

 

  منتتم  متفرع   يحمػؿ كتػؿ الموف  يفاؼ أو م وا ي مايكروف 4×  87-46الحامؿ الكونيد  
 2.8-2.5 اتي الكونيػد  يياليػداتكونيػديا  مػي  30مػف كؿ كتمة تتكوف مايكروف 20 -10بويية 

البْؽ الكاله٘ىذٕ  بطريقة الفياسبور   يفاية  راسية  ذات لتمة  ند الن اية ي يؼمايكروف تتك

 Watanabe,2002 شكل، سأعٖ الاللْى ، هِْائٖ شاحب 11.8 – 7.2
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 : حْاهل كًْ٘ذٗت ّكتل بْؿ٘ت ، ،Cladorrhinum samala. :A B اللطش:( 112-1الشكل ) 

C  كبال٘ذاث ّكًْ٘ذٗا :D ،  أبْاؽ كاله٘ذٗت :E ، حْاهل كًْ٘ذٗت :F  كًْ٘ذاث . الشكل ًوال :

 .Watanabe,2002ػي 

 

 

 Chalara (Corda) Rabenhorstانجُص : 

ة  ميػػعرأل أو ملمميػػة المظ ػػر   رماديػػة أو زيتونيػػة أو م وا يػػة أو سػػودا  المػػوفي المسػػتعمرات كثيفػػ
السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل أو سػػػطحية ي تسيػػػم الحيػػػوأل الفطريػػػة ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة توجػػػد بكػػػن 

  م وا يػػػة المػػػوف   مسػػػتقيمة أو متموجػػػة ييػػػر متفر ػػػة  النػػػو يف المتلتتػػػة وييػػػر المتلتتػػػة 
 3وحيػػػدأل اللميػػػة أو تحتػػػو   مػػػي    اسػػػطوانية مقطو ػػػة الن ايػػػات  مسػػػمة ممسػػػا  ي الكونيػػػدات متس

 يEllis, MB 1971ممسا  أو ذات ن ايات مثألمة    حواجز

 
Chalara thielavioides Peyron. :  النوع  

 .Chalaropsis thielavioides Peyron :المرادؼ اليا ع
دات  نػد القمػة اسػطوانية  مػف ( بسػيط  م ػوا ي يػاحم  يكػوف كونيػ62.5-58الحامؿ الكونيػد   

( مايكروفي تتكوف بطريقة ييالوسػبور   اسػطوانية  يػفاية  لميػة 3×10-9.5ي الكونيديا  يياليدات
 المػػػػػػػػوف   م ػػػػػػػػوا ياليػػػػػػػػكؿ ( مػػػػػػػػايكروفي مفػػػػػػػػرد  رأسػػػػػػػػي 11-7.5واحػػػػػػػػدألي البػػػػػػػػوغ الكاميػػػػػػػػد   

Watanabe,2002 
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كونيديػػػػة وكونيػػػػدات وأبػػػػواغ : حوامػػػػؿ  Chalara thielavioides. :A(   113-1اليػػػػكؿ  
 :أبواغ كاميدية ي  Bكاميدية  

 

 Chalara aurea (Corda) Hughesالنوع :  
مػػايكروف ي الفياليػػدات  6-5×25بػػروزات الحوامػػؿ الكونيديػػة   المسػػتعمرات برتقاليػػة تػػفرا  المػػوف 

  حػاجز مايكروف ذات رمبػة اسػطوانية طويمػة ي الكونيػدات ييػر ممونػة أحاديػة ال 6-7×  35-65
لجيػؾ امايكروف ي ينتير  مي ايليام ونباتات البندؽ وثمػار البنػدؽ يػي كػؿ مػف  2×  12-16

 .ّالؼشام والسموياؾ وبريطانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البىْؽ ّكًْ٘ذاث كب٘ش ّ ىـ٘شة   ٕحاهل ك٘ا ل٘ذ Chalara fraxineaاللطش:   ( 114-1) شكل

 هاٗكشّى . 4الو٘اط كٖ الْعط  تذسٗزت ،الكاله٘ذٕ ّالحاهل الكًْ٘ذٕ ّكًْ٘ذاث 
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   Chalara fraxineaالنوع : 

-3سػـ بعػد  5مطػر المسػتعمرأل  MEAينمو الفطر بيكؿ بطئ  مي وسط أكار لاتة اليعير 
ذات مظ ػػػػر  MEAـ ي مسػػػػتعمرات الفطػػػػر  مػػػػي وسػػػػط  252 – 232أسػػػػابيع بدرجػػػػة تح ػػػػيف  8

مػػف برنكيمػا كاذبػػة ي الفياليػػدات  ي تكػوف حيػػواتالمػػوفبي ػػا  با تػػة أو م وا يػة مل ػػرأل   تػويي 
الكونيػػػديا ايولػػػي   مػػػايكروف  2.8-2×  4.2-2.5مػػػايكروف ي الكونيػػػدات  3-5×  28 – 17.6
مػػػايكروف ي سػػػجؿ الفطػػػر يوؿ مػػػرأل يػػػي بولنػػػدا و ألمانيػػػا ينتيػػػر الفطػػػر  مػػػي  2-2.8×  6.5-9

 ي Fraxinus excelsiorنباتات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bي  PDAمستعمرأل الفطر  مي الوسط   - Chalara fraxinea A (الفطر 115-1يكؿ   
حوامػػؿ - E× (ي 40كونيػػدات    - D×(  ي 40ابػػواغ كاميديػػة   - Cجػػذور الجػػزر متػػابة ي-

 .× (  10كونيدية و يياليدات   

 Chaetochalara Sutton & Priozynskiانجُص:  

  المػػوف   ي السػػػزوؿ الفطريػػة يػػػبه المسػػتعمرات كثيفػػػة ميػػعرأل المظ ػػػر   م وا يػػة داكنػػػة نلػػي سػػػودا
الحوامػؿ الكونيديػة توجػد بكػن النػو يف المتلتتػة وييػر المتلتتػة  ييبه مسمػورأل أو سطحية 

اسػطوانية أو مسػتطيمة مقطو ػة   بسػيطة   م وا ية نلي م وا يػة داكنػة المػوف ي الكونيػدات متسمسػمة
ز ي التػػفات التيليتػػية يػػي  ػػذا مػػف لميػػة واحػػدأل أو أحاديػػة الحػػاج  تتكوف أو مسػػتديرأل الن ايػػات

 Ellis, MB 1971 اي امالجنس  ي طوؿ الفياليدات وتفات الكونيديا وأبعاد 

 

 

 

 

A B 

C D E 
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  Chaetochalara bulbosa Sutton & Priozynski انُوع:

مػايكروف يالكونيػدات  7.5-7 اليػكؿ   مايكروف  القا ػدأل بتػمية 3.5-2.5×  90-60اي ام 
مػػايكروف ي ينتيػػر  2-1.5×  12.5-6يكروف ي الكونيػػدات مػػا 7.5-7×30-20مظميػػة اليػػكؿ  

 الفطر  مي ايوراؽ المتعفنة يي انكمتراي

 
 

 6تذرٌجكت انمٍكاش كوٍَكذاث وحوايكم كوٍَذٌكت   Chaetochalara bulbosa(116-1شككم )

 يEllis, MB   1971 اليكؿ نقا  ف    ياٌكروٌ
 

Chloridium Link   :الجنس

Chloridium virescens (Pers. Ex Pers.) W. Gams &Hol.-Jech. var. 

chlamydosporum (van Beyma) W.Gams & Hol.-Jech. 

يسػتدؽ  المػوف  م ػوا ي  مايكروف  منتتػم   بسػيط  مقسػـ  3-2× 290-60الحامؿ الكونيد   
(   تتوالػػد كونيػػدأل 12 -10   اميػػة يػػةر وس كونيدو   طرييػػة يياليػػدات ذاتاتجػػا  القمػػة بتػػدريجيا 

بطريقػػػة الفياوسػػػبور     تتكيػػػؼ  مػػػايكروف  2.2- 1.8×  5-3.5 ونيػػػدات كالمػػػف يياليػػػدات ي 
  مايكروف  6-4( 3- يفاية  مف لميمة واحدأل ي البوغ الكاميد     اليكؿ ا مميجية أو اسطوانية

( Watanabe,2002ي 
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 -Chloridium virescens var. chlamydosporum. :A  D الفطػر:(117-1اليػكؿ    

: حوامػؿ كونيديػة وتمتتػؽ  مي ػا كتػؿ  B : حوامؿ كونيدية وكتؿ بويية وتوالد حوامؿ كونيديػة   
: ممػـ الحوامػؿ الكونيديػة    E  : ممـ الحوامؿ الكونيدية وكونيػدات و أبػواغ كاميديػة ي -Cبويية 

: حوامػؿ كونيديػة بعػد أنفتػاؿ    F  ة يتحمؿ أثنيف مف الكونيدات يي كؿ ممػة  و أبػواغ كاميديػ
 الكتؿ البويية ي

 Chloridium Link ex Fries ; Linkانجُص :  

ي تتكوف ا بواغ المػدثرأل  المستعمرات كثيفة ميعرأل بيكؿ لفيؼ  ل را  رمادية أو م وا ية الموف 
متلتتػػػػة وييػػػػر متلتتػػػػة ي   يػػػػي بعػػػػض اينػػػػواع ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مػػػػف كػػػػا النػػػػو يف 

ا ميميجية اليػكؿ ي   مف لمية واحدأل   بيكؿ كتؿ  امية مكونة أ مدأل طويمة تتكيؼ لكونيدات ا
Ellis, MB 1971 ي 

 Chloridium viride Link ex Linkانُوع : 

مػػايكروف ي ينتيػػر  2.5-2×  3-2مػػايكروف ي الكونيػػدات  3-2×  60-30الحوامػػؿ الكونيديػػة  
 طر يي ألمانيا ي  سجؿ الف ةالفطر  مي ايليام المتعفن
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 . X400هْة التكب٘ش  ،كًْ٘ذاث  ،حْاهل كًْ٘ذٗت   Chloridium virideاللطش:(118-1شكل )
 

Chromelosporium Corda : الجنس  
Chromelosporium fulvum (Link) McGinty  Hennebert & : النوع   

 Korf 

مػػػايكروف ي يػػػفاؼ   منتتػػػم   ػػػريض ي مقسػػػـ    15-7.5×  1350-125الحامػػػؿ الكونيػػػد  
متفػرع  مػرأل واحػدأل أو بيػكؿ م ػا ؼ  نػد القمػة   يحمػؿ كتمػة أبػواغ  مػي أدينػات محمولػة  مػي 

 يػػاحبة موا  يػػة -ر   تػػفرا بطريقػػة الباستوسػػبو  تتكيػػؼمػػايكروف    7.8-5 الكونيػػداتأيػػرع ي 
 Peziza ostracoderma ر الجنسػػي:و الط  ممسػػا    مػػف لميػػة واحػػدألياليػػكؿ   راسػػيةالمػػوف

Korf يWatanabe,2002ي 

: حوامػػػػػؿ كونيديػػػػػة   Chromelosporium fulvum. :A  B الفطػػػػػر:(  119-1ليػػػػػكؿ  
 : كونيدات ي C وكونيدات  
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Chrysosporium Corda :  الجنس  

Chrysosporium keratinophilum (Frey)Carmichael : النوع  

الحامػػؿ الكونيػػد  يا ػػم أو متػػير جػػدا   بسػػيطة أو متفػػرع  يحمػػؿ كونيػػدات  مػػي اجػػزا  مميػػة   
مػايكروف   12.7- 8.5×  16.3- 12.3( 8.7-   اتالكونيػد يونادرا  ما تنيأ  مي يزؿ الفطر 

اليػكؿ تتكػوف دات  رأسػية   ا مميجيػة كونيػ 3-2  مفردأل ونادرا مػف  يليروسبور بطريقة ا تتكيؼ
   تسػقط بسػ ولةيالمػوف تػفرا  يػاحبة  مقطو ة  ند احػد الن ايػات  أومف لمية واحدأل  اسطوانية

Watanabe,2002ي 
 

 
: حوامؿ كونيدية   Chrysosporium keratinophilum. :A  B الفطر:( 120-1اليكؿ   

 يWatanabe,2002وكونيدات اليكؿ نقا  ف 
 

 Cladorrhinum Sacc. & March: الجنس 
 

  منتتػم  المػوف يػفاؼ أو م ػوا ي يػاحم 4.4ػػ 3.2و ر ػه  174الحامؿ الكونيػد  أطػوؿ مػف 
اليػدات تتطػور مػف ايػرع ي يكونيػديا  مػي ي 30مػف أكثػر مػف  تتكيػؼ   بوييػةمتفرع   يحمؿ كتؿ 

  ذات لتمة اليكؿ بطريقة الفياسبور   يفاية  رأسية  تتكيؼ( مايكروف  2.8-2   اتالكونيد
  اليػكؿ    رأسػيةالمػوف مايكروف   م وا يػة يػاحبة 300-120 ند احد الن اياتي الجسـ الحجر  

 ي  Watanabe,2002 ذات لتؿ يعرية
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: حوامػػػؿ كونيديػػػة وكتػػػؿ   Cladorrhinum bulbillosum. :A الفطػػػر:( 121-1اليػػػكؿ   

: اللايػػػا المكونػػػة  Fجسػػػاـ حجريػػػة : أ E: يباليػػػدات   C D:يػػػزوؿ يطريػػػة    B بوييػػػة  
 يWatanabe,2002 :يياليدات وكونيدات ي اليكؿ نقا  ف Gلمجسـ الحجر    

 
 Cladorrhinum samala (Subram. & Lodha)W.Gams&Mouchacca     :النوع

  منتتػػػم  متفػػػرع   يحمػػػؿ  المػػػوف مػػػايكروف   يػػػفاؼ أو م ػػػوا ي4×  87-46الحامػػػؿ الكونيػػػد  
 2.8-2.5 ات  مػػف أيػػرع ي الكونيػػديياليػػداتكونيػػديا  مػػي  30مػػايكروف مػػف 20 -10كتػػؿ بوييػػة 
  ذات لتػػمة  نػػد الن ايػػة ي البػػوغ اليػػكؿ بطريقػػة الفياسػػبور   يػػفاية  راسػػية  تتكيػػؼمػػايكروف 
 يWatanabe,2002     رأسي اليكؿالموف   م وا ي ياحم 11.8 – 7.2الكاميد  

 
: حوامؿ كونيدية وكتػؿ بوييػة   Cladorrhinum samala. :A B الفطر:(  122-1اليكؿ  
  C اليدات وكونيديا ي: يD    أبواغ كاميدية :E   حوامؿ كونيدية :F  كونيدات ي اليكؿ :

 يWatanabe,2002نقا  ف 
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Cladosporioum Link   الجنس:
 Cladosporium cladosporioides (Fresn.) de Vriesالنوع:

  منتتػم  متفػرع المػوف مػايكروف   م ػوا ي يػاحم 3.8- 2.5×  224 -100الحامؿ الكونيػد  
بطريقػػة  تتكيػػؼ الكونيػػداتيمػػرات   نػػد ا جػػزا  القميػػة  يحمػػؿ كونيػػدات  ريػػة يػػي كػػؿ يػػرع  2-3

 اليكؿ     بي يةالموف  ادأل مف اييرع  يفاية أو م وا ية ياحبة  تكوف متميزأل الباستوسبور   
( × 22.5-  12.7-4.5( 4.5-   اليػكؿ اسػطوانية –ة ( مايكروف   ا مميجيػ2.3× 2.5-4.9  
( مػػػايكروف   يػػػبه راسػػػيه  ييػػػر منتظمػػػة يػػػي يػػػكم اي ذات لتػػػمة  نػػػد احػػػد 3.6-4.2(  -2.7 

 يWatanabe,2002 الن ايات يالبا تكوف مقطو ة يي الن اية ايلروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امؿ كونيدية: حو   Cladosporium cladosporioides. :A  C الفطر:(  123-1اليكؿ  
 : كونيدات ي B وكونيدات  

 

 Cladosporium herbarum  (Pers.) Linkانُوع:

 3-2مػايكروف   م ػػوا ي يػاحم  منتتػم  متفػػرع  3.8- 2.5×  224 -100الحامػؿ الكونيػد  
مرات   ند ا جزا  القمية  يحمؿ كونيدات  رية يػي كػؿ يػرع أمػا الكونيػداتي التػي تتكػوف بطريقػة 

 تحتػو   مػي  أحيانػا ييػر منت ػمة التػسيرأل  اليػكؿ و أ ميميجيػة الػي أسػطوانية  الباستوسبور 
 x( 20 15-8  الموف   يفاية أو م وا ية ياحبةحاجز  2-1حاجز بأستثنا  الكبيرأل تحتو   مي 

 ي .Pitt &Hocking 1990  مايكروف 4-6

 

  .Cladosporium sphaerospermum   Penz النوع:

مرات   ند  3-2  متفرع ة  منتتبالموف ةياحب ة  م وا يجيرية متراتة ي  ةامؿ الكونيديو الح
يبه بطريقة الباستوسبور    تتكيؼالكونيدات يا جزا  القمية  يحمؿ كونيدات  رية يي كؿ يرع 
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 مايكروف   x 2-4 30-10أبعاد الكبيرأل  زيتونية الموف م وا ية  ياحبة دا رية التسيرأل  
 Pitt &Hocking 1990 مايكروف  x 3-4( 10 6-4والتسيرأل 

 

 

 

حوامؿ كونيدية    Cladosporium sphaerospermum ( الفطر : 100-1يكؿ 
 ي0111وجما ته  .De Hoog, G. Sاليكؿ نقا  ف  وكونيداتي

 

 Cladosporium herbarum  (Pers. : Fr.) Link complex انُوع:

يمكػػف  زل ػػا مػػف معظػػـ البي ػػات   ي ػػو  يعػد  ػػذا الجػػنس واحػػد مػػف بػػيف أكثػػر الفطريػػات اليػػا عة و
يتواجػػد بػػويرأل  مػػي ايوراؽ والملمفػػات النباتيػػة الميتػػة ويرايػػؽ الممر ػػات الثانويػػة يػػي تبقػػع ايوراؽ 

بيكؿ متكرر مف ال وا  و ػزؿ مػف التػرم وكػذلؾ مػف المػواد السذا يػة  الفطر ومد  زؿ  والتعفنات 
نلػي رماديػة المػوف مسػتوية أو محدبػة بعػد سػبعة المظ ػر اللػارجي : يكػوف الفطػر مػزارع زيتونيػة  ي

ي  SNAـ  مػي وسػط  252أياـ مف التح يف المستمر تحت اييعة يوؽ البنفسجية بدرجة حػرارأل 
 Ramoconidiaالكونيػػػػدات المتيػػػػعبة  -1يكػػػػوف الفطػػػػر أنػػػػواع ملتمفػػػػة مػػػػف الكونيػػػػدات و ػػػػي : 

ة الن ايػػػة ييػػػر متميػػػزأل سػػػر  تتجمػػػع  نػػػد القمػػػة تنفتػػػؿ بحػػػاجز تكػػػوف مقطو ػػػ 3-2تحتػػػو   مػػػي 
 -2القا ػػػدأل وتكػػػوف  ػػػذ  الكونيػػػدات    جػػػز  مػػػف مكونػػػات الحامػػػؿ ألحػػػايظي متعػػػددأل الحػػػواجز ي 

تحتػػو   مػػي أكثػػر مػػف سػػر  متبا ػػدأل  secondary ramoconidiaالكونيػػدات الميػػعبة الثانويػػة 
 -3متػػػيرأل امػػػؿ مػػػف الكونيػػػدات المتيػػػعبة ذات حػػػواجز  ػػػيقة  نػػػد القا ػػػدأل و ذات سػػػر  تاجيػػػةي 

تكوف ممونة ذات سطا مزلرؼ أكثر مف الكونيدات   intercalary conidiaالكونيدات الوسطية
( يو ػا  125-1  اليػكؿ    terminal conidiaالكونيػدات الطرييػة  -4الطرييػة التػسيرأل  ي 
 ( 2007وجما ته   Schubertأنواع الكونيداتي  
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 Cladosporium antarcticum K.Schub. , Crous & U. Braun انُوع:

يكوف يزوؿ يطرية مسمورأل أو سطحية ثنا ية المظ ر متفر ة تفر ات جانبية متيرأل   مطر السزؿ 
مػػػايكروف   يكػػوف يػػػفاؼ أو يػػبه يػػػفاؼ المػػوف  رميػػػؽ الجػػدراف   السػػػزوؿ الفطريػػػة  3-1الفطػػر  

الحػػواجز  يتلتػػر  ػػادأل  نػػد الحػػاجز وتكػػوف  أل( مػػايكروف متعػػدد9  8-3.5ايلػػرو ذات مطػػر 
يحتػو   مػي حوامػؿ   تفلة أحيانا ياحبة نلي رمادية داكنة أو زيتونية م وا يػة ممسػا  أو مثألمػة من

وحوامػػػػػػػػػػؿ كونيديػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرأل متلتتػػػػػػػػػػة   micronematousكونيديػػػػػػػػػػة ييػػػػػػػػػػر المتلتتػػػػػػػػػػة 
macronematous  الحوامؿ الكونيدية المتلتتة تكوف منتتبة نلي مستقيمة أو متموجة أو  

مػايكروف   الحوامػػؿ  4.5-3× 120ر ػة بيػػكؿ متبػادؿ الترتيػم نبعػػاد  ما مػة اسػطوانية اليػػكؿ متف
 3-2×  22-2الكونيديػػة السيػػرأل متلتتػػة تكػػوف متػػيرأل جانبيػػة تحتػػو   مػػي ندبػػة مميػػة مفػػردأل 

مػف لميػة  مػايكروف  5-4× 30مايكروف يػاحبة زيتونيػة رماديػة ي الكونيػدات المتيػعبة اسػطوانية 
( 12  اليػكؿ  ت المتيػعبة الثانويػة ا ميميجيػة نلػي اسػطوانيةواحدأل أو ذات حػاجز واحػد   الكونيػدا

وحيدأل اللمية أو ذات ثاثة حواجز ي الكونيػدات بيػكؿ ساسػؿ متفر ػة   مايكروف 4-5×13-30
 مايكروف ي  4-2.5×  14-4  مستقيمة  ا ميميجية أو ليمونية أو بي يه مقموبة اليكؿ 

يػػـو  14بعػػد يتػػرأل ح ػػف  PDA مػػي وسػػط ممػػـ  9يتػػؿ مطػػر المسػػتعمرات : التػػفات الزر يػػة 
  حايػػػػة المسػػػػتعمرأل تكػػػػوف  المػػػػوف ـ   المسػػػػتعمرات ل ػػػػرا  زيتونيػػػػة أو رماديػػػػة زيتونيػػػػة 252 نػػػػد 

السػػػزوؿ   المركػػػز المػػػوف يػػػي  ل ػػػرا  با تػػػة المػػػوف   التػػػبسات العكسػػػية زيتونيػػػة يػػػاحبة رماديػػػة
ممـ  NEA 12عمرات  مي وسط المستعمرأل مستوية لفيفة ا بواغ ي مطر المست الفطرية متبا دأل 

   المػػػػوف لػػػػوف المسػػػػتعمرات رماديػػػػة نلػػػػي زيتونيػػػػة  ـ 252يػػػػـو  نػػػػد درجػػػػة  14بعػػػػد يتػػػػرأل تح ػػػػيف 
التبسات العكسية رمادية بموف الحديد   المستعمرات ملممية نلي دميقية المظ ػر السػزوؿ الفطريػة 

 (ي 2007وجما ته   Schubert وا ية متبا دأل ي   
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 C،Gحوايم كوٍَذٌت يتخصصت :  Cladosporium antarcticum  A-B(  125-1شكل )

: حوايككم  Eٍَككذاث . و:ك D،F:غكسل فطككري يحكاط بطبمككت يكٍ يككادة تشكب  انطكككرٌاث انًتؼكذدة. 

 10: كوٍَذٌكككت يتشكككؼبت يككغ َكككذ  يتباػككذة   ، تذرٌجكككت انمٍكككاش  Hكوٍَذٌككت غٍكككر يتخصصككت .

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ 

 

 Cladosporium bruhnei Linder انُوع:

 Cladosporiumو  Hormodendrum hordei Bruhneانًرادفككككاث انشككككائؼت 

herbarum(Pers. : Fr.) Link var. cerealium sacc.  وCladosporium 

hordei (Bruhne)   

مػػػايكروف متعػػػددأل الحػػػواجز   تكػػػوف  8-1.5يكػػػوف الفطػػػر يػػػزوؿ  وا يػػػة سػػػطحية متفر ػػػة مطر ػػػا 
ري ػػة وتتلتػػر  نػػد القا ػػدأل   يػػفاية أو يػػبه يػػفاية المػػوف    ممسػػا  أو مثألمػػة ليػػنة الجػػدراف  

تبػػػػدو محاطػػػػة بسيػػػػا  ملػػػػاطي ييػػػػبه السػػػػكريات المتعػػػػددأل  ي توجػػػػد كػػػػا مػػػػف الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 
مايكروف    5-3( 2×   330-20( 7المتلتتة ويير المتلتتة   الحوامؿ المتلتتة   

مػايكروف  وحيػدأل  3.5-2.5×9-4كؿ ساسؿ متفر ة مسػتقيمة أو منحنيػة الكونيدات متسمسمة بي
 24-10 اليػكؿ  نلػي يػبه اسػطوانية أو اسػطوانية ةاللمية   الكونيدات المتيعبة الثانوية ا ميميجيػ

( حػػػػواجز وأحيانػػػػا وحيػػػػدأل اللميػػػػة   يػػػػبه  5  3-1تحتػػػػو   مػػػػي   ( مػػػػايكروف 7  3-5( × 31 
 تونية ياحبة  الموفي يفاية نلي م وا ية ياحبة أو زي

يػػـو  نػػد  14ممػػـ بعػػد يتػػرأل ح ػػانة  32-22التػػفات الزر يػػة : يكػػوف الفطػػر مسػػتعمرات مطر ػػا 
المستعمرات  زيتونية نلي رمادية تميؿ نلي الموف ايبيض أو نلػي المػوف الرمػاد  المسػود     ـ 252

ـ   252د يػـو  نػ 14ممػـ بعػد تح ػيف  MEA  21-32نما مطر  مستعمرات الفطػر  مػي وسػط 
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ّالطىْس رمادية زيتونية الموف  التبسات العكسية رمادية زيتونية الموف  مظ ر المستعمرأل ملممي 

 (ي 2007وجما ته   Schubertي   Davidiella allicinaالتام لللطش 

 
 

:  C: حوايم كوٍَذٌت يتخصصت.  Cladosporium bruhnei   .A-Bاللطش:(126-1شكل )

: جطكى مًكري نهطكور انتكاو  يتكوَكت  E يكم كوٍَذٌكت غٍكر يتخصصكت.: حوا Dضالضم كوٍَذٌ . 

 E =200يكككككاٌكروٌ   A-B،D،F  =10تذرٌجكككككت انمٍكككككاش   ،:أكٍكككككاش  F-Gػهكككككى انؼائكككككم .

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ

 

  Cladosporium herbarum(Pers. : Fr.) Link :انُوع:

مايكروف متعددأل الحواجز   5-1ة  بيكؿ متبا د مطر ا يكوف الفطر يزوؿ  وا ية سطحية متفر 
وتتلتػػر  نػػد الحػػاجز   يػػفاية أو يػػبه يػػفاية ممسػػا  أو مثألمػػة ليػػنة الجػػدرافي تحتػػو  الحوامػػؿ 
الكونيديػػة المتلتتػػة وييػػر المتلتتػػة    الحوامػػؿ الكونيديػػة المتلتتػػة مسػػتقيمة منتتػػبة 

الكونيدية يير المتلتتة متيرأل تنيا  الحوامؿ  مايكروف  5-3.5×  320-10ما مة ذات  قد 
متعػػػػددأل  الحػػػػواجز   يػػػػبه يػػػػفايةي الكونيػػػػديا   مػػػػايكروف 3-1.5×  120-5  مػػػػف يػػػػزوؿ  وا يػػػػة

مايكروف    تكوف  x  5-7 25-12واي ميميجية   مايكروف 10x  3-5-4  المقموبة  ةالبي اوي
 يػػاحبة أو زيتونيػػة يػػاحبة متسمسػػمة بيػػكؿ ساسػػؿ  ييػػر متفر ػػة مسػػتقيمة نلػػي ما مػػة نلػػي م وا يػػة

 ي  الموف
ـ  252يػػـو  نػػد  14ممػػـ بعػػد يتػػرأل ح ػػانة  37-19التػػفات الزر يػػة : يكػػوف مسػػتعمرات مطر ػػا 

 مطػػر المسػػتعمرات زيتونيػػة رماديػػة تميػػؿ نلػػي المػػوف ايبػػيض أو نلػػي المػػوف الرمػػاد  المسػػود نمػػا 
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ـ رماديػػػػة  252يػػػػـو  نػػػد  14ممػػػـ بعػػػػد تح ػػػيف  MEA 17-37مسػػػتعمرات الفطػػػػر  مػػػي وسػػػػط 
ّالطىْس التىام لللطىش مظ ػر المسػتعمرأل ملممػي  المػوف  التبسات العكسية رمادية زيتونية  زيتونية

Davidiella tassiana   يSchubert   ي 2007وجما ته) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: حوايكم كوٍَذٌكت يتخصصكت.  Cladosporium herbarum   .A-Bاللطىش:(127-1شىكل )

C ٍَذٌكت غٍكر يتخصصكت. : حوايكم كوD .تكشكف حهمكً نهكوٍَكذاث : E  ضالضكم كوٍَذٌك :F  :

: جطكى مًكري نهطكور انتكاو  يتكوَكت فكً  F- : Gجطى مًري نهطور انتاو  يتكوَت ػهى انؼائكم . 

=  A،E،H،J-Lتذرٌجت انمٍاش   ،: أبواؽ كٍطٍت فً انًسرػت   J-K: أكٍاش .  Hانًسرػت .

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٌٍياٌكرو F-G،I  =200ياٌكروٌ   10

 

 , Cladosporium herbaroides K.Schub. , Zalar,Crous & U. Braun انُوع:

sp . nov.  

مػايكروف  ذات حػواجز منتفلػة تتلتػر  نػد الحػاجز  8-1السزوؿ الفطرية متفر ة يتػراوح مطر ػا 
نيدية متلتتة وييػر متلتتػة ي تحتو   مي حوامؿ كو  الموف  يبه يفاية نلي م وا ية ياحبة

مػايكروف    5-3×  230-30  الحوامؿ الكونيدية المتلتتة مستقيمة منتتبة ما مػة ذات  قػد
مػػايكروف    3-2×  65-3الحوامػػؿ الكونيديػػة ييػػر المتلتتػػة متػػيرأل تنيػػا مػػف يػػزوؿ  وا يػػة 

ف الكونيدات التػي حواجز   يبه يفاية الكونيديا متعددأل اإليكاؿ تتكوف بطرازي 5تحتو  أكثر مف 
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تنيػػا مػػف الحوامػػؿ الكونيديػػة المتلتتػػة تكػػوف متسمسػػمة بيػػكؿ ساسػػؿ متفر ػػة  مسػػتقيمة نلػػي 
مايكروف ي  6-3×  33-3  نلي اسطوانية اليكؿ  ةما مة   يبه راسية بي يه مقموبة أو ا ميميجي

  Schubert   ي 2007وجما ته) 
 

 
 

: حوايككككم كوٍَذٌككككت  Cladosporium herbaroides  A-B،Dاللطىىىىش:(128-1شىىىىكل )

: تكشككف حهمككً  F حوايككم كوٍَذٌككت غٍككر يتخصصككت E : ضالضككم كوٍَذٌكك .Cيتخصصككت. 

 10: كوٍَذاث تتكشف يكٍ حوايكم كوٍَذٌكت غٍكر يتخصصكت، تذرٌجكت انمٍكاش  =  Gنهكوٍَذاث 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ  

 

 

 Cladosporium iridis (Fautrey &Roum )G.A.deVries انُوع: 

   Heterosporium iridis (Fautrey &Roum ) J.E.Jacques انًرادفاث انشائؼت 

مػػػايكروف متعػػػددأل الحػػػواجز تكػػػوف  ري ػػػة    8-2يكػػػوف الفطػػػر يػػػزوؿ متفر ػػػة مطر ػػػا يتػػػراوح  
 720يفاية أو م وا ية ياحبة الموف   ممسا ي الحوامؿ الكونيدية طويمػة     تتلتر  ند الحاجز 

x 6-11  مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل واحينػػػا بيػػػكؿ ساسػػػؿ متػػػيرأل ييػػػر متفر ػػػة    مسػػػتقيمة
مػايكروف   مقسػمة بحػواجز   يػبه يػفاية نلػي م وا يػة يػاحبة  x 10-16 75-30منحنية أحيانػا 

 أو زيتونية ياحبة الموف  ي 
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يتػػرأل ممػػـ بعػػد  23-19مطر ػػا  PDAالتػػفات الزر يػػة : يكػػوف  الفطػػر  مسػػتعمرات  مػػي وسػػط 
مطػػػػػر ـ   المسػػػػػتعمرات ل ػػػػػرا  يػػػػػاحبة نلػػػػػي  زيتونيػػػػػة المػػػػػوف  نمػػػػػا  252يػػػػػـو  نػػػػػد  14ح ػػػػػانة 

ـ   رماديػػػة  252يػػػـو  نػػػد  14ممػػػـ بعػػػد تح ػػػيف  MEA 9-23مسػػػتعمرات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
ّالطىْس التىام زيتونية الموف   التبسات العكسية رمادية زيتونية المػوف  مظ ػر المسػتعمرأل ملممػي 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  الشكل ًوال ػي،Davidiella macrosporaلللطش 
 

  

:  D: حوايم كوٍَذٌت يكغ كوٍَكذاث .  Cladosporium iridis  .A-Cاللطش: (129-1شكل )

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ   10كوٍَذٌا  تذرٌجت انمٍاش = 

 

 Cladosporium macrocarpum Preuss انُوع:

 و Cladosporium herbarum var. macrocarpum فاث انشائؼت انًراد

  

 (Preuss)M.H.M.Ho&Dugan.  ّDematium herbarumPers.  

 

(  مػػػايكروف 5  4.5-1يكػػػوف الفطػػػر يػػػزوؿ ييػػػر  متفر ػػػة  أو متفر ػػػة بيػػػكؿ متبا ػػػد   مطر ػػػا 
لمػوف   ليػنة ي يفاية أو م وا ية ياحبة ا  متعددأل الحواجز تكوف  ري ة تتلتر  ند الحاجز  

توجػػد كػػا مػػف الحوامػػؿ الكونيديػػة بنو ي ػػا المتلتتػػة وييػػر المتلتتػػة مفػػردأل   المتلتتػػة 
مايكروف ي الحوامؿ يير   x 4-6 260-12تكوف منتتبة  نلي متموجة أو منحنية اليكؿ      

الكونيػػدات متسمسػػمة  يػػي ساسػػؿ متػػيرأل متفر ػػة     يالمتلتتػػة   تتميػػز  ػػف السػػزوؿ الفطريػػة 
ليمونيػػة   مػػايكروف ذات حػػاجز واحػػد أو بػػدوف بحػػواجز  x 4-6 11-4  سػػتقيمة منحنيػػة أحيانػػام

 نلي بي وية أو بي وية مقموبة اليكؿ   يبه يفاية نلي م وا ية ياحبة أو زيتونية ياحبة الموف ي 
 14ممـ بعػد يتػرأل ح ػانة  43-30مطر ا  PDAالتفات الزر ية : يكوف مستعمرات  مي وسط 

مطػػػر ـ المسػػػتعمرات ل ػػػرا  با تػػػة  نلػػػي  زيتونيػػػة   تظ ػػػر التمنطػػػؽ أحيانػػػا   نمػػػا  252يػػػـو  نػػػد 
ـ رماديػػػػة  252يػػػػـو  نػػػد  14ممػػػـ بعػػػػد تح ػػػيف  MEA 31-50مسػػػتعمرات الفطػػػػر  مػػػي وسػػػػط 
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ّالطىىىىْس التىىىىام لللطىىىىش زيتونيػػػػة التػػػػبسات العكسػػػػية رماديػػػػة زيتونيػػػػة مظ ػػػػر المسػػػػتعمرأل ملممػػػػي 

Davidiella macrocarpa   يSchubert   ي 2007وجما ته) 
 

 
 

: حْاهىىىىل كًْ٘ذٗىىىىت  Cladosporium macrocarpum   .A-Cاللطىىىىش: (130-1شىىىىكل )

:  I : تكشق حلوٖ للكًْ٘ىذاث. H: حْاهل كًْ٘ذٗت ؿ٘ش هتخ  ت.  D-Gهتخ  ت ّكًْ٘ذٗا . 

  paraphyses: خ٘ىْا ػو٘وىت   Jرغن حوشٕ للطْس التام  هتكًْت ػلٔ عىام الؼائىل كىٖ الطبىن . 

K،M-n   . أك٘ىىىىاط :L  ٕتذسٗزىىىىت الو٘ىىىىاط   ،: كتحىىىىت الزغىىىىن الوىىىىاسّسA،D-H،J-N  =10 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  الشكل ًوال ػي،هاٗكشّى I  =200هاٗكشّى  
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 .Cladosporium ossifragi (Rostr.)U.Braun& Schub comb. nov انُوع:

   .Heterosporium ossifragi Rostr  :انًرادف انشائغ

مػػايكروف متعػػددأل الحػػواجز  5-1ر يػػزوؿ بػػويرأل  ممتفػػة أو متجمعػػة    متفر ػػة مطر ػػا يكػػوف الفطػػ
تتلتػػػػر  نػػػػد الحػػػػاجز   يػػػػفاية أو م وا يػػػػة يػػػػاحبة المػػػػوف   ممسػػػػا يتاحظ كػػػػا مػػػػف  الحوامػػػػؿ 

(  مػايكروف ي x 3-4.5  5 350الكونيدية بنو ي ا المتلتتة ويير المتلتتة   أطػوؿ مػف 
  المػػػوفوف مقسػػػمة بحػػػواجز  ييػػػر متلتػػػرأل   م وا يػػػة يػػػاحبة مػػػايكر  x 3-5 15-4الكونيػػػدات  

مايكروف  ذات حواجز   متموجة أحيانػا  x 5-8 36-16المتيعبة الثانوية  اسطوانية   ةالكونيدي
    م وا ية  ياحبة الموفي 

ممػـ بعػد يتػرأل ح ػانة  53مطر ػا  PDAالتفات الزر ية : يكػوف الفطػر  مسػتعمرات  مػي وسػط 
مسػػتعمرات الفطػػر  مطػػر ـ   المسػػتعمرات زيتونيػػة داكنػػة تظ ػػر التمنطػػؽ   نمػػا 252يػػـو  نػػد  14

ـ   رماديػة زيتونيػة المػوف   التػبسات  252يػـو  نػد  14ممـ بعد تح ػيف  MEA 54 مي وسط 
 ي( 2007وجما ته   Schubertالعكسية رمادية زيتونية الموف   مظ ر المستعمرأل ملمميي   

 

 
 

:  B: حوايكم كوٍَذٌكت يتخصصكت ،  Cladosporium ossifragi  Aاللطىش: (130-1شىكل )

:كوٍَككذاث وتكشككف حهمككً نهكوٍَككذاث ،  E: كوٍَككذٌا .   C-Dحوايككم كوٍَذٌككت غٍريتخصصككت . 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ   10تذرٌجت انمٍاش = 

 

 ,Cladosporium pseudiridis K. Schub .,C.F.Hill,Corous &U.Braun انُوع:

sp. nov. 

مػػايكروف  ذات حػػواجز     تتلتػػر  7-2يكػػوف الفطػػر يػػزوؿ متفر ػػة بيػػكؿ متبا ػػد    مطر ػػا 
 نػػد الحػػاجز   يػػبه يػػفاية أو م وا يػػة يػػاحبة المػػوف     ممسػػا ي الحوامػػؿ الكونيديػػة تتكيػػؼ مػػف 

   مػػايكروف ي الكونيػػدات الفتيػػة بي ػػيه اليػػكؿ   x 7-11(  500 320-100  السػػزوؿ المنبطحػػة
15-26 x 11-18   مػػػايكروف    وحيػػػدأل اللميػػػػة أو مقسػػػمة بحػػػاجز واحػػػػد    الكونيػػػدأل النا ػػػػجة

حػواجز   متموجػة أحيانػا     3-1مػايكروف   ذات  x 12-19 55-30  اسطوانية نلي مسػتطيمة
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زيتونيػػة نلػػي م وا يػػة أو م وا يػػة المػػوف  يالتػػفات الزر يػػة : يكػػوف الفطػػر  مسػػتعمرات  مػػي وسػػط 
PDA  المػػوف ـ المسػػتعمرات رماديػػة نلػػي داكنػػة  252يػػـو  نػػد  14ممػػـ بعػػد يتػػرأل ح ػػانة  6مطر ػػا

يػػـو  14ممػػـ بعػػد تح ػػيف  7مطر ػػا  MEAتظ ػػر التمنطػػؽ   نمػػا مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط 
مظ ػػر المسػػػتعمرأل المػػوف   التػػبسات العكسػػػية رماديػػة زيتونيػػة  المػػوف  ـ رماديػػة زيتونيػػة 252 نػػد 

 ي( 2007 ته وجما  Schubertملمميي   
 

 
 

: حوايكم كوٍَذٌكت وكوٍَكذاث   Cladosporium pseudiridis  A-Cاللطىش:  (131-1شكل )

 ،D  :  .  جسيء يٍ انخهٍت انًونذةE-F  = انشككم يكاٌكروٌ   10:كوٍَذاث ،تذرٌجكت انمٍكاش،

 .2007ّرواػتَ   Schubert.2007ّرواػتَ   Schubert  َمال ػٍ

 

 

 ,Cladosporium ramotenellum K. Schub.,Zalar,Corous &U.Braun انُوع:

sp. nov. 
 

مػػػػايكروف  ذات  4-1.5يكػػػػوف الفطػػػػر يػػػػزوؿ ييػػػػر متفر ػػػػة أو متفر ػػػػة بيػػػػكؿ متبا ػػػػد   مطر ػػػػا 
حواجز     تتلتر  ند الحاجز  يفاية أو  يبه يفاية الموف   ممسا ي الحوامؿ الكونيدية مفردأل 

لتفر ػػات الجانبيػػة  أو مػػف السػػزوؿ المنبطحػػة بنو ي ػػا المتلتتػػة وييػػر المتلتتػػة تنيػػا  مػػف ا
14-110  x 2-4   مػػايكروف   مقسػػمة   ييػػر متلتػػرأل   نػػد الحػػاجز يػػبه يػػفاية نلػػي زيتونيػػة

 47اسػػػطوانية نلػػػي مسػػػتطيمة  Ramoconidiaيػػػاحبة  أو م وا يػػػة المػػػوف  الكونيػػػدات المتيػػػعبة 
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x2-4   ديدأل متباينة اييػكاؿ  متسمسػمة مايكروف   وحيدأل اللمية أو أحادية الحاجز ي الكونيدات
مػػايكروف    وحيػػدأل اللميػػة أو  7x 2-4-2.5يػػي ساسػػؿ متفر ػػة بي ػػيه نلػػي ليمونيػػة اليػػكؿ   
  فمػايكرو  x3-4 15-8أو يػبه ايسػطوانية   ةمقسمة بحاجز واحػد   أمػا  الكونيػدات واي ميميجيػ

 حواجز    زيتونية ياحبة الموف  ي  3وحيدأل اللمية أو تحتو  
ممػػػـ بعػػػد يتػػػرأل  49-46مطر ػػػا  PDAات الزر يػػػة : يكػػػوف الفطػػػر مسػػػتعمرات  مػػػي وسػػػط التػػػف

ـ المستعمرات رمادية نلي داكنة تظ ر تمنطؽ مركز   السػزوؿ ال وا يػة  252يوـ  ند  14ح انة 
مطر ػػا  MEAيا بػػة  ػػادأل  مسػػتوية مطويػػة كثيفػػة التجػػرثـ   نمػػا مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط 

ـ رماديػة زيتونيػة التػػبسات العكسػية رماديػة زيتونيػػة  252يػػـو  نػد  14ممػـ بعػد تح ػيف  48-49
 ي( 2007وجما ته   Schubertمظ ر المستعمرأل ملمميي   

 
 

: حوايكككككم كوٍَذٌكككككت  Cladosporium ramotenellum  A،Cاللطىىىىىش:(132-1شىىىىكل )

: كوٍَككذاث  E: جوايككم كوٍَذٌككت غٍككر يتخصصككت    Dضالضككم كوٍَذٌككت   .   :  Bيتخصصككت ، 

ّرواػتىَ   Schubert  ،انشككم َمكال ػكٍيكاٌكروٌ  10ؼبت وكوٍَذاث  ،تذرٌجكت انمٍكاش = يتش

2007. 

 ,Cladosporium sinuosum K. Schub .,C.F.Hill,Corous &U.Braun انُوع:

sp. Nov 

مايكروف  ذات حواجز     تتلتر  ند  7-1يكوف الفطر يزوؿ متفر ة بيكؿ متبا د   مطر ا 
ممسػا  نلػي مثألمػة ي الحوامػؿ الكونيديػة تنيػا مػف  المػوف نلػي م وا يػة يػاحبة الحاجز   يبه يػفاية 

مػػػػايكروف   مقسػػػػمة  ييػػػػر   x 5-7  260-25التفر ػػػػات الجانبيػػػػة  أو مػػػػف السػػػػزوؿ المنبطحػػػػة 
ي  الكونيػدات مفػردأل  أو المػوف  متلترأل   ند الحاجز يػبه يػفاية نلػي زيتونيػة يػاحبة  أو م وا يػة

مايكروف   وحيدأل  x5-8 21-9متفر ة ا ميميجية نلي يبه  اسطوانية بيكؿ ساسؿ متيرأل يير 
متلتػػػرأل  نػػػد الحػػاجز   الحػػػاجز وسػػػطي المومػػػع   م وا يػػػة نلػػػي  راللميػػة أو أحاديػػػة الحػػػاجز ييػػػ

 ذات ابواغ كثيفة وحيدأل اللمية أو أحادية الحاجز ي    الموف  رمادية ياحبة
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يػـو  14ممػـ بعػد يتػرأل ح ػانة  20مطر ػا  PDAالتفات الزر ية : يكوف مستعمرات  مي وسػط 
   المػػوف ـ المسػػتعمرات زيتونيػػة نلػػي  رمػػاد     التػػبسات العكسػػية زيتونيػػة نلػػي سػػودا  252 نػػد 

حايػة المسػتعمرأل كاممػة ومنتظمػة   السػزوؿ ال و يػة كثيفػة  مطنيػة المظ ػر كثيفػة ومرتفعػة  مركػز   
لتجػػرثـ   نمػػا مسػػتعمرات الفطػػر  مػػي وسػػط السػػزوؿ ال وا يػػة يا بػػة  ػػادأل  مسػػتوية مطويػػة كثيفػػة ا

MEA  التبسات العكسػية  الموف  ـ رمادية زيتونية 252يوـ  ند  14ممـ بعد تح يف  16مطر ا
 (ي 2007وجما ته   Schubertمظ ر المستعمرأل ملمميي   الموف    رمادية زيتونية 

 

 
 

:  E-Fت  : حوايكككم كوٍَذٌككك Cladosporium sinuosum  A-D اللطىىىش:(133-1شىىىكل ) 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ  10كوٍَذاث  ، تذرٌجت انمٍاش 

 

 ,Cladosporium subinflatum  K. Schub.,Zalar,Corous &U.Braun انُكوع:

sp. nov. 

مػػػػايكروف  ذات حػػػػواجز      3-1.5يكػػػػوف الفطػػػػر يػػػػزوؿ متفر ػػػػة أو ييػػػػر متفر ػػػػة    مطر ػػػػا 
فاية  يبه يفاية     ممسا  نلػي مثألمػة ي الحوامػؿ الكونيديػة معظم ػا مػف تتلتر  ند الحاجز  ي

تنيػا   micronematousو أحيانا يير المتلتتػة أل  macronematousالنوع  المتلتص 
مػايكروف   مقسػمة      x 2.5-4.5  270-10مف التفر ات الجانبية  أو مف السزوؿ المنبطحة 
ي  المػػػػوف ه يػػػػفاية نلػػػػي زيتونيػػػػة يػػػػاحبة  أو م وا يػػػػةييػػػػر متلتػػػػرأل   نػػػػد الحػػػػاجز  ذات  قػػػػد يػػػػب

 x3.5-5.5 17-4  اليكؿ الكونيدات بيكؿ ساسؿ متفر ة   بي يه أو ا ميميجية نلي أسطوانية
مػػايكروف   وحيػػدأل اللميػػة أو أحاديػػة أو ثنا يػػة الحػػواجز ييػػر متلتػػرأل  نػػد الحػػاجز     م وا يػػة 

 ذات زلرية متباينة  ي   الموف  ياحبة



 105 

يػـو  14ممػـ بعػد يتػرأل ح ػانة  29مطر ػا  PDAالزر ية : يكوف مستعمرات  مي وسػط  التفات
ـ المسػػػػتعمرات زيتونيػػػػة نلػػػػي  سػػػػودا  نلػػػػي زيتونيػػػػة رماديػػػػة باتجػػػػا  حايػػػػة المسػػػػتعمرأل     252 نػػػػد 

 ة  حايػة المسػتعمرأل كاممػة ومنتظمػة   السػزوؿ ال وا يػالمػوف التػبسات العكسػية زيتونيػة نلػي سػودا 
المظ ر كثيفة ومرتفعة  مركز   السزوؿ ال وا ية يا بة  ادأل  مستوية مطويػة كثيفػة  كثيفة  مطنية

 252يػـو  نػد  14ممـ بعد تح ػيف  25مطر ا  MEAالتجرثـ   نما مستعمرات الفطر  مي وسط 
مظ ػػػر المسػػػتعمرأل ملممػػػيي    الموف التػػػبسات العكسػػػية رماديػػػة زيتونيػػػة المػػػوف  ـ رماديػػػة زيتونيػػػة

Schubert   ي 2007ته وجما) 

 
 

حوايم كوٍَذٌت يتخصصت،  :Cladosporium subinflatum  A-C اللطش:(134-1شكل ) 

D-E  انشكككم َمككال ػككٍياٌكروٌ 10:   كوٍَككذاث  ، تذرٌجككت انمٍككاش،  Schubert   َّرواػتىى

2007. 

 

 .Cladosporium tenellum  K. Schub.,Zalar,Corous &U.Braun, sp. nov انُوع:

مػايكروف  ذات حػواجز ولحػواجز ييػر  3-1ؿ متفر ػة بيػكؿ متبا ػد    مطر ػا يكوف الفطػر يػزو 
وا ػػحة  ػػادأل      تتلتػػر  نػػد الحػػاجز     يػػبه يػػفاية     ممسػػا ي الحوامػػؿ الكونيديػػة تيػػمؿ 

و الحوامػػػػػػػػػػػؿ ييػػػػػػػػػػػر المتلتتػػػػػػػػػػػػة   macronematousالحوامػػػػػػػػػػػؿ   المتلتتػػػػػػػػػػػة  
   x 2-4  200-6سزوؿ المنبطحػة تنا  مف التفر ات الجانبية  أو مف ال  micronematousأل
(   مايكروف   مقسمة بحواجز يير وا حة    يير متلترأل   ند الحاجز    يػبه يػفاية نلػي   5

  الكونيػػػديا  متسمسػػمة  تكػػوف يػػػي    Ramoconididم وا يػػة يػػاحبة ي  الكونيػػدات المتيػػػعبة 
   بيػػكؿ ساسػػؿ مػػايكروف  6x  2.5-3.5-3ساسػػؿ متفر ػػة   رأسػػية أو يػػبه رأسػػية  بي ػػيه  

( 28 20-3.5متفر ػػة   الكونيػػدات الوسػػطية والمتيػػعبة الثانويػػة  ا ميميجيػػة نلػػي يػػبه أسػػطوانية  
x3 -5  مػػػايكروف   وحيػػػدأل اللميػػػة أو أحاديػػػة حػػػواجز متلتػػػرأل  ممػػػيا  نػػػد الحػػػاجز     م وا يػػػة

   مثألمة   ي  الموف ياحبة
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ممػػػـ بعػػػد يتػػػرأل  34-27مطر ػػػا  PDAالتػػػفات الزر يػػػة : يكػػػوف الفطػػػر مسػػػتعمرات  مػػػي وسػػػط 
باتجػػا   المػػوف ـ المسػػتعمرات زيتونيػػة نلػػي  سػػودا  نلػػي زيتونيػػة رماديػػة 252يػػـو  نػػد  14ح ػػانة 

  حاية المستعمرأل كاممة ومنتظمػة  الموف حاية المستعمرأل    التبسات العكسية زيتونية نلي سودا 
ز   السػػزوؿ ال وا يػػة يا بػػة  ػػادأل  كثيفػػة  مطنيػػة المظ ػػر كثيفػػة ومرتفعػػة  مركػػ ة  السػػزوؿ ال وا يػػ

ممػـ بعػد  MEA 25-44مسػتعمرات الفطػر  مػي وسػط  مطػر مستوية مطوية كثيفة التجرثـ   نمػا
المسػػتعمرأل  مظ ػػرالمػػوف ـ رماديػػة زيتونيػػة التػػبسات العكسػػية زيتونيػػة  252يػػـو  نػػد  14تح ػػيف 
 ي( 2007وجما ته   Schubertيي المركزي    محدم

 
 

 

: حوايم كوٍَذٌت يتخصصت    Cladosporium tenellum  A-C،E طش:الل(135-1شكل ) 

D  حوايككم كوٍَذٌككت غٍككر يتخصصككت  :F  10:كوٍَككذاث يتشككؼبت  وكوٍَككذاث ، تذرٌجككت انمٍككاش 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ

 

 Cladosporium variabile (Cooke )G.A.deVries انُوع:

 Cladosporiumو  Heminthosporium variabile  Cooke  :انًرادفكاث انشكائؼت

subnodosum Cooke 

يكوف الفطر يزوؿ سطحية أو مسمورأل يي الوسط  متفر ة بيكؿ يير منتظـ     السزوؿ ال وا يػة 
مػػايكروف  ذات حػػواجز ييػػر وا ػػحة  ػػادأل      تتلتػػر  نػػد  3-1ممتفػػة  وحمزونيػػة   مطر ػػا 

مسػػػػا ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة تيػػػػمؿ الحوامػػػػؿ   المتلتتػػػػة  الحػػػػاجز     يػػػػبه يػػػػفاية المػػػػوف     م
macronematous    و الحوامػػؿ ييػػر المتلتتػػةmicronematous   تنيػػا مػػف التفر ػػات

-6الجانبيػػة  أو مػػف السػػزوؿ المنبطحػػة   الحوامػػؿ المتلتتػػة تكػػوف بيػػكؿ زكػػزاؾ  ذات  قػػد  
180  x 6-11   حػاجز  م وا يػة زيتونيػة أو مايكروف   مقسمة بحواجز   يير متلترأل   ند ال

 50x 1.5-2.5منتتػػػػػبة  micronematousم وا يػػػػػة المػػػػػوف  ي الحوامػػػػػؿ ييػػػػػر المتلتتػػػػػة  
متسمسمة  تكوف يي ساسؿ متفر ة   رأسية أو يبه رأسػية  بي ػيه اليػكؿ   اتمايكروف   الكونيد
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   4-26 30)x   3.5 )5-9   أو مػػػايكروف   تكػػػوف  بيػػػكؿ ساسػػػؿ متفر ػػػة   وحيػػػدأل اللميػػػة
 أحادية الحاجز  متلترأل  مميا  ند الحاجز     م وا ية ياحبة الموف    مثألمة   ي  

ممػـ بعػد يتػرأل ح ػانة  29مطر ػا  PDAالتفات الزر ية : يكػوف  الفطػر مسػتعمرات  مػي وسػط 
ـ المستعمرات زيتونية نلي  زيتونية رماديػة باتجػا  حايػة المسػتعمرأل    التػبسات  252يوـ  ند  14

كثيفػة   بي ػا   ةة زيتونية نلي رمادية    حاية المستعمرأل كاممة ومنتظمة   السػزوؿ ال وا يػالعكسي
تتموف  حقا بالموف الزيتوني الي رماد  أو المػوف ايحمػر   السػزوؿ ال وا يػة يا بػة  ػادأل  مسػتوية 

يػـو  14ممـ بعد تح يف  MEA 27مستعمرات الفطر  مي وسط  مطر مطوية كثيفة التجرثـ   
 Davidiellaّالطْس التام لللطىش  زيالمستعمرأل مطوية يي المركػالموفـ رمادية زيتونية  252د  ن

variabile    يSchubert   ي( 2007وجما ته 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: حوايكم كوٍَذٌكت يتخصصكت .  Cladosporium variabile   .A-Cاللطىش: (136-1شكل )

D،F  .حوايم كوٍَذٌت غٍر يتخصصت :E،G-H اث .: كوٍَذ I  غسول فطرٌت يهتفت :J جطى :

:يُظككر ضككطحً  نجككذار انجطككى   Kمًككري نهطككور انتككاو  يتكوَككت ػهككى ضككاق انؼائككم فككً انطبككك . 

 : أكٍاش يغ غالف . Q:ابواؽ كٍطٍت ،  N-P: أكٍاش ،  L-Mأنثًري 

  ،انشككككم َمكككال ػكككٍياٌكروٌ J  =250يكككاٌكروٌ   A،D،G-I،K-Q  =10تذرٌجكككت انمٍكككاش  
Schubert  2007اػتَ ّرو. 
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 .Cladosporium subtilissimum K. Schub.,Dugan,Corous &U.Braun, sp انُكوع:

Nov 
 

مػايكروف  ذات حػواجز  5-1يكوف الفطر يزوؿ يير متفر ة أو  متفر ة بيكؿ متبا ػد   مطر ػا 
    تتلتػػػر  نػػػد الحػػػاجز   يػػػفاية نلػػػي  يػػػبه يػػػفاية أو  م وا يػػػة يػػػاحبة المػػػوف     ممسػػػا  نلػػػي 

ألمة ي الحوامؿ الكونيدية المتلتتة  ويير المتلتتة  تنيػا مػف التفر ػات الجانبيػة  أو مػف مث
حػواجز     4مايكروف   تتكوف مف لمية واحد أو تحػو    x 2-4  140-25السزوؿ المنبطحة   

مقسػػػػمة  ييػػػػر متلتػػػػرأل   نػػػػد الحػػػػاجز يػػػػبه يػػػػفاية نلػػػػي زيتونيػػػػة يػػػػاحبة  أو م وا يةيالكونيػػػػدات 
 12اجػػػد أحيانػػػا     الكونيػػػدات   بيػػػكؿ ساسػػػؿ متفر ػػػة  ػػػدد الكونيػػػدات أكثػػػر مػػػف المتيػػػعبة تتو 

مػػػػػايكروف   الكونيػػػػػدات الوسػػػػػػطية  x2 -3.5 9-4كونيديػػػػػة   ا ميميجيػػػػػة نلػػػػػي يػػػػػػبه  اسػػػػػطوانية 
مػايكروف   وحيػدأل اللميػة أو أحاديػة   18x 2.8-6.4-9ا ميميجية نلي يبه  اسطوانية اليكؿ    

لتػػرأل  نػػد الحػػاجز   الحػػاجز وسػػطي المومػػع     م وا يػػة نلػػي رماديػػة أو ثنا يػػة الحػػاجز ييػػر مت
 ياحبة ذات ابواغ كثيفة وحيدأل اللمية أو أحادية الحاجز ي   

ممػػـ بعػػد يتػػرأل ح ػػانة  24مطر ػػا  PDAالتػػفات الزر يػػة : يكػػوف الفطػػر مسػػتعمرات  مػػي وسػػط 
عكسػية زيتونيػة نلػي سػودا  ـ   المستعمرات زيتونيػة نلػي  رمػاد     التػبسات ال 252يوـ  ند  14

المػػوف   حايػػة المسػػتعمرأل كاممػػة ومنتظمػػة   السػػزوؿ ال و يػػة كثيفػػة  مطنيػػة المظ ػػر كثيفػػة ومرتفعػػة 
مسػػتعمرات مطػػر  يػػي المركػػز    السػػزوؿ ال وا يػػة يا بػػة  ػػادأل  مسػػتوية مطويػػة كثيفػػة التجػػرثـ   

 المػػػوف   زيتونيػػػةرماديػػػة   ـ 252يػػػـو  نػػػد  14ممػػػـ بعػػػد تح ػػػيف  MEA 25الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
وجما تػػه   Schubertمظ ػػر المسػػتعمرأل ملممػػيي    المػػوف  التػػبسات العكسػػية رماديػػة زيتونيػػة

 ي( 2007
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حوايككككم كوٍَذٌككككت  : Cladosporium subtilissimum A-C اللطىىىىش:( 137-1شىىىىكل )

:كوٍَذٌا  ، تذرٌجت  F-G:  حوايم كوٍَذٌت غٍر يتخصصت . E: ضالضم كوٍَذٌت Dيتخصصت 

 .2007ّرواػتَ   Schubert  ،انشكم َمال ػٍياٌكروٌ 10اش انمٍ

Codinaea Maire : الجنس  
  منتتػم  المػوف  مػايكروف  يياليػد   م ػوا ي يػاحم 5- 3.7×  187.5-50الحامؿ الكونيػد  

بسػػيط  نػػادرا مػػا يتفػػرع مػػرأل واحػػدأل  يحمػػؿ كتمػػة مػػف ايبػػواغ  مػػي ممػػة مسػػتقيمة أو منحنيػػة ممػػيا ي 
مػػػػػع   ( مػػػػػايكروف 6.3-  5-2.5  (  يػػػػػفاية   دسػػػػػية اليػػػػػكؿ 3.5-3× 13-8.5الكونيػػػػػدات  

 يWatanabe,2002 ند الن ا يةي لتمة 

 
:  C : حوامػؿ كونيديػة وكتػؿ بوييػة    Codinaea parva. :A B الفطػر:( 138-1اليكؿ   

: كونيػػدات ي اليػػكؿ نقػػا  F: حوامػػؿ كونيديػػة   E: أبػػواغ كاميديػػة    Dميػػدات وكونيػػديا يي
 يWatanabe,2002  ف
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Codinaea state of Chaetosphaeria talbotii : النوع  
  المػػػوف مػػػايكروف  يياليػػػد   م ػػػوا ي يػػػاحم 5- 3.8( 3-×   389.2- 68.1حامػػػؿ الكونيػػػد  

- 6.5( -5الكونيػػدات   يكونيػػديا لكػػؿ كتمػػة بوييػػةي  نػػد القمػػة 30يحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة  أكثػػر مػػف 
بطريقة الفياسبور   يفاية  مف لمية  يؼايكروفي تتك( م4.3-  3.4- 2.5( × 16.3-  13.4

 Chaetosphaeria talbotii الطػور الجنسػي:ياليػكؿ  منحنيػة ممػيا زورميػة-واحدأل  اسػطوانية

Hughes  Watanabe,2002 ي 

 
: حوامػؿ  Codinea state of Chaetosphaeria talbotii. :Aالفطػر:( 139-1اليػكؿ   

: حوامػػؿ كونيديػػة   D: يباليػػدات وكونيػػديا  C امػػؿ كونيديػػة  : حو  B  كونيديػػة وكتػػؿ بوييػػة
 : كونيدات ي  Eوكونيدات  

 
Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes : النوع  

( 55-36السػػػػبرودوكيا يػػػػبه دا ػػػػر  يػػػػي المزر ػػػػة   يتكػػػػوف مػػػػف  ػػػػدد مػػػػف الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة  
حػػر  يفاؼ بسػػيط  منتتػػم  يحمػػؿ مػػايكروف  ميػػعرأل  مػػع كتػػؿ بوييػػة  الحامػػؿ الكونيػػد  يكػػوف 

 يػػػؼ( مػػػايكروف  تتك4-3×22-16لكونيػػػديا  ا نػػػد ممػػػة كػػػؿ يياليػػػد  أثنػػػيف مػػػف الكونيػػػدات  ػػػادأل 
مػػػايكروف  م وا يػػػة   125.5-75  ذات لتػػػمة اليػػػكؿ اسػػػطوانية  بطريقػػػة الفياسػػػبور    يػػػفاية

 9.5-6×16.5-11 اليػكؿ اسػطوانية المػوف  سميكة الجدراف  حادأل القمػة  وسػا د العػدوو م وا يػة
 ي.Watanabe,2002 مايكروفي 120-110  تتكوف اجساـ حجرية سكموروييا مايكروف 

 



 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسػػػػػا د  ػػػػػدوو :   B كونيػػػػػدات : Colletotrichum coccodes. :A( 140-1اليػػػػػكؿ    
 ي جسـ حجر  : C ويزوؿ يطرية   

 
Colletotrichum falcatum Went : النوع  

يػػػػػي المزر ػػػػػة   الحامػػػػػؿ  لتػػػػػؿ 6  ذات  المػػػػػوف      اتػػػػػفر يػػػػػاحما سػػػػػبوردوكيا يػػػػػبه كػػػػػرو 
  بسػيط  منتتػم  ييػر منػتظـ   متجمػع بيػكؿ كتمػة  المػوف  الكونيد   يفاؼ أو م وا ي ياحم

بطريقػػػة الفياسػػػبور   يػػػفاية   مػػػف لميػػػة واحػػػدأل   دسػػػية  كيػػػؼايكػػػروف  تت 22-16الكونيػػػديا  
سػػػميكة   10- 5.5وسػػػا د العػػػدوو    القمػػػةحػػػادأل  نػػػد  و المػػػوف  ل ػػػرا  داكنػػػة اليػػػكؿ  اللتػػػؿ

 Glomerella الطػػػػػور الجنسػػػػػي:ياليػػػػػكؿ    يػػػػػبه راسػػػػػيةالمػػػػػوفالجػػػػػدراف  م وا يػػػػػة داكنػػػػػة 

tucumanensis (Speg.) Arx & E. Mullerي Watanabe,2002ي 
 

 

A B C 
 



 112 

  

 : وسا د  دوو    B:كونيدات   Colletotrichum falcatum. :A الفطر:( 141-1اليكؿ   

C ا ي: سبورودوكيD  حوامؿ كونيدية وكونيداتي اليكؿ نقا  ف :Watanabe,2002 ,ي 
:النوع  

Colletotrichum lindemuthianum (Sacchardo et Magnus) Briosi et Cavara 

 

 مػي ا وسػاط الطبيعيػة التػي تحتػو   مػي ملايػات البزاليػا والػذرألي   acervulasسػيريو اي يؼتتك
  تتكػػػوف مػػػف الحوامػػػؿ اليػػػكؿ  يػػػبه كرويػػػة  الموف  وا يػػػة يػػػاحبةالسػػػبوردوكيا يػػػي المزر ػػػة متكػػػوف 

   ( مػػػػايكروف330-200    مػػػػف السػػػػبورودوكيا جػػػػز الكوريديػػػػة والكونيػػػػديات   الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  
× 17.5-ي13  الفياليػػديكونيػػدات  نػػد كػػؿ يياليػػد 3-2أو متفػػرع  منتتػػم  يحمػػؿ   يػػفاؼ  بسػػيط

    يفاية مػف لميػة واحػدألي اسػطوانيةر يقة الفيالوسبو بطر  الكونيدات يؼ( مايكروف ي تتك5.3- 4.7
حػػادأل الن ا يػػة    سػػميكة اليػػكؿ المػػوف  مػػايكروف   م وا يػػة 6-3.7×107.5-65اللتػػمة  اليػػكؿ  

     Glomerella lindemuthiana Shear الطػػػور الجنسػػػي:حواجزي 3-2تتكػػػوف مػػػف 

Watanabe,2002.ي 
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كونيدات وسبورودوكيا  Colletotrichum lindemuthianum: A الفطر:(142-1اليكؿ   

 يWatanabe,2002   اليكؿ نقا  فكونيدات وحوامؿ كونيدية  ومع لتؿ 
    

Colletotrichum truncatum (Schweinitz) Andrus et Moore :  النوع  
يقػػط  مػػي ا وسػػاط الطبيعػػة التػػي تحتػػو   مػػي ملايػػات البزاليػػا   acervulasسػػيريو اي يػػؼتتك

مػػايكروفي ذات لػػوف ورد  يػػي  110-80يي السػػبوردوكيا Bean straws and agarوالػػذرألي 
والكونيػػػدات واللتػػػؿي  ة ي يػػػبه كػػػرو ي يتكػػػوف مػػػف  ػػػدد مػػػف الحوامػػػؿ الكونيديػػػ الوسػػػط الزر ػػػي

 3ي-2منتتػم  يحمػؿ و بسػيط او متفػرع  و الحامؿ الكونيد  يكوف حر مف السػبوردوكيا   يػفاؼ
بطريقػػػػػػػة يػػػػػػػؼ مػػػػػػػايكروفي تتك 5- 4.7×  22.5 -20 يػػػػػػػي كػػػػػػػؿ يياليػػػػػػػدي الكونيػػػػػػػدات اتكونيػػػػػػػد

- 4.5×  150 – 122.5 دسية اليكؿ  اللتمة  و لمية واحدأل مف يفاية  تكوف الفيالوسبور 
 و تسير  مايكروف 50-32.5الجسـ الحجر     ذات حاجزيف  و سميكة الجدراف و مايكروف 5

 .الموف اسود

 
 
 
 
 
 
 
 

   اليػكؿ نقػا  ػف: : كونيػدات .Colletotrichum truncatum الفطػر:(  143-1اليػكؿ  

Watanabe,2002ي 
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Coniothyrium Corda :  الجنس  

  رأسػػية المػػوف مػػايكروف سػػطحية او نتػػؼ مطمػػورأل  م وا يػػة نلػػي سػػودا   460 -320البكنيػػديا 
مػػف منطقػػة الفتحػػة القميػػة  المػػوف  تلػػرج من ػػا كتػػؿ بوييػػة سػػودا   ويتحػػة وا ػػحة ذات رمبػػة  ػػادأل

م وا يػػة  مػػايكروف 3.3ي-2.5×4.8-3ا ي داكػػف يتكػػوف مػػف برنكيمػػا كاذبػػة  الكونيػػديا الجػػدار م ػػو 
 ياليكؿ كروية  مف لمية واحدأل    بي ية الموف ياحبة أو م وا ية

 يWatanabe,2002 يDiapleella coniothyrium (Fuckel) Barr الطور الجنسي : 

 
 

بكنيػػدات  وكتػػؿ بوييػػة مطروحػػة  : Coniothyrium fuckelii. :A الفطػػر:( 144-1اليػػكؿ   
B   اليكؿ نقا  ف : كونيدات  Watanabe,2002ي 

 

 

 Cryptocoryneum Fuckelالزٌظ : 

السػػبورودوكيا تػػسيرأل  ػػادأل ذات ممػػة مسػػتوية م وا يػػة سػػودا  داكنػػة  نلػػي سػػودا  المػػوف ي السػػزوؿ 
تتبة ييػر متفر ػة ي الفطرية مسمورأل ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع يير المتلتص اسطوانية من

 .  الكونيدات مفردأل متفر ة

 

 Cryptocoryneum codensatum (Wallr.) Mason & Hughesالٌْع: 

مايكروف ي سمؾ اذرع  30-20×  85-40مايكروف ي الكونيدات  3-1×  80الحوامؿ الكونيدية 
تيػػػة حػػػاجز مسػػػتعرض ي الفطػػػر يػػػا ع  مػػػي الملمفػػػات النبا 17مػػػايكروف تحتػػػو   5-3الكونيػػػدات 

 الميتة وايليام لاتة  مي لمؼ اييجار النفظية ي سجؿ الفطر يي أوربا ي 
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كونيػدات وحوامػؿ كونيديػة مػوأل  Cryptocoryneum codensatum  الفطػر:(145-1يػكؿ  
 × ي 1000التكبير 
 Cryptocoryneum rilstonii M.B. Ellisالنوع: 

مػػػايكروفي وتػػػؼ النػػػوع يػػػي بريطانيػػػا وجنػػػوم اسػػػتراليا  مػػػي ممػػػؼ  28-10×48-25الكونيػػػدات 
 .   مي القمؼ الميتةو   زأيجار الكاليبتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كونيػػدات وحوامػػؿ كونيديػػة مػػوأل التكبيػػر  Cryptocoryneum rilstonii  (146-1يػػكؿ  
 مايكروف  10مع تدريجة القياس × 1000

 Corynespora Gussowالجنس: 
مستعمرات الفطر كثيفة ميعرأل نلي ملمميػة المظ ػر   رماديػة أو م وا يػة زيتونيػة أو سػودا  داكنػة 

الكونيديػػػة مػػػف النػػػوع المتلتتػػػة ييػػػر  المػػػوفي السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل أو سػػػطحية ي الحوامػػػؿ
تػػولجانية مقموبػػة يػػي ايمػػم انػػواع   متفر ػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل أو بيػػكؿ ساسػػؿ جايػػة بسػػيطة 

 يEllis MB,1971)الفطر ي  
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 Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Weiالنوع: 
×  850-110مػؿ الكونيديػة المستعمرات كثيفة  ميعرأل المظ ر  رمادية نلي م وا ية الموف ي الحوا

كونيػػػدات متسػػػايرأل اليػػػكؿ مػػػف  6-2مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل أو بيػػػكؿ ساسػػػؿ مػػػف  4-11
-4تحتػػػػو    ممسػػػػا    م وا يػػػػة زيتونيػػػػة يػػػػاحبة المػػػػوف   التػػػػولجانية المقموبػػػػة نلػػػػي ا سػػػػطوانية 

 نتيػار مايكروف مقطو ة القا دأل ي الفطر يا ع  المي ا 22-9×  220-40    ةكاذب حواجز3
يسػبم مػرض تبقػع ايوراؽ يػي القر ػات   لاتة يي المنػاطؽ ا سػتوا ية  مػي  ػدد مػف النباتػات 

  ويوؿ الويا ونباتات امتتادية ألرو مثؿ الطماطـ ي

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

يطككتؼًرة انفطككر وكوٍَككذاث  وحوايككم  Corynespora cassiicola(انفطككر  147-1شكككم ) 

 . ياٌكروٌ 20كوٍَذٌت تذرٌجت انمٍاش 
 

 Corynespora foveolata (Pat.) Hughesالنوع: 
 6-4×  420-25م وا يػػػػػة داكنػػػػػة  المػػػػػوف ي الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة  ةالمسػػػػػتعمرات كثيفػػػػػة   جكميتيػػػػػ

مايكروف ي الكونيدات مفردأل   مستقيمة نلي منحنية  أو تولجانية مقموبة   تترتم بيكؿ الوردأل   
 9-7×  100-28  حػػػػػػػػاجز 11-4تحتػػػػػػػػو    م وا يػػػػػػػػة يػػػػػػػػاحبة المػػػػػػػػوف   ممسػػػػػػػػا  أو مثألمػػػػػػػػة  

والنليؿ   الفطر يا ع  المي ا نتيار  Bamboos  لنبات الملمفاتمايكروفيالفطر يا ع  مي 
 يEllis MB,1971)  لاتة يي المناطؽ ا ستوا ية  مي  دد مف النباتاتي
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كونيػدات قػوة التكبيػر حوامػل كونيديػة و  Corynespora foveolata ( الفطر :148-1عكل )
1000.× 

  Cordana Preussالجنس: 
 Preussiaster Kunzeالمرادؼ العائ  

المستعمرات كثيفة ميعرأل المظ ر  م وا ية نلي رماديػة أو سػودا  المػوف ي السػزوؿ الفطريػة مسمػورأل 
بسػػػػػيطة     ي الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة مػػػػػف النػػػػػوع المتلتتػػػػػة   ييػػػػػر متفر ػػػػػة ي الكونيػػػػػدات مفػػػػػردأل 

متلتػػػرأل ممػػػيا  نػػػد الحػػػاجز يػػػبه   ميجيػػػة أو بي ػػػيه مقموبػػػة اليػػػكؿ    تحتػػػو  حػػػاجز واحػػػد ا مي
 و السرأل بارزأل ي  لكؿ حاجز سميؾ متميز   يفاية 
  Cordana musae  (Zimm.)Hohnelالنوع: 

 6-4×  200المسػػتعمرات كثيفػػة ميػػعرأل المظ ر رماديػػة نلػػي م وا يػػة المػػوف  ي الحوامػػؿ الكونيديػػة 
الكونيػػدات تولػػد  مػػي أجسػػاـ منتفلػػة تػػسيرأل  طرييػػة  تتػػبا  حقػػا وسػػطية   بي ػػيه  مػػايكروف ي

مػػػايكروف    10-7×  18-11  مقموبػػػة أو كمثريػػػة  ذات حػػػاجز  ػػػريض داكػػػف المػػػوف   ممسػػػا  
وينتير الفطر يي المناطؽ  اليكؿ  مي نبات الموز السرأل بارزأل ي يسبم الفطر بقع واسعة بي يه

 يEllis MB,1971)ي   جد نباتات الموز  ا ستوا ية وحيثما تتوا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×.40كوٍَذاث وحوايم كوٍَذٌت لوة انتكبٍر     Cordana musae (انفطر: 149-1شكم )
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Corynespora citricola Ellis :الفطر 
يتكوف مف لمية منتتم   و   بسيطالموف م وا ي ياحم 4- 2.5×  210-75الحامؿ الكونيد  

-   210- 51.2(  23.7-  اتحمػػؿ كونيػداتي الكونيػػدي و خ ممػيا  نػػد القمػةلميتػيف   منػػتف أو
بطريقػػػة الثقػػوم يػػػي سمسػػمة تحتػػػو   اتكونيػػدال يػػػؼتتك  (  مػػايكروف10- 4.7-7.5( × 227.5
    ػادألاليػكؿ  اسػطوانية نلػي ا ممجيػة   ة المػوفكونيػدات مميػة المومػع   م وا يػة يػاحب 3-2  مي
 يWatanabe,2002 لقا دأليلمية مقطو ة ا 17-4مف  تتكوف

 

 
 

: حوامؿ كونيدية و كونيػدات   Corynespora citricola. :A B الفطر: ( 150-1اليكؿ   
  C كونيػػدات ي :D ممػػـ الحوامػػؿ الكونيديػػة وكونيػػدات:E  -F   ممػػة الحامػػؿ الكونيػػد :  

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
 Curvularia Boedijn : النوع 

م وا يػػة أو رماديػػة أو سػػودا    ميػػعرأل أو مطنيػػة أو ملمميػػة ي السػػزوؿ الفطريػػة السػػتعمرات متدمػػة 
مسمورأل يي المواد الطبيعية التي تنمو  مي ا   الحيػوأل الفطريػة واسػعة ومنتتػبة   وسػودا الموف   
أسطوانية اليكؿ متفر ة بعض ايحياف  وتتكوف يي مزارع العديد مف اينواع العا دأل ل ذا الجػنس 

مػػي ايوسػػاط التػػي تحتػػو  بػػذور الػرز يالحوامػػؿ الكونيديػػة تتواجػػد بنو ي ػػا المتلتتػػة والاتػة  
وييػػر المتلتتػػة   وتكػػوف مسػػتقيمة الػػي متموجػػة ذات  قػػد أحيانػػا ي الكونيػػدات مفػػردأل تتكيػػؼ 
بأتجػػػا  القمػػػة  بسػػػيطة منحنيػػػة  ػػػادأل أأل تػػػولجانية أو أ مميجيػػػة أو مسزليػػػة أو بي ػػػية مقموبػػػة أو 

حػواجز مستعر ػة  مػد تكػوف الحػواجز سػودا الػي داكنػة يػي بعػض  3و   مػي كمثرية اليكؿ تحتػ
اينواع تكوف اللايا الطريية أكثر يحوبا مف اللايػا الوسػطية   ممسػا  الػي مثالمػة  السػرأل تكػوف 
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نو ػا  26بارزأل يي بعض اينواع   تعػد تػفات الكونيػدات المعػوؿ  مي ػا يػي تيػليص أكثػر مػف 
 يي Curvulariaيي جنس 

Curvularia affinis :النوع  
بسػػػػيط و    منتتػػػػم المػػػػوف  مػػػػايكروف   م ػػػػوا ي يػػػػاحم 3.4-3×  75-60الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  

×  35- 32.5ة أو جانبيػػػة  مػػػي أجػػػزا  لتػػػبة مميػػػةي الكونيػػػديا يػػػمم  ومتفػػػرع  يحمػػػؿ كونيػػػدات 
  يػػا لا 5  تتكػػوف مػػف اليػػكؿ ا مميجيػػة متطاولػػة  تتكػػوف بطريقػػة الثقػػوم      مػػايكروف 7.5-11

ممونػػػة     تحتػػػو   مػػػي سػػػرأل ما ديػػػة  تتكػػػوف حيػػػوأل  مػػػي أوسػػػاط زر يػػػة  اللميػػػة المركزيػػػةتكػػػوف 
 يEllis, MB 1971 بسيطةي

 
  كونيػدات حوامؿ كونيدية و  :  Curvularia affinis Boedijn. :A B( 151-1اليكؿ    

  يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
Curvularia brachyspora Boedijn   النوع:

 بسػػػيط و   منتتػػػمالمػػػوف مػػػايكروف  م ػػػوا ي يػػػاحم 5- 4.5×  187.5-80الحامػػػؿ الكونيػػػد  
 يػػػؼمػػػايكروفي تتك 11.3- 8.7×  23.8- 21.2 اتي الكونيػػػدجانبيػػةيحمػػؿ كونيػػػدات مميػػػة أو و 

 تكػوف  وا ػحة حػواجز مركزيػة المومػع ذات لايا  4مف اليكؿ تتكوف  ا مميجية  بطريقة الثقوم
 Ellis, MB 1971 بدوف سرأل ما دية ممونة أكثر مف اللايا الطريية و لميتيف مركزيتيفال
 

  
 
 
 
 
 

 : حوامؿ كونيدية و كونيدات ي  Curvularia brachyspora.. :A B( 152-1اليكؿ    
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Curvularia clavata Jain : النوع  
 و  منتتػػم و   بسػػيطالمػػوف مػػايكروف  م ػػوا ي داكػػف  10 -5×  142 -90الحامػػؿ الكونيػػد  

بطريقة يؼ مايكروفي تتك 8.8- 7.3×  28.8- 21.3 اتالكونيد ييحمؿ كونيدات ممية وجانبية
ممونػػة   مركزيػػة أثنػػيف من ػػا  مػػف اربػػع لايػػا تتكػػوف اليػػكؿ  اسػػطوانية أو يػػبه ا مميجيػػة   الثقػػوم
 نلػي م ػوا ي داكػف    يػاحماليػكؿ  راسػي  11.3-10البوغ الكاميػد   يمع سرأل ما دية  واسعة
 يWatanabe,2002 محببة  وسطية المومعي  الموف

 

 
 

 C : حوامؿ كونيدية و كونيػدات    Curvularia clavata. :A B الفطر:( 153-1اليكؿ   
  اليكؿ نقا  ف   :جز   مف الحوامؿ الكونيدية وكونيدات D: كونيدات وأبواغ كاميدية  ي

Watanabe,2002ي 
 

Curvularia lunata (Wakker) Boedijn : وعالن  
مايكروف  منتتم م وا ي بسيط أو متفػرع   مسػتقيـ أو  5-3.7×  300-160الحامؿ الكونيد  

منحي   يحمؿ كونيػدات مميػة أو جانبيػة  تسػقط ويمكػف ماحظػة الثقػوم  مػي الحامػؿ الكونيػد ي 
بطريقػػػػػػػة يػػػػػػؼ ( مػػػػػػايكروفي تتك14  12.5- 8.7( × 30-   23- 18.7( 17.5- ات الكونيػػػػػػد

منحنية  الموف  لايا   م وا ية داكنة 2مجية يتكوف مف اربعة لايا   الوسطية  الثقوم   يبه أ م
 Cochliobolus lunatus Nelson الطػور الجنسػي:  مػع سػرأل ما ديػة متميػزأل ي ادأل  متوسعة

et Haasis ,  Watanabe,2002 ي 
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 ي: حوامؿ كونيدية و كونيدات .Curvularia lunata الفطر:( 154-1اليكؿ   

 
 Curvularia pallescens Boedijn: النوع

  منتتػػم  المػػوف مػػايكروف  م ػػوا ي يػػاحم 4-3.5×  243-46-(  11.2-الحامػػؿ الكونيػػد   
  8-6×  26.8 -22.3( 17.5- ات كونيدلا يبسيط  أو متفرع  يحمؿ كونيدات ممية وجانبية

 تتكوف اليػكؿ اسػطوانية ا مميجية الموف بطريقة الثقوم   م وا ية ياحبة يؼ( مايكروفي تتك10  
 Cochliobolus الطور الجنسػي:مف اربعة لايػا مػع حػاجز مركػز  المومػع بػدوف سػرأل ما ديػةي

pallescens (Tsuda & Ueyama) Sivan , Watanabe,2002.ي 

 

 
  : حوامؿ كونيدية و كونيػدات  Curvularia pallescens. :A B الفطر:( 155-1اليكؿ   

  يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
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Curvularia prasadii R. L. & B. L. Mathur :النوع  

 

 

مايكروف  م وا ي  منتتم  بسيط  او متفػرع بيػكؿ كثيػؼ  6.5-5×  195-70الحامؿ الكونيد  
- 7.5×  32.5-20 اتة  يحمػػػؿ كونيػػدات مميػػة وألػػرو جانبيػػةي الكونيػػػد مػػي اجػػز ا مميػػة لتػػب

 نػد احػد جوانب ػا اليػكؿ بطريقػة الثقػوم ي ا مميميجيػة متطاولػة أو منحنيػة  يؼمايكروفي تتك 12.5
 يEllis, MB 1971 لايا   السرأل القا دية يير متميزألي 4-5

 
 
 
 
 
 
 
 

 ونيدية و كونيدات  ي: حوامؿ ك.Curvularia prasadii(  156-1اليكؿ   
 

Curvularia protuberata Nelson & Hodges :  النوع  
مػػػػايكروف  م ػػػػوا ي يػػػػاحم  بسػػػػيط  منتتػػػػم  يحمػػػػؿ  5- 2.5×  105-38الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  

 5-4بطريقػػة الثقػػوم   يػػؼمػايكروف   تتك 9-6×  35-17 اتالكونيػػد يكونيػدات مميػػة أو جانيػػة
مػػف اللايػػا المركزيػػةي يػػفاية أو  3-2 المػػوف   داكػػفلايػػا مػػع حػػاجز مركػػز  المومػػع   م ػػوا ي 

 5-8 -7.5  يي كا اللايا الطرييةي مع سرأل ما ديػة ي البػوغ الكاميػد   الموف ياحبة -م وا ية
ممػػـ    ػػادأل يػػجيرية  ما مػػة  تتكػػوف 5  الحيػػوأل أكبػػر مػػف متسمسػػة  الموفمػػايكروفي رأسػػي  م وا يػػ

 يEllis, MB 1971)   مي ا وتاؼ الزر ية القديمةي
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   ي: كونيدات.Curvularia protuberata الفطر:(157-1اليكؿ    
 
 

Curvularia penniseti ( Mitra )Boedijn :النوع  
  بسػػػيط  منتتػػػم  يحمػػػؿ كونيػػػدات مميػػػة أو جانيػػػة  المػػػوف  الحامػػػؿ الكونيػػػد   م ػػػوا ي يػػػاحم

  الحجػز  المػوف طية م وا ية داكنةمنحنية  اللايا الوس مايكروف   x13-20 42-29 اتالكونيد
 -2   حواجز  ممسػا  الجػدراف  4بطريقة الثقوم   يؼتتك الوسطي  يقع يي منتتؼ الكونيديا 

 مػػي  السػػرأل ييػػر بػػارزألي يػػفاية   كػػا اللايػػا الطرييػػة ة المػػوفداكنػػ ةم وا يػػمػػف اللايػػا المركزيػػة 
 يEllis, MB 1971)  الدواـ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  اليكؿ نقا  فحامؿ كونيد  وكونيدات  Curvularia penniseti :فطر( ال158-1يكؿ   

Ellis, MB 1971ي 
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Curvularia robusta  Kilpatrick & Luttrell النوع :  

 

  بسػػػػيط  منتتػػػػم  يحمػػػػؿ كونيػػػػدات مميػػػػة أو جانيػػػػة  المػػػػوف الحامػػػػؿ الكونيػػػػد   م ػػػػوا ي يػػػػاحم
ييػػػر  المػػػوف لوسػػػطية م وا يػػػة داكنػػػةمنحنيػػػة  اللايػػػا ا مػػػايكروف   76x 15-27-25 اتالكونيػػػد

حػػواجز   4بطريقػػة الثقػػوم   يػػؼتتك  جز الوسػػطي  يقػػع يػػي منتتػػؼ الكونيػػديا امعقويػػة    الحػػ
ي يػػفاية   كػػا اللايػػا الطرييػػةالمػػوف يػاحبة -مػػف اللايػػا المركزيػػة م وا يػػة -2   ممسػا  الجػػدراف 
 يEllis MB,1971)ي   مي الواـ السرأل يير بارزأل

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  اليػكؿ نقػا  ػفحامػؿ كونيػد  وكونيدات  Curvularia robusta ( الفطػر:159-1يػكؿ  

Ellis, MB 1971ي 
 

Curvularia senegalensis (Speg.) Subramanian : النوع  

( مػػػػػػايكرـو منتتػػػػػػم  5-  3.8- 3.7( 2.5-( ×  175 -   116.7 – 19.4الحامػػػػػػؿ الكونيػػػػػػد  
-ي23( 20-  اتع  يحمػؿ كونيػدات مميػة أو جانبيػة  الكونيػد  بسيطة  او متفػر الموف ياحم-م وا ي
  م وا ية اليكؿ بطريقة الثقوم   اسطوانية يؼ( مايكروفي تتك11.3-  6.8-8.7( × 32.5  27.5
  ومتوسػػعة تكػػوف اللايػػا المركزيػػة    تحتػػو  المػػوف لايػػا  م وا يػػة داكنػػة 5 تتكوف مػػف الموفيػػاحبة
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 .Watanabe,2002  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأل ما ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي

 
 

:  حوامػؿ كونيديػة و كونيػدات  Curvularia senegalensis.  :A – G( 160-1اليػكؿ    
 ي يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف 

 

Curvularia tuberculata Jain : النوع  

  بسػػيط  المػػوف يػػاحم -مػػايكروف  منتتػػم   م ػػوا ي 5 – 2.8×  145-75الحامػػؿ الكونيػػد  
 ات  نػػادرا مػا يتفػػرع   يحمػػؿ كونيػدات مميػػة وجانبيػػة  الكونيػػدبيػكؿ زكػػزاؾ متعػػرج     ػػادأل منحنػي
  بطريقػػػة الثقػػػوم   اسػػػطوانية  أو ا مميجيػػػة متطاولػػػة يػػػؼمػػػايكروفي تتك 10-20× 47.5- 37.5
مركزيػة واسػعة اللايػا أثنيف مف المف اربع لايا   تتكوف  مثألثة  الموف داكنة –  م وا ية اليكؿ 

 ي.,.Cochliobolus tuberculatus Sivan ي:الطور الجنسػػػػوممونػػػػة  بػػػػدوف سػػػػرألي

Watanabe,2002ي 
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:  حوامػػػػؿ كونيديػػػػة و  Curvularia tuberculata.  :A – B الفطػػػػر:(  161-1اليػػػػكؿ  
 يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف كونيدات  

 
 .Cylindrocarpon boninense Watanabe T النوع:

منتتم  مقسػـ يحمػؿ كتػؿ بوييػة مميػة تكػوف  مايكروف يفاؼ  بسيط 200-60الحامؿ الكونيد 
× 98-20مػايكروف   والكبيػرأل مػف  4-2.6×  30-7  التسيرأل من ػا  اتكبيرأل وتسيرأل ي الكونيد

يػػػفاية الكبيػػػرأل اسػػػطوانية اليػػػكؿ   تػػػولجانية او  الفيالوسػػػبور بطريقػػػة  يػػػؼمػػػايكروف   تتك 5-7
ؿ مسػتقيمة ممػػيا  يػي جانػػم واحػػد  حػػواجز  وتػسيرأل ا ميميجيػػة اليػػك 5-4ا ميميجيػة   تتكػػوف مػف 

مػػػايكروف   راسػػػي اليػػػكؿ  مفػػػرد  م ػػػوا ي  18-9منحنيػػػة يػػػي الجانػػػم اآللػػػر ي البػػػوغ الكاميػػػد  
 يWatanabe,2002  الموف ياحم
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: كونيػدات وبػوغ مػدثر  -Cylindrocarpon boninense :A  B الفطػر:( 162-1اليػكؿ   

C  حامػؿ كونيػد  وكونيديػدات كبيػرأل :D : ديا كبيػرأل   كونيػE  حامػؿ كونيػد  وكونيػديا كبيػرأل:  
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 

 
 Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten:  النوع:

مايكروف تقريبا    منتتػم   بسػيط او متفػرع  يحمػؿ كتػؿ بوييػة  مػي ممػـ  65الحامؿ الكونيد   
مايكروف  الكونيديا التسيرأل ابعاد ا 10-4.8× 55-25( 22.5الكبيرأل من ا   اتيدنالكو  يياليدية 
 تكوف مف اربعة لايا  بينما تتكوف   اليكؿ مايكروف  طريية   اسطوانية 2.5-5×  2.7-10.5

( مػػػايكروف  15  12.5-8.7التػػػسيرأل اسػػػطوانية مػػػف لميػػػة واحػػػدألي البػػػوغ الكاميػػػد   اتالكونيػػػد
 م وا ي متفر   بي ي نلي أ ميجي   يكوف بيكؿ سمسمةي

  
 
 
 
 
 
 
 

 -B: كونيػػدات كبيػػرأل   Cylindrocarpon destructans  :A الفطػػر:(163-1اليػػكؿ    
 يـ  20يـو يي الظاـ تحت  14 مر  PDAمستعمرأل الفطر  مي وسط 

 

A B 
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 .Cylindrocarpon janthothele Wollenw: النوع

ديػة  نػد ممػة   منتتػم  يحمػؿ كتػؿ كونيالمػوف مايكروف متفرع  م ػوا ي50-44الحامؿ الكونيد  
بطريقػػة الفيالوسػػبولي اسػػطوانية    يػػؼمػػايكروف تتك 8-6×  60-48مػػف  اتكػػؿ يياليػػد   الكونيػػد

 منحنية  يالبا  تتكوف مف ستة لاياي   وجود لمكونيدات التسيرأل   البوغ الكاميد  يا مي

 
:   -B: مظ ػػػر الفطػػػر  Cylindrocarpon janthothele  :Aالفطػػػر:(  164-1اليػػكؿ   

  اليكؿ نقػا : أنبات الكونيديدات مع أنابيم أنبات يي كا الن ايتفC Dؿ كونيد  كونيدات حام
 يWatanabe,2002 ف 
   

  Cylindrocarpon obtusisporum (Cooke & Harkness) Wollenw. النوع:   
 10-7.5×46.3-30الكونيػػػػػػػػػديات الكبيػػػػػػػػػرأل  يمػػػػػػػػػايكروف  3-2.7×85-60الحامػػػػػػػػػؿ الكونيػػػػػػػػػد  

ة   بسيط   او متفرع   يحمؿ كتػؿ بوييػة  مػي ممػـ الفياليػديات أبعػاد الفياليػدات مايكروف  منتتب
( 7.5  3.8 – 2.5×  12.5 – 3.2مػػػػػػػػايكروف   الكونيػػػػػػػػدات التػػػػػػػػسيرأل  2.5-3.8×7.5-17.5

ي الكونيػػدات الكبيػػرأل مػػف اربػػع  الفيالوسػػبور بطريقػػة  يػػؼمػػايكروف  اكثػػر تعقيػػدا  تيػػبه المكنسػػة تتك
نحنيػػة ممػػيا    بينمػػا الكونيػػدات التػػسيرأل تكػػوف يػػبه رأسػػية نلػػي بي ػػية مػػف لايػػا   اسػػطوانية  م

  راسي اليكؿ   الموفاتفر  -م وا ي 13.8-6.2البوغ الكاميد   يلميمة واحدأل  ذات ن اية مدببة
 يWatanabe,2002او متجمع ي  متسمسؿ
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امػػؿ جػػز   مػػف الح  Cylindrocarpon obtusisporum  :A الفطػػر:(165-1اليػػكؿ    

: جػز   مػف الكونيديػدات  C: كونيدات كبيرأل وكونيدات تسيرأل  -Bالكونيد  والكونيديدات كبيرأل 
  طريية  وكونيػديا كبيػرأل  يياليدات:حامؿ كونيد  مع  Eكونيديا كبيرأل    : Dكبيرأل والبوغ المدثر  

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
 

Cylindrocarpon olidum (Wollenw.) Wollenw. : وعالن  

  منتتػػػػم   بسػػػػيط او متفػػػػرع  يحمػػػػؿ كونيػػػػدات   مػػػػي ممػػػػـ  62.5 – 22.5الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  
مايكروف   تتكوف  8.8-6.5×  67.5-40الكونديات الكبيرأل من ا  يالفياليديات   او  مي الفروع 

×  10 – 4.5لايػػا   اسػػطوانية   منحيػػة ي والكونيػػديا التػػسيرأل  4لايػػا وكمعػػدؿ مػػف  6-3مػػف 
مايكروف   تكوف تسيرأل  بي ية  اسػطوانية او تػولجانية  مػف لميػة واحػدأل   مسػتدمة  5 – 2.7

م ػػوا ي  21 – 7.5البػػوغ الكاميػػد   يطرييػػة   الفيالوسػػبور  نػػد أحػػد الن ايػػات ي تتكػػوف بطريقػػة 
 ي .Watanabe,2002 راسي اليكؿ الموف   متفر
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امػػؿ كونيػػد  وكونيديػػدات : ح Cylindrocarpon olidum  :A الفطػػر:( 166-1اليػػكؿ   
 اليػػػػػػكؿ نقػػػػػػا  ػػػػػػف: بػػػػػػوغ مػػػػػػدثري  C: حامػػػػػػؿ كونيػػػػػػد  وكونيديػػػػػػدات تػػػػػػسيرأل  -Bكبيػػػػػػرأل 

Watanabe,2002 
  

Cylindrocladium camelliae Venkataramani & Venkata Ram :  النوع  

مػػايكروف  وييػػتمؿ  مػػي الحواتػػؿ الطرييػػة    5-2.5( × 390  295-52.5الحامػػؿ الكونيػػد  
مايكروف  3.8 – 2.5×  17-10مايكروف   اييرع الثانوية  4 – 2×  23-11.2لية اييرع ايو 
مػػايكروف ي منتتػػم  متفػػرع لمػػرأل واحػػدأل   أو طريقػػة  3.6 – 1.7×  25-11 فياليػػدات  ابعػػاد ال

م ا فة   الفروع ايولية متطاولة ي اييرع الثانوية تحمؿ كتؿ بويية  ند الفيالديات  مي اييرعي 
 يػؼمػايكروف   تتك 3 – 1.5×  17-6لجانية  رمحيػة  او اسػطوانية ي الكونيػدات الحوتمة تو 

 20-11.2لميتػػػػيف ي البػػػػوغ الكاميػػػػد   مػػػػف   تتكػػػػوف اليػػػػكؿ   اسػػػػطوانية الفيالوسػػػػبور بطريقػػػػة 
 ي.Watanabe,2002مايكروف ي 

 
: حامؿ كونيد  مع لتػمة  Cylindrocladium camelliae  :A الفطر:( 167-1اليكؿ   

: أبػػواغ مػػدثرأل   C: جػػز   مػػف الحامػػؿ الكونيػػد  والفػػروع  -B Fحوتػػمة   م يػػرأل بالسػػ ـ(  مػػع 
D  - E   حواتػؿ :G  اليػػكؿ نقػا  ػػف   : جػػز   مػف الحامػػؿ الكونيػد  والكونيديػػدات كبيػرأل

Watanabe,2002ي 
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 Cylindrocladium colhounii Peerally:   النوع

ف  منتتػػػم   متفػػػرع   لمػػػرأل واحػػػدأل او بيػػػكؿ مػػػايكرو  10-6×  475 – 215الحامػػػؿ الكونيػػػد  
-8.7مػػايكروف  متطاولػػة   اييػػرع الثانويػػة  6.3 -4.7×  42.5-10م ػػا ؼ  اييػػرع ايوليػػة 

- 2.5×  17.5-7.5مػػايكروف    تحمػػؿ كتػػؿ بوييػػػة  نػػد ممػػـ الفياليػػػدات  5.4 -3.5×  17.5
 ة او ا ميميجيػػػػػةمػػػػػايكروف    طرييػػػػة تػػػػػولجاني 290-140و مػػػػي اييػػػػػرع   ذات حواتػػػػؿ   6.2

 20-15مػػػػػػػػػػػػػػايكروف ي البػػػػػػػػػػػػػػوغ الكاميػػػػػػػػػػػػػػد   6 – 4.7×  77.5-45ي الكونيػػػػػػػػػػػػػػديات  اليػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 Calonectria colhounii Peerally , Watanabe,2002  ,الطور الجنسي:مايكروفي

  
: حامؿ كونيد    كتؿ  -Cylindrocladium colhounii  :A  Bالفطر:( 168-1اليكؿ    

:أبػػواغ  Eجػػز   مػػف الحامػػؿ الكونيػػد  والحواتػػؿ وكونيػػديا      - C Dبوييػػة مػػع حواتػػؿ 
 يWatanabe,2002متسمسمة  اليكؿ نقا  ف مدثرأل( الكاميدية   

