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الـــمــقــدمـــة
نظرا إلى إنتاجھا للحبوب والدريس والتبن ،تــمــثــل الــحــبــوب والبقوليات ،فــي تــونــس
وفــي الـكــثــيــر مــن بــلــدان الــعــالــم ،أســاس التــغــذيــة لإلنــســان والــحــيــوان .وفــي فــجــر
الــقــرن الـواحـد والـعـشــريــن ،حــيــث ال يـمـكـن فــي بـلـدنــا الـزيــادة فــي مــســاحــات البقوليات
وخاصة الـحــبــوب ،كــان البــد لــھــذه الـزراعــات الكبرى )أو المحاصيل( أن تتـكــثــف أكــثــر
فــأكــثــر .وھــذا الـتـكــثــيــف الــزراعــي الــذي يــعــتــمــد عــلــى اسـتـعــمــال األصــنــاف ذات
اإلنــتــاجـيــة الــعــالـيــة الــتــي تــتـطـلـب الـتـسـمـيــد والـمـاء ومـقاومـة األعـشـاب وعـدة عمـلـيـات
زراعـيـة أخــرى ،يـمـكـن الـحـبـوب والبقوليات مـن تـطـور خـضـري ھــام )مـضــل ورطـب( ،عــادة
مــا يـكــون مـنـاسـبـا لألمــراض والـحـشــرات .ومــن بـيـن آفــات الـزراعــات الكبرى ،تـعـتـبــر
األمــراض الـفـطـريــة األكــثــر خـطــورة .فـظـھــورھــا ثـم انـتـشــارھــا يـنـتـج عـنـه خـســائــر،
تـكــون أحيـانـا مـرتـفـعـة ،عـلـى مـسـتـوى اإلنـتـــاج كــمــا وجــودة .لـھـذا ،تـمـثــل الوقاية من ھــذه
األمــراض الـفـطـريــة إحــدى الـعـمـلـيــات اإلجــبــاريــة الــتــي تـمـكــن مـن الـرفــع من إنــتــاج
الزراعات الكبرى فــي إطــار فــالحــة عــصــريــة .ولـكــن الـبـحــث ثــم اقــتــراح طــرق وقاية يـمــر
حـتـمــا بـتـشـخــيــص وتـعـريــف الـفـطـريــات الـمتـسـبـبـة في األمـراض عـن طــريــق
الـمـرفــولـوجــيــا والـبـيــولــوجــيــا وكــذلــك بــالتـحـقق مـن األمــراض عــن طـريــق الـظــواھــر
الـتــي تـنـتـجــھــا عــلــى الـنـبـاتــات الـمــصــابــة .لــھــذا كــان تـصــور ھــذا الـكــتــاب ووضعـه
يھدف إلى المساعدة على تــشــخــيــص األمــراض الـفطــريــة للـحــبــوب )القمح والشعير والشــوفــان
)القصيــبـة(( والبقوليات )الفول والحمص والجلبان )البازالء(( .كــذلــك ،وقــع اقــتــراح إمــكــانــيــات
وقاية مـعـتـمــدة عــلــى الـمــعــامــلــة الـكـيـمـيـائـيـة لـكـل مــرض مـن األمــراض الـمـدروســة .أمــا
طــرق الوقاية األخــرى الـممكــنــة فـقــد وقــع التـعـرض لـھــا بـصـفـة عــامــة فــي فـصـل ســابـق
لـوصـف األمــراض .وفي فــصــول أسـبــق ،وقــع الـتطـرق باختــصــار إلــى خــصــوصـيــات
الـفـطــريــات والـخــطــوط الـكـبــرى لتصنـيـفـھـا )مع االقتصـار على أمثلة من الـفـطـريـات الـتـي
تـصـيـب الـحـبـوب والبقوليات فـقـط( وكــذلـك تـطـورھــا كــعــوامــل ممــرضــة عــلــى النبــاتـات
الــعــائــلــة.
فـي ھـذا الـكتاب ،وصفنا ظـواھـر كـل األمـراض التي الحظناھا في البالد التونسية خالل أكثر
من عشر سنوات وكذلك مـرفـولـوجـيـا الفطريات المسببة لھا عن طريق المجھر الضوئي )مكبرة عموما
 ،10x40إال في بعض الحاالت المعينة( .وقـد وقـع تجسيم كـل ذلـك بـصـور أخذنـاھـا حصرا من
تــونـس ،وذلــك إثــر زيــارات مـيـدانـيـة تـواصـلـت عدة سـنـوات مــتــتــالــيـة .لــكــن ،ھــذا ال
يــعــنــي عــدم وجــود أمــراض فـطــريــة أخــرى ربما لــم نـتـمــكــن مـن الـعـثــور عـلـيـھــا .وقــد ال
تـخـتـلـف األمــراض الـفـطريـة للزراعات الكبرى الـمـوصــوفــة فــي تــونــس كـثــيــرا عــن تـلـك
الـتـي تـتــواجــد فــي بــلــدان ذات مـنــاخ مـشــابــه للـمـنــاخ الـتــونــســي .وذلـك مــا يـجـعـل ھــذا
الـكـتـاب صــالـحــا ،مـثــال ،فــي أغــلــب الـبـلـدان الـمـتـوسـطــيـة.
فــي األخــيــر ،ال يــفــوتــنــا أن نـشــيــر إلــى أن عــالــم الـفـطـريــات كـبـيــر ومـعـقـد وأن
نظريات عــلــمــاء الـفـطــريــات وعـلـمــاء األمــراض النـبــاتـيــة غـالـبـا مـا تكـون متـبـايـنـة ،وھـو
مـا يـجـعـل آراء الـمـؤلـفـيــن غير متــطــابـقــة دائـمـا ،خــاصــة في مـسـتـوى الـتـسـمـيــة والـتـصنـيـف
الحــديــث للـفـطـريــات .وقــد حــاولـنــا فــي ھــذا الـكــتــاب أن نـوفــق أكــثــر بـيـن اآلراء عـنـدمــا
تـكــون مـتـقــاربــة .أمــا عندمـا تكون مـتـبــاعـدة ،فـقـد فـضـلـنــا بـصـفــة عــامـة التـسـمــيــة وكـذلـك
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الـتـصنـيـف الـرسـمـيـيـن الـمـسـتـعـمـلـيـن مـن قـبـل الـمـعـھـد الـدولــي للـمـيـكــولــوجــيــا )مـعـھــد
الـكــومـنـويـلـث للـمـيـكــولـوجــيــا ســابـقــا( الـذي يـعـتـبـر مـرجـعــا عــالـمـيــا فــي عـلـم
الـفـطـريــــــات.