 Cylindrocladium floridanum Sobers et Seymour : النوع
مايكروف   منتتم متفرع لمرأل واحدأل او بيكؿ م ا ؼ   يحمػؿ كتػؿ  170.5الحامؿ الكونيد  

 8-5مايكروف   مي ا يرع   الحواتؿ الطرييػة  4.3 -3×  17.5-11.2لفياليدات بويية  ند ا
 5 – 4.5×  55 -47.5الكونيػػػػدات  ي اليػػػػكؿ مػػػػايكروف  راسػػػػية او يػػػػبه راسػػػػية 6.5 – 3.5× 

 -72.5ي ا جسػاـ الحجريػة  اليكؿ   تتكوف مف لميتيف   اسطوانية الفيالوسبور تتكيؼ بطريقة 
 الطػػػػور الجنسػػػػي:  راسػػػػية   محببػػػػة ي  المػػػػوف م وا يػػػػة داكنػػػػة مػػػػايكروف   85 – 55×  110

Calonectria kyotoensis Terashita  ي Watanabe,2002 
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: حامػػؿ كونيػػد   -Cylindrocladium floridanum  :A  B الفطػػر:(169-1اليػػكؿ    

  اليكؿ نقا  ػف :أجساـ حجرية  C: كونيديا  ولتؿ    Bولتؿ و حواتؿ وأجساـ حجرية  
Watanabe,2002يي   

Cylindrocladium parvum Anderson :  النوع  
مػػػايكروف   منتتػػػم   متفػػػرع لمػػػرأل واحػػػدأل او بيػػػكؿ م ػػػا ؼ   175.5-120الحامػػؿ الكونيػػػد  

مػػايكروف   مػػي ا يػػرع  الحواتػػؿ الطرييػػة  2.5×  12-6.5يحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة    نػػد الفياليػػدات 
 3 – 1.9×  17-13راسػػية ي الكونيػػدات  مػػايكروف  تكػػوف راسػػية او يػػبه 4-5.3×  35-62.5

  تتكػػوف مػػف لميتػػيف    الفيالوسػػبور   تتكيػػؼ بطريقػػة  12.5 -7.5مػػايكروف  البػػوغ الكاميػػد  
 يWatanabe,2002اسطوانية   ايجساـ الحجرية م وا ية داكنة   محببة 

  
ؿ ولت : حامؿ كونيد   -Cylindrocladium parvum  :A  B الفطر:(170-1اليكؿ    

اليكؿ نقا  ػف  بوغ مدثر ي E :F    يياليداتيروع و  : D : كونيدات  Cو حواتؿ و كونيدات 
Watanabe,2002ي 
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Cylindrocladium scoparium Morgan   النوع:

مػػايكروف   يػػفاؼ  منتتػػم  يسػػتدؽ تػػدريجا   7.5 – 6.2×  262.5-187.5الحامػػؿ الكونيػػد  
 7.5-5×  23.8-17.5مػرات ي الحواتػؿ الطرييػة  4 -1مف القا دأل باتجػا  القمػة   متفػرع مػف 

مػػػػايكروف    مػػػػي ا يػػػػرع   4.5×  15-7.5 فياليػػػػداتمػػػػايكروف   توجػػػػد كتػػػػؿ بوييػػػػة  نػػػػد ممػػػػـ ال
مػػػايكروف    تتكيػػػؼ  5 – 4.5×  56.3-45الحواتػػػؿ ا ميجمػػػة او مسزليػػػة اليػػػكؿ ي الكونيػػػدات 

 25-15  البػػػػػوغ الكاميػػػػػد  لميػػػػػة  2-1   اليػػػػػكؿ   يػػػػػفاية  اسػػػػػطوانية الفيالوسػػػػػبور بطريقػػػػػة 
 يWatanabe,2002مايكروف  م وا ي داكف راسي اليكؿ  رياو متجمع  ي 

 
مػع كتػؿ  : حامػؿ كونيػد   Cylindrocladium scoparium  :A الفطر:( 171-1اليكؿ   
: منظػر يػامؿ لمكتػػؿ  C  يياليػدات: الحامػؿ الكونيػػد  والفػروع  و  -Bولتػؿ و حوتػمه  بوييػة 

  اليػكؿ نقػا  ػف : بػوغ كاميػد  وتركيػم ييػبه الجسػـ الحجػر  -E Fكونيػديا      D:البوييػة  
Watanabe,2002ي 

 
Cylindrocladium tenue (Bugnicourt) T. Watanabe : النوع  

مػػرات  3 -1مػػايكروف   يػػفاؼ   منتتػػم  متفػػرع  7.5 – 3.7×  205 -60الحامػػؿ الكونيػػد  
-9 فياليداتمايكروف    ند ال 90 -30تؿ بويية محيطي أو ييبه المكنسة  ند القمة   يحمؿ ك

 -15ي الكونيدات اليكؿ مايكروف   مي ا يرع ي الحواتؿ الطريية اسطوانية 3.6 – 1.9×  27
  مػػف اليػػكؿ  يػػفاية  اسػػطوانية  الفيالوسػػبور مػػايكروف   تتكيػػؼ بطريقػػة  2.6 – 1.5×  25.2
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 داكػػػػػػػػف  ػػػػػػػػر  اليػػػػػػػػكؿ يرأسػػػػػػػػي م ػػػػػػػػوا ي  22.5 – 12.5لميتػػػػػػػػيف ي البػػػػػػػػوغ الكاميػػػػػػػػد  

Watanabe,2002ي 

 
مع كتػؿ بوييػة  : حامؿ كونيد   -Cylindrocladium tenue.  :A  D( 172-1اليكؿ     

E  F- حامػػػػػؿ كونيػػػػػد  وكونيديػػػػػدات  :H –J    اليػػػػػكؿ نقػػػػػا  ػػػػػف : أيػػػػػرع ويياليػػػػػدات وكونيػػػػػديا
Watanabe,2002ي 

 
Cylindrocladium sp.   الجنس:

مػػرات بيػػكؿ مكنسػػة    3-1ايكروف   يػػفاؼ منتتػػم   متفػػرع مػػ 330-140الحامػػؿ الكونيػػد  
مػػػػػايكروف    مػػػػػي اييػػػػػرع ي الحواتػػػػػؿ 4 – 2.4×  19-7 فياليػػػػػداتيحمػػػػػؿ كتػػػػػؿ بوييػػػػػة  نػػػػػد ال

-32مػػايكروف  رأسػػية اليػػكؿ الػػي يػػبه راسػػية متلتػػرأل ي الكونيػػدات  14 -6×  20-14الطرييػػة
لاؿ  4 -1  مف  اليكؿ سطوانيةيفاية ا الفيالوسبور مايكروف  تتكيؼ بطريقة  4 – 3×  48

 متسمسػػؿ  سػػميؾ الجػػدار    المػػوفمػػايكروف راسػػي   م ػػوا ي محمر  26-12.5ي البػػوغ الكاميػػد  
 محمػػػػرأل   داكنػػػػة -مػػػػايكروف   م وا يػػػػة  115-65اليػػػػكؿ ي ا جسػػػػاـ الحجريػػػػة   التػػػػسيرأل من ػػػػا 

 متجمعػػػػة يأو ابػػػػواغ مػػػػدثرأل  سمسػػػػمة  تتكػػػػوف بيػػػػكؿ اليػػػػكؿ  كرويػػػػة او ييػػػػر منتظمػػػػة المػػػػوف

Watanabe,2002ي 
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: حامػػؿ كونيػػد  مػػع أجػػزا  بنسػػيمة   Cylindrocladium sp  :A الفطػػر:(173-1اليػػكؿ   

 C: كونيديا نابتة وألرو يير نابتة    B  مكنسية اليكؿ ( لتبة  ولتؿ وحواتؿ  وكونيدات
: جػز   مػف    -D :  E    : :أبػواغ كاميديػة   مػدثرأل(  ريػة مكونػة أجسػاـ حجريػة تػسيرأل   

: أجػػػزا  بنسػػػيمة  مكنسػػػية اليػػػكؿ ( لتػػػبة  وكونيػػػدات -E Fاللتػػػؿ والحواتػػػؿ ونيػػػديا كبيػػػرأل   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف سامطة  

 
Cytospora Ehrenb. : Fr. :  الجنس  

مػػػػػايكروف   ذات رمبػػػػػة طويمػػػػػة اسػػػػػطوانية    840-460×  900-500البكنيػػػػديا دورميػػػػػة اليػػػػػكؿ 
ي الجػػػدار المػػػوفمػػػايكروف   مسطػػػاأل بيػػػعيرات ب ػػػيا  متػػػفرأل  240-140×  700-200سػػػودا  
  بسػػػيط او   2.5-1.7×  18.8-7.5  تػػػمم   ييػػػر متميػػػزي الحامػػػؿ الكونيػػػد  المػػػوف م ػػػوا ي

  يفاية  متسمسمةمايكروف  مفردأل او  0.9 – 0.7×  5-2.5متفرع   يحمؿ كونيداتي الكونيدات 
 يWatanabe,2002 ياليكؿ  مف لمية واحدأل   ا ميميجية متطاولة
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بكنيػديا وكتػؿ بوييػة   نػد ممػة  –Cytospora sacchari. A :D   الفطػر:( 174-1اليػكؿ   

: حامػػػؿ كونيػػػد   Gو  F: كتمػػػة بوييػػػة  مػػػي ممػػػة البكنيديػػػة   D  )Eالرمبػػػة  سػػػ ـ يػػػي اليػػػكؿ 
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف  ي : كونيديا   Hوكونيديا  

 

 Dendryphiella Bubak & Ranojevicالجنس :

المستعمرات كثيفة ميعرأل أو ملمميػة المظ ػر  تػدأية المػوف أو م وا يػة نلػي سػودا  المػوف السزوؿ 
الحيػػوأل الفطريػػة يا بػػة ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة   الفطريػػة يػػا رأل يػػي السالػػم 

دات باتجػػا   قػػد لمكونيػػ مكونػػة  ييػػر متفر ػػة أو متفر ػػة بيػػكؿ ييػػر منػػتظـ    وييػػر المتلتتػػة
تتكيػػػػؼ باتجػػػػا  القمػػػػة      طرييػػػػة أو وسػػػػطية ي الكونيػػػػدات متسمسػػػػمة أو مفػػػػردأل   منتفلػػػػة القمػػػػة 
أو  3اسػػطوانية أو مسػػتطيمة مسػػتديرأل الن ايػػات  م وا يػػة يػػاحبة  المػػوف   ػػدد الحػػواجز    بسػػيطة

 يEllis, MB 1971)ممسا  أو مثألمة ي    وحيدأل اللمية

  

 Dendryphiella vinosa (Berk. & Curt.) Reisingerالنوع: 
 11-6مػػػايكروف   مطػػػر العقػػػد  6-4×450  الحوامػػػؿ الكونيديػػػة م وا يػػػة حمػػػرا  المػػػوف   مثألمػػػة 

حػواجز  مثألمػة بيػكؿ متميػز  نػد الن ػل   م وا يػة يػاحبة  3مايكروف ي تحتو  الكونيػدات  مػي 
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يتة مف النباتات العيبية مايكروف ي الفطر يا ع  مي ايجزا  السفمي الم 8-4×  39-16الموف  
 و مي السيقاف القديمة المتواجدأل  مي ايرض ي الفطر  المي ا نتياري 

 
مػػػػػػػوأل   كونيػػػػػػػدات وحوامػػػػػػػؿ كونيديػػػػػػػة Dendryphiella vinosaر: الفطػػػػػػػ(175-1يػػػػػػػكؿ  
 ي  X1000التكبير

 Dendryphion Wallrothالجنس :  
 Prachycladium Cordaو  Entomyclium Wallrothالمرادفات العائ ة: 

المستعمرات كثيفة ميعرأل أو ملممية المظ ر  رمادية داكنة الموف أو زيتونية أو م وا يػة حمػرا  أو 
السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل ي الحيػػػوأل الفطريػػػة موجػػػودأل ومسمػػػورأل أو يػػػبه سػػػطحية ي   المػػػوف سػػػودا 

الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مػػػػف النػػػػوع المتلتتػػػػة متفر ػػػػة  ػػػػادأل  نػػػػد القمػػػػة تكػػػػوف بػػػػروزات ور وس ي 
الكونيدات متسمسمة أو مفردأل جاية تتكيؼ باتجا  القمة بسيطة أو متفر ة اسطوانية وذات ن ايات 

متعػػددأل الحػػواجز ممسػػا  أو مثألمػػة ي التػػفات  الموف لجانية مقموبػػة م وا يػػة زيتونيػػةمسػػتديرأل أو تػػو 
 يي  ذا الجنس  ي أبعاد الكونيدات و دد الحواجز يي الكونيديا ي ةالتيليتي

 
  Dendryphioa comosum  Wallr. &Brالنوع:  

  .D.curtum Berkانًرادف انشائغ 

نػػة المػػوف تتػػبا  حقػػا م وا يػػة حمػػرا  داكنػػة المػػوف ي المسػػتعمرات ملمميػػة المظ ػػر   رماديػػة داك
مػػػايكروف منتفلػػػة أحيانػػػا ي  3-1سػػػمك ا  المػػػوف  السػػػزوؿ الفطريػػػة ييػػػر ممونػػػة أو م وا يػػػة يػػػاحبة

 4-2تحمػؿ   مػايكروف 14-9×  533-133  متفر ػة   الحوامؿ الكونيدية مفردأل  تيبه السػاؽ
مسػتديرأل    مركػز تسػتدؽ  نػد الن ايػاتيػي الة سػميك اليػكؿ تفر ات ثانوية ي الكونيدات اسطوانية 

 7-1مػػػايكروف  تحتػػػو   مػػػي  8-5×53-13   مقطو ػػػة اليػػػكؿ  سػػػودا  نلػػػي م وا يػػػة المػػػوف  
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يػػػي أوربػػػاي   مسػػػجؿ حػػػواجز متفر ػػػة  ػػػادأل ي الفطػػػر يػػػا ع  مػػػي سػػػيقاف النباتػػػات العيػػػبية الميتػػػة 
 (Ellis, MB 1971ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A: Dendryphion comosumكًْ٘ذٗىت ألًىْاع اللطىش  ( كًْ٘ىذاث ّحْاهىل 176-1شىكل )

=حاهل كًْ٘ىذٕ ،  1×) 40هْة التكب٘ش  B: Dendryphion vinosum، × 1000هْة التكب٘ش 

 .= كًْ٘ذاث (2

 

 Doratomyces Cordaالجنس : 
 Stysanus Cordaالمرادفات العائ ة : 

يػػػة اليػػػكؿ ي متموجػػػة أو دميقيػػػة المسػػػتعمرات كثيفػػػة   رماديػػػة أو م وا يػػػة أو سػػػودا  المػػػوف  ملمم
المظ ػر ي السػزوؿ الفطريػة سػطحية أو مسمػورأل ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػوع المتلتػص متحػػدأل 

م وا ية داكنة نلي سودا  بيكؿ ليوط مستقيمة أو متموجة ي الكونيػدات متسمسػمة  امكونة ساينيمات
  دأل مف لمية واحدأل ي جاية بسيطة   ا ميميجية أو بي يه أو دا رية مقطو ة  ند القا

 Doratomyces microsporus (Sacc.) Morton & Smithالنوع: 
مػايكروف ارتفا ػا  ي الكونيػدات  600المستعمرات رمادية نلي سودا  الموف يي السالم ي الساينيماتا 

مػػايكروف ي الفطػػر يػػا ع  مػػي  4.5-4×  8.5-6بي ػيه اليػػكؿ  مقطو ػػة القا ػػدأل مسػػتدمة القمػػة 
العيبية و مي بذور اليوياف و مػي الػروث سػجؿ  ييجار الميتة و مي سيقاف النباتاتايليام وا

 يي أوربا ويماؿ أمريكا ي
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  اليكؿ نقا  ػفكونيدات وحوامؿ كونيدية  Doratomyces microsporus (177-1يكؿ  

Ellis, MB 1971ي 
  
 

Dactylaria Sacc. :  الجنس  
Dactylaria candidula (Hohn.) Bhatt & Kendrick : الفطر 

كونديات بطريقة  8-2مايكروف يفاؼ  بسيط   منتتم  يحمؿ  28الحامؿ الكونيد  أطوؿ مف 
 1.3 – 0.7×  28.8-22.5متعامبػػة  مػػي اذينػػات تتكػػوف  مػػي اجػػزا  مميػػة لتػػبة ي الكونيػػدات 

لايػػا مػػع حػػاجز  4 – 3لميػػة   ونػػادرا  مػػا تتكػػوف مػػف  2  اليػػكؿ مػػايكروف   يػػفاية  اسػػطوانية
 ي.Watanabe,2002 وسطي ي
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:  -B:  حامػػػػؿ كونيػػػػػد  وكونيديػػػػػدات  Dactylaria candidula :A(  178-1اليػػػػكؿ   
 يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف حوامؿ كونيدية  C -Eكونيدات 

Dactylaria naviculiformis Matsushima :النوع 
فاؼ أو ممػوف ممػيا    منتتػم  يحمػؿ كونيػدات مػايكروف   بسػيط   يػ 30-20الحامؿ الكونيد  

×  28-11 اتممية او  مي الجوانم تنيأ  مي اذينات متيرأل  مي اجزا  مميػة لتػبة   الكونيػد
 حػػػػػػػواجز   و ػػػػػػػادأل  مػػػػػػػف حػػػػػػػاجز واحػػػػػػػدي 3-1مػػػػػػػايكروف   مسزليػػػػػػػة   تتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف  4 – 3

Watanabe,2002

 
: حامػػػػػػؿ كونيػػػػػػد   -Dactylaria naviculiformis :A  B الفطػػػػػػر:(179-1اليػػػػػػكؿ    
 يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف : كونيديدات منفتمة   Cوكونيديدات 

 
Dactylella Grove :  الجنس  

Dactylella chichisimensis T. Watanabe :  النوع  
 

مػػػايكروف   منتتػػػم   بسػػػيط  يػػػفاؼ  مقسػػػـ  يسػػػتدؽ  3 – 2.4×  86-24الحامػػػؿ الكونيػػػد  
مػػايكروف   تتكيػػؼ  6.4-5×  56 -26 اتكونيػػديا طرييػػة  الكونيػػدتػػدريجيا  باتجػػا  القمػػة يحمػػؿ 

  يػػػفاية   رميقػػػة الجػػػدراف    اليػػػكؿ اسػػػطوانية او مسزليػػػة -بطريقػػػة ا ليروسػػػبور    تػػػولجيانية 
مػػايكروف  مطمػػورأل   تػػفرا   200-125حػػواجز ي ا جسػػاـ الحجريػػة التػػسيرأل  9 -3تتكػػوف مػػف 

مايكروف   بيكؿ سمسمة   محببػة    11-9غ الكاميدية ي ايبوا اليكؿ   يبه كرويةالموفياحبة 
 يالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبة
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Watanabe,2002

  
  B: المظ ػػر العػػاـ لمفطػػر   Dactylella chichisimensis  :A الفطػػر:(180-1اليػػكؿ    

D- حامػػػػػػػػػػػػػؿ كونيػػػػػػػػػػػػػد  وأليروكونيػػػػػػػػػػػػػديا :aleurioconidia    C  بػػػػػػػػػػػػػوغ مػػػػػػػػػػػػػدثر  :
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف  جسـ حجر ي: aleurioconidia   Fوأليروكونيديا

 
Dematophora Hartig :  الجنس  

Dematophora necatrix Hart :  النوع  
السزوؿ الفطرية بي ا  يي المزر ة   تتدرج لتتبا م وا ية مع تقدـ العمري يحمؿ السػزؿ الفطػر  

ممونػة يػي المػزارع أجزا  مت لمة تيبه الكمثرأل  ند الحػاجز ي التجػرثـ يكػوف بيػكؿ اجػزا  يامقػة 
  منتتػم  متفػرع مػرأل واحػدأل المػوفم وا يػة   مػايكروف 500القديمة ي الحامؿ الكونيد  اطػوؿ مػف 

 8 -7×  65-30او بيػػكؿ مت ػػا ؼ  يحمػػؿ كونيػػدات يػػي تػػفيف  مػػي اجػػزا  طرييػػة لتػػبة 
  مػف اليػكؿيػفاية   ا ميجيػة متطاولػة   مػايكروف 2.3 – 1.6×  5.5-3.5ات الكونيػد يمايكروف

مػػايكروف    50ميػػة واحػػدأل  تسػػقط بسػػ ولة مػػف الحامػػؿ الكونيػػد  ي ا جسػػاـ الحجريػػة اكبػػر مػػف ل
 Rosellinia الطػػور الجنسػػي: مػػايكروف ي 10 -7.5يتكػػوف مػػف يػػزوؿ كمثريػػة اليػػكؿ مػػف 

necatrix (Hartig) Berl. : Prill   Watanabe,2002ي 
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يػػزؿ يطػػر  تيػػبة المثػػرو    :لايػػا Dematophora necatrix :A الفطػػر:(181-1اليػػكؿ   

B-    جسػػػـ حجػػػر :C  E- حامػػػؿ كونيػػػد  وكونيػػػدات :F   أجػػػزا  لتػػػبة مػػػف حامػػػؿ كونيػػػد :
 : كونيػػديا  نابتػػػة ي H: أنبػػات كونيػػديا   م يػػػرأل بسػػ ـ(  مػػي الحامػػػؿ الونيػػد  ي   Gوكونيػػديا   

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
  

Didymostilbe P. Henn. :  الجنس  
 

Didymostilbe sp. :  النوع  
ممػػـ  تتكػوف مػػف اتحػػاد حوامػػؿ كونيديػػة  0.5ممػػـ و ػػرض  3أطػػوؿ مػف   synnemataالسػاينيماتا

  تتفػرع  نػد القمػة ي المػوف مايكروف   منتتبة  بنية   الي حمرا  م وا يػة 4.5 – 4×  85-115
-20الحامػػؿ الكونيػػد  حػػر متطػػاوؿ مػػف السػػاينيماتة    يتفػػرع بيػػكؿ ثنػػا ي   يحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة

مػػػػػػايكروف   تتكيػػػػػػؼ بطريقػػػػػػة  7.5-4.5( × 30  22.5-8.8 ات نػػػػػػد القمػػػػػػة   الكونيػػػػػػد 25.5
حادأل  ف  اليكؿمف لميتيف   اسطوانية  تتكوف  يفاية   ل را   الي ككوية الموف  الفيالوسبور 

   راسػي اليػكؿ   محبػمي المػوف ذ بػي –  م وا ي  11.3-9احد الن اياتي البوغ الكاميد  مف 
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Watanabe,2002

  
سػػاينيما  –synnema :B: سػػاينيما  Didymostilbe sp. A   الفطػػر:( 182-1اليػػكؿ   
:  E: كونيػػديا ييػػر نا ػػجة وأبػػواغ مػػدثرأل  D: حوامػػؿ كونيػػد  مسػػتقمة  ػػف سػػاينيما  Cمتجرثمػػة 

 يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف  : أبواغ مدثرأل  Fحامؿ كونيد  وكونيديا   
 

Diplodia Fr. :  الجنس  
Diplodia frumenti Ellis & Everh. :  النوع  

ممـ رأسية اليػكؿ   م وا يػة المػوف  ذات رمبػة اسػطوانية مسطػاأل   3أطوؿ مف   pycnidiaالبكنيديا 
يػػفاؼ بسػػيط يسػػتدؽ باتجػػا  القمػػة ي الكونيػػديا  4×  22بسػػزوؿ يطريػػة  وا يػػةي الحامػػؿ الكونيػػد  

الطور   ذات حػػػػػػػاجز مسػػػػػػػتعرضي مػػػػػػػايكروف   م وا يػػػػػػػة   مػػػػػػػف لميتػػػػػػػيف 10-13×  18-24.5
     Botryosphaeria festucae (Lib.) Arx & E. Muller الحنسػػػػي:

Watanabe,2002ي 
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حامػؿ كونيػد   B:   : بكنيػديا محطمػة Diplodia frumenti. A   الفطر:( 183-1اليكؿ   
  يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف :  كونيديا  -C  Fوكونيديا  
 Dictyosporium Cordaالجنس: 

مسػػػتعمرات الفطػػػر كثيفػػػة أو متراتػػػة   م وا يػػػة نلػػػي زيتونيػػػة المػػػوف ي السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل ي 
 الكونيدات مفردأل وجاية ومتفر ة و زيتونية ياحبة نلي م وا ية الموف و متعددأل الحواجز ي 

 Dictyosporium toruloides( Corda) Gueguen 1905النوع : 
سـ  ي السزوؿ الفطرية مسمورأل 2-ممـ  1الموف   محببة  مطر ا امؿ مف المستعمرات كثيفة سودا  

تػؼ(    8-6ي الكونيدات مفردأل تولد مف السزوؿ الفطرية تكوف مسطحة وتتكوف بعػدأل تػفوؼ   
-38الوسطية أطوؿ مف تمؾ التي يي الجوانم ويكؿ الكونيديا تيبه كثيرا كػؼ وأتػابع اإلنسػاف 

 ,Ellis)ا ع  مػي ايليػام والنباتػات العيػبية الميتػة  ي  مػايكروف ي  يالفطػر يػ 25-34×45

MB 1971ي 
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 ي×1000موأل التكبير  Dictyosporium toruloides :( الفطر184-1يكؿ   
 .Dictyosporium subramanianii B.Sutton 1985.  sp. novالنوع: 

ؿ الكونيديػة ييػر متلتتػة   متجمعػة السزوؿ الفطرية مسمورأل أو يبه سطحية   مقسمة يالحوامػ
بيكؿ سبورودوكيا  يفاية نلػي م وا يػة يػاحبة المػوف   متفر ػة بيػكؿ ييػر منػتظـ   متػيرأل وذات 
حواجز  ي الكونيدات مفردأل تولد مف السزوؿ الفطرية ا ميميجية  م وا يػة يػاحبة نلػي م وا يػة داكنػة 

بقميػػؿ مػػف تمػػؾ التػػي يػػي الجوانػػم تػػؼ(   الوسػػطية أطػػوؿ   7-5المػػوف   وتتكػػوف بعػػدأل تػػفوؼ 
مػػايكروف  المواحػػؽ  18-16×44-26ويػػكؿ الكونيػػديا تيػػبه نلػػي حػػد مػػا  كػػؼ وأتػػابع اإلنسػػاف

 رميقة يفاية يالفطر يا ع  مي ايليام والنباتات العيبية الميتةي
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 - B  سػػػبورودوكيا - Dictyosporium subramanianii   A :( الفطػػػر 185-1يػػػكؿ  
 يكونيدات

 
 
 

 

 

A B 
 



 146 

 .Dictyosporium heptasporum((Garov.)Damonالنوع: 
المسػػػتعمرات متراتػػػة أو كثيفػػػة  حبيبيػػػة المظ ػػػر   زيتونيػػػة نلػػػي سػػػودا  م وا يػػػة داكنػػػة المػػػوف  ي 
الحوامػؿ الكونيديػػة ييػر متميػػزأل  تتػراوح بػػيف ييػػر المتلتتػة نلػػي المتلتتػة   متػػيرأل متفر ػػة 

ي الكونيػػػدات زيتونيػػػة م وا يػػػة أو م وا يػػػة المػػػوف مػػػايكروف  9-3.5×21.5-6بيػػػكؿ ييػػػر منػػػتظـ 
( تػػفوؼ 10  7 -6مػػايكروف   تتكػػوف مػػف 30-20×80-50 ا ميميجيػػة اليػػكؿ ييػػر مسػػتوية  

منحنيػػػػػػػػػة  متلتػػػػػػػػػرأل  نػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػواجز  ي ينتيػػػػػػػػػر الفطػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػيقاف وايليػػػػػػػػػام الميتػػػػػػػػػة 
Watanabe,2002.. 

 

 

 
كونيػػدات ومسػػتعمرات الفطػػر   Dictyosporium hyptasporum( الفطػػر  186-1يػػكؿ  

 مايكرون. 10،تدريجة القياس 
 

  .Dictyosporium micronesicum Matsushالنوع: 
السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل أو يػػبه سػػطحية   مقسػػمة يالحوامػػؿ الكونيديػػة ييػػر متلتتػػة أو يػػبه 

 ػة متلتتة    متجمعة بيكؿ سبورودوكيا  يفاية نلي م وا يػة يػاحبة المػوف    بسػيطة أو متفر 
تيػػػبه  اليػػػكؿ مػػػايكروف  ي الكونيػػػدات متطاولػػػة  ا ميميجيػػػة  4-3×23-4 متػػػيرأل وذات حػػػواجز 

تػػػؼ(     4-3كػػػوزأل الػػػذرأل  رماديػػػة تػػػفرا  نلػػػي م وا يػػػة تػػػفرا   المػػػوف   وتتكػػػوف بعػػػدأل تػػػفوؼ 
 مايكروفي 9-13.5×19-29
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ا  م يػػػرأل سػػػبورودوكي- Dictyosporium micronesicum   A :( الفطػػػر 187-1يػػػكؿ  
 ياتحامؿ كونيد   متير وكونيد- B  بس ـ ( 

 
 

 Drechslera Ito انجُص:

 

مسػػتعمرات الفطػػر كثيفػػة ميػػعرأل وأحيانػػا ملمميػػة  رماديػػة أو م وا يػػة أو م وا يػػة داكنػػة نلػػي سػػودا  
الفطريػػة مسمػػورأل  ػػادألي معظػػـ أنػػواع  ػػذا الجػػنس تكػػوف حيػػوات يطريػػة وأجسػػاـ  ؿالمػػوف   والسػػز و 
ض المػػػػزارعي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة متلتتػػػػة  أحاديػػػػة اللػػػػيط أو بيػػػػكؿ  ناميػػػػد  حجريػػػػة يػػػػي بعػػػػ

م وا يػة المػوف     مستقيمة أو متعرجػة  ييػر متفر ػة و نػادرا مػا تكػوف متفر ػة يػي بعػض اينػواع 
ممسػػػا  يػػػي معظػػػـ اينػػػواع ي الكونيػػػدات مفػػػردأل ومػػػد  تنػػػتظـ يػػػي بعػػػض اينػػػواع بيػػػكؿ سمسػػػمة أو 

بسػػػيطة   مسػػتقيمة أو منحنيػػة  تػػولجانية أو اسػػطوانية اليػػػكؿ    تتكيػػؼ  مػػي حوامػػؿ ثانويػػة  
منحنيػػة يػػي ن ايات ػػا  أو تكػػوف ا ميميجيػػة مسزليػػة أو تػػولجانية مقموبػػة اليػػكؿ ي تبنيػػة أو م وا يػػة 
داكنػػػة نلػػػي يػػػاحبة أو م وا يػػػة زيتونيػػػة المػػػوف  ويػػػي بعػػػض ايحيػػػاف تكػػػوف اللايػػػا ييػػػر منتظمػػػة 

ممسػا  يػي   وف أكثػر يػحوبا مػف تمػؾ التػي توجػد يػي وسػط الكونيػديا ايلواف ي اللايا الطريية تكػ
 راث حْارض كاربت . ، السالم ونادرا ما تكوف مثألمة
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  Drechslera avenae (Eidam) Scharif (1963) انفطر :

 Pyrenophora avenae S. Ito & Kurib. 1930انطور انتاو :

  Helminthosporium avenae Eidam (1891) انًرادف انشائغ:

حوامػػؿ   اسػػطوانية مسػػتقيمة نلػػي  4-2الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع تتكػػوف مػػف  
مػػايكروف ي الكونيػػدات مفػػردأل    11-8×  350متموجػػة منتفلػػة القا ػػدأل أحيانػػا   م وا يػػة المػػوف   

-30    مسػػتقيمة اسػػطوانية مسػػتدمة تدريجيا يػػاحبة نلػػي تػػفرا  أو م وا يػػة زيتونيػػة المػػوف  ممسػػا
مػػايكروف ي  ػػزؿ  6-4حػػواجز كاذبػػة    ػػرض السػػر   9-1مػػايكروف   تحتػػو   11-22×  170

الفطر مف نبات الييمـ واليوياف وحيا ش ألرو و و  المي ا نتيار يسبم مػرض البقػع العينيػة 
 ي(Ellis, MB 1971 )ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. لككوة انتكبٍككر    Pyrenophora avenae انطككور انتككاو  Drechslera( 188-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
  

 

 Drechslera avenacea(M.A. Curtis ex Cooke) Shoemaker, (1959) : انُوع

 Helminthosporium avenaceum M.A. Curtis ex Cooke, (1889)انًرادف انشائغ: 

متقاربػػة جػدا    م وا يػػة  الحوامػؿ الكونيديػػة مفػردأل أو بيػػكؿ أزواج منتتػبة مسػػتقيمة ذات حػواجز 
مػايكروف   16-14× ممػـ  1داكنة نلي م وا ية سودا  الموف باستثنا  القمة تبدو يػاحبة المػوف    

 24-17مػايكروف وسػمؾ القا ػدأل المنتفلػة  13-10منتفلة  ند القا دأل يتؿ سمك ا  ند القمػة 
وانية ومستديرأل الن ايػات مايكروف ي الكونيدات مفردأل أو بيكؿ ساسؿ متيرأل جدا   مستقيمة اسط

 21-12×  120-25( حواجز كاذبة   6-4  9-3  تبنية نلي م وا ية الموف    ممسا    تحتو  
مػايكروف ي ينتيػر  8-5( مايكروف ي السر  داكنػة المػوف واسػعة  ر ػ ا  13-17.5×  50-95 

 ي  (Ellis, MB 1971 )أمريكا الفطر  مي ملمفات الييمـ والحنطة يي أوربا ويماؿ
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لككككوة انتكبٍككككر  كوٍَككككذاث وحوايككككم كوٍَذٌككككت،. Drechslera avenacea( 189-1شكككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
  

 

   Drechslera bicolor (Mitra) Subram. & B.L. Jain 1966 انُوع:

 Cochliobolus bicolor A.R. Paul & Parbery 1966 انطور انتاو:

 ت:انشائؼ اثادفانًر

 Bipolaris bicolor (Mitra) Shoemaker 1959 

    Helminthosporium bicolor Mitra 1931 

الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػرد أو بيػػكؿ مجػػاميع تػػسيرأل   مسػػتقيمة أو متموجػػة منتفلػػة بعػػض ايحيػػاف 
×  400موف    ند القا دأل  يحتو  الجز  العمو  من ا  مي ندم واسعة سودا  أو م وا ية ذ بية ال

مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مسػػػتقيمة أو منحنيػػػة ممػػػيا اسػػػطوانية اليػػػكؿ متوسػػػعة يػػػي الوسػػػط  5-10
تسػػتدؽ  نػػد الن ػػايتيف   نػػادرا مػػا تكػػوف تػػولجانية مقموبػػة اليػػكؿ   مسػػتديرأل  نػػد القمػػة ومقطو ػػة 

مػػايكروف  يػػي السالػػم  20-12×  135-20حػػاجز كػػاذم   14-3 نػػد القا ػػدأل   تحتػػو   مػػي 
حواجز كاذبة   تكوف اللايا المركزية يي الكونيديا  9-5( مايكروف تحتو   14-18×  40-80

النا جة م وا ية داكنة أو م وا ية دلانية الموف    تكوف اللايا الطرييػة يػفاية مقطو ػة بحػواجز 
مػػايكروف ي  ػزؿ الفطػػر مػف نبتػػات متنو ػة من ػػا  5-3داكنػة جػدا ي السػػر  مسػتوية داكنػػة  ر ػ ا 

 Ellis, MBالبي ػػا  والحنطػػة يػػي كػػؿ مػػف اسػػتراليا ويػػرؽ ويػػرم نيريقيػػا وال نػػد ي  الػػذرأل

 ي((1971
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 - Aلوة انتكبٍكر حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث     Drechslera bicolor (انفطر:190-1)  شكم

X650 و B - 230× . 

 

   Drechslera bromi (Died.) Shoemaker 1962 : انُوع

   Pyrenophora bromi (Died.) Drechsler 1923 نتاو:انطور ا

 .Helminthosporium bromi (Died.) Died   1903انًرادف انشائغ 

 

الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ أزواج   مستقيمة أو متموجة   تفرا  أو م وا يػة يػاحبة المػوف  
-14لقا دأل يتػؿ سػمك ا  ند ا ةمايكروف   منتفل 11-7( ×  300   150-100 ند القمة   

( 8-4  10-2مايكروف ي الكونيدات مستقيمة اسطوانية مستديرأل  يقة  ند الن ايات تحتػو   20
مػػف الحػػواجز الكاذبػػة    يػػبه يػػفاية م وا يػػة ذ بيػػة يػػفاية  المػػوف   رميقػػة الجػػدراف ي السػػر  ييػػر 

ير  مي ( مايكروف ي ينت 22-16×  190-150 يي السالم  26-14×  250-100وا حة   
الحيا ش يي كؿ مف استراليا وأوربا ويماؿ أمريكا ويسبم مرض تبقع ايوراؽ يي بدايػة اإلتػابة 

 ي(Ellis, MB 1971)كما تنتير البقع لتيمؿ سطا الورمة ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. لكككوة انتكبٍكككر حوايكككم كوٍَذٌكككت وكوٍَكككذاث  Drechslera bromiانفطكككر:( 191-1شككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
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 Drechslera campanulata (Lév.) B. Sutton, (1976) انُوع :

 Pyrenophora semeniperda (Brittleb. & D.B. Adam): انطكككور انتكككاو  

Shoemaker 1966 

 :تانشائؼ اثانًرادف

1. Bipolaris cyclops (Drechsler) R. Sprague 1962  

2. Chaetostigme horridula (Syd.) Clem. & Shear  

3. Helminthosporium cyclops Drechsler 1923  

4. Pleosphaeria semeniperda Brittleb. & D.B. Adam 1924  

5. Pyrenophora horrida Syd. 1924 

الحيػوأل الفطريػػة منتتػػبة  بسػػيطة أو متفر ػػة  اسػطوانية اليػػكؿ   سػػودا  م وا يػػة أو داكنػػة المػػوف  
مسػتقيمة أو   الكونيديػة تنيػا مػف سػطا الحيػوأل ممـ تتكوف  مي البذور ي الحوامؿ  1× 2أبعاد ا 
حػاجز كػاذم  12-7تحتػو   اتمػايكروفي الكونيػد 9-6×  170م وا ية داكنة الموف     متموجة 

مايكروف ي مطر السر   17-13×  160-70مف اللايا ي  2-1وأحيانا ذات حواجز داكنة تقطع 
مػػي الحيػػا ش ايلػػرو يػػي كػػؿ مػػف مػػايكروف ي يتواجػػد الفطػػر  مػػي الحنطػػة و مػػي اليػػيمـ و  5-8

 استراليا ويما أمريكا وجنوم نيريقيا ي
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حشكككواث فطرٌكككت وحوايكككم كوٍَذٌكككت  . Drechslera campanulata( انفطكككر : 192-1شككككم )

 يEllis, MB 1971  اليكؿ نقا  فX650لوة انتكبٍر  وكوٍَذاث،
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  Drechslera coicis (Nisikado) Subram. & Jain 1966: انُوع

 انًرادف انشائغ: 

Helminthosporium coicis Nisikado  
Curvularia coicis Castellani 

مايكروف  11-6×  200تبرز الحوامؿ الكونيدية مف الثسور مستقيمة أو متموجة  م وا ية الموف   
بػػة اليػػكؿ   ي الكونيػػدات مسػػتقيمة وأحيانػػا منحنيػػة ممػػيا  ا ميميجيػػة  ري ػػة نلػػي تػػولجانية مقمو 

-17( × 56  64-40حػػواجز كاذبػػة    5-4م وا يػة ذ بيػػة نلػػي يػاحبة المػػوف   ممسػػا   تحتػو  
مػايكروف ي ينتيػر الفطػر  مػي  5-3( مايكروف يي الجز  العريض من ػا ي  ػرض السػر  20  23

 ي(Ellis, MB 1971)يي كؿ مف البرازيؿ والياباف ي   Coixأوراؽ نبات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. لكككوة انتكبٍكككر حوايكككم كوٍَذٌكككت وكوٍَكككذاث Drechslera coicis انفطكككر : (193-1شككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

 

 .Drechslera dematioidea(Bubák & Wróblewski) Subram. & Jain1966 : انُوع:

 انًرادفاث انشائؼت :

Drechslera dematioidea (Bubák & Wróbl.) Scharif، (1963) 

Helminthosporium dematioideum Bubák & Wróbl.، (1916) 

Marielliottia dematioidea (Bubák & Wróbl.) Shoemaker، (1999) 

الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة   مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ مجػػػػاميع تػػػػسيرأل    م وا يػػػػة داكنػػػػة المػػػػوف   مسػػػػتقيمة أو  
طوانية نلػػػػػػػي ( مػػػػػػػايكروف ي الكونيػػػػػػػديا مسػػػػػػػتقيمة اسػػػػػػػ6-5×150-60  9-5×  350متموجػػػػػػػة   

تػػولجانية مسػػتديرأل الن ايػػات   م وا يػػة ذ بيػػة نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوف   ممسػػا  سػػميكة الجػػدراف 
( 14.3  16-10( × 36  70-20( حػػػػػواجز كاذبػػػػػة   4-3 ويػػػػػي السالػػػػػم  7-2تحتػػػػػو   مػػػػػي 
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مػايكروف ي  ػزؿ الفطػر مػف ايوراؽ والنػورات الز ريػة الميتػة  3.5-2.5مايكروف ي السر   ري ػة 
ونباتػات الحيػا ش ايلػرو يػي كػؿ مػف أوربػا ويػماؿ أمريكػا وجنػوم   Anthoxamthumنبػات ل

 نيريقياي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشككم َمكال حوايم كوٍَذٌت وكوٍَكذاث    Drechslera dematioidea(انفطر:194-1)  شكم

 . Matsushima, T. 1975ػٍ 

 

 

   Drechslera dictyoides(Drechsler ) Shoemaker1978:  انُوع

    Pyrenophora dictyoides Paul & Parberry :انطور انتاو
      Helminthosporium dictyoides Drechslerانًرادف انشائغ:  

   حوامػػؿ 6-2تبػػرز الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف يتحػػات الثسػػور مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع تكػػوف مػػف 
مايكروف  10-6×  250يتونية الموف   كونيدية  مستقيمة أو متموجة   م وا ية داكنة أو م وا ية ز 

يػػاحبة تبنيػػة   مػػد تنػػتفخ أحيانػػا  نػػد القا ػػدأل ي الكونيػػدات مفػػردأل تسػػتدؽ بيػػكؿ منػػتظـ نحػػو القمػػة 
-14( × 90-50  250-20( حػػػػواجز كاذبػػػػة   7-4  14-0تحتػػػػو   مػػػػي   ممسػػػػا    المػػػػوف 

مػػػايكروف  9-6 سػػػمؾ القمػػػة  ( مػػػايكروف  نػػػد ايجػػػزا  العري ػػػة من ػػػا 17-15 يػػػي السالػػػم 20
يسػػػبم مػػػرح  Festuca pratensisمػػػايكروف يالفطػػػر يػػػا ع  مػػػي نباتػػػات  5-3و ػػػرض السػػػر  

 Ellis, MB)يػػبكية وينتيػػر كػػذلؾ  مػػي الحيػػا ش يػػي كػػؿ مػػف اسػػتراليا وأوربػػا وأمريكػػا ي 

1971) 
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انتكبٍكر  لكوة حوايكم كوٍَذٌكت وكوٍَكذاث .  Drechslera dictyoidesانفطكر:( 195-1شككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

     Drechslera erythrospila (Drechsler) Shoemaker 1959:  انُوع
   Helminthosporium erythrospila Drechsler 1935 انًرادف انشائغ:

 340 الحوامؿ الكونيدية مفرد أو بيكؿ أزواج اسطوانية تستدؽ  ند القمة   م وا ية داكنػة المػوف  
  مػػايكروف ي الكونيػػديا مسػػتقيمة ومنحنيػػة ممػػيا  15-10مػػايكروف  منتفلػػة  نػػد القا ػػدأل  6-8× 

 6-4اسطوانية أو اسطوانية مستديرأل  ند الن ايات   تفرا  نلي م وا يػة زيتونيػة  المػوف   تحتػو  
 اللميػػػة القا ديػػػة متطاولػػػة ممػػػيا  (مػػػايكروف  16  13-11( × 100  70-40حػػػواجز كاذبػػػة   

الفطر  مي كثيػر مػف لنباتػات ويسبم مرض التبقع البني ومقطو ة بحاجز  ر ي داكف الموف ي 
 Peritheciaيػي كػؿ مػف اسػتراليا وارويػا ويػماؿ أمريكػا ويكػوف ينتير  ومن ا الحيا ش والحنطة 

 ي(Ellis, MB 1971)ي  الموف م وا ية نلي داكنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليػكؿ نقػا حوايكم كوٍَذٌكت وكوٍَكذاث Drechslera erythrospila انفطكر:(196-1شككم )
 يMatsushima ،1975 ف 
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 Drechslera euphorbiae (Hansford) M.B.Ellis comb. nov.1971:  انُوع

 Hansford 1943  Helminthosporium euphorbiae : انًرادف انشائغ

 200م وا يػة المػوف     مسػتقيمة أو متموجػة   الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تػسيرأل 
مسػتدمة ومسػتديرأل   سػميكة يػي الوسػط   مايكروف ي الكونيػدات منحنيػة ممػيا يػي السالػم  5-8× 

 17-11×  130-50حاجز كػاذم    11-5تحتو  م وا ية ذ بية نلي ياحبة الموف    الن ايات 
مػػػػايكروف ي ينتيػػػػر  ػػػػذا الفطػػػػر  مػػػػي أوراؽ نبػػػػات أـ الحميػػػػم  4-2.5مػػػػايكروف    ػػػػرض السػػػػر  

Euphorpia ويكوف بقع بنية ياحبة ي ينتيػر يػي يػرؽ ويػرم نيريقيػا وال نػد ي (Ellis, MB 

 ي(1971
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اليػػكؿ نقػا  ػفX650لكوة انتكبٍككر . Drechslera euphorbiae انفطككر:(197-1شككم )

Ellis, MB 1971ي 
 

  Drechslera fugax (Wallr.) Shoemaker 1958:  انُوع

  Helminthosporium fugax Wallr :انًرادف انشائغ

 H.stenacrum Drechsler 

الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة تلػػػػرج مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ أزواج اسػػػػطوانية اليػػػػكؿ   الحيػػػػوأل الفطريػػػػة موجػػػػودأل 
مت ػػػػلمة  نػػػػد القا ػػػػدأل   مػػػػايكروف  12-7×  250ة داكنػػػػة أو م وا يػػػػة زيتونيػػػػة المػػػػوف   م وا يػػػػ

مػػػايكروف ي الكونيػػػدات مسػػػتقيمة ويػػػي السالػػػم اسػػػطوانية وتسػػػتدؽ باتجػػػا   16-11ويتػػػؿ سػػػمك ا 
 24-14×  170-50حواجز كاذبػة   10و ادأل أكثر مف  8-4الن ايتيف   م وا ية ذ بية تحتو  

ف ي تكوف اللمية القا دية أطوؿ وا رض مف بقية اللايا ي ينتيػر ( مايكرو 18-20×  60-90 
وبقيػػة الحيػػا ش ي ينتيػػر يػػي أوربػػا وأمريكػػا ي يكػػوف أجسػػاـ  Agrostisالفطػػر  مػػي أوراؽ نبػػات 

 يPerithecia  ) (Ellis, MB 1971 مارورأل سودا       ثمرية
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. لككوة انتكبٍككر كوٍَذٌككت و كوٍَككذاث حوايككم   Drechslera fugaxانفطككر :( 198-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

   Drechslera graminea (Rabenh. ex Schltdl.) S. Ito 1930 : انُوع

   Pyrenophora graminea S. Ito & Kurib. 1930انطور انتاو: 

 Helminthosporium graminea Rabenh. ex Schlecht  1888 انًرادف انشائغ: 

تنيا بيػكؿ مجاميع مسػتقيمة أو متموجػة    م وا يػة يػاحبة  5-1وأحيانا  6-2 ةالحوامؿ الكونيدي
مػػػػػػايكروف ي  16-12مػػػػػػايكروف   منتفلػػػػػػة  نػػػػػػد القا ػػػػػػدأل يتػػػػػػؿ سػػػػػػمك ا  9-6×  250المػػػػػػوف  

الكونيدات مستقيمة ونادرا ما تكوف منحنية مميا متوسعة يػي الجػز  القا ػد  مسػتدمة باتجػا  القمػة 
حػػواجز  7-1ا الن ا يػػة يػػبه دا ريػػة  يػػبه يػػفاية نلػػي م وا يػػة ذ بيػػة المػػوف   تحتػػو   مػػي اللايػػ

مػػايكروف ي  6-3( مػػايكروف ي  ػػرض السػػر  20-18  22-14( × 80-50  105-40كاذبػػة   
 ,Ellis يكوف حوامؿ كونيدية ثانوية ي يسبم مرض تلطط أوراؽ اليعير و و  المي ا نتيار 

MB 1971)ي 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

. لكوة انتكبٍكر حوايكم كوٍَذٌكت وكوٍَكذاث Drechslera graminea انفطكر: (199-1شككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

    Drechslera iridis(Oud.) M.B.Ellis 1971  انُوع:
  Clasterosporium iridis Oudem. 1898انًرادفاث انشائؼت:

 Bipolaris iridis (Oudem.) C.H. Dickinson 1966 

مػايكروف ي  14-10×  150الحوامؿ الكونيدية بيكؿ مجاميع   متموجة   م وا ية داكنة المػوف   
الكونيدات مستقيمة بي يه نلي مسزلية متوسعة أو تولجانية مقموبة اليكؿ   م وا ية ذ بية داكنة 

 29-16×  90-45حػػػواجز كاذبػػػة    9-4المػػػوف   اللايػػػا الطرييػػػة تكػػػوف يػػػاحبة تحتػػػو   مػػػي 
مػػايكروف ي ينتيػػر الفطػػر  مػػي ايوراؽ ولاتػػة  مػػي موا ػػد أوراؽ السػػعد  6-3مػػايكروف   السػػر  
ي يكوف مستعمرات م وا ية نلي سودا  الموف مع تقدـ العمري ينتير  ink diseaseويسبم مرض 

 (يEllis, MB 1971 يي أوربا 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

لككككوة انتكبٍككككر  وايككككم كوٍَذٌككككتوح كوٍَككككذاث  Drechslera iridis انفطككككر:(200-1شكككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

  Drechslera miyakei (Y. Nisik.) Subram. & B.L. Jain 1966انُوع:

 انًرادفاث انشائؼت: 

  Bipolaris miyakei (Y. Nisik.) Shoemaker 1959   

Helminthosporium miyakei Y. Nisik. 1929 

دا  المػػػػوف   الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة بيػػػػكؿ مجػػػػاميع تػػػػسيرأل   متفر ػػػػة المسػػػػتعمرات أسػػػػفنجية   سػػػػو 
 11-4× 300ومتموجػػػة ذات نػػػدم جيػػػدأل التكػػػويف   م وا يػػػة داكنػػػة نلػػػي زيتونيػػػة م وا يػػػة المػػػوف  

مػػايكروف ي الكونيػػدات مسػػتقيمة أو منحنيػػة أو تػػولجانية مقموبػػة أو مسزليػػة أو تػػولجانية يػػاحبة 

 



 158 

( 14  15-12( × 72  90-50حػػػػػاجز كػػػػػاذم    12-4نلػػػػػي م وا يػػػػػة ذ بيػػػػػة المػػػػػوف  تحتػػػػػو  
يػػػي كػػػؿ مػػػف نثيوبيػػػا  Eragrostisمػػػايكروف ي  ػػػزؿ الفطػػػر مػػػف ايوراؽ والنػػػورات الز ريػػػة لنبػػػات 

 ي(Ellis, MB 1971  والياباف ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لككوة انتكبٍككر  حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث،  Drechslera miyakei انفطككر:(201-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

 & .Drechslera nodulosa (Berk. & M.A. Curtis ex Sacc.) Subram انُوع:

B.L. Jain 1966   

 Cochliobolus nodulosus Luttrell   1957 :انطور انتاو  

 .Helminthosporium nodulosum Berk. & M.A. Curtis ex Saccانًرادف انشائغ 

1886  . 

ردأل وأحيانا بيػكؿ مجػاميع واسػعة  متفر ػة   متموجػة  م وا يػة داكنػة المػوف   الحوامؿ الكونيدية مف
مػػايكروف ي الكونيػػدات مسػػتقيمة بي ػػوية نلػػي تػػولجانية مقموبػػة اليػػكؿ    يػػاحبة  5-9×  150

-16( ×  65-50 يػي السالػم  87-43حػواجز كاذبػة    7-5نلي م وا ية ذ بية الموف  تحتو  
مػػايكروف ي يسػػبم الفطػػر مػػرض  4-3عة من ػػا  ي  ػػرض السػػر  مػػايكروف يػػي ايجػػزا  الواسػػ 19

كما  زؿ مف الترم يي  Pennisetumالتبقع والتلطط  مي ايوراؽ والنورات الز رية  مي نبات 
كؿ مف البرازيؿ وأثيوبيا وال ند وكينيا ونيجيريا وسػريانكا وجنػوم نيريقيػا وتنزانيػا وزامبيػا والو يػات 

 ي(Ellis, MB 1971 المتحدأل 
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 يكوٍَذاث وحوايم كوٍَذٌت Drechslera nodulosus انفطر:(202-1شكم )
  

 

   Drechslera oryzae(Breda de Haan) Subram.&Jain 1966:  انُوع

 Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kuribayashi) Drechsler ex : انطكور انتكاو

Dastur  

  Helminthosporium oryzae Breda de Haan1900 ت:انشائؼ اثانًرادف

الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تسيرأل مستقيمة أو متموجة م وا ية ياحبة أو م وا يػة  
مايكروف ي الكونيدات منحنية أو مسزلية أو تولجانية مقموبػة ويػي  8-4×  600زيتونية الموف   

حػػػاجز كػػػاذم    14-6ف   ممسػػػا    تحتػػػو  م وا يػػػة ذ بيػػػة نلػػػي يػػػاحبة المػػػو   السالػػػم اسػػػطوانية 
( مػػايكروف ي السػػر  تػػسيرأل جػػدا تبػػرز أحيانػػا بيػػكؿ حميمػػة  17(   14-22× 109   63-153

ينتير الفطر  مي ايوراؽ و مي ايوراؽ السايية لنبات الرز ويسبم مرض التبقع البني يي الػرز 
 ي((Ellis, MB 1971  و الفطر  المي ا نتيار 

 

 

 

 

 

 

. لكككوة انتكبٍكككر حوايكككم كوٍَذٌكككت وكوٍَكككذاث  Drechslera oryzaeانفطكككر:(203-1شككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
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  Drechslera pappendorfii (Van der Aa) M.B. Ellis انُوع:

    Curvulerie papendorfii Van der Aa:انًرادف انشائغ

يوأل نف وجػدت تكػوف تػسيرألي الحوامػؿ الكونيديػة المستعمرات كثيفة  رمادية نلي سودا  الموفي الح
مايكروف وتحتو   مي   9-4×  200ياحبة نلي م وا ية الموف     مفردأل   مستقيمة نلي متموجة 

نػػدم واسػػعة وداكنػػة ي الكونيػػدات منحنيػػة زورميػػة اليػػكؿ أو كمثريػػة مقموبػػة اليػػكؿ    ري ػػة يػػي 
   ياحبة الموف  ند اإلطراؼ   ممسا   الموف يتونيةاللمية الثانية مف القا دأل  داكنة نلي م وا ية ز 

(  24-20 يػػي السالػػم  30-17وسػػمك ا ( ×45-35  50-30حػػواجز كاذبػػة    3تحتػػو   مػػي 
مايكروف يي ايجزا  العري ة من ا ي  ػزؿ الفطػر مػف ال ػوا  ومػف بػذور القطػف ومػف الػذرأل والتبػ  

تػػػر وأوربػػػا وال نػػػد والباكسػػػتاف والسػػػوداف والملمفػػػات النباتيػػػة يػػػي التربػػػة يػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػػتراليا وم
 ي Ellis, MB 1971 وجنوم نيريقيا ي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوة انتكبٍر  حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث،Drechslera pappendorfii انفطر: ( 204-1شكم )

X650  اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
  

 

  Drechslera phlei (Graham) Shoemaker 1959:  انُوع

 Helminthosporium dictyoides Drechsler var.phleiدف انشائغ: انًرا

حوامػػػػؿ  كونيديػػػػة  مسػػػػتقيمة أو  4-2الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ مجػػػػاميع تتكػػػػوف مػػػػف 
مػايكروف  ذات  8-6( ×  600 150-60متموجػة   م وا يػة يػاحبة أو م وا يػة تػفرا  المػوف    

ي الكونيػػػدات مفػػػردأل مسػػػتقيمة أحيانػػػا متموجػػػة أو مػػػايكروف  16-10ما ػػػدأل منتفلػػػة يتػػػؿ مطر ػػػا 
تػػػولجانية مقموبػػػة  ري ػػػة  نػػػد اللميػػػة الثانيػػػة مػػػف القا ػػػدأل وتسػػػتدؽ لتكػػػوف  ػػػيقة  نػػػد القمػػػة   

( مػايكروف  240 90-50حػواجز كاذبػة     6-4ياحبة نلي تبنية الموف  ممسا     تحتػو   مػي 
مايكروف ي يسبم  ذا الفطػر  4-2( مايكروفي السر   ري ة مطر ا  17-12  16-14وسمك ا 
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وينتيػر يػي  Phleum pratenseلطوط مقتولة م وا ية ياحبة ومناطؽ ييػر ممونػة  مػي نبػات 
 Ellis, MB 1971 معظـ الحيا ش يي كؿ مف أوربا ويماؿ أمريكا ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث . Drechslera phlei انفطر: (205-1شكم )

 

  Drechslera poae (Baudys) Shoemaker 1962انفطر : 

 Helminthosporium poae Baudys ت: انشائؼ اثانًرادف
H.vagans Drechsler 

الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تسيرأل   مستقيمة أو متموجػة   م وا يػة داكنػة المػوف   
مػػػايكروف ي  16-14تت ػػػلـ اللميػػػة القا ديػػػة أحيانػػػا يتػػػؿ سػػػمك ا   مػػػايكروف  8-12×  250

الكونيػػدات مسػػتقيمة أو يػػبه اسػػطوانية أو مسزليػػة  ري ػػة أو تػػولجانية مقموبػػة اليػػكؿ   تتػػبا 
( حػواجز كاذبػة    8-5 ويي السالػم  12-1 ند الن ل م وا ية تفرا  الموف   ممسا    تحتو  

  Poaمايكروف ي ينتيػر ايطػر  مػي نبػات  5-3.5مايكروف ي رض السر   17-23×  60-100
 ش ايلرو ويكوف بقع متطاولة م وا ية أو م وا ية داكنة تيبه مرض التبقع العيني وينتير والحيا

 يي كؿ مف استراليا وأوربا ويماؿ أمريكا ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لككككوة انتكبٍككككر  ،حوايككككم كوٍَذٌككككت وكوٍَككككذاث Drechslera poae انفطككككر:(206-1شكككككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
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   Drechslera ravenelii (M.A. Curtis) Subram. & B.L. Jain 1966 النوع:

    Cochliobolus ravenelii Alcorn 1981 انطور انتاو:

 ت:انشائؼ اثانًرادف

Bipolaris ravenelii (M.A. Curtis) Shoemaker 1959   

Napicladium ravenelii (M.A. Curtis) Speg. 1888     

Helminthosporiun ravenelii Curtis 1868.  

المسػػتعمرات أسػػفنجية  زيتونيػػة م وا يػػة أو سػػودا  المػػوف  الحوامػػؿ الكونيديػػة متماسػػكة مػػع بع ػػ ا 
متموجػػة ذات  قػػد ونػػدم   سػػودا  المػػوف  متميػػزأل   متفر ػػة   يػػاحبة نلػػي م وا يػػة ذ بيػػة المػػوف   

ومسػػتديرأل  مػػايكروف ي الكونيػػدات مسػػتقيمة نػػادرا مػػا تكػػوف منحنيػػة ممػػيا مسػػتطيمة 5-10×  600
 4-3وأحيانػا  6-1اليكؿ  ند الن ايات تستدؽ باتجػا  القا ػدأل   يػاحبة المػوف   ممسػا    تحتػو  

( 18-16 يػػػػػي السالػػػػػم  19-13( × 70-50 يػػػػػي السالػػػػػم  80-30مػػػػػف الحػػػػػواجز الكاذبػػػػػة    
مػػايكروف يينمػػو الفطػػر  مػػي ايوراؽ  3-2مػػايكروف يػػي ايجػػزا  العري ػػة من ػػا ي  ػػرض السػػر  

 اوحيػػا ش ألػػرو يػػي كػػؿ مػػف اسػػتراليا وبورمػػا وكوسػػتاريك Sporobolusالز ريػػة لنبػػات  توالنػػورا
 Ellis, MB كونؾ وال ند وجامايكا ونيوزلندا والفمبيف وجنوم نيريقيا والو يات المتحدأل ي ؾو وىن

 ي1971
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 لككوة انتكبٍككر حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث، Drechslera ravenelii انفطككر:(207-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 
  

 Drechslera sacchari (Butler) Subram. & Jain 1966:  انُوع

   Helminthosporium sacchari Butlerانًرادف انشائغ 

تنيا الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع تػسيرأل يػي السالػم تنيػا مػف حيػو  يطريػة مفككػة 
تكػػوف يػػاحبة   م وا يػػة يػػاحبة أو م وا يػػة زيتونيػػة المػػوف   تموجػػة وتكػػوف الحوامػػؿ مسػػتقيمة أو م

مايكروف ي الكونيػدات منحنيػة ممػيا أو مسػتقيمة أو اسػطوانية أو  8-5×  200  الموف  ند القمة 
 96-35  ( حػواجز كاذبػة 8   9-5تحتػو    م وا ية ذ بية نلػي يػاحبة لمػوف    يقة  ةا ميميجي

مػػػػايكروف ي ينتيػػػػر الفطػػػػر  مػػػػي أوراؽ  3-2ي  ػػػػرض السػػػػر  ( مػػػػايكروف 13.8 9-17( × 65 
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متػم السػػكر و ػػو  ػػالمي ا نتيػار ي تط ػػر أ را ػػه بيػػكؿ بقػػع حمػرا  تػػسيرأل ثػػـ تنتيػػر طوليػػا 
 (يEllis, MB 1971  ومد تمتقي مع بع  ا مكونة لطوط طويمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لككوة انتكبٍككر  حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث،  Drechslera sacchari انفطككر:(208-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

   Drechslera sativusانُوع : 

 Cochliobolus sativus (Ito & Kuribayashi) Drechsler ex :انطكور انتككاو 

Dastur  
و  Helminthosporium sativus Pammel ، King & Bakke : انًرادفكاث انشكائؼت

D.sorokiniana (Sacc. ) Subram. & Jain 

م وا يػة داكنػة نلػي   تنيا الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجػاميع تػسيرأل مسػتقيمة أو متموجػة 
  مػػػايكروف ي الكونيػػػدات منحنيػػػة مسزليػػػة نلػػػي ا ميمجيػػػة متوسػػػعة  10-6×  220  يػػػاحبة المػػػوف 

ذبة ي ( حواجز كا 10-6ويي السالم    12-3تحتو    ممسا    زيتونية داكنة نلي م وا ية الموف 
مػايكروف يػي ايجػزا  العري ػة من ػا ي الفطػر يػا ع  مػي الحيػا ش ومن ػػا  17-28×  40-120

اليػػيمـ واليػػوياف والحنطػػة ويسػػبم بقػػع بنيػػة داكنػػة متطاولػػة  مػػي ايوراؽ ويسػػبم نمػػراض  راليػػعي
 يEllis, MB 1971)  لفحة البادرات وتعفف القدـ ي و و  المي ا نتيار ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كًْ٘ذاث.   Drechslera sativus انفطر: (209-1م )شك
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  Drechslera setariae (Sawada) Subram. & B. L. Jain 1966:انُوع

 Cochliobolus setariae (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dasturانطكور انتكاو:

1942 

 انًرادفاث انشائؼت :

Bipolaris setariae (Sawada) Shoemaker 1959  

Helminthosporium setariae Lind  

Helminthosporium setariae Sawada 1919  

Ophiobolus setariae S. Ito & Kurib. 1930  

م وا يػة يػاحبة أو م وا يػة   تنيا الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيػكؿ مجػاميع مسػتقيمة أو متموجػة 
مػػايكروف ي  11يتػؿ سػمك ا  تنػتفخ أحيانػا  نػد القا ػدأل  مػايكروف  9-5×  200زيتونيػة المػوف  

تحتػو    ممسػا    م وا يػة ذ بيػة نلػي يػاحبة   الكونيدات منحنية مميا مستقيمة أو مسزلية اليكؿ 
(  14-12  يػػػػػػػي السالػػػػػػػم  15-10( × 70-50  ويالبػػػػػػػا  100-45  حػػػػػػػواجز كاذبػػػػػػػة  5-10

ا وتػايواف يي كؿ مف أوربػا ويػماؿ أمريكػ Setaria Italicaمايكروف ي سجؿ الفطر  مي نباتات 
 ي(Ellis, MB 1971 ) كما  زؿ مف الترم ونباتات ألرو ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. لككوة انتكبٍككر حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث   Drechslera setariae انفطككر:(210=1شكككم )

X650. 

 

  Drechslera siccans  (Drechsler)  Shoemakerانفطر : 

 Helminthosporium siccans Drechslerانًرادف انشائغ: 

 11-7×  400الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل وأحيانػػا بيػػكؿ مجػػاميع مسػػتقيمة نسػػبيا  م وا يػػة المػػوف   
مايكروف   الندم واسعة متقاربة مع  25-19مايكروف   مت لمة  ند القا دأل يتؿ سمك ا نلي 

أو بع  ا ي الكونيدات مستقيمة ويي السالم اسطوانية اليكؿ  تستدؽ بيكؿ نسبي باتجا  القا دأل 
-30( حػواجز كاذبػة   6-4  11-3القمة  يػاحبة نلػي تبنيػة أو م وا يػة زيتونيػة المػوف   تحتػو  

مػػػايكروف ي ينتيػػػر  ػػػذا  8-5( مػػػايكروف    ػػػرض السػػػر  16-18 14-22( × 60-100  170
 الفطر  مي الحيا ش ويسبم التبقع البني المتطاوؿ وينتير يي استراليا وأوربا ويماؿ أميركا ي
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لككوة انتكبٍككر  حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث ،  Drechslera siccans رانفطكك(211-1شكككم )

X650اليكؿ نقا  ف  Ellis, MB 1971ي 
 

 

 Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker1959:  انُوع
   Pyrenophora teres Drechsler 1923 :انطور انتاو 

 انًرادف انشائغ: 

Helminthosporium hordie Eidam 

Helminthosporium teres  

Pleospora teres Died 

حوامػػؿ   مسػػتقيمة أو متموجػػة منتفلػػة  نػػػد  3-2الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل بيػػكؿ مجمو ػػة مػػف 
مػػػػػايكروف ي الكونيػػػػػدات  11-7×  200القا ػػػػػدأل   م وا يػػػػػة يػػػػػاحبة أو م وا يػػػػػة زيتونيػػػػػة المػػػػػوف   
 10-1تبنيػػػة المػػػوف   ممسػػػا    تحتػػػو   مسػػػتقيمة اسػػػطوانية مسػػػتديرأل الن ايػػػات   يػػػبه يػػػفاية نلػػػي

(  21-19   23-16( × 120-90 ويالبػػا  160-70( حػواجز كاذبػػة متلتػرأل   6-4ويالبػا  
مػػايكروف ي يسػبم مػػرح يػػبكية  مػي أوراؽ اليػػعير وأنػواع ألػػرو مػػف  7-3مػايكروف  ػػرض السػر  

 يEllis, MB 1971)  اليعير يي نيريقيا واسيا وأوربا ويماؿ وجنوم أمريكا ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث Drechslera teres انفطر: (212-1شكم )
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    Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker 1962:  انُوع

   Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler 1923 انطور انتاو:

 Helminthosporium tritici-repentis Diedicke 1903 انًرادف انشائغ:

حوامػػػؿ    تنيػػػا مػػػف حيػػػو  أو مػػػف بػػػيف لايػػػا  3-2الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مفػػػرد أو بيػػػكؿ مجػػػاميع 
البيػػرأل   منتتػػبة    بسػػيطة    مسػػتقيمة أو متموجػػة أو تكػػوف اسػػطوانية تسػػتدؽ تػػدريجيا وتنػػتفخ 

لقا ديػة مػايكروف  اللميػة ا 12-6( ×  400  250أحيانا  ند القا دأل   م وا ية ياحبة المػوف    
مػػايكروف يالكونيػػدات مفػػردأل   مسػػتقيمة نلػػي منحنيػػة ممػػيا دورميػػه ذات  15منتفلػػة نلػػي أكثػػر مػػف 

( حػػواجز كاذبػػة   7-5  ػػادأل  9-1رأس ييػػبه رأس اييعػػي   يػػبه يػػفاية متلتػػرأل تحتػػو   مػػي 
( 17.5  20-14( × 117  250-80القديمػػة متلتػػرأل  نػػد الحػػواجز الكاذبػػة    اتكػػوف الكونيػػدي

مػػايكروف ي  ػػػذا الفطػػر يػػػا ع  4-2وف يػػػي ايجػػزا  العري ػػػة من ػػا و ر ػػػ ا  نػػد القا ػػػدأل مػػايكر 
سػرا يؿ وايطاليػا والسػوداف وبولنػػدا  ا نتيػار يػي حقػوؿ الحنطػة ونباتػات ألػرو يػػي كػؿ مػف ال نػد وا 

-وأمريكػػا ي ايوراؽ المتػػابة تتػػدرج بػػالموف تتػػبا بي ػػا   نػػد ممت ػػا ثػػـ تػػفرا  يػػاحبة  دوتايانػػ
 ي(Ellis, MB 1971)ي لموفاورمادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لككوة  ،حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث  Drechslera tritici-repentis انفطككر:(213-1شكككم )

 يEllis, MB 1971  اليكؿ نقا  فX650انكبٍر 
 
  

 Drechslera  victoriae(Meehan & Murphy) Subram. &Jain 1966 انُوع :

  Cochliobolus victoriae  Nelson :انطور انتاو  

  ت:انشائؼ اثانًرادف

Biplores  victoriae  (Meehan & Murphy) Subram1959 

 Helminthosporium victoriae Meehan & Murphy1946  

  تنيا الحوامؿ الكونيدية مفردأل أو بيكؿ مجاميع  مستقيمة أو متموجػة  م وا يػة نلػي يػاحبة المػوف
ات منحنيػػػة ممػػػيا مسزليػػػة  ري ػػػة أو مسزليػػػة نلػػػي تػػػولجانية مػػػايكروف ي الكونيػػػد 6-10× 250

(  10-8  ويػػي السالػػم  11-4مقموبػػة اليػػكؿ   م وا يػػة ذ بيػػة يػػاحبة المػػوف   ممسػػا    تحتػػو  
( مػػػايكروف ي ينتيػػػر الفطػػػر  مػػػي  18-14   19-12( ×  90-60  120-40حػػػاجز كػػػاذم   
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 Ellis, MB) ويػػماؿ أمريكػػا ي نبػػات اليػػيمـ وحيػػا ش ألػػرو ي ينتيػػر يػػي اسػػتراليا وأوربػػا

1971) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

حوامؿ كونيدية وكونيدات ي تدريجػة القيػاس   Drechslera  victoriae( الفطر:214-1يكؿ  
  ×ي460موأل التكبير =  4  مايكروف  10= 3-2مايكروف و  40=1

 

 

 

 

 Cochliobolus heterostrophus  (Drechsler)انطكور انتكاو   Drechslera:  انُكوع

Drechsler   

   Helminthosporium maydis Nisikadoانًرادف انشائغ 
 ّ          D.( Nisikado) Subram. & Jain 

يػػكؿ   تنيػػا الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػي مجػػاميع مػػف حيػػو  مسػػتوية سػػودا  نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوف 
يكروف ي مػػػػػا 10-5×  700  ممسػػػػػا    الحوامػػػػػؿ مسػػػػػتقيمة نلػػػػػي متموجػػػػػة م وا يػػػػػة داكنػػػػػة المػػػػػوف 

 11-5تحتػػو    ممسػا    الكونيػدات منحنيػة بيػكؿ متميػػز أو مسزليػة اليػكؿ م وا يػة ذ بيػػة المػوف 
( يػػي الجػػز  العػػريض من ػػا ي  ػػرض السػػر  17.3  20-15( × 98   160-70حػػاجز كػػاذم   

مػػايكروف ي ينتيػػػر الفطػػر يػػػي أوراؽ الػػػذرأل التػػفرا  ويكػػػوف بقػػػع مسػػتطيمة نلػػػي ا ميميجيػػػة  3-4.5
لػػػي م وا يػػػة الحايػػػة كمػػػا يتػػػيم الػػػذرأل البي ػػػا  وحيػػػا ش ألػػػرو ي ينتيػػػر يػػػي المنػػػاطؽ حمػػػرا  ن
 (يCochliobolus heterostrophus  .  Ellis, MB 1971الطْس التام   ا ستوا ية
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لككوة  ،حوايككم كوٍَذٌككت وكوٍَككذاث : Drechslera heterostrophus    A( 215-1شكككم )

 يEllis, MB 1971  اليكؿ نقا  فX650 Drechslera  victoriaeانتكبٍر 
 

 

 Marielliottia biseptata (Sacc.& Roum. in Roum & Sacc.) Shoemaker انُكوع:

1999    

  
 & Drechslera biseptata (Sacc. & Roum.) M.J. Richardson انًكرادف انشكائغ

E.M. Fraser 1968   
1881   Helminthosporium biseptata Sacc. & Roum. 

الحوامؿ الكونيدية : مفردأل   م وا ية داكنة الموف  تكوف  مي نو يف   النوع ايوؿ: م وا ية ياحبة 
مػػايكروف والثانيػػة تكػػوف مسػػتقيمة أو متموجػػة م وا يػػة داكنػػة  8-3×  80المػػوف   رميقػػة الجػػدراف   
 8-6 ا  مػػايكروف  تسػػتدؽ  نػػد القا ػػدأل ويتػػبا سػػمك 14-10×  80المػػوف  سػػميكة الجػػدراف   

مايكروف ي الكونيدات مستقيمة بي وية مقموبػة أو تػولجانية متوسػعة ا ميميجيػة اليػكؿ   م وا يػة 
 19-11×  42-20مػف الحػواجز الكاذبػة   3-2ياحبة الموف   ممسا  نلي مثألمة   تحتو   مي 

ويػماؿ  مايكروف ي ينتير الفطر يي النباتات الحنطة و زلة مف الترم يي كػؿ مػف اسػتراليا وأوربػا
 ي(Ellis, MB 1971)أمريكا ي 
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 ،حوايم كوٍَذٌت وكوٍَذاث     Marielliottia biseptata (216-1)شكم

 . Hoog, 2000)).انشكم َمال ػٍ 

 

 Dendryphiopsis Hughesالجنس: 
وع المستعمرات كثيفة ميعرأل المظ ر   سػودا  المػوفي السػزوؿ مسمػورأل ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػ

المتلتتة  متفر ة  ند القمة ي الكونيدات مفردأل  بسيطة اسػطوانية مسػتديرأل الن ايػات   م وا يػة 
أو أكثػػػػػر مػػػػػف الحػػػػػواجز  2داكنػػػػػة أو م وا يػػػػػة زيتونيػػػػػة المػػػػػوف  ممسػػػػػا  سػػػػػميكة الجػػػػػدراف  تحتػػػػػو  

 يEllis, MB 1971)المستعر ة ي  
 Amphisphaeria incrustansالطػور التػام لمفطػر    Dendryphiopsis atraالنػوع:

Ellis & Everh. 
مػػايكروف ي الكونيػػدات سػػودا   9-6سػػمؾ اييػػرع   مػػايكروف  stips)) 500  ×8-11السػػويقات 

مػػايكروف ي ييػػر يػػا ع  مػػي ايليػػام  25-12×  80-40  يػػاحبة نلػػي زيتونيػػة م وا يػػة المػػوف 
يريقيا ويماؿ أميركا ي   .(Ellis, MB 1971)ينتير يي كؿ مف أوربا وا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 حوامل كونيدية وكونيدات.   Dendryphiopsis atra(الفطر 217-1عكل )
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  Didymobotryum Saccardoالجنس: 

المسػػتعمرات كثيفػػة ملمميػػة نلػػي ميػػعرأل المظ ػػر   م وا يػػة زيتونيػػة نلػػي سػػودا  المػػوف ي السػػاينيماتا 
كونيدية مػف النػوع المتلتتػة واسع ومتميز تحت القوو التسرو لممج ر التيريحي ي الحوامؿ ال

تترتػػػم بيػػػكؿ سػػػاينيماتا ي الكونيػػػدات متسمسػػػمة جايػػػة تػػػولجانية أو اسػػػطوانية مسػػػتديرأل الن ايػػػات   
زيتونيػػة رماديػػة نلػػي م وا يػػة المػػوف   تحتػػو  حػػاجز واحػػد يكػػوف الحػػاجز سػػميؾ م ػػوا ي داكػػف نلػػي 

 Amphisphaeria incrustans (Ellis, MBالطػور التػاـ لمفطػر اسود الموف بيػكؿ حزمػة 

 ي1971
 Didymobotryum verrucosum Hino & Katumotoالنوع:  

مػػػػػايكروف ي  45-25× ممػػػػػـ  1المسػػػػػتعمرات سػػػػػودا  م وا يػػػػػة المػػػػػوف ي السػػػػػاينيماتا أطػػػػػوؿ مػػػػػف   
-15  الكونيدات ا ميميجية متوسعة أو اسطوانية مستديرأل الن ايات ذات حاجز واحػد داكػف المػوف 

 تير  مي النباتات الميتة يي الياباف يمايكروف ي ين 5-7×  26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساينيماتا وحوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Didymobotryum verrucosum (218-1يكؿ   
 

 

   Exserohilum Leonard & Suggs in 1974: الجنس
 Drechsleraو   Bipolaris ف أمرم ايجناس له و ما  Exserohilumتتميز أنواع الجنس 

  Exserted hilumذات سػر  مقطو ػة اليػكؿ وبػارزأل بقػوأل وتسػمي بػػ تلاؿ تكوينه لمكونيدامف 
 ذ  السرأل توتؼ بأن ا ندبة  مي الكونيديا  ند نقطة تماس ا مػع الحامػؿ الكونيػد   ي بينمػا يػي  

بػػارز بيػػكؿ  Bipolarisتكػػوف السػػرأل ييػػر بػػارزأل  بينمػػا تكػػوف يػػي الجػػنس Drechslera جػػنس
 (   ي 219-1بيف يي اليكؿ  طفيؼ كما  و م
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   A Drechslera :( مقارنػة أعػكال الكونيػدات  وصػفات السػرة فػي ا جنػاس 219-1عكل ) 
،B  :Exserohilum ،C   : Bipolaris . 
 

   Exserohilum rostratum (Drechslera ) Leonard & Suggsالنوع:
وف   التػػػػبسات العكسػػػػية سػػػػودا  المػػػػوف ي الحوامػػػػؿ المسػػػػتعمرات رماديػػػػة نلػػػػي م وا يػػػػة سػػػػودا  المػػػػ

متبػػػػػػادؿ –الكونيديػػػػػػة م وا يػػػػػػة المػػػػػػوف   تتكيػػػػػػؼ الكونيػػػػػػدات بطريقػػػػػػة الثقػػػػػػوم بترتيػػػػػػم متعامػػػػػػم 
sympodial ي الكونيػػػػدات مسػػػػتقيمة نلػػػػي منحنيػػػػة  م وا يػػػػة نلػػػػي زيتونيػػػػة المػػػػوف   مسػػػػتطيمة نلػػػػي

قػػوأل وحػػاجز بػػارز سػػميؾ وداكػػف تػػولجانية  ػػيقة  الكونيديػػة ذات سػػر  مقطو ػػة اليػػكؿ  بػػارزأل ب
حػػاجز كػػاذم    18مػػايكروف    تحتػػو   29-7×  200-15المػػوف  يػػوؽ السػػرأل   نػػد القا ػػدأل    

 Setosphaeria rostrataتنبػػػت الكونيػػػدات مػػػف القطبػػػيف  ي الطػػػور التػػػاـ يتمثػػػؿ بػػػالفطر 

Leonard عا مػػػة لسػػػكنية ممػػػف الفطريػػػات الPleosporaceae يكػػػوف أكيػػػاس تػػػولجانية  يػػػي   
-9×85-29  ايبواغ الكيسية يفاية  مسزلية متلترأل  ند الحػواجزي  الموفمارورأل كاذبة سودا  

مػػف الفطريػػات اليػػا عة يػػي التػػرم و مػػي  Exserohilumمػػايكروف  يوتتميػػز أنػػواع الجػػنس  21
و  phaeohyphomycosisالنباتػػات ولاتػػة الحيػػا ش ومسػػـ من ػػا تسػػبم أمػػراض لصنسػػاف    

endocarditis و osteomyelitis يػػػي ايسػػػويا  ويػػػي الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف العػػػوز المنػػػا ي )
 (Ellis, MB 1971ي 
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 .كونيدات و  حوامؿ كونيدية  Exserohilum rostratum الفطر:( 220-1يكؿ  
 

 Echinobotryum Cordaالجنس: 
ؿ الفطريػػة يػػبه سػػطحية أو المسػػتعمرات كثيفػػة   م وا يػػة زيتونيػػة داكنػػة أو م وا يػػة المػػوف ي السػػزو 

يػػػبه مسمػػػورأل ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة يػػػبه متلتتػػػة ي الكونيػػػدات مفػػػردأل بيػػػكؿ  ناميػػػد أو بسػػػيطة 
 Doratomycesكمثريػػػة مقموبػػػة ممسػػػا  أو مثألمػػػة مػػػف لميػػػة واحػػػدأل و ػػػو الطػػػور التػػػاـ لمفطػػػر 

stemonitis (Pers. Ex Fr.) Morton & Smith  ي 
   Echinobotryum stemonitisالنوع : 

مػايكروف ي يػا ع الفطػر  مػي  8-5×  14-9مػايكروف ي الكونيػدات  2.5×30الحوامؿ الكونيدية 
سيقاف اي يام الميتة و مي ايليام وينتير يػي التػرم و مػي روث الحيوانػات سػجؿ يػي أوربػا 

 ي   Doratomyces stemonitis الطور التاـويماؿ أمريكا 
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وحوامػػؿ كونيديػػػة وكونيػػػدات ميػػػوكة  اسػػػاينيمات Echinobotryum ( الفطػػػر 221-1يػػكؿ  
 وكونيدات  مي حوامؿ كونيدية يبة متلتتة ي

 
 Exophiala Carmichaelانجُص :

 Rhinocladiella spinifera وPhialophora spinifera انًرادفاث انشائؼت :

مػػورأل ي الحوامػػؿ المسػػتعمرات كثيفػػة بطي ػػة النمػػو  م وا يػػة المػػوف ي السػػزوؿ الفطريػػة سػػطحية أو مس
متفر ة بيكؿ يير منتظـ   تتكيؼ الكونيػدات مػف   الكونيدية يبه متلتتة ويير متلتتة 

  ي الكونيػػػػدات متجمعػػػػة بيػػػػكؿ كتػػػػؿ  اميػػػػة  annellidsالحامػػػػؿ الكونيػػػػد  بالطريقػػػػة الحمقيػػػػة 
لميػة  مػف  ممسػا     المػوف  م وا ية نلي تػفرا   مقطو ة القا دأل   اسطوانية مستديرأل  ند القمة 

ي mycetomaبعػػػػض أنوا ػػػػه ممر ػػػػة لصنسػػػػاف وتسػػػػبم   يواحػػػػدأل أو تحتػػػػو  حػػػػاجز أو أكثػػػػر 
 يEllis, MB 1971)ي   Exophiala jeanselmeiلاتة النوع 

 

  Exophiala salmonis Carmichaelالنوع : 
مف مايكروف ي الكونيدات تبدو وكان ا ناي ة  5-2الحوامؿ الكونيدية متسايرأل يي ايطواؿ  سمك ا 

 مايكروف ي  3.5-2×  6-5   مود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A : Exophiala spinifera  ،B    : Exophiala(أنػػواع الفطػػر:222-1عػػكل ) 

jeanselmei ،C : Exophiala salmonis  كونيدات.  وحوامل كونيدية 
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 Endophragmia Dubernoy and Maireالجنس: 
 Phragmocephala Mason & Hughesالمرادؼ العائ : 

المستعمرات كثيفة  سودا  نلي م وا ية داكنة الموفي السزوؿ الفطرية مسمورأل كميا أو سطحية جز يا 
ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مػػػػف النػػػػوع المتلتتػػػػة   متراتػػػػة أو سػػػػاينيماتا اليػػػػكؿ  ييػػػػر متفر ػػػػة ي 

لجانية الكونيدات مفردأل أو متسمسمة يي بعض اينػواع  جايػة بسػيطة ا ميميجيػة أو كمثريػة أو تػو 
تكػػوف الحػػػواجز بيػػكؿ حػػػـز   حػػػواجز  5-1م وا يػػة داكنػػػة نلػػي يػػػاحبة المػػوف   تحتػػو    اليػػكؿ 

ينػواع  ػذا الجػنس  ػو يػكؿ  ةسودا  نلي م وا ية المػوف   ممسػا  أو مثألمػة ي التػفات التيليتػي
 يEllis, MB 1971)الكونيدات و دد الحواجز وأبعاد اي  

 
 Endophragmia atra (Berk.&Br.) M.B.Ellisالنوع:

  .Monotospora elliptica Berk. & Brالمرادؼ العائ  
المسػػتعمرات كثيفػػة ليػػنة المظ ػػر  سػػودا  نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي 

مػػف الحيػػوأل بيػػكؿ حزمػػة  ؼمػػايكروف ي الحوامػػؿ الكونيديػػة تتكيػػ 2-10×  350الحيػػوأل الفطريػػة 
حػػػواجز م وا يػػػة داكنػػػة   4يكروف طػػػو   ي الكونيػػػدات ذات مػػػا 240مػػػايكروف ومػػػد تتػػػؿ  6-80

  مػػػػايكروف  23-16×  54-27  المػػػػوف يػػػػي اللايػػػػا المركزيػػػػة الحػػػػواجز سػػػػودا  داكنػػػػة المػػػػوف 
مقطو ة القا دأل ي الفطر يا ع  مي السػيقاف الميتػة لنباتػات الم انػه والسػرم والتفتػاؼ ونباتػات 

 يEllis, MB 1971)ألرو  مسجؿ  يي أوربا ي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .×A : 400 ×،B  : 1000 قوة التكبير Endophragmia atra( الفطر 223-1عكل ) 
 

 

A 

B 
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 Endophragmia biseptata  M.B.Ellisالنوع:
المسػػتعمرات كثيفػػة ليػػنة المظ ػػر  سػػودا  نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي 

مػػف الحيػػوأل بيػػكؿ حزمػػة  ؼالكونيديػػة تتكيػػمػػايكروف ي الحوامػػؿ  2-10×  350الحيػػوأل الفطريػػة 
حػػػواجز م وا يػػػة داكنػػػة   4مػػػايكروف طػػػو   ي الكونيػػػدات ذات  240مػػػايكروف ومػػػد تتػػػؿ  6-80

مقطو ػة   مػايكروف  12-8×  24-15  الموف يي اللايا المركزية الحواجز سودا  داكنة الموف 
  مسػجؿ  يػي Betula  Cytisus  Fagusالقا ػدأل ي الفطػر يػا ع  مػي السػيقاف الميتػة لنباتػات 

 يEllis, MB 1971)أوربا ي  

 
 .×1000لتكبير قوة ا Endophragmia biseptata :( الفطر 224-1عكل )
 Endophragmia boothi  M.B.Ellisالنوع:

المسػػتعمرات كثيفػػة ليػػنة المظ ػػر  سػػودا  نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي 
مػػف الحيػػوأل بيػػكؿ حزمػػة  ؼمػػايكروف ي الحوامػػؿ الكونيديػػة تتكيػػ 2-10×  350الحيػػوأل الفطريػػة 

حػػػواجز م وا يػػػة داكنػػػة   4ي الكونيػػػدات ذات مػػػايكروف طػػػو    240مػػػايكروف ومػػػد تتػػػؿ  6-80
  مػػػػايكروف  14-11×  30-22  المػػػػوف يػػػػي اللايػػػػا المركزيػػػػة الحػػػػواجز سػػػػودا  داكنػػػػة المػػػػوف 

مقطو ػػػة القا ػػػدأل ي الفطػػػر يػػػا ع  مػػػي السػػػيقاف الميتػػػة لنباتػػػات السػػػعد   مسػػػجؿ  يػػػي بريطانيػػػا ي 
 (Ellis, MB 1971ي 
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قوة التكبيػر  ،حوامل كونيدية وكونيدات Endophragmia boothi ( الفطر: 225-1عكل ) 
1000.× 

 
 Epicoccum Link ex schlecht. ; Linkالجنس: 

السػػػػبورودوكيا سػػػػودا  المػػػػوف ي السػػػػزوؿ الفطريػػػػة مسمػػػػورأل و الحيػػػػوأل الفطريػػػػة موجػػػػودأل ي الحوامػػػػؿ 
كمثريػة  الكونيدية مف النوع المتلتتة ويبه متلتتة ي الكونيدات مفردأل جايػة يػبه كرويػة أو

 اليكؿ   م وا ية ذ بية داكنة الموف ي 
 

 .Epicoccum nigram Ehrenb. Ex Schlechtالنوع: 
 Epicoccum purpurascens المرادؼ العائ  :
مايكروف ي مطر الكونيػدات البالسػة  6-3×  15-5ممـ ي الحوامؿ الكونيدية  2مطر السبورودوكيا 

ممػرض ثػانو   مػي جميػع النباتػات و ػو  ػالمي مايكروف ي ينتيػر الفطػر بيػكؿ يػا ع ك 15-25
ا نتيػػار ي يكػػوف الفطػػػر  ناميػػد مػػف الكونيػػػدات الممونػػة   رأسػػية نلػػػي كمثريػػة اليػػكؿ    الحوامػػػؿ 

  يػػػا ع الفطػػر يػػػي ال ػػػوا  والتػػرم ويػػػي الميػػػا  االكونيديػػة ممونػػػة ممػػيا متجمعػػػة مكونػػػة سػػبورودوكي
لنباتيػة و ايليػام والثمػار و مػي جمػد اإلنسػاف  المموثة  و تحممػه الحيػرات   ينمػو  مػي ايوراؽ ا

 ي Phaeohyphomycosis المي ا نتيار و و مترمـ و زؿ مف جمد اإلنساف يسبم مرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كونيدات وحوامؿ كونيدية ومستعمرأل الفطري Epicoccum nigrum الفطر:(226-1يكؿ  
 
 
 

 

 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/Mycoses/Opportunistic/Phaeohyphomycosis/
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 Exerohillium Leonard &Suggssالجنس:  
أنػواع   تتميػز  ػذ  اينػواع بتػفة تتػنيفية وا ػحة   ػي بػروز السػرأل بيػكؿ  8ي ـ  ػذا الجػنس 

 .S و ػػي :   Setosphaeriaوا ػا   أربػػع مػف أنػػواع  ػػذا الجػنس تحتػػو   مػػي الطػور التػػاـ 

rostratum  و S.turcica و  S.halodes  و  S. pedicellatum  

   Exerohillium frumentacei (Mitra) M. B. Ellis, 1971النوع: 
  : Helminthosporium  frumentaceum Mitraاليا عالمرادؼ 

لحوامؿ الكونيدية مفػردأل أو بيػكؿ مجػاميع تػسيرأل   مسػتقيمة أو متموجػة   م وا يػة داكنػة المػوف  ا
ي الكونيػػػػدات مسػػػػتقيمة أو منحنيػػػػة تتوسػػػػع يػػػػي الوسػػػػط وتسػػػػتدؽ باتجػػػػا  مػػػػايكروف  6-9×  300

 160-50حاجز كػاذم    11-5الن ايتيف   ياحبة نلي تبنية داكنة الموف   ممسا   تحتو   مي 
( مػػػػايكروف يػػػػي ايجػػػػزا  العري ػػػػة من ػػػػا ي السػػػػر  بػػػػارزأل بيػػػػكؿ متميػػػػز ي 18  15-20( × 103 

 يػي ال نػد ي  panicum frumentaceumساييػة لنبػات يتواجد الفطػر  مػي ايوراؽ وايوراؽ ال

Ellis, MB 1971)ي) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامػل كونيديػة وكونيػدات ، قػوة   Exerohillium. frumentacei (الفطػر: 227-1عػكل )
 .Ellis, MB 1971، العكل نقال عن   X650التكبير 

 
 Exserohilum holmii (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs 1974 النوع:

 Setosphaeria holmii (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs 1974الطور التام: 
 المرادفات العائ ة: 

Drechslera holmii (Luttr.) Subram. & B.L. Jain 1966  

 



 178 

Helminthosporium holmii Luttr. 1963  

Keissleriella holmii (Luttr.) Arx 1970  

Trichometasphaeria holmii Luttr. 1963 

الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مفػػػردأل أو يػػػي مجػػػاميع تػػػسيرأل   متموجػػػة  م وا يػػػة داكنػػػة نلػػػي يػػػاحبة المػػػوف  
مػػػػػايكروفي الكونيػػػػػدات مسػػػػػتقيمة نلػػػػػي منحنيػػػػػة أو تػػػػػولجانية مقموبػػػػػة أو ورديػػػػػة  6-10×  280 

حػاجز كػاذم ي اللايػا الطرييػة تكػوف  11-6الترتيم أو ا ميميجية متوسعة اليكؿ   تحتو   مي 
ينتيػػػر الفطػػػر  مػػػي أوراؽ النباتػػػات يػػػي الو يػػػات   ة أو داكنػػػة و السػػػر  بػػػارزأل داكنػػػة المػػػوف يػػػاحب

  المتحػػدأل ايمريكيػػة ويسػػبم مػػرض التبقػػع البنػػي ايحمػػر كمػػا  ػػزؿ الفطػػر مػػف التػػرم يػػي متػػر 
Ellis, MB 1971)ي) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت ، قػوة التكبيػر حوامػل كونيديػة وكونيػدا  Exserohilum holmii( الفطػر:  228-1عكل )
X650 العكل نقال عن ،Ellis, MB 1971. 

  
  Exserohilum monoceras (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs 1974النوع:

 Setosphaeria monoceras Alcorn 1978 الطور التام:
 المرادفات العائ ة:

1. Bipolaris monoceras (Drechsler) Shoemaker 1959  

2. Drechslera monoceras (Drechsler) Subram. & B.L. Jain 1966  

3. Helminthosporium monoceras Drechsler 1923  

4. Luttrellia monoceras (Drechsler) Khokhr. 1978 
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حوامػػؿ  مسػػتقيمة أو متموجػػة م وا يػػة داكنػػة أو  3-2الحوامػػؿ الكونيديػػة مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع 
الكونيػػػػديا مسػػػػتقيمة أو منحنيػػػػة ممػػػػيا مسزليػػػػة  مػػػػايكروف ي 9-6×  300م وا يػػػػة زيتونيػػػػة المػػػػوف   

اليكؿ تستدؽ بالتدريل نحو القا دأل ياحبة نلي تبنية داكنة الموف   ممسا     دد الحواجز الكاذبة  
 ويػػي السالػػم  25-16( ×  120-100 ويػػي السالػػم  150-60  ( 7-5 ويػػي السالػػم  4-10
ا الفطر مرض  التبقع البني الداكف يي ( مايكروف ي السر  بارزأل بيكؿ متميز ي يسبم  ذ17-20

سػرا يؿ والو يػات المتحػدأل ايمريكيػة  Echinochloaأوراؽ نبػات   ,Ellis  يػي كػؿ مػف كوبػا وا 

MB 1971)ي) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامل كونيدية وكونيدات ،قوة التكبير Exserohilum monoceras الفطر : (229-1) عكل
X650   . 