-----------------------
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عــــالـــم الــفـطــريـــات
إن عبارة "ميكولوجيــا" ھي من أصل يوناني )مـيـكـاس :فطر  +لوغـوس = حديــث(
وتعنــي "علم الفطريـات" .أمــا فـي الالتينيــة ،فالفطر يسمــى فــونغس ) ،(fungusويجمع على فونجي
).(fungi
من المــعــتــاد أن تدل عـبــارة فــطــر ،وتجمع على فطريـات أو فطور ،على "نبــاتــات"
معينة تــزرع أو تنبــت تــلــقــائــيــا فــي المــروج والغــابــات وھــي عــادة مـتـكـونــة مــن "ســاق"
تــعــلــوھــا "قـبـعـة" .الـبـعـض مـن ھــذه الفـطـريــات يــأكلـھــا اإلنســان في طعامه بيــنــمــا الـبـعـض
اآلخــر يقتله بسمه إن ھو أكلھا .لــكــنـه فــي الواقــع ،ال يمثل ھــذا الـنـوع من الـفـطـريــات إال جــزءا
مـن عــالـم الـفـطـريــات كـبـيــر الـحــجـم ،ألن ھــنــاك أيــضــا الـفـطــريــات مـجـھـريــة الــحــجــم
وھــي فطريـات متعــددة جـدا ومـختــلـفـة وتـنـتـشـر فــي الـطـبـيـعــة .وتــعـرف مـن ھـذا الـنـوع فــي
الـحـيــاة الـيـومـيــة خــاصــة تلـك التي تـنـتـج تـصـوفــا عـلـى الـطـعــام الـمـھـمـل أو على الـمـواد
الـعـضـويــة الـمـيـتـة.
إذا كــان اإلنــســان قــد عـرف الـفـطـريــات مـنـذ الـعـصــور الـقـديــمـة وعـاشـرھـا خــالل
آالف السنــيـن ،فـھو لــم يــبــدأ فــي مــالحـظـتـھــا ودراستــھــا وتـصـنـيـفـھــا إال بــدايــة مـن الـقـرن
الـســابـع عــشــر وذلــك بـعـد اخـتــراع الـمجــھـر مـن قـبـل فــان لـوفنھــوك .ويـعـتـبـر عــالـم
النبــاتــات اإليــطــالــي مـيـكـالــي ھـو واضع علم الفطريــات ،حيث إنــه نـشــر ســنــة  1729كــتــابـه
 Nova Plantarum Generaالذي خصص جــزءا مــنـه للـفـطريــات .ومـنـذ ذلــك الـوقــت،
تـطـورت الـمـعـلـومــات حــول الـفـطـريــات شـيــئــا فـشـيــئــا مـع تـطـور تـقـنـيــات الـدراســة.
وحصل ذلك عن طريق علمــاء نـبـاتــات و/أو فطريــات مـثـل لـيـنــي ،بـيـرســون ،فـرياس،
سـكــاردو ...،وقــد ازداد عــدد األنـواع الفـطـريــة الـمـكـتـشـفــة مـنـذ ذلــك الـوقــت وارتـفـع إلــى
درجــة أصـبـح فـيــھــا عـلـمــاء الـفـطـريــات ،فــي أيــامـنــا ھـذه ،يـخـتـصــون فــي فصيـلــة واحــدة،
وحــتــى جـنـس واحــد ،من الفطريــات.
يـقـدر حــالـيــا عــدد األنـواع الـفـطـريــة فــي الـعـالـم )مـقــارنـة بالكــائنــات الـحـيـة
األخـرى وعن طريق التعميم االستنتاجي( بــ  1,5مـلـيــون نوع ،منھا أقل من  % 10فقط وقع وصفه.
ومــن بــيــن ھــذه األنواع الـمـعــروفــة ،حوالي  10.000يســبــبون أمــراضــا نـبــاتـيـة وحــوالــي
خـمـسـون فــقــط يـسـبـبون أمــراضا عــنـد اإلنــســان وحــوالــي خـمـسـون آخــرون يسبـبون أمــراضا
عـنـد الـحـيـوان .أمــا الـبــاقــي ،فــغــالـبــا مــا يـكــون رمــيــا أو قليال ما يـعـيـش بـالتكــافــل مــع
كــائــنــات حــيــة أخــرى.
مــنــذ الـقـرن الـســابـع عــشــر إلــى سـنــوات  ،1960كــان عـلـم الـفـطـريــات يـعـتـبـر
فــرعــا مـن عـلـم النـبـــات .وھــذا نــاتــج عــن النـظـريــة القديـمـة التــي تـقــسـم عــالــم األحــيــاء
إلــى ممـلـكتـيــن ذات النــواتــات الـحـقـيـقـيــة :الـحـيــوان والـنـبــات ،زيــادة عـلـى الـكــائــنــات ذات
أشــبــاه الـنــواتــات .ولـكــن سـنـة  ،1969اقــتــرح وايــتــاكــيــر تـقـســيــم عــالـم األحــيــاء إلــى
خـمـس ممـلـكــات .ويـعـتـبـر ھـذا التـقـسـيـم الـفـطـريــات مـكـونـة لمملـكـة )مملكـة الفطريــات( مستقلــة
عـن مملـكـة النــبـــات ،ألن الـفـطـريـات تـعـيــش باالمتــصاص وھــي كيميــائـيـة االغتــذاء
بالحــصــول عـلـى طــاقـتـھــا مــن الـمــادة العـضـويــة وغـيـريــة االغـتـذاء باستعــمــالھــا لـھـذه
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الـمــواد الـعـضـويــة كـمـصـدر للكــربــون لتـخلـيـق مـكـونـاتـھــا الـعـضـويــة الـخــاصـة ،بيـنـمــا
النـبـــات ،الـذي يـعـيـش أيــضــا باالمـتـصــاص ،ھو ضــوئـي االغتــذاء باستعمــال الـطــاقــة
الـضـوئـيــة و ذاتــي االغتــذاء باخــتــالق مكونــاتــھــا الـعـضـويــة باستعمال ثاني أوكــســيــد
الـكـربــون الـجــوي مع األمالح المعدنية الذائبة في الماء .واقتـصـرت مملــكــة الـحـيــوان عـلـى
الـحـيـوانــات الــتــي تـعـيـش باالبــتــالع .أمــا عــالــم الـكــائــنــات الوحــيــدة الـخـلـيــة فــقــد قـسـم
إلــى مملـكـتـيــن :الـمــونـيـرا الـمـتـكـونـة مـن ذات أشــبــاه النــواتــات )الـبـكـتـيـريــا(
والـبــروتـيـســتــا الـمـتـكـونـة مـن ذات النــواتــات الـحـقـيـقـيــة )األوليــات الـحـيــوانـيــة والـطـحــالب
وحــيــدة الـخـاليـا( .في أواخر السنــوات  ،1990واعتمادا على دراسات وتقنيات خاصة الجزيئية منھا،
وقـع تـقـسـيـم مملـكـة الفطــريــات نفســھــا إلــى مـجمــوعـتـيـن كـبـيـرتـيـن :مـجــمــوعــة الـفـطـريــات
الـحـقـيـقـيــة الـمـتكـونـة مـن مملكــة الـفـطـريــات ومـجـمـوعــة أشبــاه الـفـطـريــات الـمـتـكـونــة مــمــا
كــان يـعـرف ســابـقــا بــ "الفطريــات الدنيا" والتي أعـيـد تـصنيفـھــا إما داخل مملـكـة الـبـروتـوزوا أو
داخل مملـكـة جـديـدة سـمـيـت مملـكـة الـكـروميـسـتــا.
إذا ،تنـقـسـم حــالـيــا أشـبــاه الـفـطـريــات ،الــتـي كــانـت ســابـقــا جــزءا من "الفطــريــات
الـدنــيــا" إلــى مـجمــوعـتـيـن مـخـتـلـفـتـيـن )شــكـل :(1
 مجــمــوعـة أشبــاه الـفـطـريــات ذات مـرفـولــوجـيــا وبيــولــوجــيــا مشــابـھـة لألمـيـبــة ،تـكــوّنجـزءا مـن مملـكـة الـبـروتــوزوا وتـحـتـوي عـلـى أربـعـة أقــســام،
 مجـمـوعــة أشبــاه الـفـطـريــات التـي لـھــا كـثـيـر مـن خصــائـص الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة ،تـكـوّنجـزءا مـن مملـكـة الـكـروميـســتـا وتـحـتوي عـلـى ثـالثـة أقـســام.
وتـكــوّن الـفـطـريــات الـحقـيـقـيــة مـعـظـم مــا سـمـي ســابـقــا بــ "الـفـطـريــات الـراقـيـة".
وتـعـتـبـر ھـذه الـممـلـكـة ،حــالـيــا ،الـمملـكـة الـحـقـيـقـية للـفـطـريــات وتـحـتـوي عـلـى أربـعـة
أقـســام ،زيـادة عـلـى مـجـمـوعـة مختلطة كـبـيـرة تـسـمـى الـفـطـريـات الالجنسية أو الدوتيروميسات
)شـكـل .(1

-----------------
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شكـل  :1الخـطـوط الـكـبــرى لـتـقـسـيـم عـالـــم الـفــطـريـات
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الــتـقـســيــم الـعــام للـفـطـريــــات
ممـــلــكــة الـبـروتــوزوا
تـحـتـوي مملـكـة الـبـروتــوزوا)األوليات الحيوانية( ،مـن بـيـن عــديــد الــكــائــنــات
الــحـيــة ،على أشــبــاه فـطـريــات مـجـھـريـة ،مشـرتـھـا وحـيـدة الـخـلـيـة ،رغــويــة أو مـكـونـة
لـمـستـعـمـرات وتـتـغـذى غــالـبــا عـن طـريــق الـبـلـعـمـة وال تـمـلـك جــدارا خـلــويــا .وقـد اعـتـبـرت
ســابـقــا أشــبــاه الـفـطـريــات ھــذه فطريــات لـتـشــابـھـھـمــا عـلـى مـسـتـوى الـتـرتـيـب الـبــوغــي.
وتـنـقـسـم أشــبــاه الـفـطـريــات الـمـنـتـمـيـة إلــى مملـكـة الـبــروتــوزوا إلـى أربـعـة أقــســام أھمھا من
ناحية األمراض النباتية قـسم الـبـالسمـوديــوفـورومـيـكـوتـا وھو يحتوي على طائفة واحدة ھي طائفة
الـبـالسمـوديــوفـورومـيسات.

قــســم الـبــالسـمـوديــوفــورومــيــكــوتــا
طائفة الـبـالسمـوديــوفـورومـيسات
تــعــيــش أشــبـــاه فــطــريــات الـبـالسمـوديــوفـورومـيسات عــادة طـفـيـلـيــة إجــبــاريــة
داخــل خـاليــا األعــضــاء الـتـحتـربـيـة للـنـبـاتــات .وتـكـون أحـيــانــا نــاقـلـة للـفيـروســات
الـمـمـرضـة للنـبـــات .وتـنـتـج أشــبــاه الفـطريــات ھـذه داخــل الـخـاليــا الـعـائـلـة رغـوات عـديـدة
الــنـواتــات ،عــاريـــة ،غـيـر مـتـحـركــة وغـيــر بـلـعـمـيــة الـتـغـذيــة .ثـم تـنـتـج ھـذه الـرغـــوات
أبــواغــا للـحـفــظ تـتـحـرر مـنـھــا ،بـعـد اإلنــبــات ،أبــواغ حـيـوانـيــة ذات ھـدبـتـيـن قــادرة عـلـى
الـســبــاحــة فــي الـمــاء .وتـحـتـوي ھـذه الطائفة عـلـى رتـبـة واحــدة.
رتـبـة الـبـالسـمـوديــوفــورالـيــات :تــحــتــوي ھــذه الـرتـبـة عـلــى فـصـيـلـتـيـن.
فـصـيـلـة البـالسـمـوديـوفـوراســيــات :يــوجد في ھذه الـفـصـيـلة عـديد األنــواع الـممـرضـة
للنـبـاتــات تـنـتـمي إلى األجـناس  Plasmodiophoraو Polymyxaو .Spongosporaمـثــال:
 :Polymyxa graminis -طــفــيــلي على جـذور الـحـبــوب.

مــمــلــكــة الـكــرومـيـسـتــا
تــحـتـوي ممـلـكــة الـكــروميـسـتـا ،مــن بـيــن عــديــد الـكــائــنــات الـحـيــة ،على أشبـاه
فـطـريــات ذات مـشــرة وحــيــدة الـخـاليــا أو خـيـطـيــة أنـبــوبـيــة ولــھــا جــدار ســلــولــوزي.
تـتـكــون ھــذه الـمـمـلـكة مــن ثــالثة أقــســام ،وتوجد الفطريات الممرضة للنبات في قــســم
األوأومـيــكــوتــا )أشــبـــاه الـفـطـريــات الـبـيـضـيــة( الذي يحتوي على طائفة واحدة ھي طائفة
األوأومـيسات.
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قــســم األوأومـيـكــوتــا
طائفة األوأومـيسات
تـحـتـوي طائفة األوأومـيسات عـلـى أشــبــاه فـطـريــات ذات مـرفـولـوجـيــا وتـغـذيــة باالمـتـصــاص
مـتـشــابـھـة مــع الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة ولـكـنـھــا بـعـيـدة عـنـھـا ســاللـيــا.
وبـعـكـس الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة ،تـمـلـك األوأومـيسات حـويـصـالت كـثـيـفـة وھـنـيــات
ذات عفـريــات أنـبــوبـيــة وجــھــاز غــولــجــي لــه سـيـسـتـرنــات مسـطـحــة عــديــدة .أمــا
جــدارھــا الـخـلــوي فـيـحـتـوي خـصــوصــا عــلــى السـلولــوز ونــادرا عــلــى الـكـيـتـيــن الــتــي
تـمـثــل ،عــلــى عــكــس ذلــك ،أھــم مـكـونــات الـجــدار الـخـلـوي للـفـطـريــات الـحـقـيـقـيــة .كــمــا
أن وجــود الـھـيـدروكـسـيـبـرولـيــن بـجـدار أشــبــاه الفـطـريــات ھـذه يـمـثــل نـقـطــة اخـتـالف مــع
الـفـطريــات الـحـقـيـقـيــة .ويـقـع االخـتـزال لــدى األوأومـيسات داخــل حــافظــة األمشــاج أثــنــاء
تـكــونــھا مــمــا يــجــعــل أشــبــاه الفـطـريــات ھـذه ثـنــائـيــة الـصـبـغــيــات خــالل كــامــل
دورتــھــا الخضرية بـيـنــمــا تــكــون الـفـطــريــات الـحـقـيـقــيــة أحــاديــة الـصـبـغـيــات و/أو
ثــنــائـيــة الصبغيات و/أو ثــنــائـيــة الـنـواتــات خــالل جــزء أو كــل دورتــھــا الـحــيــاتـيــة .كــذلــك
يـمـثــل الـفــوكـسـتـيـرول أھــم سـتـيــرول تـنـتـجـه األوأومـيسات ولـيـس اإلرغــوسـتـيـرول مـثــل ما
ھو الـشــأن عـنـد الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيــة.

تـكـون مـشـرة األوأومـيسات وحـيـدة الـخـاليـا أو خـيـطـيـة أنـبـوبـيـة .وتـنـتـج األوأومـيسات
أثــنــاء الـتـنــاســل الالجـنـســي أبــواغــا حـيـوانـيــة ذات ھـدبـتـيـن تـحــرر مـن حــافـظــة األبــواغ.
ولــكــن يـمـكـن لـحــافـظــات األبــواغ أن تـتـطـور كـذلـك مـثـل األبــواغ الـكـونـيـدية فـتـنـبـت
مــبــاشـرة .أمــا بــالـنـسـبـة إلى الـتـنــاســل الـجـنـسي ،فإن مـعـظـم األوأومـيسات غـيـر مـتـشــابـھـة
حــافـظـتـي األمشــاج ،وحــافـظـة األمــشـاج الـذكـر ھـي الـمـنـطـف بـيـنـمــا حــافـظــة األمـشــاج
األنـثــى ھــي مـولـدة الـبـيـضــة .وبــعــد لــقــاح مــولـدة الـبيــضــة مــن قــبــل الـمـنـطـف ثم
االخـتـزال ،يـتـم إنــتــاج بــوغ بـيـضــي لــه جــدار سـمــيــك يمـكـنـه مــن مـقــاومــة الـظــروف
غــيــر الـمـالئمـة .وتـحـتـوي طائفة األوأومـيسات عـلــى تـسـع رتــب.
رتــبــة الـبـيرونـوسـبـوراليـات :تــحــتــوي ھــذه الـرتـبــة عـلــى فـصـيـلـتين.
فـصـيـلـة البـيـرونـوسـبـوراسـيـات :تـوجـد بـھـذه الـفـصـيـلة العـديـد من األنواع الـطـفـيـلـية
على الـنـبــات تـنـتـمي إلـى األجناس
 Bremiaو PeronosporaوPlasmopara
و .Pseudoperonosporaأمــثــال:
  :Peronospora pisiمـسـبب الـبـيـاض الـزغـبـي للـجـلـبـان )الـبـازالء(،  :Peronospora viciaeمــســبــب الـبـيـاض الـزغـبـي للـفــول.رتــبــة الـبـيـثـيــالــيــات :تــحــتــوي ھــذه الـرتـبــة عـلــى فـصـيـلـتين.
فـصـيـلـة الـبـيثـيــاسـيــات :تــوجــد بــھــذه الـفـصـيـلـة العــديــد مـن األنــواع الـطـفـيـلـيــة
على الـنـبــاتــات تـنـتـمــي إلــى األجــنــاس  Phytophthoraو .Pythiumمــثــال:
  :Pythium graminicolaمــســبــب الذبـول المـفـاجئ لبــادرات الـحــبـــوب.رتــبــة الـسـكـلـيـروسـبــورالـيــات :تـحــتــوي ھـذه الـرتـبـة عــلــى فـصيـلـتـيـن.
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فـصـيـلـة الـسـكـلـيـروسـبـوراسـيــات :تــوجــد بـھـذه الـفـصـيـلـة عـديـد األنــواع الـطـفـيـلـيــة
للـنـبـاتــات تـنـتـمــي إلــى جـنـسـي  Peronosclerosporaو .Sclerosporaمــثــال:
  :Sclerospora graminicolaطـفـيــلــي على الـنـجـيـلـيــات،  :Sclerospora graminisطـفـيــلــي على الـحــبــوب.رتــبــة الـسابرولينيالـيــات :تـحــتــوي ھـذه الـرتـبـة عــلــى فـصيـلـتـيـن.
فـصـيـلـة الـسابرولينياسـيــات :أھم األجناس في ھـذه الـفـصـيـلـة ھو جنس .Aphanomyces
مثال:

 :Aphanomyces euteiches -مسبب تعفن جذور الـجـلـبـان )الـبـازالء(.

رتــبــة الـسكليروسبورالـيــات :تـحــتــوي ھـذه الـرتـبـة عــلــى فـصيـلـتـيـن.
فـصـيـلـة الـسكليروسبوراسـيــات :أھم األجناس في ھـذه الـفـصـيـلـة ھما جنسي
 Peronosclerosporaو .Sclerosporaمثال:
  :Sclerospora graminicolaطفيلي على النجليات.فـصـيـلـة الفيروكلفاسـيــات :بعض األنواع في ھـذه الـفـصـيـلـة مسببة ألمراض النبات وتنتمي
إلى جنس  . Sclerophthoraمثال:
 :Sclerophthora macrospora -مسبب البياض الزغبي على الحبوب.

مــمــلــكــة الفـطـريــات "الـحـقـيـقـيــة"
تـتـميـز الـفـطــريــات الـحـقـيـقــيــة بــالـتـغـذي عـن طـريــق االمـتـصــاص وبــعــدم إنــتــاج
رغــوات .ويـتـكــون جــدارھــا الـخـلــوي أســاســا مــن الـكـيـتـيـن والـغـلــوكــان ولــھــا ھـنـيــات ذات
عـفـريــات مـسـطـحــة .وال تدوم الـحـقـبــة ثــنــائـيــة الـصـبـغـيــات لــدى الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيــة
غــالـبــا إال فـتـرة قـصـيــرة .وتـنـقـسـم ھـذه الـفـطـريــات إلــى أربـعـة أقــســام )زيــادة على مجموعـة
الـفـطـريــات الالجنسية( :قـســم الـكـيـتـريـديــومـيـكــوتــا )الفطـريـات الـكـيـتـريـديـة أو الـقـدريـة( و
قــســم الـزيـغــومـيكــوتــا )الـفـطـريــات الـزيـغـيــة أو الالقـحـيــة( ،وقــســم األسـكــومـيـكــوتــا
)الـفـطـريــات األسـكـيــة أو الـزقـيـة( وقــســم الـبــازيـديــومــيــكــوتــا )الـفـطـريــات الـبــازيـديــة أو
الـدعــامــيــة( .أمــا الـفطـريــات الالجنسية )أو الـدوتـيـروميسات أو الفطريات النـاقـصـة( فال تـعـتـبـر
قـســمــا أو طــائـفــة ،بــل جــزءا من األسـكــومـيـكــوتــا أو الــبــازيــديــوميـكــوتــا.