 
  Exserohilum rostratum (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs 1974النوع:

 Setosphaeria rostrata K.J. Leonard 1976 الطور التام :
 المرادفات العائ ة:

 
Bipolaris halodes (Drechsler) Shoemaker 1959  

Bipolaris rostrata (Drechsler) Shoemaker 1959  

Drechslera halodes (Drechsler) Subram. & B.L. Jain 1966  

Drechslera rostrata (Drechsler) M.J. Richardson & E.M. Fraser 1968  

Exserohilum halodes (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs 1974  

Helminthosporium halodes Drechsler 1923  

Helminthosporium leptochloae Y. Nisik. & C. Miyake 1924  

Helminthosporium rostratum Drechsler 1923  
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Luttrellia rostrata (Drechsler) Gornostai 1978 

 
مػػايكروف ي الكونيػػدات  8-5×  150  المػػوف  م وا يػػةجمعػػة  الحوامػػؿ الكونيديػػة تنيػػا مفػػردأل أو مت

حػػواجز كاذبػػة ومػػد  8-6مسػػتقيمة أو منحنيػػة ممػػيا اسػػطوانية نلػػي ا ميميجيػػة اليػػكؿ  تحتػػو   مػػي 
حػػاجز كػػاذم  اللايػػا الطرييػػة يػػفاية أو يػػاحبة ذات جػػدار مػػاطع سػػميؾ داكػػف  12تحتػػو   مػػي 

مػايكروف   تكػوف  20-11( × 90-60   100-30للايا الوسطية تكوف م وا يػة ذ بيػة  بينما ا
السر  بارزأل ومتميزأل ي  زؿ الفطر بيػكؿ متكػرر مػف الحيػا ش ومػف النباتػات ايلػرو وينتيػر يػي 
التػػػرم يػػػي كػػػؿ مػػػف متػػػر وأثيوبيػػػا وال نػػػد وجامايكػػػا وكينيػػػا والباكسػػػتاف ومعظػػػـ الػػػدوؿ اييريقيػػػة 

 (ي(Ellis, MB 1971   ايلرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . كونيداتو حوامل كونيدية  Exserohilum rostratum( الفطر: 230-1عكل ) 
 

 Exserohilum pedicellatum (A.W. Henry) K.J. Leonard & Suggsالنػوع:

1974  

 Setosphaeria pedicellata (R.R. Nelson) K.J. Leonard & Suggs الطور لتام  :

1974 
  عة:المراديات اليا

Bipolaris pedicellata (A.W. Henry) Shoemaker 1959  

Drechslera pedicellata (A.W. Henry) Subram. & B.L. Jain 1966  

Helminthosporium pedicellatum A.W. Henry 1924  

Trichometasphaeria pedicellata R.R. Nelson 1965 

ات مػػػػػايكروف ي الكونيػػػػػد 9-5×  200المػػػػػوف   الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة مفػػػػػردأل   متموجػػػػػة   م وا يػػػػػة 
ممسا   الموف  مستقيمة  ري ة مسزلية ذات  نؽ  يؽ ييبه ا متداد  ند القا دأل  م وا ية ذ بية

يػػي الجػػز   ي( مػػايكروف 26-19   29-16( × 85-70   90-40حػػواجز كاذبػػة   9-4تحتػو  
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ريكػا ومػف الػرز يػي ال نػد ومػف العريض منه ي السر  بارزأل ي  زؿ الفطر مف جػذور الحنطػة يػي أم
 ي((Ellis, MB 1971 الذرأل يي جنوم نيريقيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامػل كونيديػة وكونيػدات ،قػوة    Exserohilum pedicellatum( الفطػر: 231-1عػكل )
  .Ellis, MB 1971، العكل نقال عن   X650التكبير 

 
  Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs 1974النوع:

 Setosphaeria turcica (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs 1974الطور التام: 
 المراديات اليا عة:

Bipolaris turcica (Pass.) Shoemaker 1959  

Drechslera turcica (Pass.) Subram. & B.L. Jain 1966  

Helminthosporium inconspicuum Cooke & Ellis 1878  

Helminthosporium turcicum Pass. 1876  

Keissleriella turcica (Luttr.) Arx 1970  

Luttrellia turcica (Pass.) Khokhr. 1978  

Trichometasphaeria turcica Luttr. 1958 

مػػػػف الحيػػػػوأل الفطريػػػػة  مسػػػػتقيمة أو متموجػػػػة  6-2الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ مجػػػػاميع 
مسػتقيمة أو  ات( مايكروف ي الكونيد 9-8كروف  ويي السالم ماي 11-7×  300 م وا ية الموف  

ياحبة نلي تبنيػة المػوف   ممسػا   تحتػو    منحنية مميا أو ا ميميجية أو تولجانية مقموبة اليكؿ 
( مػػايكروف يػػي ايجػػػزا  24-20 واليػػا ع  33-18( × 115   144-50حػػواجز كاذبػػة    4-9

ي  ػػذا الفطػػر متطفػػؿ  مػػي أوراؽ الػػذرأل التػػفرا  والػػذرأل  العري ػػة من ػػا ي السػػر  بػػارزأل بيػػكؿ متميػػز
سـ واسع ا نتيار يي  4×  10البي ا  و كذلؾ  مي الحيا ش يسبم بقع متطاولة تبنية الموف  

 معظـ مناطؽ العالـ ي
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 .حوامل كونيدية وكونيدات Exserohilum turcicum الفطر :  (232-1)عكل
 

 Helicodenron Peyronelالجنس : 
المستعمرات كثيفة  بي ا  متألقة  تتحػوؿ نلػي ل ػرا  أو زيتونيػة أو رماديػة نلػي م وا يػة المػوف ي 
السػػزوؿ الفطريػػة يػػبه مسمػػورأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػبه متلتتػػة  ديػػدأل التفر ػػات ي الكونيػػدات 

ف بػػػػوغ اسػػػػطوانية أو بي ػػػػيه أو متسمسػػػػمة وجايػػػػة و بسػػػػيطة و ممتفػػػػة يػػػػي ثػػػػاث مسػػػػتويات لتكػػػػو 
 Ellis, MB)ا ميميجيػة اليػػكؿ   زيتونيػػة ل ػػرا  أو م وا يػػة المػػوف   ممسػػا  ذات حػػواجز ي  

 ي1971
 Helicodenron paradoxum  Peyronelالنوع: 

مايكروف ي زيتونية ياحبة ي الكونيدات يي ساسػؿ طويمػة ممتفػة  6-4×  100الحوامؿ الكونيدية 
أل مميا   ند الحاجز ينتير الفطر  مي اييرع النباتيػة المتواجػدأل  مػي حايػة مرأل و متلتر  1-3.5

 البرؾ و زلة مف أوراؽ الحيا ش وسجؿ يي أوربا ي 
 
 
 
 
 
 
 

 كونيدات وحوامؿ كونيدية ي   Helicodendron paradoxum (233-1يكؿ  
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 Humicola Traaenالجنس : 

ف تتحػػوؿ  حقػػا  نلػػي م وا يػػة رماديػػة أو م وا يػػة المسػػتعمرات كثيفػػة مطنيػػة المظ ػػر   بي ػػا  المػػو 
سودا  الموف  مع تقدـ  مر المستعمرأل ي السزوؿ الفطرية سػطحية أو مسمػورأل   الحوامػؿ الكونيديػة 
مػف النػػوع ييػػر المتلتتػة  ييػػر متفر ػػة أو متفر ػة بيػػكؿ ييػػر منػتظـ ي تكػػوف اللايػػا المولػػدأل 

ي الكونيػدات مفػردأل جايػة بسػيطة كرويػة اليػكؿ نلػي لمكونيدات طرييػة اسػطوانية أو كمثريػة اليػكؿ 
 (ي(Ellis, MB 1971  كمثرية ممسا  مف لمية واحدأل م وا ية الموف 

 
 Humicola fuscoatra Traaenالنوع : 

المسػػػتعمرات رماديػػػة نلػػػي م وا يػػػة أو م وا يػػػة سػػػودا  ي الكونيػػػدات رميقػػػة الجحػػػدراف م وا يػػػة ذ بيػػػة 
واجػػػد الفطػػػر يػػػي التػػػرم و مػػػي الملمفػػػات النباتيػػػة و ػػػو  ػػػالمي مػػػايكروف يت 11-6يػػػاحبة مطر ػػػا 

 ا نتيار ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كونيدات وحوامؿ كونيدية ويزوؿ يطرية ي  Humicola fuscoatra(الفطر :234-1يكؿ  
 

Fumago. :الجنس   
مايكروف    تولد وسطيا  مي يػزوؿ يطريػة أ تياديػة أو طرييػا  28-14ايبواغ تيبة البابيولس   

مػػايكروف   متػػيرأل   م وا يػػة حمػػرا  أو م وا يػػة داكنػػة    3.6-2 × 32-4حوامػػؿ كونيديػػة   مػػي
يبة رأسية  أو يير منتظمة   ملططة مبؿ الن ل   تتكوف مف  دد مف اللايػا يالسػزؿ الفطػر  

 ييني بالقطرات الزيتية 
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 :أبػواغ C ويػزوؿ يطريػة  :   اليػكؿتوتية:أبػواغ  -Fumago sp  :A B( 235-1اليػكؿ    

 ي و وسطية المومع أطريية    اليكؿ توتية: أبواغ  E- :Fوسطية المومع      اليكؿ  توتية
 

 
 Fusariella Saccardoالجنس : 

ل ػػرا  رماديػػة أو ل ػػرا  مسػػودأل نلػػي سػػودا  المػػوف ي السػػزوؿ   المسػػتعمرات متراتػػة أو كثيفػػة 
تلتتػػة وييػػر متلتتػػة  متفر ػػة الفطريػػة يػػبه سػػطحية أو يػػا رأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػبه م

  م وا يػػة يػػاحبة المػػوف ي الكونيػػدات متسمسػػمة   متموجػػة   ثنا يػػا أو ثاثيػػا   بيػػكؿ ييػػر منػػتظـ 
ممة كؿ كونيديا باستثنا  الطرييػة تكػوف منحنيػة     تسقط بيكؿ ساسؿ   تتكيؼ باتجا  القا دأل 

التػفات التيليتػية يػي  ػذا  رمادية نلي ل را  ياحبة الموف ي  ممسا    حواجز  3-1تحتو  
 الجنس  ي أبعاد الكونيدات وتفات الحوامؿ الكونيدية ي 

 
 .Fusariella atrovirens Sacc النوع:

م وا ية يػاحبة المػوف     مايكروف  3×73المستعمرات متراتة سودا  الموف ي الحوامؿ الكونيدية 
 2تػػػػي يتػػػػؿ سػػػػمك ا نلػػػػي تسػػػػتدؽ ح  مػػػػايكروف  4-3×  26-15مثألمػػػػة ي الفياليػػػػدات منحنيػػػػة 

م وا يػة زيتونيػة   ما مػة القا ػدأل   مسػتدمة القمػة   مايكروف ي الكونيدات منحنية أو مسزلية اليكؿ 
 7-6×  26-23  حػواجز وتتلتػر  ػف الحػاجز  3تتكوف بيكؿ كتمػة و تحتػو   مػي   الموف 

 (ي(Ellis, MB 1971  مايكروف ي ينتير  مي نباتات البتؿ يي أوربا 
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حوامػل كونيديػة و فياليػدات و كونيػدات ،  Fusariella atrovirens (الفطر: 236-1) عكل
 يEllis, MB 1971 العكل نقال عن X650قوة التكبير 

 
 

Fusarium Link : Fr.:الجنس 
 

الجنس  دد كبير مػف ا نػواع  ذا  وي ـ  1809 اـ  Linkمف مبؿ  Fusariumسجؿ يطر 
ويسػػػبم يطػػػر   يلػػػر يسػػػبم ا مػػػراض لانسػػػاف والنبػػػات والحيوانػػػات مسػػػـ من ػػػا مترممػػػة والقسػػػـ ا

% مف ا تابات الج ازية لمر ي العػوز المنػا ي   كمػا يسػبم امػراض 70الفيوزاريوـ اكثر مف 
الحساسػػػية وينػػػتل العديػػػد مػػػف السػػػمـو الفطريػػػة ومن ػػػا سػػػمـو الزيرالينػػػوف والترايكوثسػػػيف وحػػػامض 

ية تتػػؿ الػػي  ػػدأل بميونػػات مػػف الػػدو رات بسػػبم نتػػابة كمػػا يسػػبم لسػػا ر امتتػػاد   الفيوزاريػػؾ
محاتػػيؿ الحنطػػة واليػػعيرو الػػذرأل والػػرز ومحاتػػيؿ الل ػػر ونباتػػات ألػػرو يػػي الو يػػات المتحػػدأل 

 وملتمؼ بمداف العالـي  ايمريكية
 
  
 

  Fusariumأ ػـ التػفات التيلتػية المعتمػدأل يػي تيػليص انػواع الفطػر اليكؿ التالي يو ا 
:- 
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ايػػػكاؿ الكونيػػػدات  Fusarium  :A-Dواغ فطػػػر نػػػصػػػفات الميهريػػػة ال ال( 237-1عػػػكل ) 
ي Cي كونيػػديا تيػػبه ا بػػرأل اسػػطوانية او مسػػتقيمة اليػػكؿ   Bي كونيػػديا كبيػػرأل مثاليػػة   A  الكبيػػرأل 

ي كونيديا كبيرأل ذات جوانػم ظ ريػة منحنيػة اكثػر مػف الجانػم Dكونيديا كبيرأل ذات ظ ر متميز   
ي كابيػة   Gي حميميػة   Fي ما مػة   Eيكؿ اللمية القمية يي الكونيديا الكبيرأل :  E-Hطني ي الب
H ي مسػػتدمة يI-L  : ايػػكاؿ اللايػػا القا ديػػة يػػي الكونيػػديا الكبيػػرألI  ي مدميػػة اليػػكؿG ي مدميػػة

ي Mايػػػكاؿ الكونيػػػدات التػػػسيرأل :  M-Tي مثمومػػػةي Lي مثمومػػػة متميػػػزأل   Kاليػػػكؿ متطاولػػػة   
ي بي ػوية Qي كموية اليػكؿ   Pي بي ية ثاثية اللايا   Oي بي ية ثنا ية اللمية   Nة   بي ي

-Uي راسػية المظ ػر ي Tي  رسػية اليػكؿ   Sي كمثرية اليكؿ   Rمقوبة ذات ما دأل مقطو ة   

X فياليػػداتيػػكؿ ال  :U احاديػػةيي النػػوع  يياليػػداتيF.solani   V احاديػػة يػػي النػػوع  يياليػػداتي
F.oxysporum   W متعػػػػػددأل يػػػػػي النػػػػػوع  يياليػػػػػداتيF.polyphialidicum   X يياليػػػػػداتي 
ي ساسػػػؿ Yايػػػكاؿ ساسػػػؿ الكونيػػػدات التػػػسيرأل :  Y-Zي  F.semitectumمتعػػػددأل يػػػي النػػػوع 
اليػكؿ نقػا   F.verticillioidesي ساسؿ طويمة يي النػوع F.nygamai   Zمتيرأل يي النوع 

 يLeslie, and Summerell, 2006  ف 

 
 -:تفات ايبواغ الكاميدية يي الفطر ييوزاريـ( يو ا أ ـ  ( 238-1)واليكؿ  
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  Fusarium acuminatium Ellis & Evearhartالنوع : 
 المراديات اليا عة:

Fusarium acuminatum ssp. Acuminatum, Fusarium scirpi var. 

acuminatum, Fusarium scirpi ssp. Acuminatum, Fusarium gibbosum var. 

acuminatum. 
يتواجد الفطر يي المناطؽ المعتدلة مترمما يي الترم او مرتبط بجذور النباتات او يسػبم امػراض 

روسػػا ي تػػفاته  مػػي وسػػط   أوربػػا   سػػجؿ يػػي كنػػدا   لجػػذور النباتػػات العا مػػة البقميػػة والنجيميػػات 
تسيػػػم الكونيػػػدات   دوكيا برتقاليػػػة يػػػاحبة أكػػػار الجػػػزر : تكػػػوف الكونيػػػدات الكبيػػػرأل بيػػػكؿ اسػػػبورو 

التسيرأل لكن ا مد تتواجد بيكؿ مبعثر يي بعض العز ت واذا وجدت يان ا تتكوف مف حاجز واحػد 
أو مػف لميػة واحػدأل ي ايبػػواغ الكاميديػة تتكػوف بيػػكؿ بطػي  جػدا يػي معظػػـ العػز ت ومػد تتكػػوف 

يػػػػه تتػػػػنيفيا ي أمػػػػا تػػػػفات الفطػػػػر واف وجود ػػػػا   يعػػػػوؿ  م  بيػػػػكؿ سمسػػػػمة او بيػػػػكؿ  نقػػػػود  
Fusarium  مي وسػط اكػار البطاطػا والدكسػتروز PDA  يانػه ينمػو بيػكؿ بطػي  نسػبيا  وينػتل

لىت كوىا كىٖ ابْاؽ كاله٘ذٗت هلىشدة هخلل Fusarium  :A-B( اشكا  االبْؽ الكاله٘ذٗت كٖ اًْاع اللطش 238-1شكل )

ابىْاؽ كاله٘ذٗىت شىكل علغىلت  F.compactum  .Eابْاؽ كاله٘ذٗت ػٌوْدٗت كوا كىٖ الٌىْع  F.solnai  .C-Dالٌْع 

 F.solnai  .Gصّد هي االبْاؽ الكاله٘ذٗت هلغاءالزذساى كوا كٖ الٌْع  F.compactum  .Fهخلللت كوا كٖ اللطش 

صّد هىىي االبىىْاؽ الكاله٘ذٗىىت الوخلللىىت كوىىا كىىٖ اللطىىش  F.scirpi  .Hبىىْؽ كاله٘ىىذٕ هلىىشد هخالىىل كوىىا كىىٖ الٌىىْع 

F.compactum  .I  ابْاؽ كاله٘ذٗت ػٌوْدٗت هلغاء الزذساى كوا كٖ اللطشF.scirpi  .J  وL   عالعل هي االبىْاؽ

 . F.scirpiعلغلت هي االبْاؽ الكاله٘ذٗت الوخلللىت كوىا كىٖ الٌىْع  F.compactum  .Kالكاله٘ذٗت الوخلللت كٖ اللطش 

  اليػكؿ نقػا  ػف هىاٗكشّى F-L 25هىاٗكشّى . تذسٗزىت الو٘ىاط كىٖ االشىكا   A-E 50تذسٗزت الو٘اط كٖ االشكا  

Leslie, and Summerell, 2006ي 
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السػزوؿ الفطريػػة بيػػكؿ أ ػػام ذات تػػبسات   يػزوؿ بي ػػا  مػػد تكػػوف كثيفػة يػػي بعػػض العػػز ت 
يية مركزية وتبدو وردية الي رمادية وردية ي تتكوف السبوردوكيا يي مركز المستعمرأل بيكؿ كتؿ بو 

الطػور  تتكػوف تػبسات حمػرا  او م وا يػة المػوف  مػي ا كػار ي  برتقالية ياحبة الي م وا ة داكنػة 
 ,Leslie, and Summerell ي .Gibberella acuminata Wollenweber الجنسػي:

 ي2006
 

  
 ستدريجة القيا  كونيدات كبيرأل  Fusarium acuminatium   A-D :( الفطر239-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  25
  Fusarium acutatum Nirenberg & O'Donnell النوع:

 
ينمو الفطر  مي وسط اكار الجػزر ويكػوف كونيػدات الكبيػرأل منحنيػة منجميػة اليػكؿ رميقػة الجػدراف 

احاديػػة  يياليػػدات مػػي  تنػػتل بيػػكؿ متبا ػػد ي الكونيػػدات التػػسيرأل وييػػرأل بيػػكؿ ر س كاذبػػة تتكػػوف
اكثػػر مػػف وسػػط اكػػار الجػػزر ي أمػػا  SNAومػػد تتميػػز الكونيػػدات التػػسيرأل بيػػكؿ جيػػد  مػػي وسػػط 

تكػوف السػزوؿ الفطريػػة بي ػا  الػي ورديػػة المػوف  مػع تػػبسات  PDAتػفات مزر ػة الفطػر  مػػي 
كؿ برتقاليػػة برامػػػة  مػػػي سػػػطا ا كػػػار ي تػػػفات الكونيػػػدات الكبيػػػرأل تتكػػػوف  مػػػي السػػػبورودوكيا بيػػػ

يػػػكؿ اللايػػػا القميػػػة تكػػػوف ما مػػػة   يػػػـو  مػػػي وسػػػط اكػػػار الجػػػزر  21-10بطػػػي  وتحتػػػاج مػػػف 
وييػػػرأل ي امػػػا الكونيػػػدات التػػػسير تكػػػوف بي ػػػية    3واللايػػػا القا ديػػػة تيػػػبه القػػػدـ  ػػػدد الحػػػواجز 

يير معرؼ ي يرايؽ الفطر نباتات الحنطة يػي الطور الجنسي  اليكؿ او مسزلية مف لمية واحدأل ي
 يالباكستافال ند و 
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كونيػػػدات  C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium acutatum A-B :( الفطػػػر240-1يػػػكؿ  

كونيػدات تػسيرأل  مػي الحوامػؿ الكونيديػة  مػي وسػط اكػار الجػزر   التدريجػة مػف  E-Fتسيرأل   
A-D 25  مػايكروف   مػفE-F  اليػكؿ نقػػا  ػف مػايكروف   50التدريجػػة  Leslie, and 

Summerell, 2006 
 & Fusarium andiyazi Marasas ,Rheeder , Lamprcht , Zellerع : النػو 

leslie   
 .Fusarium moniliforme  Fusarium verticillioides :المراديات اليا عة ل ذا النوع

  تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط اكػػار الجػػزر : تنػػتل سػػبوردوكيا برتقاليػػة مسػػتقيمة الػػي منحنيػػة ممػػيا  
تتكػػوف ابػػواغ كاميػػدأل كاذبػػة   مفػػردأل  يياليػػداتويرأل بيػػكؿ ساسػػؿ مػػف الكونيػػدات التػػسيرأل تنػػتل بػػ

: تكػوف السػزوؿ الفطريػة  PDAأما تفات ا  مي وسػط    مي الوسط الزر ي مرم اوراؽ القرنفؿ 
ذات جػػدراف  بيػػكؿ لتػػؿ او دميقيػػة بي ػػا  تتػػبا زرمػػا  ي تػػفات الكونيػػدات الكبيػػرأل : يػػفاية 

يػكؿ اللميػة القا ديػة   يكؿ اللمية القميػة تكػوف منحنيػة ممػيا   رميقة مستقيمة الي منحنية مميا 
مفػردأل ي أمػا تػفات الكونيػدات التػسيرأل :  يياليػداتتكػوف وييػرأل  مػي   حواجز  6-3تكوف معمقة 

تسيم ا بواغ الكاميدية   تكوف تولجانية الي بي ية ذات ما دأل مستوية تتكوف مف لمية واحدأل 
 ػػػزؿ الفطػػػر مػػػف الػػػذرأل يػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػػتراليا ونػػػايجيرا واثيوبيػػػا ي الطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي 

 وجنوم ايريقيا والو يات المتحدأل ا مريكية 
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كونيػدات تػسيرأل  Cكونيػدات كبيػرأل    Fusarium andiyazi A-B  الفطػر: (241-1يكؿ  

  D-E    أبػػواغ كاميػػدأل كاذبػػةF-G  كونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط اكػػار الجػػزر   التدريجػػة يػػي
  اليكؿ نقػا  ػف  مايكروف = F-G 50التدريجة يي ا يكاؿ   مايكروف  A-E= 25ا يكاؿ 

Leslie, and Summerell, 2006ي 
 

  Fusarium anthophilum (A.Braun ) Wollenweoerالنوع: 
 Fusarium moniliforme var. anthophilumالمرادؼ اليا ع: 

التػفات الم مػة  كون ػاالكونيػدات التػسيرأل  يعػوؿ  مػي تفات الفطػر  مػي وسػط اكػار الجػزر : 
احاديػػػة او متعػػػددأل ي امػػػا  يياليػػػدات مػػػي  يػػػؼتتك   اليػػػكؿ  راسػػػية متميػػػزأل او كمثريػػػة  تتػػػنيفيا 

السػبورودوكيا   تنمػو بسػر ة   : تكػوف السػزوؿ ال وا يػة بي ػا   PDAتفات الفطػر  مػي وسػط 
الكونيػدات الكبيػرأل : تكػوف  يزرمػا   اف وجدت تكوف برتقالية الموف مد يحتو  ا كار  مي تػبسات

 دد الحواجز ي  4-3  يكؿ اللمية القا دية مدمية اليكؿ   يكؿ اللمية القمية منحنية   برتقالية 
امػا تػػفات الكونيػػدات التػسيرأل تكػػوف كمثريػػة راسػػية او بي ػية مػػف لميػػة واحػدأل ومػػد تكػػوف حاويػػة 

تسيػػػم  يييػػػرأل يػػػي السػػػزوؿ ال وا يػػػة و     تتكػػػوف الكونيػػػدات بيػػػكؿ ساسػػػؿ    مػػػي حػػػاجز واحػػػد 
ا بػػواغ الكاميديػػة ي الطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي ينتيػػر الفطػػر  الميػػا و مػػي ملتمػػؼ ا نػػواع 

 يالنباتية يي المناطؽ المعتدلة 
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كونيػػدات  Cكونيػدات كبيػرأل    Fusarium anthophilum    A-Bالفطػر:(242-1يػكؿ  

كونيػػدات تػسيرأل راسػػية اليػػكؿ  E-F ػػية اليػكؿ  كونيػػدات تػسيرأل بي Dتػسيرأل راسػػية اليػكؿ   
كونيدات تسيرأل بي ية اليكؿ  مي وسط اكار الجزر ي تدريجة  G-H مي وسط اكار الجزر   

 مػايكروف ي E-H= 50تدريجة القياس يػي ا يػكاؿ   مايكروف  A-D =25القياس يي ا يكاؿ 
 يLeslie, and Summerell, 2006 اليكؿ نقا  ف 

  
 & Fusarium armeniacum (Forbes , Windels &BurgessBurgessالنػوع: 

Summerell  
 Fusarium acuminatum ssp. Armeniacum المرادؼ اليا ع :

تفات الفطر  مي وسط اكار الجزر : تتكوف الكونيػدات الكبيػرأل بيػكؿ سػبورودوكيا برامػة  مػي   
   تتكػػوف الكونيػػدات التػػسيرأل  ة تتميػػز بان ػػا منحنيػػة ول ػػا لميػػة ما ديػػة وا ػػح  اوراؽ القرنفػػؿ 

:  PDAتتكوف ا بواغ المثرأل بيػكؿ سػريع بيػكؿ ساسػؿ او  ناميػد ي تػفات الفطػر  مػي وسػط 
السػػبورودوكيا تكػػوف   يتميػػز  ػػذا النػػوع بانػػه ينمػػو بسػػر ة يا قػػة نسػػبية وينػػتل يػػزوؿ يطريػػة كثيفػػة 
مسػػتعمرأل بيػػكؿ كتػػؿ ذات لػػوف ميميػػي الػػي ورد  الػػي احمػػر الػػي برتقػػالي تتكيػػؼ يػػي وسػػط ال

 تتفات الكونيدا  السبورودوكيا م وا ة مع تقدـ  مر المستمعمرأل  تتبا  بويية مركزية المومع 
يػػكؿ اللميػػة القميػػة طويمػػة   منحيػػة بيػػكؿ  ػػاـ   تكػػوف يػػا عة  مػػي وسػػط اوراؽ القرنفػػؿ  :الكبيػػرأل

كونيػػدات التػػسيرأل ي تسيػػم ال   5 ػػدد الحػػواجز   يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ   ومسػػتدمة 
تكػػوف بيػػكؿ ساسػػؿ او  ا بػػواغ المػػدثرأل تتكػػوف بسػػر ة لػػاؿ اسػػبو يف  مػػي وسػػط اكػػار الجػػزر 

بيكؿ  ناميد يالطور الجنسي يير معروؼي ينتير الفطر يي المناطؽ ا ستوا ية ويبه ا ستوا ة 
 يLeslie, and Summerell, 2006   مترمما يي الترم
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كونيػػػدات كبيػػػرأل ي تدريجػػػة  Fusarium armeniacum    A-Dالفطػػػر:(243-1يػػػكؿ  
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  25 =القياس

 
 

 Fusarium avenaceum (Fries) Saccsrdoالنوع: 
 .Fusarium avenaceum ssp. avenaceum المراديات اليا ع :

لكبيرأل مستقيمة الػي منحنيػة ممػيا بيػكؿ تفات الفطر  مي وسط اكار الجزر : تكوف الكونيدات ا
سبورودوكيا برتقالية ياحبة الموف  مي اوراؽ القرنفؿ و مي سطا ا كار و ادأل تستلدـ الكونيدات 
الكبيػػػرأل لسػػػرض تيػػػ يص ا نػػػواع ي الكونيػػػدات التػػػسيرأل تنػػػتل بيػػػكؿ متبا ػػػد يػػػي بعػػػض العػػػز ت 

:  PDAثرأل ي تفات الفطر  مػي وسػط متباينة يي اليكؿ ويي  دد الحواجز وتسيم ا بواغ المد
تكوف ذات معد ت نمو واط ة السزوؿ الفطريػة وييػرأل ذات الػواف مػف ا بػيض الػي ا تػفر البػراؽ 

تتكوف التبسات  مػي وسػط ا كػار بيػكؿ ورد  رمػاد  ي تػفات الكونيػدات   الي ورد  رماد  
تكػػػوف طويمػػػة اسػػػطوانية رميقػػػة   الكبيػػػرأل تكػػػوف السػػػبورودويكا برتقاليػػػة يػػػاحبة  مػػػي اوراؽ القرنفػػػؿ 

يػكؿ   يكؿ اللمية القمية طويمة مسػتدمة ومػد تكػوف منحنيػة   الجدراف مستقيمة الي منحنية مميا 
امػػا الكونيػػدات التػػسيرأل  تكػػوف   متوسػػطة الػػويرأل  5 ػػدد الحػػواج   اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ 

ي .Gibberella avenacea Cookمػػف الحػػواجز يالطػػور الجنسػػي  2-1مسزليػػة تتكػػوف مػػف 
ينتيػػر الفطػػر يػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة مترممػػا يػػي التػػرم او ممر ػػا لنباتػػات العا ػػؿ البقميػػة والقرنفػػؿ 

 Leslie, and   وانػواع نبايتػة الػرو كمػا ينتيػر  مػي النجيميػات ولاتػة الحنطػة واليػعير 

Summerell, 2006ي 
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 =كبيرأل   تدريجة القياس كونيدات :Fusarium avenaceum   A-D الفطر:(244-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   25
 
 

  Fusarium aywerte (Sangalang & Burgess) Benyon & Burgessالنػوع: 
 .Fusarium avenaceum ssp. aywerte المرادؼ اليا ع :

أل بيػػكؿ سػػبورودوكيا  مػػي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط اكػػار الجػػزر : تكػػوف الكونيػػدات الكبيػػرأل وييػػر 
: تكػػػػوف السػػػػزوؿ الفطريػػػػة  PDAامػػػػا تػػػػفات الفطػػػػر  مفػػػػي وسػػػػط    CLAمطػػػػع اوراؽ القرنفػػػػؿ 

  بي ػػا  الػػػي رماديػػة ورديػػػة وتنػػػتل تػػبسات حمػػػرا  يػػي وسػػػط ا كػػػار ي الكونيػػدات الكبيػػػرأل وييػػػرأل 
ميػػة اليػػكؿ يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مد  يػػكؿ اللميػػة القميػػة طويمػػة مسػػتدمة   طويمػػة رميقػػة الجػػدراف 

وتسيػم   يتواجد بويرأل بيػكؿ سػبورودوكيا او  مػي سػطا ا كػار    8-6 دد الحواجز   متطاولة 
كػػػؿ مػػػف الكونيػػػدات التػػػسيرأل وا بػػػواغ المػػػدثرأل يالطػػػور الجنسػػػي يػػػر معػػػروؼي ينتيػػػر الفطػػػر يػػػي 

 ,Leslie, and Summerell   مناطؽ وسط استراليا القاحمة ويرتبط تواجد  مع الحيا ش ي

 ي 2006
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 25=كونيػدات كبيػرأل   تدريجػة القيػاس : Fusarium aywert   A-D الفطػر:(245-1يػكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  
 
 

  Fusarium babinda Summerell , Rugg & Burgessالنوع: 
رودوكيا برتقاليػة مػف تفات الفطر  مي وسط اكار القرنفؿ : تكوف الكونيدات الكبيػرأل بيػكؿ السػبو 

ذات ممػػػة منحنيػػػة ممػػػياي الكونيػػػدات التػػػسيرأل  منجميػػػة اليػػػكؿ ذات ما ػػػدأل معمقػػػة   حػػػواجز  3-5
اسػابيع ي  6-4احادية او متعددأل ي يتطمم تكػوف ا بػواغ المػدثرأل  يياليداتمسزلية اليكؿ تنيا مف 

ي البدايػػػة : ينػػػتل يػػػزوؿ يطريػػػة وييػػػرأل تكػػػوف بي ػػػا  المػػػوف يػػػ PDAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
التػػػبسات العكسػػػية تكػػػوف برتقاليػػػة   وتتػػػبا برتقاليػػػة يػػػاحبة ذات مركػػػز ازرؽ مػػػع تقػػػدـ العمػػػر 

يكؿ اللمية   يكؿ اللمية القمية منحنية مميا وكابية متميزأل   ياحبة الي وردية مع مركز ازرؽ 
رودوكيا ي تكػوف متوسػطة الػويرأل بيػكؿ السػبو    5-3 ػدد الحػواجز   القا دية تكوف مدمية اليكؿ 

  اما الكونيدات التسيرأل تكوف مسزلية يفاية  ادأل مػف لميػة واحػدأل ومػد تحتػو   مػي حػاجز واحػد 
اسابيع  مي السزوؿ ال وا ية و مي سطا  6-4تتكوف بعد   ا بواغ المدثرأل تتكوف بسر ة متبا دأل 

سػػػي ييػػػر ا كػػػار وتبػػػدو مفػػػردأل او بيػػػكؿ ازواج او بيػػػكؿ  ناميػػػد او بيػػػكؿ ساسػػػؿ ي اطػػػور الجن
 ,Leslie   معػروؼي ينتيػػر الفطػر يػػي التػرم والملمفػػات النباتيػػة ويػي تػػرم السابػات الممطػػرأل

and Summerell, 2006ي 
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كونيػػػػدات  C-Dكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium babinda   A-:Bالفطػػػػر:(246-1يػػػػكؿ  

 =A-D 25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 ,Leslie  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف ي E-F= 50يكروف   تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ مػػا

and Summerell, 2006 ي 
  Fusarium begoniae Nirenberg & O'Donnellالنوع: 

: تكوف الكونيدات الكبيرأل بيكؿ سبورودوكيا برتقالية  مػي اوراؽ  CLAتفات الفطر  مي وسط 
ي 4-3 ػدد اللػواجز   يػكؿ اللميػة القا ديػة مدميػة اليػكؿ   معنقػة يػكؿ اللميػة القميػة   القرنفؿ 

احداديػػة او متعػػددأل يػػي  يياليػػداتامػػا تػػفات الكونيػػدات التػػسيرأل يان ػػا تكػػوف وييػػرأل وتنيػػا امػػا مػػف 
تتكػوف   مػف الحػواجز  2-1تكوف بي ية مف لميػة واحػدأل واحيانػا تحتػو   مػي   السزوؿ الفطرية 

امػا ا بػواغ الكاميديػػة تكػوف يا بػة ي تػػفات   الفطريػة ال وا يػػة بيػكؿ ر وس كاذبػة  مػػي السػزوؿ 
: تكوف يزوؿ يطرية بي ا  مع تبسات رمادية الي تفرا   مي وسط  PDAالفطر  مي وسط 

   ا كار يالطور الجنسي يير معروؼي واسع ا نتيار  مي بعض ال جػا ف النباتيػة يػي المانيػا 
Leslie, and Summerell, 2006ي 

 



 196 

 
كونيػػػدات  C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium begoniae   A-Bالفطػػػر: (247-1 يػػػكؿ 

 A-D =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 ,Leslie  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف ي E-F =50تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ   مػػايكروف 

and Summerell, 2006 ي 
  
 

  Fusarium beomiforme Nelson   Toussoun & Burgessالنوع: 
: تتكػػوف الكونيػػدات الكبيػػرأل بيػػكؿ سػػبورودوكيا تكػػوف متطاولػػة  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

  يػكؿ اللميػة القا ديػة تكػوف مدميػة   يػكؿ اللميػة القميػة منحنيػة ممػيا   منجمية سميكة الجدراف 
 يياليػػداتراسػػية بػػر وس كاذبػػة  مػػي  ي امػػا تػػفات الكونيػػدات التػػسيرأل تكػػوف5-3 ػػدد الحػػواجز 

تفات الفطر  مي وسط   اما اف تكوف مف لمية واحدأل او مف لميتيف   تكوف بطرازيف   احادية 
PDA   يكوف يػزوؿ يطريػة برتقاليػة يػاحبة الػي بي ػا  مػع تػبسات حمػرا  الػي م وا يػة حمػرا :

والملمفػات النباتيػة يػػي يػي وسػط ا كػار يالطػور الجنسػي ييػر معػػروؼي ينتيػر الفطػر يػي التػرم 
 Leslie, and   الترم يػي المنػاطؽ الحػارأل والمنػاطؽ الرطبػة يػي اسػتراليا ويػي جنػوم ايريقيػا 

Summerell, 2006 ي 
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كونيػػػدات  Cكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium beomiforme   A-Bالفطػػػر: (248-1يػػػكؿ  

نيػػدات بي ػػية اليػػكؿ كو  F-G  كونيػػدات تػػسيرأل مسزليػػة اليػػكؿ  D-Eتػػسيرأل بي ػػية اليػػكؿ   
ي  CLAاليػػػػكؿ  مػػػػي وسػػػػط  Napiformكونيػػػػدات تػػػػسيرأل مسزليػػػػة  CLA   H-I مػػػي وسػػػػط 

 مػػايكروف =F-I 50مػػايكروف    وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ مػػف  =A-E 25تدريجػػة القيػػاس 
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف 

  
 

 & Fusarium brevicatenulatum Nirenberg , O'Donnell , Kroschelالنػوع: 

Andrianaivo  
يكػػػوف كونيػػػدات كبيػػػرأل  مػػػي السػػػزوؿ الفطريػػػة ال وا يػػػة مػػػف  CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط الػػػػ 

يياليدات احادية وتكوف بيكؿ ساسؿ متيرأل جدا   ندما تح ف المزارع بيكؿ مستمر يي الظاـ 
  امػا  5ية اليكؿ    دد الحػواجز ويكؿ اللمية القمية يكوف منحنية اما يكؿ اللمية القا دية مدم

تفات الكونيدات التسيرأل تكوف بيكؿ ساسؿ بي ية متطاولة بيكؿ ر وس كاذبة ي اما تفات 
يانه يكوف يزوؿ يطرية  وا ية بي ػا  مػع تػبسات زرمػا  داكنػة يػي  PDAالفطر  مي وسط الػ 

فطػػر ي الطػػور الجنسػػي وسػػط ا كػػار ي امػػا ا بػػواغ الكاميديػػة يان ػػا تسيػػم يػػي مسػػتعمرات  ػػذا ال
 ,Leslie, and Summerell   يير معروؼي ينتير الفطر يي مدييقر ويي يرؽ اسيا ي

 ي 2006
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 E-Fكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium brevicatenulatum A-D الفطػػػر:(249-1يػػػكؿ  

ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط الػػػ  G-Hكونيػػدات تػػسيرأل   
E-F=25 يكروف وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ مػػاG-H= 50  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006ي 
  
 

 Fusarium bulbicola Nirenberg & O'Donnellالنوع: 
تكػػػػػوف الكونيػػػػػدات الكبيػػػػػرأل متطاولػػػػػة اسػػػػػطوانية بيػػػػػكؿ  CLAوتػػػػػفات الفطػػػػػر  مػػػػػي وسػػػػػط الػػػػػػ 

لة مسػتدمة امػا يػكؿ اللميػة القا ديػة تكػوف مدميػة اليػكؿ السبارودوكيا   يكؿ اللمية القمية متطاو 
وتكػوف وييػػرأل  نػدما تنمػو تحػػت ظػاـ مسػتمر ي امػػا الكونيػدات التػسيرأل تكػػوف  3   ػدد الحػواجز 

يػػي السػػزوؿ ال وا يػػة بي ػػية متطاولػػة الػػي بي ػػية مقموبػػة  فياليػػداتوييػػرأل وتتوالػػد  مػػي ايػػرع مػػف ال
حتػػو   مػػي حػػاجز واحػػد تكػػوف بيػػطؿ ر وس كاذبػػة  مػػي تتكػػوف  ػػادأل مػػف لميػػة واحػػدأل واحيانػػا  ت

تكػوف يػزوؿ  PDAالسزوؿ ال وا ية ي وتسيم ا بواغ الكاميدية اما تفات الفطر  مػي وسػط الػػ 
بي ػػا  مػػع تػػبسات حمػػرا  يػػي وسػػط ا كػػار يالطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼ ي ينتيػػر الفطػػر يػػي 

 يLeslie, and Summerell, 2006   اوربا
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كونيػػػػدات  C-Fكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium bulbicola A-B الفطػػػػر:(250-1يػػػػكؿ  

ي تدريجػة القيػاس  CLAر وس كونيدية كاذبة لمكونيدات التسيرأل  مي وسط الػ  G-Hتسيرأل   
 اليػكؿ مػايكروف  G-H =50مايكروف   وتدريجة القياس يػي ا يػكاؿ  A-F =25يي ا يكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006 نقا  ف 
 

 .Fusarium camptoceras Wollenweber & Reinking emendالنػػوع: 

Marasas & Logrieco 
: تتكػوف الكونيػدات الكبيػرأل بيػكؿ   CLAتػفات مزر ػة الفطػر  مػي وسػط اكػار اوراؽ القرنفػؿ  

يتحػػات تكػػوف  3-2متعػػددأل ذات  يياليػػداتتتكػػوف  مػػي   سػػبورودوكيا كريميػػة الػػي برتقاليػػة المػػوف 
اللمية القمية مستدمة بينما يكؿ اللمية القادية تكوف دورمية الػي   منحنية منجمية متيرأل وثلينة و 
متعػددأل  يياليػدات( أمػا الكونيػدات التػسيرأل تتكػوف مػف 7   7-3 ػدد الحػواجز   مستدمة ومثمومػة 

حػواجز وتسػػمي  6 مػي السػزوؿ ال وا يػة   تتميػز بيػػكؿ جيػد  ػف الكونيػدات الكبيػػرأل تحتػو   مػي 
تكػوف يػزوؿ  PDAاما تفات الفطػر  مػي وسػط  Mesoconidiaكونيدات المتوسطة احيانا بال

يطريػة بي ػا  الػي بيجيػة المػوف ويكػوف تػبسات م وا يػة يػي وسػط ا كػار ي الطػور الجنسػي ييػر 
معروؼي يقتتر تواجد  ذا الفطر  مي المناطؽ ا ستوا ية ويبه ا ستوا ية وسجؿ  مي ملمفات 

 يLeslie, and Summerell, 2006   الموز والكاكاو 
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كونيػػدات متوسػػػطة  B-Dكنيػػدات كبيػػػرأل    Fusarium camptoceras  A(251-1يػػكؿ  

 E-F  كونيدات متوسطة  مػي وسػطCLA  ي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿA-D=25  مػايكروف
 Leslie, and  اليػػكؿ نقػػا  ػػف مػػايكروف  E-F =50  وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 
 
 

 Fusarium chlamydosporum Wollenweber & Reinkingالنوع: 
 المراديات اليا عة: 

Fusarium sporotrichioides var. chlamydosporum  Fusarium fusarioides. 

 
:   تستلدـ الكونيدات الكبيرأل يي تيليص أنواع الفطػر لكون ػا  CLAتفات الفطر  مي وسط 

ن ػػا تظ ػػر بيػػكؿ سػػبورودوكيا برتقاليػػة المػػوف ومػػد تكػػوف مسمػػورأل يػػي نػػادرأل و نػػدما تكػػوف موجػػودأل يا
يير متساوية ا نحنػا    مظ ر ا اللارجي سميكة الجدراف منحنية بيكؿ متوسط   السزؿ الفطر  

يػػػكؿ اللميػػػة القميػػػة متػػػيرأل   يكػػػوف السػػػطا العمػػػو  بينمػػػا السػػػطا السػػػفمي  مػػػي ا يمػػػم مسػػػتقيـ 
لميػة القا ديػة تكػوف مثمبومػة مدميػة اليػكؿ و ػدد الحػواجز مػف ومنحنية الي مسػتدمة بينمػا يػكؿ ال

تتفػرع الحوامػؿ   متعددأل او احادية  يياليداتي اما الكونيدات التسيرأل تكوف وييرأل وتنتل مف  3-5
تكػػوف مسػػتقيمة مػػف لميػػة واحػػدأل واحيانػػػا   الكونيديػػة بيػػكؿ منػػتظـ مػػف السػػزوؿ الفطريػػة ال وا يػػة 

اسابع  مي  4-2ا بواغ الكاميدية وييرأل تتكوف بسر ة تتطمم  مف الحواجز ي 2-1تحتو   مي 
تتواجػػػد  مػػػي السػػػزوؿ ال وا يػػػة و مػػػي سػػػطا ا كػػػار او تتكػػػوف يػػػي السػػػزوؿ الفطريػػػة  CLAوسػػػط 

المسمورأل يي الوسط تتكوف بيكؿ ساسؿ او  ناميد وتكوف مثألمػة ذاتػت لػوف  ػوا ي يػاحم ي امػا 
وينػتل   طرية بي ا  واحيانػا رماديػة الػي ورديػة : يكوف يزوؿ ي PDAتفات الفطر  مي وسط 
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تػػبسات بمػػوف اللمػػر الفرنسػػي   يػػمباني . رمػػاني ( ي  ػػذا الفطػػر متميػػز مػػف الناحيػػة المظ ريػػة 
ويػػا ع يػػي تػػرم المنػػاطؽ الحػػارأل ويسػػبم  ػػذا الفطػػر بعػػض ا مػػراض لانسػػاف ولاتػػة مر ػػي 

معػػروؼي يتواجػػد الفطػػر بيػػكؿ  العػػوز المنػػا ي ومقػػاـو لمم ػػادات الفطريػػة يالطػػور الجنسػػي ييػػر
   يػػا ع يػػي المنػػاطؽ القاحمػػة أو يػػبه القاحمػػة مترممػػا يػػي التربػػة و مػػي بعػػض الملمفػػات النباتيػػة

Leslie, and Summerell, 2006ي 

  
 C-Dكونيػػدات كبيػػرأل    A-Bي  Fusarium chlamydosporumالفطػػر:(252-1يػػكؿ  

-Aي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿ  CLAكونيػدات تػسيرأل  مػي وسػط  E-Fكونيدات تػسيرأل   

D =25  مػػػايكروف   وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿE-F =50  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مػػػايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006 ي 
 
 

Fusarium ciliatum Link :النوع 
مايكروف   بسيط   مستمقي   نادرا مايتفرع  ند القمة    5-6.0× 02-22الحامؿ الكونيد   

 6.0-0.0×53-02كونيدات كبيرأل طريية   مكونة سبورودوكيا   الكونيدات الكبيرأل ذات كتؿ  
حواجز    توجد كونيدات تسيرأل   3-6مايكروف    يفاية  اسطوانية    دسية     Booth 

1971;  Nelson et al. 1983.  
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  .وكونيديدات : حامؿ كونيد   -Fusarium ciliatum  :A  B الفطر:(253-1اليكؿ   
 

 
 , Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell emend . Britzالنػوع:

Coutinho , Wingfield & Marasas 
 المراديات اليا عة:

Fusarium subglutinans f. sp. Pini, Fusarium lateritium f. sp. Pini, 

Gibberella fujikuroi 
كونيػػػػػدات الكبيػػػػػرأل تكػػػػػوف بيػػػػػكؿ ( : الCLAتػػػػػفات الفطػػػػػر  مػػػػػي وسػػػػػط اكػػػػػار اوراؽ القرنفػػػػػؿ  
يػكؿ اللميػة القميػة   تكػوف اسػطوانية منحنيػة   سبورودوكيا متبا دأل يتعم العثور  مي ػا احيانػا 

ي امػػػػا تػػػػفات  3 ػػػػدد الحػػػػواجز   يػػػػكؿ اللميػػػػة القا ديػػػػة ييػػػػر متكيػػػػفة بيػػػػكؿ جيػػػػد   منحنيػػػػة 
تنيػأ   فػرد او متجمعػة تتوالد بيكؿ م  الكونيدات التسيرأل : تكوف مف لمية واحدأل بي ية مقموبة 

و  CLAتكوف وييرأل  مي السزوؿ الفطرية ال وا ية  مي وسػطي   احادية او متعددأل  يياليداتمف 
SNA  ي تػػػفات الفكطػػػر  مػػػي وسػػػطSNA  تكػػػوف السػػػزوؿ الفطريػػػة لولبيػػػة والسػػػزوؿ الفطريػػػة :
ا  ينتل تبسات زرم  : يكوف يزوؿ يطرية بي ا   PDAأما تفات الفطر  مي وسط    قيمة 

ينمػػو بيػػكؿ سػػريع نسػػبيا  ي يلػػتمط  ػػذا الفطػػر مظ ريػػا مػػع  ػػدد مػػف ا نػػواع   يػػي وسػػط ا كػػار 
 Pitchوا نواع القريبة منػه ي يسػبم مػرض  F.subglutinansالفطرية ا لرو ولاتة الفطر 

canker disease     مػػي التػنوبر يػػي الو يػػات المتحػػدأل ا مريكيػة واليابػػاف وجنػػوم ايريقيػػا   
 ي الطور الجنسي :ي Fusaproliferinو   Fumonisinsفطر سمـو يطرية م مة و ي ينتل ال

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell emend. Britz, Coutinho, 

Wingfield & Marasas. 
ينتيػر يػي الو يػات   ينتير الفطر  مي ايػراد نباتػات التػنوبر ويكػوف ممػرض  نػواع التػنوبر  

 Leslie, and يكيػػػة وجنػػػوم ايريقيػػػا والمكسػػػيؾ واسػػػبانيا واليابػػػاف ويػػػيمي يالمتحػػػدأل ا مر 

Summerell, 2006 ي 
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كونيػدات  C-Dكونيدات كبيػرأل    Fusarium circinatum  :A-Bالفطر: (254-1اليكؿ  

  تدريجػػػة  CLAكونيػػػدات تػػػسيرأل  مػػي وسػػػط  G-Hيػػػزوؿ يطريػػػة حمزونيػػة    E-Fتػػسيرأل   
 مػػايكروف  E-H =50مػػايكروف   تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  A-D =25القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف 
 
 

  Fusarium compactum (Wollenweber ) Gordonالنوع: 
 Fusarium equiseti var. compactum المرادؼ اليا ع :

رأل تتكػػػػوف بيػػػػكؿ سػػػػبورودوكيا تػػػفات الفطػػػػر  مػػػػي وسػػػط اكػػػػار اوراؽ القرنفػػػػؿ : الكونيػػػػدات الكبيػػػ
يػػكؿ اللميػػة القميػػة   برتقاليػػة المػػوف وتتميػػز بػػاف ل ػػا بػػرز ظ ػػر  مػػو  ومنحنػػي سػػميكة الجػػدراف 

يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة يان ػػا تكػػوف مدميػػة   متطاولػػة ومسػػتدمة وتظ ػػر وكان ػػا تركيػػم تيػػبه ا بػػر 
دما تنيػػػػا بيػػػػكؿ وتكػػػػوف وييػػػػرأل ومنتظمػػػػة يػػػػي اليػػػػكؿ والحجػػػػـ  نػػػػ   5 ػػػػدد الحػػػػواجز   اليػػػػكؿ 

سبورودوكيا بالمقارنة مع تمؾ التي تنيا  مي سطا ا كار ي تسيم الكونيدات التسيرأل يي مزر ة 
 CLAاسابيع  مي وسط  4-2 ذا الفطر ي اما ا بواغ الكاميدية يان ا تكوف وييرأل تتكوف لاؿ 

طريػة المسمػورأل يػي تتواجد يي السزوؿ ال وا ية و مػي السػزوؿ يػوؽ سػطا ا كػار ويػي السػزوؿ الف  
 PDAتظ ػػر بيػػكؿ ساسػػؿ او  ناميػػد وتكػػوف مثألمػػة ي امػػا تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط   الوسػػط 

بعػض العػز ت تنػتل سػبورودوكيا برتقاليػة   يانه يكوف يزوؿ يطرية بي ا  تتموف مع تقدـ العمػر 
وسػط يي وسط المزر ة ي ينتيػر الفطػر يػي ا را ػي التػحراوية يػي كػؿ مػف اسػتراليا واليػرؽ ا 

يالطػػور   neosolaniol ػػذا الفطػػر سػػاـ وينػتل سػػمـو يطريػػة ومن ػػا ترايكوثيسػيف وسػػـ   وايريقيػا 
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الجنسي يير معروؼي ينتير الفطر يي المناطؽ القاحمة الحارأل والمناطؽ يبه القاحمة مترمما يي 
 الترم ي

 
 C-Dكونيػػػدات كبيػػرأل متػػػيرأل   Fusarium compactum  :A-Bالفطػػر: (255-1يػػكؿ  

 Leslie, and  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف = 25نيػػدات كبيػػرأل طويمػػة   تدريجػػة القيػػاس كو 

Summerell, 2006ي 
 
 

  Fusarium concentricum Nireenberg & O'Donnellالنوع: 
تفات الفطر  مي وسط أكار أوراؽ القرنفؿ : الكونيدات الكبيرأل تكوف بيكؿ سبورودوكيا برتقاليػة 

يػػكؿ الكونيػػدا   اللميػػة القا ديػػة تكػػوف مدميػػة اليػػكؿ   لميػػة مميػػة  نقيػػة ذات   اسػػطوانية اليػػكؿ 
مفػردو  يياليػداتي امػا يػكؿ الكونيػديا التػسيرأل تتكػوف  مػي  5-3 ػدد الحػواجز   بي و  مقموم 
تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل بي ػػػية   متعػػػددأل  مػػػي السػػػزوؿ الفطريػػػة ال وا يػػػة  يياليػػػداتواحيانػػػا  مػػػي 

تتكػػػوف بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة ي امػػػا   احيانػػػا تحتػػػو   مػػػي حػػػاجز واحػػػد اليػػػكؿ او بي ػػػية مقموبػػػة و 
:  PDA ا بػػواغ الكاميديػػة او المػػدثرأل يان ػػا تسيػػم يػػي  ػػذا الفطػػر ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

ينتل تبسات يي الوسط تتراوح مف ا حمر الي   بي ا  الي حمرا    يكوف يزوؿ يطرية  وا ية 
 moniliforminبينما  ينتل سموـ  beauvericinل سموـ ينت  البرتقالي بيكؿ حمقات مركزية 

يالطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي ينتيػػػر يػػػي وسػػػط أميركػػػا و ػػػزؿ مػػػف حيػػػرات المػػػف يػػػي كوريػػػا 
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ي

  
 C-Dكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium concentricum : A-B ( الفطػػػػر:256-1  يػػػػكؿ

-Aيػي ا يػكاؿ ي تدريجػة القيػاس  CLAكونيػدات تػسيرأل  مػي وسػط  E-Fكونيدات تػسيرأل   

D =25  مػػايكروف   وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿE-F 50=  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006 ي 
 
 

 Fusarium crookwellense Burgess , Nelson & Toussounالنوع: 
  Fusarium cerealis المراديات اليا عة:

احاديػػة  يياليػػداتتتكيػػؼ مػػف   يػػرأل وييػػرأل : يكػػوف كونيػػدات كب CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
  تكػػوف الكونيػػديا الكبيػػرأل سػػميكة الجػػدراف   بيػػكؿ سػػبورودوكيا برتقاليػػة يػػاحبة الػػي م وا يػػة داكنػػة 

يػػػكؿ اللميػػػة القميػػػة   حػػػواجز  5تتكػػػوف مػػػف   الجانػػػم الظ ػػػر  منحنػػػي كثيػػػرا   منجميػػػة اليػػػكؿ 
ة تكػوف مدميػة اليػكؿ ي تسيػم الكونيػدات يػكؿ اللميػة القا ديػ  منحنية الي مسػتدمة بيػكؿ متميػز 

التػػسيرأل يػػي  ػػذا الفطػػر ي امػػا ا بػػواغ المػػدثرأل يان ػػا تتكػػوف متوسػػطة الػػويرأل وتتكػػوف بيػػكؿ بطػػي  
تتكػػوف يػػي السػػزوؿ الفطريػػة ال وا ػػة و مػػي   اسػػابيع  مػػي وسػػط اكػػار اوراؽ القرنفػػؿ  6-4لػػاؿ 

كمػػا تتكػػوف مػػف لايػػا الكونيػػدات   السػػزوؿ  مػػي سػػطا ا كػػار ويػػي السػػزوؿ المسمػػورأل يػػي الوسػػط 
الكبيػرأل وتظ ػر بيػكؿ ساسػؿ او  ناميػد وتكػوف ممسػا  او مثألمػة ي أمػا تػفات الفطػر  مػي وسػط 

PDA  سـ لاؿ  9: ينمو  ذا الفطر بسر ة مكوف يزوؿ يطرية  وا ية كثيفة يمن الطبؽ بقطر
المظ ريػػة التتػػنيفية مػػع  يظ ػػر الفطػػر ظػػا رأل التمنطػػؽ ي يلػػتمط  ػػذا الفطػػر مػػف الناحيػػة  ايػػاـ  4

ي يسػػبم  ػػذا الفطػػر تعفػػف جػػذور نباتػػات الحنطػػة يػػي  PDA مػػي وسػػط  F.culmorumالفطػػر 
التجارم الملتبرية يي البيت الزجاجي وما يسبم مػوت البػاذرات يػي الظػروؼ الحقميػة والملتبريػة 
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معػروؼي يالطور الجنسػي ييػر  nivalenolي بعض  ز ت  ذا الفطر تنتل سمـو الزيرالينوف و 
يتواجد الفطر بيكؿ متكرر يي المناطؽ المعتدلة ويترايؽ مع الملمفات النباتيػة يػي التربػة لنباتػات 

 البطاطا والحبوم وانواع نباتية الرو ي

  
كونيػػػدات كبيػػػرأل ي تدريجػػػة  :Fusarium crookwellense :A-Dالفطػػػر: (257-1يػػػكؿ  
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   =25القياس 

 

 Fusarium culmorum (W.G.Smith) Saccardoالفطر: 

: تتكػػػوف الكونيػػػدات الكبيػػػرأل بػػػويرأل بيػػػكؿ  CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط اكػػػار اوراؽ القرنفػػػؿ 
يكؿ اللمية القا دية تكوف   سبورودوكيا برتقالية متيرأل تتطور ببط  يكؿ اللمية القمية مستديرأل 

احاديػػػػة ي تسيػػػػم  يياليػػػػداتتنيػػػػا مػػػػف    4-3 ػػػػدد الحػػػػواجز   ميػػػػزأل مثمومػػػػة ذات ن ايػػػػة ييػػػػر مت
 5-3الكونيػػدات التػػسيرأل يػػي  ػػذا الفطػػر ي امػػا ا بػػواغ الكاميديػػة وييػػرأل وتتطػػور بسػػر ة تتطمػػم 

ي واف ييام ا بواغ المػدثرأل   يعػوؿ  ميػه كثيػرا يػي تيػليص الفطػر ي  CLAاسابيع  مي وسط 
الفطريػػة ويػػي الكونيػػدات الكبيػػرأل والتػػي تكػػوألف يػػي الكونيػػدات  مومػػع ا بػػواغ الكاميديػػة يػػي السػػزوؿ

تتواجد بيػكؿ منفػرد او بيػكؿ ساسػؿ ي   الكبيرأل اكبر مما يي السزوؿ الفطرية يي ظروؼ الحقؿ 
: ينمػو الفطػر بسػر ة مكونػا سػبورودوكيا وييػرأل ذات كتػؿ بوييػة  PDAتفات الفطر  مي وسػط 

تػػبا مػػع تقػػدـ العمػػر م ػػوا ي الػػي م ػػوا ي داكػػف ي سػػـ وذات لػػوف برتقػػالي يػػاحم ي 2-1مطر ػػا 
  حمقػػات الكتػػؿ البوييػػة تتكػػوف يػػي بعػػض العػػز ت تحػػت ظػػروؼ تعامػػم ال ػػو  ودرجػػات الحػػرارأل 

 F.sambucinumمعظـ السا ت تنتل اتب  حمرا  يي وسط ا كار ي ييابه  ذا الفطر النوع 
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لقمية يي  ذا النوع تكوف مستديرأل ي ا  اف ا لتاؼ  و اف اللمية ا F.crookwellenseوالنوع 
ينتيػػر  ػػذا الفطػػر يػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة بيػػكؿ يػػا ع ويتػػراؼ مػػع جػػذور النجيميػػات ويسػػبم تعفػػف 
القػػدـ ولفحػػة الػػراس يػػي ا جػػزا  البػػاردأل مػػف اوربػػا يينػػتل  ػػذا الفطػػر السػػترودوات والسػػمـو الفطريػػة 

ـ الترايكوكسػػػػػػيف وسػػػػػػمـو وسػػػػػػمو  fusarinوسػػػػػػمـو  deoxynivlenolو  moniliforminمثػػػػػػؿ 
يالطور الحنسي ييػر معػروؼي ينتيػر الفطػر بيػكؿ متكػرر يػي المنػاطؽ  T-2الزيرالينوف وسموـ 

  المعتدلة ويترايؽ مع الملمفات النباتية يي التربة المتمثمة بملمفات الحبوم وانواع نباتيػة الػرو 
Booth 1971;  Nelson et al. 1983. 

 
 =تدريجة القيػاس  كونيدات كبيرأل  :Fusarium culmorum   A-D :الفطر (258-1 يكؿ
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   25

 

 Fusarium decemcellulare Brickالنوع: 

  Fusarium rigidiuscula المرادؼ اليا ع:
مفػػػػػردأل بيػػػػػكؿ  يياليػػػػػدات: تتكػػػػػوف الكونيػػػػػدات الكبيػػػػػرأل  مػػػػػي  CLAتػػػػػفات الفطػػػػػر  مػػػػػي وسػػػػػط 

نػػادرا مػا تلػتمط تػػفات الكونيػدات الكبيػرأل مػػع   بورودوكيا تػفرا  وكػذلؾ  مػػي السػزوؿ الفطريػة سػ
يػػكؿ   تكػػوف طويمػػة ومنحنيػػة ممػػيا سػػميكة الجػػدراف   كونيػػدات انػػواع الػػرو بسػػبم كبػػر حجم ػػا 

ا تياديا    9-5يكؿ اللمية القا دية تكوف مدمية اليكؿ و  دد الحواجز   اللمية القمية مستديرأل 
وتكػػػػوف منتظمػػػػة باليػػػػكؿ والحجػػػػـ ي امػػػػا الكونيػػػػدات التػػػػسيرأل تتكػػػػوف بيػػػػكؿ   حػػػػواجز  9-7ف مػػػػ

احاديػػة  مػػي حوامػػؿ كونيديػػة متفر ػػة او تتكػػوف بيػػكؿ مبايػػر  مػػي السػػوؿ  يياليػػداتساسػػؿ مػػف 
تنيا  مي السزوؿ ال وا ية بيكؿ ساسؿ واحيانػا   تكوف بي ية اليكؿ مف لمية واحدأل   الفطر  
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:  PDAة ي تسيػػم ا بػػواغ المػػدثرأل يػػي  ػػذا النػػوع ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط بيػػكؿ ر وس كاذبػػ
لوف السزوؿ الفطريػة بي ػا  الػي كريميػة المػوف تتػبا داكنػة مػع تقػدـ   ينمو الفطر بيكؿ بطي  

وتنػػتل   معظػػـ تػػفات المػػزارع تنػػتل سػػبورودوكيا تػػفرا  ومسػػتعمرات ذات مظ ػػر رطػػم   العمػػر 
  ييػابه  ػذا الفطػر أ  مػف أنػواع يطػر الفريزيػريـ بسػبم كبػر تبسات حمرا  يي وسط ا كػار ي 

حجػػـ الكونيػػدات الكبيػػرأل ولكونػػه يمتمػػؾ مظ ػػر لػػارجي يريػػد ي  ػػذا الفطػػر سػػاـ لمف ػػراف ولعػػدد مػػف 
 Albonectria ينػػػتل سػػػمـو الترايكودسػػػيف يالطػػػور الجنسػػػي :  الحيوانػػػات وسػػػاـ لمنباتػػػات 

rigidiuscula (Berkeley & Brick) Rossman & Samuels.  ينتيػر بيػكؿ متكرريػي
 Leslie, and  المنػاطؽ المعتدلػة ويػرتبط مػع امػراض التقػرح يػي العديػد مػف انػواع ا يػجار 

Summerell, 2006 ي 
 

  

 
 C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium decemcellulare   A-B ( الفطػػػر: 259-1 يػػػكؿ

 E-Gو  A-Bة القيػػاس كونيػػدات تػػسيرأل   تدريجػػ CLA   E-Gكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط 
 Leslie, and  اليػكؿ نقػا  ػف مػايكروف   C-D =50مػايكروف   وتدريجػة القيػاس  25=

Summerell, 2006 
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 Fusarium denticulatum Nirenberg & O'Donnellالنوع: 

: الكونيػػدات الكبيػػرأل تكػػوف مثاليػػة بتمػػؾ التػػي يػػي انػػواع الفطػػر  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
Gibberella fujikuroi  يػػكؿ اللميػػة   يػػكؿ اللميػػة القميػػة معنقػػة   ي السػػبورودوكيا تػػسيرأل
ي الكونيدات التػسيرأل او الكونبيػدات المتوسػطة  5-3 دد الحواجز   القا دية تكوف مدمية اليكؿ 

  احيانػا ذات حػاجز واحػد   تكػوف مػف لميػة واحػدأل   بي ية الي بي ػية مقموبػة   تكوف متطاولة 
تتواجػػد  مػػي السػػزوؿ ال وا يػػة بيػػكؿ ر وس كاذبػػة ي تسيػػم ا بػػواغ المػػدثرأل   تكػػوف مسزليػػة اليػػكؿ 

يكػػوف يػػزوؿ   : ينمػػو بيػػكؿ بطػػي  نسػػبيا  PDAيػػي  ػػذا الفطػػر ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
مركز المستعمرأل يكوف ذا تػبسات داكنػة ي   بي ا  و يفرز تبسات برتقالية وم وا ية يي الوسط 

بعػػػػػض  ػػػػػز ت  ػػػػػذا الفطػػػػػر تنػػػػػتل سػػػػػمـو   اطػػػػػا الحمػػػػػوأل يسػػػػػبم  ػػػػػذا الفطػػػػػر تحطػػػػػيـ اوراؽ البط
moniliformin  يالطػػور الجنسػػي ييػػػر معػػروؼي سػػػجؿ الفطػػر مػػػف نباتػػات البطاطػػػا الحمػػو يػػػي

 العديد مف بقاع العالـ مف كوبا وامريكا والبرازيؿ وزامبيا واندنوسيا ي

  
 C-Dكونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل    Fusarium denticulatum  A-b ( الفطػػػػػر:260-1  يػػػػػكؿ

-Aي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿ  CLAكونيػدات تػسيرأل  مػي وسػط  E-Fونيدات تػسيرأل   ك

D=25  مػػػايكروف   تدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿE-F =50  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف  مػػػايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006 ي 
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   Fusarium dimerum Penzigالنوع: 

 Fusarium episphaeria  Microdochium dimerum المراديات اليا عة :
: تسيػػم السػػبورودوكيا يػػي  ػػذا الفطػػر حيػػث تتكػػوف الكونيػػدات  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

تكػػػوف   احاديػػػة او  مػػػي حوامػػػؿ كونيديػػػة متفر ػػػة  يياليػػػداتالكبيػػػرأل  مػػػي السػػػزوؿ الفطريػػػة  مػػػي 
ميػػػة يػػػكؿ الل  يػػػكؿ اللميػػػة القميػػػة مسػػػتديرأل كابيػػػة اليػػػكؿ   الكونيػػػدات الكبيػػػرأل تػػػسيرأل الحجػػػـ 
واحيانػػا تكػػػوف مػػف لميػػػة واحػػدأل ي تسيػػػم    2-1 ػػدد الحػػػواجز   القا ديػػة مسػػػتديرأل مثمومػػة ممػػػيا 

تتكوف   الكونيدات التسير ب ذا الفطر ي ا بواغ الكاميدية تكوف نادرأل ومد يتعم العثور  مي ا 
توجػػػد يػػػي   كمػػػا اف يياب ػػػا   يعػػػد تػػػفة تيليتػػػة  CLAاسػػػابيع  مػػػي وسػػػط  8-6 ػػػادأل بعػػػد 

وؿ الفطريػة  مػي سػطا ا كػار ويػي السػزوؿ الفطريػة المسمػورأل يػي ا كػار ي  ػذا النػوع متميػز السز 
ويعػد  ػذا الفطػر مميػؿ ا  ميػة مػف ناحيػة زرا يػة ي يسػبم  ػذا    ف بقيػة انػواع يطػر الفريزيريػـو 

تترايػػؽ   الفطػػر امػػراض لانسػػاف ولاتػػة اتػػبات ا جػػزا  الكيراتينيػػة كمػػا يسػػبم اتػػابة العيػػوف 
ته لػػػذو  العػػػوز المنػػػا ي يالطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي سػػػجؿ الفطػػػر يػػػي تػػػرم منػػػاطؽ اتػػػاب

 Leslie, and   جسراييػػػة ملتمفػػػة ويعػػػد مػػػف الممر ػػػات الفطريػػػة الم مػػػة يػػػي ا نسػػػاف 

Summerell, 2006 ي 

 

 
كونيػػػدات كبيػػػرأل ي تدريجػػػة القيػػػاس  Fusarium dimerum   A-D الفطػػػر:( 261-1يػػػكؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006 قا  ف اليكؿ ن  مايكروف  25=

  Fusarium dlamini Marasas , Nelson & Toussoumالنوع: 



 211 

: يكػػػوف سػػػبورودوكيا برتقاليػػػة وييػػػرأل ويػػػكؿ الكونيػػػدات الكبيػػػرأل  CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
تكػوف الكونيػدات الكبيػرأل متوسػطة    Gibberella fujikuroiمثالية لتمػؾ التػي يػي انػواع الفطػر 

  يػكؿ اللميػة القميػة منحنيػة الػي مسػتدمة   منجميػة الػي مسػتقيمة   طوؿ يفاية سميكة الجدراف ال
ي امػػا الكونيػػدات التػػسيرأل  5-3 ػػدد الحػػواجز   بينمػػا يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة تػػدوف مدميػػة اليػػكؿ 

 يياليػػػداتتتكػػوف بيػػػكؿ ر وس كاذبػػة مػػف   تكػػوف بطػػرازيف ا وؿ مسزلػػي اليػػػكؿ وا لػػر منجمػػي 
 6-4تنيػػا مػػف السػػزوؿ الفطريػػة ال وا يػػة ي ا بػػواغ المػػدثرأل تكػػوف وييػػرأل بيػػكؿ نسػػبي بعػػد  احاديػػة

وتقػػع يػػي السػػزوؿ ال وا يػػة ويػػي السػػزوؿ المسمػػورأل يػػي الوسػػط مػػد تكػػوف  CLAاسػػابيع  مػػي وسػػط 
يػػفاية الػػي م وا يػػة يػػاحبة   وتبػػدو مفػػردأل او بيػػكؿ ازواج او بيػػكؿ ساسػػؿ   طرييػػة او وسػػطية 
: يكػػوف يػػزوؿ يطريػػة بيػػكؿ  PDAا  الػػي ليػػنة ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط ذات جػػدراف ممسػػ

ينػػتل تػبسات ذ بيػة الػػي   لتػؿ الػي مظ ػػر دميقػي لون ػا ابػػيض ويتػبا داكػف مػػع تقػدـ العمػر 
تفرا  يي وسط ا كار ي سجؿ الفطر يرايؽ ا جزا  النباتية يي التربة يي حقوؿ الذرأل يي جنػوم 

و  beauvericinبعػػػض السػػػا  ت تنػػػتل سػػػمـو   يطريػػػة    ينػػػتل  ػػػذا الفطػػػر سػػػموـ  ايريقػػػا 
moniliformin  وfumonisins  يالطػػػػػور الجنسػػػػػي ييػػػػػر معػػػػػروؼي يترايػػػػػؽ  ػػػػػذا الفطػػػػػر مػػػػػع

 ي Leslie, and Summerell, 2006  الملمفات النباتية يي ترم جنوم ايريقيا 

  
دات تػسيرأل كونيػ C ;كونيػدات كبيػرأل  Fusarium dlamini    A-Bالفطر: (262-1يكؿ  

ي تدريجػػػة  CLAكونيػػػدات تػػػسيرأل  مػػػي وسػػػط  E-F  كونيػػػدات تػػػسيرأل حمميػػػة  D  بي ػػػوية 
مػػايكروف   E-F= 50مػػايكروف   تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  A-D= 25القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ 

 Leslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف 
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 Fusarium equiseti (Corda) Saccardoالنوع: 
: يكػػػػػوف كونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل وييػػػػػرأل بيػػػػػكؿ  CLAر  مػػػػػي وسػػػػػط اكػػػػػار اوراؽ القرنفػػػػػؿ تػػػػػفات الفطػػػػػ

تكػوف مسػتدمة الػي متطاولػة   السبورودوكيا برتقالية وتعتمد الكونيدات الكبيرأل  يراض تيليتية 
 ػػدد   امػػا يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ متطاولػػة   يػػكؿ اللميػػة الطرييػػة تيػػبه القربػػاج    

تتكػوف مػف   مػايكروف  120الػي اكبػر مػف  25ؿ الكونيديا الكبيرأل يتراوح مف طو    7-5الحواجز 
احادية او  مي حوامؿ كونيدية متفر ة مكونة سبورودوكيا ي تسيم الكونيديا التسيرأل يي  يياليدات

وتقػػع يػػي السػػزوؿ  CLAاسػػابع  مػػي وسػػط  6-2 ػػذا الفطػػر ي ا بػػواغ المػػدثرأل تكػػوف وييػػرأل بعػػد 
وتظ ر مفردأل او بيكؿ ساسػؿ وذات الػواف م وا يػة   مطمورأل يي وسط ا كار ال وا ية والسزوؿ ال

: يكػػوف يػزوؿ يطريػػة وييػرأل تبػػدوا  PDAوسػطا مثألػؿ الجػػدراف ي تػفات  ػػذا الفطػر  مػػي وسػط 
بي ػا  يػي بدايػة النمػو وتتػبا م وا يػة مػع تقػدـ العمػر ي تتكػوف السػبورودوكيا بيػكؿ كتػؿ بوييػة 

كتػػؿ ا بػػواغ ذات لػػوف برتقػػالي يػػاحم الػػي م ػػوا ي   سػػزوؿ الفطريػػة مركزيػػة يمكػػف تمييز ػػا مػػف ال
تظ ر بيكؿ حمقات مناطقيػة بسػبم تعامػم دورأل ال ػو  والظػاـ  ػذا النػوع ينػتل تػبسات   داكف 

يسػػبم تسػػمـ الحمػػـ او   م وا يػػة داكنػػة يػػي وسػػط ا كػػار ي يلػػتمط الفطػػر مػػع انػػواع يطريػػة الػػرو 
ينػػػػػػتل سػػػػػػمـو   ر يينيػػػػػػا والف ػػػػػػراف وا رانػػػػػػم والجػػػػػػرذاف ايػػػػػػراخ الػػػػػػدجاج والػػػػػػديؾ الرومػػػػػػي ولنزيػػػػػػ

butenolide   و سػػمـوbeuvericin :وسػػمـو الترايكوتسػػيف يالطػػور الجنسػػي Gibberella 

intricans Wollenwebe ي الفطػػػر  ػػػالمي ا نتيػػػار يػػػي المنػػػاطؽ البػػػاردأل والمعتدلػػػة والحػػػارأل
 ي Leslie, and Summerell, 2006  والقاحمة و و مترمـ ابتدا ي وممرض ثانو  

  
 25 =تدريجػة القيػاس  كونيػدات كبيػرأل  Fusarium equiseti   A-D الفطر:(263-1 يكؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  
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  Fusarium foetens Schroers , O'Donnell , Baayen & Hooftmanالنوع : 
يػػة وييػػرأل يمػػا الطبػػؽ ي الكونيػػدات الكبيػػرأل : يكػػوف يػػزوؿ يطر  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

اللايػا  2 تكػوف منجميػة اليػكؿ   ياحبة الي برتقالية برامة  ندما تتعرض  يعة يوؽ البنفسجية 
يكؿ اللمية القمية منحنية بينمػا يػكؿ اللميػة القا ػدأل مسػتديرأل   الوسطية المركزية تكوف مستقيمة 

ا الكونيػدات التػسيرأل او الكونيػدات الوسػطية بي ػية ي امػ 5-3 ػدد الحػواجز   الي مدمية اليػكؿ 
الػػي ا ميميجيػػة تكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل ي امػػا الكونيػػدات الوسػػطية تكػػوف مسزليػػة ذات لميػػة ما ديػػة 

تتكػوف  مػي السػزوؿ ال وا يػة بيػكؿ ر وس كاذبػة تكػوف الكونيػدات   حػواجز  3مدمية متميزأل ذات 
تكػوف نػادرأل ي ا بػواغ الكاميديػة تتبػايف مػف سػالة الػي بينما الكونيدات الوسطية   التسيرأل وييرأل 

وتقػػػع يػػي ن ايػػػة السػػزوؿ الفطريػػػة بيػػكؿ منفػػػرد وذات   الػػرو واف يياب ػػػا   يعػػد تػػػفة تتػػنيفية 
  مظ ػػػػر اممػػػػس او مثألػػػػؿ يالطػػػػور الحنسػػػػي ييػػػػر معػػػػروؼي ينتيػػػػر الفطػػػػر يػػػػي منػػػػاطؽ المانيػػػػا 

Leslie, and Summerell, 2006 ي 

 

  
كونيػدات تػسيرأل  C-H  كونيػدات كبيػرأل  Fusarium foetens A-Bلفطػر:ا (264-1يػكؿ  

  I-L  كونيدات تسيرأل  مػي وسػطCLA  ي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿA-H= 25  مػايكروف
 Leslie, and  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مػػػايكروف   I-L =50وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ 

Summerell, 2006 
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 Fusarium fujikuroi Nirenbergالنوع : 

 Fusarium proliferatum  Gibberella fujikuroi المراديات اليا عة:
: السبورودوكيا تكوف برتقالية ياحبة وتكوف مسمػورأل يػي السػزوؿ  CLAتفات الفطر  مي وسط 

يػػكؿ   الفطريػػة ويػػي ساسػػؿ الكونيػػدات التػػسيرأل ي الكونيػػدات الكبيػػرأل تكػػوف متطاولػػة اسػػطوانية 
ي  5-3 ػدد الحػواجز   ما يكؿ اللمية القا دية يير متكيفة بيكؿ جيد اللمية القمية مستدمة بين

توجػػػد بعػػػض   امػػػا الكونيػػػدات التػػػسيرأل تكػػػوف بي ػػػية الػػػي مسػػػتوية مػػػف لميػػػة واحػػػدأل او لميتػػػيف 
وتكػػػػوف بيػػػػكؿ ر وس كاذبػػػػة وبيػػػػكؿ   الكونيػػػػدات التػػػػسيرأل كمثريػػػػة اليػػػػكؿ يػػػػي بعػػػػض العػػػػز ت 

مفػػػردأل ي تسيػػػم  يياليػػػداتمتعػػػددأل كمػػػا تنيػػػا مػػػف  يياليػػػداتساسػػػؿ متػػػيرأل تنيػػػا بيػػػكؿ يػػػا ع مػػػف 
ا بػػواغ الكاميديػػة وتظ ػػر تراكيػػم منتفلػػة تيػػبه ا بػػواغ المػػدثرأل تعػػرؼ بػػا بواغ المػػدثرأل الكاذبػػة 

يسػبم  .Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito in Ito & K. Kimura يالطػور الجنسػي :
 ي Leslie, and Summerell, 2006   ذا الفطر مرض جنوف الباذرات يي الرز

 

 
كونيػػػػدات  C-Dكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium fujikuroi A-Bالفطػػػػر: (265-1يػػػػكؿ  
 A-D= 25ي تدريجػة القيػػاس يػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػسيرأل  مػػي وسػط الػػػ  E-Fتػسيرأل 

 Leslie, and اليكؿ نقا  ف   مايكروف  E-F =50مايكروف وتدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  

  Fusarium globosum Rheeder , Marasas & Nelsonالنوع : 
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: السػبورودوكيا برتقاليػة تتكػوف بسػر ة يػي المػزارع الفطريػة    CLAتفات الفطر  مػي وسػط الػػ 
الكونيدات الكبيرأل تتواجد يي السبورودوكيا او تتكوف مف السزوؿ الفطرية  مي سطا ا كػار تكػوف 

  مستقيمة الي منحنية مميا    يكؿ اللمية القمية منحنية مميا  بينما يكؿ  رميقة الجدراف اسطوانية
امػػا الكونيػدات التػسيرأل يتكػوف  مػػي  5-3اللميػة القا ديػة تكػوف مدميػة اليػػكؿ  ػدد الحػواجز مػف 

مفػػػردأل او  يياليػػػداتثاثػػػة طػػػرز   ا وؿ بي ػػػي الػػػي تػػػولجاني بيػػػكؿ ساسػػػؿ متػػػيرأل تنيػػػأ مػػػف 
اني تكوف الكونيدات حممية اليػكؿ مػف لميػة واحػدأل ي الثالػث كونيػدات رأسػية متعددأل ي الث يياليدات

مػػايكروف  ي تسيػػم ا بػػواغ المػػدثرأل ي الطػػور الحنسػػي ييػػر معػػروؼي  50متميػػزأل مفػػردأل اطػػوؿ مػػف 
 Leslie, and   ينتير الفطر يي حقوؿ الذرأل يي جنوم ايريقيا ويي حقوؿ الحنطة يي الياباف 

Summerell, 2006ي 

 

 
كونيػدات تػسيرأل  Cكونيػدات كبيػرأل    Fusarium globosum A-Bالفطػر: (266-1ؿ  يػك

 CLA   Fكونيػػدات بي ػػوية تػػسيرأل  مػػي وسػػط الػػػ  Eكونيػػدات تػػسيرأل رأسػػية    Dبي ػػوية   
مػايكروف  A-D= 25ي تدريجة القيػاس يػي ا يػكاؿ  CLAكونيدات تسيرأل رأسية  مي وسط الػ 

 Leslie, and  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف  مػػػايكروف E-F =50وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

  Fusarium graminearum Schwabeالنوع:  

 .Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito in Ito & K. Kimura المرادؼ اليا ع:



 216 

يكػػوف سػػبورودوكيا متبا ػػدأل برتقاليػػة يػػاحبة  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط اكػػار اوراؽ القرنفػػؿ 
-5السزوؿ الفطرية ي الكونيديا الكبيرأل اسطوانية تقريبا  منجمية اليكؿ سميكة الجدراف  ملفية تحت

حػػػػواجز ي يػػػػكؿ اللميػػػػة القميػػػػة مسػػػػتدمة بينمػػػػا يػػػػكؿ اللميػػػػة القا ديػػػػة مدميػػػػة اليػػػػكؿ ي تسيػػػػم  6
الكونيػػػدات التػػػسيرأل يػػػي  ػػػذا الفطػػػر ي أمػػػا ا بػػػواغ الكاميديػػػة متباينػػػة تتكيػػػؼ بػػػبط  واف  ػػػدـ 

لوسػػط الزر ػػي   يعػػوؿ  ميػػه مػػف الناحيػػة التيليتػػية تتواجػػد يػػي الكونيػػدات الكبيػػرأل ظ ور ػػا يػػي ا
ونادرا  ما يتواجد يي السزؿ الفطر    تنتل بيكؿ مفرد او بيػكؿ  ناميػد او بيػكؿ ساسػؿ   تكػوف 

تنمػو مسػتعمرات الفطػػر  PDAرأسػية اليػكؿ ليػنة وليسػت مثألمػة ي تػػفات الفطػر  مػي وسػط اؿ
طريػػة كثيفػػة بي ػػا  الػػي برتقاليػػة يػػاحبة واحيانػػا تػػفرا  يكػػوف سػػبورودوكيا بسػػر ة مكونػػة يػػزوؿ ي

 PHم وا ية الي حمػرا  تنػتل تػبسات حمػرا  يػي وسػط ا كػار والفطػر حسػاس لدرجػة الحام ػية 
 يقد تتسير التبسات التي ينتج ا مف ا حمر الي ا تفر مع تسير الحام ية ي الطور الجنسي:

Gibberella zeae Schwein (Petch).الفطػػر  ػػالمي ا نتيػػار ينتيػػر يػػي حقػػوؿ الػػذرأل  ي
 .Booth 1971;  Nelson et al والحنطػة واليػعير وكػذلؾ يػي النباتػات الحوليػة والمعمػرأل ي

 ي.1983

 

 
كونيدات كبيػرأل   تدريجػة القيػاس  Fusarium graminearum A-Dالفطر: (267-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   25=

 

 Fusarium guttiforme Nirenberg & O'Donnellالنوع : 



 217 

 Fusarium subglutinans f. sp. Ananas المرادؼ اليا ع:

يكػػوف سػػبورودوكيا مميمػػة برتقاليػػة ذات كونيػػدات كبيػػرأل رميقػػة  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ 
ميػػة مسػػتدمة بينمػػا يػػكؿ اللميػػة الجػػدراف اسػػطوانية الػػي مسػػتقيمة واحيانػػا منحنيػػة يػػكؿ اللميػػة الق

وتتكوف بيكؿ متبا ػد نػادرا مػا تتكػوف سػبورودوكيا ي أمػا  3القا دية مدمية اليكؿ ي  دد الحواجز 
تػػػفات الكونيػػػديا التػػػعيرأل يان ػػػا بي ػػػية تنيػػػأ  مػػػي السػػػزوؿ ال وا يػػػة بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة  مػػػي 

نػػا  مػػف لميتػػيف ي تسيػػم ا بػػواغ متعػػددأل   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل واحيا يياليػػداتاحاديػػة و  يياليػػدات
تكػوف يػزوؿ يطريػة بي ػا  وتتػبا  PDAالمدثرأل يي  ذا الفطر ي تفات الفطر  مػي وسػط الػػ 

رماديػػة او ذ بيػػة مػػع تقػػدـ العمػػر ي وينػػتل تػػبسات برتقاليػػة او زرمػػا  يػػي وسػػط ا كػػار ي الطػػور 
 Anausيػؽ نباتػات الجنسي يير معروؼي سجؿ الفطر يي البرازيؿ وكوبا ويي جنوم امريكػا يرا

comosus   Leslie, and Summerell, 2006. 

 
كونيػػػدات  C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium guttiforme A-Bالفطػػػر: (268-1يػػػكؿ  

 A-D= 25ي تدريجة القياس يي ا يػكاؿ  CLAكونيدات تسيرأل  مي وسط الػ  E-Fتسيرأل   
 Leslie, and اليكؿ نقا  ف   مايكروف  E-F =50مايكروف وتدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

 Fusarium heterosporum Nees ex Friesالنوع : 

 Fusarium graminum, Fusarium reticulatum المراديات اليا عة:
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تتكوف الكونيدات الكبيرأل بويرأل يي  CLAتفات الفطر  مي وسط اكار اوراؽ القرنفؿ 
متطاولة اسطوانية منجمية واحيانا مستقيمة رميقة الجدراف يكؿ  سبورودوكيا برتقالية برامة   تكوف

اللمية القمية مستدمة بينما يكؿ اللمية القا دية مدمية او مثمومة ي تسيم الكونيدات التسيرأل يي 
تكوف سبورودوكيا وييرأل  PDA ذا الفطر وكذلؾ ا بواغ المدثرأل   تفات الفطر  مي وسط الػ

مستعمرأل تتكوف حمقات مف ا بواغ  ندما تح ف يي درجات حرارية برتقالية برامة يي وسط ال
 ي.Gibberella cyanea (Sollm.) Wollenweber متبادلة و و  وظاـي الطور الجنسي :

ينتير الفطر  الميا  ويرتبط او يترايؽ مع الفطر المسبم لمرض ا ريوت كما يترايؽ مع لفحة 
 ي Leslie, and Summerell, 2006  الرأس يي الحيا ش ولاتة يي ايريقيا 

 ي 

 
 =كونيدات كبيػرأل وتدريجػة القيػاس Fusarium heterosporum A-Dالفطر:(269-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   25

 

 Fusarium hostae Geiser & Jubaالنوع : 

دأل   السػػبورودوكيا تتكػػوف تكػػوف يػػزوؿ يطريػػة  وا يػػة محػػدو  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ
مفػردأل    يياليػداتمبايرأل  مػي سػطا ا كػار ذ بيػة الػي برتقاليػة تحتػو  كونيػدات كبيػرأل تولػد  مػي 

مسزلية اليكؿ اللمية القمية منحنية الي كابية اليكؿ بينما اللمية القا ديػة تكػوف مدميػة اليػكؿ   
بورودوكيا لكون ػا متبا ػدأل ي امػا حواجز ومد يتعم العثور  مي الس 3و ادأل  4-2 دد الحواجز 

مػػف  2-1تػػفات الكونيػػديا التػػسيرأل تكػػوف مسزليػػة اليػػكؿ مػػف لميػػة واحػػدأل واحيانػػا تحتػػو   مػػي 
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الحواجز تتكوف بيكؿ ر وس كاذبة  مي السزوؿ الفطرية ال وا ية ي اما ا بواغ المدثرأل يان ا وييػرأل 
وتتواجػػػد يػػػي السػػػزؿ  CLAاسػػػابيع  مػػػي وسػػػط الػػػػ 6-4لكن ػػػا تتكيػػػؼ بيػػػكؿ بطػػػي  مػػػف لػػػاؿ 

الفطػػر  ومػػد تكػػوف طرييػػة او تحػػت طرييػػة   مفػػردأل او بيػػكؿ ساسػػؿ رأسػػية او تحػػت رأسػػية ذات 
تكػػوف يػػزوؿ يطريػػة  وا يػػة محػػدودأل ذات لػػوف  PDAسػػطا ليػػف ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ

ات برتقالي براؽ او اتفر او ازرؽ واف التبسات التي تتتؼ ب ا السزوؿ الفطرية مماثمة لمتػبس
يتواجػد  .Gibberella hostae Geiser & Juba المفػرزأل يػي وسػط ا كػار يالطػور الجنسػي:

الفطػػر  مػػي نباتػػات العا مػػة البتػػمية يػػي جنػػوم كارو ينػػا يػػي الو يػػات المتحػػدأل ا مريكيػػة ويسػػبم 
 يLeslie, and Summerell, 2006  تعفف الجذور والتاج يي تمؾ النباتات 

 
كونيػدات تػسيرأل    C-Eكونيػدات كبيػرأل    Fusarium hostae A-Bالفطػر:(270-1يػكؿ  
F-G كونيدات تسيرأل  مي وسط الػػCLA  ي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿA-E =25  مػايكروف

 Leslie, and  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مػػػايكروف  F-G =50وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

 Fusarium konzum Zeller , Summerell & Leslieالفطر : 

 Gibberella fujikuroi المرادؼ اليا ع:

تكػػوف كػػؿ مػػف السػػبورودوكيا والكونيػػدات  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط اكػػار اوراؽ القرنفػػؿ اؿ
الكبيرأل نادرأل واف جدت يان ػا تكػوف برتقاليػة يػاحبة   يػكؿ اللميػة القميػة منحنيػة ممػيا  بينمػا يػكؿ 

ي أما الكونيدات التسيرأل تكوف بي وية يفاية  5-3لحواجز اللمية القا دية مدمية اليكؿ    دد ا
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مػف لميػػة واحػدأل او تحتػػو   مػي حػػاجز واحػد ومػػد تكػوف كمثريػػة اليػكؿ او رأسػػية مػف لميػػة واحػػدأل 
احادية او متعددأل ي تسيم ا بواغ المدثرأل يي  ذا الفطػر  يياليداتتتكوف بيكؿ ر وس كاذبة  مي 
ؿ الفطريػة تكػوف بيػكؿ لتػؿ بي ػا  وتتػبا زرمػا  السػزو  PDAي تػفات الفطػر  مػي وسػط الػػ

مػػع تقػػدـ العمػػر   وسػػط ا كػػار مػػد يكػػوف احمػػر الػػي ازرؽ ي  ػػذا الفطػػر   ينػػتل أ  مػػف السػػمـو 
ي سػجؿ .Gibberella konza Zeller  Summerell & Leslie الفطريػة يالطػور لجنسػي :

 ,Leslie, and Summerell  الفطػر  مػي بعػض الحيػا ش يػي و يػة كنسػاس ا مريكيػة 

 ي 2006

  
كونيػػدات تػػسيرأل  Cكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium konzum A-Bالفطػػر: (271-1يػػكؿ  

كونيػػػدات  E Gكونيػػػدات تػػػسيرأل بي ػػػية او بي ػػػوية مقموبػػػة    Dكمثريػػػة او  رسػػػية اليػػػكؿ   
كونيػدات تػسيرأل بي ػوية  مػي وسػط  CLA   F H مي وسط الػػ Napiform رسية اليكؿ 

 E-Hمايكروف وتدريجة القياس يي ا يكاؿ  A-D= 25القياس يي ا يكاؿ  ي تدريجة CLAالػ
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف   50=

 

 Fusarium lactis Pirotta & Riboniالنوع : 

تكػوف السػبورودوكيا وكونيػدات كبيػرأل بيػكؿ نػادر يػكؿ اللميػة  CLAتفات الفطػر  مػي وسػط الػػ
  تكػػوف متبا ػػدأل  3يػػة بينمػػا يػػكؿ اللميػػة القا ػػدأل تكػػوف مثمومػػة  ػػدد الحػػواجز تكػػوف القميػػة منحن

يتعم العثور  مي ا يي الوسط الزر ي ي الكونيدات التسيرأل بي وية مقموبة تنتل بيكؿ ساسؿ 
متعػػػددأل وتتتػػػؼ الساسػػػؿ بان ػػػا تظ ػػػر  يياليػػػداتاحاديػػػة و  يياليػػػداتاو بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة مػػػف 

 PDAا بػػواغ المػػدثرأل يػػي  ػػذا الفطػػر ي امػػا تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػبيػػكؿ زكػػزاؾ   تسيػػم 
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تكوف يزوؿ يطريػة بي ػا  مػع تػبسات زرمػا  يػي وسػط ا كػار   ينػتل  ػذا الفطػر سػمـو يطريػة 
يالطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي سػػجؿ الفطػػر يػػي كاليفورنيػػا  مػػي نباتػػات  moniliforminمن ػػا 

 يLeslie, and Summerell, 2006  المطاط يي الو يات المتحدأل ا مريكية

 
كونيػدات تػسيرأل    C-Dكونيػدات كبيػرأل    Fusarium lactis A-B الفطػر: (272-1يكؿ  
E-F كونيدات تسيرأل  مي وسػط الػػCLA  ي تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿA-D =25  مػايكروف

 Leslie, and  اليػػكؿ نقػػا  ػػف  مػػايكروف ي E-F= 50وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  Fusarium lateritium Neesالنوع :ي 

 .Fusarium stilboides المراديات اليا عة :

   CLA:   يكػػوف الفطػػر يػػزوؿ  وا يػػة ا  نػػادرا  مػػي وسػػط CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
منجميػػػة الػػػي   الكونيػػػدات الكبيػػػرأل تتكػػػوف يػػػي سػػػبورودوكيا برتقاليػػػة يػػػحابة وتكػػػوف طويمػػػة ورميقػػػة 

يكؿ اللمية القا دية مدمية   يكؿ اللمية القمية كابية او  نقية  ذات جدراف متوازية   ية مستقم
حػػػواجز ي ا كونيػػػدات التػػػسيرية  5وبيػػػكؿ دا ػػػـ تكػػػوف  7-4 ػػػدد الحػػػواجز   اليػػػكؿ او مثمومػػػة 

حػػػواجز تتكػػػوف بيػػػكؿ مفػػػرد  مػػػي السػػػزوؿ  3ا ميميجيػػػة مسزليػػػة مػػػف لميػػػة واحػػػدأل او تحتػػػو   مػػػي 
احاديػػة ي ا بػػػواغ الكاميديػػة موجػػودأل لكػػػف   يعػػوؿ  مي ػػا تتػػػنيفيا  يياليػػداتنيػػا مػػػف ال وا يػػة وت

وتتلػذ مومػع وسػطي يػي السػزوؿ ال وا يػة والسػزوؿ   CLAاسػابيع  مػي وسػط  3-2تتكوف لػاؿ 
المسمورأل يي وسط ا كار وتكوف مفردأل او بيكؿ ساسؿ ي   تتوير معمومات  ف انتاجيػة الفطػر 

 Gibberella baccata (Wallroth) يف وسموـ الزيرالينوف يالطور الجنسي :لسموـ الترايكوتس
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Saccardo ي الفطػػػر واسػػػع ا نتيػػػار يػػػي التػػػرم ويػػػي النباتػػػات الليػػػبية ولاتػػػة ا يػػػجار  

Leslie, and Summerell, 2006ي 

  
كونيػػدات كبيػػرأل   تدريجػػة القيػػاس  Fusarium lateritium   A-Dالفطػػر: (273-1يػػكؿ  

 Leslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف كروف  ماي 25=

 

 Fusarium longipes Wollenweber & Reinkingالنوع: 

 Fusarium equiseti المرادؼ اليا ع :

: تكػػػػػوف كونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل وييػػػػػرأل  مػػػػػي  CLAتػػػػػفات الفطػػػػػر  مػػػػػي وسػػػػػط اكػػػػػار اوراؽ القرنفػػػػػؿ 
امػػا   ويمػػة اسػػطوانية مسػػتدمة مرباجيػػة اليػػكؿ تكػػوف اللميػػة الطرييػػة ط  سػػبورودوكيا برتقاليػػة برامػػة 

ي تسيم الكونيدات التسيرأل يػي  7-5 دد الحواجز   يكؿ اللمية القا دية مدمية اليكؿ متطاولة 
وتقػع    CLA ذا الفطػر ي امػا ا بػواغ المػدثرأل تتكػوف بػويرأل وبسػر ة لػاؿ اسػبو يف  مػي وسػط 

ويػػي السػػزوؿ الفطريػػة المسمػػورأل يػػي وسػػط  يػػي وسػػط السػػزوؿ الفطريػػة المتواجػػدأل  مػػي سػػطا ا كػػار
تتػػبا م وا يػػة يػػاحبة مثألمػػة مػػع تقػػدـ العمػػر ي   وتنػػتل بيػػكؿ مفػػرد او بيػػكؿ ساسػػؿ   ا كػػار 

ينػػػتل   : يكػػػوف الفطػػػر يػػػزوؿ يطريػػػة  وا يػػػة بيػػػكؿ لتػػػؿ  PDAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
لمنػػػاطؽ تػػػبسات ذ بيػػػة داكنػػػة يػػػي وسػػػط ا كػػػار يالطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي ينتيػػػر يػػػي ا

 يLeslie, and Summerell, 2006  ا ستوا ية وسجؿ مترمما يي الترم 
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 25 =تدريجة القياس  كونيدات كبيرأل  Fusarium longipes   A-Dالفطر: (274-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف  مايكروف 

  
Fusarium moniliforme (Sheldon) emend. Snyder & Hansen :النوع 

مػػػػػايكروف  يػػػػػفاؼ    بسػػػػػيط أو متفػػػػػرع  يحمػػػػػؿ   ..6-0.0×68.3-03.0الحامػػػػػؿ الكونيػػػػػد    
-0.0 ×20-5.. اتكونيدات يي ساسؿ أو كتؿ بويية أوكا ما    مي ممـ التفر ات   الكونيد

بطريقة الفيالوسبور    يفاية وتكوف بطرازيف : كونيدات كبيرأل  تتوالػد يػي  يؼمايكروف  تتك 6.0
ؿ بويية   زورمية اليكؿ   مع ممة منحنية مميا   ذات لايا مدمية معقوية مع لميتيف وسطية كت

لايػػػا والطػػػراز الثػػػاني كونيػػػدات تػػػسيرأل   يػػػفاية   أ ميميجيػػػة  أو  5-0أسػػػطوانية   تتكػػػوف مػػػف 
بي ػػية   تكػػوف أبكيوليػػت  نػػد أحػػد الن ايػػات   البػػوغ الكاميػػد    يوجػػد بػػوغ كاميػػد  ي ويعػػرؼ 

 Gibberella fujikuroi فطر  مي أنه يسبم مرض جنوف البادرات يي الرزيالطور الجنسي:ال

(Sawada) Ito apud Ito et Kimura  Watanabe,2002ي 

 

 : حامػػػؿ كونيػػػد   -Fusarium moniliforme   :A  C الفطػػػر (  275-1اليػػػكؿ  

اليػكؿ نقػا  ػف ات كبيػرأل كونيػد Eوكونيديػدات كبيػرأل    حامؿ كونيد  :  Dوكونيديدات تسيرأل  
Watanabe,2002 . 
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  Fusarium mnsgiferae Britz   Wingfield & Marasasالنوع:  

 Fusarium subglutinans المرادؼ اليا ع:

: تكوف السبورودوكيا كريمية الموف والكونيدات  CLAتفات الفطر يي وسط اكار اوراؽ القرنقؿ 
ي اللمية القمية منحنية بينما اللمية القا دية  G.fujikuroi الكبيرأل مماثمة لتمؾ التي يكون ا الفطر

تنيػػا   ي امػػا الكونيػػدات التػػسيرأل تكػػوف بي ػػية مقموبػػة  5-3 ػػدد الحػػواجز   تكػػوف مدميػػة اليػػكؿ 
كونيػديا  50ويحتػو  كػؿ راس كػاذم اكثػر مػف  احاديػة ومتعػددأل  يياليداتبيكؿ ر وس كاذبة مف 

مي حاجز واحد ي تسيم ا بواغ الكاميدية يي  ذا الفطر ي مف لمية واحدأل او تحتو     تسيرأل 
: يكػػػوف يػػػزوؿ يطريػػػة بيػػػكؿ لتػػػؿ بي ػػػا  المػػػوف تنػػػتل  PDAامػػػا تػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 

  توجػػد معمومػػات  ػػف اماكنيػػة  ػػذا الفطػػر  ػػف انتػػاج   تػػبسات ذ بيػػة داكنػػة يػػي وسػػط ا كػػار 
طػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي ينتيػػر يسػػبم  ػػذا الفطػػر أمػػراض لنبػػات المػػانجو يال  سػػمـو يطريػػة 

الفطػػر يػػي مػػػزارع الل ػػروات يػػػي كػػؿ مػػػف البرزيػػؿ ومتػػػر وال نػػد واسػػػرا يؿ وماليزيػػا والباكسػػػتاف 
 ي Leslie, and Summerell, 2006  وجنوم ايريقيا والو يات المتحدأل ا مريكية 

  
دات كونيػ C-Dكونيدات كبيرأل     Fusarium mangiferae   A-B الفطر:(276-1يكؿ  

 =A-D 25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 ,Leslie  اليػػكؿ نقػػا  ػف مػػايكروف   E-F =50مػايكروف   وتدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػماؿ 

and Summerell, 2006 ي 

  Fusarium merismoides Cordaالنوع : 
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  بورودوكيا بي ا  او تفرا  او برتقالية : يكوف س CLAتفات الفطر  مي وسط اكار القرنفؿ 
يػكؿ اللميػة   الكونيدات الكبيرأل تكوف تػسيرأل منحنيػة ي يػكؿ اللميػة الطرييػة كابيػة الػي منحنيػة 

ي تسيػم الكونيػدات التػسيرأل  4-3القا دية يير متكيفة بيكؿ جيػد يػبه مثمومػة ي  ػدد الحػواجز 
ببطئ و ندما تسيم   تعد تػفة تتػنيفية يعػوؿ يي مزارع  ذا الفطر ي ا بواغ الكاميدية تتكوف 

 مي ا يػي  ػذا النػوع تقػع وسػط السػزؿ الفطػر  وتكػوف طرييػة بيػكؿ ازواج أو ساسػؿ ذات جػدراف 
: يكوف مستعمرات تنمو بيكؿ بطي  جدا تبدو  امية  PDAممسا  ي تفات الفطر  مي وسط 

لوف المستعمرأل ابيض او اتفر   ا تاحظ يزوؿ يطرية  وا ية مميمة جد  وملاطية تيبه اللميرأل 
او برتقػػالي ويعػػد المػػوف البتقػػالي  ػػو المػػوف اليػػا ع  يالطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي الفطػػر  ػػالمي 

 ي Leslie, and Summerell, 2006  ا نتيار يي معظـ الترم 

  
تدريجػػػػػة   كونيػػػػدات كبيػػػػرأل  Fusarium merismoides   A-Dالفطػػػػر: (277-1يػػػػكؿ  
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف روف  مايك 25=القياس

 

  Fusarium miscanth W.Gams,Klamer & O'Donnellالنوع : 

: السبورودوكيا تكوف برتقالية ياحبة تنتل بيكؿ متبا ػد لاتػة  CLAتفات الفطر  مي وسط 
القميػػػة منحنيػػػة يػػػكؿ اللميػػػة   يػػػي المػػػزارع القديمػػػة ي الكونيػػػدات الكبيػػػرأل مسزليػػػة الػػػي تػػػولجانية 

ي الكونيػػدات التػػسيرأل تتكػػوف  5-3يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ  ػػدد الحػػواجز   ومسػػتدمة 
يسيم البوغ الكاميد  يي  ذا الفطػر ي تػفات الفطػر  مػي   احادية  يياليداتبيكؿ ساسؿ مف 

: يكوف لتؿ بي ا  تنتل تبسات ذ بية يي وسػط ا كػار ي الطػور الجنسػي ييػر  PDAوسط 
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  معػػػروؼ ي  ػػػزؿ الفطػػػر مػػػف الملمفػػػات النباتيػػػة المطمػػػورأل يػػػي التػػػرم الزرا يػػػة يػػػي الػػػدنمارؾ 