قــســم الـكـيـتـريــديــومـيـكــوتــا
طائفة الـكـيـتـريــديومـيسات
تــكــوّن فــطــريــات الـكـيـتـريـديــومـيـكــوتــا )التي تضم طائفة واحدة ھي طائفة
الـكـيـتـريــديومـيسات( الـمـجـمـوعــة الـوحـيــدة مـن الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة الــتــي تـنـتـج خـاليــا
مـتـحـركــة وھــي األبــواغ الـحـيـوانـيــة الــتــي تـمـلـك عــادة ھـدبـة واحـدة .أمــا مـشــرة ھــذه
الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة فـھـي وحــيــدة الـخـاليــا أو خـيـطـيـة أنـبــوبـيــة .وتـنـتـج
الـكـيـتـريــديومـيسات عـن طـريــق الـتـنــاسل الالجـنـســي أبــواغـا حـيـوانـيـة تـحرر مـن حــافـظــات
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األبـواغ .أمــا الـتـنـاســل الجـنـســي فـيـقـع عــادة عـن طـريـق أبــواغ حـيـوانـيـة تـقــوم بـدور
األمـشــاج .وتـحـتـوي ھـذه الـطائفة عـلـى خـمـس رتـب.
رتــبــة الكيتريديالـيــات :تـحــتــوي ھـذه الـرتـبـة عــلــى أربع فصائل.
فـصـيـلـة الـسانكيترياسـيــات :بعض األنواع في ھـذه الـفـصـيـلـة مسببة ألمراض النبات
وتنتمي إلى جنس  . Synchytriumمثال:
  :Synchytrium endobiotichumطفيلي على البقوليات.رتــبــة السبيزيلوميسيتالـيــات :تـحــتــوي ھـذه الـرتـبـة عــلــى ثالث فصائل.
فـصـيـلـة السبيزيلوميسيتاسـيــات :أھم األجناس في ھـذه الـفـصـيـلـة ھو جنس .Olpidium
مثال:
 :Olpidium brassicae -مسبب التورم الحبوبي للفول.

قــســم الـزيغـومـيـكــوتــا
تـتـصـف فـطـريــات الـزيـغـومـيكـوتــا بـعـدم إنــتــاجــھــا لـخـاليــا حـيـوانـيـة مـتـحـركــة
ولــھــا مـشــرة غــالـبــا مــا تــكــون خـيـطـيــة مــن الـنـوع األنـبــوبــي .أمــا تـنــاسـلـھــا الالجـنـســي
فـيـنـتـج عـنـه غــالـبـا أبــواغ حــافـظبــوغـيـة ونـادرا أبــواغ كــونـيـديـة بـيـنـمــا يـقـع الـتـنـاســل
الـجـنـســي عــادة عـن طــريــق حــافـظــتــي أمــشــاج متـشــابـھـتـيـن .ويـحـتـوي ھـذا الـقـســم مـن
الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة عـلــى طــائـفـتـيـن :طــائـفـة الـزيـغــومـيـســات الـتي تـضـم بعض ممرضي
النبات وطــائـفـة الـتـريـكـوميـســات.

قــســم األسـكـومـيـكــوتــا
تـمـثــل األسـكـومـيـكــوتــا أكــبــر مـجـمـوعــة للـفـطـريــات الـحـقـيـقـيــة .وتـعـرف ھــذه
الـمـجـمــوعــة بــإنــتــاجــھــا ألكــيــاس أسـكـيـة )أو زقــاق( وھــي عــبــارة عن أكــيــاس مـجھــريــة
تـظـم داخـلـھــا أبــواغــا أسـكـيــة )أو زقـيـة( .وكــانـت األسـكــومـيـكــوتــا ،مـنـذ وقـت طــويــل،
تـنـقـسـم إلــى ســت طــوا ئــف :طــائـفـة الـھـيـمـيـأسـكــومـيــســات )الـفـطـريــات شـبــه األسـكـيــة(
وطــائـفـة الـبـلـيـكـتـومـيـســات )الـفـطـريــات األسـكـيــة الـكـرويــة( وطــائــفــة الـبـيـريـنـومـيـســات
)الـفـطـريــات األسـكـيــة الـفـوھـيــة( وطــائـفــة الـديـسـكــومـيــســات )الـفـطـريــات األســكــيــة
الـقـرصـيــة( وطــائـفـة اللــوكــولــوأسـكـومـيــســات )الـفـطـريــات األسـكــيــة الـحـجـيـريــة(
وطــائـفـة الالبــولـبـيــنـيــوميـســات .ويــرتكــز ھــذا الـتـصـنـيـف عـلـى وجــود الـثـمـرة األسـكـيــة
)الثـمـرة الـزقـيـة( أو غيـابـھـا وعـلـى طـبـيـعـتـھـا .وتـتـكـون ھـذه الثـمـرة األسـكـيـة مـن جـھــاز
بـوغــي مـنـتـج لألكــيــاس األسـكـيــة .ولـقــد وقـع الـتـخـلــي عـن ھـذا التـصـنـيـف ألن الـدراســة
السـاللـيــة بـيـنـت أن ج ّل الطوائـف الـمـذكــورة ھــي مـجـمــوعــات غــيــر مـتـجــانـســة .وفي ھذا
الكتاب ،نقدم تصنيفا مبسطا ملخص من عدة مراجع .ويعتمد ھذا التصنيف على استعمال مصطلح
"طائفة" عندما يكون الجمع متجانس األنواع ومصطلح "مجموعة" عندما يكون الجمع غير متجانس
األنواع .بذلك ،نقترح الثماني طوائف/مجموعات التالية :الـســاكــارومـيـسـات والتافـريـنوميســات
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والديسكوميسات

واالريسيفوميسات والبلكتوميسات والبيرينوميسات
والالبولبينيوميسات وھؤالء األخيرين فقط ال يضمون ممرضين للنبات.

واللوكولوأسكوميسات

تــتــصــف األسـكــومـيــكـوتــا بـمـشـرة وحــيــدة الـخـلـيــة أو خـيـطـيــة حــاجـزيــة .ويـنـتـج
الـتـنــاســل الالجــنــســي عـددا كــبــيــرا جــدا مـن أصــنــاف األبــواغ الـكــونـيـديــة الــتــي
تـنـتـجـھــا األطــوار الالجـنـسـيــة .يقع الـتـنــاســل الـجـنـســي عـن طـريــق حــافـظـتـي أمـشــاج عــادة
غــيــر مـتـشــابـھـتيـن ونــادرا مـتـشــابــھـتـيـن .وعـنـدمــا تـكـون حــافـظتـا األمـشــاج غـيـر
مـتـشــابـھـتـيـن ،تـقـوم حافظة األمـشــاج الـذكــر ،الـمـنـطـف ،بـلـقــاح حافظة األمـشــاج األنــثــى،
مـولـدة الـبـيـضـة األسـكـيـة ،عــن طـريــق الـشـعـيــرة .ويـنـتـج عـن تـأخـر االنصھار الـنـووي مقارنة
مع االنــصــھــار الـبــالزمــي ،فــي الـكـثــيــر من األحــيــان ،حـقـبـة ثـنــائـيـة الـنـواتــات تـتـمـثـل فــي
وجــود نــواتـيـن )ذكــر وأنـثــى( فــي كـل خـلـية .وتـنـتـھـي آخــر مـرحـلـة بإنـتـاج أكـيــاس أسـكـيـة
تـحـتـوي عـلـى أبـواغ أسـكـيـة.
وحتى نكون كمختصين في أمراض النبات في نفس الوقت عمليين ودقيقين ،يمكن أن نواصل
التصنيف باعتبار وجــود الــثـمــرة األسـكـيــة أو غــيــابھا وكـذلــك طـبـيــعـتـھــا ،ولكن مع اإلشارة إذا
كان الجمع متجانسا )طائفة( أو غير متجانسا )مجموعة( .بھذا يمكن تـقـسـيــم األسـكــوميـكــوتــا إلــى
خـمـس جموع وذلـك حــسـب الثـمـرات األسـكـيـة:
 األكــيــاس األسـكـيــة الـعــاريــة :األسـكــومـيـكـوتـا الــتــي ال تـمـلـك ثـمـرة أسـكـيـة حـيـث تـتـكـوناألكــيــاس األسـكـيــة مــبــاشـرة عـلـى الـمـشـرة )طائفتي الـســاكــارومـيـسـات و التافـريـنوميســات( ،
 الـثـمـرة األسـكـيـة الـكـرويــة :األكـيــاس األسـكـيــة تـتـكـون داخــل ثـمـرات أسـكـيــة كـرويــةالـشـكـل ومـغـلـقـة تنضج بالتشقق )طائفة اإلريسيفوميسات( أو بالتفرقع )مجموعة البلكتوميسات( ،
 الـثــمـرة األسـكـيـة الـفـوھـيــة :األكــيــاس األسـكـيـة تـتـكـون داخــل ثـمــرات أسـكـيــة شــبـهمـغـلـقـة وتـنـفـتـح عـنـد نـضـجـھـا بـفـوھـة )مجموعة البيرينوميسات(،
 الـثـمـرة األسـكـيـة الـقـرصـيـة :األكــيــاس األسـكـيـة تـتـكـون عـلـى ثـمـرات أسـكـيـة تـنـفـتـح عـنـدنـضـجـھـا فــي شـكــل قــرص كالطـبــق )مجموعة الديسكوميسات(،
 الـثـمـرة األسـكـيــة الـحـجيـريـة :األكــيــاس األسـكـيــة تـتـكـون داخــل شـبـه ثــمـرات أسـكـيـة ذاتحـجـيـرات بـدون جــدار )مجموعة اللوكولوأسكوميسات(.

طائفة اإلريسيفوميسات
تتسم طائفة اإلريسيفوميسات بثـمـرات أسـكـيــة كـرويــة الـشـكـل ومـغـلـقـة تنضج بالتشقق.
رتـبــة اإليـريـسيــفـالـيــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى فـصـيـلـة واحـدة.
فـصـيـلـة اإليــريــسـيـفــاسـيــات :تـتـسـبـب أغـلـبـيــة أنــواع ھــذه الـفـصـيـلـــة فــي مـرض
الـبـيــاض الـدقـيـقــي للـنـبـــات .وتـنـتـمــي ھــــــذه األنــــــواع إلــى أجــنــاس Blumeria
وLeveillula
وErysiphe
و Microsphaeraو PhyllactiniaوPodosphaera
و Sphaerothecaو .Uncinulaوتـنـتـمــي األطــوار الالجـنـسـيــة لإلريـسـيـفـاسـيــات إلــى
الـھـيـفـومـيـســات )الـفـطـريـات الخيـطـيـة( وخــاصــة مـنـھــا األجـنــاس  Oidiopsisو
Oidiumو .Ovulariopsisأمــثــال:
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 ) Blumeria graminisالـطـور الالجـنـســي :(Oidium monilioides :مـسـبــب الـبـيــاضالـدقـيـقي للـحـبــوب.
 ) Erysiphe pisiالـطـور الالجـنـســي :(Oidium sp. :مـسـبــب الـبـيــاض الـدقـيـقي للـجـلـبـان)الـبـازالء(،
 ) Erysiphe polygoniالـطـور الالجـنـســي :(Oidium sp. :مـسـبــب الـبـيــاض الـدقـيـقي لـعـدةأنـواع نـبـاتـيـة بـمـا فـيـھـا الـبـقـولـيـات،
 ) Leveillula tauricaالـطـور الالجـنـســي :(Oidiopsis taurica :مـسـبــب الـبـيــاض الـدقـيـقيلـعـدة أنـواع نـبـاتـيـة بـمـا فـيـھـا الـبـقـولـيـات.

مجموعة البيرينوميسات
تنتج مجموعة البيرينوميسات ثـمــرات أسـكـيــة فـوھـية.
رتـبــة الـديــابــورثــالـيــات :تـنـتـمــي األطــوار الالجـنـسـيـة لھذه المجموعة إلــى
الـسـيـلـومـيـســات )الـفـطـريــة الوعـائـيـة(.
فــصيـلـة الـمــانـيــابــورثــاسـيــات :تـحـتـوي ھــذه الـفـصـلـيــة عــلــى أنــواع عــادة مــا
تـكــون طـفـيـلـيــة على جـذور الـنـبــــات وتـنـتـمــــي إلـــــــى الـجـنـسـيــــن  Gaeumannomycesو
 .Magnaportheمــثــال:
  :Gaeumannomyces graminis var. avenaeمــســبــب مــرض الـســاق الـرنـوعـي )أوالـعـفـن الـكـلـي( للـقصيبة )الشوفان(.
  :Gaeumannomyces graminis var. graminisمــســبــب مــرض الـســاق الـرنـوعـي )أوالـعـفـن الـكـلـي( للـحـبــوب.
  :Gaeumannomyces graminis var. triticiمــســبــب مــرض الـســاق الـرنـوعـي )أو الـعـفـنالـكـلـي( للـقمح.
رتــبــة الـھـيـبــوكــريــالـيــات :تـنـتـمــي أغلب األطــوار الالجـنـسـيـة لھذه الرتبة إلــى
الـھـيـفــومـيـســات )الـفـطـريــات الخيطيـة( مثل  Acremoniumو. Sphacelia
فـصـيـلــة الـكــالفـيـسـيـبـيـتـاسـيــات :تـنـتـمــي أھــم األنــواع الـطـفـيـلـيـة على النبــات فــي
ھـذه الـفـصـيـلـة إلــى جـنـسـي  Clavicepsو .Epichloëمــثــال:
 ) Epichloë typhinaالـطـور الالجـنـســي :(Acremonium typhinum :طـفـيـلــي علىالـحبــوب.
فـصـيـلـة الـھـيـبـوكـريــاسـيــات :تـظـم ھــذه الـفـصـيـلـة أنــواعــا طـفـيـلـيـة على الـنـبـــات
تـنـتـمـي خــاصــة إلــى جـنـسـي  Gibberellaو .Nectriaوتـنـتـمــي األطــوار الالجـنـسـيـة لھذه
الرتبة إلــى الـھـيـفــومـيـســات )الـفـطـريــات الخيطيـة( مثل  CylindrocarponوFusarium
و .Tuberculariaأمــثــال:
 ) Gibberella avenaceaالـطـور الالجـنـســي :(Fusarium avenaceum :مــســبــب الذبـولالمـفـاجئ لبــادرات الـحــبـــوب،
 ) Gibberella fujikuroiالـطـور الالجـنـســي :(Fusarium moniliforme :طـفـيـلــي علىالـنـجـيـلـيــات،
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 ) Gibberella intricansالـطـور الالجـنـســي :(Fusarium equiseti :طـفـيـلــي علىبــادرات الـحــبـــوب،
 ) Gibberella zeaeالـطـور الالجـنـســي :(Fusarium graminearum :طـفـيـلــي علىالـنـجـيـلـيــات،
 ) Nectria haematococcaالـطـور الالجـنـســي :(Fusarium solani :مــســبــب تعفنالجذور لعديد أنواع النبات من بينھا الـحــبـــوب والبقوليات.
رتــبــة الـفـيـالكــورالـيــــات :تـنـتـمــي األطــوار الالجـنسـيـة
الـسـيـلـومـيـســات )الـفـطـريــات الـوعـائـيـة(.
فـصـيـلـة الـفـيــالكــوراسـيــات :تـنـتـمــي األنــواع الـطـفـيـلـيـة على الـنـبــات فــي ھــذه
الـفـصـيـلـة خــاصــة إلــى جـنـسـي  Glomerellaو .Phyllachoraمــثــــال:
 :Phyllachora graminis -مــســبــب التـبـقــع األسـود للـنـجـيـلـيــات.

لھــذه الرتبة إلى

مجموعة الديسكوميسات
تنتج مجموعة الديسكوميسات ثـمــرات أسـكـيــة تـنـفـتـح عـنـد نـضـجـھـا فــي شـكــل
قــرص.
رتــبــة الھيـلـوتـيــالـيــــات :تـنـتـمــي األطــوار الالجـنـسـيـة لھــذه الرتبة إلـى
الـھـيـفــومـيـســات )الفـطـريــات الخيطيـة( أو إلــى الـسـيــلــومـيـســات )الـفـطـريــات الـوعـائـيـة(.
فـصـيـلـة الـديـرمــاتـياسـيــات :تـظــم ھــذه الـفـصـيـلـة أنــواعــا طـفـيـلـيـة على الـنـبــات
تـنـتـمــي خــاصــة إلــى األجــنــاس و Diplocarponو Mollesiaو .Pseudopezizaلھذه الفصيلة
أطوار الجنسية مختلفة مثل األجناس
 MarssoninaوPseudocercosporella
و .Cylindrosporiumأمــثــال:
 ) Mollesia yallundaeالـطـور الالجـنـســي:(Pseudocercosporella herpotrichoides :مــســبــب مــرض الـســاق الرقــادي للـحـبــــوب.
فــصـيـلـة الـسـكـلـيـروتـيـنـيــاسـيــات :تـنـتـمــي األنــواع الـطـفـيـلـيـة على الـنـبــــات فــي
ھـذه الـفـصـيـلـة إلــى األجــنــاس  Botryotiniaو Gloeotiniaو Moniliniaو .Sclerotiniaلھذه
الفصيلة أطوار الجنسية تنتمي إلى األغــونــومـيــســات و الـھـيـفــومـيـســات مثل Botrytis
و Endoconiumو Moniliaو .Sclerotiumأمــثــال:
 ) Botryotinia fabaeالطور الالجـنـسـي :(Botrytis fabae :مـسـبب التبـقـع الـبـنـي للـفـول، :Gloeotinia granigena -طـفـيـلــي على بـذور الـنـجيـلـيــات.