Leslie, and Summerell, 2006ي 

 
كونيػػػػدات تػػػػسيرأل  Cكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium miscanth   A-b (:278-1  يػػػػكؿ

ي تدريجػػة  CLAكونيػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  F-Gكونيػػدات  رسػػية اليػػكؿ    D-Eبي ػية   
 F-G= 50مػػػػػايكروف   تدريجػػػػػة القيػػػػػاس يػػػػػي ا يػػػػػكاؿ  A-E= 25يػػػػػاس يػػػػػي ا يػػػػػكاؿ مػػػػػف الق

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف 

  

  Fusarium musarum Logrieco & Marasasالنوع : 
وتوجػػػد   : تسيػػػم كػػػؿ مػػػف السػػػبورودوكيا والكونيػػػدات الكبيػػػرأل  CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 

ي  9-2 ػػدد الحػػواجز   احاديػة ومتعػػددأل  يياليػػداتسػػطة تنيػػا مػػف يػزوؿ  وا يػػة مػػف كونيػدات متو 
ا بواغ الكاميدية موجودأل تنيا ببط  ومتبا دأل وتسيم يي السزوؿ ال وا ية ليس ل ا ميمة تتنيفية 

: ينمػػو  PDAتقػػع وسػػطية يػػي السػػزوؿ ال وا يػػة والسػػزوؿ المطمػػورأل ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
ينػػتل تػػبسات حمػػرا  يػػي وسػػط ا كػػار   يػػزوؿ حمػػرا    مسػػتعمرات دميقيػػة  بسػػر ة نسػػبية بيػػكؿ

 Leslie, and  يالطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي تػػـ  ػػزؿ الفطػػر مػػف نباتػػات المػػوز يػػي بنمػػا

Summerell, 2006ي 
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تدريجػة القيػاس   كونيػدات متوسػطة  Fusarium musarum   A-Fالفطر:( 279-1يكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006   اليكؿ نقا  فمايكروف  25=

 Fusarium napiforme Marasas   Nelson & Rabieالنوع :  

الكونيدات   : يكوف سبورودوكيا برتقالية  مي السزوؿ ال وا ية  CLAي تفات الفطر  مي وسط 
يػػكؿ اللميػػة القميػػة مسػػتدمة   الكبيػػرأل متوسػػطة الطػػوؿ منجميػػة الػػي مسػػتقيمة يػػفاية رميقػػة الجػػدراف 

ي الكونيػػػدات  5-3 ػػدد الحػػواجز   لػػي منحنيػػة ممػػيا بينمػػا يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ ا
بي ػػوية مقموبػػة او ليمونيػػة اليػػكؿ او   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل او مػػف لميتػػيف   التػػسيرأل يػػفاية 
اسػػابيع ي تتكػػوف كونيػػدات متوسػػطة مسزليػػة اليػػكؿ  3تنػػتل بيػػكؿ متبا ػػد بعػػد    رسػػية اليػػكؿ 

تنيػػػا بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة او بيػػػكؿ ساسػػػؿ متػػػير  مػػػي السػػػزوؿ   حػػػواجز  3-1مػػػي تحتػػػو   
: يكػػوف يػػزوؿ يطريػػة بيػػكؿ لتػػؿ يػػي مسػػا مرات  PDAال وا يػػة ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

 moniliforminبعض سا  ت  ػذا الفطػر تنػتل سػمـو   تنتل تبسات ذ بية   بي ا  الموف 
ور الجنسي يير معروؼي سجؿ الفطر مف الترم يالط fumonisinsوحامض الفيوزاريؾ وسموـ 

 Leslie, and  والػػػػذرأل ونباتػػػػات الحبػػػػوم يػػػػي كػػػػؿ مػػػػف ايريقيػػػػا وا رجنتػػػػيف واسػػػػتراليا

Summerell, 2006 ي 



 228 

  
كونيػدات  C  كونيػدات كبيػرأل  Fusarium napiforme     A-B الفطػر:(280-1يػكؿ   

كونيػدات تػسيرأل  E-F  ية اليػكؿ كونيدات تسيرأل  رس D  تسيرأل بي ية الي بي ية مقموبة 
مػػػايكروف ي تدريجػػػة القيػػػاس يػػػي  A-D=25ي تدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ  CLA مػػػي وسػػػط 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F =50ا يكاؿ 

  Fusarium nelsonii  Marasas & Logriecoالنوع :  

ودوكيا بيػػكؿ مطػػرات كريميػػة يػػاحبة المػػوف بعػػد : تبػػدو السػػبور  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط  
وتتػػبا برتقاليػػة يػػاحبة ي الكونيػػدات الكبيػػرأل منحنيػػة متميػػزأل مويػػة ا نحنػػا   نقيػػة   اسػػابيع  2-6

ي الكونيػدات التػسيرأل  5-3 ػدد الحػواجز   يػكؿ اللميػة القا ديػة مدميػة اليػكؿ   اللمية الطريية 
توسػػػطة مسزليػػػة او رمحيػػػة اليػػػكؿ او مسػػػتقيمة الػػػي تكػػػوف الكونيػػػدات الم  والكونيػػػدات المتوسػػػطة 

متعػددأل ي ا بػواغ الكاميديػة  يياليػداتتنيػا بيػكؿ مفػرد مػف    3-0 ػدد الحػواجز   منحنية مميا 
او المػػػدثرأل تتكػػػوف بسػػػر ة وبػػػويرأل وتقػػػع بيػػػكؿ طريػػػي او وسػػػطية يػػػي السػػػزوؿ المسمػػػورأل ي تػػػفات 

وينػتل تػبسات    ػر بي ػا  الػي حمػرا  : يكوف مستعمرات دميقيػة المظ PDAالفطر  مي وسط 
ذات لوف كريمي الي احمر متميزأل يي وسط ا كار يالطور الجنسػي ييػر معػروؼي ينتيػر الفطػر 
  يػي الملمفػات النباتيػة المتواجػدأل يػي التربػة وع جػذور الجػت ومػع دميػؽ الػذرأل يػي جنػوم ايريقيػا 

Leslie, and Summerell, 2006ي 
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كونيػػدات  C-D  كونيػػدات كبيػػرأل  Fusarium nelsonii     A-Bالفطػػر:(281-1يػػكؿ  

 A-D= 25ي تدريجة القيػاس يػي ا يػكاؿ  CLAكونيدات متوسطة  مي وسط  E-Fمتوسطة  
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F =50مايكروف   تدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  Fusarium nisikadoi T.Aoki & Nirenbergالنوع :  

: تكوف السبورودوكيا نادرأل ي الكونيدات الكبيرأل طويمة تنيػا مػف   CLAتفات الفطر  مي وسط 
 ػدد   يكؿ اللمية القمية تكوف حادأل بينمػا يػكؿ اللميػة القا ديػة مدميػة اليػكؿ   السزوؿ الفطرية 

مػي السػزوؿ حواجز ي الكونيدات التسيرأل تكوف بيكؿ ساسؿ   7-3واليا ع يي ا  9-1الحواجز 
 Zig-zagتتميػز الساسػؿ بن ػا بمظ ػر زكػزاؾ   احاديػة  يياليداتال وا ية تولجانية اليكؿ  مي 

: يكػػػوف يػػػزوؿ  PDAي يسيػػػم البػػػوغ الكاميػػػد  يػػػي  ػػػذا الفطػػػر ي  تػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
يطرية بي ا  الي رمادية وينتل تبسات برتقالية يي الوسط يالطور الجنسي يير معروؼي سجؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006   مي البندؽ والحنطة يي الياباف  الفطر
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كونيػػدات  C-D  كونيػػدات كبيػػرأل  Fusarium nisikadoi   A-B الفطػػر:(282-1يػػكؿ   

 A-D =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف كروف ماي E-F= 50مايكروف   تدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 Fusarium nurragi (Summerell &Burgess) Benuon , Summerellالنػوع : 

&Burgess  

  Fusarium avenaceum ssp. Nurragi المرادؼ اليا ع :

: يكوف كونيػدات كبيػرأل  مامػة  مػي سػبورودوكيا برتقاليػة تكػوف  CLAتفات الفطر  مي وسط 
يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة   يػػكؿ اللميػػة القميػػة مسػػتدمة متطاولػػة    ممػػيارميقػػة الجػػدراف منحيػػة 

يتسيػػػم كػػػؿ مػػػف الكونيػػػدات التػػػسيرأل وا بػػػواغ الكاميديػػػة ي تػػػفات  5 ػػػدد الحػػػواجز   متطاولػػػة 
ذات الػػواف بي ػا  او برتقاليػػة او   : يكػوف يػػزوؿ يطريػة  وا يػػة كثيفػة  PDAالفطػر  مػي وسػػط 

  ة يالطور الجنسي يير معػروؼي ينتيػر الفطػر يػي التػرم والل ػروات يػي جنػوم اسػترالياوردي
Leslie, and Summerell, 2006ي 
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كونيػػدات كبيػػرأل   تدريجػػة القيػػاس   Fusarium nurragi   A-D الفطػػر:(283-1يػػكؿ   

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  25=

  

 Fusarium nygamai Burgess & Trimboiالنو: 

: يكػػػػػوف كونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل بػػػػػويرأل  مػػػػػي  CLAتػػػػػفات الفطػػػػػر  مػػػػػي وسػػػػػط اكػػػػػار اوراؽ القرنفػػػػػؿ 
يكؿ اللميػة القميػة متػيرأل ومسػتدمة   سبورودوكيا برتقالية تكوف اسطوانية او منجمية او مستقيمة 

كونيػػدات التػػسيرأل ي ال 5-3 ػػدد الحػػواجز   بينمػػا يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مثمومػػة او مدميػػة اليػػكؿ 
كمػا   احاديػة  يياليػداتمف لمية واحدأل بي ية الي ا ميميجية اليكؿ تنيا بيكؿ ر وس كاذبة مػف 

كونيػػدات يػػي السمسػػمة ومػػد تحتػػو   10متعػػددأل بيػػكؿ ساسػػؿ متػػيرأل امػػؿ مػػف  يياليػػداتتنيػػا مػػف 
الػػي ييػػر   مػػي حػػاجز واحػػد ي ا بػػواغ الكاميديػػة تلتمػػؼ بػػيف سػػا ت  ػػذا الفطػػر مػػف وييػػرأل جػػدا

اسابيع تقع يي السزوؿ الفطريػة  مػي سػطا ا كػار ويػا عة يػي السػزوؿ  4-2تتكوف بعد   يا عة 
يػػفاية الػػي   ال وا يػػة بيػػكؿ مفػػرد او بيػػكؿ ساسػػؿ او بيػػكؿ  ناميػػد ذات سػػطا اممػػس او ليػػف 

: يكػػوف يػػزوؿ يطريػػة بي ػػا  تتػػبا  PDAتػػفرا  يػػاحبة المػػوف ي تػػفاتع الفطػػر  مػػي وسػػط 
كمػػا تنػػتل كتػػؿ بوييػػة يػػي وسػػط   تنػػتل تػػبسات زرمػػا  يػػي وسػػط ا كػػار   دـ العمػػر زرمػػا  مػػع تقػػ

 Gibberella nygamai Klaasen & Nelson  Gibberella المستعمرأل يالطور الجنسي :

fujikuroi  ي ينتيػػر الفطػػر يػػي المنػػاطؽ الحػػارأل والقاحمػػة ويعػػزؿ بيػػكؿ متكػػرر مػػف نباتػػات الػػذرأل
    Leslie, and  والػػػػػرز والتػػػػػرم  وسػػػػػجؿ كػػػػػذلؾ  مػػػػػي القطػػػػػف والحيػػػػػا ش

.
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كونيػػػدات  C-Dكونيػػػدات كبيػػرأل    Fusarium nygamai   A-B الفطػػر:( 284-1يػػكؿ  

 A-D =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLaكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 Leslie, and   اليكؿ نقا  فمايكروف  E-F= 50مميكروف   تدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  
 

Fusarium oxysporum (Schl.) emend. Snyder & Hansen النوع :    

الحامؿ الكونيد   يفاؼ    بسيط  متير أو يير متميز  ف السزؿ الفطػر      يحمػؿ كونيػدات 
رازيف : بيكؿ كتؿ بويية  مػي القمػـ   الكونيػديا  تتكػوف بطريقػة الفيالوسػبور    يػفاية وتكػوف بطػ

مايكروف   زورمية اليكؿ   مع ممة منحنيػة ممػيا  ..0-0.3×05-03.2(5..2-كونيدات كبيرأل  
لايػػا والطػػراز الثػػاني  0  ذات لايػػا مدميػػة معقويػػة مػػع لميتػػيف وسػػطية أسػػطوانية   تتكػػوف مػػف 

- ( مايكروف  لمية واحدأل    أ ميميجية    البوغ الكاميد  5-  ..6×25.8-3كونيدات تسيرأل 
 .Watanabe,2002; Booth 1971;  Nelson et al. 1983مايكروف  22.0-25(5.6
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: يزؿ يطر  وكونيديا كبيرأل    Fusarium oxysporum   :A الفطر:(285-1اليكؿ    

:  كونيديا كبيرأل  وكونيديا تسيرأل  وبوغ  C: كونيديا كبيرأل   Bوكونيديا تسيرأل  وبوغ كاميد   
اليكؿ نقا  ف كونيدات كبيرأل وأبواغ مدثرأل   Eدات كبيرأل   كونيدي:  Dكاميد   

Watanabe,2002. ي 

  Fusarium oxysporum Schlechtendahl emend.Snyder & Hansenالنوع: 

: يكوف كونيدات كبيرأل برتقالية ياحبة ووييرأل  مي السػبورودوكيا  CLAتفات الفطر  مي وسط 
حػواجز  3ويي السالم مستقيمة رميقػة الجػدراف تتكػوف مػف  وتكوف الكونيدات الكبيرأل متيرأل منجمية

  يػكؿ اللميػة القا ديػة مثمومػػة الػي مدميػة اليػػكؿ   يػكؿ اللميػة القميػة متػػيرأل كابيػة نو ػا مػػا   
تنيا مػف يياليػدات احاديػة او مػف حوامػؿ كونيديػة متفر ػة يػي السػبورودوكيا ي الكونيػدات التػسيرأل 

تتكػػوف بيػػكؿ ر وس كاذبػػة  مػػي    ميميجيػػة او كمويػػة اليػػكؿ  ػػادأل مػػف لميػػة واحػػدأل بي ػػية الػػي ا
احادية متػير ي ا بػواغ الكاميديػة تتكػوف بػويرأل يػي السػزوؿ الفطريػة  مػي سػطا ا كػار  يياليدات
تكػػوف مفػػردأل او بيػػكؿ ازواج واحيانػػا  نقوديػػة او بيػػكؿ ساسػػؿ متػػيرأل تقػػع   اسػػابيع  6-4بعػػد 

 PDA  الي لينة الجػدرافي تػفات الفطػر  مػي وسػط طريية او وسطية يي السزؿ الفطر  ممسا
تكػػػوف   : تظ ػػػر المسػػػتعمرات ايػػػكاؿ ملتمفػػػة بيػػػكؿ يػػػزوؿ متبا ػػػدأل بي ػػػا  الػػػي زرمػػػا  يػػػاحبة 

كمػػا ينػػتل   اجسػػاـ حجريػػة م وا يػػة يػػاحبة او م وا يػػة داكنػػة او زرمػػا  يػػي بعػػض  ػػز ت الفطػػر 
لفطػر رطبػة مبتمػة يالطػور الجنسػي وتكوف مسػتعمرأل ا  تبسات زرما  الي داكنة يي وسط ا كار 

يير معروؼي  ذا الفطر  المي ا نتيار ويعد مػف الممر ػات الفطريػة الم مػة والمسػببة لمػرض 
 Leslie, and  الذبوؿ الو ا ي يي العديد مف النباتات كما يوجد مترمـ بيكؿ يا ع يي الترم 

Summerell, 2006ي 
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كونيػدات  C-Dكونيػدات كبيػرأل    Fusarium oxysporum   A-B الفطػر:(286-1يػكؿ  

 A-D =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  E-Fتػػسيرأل   
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F=50مايكروف ي وتدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  

 Fusarium phyllophilum Nirenberg & O'Donnellالنوع : 

 .Fusarium proliferatum var. minus المرادؼ اليا ع :

: نادرا ما يكػوف الفطػر كونيػدات كبيػرأل وسػبورودوكيا واف وجػدت  CLAتفات الفطر  مي وسط 
تكوف رميقة الجدراف منجمية اليكؿ تحتو   مي اكثر مف لمسة حواجز ي اما الكونيػدات التػسيرأل 

احاديػػػة او  يياليػػػداتر وس كاذبػػػة تنيػػػا مػػػف تكػػػوف تػػػولجانية بيػػػكؿ ساسػػػؿ متػػػيرأل او بيػػػكؿ 
: يكػػوف يػزوؿ بي ػػا   PDA  ينػػتل  ػذا الفطػػر ابػواغ كاميديػػة ي تػفاته  مػػي وسػط   متعػددأل 

وينػػتل تػػبسات رماديػػة يػػي وسػػط ا كػػار يالطػػور   تتػػبا  حقػػا رماديػػة زرمػػا  مػػع تقػػدـ العمػػر 
  اوراؽ ا نػػواع النباتيػػة الجنسػػي ييػػر معػػروؼي ينتيػػر الفطػػر يػػي كػػؿ مػػف اوربػػا واليابػػاف  مػػي 

Leslie, and Summerell, 2006ي 
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 C-Eكونيػػػدات تػػػسيرأل    Fusarium phyllophilum   A-B الفطػػػر:( 287-1يػػػكؿ  

مػػػػايكروف ي  A-B= 25ي تدريجػػػػة القيػػػػاس يػػػػي ا يػػػػكاؿ  CLAكونيػػػػدات تػػػػسيرأل  مػػػػي وسػػػػط 
 Leslie, and  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مػػػايكروف  C-E=50وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  

 Fusarium poae (Peck) Wollenweberالنوع : 

:   يكػػػػوف كونيػػػػدات كبيػػػػرأل مػػػػا لػػػػـ تعػػػػرض المسػػػػتعمرأل لايػػػػعة يػػػػوؽ CLAتػػػػفاته  مػػػػي وسػػػػط 
يكؿ اللمية القمية منحنيػة الػي مسػتدمة   البنفسجية واف وجدت تكوف متير نسبيا منجمية اليكؿ 

حػػػواجز ي  3وبيػػػكؿ يػػػا ع  5-3 ػػػدد الحػػػواجز   جيػػػدأل التكيػػػؼ يػػػكؿ اللميػػػة القا ديػػػة مدميػػػة   
الكونيدات التسيرأل راسية الي  رسية اليكؿ ذات حميمات متميزأل مف لمية واحدأل واحيانػا تحتػو  

تنيا بيكؿ  ناميد  مي السزوؿ ال وا ية ي اما ا بواغ الكاميدية تتكوف بيكؿ    مي حاجز واحد 
تنيفيا  تكوف بيكؿ ساسؿ يي السزوؿ الفطرية يػي المسػتعمرات متكرر لكف   يعوؿ  ميه كثيرا ت

: يكوف يػزوؿ يطريػة  وا يػة وييػرأل تعطػي مظ ػر يػعر  الػي  PDAالقديمة ي تفاته  مي وسط 
لػػوف السػػزوؿ الفطريػػة يكػػوف يػػاحم ويميػػؿ الػػي المػػوف ا حمػػر الػػداكف او ا حمػػر   مظ ػػر دميقػػي 

حمرا  الي تفرا  يي وسط ا كار ي الطور الجنسي كما تنتل تبسات   الق وا ي مع تقدـ العمر 
يير معروؼي ينتير  ذا الفطر بيكؿ واسع لكنػه يػا ع يػي السالػم يػي المنػاطؽ المعتدلػة ويعػزؿ 

  ;Booth 1971; Joff , 1974  ػادأل مػف الػذجور والحبػوم وبػاذرات النباتػات الليػبية ي

Nelson et al. 1983. 



 236 

 
كونيػػػػػدات  C-Dكونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل    Fusarium poae   A-B الفطػػػػػر:( 288-1يػػػػػكؿ  
 A-D= 25تدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ   CLAكونيػػػدات تػػػسيرأل  مػػػي وسػػػط  E-Fتػػػسيرألي

 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

  

 Fusarium polyphialidicum Marasas , Nelson , Toussoun & vanالفطػر: 

Wyk  

: يكوف سبورودوكيا بي ا  الي برتقاليػة يػاحبة تنيػا الكونيػدات الكبيػرأل  CLAتفاته  مي وسط 
يكؿ اللمية   يكؿ اللمية القمية منحنية الي مستدمة   مف السزوؿ ال وا ية تكوف سميكة الجدراف 

ومف التعم العثور  مي ا  حواجز 5واليا ع من ا    7-3 دد الحواجز   القا دية مدمية اليكؿ 
يي الوسػط الزر ػي ي امػا الكوينيػدات التػسيرأل تكػوف يػفاية مسزليػة او يػبه تػولجانية تتكػوف مػف 
لميػػة واحػػدأل واحيانػػا تحتػػو   مػػي ثاثػػة حػػواجز تنيػػا مػػف السػػزوؿ ال وا يػػة بيػػكؿ ازواج او بيػػكؿ 

اسػػابع  4-2كػػوف بعػػد ر وس كاذبػػة ولكػػف   تكػػوف بيػػكؿ ساسػػؿ مطمقػػة ي ا بػػواغ الكاميديػػة تت
تتلذ مومع طريي او وسطي يي السزوؿ ال وا ية او يي السزوؿ المسمػورأل يػي    CLA مي وسط 

: يكوف يزوؿ  PDAالوسط وتكوف مفردأل او بيكؿ ازواج او بيكؿ ساسؿ ي تفاته  مي وسط 
الجنسي يطرية كثيفة بي ا  الي برتقالية ياحبة ويكوف تبسات برتقالية يي وسط ا كار يالطور 

يير معروؼي سجؿ الفطر مف الملمفات النباتية يي التربة ومف حبػوم الػذرأل يػي كػؿ مػف ايطاليػا 
 يLeslie, and Summerell, 2006  وجنوم ايريقيا واستراليا 
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 C-Dكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium polyphialidicum   A-B الفطػػر:( 289-1يػػكؿ  

-A  تدريجػػة القيػػاس يػػي ا يػػكاؿ  CLAط كونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػ E-Gكونيػػدات تػػسيرألي

D= 25  مػػػايكروف ي وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿE-G= 50 اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006 ي 

  

 Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenbergالنوع:  

 Gibberella fujikuroi   Gibberella fujikuroi var. intermedia المراديات اليا عة:

الكونيػػػػػػدات الكبيػػػػػػرأل تتكػػػػػػوف بيػػػػػػكؿ  CLAتػػػػػػفات الفطػػػػػػر  مػػػػػػي وسػػػػػػط اكػػػػػػار ورؽ القرنفػػػػػػؿ اؿ 
سبورودوكيا برتقالية يػاحبة مػد يتػعم العثػور  مي ػا اسػطوانيي الػي مسػتقيمة يػكؿ اللميػة القميػة 

ي الكونيػػدات  5-3منحنيػػة بينمػػا يػػكؿ اللميػػة القا ػػدأل ييػػر متكيػػفة بيػػكؿ جيػػد    ػػدد الحػػواجز 
التػػسيرأل تيػػبه  تػػا الطبػػؿ مسػػتوية القا ػػدأل مػػف لميػػة واحػػدأل كمثريػػة اليػػكؿ احيانػػا تتكػػوف بيػػكؿ 
ساسػؿ او بيػػكؿ ر وس كاذبػة ي تسيػػم ا بػواغ الكاميديػػة يػي  ػػذا الفطػر ي تػػفات الفطػر  مػػي 

يكوف يزوؿ  وا ية بي ا  وييرأل تتبا مع تقدـ العمػر زرمػا  الػي ذ بيػة يالطػور  PDAوسط الػ 
 .Gibberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert الجنسػي :

الفطر واسع ا نتيار يي العالـ وينتير يي المناطؽ الزرا ية ويير الزرا ية ويسبم امػراض لكػؿ 
 يLeslie, and Summerell, 2006  مف الذرأل والمانجو ونباتات الرو 
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كونيػػدات  C-Dكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium proliferatum A-Bالفطػػر:(290-1يػػكؿ  
 A-D =25تدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػكاؿ   CLAكونيػػػدات تػػػسيرأل  مػػػي وسػػػط  E-Fتػػػسيرألي

 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F= 50مايكروف ي وتدريجة القياس يي ا يكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

 & Fusarium pseudoanthophilum Nirenberg , O'Dannellالنػػػوع :

Mubatanhema 

يكػػػوف سػػػبورودوكيا تػػػفرا  يػػػاحبة تنػػػتل بيػػػكؿ متبا ػػػد    CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط الػػػػ 
الكونيػػدات الكبيػػرأل اسػػطوانية يػػكؿ اللميػػة القميػػة مسػػتدمة الػػي ما مػػة ويػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة 

ي الكونيػػػػدات التػػػػسيرأل بي ػػػػية متطاولػػػػة الػػػػي بي ػػػػية مقموبػػػػة او  5-3اليػػػػكؿ    ػػػػدد الحػػػػواجز 
احاديػػػة  يياليػػػداتجانية او كمثريػػػة مػػػف لميػػػة واحػػػدأل مػػػد تحتػػػو   مػػػي حػػػاجز واحػػػد تنيػػػأ مػػػف تػػػول

متعددأل  مي السػزوؿ الفطريػة ال وا يػة ي ا بػواغ الكاميديػة تنػتل ولكػف بيػكؿ  يياليداتواحيانا مف 
تقػػع يػػي  CLAييػػر وييػػر وتتطمػػم الػػي اكثػػر مػػف يػػ ريف ح ػػف حتػػي تتكيػػؼ  مػػي وسػػط الػػػ 

تكػػوف يػػزوؿ  PDAيػػي ا كػػار بيػػكؿ ساسػػؿ ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ السػػزوؿ ال وا يػػة و 
 وا يػػػة برتقاليػػػة يػػػاحبة الػػػي بي ػػػا  وينػػػتل تػػػبسات زرمػػػا  داكنػػػة الػػػي رماديػػػة يػػػي وسػػػط ا كػػػار 

 ,Leslie  يالطور الجنسي يير معروؼي ينتير  ذا الفطر يي حقػوؿ الػذرأل يػي جنػوم ايريقيػا 

and Summerell, 2006ي 
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 C-Dكونيدات كبيرأل    Fusarium pseudoanthophilum A-B الفطر:( 291-1يكؿ  

 A-D=تدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿ   CLAكونيدات تسيرأل  مي وسط  E-Fكونيدات تسيرألي
 ,Leslie  اليػكؿ نقػا  ػف مػايكروف  E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي ا يكاؿ  25

and Summerell, 2006ي 

 Fusarium pseudoanthophilum O'Dannell & Mubatanhemaالنوع : 

يكػوف سػبورودوكيا متبا ػدأل وكونيػدات كبيػرأل نػادرا واف وجػدت  CLAتفات الفطر  مػي وسػط الػػ 
ي  3يكػػػػوف يػػػػكؿ اللميػػػػة القميػػػػة معنقػػػػة ويػػػػكؿ اللميػػػػة القا ديػػػػة مدميػػػػة اليػػػػكؿ    ػػػػدد الحػػػػواجز 

كػف بيػكؿ  ػاـ تكػوف مػف لميػة الكونيدات التػسيرأل بي ػية الػي بي ػية مقموبػة مػف لميػة واحػدأل ول
كونيػدات يتتػؼ  10واحدأل تتكوف بيكؿ ر وس كاذبة او بيكؿ ساسؿ متيرأل جدا  تحتو   مػي 

الفطر بانه يكوف تراكيم ليطية حمقية  قيمة تعد تفة تيليتية م مة يي  ذا الفطر ي ا بواغ 
يطريػة بي ػا   يكوف يزوؿ PDAالكاميدية تسيم يي  ذا الفطر ي تفات الفطر  مي وسط الػ 

تنتل تبسات برتقالية الي زرمػا  يػي ا كػار ولاتػة يػي وسػط المسػتعمرأل ي الطػور الجنسػي ييػر 
  معروؼي ينتير الفطر يي المناطؽ ا سػتوا ية يػي كػؿ مػف يانػا ويينيػا الجديػدأل وبنمػا والفمبػيف 

Leslie, and Summerell, 2006ي 
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 Cكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium pseudoanthophilum A-B الفطػػر:( 292-1يػػكؿ  

تدريجػة   CLAكونيػدات تػسيرأل  مػي وسػط  E-Fيػزوؿ حمقيػة اليػكؿ    Dكونيدات تػسيرأل   
مػػايكروف  D-F= 50مػايكروف ي وتدريجػة القيػػاس يػي ا يػكاؿ  A-C =25القيػاس يػي ا يػػكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف 

 Fusarium pseudograminearum Aoki & O'Donnellالنوع: 

 Fusarium graminearum المرادؼ اليا ع:
يكػػوف كونيػػدات كبيػػرأل بيػػكؿ سػػبورودوكيا برتقاليػػة يػػاحبة ي  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ 

وتكوف الكونيدات الكبيرأل اسطوانية الي منحنية واحيانا  مستقيمة   يكؿ اللمية القمية منحنية بينما 
حػػواجز ي تسيػػم  6-5واليػػا ع من ػػا  11-1يػػكؿ    ػػدد الحػػواجز يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة ال

اسػػابيع واف يياب ػػا    4الكونيػػدات التػػسيرأل يػػي مػػزارع  ػػذا الفطػػر ي ا بػػواغ المػػدثرأل تتكػػوف بعػػد 
يعوؿ  ميه مف الناحية التتنيفية ومومع ا يي الكونيدات الكبيرأل او طرييػة او وسػطية يػي السػزوؿ 

تتكػوف بيػكؿ مفػرد او بيػكؿ ساسػؿ وتبػدو يػفاية او تػفرا  يػاحبة  ال وا ية المسمورأل يي ا كػار
يكػػوف يػػزوؿ يطريػػة بي ػػا   PDAذات جػػدراف ممسػػا  او ليػػنة ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط الػػػ 

الػػي تػػفرا  واحيانػػا حمػػرا  يمػػن الفطػػر الطبػػؽ بالكامػػؿ وينػػتل تػػبسات حمػػرا  يػػي وسػػط ا كػػار 
يعػػد  ػػذا الفطػػر  .Gibberella coronicola Aoki & O’Donnell يالطػػور الجنسػػي :

  ممػػرض لمحاتػػيؿ الحنطػػة واليػػعير وينتيػػر يػػي المنػػاطؽ الجايػػة يػػي منػػاطؽ زرا ػػة الحبػػوم 

Leslie, and Summerell, 2006ي 
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كونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل   Fusarium pseudograminearum A-D الفطػػػػػر:( 293-1يػػػػػكؿ  

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  25 =تدريجة القياس

  

 Fusarium pseudonygamai O'Donnell & Nirenbergالنوع : 

: يكوف سبورودوكيا يتعم ميػا دت ا كمػا يتػعم ميػا دأل الكونيػدات  CLAتفاته  مي وسط 
يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة   يػػكؿ اللميػػة مسػػتدمة   الكبيػػرأل و نػػدما توجػػد تكػػوف يػػي السالػػم مسػػتقيمة 

ي الكونيدات التسيرأل بي وية مقموبػة  5-3 دد الحواجز   بيكؿ جيد  مدمية اليكؿ يير متكيفة
تتكوف مف لمية واحدأل  مي يكؿ ر وس كاذبة او يكؿ ساسؿ متػيرأل ي تسيػم   الي تولجانية 

ولكف تظ ر تراكيم منتفلة دالؿ السزؿ الفطر  تبدو   ا بواغ الكاميدية الحقيقية يي  ذا الفطر 
: يكػوف يػزوؿ يطريػة  وا يػة بي ػا  وييػرأل  PDAت الفطر  مي وسط وكان ا ابواغ مدثرأل ي تفا

تنتل تبسات برتقالية الي زرما  يي وسط ا كار ولاتة يي وسط المستعمرأل ي بعض سا  ت 
يالطػور الجنسػي  moniliformin ذا الفطر سامة  يراخ البط  ن ا تنتل سمـو يطرية مػف نػوع 

  تػػػات يػػػي ايريقيػػػا والو يػػػات المتحػػػدأل ا مريكيػػػة ييػػػر معػػػروؼي سػػػجؿ الفطػػػر  مػػػي بعػػػض النبا

Leslie, and Summerell, 2006ي 



 242 

 
 C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium pseudonygamai   A-B الفطػػػر:( 294-1يػػػكؿ  

-Aتدريجػة القيػاس يػي ا يػكاؿ   CLAكونيػدات تػسيرأل  مػي وسػط  E-Fكونيدات تػسيرأل    

D=25 كاؿ  مػػػايكروف ي وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي ا يػػػ-F =E50  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف مػػػايكروف  

Leslie, and Summerell, 2006 ي 

  Fusarium ramigenum O'Donnell & Nirenbergالنوع : 

: تتكوف الكونيدات الكبيرأل يي سبورودوكيا وتكوف نػادرأل بي ػوية  CLAتفات الفطر  مي وسط 
ي  5 ػػػػػدد الحػػػػػواجز   مومػػػػة يػػػػػكؿ اللميػػػػة القا ديػػػػػة مث  يػػػػػكؿ اللميػػػػة القميػػػػػة منحنيػػػػة   مقموبػػػػة 

تتكوف بيكؿ ر وس كاذبة تػسيرأل   الكونيدات التسيرأل بي ية مقموبة مف لمية واحدأل او لميتيف 
:  PDAأو بيكؿ ساسؿ متيرأل ي تسيم ا بواغ الكاميدية يي  ذا الفطر ي تػفاته  مػي وسػط 

 كػار ي بعػض  ػز ت يكوف يزوؿ  وا ية بي ا  نلي وردية برتقالية أو م وا ية حمرا  يي وسػط ا
ي الطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي سػػػجؿ الفطػػػر  مػػػي  moniliformin ػػػذا الفطػػػر تنػػػتل سػػػمـو 

 ي Leslie, and Summerell, 2006  نباتات المطاط يي و ية كارولينا ا مريكية
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كونيػػدات  Cكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium ramigenum   A-B ( الفطػػر: 295-1 يػػكؿ

ي تدريجػة القيػاس يػي  CLAكونيدات تسيرأل  مي وسط   E-Fمتعددأل    يياليدات Dتسيرأل    
 اليػكؿ نقػا مػايكروف  E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ  =A-D 25اإليكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  ف 

 

  Fusarium redolens Wollenweberالنوع : 

 Fusarium oxysporum var. redolens المراديات اليا عة:

: يكوف سبورودوكيا كريميػة الػي م وا يػة يػاحبة متبا ػدأل تحتػو   CLAتفات الفطر  مي وسط 
يػػكؿ اللميػػة   تكػػوف سػػميكة الجػػدراف  F.solaniكونيػػديا كبيػػرأل ميػػاب ة لتمػػؾ التػػي يكون ػػا الفطػػر 

رأل ي الكونيػػدات التػػسي 5-3 ػػدد الحػػواجز   يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ   القميػػة كابيػػة 
تتكػػػوف بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة  مػػػي السػػػزوؿ   بي ػػػية الػػػي اسػػػطوانية مػػػف لميػػػة واحػػػدأل او لميتػػػيف 

احادية ي ا بواغ الكاميدية او المدثرأل وييرأل ولاتة يي المزارع القديمة  يياليداتال وا ية تنيا مف 
او اسابيع تكوف بيكؿ ساسؿ  ندما تكوف طريية او وسطية يي السػزؿ الفطػر   6-4تتكوف بعد 

  ليػػنة الجػػدراف   تكػػوف كرويػػة الػػي بي ػػية اليػػكؿ   يػػي السػػزوؿ الفطريػػة المسمػػورأل يػػي ا كػػار 
  تكػوف المسػتعمرات مسػػتوية تقريبػا  بي ػا  الػي ورديػػة :  PDAممونػة ممػيا ي تػفاته  مػػي وسػط 

تنػػػتل تػػػبسات م وا يػػػة يػػػي وسػػػط ا كػػػار ي الطػػػور الجنسػػػي ييػػػر معػػػروؼي يعػػػد  ػػػذا الفطػػػر مػػػف 
يا عة يي الترم يي المناطؽ المعتدلة وسجؿ مف انواع نباتية ملتمفة ويسبم امػراض الفطريات ال
 ي Leslie, and Summerell, 2006  تعفف الجذور
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كونيػػػدات  E-Hكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium redolens   A-D( الفطػػػر: 296-1  يػػكؿ

 A-H =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط   I-Jتػػسيرأل  
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  I-J =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ 

Summerell, 2006 ي 
Fusarium roseum (Lk.) emend. Snyder & Hansen : النوع 

الحامؿ الكونيد   يفاؼ    بسيط  متير أو يير متميز  ف السزؿ الفطػر      يحمػؿ كونيػدات 
لقمػػػػـ   الكونيػػػػديا  تتكػػػػوف بطريقػػػػة الفيالوسػػػػبور    يػػػػفاية وتكػػػػوف بطػػػػرازيف : كتػػػػؿ بوييػػػػة  مػػػػي ا

(  مايكروف   دسية أو  زورمية اليكؿ   مع ممة 5..- 5-0×(225- 05-00.5كونيدات كبيرأل 
لايػػػا  0منحنيػػػة ممػػػيا   ذات لايػػػا مدميػػػة معقويػػػة مػػػع لميتػػػيف وسػػػطية أسػػػطوانية   تتكػػػوف مػػػف 

لمية     مايكروف   البوغ  0-2مايكروف    3.2-..2×2..2-5رأل والطراز الثاني كونيدات تسي
أبػػػػواغ يػػػػي كػػػػؿ سمسػػػػة  6مػػػػايكروف  م ػػػػوا ي   رأسػػػػي  أكثػػػػر مػػػػف  25-22.0(3.0-الكاميػػػػد  

 يWatanabe,2002 (يالمستعمرات تظ ر الموف ايتفر والورد  ي  

 
 

سيط  متير أو الحامؿ الكونيد   يفاؼ    ب  Fusarium roseum الفطر:(.03-2اليكؿ   
ييػػر متميػػز  ػػف السػػزؿ الفطػػر      يحمػػؿ كونيػػدات كتػػؿ بوييػػة  مػػي القمػػـ   الكونيػػديا  تتكػػوف 

   بطريقة الفيالوسبور    يفاية وتكوف بطرازيف : كونيدات كبيرأل
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 Fusarium sacchari (E.J. Butler ) W . Gamsالنوع:  

 Fusarium subglutinans  Fusarium neoceras; Gibberella المراديػات اليػا عة:

fujikuroi 

و نػػػػد تعػػػػريض   : تتكػػػػوف الكونيػػػػدات الكبيػػػػرأل بيػػػػكؿ متبا ػػػػد  CLAتػػػػفات الفطػػػػر  مػػػػي وسػػػػط 
يػكؿ   المستعمرأل الي ايعة يوؽ البنفسجية ياف ذلؾ يحفز  مي انتاج كونيدات كبيرأل بيكؿ اكثػر 

 3بيكؿ جيد  دد الحواجز يكؿ اللمية القا دية تكوف يير متكيفة   اللمية القمية تكوف منحنية 
ي وبيػػكؿ  ػػاـ يتػػعم ماحظػػة الكونيػػدات الكبيػػرأل ا  بعػػد تعري ػػ ا الػػي ايػػعة يػػوؽ البنفسػػجية ي 

احاديػػػة او متعػػػددأل بي ػػػية  يياليػػػداتالكونيػػػدات التػػػسيرأل وييػػػرأل تتكػػػوف بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة  مػػػي 
فطػػر  مػػي وسػػط اليػػكؿ مػػف لميػػة واحػػدأل ي تسيػػم ا بػػواغ الكاميديػػة يػػي  ػػذا الفطػػر ي تػػفات ال

PDA :يكوف يزوؿ يطرية وييرأل تبدو يػاحبة وتتػبا زرمػا  مػع تقػدـ العمػر يالطػور الجنسػي : 

Gibberella sacchari Summerell & Leslie.  سجؿ الفطر يي كؿ مف اسيا  مي نباتات
 Leslie, and  البنجػػػػر السػػػػكر  و  ػػػػزؿ مػػػػف نباتػػػػات الػػػػذرأل يػػػػي الفمبػػػػيف والمكسػػػػيؾ 

Summerell, 2006ي 

 
كونيػػػدات  D-Eكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium sacchari   A-C (الفطػػػر: 298-1 يػػػكؿ

ي تدريجػػة القيػػاس يػػي  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط   F-Gتػػسيرأل وكونيػػدات متوسػػطة  
مػػػايكروف       F-G50 = مػػػايكروف ي وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي اييػػػكاؿ  A-E =25اإليػػػكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف 
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  Fusarium sambucinum Fuckel sensu strictoالنوع : 

 Fusarium torulosum  Fusarium venentaum المراديات اليا عة:

: يكػػػوف كونيػػػدات كبيػػػرأل ووييػػػرأل بيػػػكؿ سػػػبورودوكيا برتقاليػػػة ي  CLAتػػػفات الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
يكؿ اللمية القا دية تكوف   ة يكؿ اللمية القمية مستدم  الكونيديا الكبيرأل تكوف متيرأل اسطوانية 

  ي الكونيػدات التػسيرأل بي ػوية مػف لميػة واحػدأل الػي لميتػيف  5-3 دد الحػواجز   مدمية اليكؿ 
احاديػػة وتكػػوف نػػادرأل  مػػي  يياليػػداتتتكيػػؼ بيػػكؿ مفػػرد او بيػػكؿ ر وس كاذبػػة تػػسيرأل تنيػػا مػػف 
يياب ػا   يعػػوؿ   اسػابيع  6بعػد  السػزوؿ الفطريػة ال وا يػة ي ا بػواغ الكاميديػة مميمػػة العػدد تتكػوف

  تقػع بيػػكؿ ساسػػؿ او  ناميػػد  مػي سػػطا ا كػػار او مسمػػورأل ييػػه    ميػه مػػف الناحيػػة التتػػنيفية 
حايػػة   يكػػوف حمقػػات مركزيػػة متعػػددأل   : ينمػػو بسػػر ة نسػػبية  PDAتبػػدو ممسػػا ي تػػفات  مػػي 

 Gibberella pulicaris (Fries) Saccardo المسػتعمرأل تكػوف مفتتػة ي الطػور الجنسػي:

var. pulicaris.  مػف العػالـ  متعػددألي سجؿ الفطر  مي كثير مف الملمفات النباتية يي اجػزا  
Leslie, and Summerell, 2006ي 

 
 D-Eكونيػػػػػدات كبيػػػػػرأل    Fusarium sambucinum   A-F (االفطػػػػػر: 299-1  يػػػػكؿ

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف ي  25=تدريجة القياس

 

 Fusarium scirpi Lambotte & Fautreyالنوع : 

 Fusarium equiseti var. bullatum, Fusarium chenopodium المراديات اليا عة :
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: يكوف سبورودوكيا برتقالية الموف يا عة لكن ا تتكيؼ ببط  ي  CLAتفات الفطر  مي وسط  
يػكؿ اللميػة القميػة مسػتدمة   تتميز بان ػا منحنيػة الكونيدات الكبيرأل طويمة اسطوانية رمية الجدراف 

ي  7-6 ػػػػدد الحػػػػواجز   يػػػػكؿ اللميػػػػة القا ديػػػػة مدميػػػػة اليػػػػكؿ متكيػػػػفة بيػػػػكؿ جيػػػػد   متطاولػػػػة 
مفػػردأل او بيػػكؿ   الكونيػػدات التػػسيرأل ا ميميجيػػة مػػف لميػػة واحػػدأل مػػد تحتػػو   مػػي ثاثػػة حػػواجز 

ددأل ي ا بػػػػواغ الكاميديػػػػة وييػػػػرأل يػػػػي احاديػػػػة او متعػػػػ يياليػػػػداتتنيػػػػا مػػػػف   ر وس كاذبػػػػة تػػػػسيرأل 
تقػع بيػكؿ ساسػػؿ يػي السػزؿ الفطػر تكػػوف ذات   اسػابيع  6-4المسػتعمرات القديمػة تتكيػؼ بعػػد 

 PDAجدراف ممسا  يفاية تتبا م وا ة الي تفرا  مع تقدـ العمر ي تػفات الفطػر  مػي وسػط 
ي م وا يػة مػع تقػدـ  مػر : ينمو الفطر بسػر ة يا قػة ويكػوف يػزوؿ يطريػة وييػرأل بي ػا  تتحػوؿ الػ

المسػػتعمرأل يالطػػور الجنسػػي ييػػر معػػروؼي ينتيػػر الفطػػر يػػي معظػػـ التػػرم يػػي المنػػاطؽ القاحمػػة 
 يLeslie, and Summerell, 2006  ويبه القاحمة 

  
كونيػدات تػسيرأل  D-Eكونيػدات كبيػرأل    Fusarium scirpi   A-C (الفطػر:300-1  يػكؿ

 F-H   كونيدات تسيرأل  مي وسطCLA تدريجػة القيػاس يػي اإليػكاؿ  يA-E =25  مػايكروف
 Leslie, and  اليػػكؿ نقػػا  ػػف مػػايكروف  F-H =50ي وتدريجػػة القيػػاس يػػي اييػػكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

  Fusarium semitectum Berkeley & Ravenelالنوع : 

 Fusarium pallidoroseum  Fusarium incarnatum المراديات اليا عة:
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يػكؿ   : الكونيدات الكبيرأل يير يا عة واف وجدت منحنية مميا  CLAمي وسط تفات الفطر  
ي  5-3 ػػدد الحػػواجز   يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ   اللميػػة القميػػة منحنيػػة الػػي مسػػتدمة 

الكونيدات المتوسطة والكونيدات التسيرأل تعػد تػفة مميػزأل ل ػذا النػوع مسػتقيمة تيػبه المسػزؿ تنيػا 
متعػػددأل  مػػي السػػزوؿ ال وا يػػة يمكػػف ماحظت ػػا بسػػ ولة  ن ػػا تبػػدو ميػػاب ة آلذاف  يياليػػدات مػػي 

ا رنػػم ي ا بػػواغ الكاميديػػة موجػػودأل لكػػف ييػػر يػػا عة كمػػا اف يياب ػػا   يعػػوؿ  ميػػه مػػف الناحيػػة 
التتنيفية توجد بيكؿ مفرد او بيكؿ ساسؿ يي السزؿ الفطر  لكن ػا تكػوف مفػردأل يػي الكونيػدات 

اليكؿ ممسا  تبدو يفاية وتتبا تفرا  المف مع تقػدـ العمػر ي تػفاته  مػي وسػط  تكوف راسية  
PDA  يكػوف يػزوؿ يطريػة  وا يػة كثيفػة ووييػرأل بي ػا  تتػبا م وا يػة مػع تقػدـ   : ينمو بسػر ة

تنػػتل تػػبسات م وا يػػة وسػػط ا كػػار ي ينػػتل الفطػػر سػػمـو يطريػػة متنو ػػة منػػه    مػػر المسػػتعمرأل 
apicidins  وbeauvericin  وmoniliformin   وسػػػػػػػػػػػػػػػمـو الترايكوتسػػػػػػػػػػػػػػػيف والزيرالينػػػػػػػػػػػػػػػوف ي

مستلمتات مزر ة  ذا الفطر ل ػا يعاليػة مومفػة لنمػو الحيػرات ي الطػور الجنسػي ييػر معػروؼي 
ينتيػػر بيػػكؿ منػػتظـ  مػػي ا جػػزا  النباتيػػة ال وا يػػة يػػي المنػػاطؽ ا سػػتوا ية ويػػبه ا سػػتوا ية كمػػا 

 Leslie, and  يترايػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػع تعفنػػػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػػػػوز الملػػػػػػػػػػػزوف 

Summerell,2006ي

 
كونيػدات  C-Dكونيػدات كبيػرأل    Fusarium semitectum   A-B(الفطػر: 301-1  يػكؿ

 A-D =25ي تدريجة القياس يي اإليكاؿ  CLAكونيدات متوسطة  مي وسط   E-Fمتوسطة  
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ 

Summerell, 2006 ي 
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Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. emend. Snyder النوع  :   

& Hansen 

مايكروف   يفاؼ    بسػيط       يحمػؿ كونيػدات كتػؿ  0.6-0.0 × 235-52الحامؿ الكونيد  
بوييػػة  مػػي القمػػـ   الكونيػػديا  تتكػػوف بطريقػػة الفيالوسػػبور    يػػفاية وتكػػوف بطػػرازيف : كونيػػدات 

(  مايكروف   دسية أو  زورمية اليكؿ   مع ممػة 3.8- 3.0-0.3 ×53.0-62.5( 03.0أل  كبير 
لايػا  5-6منحنيػة ممػيا   ذات لايػا مدميػة معقويػة مػع لميتػيف وسػطية أسػطوانية   تتكػوف مػف 

لميػػة   0-2(  مػػايكروف   3.6- 6.3-0.0×(5..2- 25-0..والطػػراز الثػػاني كونيػػدات تػػسيرأل 
مػػايكروف  م ػوا ي   رأسػي  مفػرد يالمسػػتعمرات  25-22.0(3.0-الكاميػد      مػايكروف   البػوغ

 & .Nectria haematococca Berk تظ ػر المػوف ايتػفر والػورد  ي الطػور الجنسػي :

Broome  يWatanabe,2002; Joff , 1974 
 

 

 
 

وكونيديػػدات  : حامػػؿ كونيػػد   -Fusarium moniliforme   :A  C(  302-1اليػػكؿ   
اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف اليػػػكؿ كونيػػػدات كبيػػػرأل  Eوكونيديػػػدات كبيػػػرأل    حامػػػؿ كونيػػػد  :  D تػػسيرأل 

Watanabe,2002ي 
 

 .Fusarium solani (Nartius) Appel & Wollenweber emend النػػوع :

Snyder & Hansen 

  Nectria haematococca المرادؼ اليا ع:
يػػكؿ   تقيمة الػػي منحنيػػة ممػػيا : الكونيػػدات الكبيػػرأل  ري ػػة نسػػبيا مسػػ CLAتػػفاته  مػػي وسػػط 

يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ متميػػزأل أو اسػػطوانية او   اللميػػة القميػػة مسػػتديرأل الػػي منحنيػػة 
ي الكونيدات التسيرأل تكوف بي ية الي ا ميميجية  7-5 دد الحواجز   مثمومة او مستديرأل الن اية 

تنيػا بيػكؿ ر وس كاذبػة   حػاجز  2-1او مسزلية اليكؿ تتكػوف منلميػة واحػدأل ومػد تحتػو   مػي 
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احاديػػػة ي ا بػػػواغ الكاميديػػػة او المػػػدثرأل تتكػػػوف بيػػػكؿ يػػػا ع  يياليػػػدات مػػػي السػػػزوؿ ال وا يػػػة مػػػف 
تقػػػع يػػػي وسػػػط السػػػزوؿ الفطريػػػة او بيػػػكؿ طريػػػي او  مػػػي ا يػػػرع   اسػػػابيع  4-2وبسػػػر ة لػػػاؿ 

ذات يػكؿ را سػي   سػؿ متػيرأل الجانبية القتيرأل وتكوف مفػردأل او بيػكؿ ازواج واحيانػا بيػكؿ سا
: يكػوف يػزوؿ يطريػة متبا ػدأل  PDAاو بي ي وجدران ا ممسا  الي لينة ي تفاتع  مػي وسػط 

بي ا  الي كريمية الموف ي ينتل سبورودوكيا كثيفة كريمية زرما  أو ل را  ي العديد مف العػز ت 
 Haemanectria haematococca   تنػػػػتل تػػػػبسات يػػػػي الوسػػػػط يالطػػػػور الجنسػػػػي:

(Berkeley & Broome) Samuels & Nirenberg. الفطر  المي ا نتيار يعزؿ بيكؿ  ي
منػػػتظـ مػػػف التػػػرم يػػػي ملتمػػػؼ الظػػػروؼ البي يػػػة ويعػػػد ممػػػرض لعػػػدد واسػػػع مػػػف ا نػػػواع النباتيػػػة 

 , Joff ولاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار ي

1974

 
  كونيدات تسيرأل C-Dكونيدات كبيرأل    Fusarium solani   A-B ( الفطر:303-1  يكؿ

 E-G   كونيدات تسيرأل  مي وسطCLA  ي تدريجة القياس يػي اإليػكاؿA-D =25  مػايكروف
 F-G= 50مػػػايكروفي وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي اييػػػكاؿ  E 100ي وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي اييػػػكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف 

  

 Fusarium sporotrichioides Sherbakoffالنوع :  

 .Fusarium tricinctum, Fusarium sporotrichiella var لمراديػػات اليػػا عة:ا

sporotrichioides  
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: ينػتل كونيػدات كبيػرأل ووييػرأل يػي سػبوردوكيا برتقاليػة تػسيرأل او  CLAتفات الفطر  مي وسػط 
يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة   يػكؿ اللميػػة القميػػة منحنيػػة الػي مسػػتدمة  متوسػطة الطػػوؿ منجميػػة اليػػكؿ 

ي الكونيدات المتوسطة والكونيدات التسيرأل تتكوف مػف لميػة  5-3 دد الحواجز   مية ومثمومة مد
تنيػػا  مػػي   واحػػدأل كمثريػػة اليػػكؿ او تحتػػو   مػػي حػػاجز وتكػػوف ا ميميجيػػة الػػي مسزليػػة اليػػكؿ 

 ػػػدد   احاديػػػة او متعػػػددأل  يياليػػػداتالسػػػزوؿ الفطريػػػة ال وا يػػػة مفػػػردأل او بيػػػكؿ ر وس كاذبػػػة مػػػف 
اسػػابيع  4-2حػػواجز احيانػػا ي ا بػػواغ المػػدثرأل تتكػػوف بسػػر ة بعػػد  5تػػؿ الػػي اكثػػر مػػف حػػواجز ي

وتكوف مفردأل او بيكؿ ساسؿ يي دالػؿ السػزوؿ الفطريػة وتبػدو راسػية اليػكؿ ذات جػدراف ممسػا  
: يكػػوف  PDAتكػػوف يػػفاية وتتحػػوؿ  حقػػا الػػي م وا يػػة مػػع تقػػدـ العمػػر ي تػػفاته  مػػي وسػػط   

ريعة  تكوف بي ا  الي حمرا  يػاحبة وتتحػوؿ  حقػا الػي داكنػة المػوف مػع يزوؿ يطرية كثيفة وس
تقدـ العمر يالطور الجنسي يير معروؼي واسع ا نتيار يي العالـ لاتة يي المنػاطؽ المعتدلػة 

  Leslie, and Summerell, 2006ي 

 
 Cكونيػػػػدات كبيػػػػرأل    Fusarium sporotrichioides   A-B ( الفطػػػػر :304-1  يػػػػكؿ
كونيػدات تػسيرأل  مػي   E-Fكونيػدات متوسػطة     Dيدات تسيرأل كمثرية و رسية اليػكؿ  كون

مػايكروف ي وتدريجػة القيػاس يػي اييػكاؿ  A-D= 25ي تدريجة القياس يي اإليػكاؿ CLAوسط 
E-F= 50  اليكؿ نقا  ف مايكروف  Leslie, and Summerell, 2006ي 

 

 Fusarium sterilihyphosum Britz , Marasas & Wingfieldالنوع :  

 Fusarium subglutinans المرادؼ اليا ع:
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: يكػػوف سػػبورودوكيا كريميػػة الػػي برتقاليػػة المػػوف ذات كونيػػدات  CLAتػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
يػػكؿ اللميػػة   يػػكؿ اللميػػة القميػػة معنقػػة ممػػيا   كبيػػرأل نػػادرأل واف وجػػدت تكػػوف طويمػػة ايػػطوانية 

ي الكونيػدات التػسيرأل بي ػية مقموبػة او بي ػوية مػف  5-3جز  دد الحوا  القا دية مدمية اليكؿ 
 يياليػػداتتتكػػوف بيػػبه ر وس كاذبػػة  مػػي السػػزوؿ الفطريػػة ال وا يػػة مػػف   لميػػة واحػػدأل او لميتػػيف 

: يكػػوف  PDAاحاديػة او متعػػددأل ي تسيػم ا بػػواغ الكونيديػة يػػي  ػذا الفطػػر ي تػفاته  مػػي وسػط 
تػػؿ ينػػتل تػػبسات ورديػػة الػػي ذ بيػػة يػػي وسػػط مسػػتعمرات بي ػػا  ذات يػػزوؿ يطريػػة بيػػكؿ ل

ا كار ي الطور الجنسي يير معروؼي يترايػؽ  ػذا الفطػر مػع النػورات الز ريػة لنبػات المػانجو يػي 
 يLeslie, and Summerell, 2006  جنوم ايريقيا 

 
 C-Dكونيػػػدات كبيػػػرأل    Fusarium sterilihyphosum   A-B( الفطػػػر:305-1  يػػػكؿ

ي CLAكونيػػدات تػسيرأل  مػي وسػػط  G-Hيػػزوؿ يطريػة حمزونيػة    E-F كونيػدات تػسيرأل   
 E-H =50مػػايكروف ي وتدريجػػة القيػػاس يػػي اييػػكاؿ  A-D =25تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف 

  

 , Fusarium subglutinans ( Wollenweber & Reinking) Nelsonالنػوع  : 

Toussoun & Marsas  
 Fusarium moniliforme var. subglutinans  Fusarium المراديات اليا عة:

sacchari var. subglutinans; Gibberella fujikuroi 
: يكوف الفطر كونيدات كبيرأل متبا دأل مطابقة ليكؿ  CLAتفاته  مي وسط اكار اوراؽ القرنفؿ 

يػػػػكؿ اللميػػػػة   يػػػػكؿ اللميػػػػة القميػػػػة منحنيػػػػة    G.fugikuroiالكونيػػػػدات التػػػػي يكون ػػػػا الفطػػػػر 
ي الكونيدات التػسيرأل بي ػية مػف لميػة  3 دد الحواجز   القا دية تكوف يير متكيفة بيكؿ جيد 
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احاديػػة او  يياليػػداتواحػػدأل تتكػػوف بيػػكؿ ر وس كاذبػػة  مػػي السػػزوؿ الفطريػػة ال وا يػػة وتنيػػا مػػف 
: يكػوف يػزوؿ يطريػة  PDAاته  مػي وسػط متعددأل ي تسيم ا بواغ المدثرأل يي  ػذا الفطػر ي تػف

 وييػػػػرأل تبػػػػدو بي ػػػػا  تتحػػػػوؿ  حقػػػػة الػػػػي زرمػػػػا  مػػػػع تقػػػػدـ  مػػػػر المسػػػػتعمرأل يالطػػػػور الجنسػػػػي:

Gibberella subglutinans Nelson, Toussoun & Marasas. يعػد الفطػر ممر ػا  ي
 ي Leslie, and Summerell, 2006  لمذرأل ويوجد يي المناطؽ الباردأل لزرا ة الذرأل 

 
كونيػدات  C-Dكونيدات كبيرأل    Fusarium subglutinans   A-B الفطر:(306-1 يكؿ

 A-D =25ي تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط E-F تػػسيرأل   
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف  E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ 

Summerell, 2006ي 

  

 Fusarium succisae ( Schroter) Saccardoالنوع : 

: يكػوف سػبورودوكيا برتقاليػة متبا ػدأل بطي ػة  CLAتفات الفطر  مي وسػط اكػار اوراؽ الفرنفػؿ 
يكؿ اللمية القمية منحنية ومستدمة   التكوف ي الكونيدات الكبيرأل منجمية الي منحنية بيكؿ متميز 

ي الكونيػػدات التػػسيرأل بي ػػية مػػف لميػػة  3جز  ػػدد الحػػوا  يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ   
تتكوف بيكؿ ر وس   ومد تحتو   مي بعض الحميمات   حاجز  2-1واحدأل واحيانا تحتو   مي 

احاديػػة او متعػػددأل ي تسيػػم ا بػػواغ الكاميديػػة يػػي  ػػذا  يياليػػداتكاذبػػة  مػػي السػػزوؿ ال وا يػػة مػػف 
يعة النمػػو بي ػػا  تتحػػوؿ الػػي : يكػػوف مسػػتعمرات سػػر  PDAالفطػػر ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 

تنػتل تػبسات ورديػة يػػي وسػط ا كػار ي الطػور الجنسػػي   رماديػة زرمػا  او حمرا مػع تقػدـ العمػػر 
 ,Leslie  يػي اوربػا  Dipsacaceaeييػر معػروؼي سػجؿ الفطػر  مػي بعػض نباتػات  ا مػة 
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and Summerell, 2006 ي

 
كونيدات تسيرأل   G-Iيرأل   كونيدات كب Fusarium succisae   A-D الفطر:(307-1 يكؿ

مػػايكروف ي وتدريجػػة القيػػاس يػػي  A-F =25   تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ CLA مػػي وسػػط 
 ي Leslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  G-I= 50اييكاؿ 

 Fusarium thapsinum Klittich , Leslie , Nelson & Marasasالنوع  :  

 Fusarium moniliforme, Gibberella fujikuroi المراديات اليا عة:
ي  G.fujikuroi: يكوف كونيدات كبيرأل مطابقة لتمؾ التي يكون ا الفطر  CLAتفته  مي وسط 

يكؿ   السبورودوكيا تكوف برتقالية ياحبة نادرأل مد يتعم ماحظت ا مسمورأل يي السزوؿ الفطرية 
 ػدد الحػواجز   ا دية مدمية اليكؿ يقيرأل التكيؼ يكؿ اللمية الق  اللمية القمية منحنية ومستدمة 

ي الكونيػػػدات التػػػسيرأل مسػػػتوية القا ػػػدأل  رسػػػية اليػػػكؿ تتكػػػوف منلميػػػة واحػػػدأل تنيػػػا بيػػػكؿ  3-5
احاديػػة  مػػي  يياليػػداتساسػػؿ طويمػػة او بيػػكؿ ر وس كاذبػػة  مػػي السػػزوؿ الفطريػػة ال وا يػػة مػػف 

ديػػة يػػي  ػػذا الفطػػر ي تػػفاته  مػػي وسػػط يػػكؿ ازواج تيػػبه اذاف ا رنػػم ي تسيػػم ا بػػواغ الكامي
PDA  يكػػوف يػػزوؿ يطريػػة  وا يػػة كثيفػػة بي ػػا  تتػػبا داكنػػة زرمػػا  مػػع تقػػدـ العمػػر ي تسيػػم :

 Gibberella thapsina السػػبورودوكيا واف وجػػدت تكػػوف برتقاليػػة يػػاحبة يالطػػور الجنسػػي:

Klittich, Leslie, Nelson & Marasas.  أل ويسبم تعفف يعد  ذا الفطر ممرض لنباتات الذر
 الساؽ وينتير اينما تزرع الذرأل ي
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كونيػػدات  E-Fكونيػػدات كبيػػرأل    Fusarium thapsinum   A-D الفطػػر:(308-1يػػكؿ 

 A-F =25   تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ  CLAكونيػػدات تػػسيرأل  مػػي وسػػط  G-I  تػػسيرأل 
 Leslie, and  ف   اليكؿ نقامايكروف  G-I= 50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ 

Summerell, 2006 ي 

 

 Fusarium torulosum (Berkley & Curtis) Nirenbergالنوع : 

 .Fusarium sambucinum, Fusarium sambucinum var المراديػػات اليػػا عة:

coeruleum, Fusarium venenatum 

ورودوكيا : يكػػػوف كونيػػػدات كبيػػػرأل وييػػػرأل  مػػػي سػػػب CLAتػػػاته  مػػػي وسػػػط اكػػػار اوراؽ القرنفػػػؿ 
يػػكؿ اللميػػة القميػػة مسػػتدمة بينمػػا   منجميػػة   برتقاليػػة تتكيػػؼ بػػبط  ي الكونيػػدات الكبيػػرأل متػػير 

ي الكونيػػدات التػػسيرأل بي ػػية اليػػكؿ مػػف  5 ػػدد الحػػواجز   يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ 
مػػف   تنيػػا مػػف السػػزوؿ الفطريػػة مفػػردأل او بيػػكؿ ر وس كاذبػػة تػػسيرأل   لميػػة واحػػدأل او لميتػػيف 

تقع بيكؿ ساسػؿ   اسابيع  4-2احادية ي ا بواغ الكامدية او المدثرأل تتكوف بويرأل بعد  يياليدات
: ينمػػػو  PDAممسػػػا  ييػػػر ممونػػػة ي تػػػفاته  مػػػي   طويمػػػة او  ناميػػػد يػػػي وسػػػط السػػػزؿ الفطػػػر  

تظ ػػر حمقػػات مركزيػػة   المػػزارع بيػػكؿ بطػػي  يػػزوؿ بي ػػا  المػػوف تتػػبا ممنػػوأل مػػع تقػػدـ العمػػر 
 Gibberella pulicaris كما تنتل تبسات حمرا يي وسػط ا كػار ي الطػور الجنسػي:  ة  يق

var. minor Wollenweber.  ينتير الفطػر يػي معظػـ التػرم و مػي ملحتمػؼ ا نػواع النبػاتي
 يLeslie, and Summerell, 2006  يي المناطؽ المعتدلة 
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كونيػدات تػسيرأل  Dكبيرأل   كونيدات  Fusarium torulosum   A-Cالفطر:(309-1يكؿ 

مػػايكروف ي وتدريجػػة القيػػاس يػػي  A-C =25   تدريجػػة القيػػاس يػػي اإليػػكاؿ  CLA مػػي وسػػط 
 ي Leslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف  D =50 اليكؿ

 

 Fusarium tricinctum (Corda) Saccardoالنوع : 
 .Fusarium sporotrichioides, Fusarium sporotrichioides var المراديات اليا عة:

tricinctum 

تكوف متيرأل   : يكوف كونيدات كبيرأل  مي سبورودوكيا برتقالية ياحبة  CLAتفاته  مي وسط 
يكؿ اللمية القا دية مدمية اليػكؿ متكيػفة بيػكؿ جيػد   يكؿ اللمية القمية منحية الي مستدمة   
او بي ية او كمثريػة اليػكؿ مػف لميػة واحػدأل  ي الكونيدات التسيرأل  رسية 5-3 دد الحواجز   

مػػػد تكػػػوف ذات حميمػػػات يػػػي ما ػػػدأل الكونيػػػدات التػػػسيرأل تنيػػػا مػػػف السػػػزوؿ   واحيانػػػا مػػػف لميتػػػيف 
احاديػة ي ا بػواغ الكاميديػة او  يياليػداتتنيػا مػف   الفطرية ال وا يػة بيػكؿ ر وس كاذبػة تػسيرأل 

تنيػا بػبط  بعػد اكثػر   مف الناحية التتنيفية  المدثرأل تتكوف يي مزر ة الفطر لكف   يعوؿ  مي ا
اسابيع وتقع بيكؿ وسطي او طريي او بيكؿ ساسؿ متيرأل او مفردأل تكوف راسػية اليػكؿ  6مف 

يكػوف يػزوؿ يطريػة كثيفػة   : ينمػو بسػر ة يا قػة  PDAتفاته  مػي وسػط   ذات جدراف ممسا  
تنػػػتل   و ذ بيػػػة مػػػع تقػػػدـ العمػػػر ووييػػػرأل يػػػي البدايػػػة تكػػػوف بي ػػػا  ثػػػـ تتػػػبا ورديػػػة او حمػػػرا  ا

 ,Gibberella tricincta El-Gholl تػبسات حمػرا  يػي وسػط ا كػار ي الطػور الجنسػي :

McRitchie, Schoulties & Ridings.  تػـ  ػزؿ الفطػر مػف العديػد مػف ا جػزا  النباتيػة يػي
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 ,Leslie, and Summerell  ملتمػؼ منػاطؽ العػالـ ويبػدو يػا عا يػي المنػاطؽ المعتدلػة 

 ي2006
 

 
كونيدات تسيرأل  Cكونيدات كبيرأل    Fusarium tricinctum   A-B الفطر:(310-1يكؿ 

   تدريجػة القيػاس يػي  CLA مػي وسػط  E-Fكونيػدات  رسػية اليػكؿ    Dبي وية اليػكؿ   
 اليػكؿ نقػا مػايكروف  E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ  A-D =25اإليكاؿ 

 يLeslie, and Summerell, 2006  ف 

 Fusarium udum Butlerالفطر:  

الكونيػدات الكبيػرأل   : يكػوف سػبورودوكيا ورديػة وييػرأل الكونيػدات الكبيػرأل  CLAتفاته  مي وسط 
تكػػوف مسػػنتقيمة الػػي منحنيػػة ممػػيا ذات لميػػة مميػػة منحنيػػة أو كابيػػة اليػػكؿ ولميػػة ما ديػػة مدميػػة 

حواجز ي الكونيدات التػسيرأل مسزليػة او بي ػية مػف  3وبيكؿ يا ع  5-1 دد الحواجز   اليكؿ 
احاديػػة ي  يياليػػداتتنيػػا بيػػكؿ ر وس كاذبػػة  مػػي السػػزوؿ ال وا يػػة مػػف   لميػػة واحػػدأل او لميتػػيف 

اسػابيع تقػع يػي وسػط السػزوؿ الفطريػة بيػكؿ ازواج او  6-4ا بواغ الكاميدية وييرأل تتكيؼ بعد 
الكونيػػديا الكبيػػرأل وتكػػوف راسػػية اليػػكؿ يػػفاية ذات ساسػػؿ او  ناميػػد ومػػد توجػػد مفػػردأل يػػي دالػػؿ 

: يكوف مزارع مستوية بي ا  تتحوؿ الػي ذ بيػة  PDAجدراف ممسا  ي تفات الفطر  مي وسط 
 .Gibberella indica B. Rai & R. S او ورديػػة مػػع تقػػدـ العمػػر ي الطػػور الجنسػػي:

Upadhyay    يسػػبم مػػرض الػػذبوؿ يػػي نباتػػات الباميػػا  والموبيػػاpea)  ينتيػػر يػػي جنػػوم اسػػيا
 يLeslie, and Summerell, 2006  وايريقيا وال ند 
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كونيػدات تػسيرأل    E-Fكونيدات كبيرأل    Fusarium udum   A-D الفطر:(311-1يكؿ 
G-I  كونيدات تسيرأل  مي وسطCLA  تدريجة القياس يػي اإليػكاؿ   A-F =25  مػايكروف ي

 Leslie, and  اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف روف مػػػايك G-I =50وتدريجػػػة القيػػػاس يػػػي اييػػػكاؿ 

Summerell, 2006ي 

 Fusarium venenatum Nirenbergالنوع :   
 .Fusarium sambucinum, Fusarium sambucinum var المراديات اليا عة:

coeruleum, Fusarium torulosum 

م وا يػة ي ينتل كونيدات كبيرأل وييرأل  مي سبورودوكيا حمرا  الي  CLAتفات الفطر  مي وسط 
يػػكؿ اللميػػة القميػػو مسػػتدمة بينمػػا يػػكؿ   تكػػوف الكونيػػديا الكبيػػرأل متػػير اسػػطوانية منجميػػة اليػػكؿ 

ي تسيػػم الكونيػػدات التػػسيرأل يػػي  ػػذا الفطػػر ي  5 ػػدد الحػػواجز   اللميػػة القا ديػػة مدميػػة اليػػكؿ 
كابيػػة يػػػي اسػػػابيع توجػػد مفػػردأل او بيػػػكؿ ساسػػؿ  4ا بػػواغ الكاميديػػة وييػػرأل نسػػػبيا تتكػػوف بعػػد 

:  PDAالسػػزوؿ الفطريػػة ويػػي اللايػػا الوسػػطية لمكونيػػدات الكبيػػرأل ي تػػفات الفطػػر  مػػي وسػػط 
ينمو بسر ة متوسطة مكوف يزوؿ يطرية طويمة وكثيفة مطنية المظ ػر بي ػا  تتحػوؿ  حقػا الػي 

 ينػتل تػبسات حمػػرا  يػي وسػط ا كػار يالطػػور  برتقاليػة داكنػة او رماديػة حمػرا  مػػع تقػدـ العمػر 
 ,Leslie  الجنسي يير معروؼي ينتير الفطر  مي انواع نباتية ملتمفة ويي التػرم يػي اوربػا 

and Summerell, 2006ي 
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 =كونيػدات كبيػرأل ي وتدريجػة القيػاس Fusarium venenatum   A-I الفطػر:(312-1يػكؿ 
 يLeslie, and Summerell, 2006  اليكؿ نقا  ف مايكروف 50
 

Fusarium ventricosum Appel & Wollenw النوع  :   
مػػػػايكروف    يػػػػفاؼ    32-60.5مػػػػايكروف وطولػػػػة يػػػػي اييػػػػرع   252-205الحامػػػػؿ الكونيػػػػد  

مػايكروف   مػي مممػة كػؿ يػرع   05-22طويؿ   متفرع    محيطي الترتيم     يحمؿ كتؿ بوييػة 
( 03.0بيػػػرأل  بطريقػػػة الفيالوسػػػبور    يػػػفاية وتكػػػوف بطػػػرازيف : كونيػػػدات ك تتكيػػػؼ   الكونيػػػديا  

(  مػػايكروف   دسػػية أو  أ ميميجيػػة متطاولػػة    مػػع ممػػة منحنيػػة 3.8- 0.3-3.0 ×62.5-53.0
لايػا والطػراز  5-0مميا   ذات لايا مدمية معقويػة مػع لميتػيف وسػطية أسػطوانية   تتكػوف مػف 

لبوغ مايكروف   تتكوف مف لمية واحدأل     يفاية  ا  5-ي2 ×22.6-..6الثاني كونيدات تسيرأل 
مػػػػػايكروف  م ػػػػػوا ي   رأسػػػػػي  مفػػػػػرد يالمسػػػػػتعمرات تظ ػػػػػر المػػػػػوف ايتػػػػػفر   8.8-3.0الكاميػػػػػد 

والػػورد  ي المسػػتعمرات  مػػي وسػػط أكػػار البطاطػػا والسػػكر  تكػػوف  وا يػػة   المسػػتعمرات م وا يػػة 
 .Nectria ventricosa C يػاحبة أو تػفرا  يػاحبة أوم وا يػة الػي  ورديػة ي الطػور الجنسػي:

Booth يWatanabe,2002ي 
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: حامػػؿ كونيػػد  وكونيديػػػدات   Fusarium ventricosums :A الفطػػر:(313-1اليػػكؿ    
: كونيديػدات كبيػرأل وتػسيرأل  C: حامؿ كونيد  مع أيرع متطاولػة وكونيػدات تػسيرأل   -Bتسيرأل 

 : كونيدات كبيرأل وأبواغ كاميدية   ي Dوياحظ الكونيدات التسيرأل تحمؿ أبواغ كاميدية 
 

 Fusarium verticillioides ( Saccardo) Nirenbergنوع : ال

 Fusarium moniliforme  Gibberella fujikuroi المراديات اليا عة:
: يكػػػػوف كونيػػػػدات كبيػػػػرأل مطابقػػػػة لتمػػػػؾ التػػػػي يكون ػػػػا الفطػػػػر  CLAتػػػػفات الفطػػػػر  مػػػػي وسػػػػط 

G.fujikuroi    يػي الفػزوؿ الفطريػة تتكوف بيكؿ سبورودوكيا برتقالية يػاحبة ومػد تكػوف مسمػورأل
يػػكؿ اللميػػة القا ديػػة تكػػوف مثمومػػة او   يػػكؿ اللميػػة القميػػة منحنيػػة وأحيانػػا مسػػتدمة   او نػػادرأل 

ي الكونيػػدات التػػسيرأل بي ػػية ذات ما ػػدأل مسػػتوية مػػف لميػػة  5-3 ػػدد الحػػواجز   مدميػػة اليػػكؿ 
أحادية مكونػة  يداتييالتتكوف بيكؿ ساسؿ طويمة يا عة  مي السزوؿ ال وا ية تنيا مف   واحدأل 

تكػػوف  بػػارأل  ػػف   أزواج تيػػبه اذاف ايرنػػم ي ا بػػواغ الكاميديػػة او المػػدثرأل   تنػػتل بيػػكؿ وييػػرأل 
لايػػػا منتفلػػػة يػػػي السػػػزوؿ الفطريػػػة ومػػػف السػػػ ؿ اف يلطػػػأ او يلمػػػط بين ػػػا وبػػػيف ا بػػػواغ المػػػدثرأل 

زرمػا  مػع تقػدـ : يكوف مستعمرات ذات يزوؿ بي ا  تتػبع  PDAالكاذبة ي تفاته  مي وسط 
يعػػد الفطػػر ممر ػػا  ي.Gibberella moniliformis Wineland العمػػر يالطػػور الجنسػػي:

 يLeslie, and Summerell, 2006  لنباتات الذرأل وينتير اينما تزر الذرأل 
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كونيدات  C-Dكونيدات كبيرأل    Fusarium verticillioides   A-B الفطر:(314-1يكؿ 

 A-D= 25   تدريجػة القيػاس يػي اإليػكاؿ  CLAيرأل  مػي وسػط كونيػدات تػس E-F  تسيرأل 
 Leslie, and  اليكؿ نقا  ف مايكروف E-F =50مايكروف ي وتدريجة القياس يي اييكاؿ 

Summerell, 2006ي 
 

Geotrichum Link : Pers. :  الجنس  

Geotrichum candidum Link :  النوع  
مػايكروف  5-2.4( 1.7-  ×( 13.8-  12.5-4.8(3.7-الكونيػدات   ييسيم الحامؿ الكونيد  

بطريقة مفتمية طريية أو وسطية     وا ية  مىسطا  اآلكار مف السزؿ الزاحؼ  مػي  يؼ   تتك
البػػوغ الكاميػػػد  يالوسػػط   يػػفاؼ   أسػػطواني   برميميػػة اليػػكؿ    يػػبه رأسػػية   مػػف لميػػة وادأل 

المسػتعمرات تكػوف بي ػا  يالفطػر   مايكروف   مفردأل    تولد  مي ذنيبات  مي السػزؿ 4.3-6.1
 ييػػػػػػػػػر  وا يػػػػػػػػػة زاحفػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػي الوسػػػػػػػػػط   تعطػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػتعمرات  طػػػػػػػػػر أو  بيػػػػػػػػػر ي المػػػػػػػػػوف  

Watanabe,2002 ي 
. 
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: يزؿ يطر  وأبواغ كاميدية      Geotrichum candidum  :A الفطر:( 315-1اليكؿ   

E- Bكونيدات وتجرثـ ي اليكؿ  نقا  ف : Watanabe,2002ي 

 

Gliocladium roseum (Link) Bainier :  النوع  

يػفاؼ   منتتػم   بسػيط أو متفػرع    2.7-2.1×  36.5الي أكبر مػف  21.8الحامؿ الكونيد  
يحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة    مػػي يياليػػدات  نػػد ممػػـ الفػػروع ي الفياليػػدات مفػػردأل   محيطيػػة أو مكنسػػية ي 

ي تتكيػػػػػؼ بطريقػػػػػة الفػػػػػايمو ( مػػػػػايكروف 3.9-2.6(  1.7( ×  9(  6.1-5.1(  3.4الكونيػػػػػدات  
  متطاولػػة ا ميميجيػػة أو بي ػػية   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل   حػػادأل المػػوفسػػبور    يػػفاية   ورديػػة 

  رأسػػي الػػي ا ميميجػػي المػػوفم ػػوا ي     مػػايكروف 7.3-5.3ممػػيا   نػػد الن ايػػة ي البػػوغ الكاميػػد  
 Nectria gliocladioides Smalley et سػػػميؾ الجػػػدراف يالطػػػور الجنسػػػي:اليػػػكؿ  

Hansenي
Watanabe,2002

 



 263 

  
الحامؿ الكونيد    الكونيػدات   الكتػؿ البوييػة  Gliocladium roseumالفطر:(316-1يكؿ  

 Watanabe,2002ياليكؿ نقا 

Gliocladium virens Miller  Giddens & Foster : النوع   

يكؿ متقابؿ أو مايكروف   يفاؼ   منتتم   بسيط أو متفرع ب 158-62.5الحامؿ الكونيد  
×  5-2.5 مي ا يرع ي الكونيديا  فياليداتبيكؿ محيطي   مقسـ   يحمؿ كتؿ بويية  ند ممـ ال

مايكروف   ل را  ياحبة أو ل را  داكنة  ندما بيكؿ كتؿ بويية   متطاولة  2.2-3.8
  ري ة أو يبه رأسية   تتكوف مف لمية واحدأل   حادأل مف أحد الن ايات ي البوغ الكاميد 

 مايكروف   رأسي أو يبه رأسي 7.7-11.2

Watanabe,2002

 
 

  Bحوامػػػؿ الكونيديػػػة وكتػػػؿ بوييػػػة ي  Gliocladium virens  Aالفطػػػر: (317-1يػػػكؿ  
حوامؿ كونيدية مع يياليدات وكونيدات ي اليػكؿ نقػا   C Dكونيدات ويياليدات وابواغ كاميدية ي 

 ي.Watanabe,2002 ف 
 

Gliocladium viride Matr. الفطر :   
 Gliocladium deliquescens (Sopp) Gillman et Abbott المرادؼ العائ :

مػػايكروف   يػػفاية   منتتػػبة   بسػػيطة أو متفر ػػة  3.7-3.6×  201-59.5الحوامػػؿ الكونيديػػة  
مػػايكروف  مػػي  65-35مػػرات بيػػكؿ متقابػػؿ أو محيطػػي  نػػد المتيػػو    تحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة  1-3

مػػػايكروف ي يػػػفاية أو ل ػػػرا   4.4-2.4×  7.3-5.1 يػػػرع ي الكونيػػػدات الفياليػػػدات  نػػػد ممػػػـ ا
 يػػػػػػػػػػاحبة   ا ميميجيػػػػػػػػػػة   تتكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف لميػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػدأل ي تسيػػػػػػػػػػم البػػػػػػػػػػوغ الكاميػػػػػػػػػػد  ي
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Watanabe,2002

 
 C Dحوامػؿ كونيديػة وكتػؿ بوييػة ي  Gliocladium viride.  A Bالفطػر: (318-1يػكؿ  

 .Watanabe,2002يكؿ نقا   ف حوامؿ كونيدية مع اجزا  لتبة وكونيدات ي ال
 

 Gliomastix murorum ( Corda) Hughesالنوع:  

مػػايكروف  تسػػتدؽ  3-2×33-23  تتكيػػؼ الفياليػػدات مػػف السػػزوؿ الفطريػػة  ييػػر ممونػػة  ممسػػا 
-2×  5.5-2.5باتجػػا  القمػػة ي الكونيػػدات يػػبه دا ريػػة اليػػكؿ   م وا يػػة زيتونيػػة داكنػػة المػػوف   

 مػػع حبيبػػات سػػطحية ي ينتيػػر الفطػػر  مػػي الملمفػػات النباتيػػة و ايليػػامليػػنة   مػػايكروف 4.5
 يEllis, MB 1971)والترم يي كؿ مف أوربا ويماؿ أمريكا ونيوزلندا ي  

 
 
  
 
 
 
 

 .حوامل كونيدية وكونيدات  Gliomastix murorum ( الفطر319-1العكل )
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Gloeocercospora Bain & Edgerton الجنس :  

 

Gloeocercospora sorghi Bain & Edgerton : الفطر   

  لزجة جدا  ي الحوامؿ الكونيدية الموفم وا ية ياحبة    مايكروف 296.4-98.8السبورودوكيا 
 4.5-2.5×  24.5-15يفاية   بسيطة أو متفر ة   تتحد لتكوف السبورودوكيا ي الكونيدات 

القمة    ادأل منحنية ولكف  يفاية   ليطية بيكؿ ر يسي تستدؽ مف القا دأل باتجا  مايكروف 
لمية ي ا جساـ الحجرية  25-2تكوف تولجانية ومسزلية متطاولة مبؿ الن ل   تتكوف مف 

ي   Watanabe,2002 مايكروف سودا    رأسية   ممسا    تمبة ي 74-230

 
السػػبورودوكيا واجسػػاـ حجريػػة  Gloeocercospora sorghi  A  الفطػػر:(320-1يػػكؿ   

الكونيديا ي  Cالسبورودوكيا ي  Bساط الطبيعية التي تحتو   مي ملمفات الذرأل ي تتكوف  مي ا و 
D  اجسػػػػػاـ حجريػػػػػػة يE  كونيديػػػػػة نابتػػػػػػة يF  سػػػػػبورودوكيا وجسػػػػػػـ حجػػػػػر  ي اليػػػػػػكؿ نقػػػػػا   ػػػػػػف

Watanabe,2002  ي 
 

Gonatobotrys Corda : الجنس   

 

Gonatobotrys sp. : النوع   

مػػايكروف    10-6.5(×15 12.5-8.7استوسػػبور  يحػػدث نػػو اف مػػف التجػػرثـ ا وؿ بطريقػػة ب
  منتتم   سميؾ الجدراف   بسيط   يحمؿ كتؿ بوييػة  نػد الموفالحامؿ الكونيد  م وا ي داكف 

واسعة   ممونة ممػيا  بي ػية    باستوسبور البطريقة  يؼتتكات كونيدالممـ لتبة بيكؿ  قد ي 
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 مػػايكروف   يػػفاؼ   رأسػػي اليػػكؿ ي 2.5 ور الفيالوسػػب  أمػػا النػػوع ا لػػر يتكػػوف بطريقػػة اليػػكؿ

Watanabe,2002ي 
 
 

 
اجزا  ممية لتبة  Bحوامؿ كونيدية وكتؿ بويية ي  Gonatobotrys sp A-C(321-1يكؿ  

 حوامؿ كونيدية وكونيدات تسيرأل ي  Eوكونيدات كبيرأل ي 
 

Gonytrichum Nees : Leman :الجنس   

Gonytrichum chlamydosporium Barron & Bhatt : النوع   

  
  المػػػػوف( مػػػػايكروف   م وا يػػػػة يػػػػاحبة 10  3-2.5( × 150  107.5-32.5الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 

منتتػػبة    ػػادأل بسػػيط تسػػتدؽ بيػػكؿ تػػدريجي مػػف القا ػػدأل الػػي القمػػة   متفػػرع يػػي المركػػز بيػػكؿ 
متبػػػػادؿ أو محيطػػػػي يحمػػػػؿ كتػػػػؿ بوييػػػػة  نػػػػد الفياليػػػػدات   يكػػػػوف مت ػػػػلـ  نػػػػد ما ػػػػدأل ا يػػػػرع ي 

  الموف  م وا ية ياحبة  الفيالوسبور بطريقة  يكؼمايكروف   تت 2.8-2.2×  5-3.2نيدات الكو 
×  7.5-6.2   تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي ا بػػػواغ الكاميديػػػة نػػػادرا  مػػػا تتكػػػوف  اليػػػكؿ ا ميميجيػػػة
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 Watanabe,2002     يػػػػػػػػػػػػػػػبه رأسػػػػػػػػػػػػػػػية المػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػايكروف   م وا يػػػػػػػػػػػػػػػة 3.7-4

 
حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات  Gonytrichum chlamydosporium  Aالفطػر: (322-1يكؿ  

 يWatanabe,2002ابواغ كاميدية ي اليكؿ نقا   ف Bي 
Gonytrichum macrocladum (Sacc.) Hughes : النوع   

 

  ذات ايػػبا  جػذور   ما يػدأل   يػبه يػفاية او يػػفاية المػوفم وا يػة  220-200الحوامػؿ الكونيديػة 
يجيا  مػف القا ػدأل الػي القمػة   يحتػو   مػي العديػد مػف الحػواجز  ند القمة   منتتم   يستدؽ تػدر 

موامػػع مكػػوف تراكيػػم تيػػبه الميامػػة يحمػػؿ كتػػؿ بوييػػة  3يتفػػرع يػػي ا جػػزا  السػػفمي يػػي اكثػػر مػػف 
×  5-4يفاية تتميز بان ا تحيط بالحوامػؿ الكونيديػة ي الكونيػديا  يياليداتمايكروف  مي  12-16
 يWatanabe,2002 مايكروف ي 2.2-3
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ايػػرع مميػػة  قيمػػة تتكػػوف  مػػي  Gonytrichum macrocladum  Aالفطػػر: (323-1يػػكؿ  

والكونيػدات ي  فياليػداتمنظػر  ػاـ لم Cحوامػؿ كونيديػة وكتػؿ بوييػة ي  B Dا وساط الطبيعيػة ي 
E  وكونيدات ي  يياليداتحوامؿ كونيدية وF ايبا  جذور ي 
 

 Grathium Cordaالجنس: 
ماديػػة أو م وا يػػػة زيتونيػػػة أو سػػودا  المػػػوف ي الحوامػػػؿ الكونيديػػة مػػػف النػػػوع المسػػتعمرات كثيفػػػة   ر 

كونيديػػة  اميػػة   يمكػػف  سالمتلتتػػة مرتبػػة بيػػكؿ سػػاينيماتا وكػػؿ سػػاينيماتا تنت ػػي ييػػكؿ ر   
ماحظت ػػػا تحػػػت بػػػالقوأل التػػػسرو يػػػي المج ػػػر التيػػػريحيي السػػػزوؿ الفطريػػػة مسمػػػورأل ي الكونيػػػدات 

م وا يػة زيتونيػة   مسػتقيمة نلػي منحنيػة أو اسػطوانية مسػتديرأل القمػة   متجمعة يػي ر وس  اميػة 
ممسا  مػف لميػة واحػدأل ي التػفة التيليتػية طػوؿ السػاينيماتا وأبعػاد الكونيػدات ي   ياحبة الموف 

 (Ellis, MB 1971ي 
 

 Graphium penicillioides  Cordaالنوع: 
مػػايكروف ي الكونيػػدات مسػػتقيمة نلػػي  30-15×200  السػػاينيماتا  نػػد القمػػة سػػودا  المػػوف يػػاحبة 

مػايكروف ي ينتيػر  مػي  2-1×  7-4  اسطوانية مستديرأل القمة ومقطو ة  ند القا دأل   منحنية 
 أيجار التفتاؼ والسرم يي كؿ مف أوربا ويماؿ أميركا ي
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× 1000وكونيدات  موأل التكبير  اساينيمات Graphium calicioides :( الفطر 324-1يكؿ  
 ي

 Graphium putredinis (Corda) Hughes:الفطر
× ممػـ  1  يػاحبة المػوف نلػي الساينيماتا  ند القمة تكػوف زيتونيػة م وا يػة  أو  وا يػة نلػي حمػرا   

اسطوانية مستديرأل القمة ومقطو ة  نػد القا ػدأل  أومايكروف ي الكونيدات مستقيمة نلي منحنية  40
 مػػػػي النباتػػػػات العيػػػػبية ويػػػػا ع  مػػػػي الم انػػػػه ويػػػػي التػػػػرم مػػػػايكروف ي ينتيػػػػر  2-4×  5-11  

 يEllis, MB 1971) مسجؿ يي أورباي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Aوكونيػػػدات  مػػػوأل التكبيػػػر اسػػػاينيمات Graphium putredinis :( الفطػػػر325-1يػػػكؿ   
 ي× B : 1000و× 400

 

A 

B 
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 Graphium eumorphum Cordaالنوع:  

يتيم  دد مف نباتات اييجار  كؿ ساينيماتا وكونيدات يكوف الفطر حوامؿ كونيدية متراتة بي
 ي ويسبم ل ا الموت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساينيماتا وكونيدات و تدريجة القيػاس  Graphium eumorphum الفطر: (326-1عكل )
 مايكرون  20=

Hainesia Ellis & Sacc. : الجنس   

Hainesia lythri (Desm.) Höhnel : النوع   

مايكروف   رأسي   لحمي  ندما  400ف بطرازيف   ا وؿ بكنيد  اكبر مف ا جساـ الكونيدية تكو 
يكػػوف ييػػر نا ػػل   اسػػود وذات جػػدار تػػمم   والثػػاني تراكيػػم تيػػبه السػػبورودوكيا متفر ػػة ذات 

مػػايكروف مميػػة المومػػع    123.5-65حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات   كوبيػػة اليػػكؿ مػػع كتػػؿ بوييػػة 
مايكروف م وا يػة يػاحبة   متفر ػة  40حوامؿ الكونيدية اكبر مف م وا ية  ندما تكوف نا جة ي ال

مػػايكروف   يػػفاية   تتكػػونمف لميػػة واحػػدأل زورميػػة  2.3-1.5×  7.8-6.2  متحػػدأل ي الكونيػػدات 
  Pezizella lythri (Desmazieres) Shear et Dodge : اليػػكؿ يالطػػور الجنسػػي:

Watanabe,2002 ي 
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 Dبكنيػدات مفتوحػة ي  B Cبكنيػديا مسمقػة ي  Hainesia lythri   A  الفطػر:( 327-1يكؿ  

 حوامؿ كونيدية ي  Eكونيدات ي 
 

 Hansfordia Hughes الفطر :

 Hansfordia biophila (Cif.) M. B. Ellis الفطر :

مػػايكروف م وا يػػة   منتتػػبة ذات سػػطا ليػػف تتفػػرع  3-1.2×  250-52.5الحوامػػؿ الكونيديػػة 
الكونيػػدات بيػػكؿ طريػػي أو جػػانبي  مػػي اجػػزا  مميػػة مػػف الفػػروع     ػػدد مػػف -2 ػػف القمػػة تحمػػؿ 

( مػػػايكروف   م وا يػػػة 3-1.9( ×  8-5(  3.9مسػػػننة بعػػػد اف تنفتػػػؿ الكونيػػػدات ي الكونيػػػدات  
  بي ػػية   اسػػطوانية   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل ي تراكيػػم تيػػبه ا جسػػاـ الحجريػػة   المػػوف يػاحبة 
 كيػػم برميميػػة اليػػكؿ   ا بػػواغ الكاميديػػة تيػػبه اللايػػا ي  تتكػػوف مػػف تجمػػع تراالمػػوف  م وا يػػة

Watanabe,2002ي 
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 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Hansfordia biophila   A-Cالفطر: (328-1يكؿ  

 
 Helicomyces Link : الجنس

 Helicomyces roseus Link : النوع

  متيرأل   بسيطة   يػفاية أو يػبه  الحوامؿ الكونيدية يير متميزأل  ف الليوط الفطرية ا  تيادية
يػفاية أو  35-30يفاية   تحمؿ كونيدات مفردأل بيكؿ جانبي  مي السزوؿ الفطرية ي الكونيػدات 

يبه يفاية بيكؿ كتؿ بي ػا  تمتػؼ بيػكؿ يػديد ولمسػتو  واحػد ثػاث مػرات ي الليػوط الكونيديػة 
 يWatanabe,2002حاجز  28متطاولة   مقسمة يكثر مف 

 
كونيػػدات ويػػزوؿ يطريػػة متػػيرأل تيػػبه  Helicomyces roseus A-Dالفطػػر: (329-1يػػكؿ  

 كونيدات متطاولة  ندما تكوف يي الما  ي Eالحواؿ الكونيدية ي 
 



 273 

 .Helminthosporium Link : Fr : الجنس
 Helminthosporium solani Durieu et Montagne :النوع

 Spondylocladium atrovirenz Harz المرادؼ اليا ع:
مايكروف م وا ية ياحبة   منتتبة   بسيطة   منحنية  6.3-5×  350-175الحوامؿ الكونيدية 

مايكروف ممية أو  مي الجوانم  مي اجزا  ممية  8.8-7.5×  60-27.5مميا  تحمؿ كونيدات 
 7-3لتبة بيكؿ متبادؿ أو متقابؿ تستدؽ تدريجيا  نحو القمة   منحنية جز يا    تتكوف مف 

 يWatanabe,2002وف سرأل لايا بد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cحوامػؿ كونيديػة وكونيػدات ي  Helminthosporium solani A Bالفطػر: (330-1يػكؿ  
 كونيدات ي 
 Hellcoon Morgamالجنس: 

ملمميػػػة أو مطنيػػػة المظ ػػػر  تػػػفرا  أو رماديػػػة أو م وا يػػػة زيتونيػػػة المػػػوف ي   المسػػػتعمرات كثيفػػػة
يف المتلتتػػة وييػػر المتلتتػػة  متفر ػػة وييػػر المتفر ػػة ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف كػػا النػػو 

الكونيدات مفردأل  جاية  بسيطة  ممتفة بيكؿ حمزوني بػثاث مسػتويات مكونػة يػكا  ا ميميجيػا أو 
 يEllis, MB 1971)متعددأل الحواجز ي    اسطوانيا  يير ممونة أو م وا ية الموف 

 Hellcoon ellipticum  ( Peck) Morgamالنوع: 
مستعمرات مطنية نلي ملممية المظ ر  م وا ية زيتونية الموف ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع يير ال

×  40-32مايكروف ي الكونيدات ا ميميجية اليكؿ  5-3.5سمك ا   المتلتتة متفر ة ومتحدأل 
متعػػػػػػػددأل الحػػػػػػػواجز ي ينتيػػػػػػػر  مػػػػػػػي ملمفػػػػػػػات أليػػػػػػػام   حمػػػػػػػزوف  9-7  مػػػػػػػايكروف    22-30

 يمناطؽ الرطبة ومسجؿ يي الو يات المتحدأل  التنوبريات يي ال
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: Cو  B :H. gigantisporumو Helicoon  A( كونيػػدات أنػػواع الفطػػر  331-1يػػكؿ  
H.peruamazonense  ي 

 .Helicoon doliiformis H.S. Chang, sp. novالنوع: 

ف   ييػػر مثألمػػة  مػػايكرو  14-8الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػبه متلتتػػة   وحيػػدأل اللػػيط   أسػػطواني
مػايكروف  73-34×74-42الكونيػدات مفػردأل  ممتفػة حمزونيػة اليػكؿ    منتتبة    يير مقسمة

  برممية نلي أ ميميجية اليكؿ   طريية المومعي 

 

تدريجػػة حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات  Helicoon doliiformis A-D الفطػػر: (332-1يػػكؿ  
 يChang, 2001اليكؿ نقا  ف    مايكروف 20القياس = 

 

 

C B A 
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 Helicosporium C.G. Neesالجنس: 
المستعمرات كثيفة مطنيػة نلػي ميػعرأل المظ ػر  م وا يػة برامػة المػوف ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػوع 

 مفردأل بسيطة حمزونية اليكؿ ي المتلتتة ي الكونيدات 
 Tubeufia cerea ( Ber. & Curt.)الطػور التػام لمفطػر    Helicosporiumالنػوع: 

Booth 
×  350  المستعمرات ميعرأل المظ ر  ل را  متفرأل متألقػة المػوف ي الحوامػؿ الكونيديػة متفر ػة 

 20-10مطر ػػػػا  مػػػػرات يػػػػي المسػػػػتوو الواحػػػػد 3-2مػػػػايكروف ي الكونيػػػػدات حمزونيػػػػة ممتفػػػػة  4-5
مايكروف ي الفطر يا ع  مي أليام اييجار الميتة و مي القمؼ السامطة  مي ايرض ي ينتيػر 

 يي أوربا ويماؿ أميركا ي

 
كونيػػػدات وحوامػػػؿ   Helicosporium panacheum A –E :( الفطػػػر 333-1اليػػػكؿ   

 يChang, 2001مايكروف   اليكؿ نقا  ف  20كونيدية  تدريجة القياس 
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 Xenosporium berkeleyi (Curtis) Pirozynski النوع :

 Helicosporiumو  .Helicoma berkeleyi Curtis 1848 المراديات اليا عة :

bereleyi (Curt.) Sccardo 1886. و Xenosporella berkeleyi (Curt.) 

Linder 1929. 