مجموعة اللوكولوأسكوميسات
تنتج مجموعة اللوكولوأسكوميسات ثـمــرات أسـكـيــة تـتـكـون داخــل شـبـه ثــمـرات أسـكـيـة
ذات حـجـيـرات بـدون جــدار.
رتـبــة الـمـيـكـوسـفـيـريـاللـيـــــات :تـحـتـوي ھذه الرتبة على أطوار الجنسية مختلفة.
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فــصـيـلـة الـمـيـكـوسـفـيـريـالسـيــات :تـظــم ھــذه الـفـصـيـلـة الـعـديــد مـن األنــواع
الـطـفـيـلـية على الـنـبـات تـنـتـمي إلى الجـنـسي  .Mycosphaerellaوتـنتمي أطوارھا الالجـنـسـية إلـى
األجــنـاس
و CercosporaوCercosporella
 AscochytaوCercoseptoria
و Cladosporiumو Parasercosporaو Phomaو PseudocercosporaوRamularia
و ...Septoriaأمـثال:
 ) Mycosphaerella graminicolaالــطــور الالجـنـســي :(Septoria tritici :مــســبــبالـتـبـقـع الـسـبـتـوري ألوراق القمح،
 ) Mycosphaerella pinodesالـطور الالجـنـسـي :(Ascochyta pinodes :مـسـبب لـفـحـةالـجـلـبـان )الـبـازالء(.
رتـبــة الـبـلـيـوســبــورالـيـــــات :تـحـتـوي ھذه الرتبة أطوار الجنسية مختلفة.
فــصــيــلــة اللبتوسفيرياسات :تــحــتــوي ھــذه الـفـصـيـلـة عــلــى الـعـديــد مـن األنـــــــواع
الـطـفـيـلـيـــــة على الـنـبـــات تـنـــتـمـــــي أساسا إلـــــــى الجــنــــــس  .Leptosphaeriaوتنتمي
أطوارھا الالجنسية إلى الـسـيــلــومـيـســات ومنھا  Coniothyriumو PhomaوSeptoria
و .Stagonosporaأمثال:
 ) Leptosphaeria avenariaالــطــور الالجـنـســي :(Septoria avenae :مسبب الـتـبـقـعالـسـبـتـوري للقصيبة )الشوفان(،
 ) Phaeosphaeria nodorumالــطــور الالجـنـســي :(Stagonospora nodorum :مــســبــبالـتـبـقـع "الـسـبـتـوري" لسنابل القمح،
فــصــيــلــة الـبـلـيـوســبــوراســيــات :تــحــتــوي ھــذه الـفـصـيـلـة عــلــى الـعـديــد مـن
األنـــــــواع الـطـفـيـلـيـــــة على الـنـبـــات الــتــي تـنـــتـمـــــي إلـــــــى األجــنــــــــاس
 Cochliobolusو Didymellaو Pleosporaو .Pyrenophoraوتـــنـــتـمــي أطــــوارھـــــا
الالجـنــسـيــة إلــى األجــنــــاس  Ascochytaو Biopolarisو DrechsleraوPhoma
و .Stemphyliumأمــثــال:
 ) Cochliobolus sativusالــطــور الالجــنــســي :(Bipolaris sorokiniana :مسـبـب مـرضالـســاق الـھـلـمـنـثـوسـبـوري للـحـبـوب،
 ) Cochliobolus victoriaeالــطــور الالجــنــســي :(Drechslera victoriae :طــفـيــلــي علىالحــبــوب،
 ) Didymella fabaeالــطــور الالجــنــســي :(Ascochyta fabae :مسـبـب لـفـحـة الـفـول، ) Didymella rabieiالــطــور الالجــنــســي :(Ascochyta rabiei :مسـبـب لـفـحـة الـحمص، ) Pyrenophora chaetomioidesالــطــور الالجــنــســي :(Drechslera avenacea :مسـبـبتبقع أوراق القصـيـبة )الشـوفان(،
 ) Pyrenophora gramineaالــطــور الالجــنــســي :(Drechslera graminea :مــســبــبتـخـطط الشـعـيــر،
 ) Pyrenophora teresالــطــور الالجــنــســي :(Drechslera teres :مــســبــب الـتبـقــعالـشـبـكــي للـشـعـيــر،
 ) Pyrenophora tritici-repentisالــطــور الالجــنــســي:(Drechslera tritici-repentis :مــســبــب الـتبـقــع الـبـرنـزي ألوراق الـقـمــح.
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قـســم الـبــازيـديــومـيـكـوتــا
يـكــوّن قــســم الـبــازيـديــومـيـكـوتــا مـجـمـوعــة كـبـيـرة مـن الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة
يـعـرف مـنـھــا خــاصــة تـلـك الــتــي تـتـواجــد فــي الـمـراعـي والـغـابــات وھــي مـكـونـة مـن
"ســاق" تـعـلـوھــا "قـبـعـة" .وتـتـمـيــز ھــذه الـفـطــريــات بــإنــتــاج بــازيـدات )دعــامــات( تـنـتـج
بـدورھــا خــارجـيــا أبــواغــا بــازيـديــة )أبـواغـا دعــامـيــة( .ويـمـكـن للـبــازيــدات أن تـكــون
مـحـمـولــة بـجـھــاز بــوغــي ھو الــثـمـرة الـبــازيـديـة )الثـمـرة الـدعــامــيــة( .ولـكــن ھــذه
الـثـمـرات ال تـتـكــون عـنـد الـبـعـض مـن الـبــازيـديــومـيـكــوتــا مـثـل مـسـبـبــات أمــراض
الـتـفـحــمــات واألصــداء .وكــــانــت الــبــازيـديــومـيـكــوتــا مــنـذ أمــد طـويــل ،تـنـقـسـم إلــى ثــالث
طــوائــف وذلــك حـســب وجــود حـواجـز بالـبــازيـدة أو غــيــابھا ونـوعـيـتھا ووجــود األبــواغ
الـتـيـلـيـة أو غـيـابـھـا وطـبـيـعــة إنــبــات األبــواغ الـبــازيـديــة .وھــذه الـطــوائـف ھــي طــائـفـة
وطــائـفـة
الـفــراغــمــوبــازيــديــومـيــســات
وطــائـفـة
الـھـولــوبــازيـديــومـيـســات
الـتـيـلــيــومـيــســات .ومــن نــاحــيــة أخــرى ،كــانــت الـبــازيـديــومـيـكــوتــا مـقـســمــة كــذلــك
إلــى مـجـمـوعـتـيــن كبـيـرتـيـن غــيــر مـتـجــانـسـتـيـن :الـھـيـمـيـنـومـيـســات )الـفـطـريــات
الـغـشــائـيــة( الــتــي تـتـمـيــز بـبــازيـدات تـتـكــون فــي طـبـقــة غـشــائـيـة خـصـبــة
والـغاسـتـيـرومـيـســات )الـفـطـريــات الـمعديـة( الـتـي ال تـمـلـك مـثــل ھــذه الـطـبـقــة .وقــد وقـع
الـتـخـلــي عـن ھـذا الـتـصـنـيـف لـفــائـدة تـصـنـيـف آخـــر أكـثـر واقـعـيـة مــكـن مـن تـمـيـيــز
الـبــازيـديــومـيـكــوتــا إلــى ثــالث طـوائــف :طــائـفـة الـبــازيـديــومـيـســات )الـفـطـريــات
وطــائـفـة
الـدقــيــق(
بــالـمـعـنــى
الـبــازيـديــة
وطــائـفـة
اليوريدينومـيـســات
اليـوستيالجينوومـيــســات .ويـعـتـمد ھذا الـتـصـنـيـف الـجـديــد أســاســا علــى وجــود الـثـمـرة
الـبــازيـديــة أو غـيـابـھـا وطـبـيـعـتـھـا وكـذلـك نـوعـيـة الـحــيــاة ودورتـھـا.
تـتـمـيــز البــازيـديــومـيـكــوتــا بـمـشـرة عــادة مــا تــكــون خـيـطـيــة حــاجـزيــة .ويــتـم
التـنــاســل الالجـنـســي عــن طـريــق الـتـجـزئــة أو االنـشـطـار أو الـتـبرعـم مـمـا يـنـتـج أبــواغــا
كــونـيـديـة .وھــذا الـنـوع مــن األبــواغ يـنـتـج بـكـثـرة خــاصــة عـنـد طـفـيـلـيــات الـنـبـات
الـمـتـسـبـبـة فــي أمــراض الـتـفـحـمــات واألصــداء .وبــالـنـسـبـة إلى األصــداء ،تـدعــي ھــذه
األبــواغ بـاألبــواغ الـيــوريـديــة .أمــا الـتـنــاســل الـجـنـســي فـيـرتـكـز عـلـى إنـتـاج الـبـازيـدات
الـمـنـتـجـة ألبــواغ بــازيـديـة .ويـبـدأ التـنـاســل الـجـنـســي بــعـد إنــبــات األبــواغ الـبـازيـديـة
باالنـصــھــار الـبـالزمــي لـبـوغ نـطـفـي مـع خـيط فـطـري مـتـقـبـل أو لـخـيـطـيـن فـطـريـيـن .وال يـقـع
االنـصــھــار الـنـواتــي عــادة مــبــاشـرة مــمــا يـجـعـل الـمـشـرة ثــنــائـيــة الـنـواتــات إلــى أن
يـحـيـن مــوعــد االخـتـزال الـذي يـقـع مــبــاشـرة قـبـل تـكـون الـبــازيـدة الـجـديـدة .ويـسـبـق تـكـون
الـبــازيــدات إنــتــاج ألبــواغ تـيـلـيـة عـنـد مـسـبـبــي أمــراض األصــداء والـتـفـحـمــات.

طــائــفــة الـبــازيـديــومـيـســات
تكوّن الـبــازيـديــومـيـســات )بالمعنى الدقيق( طائفة كبيرة القليل منھا ممرض للنبات.
رتـبــــة السيراتوبازيديالـيــــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى فـصـيـلــة واحدة.
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فـصـيـلـة السيراتوبازيدياسـيــــات :تـظــم ھــذه الـفـصـيـلـة الـبـعـض مـن األنــواع
الـطـفـيـليــة على الـنـبـــات الـتـي تـنـتـمــي إلــى جـنــسي  Ceratobasidiumو.Thanatephorus
أما أطوارھا الالجنسية فتنتمي إلى األغــونــومـيــســاتمثل  .Rhizoctoniaأمــثــال:
 ) Ceratobasidium cerealisالــطــور الالجــنــســي :(Rhizoctonia cerealis :طفيلي علىالحبوب.

طــائــفــة اليوريدينومـيـســات
تظم ھذه الطائفة مسببي أمراض األصداء على النبات.
رتـبــــة الـيــوريـديـنــالـيـــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى عدة فـصائل.
فـصـيـلـة الـبــوكـسـيــنـيـــاسـيــات :تـظـم ھـذه الـفـصـيـلة الكـثـير من الطفيليات على النبات
خــاصــة األجــنــاس  Gymnosporangiumو Hemileiaو Pucciniaو .Uromycesأمــثــال:
  :Puccinia coronataمــســبــب الصدأ الـتـاجــي على القصـيـبة )الشـوفان( )المرحلة  0و Iعلى،(Rhamnus
  :Puccinia graminisمــســبــب الصدأ األســود )أو صدأ الـســاق( على الـقـمــح )المرحلة  0وIعلى ،(Berberis
  :Puccinia hordeiمــســبــب الصدأ الـبــنــي )أو صدأ األوراق( على الشــعــيــر )المرحلة  0وIعلى ،(Ornithogalum
  :Puccinia renconditaمــســبــب الصدأ الـبـنــي )أو صدأ األوراق( على القــمــح )المرحلة  0وIعلى ،(Anchusa
  :Puccinia striiformisمــســبــب الصدأ األصــفــر )أو الـمـخــطط( على القــمــح.  :Uromyces ciceris-arietiniمــســبــب صدأ الـحـمـص،  :Uromyces pisi-sativiمــســبــب صدأ الـجـلـبـان )الـبـازالء( )المرحلة  0و Iعلى،(Euphorbia
 :Uromyces viciae-fabae -مــســبــب صدأ الـفـول.

طــائــفــة اليـوستيالجينوومـيــســات
تظم ھذه الطائفة مسببي أمراض التفحمات على النبات.
رتـبــــة التـيــلّــيـســيــالــيــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى عدة مـسـبــبــات أمــراض
للــنـبــات.

فـصـيـلـة التـيــلّــيـســيــاســيــات :تـظـم ھـذه الـفـصـيـلة أنــواعا مـسـبـبـــة للـتـفـحــمــات

تـنـتـمــي أساسا إلــى الجــنــس  .Tilletiaأمــثــال:
  :Tilletia controversaمــســبــب الـتـفـحــم الـمـغـطــى الـقــزم للـقـمــح،  :Tilletia indicaمــســبــب تـفـحــم كـرنـال )أو التفحـم الجـزئي( للـقـمــح،  :Tilletia laevisمــســبــب الـتـفـحــم الـمـغـطــى للـقـمــح،  :Tilletia triticiمــســبــب التـفـحـم الـمـغـطـى للـقـمـح،216
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رتـبــــة الـيـروسيستـالــيــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى بعض مـسـبــبــات أمــراض
للــنـبـــات.
فـصـيـلـة الـيـروسيستـاســيــات :تـظـم ھـذه الـفـصـيـلة أنــواعا مـسـبـبـــة للـتـفـحــمــات
تـنـتـمــي أساسا إلــى الجــنــس  .Urocystisمــثــال:
  :Urocystis agropyriمــســبــب تـفـحــم األوراق للحبوب.رتـبــــة الـيـوسـتـيــالجـيــنــالـيــــات :تـحـتـوي ھــذه الـرتـبـة عــلــى عدة مـسـبــبــات
أمــراض للــنـبـــات.
فـصـيــــلـة الـيـوسـتـيــالجـيــنــاسـيــــات :تــحــتـوي ھــذه الـفـصـيـلـة عــلــى الـعـديـد مـن
األنــواع الـمـسـبـبــة للـتـفـحـمــات الــتــي تـنـتـمــي إلــى األجــنــاس  Moesziomycesو
 Sporisoriumو .Ustilagoأمــثــال:
  :Ustilago hypadytesمــســبــب الـتـفـحـم للـنـجيـلـيــات،  :Ustilago segetumمــســبــب الـتـفـحـم الـمـغـطــى للـشــعــيــر والقصـيـبة )الشـوفان(،  :Ustilago segetum var. avenaeمــســبــب الـتـفـحـم الــســائــب للشـوفــان )القصيـبـة(،  :Ustilago segetum var. nudaمــســبــب الـتـفـحـم الــســائــب للشـعـيــر، :Ustilago segetum var. tritici -مــســبــب الـتـفـحـم الــســائــب للقــمــح.

الـفــطــريـــات الالجنسية
تـطـلــق عــبــارة الـفـطـريــات الالجنسية )أو الفطـريـات تـخـيطـيـة األبـواغ( عـلـى مــا كــان
يـسـمــى ســابـقــا بالـفـطـريــات الـنــاقـصـة أو الـدوتـيـرومـيـكــوتـيــنــا أو الـدوتـيـرومـيــســات أو
بـمصطلح آخــر أقــدم ھــو األديـــلــومـيــســات .وھــذه الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيــة ھــي عــبــارة عــن
األســكــومـيــكــوتــا والـبــازيــديــومـيــكــوتــا فــي طــورھــا الالجـنـســي ،الـكـثــيــر مـنـھــا
تــنــاسـلــه الـجـنـســي مـعـروف واألخــر غـيـر مـعـروف .والـفـطـريــات الالجنسية الــتــي ھــي
الـطـور الالجـنـســي غــالـبــا لألســكــومـيـكــوتــا ونــادرا للـبــازيــديــومـيــكــوتــا تـكــوّن
مـجــمــوعــة كــبــيــرة غـيـر مـتـجــانـســة مـن الـفـطـريــات الـحـقـيـقـيـة الــتــي وقــع ،مــنــذ زمــن
بـعـيــد ،تـصـنـيـفـھــا تـصـنـيـفــا اصـطـنــاعـيــا .وقــد اعــتــبــرت ســابـقــا كـتحتـقـســم ســمــي
الـدوتـيـرومـيـكــوتــنــا يـحـتــوي عــلــى ثــالث طــوائــف :طــائـفــة األغــونــومـيـســات
)الـفـطــريــات الـعـقــيــمــة( وطـائــفــة الـسـيــلــومـيـســات )الـفـطـريــات الوعـائـيـة( وطــائـفــة
الـھـيـفــومـســات )الـفـطـريــات الخيطـيـة( .وبــاعــتــبــار أن الـدراســات الســاللـيــة قــد أكــدت عــدم
تـجـانــس ھــذه الـمـجـمـوعــة مـن الـفـطـريــات ،وقـع الـتـخـلــي عـن عــبــارة الـدوتـيـرومـيـكــوتــنــا
لـصــالـح تـسـمـيــة الـفـطـريــات الالجنسية أو الـدوتـيـرومـيــســـات .وقــد وقــع اخـتـيــاريــا عــدم
اعــتــبــار األطــوار الالجـنـسـيــة للـخـمــائـر )أسـكــومـيـكــوتــا( ولـمـسـبـبــات الـتـفـحـمــات
واألصــداء )بـازيــديــومـيـكــوتــا( كـجــزء مـن الـفـطـريــات الالجنسية .وفــي مــا يـخـص الـطـوائــف
الـتــي ذكــرنــاھـا قــبــل قــلــيــل ،فـضـلـنــا اسـتـعـمــال عــبــارة "مـجـمـوعــة" ذات الـمـعـنـى الـعــام
عـوضــا عـن "طــائـفـة" الــتــي تـطلق عـلـى الــجـمـع الـمـتـجــانـس.
تـكــون مـشــرة الـفـطـريــات الالجنسية عـــادة خـيـطـيــة حــاجـزيــة .وقــد وقــع الـتـعـرض
لتـنــاسـلـھــا الـجـنـســي فــي الـفـصــلين الـخــاصـين بــاألسـكــومـيـكــوتــا والـبــازيـديــومــيــكــوتــا.
أمــا تـنــاسـلـھــا الالجـنــســي فـھـو ظــاھـرة مسترسلة جــدا وھــو مــا يـسـمـح للـفــطــر بالـتـكــاثــر
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بـفــاعـلـيـة كـبـيـرة وباالنـتـشــار بـسـرعــة مــادامــت الـظـروف الـمـحـيـطـة مالئمة .وتـسـمـى
األبــواغ الـنــاتـجـة عــن الـتـنــاســل الالجـنـســي أبــواغــا كــونـيـديــة .وھــي تـتـكـون إمــا مــبــاشـرة
عـلـى الـمـشـرة الـمـتـواجـدة أو عـن طـريـق خـاليــا مـولـدة محـمـولــة أو غـيــر مـحـمـولــة عــلــى
حـوامــل أبــواغ كــونـيـديـة .وتـكــون ھــذه الـحـوامــل إمــا حــرة أو مـجـمـعـة عــلــى/فــي جـھــاز
بــوغــي كــونـيـدي يكون حشـيـات كـونـيـديـة .أحـيــانـا ،تـظـم ھـذه الـحـشـيـات حـوامـل األبـواغ
الـكـونـيـديـة إلـى الـداخـل :ثـمـرات بـيـكـنـيـديـة ،وأحـيـانـا أخـرى ،تـتـجـمـع حـوامـل األبـواغ
الـكـونـيـديـة عـلـى سـطـح ھـذه الـحـشـيـات :ضـفـائـر كـونـيـديـة ،وسـادات كـونـيـديـة أو كـويـمـات
كـونـيـديـة.