الحوامؿ الكونيدية متلتتة   أحادية الليط   متجمعة  ادأل   مستقيمة نلي متموجة    ادأل 
 -1.25× 15-6يير متفر ة   م وا ية داكنة الموف   سميكة الجدراف    الحواجز متميزأل   

ممة مسطحة  مي الحامؿ الكونيد   يفاية مايكروف يالكونيدات تتوالد بيكؿ مفرد   مي  1.5
مايكروف    6.5-5الموف تتحوؿ نلي م وا ية متفرأل داكنة الموف  حقا   حمزونية اليكؿ   

 مرأل ي 2.5-2تتكوف مف تفيف  يمتؼ الحمزوف 

 

حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات :  Xenosporium berkeleyi  A –B :( الفطػػر 334-1يػػكؿ  
 ي Chang, 2001اليكؿ نقا  ف   مايكروف 20لولبية تدريجة القياس 
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 Helicorhoidion Hughesالجنس: 

كػػػػا النػػػػو يف  المسػػػتعمرات كثيفػػػػة  م وا يػػػػة زيتونيػػػػة نلػػػي سػػػػودا  المػػػػوف ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػة مػػػػف
  حمزونية اليػكؿ   متلتتة ويير متلتتة   متفر ة ويير متفر ة ي الكونيدات مفردأل جاية 

 ممسا  أو مثألمة ي   متعددأل الحواجز 
 Helicorhoidion nypicola K.D. Hyde et Goh النوع:

ف   مػايكروف   مػف النػوع المتلتتػة   م وا يػة يػاحبة المػو  4-2.5×70-30الحوامؿ الكونيدية 
مػػػػايكروف  15-12×20-15حػػػػواجز يالكونيػػػػدات  -1ييػػػػر متفر ػػػػة وأحسػػػػانا متفر ػػػػة   يحتػػػػو  

  م وا ية ياحبة الموف   مفردأل جاية ي

 
 13القياس  تدريجة كونيدات  Helicorhoidion nypicola :( الفطر335-1يكؿ   

 ي .Hyde, K. D., et al. 1999   اليكؿ نقا  فمايكروف 23مايكروف و
 

Humicola dimorphospora Roxon & Jong : النوع   

مػػػايكروف تتكػػػوف بطريقػػػة ا ليروسػػػبور    تولػػػد بيػػػكؿ مبايػػػر  4.5-3.6×  5.4-4.8الكونيػػػدات 
الليػػوط الفطريػػة   مفػػردأل أو متجمعػػة   م وا يػػة   مػػي السػػزوؿ الفطريػػة أو  مػػي ذنيبػػات تمتػػد مػػف
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داكنػػػة   بي ػػػية   رأسػػػية أو يػػػبه رأسػػػية   سػػػميكة الجػػػدراف   تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل   حػػػادأل أو 
سػػـ مطػػر المسػػتعمرأل  نػػدما  2مقطو ػػة أحػػد الن ايػػات ي  ػػذا الفطػػر ينمػػو بيػػكؿ بطػػي   امػػؿ مػػف 

 سػػػػػػودا    الكونيػػػػػػدات يػػػػػػفايةيػػػػػػوـ( ي المسػػػػػػتعمرات  20ـ لمػػػػػػدأل  25تكػػػػػػوف درجػػػػػػة الحػػػػػػرارأل 

Watanabe,2002 

 
يػػػػػػزوؿ يطريػػػػػػة وكونيػػػػػػدات  :Humicola dimorphospora Aالفطػػػػػػر: (336-1يػػػػػػكؿ  

 ي أليروسبورية 
 
 

Humicola fuscoatra Traaen الفطر :   

بطريقة ا ليروسبور  وطريفة الفيالوسبور  ي  يؼ( مايكروف تتك14  10-7.2الكونيدات 
تولد مبايرأل او  مي ذنيبات تمتد زاحفة مف السزوؿ الفطرية   م وا ية الكونيدات ا ليروسبور  

مايكروف تولد  مي  1-0.4×  3.7-1.7ياحبة   رأسية أو يبه رأسية ي الكونيدات الفيالوسبورية 
اليكؿ   يفاية    متسمسمةمايكروف   منتتبة    2.5-2×  20.7-13.3حوامؿ كونيدية بسيطة 

 يWatanabe,2002احد الن ايات بي ية متطاولة مدببة  ند 
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يزوؿ يطرية وكونيدات اليروسبورية ي  Humicola fuscoatra  A-Bالفطر: (337-1يكؿ  
C-D  تجرثـ الكونيدات الفاليدية وا ليروسػبورية يF   كونيػدات اليروسػبورية وياليديػة ي اليػكؿ نقػا
 .Watanabe,2002 ف 

Humicola grisea Traaen : النوع   

مايكروف ي  2-1.2×  3-1.7مايكروف   والفاليدية  16.3-12( 11.5ات ا ليروسبورية  الكونيد
 الموف م وا ية أوا ليروسبورية تولد مبايرأل او  مي اذينات تمتد زاحفة مف السزوؿ الفطرية سودا  
ة   يفاي متسمسمة  رأسية أو يبه رأسية ي الفاليدية تولد  مي حوامؿ كونيدية بسيطة   منتتبة   

  يWatanabe,2002   بي ية واسعة حادأل  ند احد الن ايات ي
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حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات اليروسػبورية ي  Humicola grisea   A-Cالفطػر: (338-1يػكؿ  

B  كونيدات ياليدية ي 
 

Humicola sp. : النوع   

سػػػػؿ ( مفػػػػردأل أو بتػػػػفيف   تكػػػػوف  ريػػػػة نػػػػادرا  بيػػػػكؿ سا7.5  6.5-5الكونيػػػػدات ا ليروسػػػػبورية 
متػػػيرأل   رأسػػػية أو مسزليػػػة اليػػػكؿ   مثألمػػػة   م وا يػػػة يػػػاحبة   طرييػػػة او وسػػػطية ي الكونيػػػدات 

متجمعػػػة بيػػػكؿ كتػػػؿ بوييػػػة   تػػػو د  مػػػايكروف  2.5-2.3( 1.2( ×  3.5  2.3-2 ةلوسػػبورياالفي
مبايػػػرأل  مػػػي السػػػزؿ الفطػػػر    يػػػفاية   بي ػػػية   ا ميميجيػػػة اسػػػطوانية أو برميميػػػة اليػػػكؿ    ػػػادأل 

 يWatanabe,2002 أل  ند احد الن ايات يحاد
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كونيدات  Bكونيدات اليروسبورية ويزوؿ يطرية ي  Humicola sp A  الفطر: (339-1يكؿ  

 يياليػػػػدات C Dاليروسػػػػبورية وكتػػػػؿ مػػػػف الكونيػػػػدات الفيموسػػػػبورية تتكػػػػوف  مػػػػي السػػػػزؿ الفطػػػػر  ي 
 كونيدية ي  يياليدات Eوكونيدات ياليدية ي 

 
Humicola tainanensis T. Watanabe الفطر :   

 Microdochium tainanense (T. Watanabe, de Hoog المرادؼ اليا ع:

and Hermanides-Nijhof) 
( مايكروف   يفاؼ   منتتم   بسيط أو 4.5  2.5-1.2( × 11.3  5-2.5الحوامؿ الكونيدية 

 14.6-8.2رية يروسػػػبو متفػػػرع   متػػػير   ماسػػػي   يحمػػػؿ طػػػرازيف مػػػف الكونيػػػدات : كونيػػػدات اي
مػايكروف   ا ليروسػبورية تكػوف م وا يػة يػاحبة    3-1.2×  12.5-6.2لوسبورية افيالوكونيدات 

زاحفػة  مػي السػزؿ الفطػر  ي  متسمسمةيبه رأسية   ا ميميجة او يير منتظمة   محببة   مفردأل أو 
رات  ػذا الفطػر لميػة ي مسػتعم 2-1يفاية    دسية اليػكؿ   تتكػوف مػف  ةلوسبورياالفي اتكونيدال

 يWatanabe,2002 ار يك مي وسط ا  الموف تكوف رمادية داكنة او سودا 
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كونيدات  D Eكونيدات  رية ي  Humicola tainanensis A-C(  340-1يكؿ  

 G-Iحوامؿ كونيدية وكونيدات اليروسبورية وكونيدات يايموسبورية ي  Fاليروسبورية مفردأل ي 
 يWatanabe,2002موسبورية ي اليكؿ نقا   ف حوامؿ كونيدية وكونيدات ياي

 ي 
Hyalodendron Diddens : الجنس   

 

Hyalodendron sp. : النوع   

مايكروف يفاية   منتتبة   متفر ة  ند ا جػزا  الوسػطي  2.5-2×  35-20الحوامؿ الكونيدية 
-1 × 25-6.2بيػػكؿ يػػجير  ي تحمػػؿ كونيػػدات مقطو ػػة  نػػد القمػػة  مػػي ا يػػرع ي الكونيػػدات 

بطريقػػػػػة الباستوسػػػػبور    متميػػػػػزأل الكونيػػػػػدات  ػػػػف ا يػػػػػرع   يػػػػػفاية    يػػػػػؼمػػػػايكروف   تتك 2.5
اسػػػطوانية   مسزليػػػة اليػػػكؿ   بي ػػػية او ذات ايػػػكاؿ ييػػػر منتظمػػػة ي  ػػػذا الفطػػػر مظ ريػػػا  ييػػػبه 

 ي Watanabe,2002 ي الموف لكنه ذات تبسات سودا  Cladosporiumالفطر 
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 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Hyalodendron sp A Bالفطر: (341-1يكؿ  

 
Hyphodiscosia Lodha & Chandra Reddy : الجنس   

Hyphodiscosia radicicola T. Watanabe : النوع   

مايكروف   يير متميزأل بيكؿ جيد  ف السزوؿ الفطرية   يفاية  81الحوامؿ الكونيدية اطوؿ مف 
ممـ ا يرع التسيرأل   متجمعة  ادأل مكونة  او ممونة مميا    متفر ة   تحمؿ كونيدات  ند

 0.3-0.2×  18-4.5مايكروف ذات لواحؽ  3.8-2.5×  20-11.5سبورودوكيا ي الكونيدات 
  اسطوانية   الموفبطريقة ا ليروسبور    يفاية او تفرا  ياحبة مل رأل  ؼمايكروف   تتك

مف  2-1الحاجز مع  لايا   متلترأل  ند 4منحنية  ادأل مقطو ة القا دأل   تتكوف مف 
 يWatanabe,2002 المواحؽ الليطية البسيطة منحنية ي
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حوامػػػػؿ مسػػػػتعمرأل الفطػػػػر و  Hyphodiscosia radicicola :G-Aالفطػػػػر: (342-1يػػػػكؿ  
 يWatanabe,2002ياليكؿ نقا  ف  وكونيدات كونيدية
 Monodictys Hughesالجنس: 

اديػػػة داكنػػػة أو رماديػػػة سػػػودا  أو سػػػودا  المسػػػتعمرات كثيفػػػة   ل ػػػرا  نلػػػي زرمػػػا  مل ػػػرأل أو رم
ي السػزوؿ الفطريػة سػطحية يػي السالػم ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػوع ييػر المتلتتػػة أو  فالمػو 

يػػبه متلتتػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل وجايػػة  بسػػيطة  كمثريػػة أو تػػولجانية اليػػكؿ ممتفػػة بعػػػض 
 ي(Ellis, MB 1971ايحياف ي  

 
  Monodictys paradox (Corda)Hughesالنوع: 

المسػػػػتعمرات كثيفػػػػة   ذات  ناميػػػػد كونيديػػػػة سػػػػودا  المػػػػوفي لايػػػػا الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة منتفلػػػػة  ي 
الكونيدات مستطيمة اليكؿ مستديرأل الن ايات أو ا ميميجية أو كمثرية أو يبه كروية  زيتونية داكنة 

مػػػػؼ نبػػػػات مػػػػايكروف الفطػػػػر يػػػػا ع  مػػػػي م 30-17×43-20أو زيتونيػػػػة سػػػػودا  المػػػػوف  ممسػػػػا   
Betula   مسجؿ يي أوربا ي(Ellis, MB 1971ي 
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قوة التكبير  وحوامل كونيدية، كونيدات   Monodictys paradoxa :الفطر ( 343-1يكؿ  
1000× 

 
 Monodictys glauca(C00ke & Harkn.)Hughesالنوع: 

مميمة اللايا  كمثرية أو يػبه المستعمرات كثيفة   ل را  نلي ل را  مزرمه  الموفيي الكونيدات 
كرويػػة اليػػكؿ  م وا يػػة داكنػػة أو زيتونيػػة م وا يػػة  المػػوف   اللميػػة القا ديػػة يػػاحبة المػػوف  ممسػػا  

مايكروف الفطػر يػا ع  مػي ايليػام الميتػة ييػجار البمػوط  مسػجؿ يػي يػماؿ  5-10×7-14 
 ي(Ellis, MB 1971أمريكا  ي  

 
 
 
 
 
 
 

 ي×1000موأل التكبير   كونيدات Monodictys glauca( الفطر: 344-1يكؿ   
 

 Memnoniella Hohnelالجنس : 
المستعمرات كثيفة ملمميػة أو دميقيػة المظ ػر   سػودا  المػوف  ي السػزوؿ الفطريػة مسمػورأل كميػا أو  

ييػػػر متفر ػػػة أو   جز يػػػا ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف كػػػا النػػػو يف متلتتػػػة وييػػػر متلتتػػػة  
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رماديػػة نلػػي م وا يػة داكنػػة أو سػػودا    بسػػيطة دا ريػة   لكونيػدات متسمسػػمة ميػطورأل  نػػد القمػػة ي ا
 الموف ي 
 M.echinata (Riv.) Gallowiyالنوع : 

مػػػػػايكروف  ي  4-3×  133-53الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة رماديػػػػػة المػػػػػوف مسطػػػػػاأل بحبيبػػػػػات داكنػػػػػة   
النباتػػات الميتػػة كرويػػة ي الفطػر يػػا ع  مػػي   مػػايكروف  5-3×  8-4الفياليػدات بيػػكؿ مجػػاميع  

 يEllis, MB 1971)يي كؿ مف الفمفؿ وكذلؾ ينتير يي الترم  المي ا نتيار ي  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حوامل كونيدية وكونيدات  Memnoniella echinata( الفطر:  345-1عكل )
 

 Menispora Persoonالجنس : 
زيتونيػة أو سػػودا  م وا يػػة  المسػتعمرات ميػػعرأل أو ملمميػة المظ ػػر   م وا يػػة رماديػة تتػػبا  حقػػا

 ( Mononematous)الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة  أحاديػػة اللػػيط يداكنػػة المػػوف 
مزدحمػػة ييػػر متفر ػػة  أو متبا ػػدأل التفر ػػات يالكونيػػدات  متجمعػػة يػػي كتػػؿ  اميػػة    منحنيػػة   

مسػا   مػف لميػة واحػدأل أسطوانية مستديرأل الن ايػات مػزودأل بزوا ػد يػي كػؿ ن ايػة    ييػر ممونػة   م
 حواجز ي 3أو تحتو   مي 

  .Menispora glauca Persالنوع : 
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المسػػػػتعمرات م وا يػػػػة رماديػػػػة تتػػػػبا  حقػػػػا زيتونيػػػػة أو سػػػػودا  م وا يػػػػة داكنػػػػة المػػػػوف يالحوامػػػػؿ  
ييػر متفر ػة  أو ذات  ( Mononematous)الكونيدية مف النػوع المتلتتػة  أحاديػة اللػيط 

-18حػػػػػواجز     3مػػػػػايكروف ي الكونيػػػػػدات  ذات  5-3×833لعميػػػػػا   تفر ػػػػػات  نػػػػػد ايجػػػػػزا  ا
 مايكروف  يالفطر  يا ع  14  طوؿ الزوا د يي ن ايتي الكونيديا أكبر مف  4-5×23

 مػػػي ايليػػػام و ممػػػؼ النباتػػػات النفظيػػػة   ينتيػػػر يػػػي نباتػػػات السػػػعد   مسػػػجؿ يػػػي دوؿ أوربػػػا  
 يEllis, MB 1971)   ويماؿ أمريكا 

 

 

x. 
 
 
 
 
 
 يx 1000موأل  التكبير     Menispora glauca (tortuosa)( الفطر 346-1كؿ   ي 
 

 Myrothecium Tode ex Fries ; Todeالجنس : 
تكػػوف كتمػػة مػػف الكونيػػدات ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف كػػا   جايػػة   جالسػػة أو معنقػػة  االسػػبورودوكي

فر ػػػة بيػػػكؿ مكنسػػػة ي متراتػػػة لتكػػػوف السػػػبورودوكيا مت  النػػػو يف متلتتػػػة وييػػػر متلتتػػػة 
مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي   داكنػػػة المػػػوف   الكونيػػػدات متجمعػػػة بيػػػكؿ كتػػػؿ  اميػػػة سػػػودا  نلػػػي ل ػػػرا

 التفات التيليتية يي  ذا الجنس  ي وجود اي ام وأبعاد الكونيدات وأيكال ا ي 
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  .Myrothecium roridum Tode ex Frالنوع : 

مايكروفي الكونيػدات ا ميميجيػة أو  2-1×  12-13ت ممـ  ي الفياليدا 1.5جالسة  االسبورودوكي
 مػػػايكروف  المسػػػتعمرأل x 1.5- 2.5 8-6اسػػػطوانية مسػػػتديرأل  نػػػد القمػػػة   مقطو ػػػة القا ػػػدأل   

زيتونيػػػة يػػػاحبة أو ل ػػػرا  نلػػػي سػػػودا  المػػػوفي ينتيػػػر  مػػػي الحيػػػا ش ويػػػي التػػػرم يػػػي كػػػؿ مػػػف 
 ي Ellis, MB 1971)جامايكا ويماؿ أميركا وسيراليوف ويانا ي  

 

 

 

 
 
 

مسػػػػػتعمرأل الفطػػػػػر و حوامػػػػػؿ كونيديػػػػػة  Myrthecium roridum( الفطػػػػػر 347-1يػػػػػكؿ   
  يوكونيدات
  Kostermansinda magna(Boedijn) Rifaiالنوع : 

مايكروف  يمكف ميا دت ا  60×400المستعمرات ل را  مسودأل الموف  ذات ساينيماتا واسعة 
يدية مف النوع المتلتتة ساينيماتية التركيم ي تحت المج ر المركم بس ولة ي الحوامؿ الكون

مايكروف  42-25× 97-55الكونيدات مفردأل  ا ميميجية متوسعة نلي تولجانية   م وا ية الموف  
 مايكروف ي ينتير الفطر  مي جريد النليؿ   16-12  الحوتمة مطر ا 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ي كونيداتمؿ كونيدية حواو ساينيماتا  Kostermansinda magna :( الفطر347-1يكؿ  

 

A B 
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 Leptographium Lagerberg & Melimالجنس:  
السػػزوؿ الفطريػػة يػػبه   المسػػتعمرات كثيفػػة  مطنيػػة أو ميػػعرأل المظ ػػر  رماديػػة نلػػي سػػودا  المػػوف  

سػػػطحية أو مسمػػػورأل جز يػػػا  ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف النػػػوع المتلتتػػػة تتفػػػرع بيػػػكؿ البنسػػػيميا ي 
  مسػػػتطيمة مسػػػتديرأل القمػػػة مقطو ػػػة القا ػػػدأل   وس  اميػػػة بسػػػيطة الكونيػػػدات متجمعػػػة بيػػػكؿ ر  

يفاية الموف   مف لمية واحدأل يأنواع  ذا الجنس تسبم متؿ جذور اييجار وموت يػامؿ لميػجرأل 
 أو مجمو ة اييجار وتسا د الحيرات بنقؿ الوحدات التكاثرية لمفطر ي 

 
  Leptographium abietinumالنوع: 

 Leptographium engelmannii المرادؼ اليا ع:
يكوف حوامؿ كونيدية م وا ية المػوف   منتتػبة  متلتتػة  وحيػدأل اللػيط  يتػؿ معػدؿ أطوال ػا ي

او  مػػايكروف  يامػػد آليػػبا  الجػػذور  السػػويقات 592.8-75.4مػػايكروف وبمػػدو يتػػراوح بػػيف  213
واجز يتػؿ  ػدد ا تحتػو   مػي حػ اليػكؿ  اسطوانية   ممسا  الموف    م وا ية (stpes اي ام 

 4-2الكونيػػػػدات تتجمػػػػع بيػػػػكؿ كتػػػػؿ و نػػػػاؾ  يمػػػػايكروف 147.7حاجزومعػػػػدؿ اطوال ػػػػا  13نلػػػػي 
تفر ات يي الحامؿ الكونيد  يي المنطقة الطريية ا اية نلي تفر ات ثانوية  مد تكوف يفاية نلي 

 ينتيػػر يػػي أيػػجار  مػػايكروف 6-3×  12-8الكونيػػدات   ييػػر مقسػػمة بحػػواجز  م وا يػػة المػػوف 
  يالتنوبريات و مي ممؼ اييجار يي كؿ مف أوربا ويماؿ أميركا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات  Leptographium abietinum الفطػر:(  348-1يػكؿ   
 يMcBeath, et al 2004 اليكؿ نقا  ف 
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 Macrophomina Petrak : الجنس

 Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich : النوع

 

 M. phaseoli (Maubl.) Ashby  Rhizoctonia baticola المراديات اليا عة:

(Taubenhaus) Butler  Sclerotium bataticola Taubenhaus 
مػػػػػايكروف ي  35-15مػػػػػايكروف سػػػػػودا    رأسػػػػػية ذات يتحػػػػػة مميػػػػػة مطر ػػػػػا  230-130البكنيػػػػػديا 

وانية    ػػيقة  نػػد القمػػة ي مػػايكروف يػػفاية   بسػػيطة   اسػػط 6-3×  23-13الحوامػػؿ الكونيديػػة 
 12-60مػػػايكروف يػػػفاية   اسػػػطوانية   تتكػػػوف مػػػف لميػػػة ي اجسػػػاـ حجريػػػة  35-14الكونيػػػدات 

مػػايكروف تػػسيرأل سػػودا  متماثمػػة يػػي الحجػػـ ي  ػػذا الفطػػر يسػػبم لفحػػة السػػاؽ يػػي البزاليػػا ونباتػػات 
البكنيػديا ا  بيػكؿ  الرو ي المستعمرأل  مي الطبؽ سودا    متماثمة ا جسػاـ الحجريػة     تتكػوف

 ي ديػػػػػػػػاؿنػػػػػػػػادر  مػػػػػػػػي ا وسػػػػػػػػاط الطبيعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تيػػػػػػػػتمؿ  مػػػػػػػػي ملمفػػػػػػػػات البزاليػػػػػػػػا وا 

Watanabe,2002

  
حوامؿ كونيدية  Bبكنيديا ي  Macrophomoina phaseolina   Aالفطر:  (349-1اليكؿ  

حوامػؿ  G بكنيػديا ممزمػة وكونيػدات ي Fبكنيػديا ي  Eاجساـ حجريػة  مػي ملمفػات البزاليػا ي  Cي 
 يWatanabe,2002كونيديا ي اليكؿ نقا   ف  Hكونيدية وكونيدات ي 
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 .Mammaria Ces : انجُص
 A Mammaria spالٌْع

 

 3.8-3×  10.5-6.2الكًْ٘ىىذاث تتكىىْى بطىىشاصٗي : الكًْ٘ىىىذاث االل٘شّعىىبْسٗت هـضل٘ىىت الشىىىكل 

بَ سأعى٘ت راث هشكىض شىلاف ، ، هـضل٘ىت الشىكل ، اُل٘ل٘ز٘ىت اّ شىاللىْىهاٗكشّى شائؼت ، هِْائ٘ىت 

 .راث رذساى هضدّرت ، تْلذ هباششة ػلٔ الـض  اللطشٕ أّ ػلٔ ارٌٗاث توتذ هي الـض  اللطشٕ 

، الشىىىكلشىىىلاكت ، اعىىىطْاً٘ت  ،هىىىاٗكشّى 2.8-1.7×  5.5-3.7( 2.5لْعىىىبْسٗت )االكًْ٘ىىىذاث الل٘

 13-12الكاله٘ذٗىىت  ، تكىْى بشىكل كتىل بْؿ٘ىت . االبىْاؽ ػىادة تتكىْى هىي خل٘ىت ّاحىذة ، هتزوؼىت

 .Watanabe,2002هاٗكشّى ًادسة التْارذ ، هلشدة ، عو٘كت الزذساى ، سأع٘ت الشكل . 

 

 

 

 

 
ال٘ذٗىىىت ٘كتىىل بْؿ٘ىىىت هىىي الكًْ٘ذاتالل -    . Mammaria sp A اللطىىش:( 350-1الشىىكل )

 -D،Eال٘شّعىىىىبْسٗت .  -C٘شّعىىىىبْسٗت . ألللْعىىىىبْسٗت ّااكًْ٘ىىىىذاث ك٘ - Bّاالل٘شّعىىىىبْسٗت . 

 لْعبْسٗت ّحْاهل كًْ٘ذٗت . اك٘

 

 Metarhizium Sorokin : انجُص

 Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin : انُوع
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هاٗكشّى هتحذة ػادة ، هكًْت عبْسّدّك٘ا ، بغ٘طت اّ هتلشػت ،  80-40الحْاهل الكًْ٘ذٗت 

االكشع ، تكْى  هاٗكشّى ػلٔ 2.7-2.1×  35.3-9.7 ل٘ال٘ذاثتحول كًْ٘ذاث هوطْػت ػٌذ ال

بطشٗوت  شقهاٗكشّى ، تتك 2.5-2.1×  9.8-6.3ػٌذ الووت هغتذهت . الكًْ٘ذٗا  ل٘ال٘ذاثال

 .Watanabe,2002 لْعبْسٕ ، شلاكت ، اعطْاً٘ت ، تتكْى هي خل٘ت ّاحذة .االل٘

 

 

 

 
حْاهل كًْ٘ذٗت  B،Cعبْسّدّك٘ا .  Metarhizium anisopliae   Aاللطش: (351-1شكل )

 .Watanabe,2002ث ّكًْ٘ذاث . الشكل ًوالً ػي ال٘ذاّ٘ك

 

 .Microsphaeropsis Höhn : انجُص
 .Microsphaeropsis sp : انُوع

 .Coniothyrium olivaceum Bonord الوشادف الشائغ :

مايكروف   رأسية اليكؿ   بي ا  مبؿ الن وج   تتموف تدريجيا  مع تقدـ  250البكنيدات اكبر مف 
عيرات ممونػػة   تتػػبا البكنيديػػة م وا يػػة  نػػد الن ػػل مػػع كتػػؿ بوييػػة سػػودا  العمػػر   مسطػػاأل بيػػ

تلرج مف يتحة ممية يير متميزأل ي الجدار م وا ية متفر   يتكوف مف برانكيما كاذبة ي الكونيدات 
زوايػا ليػنة الحايػة  7 – 6مايكروف رأسية   ممسا    يفاية الي ممونة مميا    تكوف مػف  7.5-8

م ػػوا ي  PDAواحػػدأل تتػػبا سػػميكة الجػػدراف  نػػد الن ػػل ي الفطػػر  مػػي وسػػط    تكػػوف مػػف لميػػة
  يػػػػػػاحم مػػػػػػع نقػػػػػػاط سػػػػػػودا  متوز ػػػػػػة ظ ػػػػػػر الطبػػػػػػؽ  المزر ػػػػػػة( م ػػػػػػوا ي محمػػػػػػر يػػػػػػاحم 

Watanabe,2002ي 
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كتىىىل بْؿ٘ىىىت تخىىىشد هىىىي  Bبكٌ٘ىىىذٗا  .  Microsphaeropsis sp. Aاللطىىىش: (352-1شىىىكل )

 رذاس ّكًْ٘ذٗا .  C،Dالبكٌ٘ذٗا . 

 

 

Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram. : انُوع   
 Dactylella bembicodes Drechsler الوشادف الشائغ:

مػػػػػايكروف   يػػػػػفاية   بسػػػػػيطة   منتتػػػػػبة   تسػػػػػتدؽ  7.5-4×  410-130الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة  
كروف ماي 22-15×  50-33.7تدريجيا  نحو القمة   تحمؿ كونيدات مفردأل  ند القمة ي الكونيديا 

لايا   مسزلية اليػكؿ ذات مركػز برميمػي اليػكؿ  4  تتكوف بطريقة ا ليروسبور    يفاية   مف 
( مػػايكروف   م ػػوا ي متػػفر   رأسػػي مقطػػوع  ػػادأل   22  20-11.2متوسػػع ي البػػوغ الكاميػػد  

   ػػػػػذا الفطػػػػػر يػػػػػا ع جػػػػػدا   مػػػػػي جػػػػػذور نبػػػػػات الفراولػػػػػة ويػػػػػي محيطػػػػػه الجػػػػػذر  ويػػػػػي التربػػػػػة 

Watanabe,2002ي 
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حْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث .  Monacrosporium bembicodes Aاللطىش:  (353-1شىكل )

B،C  . كًْ٘ذٗاd  . ابْاؽ كاله٘ذٗت 

 

 

Monacrosporium ellipsosporum (Grove) Cooke & Dickinson : انُوع   

،  هىاٗكشّى ، هٌت ىبت ، بغى٘طت ، شىلاكت ، تغىتذم ًحىْ الووىت 200الحْاهل الكًْ٘ذٗىت ااىْ  هىي 

هىىىىاٗكشّى ، تتكىىىىْى بطشٗوىىىىت  22.5-10×  50-30تحوىىىىل كًْ٘ىىىىذاث ػٌىىىىذ الووىىىىت . الكًْ٘ىىىىذٗا 

خالٗا ، اشك٘ت الوْهغ ، شلاكت ، هـضل٘ت الشكل هغ ّعط هتْعىغ  5-2االل٘شّعبْسٕ ، تتكْى هي 

. تشاك٘ىىب تشىىبَ االبىىْاؽ الكاله٘ذٗىىت سأعىى٘ت الشىىكل ، ػوذٗىىت ، لضرىىت ، تْلىىذ ػلىىٔ عىى٘واى ه ىى٘شة 

 .Watanabe,2002 ط بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالـض  اللطىىىىىىىىىىىىىىىىىىشٕ .هباشىىىىىىىىىىىىىىىىىىشة تىىىىىىىىىىىىىىىىىىشتب

 

حْاهل كًْ٘ذٗت ّكًْ٘ذاث .  Monacroaporium ellipsosporum Aاللطش: (354-1شكل )

B – C ْٗت .  كًْ٘ذاث ّتشاك٘ب ػ 

 

Monacrosporium sclerohyphum (Drechsler) : انُوع   

Xing-Z Liu & K.-Q. Zhang 

، هٌت ىبت ، بغى٘طت ّهتلشػىت ، تحوىل كًْ٘ىذاث هاٗكشّى ، شىلاكت  300-200الحْاهل الكًْ٘ذٗت 

هىىاٗكشّى بشىىكل هىضدّد أّ بشىىكل هح٘طىىٖ ػلىىٔ  7-4ػىىذة كًْ٘ىىذاث ػلىٔ عىىْٗواث  -2هلىشدة أّ 

حْارض هغ  4هاٗكشّى ، شلاكت ، هـضل٘ت ، راث  10-6×  44-21ارضاء هو٘ت خ بت . الكًْ٘ذاث 

ذ ػلىىٔ الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت هىىاٗكشّى سأعىى٘ت ، تْلىى 8.5-6خالٗىىا ّعىىط٘ت هتْعىىؼت ، تٌىىتذ اػضىىاء 

هىاٗكشّى ، ساعى٘ت هوطْػىت . هغىتؼوشاث ُىزا اللطىش ػلىٔ  8-7ّالكًْ٘ذاث . االبْاؽ الكاله٘ذٗىت 
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 Mortierellaأّ اللطش  Pestalotia، تشبَ هغتؼوشاث اللطش اللْى تكْى ّسدٗت  PDAّعط 

،Watanabe,2002. 

 

 

حْاهىىىىل كًْ٘ذٗىىىىت  Monacrosporium sclerohyphum A-Cاللطىىىىش: (355-1شىىىىكل )

ابىْاؽ كاله٘ذٗىت )هىذحشة(  Fحْاهل كًْ٘ذٗت ػٌذ الواػذة .  C-Eتشاك٘ب هتْعؼت .  Dّكًْ٘ذاث . 

 هوطْػت . 

 .Monilia Pers. : Fr : انجُص

 Monilia pruinosa Cooke & Masse : انُوع

ذ هتو ىش ػٌى ،هتلىشع  ،هىغ صّاٗىا هائوىت ًىادساث ،صاحىق  ،ؿ٘ش ُْائٖ ،شلاف  ،الـض  اللطشٕ 

هىىىىىاٗكشّى تتكىىىىىْى بطشٗوىىىىىت االلشْٗعىىىىىبْسٕ اّ بطشٗوىىىىىت  146 – 48.6الواػىىىىىذة . الكًْ٘ىىىىىذاث 

 ،تْلىذ هباشىشة ػلىٔ الـىض  اللطىشٕ أّ ػلىٔ ارٌٗىاث توتىذ هىي الـىض  اللطىشٕ  ،سٕ عبْْتالبالع

هتلشػت تٌل ل كىٖ الـالىب ػىي  ،تتكْى هي خل٘ت ّاحذة هوطْػْ  ،ساع٘ت اّ شبَ ساع٘ت  ،شلاكت 

 شىكل  هىي ح٘ىج Rhizoctoniaُىزا اللطىش هىي الٌاح٘ىت الوظِشٗىت اللطىش ٗشىبَ  ،الـض  اللطىشٕ 

 هْاػذ الـضّ  اللطشٗىت ّٗكىْى تشاك٘ىب تشىبَ الكًْ٘ىذٗا باعىتخٌاء اًىَ ٗكىْى هغىتؼوشاث ب٘ضىاء .

Watanabe,2002. 



 296 

 

 

خالٗا هٌل لت  Eؿض  كطشٕ ّخالٗا .   Monilia pruinosa  A-D اللطش:  ( 356-1شكل ) 

 . Watanabe,2002وال ػي. الشكل ً

 Monilia sp : انُوع

الحْاهل الكًْ٘ذٗت ؿائبت اّ ؿ٘ش هتو٘ضة ال تتو٘ض بشكل ر٘ذ ػي الـض  اللطشٕ . الـض  اللطشٕ 

تتكشن بطشٗوت التبشػن الوباشش هي  هتغلغلتٗحول كًْ٘ذاث  ،صاحق  ،ؿ٘ش ُْائٖ  ،شوام  ،

 .Watanabe,2002كشّى . هاٗ 8 – 5.5×  12.8-8.7 ً٘ذاثالـض  اللطشٕ . الكْ

 

 .  هتغلغلتؿض  كطشٕ ّكًْ٘ذاث  Monilia sp   A-B اللطش: ( 357-1شكل )
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 Mycocentrospora Deighton : انجُص

 Mycocentrospora acerina (Hartig) Deighton : انُوع

 Centrospora acerina (Hartig) Newhall; Ansatospora الوشادكاث الشائؼت:

acerina (Ostw.) Newhall 

بغى٘طت اّ هتلشػىت  ،هاٗكشّى ه ٘شة رذا اّ ؿ٘ش هتو٘ضة  4.5-2×11.3-2.5الحْاهل الكًْ٘ذٗت 

 220-90 اثتحول كًْ٘ذاث هلشدة ػٌذ الووت . الكًْ٘ىذ ،ال تتو٘ض بشكل ر٘ذ ػي الـض  اللطشٕ  ،

اعطْاً٘ت  ،اللْىشلاكت أّ هِْائ٘ت شاحبت ، بطشٗوت االل٘شّعبْسٕ  شقتتك ،هاٗكشّى  5- 4.2× 

تٌل ل بخالٗا سابطت هىي الحاهىل الكًْ٘ىذٕ بىاكخش هىي  ،تزتوغ ػٌذ الووت  ،ػادة هتلشػت  ،هٌح٘ت 

، هىىاٗكشّى  10حىىْارض . تشك٘ىىب ٗشىىبَ البىىْؽ الكاله٘ىىذٕ  4-2تتكىىْى هىىي  ،ػشٗضىىت  ،خل٘ىىت  20

هىي . ُىزا اللطىش هوىشض لٌباتىاث الزىضس ّالبىزّس ّٗؼىذ اللىْى هِىْائٖ ، ، هوطْع  الشكل ساعٖ 

 .Watanabe,2002 ،اللطشٗاث الوائ٘ت 

 

 Cحْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث  Mycocentrospora acerina A-B اللطىش: (358-1شىكل ) 

 ػْاهل كًْ٘ذٗت ّارضاء هي الكًْ٘ذٗا .  D-Eابْاؽ كاله٘ذٗت 

Mycoleptodiscus Ostazeski : انجُص   

Mycoleptodiscus terrestris (Gerd.) Ostazeski : انُوع   

 Leptodiscus terrestris Gerdemann لوشادف الشائغ:ا
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، تتكىْى هىي خالٗىا شىؼاػ٘ت  اللىْى هاٗكشّى ، عطح٘ت ،  ىلشاء 1100الغبْسّدّك٘ا ااْ  هي 

، ؿالبىاً هىا  بشػو٘ىتهشتبت ، ّحْاهل كًْ٘ذٗت بغ٘طت ّهتلشػت . الخل٘ت الوكًْت للحاهل ك٘ال٘ذٗت اّ 

تتكشىىق ٘ىىذاث ً، راث حىىْارض ، ٗحوىىل كْاللىىْىب ٗكىىْى هتلىىشع ، شىىبَ شىىلاف الىىٔ هِىىْائٖ شىىاح

 هىاٗكشّى ، صّسه٘ىت اعىطْاً٘ت 6.3-5( 4.8( × )33.8) 32.5-25اث بطشٗوت التؼاهب . الكًْ٘ىذ

راث هون ػشْائ٘ت أحذ رْاًبِا حاد رىذاً هىي الزاًىب االخىش ، ال تحتىْٕ ػلىٔ حىْارض أّ  الشكل ،

 0.2-1× . 15-3.7احٌى٘ي هىي اللْاحىن  حارض ّاحىذ ، هغىتو٘وت ًّىادساً هىا تكىْى هٌحٌ٘ىت ، تحوىل

هلىن  2هاٗكشّى الخ٘ط٘ت كٖ كال الٌِاٗت٘ي ، راًب٘اً ّهذ تـ٘ب اللْاحن . االرغام الحزشٗت اكبش هي 

ؿ٘ش هٌتظوت الشىكل ، ؿالبىاً هىا تكىْى هتطاّلىت  -، كشّٗت أّ شبَ كشّٗت ، هـضل٘ت  اللْى عْداء، 

ٗت خالٗاُا راث رذساى عو٘كت . ّعادة الؼىذّٓ اّ هتزوؼت ، هطوْسة كٖ ًغ٘ذ هي الـضّ  اللطش

،  ْلزاً٘ت اّ اعىطْاً٘ت ، اللْىهاٗكشّى ، شبَ شلاكت أّ هِْائ٘ت شاحبت  5.4-8.7×  16-30.2

، ال تحتْٕ ػلٔ حْارض اّ راث حارض ّاحىذ ، هلىشدة أّ بشىكل علغىلت ه ى٘شة ،  الشكل هغتو٘وت

 .Watanabe,2002بشكل شائغ راث كتحت هلشدة 

 

  

كطش ٗاكغ ّبالؾ ّعىبْسّدّك٘ا   Mycoleptodiscus terrestris.  A-Bاللطش:(359-1) شكل

 .C  . حشْة هغ ك٘ال٘ذاثD  . كًْ٘ىذاث هٌل ىلت حىذٗخاً راث عىْٗواث ه ى٘شةE-F  كًْ٘ىذاث راث

م ٗالحى   25اٗىام بذسرىت حىشاسة  5كًْ٘ذاث ًابتت ػلٔ ششٗحت صرار٘ت بؼىذ  G-Hحارض ّاحذ . 

 هغ اًاب٘ب الباث اْٗلت . تكْى ّعادة الؼذّٓ 
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Myrioconium Syd. : انجُص   

Myrioconium sp.:الٌْع 

-14ل الكًْ٘ذٗت هتحذة ، هتلشػت بشكل ؿ٘ش هٌتظن ، تحول كتل بْؿ٘ت ػلٔ هون الل٘ال٘ذاث هالحْا

، حادة  الشكل ، سأع٘ت اللْى هاٗكشّى هِْائ٘ت شاحبت 2.3-2الكًْ٘ذاث  .هاٗكشّى  2.5-3×  15

 371-296ٌِاٗاث ، تحتْٕ هطشة صٗت٘ت هلشدة ، االرغام الحزشٗت أّ الحشْاث ػٌذ أحذ ال

  .Watanabe,2002 ،ش ٘ت الشكل اّ شبَ دائشٗته،  للْى هاٗكشّى عْداء

 

كًْ٘ىىذاث  Dحْاهىىل كًْ٘ذٗىىت ّكًْ٘ىىذاث .  Myrioconium sp A-Cاللطىىش : (360-1شىىكل )

 رغن حزشٕ .  Eّك٘ال٘ذاث . 

 

Myrothecium cinctum (Corda) Sacc. : انُوع   

 Myrothecium striatisporum Preston الوشادف الشائغ:

-0.5ُْ الغبْسّدّك٘ا  اللْى الحْاهل الكًْ٘ذٗت هتزوؼت هكًْت تشك٘ب شبَ كشّٕ اخضش داكٌ

هاٗكشّى خضشاء  8.3-6.8هلن ، هتلشع ، ٗحول كتل بْؿ٘ت ػٌذ هون الل٘ال٘ذاث . الكًْ٘ذاث  1.5

كشٗن ، تتكْى هي  12-8، هـضل٘ت الشكل ، تحتْٕ ػلٔ  اللْى خضشة شاحبتشاحبت الٔ  لشاء ه

 ;Ellis, MB 1971 : خل٘ت ّاحذة هوطْػت احذ الٌِاٗاث ّحادة كٖ الٌِاٗت االخشٓ .

Watanabe 2002 
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حْاهل كًْ٘ذٗت  Bعبْسّدّك٘ا .  Myrothecium cinctum A  اللطش:(361-1شكل )

 .Watanabe,2002      ػي  ّكًْ٘ذاث . الشكل ًوالً 

 Myrothecium dimorphum T. Watanabe : انُوع

هاٗكشّى ، هت لت كٖ الـالب هتزوؼت  48الغبْسّدّك٘ا هختلطت هغ الخ ل ، الحْاهل الكًْ٘ذٗت 

 12-6، تحتىىْٕ ػلىىٔ ك٘ال٘ىىذاث هشتبىىت هح٘ط٘ىىاً بشىىكل هضىىاػق ، هىىغ كتىىل بْؿ٘ىىت . الل٘ال٘ىىذاث 

 275-200٘اً باتزاٍ الووىن ، الخ ىل كىٖ الحْاهىل الكًْ٘ذٗىت هاٗكشّى ، اعطْاً٘ت ، تغتذم تذسٗز

هىىاٗكشّى ، هت ىىلت ، بغىى٘طت ، اْٗلىىت ، حٌائ٘ىىت التلىىش ع ، لوىىشة ّاحىىذة أّ هىىشت٘ي ػٌىىذ الووىىن هىىغ 

حىْارض . الخ ىل هغىتو٘وت ، بغى٘طت ، هوغىوت بحىْارض ،  7-6كًْ٘ذاث هلشدة ، ػادة تتكْى هىي 

بطشٗوىت  شقهاٗكشّى ، تتك 2.4×  12-6 اثالووت . الكًْ٘ذ، تغتذم تذسٗز٘اً باتزاٍ اللْىهِْائ٘ت 

، اُل٘ل٘ز٘ىت ، اللىْىالل٘ال٘غبْسٕ ، تحتْٕ ػلٔ ًْػ٘ي هي الكًْ٘ذاث ، شلاكت اّ خضىشاء شىاحبت 

 ، كٖ الـالب تبذّ بشكل ٗشبَ الكْها )الضوت( ، تتكْى هي خل٘ت ّاحذة سأع٘ت .  الشكل هٌحٌ٘ت

 

عىىبْسّدّك٘ا هىىغ حْاهىىل كًْ٘ذٗىىت  Myrothecium dimorphum  Aاللطىىش:(362-1شىىكل )

هوىىن خ ىىبت تشىىبَ الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت تحوىىل كًْ٘ىىذاث  ىىـ٘شة  B-Cتشىىبَ الخ ىىل هٌت ىىبت . 
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ك٘ال٘ىذاث  Eحْاهىل كًْ٘ذٗىت تشىبَ الخ ىل ّكًْ٘ىذاث ّخ ىل .  Dّكًْ٘ذاث كب٘ىشة ّك٘ال٘ىذاث . 

 .Watanabe,2002، ّكًْ٘ذاث كب٘شة هٌل لت . الشكل ًوالً ػي

 

Myrothecium verrucaria (Alb. & Schwein) Ditmar : Fr. :انُوع   

الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت ػىىادة هتزوؼىىت هكًْىىت عىىبْسدّك٘ا ، هتزوؼىىت ، تحوىىل كتىىل بْؿ٘ىىت ػٌىىذ  هوىىن 

، ّاةحت هغ ؿضّ  كطشٗت ُْائ٘ت ب٘ضىاء  اللْى  الل٘ال٘ذاث . الغبْسّدّك٘ا ، اعطْاً٘ت ، عْداء

 .Watanabe,2002 ، هاٗكشّى 3.2-2.5( 1.8) × 8.8-5.4 اثػٌذ الحاكت . الكًْ٘ذ

 

حْاهىىل كًْ٘ذٗىىت  Bعىىبْسّدّك٘ا .  Myrothecium verrucaria Aاللطىىش: (362-1شىىكل )

 ّكًْ٘ذاث . 

 

Naranus T. Watanabe : انجُص   

Naranus cryptomeriae T. Watanabe : انُوع   

راث حْارض . للْى ، اهاٗكشّى ػشةاً ، ٗكْى هتلشع ، هِْائٖ  5الـض  اللطشٕ اكبش هي 

 بشكل الـض  اللطشٕ  هتبشػوت هيالحْاهل الكًْ٘ذٗت ؿائبت . الخالٗا الوكًْت للحْاهل الكًْ٘ذٗت 

بطشٗوت البالعتْعبْسٕ ، شق ( هاٗكشّى ، اتتك15.3) 13-6.5ّعط٘اً أّ اشك٘اً . الكًْ٘ذاث 

لللت أّ هشْكت ، تتخ ش ػٌذ ، هلغاء أّ هخاللْىسأع٘ت اّ شبَ سأع٘ت ، هِْائ٘ت أّ هِْائ٘ت هحوشة 

خالٗا ، حادة اّ هتزوؼت بشكل كتل كًْ٘ذٗت كشّٗت ،  4الحارض ، هخططت اّ هوغوت باكخش هي 
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ػادة تٌل ل هغ بواء الخالٗا الوكًْت للحْاهل الكًْ٘ذٗت . ُزا اللطش ٗتو٘ض بكْى الكًْ٘ذاث 

بطشٗوت شق تتك اللْى ،  هتزوؼت باشكا  كشّٗت اّ شبَ كشّٗت هكًْت سؤّط هِْائ٘ت

 .Watanabe,2002البالعتْعبْسٕ هباششة ّتتكشق ّعط٘اً ػلٔ الخْ٘ا الِْائ٘ت  

 

 C-Dؿىىىضّ  كطشٗىىىت هٌتلخىىىت .  Naranus cryptomeriae A-Bاللطىىىش: (363-1شىىىكل )

 .Watanabe,2002كًْ٘ذاث هٌل لت . الشكل ًوالً ػي  Eكًْ٘ذاث هتزوؼت ّحادة . 

 

Neta Shearer & Crane : انجُص   

Neta quadriguttata (Mats.) de Hoog :انُوع   

االّلىٔ  الطىشاصدْٗعىبْسٕ ، ْلْ٘سّعىبْسٕ ّعوباأل اشاصٕتزشحن ُوا : للِزا اللطش اشاصٗي ل

هاٗكشّى ، شلاكت ، بغ٘طت ، كٖ الـالىب ه ى٘شة ، هٌتلخىت  4-3×  16-6ْى الحْاهل الكًْ٘ذٗت ٗك

×  22-16 .الكًْ٘ىذاث ذد هي الكًْ٘ذاثػ -1هاٗكشّى  تحول  1.6-1.2كٖ الووت ، راث عْٗواث 

 الطىشاص الخىاًٖحىْارض ، ػىادة هٌحٌ٘ىت اّ اعىطْاً٘ت .  3-1هاٗكشّى ، شلاكت ، تتكْى هي  4-5.2

ْ٘سّعىىبْسٗت ألالكًْ٘ىىذاث االلْ٘سّعىىبْسٗت تْلىىذ هباشىىشة ػلىىٔ الـىىض  اللطىىشٕ اّ ػلىىٔ حْاهىىل 

هٌظىىىىىىْسة . ، ال تحتىىىىىىْٕ ػلىىىىىىٔ حىىىىىىْارض اللىىىىىىْىه ىىىىىى٘شة ، كشّٗىىىىىىت ، هخططىىىىىىت ، عىىىىىىْداء 

Watanabe,2002. 
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هظِىىىىش اللطىىىىش ٗالحىىىى  الكًْ٘ىىىىذاث  - Neta quadriguttata  ،Aاللطىىىىش: (364-1شىىىىكل )

لْ٘سّعىىبْسٗت أكًْ٘ىىذاث  C-Eلْ٘سّعىىبْسٗت ّكًْ٘ىذاث شىىلاكت . أكًْ٘ىىذاث  Bلْ٘سّعىبْسٗت . األ

 كتلت هي الكًْ٘ذاث .  -Fػلٔ ؿضّ  كطشٗت هغٌٌت . 

 Nigrospora Zimmermannالجنس: 
 Basisporium Molliardو   .Dichotomella Saccمرادفات العائ ة :ال

يمكػػف ماحظت ػػا بسػػ ولة  المػػوف  تػػسيرأل ذات كونيػػدات سػػودا  الموف   تكػػوف المسػػتعمرات بي ػػا 
 نػد التجػرثـ ي السػزوؿ الفطريػة  الموف تحت المج ر التيريحي تتحوؿ  حقا  نلي م وا ية أو سودا 

أو يػػػػػبه  ةيػػػػػة ي الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة مػػػػػف النػػػػػوع ييػػػػػر المتلتتػػػػػمسمػػػػػورأل كميػػػػػا  أو سػػػػػطحية جز 
 مف لمية واحدأل ممسا  ي  تتكوفالموف  سودا اليكؿ ي الكونيدات مفردأل بسيطة كروية  ةمتلتت
   Nigrospora oryzaeالنوع: 

مػػايكروف ي  9-6مػػايكروف ي سػػمؾ اللميػػة المولػػدأل لمكونيػػدات  7-3سػػمؾ ذات الحوامػػؿ الكونيديػػة 
مػػايكروف مطػػرا  ي يػػا ع الفطػػر يػػي البمػػداف ا سػػتوا ية ويػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة  16-10الكونيػػدات 

الطػور التػاـ  مي معظـ النباتات ويا ع بيكؿ لاص  مي نبات الرز و زلة مػف ال ػوا  والتػرم ي 
 يKhuskia oryzae Hudson لمفطر
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حوامل كونيدية وكونيدات ، قوة  Nigrospora sphaerica( الفطر 633-1عكل ) 
 .×04التكبير 

 

Nodulisporium Preuss :انجُص   

Nodulisporium melonis T. Watanabe & M. Sato : انُوع   

References:  

 ت التلىىشع اّ ؿ٘ىىش هٌتظوىى ت، هح٘ط٘ىى ت، شىىلاك تبهىىاٗكشّى ، هٌت ىى 140-103الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت 

حول كًْ٘ذاث هل٘لت ػلٔ ارٌٗاث كْم ارضاء هو٘ت خ بت ، ٗظِش بشّصاث اّ اعٌاى بؼىذ تالتلشع ، 

بطشٗوت الغوبْدْٗعبْسٕ  شقهاٗكشّى ، تتك 3-1.5×  13.8-2.5 اثعوْا الكًْ٘ذاث . الكًْ٘ذ

ظوت الشكل ، تحتىْٕ ػلىٔ رىضء هاػىذٕ للحاهىل ، شلاكت ، هي خل٘ت ّاحذة ، اُل٘ل٘ز٘ت اّ ؿ٘ش هٌت

 هىىىىىىىىىىىىىىىىىىاٗكشّى . 1-0.4×  10-3ػلىىىىىىىىىىىىىىىىىىٔ لْاحىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الكًْ٘ىىىىىىىىىىىىىىىىىىذٕ . ٗحتىىىىىىىىىىىىىىىىىىْٕ 
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Watanabe,2002

 

 Gحْاهىىىل كًْ٘ذٗىىىت ّكًْ٘ىىىذاث .  Nodulisporium melonis A-Fاللطىىىش:(366-1شىىىكل )

 .Watanabe,2002ارضاء هو٘ت خ بت لحْاهل كًْ٘ذٗت . الشكل ًوالً ػي  H-Kكًْ٘ذاث . 

Oedocephalum Preuss : انجُص  

Oedocephalum nayoroense T. Watanabe :انُوع  

هىىىاٗكشّى ، هٌت ىىىبت ، بغىىى٘طت ، ًىىىادساً هىىىا تكىىىْى  20-12.5×  195-92.2الحْاهىىىل الكًْ٘ذٗىىىت 

كًْ٘ذاث ػلٔ ارٌٗاث تْلذ كْم ارضاء هو٘ت خ بت ، تبذّ  6-1تحول الشكل  هتلشػت ،  ْلزاً٘ت 

هاٗكشّى ، هِْائ٘ىت ه ىلشة  7.5-6×  15-11.5باصٗذٗت . الكًْ٘ذاث هشابِت للباصٗذٗا ّاالبْاؽ ال

، خشىٌت أّ راث عىطم هشىْى ، تتكىْى هىي خل٘ىت ّاحىذة . ال الشىكل  ، اُل٘ل٘ز٘ىت اللىْىاّ هِْائ٘ت 

تالح  االت االث الكالب٘ت هْرىْدة كىٖ الـىض  اللطىشٕ . ُىزا اللطىش ُىْ هشٗىب رىذاً هىي الٌاح٘ىت 

، Spinigerالوظِشٗىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت لللطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىش 
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Watanabe,2002

  

حْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث .  Oedocephalum nayoroense A-G  اللطىش:(367-1شىكل )

 .Watanabe,2002الشكل ًوالً ػي 

 

Oidiodendron cerealis (Thum) Barron : انُوع   

، هٌت بت ، هتلشػت بشكل هتوابل اّ اللْىهاٗكشّى ، هِْائ٘ت  24الحْاهل الكًْ٘ذٗت اكبش هي 

الْعط الضسػٖ ، تحول كًْ٘ذاث هوطْػت تتكشق باتزاٍ الووت ، تظِش تشك٘ب هتباد  كٖ 

هاٗكشّى ، تتكْى بطشٗوت  3.8-2.1شز٘شٕ ّبشّصاث بؼذ اًل ا  الكًْ٘ذاث . الكًْ٘ذاث 

، عو٘كت الزذساى ، ساع٘ت ، ػذع٘ت اّ هش ٘ت الشكل ، هحاات  اللْى الغوبْدْٗعبْسٕ ، هِْائ٘ت

 .Watanabe,2002ذة  بحلوت ، تتكْى هي خل٘ت ّاح
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 حْاهل كًْ٘ذٗت ّكًْ٘ذاث .  Oidiodendron cerealis A،Bاللطش: (368-1شكل )

Oidiodendron citrinum Barron : انُوع   

األّعىىاا هىىاٗكشّى ، هٌت ىىبت ، تتلىىشع بطشٗوىىت التؼاهىىب كىىٖ  160الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت ااىىْ  هىىي 

( × 7) 5-3.7( 1.7ب شز٘شٗت . كًْ٘ذاث )هو٘ت تظِش تشاك٘ هتغلغلت ، تحول كًْ٘ذاث  الضسػ٘ت

 ، تكْى هي خل٘ت ّاحذة . الشكل هاٗكشّى ، تتكْى بطشٗوت االًل ا  ، شلاكت ، اعطْاً٘ت 1.3-2

Barron 1968; Watanabe,2002.. 

  

 حْاهل كًْذٗت ّكًْ٘ذاث .  Oidiodendron citrinum   A-Dاللطش:(369-1شكل )
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Oidiodendron flavum Szilvinyi : انُوع   

 ،تتلشع بشكل هتوابل اّ هتباد   ،هٌت بت  ،هِْائ٘ت  ،هاٗكشّى  87.5-62.5الزحْاهل الكًْ٘ذٗت 

تظِىىش اشىىكا   ،تحوىىل كًْ٘ىىذاث هو٘ىىت  ،ًىىادسا هىىا تتلىىشع بشىىكل هح٘طىىٖ كىىٖ االّعىىاا الضسػ٘ىىت 

 شقتتك ،( هاٗكشّى 6.3) 3.8- 1.8تظِش بشّصاث بؼذ عوْد الكًْ٘ذاث . الكْ ً٘ذاث  ،شز٘شٗت 

 ،ػىىادة هىىغ هطىىغ هىىي الحْاهىىل الكًْ٘ذٗىىت  ،عىى٘ت اّ ؿ٘ىىش هٌتظوىىت  سا ،شىىلاكت  ، بطشٗوىىت االًل ىىا 

 Barron 1968; Watanabe,2002 ّتٌل ىىىل ػىىىادة . ،تتكىىىْى هىىىي خل٘ىىىت ّاحىىىذة 

  

 حْاهل كًْ٘ذٗت اّ كًْ٘ذاث .  Oidiodendron flavum A-Cاللطش: (370-1شكل )

 

 Oncopodiella Arnaud ex Rifaiالجنس: 

المسػػػتعمرات نقطيػػػة أو كثيفػػػة  م وا يػػػة سػػػودا  المػػػوف ي السػػػزوؿ الفطريػػػة يػػػبه سػػػطحية ي الحوامػػػؿ 
  كمثريػػة اليػػكؿ   الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة   ليطيػػة متموجػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل جايػػة 

مػػػروف متػػػيرأل دورميػػػه  4-2السػػػرأل بػػػارزأل تحتػػػو   مػػػي   م وا يػػػة حمػػػرا  داكنػػػة المػػػوف  يػػػبه راسػػػية 
 يEllis, MB 1971)يكؿ يفاية أو يبه يفاية الموف ي  ال

 Oncopodiella trigonella ( Sacc.) Rifaiالنوع:
طػػػػػوؿ   مػػػػػايكروف  16-12×  19-14مػػػػػايكروف ي الكونيػػػػػدات  3-1×  30الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة 

 مايكروف ي ينتير  مي النباتات الليبية الميتة وممؼ اييجار ي ينتير يي أوربا ي  3-2القروف 



 309 

  
 ي×1000موأل التكبير   هكونيدي Oncopodiella trigonella :( الفطر 371-1يكؿ  

 

Paecilomyces farinosus (Holm : Gray) A. H. S. :النوع   

Brown & G. Smith 

  يفاية   منتتبة   نادرا ما تتفرع   بسيطة   مايكروف  2.5-2×  20-12.5الحوامؿ الكونيدية 
تستدؽ مف القا دأل باتجا  القمة تحمؿ اكثر مػف كونيػدات مقطو ػة يػي   ذات حاجز ما د  واحد 

بي ػػية   يػػفاية   تتكػػوف بطريقػػة الفيالوسػػبور    ف مػػايكرو  1.5-1×  3.8-2القمػػة ي الكونيػػديا 
  جنسػػػي:الحػػػادأل بيػػػكؿ طفيػػػؼ  نػػػد احػػػد الن ايػػػات يالطػػػور   تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل   اليػػػكؿ

Cordyceps memorabilis Ces.يWatanabe,2002 

.  
 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Paecilomyces farinosus A-Cالفطر:(372-1يكؿ  
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Paecilomyces inflatus (Burnside) Carmichael : النوع   

  بسيطة   منتتبة   يفاية   مايكروف  3.9-2.9×  13.4-6الحوامؿ الكونيدية   الفياليدات ( 
نادرا ما تحتو   مي حاجز واحد متلترأل  ند   تظ ر يي ا وساط الزر ية   سميكة   رأل متي

×  5.6- 4.8 ند القمة ي الكونيدات  متسمسمةتحمؿ كونيدات   تستدؽ باتجا  القمة   القا دأل 
  مسزلية اليكؿ   بي ية   يفاية   طريية   بطريقة الفيالوسبور   يؼتتك  مايكروف  2.4-3.7

 تستدؽ  ند احد الن ايات ي  مف لمية واحدأل   مي ايواؾ دميقة تحتو   

Watanabe,2002

  
 Dحوامػؿ كونيديػة وكونيػدات  Paecilomyces inflatus A-C F الفطػر:(373-1يػكؿ  

 يWatanabe,2002حوامؿ كونيدية ي اليكؿ نقا  ف  Eكونيدات 
 

  & Paecilomyces javanicus (Friedrichs et Bally) Brown: النوع

Smith 

  بسػػػيطة او متفر ػػػة   منتتػػػبة   يػػػفاية   مػػػايكروف  3.8-2.7×50-12.5الحوامػػػؿ الكونيديػػػة 
-14 فياليػػداتال  القميػػة  فياليػػداتتحمػػؿ كونيػػدات مقطو ػػة  نػػد موامػػع متقابمػػة او محيطيػػة يػػي ال

-5ت تستدؽ تدريجيا مف الوسط باتجػا  الن ايػة ي الكوليػدا  اسطوانية   مايكروف  2.5-3.3×25
تتكػوف مػف   مسزليػة اليػكؿ   يػفاية   سبور  لو بطريقة الفيا يؼتتك  مايكروف  2.2-2.3× 6.5

 حادأل يي كا الن ايتيف ي   لمية واحدأل 
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 Cحوامػػػؿ كونديػػػة وكونيػػػدات ي  A,B Paecilomyces javanicusالفطػػػر:(374-1يػػكؿ  

 يياليدات وكونيدات ي 
Paecilomyces persicinus Nicot : النوع   

بسيطة او   منتتبة   يفاية   مايكروف  2.5-2×  40-11.2الحوامؿ الكونيدية   الفياليدات( 
 1.8-1.2×  3-2.5تحمؿ كونيدات مفطو ة او كتؿ بويية ممية ي الكونيدات   متفر ة 
ذات ايواؾ    تتكوف مف لمية واحدأل   بي ية   يفاية   سبور  لبطريقة الفيا يؼتتك  مايكروف 
و ة او حادأل  ند احد الن اياتي  ادأل توجد لايا لاتة بالسزؿ الفطر  مكونة ما مقط  نا مة 

 مي الفطر مستعمرات   سط ومت لمة يي كا الن ايتيفو متلترأل يي ال  ييبه البوغ الكاميد  
وردية الموف ي  تكوف ا وساط الزر ية

Watanabe,2002

 
 Dمػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات ي حوا Paecilomyces persicinus A-Cالنػػوع: (375-1يػػكؿ  

 يWatanabe,2002تراكيم تيبه ا بواغ الكاميدية ي اليكؿ نقا  ف 
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Paecilomyces puntoni (Vuill.) Nannizzi : النوع   

 يياليػداتمػايكروف   يػفاية   منتتػبة   متفر ػة مػع  7.5-4.5×  310-100الحوامؿ الكونيديػة 
اجزا  لتبة   تحمؿ اكثػر  3-2م  ند القمة مايكروف   محيطة الترتي 2.7-3×  12.5-26.3
بطريقػػػػة  يػػػػؼمػػػػايكروف   تتك 2.8-2.5×  6.3-4.5كونيػػػػديا لكػػػػؿ يياليػػػػد ي الكونيػػػػدات  20مػػػػف 
ي السػػزؿ الفطػػر  والحامػػؿ اليػػكؿسػػبور    يػػفاية   مسزليػػة اليػػكؿ   بي ػػية الػػي ا ميميجيػػة و الفيال

  الكونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  متجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينيماتا
Watanabe,2002

  
 Cحوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات ي  Paecilomyces puntoni   A Bالفطػػر:(376-1يػػكؿ  

 كونيدات ي  Dاجزا  ما دية مف الحوامؿ الكونيدية ي 
 

Paecilomyces roseolus Smith : النوع   

 Acremonium roseolum (Smith) Gamsالمرادؼ اليا ع: 
وف   يػػػػفاية   منتتػػػػبة   بسػػػػيطة ومتفر ػػػػة يػػػػي مػػػػايكر  2.5×  55.8-12.5الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 

-5.2المتفر ػة ي الكونيػدات  فياليػداتاو  مي ال متسمسمةا وساط الزر ية   تحمؿ كونيدات ممية 
كمثريػة  أوبي ػية  أوسػبور    يػفاية   مسزليػة و بطريقػة الفيال يؼمايكروف   تتك 2.5-2.8×  7
باتجػػا  القمػػة ي اللػػيط الفطػػر  يتكػػوف مػػف  ليمونيػػة اليػػكؿ   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل   تسػػتدؽ أو

ورديػة المػوف ييػر  PDAاتحاد يزوؿ يطرية بيكؿ متكرر ي يظ ر الفطر مستعمرات  مػي وسػط 
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 وا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ي

Watanabe,2002

  
 Bي متسمسػمةحوامػؿ كونيديػة وكونيػدات  Paecilomyces roseolus Aالفطر:(377-1يكؿ  
 ي ليمونية اليكؿ كونيدات

 
Paecilomyces variabilis Barron : النوع   

مػػايكروف   يػػػفاية   منتتػػػبة   تسػػػتدؽ  2.7-2.1×  43.8-23اليػػػدات( يالحوامػػؿ الكونيديػػػة  الف
حػػػػواجز   تحمػػػػؿ كونيػػػػدات مميػػػػة  3-0مػػػػف القا ػػػػدأل باتجػػػػا  القمػػػػة بيػػػػكؿ تػػػػدريجي   تتكػػػػوف مػػػػف 

 3-4ي2×  4.9-3.2  تتكيػػػؼ  ػػػادأل مػػػف اللػػػيط الفطػػػر  ي الكونيػػػدات البي ػػػية من ػػػا  متسمسػػػمة
سػػػبور    راسػػػية او يػػػبه و بطريقػػػة الفيال يػػػؼمػػػايكروف   تتك 4.7-3.6مػػػايكروف   والراسػػػية من ػػػا 

  يػػفاية   تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل ي الكونيػػدات الراسػػية تكػػوف ذات ايػػواؾ ليػػكؿ راسػػية   بي ػػية 
 دميقػػػػػػة ي  ػػػػػػػذا الفطػػػػػػػر يتميػػػػػػػز بانػػػػػػػه يكػػػػػػػوف نػػػػػػػو يف مػػػػػػػف الكونيػػػػػػػدات والليػػػػػػوط الفطريػػػػػػػة ي

Watanabe,2002.ي 
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 Eحوامػؿ كونيديػة وكونيػدات ي  Paecilomyces variabilis A-D الفطػر:(378-1يػكؿ  

 ي Watanabe,2002كونيدات ي اليكؿ نقا   ف 
 Paecilomyces victoriae (Szilvinyi) A. H. S. Brown &G. Smith:النوع
 

  تحمػؿ كونيػدات مايكروف   يفاية   منتتبة   متفر ة  ند القمػة  64-22.5الحوامؿ الكونيدية 
مايكروف   متقابمة او محيطيػة  2.8-2.7×  2-6.3 فياليداتالطريية   ال فياليداتال مف متسمسمة

مػايكروف  3-2.5 اتالترتيم   منتفلة مع ما دأل اسطوانية وحػادأل يػي ا وسػاط الزر يػة ي الكونيػد
  ليػنة نو ػػا  مػػا او الوسػبور    طرييػػة   يػػبه راسػية او ا ميميجيػػة متوسػػعة يبطريقػػة الف يػؼ  تتك

مػػايكروف طػػو   ي المسػػتعمرات  مػػي وسػػط  18-17ميػػوكة دميقػػة  مػػي سػػطوح ا ي الفػػروع ا وليػػة 
 نو ػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػا يالمػػػػػػػػػػػػػػػػوف ايػػػػػػػػػػػػػػػػار الزابػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بي ػػػػػػػػػػػػػػػػا    ول ػػػػػػػػػػػػػػػػرا  متػػػػػػػػػػػػػػػػفرأل 
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Watanabe,2002

   
 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Paecilomyces victoriae   A Bالفطر:(379-1يكؿ  

 
Papulaspora irregularis Hotson الفطر :   

 –يػػفاية   ( مػػايكروفPapulospores )41-60  80   المكونػػة لنبػػواغ البثيريػػةالسػػزوؿ الفطرية
  تكػوف تراكيػم طريػة تيػبه ا جسػاـ الحجريػة   تتكػوف اليكؿ   راسية   يبه راسية  الموف تفرا 

-5.5السزوؿ الفطرية  مف  دد مف اللايا ومحاطة بلايا الرو  ديدأل   تكوف حايات ا لينة ي
مػايكروف  ي  ػذا الفطػر  16.6-11.6  تبدو منتفلة وكثيفة الحواجز  الموف مايكروف تفرا  6.8

 ي .Watanabe,2002 يكوف اجساـ حجرية تسيرأل مف التعم جدا  تمييز ا مظ ريا  ي
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 البثيريػة أبػواغ-B Cيػزوؿ يطريػة ي  Papulaspora irregularis Aالنػوع: (380-1يػكؿ  

Papulospores  ومكونات ا اللموية ي اليكؿ نقا   فWatanabe,2002 ي 
 

Papulaspora nishigaharanus T. Watanabe : النوع   

 مػػف نػػوعفيالوسػػبور   ا وؿ يكػػوف راسػػي البػػوغ ال Papulosporesالمظ ػػر  يثنػػا يالبػػوغ البثيػػر  
ة   مسطػػاأل بلايػػا مػػف م ػػوا ي   يكػػوف تراكيػػم تيػػبه ا جسػػاـ الحجريػػة طريػػة   طرييػػة او وسػػطي

مػػايكروف   تتكػػوف مػػف حػػاجز واحػػد   يػػبه يػػفاية الػػي  2.8-1.5×  40-15اللتػػؿ ي اللتػػؿ 
  سػػػػميكة الجػػػػدراف   منحنيػػػػة   ليػػػػنة   تسػػػػتدؽ باتجػػػػا  القمػػػػة ي الحوامػػػػؿ  المػػػػوف م وا يػػػػة يػػػػاحبة

مػػػا تتفػػػرع   مػػػايكروف   لمكونيػػػدات الفيالوسػػػبورية يػػػفاية   منتتػػػبة   بسػػػيطة   نػػػادرا   5الكونيديػػػة 
بطريقػة يػؼ مػايكروف   تتك 1.7-1×  3.2-2.1ي الكونيػدات  متسمسمةكونيدات ممية  10تحمؿ 

 الفياليسػػبور    يػػفاية   مػػف لميػػة واحػػدأل   بي ػػية مقموبػػة وحػػادأل  نػػد احػػد الن ايػػات ي مسػػتعمرات 
 مػا ي   وا يػة نو ػا  المػوفبي ػا  رماديػة أو م وا يػة متػفرأل يػاحبة  PDA ذا الفطر  مي وسط 

Watanabe,2002  
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 بثيػػػػػر  بػػػػػوغ مػػػػػف نػػػػػوع Papulaspora nishigaharanus A-Bالفطػػػػػر:(381-1يػػػػػكؿ  

Papulospores  ومكونات ا اللموية يC بوغ Papulospores  ي  متسمسمةوكونيداتD  حوامؿ
ي اليػػػػػػػػػػػػػػكؿ نقػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػف  Papulosporesطريقػػػػػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػػػػػوف  E-Kكونيديػػػػػػػػػػػػػػة وكونيػػػػػػػػػػػػػػدات ي 

Watanabe,2002 ي 
 

Papulaspora pallidula Hotson : النوع   

  راسػػية او المػػوفمػػايكروف   م وا يػػة متػػفرأل  Papulospores  65 )75-200 البثيريػػة ا بػػواغ
يبه راسية تبدو كاجساـ حجرية طرية   تتكوف مف  دد كبير مف اللايا   ذات حاية ممسا  ي   

 تتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف كونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
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 البػػػػػوغ البثيػػػػػر  تكيػػػػػؼطريقػػػػػة  Papulaspora pallidula A-Cر:الفطػػػػػ(382-1يػػػػػكؿ  

Papulospores  يD-  ابواغPapulospores  ي اليكؿ نقا   فWatanabe,2002ي 

Papulaspora pannosa Hotson : النوع   

مايكروف   تتكوف يي ا وساط الزر ية او بيكؿ  وا ي  165-68 (البوبيولسبوراالبثيرية  بواغ ا 
  راسية او يبه راسية   تبدو  الموف ملممي   م وا ية بموف الدلاف او م وا ية داكنة تظ ر بمظ ر

بيكؿ اجساـ حجريػة طريػة   تتكػوف مػف العديػد مػف اللايػا     يمكػف تمييػز مكونات ػا اللمويػة   
   المػػػوف ذات حايػػػة ليػػػنة ي السػػػزؿ الفطػػػر  يػػػفاؼ او ال ػػػر متػػػفر ي تتػػػبا تػػػدريجيا  م وا يػػػة

 يWatanabe,2002  محببة الجوانم ي  كروية اليكؿ
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تتكػػوف  مػػي السػػزوؿ  بثيريػػةابػػواغ  Papulaspora pannosa A-Cالفطػػر: (383-1يػػكؿ  

 يWatanabe,2002ال وا ية و مي ا وساط الزر ية ي اليكؿ نقا   ف 
Papulaspora sp. 1. : النوع   

 17.5-10( 7.5الفياليسػبور   ( مايكروف وابواغ 30.5  25-15ابواغ ثنا ية المظ ر بوبيمسبورا 
وسػػط السػػزوؿ الفطريػػة   مػػي( يولسػػبوراابالب البثيريػػة  بػػواغيا تولػػد مػػايكروف ي 2-2.5( × 22.5 

ا  تيادية او طرييا   مي حوامؿ كونيدية متيرأل يير متميزأل  ػف السػزؿ الفطػر    م وا يػة يػاحبة 
اليديػػة   يية ي الحوامػػؿ الكونيديػػة ي  يػػبه راسػػية   تتكػػوف مػػف مكونػػات لمويػػة راسػػالمػػوفاو م وا يػػة 

يػفاية   منتتػػبة   تسػػتدؽ تػدريجيا  باتجػػا  القمػػة أو تت ػيؽ بيػػكؿ حػػاد يػي الوسػػط   ذات حػػاجز 
بطريقة الفياليسبور    يفاية   بي ػية  يؼمايكروف   تتك 1-0.7×  2.5-2.2واحد ي الكونيديا 

مػػع  المػػوف م وا يػػة متػػفرأل PDA  حػػادأل  نػػد احػػد الن ايػػات ي  ػػذا الفطػػر يكػػوف مسػػتعمرات  مػػي 
ار   لكػػف كػػل ػػذا الفطػػر دا مػػا  تتكػوف  مػػي مػػزارع ا  البثيريػػةمنػاطؽ مركزيػػة ييػػر منتظمػػة ي ابػواغ 

الكونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا   تتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف دا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ي 
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اليػدات يي -Cويػزوؿ يطريػة ي  البثيريةابواغ  Papulaspora sp A -Bالفطر:(384-1يكؿ  

 ت ي كونيدا -Dوكونيديا ي 
 

Papulaspora sp. 2. : النوع   

  مايكروف 225-200 البثيرية  يايبواغوابواغ مفتمية (بابيموسبور البثيرية  مي نو يف :  ا بواغ
تولد مبايرأل  مي السزوؿ الفطرية ا  تيادية او طرييػا   مػي حوامػؿ كونيديػة متػيرأل ييػر متميػزأل   

 يػؼ  لحميػة   يػبه راسػية   تتك الموف او م وا يةمف السزوؿ الفطرية   مطمورأل   م وا ية تفرا  
ا بػػػواغ المفتػػػمية  أمػػػا راسػػػية   ذات حايػػػة ممسػػػا  ي  مػػػايكروف 17.5-11.2لمويػػػة  بػػػروزاتمػػػف 

  مػػػي السػػػزوؿ   تولػػػد مبايػػػرأل  مػػػي السػػػزؿ الفطػػػر  او  اليػػػكؿ اسػػػطوانية  يػػػفاية   منتتػػػبةتكػػػوف 
 يWatanabe,2002  مايكروف 7-5×  27.5-11.2 ات وا ية ي الكونيدال
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( A-Bابواغ مفتمية بيكؿ سمسمة   Papulaspora sp. A-B-Dالفطر: (385-1يكؿ  

 ي papulosporae (بابيموسبور بثيرية ابواغ  Cمنفتمة ي 
  Passalora ferruginae Friesالنوع: 

مايكروف  5-3× 180المستعمرات كثيفة ملممية المظ ر   زيتونية الموف  يالحوامؿ الكونيدية 
مايكروف    8- 4.5×68-21تنتفخ باتجا  القمة يالكونيدات مفردأل   جاية ا ميميجية متطاولة   

اللايا الطريية  يقة يبة اسطوانية   ذات حاجز واحدي يتيم  دد مف النباتات ويسبم مرض 
 تبقع ايوراؽ   سجؿ الفطر يماؿ أمريكا وأورباي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامؿ كونيدية وكونيدات   موأل التكبير   Passalora ferruginae( الفطر  386-1يكؿ   
 ×ي1000و × 400
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 Penicillium corylophilum Dierckx الفطر :
 نػػد  همػػايكروف   يػػفاية المػػوف و منتتػػبة   متفر ػػة بيػػكؿ مكنسػػ 220-120الحوامػػؿ الكونيديػػة 

 ػػػسطة محيطيػػػة  مػػػي كػػػؿ متيولػػػة و ػػػادأل متجمعػػػة و من تمتبػػػو ت   الفياليػػػدا 3 -2القمػػػـ مػػػع 
 2.5×12.5-10.5 تي الفياليدا د مي كؿ ييا ليمتسمسمة الكونيدية مف كونيدات  سوتتكوف الر   
-2.2×  3.5-2.7تسػػتدؽ تػػدريجيا أو تكػػوف اسػػطوانية ذات ممػػـ مدببػػة ي الكونيػػدات   مػػايكروف 

كتميػػة ي  المػػوف بيػػكؿ  يػػفاية أو م وا يػػة متػػفرأل  روسػػبور  لايبطريقػػة الف يػػؼمػػايكروف تتك 2.3
ليػنة أو ذات سػطا ميػوؾ بيػكؿ دميػؽ   تتكػوف مػف لميػة واحػدأل    اليػكؿ  ميميجية أو بي ػيها

سػـ 1مزر ة الفطر  مي وسط الزابػؾ بي ػا  نلػي ورديػة يػي الج ػة المعاكسػة لمطبػؽ معػدؿ النمػو 
 Watanabe,2002 ـْ ي 25لاؿ  يرأل أياـ مف الح ف بدرجة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CYA: مستعمرأل الفطر  مي وسط  Penicillium corylophilum Aالفطر:(387-1يكؿ  
  B :اليدات ي يحوامؿ كونيدية وكونيدات و ي 

 
 Penicillium expansum Thom: النوع

مػػػػايكروف   مفػػػػردأل أو بيػػػػكؿ جزمػػػػة  يػػػػفاية المػػػػوف و منتتػػػػبة    500-200الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 
مرزومػػػػػة و  تياليػػػػػدا( ميكػػػػػروف   الف18  15-12متفر ػػػػػة بيػػػػػكؿ مكنسػػػػػي  نػػػػػد القمػػػػػـ المتيػػػػػو  

 11-8 تي الفياليػدا د مػي كػؿ ييػا ليػ متسمسػمةالكونيديػة مػف كونيػدات  سمن سطة وتتكوف الر   
مػػػايكروف  3.5-3تسػػػتدؽ تػػػدريجيا أو تكػػػوف اسػػػطوانية ذات ممػػػـ مدببػػػة ي الكونيػػػدات   مػػػايكروف 

   اليػػكؿ يهي ا ميميجيػػة أو بي ػػ المػػوف يػػفاية أو م وا يػػة متػػفرأل  سػػبور  لو ايبطريقػػة الف يػػؼتتك
ممسػػا  متراتػػػة او مرزومػػػة بيػػكؿ كثيػػػؼ  يػػػي ساسػػؿ ييػػػر منتظمػػػة   لػػوف المسػػػتعمرأل ل ػػػرا  

 مػػػػػي  معػػػػػدؿ مطػػػػػر   أ  الموف  التػػػػػبسات العكسػػػػػية يػػػػػاحبة الػػػػػي م وا يػػػػػة داكنػػػػػة  المػػػػػوف با تػػػػػة

 

A B 
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 & Pittـ ي37 ينمػو الفطػر يػي درجػة حػرارأل    CYAـ وسػط 5ممـ  نػد  40-20المستعمرات 

Hocking 1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: B: مسػػػتعمرأل الفطػػػر   Penicillium expansum Thom  A( الفطػػػر: 388-1يػػػكؿ   
 يكونيدات ويياليدات  وحوامؿ كونيدية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : OA  Bمسػتعمرأل الفطػػر  مػي وسػػط Penicillium expansum Aالفطػر: (389-1يػكؿ  
ايػػاـ  7 مػػر  ي MEAمسػػتعمرأل الفطػػر  مػػي وسػػط  : CYA    Cمسػػتعمرأل الفطػػر  مػػي وسػػط 

 ـ يي الظاـ 25تحت 
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  Penicillium griseofulvum Dierckx: النوع

الحوامػػؿ الكونيديػػة  تتكيػػؼ  بيػػكؿ حػػـز مػػع تفر ػػات متوسػػطة الطػػوؿ تنت ػػي بمكػػانس  محيطيػػة 
مرزومػػػػة و من ػػػػػسطة وتتكػػػػػوف  تالترتيػػػػم  ذات لمػػػػػس او اكثػػػػر مننقػػػػػاط التفػػػػرع       الفياليػػػػػدا

  مايكروف  6-4.5متيرأل   تي الفياليدا د مي كؿ ييا لي متسمسمةنيدات الكونيدية مف كو  سالر   
بطريقػػػػػة يػػػػػؼ مػػػػػايكروف تتك 3.5-3تسػػػػػتدؽ تػػػػػدريجيا أو تكػػػػػوف اسػػػػػطوانية  موديػػػػػة ي الكونيػػػػػدات 

متراتػػػة او مرزومػػػة بيػػػكؿ كثيػػػؼ  يػػػي ساسػػػؿ ييػػػر     ممسػػػا اليػػػكؿ وسػػػبور ي ا ميميجيػػػةلايالف
  التػبسات العكسػية يػػاحبة   MEAو   CYAطي منتظمػة   لػوف المسػتعمرأل رمػاد   مػي وسػ

ينمػو    CYAممػـ وسػط  25-15   معدؿ مطػر المسػتعمرات  الموف الي تفرا  با تة او م وا ية
 ـ ي 37ـ و ينمػػو الفطػػر يػػي  23ـ  والدرجػػة المثاليػػة 35-4الفطػػر يػػي درجػػة حػػرارأل تتػػراوح بػػيف 

Pitt & Hocking 1990ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B كونيػدات وحوامػؿ كونيديػة :  Penicillium griseofulvum   Aالفطػر: (390-1يػكؿ   
يػػـو و 7 مػر ي  CYA: مسػػتعمرأل الفطػر  مػػي وسػط  MEA   C:مسػتعمرأل الفطػر  مػػي وسػط 

 يي الظاـ ي ـ 25
 Penicillium janthinellum Biourge الفطر:

  ايكروف مػػػ 2.5×12.5يرو  ػػػا ايوليػػػة   مػػػايكروف  2.5×  250 ( –100 الحوامػػػؿ الكونيديػػػة 
 تالفياليػػدا  متفر ػػة بيػػكؿ مكنسػػي  نػػد القمػػـ مػػع متبػػو ت محيطيػػة الترتيػػم   منتتػػبة   يػػفاية 
 ستكػػػوف ر     د نػػػد كػػػؿ ييػػػا ليػػػمتسمسػػػمة الكونيػػػدات  يمػػػايكروف  2.5-2×12.5-7.5  الطرييػػػة

-1.7×  3.2-2.5ممميه مستدمة تستدؽ بيكؿ مفاجئ ي الكونيػدات  تكونيدية منفرجة ي الفياليدا
ا ميميجيػة أو يػبه  المػوف ل را  ياحبة  وداكنة   الوسبور  يبطريقة الف يؼتتك  مايكروف  .ي2

 

A B C 
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مزارع الفطر  مي وسػط   احد ن ايات ا مستدمة    ممسا    تتكوف مف لمية واحدأل  اليكؿ   رأسية
 اللمفػي مف المظ ر ايمػامي  المستعمرأل لوف الموف  رماد  مل ر ياحم  الزابؾ ملممي  أكار
سـ يي  يػرأل أيػاـ ح ػف بدرجػة  3-2 نمو المستعمرات معدؿ الموف   فرا  ياحبة نلي م وا يةت

 Watanabe,2002 ـْ ي 25حرارأل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مسػػتعمرأل الفطػػر  مػػي وسػػط  Penicillium janthinellum   Aالفطػػر: (  391-1يػػكؿ 
MEA   B  مستعمرأل الفطر  مي وسط :CYA   ـ يي الظاـ ي 25يـو و 7ي مر 

 
 Bحوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Penicillium janthinellum Aالفطر: (392-1يكؿ  

 يWatanabe,2002كونيدات ي اليكؿ نقا  ف  Cيياليدات 
 
 
 

A B 
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 Penicillium lanosum Westling: النوع

 2.8-2.7×  9.5-7.5اييػػرع ايوليػػة   مػػايكروف  2.8-2.5× 62.5-12.5الحوامػػؿ الكونيديػػة 
الفػرع مكنسػة  مػي القمػـ مػع   تتكيػؼ  وا يػا  مػي السػزؿ الفطػر    منتتبة   ية يفا  مايكروف 

 ليػدلكػؿ ييا يمحيطيػة الترتيػم  مايكروف 3-2.5×  13.8-10 تالفياليدا  و ت أولية وثانوية يمت
 abruptly رمحيػه  تي الفياليػدا المػوف مفتوحػة ل ػرا  متػفرأل سمكونػة ر    متسمسمة كونيدات 

 المػػػوف ل ػػػرا  يػػػاحبة   الوسػػػبور  يبطريقػػػة الف يػػػؼتتك  مػػػايكروف  4-2.7 حػػػادأل ي الكونيػػػدات
تتكوف مف لمية واحدأل بيكؿ  اـ ذات سػطا   نلي يبه راسية  ةراسي الموف  الكتؿ البويية داكنة 

تتكػوف   ل ػرا  متػفرأل  متألقػة   ميوؾ ي مزارع الفطػر  مػي وسػط أكػار الزابػؾ ملمميػة ميػعرأل 
لموف المعاكس يي الطبؽ ورد  متفر نلي احمر ذ بي جيدأل يي النمو حـز مف السزوؿ الفطرية ا

 Watanabe,2002نلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 

 
كونيدات ي  Bحوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Penicillium lanosum Aالفطر: (393-1يكؿ  

C D وكونيدات اليكؿ نقا  ف  تيياليداWatanabe,2002ي 
 

 Penicillium nigricans (Bainier) Thomالفطر: 

منتتػبة   يػفاية   مايكروف  12.5-10اييرع ايولية   مايكروف  270-120الحوامؿ الكونيدية 
الحوامػػؿ  ممػػـ يػػياييػػرع  تترتػػم  مػػي مكنسػػةالليػػنة نلػػي حػػد مػػا تتكيػػؼ مػػف يػػزوؿ  وا يػػة ي   

محيطيػة   مػايكروف  2.8-2.5×  13.8-8.7 تمع متبو ت أولية وثانويػة ي الفياليػدا  الكونيدية 
  كونيديػػة اسػػطوانية  موديػػة  سمكونػػة ر      د نػػد كػػؿ ييػػا ليػػ متسمسػػمة لترتيػػم ذات كوليػػدات ا

( 4  3.2-2.7ممميػػػه مسػػػتدمة ذات حايػػػة حػػػادأل ي الكونيػػػدات  تي الفياليػػػدا المػػػوف يػػػاحبة ل ػػػرا 
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تتكػوف مػف   راسػية نلػي يػبه راسػية   ل ػرا  يػاحبة    الفيالوسػبور بطريقػة تتكيػؼ   مػايكروف 
 مػػي  المظ ػػر ملمميػػة  مسػػتعمرات الفطػػر  مثألمػػة ذات سػػطا ميػػوؾ بيػػكؿ دميػػؽ   أل لميػػة واحػػد

 المػػػوف  ذات حايػػػات بي ػػػا    المػػػوف ل ػػػرا  رماديػػػة متألقػػػة  جيػػػدأل النمػػػو   وسػػػط أكػػػار الزابػػػؾ 
 Watanabe,2002ي  الموف التبسات العكسية م وا ية نلي تفرا  ياحبة

 
 ثك٘ال٘ىذا Dحْاهىل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث .  Penicillium nigricans Aاللطىش:(394-1شىكل )

 .Watanabe,2002ّكًْ٘ذاث . الشكل ًوال ػي 

 

 

  Penicillium resticulosum Birkinshaw الٌْع:
Raistrick، & Smith , 

 

 

   المػوف يػفاية   2.8-2.5×  12.8-10اييػرع ايوليػة   ي مػايكروف 13-60الحوامؿ الكونيدية 
  محيطيػػة الترتيػػم  تالفياليػػدا  متبػػو ت  3-2مػػع    نػػد القمػػـ  ةمتفر ػػة بيػػكؿ مكنسػػ  منتتػػبة 

مكونة  متسمسمة ذات كونيدات د  كؿ ييا ليمايكروف 2.5×  12.5-10 تيياليدا 4-3تتكوف مف 
مػػػػايكروف  2.8-2.1 تي الكونيػػػدا المػػػوف رماديػػػػة ل ػػػرا    كونيديػػػة اسػػػطوانية من ػػػسطة سر   
 ميػوكة  يػبه راسػية   يػة ي ندما تكوف بيكؿ كتػؿ بو  الموف ل را  ياحبة  وداكنة نلي م وا ية 
مكونػة حػـز   تنمػو بيػكؿ جيػد    المظ ػر ميعرأل أومزارع الفطر  مي وسط أكار الزابؾ ملممية ي

ي التػػبسات العكسػػية المػػوفمػػع مراكػػز رماديػػة   المػػوف م وا يػػة محمػػرأل  مػػف السػػزؿ الفطريػػة ال وا يػػة 
 ي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرأل 
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Watanabe,2002

  
 B-Cحْاهىىل كًْ٘ذٗىىت ّكًْ٘ىىذاث .  Penicillium resticulosum Aاللطىىش:(395-1كل )شىى

 .Watanabe,2002ّكًْ٘ذاث . الشكل ًوال ػي  ثك٘ال٘ذا

 

 
 Periconia Tode ex Fries ; Todeالجنس: 

 Berkeleynaو  Sporodum Cordaو  Sporocybe Firesالمرادفػػػات العػػػائ ة 

Kuntze 
تػة تػسيرأل ميػعرأل المظ ػر ي م وا يػة نلػي رماديػة أو زيتونيػة أو سػودا  المستعمرات كثيفة أو مترا

المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة وأحيانػػا تكػػوف ييػػر 
متلتتػػػػة ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة المتلتتػػػػة تكػػػػوف ذات أ ػػػػام ور وس مسػػػػتديرأل تيػػػػبه رأس 

  بساسػػؿ متفر ػػة تنيػػا مػػف نقطػػة واحػػدأل أو  ػػدأل نقػػاط  متفر ػػة ي الكونيػػدات متسمسػػمة  الػػدبوس 
مثألمػػػة نلػػػي ميػػػوكة وحيػػػدأل   م وا يػػػة داكنػػػة المػػػوف   ا ميميجيػػػة أو مسػػػتطيمة أو اسػػػطوانية اليػػػكؿ 
 ػي تفر ػات الحوامػؿ الكونيديػة وأبعػاد الكونيػدات   اللمية ي التفات التيليتية يي  ذا الجنس 

يكال ا وأطواؿ اي ام ي    يEllis, MB 1971)وا 
 

  Periconia cookie Mason & M.B. Ellisالنوع: 
مايكروف  ند القمة ي  32-17مايكروف  ند القا دأل وسمك ا  25-14×  800الحوامؿ الكونيدية 

مايكروفي ينتير الفطر بيكؿ يا ع  16-13الكونيدات كروية اليكؿ م وا ية الموف  مثألمة مطر ا 
 يي أوربا ي  مي سيقاف النباتات العيبية الميتة
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مػوأل التكبيػر  حامػؿ كونيػد  ورأس كونيػد  : Periconia cookie   A( الفطر 396-1يكؿ   
400 ×  B : ي1000ورأس كونيد  موأل التكبير× 
 

 Periconia byssoides Pers. : Mérat: النوع
م وا يػة   مػايكروف  175الكتػؿ البوييػة  مايكروف  16.3-10×  1100-375الحوامؿ الكونيدية 

  راسية اليكؿ  ند القمػـ  بويية ستحمؿ ر و   سميكة الجدراف   بسيطة   منتتبة   الموف داكنة
تتكيػػؼ باتجػػا  القمػػة  مػػي أجػػزا  طرييػػة لتػػبة أو تتجػػرثـ مبايػػرأل  متسمسػػمةتتكػػوف مػػف كونيػػدات 

 م وا يػػػة  بطريقػػػة الباستوسػػػبور   يػػػؼمػػػايكروف تتك 17-13 مػػػي السػػػزؿ الفطػػػر  ي الكونيػػػدات 
ينتير الفطر بيػكؿ يػا ع  مػي سػيقاف النباتػات العيػبية  ميوكة بيكؿ  اـ  اليكؿراسية    الموف

 يWatanabe,2002  الميتة يي أوربا
   
 
 
 
 
 
 
 
 

حامؿ كونيد  ورأس كونيد   وكونيدات : Periconia byssoides   A(الفطر 397-1عكل )
 B    حامؿ حايظي مقسـ:C كونيداتي: 

 

B 

A 
 

 

A 

B 

C 
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 Periconia macrospinosa Lefebvre et Johnson: النوع

 
م وا يػػػػة نلػػػػي م وا يػػػػة   مػػػػايكروف  9.3-6( 5.5×   291.6- 109.3( 60الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة  

تحمػؿ كونيػدات متجمعػة  مػي أجػزا  طرييػة لتػبة ي الكونيػدات   منتتػبة بسػيطة   المػوفحمرا  
م وا يػػة داكنػػة   بور  بطريقػػة الباستوسػػ يػػؼتتكػػوف بيػػكؿ ساسػػؿ ي تتك  مػػايكروف  17-29.2

ذات بػػػػرزات متكيػػػػفة بيػػػػكؿ جيػػػػد ي ا بػػػػواغ الكاميديػػػػة  ػػػػادأل   ميػػػػوكة    اليػػػػكؿ راسػػػػية  المػػػػوف
 زؿ الفطر مف نباتات الرمػراـ و الجػت والحنطػة ومػف التػرم  مسػجؿ يػي اسػتراليا وال نػد موجودأل 

وأوربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
Watanabe,2002يؾكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
حوامؿ كونيدية وكونيػدات ويػزوؿ      Periconia macrospinosa :( الفطر398-1اليكؿ   
 ي يطرية

 
 Periconia saraswatipurensis Bilgrami :النوع

تحمػػػػػؿ   بسػػػػػيطة  منتتػػػػػبة  م وا يػػػػػة   مػػػػػايكروف  3.8- 3.7×  175-150حوامػػػػػؿ كونيديػػػػػة  
مايكروف تتكوف  11-5كونيدات متجمعة  مي القمة أو  مي أجزا  لتبة تحت القمة ي الكونيديا 

ذات   راسػػية   م وا يػػة حمػػرا    بطريقػػة الباستوسػػبور   يػػؼيالبػػا متفر ػػة ي تتك  بيػػكؿ سمسػػمة 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر متميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكي نلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروزات دميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددأل 
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 يحوامؿ كونيدية وكونيدات  Periconia saraswatipurensis A Bر:الفط(400-1يكؿ  

 
 

 .Pestalotia de Not :الجنس
 .Pestalotia spp : النوع

 .Pestalotiopsis spp المرادؼ اليا ع: 

 
  المػوفسػودا    اآلكػار  عيػبه كرويػة أو ملاطيػة  مػي مػزار   بوييػةكتؿ يكؿ ب تكوف:السبودوكيا 

 10-5×  50-19.7بسيطة ي الكونيدات   الحوامؿ الكونيدية متيرأل    تنتير حوؿ السبورودوكيا
تتكػوف مػف   مسزليػة اليػكؿ أو ا ميميجيػة   مػايكروف  20-10( 7.5اللايا الممونػة     مايكروف 

 30-10( 4.7لواحػػػؽ    4-2ذات   من ػػػا مركزيػػػة ممونػػػة داكنػػػة  ػػػادأل  3-2لايػػػا تكػػػوف  4-5
مػػايكروف توجػػد يػػي  12.5- 1.2متػػير واحػػدأل تيػػبه السػػويؽ  حقػػة   مػػايكروف يػػي ممػػـ اللايػػا 

 ػذا الفطػر   يكػوف اسػيريو  بيػكؿ  ػاـ ومػف التػعم التعػرؼ  ميػه مػف الناحيػة   ما دأل اللايا 
 ي Pestalotiaالمظ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ت الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
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حػػاجز مركػػز  سػػميؾ الجػػدراف  1-3تحتػػو  لايػػا   Pestalotia sppالفطػػر:(401-1يػػكؿ  

 متلتر  ند الحاجز ي 
 

 .Pestalotia sp:  النوع
 .Pestalotiopsis sp المرادؼ اليا ع:

 مػػي ايوسػػاط الزر يػػة ي الحوامػػؿ يػػبه كرويػػة أو ملاطيػػة   بوييػػةكتػػؿ بيػػكؿ  تكػػوف:السػػبودوكيا 
-4تتكوف مػف   اليكؿا ميميجية   مايكروف  6-5×  18-14الكونيدية يير متميزأل ي الكونيدات 

×  44-26لواحػؽ يػي اللايػا القميػة  6-3  لايا الثاث المركزيػة من ػا تكػوف ممونػة ي تحتػو  5
مػػايكروف و حقػػة ما ديػػة متػػيرأل  بػػارأل  ػػف سػػويؽ يػػي موا ػػد اللايػػا ومػػد تسيػػم أحيانػػا ي  0.8-1

مايكروف راسية سميكة الجدراف تولد مف لمية نلي لميتػيف مػف الكونيػدات  9-7ا بواغ الكاميدية 
 ا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا ي

http://www.bspp.org.uk/publications/new-disease-reports/ndr.php?id=003001##
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 E Gابػواغ كاميديػة وكونيػدات  C Dكونيػدات  Pestalotia sp A Bالفطػر:(402-1 يػكؿ 

  يكونيدات نابتة 
 Petrakia Sydowالجنس: 

السبورودوكيا تسيرأل و السزوؿ الفطرية مسمورأل ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتة   يير 
ل ػػا مػػروف بػػارزأل م وا يػػة نلػػي  اليػػكؿمتفر ػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل جايػػة يػػبه كرويػػة نلػػي ا ميميجيػػة 

 زيتونية الموف ي 
 Petrakia echinata ( Peglion )Sydowالنوع: 

-20مايكروف ي الكونيدات  6-4×  30-10مايكروف ي الحوامؿ الكونيدية  150الحيوأل الفطرية 
ذات تراكيػػم أو بػػروزات   زيتونيػػة م وا يػػة نلػػي م وا يػػة يػػاحبة المػػوف   مػػايكروف  15-40×  50
مػػػايكروف ي ينتيػػػر  مػػػي أوراؽ نبػػػات السػػػعد  5-3×  33-8  ه القػػػروف  يػػػبه يػػػفاية المػػػوف تيػػػب

 Ellis, MB 1971)ويسبم مرح واسعة مستديرأل أو يير منتظمة ي مسجؿ يي أوربا ي  
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 يكونيدات Petrakia echinata :( الفطر403-1يكؿ   
 Phaeisaria Hohnelالجنس: 

 Graphiopsis Bainierالمرادؼ العائ  
يمكػػػف ماحظػػػة تػػػفات ا بسػػػ ولة تحػػػت   المسػػػتعمرات كثيفػػػة ذات مظ ػػػر ميػػػعر  سػػػودا  المػػػوف 

المج ػػر التيػػريحي ي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف النػػوع المتلتتػػة مرتبػػة 
يػفاية   متفر ة  ند القمة ي الكونيدات مفردأل جاية مسزليػة أو ا ميميجيػة اليػكؿ   نيماتا بيكؿ ساي

 Ellis, MB 1971)ممسا  مف لمية واحدأل ي    أو يبه يفاية الموف 
 Phaeisaria clematidis (Grove) Mason & Hughesالنوع: 

 .Graphium grovei  Saccالمرادؼ العائ  
مػػػايكروف ي ينتيػػػر  مػػػي نباتػػػات  2-1مػػػايكروف ي مطػػػر الكونيػػػدات  20-10×  450السػػػاينيماتا 

 التنوبر ونباتات ألرو يي أوربا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .×100قوة التكبير  ،ساينيماتا Phaeisaria clematidis الفطر:(404-1عكل ) 
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 Phialomyces Misra & Talbot :الجنس

 Phialomyces macrosporus Misra & Talbot: النوع

 
 20تحمػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف   بسػػػػيطة   منتتػػػػبة   يػػػػفاية   مػػػػايكروف  (275  90امػػػػؿ الكونيديػػػػة الحو 

  مػايكروف  30-25 تالفياليػدايالقميػة  تتتكيؼ باتجا  القا ػدأل  مػي الفياليػدا   متسمسمةكونيديا 
×  32.5-27.5دورميه اليكؿ ي الكونيدات   مثقبة   متفر ة بيكمي متقابؿ أو محيطي   بسيطة 

اليػػكؿ  ا ميميجيػػة    المػػوف م وا يػػة داكنػػة  الوسػػبور  يبطريقػػة الف تتكيػػؼ  ايكروف مػػ 20-23.8
 ميػػػػػوكة بيػػػػػكؿ دميػػػػػؽ يمعظػػػػػـ جسػػػػػـ الكونيػػػػػدأل   ذات لواحػػػػػؽ متػػػػػير يػػػػػي كػػػػػا الن ػػػػػايتيف 

Watanabe,2002ي 
 

  
اليػػدات يحوامػػؿ كونيديػػة و ي Phialomyces macrosporus  A Bالفطػػر:(405-1اليػػكؿ  

 وكونيدات ي 
 

 Phialophora atrovirens (Beyma) Schol-Schwarz : النوع

 
بسيطة أو   منتتبة    الموف م وا ية ياحبة  مايكروف  3.5-2×  10.8-4.5 يةفياليدالالحوامؿ 
ذات جوانم يير متميزأل  تالفياليدا  ممية  بوييةتحمؿ كتؿ   متيرأل وسميكة  متجمعة   متفر ة 
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ذات مطػػػػرأل زيتيػػػػة واحػػػػدأل واسػػػػعة ي ا بػػػػواغ   راسػػػػية    يػػػػفاية  مػػػػايكروف  4.5-1.7ي الكونيػػػػدات 
  Watanabe,2002 ي متسمسمة  راسية    الموف م وا ية  مايكروف  8.8-6.2الكاميدية 

 
 تيياليػػػػدا  حوامػػػػؿ كونيديػػػػة   Phialophora atrovirens A Bالفطػػػػر:(406-1يػػػػكؿ  

 وكونيديا ي 
 

 Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma :النوع 

بسػػػػػيطة أو   منتتػػػػػبة   المػػػػػوف م وا يػػػػػة  مػػػػػايكروف  2.5-2.2×  40-11.5 يػػػػػةفياليدالالحوامػػػػػؿ 
ذات   مػايكروف  12.5-5.5 تيػة مميػة ي الفياليػدايتحمػؿ كتػؿ بو   متجمعة يي  ناميد   متفر ة 

اسػػطوانية أو بي ػػيه   يػػفاية   مػػايكروف  2.6-1.8×  5-3.7جوانػػم ييػػر متميػػزأل ي الكونيػػدات 
 P D ند احد الن ايات ي مزارع  ذا الفطر  مػي وسػط  مستديرأل  تتكوف مف لمية واحدأل   كؿالي

A ي  الموف رمادية داكنةWatanabe,2002.ي 
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حوامػػػػؿ كونيديػػػػة و يياليػػػػدات  Phialophora cinerescens. A Bالفطػػػػر:(407-1يػػػػكؿ  

 وكونيدات ي 
 

 Phialophora cyclaminis van Beyma :النوع 

   المػػػػػوف م وا يػػػػػة  مػػػػػايكروف  2.8-2.5( 2( ×  36  26.3- 17.5( 10   يػػػػػةفياليدلاالحوامػػػػػؿ 
تتوالػد  ػادأل   يػة أو مميػة يتحمػؿ كتػؿ بو   ذات حواجز أو بػدون ا   بسيطة أو متفر ة   منتتبة 
متلترأل يي ايوساط الزر ية مع جوانػم وا ػحة ي  تمايكروف ي الفياليدا 20-9 بوييةمف كتؿ 

-9.7ي ا بواغ الكاميديػة اليكؿراسية    الموف يفاية  مايكروف  2.5-1.5(  1.2الكونيديات   
  يت ػػمف الوتػػؼ ا تػػمي ل ػػذا الفطػػر تسػػجيؿ لوجػػود ا بػػواغ   مػػايكروف  7.2-11×  13.4

الكاميديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي 
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( وكتؿ  تحوامؿ كونيدية   يياليدا Phialophora cyclaminis Aالفطر:(408-1يكؿ  
ابواغ كاميدية ي اليكؿ نقا  ف  E Gي  تيياليدا C D Fكونيدات ي  Bي  بويية

Watanabe,2002  ي 
 

 Phialophora fastigiata (Lagerberg & Melin) Conant الفطر:

 

بسػيطة   منتتػبة    المػوف م وا يػة يػاحبة  مايكروف  2.7-2.2×  30-11.7 يةفياليدالالحوامؿ 
ذات جانم   مايكروف  2.7-2.2×  11.7-7.5اليدات ية ي القممي بوييةتحمؿ كتؿ   أو متفر ة 

تتكػوف مػف لميػة   بي ػيه   يػفاية   مايكروف  3.8-1.7( × 6  5.4-2.5وا حة ي الكونيدات 
واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأل ي 
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 وكونيدات ي  تحوامؿ كونيدية ويياليدا   Phialophora fastigiataالفطر:(409-1يكؿ  

 
 Phialophora malorum (Kidd & Beaumont) McColloch الفطر:

تحمػػؿ كتػػؿ   بسػػيطة أو متفر ػػة   يػػفاية  نلػػي ممونػػة نو ػػا مػػا   مػػايكروف  12 يػػةفياليدالالحوامػػؿ 
مػايكروف  2.2-2.1×  12.6-6.3الكونيدات   ذات جوانم يير متميزأل  تية ممية ي الفياليدايبو 
  مػف القطػرات الزيتيػة  2-1أل تحتػو  تتكوف مػف لميػة واحػد  بي يه ا ميميجة متوسعة   يفاية   

   تنمػػػػو بيػػػػكؿ  ػػػػوا ي   ل ػػػػرا  رماديػػػػة  P D Aمسػػػػتعمرات  ػػػػذا الفطػػػػر  مػػػػي وسػػػػط 
Watanabe,2002ي 

 
-B   بوييػةحومػؿ كونديػة وكتػؿ -  Phialophora malorum.  Aالفطػر:(410-1يػكؿ  

 يياليدات وكونيداتي C-  حوامؿ كونيدية
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 Phialophora radicicola Cain :النوع

 
مايكروف   7-6  ية مميةيتحمؿ كتؿ بو   متفر ة   الموفم وا ية   مايكروف  94 يةفياليدالالحوامؿ 
-1.4×  8.3-4.8ذات جوانػم ييػر متميػزأل ي الكونيػدات   مػايكروف   11.3- 7.5 تي الفياليدا

اغ تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي ا بػػػو   زورميػػػة اليػػػكؿ  أو دسػػػية اليػػػكؿ   يػػػفاية   مػػػايكروف  2.5
ي السػػزؿ الفطريػػة  ػػادأل  متسمسػػمة   اليػػكؿ راسػػية   المػػوف م وا يػػة  مػػايكروف  15-14الكاميديػػة 

 ػػذا الفطػػر    المػػوف متموجػػة ي مسػػتعمرات  ػػذا الفطػػر  مػػي وسػػط أكػػار رماديػػة داكنػػة نلػػي سػػودا 
 ي Gaeunannomyces Graminisميػػػػػػػػػابه مظ ريػػػػػػػػػا نلػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا الفطػػػػػػػػػر 

Watanabe,2002

  
حوامػؿ  B حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات  Phialophora radicicola Aطػر:الف(411-1يػكؿ  
 يWatanabe,2002ي اليكؿ نقا  ف  متسمسمةابواغ كاميدية  D كونيدات  Cكوندية 

 
 Phialophora richardsiae (Melin et Nannfeldt) Conant : النوع

يػة يتحمػؿ كتػؿ بو   منتتػبة    فة المػو ياحب ةم وا ي  مايكروف  70 (يةفياليدال لكونيدية  الحوامؿ
 تالفياليػػػػدا  محيطيػػػػة الترتيػػػػم يػػػػي موامػػػػع مميػػػػة مميمػػػػة  ت مػػػػي يياليػػػػدا  مػػػػايكروف  11.2-27.5
-2×  4.3-3.7 اليػكؿ ذات جوانم يير متميزأل ي الكونيدات البي ػية  مايكروف  12.5-17.5
تتكػػوف مػػف لميػػة    المػػوف يػػفاية  مػػايكروف  5.5-3.7  اليػػكؿ يػػدات راسػػيةنمػػايكروف والكو  2.8

ي  اليػػػػػػكؿ والطػػػػػػراز ا لػػػػػػر راسػػػػػػي اليػػػػػػكؿ وتكػػػػػػوف بطػػػػػػرازيف بي ػػػػػػي نلػػػػػػي ا ميميجػػػػػػي  واحػػػػػػدأل 
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وكتػؿ  تحوامػؿ كونيديػة ويياليػدا- Phialophora richardsiae A Bالفطر:(412-1يكؿ  
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   كونيدات بي يه وراسية اليكؿ - Cي  بويية

 
 .Phialophora sp. 1 :النوع

  منتتػػبة    المػػوف م وا يػػة يػاحبة  مػػايكروف  4.8-3×  11.3-7 يػة(فياليدال لكونيديػػة  الحوامػؿ
 مػػايكروف أو 165  متسمسػػمةتحمػػؿ كونيػػدات   تتكيػػؼ  مػػي السػػزؿ ال وا يػػة   بسػػيطة أو متفر ػػة 

 2.3-1.2 ذات جوانػػػم وا ػػػحة   اليػػػكؿدورميػػػه أو اسػػػطوانية  تيػػػة ي الفياليػػػدايكتػػػؿ بو  بيػػػكؿ 
مقطو ة  ند احد الن ايات ي  ػذا   يبه راسية   يفاية   مايكروف  2-1.2مايكروف ي الكونيدات 

 ي P.verrucosaالفطػػػػػػػػػػػػػػػػر ميػػػػػػػػػػػػػػػػػابه مظ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػا نلػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػر 



 342 

Watanabe,2002

 
حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات يػػي ساسػػؿ أو  -Phialophora sp A Cالفطػػر:(413-1اليػػكؿ  
 ي  بوييةوكتؿ  تايياليد- D Eيية ي و كتؿ ب

 
 .Phialophora sp. 2 :النوع

تحمؿ كتؿ   بسيطة أو متفر ة   منتتبة    الموف م وا ية ياحبة ية(فياليدال لكونيدية  الحوامؿ
تستدؽ مف القا دأل باتجا  القمة مع   مايكروف  3.8-2×  30-12.5 تمتفر ة ي الفياليدا بويية

حادأل  ند احد   يبه راسية   يفاية   يكروف ما 2.5-1.7يامة جيدأل التكيؼ ي الكونيدات 
ي  ذا الفطر ييابه مظ ريا الموفم وا ية   مايكروف  75-30الن ايات ي ايجساـ الحجرية 

P.cyclaminis  ما  دا نف ا لير   يكوف أجساـ حجريةWatanabe,2002ي 
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 Dًْ٘ذاث . ( ّك ثحْاهل كًْ٘ذٗت ) ك٘ال٘ذا  Phialophora sp  A-Cاللطش:(414-1شكل )

 أرغام حزشٗت .

 

 .Phoma glomerata (Corda) Wollenw. & Hochapf :الٌْع
 

  ذات يتحػػػة  المػػػوف   م وا يػػػة داكنػػػة اليػػػكؿ رأسػػػية أو يػػػبه راسػػػية  مػػػايكروف 150-50البكنيػػػديا 
يتكوف مف لايا برنكيمية كاذبة   الكونيػديا  الموف مايكروف ي الجدار م وا ي داكف 8-7  وا حة
  مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي ا بػػػواغ الكاميديػػػة اليػػػكؿ  ا ميميجيػػػة المػػػوفيػػػفاية  2.5-1.7×  3ي4.5-5
   يػػػبه راسػػػية المػػػوف م وا يػػػة داكنػػػة ( مػػػايكروف 20  13.8-16.8( 10( ×  42.5  15-32.5

 :  ملططػػة  ر ػػيا  أو طوليػػا  بحػػواجز ييػػر منتظمػػة ي مػػف التػػفات المميػػزأل ل ػػذا الفطػػر  اليػػكؿ
وابػػواغ كاميديػػة مماثمػػة لكونيػػدات التكػػويف يػػر متميػػزأل   يتميػػز ببكنيػػديا جيػػدأل الحوامػػؿ الكونيديػػة ي

ي  Alternariaالفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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- Bجز  مف البكنيديا وا بواغ الكاميدية ي  -Phoma glomerata Aالفطر:(415-1يكؿ  

 كونيدات وابواغ كاميدية ي -C Dابواغ كاميدية ي 
 

 Phoma medicaginis Malbr. & Roum. var. pinodella :النوع

(L. K. Jones) Boerema 

×  80-50  ذات رمبػة اليػكؿ   راسية نلي يبه راسية الموف م وا ية   مايكروف 90-50بكنيديا ال
  يتكوف مف لايا برنكيميػة  الموف ي الجدار م وا ي التكويف اسطوانية جيدأل مايكروف  20-22.5

  تتكوف مف لمية  اليكؿ   اسطوانيةالموفيفاية    مايكروف 2.5-1.2×  5.5-3.5 اتي الكونيد
  المػػوفم وا يػػة  مػػايكروف  11.3-7.5مطػػرأل زيتيػػة ي ا بػػواغ الكاميديػػة  2واحػػدأل   تحتػػو   مػػي 

الحوامػػؿ الكونيديػػة يػػي  ػػذا الفطػػر ييػػر متميػػزأل ي  ػػذا الفطػػر يتميػػز ببكنيػػديا وابػػواغ  اليػػكؿيراسػػية 
 ي Watanabe,2002    كاميدية جيدأل
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 C-كونيػػدات ي  -Bبكنيػديـو وكونيػػدات ي - Phoma medicagini Aالفطػػر:(416-1يػكؿ  

 ابواغ كاميدية ي 
 

 .Phoma sp :النوع
راسػػػية أو يػػػبه راسػػػية أو مرتػػػية اليػػػكؿ   ذات   مػػػايكروف 107-97.3×  146-107البكنيػػػديا 

نكيميػة كاذبػة ي الكونيػدات يتكوف مػف لايػا بر  الموف ي الجدار م وا ي داكف 5-4.8يتحة وا حة 
  تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي اليػػػكؿ  ا ميميجيػػػة المػػػوفمػػػايكروف   يػػػفاية  2.1-2.7×  4.8-6.1

  محببػػػػة   سػػػػميكة المػػػػوفمػػػػايكروف   مفػػػػردأل   م وا يػػػػة داكنػػػػة  18.3-10.2ا بػػػػواغ الكاميديػػػػة 
 الجدراف ي الحوامؿ الكونيدية يير متميزأل يي  ذا الجنس ي 
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- E Fكونيػػدات ي  -Dيتحػػة بكنيديػػة ي - Cبكنيػػدات ي - Phoma sp A B(417-1يػػكؿ  

 ي Watanabe,2002ابواغ كاميدية ي اليكؿ نقا   ف 
 

 Phomopsis (Sacc.) Bubák :الجنس

 .Phomopsis spp: النوع

مطمػػورأل يػػي وسػػط ا كػػار ي مفػػردأل أو متجمعػػة   راسػػية أو  يػػبهمػػايكروف    800-450البكنيػػديا 
  يتكػوف مػف لايػا المػوفمتميزأل ي الجػدار م ػوا ي داكػف  يير ةالبكنيدي  الفتحةليكؿايير منتظمة 

مػػايكروف   والكونيػػدات مػػف  2.5-1.8×  12.5-8.4( 5.7برنكيميػػة ي الكونيػػدات مػػف نػػوع الفػػا  
( مايكروف   يفاية   تتكوف مف لمية واحدأل ثنا ية اليػكؿ 1.6  1.3-0.5×  28-16.5نوع بيتا 

  بينمػػػا  اليػػكؿ   مسزليػػة أو ا ميميجيػػةالمػػوفيػػػة ورديػػة يػػاحبة يلػػد يػػي كتػػؿ بو اا تو طػػراز الفػػا وبيتػػ
ليطيػػػة منحنيػػػة ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػػة  الموف بي ػػػا  بوييػػػةمف نػػػوع بيتػػػا تولػػػد يػػػي كتػػػػؿ اتالكونيػػػد

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايكروف ي 1.2×25
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لكونيدات طرازيف مف ا -Bحوامؿ كونيدية ي  -Phomopsis sp.  Aالفطر:(418-1يكؿ  

 بكنيديا ي -Cالفا وبيتا ي 
 Phialomyces  Misra & Talbotالجنس : 

ي السػزوؿ  مػع تقػدـ  مػر المسػتعمرأل زيتونيػة رماديػة المػوف تتحػوؿ الػيتفرا    المستعمرات كثيفة 
  الفطريػػػة سػػػطحية جز يػػػا ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف كػػػا النػػػو يف متلتتػػػة وييػػػر متلتتػػػة 

  مثألمػػػة   اليػػػكؿا ميميجيػػػة أو ليمونيػػػة   بسػػػيطة   لكونيػػػدات متسمسػػػمة متفر ػػػة وييػػػر متفر ػػػة ي ا
 تكوف مف لمية واحدأل ي 

 Ph. macrosporus Misra & Talbotالنوع : 

 9-6×  38-22  مػػػايكروف ي الفياليػػػدات يػػػفاية  8-4× ممػػػـ  1الحوامػػػؿ الكونيديػػػة أكثػػػر مػػػف 
ؿ ساسػػػػؿ طويمػػػػة ي ينتيػػػػر  ػػػػادأل بيػػػػك  مػػػػايكروف  23-16×  27-22مػػػػايكروف ي الكونيػػػػدات 

  Ellis, MB 1971)الفطر يي الترم يي كؿ مف ال ند ونيوزلندا ي  
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قػػوة  ،كونيػػدات  ،فياليػػدات  ،حوامػػل كونيديػػة  Ph. macrosporus ( الفطػػر:419-1) عػػكل

 . Ellis,MB 1971، العكل نقال عن  X650التكبير 
  Phialocephala Kendrickالجنس:  

المسػػتعمرات كثيفػػة   م وا يػػة داكنػػة أو زيتونيػػة رماديػػة أو م وا يػػة زيتونيػػة المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة 
النػػػػػو يف متلتتػػػػػة وييػػػػػر  ايػػػػػبه سػػػػػطحية أو يػػػػػبه مسمػػػػػورأل ي الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة توجػػػػػد بكػػػػػ

س المتلتتػة  مسػػتقيمة  منتتػػبة  م وا يػػة سػػودا  المػػوفي الكونيػػدات متسمسػػمة أو متجمعػػة بػػر و 
× ممػػـ  1 اميػػة  زيتونيػػة م وا يػػة المػػوف   ممسػػا    تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل ي الحوامػػؿ الكونيديػػة 

-4مػايكروف ي الكونيػدات اسػطوانية يػفاية  4-3×  38-15مايكروف ي الفياليدات مثألمة  4-7
مػػايكروف ي ينتيػػر الفطػػر  مػػي ليػػم القػػوؽ و الزيزيػػوف ينتيػػر يػػي أوربػػا ويػػماؿ  1-1.5×  7

 يEllis, MB 1971)ي  أمريكا 

 
مػػوأل حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات    Phialocephala bactrospora :(الفطػػر420-1عػػكل) 
 . Ellis,MB 1971اليكؿ نقا  ف ، ي باستثنا  ما يحتو   مي تدريجة  X650التكبير 
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 Phialophora Medlarالجنس : 
  Phialophora verrucosa Medlarالنوع : 

المسػتعمرات كثيفػة   م وا يػة أو م وا يػة زيتونيػة نلػي . Phialophora و النوع ألطػراز  لمجػنس 
سودا  الموف ي السزوؿ الفطرية يبه سطحية ويبه مسمورأل ي الحوامؿ الكونيدية يبه متلتتة أو 

جمعػػػة زيتونيػػػة المػػػوف ي الكونيػػػدات مت ةييػػػر متلتتػػػة  متفر ػػػة  مسػػػتقيمة أو متموجػػػة   م وا يػػػ
مػػف لميػػة   ممسػػا    مسػػتديرأل الن ايػػات   مسػػتقيمة أو منحنيػػة   بسػػيطة   بيػػكؿ ر وس  اميػػة 

 و chromoblastomycosis           أمرض واحدأل بعض أنوا ه تسبم أمراض لصنساف مثؿ
phaeohyphomycosis.ي  

 

 
 

يياليػدات دورميػه اليػكؿ تنت ػي بكتمػة مػف  Phialophora verrucosa الفطػر:(421-1) عكل
 مايكروف ي  20تدريجة القياس    الكونيدات  

 

 ,Phialophora fastigiata ( Lagerb., Lundbeag & Melin) Conantالنوع:  
 

 3-2.5×  13-7مػػػايكروف ي الفياليػػػدات  3-2ا سػػػمك   الحوامػػػؿ الكونيديػػػة متسػػػايرأل يػػػي الطػػػوؿ 
مػايكروف ي  ػزؿ  2.5-1.5× 7-3  مايكروف ي الكونيدات يير ممونة نلي م وا يػة يػاحبة المػوف 

 الفطر مف ال وا  والتربة والما  وايليام ي ينتير يي أوربا ويماؿ أميركا ي 
 
 



 350 

 
 
 
 
 
 
 

 دية   كونيدات   يياليداتي حوامؿ كوني Phialophora fastigiataالفطر:(422-1عكل )
 

 .Pithomyces Berk. & Br :الجنس

 Pithomyces chartarum (Berk. & Curt) M. B. Ellis: النوع
( 20الحوامؿ الكونيدية يفاية   بسيطة   متيرأل   تحمؿ كونيدات مفردأل  ند القمػة ي الكونيػدات  

  المػػػػوفسػػػػبور    م وا يػػػػة ليرو يبطريقػػػػة ا يػػػػؼ( مػػػػايكروف   تتك17.5  12.5-15×  21.2-25
حػػػػواجز طوليػػػػة    2-1حػػػػواجز مستعر ػػػػة و  3بي ػػػػيه أو ا ميميجيػػػػة  ملططػػػػة   تتكػػػػوف مػػػػف 

 PDAحايتا ا ممسا    متلترأل مرم الحواجز المستعر ػة ي مسػتعمرات  ػذا الفطػر  مػي وسػط 
 Watanabe,2002  تظ ر يي ا ظا رأل التمنطؽ ي  الموف ل را  داكنة نلي سودا 

 
 
 
 
 
 
 
 

وحومؿ كونيدات مستعمرأل الفطر و   .Pithomyces chartarumالفطر:(423-1  يكؿ
 كونيديةي

 
 Pithomyces maydicus (Sacc.) M. B. Ellis :النوع

مػػػػايكروف   يػػػػفاية   بسػػػػيطة   متػػػػيرأل   تحمػػػػؿ كونيػػػػدات مفػػػػردأل مميػػػػة ي  9الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 
  المػوفا ليروسػبور    م وا يػة مػايكروف   تتكػوف بطريقػة  12.6-12.5×  23.4-20الكونيدات 

 

 

A B 
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ا ميميجية متوسعة   ملططة   تتكوف مف حاجزيف  ر ييف وحاجز طولي   ذات حاية ممسا  ي 
 Watanabe,2002التفات المميزأل ل ذا الفطر  و  دد الحواجز المستعر ة ي 

 
 كونيدات وحوامؿ كونيدية ي  Pithomyces maydicusالفطر:(424-1يكؿ  

 Podosporium Schweinitzالجنس: 
المستعمرات كثيفة   سودا  الموف  ي الساينيماتا مفردأل وا حة تحػت المج ػر التيػريحي ي السػزوؿ 
الفطريػػػػػة مسمػػػػػورأل م وا يػػػػػة داكنػػػػػة المػػػػػوف بيػػػػػكؿ برنكيمػػػػػا كاذبػػػػػة ي الحوامػػػػػؿ الكونيديػػػػػة مػػػػػف النػػػػػوع 

  قموبػػة اليػػكؿ تػػولجانية م  جايػػة بسػػيطة   المتلتػػص سػػاينيماتية الترتيػػم ي الكونيػػدات مفػػردأل 
 م وا ية الموف   ممسا  متعددأل الحواجز ي

 Podosporium elongatum - J.L. Chen & Tzean 1993النوع: 
المسػػتعمرات كثيفػػة   رماديػػة المػػوف ي السػػاينيماتا منتتػػبة ومسػػتقيمة   بسػػيطة أو متفر ػػة م وا يػػة 

لسػزوؿ الفطريػة مسمػورأل مػايكروف  نػد القمػة  ي ا 196-134×  1102-508داكنة نلػي سػودا    
ومقسػػػمة بحػػػواجز يالحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف النػػػوع المتلتتػػػة مترتبػػػة بيػػػكؿ سػػػاينيماتا متفر ػػػة ي 

 21-8الكونيدات جايػة مفػردأل تػولجانية مقموبػة أو متطاولػة نلػي تػولجانية مقموبػة تحتػو   مػي 
 ند القمة  مايكروف  م وا ية ياحبة 10.3-6.2×188.1-62حاجز متلترأل مميا  ند الحاجز  

 (ي426-1و  425-1يكؿ ي .Chen & Tzean, 1993ي
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 ػدد مػف السػاينيماتا  تدريجػة القيػاس   Podosporium elongatumالفطػر ( 425-1يػكؿ   
 مايكروفي  20مايكروف و ساينيماتا ورأس كونيد  وكونيدات تدريجة القياس  500
 

 
 ساينيماتا وحوامؿ كونيدية وكونيداتي Podosporium elongatum :( الفطر426-1عكل ) 
 Pleurothecium recurvatum (Morgan) Höhn. 1923 النوع :

 340منتفلػػة ول ػػا أيػػبا  جػػذور  نػػد القا ػػدأل  الحوامػػؿ الكونيديػػة تتكيػػؼ مفػػردأل أو بيػػكؿ  ناميػػد 
حػػػواجز   منجميػػػه اليػػػكؿ اللايػػػا  3مػػػايكروف   الكونيػػػدات تتكيػػػؼ  مػػػي بػػػروزات  ذات  4-8×

 ي ,Goos, 1969 مايكروف  7-5×23-18القمية منحنية مقطو ة القا دأل   
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وكونيػدات  حوامػؿ كونيديػة: Pleurothecium recurvatum A :( الفطػر  427-1يػكؿ  
 يكونيداتي:C و ×ي B 1000و× 400موأل الكبير 

 
ايجسػػاـ Pseudallescheria boydii(Shear)McGinnis,Padhye&Ajelloالنػػوع:  

ثمرية مسمقة دا رية يبه مسمورأل تطمؽ بعد تحطيمػه ابػواغ كيسػية ا ميميجيػة م وا يػة تػفرا  المػوف  
الفطػر ممػرض لصنسػاف ولاتػة  ي Graphium eumorphumو و يمثؿ الطور التػاـ لمفطػر 

 .مر ي العوز المنا ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامػػل كونيديػػة وكونيػػدات  أجسػػام  مريػػة  Pseudallescheria boydii( 428-1عػػكل )
 مايكرون .  100تدريجة القياس  ،ابواغ كيسية  ،مغمقة 

 
 Pseudocercospora Spegazziniالجنس: 

ا يػػة داكنػػة نلػػي زيتونيػة المػػوف ي الحوامػػؿ الكونيديػػة م و   المسػتعمرات كثيفػػة ليػػنة ميػػعرأل المظ ػر 
مػػػف النػػػوع المتلتتػػػة  بيػػػكؿ سػػػاينيماتا أو بيػػػكؿ ليػػػوط مفػػػردأل أو حزمػػػة ليػػػوط ي الكونيػػػدات 

مػػػػف  2-1تحتػػػػو   مػػػػي  ػػػػدد مػػػػف الحػػػػواجز المستعر ػػػػة و   مفػػػػردأل   جايػػػػة  مقطو ػػػػة الن ايػػػػة 
 ي  Ellis, MB 1971)الحواجز الطولية أو المماسيه ي  

 Pseudocercospora vitis (Lev.) Spegazziniع: النو 
 .Cercosopora vitis (Lev) Saccو  .Septonema vitis Levالمرادفات العائ ة 
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×  95-35  حاجز   14-5مايكروف ي الكونيدات تحتو   مي  7-2×  500الحوامؿ الكونيدية 
واليابػػاف ويػماؿ أمريكػػا  مػايكروف ي ينتيػػر الفطػر  مػػي أوراؽ العنػم يػػي ؾ مػف أوربػػا وال نػد 6-8

 والعربية السعودية وتنزانيا ودوؿ ألرو ي
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوامػػػؿ -B حيػػػو  يطريػػػة -Pseudocercospora vitis      Aالفطػػػر: (429-1يػػػكؿ  
 كونيدات ي-Cكونيدية 

 
 .Pseudopiropes M. B. Ellis  gen. novالجنس : 

زيتونيػػة نلػػي م وا يػػة داكنػػة المػػوف ي السػػزوؿ الفطريػػة المسػػتعمرات كثيفػػة ملمميػػة المظ ػػر   م وا يػػة 
مسمورأل ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتة متبا ػدأل أو متراتػة ييػر متفر ػة ي الكونيػدات 

ممسػا   مفردأل جايػة بسػيطة مسزليػة اليػكؿ أو تػولجانية مقموبػة زيتونيػة نلػي م وا يػة ذ بيػة المػوف 
  مي حواجز حقيقية ي تحتو   مي حواجز مستعر ة كاذبة أو 

 
 

 .Pseudoupiropes nodosus (Wallr.)  M. B. Ellis  comb. novالنوع: 
 .Helminthosporium nodosus Wallr : المرادؼ العائ 

المستعمرات سودا  الموفي الحوامؿ الكونيدية سودا  داكنة نلي م وا ية الموف   وتكوف يػفاية مػرم 
ي النػػدم واسػعة سػػودا  المػػوف  بػارزأل ي الكونيػػدات مسزليػػة مػػايكروف  10-8×  350-100القمػة ي 

 50-32حواجز كاذبة    10-6متوسعة مقطو ة  ند القا دأل م وا ية ذ بية داكنة الموفي تحتو  

A B C 



 355 

مايكروف ي الفطر يا ع  مي اييجار الميتة و مي ممؼ اييجار والسيقاف العيبية ي  12-18× 
 يي أوربا ويماؿ أمريكا ي ينتير  مي نباتات السعد والسرم وينتير

 

 
 

كونيػػػدات وحوامػػػؿ كونيديػػػة  مػػػوأل    Pseudoupiropes nodosusالفطػػػر:(430-1يػػػكؿ  
 ×ي 1000التكبير

 
 .Pseudoupiropes simplex (Kunse ex Pers.)  M. B. Ellis  comb. novالنوع: 

 .Helminthosporium simplex Kunse ex Pers : المرادؼ اليا ع
  المسػػتعمرات م وا يػػة زيتونيػػة داكنػػة نلػػي  وا يػػة سػػودا   المػػوفي الحوامػػؿ الكونيديػػة سػػودا  م وا يػػة

مػػايكروف ي النػػدم سػػودا  المػػوف  بػػارزأل ي الكونيػػدات  6-4.5×  400 نػػد  القمػػة ي المػػوف يػػاحبة 
-9×  44-26كاذبة   مف الحواجز ال 11-6مسزلية اليكؿ   م وا ية ذ بية داكنة الموفي تحتو  

مايكروف ي الفطر يا ع  مي اييجار الميتة و مي ممػؼ اييػجار والسػيقاف العيػبية ي ينتيػر  13
 مي نباتات السعد والحنطة والبمػوط والكمثػرو والسػرم ونباتػات ألػرو ي وينتيػر يػي أوربػا ويػماؿ 

 أمريكا ونيوزلندا وسيراليوف ي
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كونيػػػدات وحوامػػػؿ كونيديػػػة  مػػػوأل    Pseudoupiropes simplexالفطػػػر:(431-1يػػػكؿ  
 ×ي 1000التكبير

 
 Pyrenochaeta gentianicola T. Watanabeالفطر: 

-49( مػػايكروف   راسػػية أو يػػبه راسػػية   ذات رمبػػة جيػػدأل 333.5  297-107( 82البكنيػػدات  
 روف   الجػػػػدار م ػػػػوا يمػػػػايك 200-35( 12مػػػػايكروف   ومحاطػػػػة بلتػػػػؿ   39.5-75×  210
سػميكة الجػدراف   تسػتدؽ مػف المػوف     يتكوف مف لايا برنكيمية كاذبة ي اللتػؿ م وا يػة  الموف

مػػػػايكروف  4.8-2.8×  9.5-4.7القا ػػػػدأل باتجػػػػا  القمػػػػة ومقسػػػػمة بحػػػػواجز ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة 
-2.8ي الكونيػدات يفاية   بسيطة   حادأل   مت يقة القمػة يػي ايوسػاط الزر يػة    ػادأل مقسػمة 

  تتكوف مػف لميػة واحػدأل اليكؿ( مايكروف   يفاية   ا ميميجية متطاولة 2.5  0.5-1.5×  5.2
 95-27.5مػػػايكروف وا جسػػػاـ الحجريػػػة  26.3-15ومطػػػرتيف زيتيػػػة راسػػػية ي ا بػػػواغ الكاميديػػػة 

 ل ػػػرا  متػػػفرأل نلػػػي داكنػػػة ي  ػػػذا الفطػػػر PDAمػػػايكروف   مسػػػتعمرات  ػػػذا الفطػػػر  مػػػي وسػػػط 
 يWatanabe,2002 يي الياباف ي Gentianيسبم التعفف البني لمجذور يي ا تناؼ 
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بكنيػػدات  -C Dبكنيػػدات ي  -Pyrenochaeta gentianicola A Bالفطػػر:(432-1يػػكؿ  

 -Gحوامػػػػؿ كونيديػػػػة وكونيػػػػدات ي  -Fيػػػػزوؿ يطريػػػػة ينيػػػػة بػػػػالقطرات الزيتيػػػػة ي  -Eولتػػػػؿ ي 
 يكونيدات  -Hأجساـ حجرية ي 

 Pyrenochaeta globosa T. Watanabe :النوع

مػػايكروف م وا يػػة   دا ريػػة   يػػبه ا ميميجيػػة   دورميػػه اليػػكؿ  72.5-30×  87.5-50البكنيػػدات 
حػوؿ الفتحػات القميػة تتػرم مػايكروف  26أطػوؿ مػف  اللتؿ أو اي ام لتمة   20-10ذات 

ا  مػػزدوج يتكػػوف مػػف ذات ييػػ المػػوف تحػػيط بسػػزوؿ سػػميكة مػػف القا ػػدأل ي الجػػدار م ػػوا ي يػػاحم
  سػػػػميكة الجػػػػدراف   متػػػػيرأل ي الحوامػػػػؿ  المػػػػوف لايػػػػا برنكيميػػػػة كاذبػػػػة ي اللتػػػػؿ م وا يػػػػة داكنػػػػة

 2.4-2مايكروف بسيطة   متيرأل وسميكة   يير مقسمة ي الكونيدات  3-2×  7.5-4الكونيدية 
اللتػؿ حػػوؿ  تعػػدسػػبور  يػفاية   راسػػية   ذات زوايػا نو ػػا  مػا ي و بطريقػة الفيال يػػؼمػايكروف تتك

التيليتػػية ل ػػذا النػػوع  والتػػفات المميػػزأل ل ػػذا الفطػػر  مػػف والكونيػػدات الراسػػية يتحػػات البكنيػػديا
و مي الريـ مف كوف الحوامؿ الكونيدية بسيطة يمكف نف تكػوف  نػاؾ حوامػؿ كونيديػة متفر ػة ل ػا 

 وزف تتػػػػػػػػػػػػػػػنيفي أكثػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف اللتػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحيطػػػػػػػػػػػػػػػة بفتحػػػػػػػػػػػػػػػات البكنيػػػػػػػػػػػػػػػدات ي
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جػػػز  مػػػف الجػػػدار  -Eبكنيػػػدات ي  Pyrenochaeta globosa A-Fالفطػػػر:(433-1يػػػكؿ  

جػػز  مػػف البكنيػػدات - G-I(  مػػي الجػػدار وكونيػػدات ي تحوامػػؿ كونيديػػة  يياليػػدا -Fواللتػػؿ ي 
 ي Watanabe,2002كونيدات ي اليكؿ نقا   ف - Jولتؿ ي 

 
 Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz: النوع

& Larson، Walker 

 Phoma terrestris E. M. Hansen المرادؼ اليا ع:
مػػايكروف أو رمبػػة مميػػة  20مػػايكروف   راسػػية أو يػػبه راسػػية   ذات يتحػػة  249-175لبكنيػػدات 

مػػايكروف   مسطػػاأل بسػػزوؿ يطريػػة ي الجػػدار م ػػوا ي داكػػف يتكػػوف مػػف لايػػا  50محاطػػة بلتػػؿ 
  تستدؽ مف القا دأل باتجا  القمة   تتكوف مف    سميكة الجدراف الموف برنكيمية ي اللتؿ م وا ية

حػػواجز ي الحوامػػؿ الكونيديػػة بسػػيطة   يػػفاية   متػػيرأل   تسػػتدؽ باتجػػا  القمػػة ي الكونيػػدات  1-6
  تتكػػػػوف مػػػػف لميػػػػة اليػػػػكؿمػػػػايكروف   يػػػػفاية   ا ميميجيػػػػة أو اسػػػػطوانية  1.4-2.5×  4.1-5.2

تكػػوف حيػػث  PDA مػػي وسػػط  تعمرات ػػو لػػوف المسػػ واحػػدأل ي مػػف التػػفات المميػػزأل ل ػػذا الفطػػر
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 Watanabe,2002 يالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف رماديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ورديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  
لتؿ تحيط  -Bبكنيديا محطمة ي - Pyrenochaeta terrestris  Aالفطر:(434-1يكؿ  

 يWatanabe,2002كونيدات ي اليكؿ نقا   ف -Dحوامؿ كونيدية ي -Cبمناطؽ الفتحات ي 
 Pyricularia Saccardoالجنس: 

رماديػة نلػي م وا يػػة رماديػة أو م وا يػة زيتونيػة المػػوف ي   مسػتعمرات كثيفػة ميػعرأل رميقػػة المظ ػر ال
السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي ا بػػواغ الكاميديػػة تتكػػوف يػػي المزر ػػة أحيانػػا ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف 

يػػفاية   النػػوع المتلتتػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل جايػػة بسػػيطة كمثريػػة مقموبػػة أو تػػولجانية مقموبػػة 
 ,Ellis MB)حػػواجز ي السػػرأل بػػارزأل ي   3-1نلػػي زيتونيػػة م وا يػػة المػػوف و ممسػػا  تحتػػو  

 ي1971
 Pyricularia grisea Saccardo النوع:

مػايكروف ي الفطػر  9-6×  28-17مػايكروف ي الكونيػدات  4.5-2.5×  150الحوامػؿ الكونيديػة 
 ةمػرح مسػتديرأل أو ا ميميجيػة م وا يػ يسبم مرض يرو الػرز و  يا ع  مي أوراؽ حيا ش ملتمفة 
   الطػور الجنسػييػرؽ اسػيا  ينتيػر يػي العػراؽ ومتػر وجنػوم المػوف  مػي نبػات الػذرألي الفطػر 

Magnaporthe grisea (Hebert)Barr.   2003,  ِAmran  ي 
 



 360 

 
  

 .حوامل كونيدية وكونيدات Pyricularia grisea(  435-1عكل )
 

 Ramichloridium Stahel : de Hoog: الجنس

 Ramichloridium anceps (Sacc. & Ellis) de Hoog: النوع

 Rhinocladiella anceps (Sacc. & Ellis) Hughes المرادؼ اليا ع:
بسيطة أو     منتتبةالموفمايكروف   م وا ية ياحبة  3.3-1.6×  160.235كونيدية الحوامؿ ال

مسػػػننة  تبػػػدومتفر ػػػة   تحمػػػؿ مسػػػتويات متعػػػددأل مػػػف ا جػػػزا  المركزيػػػة ي تسػػػتدؽ باتجػػػا  القمػػػة   
denticulate  تتكيػػػؼ    مػػػايكروف 4.5-1.6×  6.5-3.6بعػػػد سػػػقوط الكونيػػػدات ي الكونيػػػدات
 الػػػػي   بي ػػػػيه المػػػػوف   طرييػػػػة أو جانبيػػػػة   يػػػػفاية أو م وا يػػػػة يػػػػاحبةديوسػػػػبور  و بطريقػػػػة السمب

  حادأل  ند احد الن ايات   تتكوف مف لميػة واحػدأل ي مػف التػفات المميػزأل ل ػذا  اليكؿ  ا ميميجية
 مػايكروف ي 100 وبػيف 160بػيف  تتػراوح أطوال ػاالفطػر نف الحوامػؿ الكونيديػة يػي بعػض انوا ػه 
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حوامػػػؿ كونيديػػػة وكونيػػػدات ي - Ramichloridium anceps A Bالفطػػػر: (436-1يػػػكؿ  

 يWatanabe,2002 اليكؿ نقا   ف
 

 Ramichloridium subulatum de Hoogالفطر: 

  بسػػيطة المػػوفمػػايكروف   م وا يػػة يػػاحبة  5.5-3.5( 2.2(  100  55-2.5الحوامػػؿ الكونيديػػة 
مسػتويات  3مػة   تحمػؿ كونيػدات محيطيػة بػاتكثر مػف ونادرا  ما تكوف متفر ة   تسػتدؽ باتجػا  الق

مسػػػننة بعػػػد سػػػقوط الكونيػػػدات ي الكونيػػػدات  تبػػػدو نػػػد القمػػػة و مػػػي ا جػػػزا  المركزيػػػة اللتػػػبة   
ديوسػبور    و بطريقػة السمب تتكيػؼ( مايكروف   3.3  2.2-2.8( 1.5( ×  10  5-6.3( 2.5 

 يػػفاية   ا ميميجيػػة متطاولػػة أو بي ػػيه يػػفاية أو يػػبه الحامػػؿ الكونيػػد   جػػانبي  مػػي طرييػػا  أو
 يWatanabe,2002  مقطو ة  ند احد الن ايات   تتكوف مف لمية واحدأل ي  اليكؿ
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حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات ي  Ramichloridium subulatum A-Cالفطػػر:(437-1يػػكؿ  

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا   ف 

 Rhinocladiella Nannfeldtالجنس: 

بطي ػػة النمػػو ي الحوامػػؿ   زيتونيػػة م وا يػػة أو سػػودا  المػػوف   فػػة ميػػعرأل المظ ػػر المسػػتعمرات كثي
الكونيدية مف النوع المتلتتة أو يبه المتلتتة  يير متفر ة أو متفر ػة ي الكونيػدات مفػردأل 
   جاية  بسيطة  ا ميميجية أو أسطوانية أو تولجانية أو مسزلية اليػكؿ و م وا يػة زيتونيػة المػوف 

 يEllis, MB 1971)لمية واحدأل ي  تتكوف مف 

 
 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي Rhinocladiella الفطر:(438-1عكل ) 
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 .Rhizoctonia DC. : Fr: الجنس

 
 Rhizoctonia solani Kühn :النوع

  متفر ة وذات زوايػا ما مػة  الموف  ( مايكروف   م وا ية ياحبة أو م وا ية9  8-5السزؿ الفطرية 
 مػػف ترتيػػمالمتسمسػػمة بطريقػػة اللايػا المسػػبحية   تتكيػػؼ وتلتػرات يػػي موا ػػد اييػػرع   مقسػػمة 

م وا يػػػة نلػػػي م وا يػػػة    ممػػػـ 3-1اـ الحجريػػػة السػػػزؿ الفطريػػػة الر يسػػػية وا يػػػرع الجانبيػػػة  ي ايجسػػػ
  لايػػا السػػزؿ  المػػوف م وا يػػة PDA  متسػػايرأل يػػي اليػػكؿ ي مػػزارع الفطػػر  مػػي وسػػط المػػوفداكنػػة 

مجمو ة اتحاد بيف  11يي كؿ لمية   يظ ر الفطر  مي ا مؿ  4الفطر  متعددأل النوو أكثر مف 
 يWatanabe,2002 يالسزؿ الفطرية يالطور الجنسي:

 

  
 لايا مسبحية ي  -C Dيزؿ يطر  ي - Rhizoctonia solani A Bالفطر:(439-1يكؿ  

 
 .Rhizoctonia spp :النوع

  تتفػػرع  المػػوف م وا يػػة يػػاحبة  مػػايكروف  1-6السػػزؿ الفطريػػة سػػمؾ كػػوف كونيػػدات ي ي الفطػػر  
ا المسػبحية تتكػوف السػزؿ الر يسػية   متلتػرأل  نػد القا ػدأل   اللايػ يي حواجزالمرم  ما مة بزوايا

م وا يػة يػػاحبة نلػي م وا يػػة   متسػايرأل يػػي    ممػـ متبا ػػدأل أو متجمعػة 1 ػادأل ي ايجسػاـ الحجريػػة 
 9يمكػف  زل ػا  مػي ا مػؿ  مػي   PDAاليكؿ والحجـ ي المػزارع الفطريػة ل ػذا النػوع  مػي وسػط 

يجسػاـ الحجريػة ي ا ايتحػادات السػزوؿ الفطريػةطرز مف  6 الفطرظ ر ي   مف ايكاؿ المستعمرات
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 حالػػػػػة اتحػػػػػاد مجمو ػػػػػات ويػػػػػزوؿ يطريػػػػػة ثنا يػػػػػة النػػػػػوو  20موجػػػػػودأل    نالػػػػػؾ أكثػػػػػر مػػػػػف 

Watanabe,2002.ي 
 

  
-85مستعمرات مف اليسػار نلػي اليمػيف العػز ت  Rhizoctonia spp Aالفطر:(440-1يكؿ  

ة أجسػػاـ حجريػػ Dلايػػا مسػػبحية ي  Cيػػزوؿ يطريػػة ي  Bي  65   64   63   62   61   60
 ي Watanabe,2002 اليكؿ نقا  ف 

 
  .Rosellinia necatrix Berl. ex Prill الجنس:

يمكػف ماحظت ػا بػالعيف  ةسػاينيماتي  المستعمرات كثيفة  م وا ية سودا  نلي جكميتيػة داكنػة المػوف 
 المظ ر ي الكونيدات مفػردأل  جايػة  ةالمجردأل ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتة ساينيماتي

 مف لمية واحدأل ي  م وا ية زيتونية ياحبة الموف   بسيطة  ا ميميجية نلي بي يه مقموبة اليكؿ 
 

 .Rosellinia necatrix Berl. ex Prillالنوع: 
 Hypoxylonو Dematophora necatrix R. Hartig (anamorph) المرادفات العػائ ة:

necatrix ( Berl. Ex Prill.) P.M.D.Martin 
مػػػايكروفي السػػػزوؿ الفطريػػػة مت ػػػلمة مػػػػرم  300-40ممػػػـ ي اي ػػػام سػػػمك ا  1.5ا السػػػاينيمات

مػػػايكروف ي ينتيػػػر الفطػػػر  مػػػي الجػػػذور أو  مػػػي أيػػػرع  2.5-2×  4.5-3الحػػػواجز ي الكونيػػػدات 
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 Whiteت التفاح و الكمثرأل أو  مي النباتات العيػبية ويسػبم مػرض تعفػف الجػذور ايبػيض تانبا

root rot  Dematophora root rot)  ي ينتير يي أيريقيا واسيا واستراليا وأوربا ويما أمريكا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و سػاينيماتا   اجذر تفاح مسطي بػاؿ سػاينيمات Rosellinia necatrix :( الفطر 441-1يكؿ  
انتظػار   مي ممؼ التفاح و ساينيماتا  وحوامػؿ كونيديػة وكونيػدات ويػزؿ يطػر  مػع الت ػلمات ي

 موايقة الناير 
 
 Robillarda Sacc : نسالج
 Robillarda agrostidis Sprague :النوع

-Pseudorobillarda agrostidis (Sprague) Nag Raj, Morgan المرادؼ اليا ع:

Jones et Kendrick de 
مايكروف   سطحية أو نتؼ مطمورأل   مفردأل أو متجمعة   م وا ية داكنػة  494-172البكنيدات 

  يير منتظمة السطا   مسطاأل بيعيرات بي ا  ي الحوامؿ الكونيديػة    راسية أو يبه راسيةالموف
مايكروف    2.8-2.2×  11.5-8مايكروف   يفاية   بسيطة أو متفر ة ي الكونيدات  14-27.5

  تتكػػوف مػػف لميتػػيف   متلتػػرأل  نػػد أو مػػرم  اليػػكؿ   اسػػطوانيةالمػػوفيػػفاية أو م وا يػػة يػػاحبة 
 ذ  المواحؽ تكوف مايكروف    0.5-0.2×  26.3-5ليطية  ( لواحؽ4-2  3بػالحاجز   مزودأل 

 ي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدمة متدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة باتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاية
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 -Cحوامؿ كونيدية ي - Bبكنيدات ي - Robillarda agrostidis  Aالفطر: (442-1يكؿ  

 كونيدات ي 
 
 

 .Sarcopodium Ehrenb :الجنس

 Sarcopodium araliae T. Watanabe :النوع

مػػػايكروف   مفػػػردأل   راسػػػية أو يػػػبه راسػػػية   بي ػػػا  أو  322-75 اسػػػبورودوكيبيػػػكؿ الكونيػػػدات 
لتػمة   متػيرأل    30تحمػؿ أكثػر مػف  يالقا ػدأل   نػد ألوردالػ تترتػم بيػكؿ  الموفم وا ية ياحبة 
×  500مػػايكروف ي اللتػػؿ  2-1.5  ذات سػػويقات  وأيػػبا  جػػذور ما ديػػة المػػوفم وا يػػة يػػاحبة 

حػػاجز   بسػػيطة    12  ل ػػا أكثػػر مػػف  المػػوف م وا يػػة يػػاحبة أو م وا يػػة تػػفرا   مػػايكروف  5-8
منحنية أو ممتفة   تستدؽ مف القا دأل باتجا  القمة ي ايجساـ الر يسية تتكػوف مػف طبقػات  ماديػة 

مايكروف ي الحوامؿ الكونيدية يفاية   بسيطة  70263×  113-35 بوييةلحوامؿ كونيدية وكتؿ 
مػػػايكروف    3.5-2.2×  9-3.5مميػػػة   الكونيػػػدات  تمتفر ػػػة   متجمعػػػة بكثايػػػة مػػػع يياليػػػداأو 

 ;Ellis, MB 1971 مطػرات زيتيػة ي 3-2  ذات الموفالوسبور    يفاية يبطريقة الف تتكيؼ

Watanabe,2002ي 
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 Dكونيػػدات ي  Cتراكيػػم اثماريػػة ي  Sarcopodium araliae  A-Bالفطػػر:(443-1يػػكؿ  
أجسػاـ اثماريػة بعػد  E مػي وسػط ا كػار ي  Gliocladiumاثماريػة وجػراثيـ تيػبه الفطػر تراكيم 

طبقػػات  ماديػػه مػػف الحوامػػػؿ - Fنزالػػة كتػػؿ ا بػػواغ ويمكػػف ماحظػػة اللتػػػؿ وأيػػبا  الجػػذور ي 
 ي Watanabe,2002حوامؿ كونيدية ويياليدات ي اليكؿ نقا   ف  Gالكونيدية ي 

 
 .Sclerotium Tode : Fr: الجنس

 .Sclerotium spp: النوع

( مايكروف   م وا ية ياحبة أو 12  10-7( 3.5ؿ الفطرية  و السز  سمؾ  الفطر  يكوف كونيدات
أيػػرع جانبيػػة ذات حػػاجز مريػػم مػػف السػػزؿ الفطػػر  الر يسػػي و وجػػود   متفر ػػة مػػع المػػوفم وا يػػة 

سػػاـ الحجريػػة يػػي بعػػض العػػز ت ي ايج ةمتلتػػر  نػػد القا ػػدأل ي تحتػػو   مػػي اتتػػا ت كابيػػ
  اليػػػكؿ  راسػػػية أو يػػػبه راسػػػية  المػػػوف مػػػايكروف   م وا يػػػة أو م وا يػػػة داكنػػػة 2000 -37( 35 

تكػػوف مػػف حمقػػات جيػػدأل التميػػز ولػػم دالمػػي ي التػػفات المميػػزأل ت   ة  م ػػسوط ة ػػا   م ممسػػا 
 نف ايجسػػاـ الحجريػػة تكػػوف مفػػردأل وممسػػا  وراسػػية ومتجمعػػة ذات حايػػة ليػػنة ييػػر :ل ػػذا الفطػػر
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 Watanabe,2002منتظمػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػكؿ واف الطػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػاـ يعػػػػػػػػػود نلػػػػػػػػػي الفطريػػػػػػػػػات البازيديػػػػػػػػػةي 

  
يػػزوؿ يطريػػة مػػع اتتػػا ت كابػػي ي - Sclerotium spp  A B Gالفطػػر:(444-1يػػكؿ  

C D F - أجسػػاـ حجريػػة متكونػػة  مػػي ا كػػار و مػػي السػػزؿ ال وا يػػة يE - مسػػتعمرات ي اليػػكؿ
 يWatanabe,2002نقا   ف 

 
 Scolecobasidium Abbott :الجنس

 Scolecobasidium constrictum Abbott: النوع

 .Ochroconis constricta (Abbott) de Hoog et von Arx المرادؼ اليا ع:

  منتتبة   الموفم وا ية ياحبة    مايكروف 3.6-2.5( × 37.5  22.5-8.7الحوامؿ الكونيدية 
ات تتكيػػؼ  مػػي أجػػزا  مميػػة لتػػبة   متلتػػرأل كونيػػدات  مػػي اذينػػ 3بسػػيطة   تحمػػؿ اكثػػر مػػف 

بطريقػػػػػػػػة  تتكيػػػػػػػػؼمػػػػػػػػايكروف    4.5-3.7( × 17.5  15.3-6.2 نػػػػػػػػد القا ػػػػػػػػدأل ي الكونيػػػػػػػػدات 
  تتكػػوف مػػف لميتػػيف يػػي  اليػػكؿ  مػػي الػػدواـ  ا ميميجيػػة المػػوف  م وا يػػة يػػاحبة  السمبوديوسػػبور 

دأل يػػػػي الن ايػػػػة ا لػػػػرو السالػػػػم   متلتػػػػرأل  نػػػػد أو مػػػػرم الحػػػػواجز   مسػػػػتديرأل يػػػػي الن ايػػػػة وحػػػػا
Watanabe,2002; Ellis, MB 1971ي 
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حوامػؿ كونيديػة وكونيػدات ي  Scolecobasidium constricta  A Cالفطػر:(445-1يػكؿ  

B  كونيدات ي 
 

 Scolecobasidium humicola Barron et Busch :النوع

 Ochroconis humicola (Barron et Busch) de Hoog et von Arx المرادؼ اليا ع:

  منتتػبة   بسػيطة المػوفمػايكروف   م وا يػة  2.8-2.2×  105-75( 23.5الحوامؿ الكونيديػة  
( × 21.3  15-8.7  تحمؿ كونيدات  مي اذينات تتكيؼ  مي أجزا  ممية لتبة ي الكونيدات 

  اليػكؿ  اسػطوانية المػوفديوسػبور    م وا يػة و مػايكروف   تتكػوف بطريقػة السمب 4.2-5.3( 2.7 
 ;.Ellis, MB 1971تتكػػوف مػػف لميتػػيف بيػػكؿ ر يسػػي   القمػػة مسػػتديرأل والقا ػػدأل حػػادأل ي 

Watanabe,2002 
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 حوامؿ كونيدية وكونيدات ي  Scolecobasidium humicola.  A Bالفطر:(446-1يكؿ  

 
 Scopulariopsis asperula (Sacc.) Hughes :النوع

  منتتػػػبة   بسػػػيطة أو متفر ػػػة   تحمػػػؿ المػػػوفية مػػػايكروف تقريبػػػا    يػػػفا 60الحوامػػػؿ الكونيديػػػة 
مػايكروف  3.3-2.2×  15-5 مػي أيػرع أوليػة  تالفياليػدا يقمـوالا دأل و  ند الق متسمسمةكونيدات 

  تتميػػػز اليػػػكؿ   اسػػػطوانية المػػػوفمػػػايكروف   يػػػفاية  3.8-2.5×  15-5    محيطيػػػة الترتيػػػم 
الوسبور    يفاية يبطريقة الف تتكيؼف   مايكرو  6.5-4.7بوجود حمقات  ند القمة ي الكونيدات 

  ذات سػػطا ليػف مقطو ػة احػػد الن ايػات ي  ػذا الفطػػر  اليػكؿ   راسػية المػػوف أو م وا يػة يػاحبة
ا تمػػادا   مػػي ما ػػدأل تكػػويف الحمقػػات  مػػي ممػػـ  Penicilliumيمكػػف يتػػمه وتمييػػز   ػػف الفطػػر 

 ي.Watanabe,2002الفياليداتي 
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حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات ي   Scopulariopsis asperula A B Dالفطػػر:(447-1يػػكؿ  

C E  يياليدات وكونيدات ي 
 Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier: النوع

  منتتبة   بسػيطة أو الموفمايكروف   يفاية  3.6-2.7×  16.2-9 الحوامؿ الكونيدية متفر ة 
ت ممية   تتكيؼ بيكؿ محيطػي أو متبػادؿ مع حمقا تمتفر ة تحمؿ كونيدات  ريه  مي الفياليدا

بطريقػػة  تتكيػػؼمػػايكروف    8.1-5.4ي الكونيػػدات  اليػػكؿ   اسػػطوانيةالمػػوفيػػفاية  تي الفياليػػدا
  ذات سػطا ليػػف اليػكؿ  راسػػية أو يػبه راسػية المػوف الوسػبور    تػفرا  أو م وا يػة يػاحبة يالف

 PDAفطػػر نف مزار ػػه  مػػي وسػػط ومقطو ػػة  نػػد احػػد الن ايػػات ي مػػف التػػفات المميػػزأل ل ػػذا ال
 يالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف م وا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبة 



 372 

Watanabe,2002

  
  Scopulariopsis brevicaulis: ( الفطر 448-1عكل )

 Spadicoides Hughesالجنس: 
المسػػتعمرات كثيفػػة ميػػعرأل أو ملمميػػة المظ ػػر   م وا يػػة نلػػي زيتونيػػة أو سػػودا  المػػوفي الحوامػػؿ 

ة ي الكونيدات مفردأل جاية ا ميميجية أو مسػتطيمة مسػتديرأل الن ايػات الكونيدية مف النوع المتلتت
حػػواجز سػػودا  المػػوفي التػػفات التيليتػػية ينػػواع  ػػذا  3 مػػف لميػػة واحػػدأل أو مػػد تحتػػو   مػػي 

 Ellis, MB 1971)الجنس  ي  دد الحواجز ويكؿ الكونيدات ي  
 

 Spadicoides bina (Corda)  Hughesالنوع: 
تتػبا يػاحبة   ة سودا  داكنة الموف ي الحوامؿ الكونيدية منتتبة أو منبطحػة المستعمرات م وا ي
مػايكروف ي الكونيػدات تتكيػؼ بيػكؿ مفػرد   الجػز   4.5-2.5×  550-20  الموف باتجػا  القمػة 

تحتػو   مػي   م وا ية حمرا  داكنة الموف    العمو  من ا مستقيـ مستديرأل الن اية ا ميميجية اليكؿ 
مػػايكروف ي ينتيػػر الفطػػر  مػػي  5-3×  12-7  يض وداكػػف نلػػي اسػػود المػػوف  حػػاجز واحػػد  ػػر 

 ايليام و ممؼ ملتمؼ اييجار لنباتات التنوبر والبموط يي كؿ مف أوربا ويما أميركا ي
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 .حامل كونيدي وكونيدات Spadicoides bina الفطر:( 449-1عكل )

 
 Stemphylium Wallrothالجنس: 

المستعمرات كثيفة ملممية نلي مطنية المظ ر  رماديػة نلػي سػودا  المػوف ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف 
يػة أو تػولجانية النوع المتلتص ي الكونيدات مفردأل جاية مستطيمة مستديرأل الن ايػات أو ا ميميج

ممسا  أو مثألمة أو ميوكة ي التفات   الموفم وا ية زيتونية داكنة   مقموبة أو يبه دا رية اليكؿ 
يي أنواع  ذا الجػنس  ػو ممػة الكونيػديا مسػتديرأل أو مسػتدمة وكػوف الكونيػدات بسػيطة  ةالتيليتي

 يEllis, MB 1971)أو مثألمة و دد الحواجز المستعر ة و التلتر يي الكونيدات ي  
 Stemphylium vesicarium ( Wallr.) Simmonsالنوع: 

مػػػايكروف ي الكونيػػػدات زيتونيػػػة م وا يػػػة  8-3×  70  الحوامػػػؿ الكونيديػػػة متراتػػػة بيػػػكؿ حزمػػػة 
 3حػواجز مستعر ػة و ػدد مػف الحػواجز الطوليػة وتتلتػر  نػد  6الموف   مثألمة   تحتػو   مػي 
مايكروف ي ينتير  مي سيقاف النباتات العيػبية  26-15×  50-20  حواجز مستعر ة ر يسية 

 الميتة يي كؿ مف أيريقيا وأوربا ويما وجنوم أمريكا  و و مف الطريات الممر ة لننسافي 
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 ححوامل كونيدية وكونيدات. Stemphylium vesicarium الفطر:(450-1عكل ) 
 

 Stigmina carpophila ( Lev. ) M.B Ellisالنوع: 
 Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh المرادؼ اليا ع :

السػػبورودوكيا تػػسيرأل نقطيػػة اليػػكؿ   م وا يػػة زيتونيػػة أو سػػودا  المػػوفي الحيػػوأل الفطريػػة مسمػػورأل 
-14  مػايكروف ي الحوامػؿ الكونيديػة اسػطوانية  اليػكؿ   250-50 ر ػ ا   جز يا أو سطحية 

م وا يػػػة   اسػػػطوانية نلػػػي تػػػولجانية  أو ا ميميجيػػػة اليػػػكؿ مػػػايكروف ي الكونيػػػدات  3-11×  45
 ةداكنػػ ة  ػػحػػاجز مستعر  11-2 ػػدد الحػػواجز   ذ بيػػة يػػاحبة المػػوف تتػػبا يػػاحبة  نػػد القمػػة 

  مػػػػػػايكروف  18-9×  95-25  مػػػػػػف الحػػػػػػواجز الطوليػػػػػػة أو المماسػػػػػػيه   2-1المػػػػػػوف   تحتػػػػػػو  
يسػبم مػرض البقػع السػودا  الزاويػة أو لفطر متطفؿ   مي  دد مػف النباتػات و امقطو ة القا دأل ي 

 يEllis, MB 1971)ينتير يي أوربا  ودوؿ أيريقيا ا لرو ويماؿ أمريكا  ي    المستديرأل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 375 

 
 
 
 
 

 .كونيدات   Stigmina carpophila:( الفطر  451-1العكل )
 

  . J. Hattori Speiropsis pedatospora Tubaki , النوع :
يدية مف النوع المتلتتة أحادية الليط   بسيطة  مستقيمة نلي متموجة تحتو  الحوامؿ الكون 

مايكروف يالكونيدات  5-3.5×147-104   الموف حواجز   مفردأل   م وا ية الموف 7-4 مي 
مايكروف   اسطوانية  80-65لايا  مكونة ساسؿ متفر ة طوؿ السمسمة  8-4متسمسمة مف 

 25تدريجة القياس   مايكروف  3.55×1011.5  الموف بةاليكؿ    ممسا     م وا ية ياح
 مايكروف  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

حوامؿ كونيدية  Speiropsis pedatospora : ( الفطر 452-1يكؿ  
 يوكونيدات 

 

 Spegazzinia Saccardoالجنس : 
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متفر ػػة   المسػػتعمرات كثيفػػة   م وا يػػة داكنػػة نلػػي سػػودا  المػػوف ي السػػزوؿ الفطريػػة يػػبه سػػطحية  
تنيػػا   حػػدأل مكونػػة يػػبكة ي الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػف كػػا النػػو يف متلتتػػة وييػػر متلتتػػة ومت

لايػا  8أو  a4مظمية اليػكؿ ي الكونيػدات مفػردأل وجايػة ي تتجػزأ الكونيػديا مػف نػوع   بيكؿ مفرد 
تكػوف يػبه  bنمػا الكونيػدات مػف نػوع   م وا يػة داكنػة المػوف   يبه راسية أو بي ػيه مقموبػة اليػكؿ

ممسػػا  أو   م وا يػػة داكنػػة نلػػي يػػاحبة   أو ا ميميجيػػة متوسػػعة أو مسػػطحة  ػػادأل مسػػتوية كرويػػة 
ذات أيػػػواؾ متػػػير وأحيانػػػا مفتتػػػة ذات حػػػواجز محيطيػػػة أو يػػػبكية تتلتػػػر  ػػػف الحػػػواجز ي 

 .(Ellis, MB 1971  

 .Spegazzinia tessarthra ( Berk. & Cutt. ) Saccالنوع :   

×  a 183ممـ ي الحوامؿ الكونيديػة مػع الكونيػدات مػف نػوع  2ر ا المستعمرات سودا  الموف   مط
مػػايكروف تتػػبا م وا يػػة داكنػػة المػػوف   مثألمػػة مػػف الجػػز  العمػػو  ي نمػػا الحوامػػؿ الكونيديػػة مػػع  2

مػػػايكروف طػػػو  ي الكونيػػػدات  ػػػادأل تكػػػوف بطػػػرازيف :  15تكػػػوف امػػػؿ مػػػف  bالكونيػػػدات مػػػف نػػػوع 
تكوف مستوية  bكروف وذات أيواؾ ي الكونيدات مف نوع ماي 18-12مطر ا  aكونيدات مف نوع 

مػايكروف ي ينتيػر  مػي  9-8مايكروف وسػمك ا  17-13ومقسمة وذات أيواؾ متير   ر  ا 
الكاسػػػيا و الم انػػػه والطمػػػاطـ والنليػػػؿ والػػػذرأل البي ػػػا  والحنطػػػة وكػػػذلؾ يػػػي   نباتػػػات الحم ػػػيات 

 Ellis, MB)وأميركػػا وبمػػداف ألػػرو ي   التػػرم واسػػع ا نتيػػار يػػي اسػػتراليا وال نػػد والسػػوداف

 ي 1971

 
 
 
 
 
 

حوامػػل كونيديػػة وكونيػػدات مختمفػػة   Spegazzinia tessarthra الفطػػر:(453-1عػػكل ) 
 EMLab™ 2006 IAQ   ، العػػكل نقػػال عػػن  مػػايكرون 20ا عػػكال  تدريجػػة القيػػاس 

Pocket Guide. 

 

 

 Scedosporium apiospermumالنوع : 

 

 

http://www.emlab.com/s/services/pocketguide.html
http://www.emlab.com/s/services/pocketguide.html
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يكوف الفطر كونيدات  ديدأل متباينة يي اليكؿ  تػولجانية متوسػعة نلػي بي ػيه اليػكؿ   م وا يػة 
تولػد بيػكؿ مفػرد أو بيػكؿ مجػاميع  مػي حوامػؿ كونيديػة بسػيطة   ياحبة الموف  مف لمية واحػدأل 

 الفطرية ويعد مف الفطريات الممر ة لصنساف ي أو متفر ة أو  مي جوانم السزوؿ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غزول فطرية وحوامل كونيدية  Scedosporium apiospermum :( الفطر 454-1عكل ) 
 .SDAوكونيدات ومست مرة الفطر عمى وسط 

 Stachylidium Link ex S.F. Gray ; Linkالجنس: 
ي السػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل ي الحيػػوأل  المػػوف نيػػةالمسػتعمرات رتاتػػية أو زيتونيػػة نلػي م وا يػػة زيتو 

م وا يػػػػة نلػػػػي زيتونيػػػػة داكنػػػػة المػػػػوف ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة مػػػػف كػػػػا النػػػػو يف   الفطريػػػػة موجػػػػودأل 
المتلتتػػػة وييػػػر المتلتتػػػة  متفر ػػػة أو ييػػػر متفر ػػػة ي الكونيػػػدات متجمعػػػة بيػػػكؿ ر وس 

يػفاية نلػي زيتونيػة   تديرأل الن ايػات مسػ اليػكؿ ا ميميجيػة أو اسػطوانية  مف لمية واحدأل    امية 
مػػف لميػػة واحػػدأل ي ينتيػػر  مػػي السػػيقاف الميتػػة لعػػدد مػػف نباتػػات البتػػؿ و الباميػػا   يػػاحبة المػػوف

 والنليؿ والسرم والباذنجاف  مسجؿ يي دوؿ أوربا ومالي وسيراليوف ودوؿ ألرو ي
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حوامػػل كونيديػػة و كونيػػدات ، قػػوة التكبيػػر  Stachylidium sp ( الفطػػر : 455-1) عػػكل

X650 العكل نقال عن ،Elli,MB 1971 . 
 Stachybotrys Cordaالجنس : 

المسػػتعمرات كثيفػػة سػػودا  أو سػػودا  نلػػي ل ػػرا  المػػوفي السػػزوؿ الفطريػػة سػػطحية أو مسمػػورأل ي 
متفر ػػػػة ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػػة مػػػػف كػػػػا النػػػػو يف متلتتػػػة وييػػػػر متلتتػػػػة   متفر ػػػػة وييػػػػر 

الكونيػػػػدات متجمعػػػػة بيػػػػكؿ  ر وس   اميػػػػة كبيػػػػرأل أو بيػػػػكؿ ر وس جياتينيػػػػة   سػػػػودا  المػػػػوف 
  م وا ية سودا  نلي سودا  الموف     اسطوانية أو مستقيمة مستديرأل  ند احد الن ايات أو كا ما 

 ي Ellis, MB 1971)مف لمية واحدأل ي    مثألمة   ممسا  

 .Stachybotrys theobromae Hansfالنوع :  
مػػػايكروف ي  8-6×  27-20مػػػايكروف ي الفياليػػػدات  6-4×  200  الحوامػػػؿ الكونيديػػػة يػػػفاية  

مػايكروف ي  17-14×  28-20  سودا  المػوف   الكونيدات ا ميميجية ذات حمـ بارزأل  ند القا دأل
 يوف ي الفطر يا ع  مي اييتاف النباتية الميتة ينتير يي يينيا وماو  ونيجيريا وسيرال

 
 
 
 
 
 
 
 
 فياليدات و حوامل كونيدية  ،كونيدات  Stachybotrys theobromae( الفطر456-1ؿ  يك
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 Stachybotrys chartarum (Ehrenberg) Hughesالنوع:  

  Stachybotrys Alternari و  Stachybotrys atra Cordaالمرادفػػات العػػائ ة : 
  Stilbospora chartarum Ehrenbergو

مسطاأل بحبيبات   لينة   ؿ الكونيدية يفاية تتبا  حقا زيتونية م وا ية نلي سودا  الموف الحوام
مػػػػايكروف ي الكونيػػػػدات  6-4×  13-13مػػػػايكروف ي الفياليػػػػدات  5-3×  133  باتجػػػػا  القمػػػػة 

-8  مثألمة   سودا  م وا ية داكنة نلي سودا  الموف   ا ميميجية متوسعة نلي يبه كروية اليكؿ  
مايكروف ي الفطر يػا ع  مػي نباتػات الفمفػؿ والبػذور والتػرم وايجػزا  النباتيػة و ػو  5-13×  11

 ي Ellis, MB 1971) المي ا نتيار ي  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوامؿ كونيدية وكونيداتي Stachybotrys chartarum :الفطر(  457-1يكؿ   
 

  Sporoschisma Berkeley & Broomالجنس: 

دا  المػػوف ي السػػزوؿ الفطريػػة مسمػػورأل  الحيػػوأل الفطريػػة تػػسيرأل ي الحوامػػؿ المسػػتعمرات كثيفػػة   سػػو 
الكونيدية متلتتة ويير متلتتة  متبا دأل أو مزدحمة  يير متفر ػة  مسػتقيمة أو متموجػة  

مقطو ة أو   بسيطة   اسطوانية  م وا ية داكنة الموف ي الكونيدات متسمسمة تتكيؼ باتجا  القا دأل
حواجز مستعر ة مميمة ي التفات التيليتية المميػزأل ينػواع الجػنس  ػي  ذاتمستديرأل الن ايات 

 ي Ellis, MB 1971)لوف الكونيدات وزلريت ا ي  
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 .Sporoschisma mirabile Berk. & Brالنوع :  
مػػػايكروف ي الحوامػػػػؿ  9-6مػػػػايكروف ي مطػػػر الحوتػػػمة القميػػػػة  11-6×250اي ػػػام مسػػػتدمة  

 20-14الفياليػدات   مػايكروف  11-6×320   20 دد ا نلي الكونيدية بيكؿ مجاميع مد يتؿ 
ذات حػػواجز  مقطو ػػة الن ايػػات   م وا يػػة داكنػػة المػػوف  اليػػكؿ   مػػايكروف ي الكونيػػدات اسػػطوانية

مػػػايكروف ي الفطػػػر  15-10×  45-23  حػػػواجز  3ممسػػػا   ػػػادأل   تحتػػػو   مػػػي   داكنػػػة المػػػوف 
 ت ينتير يي أوربا ويماؿ أمريكا ييا ع  مي ايليام المتعفنة و مي ممؼ النباتا

 
 
  
 
 
 
 
 

كونيػدات وحوامػل كونيديػة قػوة التكبيػر  Sporoschisma mirabile ( الفطػر:458-1)عػكل
X650  . باست ناء ما يحتوي عمى تدريجة 

 
      Scedosporium prolificans(Hennebert & B.G. Desai) E. Guého & de Hoog 1991النوع:  

دات تتولػػد بيػػكؿ مجػػاميع  مػػي تراكيػػم ممعيػػة متميػػزأل مفػػردأل أو بيػػكؿ مجػػاميع يكػػوف الفطػػر كونيػػ
بي يه نلي   يفاية نلي م وا ية ياحبة    مي طوؿ الليوط الفطرية ي الكونيدات مف لمية واحدأل 

ممسا  و رميقة الجػدراف ي يعػد مػف الفطريػات الممر ػة   مايكروف  13-3×  5-2كمثرية اليكؿ 
 لصنساف ي 
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تدريجػة  ،غػزول فطريػة وكونيػدات  Scedosporium prolificans الفطػر:( 459-1عكل )
 مايكرون .  20القياس 

  

 Scopulariopsis brevicaulis(Sacc.) Bainierالنوع:  

مػػػع تقػػػدـ  مػػػر  ي ػػػا  المػػػوف تتحػػػوؿ نلػػػي م وا يػػػة المػػػوف ذات حايػػػة بي ػػػا   ػػػيقةالمسػػػتعمرات ب 
مػػايكروف ي الكونيػػدات  25-13  طول ػػا  اي الحوامػػؿ الكونيديػػة تترتػػم بيػػكؿ البنسػػيمي المسػػتعمرأل

م وا ية الموف  ندما تكوف بيػكؿ كتػؿ ويػاحبة المػوف  نػدما تكػوف مفػردأل   يػبه كرويػة أو بي ػيه 
ي  ػػزؿ الفطػػر مػػف ال ػػوا    فمػػايكرو  7-5×8-5 ػػدأل  مثألمػػة  نػػد الن ػػل   مقموبػػة  مقطو ػػة القا

ومػػف اإلنسػػاف والحيوانػػات  واييذيػػة  والميػػا  الثقيمػػة والتػػرم  و مػػي  ػػدد مػػف النباتػػات من ػػا التبػػ  
والرز والحنطة  يسجؿ يػي اسػتراليا  وسػيموف ومتػر وأوربػا وال نػد والسػوداف وأمريكػا ودوؿ ألػرو  

 ي Ellis, MB 1971)ي  
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تدريجػة  ،غػزول فطريػة وكونيػدات  Scopulariopsis brevicaulisالفطػر: (460-1عػكل )
 مايكرون .  20القياس 
  .Sepedonium spالفطر 

مػػػؿ الكونيديػػػة ييػػػر متلتتػػػة  بػػػارأل  ػػػف تفر ػػػات بسػػػيطة يكػػػوف يػػػزوؿ يطريػػػة يػػػفاية   الحوا
ومتػيرأل مػف السػزوؿ الل ػرية ي الكونيػدات طرييػة مفػردأل أو بيػكؿ  ناميػد مػف لميػة واحػدأل رأسػية 

 مايكروف يفاية   ممسا  نلي مثألمة ذات جدراف سميكة ي  17-7نلي بي يه اليكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مايكرون .  20دات ، تدريجة القياس غزول فطرية وكوني.Sepedonium sp(461-1عكل )
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  . Sprorthrix schenckii Hektoen & Perkins النوع:
ـ يكػػوف كونيػػدات بي ػػيه بيػػكؿ  25والدكسػػتروز  نػػد  دينمػػو الفطػػر  مػػي وسػػط أكػػار السػػابر ويػػ

 ناميد تتكيػؼ بيػكؿ متبػادؿ بالترتيػم  مػي حوامػؿ كونيديػة متػيرأل تنيػأ بزوايػا ما مػة مػف حػاجز 
 لفطرية ي السزوؿ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غػزول فطريػة وكونيػدات ، تدريجػة القيػاس  Sprorthrix schenckii الفطر:(462-1عكل )
 مايكرون . 20
 

  Torula Persoon ex Fries ; Persoonالجنس:
المسػػػتعمرات كثيفػػػة ملمميػػػة المظ ػػػر وبعػػػض ايحيػػػاف متبا ػػػدأل ي زيتونيػػػة نلػػػي م وا يػػػة أو م وا يػػػة 

  السزوؿ الفطريػة سػطحية أو مسمػورأل ي الحوامػؿ الكونيديػة مػف النػوع ييػر  سودا  أو سودا  الموف
أو    بسػػػػيطة   متفر ػػػػة أو ييػػػػر متفر ػػػػة ي الكونيػػػػدات جايػػػػة   المتلتتػػػػة أو يػػػػبه متلتتػػػػة 

م وا يػػػة نلػػػي م وا يػػػة   اسػػػطوانية مسػػػتديرأل الن ايػػػة أو ا ميميجيػػػة اليػػػكؿ   بيػػػكؿ ساسػػػؿ متفر ػػػة 
و   مػػف لميػػة واحػػدأل أو تحتػػو   مػػي  ػػدأل حػػواجز مستعر ػػة   ثألمػػة ممسػػا  أو م  زيتونيػػة المػػوف 

متلتػػػرأل بيػػػدأل  نػػػد الحػػػواجز ي التػػػفات التيليتػػػية يػػػي  ػػػذا الفطػػػر  ػػػي  ػػػدد الحػػػواجز يػػػي 
 يEllis, MB 1971)الكونيدات وأبعاد الكونيدات ي  

  Torula herbarum ( Pers.) Link ex S.F. Grayالنوع:
ؿ كبيػر مػف  ػدأل مميمتػرات نلػي  ػدأل ومسػتعمرات ألػرو مػد يتػؿ أمطار المسػتعمرات متسػايرأل بيػك

زيتونية الموف تتبا  حقػا  سػودا  المػوف  مػع تقػدـ   مطر ا نلي  دأل سنتيمترات   ملممية المظ ر
مايكروف ي الكونيدات مستقيمة نلي منحنية مميا  6-2ي سمؾ الحوامؿ الكونيدية   مر المستعمرأل 

  مثألمػػة أو ميػػوكة بيػػكؿ دميػػؽ    وا يػػة نلػػي زيتونيػػة يػػاحبة المػػوف اسػػطوانية مسػػتديرأل الن ايػػات م
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مػايكروف ي الفطػر يػا ع  مػي  9-5×  70-20  حواجز وملتترأل  ند الحواجز  10-3تحتو  
سيقاف النباتات العيبية الميتة و مي ايوراؽ وايليام و زؿ مف ال وا  والترم   المي ا نتيار 

 لمعتدلة ي لكنه أكثر تكرارا يي المناطؽ ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي× 1000كونيدات موأل التكبير   Torula herbarum :( الفطر463-1يكؿ   
 

 .Torula graminis Desm النوع:

ممـ   م وا ية داكنة الموف   ي سػمؾ الحوامػؿ الكونيديػة  0.5×1.5المستعمرات مستديرأل أو بي يه 
وتتجػز ا نلػي مطػع كػؿ مطعػة تحتػو   مايكروف ي الكونيدات متطاولة بساسؿ متفر ػة أحيانػا 2-5

-4اجػز  م وا يػة  مثألمػة بيػكؿ دميػؽ    2-1 مي  دد مف الكونيدات  وحيػدأل اللميػة أو تحتػو  
 مايكروف   ي الفطر يا ع  مي سيقاف الحيا ش  الميتة ينتير يي أوربا  ي  4-6×5
 

 
 
 
 
 
 

 

 

باست ناء ما هو × 1000كونيدات قوة التكبير Torula graminis :( الفطر 464-1عكل )
 م مم بتدريجة قياس.

 
 Thermomyces Tsiklinskyالجنس: 
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المسػػػتعمرات كثيفػػػة  مطنيػػػة أو ملمميػػػة المظ ػػػر   رماديػػػة نلػػػي رماديػػػة ل ػػػرا  المػػػوف   السػػػزوؿ 
الفطرية يبه سطحية أو مسمورأل ي الحوامؿ الكونيدية مف النػوع ييػر المتلتتػة ييػر متفر ػة أو 

الكونيػػدات مفػػردأل جايػػة بسػػيطة دا ريػػة أو يػػبه دا ريػػة ذات زوايػػا أو  متفر ػػة بيػػكؿ ييػػر منػػتظـ ي
  Ellis, MB 1971)ي   تيتوص ممسا  أو مثألمة مػف لميػة واحػدأل   تحتػو   مػي يياليػدا

 ي
 Thermomyces lanuginosus Tsiklinskyالنوعي 

مثألمػة تتػبا  مايكروفي الكونيػدات دا ريػة أو يػبه دا ريػة 2.5-1.5الحوامؿ الكونيدية ذات سمؾ 
مايكروف ي ينتير الفطر يي الحنطة والذرأل  مي  12-7م وا ية سودا  الموف  ند الن ل   مطر ا 

ايوراؽ والترم و مي اإلنساف و و محم لمحرارألي سجؿ الفطر  يي كػؿ مػف أوربػا وال نػد ونيجيريػا 
 ويماؿ أمريكا ي

 
 حوامؿ كونيدية وكونيداتي   Thermomyces lanuginosus :( الفطر465-1يكؿ   

 
 Trichocladium Harz الجنس:

المسػػتعمرات كثيفػػة  رماديػػة نلػػي سػػودا  المػػوف ي السػػزوؿ الفطريػػة يػػبه سػػطحية أو يػػبه مسمػػورأل ي 
ر المتلتتػػػة أو يػػػبه متلتتػػػة   متبا ػػػدأل متفر ػػػة أو ييػػػر الحوامػػػؿ الكونيديػػػة مػػػف النػػػوع ييػػػ

متفر ة ي الكونيدات مفردأل جاية بسيطة  تولجانية أو اسطوانية مستديرأل القمة   مثألمة أو ممسػا  
 Ellis, MB 1971)ي تحتو   مي  دد مف الحواجز المستعر ة ي  

 Trichocladium nypae K.D. Hyde and Gohالنوع: 
ة مػػف النػػوع ييػػر المتلتتػػة   أحاديػػة اللػػيط   ممسػػا     يػػفاية نلػػي م وا يػػة الحوامػػؿ الكونيديػػ

المػػوف ي الكونيػػدات  م وا يػػة داكنػػة المػػوف   كمثريػػة نلػػي ا ميميجيػػة اليػػكؿ  مفػػردأل منحنيػػة ممػػيا   
حػػاجز   ييػػر متلتػػرأل  نػػد الحػػاجز   اللميػػة القميػػة واسػػعة اللايػػا العميػػا م وا يػػة  2-1تحتػػو  

 مايكروف ي 13-10× 20-15لقا دية تكوف يبه يفاية نلي م وا ية ياحم   بينما اللمية ا
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كونيػدات وحوامػؿ كونيديػة ويػزوؿ يطريػة   Trichocladium nypae :( الفطػر466-1يكؿ  
 ي1999وجما ته  .HYDEاليكؿ نقا  ف ي
 

 & .Trichocladium alopallonellum (Meyers & Moore) Kohlm النوع:

Volkm.-Kohlm  
مػػػايكروف   متلتتػػػة   بسػػػيط ي تبقػػػي اللميػػػة المولػػػدأل  6-3.5×  6.8-3.5الحوامػػػؿ الكونيديػػػة 

مايكروف   بي يه دورميه مقموبة نلي  17-8×32-10لمكونيدات ممتتقة بالكونيدية ي الكونيدات 
 أسطوانية اليكؿ     م وا ية ياحبة الموف   تسيرأل الحجـ ي

.  

 
 حْاهل كًْ٘ذٗىت ّكًْ٘ىذاث.  Trichocladium alopallonellum :( الفطر467-1يكؿ   

 .  Kohlmeyer and Volkmann-Kohlmeyer ,1995 الشكل ًوال ػي
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 Trichocladium achrasporum (Meyers & Moore)Dixon in Shearer النوع:

&Crane 
الحوامؿ الكونيدية يا بػة  ػادأل   ومػد تكػوف بسػيطة  تتكيػؼ  مػي جوانػم السػزؿ الفطػر    يػفاية  

حػواجز   متلتػرأل  نػد الحػاجز   تػولجانية  3-2ي الكونيدات مقسمة بحواجز الموفنلي م وا ية 
 مايكروف ي 16-10×25-18  ة  يزداد مطر ا مف القا دأل باتجا  القم اليكؿ نلي كمثرية مقموبة

 
 
 
 
 
 

  حوامل كونيدية و كونيدات .  Trichocladium achrasporum( الفطر  468-1يكؿ  
 Tetracoccosporium Szaboالجنس: 

المسػػػتعمرات كثيفػػػة   رماديػػػة المػػػوف ي الكونيػػػدات مفػػػردأل جايػػػة بسػػػيطة   كرويػػػة أو يػػػبه كرويػػػة   
 ف  مثألمة نلي ميوكة مميا   مقسمة بحواجزي م وا ية زيتونية أو م وا ية داكنة المو 

 Tetracoccosporium paxianum  Szaboالنوع: 
 13-11×  18-12مايكروف   الكونيػدات  3-2الحوامؿ الكونيدية و السزوؿ الفطرية ذات سمؾ 

 مايكروف ي  زؿ الفطر مف روث الحيوانات ومف الترم وسجؿ يي كؿ مف أوربا وال ند ي

  

 كونيدات وحوامؿ كونيدية ي   Tetracoccosporium paxianum الفطر:(469-1يكؿ  
  .Trichophyton interdigitaleالفطر 
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ية حمزونية   كذلؾ   يكوف يزوؿ يطر  اليكؿ يكوف الفطر كونيدات تسيرأل كمثرية أو يبه دا رية
متعػػػددأل  اليػػػكؿ  كمػػػا يكػػػوف كونيػػػدات كبيػػػرأل تػػػولجانية  يكػػػوف كونيػػػدات كاميديػػػة كرويػػػة اليػػػكؿ

 اللايا ي 
 
 
 
 
 
 
 

غزول فطريػة وكونيػدات ، تدريجػة القيػاس  Trichophyton interdigitale(470-1يػكؿ  
 مايكرون . 20
 

 Tetraploa Berkelyeley & Broomeالجنس  
ة   م وا ية نلي رمادية داكنة الموف   السزوؿ الفطرية سطحية ي الحوامؿ الكونيديػة مستعمرات كثيف

مػػف النػػوع ييػػر المتلتػػص متفر ػػة ومتحػػدأل مكونػػة يػػبكة ي الكونيػػدات مفػػردأل جايػػة ذات لواحػػؽ 
 لايا  مودية اليكؿ ي 4-3م وا ية مثألمة تحتو   مي 

 Berkelyeley & Broome aristata Tetraploa النوع:

-25لايػا  موديػة    4مػايكروف ي الكونيػدات ذات  3-1.5حوامؿ الكونيدية يفاية   سػمك ا ال
مػايكروف  6-3×  333-83مايكروف   المواحػؽ ذات حػواجز   طػوؿ المواحػؽ  14-29×  39

ي الفطر واسع ا نتيار  مي ايوراؽ والسيقاف السامطة  مي ايرض و مي  دد مف النباتات من ا 
 والنليؿ والذرأل والحنطة وينتير يي ملتمؼ بمداف العالـ ي الكاكاو والسعد 

 (Ellis, MB 1971 ي 
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 .كونيدات حوامل كونيدية و   Tetrapola aristata :(الفطر471-1عكل ) 
 Troposporella Karstenالجنس: 

لحوامؿ مستعمرات الفطر متبا دأل ومفككة  ي السزوؿ الفطرية يبه سطحية أو يبه مسمورأل ي ا
الكونيدية مف النوع المتلتتة أو يبه المتلتتة   متفر ة أو يير متفر ة ي الكونيدات مفردأل  

وجاية و بسيطة و حمزونية اليكؿ   م وا ية ذ بية ياحبة الموف  ممسا     ديدأل الحواجز 
النوع: وي ـ الجنس  دد مف اينواع أبرز ا المستعر ة متلتر  ادأل  ند الحواجز 
Troposporella fumosa Karsten  والنوع Troposporella monospora.) Ellis, 

MB 1971ي 
 
 
 
 
 
 
 

 A - Troposporella monospora B - Troposporella: ( الفطر472-1يكؿ   

fumosa   كونيدات وحوامؿ كونيدية ي 
 

 Tripospermum Spegazziniالجنس: 
سػػػودا  نلػػػي تػػػدأية المػػػوف ي السػػػزوؿ الفطريػػػة المسػػػتعمرات كثيفػػػة  م وا يػػػة أو م وا يػػػة سػػػودا  أو 

سػػػطحية متفر ػػػة ومتحػػػدأل مكونػػػة يػػػبكة ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة يػػػبه متلتتػػػة  ييػػػر متفر ػػػة أو 

A B 
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لواحؽ متعددأل  4متفر ة مميا  ي الكونيدات مفردأل و جاية و متفر ة   كمثرية اليكؿ   مقسمة نلي 
 ايذرع م وا ية زيتونية ممسا  ي 

   Tripospermum myrti (Lind) Hughesالنوع: 
مػايكروف ي الحوامػؿ  8-4المستعمرات كثيفة   سودا  نلػي تػدأية المػوف ي سػمؾ السػزوؿ الفطريػة 

مػػايكروف يذات أذرع   7-4×  10-6مػػايكروف ي الكونيػػدات مػػع سػػويقات ا  8-4×  90الكونيديػػة 
لتػػر ايذرع حػػواجز   تت 4-1مػػايكروف يسػػتدؽ يػػي الن ايػػات  يحتػػو   8-4×  30طػػوؿ الػػذراع 

  ند الحواجزي ينتير  مي اييرع النباتية ييراد  ا مة الياس ونباتات الطرية سجؿ يي أوربا ي

 
 

 كونيدية ي  كونيدات وحوامؿ Tripospermum myrti الفطر:(  473 -1يكؿ  
 

 Verticillium Nees ex Link ;Neesالجنس : 
م وا ية سػودا  داكنػة ي السػزوؿ الفطريػة يػبه سػطحية ويػبه   المستعمرات كثيفة   متباينة ايلواف 

مسمػػػػورأل ي الحوامػػػػؿ الكونيديػػػػة توجػػػػد بكػػػػن النػػػػو يف المتلتتػػػػة وييػػػػر المتلتتػػػػة   متبا ػػػػدأل 
ممسا  أو مثألمػة ي الكونيػدات تتجمػع بػر وس  اميػة   موف م وا ية داكنة ال  مستقيمة أو متموجة 

 مستديرأل الن ايات ي  مف لمية واحدأل   
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 مايكروف ي 20تدريجة القياس  Verticillium sp( الفطر 474-1اليكؿ  

 
 Verticillium cyclosporum (grove) Mason & Hugesالنوع: 

 Stachylidium cyclosporum groveالمرادؼ العائ : 
المستعمرات ميعرأل   رمادية ياحبة أو م وا ية سودا  داكنػة المػوفي الحوامػؿ الكونيديػة تنػتفخ  نػد 

تترتػػػم بيػػػكؿ   مفػػػردأل اييػػػرع تكػػػوف   مػػػايكروف  7-3× 500  م وا يػػػة داكنػػػة المػػػوف   القا ػػػدأل 
 محيطي أو بيكؿ أزواج ي الفياليداتي 

 
 
 

 

 
 
 
 

 حوامل كونيدية وكونيدات.  Verticillium cyclosporum:( فطر 475-1عكل ) 
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  Weisneriomyces sp. Koorders: النوع

مد مة   steromaticالمستعمرات كثيفة  تحتو   مي سبورودوكيا متبا دأل    ذات ما دأل 
مايكروف  3-2× 50كونيدية  يفاية نلي تفرا  ذ بية مف النوع المتلتتة     بحوامؿ

 4-3×12-10كونيدية    15يالكونيدات  مي يكؿ ساسؿ   تحتو  السمسمة أكثر مف 
 15-9×600مايكروف ي تتجمع  مي  ي ة  كتمة  امية تحتو   مي أ ام م وا ية داكنة  

 مايكروف ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ ام وكونيدات تدريجة القياس لمحامؿ   .Weisneriomyces sp :ر( الفط 476-1يكؿ  
 مايكروف ي 5مايكروف ولساسؿ الكونيدات و الكونيدات  50الكونيد  و اي ام 

 
 
 

 Zygosporium Montagneالجنس: 
 Urophialaو  Uropasdium Giesenhagenو  Pimina Groveالمراديػات اليػا عة : 

Vuillemin 
فػػػة أو متراتػػػة أحيانػػػا  رماديػػػة نلػػػي م وا يػػػة أو م وا يػػػة سػػػودا  المػػػوف ي السػػػزوؿ المسػػػتعمرات كثي

الفطرية سطحية يي السالم يبكية ي الحوامؿ الكونيدية مف النوع المتلتتػة وييػر المتلتتػة 
 ي الكونيدات مفردأل   ا ميميجية أو كروية اليكؿ   يفاية أو م وا ية الموفي 

 
 
 



 393 

 Zygosporium masonii Hughesالنوع: 
مػايكروف سػميكة متوسػعة  5-4×  12-7مايكروف ي ذات حوتػمة  2×  100الحوامؿ الكونيدية 

مػػػايكروف ي ينتيػػػر الفطػػػر  مػػػي  4-3×  8-6ي الكونيػػػدات ا ميميجيػػػة اليػػػكؿ    يػػػفاية المػػػوف   
ونباتػات  ايوراؽ الميتة وايجزا  النباتية ا لرو لنباتات الكاكاو والمطاط وأيراد العا مة الباذنجانيػة

 ألرو ويي الترم ي سجؿ يي استراليا ويينيا و ون  كون  وال ند ودوؿ ألرو ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كونيدات وحوامؿ كونيدية ي  Zygosporium masonii (477-1يكؿ  
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 الفصل ال اني
 Oomycetes :الفطريات البيضية

ويتػنؼ  Fungi like organismوتػؼ بأنػه يم ػـ امتتػاديا و  ة يعد تنؼ الفطريات البي ي
ين ا ذات نمط نمو ييابه نمو الفطريات ايلرو  Chromistaيي الومت الحا ر  مف مممكة 

ورا  مياكؿ امتتادية  زت العالـ وييرت مجػرو  ؼم مة امتتاديا ين ا تق  يي الطبؽ الزر ي 
أدو نلػي  Phytophthora infestansنذ أف الفطػر   االتاريخ ي ومن ػا كارثػة البطاطػا يػي ايرلنػد

مف الجوع والنتيجة مات  ماييف البير  انت  ولاؿ أسبوع واحد  اؾ مزارع البطاطا يي ايرلندا
 Late blightسػػبم لفحػػة البطاطػػا المتػػألرأل بنلػػي بمػػداف ألػػرو  و ػػاجرالبعض ا لػػر الػػبعض

potates  ي 
 Oakيسػػبم المػػوت المفػػاجئ ييػػجار البمػػوط يانػػه  Phytophthora ramorumأمػػا يطػػر 

death  وجنسPeronospora ssp  الذ  يسػبم أمػراض البيػاض الزيبػي يػي القر يػات والعنػم
يسػػبم امػػراض تعفػػف  Pythium sspكمػػا أف الفطػػر   واللػػس ويير ػػا مػػف النباتػػات ا متتػػادية

الػػذ   Pythiosisكمػا يسػبم  seedling deathومػػوت البػاذرات  foot rotالقػدـ يػي النباتػات 
يتيم اإلنساف ولاتة يػي أيػاد  وأمػداـ المػزار يف رجػا  ونسػا   يػي جنػوم يػرؽ اسػيا ولاتػة 

 الرز ي  زرا ةالعامميف يي 
  ذ  اليعبة تيابه المممكة النباتية يي بعض التفات ي ومف  ذ  التفات : 

 ي  Chitinوتلمو مف  Celluloseو  Glucanجدار ا يحتو   مي  -1
 ػػا ثنا يػػة المجمو ػػة الكرموسػػومية و ػػي تػػفة امػػرم لملايػػا النباتيػػة  ف معظػػـ اللايػػا لايا -2

 ي  haploidبينما معظـ الفطريات تكوف  diploidالنباتية 
 ي Ergosteroleمكونات السيا  اللمو    تحتو   مي  -3
لمي الػػػدميؽ طريقػػػة حفػػػظ الطامػػػة ميػػػاب ة لحفػػػظ الطامػػػة لمممكػػػة النباتيػػػة كمػػػا أف التيػػػريا الػػػدا -3

 ي ميابه لبقية الفطريات الحقيقية  Oomycotaلػ  Ultra structureالمعروؼ بػ 
* حساسيت ا لممبيدات الفطرية تلتمؼ  ػف حساسػية الفطريػات ايلػرو لػنفس المبيػد الفعمػي يعمػي 

  يسػػتلدـ يػػي مكايحػػة الفطريػػات البي ػػية بينمػػا يسػػتلدـ لمكايحػػة  البينوميػػؿسػػبيؿ المثػػاؿ : مبيػػد 
 فطرية المر ية ايلرو ي ال

 tensile* تكػػػوف سػػػوابا و ػػػذ  السػػػوابا تكػػػوف بواسػػػطة سػػػوطيف أمػػػامي ولمفػػػي احػػػد ما رييػػػي 
 ي  whiplashواآللر كرباجي 

بػػػالبوغ  تعػػػرؼواف البي ػػػة الممقحػػػة  oogoniumيكػػػوف  بػػػارأل  ػػػف  اينثػػػو  * الع ػػػو التكػػػاثر 
  Oospore الب ي



 396 

ا تكػػوف سػػبورات سػػابحة و ػػذ  السػػبورات تنمػػو لتكػػوف * سػػموؾ السػػزوؿ الجسػػمية يكػػوف بنػػو يف نمػػ
يػػزوؿ يطريػػة ألػػرو واف  ػػذ  السػػوابا تعػػاني تمػػايزا مظ ريػػا احػػد ما يسػػمؾ ذكريػػا واآللػػر أنثويػػا   

متميػزأل تمثػؿ الع ػو   Antheridumتمتقي مع بع ػ ما لتكػوف البػوغ البي ػي كمػا تكػوف انثريػديا
ا نقسػػاـ ا لتزالػػي لكػػؿ مػػف يقػػع ي oogonium التكػػاثر  الػػذكر  تمثػػؿ الع ػػو التكػػاثر  اينثػػو 

مبؿ حتوؿ  ممية التلتيم و ذا يفسر نيو  أكثر مف بوغ بي ي بعد  oogoniaريديا والػ ثا ن
  ممية اإللتام ي 

 

 Phytophthora :الجنس
   Phytophthora megasperma Drechsler النوع:

مايكروف    تتطور السػوابا يػي  >ي9;-?8× 7<-:9الحايظة البويية أ ميميجية الي بي وية  
يتوسػػػػع  ػػػػادأل مػػػػرم ― مػػػػايكروف  87 ->.9× 7>:-7>8دالػػػػؿ الحايظػػػػة   الحامػػػػؿ الحػػػػايظي 

مػػػػايكروف    راسػػػػية الػػػػي بي ػػػػوية اليػػػػكؿ أو ممعيػػػػة  >>->:  ايووكونيػػػػا (  ةالحايظػػػة  اينثويػػػػ
  paragenousبطريقػة التمػاس  اليكؿ مع ن اية حادأل   ومػد تػرتبط  بالع ػو الػذكر  اينثرديػا

ي اينثرديػا   amphygenousػاو تكػوف ب ي ػة  امػة الػرأس بيالػة القمػيص بمظ ػر يعػرؼ بػ  
لميػػػػػة  يمػػػػػن البػػػػػوغ البي ػػػػػي مػػػػػايكروف    ػػػػػو التػػػػػذكير راسػػػػػي اليػػػػػكؿي 87-97× >9 ->.<

 ي Watanabe,2002متماثؿ الثالوس الفطر    pleroticبميروتؾ ايووكونيا وتعرؼ بػ 

 

 
 بوييةي وحوايظ يةيحوامل حافPhytophthora megasperma ر:الفط(  2-0يكؿ   

 
 

 Pythiogetonالجنس :
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 Pythiogeton ramosum Mindenالنوع:
الحايظػػة البوييػػػة أسػػػطوانية الػػي رأسػػػية أو ا ميميجيػػػة أو ييػػر منت ػػػمة يػػػي اليػػكؿ وأحيانػػػا تكػػػوف 

وف طرييػػػة أو مػػػايكروف    السػػػايتوباـز كثيػػػؼ  يالبػػػا مػػػا تكػػػ >.9;-?8× =.?;-:9منحنيػػػة 
اوسػػطية المومػػع   مػػي السػػزؿ الفطػػر  جالسػػة احيانػػا   تنبػػت مبايػػرأل مكونػػه انبػػوم انبػػات واحػػد أو 
أكثػػر   تتطػػور السػػوابا مػػف جػػز  مػػف البروتػػوباـز  يػػي دالػػؿ الحايظػػة وتسػػبا لػػارج الحايظػػة    

متفػػػرع بيػػػكؿ كثيػػػؼ   تتكػػػوف أ  ػػػا  ―مػػػايكروف  87 ->.9× 7>:-7>8الحامػػػؿ الحػػػايظي 
 ي Watanabe,2002.  متبايف الثالوس ي الفطرة جنسي

 
الحايظػة البوييػػة أسػػطوانية  Pythiogeton ramosum : A-C الفطػػر:( 2-2اليػكؿ  

حايظػة ياريػة – E  حايظػة نابتػة مكونػه انبػوم انبػات واحػد   - D مي يزؿ يطر  أسػطواني   
 F –  أبواغ متكيسة   اليكؿ نقا  فWatanabe,2002ي 

  Pythium Pringsheim 1858الجنس :

  Pythium acanthicum Drechsler النوع:
   تتطػػور السػػوابا   مػػايكروف >.9@الحايظػػة البوييػػة تتكػػوف مػػف تجمػػع  ػػدد مػػف اللايػػا مطر ػػا 

الع ػػو اينثػػو    ايووكونيػػا ( طرييػػة مػػع ن ايػػة أنبوبيػػة حػػادأل تتوالػػد بيػػكؿ  ييػػي دالػػؿ الحايظػػة 
-97مطػػر      pleroticالبػػوغ البي ػػي بميروتػػؾ  يتػػولجانية  راسػػية او   :-9 اينثرديػػامفرد 
 .P   ػػػو التػػػذكير راسػػػي اليػػػكؿ    ػػػذا النػػػوع مريػػػم مظ ريػػػا مػػػف النػػػوع ي مػػػايكروف >.99

oligandrum Drechslerي Watanabe,2002ي 
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الحايظػػة Pythium acanthicum Drechsler A-C  ―-Aالفطػػر  ( 3-2اليػػكؿ  
اليػكؿ نقػا     البػوغ البي ػي  C  ايووكونيا ( والع ػو الػذكر    الع و اينثو  -B― البويية
 يWatanabe,2002 ف 
 

   Pythium acanthophoron Sideris النوع:
الع ػػو  ي تتكػػوف الحايظػػة البوييػػة    السػػزوؿ الفطريػػة تكػػوف  قديػػة اليػػكؿ    تتكػػوف سػػوابا  

حمميػػػة اليػػػكؿ تتوالػػػد بيػػػكؿ مفػػػرد  اينثػػػو    ايووكونيػػػا (  ري ػػػة طرييػػػة  أو وسػػػطية مػػػع ن ايػػػة
يػػػبه راسػػػية -أنثرديػػػا  أسػػػطوانية  9 ة أنثرديا(الذكريػػػ اي  ػػػا  ػػػدد ي  مػػػايكروف 30-97مطر ػػػا 

 ي(   pleroticبميروتؾ يمن لمية البوغ  البوغ البي ي  يمنحنية متلترأل يي الجز   العمو  
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Watanabe,2002

 
ال ضػو ا ن ػوي ) ا ووكونيػا ( ― Pythium acanthophoron A-C :الفطػر ( 4-2اليػكؿ  

 يWatanabe,2002  اليكؿ نقا  ف البوغ البيضي ‘ وال ضو الذكري 
 

 Pythium afertile Kanouse & Humphrey النوع:
الحايظة البويية تيبة السزؿ الفطر   تتكونا  ا  جنسية    تتكػوف أبػواغ مػدثرأل طرييػة أو بينيػة 

 يWatanabe,2002  مايكروف >8-87×( 7?   7; -=منتفلة رأسية الي أ ميميجية 

 

 
حوتػػمة مػػف السػػزؿ الفطػػر  تيػػبه – Pythium afertile A-C :الفطػػر -( : 5-2يػػكؿ  

  يػػػزوؿ يطريػػػة مثلنػػػة الجػػػدراف يػػػجيرية المظ ػػػر  Eتركيػػػم ييػػػبه بػػػوغ مػػػدثر   – Bالحايظػػػة   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
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   Pythium angustatum Sparrow    النوع:

 تيػػػبة السػػػزؿ الفطػػػر  تلػػػرج السػػػوابا بعػػػد تكػػػوف  مػػػايكروف >;->9الحايظػػػة البوييػػػة  حوتػػػمة 
 :-8  طرييػػة أو وسػػطية تحمػػؿ  مػػايكروف =.=9-97ايووكونيػػا  يالحوتػػمة  ايبػػواغ متكيسػػة  

اينثرديػػا   ي   pleroticبميروتػػؾ   مػػايكروف ?.:9 ->8البػػوغ البي ػػي يانثرديػػا لكػػؿ أووكونيػػا 
أحاديػػػػة اينحػػػػدار أو ثنا يػػػػة اينحػػػػدار تػػػػولجانية اليػػػػكؿ محػػػػدد   مػػػػايكروف .ي<->× >87-8

 ي.Watanabe,2002يبحاجز 

 
سػوابا متميػز  دالػؿ الحوتػمة مػف السػزؿ –Pythium angustatum A :الفطػر(  6-2يػكؿ  

 monoclinous   Cأحاديػة اينحػدار  B,Dأووكونيا وأنثرديا  – B-Dالفطر  تيبه الحايظة   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف    diclinousاينحدار  ثنا ية –

 .Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz النوع:
 P. butleri Subramaniam المرادؼ العائ :

 تحمػػػؿ انثرديػػػا واحػػػدأل  مػػػايكروف ;.:8-< × 977-<87الحايظػػػة البوييػػػة مفتتػػػة متفر ػػػة  
-87اينثرديػػػػػا  ي  pleroticوتػػػػػؾ بمير   مػػػػػايكروف >9 -<8البػػػػػوغ البي ػػػػي يواحيانػػػػا اثنػػػػػيف

برميمية اليكؿ طريية او وسطية   أحادية اينحػدار أو  -اسطوانية  مايكروف >.87-89×>.99
 يWatanabe,2002 سةيثنا ية اينحدار  السوابا متك
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حػػػوايظ وحوتػػػمة  سػػػوابا –Pythium aphanidermatum  A-D,B :الفطػػػر( 7-2يػػػكؿ  
أووكونيػػػا  – diclinous  H-J  ػػػا  جنسػػػية ثنا يػػػة اينحػػػدار حػػػوايظ وأ – Gمتكيسػػػة ونابتػػػة   

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   وأنثرديا وبوغ بي ي 
 

  Pythium apleroticum Tokunaga   النوع:
 

الحايظػػػة البوييػػػة تيػػػبة السػػػزؿ الفطػػػر  تلػػػرج السػػػوابا بعػػػد تكػػػوف الحوتػػػمة  ايبػػػواغ متكيسػػػة      
->.<8البوغ البي يي  طريية تحمؿ أنثرديا واحد  لكؿ أووكونيا  مايكروف >9-98ايووكونيا  ي

  ثنا ية اينحدار يبه رأسية  منحنية أسطوانية      مايكروف  <×>8اينثرديا  ي مايكروف >.99
ايبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواغ متكيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   

Watanabe,2002
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 Dأووكونيػا وأنثرديػا وبػوغ بي ػي    –Pythium apleroticum   A-C :الفطر(  8-2يكؿ  
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   كونيديا  –
 

           Pythium carolinianum Matthews   النوع:
  يالبػػػا مػػػا تكػػػوف طرييػػػة أو    مػػػايكروف >:-97الحايظػػػة البوييػػػة رأسػػػية أو ا ميميجيػػػة اليػػػكؿ 

اوسػػطية المومػػع   مػػي السػػزؿ الفطػػر    تتطػػور السػػوابا يػػي دالػػؿ الحايظػػة ووتلػػرج  بػػر انبػػوم 
 يWatanabe,2002 . ؿ مف الحايظة      متبايف الثالوسطوي

 
 

 – Dحوايظ وحوتػمة متكونػه  – Pythium carolinianum     A-C :الفطر( 9-2يكؿ   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف     حايظة دالمية التوالد 

 
  Pythium catenulatum Matthews   النوع:

تػػة متجمعػػة مػػف لايػػا رأسػػية  تلػػرج السػػوابا بعػػد    مفت مػػايكروف 97-<8الحايظػػة البوييػػة 
راسػػية مفػػردأل او يػػي  مػػايكروف  >.9;- >.<8تكػػوف الحوتػػمة  ايبػػواغ متكيسػػة     الكونيػػدات 

ايووكونيػا طرييػة او وسػطية  يسمسمة     طريية او وسطية تنبػت مبايػرأل  بواسػطة انابيػم انبػات 
اينثرديػا   ياينحػدار أو ثنا يػة اينحػدارانثرديات  أحاديػة  =-8 تحمؿ  مايكروف  >.9;-;.=9
بميروتػػػػػػػؾ  مػػػػػػػايكروف >9 -<8البػػػػػػػوغ البي ػػػػػػػي  يطرييػػػػػػػة  –اسػػػػػػػطوانية  مػػػػػػػايكروف >.=—9.=

plerotic   Watanabe,2002ي 
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 – Cكونيػديا B–حػوايظ مفتتػة – Pythium catenulatum    A :الفطػر( 10-2يػكؿ   

سػػوابا – Fسػػوابا منفتػػمة  -   Eوتػػمة سػػوابا متميػػز  يػػي الح –,Dانبػػات مبايػػرلمكونيديا   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   أبواغ بي ية – Hمتكيسة  

    Pythium conidiophorum Jokl  النوع:

  طريية أو اوسطية المومع تنبػت    مايكروف >9->8الحايظة البويية  الكونيديا ( رأسية اليكؿ 
  تحمػؿ أو  أنثرديػا =-8 تحمػؿ  مػايكروف  >.99-9.=8ايووكونيػا  يمبايرأل الي انبابيم أنبػات 

يوجػػد تركيػػم    pleroticبميروتػػؾ  مػػايكروف  >9 -<8البػػوغ البي ػػي يتكػػوف  ػػذريا  يانثرديػػا 
 ا ميميجية اليكؿ منحنية  مسزلية اليكؿ تتكوف يي  ناميد Appressoriumوسادأل العدوو  ييبه

 
Watanabe,2002 
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البػوغ البيضػي يتكػون حػوايظ و – Pythium conidiophorum   A :الفطػر(  11-2يػكؿ  
اليػػػكؿ نقػػػا  ػػػف    Appressoriumحايظػػػه ووسػػػادأل العػػػدوو  – Cكونيػػػديا نابتػػػه  B–عػػػذريا 

Watanabe,2002ي 
 

  Pythium deliense Meursالنوع:
 بسػػػػػيطة أو متفر ػػػػػة  تلػػػػػرج  مػػػػػايكروف >.<8-87  × 977-7:الحايظػػػػػة البوييػػػػػة مفتتػػػػػة 
ايووكونيا  ية  حامؿ ايووكونيا ينحني باتجا  ا نثرديا احاد  ا نحدار السوابا بعد تكوف الحوتم

البػػػػػوغ     طرييػػػػػة  متجمعػػػػػة  ػػػػػادأل  تحمػػػػػؿ انثرديػػػػػا مفػػػػػردأل لكػػػػػؿ أووكونيػػػػػا  مػػػػػايكروف >.99->8
 مايكروف >.<->×?.:8->اينثرديا   ي   pleroticبميروتؾ  مايكروف  <.97->.>8البي ي

 Watanabe,2002 يوله  او يبه راسية  طريية او وسطية  ا ميميجية متطا

 
 – Cحوتمه متكونه B–حوايظ مفتتة – Pythium deliense.  A :الفطر( 12-2يكؿ   

اليػػػػػػػػػكؿ نقػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػف   اووكونيػػػػػػػػػا  وانثرديػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػوغ بي ػػػػػػػػػي  D,– Fانبػػػػػػػػػات لسػػػػػػػػػمبا متكػػػػػػػػػيس 
Watanabe,2002ي 

 Pythium dissimile Vaartajaالنوع: 
 طرييػة او  مػايكروف >9->8طػو  و ر ػ ا مػايكروف 7?: الحايظة البويية مفتتة اكبر مػف

ايووكونيػا  ينيػديا تنبػت لعػدد مػف ا نابيػم ا نبػات  كو و أوسطية  نادرا ما تلرج السوابا   تسػمؾ ك
البػػوغ البي ػػي بميروتػػؾ يتكػػوف  ييتػػعم تميز ػػا  طرييػػة    تحمػػؿ انثرديػػا  مػػايكروف >.99->8

 Watanabe,2002 . ذريا سميؾ الجدار

. 
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حايظػػة وبػػوغ بي ػػي  يتكػػوف  – Pythium dissimile   - A–B :الفطػػر( 13-2يػػكؿ   
  منتفلػةCatenulate وسػادأل  ػدوو  ريػة اليػكؿ– Eبػوغ بي ػي  يتكػوف  ػذريا  ,C –D ػذريا 

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف 
 

 Pythium dissotocum Drechslerالنوع:
 

 >:-7:السػػػوابا بعػػػد تكػػػوف الحوتػػػمة ابعاد ػػػا  الحايظػػػة البوييػػػة تيػػػبة السػػػزؿ الفطػػػر  تلػػػرج   
  أنثرديػا لكػؿ أووكونيػا  9-8  طرييػة او وسػطية تحمػؿ مػايكروف 7:->8ايووكونيا  ي مايكروف

 بسػػػػيطة اسػػػػطوانية الػػػػي ييػػػػر  مػػػػايكروف  <×>8اينثرديػػػػا  مػػػػايكروفي 97-;8البػػػػوغ البي ػػػػي 
 Watanabe,2002يسةمنتظمه منحنية   احادية او  ثنا ية اينحدار   السوابا متكي
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الحوتػمة تتكػوف مػف تركيػم ليطػي ––Pythium dissotocum - A :الفطػر( 14-2يػكؿ   

اليػػػػػػػػػػػكؿ نقػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػف   اووكونياوانثرديػػػػػػػػػػػا جالسػػػػػػػػػػػة و بػػػػػػػػػػػوغ بي ػػػػػػػػػػػي   – Bييػػػػػػػػػػػبه الحايظػػػػػػػػػػػة 
Watanabe,2002ي 

 
  Pythium echinulatum Matthewsالنوع:

مػػػايكروف    يالبػػػا مػػػا >.<:->.99× 7<-97الحايظػػػة البوييػػػة يػػػبه رأسػػػية  اسػػػطوانية اليػػػكؿ 
 7:-97ايووكونيػػا   يتكػوف طرييػػة أو اوسػػطية     نػػادرا مػػا تاحػػظ لػػروج السػػوابا مػػف الحايظػػة

 يميوكة ذات بروزات حادأل ومنتظمػة التوزيػع  طرييػة تحمننثرديػا واحػدأل لكػؿ أووكونيػا  مايكروف 
احػػػاد  ا نحػػػدار  التػػػفة سػػػفمي جػػػالس  ػػػادأل  مػػػايكروف >.99->.<8البػػػوغ البي ػػػي بميروتػػػؾ 

 Watanabe,2002المميزأل ل ذا النوع كوف ايووكونيا ميوكة ي 
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اووكونيػػا  – Bأووكونيػػا ييرنا ػػجة  –Pythium echinulatum A :الفطػػر( 15-2يػػكؿ   
اووكونيػا   -  F,Gانبػات مبايػر لمحايظػة – E اووكونيػا  تحتػو   مػي  بػوغ بي ػي C,Dوأنثرديػا 

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   الحايظة   و  بوغ بي ي وجز   مف
 

  Pythium elongatum Matthewsالنوع:
يػػػزؿ يطػػػر  منػػػتفخ  مػػػي يػػػكؿ حايظػػػة  طرييػػػة او وسػػػطية مفتتػػػة او يػػػبة رأسػػػية  أو ييػػػر 

  تلػرج السػوابا  بعػد تكػوف  مػايكروف 222مػع حػور انبػوبي طويػؿ   مايكروف 08-05منتظمة  
 . وف أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  جنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية   تتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايكروف 62-25الحوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 

Watanabe,2002

 
 

حايظة مفتتة  وحوتمة :    Pythium echinulatum  A,B الفطر: ( 16-2يكؿ  
 . .Watanabe,2002 متكونه  يزؿ يطر  مسطا   اليكؿ نقا  ف

 
 Pythium graminicola Subramaniam:النوع

جيد  نػادرا مػا تلػرج   متفر ة بيكؿ مايكروف :.87-=الحايظة البويية مفتتة  يير منتظمة 
 >.>-=.:ياينثرديػػػػػػا   طرييػػػػػػة   تحمػػػػػػؿ انثرديػػػػػػا  مػػػػػػايكروف ?.?9-97ايووكونيػػػػػػا  يالسػػػػػػوابا 
 >.<8-=بميروتػػؾ او أبميروتػػؾ    وسػػادأل العػػدوو   مػػايكروف >9-97البػػوغ البي ػػي  يمػػايكروف

 ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايكروف
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Watanabe,2002

 
وسػػػػادأل  – Dوأنثرديػػػا   أووكونيػػػػا –Pythium graminicola A,B :الفطػػػر( 17-2يػػػكؿ   
حوتػمة متكونػه  – Kأووكونيػا ييػر نا ػجة  I,Jحايظة مفتتة – Gبوغ بي ي    – F دوو 

L –   اليكؿ نقا  ف   انبات سابا متكيسWatanabe,2002.ي 
 

  Pythium cf. indigoferae Butlerالنوع:
 

اي  ػا  الجنسػية  السزؿ الفطر   يتفرع  بيكؿ يجير  منتفخ بعض اليي    يرتبط  ادأل مع   
  طريية تولد  مي حامؿ   نادرا ما تحمؿ  مايكروف 97->.<8ايووكونيا  ي     تلرج السوابا 

 مػايكروف >8->.89البػوغ البي ػي  ي أنثرديا واحدأل سفمية المومػع لكػؿ أووكونيػا احاديػة اينحػدار
 ابميروتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذريا   تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابا  

Watanabe,2002
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يػزؿ يطػر  منػتفخ وأ  ػا   Pythium cf. indigoferae A –   -D :الفطػر( 18-2 يكؿ  
اليػػػػػػػكؿ نقػػػػػػػا  ػػػػػػػف   جنسػػػػػػػية  وبػػػػػػػوغ بي ػػػػػػػي ابميروتػػػػػػػؾ    يتطػػػػػػػور البػػػػػػػوغ البي ػػػػػػػي  ػػػػػػػذريا  

Watanabe,2002ي 
 

  Pythium inflatum Matthewsالنوع:

 

 ييتوباـز كثيػؼمايكروف    السا 99-89× 887-><الحايظة البويية يير منتظمة يي اليكؿ 
 × >.89ياينثرديػػا انثرديػػا  :-9  طرييػػة أو وسػػطية  تحمػػؿ  مػػايكروف ?.?9-97ايووكونيػػا  

تحػػػدث تمػػػاس مػػػع ايووكونيػػػا مػػػف القمػػػة أو مػػػف الجانػػػم   يالبػػػا  اسػػػطوانية    مػػػايكروف >.<->
 يWatanabe,2002   بميروتؾ  مايكروف >9-97البوغ البي ي   يثنا ية اينحدار

 
اووكونيػػا  – C –Eحايظػػة مفتتػػة   – Pythium inflatum A:الفطػػر (  18-2يػػكؿ  
اليػػكؿ نقػػا  ػػف   أنبػات سػػوابا متكيسػػة  – Jحوتػػمة متكونػػه – G –Iبػػوغ بي ػػي  – Fوانثرديػا 

Watanabe,2002.ي 
 

  Pythium intermedium de Baryالنوع:

 

حػوايظ   :تطػور أكثػر مػف   ت مػايكروف 97->8الحايظة البويية كونيدية المظ ر  رأسػية اليػكؿ 
-?8يػي سمسػمة  بأتجػا  القا ػػدأل   تتكػوف أ  ػا  جنسػية    تتكػػوف أبػواغ مػدثرأل  بيػكؿ مفػػرد   

 يWatanabe,2002 ي مايكروف 97
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حايظة رأسػية اليػكؿ  بيػكؿ سمسػمة    – Pythium intermedium A :الفطر( 19-2يكؿ   

B  –   حايظػػػػة يتيػػػػة تتطػػػػور بأتجػػػػا  القا ػػػػدألF-C. – وايظ متماسػػػػة حػػػػG –H – انبػػػػات مبايػػػػر
 ي.Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف   يزؿ مسطا  Jبوغ مدثر  –  Iلمحايظة 

 
  Pythium irregulare Buismanالنوع:

الحايظة البويية كونيدية المظ ر  أ ميميجية أو يبه رأسػية  اسػطوانية  طرييػة او وسػطية  اليػكؿ 
 >9->8ايووكونيػػا   ي مػػايكروف 97-?8مفػػرد   ممػػـ     تتكػػوف أبػػواغ مػػدثرأل  بيػػكؿ  7:-99

( تراكيػم انبوبيػة مدببػة ييػر منتظمػة ?   ;8  طريية أو وسطية ممسا  أو ميوكه مػع  مايكروف
 مػػػايكروف  >8->.89البػػػوغ البي ػػي  اسػػطوانية  مػػػايكروف ?->التوزيػػع  تحمػػؿ  انثرديػػػا مفػػردأل 

 المومػػعاليػػكؿ طرييػػة او وسػػطية  تػػولجانية  مػػايكروف  >.<->×?.:8->اينثرديػػا  يابميروتػػؾ
 يWatanabe,2002 يتنفتؿ  ف الحامؿ بحاجز   تسطي ايووكونيا بيكؿ جز ي 
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أووكونيػا وبػوغ  –  Bحايظػة      Pythium irregulare.   A – C :الفطػر(  20-2يػكؿ  
 ي Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف    بي ي 

 
  Pythium myriotylum Drechslerالنوع:

  تلػػػرج    مػػػايكروف 7>;مػػػع محػػػور انبػػػوبي طويػػػؿ  مػػػايكروف 87البوييػػػة  مفتتػػػة  الحايظػػػة
انثرديػػػا لكػػػؿ  <-9  تحمػػػؿ  طرييػػػة  مػػػايكروف >.<:->9ايووكونيػػػا   يالسػػػوابا مػػػف الحوتػػػمة 

 مػػػػػػايكروف >.<×>8اينثرديػػػػػػا   يابميروتػػػػػػؾ مػػػػػػايكروف  >.9:-97البػػػػػػوغ البي ػػػػػػي يأووكونيػػػػػػا  
 Watanabe,2002 يالعدوو تيبة المكنسةأسطوانية ثنا ية اينحدار  وسادأل 

 
وحوتػمة  - B  حايظػة مفتتػة   – Pythium myriotylum A :الفطػر( 21-2يػكؿ   
اليػػػػػكؿ نقػػػػػا  ػػػػػف   أووكونيػػػػػا وأنثرديػػػػػا و بػػػػػوغ بي ػػػػػي – -D –Fوسػػػػػادأل  ػػػػػدوو  – Cمتكونػػػػػه 

Watanabe,2002.ي 
 

  Pythium nayoroense T. Watanabeالنوع:
مػع تركيػم تحتػي مسػػطا  مػايكروف  7;->.99طػرازيف   رأسػية اليػكؿ الحايظػة البوييػة تكػوف ب

ممـ    ذات حممػات ييػر متظمػة  897->.9:مع انبوم جيد التكويف   مايكروف >.<:->.89
 .Watanabe 1990  السوابا متكيسة يتلرج السوابا مف الحوتمة    تتكوف أ  ا  جنسية 
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حايظػة كرويػة اليػكؿ  مػع -   Pythium nayoroense.   A – C :الفطػر( 22-2يػكؿ   

اليػػػػػػكؿ نقػػػػػػا  ػػػػػػف   حايظػػػػػػة مػػػػػػع تركيػػػػػػم يزلػػػػػػي  تحػػػػػػت الحايظػػػػػػة  –  Bحوتػػػػػػمة متكونػػػػػػة   
Watanabe,2002ي 

 
 Pythium oedochilum Drechslerالنوع:

 

 >.=-> أ ميميجية أو رأسية  أو بي ية ذات حممات  مايكروف   >.<:->.<9الحايظة البويية 
->2ايووكونيػػػا   يية متوالػػػدأل     تتكػػػوف سػػػوابا  مػػػف الحوتػػػمة     طرييػػػة او وسػػػط مػػػايكروف
 مايكروف  >.<->× >.<9->9  انثرديا :-8ياينثرديا   طريية ذات حممات   مايكروف >.9:

 >8->.89البػػػػػوغ البي ػػػػػي  ي دسػػػػػية اليػػػػػكؿ ذات حػػػػػاجز واحػػػػػد ثنا يػػػػػة ا نحػػػػػدار  –أسػػػػػطوانية 
 ي Watanabe,2002 يابميروتؾ مايكروف 
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حايظػة كرويػة اليػكؿ  مػػع -   Pythium oedochilum   A – C :الفطػر( 23-2يػكؿ   

اليػكؿ نقػا  ػف   أووكونيػا وأنثرديػا وبػوغ بي ػي  -D-E توالػد دالمػي   –  Bحوتمة متكونة   
Watanabe,2002.ي 

 Pythium paroecandrum Drechslerالنوع:
 

ة     طرييػػة او وسػػطية متوالػػدأل    رأسػػية  أو يػػبه رأسػػي مػػايكروف   >.9:->9الحايظػػة البوييػػة 
 >9-97ايووكونيػػػا   يحػػػوايظ    تتكػػػوف سػػػوابا  مػػػف الحوتػػػمة   : نػػادرا مػػػاتتكوف سمسػػػمة مػػػف 

نثرديا مفردأل   أسطوانية جالسة   أحادية أو ثنا ية ا نحدار    يا ي  طريية او وسطية   مايكروف
 يWatanabe,2002   ابميروتؾ مايكروف 97-88.9البوغ البي ي 

 
حايظػة كرويػة اليػكؿ  مػع -   Pythium paroecandrum  A – B :الفطػر( 24-2يػكؿ  

أووكونيػا وأنثرديػػا -G-E حايظػة كرويػة اليػػكؿ  مػع حوتػمة متكونػة - ,C Dأ  ػا  جنسػية    
 ي Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف   وبوغ بي ي  
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  Pythium periplocum Drechslerالنوع:

 ي مفتتػػػة    طرييػػػة او وسػػػطية    نػػػادرا مػػػا تتكػػػوف سػػػوابا   كروفمػػػاي :8الحايظػػػة البوييػػػة 
 ;-8ميػػوكة    ذات انابيػػم اوليػػة منتظمػػه التوزيػػع   تحمػػؿ  مػػايكروف  >9->.<8ايووكونيػػا  

تػولجانية اليػكؿ   ثنا يػة ا نحػدار    البػوغ –أسػطوانية  مايكروف  9.=8->اينثرديا  يانثرديا  
 ي روتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾابمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايكروف   ?.:9->8البي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

Watanabe,2002

 
 PDA    Bمزر ػة الفطػر  مػي وسػط   Pythium periplocum  A :الفطػر( 25-2يكؿ   

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   حايظة مفتتة  - Cأووكونيا وأنثرديا وبوغ بي ي   -
 

 Pythium rostratum Butlerالنوع:

ة     طرييػػػة      تتكػػػوف أبػػػواغ    رأسػػػي مػػػايكروف 7:-ي89الحايظػػػة البوييػػػة كونيديػػػة المظ ػػػر 
 يانثرديػا  9-8  وسطية ممسا  ذات حممػات  تحمػؿ  مايكروف >.<9-97سابحة    ايووكونيا  
 ي.Watanabe,2002 بميروتؾ  مايكروف  >9->.89البوغ البي ي  ياينثرديا  جالسة سفمية 
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وأنثرديػا وبػوغ  أووكونيػا  –حايظػة  -  Pythium rostratum   A –B:الفطػر( 26-2يكؿ   
 ي Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف   بي ي  

 

 Pythium salpingophorum Drechslerالنوع:

ايووكونيػػػا    ييػػػزؿ يطػػػر  منػػػتفخ  مػػػي يػػػكؿ حايظػػػة  طرييػػػة او وسػػػطية رأسػػػية ييػػػر متوالػػػدأل   
->8 البػوغ الب ػي   وسطية ممسا   ادأل تكػوف بساسػؿ تحمػؿ بػوغ البي ػي مايكروف =97-9
 يWatanabe,2002 ي يتكوف  ذريا ي  بميروتؾ  روفمايك 97
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 Cيزؿ يطر  منتفخ وسػطيي رأسػي    Pythium salpingophorum :الفطر( 27-2يكؿ   

–E  ايووكونيا  احادية اينحدارE –أنثرديا ثنا ية اينحدار  .  
 

 Pythium spinosum Sawadaالنوع:

 

   رأسػية     طرييػة او وسػطية         يكروفمػا 7:-ي9.=8الحايظة البوييػة كونيديػة المظ ػر 
  ميوكة او ممسا  ذات بوروزات انبوبيػة  مايكروف >.?9->8ايووكونيا   يتتكوف أبواغ سابحة 

 >.<8-=8البػػوغ البي ػػي  ياينثرديػػا  جالسػػة سػػفمية  احاديػػة ا نحػػدار  ي تحمػػؿ  انثرديػػا مفػػردأل 
 يWatanabe,2002 بميروتؾي مايكروف 
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 - Cأووكونيا  وأنثرديا وبوغ بي ػي   Pythium spinosum   A –B :الفطر(  28-2يكؿ  
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   أووكونيا يير نا جة مع بروزات انبوبية – Dحايظة 
 Pythium splendens Braunالنوع:

 

 يػػػة    رأسػػػية     طرييػػػة   واسػػػعة   م وا مػػػايكروف 7>-ي>:الحايظػػػة البوييػػػة كونيديػػػة المظ ػػػر 
  ذات جدراف سميكة    تتكوف أبواغ سابحة  متباينة الثالوس   نادرا مػا تكػوف متماثمػة الموفبا تة
->.@اينثرديا يانثرديا  ;-8  ممسا   طريية  تحمؿ  مايكروف >.<:->9ايووكونيا   يالثموس
 >.<9-97البػػػػػوغ البي ػػػػػي  ي  معقويػػػػػة العنػػػػػؽ  احاديػػػػػة او ثنا يػػػػػة ا نحػػػػػدار  مػػػػػايكروف >.<8

   ي(أبميروتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  يمن لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايكروف 
Watanabe,2002
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أووكونيػػا  وأنثرديػػػا  - B –Cحايظػػػة  – Pythium splendens   A :الفطػػر( 29-2يػػكؿ  
 .Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف 

  Pythium sulcatum Pratt & Mitchellالنوع:
طريية    تتكوف أبػواغ سػابحة       رأسية   مايكروف 7:-97الحايظة البويية كونيدية المظ ر 

اينثرديػػػػػػػا   ي( انثرديػػػػػػػا  ;-:    9 -8  طرييػػػػػػػة  تحمػػػػػػػؿ  مػػػػػػػايكروف :.=9->8ايووكونيػػػػػػػا   ي
البػػػوغ  ييػػػزؿ يطػػػر    معنقػػػة   احاديػػػة ا نحػػػدار  يػػػي معقويػػػة العنػػػؽ تػػػولجانية تيػػػبه انتفػػػاخ 

جػػد وسػػا د  ػػدوو   ذات جػػدار سػػميؾ يتو  البػػوغ  يمػػا  لميػػة   مػػايكروف >.99->.:8البي ػي 
 يWatanabe,2002   توتجية اليكؿ –منجمية 

 
 

 Dأووكونيػا  وأنثرديػا  - B –Cحايظػة  – Pythium sulcatum   A:الفطػر (  30-2يػكؿ  
 ي Watanabe,2002بوغ بي ي  اليكؿ نقا  ف –
 

  Pythium sylvaticum Campbell et Hendrixالنوع:
 

   رأسػػػػيةأو أ ميميجيػػػػة     طرييػػػػة أو  مػػػػايكروف 7:->.<8الحايظػػػػة البوييػػػػة كونيديػػػػة المظ ػػػػر 
 >.99->9ايووكونيػا   يوسطية     تتكوف أبواغ سػابحة   متباينػة الثػالوس أو متماثمػة الثمػوس 

اينثرديػػػػا  ي( انثرديػػػػا لكػػػػؿ ااوكونيػػػػا  ;    : -9 ممسػػػػا    طرييػػػػة أو وسػػػػطية  تحمػػػػؿ  مػػػػايكروف
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لتػػػرأل تيػػػبه انتفػػػاخ يػػػزؿ يطػػػر     ثنا يػػػة   راسػػػية اسػػػطوانية  مت مػػػايكروف 87-=×97->.<
أبميروتػػؾ   تحػػاط الحايظػػة بسػػزؿ يطػػر  ييػػبة   مػػايكروف 97->.89البػػوغ البي ػػي  يا نحػػدار  

 يWatanabe,2002 وسادأل العدوو   وسادأل العدوو ا ميميجية متطاولة  الي تولجانية ي

 
أووكونيػػا  - C – Eحايظػػة    Pythium sylvaticum   A – B :الفطػػر( 31-2يػػكؿ   
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف  .بسزؿ يطر  ييبة وسادأل العدووحايظة  –  Fوأنثرديا  
  Pythium torulosum Coker et Pattersonالنوع:

 7>8مػػػع محػػػور انبػػػوبي طويػػػؿ اطػػػوؿ مػػػف  مػػػايكروف  ;8->.89الحايظػػػة البوييػػػة  مفتتػػػة 
->.89ايووكونيػػا   ي مػػايكروف 7;->9الحوتػػمة   ي  تلػػرج السػػوابا مػػف الحوتػػمة  مػػايكروف

 مػػػػػػايكروف 87->.<اينثرديػػػػػػا  يانثرديػػػػػػا لكػػػػػػؿ أووكونيػػػػػػا 9-8  طرييػػػػػػة  تحمػػػػػػؿ  مػػػػػػايكروف 97
 مػػػايكروف  >8->.<البػػػوغ البي ػػػي ي  جالسػػػة أحيانػػػا   أحاديػػػة اينحػػػدار    اليػػػكؿ  تػػػولجانية

 يWatanabe,2002  بميروتؾ 
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حوتمة تتكوف مف حايظة مفتتػة  Pythium torulosum   A – B :الفطر( 32-2يكؿ   
 C – F -   أووكونيا  وأنثردياE –G -   اليكؿ نقا  ف  ،بوغ بي يWatanabe,2002ي 

  Pythium ultimum Trowالنوع:
   رأسػػية   طرييػػػة أو  مػػايكروف 7:-(>:- 7:-97(->8الحايظػػة البوييػػة كونيديػػة المظ ػػػر  
 ممسػػا    طرييػػة  تحمػػؿ   مػػايكروف >.<9->ي<ايووكونيػػا   يوسػػطية     تتكػػوف أبػػواغ سػػابحة 

 معقوية الرمبة    دسية  مايكروف >.<-<.:×>.<8-87اينثرديا  يانثرديا مفردأل لكؿ ااوكونيا  
->8(  88.9البػوغ البي ػي  ياليكؿ  منحنية   جالسة او بحامؿ متير     احاديػة ا نحػدار  

 يWatanabe,2002 . بميروتؾ مايكروف  97

 
بػوغ بي ػي   -أووكونيػا  وأنثرديػا و- Pythium ultimum   A – C :الفطػر (33-2يػكؿ   

D  – اليكؿ نقا  ف  .وأ  ا  جنسية حايظةWatanabe,2002 ي 
  Pythium vexans de Baryالنوع:

 راسػػػػية اوبي ػػػػية     طرييػػػػة او وسػػػػطية    تتحػػػػرر  مػػػػايكروف( 7: >9->8الحايظػػػػة البوييػػػػة 
   مػػايكروف 7:->.<8ايووكونيػػا   ي مػػايكروف >9- >.99السػػوابا مػػف الحوتػػمة   الحوتػػمة 

ممػػػػـ تػػػػولجانية أو  دسػػػػية   >.<->×>8-87اينثرديػػػػا  يذات حميمػػػػات   تحمػػػػؿ انثرديػػػػا مفػػػػردأل 
 يابميروتػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػايكروف   97-;8البػػػػػػػػػوغ البي ػػػػػػػػػي  ياليػػػػػػػػػكؿ   معنقػػػػػػػػػة  أحاديػػػػػػػػػة ا نحػػػػػػػػػدار  

Watanabe,2002ي 
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 B , C حوتػمة تتكػوف مػف حايظػة كرويػة    Pythium vexans   A:الفطػر ( 34-2يػكؿ   

 ي Watanabe,2002اليكؿ نقا  ف  .بوغ بي ي   - Cأووكونيا  وأنثرديا    -
  Pythium zingiberum Takahashiالنوع:

يمتػد    مايكروف 997-977مع محور انبوبي طويؿ  مايكروف  87الحايظة البويية  مفتتة 
 >:-97ايووكونيػػػا   يالسػػوابا مػػػف الحوتػػػمة  مػػف حوتػػػمة   يػػػرتبط با  ػػا  جنسػػػية    تلػػػرج

اينثرديػا   يانثرديػا لكػؿ أووكونيػا :-8  طريية  تتجمع  دد من ا   ذات حميمات  تحمؿ  مايكروف
  تمتػػػػؼ  ػػػػادأل حػػػػوؿ حامػػػػؿ  ايووكونيػػػػا    ثنا يػػػػة  اليػػػػكؿتيػػػػبه يػػػػزؿ يطػػػػر  منػػػػتفخ  تولجانية

 97-87وسػػػػادأل العػػػػدوو  يميروتػػػػؾأ ب مػػػػايكروف    >.99->.<8البػػػػوغ البي ػػػػي يياينحػػػػدار   
 .   مػػػػػػف لايػػػػػػا تػػػػػػولجانية او راسػػػػػػػية ذات حامػػػػػػؿ  بػػػػػػارأل  ػػػػػػف يػػػػػػزؿ يطػػػػػػػر  مػػػػػػايكروف

Watanabe,2002ي 

 
أووكونيا تحمؿ أنثرديا ثنا ية ا نحدار   - Pythium zingiberum  A :الفطر( 35-2يكؿ   

B  - وسػػادأل العػدوو    C D,- اينثرديػا تمتػؼ حػػوؿ حامػؿ ا ووكونيػا   E - حايظػة كرويػػة- 
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف  يمفتتة 
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 Saprolegnia Neesالجنس:
 Saprolegnia anisospora de Baryالنوع:

  منتفلػػة  تػػػولجانية أو أسػػػطوانية  وسػػػطية  مػػػايكروف 05-20× 250.5-80الحايظػػة البوييػػػة 
 26-20كػػػيس أبعاد ػػػػا التوالػػػد   تتطػػػور السػػػوابا بػػػدالؿ الحايظػػػة وتلػػػرج من ػػػا بعػػػد الن ػػػل وتت

  رأسػػػية اليػػػكؿ مػػػع أنثرديػػػا ثنا يػػػة اينحػػػدار   تحتػػػو   مػػػايكروف 05-02ايووكونيػػػاي  مػػػايكروف
اينثرديػا أنبوبيػة اليػكؿ  تػولجانية  و دسػية أو  يابواغ بي ػية  مركزيػة   8-0ايووكونيا  مي 

لمدثرأل( رأسػية أو يػبه الجيمات   ايبواغ ا يأسطوانية محمولة  مي حامؿ أنثرد  بسيط أو متفرع 
 يWatanabe,2002 رأسية ي

 
أووكونيػػػا أنثرديػػػا ثنا يػػػة  -Saprolegnia anisospora  A – B :الفطػػػر( 36-2يػػػكؿ   

أ  ػػػا  جنسػػػية تحمػػػؿ بعػػػض -C –F   وسػػػادأل العػػػدوو  -  ا نحػػػداروأبواغ بي ػػػية  مركزيػػػة 
 ايبواغ البي ية لكؿ أووكونيا  ي
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 الفصل ال الث 
  Zygomycetesالفطريات الزيجية 

           

وتيػػػتمؿ كػػػذلؾ  مػػػي  chitosanو  chitinمػػػف  يػػػي الفطريػػػات الزيجيػػػة  جػػػدار اللمػػػو اليتكػػػوف 
يزول ػػا الفطريػػة ييػػر  متعػػددأل ا نويػػة   تكػػوف  ػػا  بعػػض لايا polygcuronic acidحػػامض 

تحتػػو   مػػي حػػواجز يػػي أمػػاكف محػػدودأل تفتػػؿ    coenocytic مػػدمل لمػػو  مقسػػمة و بيػػكؿ
 ت ـ  ذ  اليعبة  دد مف الرتم من ا :ي يقطالوحدات التكاثرية  ف السزؿ الفطر  

  Mucoralesرتبة الميوكرليس -1 

احػػد ما تمثػػؿ الع ػػو    سػػزوؿ مػػع بع ػػ اال تقتػػرم نػػدما تكػػوف أيراد ػػا وحػػدات تكاثريػػة جنسػػية 
ع ػػو التكػػاثر  اينثػػو  ي تتعامػػم أحػػداث التكػػاثر الجنسػػي أنفػػة التكػػاثر  الػػذكر  وايلػػرو تمثػػؿ ال

   haploid genomeالجينـو  حاد أ zygospore زيجيالبوغ ال الذكر   تنت ي العممية بتكويف
أ ميت ػػا ا متتػػادية بكون ػػا تقػػـو بتحميػػؿ الجزي ػػات العمامػػة وتػػدوير العناتػػر يػػي الطبيعػػة تتمثػػؿ 

يػػػي التلمػػػرات ويػػػي السػػػيطرأل الحيويػػػة وأن ػػػا تتطفػػػؿ  مػػػي وم مػػػة يػػػي تح ػػػير اييذيػػػة وم مػػػة 
الحيػػػػػػػرات و مػػػػػػػي الحيوانػػػػػػػات كمػػػػػػػا نن ػػػػػػػا لطػػػػػػػرأل  مػػػػػػػي تػػػػػػػحة اإلنسػػػػػػػاف وتسػػػػػػػبم مػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ 

Mucormycosis  وتتػػػيم أ  ػػػا  الجسػػػـ الملتمفػػػة وألطر ػػػا  نػػػدما تتػػػيم اينػػػؼ والعيػػػوف
لػػتلمص منػػه ي مػػوت و  يوجػػد  قػػار إليقػػاؼ نمػػو الفطػػر أو االػػي حػػدوث الوتتػػؿ الػػدماغ وتػػ د  
كوف  اليا   يسما ل ا تدالؿ الطبؽ  Relative humidity رطوبة نسبية الحايظة السبورية ل ا

وتتمػزؽ الحايظػة وتنطمػؽ السػبورات  RHتسيػر تبتمزيؽ الحايظة السػبورية أمػا  نػدما يفػتا الطبػؽ 
 لممحايظة  مي النوع ي 

   Order : Entomopthorales رتبة -2

ؿ أيراد ػا  مػي الحيػرات وتسػتلدـ  ػادأل يػي السػيطرأل  مػي الػذبام تسػمي بػػ  ي رتبة واسػعة تتطفػ
fly fungi  بحيث يمكف أف تجد الذبابة  مي الزجاج والفطر متطفؿ ونامي  مي ا بيكؿ جيد ومػد
 يقتم ا ي 

 ييزول ا الفطرية ذات حواجز منتظمة  : Order : Kickxellales رتبة  -3
 يات زيجية متطفمة  مي يطريات ألرويطر  :Order : Zoopagalesرتبة  -4
 ػػذ  الرتبػػة  زلػػت أو يتػػمت يػػي الحا ػػر نلػػي يػػعبة   : Order : Glomales  رتبػػة  -5

 مف الفطريات الزيجية ي  Glomeromycotaمستقمة 
 ذ  الرتبة تتمثؿ بالفطريات الزيجية التي تتطفؿ  مػي  :  Order : Amboediales رتبة  -6

 الحيوانات ي 
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 Absidia van Tieghem:الجنس

 
 Absidia repens van Tieghemالنوع:

Hesseltine and Ellis 1966. 

ممػػـ   يتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل  يػػفاؼ منتتػػم ومتفػػرع   205حامػػؿ الحايظػػة البوييػػة اطػػوؿ مػػف 
طرييػػػػة مػػػػػف نػػػػػوع   مػػػػػايكروف 05-02أحيانػػػػا منحنػػػػػي ذات  ويمػػػػد ويحمػػػػػؿ حايظػػػػػة   الحايظػػػػة  

apophysis ايبوييسػػس  ي  يػػبه كػػرو   مػػايكروف 02-20.5العويمػػد  ي المػػوف ة  م وا يػػة يػػاحب
ملروطية اليكؿ   بعد ذوباف الحايظػة  جػز  مػف جػدار ا يتمػؼ   ايبػواغ الحايظيػة يػبه يػفاية   

 يWatanabe,2002  مايكروف 0.8-0.5× 6.8-6.5ا ميميجية أو بي ية 
 

 
 - -D Eؿ حػػػايظي   حايظػػػة وحامػػػ -Absidia repens  A – C :الفطػػػر(  1-3يػػػكؿ  

 حايظة بعد ذوباف جدار ا وياحظ ايبويايسس والعويمد وايبواغ الحايظية  ي
 

 Apophysomycesالجنس :
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 Apophysomyces elegansِ  :  لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 

ايبيض تكوف رطبة   تكوف  يالمستعمرات سريعة النمو تيرع بي ا  وتتحوؿ نلي الموف الكر يم
  الحوامػػؿ الحايظيػػة ييػػر متفر ػػة  أل   مػػي حػػواجز متبا ػػدتػػبسات  كسػػية  يزل ػػا الفطػػر  يحتػػو 

 5-3مػػػػايكروف و ر ػػػػ ا  233مسػػػػتقيمة أو منحنيػػػػة تسػػػػتدؽ تػػػػدريجيا نحػػػػو القمػػػػة    أطػػػػوؿ مػػػػف
مػػايكروف تحػػت ايبويايسػػس   الحوامػػؿ الحايظيػػة  16-13مػػايكروف وتكػػوف تتػػثلف تحػػت القمػػة 

اللميػػة القدميػػه  التػػي تاحػػظ يػػي يطػػر تنيػػا بزوايػػا ما مػػة مػػف السػػزوؿ ال وا يػػة ول ػػا حػػاجز يماثػػؿ 
Aspergillus   أيبا  الجذور تكوف رميقة الجدراف  يبة يفاية  ويير متفر ة  ادأل   الحايظة  

مطػػرا   كمثريػػة اليػػكؿ   ذات  ويمػػد يػػبه دا ػػر   وأبويايسػػس   53-23البوييػػة متعػػددأل ايبػػواغ 
ينمػو الفطػر  مػايكروف  x 5-6 4-3 مو  ييبه القمع  أو الجرس   ايبواغ الحايظية يبه رأسية

 ـ ي 42-26بيكؿ جيد بمدو حرار  

 ف بقية الفطريات الزيجية لكنه ييػابه الفطػر  Apophysomyces elegansيلتمؼ الفطر 
Absidia corybifera   ي  ومػػد يتػػعم  ػػزؿ  ػػذا الفطػػر وكػػذلؾ الفطػػرSaksenaea 

vasiformis   مػي وسػط PDA   ف تحفيػز الفطػر  مػي التجػرثـ يتجػرثـ بسػ ولة   ويمكػ   و
 مي وسط  أكار الزابؾ دوكس ووسط  أكار دميؽ الذرأل ولاتة اللميػرأل والسػكروز بعػد تح ػيف 

يمكػػف ميػػا دأل تكػػوف الحايظػػة البوييػػة يػػي حايػػة   ـ  26يػػوـ تحػػت درجػػة حػػرارأل  21الفطػػر لمػػدأل 
 الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ البتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ي 

 

 

 

 

 

 

 

اليكؿ يمثؿ حايظة نا جة يمف  Apophysomyces elegans:( الفطر2-3يكؿ   
 ي  Ellis ,D 1994  اليكؿ نقا  فأطمقت أبواي ا  وياحظ ايبويايسس ممعي اليكؿوألرو 

m µ 10 
m µ 10 
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 Basidobolusالجنس: 

  Basidobolus ranarum: انُوع

 Basidiobolus meristosporus; Basidiobolus المراديات اليا عة :

haptosporus; Basidiobolus heterosporus. 

مستوية رمادية تفرا  نلي رماديػة   ـ  30تعمرات متوسطة يي سر ة النمو  ند درجة حرارأل مسال
يتبا بالتدريل ذات طيػات ومسطػي بسيػا   glabrousكريميه الموف   لالي مف اليعيرات أجرد 

ناجمػة مػف أنبػات  أل  تاحظ بروزات مف سطا المستعمر  المظ ر  ةدميقي مف يزوؿ سطحية رميؽ
مايكروف  50-20مايكروف تكوف مناطؽ ممتفة مطر ا  20-8سزوؿ الفطرية مطر ا  الكونيدات  ال

ممسػػا    ايبػػواغ الزيجيػػة ذات تراكيػػم مطبقػػة تيػػبه المواحػػؽ ي يكػػوف الفطػػر نػػو يف مػػف ايبػػواغ   
الاجنسػية أوليػػة وثانويػة   ايبػػواغ ايوليػػة رأسػية اليػػكؿ مػػف لميػة واحػػدأل  مفػػردأل تنفتػؿ بقػػوأل مػػف 

حوامم ا  وتكػوف الحوامػؿ منتفلػة أسػفؿ تجويػؼ ايبػواغ  و ػذا يسػ ـ بتفعيػؿ انفتػاؿ حوايظ ا أو 
ايبواغ  أما ايبػواغ الثانويػة تكػوف تػولجانية مػف لميػة واحػدأل تنفػؿ بيػكؿ سػمبي مػف حوامم ػا و  

بيػػكؿ  Basidobolus ranarum يتواجػػد الفطػريت ػلـ الحامػؿ يػػي حالػة ايبػػواغ الثانويػة    
الد اميص وينتير  الثمار وملمفات النباتات  ويي القناأل ال  مية لم فادع  ويا ع يي ملمفات 

 يي المناطؽ المدارية يي أيريقيا وال ند وأندونسيا وجنوم يرؽ أسيا وأستراليا  

    

 

. 

 
 

 

 

 Ellis  اليكؿ نقا  ف يزيجية أبواغ  Basidobolus ranarum :( الفطر3-3يكؿ   

,D 1994  ي 

 

  Blakeslea Thaxterالجنس :   

mµ 20 
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و ي مف الفطريات   يعيفة التطفؿ   Choanephoraceaeيعد الجنس أحد أيراد العا مة 
 مي ايز ار ولاتة النباتات القر ية وتسبم لفحة ما دأل الثمار  وتمتاز بتكويف نو يف مف 

وتحتو  ثاث اي  ا  التكاثرية ا جنسية و ي حايظة ذات  ويمد وحويفظة بدوف  ويمدي
 ي Poitrasiaو Choanephoraو   Blakesleatاس أجن

 

 

   .Blakeslea trispora Thaxter, Bot. Gaz. 58: 353, 1914 النوع:
 
 

 .Choanephora trispora (Thaxter) Sinha, Proc, Indian Acad. Sci :المراديات 

Sec. B 11:167, 1940. 

Choanephora dichotoma Gandrup, Meded. Besoek. Proefstn 35: 6, 1923. 

[nom. nud. Art. 36.1] 

Blakeslea tandonii M. D. Mehrotra, Sydowia 17: 34, 1964. 

Choanephora tandonii (M. D. Mehrotra) Milko, Nov. Sist. Nizsh. Rast. 

1968: 84, 1968. 

Blakeslea circinans Naganishi & Kawakami sensu M. D. Mehrotra, 

Sydowia 17: 25, 1964. [asBlakeslea circinans (Naganishi an Kawakami) 

Mehrotra’]. (misapplied name). 

 
 
 

مجزأأل   العويمد يا م يي الحوايظ التسيرأل و ندما يوجد العويمد يكوف كمثر  حايظة بويية 
حمرا  نلي م وا ية     اليكؿ  أ ميميجية مايكروف   8-6× 18-12 ويفاؼ  ايبواغ الحايظية

 مايكروف   يحمؿ حويفظات   يتفرع  دأل مرات ي 20-13×ممـ  5-1الحامؿ الحايظي لموف  ا
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 الحايظة البويية والبوغ الزيجي Blakeselea trispora :( الفطر4-3يكؿ   

 Thamnostylum piriform(Bain.) von Arx & Upadhyay :النوع

أياـ   تكوف  0سـ يي 9وتتؿ مطر  PDAتتطور مستعمرات الفطر بيكؿ متوسط يي وسط 
 نليرمادية  ثـ  نليالسزوؿ الفطرية يير ممونة يي المراحؿ المبكرأل مف النمو تتحوؿ  حقا 

م وا ية الموف   السزوؿ الفطرية يير مقسمة   وتمتمؾ أيبا  جذور   المحاور ايبتدا ية تحمؿ 
 00  -01مايكروف   الحويفظات  110-0ز00×141-100 دد مف الحويفيظات 

مايكروف   يبه دا ر ي البوغ الزيجي يير  19مايكروف  يفاية  ممسا  يبه رأسيةيالعويمد  
 موجود   الفطر متبايف الثالوس ي

 
 
 
 
 
 
 

 

البػػػوغ -B  الحايظػػػة البوييػػػة - Thamnostylum piriform   A :( الفطػػػر 5-3يػػػكؿ  
 يالزيجي

A B 

 

A B 
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 Choanephora Currey الجنس:
 Choanephorella Vuillو  Cunninghamia Curreyالمرادؼ اليا ع: 

الحػػوايظ    Blakesleaيكػوف الفطػر حػوايظ وابػواغ زيجيػة مماثمػػة لتمػؾ التػي تكون ػا أنػواع الفطػر 
يػػالحوايظ التػػسيرأل تتكػػوف بيػػكؿ ر وس   الكبيػػرأل والتػػسيرأل تتكػػوف  مػػي حوامػػؿ حايظيػػة منفتػػمة 

 بيرأل ي نالؾ الدود يفتؿ الحايظة ي لتبة وتكوف وحيدأل البوغ وتفتقد لالدود أما الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحافيػػة البوغيػػة والحامػػل - Choanephora cucurbitarum  Aالفطػػر : (6-3عػػكل )
 البوغ الزيجي . - Bالحافيي 

 
 Conidiobolusالجنس:

  Conidiobolus coronatus:  النوع
 Entomophthora coronata المرادؼ اليا ع :

لاث  الكًْ٘ذاث األّل٘ت ّالخاًْٗت هتؼىذدة الٌىْٓ التىٖ تتزوىغ ػلىٔ هوىت تظِش أًْاع ُزا الزٌظ  

الحاهل . كل كًْ٘ذٗىت شىبت دائشٗىت  تٌل ىل بلؼىل ةىـط ٗتْلىذ كىٖ الكًْ٘ذٗىت ، تٌشىا تشك٘ىب شىبَ٘ 

ًْػا هغن ت ٘ب اإلًغاى ّهغىن ت ى٘ب  27بالحلوت هي الكًْ٘ذٗا بؼذ اًل الِا . ٗضن ُزا الزٌظ 

كشٗو٘ىت  ،عشٗؼت الٌوْ هٌبغىطت  Conidiobolus coronatusاللطش . هغتؼوشاث    الح اى  

ت ىىبم الحوىىا هل  ىىت أّ هللْكىىت ت ىىبم ده٘و٘ىىت الوظِىىش ، ٗـطىىٔ  ،رىىشداء ؿ٘ىىش هشىىؼشة ،اللىىْى 

لىْى الوغىتؼوشاث  ،لحْاهىل الكًْ٘ذٗىت  ؿطاء الطبن هي الذاخل بلؼل هْة اًطالم الكًْ٘ذاث هىي ا

 ،كًْ٘ذٗا كشّٗت الشكلـ الحْاهل الكًْ٘ذٗت هلشدة تٌتِٖ ب .ٗ بم هِْائٖ هغ توذم ػوش الوغتؼوشة 

هاٗكشّى  هلشدة راث حل٘وت  هذ تحتْٕ الكًْ٘ذٗت ػلٔ لْاحىن تشىبَ الشىؼ٘شاث  ،  25-10هطشُا 

 Conidiobolus coronatus ػٌىذ أًباتِىا تكىْى أًبىْ  أًبىاث ّاحىذ أّ أكخىش . ٗتْارىذ اللطىش

 

A B  

 

A B C  
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، ػىىالوٖ األًتشىىاس  ّاخا ىىت كىىٖ الوٌىىاان الـابىىاث  بشىىكل شىىائغ كىىٖ التىىش  ّاألّسام الوتحللىىت 

 األعتْائ٘ت كٖ أكشٗو٘ا ّٗ ٘ب األًغاى كٖ الوٌاان األعتْائ٘ت .

 

 

 

 

 

كونيدات  B-Cمستعمرأل الفطر   - Conidiobolus coronatus A :( الفطر7-3يكؿ  
 كروية مع لواحؽ ليطيةي

 

 

 Chaetocladium Fresenius الجنس:
تحتػػو  الحايظػػة  مػػي   ديػػة البػػوغ منفتػػمة  ػػف بع ػػ ا الػػبعض بجػػدراف يكػػوف الفطػػر حػػوايظ أحا

السػػزوؿ اللتػػبة تكػػوف أزواج أو    ويمػػد مرتػػي اليػػكؿ ينيػػا أو يولػػد  مػػي سػػويؽ مػػف حوتػػمة 
تنت ػي اييػرع بأيػاواؾ  قيمػة ي ا بػواغ الزيجيػة ذات معمقػات   أيرع ثاثية تنيا مػف نقطػة واحػدأل 
 ي  Mucoralesأنواع الفطر متطفؿ التياريا  مي رتبة   لتمفة متقابمة متساوية نلي حد ما أو م
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حػػػوافي عمػػػى حوامػػػل متفرعػػػة ور وس  Chaetocladium brefeldiiالفطػػػر: (8-3يػػػكؿ  
  مرية . 

 
 Circinella van Tieghem & Le Monnالجنس:

 Circinella muscae (Sorok.) Berl. & de Toniالنوع:

  يتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل  يػػفاؼ منتتػػم ومتفػػرع   مػػايكروف 222-32حامػػؿ الحايظػػة البوييػػة 
  رأسػية  أو يػبه  المػوف طرييػة سػودا   مايكروف 52-05الحايظة   يذات  ويمد ويحمؿ حايظة 

  سودا   مايكروف 22-5ايبواغ الحايظية  ي  رأسي  مايكروف 02رأسية  ميوكة بدمة   العويمد 
   أ ميميجيػػػة مػػػايكروف 25×28-.2ايبػػػواغ الكاميديػػػة ي  لميػػػة واحػػػدأل   حبيبيػػػة المػػػوف مل ػػػرأل
 يWatanabe,2002   ذات جدراف سميكة الموف  سودا   اليكؿ 

 

http://zygomycetes.org/index.php?id=102##
http://zygomycetes.org/index.php?id=102##
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 Cحايظػة وحامػؿ حػايظي و ويمػد    -Circinella muscae  A – B :الفطػر(  9-3يػكؿ  

 أبواغ حايظية  –
  .Circinella van Tieghem &Le Monn الجنس:

 .Circinumbella van Tieghem &Le Monnالمرادؼ اليا ع: 
ولد الحوايظ البويية يكوف الفطر حوايظ متعددأل ا بواغ راسية اليكؿ نلي حد ما يوجد أبو ييسس ت

تتكػػػػػوف ا بػػػػػواغ الزيجيػػػػػة يػػػػػي ثاثػػػػػة أنػػػػػواع   مسػػػػػتديرأل بيػػػػػكؿ حمقػػػػػة  مػػػػػي الحوامػػػػػؿ الحايظيػػػػػة 
C.angarensis  وC.muscae  وC.umbellata  ي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوحػػػواف - B،رأس مت ػػػدد الحػػػوافي - Circinella umbellata Aالفطػػػر:(10-3يػػػكؿ  
 بوغ زيجي .  - Circinella angarensis،Cلنوعفي ايالحي ال ويمد فيها  اأطمقت ابواغه
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 .Cunninghamella Matrالجنس:
 

   Cunninghamella bertholletiae Stadl, 1911النوع : 

بلًِا ب٘ضاء سهادٗت اللْى ، عشٗؼت  Cunninghamella bertholletiaeتت ق هضاسع اللطش 

غتو٘وت ّهتلشػت ، تٌتِىٖ الحْاهىل هاٗكشّى ، هٌت بت ه 20الٌوْ تكْى حْاهل كًْ٘ذٗت هطشُا   

هىاٗكشّى ،  سأعى٘ت الىٔ  30-10هاٗكشّى ّػلٔ األكشع الخاًْٗىت   40الحاكظ٘ت بحْ لت  هطشُا 

كوخشٗىىت الشىىكل ّتكىىْى الحْا ىىل هتؼىىذدة لكىىي كىىل ّاحىىذة هٌِىىا تتكىىْى  هىىي خل٘ىىت ّاحىىذة ، تكىىْى 

شىىق الكًْ٘ىىذاث هىىي  هىىاٗكشّى ،  ػذٗىىذة سأعىى٘ت هشىىْكت أّ هلغىىاء تتك x 6-10 13-9كًْ٘ىىذاث  

تشاك٘ب هتضخوت تشىبَ األعىٌاى . األبىْاؽ الكاله٘ذٗىت ّاألبىْاؽ الضٗز٘ىت هىذ تكىْى هْرىْدة ، تؼىذ 

هىىي كطشٗىىاث التىىش  الشىىائؼت تضدُىىش كىىٖ الوٌىىاان شىىبَ   Cunninghamellaأًىىْاع الزىىٌظ 

أًىْاع  ًّىْع ّاحىذ هٌِىا ٗغىبب إ ىاباث  7الوذاسٗت ّكٖ حْض الوتْعطٖ ، ٗضن الزٌظ حال٘ا 

. ٌٗوْ اللطش بغىشػت كائوىت ػلىٔ ّعىط  Cunninghamella bertholletiaeلإلًغاى ُْ الٌْع 

م ّأه ٔ دسرت ٗتحولِا اللطش أكخش  30-25،الذسرت الحشاسٗت الوخلٔ لٌوْ اللطش  اكاس الغابشّٗذ

 م  . 50هي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cunninghamella :اللطىىىىشحاهىىىىل حىىىىاكظٖ ّحىىىىْاك  ّحْ ىىىىلت  - A(  11-3شكككككم )

bertholletiae B -  لللطىىش:حىىْاك   هشىىْكت C. echinulata  َتتكشىىق ػلىىٔ تشاك٘ىىب تشىىب

 األعٌاى  
 
 

 

 

A B  
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 Cunninghamella echinulata (Thaxter) Thaxterالنوع:

  يتكوف مف لمية واحدأل  يفاؼ منتتػم بسػيط  مايكروف 822مف  حامؿ الحايظة البويية أطوؿ
أومتفػرع بيػكؿ محيطػػي أو متنػاوم التفػرع المتعامػػم ينت ػي بحوتػمة مػػع أذينػة  وأبػواغ حايظيػػة   

أو م وا يػة با تػة  يػفاية  مايكروف  02-22× 06-26الحوتمة   يأيبا  الجذور يي القا دأل    
   م وا يػػػة تػػػفرا  مػػػايكروف 20-..8ايبػػػواغ الحايظيػػػة  ياليػػػكؿ  رأسػػػية  أو يػػػبه رأسػػػية  المػػػوف
 محببػػة  ػػادأل ي المػػوف  تػػفرا  برامػػة   لميػػة واحػػدأل  ميػػوكة السزوؿ منتفلة راسػػية اليػػكؿ المػػوف

Watanabe,2002ي 
 

 
حامػػػؿ حػػػايظي  -Cunninghamella echinulata  A – F :الفطػػػر(  12-3يػػػكؿ  

 يWatanabe,2002يزوؿ منتفلةياليكؿ نقا  ف  – Gوحوتمة  
 

  Cunninghamella elegans Lendnerالنوع:
حامؿ الحايظة البويية يتكوف مف لمية واحػدأل  يػفاؼ منتتػم بسػيط أومتفػرع بيػكؿ محيطػي أو 

أيػػبا  الجػػذور يػػي القا ػػدأل  يمتنػػاوم التفػػرع المتعامػػم ينت ػػي بحوتػػمة مػػع أذينػػة  وأبػػواغ حايظيػػة 
  رأسػػػية  أو يػػػبه رأسػػػية    المػػػوفم وا يػػػة با تػػػة يػػػفايةأو    مػػػايكروف 50.5-00.5الحوتػػػمة  ي

  لميػػة واحػػدأل  ممسػػا  أو المػػوف   م وا يػػة تػػفرا  مػػايكروف5..-5 × 22-3.0ايبػػواغ الحايظيػػة 
 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي
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Watanabe,2002

 
حايظػة و حامػؿ حػػايظي -Cunninghamella elegans  A – D :الفطػر(  13-3يػكؿ  

 يWatanabe,2002  ف وحوتمةوأبواغ حايظيةياليكؿ نقا
 Gilbertella Hesseltine الجنس:

يكػوف الفطػػر حػوايظ ذات ألػػدود جيػد الجػػدراف طػػولي يبقػي لفتػػرأل طويمػة تتكيػػؼ  مػي ممػػة حوامػػؿ 
 نػػػػد الن ػػػػل تتػػػػبا الحايظػػػػة   يقسػػػػـ ايلػػػػدود الحايظػػػػة نلػػػػي مسػػػػميف بيػػػػكؿ طػػػػولي   حايظيػػػػة 

حمػػؿ لواحػػؽ اسػػطوانية طويمػػة يػػي ن ايػػات ا بػػواغ الحايظيػػة يػػفاية ت يا ميميجيػػة ممسػػا  الجػػدراف 
تكػوف المعمقػػات   البػوغ ي جػدراف البػوغ الزيجػػي م وا يػة برامػة مزلريػػة نلػي نتػؼ يػػفاية أو يػفاية 

 متقابمة ي
 
 
 
  
 
 
 
 

 - Bحايظػػة بوييػػة وحامػػؿ حػػايظي  - Gilbertella persicaria A الفطػػر:(14-3عػػكل )
 بوغ زيجي تظ ر ييه المعمقات المتقابمة ي 

 

 

A B 
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  Gongronella Ribaldi:لجنسا
 

 Gongronella butleri (Lendn.) Peyronel & Dal Vescoالنوع:
 Absidia butleri Lendner المرادؼ العائ :

  يػػػفاؼ منتتػػػم بسػػػيط أومتفػػػرع  يحتػػػو  حػػػاجز مػػػايكروف 602.5-50حامػػػؿ الحايظػػػة البوييػػػة 
  يأيػػبا  الجػػذور يػػي القا ػػدأل  ييفتػػمه  ػػف الحايظػػة  يحمػػؿ حايظػػة يػػي القمػػة ويػػي ن ايػػة اييػػرع  

اليػػػكؿ   رأسػػػية  أو يػػػبه رأسػػػية  المػػػوفيػػػفايةأو م وا يػػػة با تػػػة   مػػػايكروف ..02-25الحايظػػػة  
 ينتػػػػؼ رأسػػػػي  اليػػػػكؿ وايبويايسػػػػس يػػػػبه كػػػػرو   مػػػػايكروف 22-3.0× 20.5 5..العويمػػػػد  ي

 ايبػػػػػػػػػواغي  يػػػػػػػػػفاية    زورميػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػكؿ  مػػػػػػػػػايكروف 0-2.0 × 6.8-0.5ايبػػػػػػػػػواغ الحايظيػػػػػػػػػة 
 رأسػػػػػػػػػػػػػػية  محببػػػػػػػػػػػػػػة  مفػػػػػػػػػػػػػػردأل الموفرماديػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػي ل را  مػػػػػػػػػػػػػػايكروف 6..-0.5الكاميديػػػػػػػػػػػػػػة

Watanabe,2002ي 

 
– Eحايظػػة و حامػػؿ حػػايظي -Gongronella butleri  A – D :الفطػػر(  15-3يػػكؿ  

أبػواغ مػدثرأل ياليػكؿ نقػا  ػف – Hأيػبا  جػذور  – Gوأبػواغ حايظيػة  - F ويمد وأبو يايسػس   
Watanabe,2002ي 

 
  Helicocephalum Thaxterس:الجن

 Helicocephalum oligosporum Drechslerالنوع:

  يفاؼ منتتم يستدؽ تدريجيا مف القا دأل بأتجػا   مايكروف 382-082حامؿ الحايظة البويية 
القمة  ممتػؼ بيػكؿ حمػزوف   ينت ػي بعويمػد  منػتفخ يحمػؿ حايظػة متجمعػة  ميروسػبورانجية      
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 0.5-0.0×02-05مػػف ايػػبا  الجػػذور 02-5أل ذات تفر ػػات تتػػؿ الػػي أيػػبا  الجػػذور يػػي القا ػػد
تولػػد يػػي ييػػا  ملػػاطي يػػفاؼ مػػع مطػػرأل   أ ميميمجيػػة  مػػايكروف 5.-52الحايظػػة   ي مػػايكروف

ايبػػواغ  يمنػػتفخ   اليػػكؿ  -مسزلػػي مػػايكروف  25×02-62العويمػػد  يبػػوغ   26-3تحتػػو   مػػي 
    المػػػػػوفيػػػػػة واحػػػػػدأل  تػػػػػفرا  م وا يػػػػػة    متكونػػػػػة مػػػػػف لم مػػػػػايكروف 05-.2×32-63الحايظيػػػػػة 

 ي.Watanabe,2002  أ ميميجية أو بي ية  منحنية مميا  

 
حايظػػػة و حامػػػؿ -Helicocephalum oligosporum  A –C :الفطػػػر(  16-3يػػػكؿ  
– Hأيػبا  جػذور  – Gوأبػواغ حايظيػة  - Fأيػبا  جػذور    – Eابواغ حايظية    – Dحايظي 

 يWatanabe,2002 أبواغ مدثرأل ياليكؿ نقا  ف
 

    Mortierella Coemans, 1863 انجُص:

 

يػػي  ا مػػة منفتػػمة   تتميػػز أيػػراد  ػػذ  العا مػػة بػػأف مسػػتعمرات ا    Mortierella جػػنس الو ػػع 
يا قػػػػػة تت ػػػػػا ب ػػػػػا ظػػػػػا رأل التمنطػػػػػؽ  ة  تنمػػػػػو بسػػػػػر  المػػػػػوفتكػػػػػوف رماديػػػػػة الػػػػػي تػػػػػفرا  رماديػػػػػة 

zonation      253-83 مػػي حوامػػؿ حايظيػػه  تبػػرز من ػػا حػػوايظ يامػػدأل لمعويمػػد x 6-23  
مػػايكروف   منتتػػبة بسػػيطة أو متفر ػػة    تنيػػأ الحوامػػؿ مػػف منطقػػة أيػػبا  الجػػذور أو تنيػػأ مػػف 
منػػػاطؽ منتفلػػػة   ينت ػػػي الحامػػػؿ بػػػأيرع من ػػػسطة  مػػػي بع ػػػ ا طرييػػػة المومػػػع   الحايظػػػة ذات  

ر ايبػواغ بعػد ذوبػاف مايكروف تحتو   مي بوغ واحد أو أكثػر   ذات جػدار رميػؽ   تتحػ 15-48
وحيدأل اللمية رأسية  مايكروف   ثنا ية السيا   x 3-5 13-6جدار الحايظة   ايبواغ الحايظية 
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اليػكؿ الػػي أ ميميجيػػة ومػػد تتواجػد كونيػػدات كاميديػػة   لػػيس مػف السػػ ؿ ميػػا دأل البػػوغ الزيجػػي    
 M. wolfiiعد النوع نو ا وي 73  وي ـ الجنس يا عة يي الترم   Mortierellaأنواع الفطر 

يسػػبم الفطػػر نتػػابات  ـ ي 42-43ممر ػػا لصنسػػاف  والحيػػواف   ينمػػو الفطػػر بيػػكؿ جيػػد  نػػد 
يػي كػؿ مػف نيوزلنػدا  وأسػتراليا  الفطػر  ذات الر ةمرض ج ازيه واإلج اض أو اإلسقاط الفطر  و 

 وأوربا وأمريكا  ويعزؿ الفطر بس ولة مف الترم والملمفات النباتية ي

 

 

 

 

 

مستعمرأل الفطر تت ا يي ا ظا رأل  - Mortierella wolfii  A: ( الفطر  17-3  يكؿ
 أيبا  الجذور ي -Cالحامؿ الحايظي وتفر اته الطريية  -Bالتمنطؽ   

  Mycocladus Beauverie 1900الجنس: 

   Mycocladus corymbifera (Cohn) J.H. Mirza 1979النوع : 

 Absidia corymbiferaالمرادؼ اليا ع : 

يتتؼ الجنس أبسيديا  بتميز السزؿ الفطر  نلي مدادات تحمؿ  أو تولد حوامؿ حايظيه محيطية 
الترتيػػم بػػيف العقػػدأل    وأف أيػػبا  الجػػذور تنيػػا مػػف العقػػد التػػي تكػػوف بتمػػاس مػػع الوسػػط   و ػػذ  

ا التػسيرأل ويػكم  غاللاتية ميزت الفطر أبسيديا  ف الفطر رايزوبس   ن اية نلي تفات ايبوا
الرأسػػػي  أو الكمثػػػر  ود مػػػت بتػػػفة ايبويايسػػػس القمعػػػي اليػػػكؿ ي يتميػػػز ايبسػػػيديا  ػػػف جػػػنس 

Mucor  وRhizomucor   والمتػػاف تفتقػػداف ايبويايسػػس وذات حػػوايظ بوييػػه كبيػػرأل ي تسػػبم
 نوع تنتير يي معظـ الترم ي 21بعض أنواع الفطر أبسيديا أمراض لصنساف والحيواف وي ـ 
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حايظة بوييه كمثرية اليكؿ و  Mycocladus corymbifera :( الفطر18-3ليكؿ   ا
  ويمد دورمي اليكؿ و أبويايسسي

 Mortierella Coemansالجنس:

  .Mortierella alpina Peyronالنوع:
  يػفاؼ منتتػم يسػتدؽ تػدريجيا مػف القا ػدأل بأتجػا   مػايكروف 222-32حامؿ الحايظة البويية 

  26.8-5..الحايظة   يرا ما يتفرع  يحمؿ يي ن ايتة حايظة  منتفلة مف القا دأل القمة  بسيط ناد
   متكونػة مػف لميػة واحػدأل  مػايكروف(  0.5-  2.5-2×0.6-0.5ايبػواغ الحايظيػة   ي مايكروف

 ي.Watanabe,2002 يفاية     أسطوانية   
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ابػواغ  – Cيظي : حايظة و حامؿ حػا Mortierella alpina  A –B :الفطر(  19-3يكؿ  
 يحايظية بعد ذوباف ياؼ الحايظة  

 
 Mortierella ambigua Mehrotraالنوع:

  منتتػػػم بسػػػيط أومتفػػػرع   المػػػوف  م ػػػوا ي يػػػاحم مػػػايكروف 682-82حامػػػؿ الحايظػػػة البوييػػػة 
أيػبا  الجػذور يػي القا ػدأل  ييستدؽ تدريجيا مف القا دأل بأتجا  القمة     يحمؿ حايظػة يػي القمػة  

 تحتػػو   مػي  ويمػد    تتطػػور حايظػة ثانويػة مػػف أنتفػاخ يقػػع  مػايكروف 5..6-..3ظػة  الحاي ي
-6ايبػػواغ الحايظيػػة   يأبػػواغ  3-2اسػفؿ الحايظػػة يعػػرؼ بايبويايسػػس   تحتػػو  الحايظػة  مػػي 

  يفاية    أ ميميجية  متوسعة  منحنيػة  اليػكؿ   تتكػوف مػف لميػة  مايكروف 0.8-22.6 × 5.0
 رأسػػية  المػػوف   م وا يػػة مػػايكروف 03.0-23.0×30.5- 02الكاميديػػةالمػػدثرأل ( ايبػػواغ  يواحػػدأل 
 يWatanabe,2002  ذات جدر سميكة   الفطر متبايف الثالوس ياليكؿ

 

 
حامػؿ  – Bحايظػة و حامػؿ حػايظي - Mortierella ambigua  A :الفطػر(  20-3يػكؿ  

ايجػػزا  العميػػا مػػف  -F –Gدثرأل  أبػػواغ مػػ - Eابػػواغ حايظيػػة  –  Cحػػايظي و ابػػواغ حايظيػػة   
 يWatanabe,2002أيبا  جذور  اليكؿ نقا  ف – Hالحامؿ الحايظي 

 
 Mortierella boninense T. Watanabeالنوع:
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 يفاؼ  منتتم بسيط  وا ي التفرع     مايكروف( 22.  522حامؿ الحايظة البويية أطوؿ مف 
تحتو   مي  ويمػد   مايكروف 2.-05ايظة  الح ييحمؿ ايبا  جذور    يحمؿ حايظة يي القمة  

  يػػػػفاية    أسػػػػطوانية او بي ػػػػية  اليػػػػػكؿ  مػػػػايكروف 8-5 ×23-20ايبػػػػواغ الحايظيػػػػة  ياثػػػػر 
 رأسػػػػػػػية أو يػػػػػػػبه رأسػػػػػػػية  متجمعػػػػػػػة  نقوديػػػػػػػػة   مػػػػػػػايكروف 22 كاميديػػػػػػػةلايبػػػػػػػواغ  المػػػػػػػدثرأل ( اي

Watanabe 2001ي 

 

 
امػؿ حػايظي ابػواغ حايظيػة  وأيػبا  ح Mortierella boninense  A :الفطػر( 21-3يػكؿ  
 Fو Eأيبا  جػذور   – Dابواغ حايظية  -Cابواغ حايظية مع ممة الحامؿ الحايظي  – Bجذور

 يWatanabe,2002تجمع  أبواغ مدثرأل ياليكؿ نقا  ف -
 

  Mortierella chlamydospora (Chesters) Plaats-Niterinkالنوع:
  ميوكة ذات بروزات  مايكروف  62- 25كاميدية لثرأل ( اايبواغ  المد ي تتكوف حايظة بويية 

  اليػػكؿانبوبيػػة   ابػػواغ ممميػػة اليػػكؿ (  نػػادرا مػػا تكػػوف ممسػػا   رأسػػية أو يػػبه رأسػػية  ا ميميجيػػة 
ا بػػػواغ الكاميديػػػة ال وا يػػػة  تيػػػبة ز ػػػرأل يطرييػػػة او وسػػػطية    وا يػػػة  ػػػادأل    سػػػميكة الجػػػدراف  

راسي اليكؿ    سميؾ الجػدراف  مػع  مايكروف  50.5-5..0حي البوغ ا م ياليمس يي مظ ر ا 
يكػوف جيد التكويف  رأسػي أو يػبه رأسػي ويفتقػر لوجػود معمػؽ الػر    مايكروف  00.5-05معمؽ 

 يWatanabe,2002 ،  (     الفطر متماثؿ الثالوس   ادأل ييروا ا
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ميديػة   مػدثرأل ( أبػواغ كا : Mortierella chlamydospora  A-C :الفطر( 22-3يكؿ   

:أبػػواغ  محيػػة ييػػر نا ػػجة    مػػع   D –Eتيػػبة ز ػػرأل اليػػمس  وأبػػواغ  محيػػة  بمراحػػؿ ملتمفػػة 
 يWatanabe,2002معمقات  جيدأل  التكويف ي  اليكؿ نػػػػػػػػقا  ف 

 
  Mortierella elongata Linnemannالنوع:

  يسػػػتدؽ تػػػدريجيا مػػػف   منتتػػػم بسػػػيط أومتفػػػرع  مػػػايكروف 662-232حامػػػؿ الحايظػػػة البوييػػػة
ايبػػػواغ   ي مػػػايكروف 62-22.0الحايظػػػة   يالقا ػػدأل بأتجػػػا  القمػػػة     يحمػػؿ حايظػػػة يػػػي القمػػة  

  يػػػفاية    أ ميميجيػػػة  أسػػػطوانية بي ػػػية منحنيػػػػة  مػػػايكروف 5..-0.5 × 22.0-3.5الحايظيػػػة 
 25-3.0×05- 22.5كاميديػػػػةلايبػػػػواغ  المػػػػدثرأل ( اياليػػػػكؿ  ػػػػادأل    تتكػػػػوف مػػػػف لميػػػػة واحػػػػدأل 

   يػػػػػبه رأسػػػػػية  ذات جػػػػػدر سػػػػػميكة   الفطػػػػػر متبػػػػػايف الثػػػػػالوس يالمػػػػػوف  م وا يػػػػػة  مػػػػػايكروف
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Watanabe,2002

 
ممػـ  – B: حامػؿ حػايظي و حايظػة   Mortierella elongata  A :الفطػر( 23-3يػكؿ   

ابػػػػواغ حايظيػػػػة و  أبػػػػواغ مػػػػدثرأل يياليػػػػكؿ نقػػػػا  ػػػػف -Cالحوامػػػػؿ الحايظيػػػػة وايبػػػػواغ الحايظيػػػػة  
Watanabe,2002ي 

 
  Mortierella epicladia var. chlamydosporaالنوع:

T. Watanabe 

    مايكروف 63-3  منتتم بسيط أومتفرع   مايكروف( 202 -  32-02حامؿ الحايظة البويية
مرات   يسػتدؽ تػدريجيا مػف القا ػدأل بأتجػا  القمػة ويتلتػر  نػد القا ػدأل     يحمػؿ  5-2متعامم 

  تحتػػػػو   ػػػػدد مػػػػف ايبػػػػواغ  يوجػػػػد  ويمػػػػد     مػػػػايكروف  25-8يظػػػػة  الحا يحايظػػػػة طرييػػػػة   
     اليػػػػػكؿ   يػػػػػفاية    رأسػػػػػية او يػػػػػبه رأسػػػػػية مػػػػػايكروف .-0ايبػػػػػواغ الحايظيػػػػػة   يو أبويايسػػػػػس 

 مفتتػػػػػػػػػػة  بيػػػػػػػػػػكؿ ييػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػتظـ     مػػػػػػػػػػايكروف 60-28الكاميديػػػػػػػػػػةايبػػػػػػػػػػواغ  المػػػػػػػػػػدثرأل ( ي
Watanabe,2002ي 
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: حامؿ Mortierella epicladia var. chlamydospora  A - B :الفطر( 24-1يكؿ   

حوامػػؿ حايظيػػة و  أبػػواغ مػػدثرأل -Fحوامػػؿ حايظيػػة وايبػػواغ الحايظيػػة   –Cحػػايظي و حايظػػة  
 يWatanabe,2002يياليكؿ نقا  ف 

 
  Mortierella exigua Linnemannالنوع:

 6-2يطػي أو متنػادؿ   منتتم بسيط أومتفرع بيكؿ مح  مايكروف  662حامؿ الحايظة البويية
مرات مرم القمة   يستدؽ تدريجيا مف القا دأل بأتجا  القمة  يحمؿ حايظة طريية    يحتػو  أيػبا  

  يػػػفاية    أ ميميجيػػػة  مػػػايكروف 5..-5ايبػػػواغ الحايظيػػػة   ي مػػػايكروف  02جػػػذور   الحايظػػػة  
 تتكوف مف لمية واحدألي  
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حوامؿ  –B C -حامؿ حايظي و حايظة  :Mortierella exigua  A :الفطر( 25-3يكؿ   
 يحايظية وايبواغ الحايظية 

 
  Mortierella gemmifera Ellisالنوع:

  منتتػػم بسػػيط ومتفػػرع     يسػػتدؽ تػػدريجيا مػػف   مػػايكروف 032-605حامػػؿ الحايظػػة البوييػػة
تػػو  الحايظػػة     تحتػػو   ػػدد مػػف ايبػػواغ   تح يالقا ػػدأل بأتجػػا  القمػػة   يحمػػؿ حايظػػة طرييػػة   

  يػفاية    أ ميميجيػػة   او يػػبه  مػػايكروف 8.8-5..×22- 3.5ايبػواغ الحايظيػػة  ي مػي  ويمػػد 
يػبه رأسػية  الموف    م وا يػة تػفرا  مايكروف 35ايبواغ  المدثرأل ( الكاميديةأكبر مفيرأسية     

 الفطػػػػػػر متبػػػػػػايف الثػػػػػػالوس  ي  واسػػػػػػعة  ينيػػػػػػة بالبروباسػػػػػػت محببػػػػػػة   طرييػػػػػػة أو وسػػػػػػطية 

Watanabe,2002ي 

 

 

 
ممػػـ  B –: حامػػؿ حػػايظي و حايظػػة Mortierella gemmifera A :الفطػػر( 26-3يػػكؿ   

 ايبواغ المدثرألي-Cالحوامؿ الحايظية وايبواغ الحايظية   
  Mortierella humilis Linnem. ex Gamsالنوع:

و   منتتػػػم بسػػػيط ومتفػػػرع  محيطػػػي ا مػػػايكروف 5..-5× 5..28-35حامػػػؿ الحايظػػػة البوييػػػة
متبػػادؿ  يػػي النتػػؼ السػػفمي    يسػػتدؽ تػػدريجيا مػػف القا ػػدأل بأتجػػا  القمػػة   يحمػػؿ حايظػػة طرييػػة   

بػػوغ واحػػد         تحتػػو   مػػي مػػايكروف 20.5-5..الحايظػػة أو الكونيديػػة أو البػػوغ الحػػايظي   ي
 ي.Watanabe,2002 ممسا  ميوكة بيكؿ دميؽي   يفاية    رأسية      اليكؿ



 447 

 
: حامػؿ حػايظي وايبػواغ الحايظيػة   Mortierella humilis A– B : رالفطػ( 27-3يػكؿ  

C- ممـ  الحوامؿ الحايظية وايبواغ الحايظيةي 
  Mortierella hyalina (Harz.) W. Gamsالنوع:

 M. hygrophia Linnemann المرادؼ العائ :
فمي    تلرج   بسيط ومتفرع متعامم يي النتؼ الس مايكروف 652-002حامؿ الحايظة البويية

الحايظػػػة  يأو اكثػػػر مػػف التفر ػػػات  يحمػػؿ حايظػػػة طرييػػػة      يحتػػو   مػػػي أيػػبا  جػػػذور  6منػػه 
   مايكروف 22.6-5.5×25- 5..ايبواغ الحايظية  ي   تحتو   مي  ويمد  مايكروف 02-62

ايبػػػػػػػػواغ  المػػػػػػػػدثرأل ( ييػػػػػػػػفاية    أ ميميجيػػػػػػػػة   او يػػػػػػػػبه رأسػػػػػػػػية  يتكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف لميػػػػػػػػة واحػػػػػػػػدأل   
 ي.Watanabe,2002   أ ميميجية منفردأل  مايكروف 25-22× 05-5..2يديةالكام
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حػوايظ - B: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mortierella hyalina A الفطػر -( : 28-3يػكؿ  
 ممـ  الحوامؿ الحايظيةي - Dوأبواغ حايظية ايبواغ المدثرألي -Cمنظسطة  وأبواغ حايظية   

 .Mortierella isabellina Oudemالنوع:
  متفػػرع متعامػػػم يػػي المنتتػػػؼ    تلػػرج تفر ػػػات  مػػػايكروف 6.2-252حامػػؿ الحايظػػػة البوييػػة

 يمحيطيػػػة    يسػػػتدؽ تػػػدريجيا مػػػف القا ػػػدأل بأتجػػػا  القمػػػة    مقسػػػـ بحواجز يحمػػػؿ حايظػػػة طرييػػػة 
   مػػػايكروف  0-2.0ايبػػػواغ الحايظيػػػة  ي   تحتػػػو   مػػػي  ويمػػػد  مػػػايكروف 25-5..الحايظػػػة  

ايبػػػواغ  المػػػدثرأل ( الكاميديػػػة يو يػػػبه رأسػػػية  أو بي ػػػية  ذات زوايػػػا بسػػػيطة   يػػػفاية    رأسػػػية أ
 ي  المػػػػػػػػػوف   أسػػػػػػػػػطوانية   تػػػػػػػػػفرا  الػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػاحبة مػػػػػػػػػايكروف  65-00.5×5-80.5..0

Watanabe,2002ي 

 
حامػؿ  – B: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mortierella isabellina A :الفطػر(  29-3يػكؿ  

ايبػواغ  -D وأبػواغ حايظيػةي ممػـ  الحوامػؿ الحايظيػة -C  حػايظي  وتفر ػات مػف نقطػة واحػدأل 
 المدثرألي
  Mortierella minutissima van Tieghemالنوع:

  بسيط نادرالتفرع يي المنتتػؼ      يسػتدؽ تػدريجيا   مايكروف 2.5-32حامؿ الحايظة البويية
   تحتػػو   يكروفمػػا 00.5-5..2الحايظػػة   يمػػف القا ػػدأل بأتجػػا  القمػػة    يحمػػؿ حايظػػة طرييػػة 

 ي  يػػػػػفاية    رأسػػػػػية أو يػػػػػبه رأسػػػػػية  مػػػػػايكروف 22-5ايبػػػػػواغ الحايظيػػػػػة  ي مػػػػػي  ويمػػػػػد 
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Watanabe,2002

 
:حامػؿ حػايظي و حايظػة و  Mortierella minutissima A  - B :الفطػر( 30-3يػكؿ   

 وأبواغ حايظية ي
 

 Mortierella tsukubaensis T. Watanabeالنوع:
  منتتم بسيط   يفاؼ     يسػتدؽ تػدريجيا مػف   مايكروف 0822-322ةحامؿ الحايظة البويي

تحتػػػو   مػػػي  مػػػايكروف 52-02الحايظػػػة       يالقا ػػػدأل بأتجػػػا  القمػػػة   يحمػػػؿ حايظػػػة طرييػػػة   
-0×22- 0ايبواغ الحايظية  ي  نادرا ما تحتو   مي أيبا  جذور  مايكروف .-5 ويمد تسير

و يػػػػػػػػبه رأسػػػػػػػػية     ذات زوايػػػػػػػػا  ايبػػػػػػػػواغ  المػػػػػػػػدثرأل (   يػػػػػػػػفاية    أ ميميجيػػػػػػػػة   ا مػػػػػػػػايكروف .
  وسػػطية   اليػكؿ رأسػية أو يػػبه رأسػية المػوف     م وا يػة  أو تػػفرا  مػايكروف 50-22الكاميديػة

  سػطحي أو مػف الطػراز العػار    لػه  مػايكروف 50-60البػوغ ا محػي   يالفطر متماثؿ الثػالوس 
  رأسي اليكؿ او ا ميميجػي   مايكروف 68-20× 50-28معمقاف يير متساوياف   المعمؽ الكبير 

   مػػػايكروف .-5 ×28-22يكػػوف مسػػػاو  لمبػػوغ البي ػػػي يػػػي الحجػػـ تقريبػػػا   المعمػػؽ التػػػسير  
راسػػي او يػػبه راسػػي  اسػػطواني   بػػارأل  ػػف يػػزؿ منػػتفخ ممػػيا   يتميػػز  ػػف بقيػػة السػػزؿ الفطػػر  

 يWatanabe,2002 اي تياد   
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أبواغ – B: حامؿ حايظي و حايظة Mortierella tsukubaensis A :الفطر( 31-3يكؿ   

:بػوغ  E –Gما ػدأل الحامػؿ الحػايظي -D ايبػواغ المػدثرألي -C حايظية وممـ  الحوامؿ الحايظيػةي
 يWatanabe,2002 محي نا ل والر يير نا ل اليكؿ نقا  ف 

 
 Mortierella uniramosa T. Watanabeالنوع:

  متفرع يي النتؼ العمو       يستدؽ تدريجيا مف   مايكروف 0.5-222حامؿ الحايظة البويية
  تحتػو   مػي  ويمػد   مايكروف 25-20الحايظة   يالقا دأل بأتجا  القمة    يحمؿ حايظة طريية 

   ا ميميجية او اسطوانية   مايكروف .-6× 22-3ايبواغ الحايظية  يأثر  مع العديد مف ايبواغ 
 .  مفتتػة بيػكؿ ييػر منػتظـ    مػايكروف 23-22× 62-23يديػة ايبػواغ  المػدثرأل ( الكامي

Watanabe,2002.ي 
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أبػواغ – B: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mortierella uniramosa A :الفطػر(  32-3يػكؿ  
ايبػػػػواغ المػػػػدثرألي اليػػػػكؿ نقػػػػا  ػػػػف  -C حايظيػػػػة و  الحوامػػػػؿ الحايظيػػػػة بعػػػػد لػػػػروج ايبػػػػواغي

Watanabe,2002ي 
  Mortierella verticillata Linnemannالنوع:

  محيطية الترتيم  نػد  مايكروف 00.5-62  اييرع   مايكروف 202-62حامؿ الحايظة البويية
ايػػػرع       يسػػػتدؽ تػػػدريجيا مػػػف القا ػػػدأل بأتجػػػا  القمػػػة    يحمػػػؿ حايظػػػة  6القا ػػػدأل   اكثػػػر مػػػف 

 ممسػا    اليػكؿاسػية    بوغ لكؿ حايظة     ر  مايكروف 8-5ايبواغ الحايظية  ي كونيدية( طريية 
 ي

Watanabe,2002

 
 C: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mortierella verticillata     .A B :الفطػر( 33-3يػكؿ   

 أبواغ حايظيةي -
 

  Mortierella zychae Linnemannالنوع:
  منتتػػػػم بسػػػػيط   يػػػػفاؼ متفػػػػرع متعامػػػػم مػػػػرم  مػػػػايكروف 822-022حامػػػػؿ الحايظػػػػة البوييػػػػة

تدريجيا مف القا دأل بأتجا  القمة    يحمؿ حايظة طريية  ذا ايبا  جذور يقيػرأل القا دأل     يستدؽ 
-..8ايبػواغ الحايظيػة  ي   تحتو   مػي  ويمػد  مايكروف( 5.- 05-5..6( 62الحايظة    ي

  5..2-20ايبػػػػػػػواغ  المػػػػػػػدثرأل ( الكاميديػػػػػػػة ي  يػػػػػػػفاية    أ ميميجيػػػػػػػة    مػػػػػػػايكروف  0-20×02
 يWatanabe,2002 ، اليكؿ    رأسية  نقودية مايكروف
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ممػػـ   – B  C: حامػػؿ حػػايظي و حايظػػة Mortierella zychae A :الفطػػر(  34-3يػػكؿ  

: أبػػواغ   -H  Jأيػػبا  جػػذور – F Gأبػػواغ حايظيػػة  -D وأبػػواغ حايظيػػةي الحوامػػؿ الحايظيػػة
 يWatanabe,2002المدثرألياليكؿ نقا  ف 

 
  Mucor Fresen. 1850الجنس :

  Mucor spالنوع : 

و    Rhizopusو   Absidiaبسػػػ ولة  ػػػف يطريػػػات  Mucor spيمكػػػف تميػػػز الفطػػػر 
Rhizomucor  مف لاؿ ييام المػدادات وأيػبا  الجػذور يطػرMucor   المسػتعمرات يا قػة  

جدا يي سر ة النمو   مطنية الي زيبية المظ ر   بي ا  الي تػفرا  تتػبا رماديػة داكنػة المػوف 
مػايكروف  منتتػبة بسػيطة أو متفر ػة   333-63يػة   الحوامػؿ الحايظيػة مع تكوف الحوايظ البوي

تنت ي بحايظة متعددأل ايبواغ أو الحوايظ   يسيم ايبويايسس و يكوف العويمد جيد التكويف يبقػي 
تركيػػػم مرايػػػؽ بعػػػد تحػػػرر ايبػػػواغ   ايبػػػواغ يػػػفاية او رماديػػػة الػػػي م وا يػػػة  المػػػوف   راسػػػية الػػػي 

ا  الػػػي دميقػػػة الزلريػػػة   ايبػػػواغ الكاميديػػػة أو المػػػدثرأل  وايبػػػواغ الزيجيػػػة  أ ميميجػػػة اليػػػكؿ  ممسػػػ
نػػوع متميػػز تنتيػػر يػػي التػػرم ومسػػـ من ػػا ممر ػػة  53يمكػػف ماحظت ػػا  ي ػػـ الجػػنس أكثػػر مػػف 

 Watanabe,2002ـ  32لننساف    يستطيع الفطر أف ينمو يي درجػات حراريػة أ مػي مػف 
 ي
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 حايظية - B حايظة بويية و  ويمد وأبواغ- Mucor sp   A    :فطر( ال 35-3اليكؿ  
 بوغ زيجي ي - C  ياحظ يي ا العويمد  منطمقة

 
  .Mucor Micheli : Frالجنس:

 

 Mucor circinelloides van Tieghem:النوع
مممتػػر    منتتػػم بسػػيط متفػػرع متعامػػم     يػػفاؼ     يحمػػؿ حايظػػة 6حامػػؿ الحايظػػة البوييػػة

ميػوكة بيػكؿ دميػؽ  المػوف   م وا يػة داكنػة أو سػودا  مايكروف( 35 2.-00الحايظة   يطريية  
 8.5-5ايبواغ الحايظية  يأو ممسا     تحتو   مي  ويمد يفاؼ  رأسي أو يبه رأسي مع يامة 

  يػػػػفاية أو م وا يػػػػة يػػػػاحبة  رأسػػػػية أو يػػػػبه رأسػػػػية بي ػػػػية تتكػػػػوف مػػػػف لميػػػػة واحػػػػدأل      مػػػػايكروف
تػػػػػػػػػػفرا  يػػػػػػػػػػاحبه  يػػػػػػػػػػبه رأسػػػػػػػػػػية  ي  مػػػػػػػػػػايكروف   62-25دثرأل ( الكاميديػػػػػػػػػػة ايبػػػػػػػػػػواغ  المػػػػػػػػػػي

Watanabe,2002 

 

A B C  



 454 

 
الحوامػؿ –  B: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mucor circinelloides A :الفطػر( 36-3يػكؿ   
  أبواغ المدثرألي– Cوأبواغ حايظية  مع حايظة يارية ي الحايظية

 
  Mucor hachijoensis T. Watanabeالنوع:

مممتر    منتتم بسيط متفػرع   يػبه  يػفاؼ     يحمػؿ حايظػة طرييػة   0ايظة البوييةحامؿ الح
 مػايكروف 5..0-.  تحتو   مي  ويمد  الموف   م وا ية داكنة مايكروف  55-20.5الحايظة   ي

 22-.ايبػػػواغ الحايظيػػػة  ييػػػفاؼ  رأسػػػي أو يػػػبه رأسػػػي او أ ميػػػايجي  مػػػع يامػػػة ييػػػر متميػػػزأل  
الفطػػػر متماثػػػؿ ي كرويػػػة أو أ ميميجيػػػة  المػػػوف يػػػفاية أو م وا يػػػة يػػػاحبة    مػػػايكروف 0.5-0.6×

  يتكػوف  مػي السػزوؿ  مػايكروف 5-0ممػـ باسػتثنا  ا لبػروزات  5.-5..0الثالوس البوغ الامحػي 
ال وا يػػػة  م ػػػوا ي داكػػػف الػػػي أسػػػود يحتػػػو   مػػػي كػػػرأل زيتيػػػة مفػػػردأل واسػػػعة   يػػػرتبط مػػػع اثنػػػيف مػػػف 

-20.5ايبػواغ  المػدثرأل ( الكاميديػة يالمتسػاوية بػالطوؿ والعػرض    المعمقات المتساوية أو ييػر
 .Watanabe,2002   سميكة الجدر  يالموف م وا ية  كروية مفردأل  مايكروف  05
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 - C ويمد  –   , B: حايظة وبوغ  محي Mucor hachijoensis A :الفطر( 37-3يكؿ  
رأل مػػػػػػع يػػػػػػزؿ يطػػػػػػر  اليػػػػػػكؿ نقػػػػػػا : بػػػػػػوغ مػػػػػػدث Dبػػػػػػوغ  محػػػػػػي مػػػػػػع معمقػػػػػػاف ييػػػػػػر متسػػػػػػاوياف  

 يWatanabe,2002 ف
 

 Mucor hiemalis Wehmer f. luteus (Linnemann) Schipperالنوع:
 M. luteus Linnemann المرادؼ العائ :

حامؿ الحايظة البوييةأكثر مف واحد مممتػر    منتتػم بسػيط متفػرع   اتػفر الػي أحمػر يػاحم   
  تػفرا   ممسػا     تحتػو   مػي  ويمػد  مػايكروف 85-.5الحايظػة   ي   يحمؿ حايظة طريية  

  يػفاية أو  مػايكروف 0.8-0×3.6—5(  ..6ايبػواغ الحايظيػة  يممـ يفاؼ  رأسي  00.5-08
 Watanabe,2002ي  اليكؿ أ ميميجية متطاولة  الموف   م وا ية ياحبة

 
 –   , B: حامػؿ حػايظي و حايظػة Mucor hiemalis f. luteus. A :الفطػر(  38-3يكؿ  

 Watanabe,2002ا بواغ حايظية  ي اليكؿ نقا  ف - C ويمد  مي ممة الحامؿ الحايظي  
 
 

 Mucor microsporus Namyslowskiالنوع:
مممتػر    منتتػم بسػيط متفػرع متعامػم   يػفاؼ    يسػتدؽ تػدريجيا  6-0حامؿ الحايظة البويية

 32-05الحايظػػػػة   ييظػػػػة طرييػػػػة  مػػػػف القا ػػػػدأل بأتجػػػػا  القمػػػػة  توجػػػػد أيػػػػبا  جػػػػذور    يحمػػػػؿ حا
يػػػفاؼ  رأسػػػي  أو يػػػبه  مػػػايكروف  65-23  سػػػودا   ممسػػػا     تحتػػػو   مػػػي  ويمػػػد  مػػػايكروف
  يػػػفاية أ ميميجيػػػة تتكػػػوف مػػػف لميػػػة   مػػػايكروف 0.5-0.0×0.6—6ايبػػػواغ الحايظيػػػة   يرأسػػػي 

 يWatanabe,2002واحدأل  ي 
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حايظػة –   , Bحػايظي و حايظػة : حامؿ Mucor microsporus. A :الفطر( 39-3يكؿ   

– D ويمد  مي ممة الحامػؿ الحػايظي  و بػواغ حايظيػة  Cمنظسطة  ون اية الحامؿ الحايظي  
 أيبا  جذور ي 

  Mucor plumbeus Bonordenالنوع:
مممتػر    منتتػم بسػيط متفػرع   يػفاؼ    مقسػـ بحػواجز   يسػتدؽ  6-0حامؿ الحايظة البويية

   مػػػػايكروف 222-52الحايظػػػػة  ي  القمػػػػة    يحمػػػؿ حايظػػػػة طرييػػػة  تػػػدريجيا مػػػػف القا ػػػدأل بأتجػػػػا
 00.5-02×02-62م وا يػػػػػة   رأسػػػػػية اليػػػػػكؿ   ميػػػػػوكة بيػػػػػكؿ دمبػػػػػؽ   تحتػػػػػو   مػػػػػي  ويمػػػػػد 

ايبػواغ الحايظيػة  ي  أسطواني   يحتو   مي تركيم أنبوبي ممي  الموفم وا ي ياحم  مايكروف 
 رأسػػػػػية  تتكػػػػػوف مػػػػػف لميػػػػػة واحػػػػػدأل الموفبة   يػػػػػفاية أو م وا يػػػػػة يػػػػػاح  مػػػػايكروف( 22.6 5..-5
  يػػػػبه راسػػػػية  أو أسػػػػطوانية أو  مػػػػايكروف 02-25× 62-5..2ايبػػػػواغ  المػػػػدثرأل ( الكاميديػػػػة ي

 .Watanabe,2002 ي الموف أ ميميجية متوسعة اليكؿ   مفردأل   م وا ية ياحبة

 
جػػز  حامػػؿ حػػايظي و ويمػػد  مػػي ال Mucor plumbeus. A -: B :الفطػػر(  40-3يػػكؿ  

 أبواغ مدثرأل  ي– Cالقمي لمحامؿ الحايظي  و بواغ حايظية 



 457 

  ا
 

  Mycotypha Fenner الجنس:
تكوف أنواع الفطر حواتؿ اسطوانية  مي ممـ الحوامؿ الحايظية تكوف بسيطة تتبا متفر ة مع 

الطػػػراز ا وؿ يكػػػوف متػػػير ويحمػػػؿ   مػػػف البػػػروزات المتميػػػزأل  2تحمػػػؿ الحواتػػػؿ   تقػػػدـ العمػػػر 
امػا الطػراز الثػاني تكػوف طويمػة بي ػية مقموبػة أو اسػطوانية   راسية حايظة أحادية البوغ حواتؿ 

 مف المعمقات المتقابمة ومزلرؼ ومموف ي  2والحايظة أحادية البوغ ي البوغ الزيجي يتكوف مف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوصػػػػمة اسػػػػطوانية مغطػػػػاة و حامػػػػل حػػػػافيي - Mycotypha indica  A(41-3يػػػػكؿ  
 . X250قوة التكبير  ،بوغ زيجي ذو زخرفة - Bبالحويفيات 

 

 

 

  Pilaira Tiegh.1875الجنس:

    Pilaira anomala (Ces.) J. Schröt. 1886: النوع

 

A B 
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ينير الفطر يي الترم و مي الملمفات النباتية   يكوف حوايظ بويية ميابه لتمؾ التي يكون ا 
يسبم بعض ايمراض الجمدية اي اف القبعة  تنطمؽ لمسايات بعيد     Pillobolusالفطر 

 لننساف ومن ا دا  التديية ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

تامة حوايظ بويية  - B  حوامؿ حايظية - Pilaira anomala  A( الفطر :  42-3عكل ) 
 أبواغ زيجيةي-C    ومتمزمة

 
  Piptocephalis de Bary الجنس:

 Mucoricola Nieuwland :المرادؼ العائ 
وبعػػػض الفطريػػػات الكيسػػػية وتكػػػوف  Mucoralesمػػػي نيػػػراد رتبػػػة ايمػػػم أنػػػواع الفطػػػر متطفمػػػة  

ممتػػات يػػي يػػزوؿ العا ػػؿ ي الحوامػػؿ الحايظيػػة ثنا يػػة التفػػرع مػػرات  ديػػدأل وتكػػوف لايػػا راسػػية 
منتجػػة حايظػػة بوييػػة متجمعػػة  مػػي ن ايػػة اييػػرع ي الحايظػػة البوييػػة المتجمعػػة مػػد تكػػوف أحاديػػة 

ا بواغ بيػكؿ جػاؼ أو  مػي يػكؿ مطػرات بوييػة ي البػوغ  البوغ أو متعددأل ا بواغ اسطوانية تتحر

 

A B C  
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 ػػػزؿ الفطػػػر مػػػف بي ػػػات متعػػػددأل من ػػػا روث   الزيجػػػي راسػػػي اليػػػكؿ يتكػػػوف بػػػيف لواحػػػؽ متقابمػػػة 
 القوارض ومف الترم ي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عػدد مػن الػر وس الخصػبة ذات تفرعػات  نائيػة تحمػل - Piptocephalis A(  43-3يكؿ  
  . البوغ الزيجي- Bحوافي 

 
  Phycomyces Kunze 1823 الجنس:
 Phycomyces blakesleeanus Burgeff 1925 : النوع

يعػػد مػػف الفطريػػات الحساسػػة والتػػي تسػػتجيم بسػػر ة لم ػػو  ول ػػا أنتحػػا   ػػو ي يػػي حػػاؿ مػػذؼ 
الجساـ الثمريػة   يتػاثر الحامػؿ الحػايظي بػالمحيط البي ػي مػف  وامػؿ مثػؿ الريػاح و مايجػاور  مػف 

 حية ألرو توثر يي سر ة وأتجا  نموالفطر يمف كا نات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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-B، حوامل حافيية وحػوافي - Phycomyces blakesleeanus A :( الفطر44-3عكل ) 

 .x 250قوة التكبير  المواحؽ،أبواغ زيجية م  م مقاتها ذات 
 
 Pilobolus Tode 1784 الجنس: 

  Pilobolus kleinii Tiegh. 1878 :النوع
طػػػر بيػػػكؿ أسػػػاس مػػػف يطريػػػات روث الحيوانػػػات أكمػػػة الحيػػػا ش تنيػػػا ا بػػػواغ مػػػف يعػػػد  ػػػذا الف

وذلػػؾ نتيجػػة لانطػػاؽ الحايظػػة حوتػػمة منتفلػػة  مػػي حامػػؿ طويػػؿ يسػػمي الفطػػر بقػػاذؼ القبعػػة 
انطام ػػا  مػػي  يسػػتجيم  ػػو يا  يطمػػؽ ا بػػواغ باتجػػا  الحيػػا شالسػػبورية منػػه بسػػر ة كبيػػر  بعػػد 
ا الحيوانػػػات اكػػػات اإل يػػػام يتتحػػػرر السػػػبورات يي ػػػا يػػػي القنػػػاأل اإل يػػػام والمزرو ػػػات وتتناول ػػػ

 ي  ال  مية لمحيواف وتلرج مع البراز وتتطور الي يزؿ يطر  كامؿ و كذا تعيد دورأل حيات ا
ويعػػيش  مػػي روث الحيوانػػات حيػػث يكػػوف  نػػد تواجػػد  بعػػد أربعػػة أيػػاـ  مػػي البػػراز يكػػوف أكيػػاس 

التػػي تكػػوف يػػي ن ايات ػػا حوتػػمة  البوييػػةالحػػوايظ تنيػػا من ػػا حوامػػؿ   Trophocystيذا يػػة 
و نػدما تنفجػر الحوتػمة    Sporangiaبوييػةمنتفلة مممو أل بسا ؿ وتحمؿ يي ممت ا الحوامػؿ ال

تمتتػؽ الحايظػة لنلػي اإلمػاـ باتجػا  ال ػو   بوييػةاليالسا ؿ بدالم ا ينبثؽ لملارج ماذؼ الحايظػة 
  بويية بالنباتات يال
 ي
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 حافية بوغية وحيدة البوغ تنعا عمى حوصمة .  Pilobolus kleiniiالفطر: (45-3يكؿ  
 

  Radiomyces Embree الجنس:
 Radiomycopsis Pidopl. & Mil'koالمرادؼ العائ  
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يكوف الفطر حوايظ متعددأل ا بواغ أو أحادية ا بواغ ذات  نؽ أو سويؽ  مي سطا الحواتؿ ي 
الحوامػؿ الحايظيػة ييػر متفر ػة تحتػو    واتؿ أحادية الحاجز تكوف الحواتؿ  دد الر مف الح

ا بػواغ الزيجيػة يػفاية    مي أيبا  جذور يي ما دأل نيو  الحوامؿ الحايظية مف السػزوؿ ال وا يػة 
 المعمقات متقابمة وممحقات المتعمقات متفر ة ي  ممسا  الجدراف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأعػبا  جػذور  B، ةامػل حافييػو ح- Radiomyces embreei  A : ( الفطػر46-3عػكل )
 R. mexicanaلمنػوع  بػوغ زيجػػي - C،ابػواغ  وحويصػالت متفرعػة مػن الحوصػػمة الطرافيػة 

 تيهر في  الم مقات متقابمة .
  Rhizomucor Lucet & Costantin 1900 انجُص:

 Rhizomucor pusillus (Lindt) Schipper 1978النوع: 

 Mucor pusillusالمرادؼ اليا ع : 

والتكيػػؼ   stolonsبوجػػود المػػدادات    Mucor ػػف الفطػػر  Rhizomucorيتميػػز الفطػػر 
الفقير ييبه الجػذور  نػد ما ػدأل نيػو  الحوامػؿ الحايظيػة ن ػاية نلػي كونػه محػم لمحػرارأل   ي ػـ 

و ػػي ممر ػػة لصنسػػاف   R.pusillusو   R.tauricusو   R.mieheiثػػاث أنػػواع  ػػي 
مايكروف   ذات حاجز تحت الحايظة   الحايظة  15-8ات مطر  ايبواغ الحايظية ذ يوالحيواف 

مػػػايكروف   بي ػػػي نلػػػي كمثػػػر  اليػػػكؿ   تسيػػػم  33-23مػػػايكروف  تحتػػػو   ويمػػػد   43-63
مايكروف    ذات جدار ليف  م وا ي أحمػر  الػي  65-45البوغ الزيجي  يالكونيدات الكاميدية 

  ـ ي 63-55ـ والقتوو  55-35مي ـ والمث 27-23أسود   المديات الدنيا لنمو الفطر 

 

A 
B 

C 
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الحوامػػؿ الحايظيػػة متفر ػػة بيػػكؿ متبػػادؿ الترتيػػم ذات حػػاجز اسػػفؿ الحايظػػة البوييػػة ي الحايظػػة 
البويية ذات  ويمد بي ي نلي كمثػر  اليػكؿ ي ا بػواغ الحايظيػة راسػية أو يػبه راسػية ي يلتمػؼ 

 ية ي الفطر محبا لمحرارأل  بانه يكوف ايبا  جذور بسيطة وبدا  Mucor ذا الفطر  ف الفطر 

 

 

 

 

 

 

 

أيػػبا  – B  ويمػػد حايظػػة بوييػػة ممزمػػة  Rhizomucor pusillus :( الفطػػر47-3يػػكؿ  
 يجذور

 

 .Rhizopus Ehrenbالجنس:
 

وأيػػػبا  الجػػػذور  stolonsف أساسػػػيتاف و مػػػا وجػػػود المػػػدادات يبتػػػفت Rhizopusيتميػػػز الجػػػنس 
كمػػػا يكػػػوف حوامػػػؿ حايظيػػػه مفػػػردأل أو بيػػػكؿ  ظيػػػة  المقابمػػػة لنقطػػػة نيػػػو  الحوامػػػؿ الحاي الممونػػػة

مجاميع مف  قدأل مقابمػة أو يػوؽ نيػو  أيػبا  الجػذور ن ػاية نلػي تػفات ايبويايسػس والعويمػد   
  تتتػػؼ مسػػتعمرات  المػػوفوايبػػواغ الحايظيػػة ييػػر المتحركػػة  وحيػػدأل اللميػػة  يػػفاية أو م وا يػػة 

لطبؽ بنمػوات مطنيػة رماديػة تيػرع النمػوات معد ت نمو سريعة وتسطي سطا  ا ذات الفطر بأن ا
  وي ػػـ الجػػنس  ػػدد مػػف بي ػػا   وا يػػة وتتحػػوؿ مػػع تكػػوف الحػػوايظ البوييػػة نلػػي داكنػػة سػػودا  

 .R  يتميػػز بػػويرأل تكػػويف ايبػػواغ الزيجيػػة ا محيػػة (و    R. azygosporus اينػػواع من ػػا :

schipperae  يكوف ابواغ حايظيه م معة أو رأسية اليكؿ (   و  R. microsporus يتميز  
 يد أو مميؿ التجرثـ (و بأنه يكوف ابواغ كاميدية محد

 
 
 
 

 

A B 
 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/Fungal_Descriptions/Zygomycetes/Rhizopus/azygosporus.html
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 Rhizopus oryzae Went & Prnisen Geerligsالنوع:

 R. arrhizus A. Fisher المرادؼ العائ :
 

ذات جػػػػدراف ممسػػػػا   ييػػػػر     مػػػػايكروف 25-22.5×  ممػػػػـ  0.5-2.5حامػػػػؿ الحايظػػػػة البوييػػػػة 
  منتتػػػم بسػػػيط  أو متفػػػرع   أتػػػفر الػػػي م ػػػوا ي داكػػػف مقسػػػمة بحػػػواجز   بسػػػيطة أو متفر ػػػة 

ي تنيا مف مدادات مقابمة ييبا  الجذور و ادأل تكوف بيكؿ مجاميع ثاث حوامؿ أو أكثػر  الموف 
مػػػع  الػػػوف   م وا يػػػة داكنػػة الػػػي سػػودا  مػػايكروف 282-0..22الحايظػػػة  ييحمػػؿ حايظػػػة طرييػػة 

   اتعطػػػي مظ ػػػرا تػػػدميقي ايػػواؾ تػػػسيرأل ودميقػػػة جػػػدا  تتػػػبا يػػػبه  رأسػػػية اليػػػكؿ بعػػػد الن ػػػل   
  م ػػوا ي    مػػايكروف 225-32( 0. ×205-..تحتػػو   مػػي  ويمػػد  ديػػدأل ايبػػواغ   العويمػػد 

 يػػبه رأسػػية  المػػوف    م وا يػػة يػػاحبة  مػػايكروف 5..-..5×22.6-...ايظيػػة ايبػػواغ الح يرأيػػي
  ممـ   52-65×205-225ايبواغ  المدثرأل ( الكاميدية يأو يبه أ ميميجية مع لطوط مزرمة   

 ي.Watanabe,2002 ـ ي 40ـ ولكف ينمو بيكؿ جيد يي  45  ينمو الفطر يي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أيبا  جذور و حوامؿ حايظية وحوايظ  - Rhizopus oryzae  Aالفطر: (  48-3يكؿ  
rhizoids  B - بوغ زيجي يير نا ل  C -  يبوغ زيجي نا ل 

 
 
 
 
 

 

A 
B C 
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 .Saksenaea S.B. Saksena 1953الجنس:
 

الحايظػة البوييػة دورميػه   يكوف أيبا  جذور وحوامؿ حايظية تنيا مف حوتمة ذات بػروز  مػو  
  أيػػبا  الجػػذور ممونػػة بيػػكؿ داكػػف    يػػة مزدوجػػة اليػػكؿ ذات  نػػؽ طويػػؿ تنيػػا مػػف تفر ػػات ثنا

   يبرز العويمد مف الحايظة 
 

 S.B. Saksena 1953Saksenaea vasiformis النوع:

 ي  أيػبا  الجػػذور بتمػاس وتقابػػؿ   متفػرع   م ػػوا  مػايكروف 32حامػؿ الحايظػة البوييػػة أكبػر مػػف 
جػػذور        يحمػػؿ  0  متفر ػػة الػػي  مػػايكروف 52مػػع الحامػػؿ الحػػايظي م وا يػػة  ايػػبا  الجػػذور 

  دورمية اليكؿ مػع تراكيػم أسػطوانية  تنت ػي بفتحػات    مايكروف 5ي60حايظة طريية    الحايظة 
ممػػـ      5لحايظيػػة أكبػػر مػػف ايبػػواغ ا  يممػػـ  م ػػوا ي   رأيػػي مػػايكروف   تحتػػو   مػػي  ويمػػد 

 4-3×  2-1ا بػواغ الزيجيػة تػسيرأل مسػتطيمة نبعاد ػا يفاية   أسطوانية  تتكػوف منلميػة واحػدأل 
مايكروف تنفتؿ مف منطقة الرمبة مػع كتمػة ملاطيػة مميػة   يتػعم تيػليص الفطػر ينػه ييػابه 

 ي.Watanabe,2002 ي   ي Apophysomyces elegansالفطر 

. 

 

 
 

بويية دورميه وحايظة ة يحايظ:حوامؿ  Saksenaea vasiformis A-B الفطر: (49-3يكؿ  
أيػػبا  جذورياليػػكؿ نقػػا  ػػف – Cوأبػػواغ حايظيػػة اليػػكؿ تنيػػا مػػف أيػػبا  جػػذور ممونػػة يامقػػة   

Watanabe,2002ي 
 

http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=305482
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  .Syncephalastrum Schroeter 1886الجنس:

 )ايظ متجمعػػػػة تعػػػػرؼ بػػػػاؿ و ػػػػػػػػػحبأنػػػػه يكػػػػوف     Syncephalestrumيتميػػػػز الجػػػػنس     

merosporangia )   مػي ن ايػات منتفلػة لمحوامػؿ الحايظيػة  تترتػم ايبػواغ الحايظيػة  يػي 
تؼ مفرد دالؿ الحايظة المتجمعة   ينتير الفطر يي الترم ويػي روث الحيوانػات يػي المنػاطؽ 

 Syncephalestrumالمداريػػة ويػػبه المداريػػة    و ػػادأل يحػػدث اللمػػط اللػػاطي  بػػيف الفطػػر 
أف لػػـ تفحػػص العينػػة بيػػكؿ جيػػد وبعنايػػة   و ػػو مػػف الفطريػػات   Aspergillusوأنػػواع الفطػػر 

الممر ة لننساف ي مستعمرات الفطر يا قة يػي سػر ة النمػو مكونػة مسػتعمرات مطنيػة الػي زيبيػة 
بي ا  الي رمادية برامة  تتبا  حقا رمادية داكنة مع تكيؼ الحوايظ البويية تولد مف حوتػمة 

ييػػػػػػػة  ي الحوامػػػػػػػؿ منتتػػػػػػػبة وأيػػػػػػػبا  جػػػػػػػذور ليفيػػػػػػػة المظ ػػػػػػػر   التفر ػػػػػػػات متبادلػػػػػػػة الترتيػػػػػػػم  طر 
sympodial     بوغ حايظي 18  13-5  الحايظة المتجمعة ت ـ بيكؿ نورأل يير محدودأل )

ينتيػر الفطػر يػي المنػاطؽ ـ ي 43-23رأسي الي بي و  ي الدرجػة الحراريػة المثمػي لنمػو الفطػر 
 وا ية  زؿ الفطر مف الترم وروث الحيوانات  و و ممرض لننساف يايستوا ية ويبه ايست

 
  Syncephalastrum racemosum (Cohn) Schroeterالنوع:

  منتتػم   متفػرع   م ػوا ي   نادرنػا مػا يحمػؿ أيػبا    ممـ 6.5حامؿ الحايظة البويية أكبر مف 
-02ية  مي طرؼ حوتمة الجذور      يحمؿ حايظة طريية    الحايظة  متجمعة ميروسبورانج

-20بػوغ حػايظي     الحوتػمة :  8-2  أسػطوانية تحتػو المػوف  م وا ية ياحبة مايكروف  222
 0.0-0.0ايبواغ الحايظيػة ي  م وا ية ياحبة  رأسية  او يبه رأسية اليكؿ  ميوكة مايكروف 52
اليػػػػكؿ   ػػػػادأل رأسػػػػية أو زورميػػػػة -  بي ػػػيةالمػػػػوف   يػػػػفاية   م وا يػػػػة يػػػػاحبة   مػػػايكروف(  5.5 

 مع وجػود أ ػدام  تكػوف ميػوكة بيػكؿ دميػؽ   الفطػر متبػايف الثػالوس       ي مقطو ة او حادأل

Watanabe,2002ي 
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حامػػػؿ حػػػايظي و حايظػػػة    Syncephalastrum racemosum :الفطػػػر(  50-3يػػػكؿ  
 .(ميروسبورية متجمعة   حوتمة وابواغ حايظية  حايظة

 
 .Syzygites Ehrenberg : Fr الجنس:

 .Azygites Moug. & Fr. : Frو  Sporodinia Linkالمرادفات العائ ة 
يمكػف ننمػا    يكوف الفطر يي الطبيعة متطفا   مي الفطريػات البازيديػة و مػي الفطريػات الكيسػية 

 مػػػي أوسػػػاط زر يػػػه ينيػػػة بػػػالمواد السذا يػػػة و نػػػاؾ نػػػزاع أو جػػػداؿ يتنػػػاوؿ أ ػػػـ  االفطػػػر ملتبػػػر يػػػ
يمكػػف   و   لبي يػػة الما مػػة لتحفيػػز الفطػػر  مػػي تكػػويف ا بػػواغ الزيجيػػة يػػي المزر ػػةالظػػروؼ ا

ـ بظػػاـ مسػػتمر حيػػث يمكػػف ننتػػاج 102تحفيػػز الفطػػر إلنتػػاج البػػوغ الزيجػػي تح ػػيف المزر ػػة  نػػد 
  مػو  ر  0.2مػع  GYPـ يػي وسػط 192بوغ زيحي يي مزر ة الطبؽ ألبتر   نػد  500أكثر مف 

 كموريد البوتاسيوـ ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بػػوغ - B،االبػػواغ الػػال جنسػػية  -Syzygites megalocarpus Aالفطػػر: ( 51-3يػػكؿ   

% هيدروكسػػيد 2تتكػػون االبػػواغ الزيجيػػة فػػي وسػػط يحتػػوي  ،زيجػػي مػػ  الم مقػػات المتقابمػػة 
 البوتاسيوم . 

 
 
 
 

 

A B 

 



 467 

  .Umbelopsis Amos & Barnett 1966الجنس:
 

  Umbelopsis nana (Linn.) v. Arxالنوع:
 Mortierella nana Linn.; U. versiformis Amos & Barnett ادؼ العائ :المر 

 يػػػفاؼ   منتتػػػم  متػػػير  متفػػػرع  يكػػػوف   مػػايكروف 52-2حامػػؿ الحايظػػػة البوييػػػة أكبػػػر مػػػف 
يػػػػػرع       يحمػػػػػؿ  20-0 رأسػػػػػية  نػػػػػد الوسػػػػػط تمتػػػػػد الػػػػػي مسػػػػػاية  مػػػػػايكروف 0-2.3حوتػػػػػمة  
ايبػػػػػواغ  يأل تتوالػػػػػد مػػػػػف حايظػػػػػة سػػػػػابقة    طرييػػػػػة مفػػػػػردأل  ػػػػػاد مػػػػػايكروف (22-   .-0حايظػػػػػة

 (  ممػػػػـ    يػػػػفاية   تتكػػػػوف مػػػػف لميػػػة واحػػػػدأل  تسػػػػقط  نػػػػد الن ػػػػل  ي0.5- 6-0.5الحايظيػػػة

Watanabe,2002ي 

 
أيػاـ  مػي وسػط  6:  ػزلتيف لمفطػر بعمػر :Umbelopsis nana.  A :الفطػر( 52-3يػكؿ   
PDA   B- E  حامػػػػػؿ حػػػػػايظي و حايظػػػػػة :F ايظيػػػػػة مػػػػػع أبػػػػػواغ : حامػػػػػؿ حػػػػػايظي وأبػػػػػواغ ح

 يWatanabe,2002كاميدية وسطية ويزؿ يطر  منتفخ يارغ  ي اليكؿ نقا  ف 
 
 

 Umbelopsis vinacea (Dixon-Stewart) v. Arxالنوع:
 U. multispora T. Watanabe المرادؼ العائ :

 يػفاؼ   منتتػم   متفػرع بيػكؿ محيطػي   مػايكروف 00.5-5حامؿ الحايظة البويية أكبر مػف 
 مػػػايكروف 0.5-0  طرييػػػة مفػػػردأل   يكػػػوف حوتػػػمة أوليػػػة    مػػػايكروف 05-5..حمػػػؿ حايظػػػة   ي

- 0.5ايبواغ الحايظيػة ي رأسية  ند الوسط     وحوتمة ثانوية  وثالثية  دوف أف تكوف حايظة 
حايػػػات    تتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل  تسػػػقط  نػػػد  .-0  يػػػفاية   ذات زوايػػػا مػػػع   مػػػايكروف   6
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 رأسػية أو أ ميميجيػة   المػوف م وا يػة مػايكروف   3.5-0.5لكاميديػة   المػدثرأل(  ايبواغ ا يالن ل 
  ذات جدار سميؾ  ي

Watanabe,2002

 
 

:  -B C: حامػػؿ حػػايظي و حايظػػة  :Umbelopsis inacea.  A :الفطػػر(  53-3يػػكؿ  
يػةي : أبػواغ  كاميد F: أبػواغ حايظيػة  E:حامؿ حايظي و أبواغ حايظية  Dحوتات وحوايظ 
 Watanabe,2002 اليكؿ نقا  ف 

 
  .Zygorhynchus Vuillالجنس:

 
  Zygorhynchus moelleri Vuilleminالنوع:

  منتتػم بسػيط متفػرع   يػفاؼ    ممتػو   مػايكروف 5.0-0.6×85-5.حامؿ الحايظة البويية 
  لمػوفا  م وا يػة  مػايكروف 53.0-03.2الحايظػة ياوحمزوني منحني       يحمػؿ حػوايظ طرييػة  

يػبه  مػايكروف 26.0-0..×23.5-85رأسية اليكؿ   ميوكة بيكؿ دمبؽ   تحتػو   مػي  ويمػد 
  يػػػػػفاية أ ميميجيػػػػػة       مػػػػػايكروف ..0-0.0×0.0-6.0ايبػػػػػواغ الحايظيػػػػػة  يراسػػػػػي مػػػػػع يامػػػػػة   

 22ايبػػػواغ  المػػػدثرأل ( الكاميديػػػة يتتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل   اي  ػػػا  الجنسػػػية متكونػػػة  ػػػادأل 
  نتػػػؼ راسػػػي  المػػػوف م ػػػوا ي مػػػايكروف  05-65( 03-ايبػػػواغ الامحيػػػة ي  راسػػػية   مػػػايكروف

 Watanabe,2002  مثألؿ مع انابيم اولية ممونة  يحمؿ معمؽ مفرد  ي
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: حامػػؿ حػايظي و أبػواغ حايظيػػة :Zygorhynchus moelleri.  A :الفطػر( 54-3يػكؿ   

 غ  محيػػػػػة  ي اليػػػػػكؿ نقػػػػػا  ػػػػػف   :أبػػػػػواC- -Eحامػػػػػؿ حػػػػػايظي وحػػػػػوايظ  B :وبػػػػػوغ بي ػػػػػي  
Watanabe,2002ي 
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 الفصل الراب 
 

   Ascomycotina  الفطريات الكيسية

 ػذ   ت ييالفطريات التي  مننسبة  وتتؿ  الفطريات  اميعأكبر مج واحدأل مف  ذ  اليعبة تعد
ومسػػـ مػػف يطريػػات  ػػذ  اليػػعبة تقػػع  ػػمف قيقيػػة يمػػف الفطريػػات الح %75اليػػعبة نلػػي أكثػػر مػػف 
مػػػف نلػػػي الفطريػػػات  Penicilliumو  Aspergillusعمػػػي سػػػبيؿ المثػػػاؿ ي الفطريػػػات النامتػػػة  
السذا ية والبي ية متطمبات ا تعد ي ألرو  الفطريات النامتة مف ج ةالي و وتعود الكيسية مف جانم 

 pH       الحام ػية لمظػروؼ البي يػة   متحممػة  نحرايػات يػديدأل أو متطريػة  بع ػ ا بسػيطة و 
 و العناتػػػر relative humidity والرطوبػػػة  radiation و اأيػػػعاع   Salinatyوالمموحػػػة 

materials   organic  ي 
تعػػد مػػف الفطريػػات التػػي تقػػوـ بم مػػة تحطػػيـ الجزي ػػات العمامػػة   كمػػا وتعػػد مػػف اآليػػات الزرا يػػة 

ومػػػف بين ػػػا يطريػػػات البيػػػاض الػػػدميقي والبقػػػع الجيريػػػة  مػػػي القاتمػػػة ين ػػػا تسػػػبم أمػػػراض لمنباتػػػات 
نسػػػػػػاف والحيػػػػػػواف مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ ايممر ػػػػػػات مػػػػػػف تعػػػػػػد كمػػػػػػا ي  Ergot diseaseالنباتػػػػػػات و 

Pencilliosis   Aspergillosis   Ergotism  ي 
المػػػػذاف  Penicilliumو  Aspergillus  فطػػػػر ل يتعر الجسػػػػـالج ػػػػاز المنػػػػا ي  و نػػػػدما يتػػػػأثر

 دا  الرايايػػػػيات احػػػػد مسػػػػببات   Aspergillusفطػػػػر ويعػػػػد   ال  مػػػػورا الطبيعيػػػػة مػػػػف الفيعتبػػػػراف 
Aspergillosis  فطػػػػػػػػػر ويعػػػػػػػػػد   ال ونفػػػػػػػػػس الحػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػوPenicillium   احػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػببات دا 

Pencilliosis كمػػػا حػػػا ت العػػػوز المنػػػا ي وا يػػػدز والسػػػرطاف ي مثػػػؿ  ػػػذ   ايمػػػراض  وترايػػػؽ
ايجسػػاـ ناجمػػة  ػف تنػػاوؿ ي حالػػة مر ػية  ػػ و  Ergotismمػرض  Claviceps يسػبم الفطػػر

مػػع بػػذور الحنطػػة تطحػػف  نػػدما وذلػػؾ الفطريػػات الكيسػػية و ػػو مػػف  Clavicepsلفطػػر الحجريػػة 
بتراكيػػػز  اليػػػة يسن ػػػا تسػػػبم التسػػػمـ والتقيػػػ  وتحػػػدث  ايجسػػػاـ الحجريػػػة  تكػػػوفو واليػػػعير والػػػذرأل 

ييمـ واليوياف و ي مف نباتػات تيو ات لمقية يي ايجنة و ندما تتسذو حيوانات المزر ة  مي ال
يتػػ د  نلػػي نسػػقاط الحوامػػؿ كمػػا تػػ د  نلػػي ظ ػػور  Clavicepsالعا مػػة النجيميػػة المتػػابة بفطػػر 

اييػراخ الناتجػة كمػا أف  ييامدأل يحػد ايرجػؿ ( أو يامدأل يحد العيوف  أوأجنة ميو ة  بدوف اذاف 
مػػا تعػػاني المػػوت أو تكػػوف يامػػدأل الػػدجاج الػػذ  يتنػػاوؿ ايجسػػاـ الحجريػػة ل ػػذا الفطػػر أ مػػف بيػػوض

 لممنقار أو  رؼ الديؾ ي 
تسػػػمي   اكبػػػر يػػػعم الفطريػػػات وتتواجػػػد يػػػي بي ػػػات ملتمفػػػة    بػػػيف الفطريػػػات الكيسػػػية  ػػػي مػػػفو 

لوجود ػػػا دالػػػؿ الكػػػيس  Ascospores ةالكيسػػػي بوغايبػػػمػػػف التكػػػاثر الجنسػػػي  الناتجػػػةايبػػػواغ 
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Ascus  و ذ  ايكياس  كيس  كؿ دالؿ أبواغ كيسيةية ثمان -أربعة تكوف   دد ا بواغ الكيسية
 الكيسية نلي ي تقسـ الفطريات  Fruit body او  Ascocarpمد تتجمع يي كيس ثمر  يسمي 
 نفالجسػػـ ألثمػػر   حسػػم نػػوع   ػػدـ وجػػود الجسػػـ ألثمػػر  وكػػذلؾأو لمسػػة أتػػناؼ حسػػم وجػػود 
 وجد و ذ  ايتناؼ  ي : 

 
لماجساـ الثمريػه والقسػـ يكوف مسـ من ا يامد   Hemiascomycetes ي1

   Naked asci يكوف أكياس  ارية ايلر

 
 Saccharomyces cerevisiae النوع:

تعد اللميرأل مف الفطريات واسعة اينتيار يي الطبيعة   وحيدأل اللمية تتكػاثر بطريقػة التبػر ـ ومػد 
 يي التلمرات يتكوف يزوؿ يطرية كاذبة  تعتمد سالة من ا يي تتنيع المعجنات لدور ا الفعاؿ 

 
مسػػحة مػػف لميػػرأل  الم بػػؿ متػػبسة Saccharomyces cerevisiae ( الفطػػر : 1-4يػػكؿ   
 ي  acid fast stainبتبسة 
 Taphrina الجنس:
 Taphrina deformansالنوع : 

بكونة يطر كيسي  يكوف أجساـ ثمرية  تتكيؼ ايكياس العارية  T. deformansيتميز الفطر 
  تنتيػػر ايبػػواغ الكيسػػية يػػي ال ػػوا  وتعمػػؽ يػػي ة بمػػرض تجعػػد أوراؽ اللػػوغ مػػي ايوراؽ المتػػاب

 الجسـ النباتي لملوغ ويي الربيع التالي تنبت لتعيد دورأل حياأل الفطر ي
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 أكياس بويية  ارية ي Taphrina deformans( الفطر 2-4يكؿ    

 
  Plectomycetes  المغمقة ذات ا جسام ال مرية الفطريات الكيسية

Cleistothecia ))  

  Podosphaera  fuscaانُوع: 

 Sphaerothesa fuscaانًرادف انشائغ: 

ة اسػطوانية تبدو المستعمرات بي ا  الموف  مي ايوراؽ والسيقاف ي الحوامؿ الكونيديػة ييػر متفر ػ
مػػػػايكروف يايبػػػػواغ الكيسػػػػية  22-15×  34-24مػػػػايكروف ي الكونيػػػػدات ا ميميجيػػػػة  100-240
مايكروف ي  ذا الفطر ممرض لعدد مف النباتات ويي البيت الزجاجي يسبم  16-20×  18-26

 مرض البياض الدميقي ي 

 
حوامػػؿ كونيديػػة وكونيػػدات وجسػػـ ثمػػر   مػػي  Podosphaera fusca الفطػػر: (3-4عػػكل )

 يC يي اليكؿ مايكروف 50و  A-Bمايكروف   يي ا يكاؿ  20نبات اللس   تدريجة القياس 
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 & Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewskii; Braun النػوع:

Takamatsu, 2000) 
 

مػايكروف   أ ميميجيػة  اليػكؿ  40-26× 18-15الحوامؿ الكونيدية منتتبة  مفردأل ي الكونيػدات 
مػايكروف مطػرا    المواحػؽ  160-90ي الجسـ الثمر  يبة رأسي م ػوا ي داكػف نلػي أسػود المػوف   

مايكروف ي  75-60× 33-26مايكروف ي ايكياس ذات  نؽ متير    312-230ثنا ية التفرع 
 مايكروف ي 28-20×18-10ايبواغ الكيسية أ ميميجية نلي بي ية  

 
    Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewski) :( الفطػر 5-4عػكل )

a -  جسـ ثمر  مع المواحؽ يb –  كونيدات وحوامؿ كونيدية يc – كونيدات يd – سطا الجسـ
 كيس وأبواغ كيسية ي – fجسـ ثمر  وبدالمة ايكياس ي  – eالثمر  ي 
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 Microsphaera magnificaالنوع: 

مسػػتوية محدبػػة لايػػا اسػػطوانية نلػػي  3-2المسػػتعمرات كثيفػػة ي الكونيػػدات مفػػردأل بيػػكؿ ساسػػؿ 
نلػػػي بي ػػػيه يػػػبه  ةمػػػايكروف ي ا بػػػواغ الكيسػػػية ا ميميجيػػػ 15.5-14×  31.5- 26.5الن ايػػػات 

مػػػايكروف ي يسػػػبم مػػػرض البيػػػاض الػػػدميقي  17-12×  27.5-21  يػػػفاية نلػػػي تػػػفرا  يػػػاحبة 
  مي  دد مف اييجار ي

 

 

 

 

 

 

 

غ كيسػية ولواحػػؽ أجسػاـ ثمريػػة و ابػوا  Microsphaera magnifica( الفطػر: 6-4عػكل ) 
  مايكروف ي 25متفر ة وكونيدات ي تدريجة القياس 

 

 Microsphaera plataniالنوع: 

 Erysiphe platani المرادؼ العائ :

يعػػد مػػف الفطريػػات اليػػا عة يػػي يػػرؽ ويػػماؿ أمريكػػا   يسػػبم مػػرض البيػػاض الػػدميقي يػػي أيػػجار 
ح وا ػحة ي الكونيػدات تولػد مفػردأل او البموط والنليػؿ ي المسػتعمرات متديقػة نلػي كثيفػة ي يكػوف مػر 

-11×  34 – 20.5  لايػا اسػطوانية ذات ن ايػات محدبػة  3-2بيكؿ ساسػؿ متػيرأل تحتػو  
  مػػػػػايكروف  42-31×  53-35مطػػػػػرا ي ايكيػػػػػاس  81- 58مػػػػػايكروف ي ايجسػػػػػاـ الثمريػػػػػة  20

و تػفرا  يػاحبة ابػواغ كيسػية ي ا بػواغ الكيسػية ا ميميجيػة نلػي بي ػيه يػبه يػفاية أ 6-3تحتو  
 مايكروف ي  13-16×  19-22
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جسـ ثمر  مع لواحؽ ثنا ية التفرع   تدريجة  Microsphaera platani( الفطر  7-4يكؿ   
 مايكروف ي 25مايكروف ي كونيدات وكيس وبدالمه ابواغ كيسة تدريجة القياس  50القياس 

 
 Erysipheالجنس : 

 
 Erysiphe convolvuliالنوع: 
مػػرض البيػػاض الػػدميقي  مػػي نباتػػات المديػػد ي يكػػوف مسػػتعمرات متديقػػة كثيفػػة ي ايجسػػاـ يسػػبم 
تحتػػو    مػػايكروف  43-39×  73.5-63ذات لواحػػؽ ي ايكيػػاس   مػػايكروف  110-79الثمريػػة 

مػػػايكروف ي الحوامػػػػؿ  13-8.5×  27-18.5  ابػػػواغ كيسػػػية ا ميميجيػػػة نلػػػي يػػػبه كمثريػػػة  3-6
 مايكروف  12-9×  33-22نيدات اسطوانية نلي ا ميميجية الكونيدية اسطوانية ي الكو 

 
 
 
 
 
 
 ي 
 

 25جسػػـ ثمػػر  وأكيػػاس    تدريجػػة القيػػاس  Erysiphe convolvuli : ( الفطػػر 8-4يػػكؿ  
 مايكروف 
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 Erysiphe carpinicolaالنوع: 

يسبم الفطر مرض البياض الدميقي  مي  دد مف النباتات ي السزوؿ الفطرية بي ػا   مػي سػطا 
  ايوراؽ ي وسػػػادأل العػػػدوو مفتتػػػة ي الحوامػػػؿ الكونيديػػػة منتتػػػبة ذات لايػػػا مدميػػػة مسػػػتقيمة 

مػػػػػايكروف ي  16-12×  44-30طػػػػػو  ي الكونيػػػػػدات مفػػػػػردأل اسػػػػػطوانية نلػػػػػي ا ميميجيػػػػػة  44-70
مرات أطوؿ مػف الجسػـ ألثمػر  ي يحتػو   مػي  3-2مطرا ي الممحقات  110-86ايجساـ الثمرية 

 مايكروف يكؿ كيس  34-24×  48-46  تيرأل او جالسة أكياس معنقة م 4-6
 مايكروف ي  13-10×  20-16ابواغ الكيسية ا ميميجية نلي بي يه  5-4يحتو   مي 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  يجسـ ثمر  وأكياس  Erysiphe carpinicola : ( الفطر 9-4يكؿ  
 

 

Thielavia Zopf :  الجنس  
Thielavia terricola (Gilman et Abbott) Emmons : الفطر 

رأسػػية    المػػوف  ( مػػايكروف  سػػطحية  سػػودا  232- 2.2-5.( 52-   ةمسمقػػ ةـ الثمريػػاجسػػاي
ايكيػاس   يمسطاأل بيعيرات بي ا     الجدار م وا ي مزدوج ايييية  مف لايا برنكيمية كاذبػة 

 -02 )0..5-65 -02 )x26..-2..5   مػػػػػايكروف    بي ػػػػػيه  أو تػػػػػولجانية    ػػػػػيقة  نػػػػػد
-25.5x -5 )3.0-3البوغ الكيسػي    يأبواغ كيسية  8القا دأل مع لايا مدمية   تحتو   مي  
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  أ ميميجية   ذات ثقوم جرثومية   ند أحػد الن ايػات  الموفمايكروف زيتونية أو ل را  داكنة  8
 الطور الجنسي يا مي ومقطو ة مف الن اية ايلرو وتتميز بلطوط زرما  

مجمو ة مف الفطريات وتتؿ الفطريات التي  مف  ذ  اليعبة نلي أكثر  ذ  اليعبة ت ـ أكبر 
 مف الفطريات الحقيقية ي  %75مف 
 
 
 

 
: جسػػـ  ثمػػر  محطػػـ B:الجسػػـ المسمػػؽ Thielavia terricola. : A الفطػػر(  10-4يػكؿ  

 : أبواغ كيسيةي D: أكياس و أبواغ كيسية  Cوتلرج مف ايكياس وايبواغ الكيسية  
 Zopfiella Winter الجنس:

 

 Zopfiella curvata (Fuckel) Winter النوع:

 
رأسية   مسطاأل بيعيرات  الموف  مايكروف   سودا  600-022ذات أبعاد   ةمسمق ةـ الثمرياجساي

حػواجز   3-0زوايا   توجد يعر يا ؾ سػميؾ الجػدر  ذات – 3 الجدار يتكوف مف  الموفبي ا   
مػايكروف    رأسػية   تحتػػو    023-282حػو الن ايػة    ايكيػػاس   تسػػتدؽ ن المػوفم وا يػة داكنػة 

مػػػايكروف     x 5-5.8 23.8-26.5البػػػوغ الكيسػػػي    يأبػػػواغ كيسػػػية  ذات سػػػويؽ    8 مػػػي  
 لايا   مقسمة يي النتؼ السفميي  – 6م وا ية مف اي مي     منحنية   تتكوف مف 
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: جػز   C: الجسػـ المسمػؽ  مػي اآلكػار  Zopfiella curvata  A- B :الفطػر( 11-4يكؿ   

 :  أبواغ كيسيةي  F:ايكياس وايبواغ الكيسية   D –Eمف الجدار واليعر اليا ؾ 
 

Zopfiella latipes (Lunquist) Malloch et Cain :  النوع  
 

أسية    ر الموفمايكروف   ل را  رمادية ياحبة   022-232ذات أبعاد    ةمسمق ةـ الثمرياجساي
ايكيػػاس  يلحميػة    مسطػػاأل بسػزؿ     الجػػدار يتكػػوف مػف  جمػػد طػر   مػػف لايػػا برنكيميػة كاذبػػة 

82-202 x 20-28    أبواغ كيسػية  8مايكروف    تولجانية   أحادية الجدار     تحتو   مي
مػػػايكروف بينمػػػا البػػػوغ الكيسػػػي  .-6.5×8-0البػػػوغ الكيسػػػي اليػػػفاؼ  ي الليػػػوط العقيمػػػة  يا بػػػة 

لايا  –0 كروية      تتكوف مف  الموف مايكروف    ل را  يامقة x 22-26 02-23موف  الم
الطور الاجنسي  يتكوف يمثمثية اليكؿ أو أسطوانية     ذات سفا  أو تحتو   مي ثقم جرثومي 

رأسػية  أو بي ػيه  أو ا ميميجيػة مايكروف   5-6.5الكونيديا  يمف حامؿ كونيد  بسيط أو يا م 
 .Humicola st لطور الاجنسي:  تتكوف مف لمية واحدأل   ييفاية   
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 : الطور الاجنسيي B - D:  أبواغ كيسية -Zopfiella latipes  A :الفطر( 12-4يكؿ   

  
 Zopfiella pilifera Udagawa et Furuya النوع:
  رأسػية  مسطػاأل بسػزؿ     فالمػو  مػايكروف   سػودا   082-232ذات أبعػاد    ةمسمق ةـ الثمرياجساي

مػايكروف    تػولجانية   x 25 202-222 الجدار يتكوف مػف لايػا برنكيميػة كاذبػة   ايكيػاس 
البػوغ الكيسػي اليػفاؼ    أبواغ كيسية   الليوط العقيمة  يا بػة  0أو اسطوانية     تحتو   مي  

مػػايكروف    ل ػػرا   x 22-22.5 00.8-5..2مػػايكروف بينمػػا البػػوغ الكيسػػي الممػػوف   8..-.
الطػور    كػؿ بػوغ يتكػوف مػف لميتػيف مثمثيػة اليػكؿ أو أسػطوانية      اليػكؿ  كرويةالموف يامقة 

 الاجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   ي
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:أكياس و  أبواغ كيسيةي اليكؿ نقا  ػف Zopfiella pilifera  A -B :الفطر(  13-4يكؿ  

Watanabe,2002ي 
 Uncinula :الجنس
يحػو   ألثمػر الجسػـ  لمعنػم  ألػدميقييسبم مرض البيػاض    Uncinula  necator   الجنس

 ي الن ايةويحمؿ لواحؽ معقوية  أكياس مي  دأل 
 

 
مػوأل ولواحػؽ    أكيػاس و  أبػواغ كيسػيةجسػـ ثمػر  مسمػؽ و   Uncinula :الفطػر(  15-4يػكؿ  
 ي ×100التكبير 
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   Pyrenomycetes:صنؼ الفطريات القارورية
تعػػػػػرؼ  مػػػػػار وريػػػػػه اليػػػػػكؿ ثمريػػػػػةأجسػػػػػاـ   Pyrenomycetesتكػػػػػون فطريػػػػػات صػػػػػنؼ 

perithecia   مفرد ػػاperithecium يػػة يػػي  ػػذا التػػنؼ   ػػي:القارور  فطريػػاتال و أبػػرز ي  
Cheatomium      وSordaria   وAscobolus    و Spororemia     تتواجػد معظػـ  ػذ

 وأ ـ تػفات ا أن ػا تكػوف أجسػاـ ثمريػة ماروريػة مػزودأل الترم  وييروث الحيوانات  الفطريات  يي
 يتلرج من ا ايبواغ الكيسية    Ostioleبعنؽ أو بدوف  نؽ   ذات يتحة تعرؼ بالػ 

  

Achaetomium Rai  Tewari & Mukerji :  الجنس  
Achaetomium sp. النوع :  

مػايكروف   أسػود نلػي  x 252-022 662-252 اليػكؿ   الجسـ ألثمر  : مارور  أو يبه رأسي
مايكروف   مسطػاأل بيػعيرات  82-32مايكروف وطول ا  52م وا ي داكف الموف  ذات يتحة مطر ا 

 أسػطوانية  أو تػولجانية   المػوف   مػايكروف   يػفاية .-x  5 80 -38طريػة نا مػة ي ايكيػاس 
 ياليػػكؿ  أسػػطوانية  المػػوف مػػايكروف    يػػفاية 50-52البرايايسػػس   الليػػوط العقيمػػة (  اليػػكؿي

  م وا ية  نلي ل را  اليكؿمايكروف   أ ميميجية أو مسزلية  x 0.8-0 20-22ا بواغ الكيسية 
يعػػرؼ  يالطػػور الاجنسػػ يدالػػؿ كػػؿ كػػيس  سػػية يػػي تػػؼ واحػػدأبػػواغ كي 8تترتػػم   المػػوف داكنػػة

Aurobasidium    0.0-6  الكونيػػديا  ايامػػد الحامػػؿ الكونيػػد  أو متػػير جػػد x 2.0-2.3 
مايكروف ي  ذا الجنس يتميز بتكويف جسـ مارور  ميعر أو كثيؼ اليػعيرات    ايكيػاس أحاديػة 

تحػػػة مطبيػػػة واحػػػدأل يػػػي كػػػؿ ن ايػػػة كػػػيس ي البػػػوغ الكيسػػػي يتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل مػػػع ي يالجػػػدار 
Watanabe,2002. 
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 - Cأجساـ  مارورية ميعرأل   Umbelopsis inacea: A-B   :الفطر ( 16-4يكؿ  
  ي يالطور الاجنس - Dأكياس وليوط  قيمة  وأبواغ كيسية  

 
Anixiella Saito & Minoura :   الجنس  

Anixiella reticulata (Booth et Ebben) Cain :  النوع  
 Gelasinospora reticulata (Booth et Ebben) Cailleux المرادؼ اليا ع:
 يػػػبه اليػػػكؿ    رأسػػػية  المػػػوف مػػػايكروف   أسػػػود نلػػػي م ػػػوا ي داكػػػف  622-2.2الجسػػػـ ألثمػػػر  

مػػػايكروف    252x62يػػػفاؼ   الجػػػدار رميػػػؽ والجمػػػد طػػػر  بمظ ػػػر البرنكيمػػػا الكاذبػػػة   ايكيػػػاس 
أبػػػواغ كيسػػػية يػػػي تػػػفيف دالػػػؿ الكػػػيس   البرايايسػػػس   الليػػػوط  8  تترتػػػم  يػػػفاية  أسػػػطوانية 

اليػكؿ مػايكروف   أ ميميجيػة   62x02-00.5-5..0ا بػواغ الكيسػية  يوا ػحة   العقيمة ( يير
ينػػي بػػالزيوت البػػوغ  الثقػم الجرثػػومي ييػػر وا ػػا   و  المػػوف تػفرا   المػػوف  نلػػي م وا يػػة داكنػػة  

 .Watanabe,2002  مبؿ الن لي 
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 – Bجػػز   مػػف الجسػػـ ألثمػػر  المسمػػؽ – Anixiella reticulate  A :( الفطػػر.2-0يػػكؿ  
 ابواغ كيسية دالؿ الكيسي– Dابواغ كيسية   – peridium )  C ـير البريدالجمد  جز   مف 

  
 Apiosordaria v. Arx & W. Gams : الجنس  

  

Apiosordaria verruculosa var. maritima (Apinis et Chesters) : النوع  
Arx et Gams 

  

  سػػودا  المػػوف    يالبػػا مطمػػورأل مػايكروف   602x 002-032-022 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػاـ
الجػػدار ذات جمػػد رميػػؽ برنكيمػػي كػػاذم  ي  ذا حميمػػات مميػػة  ةطريػػ  اليػػكؿ  ةأو بي ػػي  ةدورميػػ

مػػػػايكروف   يػػػػفاية   25-ي252x20-205ايكيػػػػاس  يمػػػػايكروف    65-62 ذات يتحػػػػة مطر ػػػػا 
البػػوغ الكيسػػي يأبػػواغ كيسػػية يػػي تػػؼ واحػػد دالػػؿ الكػػيس  0  تترتػػم  اليػػكؿ تػػولجانية المػػوف  

البرايايسػس   الليػوط العقيمػة (  ي بي يه محببة سػميكة الجػدار   الموف يتكوف مف لميتيف سودا 
222-202x0..-0.8   20-22ا بػػػػػواغ الكيسػػػػػية   مػػػػػايكروف    يػػػػػفاية   أسػػػػػطوانيةx00-8ي 

 الطػور الاجنسػي :المػوفي    م وا يػة نلػي ل ػرا  داكنػة اليػكؿ مػايكروف   أ ميميجيػة أو مسزليػة

Cladorrhinum  .  
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جسػـ مػارور    :Apiosordaria verruculosa var. maritima.  A :الفطر( 18-4يكؿ   

B - C :  أكيػػػػاس وأبػػػػواغ كيسػػػػيةD-  أبػػػػواغ كيسػػػػيةE  :Cladorrhinumاليػػػػكؿ نقػػػػا  ػػػػف ي
Watanabe,2002 ي 

 Chaetomium الجنس:
  Chaetomium aureum Chivers :  النوع  

 

 C. cupreum Ames المرادؼ اليا ع:
أو   ة  يػبه رأسػي الموف ا  مايكروف     سود  022x 82-232-022 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ

يػبا  جػذور ما ديػة المومػع    أ ابيػعيرات طرييػة يػي السػطا العمػو    ل ػ األمسطػ  بي ي اليػكؿ 
بعض اليي    ةلينة  مقسمة  منحني  الموف  اليعيرات الطريية تفرا  مل رأل أو م وا ية محمرأل

مػػػػػايكروف    متجانسػػػػػة يػػػػػي     x22.0-20.5 02-5..6ايكيػػػػػاس ي ػػػػػف القمػػػػػة  أو مسػػػػػتقيمة  
كػؿ احػد دالػؿ ابواغ كيسية يي تػؼ و   8تترتم  العرض   يفاية  تولجانية   مع لمية مدمية 

مػػػايكروف   يتكػػػوف مػػػف لميػػػة واحػػػدأل   زورميػػػة نلػػػي  22.5x5-5.6- 3.5البػػػوغ الكيسػػػي  يكػػػيس 
 يWatanabe,2002  اليكؿ مسزلية 

      

 



 486 

 
 Bجػز   مػف الجسػـ القػارور    – Chaetomium aureum.  :  A   الفطػر(  19-4يػكؿ  

 أكياس وأبواغ كيسية  يC:جز   مف اليعيرات الطريية  
 

Chaetomium brasiliense Batista & Pontual :  النوع  
بيػػعيرات  األاليػػكؿ  مسطػػ ةأو بي ػػي  ةمػػايكروف    برميميػػ  222x82 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ

ممتفػػة حمزونيػػة     المػػوف   طرييػػة يػػي السػػطا العمػػو     اليػػعيرات الطرييػػة تػػفرا  م وا يػػة يػػاحبة
    مػػايكروف    متجانسػػة يػػي العػػرض     x3.0-.0.5 08.8-5..0ايكيػػاس  يمنحنيػػة ليػػنة   

 8x5.0-3.5..- 3.0البػػوغ الكيسػػي  يكػػيس كػػؿ ابػػواغ كيسػػية يػػي تػػؼ واحػػد دالػػؿ   8تترتػػم
 نػد احػد  أليتكوف مف لمية واحدأل  منت ية بسفا اليكؿ أسطوانية  الموف  مايكروف   ل را  داكنة

 يWatanabe,2002  ن ايات ا 
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أكيػاس B:Cالجسػـ القػارور   – Chaetomium brasiliense.  :  A   الفطر(  20-4يكؿ  

 وأبواغ كيسية  ي
 

Chaetomium cochliodes Palliser :  النوع  

(  مػايكروف    رأسػي أو يػبه رأسػي  أو 082x232-005 082-282 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
ة المومػػع  برميمػػي  اليػػكؿ   مسطػػي بيػػعيرات طرييػػة يػػي السػػطا العمػػو    لػػه أيػػبا  جػػذور ما ديػػ

ي بطي ػػة أو مفككػػة   اليػػعيرات الطرييػػة تػػفرا  داكنػػة ل ػػرا  مسػػتقيمة متموجة  منحنيػػة حمزونيػػة
أبػػواغ كيسػػية   8(    مػػايكروف    يػػفاية   تػػولجانية   تترتػػم222x8-02 05-0.5.ايكيػػاس 

المػػػػوف مػػػػايكروف   م وا يػػػػة  22x3-8-5..البػػػػوغ الكيسػػػػي  يكػػػػيس كػػػػؿ يػػػػي تػػػػؼ واحػػػػد دالػػػػؿ 
 بسفا  ند كا ن ايات ا  ي تنت يليكؿ  يتكوف مف لمية واحدأل     ليمونية ا
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يػعيرات طرييػة  مػي الجسػـ – Chaetomium cochliodes  :  A   الفطػر( 21-4يػكؿ  

 : أبواغ كيسية   ي D: يعيرات طريية  Cأبواغ كيسية :Bالقارور   
 

Chaetomium dolichotrichum Ames : النوع  
أو   ة(  مػػايكروف    بي ػػيه أو يػػبه رأسػػي222x35-222 222-2. ةيػػمػػار ور  ةثمريػػأل ايجسػػاـ
اليػػكؿ   مسطػػي بيػػعيرات طرييػػة يػػي السػػطا العمػػو    اليػػعيرات الطرييػػة م وا يػػة داكنػػة   ةبرميميػػ
مػػػايكروف     63.5x 3.0-8.8-5..0( 05ايكيػػاس   يبسػػيطة مسػػتقيمة متفر ة ثنا يػػا   المػػوف 

البػػوغ  يكػػيس كػػؿ أبػػواغ كيسػػية يػػي تػػؼ واحػػد دالػػؿ   8ميجيػػة   تترتػػميػػفاية   بي ػػيه أو ا مي
 تنت ػػػي بي ػػيه أو ا ميميجيػػػة     المػػػوف مػػػايكروف   م وا يػػة يػػػاحبة x 0.5-6.8 3-0.5الكيسػػي 

 Watanabe,2002 بسفا  ند كا ن ايات ا أو أحدا ا   ي
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ور   ويػعيرات الجسػـ القػار  – Chaetomium dolichotrichum  :  Aالفطػر( 22-4يػكؿ  
 أكياس وأبواغ كيسية :B-طريية 

Chaetomium erectum Skolko & Groves :النوع 
( مػػايكروف    مسطػػي بيػػعيرات طرييػػة يػػي السػػطا 252- 205-82 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ

ايكيػػاس ي منحنيػػة   متفر ػػة ثنا يػػا وبتكػػرار  المػػوف   العمػػو    اليػػعيرات الطرييػػة م وا يػػة داكنػػة 
26..-25x8..-22  8مايكروف    يفاية   أ ميميجية متوسعة  مستدمة وحادأل القا دأل    تترتم  

مػػايكروف    x 6..-0.0 3.5—5البػػوغ الكيسػي  يكػيس كػػؿ أبػواغ كيسػية يػػي تػؼ واحػػد دالػؿ 
 Watanabe,2002ل را  داكنة زيتونية الموف   
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لقػارور   ويػعيرات : الجسػـ اChaetomium erectum.   :  A – B الفطػر( 23-4يػكؿ  
 :أبواغ كيسية ي Dأكياس وأبواغ كيسية  C:-طريية  

 
Chaetomium funicola Cooke : النوع  

 C. africanum Ames المرادؼ اليا ع:
  يػبة رأسػية  أو المػوف( مايكروف   م وا ية 052x55-252 052-32 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
العمو   ومف ايسفؿ أيبا  جذور   اليعيرات    مسطي بيعيرات طريية يي السطا اليكؿ بي يه

الطرييػػػػة م وا يػػػػة تكػػػػوف  مػػػػي طػػػػرازيف ايوؿ يػػػػعيرات مسػػػػتقيمة والثػػػػاني لتػػػػؿ يػػػػعرية  منحنيػػػػة  
مػػػػايكروف    يػػػػفاية   تػػػػولجانية ذات لايػػػػا  5x3.0-22..6-02ايكيػػػػاس ي  متفر ػػػػة ثنا يػػػػا  
 x 3.6—5البػػوغ الكيسػػي كػػيس   كػػؿ أبػػواغ كيسػػية يػػي تػػؼ واحػػد دالػػؿ   8مدميػػة     تترتػػم

ليمونيػػة    منت يػػة بسػػفا  مػػايكروف   رماديػػة ل ػػرا  أو زيتونيػػة المػػوف   ا ميميجيػػة أو  0.8-0.5
 Watanabe,2002  ند أحد ن ايات ا أو كا ن ايات ا   ي

 
: الجسػـ القػارور   ويػعيرات Chaetomium funicola.   :  A – B الفطػر(  24-4يػكؿ  
 :أبواغ كيسية ي Dواغ كيسية أكياس وأب C:-طريية  

Chaetomium fusiforme Chivers :  النوع  
  يػػبة المػػوفمػػايكروف   م وا يػػة أو داكنػػة    002x202-002-2.2 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ

  مسطػػػي بيػػػعيرات طرييػػػة يػػػي السػػػطا العمػػػو     اليػػػعيرات الطرييػػػة  اليػػػكؿ رأسػػػية  أو بي ػػػيه
  50.5x26..-23.6-65ايكيػػػػاس  يبطي ػػػػة أو مفككػػػػة    م وا يػػػػة متموجػػػػة نلػػػػي حمزونيػػػػة ممتفػػػػة

كػيس كػؿ أبواغ كيسػية يػي تػؼ واحػد دالػؿ   8  تترتم  اليكؿمايكروف    يفاية   تولجانية 
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و ا ميميجيػػػة   مػػػع أمػػػايكروف   زيتونيػػػة المػػػوف   مسزليػػػة   20x..5-8.8-20.5البػػػوغ الكيسػػػي  ي
 ي.Watanabe,2002 ألدود طويؿ    ي

 

 
: الجسػـ القػارور   ويػعيرات – Chaetomium fusiforme.   :  A الفطػر ( 25-4يػكؿ  
 :جز  مف اليعيرات الطريية  ي Dأبواغ كيسية  C:-أكياس وأبواغ كيسية   B:  طريية 

 
Chaetomium globosum Kunze : Fries :  النوع  

(   مػػػػػػايكروف   022x -35 )262-2.2 -022-252( 202-  ةيػػػػػػمػػػػػػار ور  ةألثمريػػػػػػ ايجسػػػػػػاـ
  مسطي بيعيرات طريية يػي السػطا العمػو  ومػف  اليكؿ  يبة رأسية  أو أ ميميجية الموف وا ية م

-ايكيػػاس  يايسػػفؿ ذات أيػػبا  جػػذور     اليػػعيرات الطرييػػة م وا يػػة متموجػػة ليػػنة المممػػس  
02)05-0.x20.5-26  أبػواغ كيسػػية يػي تػػؼ   8مػايكروف    يػفاية   تػػولجانية     تترتػم

(  مػايكروف   زيتونيػة 22.5x3.5-8.8 -3.5-3( ...-البػوغ الكيسػي   يكػيس كػؿ واحد دالػؿ 
 بسػػػػػػػػػفا  نػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػا ن ايات ػػػػػػػػػا   ي تنت ػػػػػػػػػػي   اليػػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػوف   ليمونيػػػػػػػػػػة أو أ ميميجيػػػػػػػػػة
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 : الجسـ القارور   ويعيرات طريية – Chaetomium globosum. A الفطر( 26-4يكؿ   

 :B  أكياس وأبواغ كيسيةي 
Chaetomium homopilatum Omvik:النوع 

اليػكؿ   أ ميميجيػة المػوفمػايكروف   م وا يػة     x 82-32 005 -222 ةيػمارور  ةألثمريػ ايجساـ
ذات رمبػػػة جيػػػدأل    مسطػػػي بيػػػعيرات طرييػػػة يػػػي السػػػطا العمػػػو      اليػػػعيرات الطرييػػػة تػػػفرا  

القمػة  ليػنة المظ ػر ميػرية  م وا ية نلي م وا ية  متموجة تيبه الكرباج   بسيطة أو متفر ػة  نػد 
أبػػػواغ   8مػػػايكروف    يػػػفاية   تػػػولجانية     تترتػػػم   50x23-02-08ايكيػػػاس  يمقسػػػمة   

مػػايكروف   زيتونيػػة المػػػوف     x5-5.-3البػػوغ الكيسػػي  يكيسػػية يػػي تػػؼ واحػػد دالػػؿ الكػػػيس 
نػة   رأسػية   ممسػػا  الكونيػدات ايليرونيػة م وا يػة داك بسػفا  نػد كػا ن ايات ػا  تنت ػي أ ميميجيػة   

 يWatanabe,2002 الجداري
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  : الجسػػػـ القػػػارور    – Chaetomium homopilatum. A :الفطػػػر(  27-4يػػػكؿ  

:B يعيرات طريية ميريةC    أبواغ كيسية وكونيديا :D  كونيديا:E أكياسي : 
 

Chaetomium reflexum Skolko & Groves :  النوع  
   منحنيػة  يػي   اليػكؿ  رأسػية المػوفمػايكروف   م وا يػة     222-02 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ

  تتفرع حادأل   حنية نالسالم   مسطي بيعيرات طريية يي السطا العمو      اليعيرات الطريية م
مايكروف    يفاية   تولجانية        02x22ايكياس  يلينة السطا       متكرربيكؿ ثنا يا 
  3.6x0.0-6.8-0.5البػػػػوغ الكيسػػػػي  يحػػػػد دالػػػػؿ الكػػػػيس أبػػػػواغ كيسػػػػية يػػػػي تػػػػؼ وا  8تترتػػػػم

 بسػفا  نػد كػا ن ايات ػا   يتنت ػي مايكروف  م وا ية أو  زيتونية الموف  بي ػيه نلػي  ا ميميجيػة   

Watanabe,2002ي 
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:يعيرات طريية  مي الجسػـ القػارور   – Chaetomium reflexum. A الفطر( 28-4يكؿ   

   :Bبواغ كيسيةييعيرات طريية أكياس وأ 
Chaetomium spirale Zopf : النوع  

  يػبه  المػوفمايكروف   م وا يػة داكنػة      x 252 -032 652-022 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
   منحنيػػة    مسطػػي بيػػعيرات طرييػػة يػػي السػػطا العمػػو   ول ػػا أيػػبا    اليػػكؿرأسػػية  أو برميميػػة 

ايكيػػاس   يداكنػػة ليػػنة ممتفػػة بيػػكؿ حمػػزوف  جػػذور مػػف القا ػػدأل    اليػػعيرات الطرييػػة  م وا يػػة
6..5-03.6  x 22-20.5     أبػواغ كيسػية   8  تترتػم  اليكؿمايكروف    يفاية   تولجانية

مػػػايكروف  يػػػاحبة نلػػػي  22x3.0-8.8-8.5البػػػوغ الكيسػػػي  يكػػػيس كػػػؿ يػػػي تػػػؼ واحػػػد دالػػػؿ 
   ت ػػػػػػػا  بسػػػػػػػفا  نػػػػػػػد كػػػػػػػا ن ايا تنت ػػػػػػػي ليمونيػػػػػػػة اليػػػػػػػكؿ     المػػػػػػػوف رماديػػػػػػػة ل ػػػػػػػرا   

Watanabe,2002ي 
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  :يعيرات طرييػة  و الجسػـ القػارور    – Chaetomium spirale. A الفطر( 29-4يكؿ   

:B أبواغ كيسيةيC أكياس وأبواغ كيسيةي 
Chaetomium torulosum Bainierh : النوع  

    مػوفال مػايكروف  سػودا  أو  م وا يػة داكنػة     x52-32 2.5-2. ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
  ذات يتحػػة  مسطػػػاأل  اليػػكؿ تػػولجانية مقموبػػة أو  رميػػة مقموبػػة  دورميػػه اليػػػكؿ أو يػػبة رأسػػية

بيػػػعيرات طرييػػػة ميػػػرية ليػػػنة متموجة مسػػػتقيمة نلػػػي منحنيػػػة مميا نػػػادرا مػػػا تتفػػػرع  نػػػد القمػػػة   
مػػػايكروف    يػػػفاية    62x22-00يكيػػػاس اي اليػػػعيرات الجانبيػػػة  بسػػػيطة  ومتػػػيرأل ومتبا ػػػدأل 

البػوغ الكيسػي  يكػيس كؿ ابواغ كيسية يي تفيف دالؿ   8  تترتم  اليكؿلجانية أو بي يه تو 
.-22x6-3  يجيػػة   أو ليمونيػػة اليػػكؿ   م  ا مي المػػوف مػػايكروف  يػػاحبة نلػػي رماديػػة  أو م وا يػػة
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ن ايات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ي تنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
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أكيػػاس  B:  :الجسػػـ القػػارور    – Chaetomium torulosum A :الفطػػر(  30-4يػػكؿ  

 أبواغ كيسيةي Cوأبواغ كيسية لرج جسـ مارور  متحطـ ي
Chaetomium virescens (v. Arx) Udagawa :  النوع  

     اليكؿ  أ ميميجية   الموفمايكروف   سودا      022x35-32-2. ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
 الموف  و     اليعيرات الطريية  م وا ية داكنة منحنية    مسطي بيعيرات طريية يي السطا العم

أبواغ   8  تترتم  اليكؿمايكروف    يفاية   تولجانية  60x22-20-00ايكياس   يمستقيمة 
مػػايكروف   تػػػفرا  نلػػػي  3x0-0.0-8.0البػػػوغ الكيسػػػي  يكيسػػية يػػػي تػػؼ واحػػػد دالػػػؿ الكػػيس 

 بسػػفا  نػػد كػػا ن ايات ػػا   تنت ػػي    رماديػػة  أو ل ػػرا  داكنػػة    أ ميميجيػػة أو زورميػػة اليػػكؿ  

Watanabe,2002ي 
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يػعيرات  B:  :الجسػـ القػارور    Chaetomium virescens A –C :الفطػر( 31-4يػكؿ  

 :أكياس و أبواغ كيسيةي D  Eطريية وأبواغ كيسيةي
 

 .Didymella Sacc الجنس:
 

Didymella effusa (Niessl) Sacc. :  النوع  
 

اليػػػكؿ   مػػػايكروف   م وا يػػػة     رأسػػػية أو يػػػبه رأسػػػية     205-5. ةيػػػور  مػػػار ةألثمريػػػ ايجسػػػاـ
ايكيػػاس  يمػػايكروف  تحتػػو   مػػي يتحػػة   الجػػدار برنكيمػػي كػػاذم  55-02معنقػػة أو ذات رمبػػة 

50-56x3-22    أبػػواغ كيسػػية يػػي   8مػػايكروف    يػػفاية   أسػػطوانية ثنا يػػة الجػػدار    تحتػػو
مػػايكروف   يػػفاؼ    أ ميميجيػػة   25x0-5-20.5كيسػػي البػػوغ ال يكػػيس كػػؿ تػػؼ واحػػد دالػػؿ 

الطور الجنسػي  بػارأل  ػف بكنيػديا  يي ػا   منحني مميا يتكوف مف لميتيف  ملتترأل  ف حاجز   
 الطػػور الاجنسػػي :مػػايكروف   يػػفاية   أسػػطوانية مػػف لميػػة واحػػدأل ي   x 0 8-5كونيػػدات 

Phoma st.ي Watanabe,2002.ي 
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أبػواغ كيسػية يػي  B:  :الجسػـ القػارور     Didymella effusa  A :الفطػر( 32-4يػكؿ   
 : كونيديا يي الطور الجنسيي  Dابواغ كيسيةي C -كيسي 

 .Eudarluca Spegالجنس: 
Eudarluca biconica Katumoto :  النوع  

  ي   اليػكؿ  رأسػية أو يػبه رأسػية  ألوفمايكروف   م وا ية  032-225 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
ابواغ كيسية   8تحتو     ا ية الجدار ث اليكؿ  مايكروف    تولجانية  5x.-8.-52يكياس ا

  02-25البػػوغ الكيسػػي   ييػػي تػػفيف دالػػؿ الكػػيس  الليػػوط العقيمػػة   البرايايسػػس( موجػػودأل 

x6.5-0 يحتػو   مػي  وحػاجز ال دمايكروف   يفاؼ    مسزلي  يتكوف مف لميتيف  ملتترأل  ن
 Watanabe,2002 ياليكؿ يي كا الن ايتيف   ة   يحمؿ لواحؽ يفاية رأسيةمطرات زيتية رأسي
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أبواغ كيسية يػي  B:  :الجسـ القارور     Eudarluca biconica  A :الفطر( 33-4يكؿ   
 يWatanabe,2002أبواغ كيسيةياليكؿ نقا  ف  C -كيسي 

 
 Glomerella Spauld &Schrenkالجنس: 
 Glomerella glycines(Hori) Lehman et Wolfالنوع: 
  مسطاأل بيعيرات اليكؿمايكروف   م وا ية داكنة    رأسية  002-022 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
  أسػػػطوانية   المػػػوف مػػػايكروف   يػػػفاية   32x3.5-22.5-82ايكيػػػاس  ي بالكامػػػؿ المػػػوفبي ػػػا  
 يكػػػػوف  جنسػػػػي  االطػػػػور  يمػػػػايكروف   5x0.5-5..0-..06   البػػػػوغ الكيسػػػػي  اليػػػػكؿ منحنيػػػػة

-262مايكروف   بنية الموف  نتؼ رأسية ملتمطة مع لتػؿ يػعرية  632-052سبورودوكيا  
2.2 x5-5.6  02الكونيدات   يالموفمايكروف    م وا ية داكنةx0..-5.6  مايكروف   أسطوانية

ي   Colletotrichum destructivum O’Gara الطػػػور الاجنسػػػي:مػػػف لميػػػة واحػػػدأل ي
Watanabe,2002ي 

 

 
 C -أكياس  ي B:   :الجسـ القارور    Glomerella glycines  A :الفطر( 34-4يكؿ   

 : لتؿ يعرية وكونيديا ي  F: سبورودوكيا   E:أكياس لارج الجسـ القارور     Dأبواغ كيسيةي
 .Massarina Sacc الجنس:

Massarina sp. 1. :  النوع  
أو  ة  أ ميميجيػػػ  المػػػوف سػػػودا مػػػايكروف    052x205-252-022 ةيػػػمػػػار ور  ةألثمريػػػ ايجسػػػاـ
مػػػايكروف  5x3.6-..5.-55ايكيػػػاس   يذات جمػػػد طػػػر   المػػػوف الجػػػدار بنػػػي اليػػػكؿ   ةبي ػػػي
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  يالليػػػوط العقيمػػػة   تسيػػػم   أبػػػواغ كيسػػػية 8تحتػػػو   مػػػي     اليػػػكؿ ثنا يػػػة الجػػػدار   أسػػػطوانية 
زلػػي  منحنػػي   يتكػػوف مػػايكروف اتػػفر   دسػػي  اليػػكؿ أو مس  0-6.5×00-02البػػوغ الكيسػػي 

 ي.Watanabe,2002لايا ي   0مف 

 

 
   :الجسػػػـ المسمػػػؽ مطمػػور يػػػي  وسػػػط ايكػػر  Massarina sp A :الفطػػػر(  35-4يػػكؿ  

:B أكياس وأبواغ كيسية   ي- C اليكؿ نقا  ف   أبواغ كيسيةWatanabe,2002ي 
  
 

Massarina sp. 2. : النوع  
 ةأو مرتػي ةأو يػبه رأسػي ة  رأسػي المػوف ا يكروف   سودما 005-622 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ
مػػػػايكروف    x..5-8.8 222-82ايكيػػػػاس   يذات جمػػػػد طػػػػر   المػػػػوف  الجػػػػدار بنػػػػي  اليػػػػكؿ  

البوغ الكيسي   يتسيم الليوط العقيمة     أبواغ كيسية 8ثنا ية الجدار   أسطوانية   تحتو   مي 
0..5-60x6.8-5  لايػػػػػػػػػا  .-0نػػػػػػػػػي   يتكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػايكروف يػػػػػػػػػفاؼ   مسزلػػػػػػػػػي  منح   

Watanabe,2002.ي 
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  ر  ا:الجسػـ المسمػؽ مطمػور يػي  وسػط ايكػMassarina sp. 2.  A :الفطػر( 36-4يػكؿ   

:B  جز   مف الكيس وأبواغ كيسية   ي- C أبواغ كيسيةD اليػكؿ   : أبواغ كيسية دالػؿ الكػيس
 يWatanabe,2002نقا  ف 

 
  Microascus Zukalالجنس:

Microascus longirostris Zukal : النوع  
أو يبه رأسػية    رأسية  الموفمايكروف   سودا    0.2-2.5( 222-  ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ

  يمػػػػػايكروف    مفػػػػػردأل أو متجمعػػػػػة   00.5-02أو دورميػػػػػه اليػػػػػكؿ مػػػػػع رمبػػػػػة أسػػػػػطوانية  طويمػػػػػة 
فر ػػة  لتكػػوف لايػػا كيسػػية مػػايكروف   يػػفاية   أسػػطوانية  أو رأسػػية مت    .-3x3-8ايكيػػاس 

 0-6.5البػػوغ الكيسػػي   يأبػػواغ كيسػػية   الليػػوط العقيمػػة يا بػػة  8أحاديػػة الجػػدار  تحتػػو   مػػي 
x0.5 -0.8 يتكػػوف مػػف   يزورمػػي نلػػي أ ميميجيػػ المػػوف   مػػايكروف يػػفاؼ نلػػي م ػػوا ي يػػاحم  

ات كاتنيوليػػػة الحامػػػؿ الكوميػػػد  بسػػػيط أو متفػػػرع مػػػع كونيػػػديكػػػوف الطػػػور الجنسػػػي  يلميػػػة واحػػػدأل 
مايكروف   بي يه    x0.5 6.8-6الكونيديا  يتتكوف مف تراكيم دورميه   يياليدات(  مع حمقات 

 .Scopulariopsis st الطور الاجنسي:تتكوف مف لمية واحدأل ي 
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Watanabe,2002

 
:يػزوؿ  B:الجسػـ القػارور  -Microascus longirostris.   A D :الفطػر(  37-4يػكؿ  

: الطػػور  E: أكيػػاس وأبػػواغ كيسػػية     ascogerous hyphae     Dيوس مػػف نػػوع أسػػكر 
 يWatanabe,2002ي اليكؿ نقا  ف Anamorphالاجنسي 

 
Monosporascus Pollack & Uecker : الجنس  

Monosporascus cannonballus Pollack & Uecker : النوع  
  رأسػػية أو يػػبه رأسػػية  ممسػػا     المػػوفمػػايكروف   سػػودا   538-000 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ

مػػػايكروف    208-0.مػػايكروف طػػػو  و ر ػػ ا  208 ػػػحة اذات يتحػػة أو بػػدوف يتحػػػة   رمبػػة و 
 x 222-52ايكيػػاس  يذات منػػاطؽ معتمػػة الجػػدار م ػػوا ي يػػاحم  نلػػي م ػػوا ي يػػبه يػػفاؼ   

-32لعقيمػة الليوط ايمايكروف   يفاية   رأسية  دورميه أحادية الجدار   تحتو   مي   65-52
 5..0-60البػػػوغ الكيسػػػي  ي  الليػػػوط العقيمػػػة يا بػػػة   مػػػايكروف   تيػػػبه السػػػزؿ الفطػػػر   022

 Watanabe,2002  رأسي    يتكوف مف لمية واحدأل  مايكروف   اسود
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:الجسـ القارور  محطػـ -Monosporascus cannonballus   A D :الفطر(  38-4يكؿ  

: مزر ػػة تحػػو  أجسػػاـ  Cبػػواغ كيسػػية وليػػوط  قيمػػة  :كػػيس ييػػر نا ػػل وأ Bوأبػػواغ كيسػػية  
 يWatanabe,2002: أكياس وأبواغ كيسية   اليكؿ نقا  ف -D   E   مارورية   

 
  .Nectria Frالجنس:

Nectria asakawaensis T. Watanabe :  النوع  
يه    بي ػ  حمػرا  المػوف  ةمػايكروف   م وا يػ x202-002 622-2.5 ةيػمار ور  ةألثمري ايجساـ
الجدار أتفر م ػوا ي ذات جمػد طػر    ذات يتحة  ممسا    ومطمورأل  و مفردأل و  لحمية  اليكؿ

مػايكروف   يػفاية   أ ميميجيػة متطاولػة  أو   x25-02 5..8-5.ايكيػاسي مف برنكيمػا كاذبػة  
الحػػاجز  الليػػوط   نػػد  لتػػر تيػػي يتكػػوف مػػف لميتػػيف  مجأ ميمي البػػوغ الكيسػػي ياليػػكؿتػػولجانية 

 مايكروف   ذ بي متفر    x 22-20.5 05- 28.5يمة يا بة    العق
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 الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الاجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي

Watanabe,2002

 
:كػػيس وأبػػواغ  B:الجسػػـ القػػارور  Nectria asakawaensis  A :الفطػػر(  39-4يػػكؿ  

: أكيػػػػػػاس وأبػػػػػػواغ كيسػػػػػػية   اليػػػػػػكؿ نقػػػػػػا  ػػػػػػف    D: جػػػػػػدار وأبػػػػػػواغ كيسػػػػػػية   Cكيسػػػػػػية  
Watanabe,2002ي 

 
Nectria fragariae T. Watanabe : الفطر 

    أل المػػػوفمتػػفر  ةمػػػايكروف   سػػودا    م وا يػػ 622x232-052-000 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ
متػفر مػع جمػد طػر  يتكػوف  يذات يتحة   الجػدار م ػوا ―  مطمورأل ―    مفردأل  اليكؿ  بي يه 

تولجانية   تحتو   مػي  مايكروف   يفاية     x20-02 82-55ايكياس  يمف برنكيما كاذبة 
مػػايكروف تػػفرا  نلػػي م ػػوا ي يػػاحم     05x22-22.5-02.6البػػوغ الكيسػػي  يأبػػواغ كيسػػية  8

الحامػػػؿ يكػػػوف الطػػػور الجنسػػػي   يػػػي  يتكػػػوف مػػػف لميتػػػيف ملتتػػػرأل  نػػػد الحػػػاجز    يأ ميميجيػػػ
ف تكػػػو   الكوميػػػد  منتتػػػم   بسػػػيط أو متفػػػرع   يػػػفاؼ   مػػػع تراكيػػػم دورميػػػه   يياليدات(طرييػػػة 

  x0.8-5.6 5..2-26.8الكونيػػػػديا  يالفميػػػػدات محيطيػػػػة أو متبادلػػػػة تحمػػػػؿ كونيػػػػدات كاتونيميػػػػة  
البػوغ الكاميػد   يلمية مقطو ػة  نػد أحػد ن ايات ػا  0أو 2مايكروف    يفاية   مسزلية تتكوف مف

الطػػػور محبػػػم ي    المػػػوف    م ػػػوا ي اليػػػكؿ  مػػػايكروف  وسػػػطي   رأسػػػي 20.5-..8  المػػػدثر(  
 Penicillifer fragariae T. Watanabe نسي:الاج
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Watanabe,2002

 
:جػدار الجسػـ ألثمػر   B:الجسػـ القػارور  Nectria fragariae.  A :الفطػر( 40-4يػكؿ   

: جػز   E: أبواغ كيسػية وكونيػديا  D: أبواغ كيسية يي دالؿ الكيس  Cمع كيس وأبواغ كيسية  
: أبػػػػواغ كاميديػػػػػة اليػػػػكؿ نقػػػػػا  ػػػػػف  Mليػػػػػدات  :ييا-F Kمػػػػف الحامػػػػػؿ الكونيػػػػد   وكونيػػػػػديا   

Watanabe,2002ي 
 
 

Nectria gliocladioides Smalley et Hansen : النوع  
   المػوف مػايكروف   حمػرا  متػفرأل  x 022-622 602 -052(252-  ةيػمػار ور  ةألثمريػ ايجساـ

جمػػػد طػػػر  م ػػػوا ي متػػػفر مػػػع  ذات يتحػػػة   الجػػػدار―    متجمعػػػة   اليػػػكؿ  رأسػػػية أو  بي ػػػيه 
  اليػػكؿمػػايكروف   يػػفاية   أسػػطوانية   58x3.0-..5-02ايكيػػاس  ييتكػػوف مػػف برنكيمػػا كاذبػػة 

مػػػػػايكروف يػػػػػفاية       22.6x0.0-6.8-5..البػػػػػوغ الكيسػػػػػي  يأبػػػػػواغ كيسػػػػػية  8 تحتػػػػػو   مػػػػػي 
يكػػػوف الطػػػور الجنسػػػي  يػػػيلايػػػا ملتتػػػرأل  نػػػد الحػػػاجز    6-0  يتكػػػوف مػػػف  اليػػػكؿأ ميميجيػػػة 

يػػد  منتتػػم   بسػػيط أو متفػػرع بيػػكؿ  محيطػػي  أو مكنسػػي  بنسػػميت(   يػػفاؼ   الحامػػؿ الكوم
مػػع تراكيػػم دورميػػه   يياليدات(طرييػػة     الكونيػػديا   يػػفاية   أ ميميجيػػة متطاولػػة  أو بي ػػيه أو 

الطػػػػور سػػػػميؾ الجػػػػدار  ي   المػػػػوف يػػػػبه رأسػػػػية    البػػػػوغ الكاميػػػػد    المػػػػدثر( رأسػػػػي   م ػػػػوا ي
 Watanabe,2002ي  Gliocladium roseum (Link) Bainier الاجنسي:
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: أكيػػاس B - C:الجسػػـ القػػارور  Nectria gliocladioides  A :الفطػػر(  41-4يػػكؿ  

: أبواغ F:  الطور الاجنسي و الحامؿ الكونيد   وكونيديا    E: أبواغ كيسية  Dوأبواغ كيسية 
 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف    كاميدية

 
 

Nectria hachijoensis T. Watanabe : النوع  
  لحميػػػػة      بي ػػػػيه  المػػػوف مػػػػايكروف   حمػػػرا  متػػػػفرأل 022-2.2 ةيػػػػمػػػار ور  ةألثمريػػػػ ايجسػػػاـ
جمػػد طػػر  يتكػػوف مػػف ذات  الموف م ػػوا ي متػػفر  الجػػدار يمفػػردأل    ذات يتحػػة ―  منتيػػرأل اليػػكؿ 

ميجيػػػػػة متطاولػػػػػة    مػػػػػايكروف   يػػػػػفاية   أ مي   x02-62  5..8-50.5ايكيػػػػػاس يبرنكيمػػػػػا كاذبػػػػػة 
    00.5x 22-22.6-02البػػوغ الكيسػػي  يالليػػوط العقيمػػة يا بػػة  يأبػػواغ كيسػػية  8 تحتػػو   مػػي 

مػػايكروف تػػػفرا     أ ميميجيػػػة    يتكػػػوف مػػػف لميػػتف  ملتتػػػرأل  نػػػد الحػػػاجز    الطػػػور الجنسػػػي 
 مػػايكروف  منتتػػم   بسػػيط أو متفػػرع   يػػفاؼ   x 0.0-0.8 5..26-80.5الحامػػؿ الكونيػػد ي

 تحمػؿ مع تراكيم دورميػه   يياليدات(طرييػة     الفياليػدات أسػطوانية  مت ػلمة  نػد القمػة   ػادأل 
الكونيػػػػديا  يبي ػػػيه  تسػػػػتدؽ  نػػػد الن ايػػػة  وأبسػػػػيطة ومتفر ػػػة  أسػػػطوانية المػػػف الليػػػوط  ةلتػػػم
20.5-0..5 x 5-5.5    مػػايكروف   يػػفاية   تػػولجانية  أسػػطوانية  تتكػػوف مػػف لميػػة واحػػدأل

  مفػرد  المػوف مايكروف  رأسي   م ػوا ي 22-..8د الن اية   البوغ الكاميد    المدثر(تستدؽ  ن
 Stachybotryna hachijoensis T. Watanabe الطور الاجنسي:أو بيكؿ  تو ـ  ي
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Watanabe,2002

 
: جدار الجسـ ألثمر  B:الجسـ القارور  Nectria hachijoensis  A :الفطر( 42-4يكؿ   

- C كيسػػية : أبػػواغD- E   أكيػػاس وأبػػواغ كيسػػية :F G    الحامػػؿ الكونيػػد   وكونيػػديا  :H 
I  يياليدات وكونيديا :J L  K    كونيديا وأبواغ كيسية:M ياليػكؿ نقػا  ػف    : بوغ  كا ميػد

Watanabe,2002ي 
 

 Phaeotrichosphaeria Sivanesanالجنس:
Phaeotrichosphaeria sp. : النوع  

 المػػػوف مػػػايكروف   سػػػودا  أو م وا يػػػة داكتػػػه   622x2.5-022-0.5 ةيػػػمارور  ةألثمريػػػ ايجسػػػاـ
    يدورميػػػػػه أو يػػػػػبه رأسػػػػػية     ذات يتحػػػػػة   مسطػػػػػاأل بيػػػػػعيرات ليػػػػػنة كثيفػػػػػة  أأل لتػػػػػؿ يػػػػػعرية 

أبػػػواغ  8مػػػايكروف   يػػػفاية   أسػػػطوانية  أو بي ػػػيه     تحتػػػو   مػػػي  x0-3 0.-32ايكيػػػاس 
البػػوغ  يمػػايكروف    يػػفاية أسػػطوانية تيػػبه اللػػيط     2.-38كيسػػية  الليػػوط العقيمػػة موجػػودأل 

مػػػػايكروف م وا يػػػػة    أ ميميجيػػػػة    الطػػػػور الجنسػػػػي  ييػػػػبه   x 6-6.0 3..-0.0الكيسػػػػي  
     3-5الكونيػديا   يالحامػؿ الكونيػد  يا ػم أو متػير جػدا ي Aureobasidium أيروباسػديوـ

x2.0-0.0 00يرات  ليػػػػػنة واليػػػػػعيرات مػػػػػايكروف    يػػػػػفاية   أسػػػػػطوانية  ذات لتػػػػػمة  يػػػػػع-
002x0.8-0 الطػػػػػػػور الاجنسػػػػػػػي: مػػػػػػػايكروف   م وا يػػػػػػػة داكنػػػػػػػة  أو سػػػػػػػودا  ومقسػػػػػػػمة   

Aureobasidium   Watanabe,2002ي 
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: لتػؿ B:الجسػـ القػارور  ميػعر  Phaeotrichosphaeria sp  A:الفطػر( 43-4يػكؿ   

: أبػػواغ كيسػػية Dاغ كيسػػية :أكيػػاس وليػػوط  قيمػػة  أبػػو Cمػػف اليػػعيرات تسطػػي الجسػػـ القػػارور   
 ي  Aureobasidiumداكنة  وكونيديا يفاية يي الطور الاجنسي 

 
 Preussia Fuckelالجنس:

Preussia terricola Cain :  النوع  
ايكيػػاس   يمػػايكروف   سػػودا   بي ػػيه أو يػػبه رأسػػية     .00-38 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ ايجسػػاـ

30.5-222x26..-02   أو تػػػولجانية    ػػػيقة  نػػػد القا ػػػدأل   ثنا يػػػة  مػػػايكروف    أسػػػطوانية
الليػػوط العقيمػػة  يتػػفوؼ يػػي كػػؿ كػػيس  6لميػػة    كيسػػية يػػي  62-00الجػػدار   تحتػػو   مػػي

مايكروف  60x5-5.5-00.0البوغ الكيسي   يمايكروف    تيبه الليط  مقسمة     6-0موجودأل 
الطػػػور الجنسػػػي  حػػػواجز   يتلتػػػر  نػػػد الحػػػاجز      6-2أتػػػفر يػػػاحم   أسػػػطواني يحتػػػو  

 .Watanabe,2002يا مي 
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انفتػاؿ  :D: أكيػاس وأبػواغ كيسػية    -Preussia terricola.  A C :الفطػر( 44-4يػكؿ   

 يWatanabe,2002اليكؿ نقا  ف   جسـ ثمر  مسمؽ  E:الكونيدات  
 
 

 .Sordaria Ces. & de Notالجنس:
Sordaria fimicola (Rob.) Ces. et de Not. : النوع  

 المػػوف مػػايكروف   سػػودا  أو م وا يػػة داكنػػة x285-005 552-032 ةيػػمػػار ور  ةألثمريػػ جسػػاـاي
مايكروف أو حميمات منحنية ومسطاأل  x35-222 205-32دورميه أو كمثرية اليكؿ   ذات رمبة 

ايكيػػاس  ي الجػػدار م ػػوا ي يتركػػم مػػف لايػػا برنكيميػػة كاذبػػة   56.3-08.0باليػػعر   ذات يتحػػة 
 -.5 )20..5-020.5 x 26..-02 -00.5 أبػواغ  8( مايكروف    أسطوانية     تحتػو   مػي

( مػايكروف 25- 20.5-02.22-25البػوغ الكيسػي   يكيسية  مقطو ة القمة   يقة مػف القا ػدأل 
منحنيػػة  ػػادأل     أ ميميجيػػة  ذات ثقػػم جرثػػومي مفػػرد   المػػوف أو ل ػػرا  يامقػػة  م وا يػػة يامقػػة

 يWatanabe,2002ي   يتحاط بساؼ جيا تين
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: أبواغ كيسية دالؿ كيس B:الجسـ القارور  Sordaria fimicola  A :الفطر( 45-4يكؿ   

 يWatanabe,2002ي اليكؿ نقا  ف   
 Sordaria nodulifera T. Watanabe : النوع

 المػوف مػايكروف   سػودا  أو م وا يػة داكتػه   x022-002 325-652 ةيػمار ور  ةألثمري ايجساـ
مػػػايكروف  مسطػػػاأل باليػػػعر   الجػػػدار م ػػػوا ي   33-02أو كمثريػػػة اليػػػكؿ   ذات يتحػػػة  بي ػػػيه  
 0.5x2..5-00.5-235ايكيػػػػاس    ييتركػػػػم مػػػػف لايػػػػا برنكيميػػػػة كاذبػػػػة    المػػػػوف   يػػػػاحم

  يأبػواغ كيسػػية     مقطو ػة القمػػة   ػيقة مػػف القا ػػدأل  8مػايكروف    أسػػطوانية     تحتػو   مػػي 
(  مػػػايكروف  م وا يػػػة يامقػػػة  00x  -26..)25-23.6 -02.6-02( 5..2-البػػػوغ الكيسػػػي  

مايكروف  لكؿ  بوغ كيسػي  ذات سػفا   x2.0-2.6 5..-5 قيدات  0-0  بي يه  ذات   الموف
  ادأل ي  يأو ثقم جرثومي   ند أحد الن ايات     تحاط بساؼ جيا تين
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Watanabe,2002

 
: جػز   مػف الكػيس و Bسـ القارور  :الجSordaria nodulifera  A :الفطر( 45-4يكؿ   

 يWatanabe,2002   : أبواغ كيسية ي اليكؿ نقا  ف    Cأبواغ كيسية  
 

Sordaria tamaensis T.Watanabe : النوع  
مايكروف   مطمورأل   م وا ية  رأسية أو يػبه رأسػية  اليػكؿ   252-52 ةيمار ور  ةألثمري ايجساـ

الجػدار م ػوا ي يػاحم يتركػم مػف لايػا برنكيميػة كاذبػة   يامقة  ند القمة  ترتبط بسزؿ سػميكة  
أبػواغ  8مايكروف    أسػطوانية     تحتػو   مػي   x 22-02 (252- 262-5..8ايكياس     ي

  02-25البػػوغ الكيسػػي  يكيسػػية  يػػي تػػؼ أو تػػفيف    مقطو ػػة القمػػة   ػػيقة مػػف القا ػػدأل 

x..0-20.5   طوانية     ذات ثقػػم جرثػػومي   نػػد مػػايكروف   م وا يػػة يامقػػة أو سػػودا     أسػػ
 يWatanabe,2002  ادأل ي  يأحد الن ايات أو كا ما      تحاط بساؼ جيا تين
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:الجسػـ القػارور  مػع ايكيػاس لػارج Sordaria tamaensis - A الفطػر -( :46-4يػكؿ   

    ػف   : أبػواغ كيسػية ي اليػكؿ نقػا  C: جز   مػف الكػيس و أبػواغ كيسػية  Bالجسـ ألثمر    
Watanabe,2002 
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 الفصل الخامس
 Phylum Basidiomycota : الفطريات البازيديةع بة 

 Subdivision Basidiomycotinaالفطريات البازيدية تحت ع بة 
 

ة   أ ػػـ مػػف مجمو ػػة الفطريػػات الحقيقيػػ %37ألػػؼ نػػوع وحػػوالي  30ت ػػـ  ػػذ  اليػػعبة أكثػػر مػػف 
 Toadi stooleود ػػػاميص ايرض  Mushrooms ػػػي العػػػرا يف من ػػػا  الفطريػػػات المعرويػػػة 

يػػة والكػػرات النفاثػػة ونجػػـو ايرض والفطريػػات الجياتينيػػة ير وبقيػػة ايجسػػاـ الفطريػػة كالفطريػػات ال
وتقسػػػػـ الفطريػػػػات الكبيػػػػرأل   يويطريػػػػات أ يػػػػاش الطيػػػػور والتفحمػػػػات وايتػػػػدا  والقػػػػروف العفنيػػػػة 

و ػرا يف ييػر تػالحة لنكػؿ  Edible  Mushrooms ا يف( الػي  ػرا يف تػالحة لنكػؿ العػر 
 Poisinous Mushroomsو ػرا يف سػامة  Non – edible Mushrooms ييػر سػامة  ػادأل

مميػوف سػنة  210 كانػت مبػؿ أمدـ الفطريات المسجمة يػي الحفريػاتي وتعد الفطريات البازيدية مف 
لميػة واحػدأل كمػا  تكػوف بيػكؿ  ومسػـ من ػا مطػرا مد تتؿ نلي متػر  مسـ من ا يكوف أجساـ ثمرية 

يزول ػػػا الفطريػػػة  الكيسػػػية من ػػػا أف اتتػػػفات ميػػػاب ة لمفطريػػػوتمتػػػاز بيػػػي لمػػػا ر البازيػػػديات ي 
ل ػػا القػػدرأل  مػػي ا تحػػادات الفطريػػة  و الحػػواجز مستعر ػػة بػػيف لايػػا السػػزوؿ الفطريػػة و أحاديػػة

antastamosis أحػػػػد ما ايػػػػة يػػػي التعقيػػػػد دورأل حيات ػػػا بطػػػػوريف نػػػوويف   تكػػػوف أجسػػػػاـ ثمريػػػة ي
كػػوف كونيػػديا يػػي الطػػور و ت dikaryotic ايلػػر ثنػػا ي النػػووو  monokaryotic أحػػاد  النػػوو 

جػدار ا اللمػو  ثنػا ي  ػف الكيسػية بكػوف  الفطريػات البازيديػة  وتلتمؼ   anamorphالاجنسي 
يكػػوف الحػػاجز يػػي  ور ا اللمػػو  متعػػدد الطبقػػات الطبقػػة   البازيديػػة ( أمػػا الفطريػػات الكيسػػية يجػػدا

 doliporeالفطريات الكيسية ذو ثقم مركز  بينمػا يكػوف يػي الفطريػات البازيديػة حػاجز برميمػي 

septum  يحتو   مي ثقم و ذا الثقػم مػزود بكتمػة بروتوبازميػة تعػرؼ بػػparenthosome  أو
ا نقسػػػػػاـ  و Dikaryophaseو  طػػػػػور ا زدواج النػػػػػو و   مػػػػػزود بسػػػػػدادأل بيػػػػػكؿ  جمػػػػػة أو بكػػػػػرأل

أمػػػػا  Endogenousا لتزالػػػػي يػػػػي الفطريػػػػات الكيسػػػػية ينػػػػتل منػػػػه ابػػػػواغ كيسػػػػية دالميػػػػة المنيػػػػأ 
ا نقسػػػاـ ا لتزالػػػي يػػػي الفطريػػػات البازيديػػػة ينػػػتل منػػػه ابػػػواغ بازيديػػػة بطريقػػػة التكيػػػؼ اللػػػارجي 

Exogenous ي 
وسػػط اآلكػػار بأسػػتثنا  أنػػواع  الفطػػر  الفطريػػات البازيديػػة بيػػكؿ  ػػاـ  تكػػوف أجسػػاـ ثمريػػة  مػػيو 

Coprinus    5-2والذ  يثمر يي الزجاج كما يي اليكؿ B والعديد مف الفطريػات البازيديػة   )
( بينمػػػػا يطريػػػػات بازيديػػػػة ألػػػػرو  D 5-ذات يػػػػزوؿ تتتػػػػؼ بوجػػػػود ايتتػػػػاؿ الكابػػػػي  يػػػػكؿ  

مػػا يػػي الفطػػر أرمياريػػا   تمتمػػؾ  ػػذ  اللاتػػية   كػػذلؾ يتكػػوف الرايزومػػورؼ يتكػػوف يػػي الزجػػاج  ك
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ممػػي   مسػػـ مػػف الفطريػػات البازيديػػة تكػػوف كونيػػدات مفتػػمية  أو أبػػواغ مػػدثرأل   كاميديػػة ( ومثػػؿ 
 الفطريات التي تكوف كونيدات مفتمية  و تكوف أجساـ أثمارية  يتعم تيليت ا   

 Coprinus  sp :النوع

 

مػايكروف   الجسػـ  x 5-3.6 3.5-..5مػايكروف   البػوغ البازيػد   .-0.5السػزؿ الفطػر  بقطػر 
 Watanabe,2002يكروف يما Sclerotia 55)  الحجر 

 
:  Cينػػتل أبػػواغ  مػػي اآلكػػار   A –B : Coprinus sppالفطريػػات البازيديػػة (  1-5اليػػكؿ  

Rhizomorphe يكونػػه الفطػػر Armillaria mellea    مػػي وسػػط اآلكػػار D –G  يػػزوؿ:
 وأبواغ مفتمية ي :يزؿ Hواتتاؿ كابي  مي اآلكار  

 .Coprinus Pers: الجنس

يػػػي المركػػػز   الحايػػػة   المػػػوف   تػػػفرا  يػػػاحبة  نلػػػي م وا يػػػة بيػػػكؿ الجػػػرسمميمتػػػر  22القبعػػػة  
مف لايا دا رية م وا ية يػاحبة   ذات بطانػة يػعا يه   السػاؽ أو الحامػؿ  يؼ  تتكالموفرمادية 

32 x 2.0 قمػػة    البازيػدات تػػولجانية  أسػػطوانية   مميمتػر  ابػػيض   يسػتدؽ تػػدريجيا  باتجػا  ال
 مايكروف   السزؿ الفطر  يفاؼ أو يبه يفاؼ      x 6-0 .-3منحنية مميا   البوغ البازيد  

 Watanabe,2002 متلتر  ند التفر ات  مع حاجز مسمؽي  يحتو  اتتاؿ كابي 
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مػع بقايػا أثنػيف  PDAمستعمرأل  مي وسط  Coprinus spp      :A  الفطر: (   2-5اليكؿ  

:  E: أبػواغ بازيديػة   D: جز   مػف القبعػة  مػع أبػواغ بازيديػة    B - C مف ايجساـ المثرية  
:مسػػػتعمرأل  H-G: يػػػزؿ  يحتػػػو   مػػػي أتتػػػاؿ كابػػػي   Fجػػػز  مػػػف نسػػػيل السػػػاؽ أو الحامػػػؿ   

 ي PDAأياـ  مي  8 مر ا 
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