مــجــمــوعــة األغــونــومـيــســات
تـتـمــيــز األغــونــومـيــســات بـعـدم إنـتـاجــھــا لألبــواغ الـكـونـيـديــة ،حـيـــث أنــھــا ال
تـتـطـور إال عــن طـريــق الـتـكــاثــر الـخـضـري.
تحتمجموعة األغــونــومـيــســيتاليات :تـحـتـوي األغــونــومـيــســيتاليات عــلــى مـسـبــبــات
أمــراض للــنـبــات خاصة من جنسي  Rhizoctoniaو Sclerotiumالذين تنتمي أطوارھما الالجنسية
إلى األسـكــومـيـكــوتــا والـبــازيـديــومــيــكــوتــا .مثال:
) Rhizoctonia cerealis -الطور الـجـنسي :(Ceratobasidium cerealis :طفيلي على الحبوب.

مـجـمـوعــة الـھـيـفــومـيــســات
تـنـتـج الـھـيـفـومـيـســات أبــواغــا كــونـيـديــة عـلــى حـوامــل أبــواغ كـونـيـديـة حــرة أو
مـجـمـعـة فــي ضـفــائـر كـونـيـديــة أو وســادات كـونـيـديــة.

تحتمجموعة الھيفـومـيــســيتاليات :تظم ھذه التحتمجموعة أكبر جزء من الـھـيـفــومـيــســات،
وھي تتسم بحوامل كونيدية متباعدة وغير منظمة .كثير من األنوع ممرضة للنبات .أمــثـــــال:
 ) Acremonium typhinumالـطـور الجـنـســي :(Epichloë typhina :طـفـيـلــي على الـحبــوب. ) Bipolaris sorokinianaالطور الـجـنسي :(Cochliobolus sativus :مـسبب مـرض السـاقالھلمنثسـبـوري للـحـبــوب،
 ) Bipolaris victoriaeالطور الـجـنسي :(Cochliobolus victoriae :مـسبب مـرض السـاقالھلمنثسـبـوري للـحـبــوب،
 ) Botrytis fabaeالـطـور الـجـنـســي :(Botryotinia fabae :مـسـبــب التـبـقـع الـبـنـي للـفـول،  :Cladosporium herbarumطفيلي ضعيف على القمح. ) Drechslera avenaeالـطـور الـجـنـســي :(Pyrenophora chaetomioides :مـسـبب تـبـقـعأوراق القصـيـبة )الشـوفان(،
 ) Drechslera gramineaالـطـور الـجـنـســي :(Pyrenophora graminea :مــســبــب تـخـططالـشـعـيــر،
 ) Drechslera teresالـطـور الـجـنـســي :(Pyrenophora teres :مــســبــب الـتـبـقـع الـشـبـكــيللـشـعـيــر،
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 ) Drechslera tritici-repentisالـطـور الـجـنـســي:(Pyrenophora tritici-repentis :مــســبــب الـتـبـقـع البـرنـزي للقمــح،
 ) Oidium monilioidesالـطـور الـجـنـســي :(Blumeria graminis :مـسـبــب الـبـيــاضالـدقـيـقـي للـحـبــوب،
 ) Pseudocercosporella herpotrichoidesالـطـور الـجـنـســي:(Mollesia yallundae :مــســبــب مــرض الــســاق الـرقــادي للـحــبــوب،
  :Rhynchosporium secalisمــســبــب لـسـعـة أو سـفــحــة الحـبـوب.  :Verticillium alboatrumمــســبــب مــرض الذبول على العديد من أنواع النبات من بينھاالبقوليات،
  :Verticillium dahliaeمــســبــب مــرض الذبول على العديد من أنواع النبات من بينھا البقوليات.تحتمجموعة التوبركوالرياليات :تتسم ھذه التحتمجموعة بحوامل كونيدية منتظمة في شكل
وســادات كـونـيـديــة .كثير من األنوع ممرضة للنبات .أمــثـــــال:
 ) Fusarium avenaceumالـطـور الجـنـســي :(Gibberella avenacea :مــســبــب الذبـولالمـفـاجئ لبــادرات الـحــبـــوب،
  :Fusarium culmorumطـفـيـلــي على العديد من أنواع النبات من بينھا الـحـبــوب والبقوليات، ) Fusarium equisetiالـطـور الجـنـســي :(Gibberella intricans :طـفـيـلــي على بــادراتالـحــبـــوب،
 ) Fusarium graminearumالـطـور الـجـنـســي :(Gibberella zeae :طـفـيــلـــي علىالنـجيـلـيـات،
 ) Fusarium moniliformeالـطـور الـجـنـســي :(Gibberella fujikuroi :طـفـيــلـــي علىالـحــبـــوب.
  :Fusarium oxysporumمـسـبب مـرض الـذبـول لـعـدة أنـواع نـبـاتـيـة مـنـھـا الـبـقـولـيـات، ) :Fusarium solaniالـطـور الـجـنـســي (Nectria haematococca :طـفـيــلـــي على عـدةأنـواع نـبـاتـيـة مـنـھـاالـحـبــوب والـبـقـولـيـات.

مــجــمــوعــة الـسـيــلــومــيــســات
تـنـتـج الـسـيـلـومـيـســات أبــواغــا كــونـيـديــة عــلــى حـوامــل أبــواغ كــونـيـديــة مـجـمـعـة
فـي كـويـمـــات كـونـيـديــة أو داخـل ثـمـرات بـيـكـنـيـديــة.
تحتمجموعة السفيروبسيداليات :تتسم ھذه التحتمجموعة بحوامل كونيدية منتظمة داخـل
ثـمـرات بـيـكـنـيـديــة .كثير من األنوع ممرضة للنبات .أمــثـــــال:
  :Ascochyta avenaeمــســبــب الـتـبـقـع األسـكـوكـيــتــي ألوراق القصـيـبة )الشـوفان(، ) Ascochyta fabaeالـطـور الـجـنـســي :(Didymella fabae :مسـبب لـفـحـة الـفـول،  :Ascochyta hordeiمــســبــب الـتـبـقـع األسـكـوكـيــتــي ألوراق الـشـعـيــر، ) Ascochyta pinodesالـطـور الـجـنـســي :(Mycosphaerealla pinodes :مسـبب لـفـحـةالجـلـبـان )الـبـازالء(،
  :Ascochyta pisiمسـبب تـبـقـع الـجـلـبـان )الـبـازالء(، ) :Ascochyta rabieiالـطـور الـجـنـســي :(Didymella rabiei :مسـبب لـفـحـة الـحـمـص،219
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  :Ascochyta triticiمــســبــب الـتـبـقـع األسـكـوكـيــتــي ألوراق الـقــمــح، ) :Phoma pinodellaالـطـور الـجـنـســي مشابه للجنسين  Didymellaو:(Mycosphaereallaمسـبب الساق السوداء على الـجـلـبـان )الـبـازالء(،
 ) :Septoria avenaeالـطـور الـجـنـســي  :(Leptosphaeria avenariaمـسـبب التـبـقـعالـسـبـتـوري على القصـيـبة )الشـوفان(،
 ) :Septoria triticiالـطـور الـجـنـســي  :(Mycosphaerella graminicolaمـسـبــب الـتـبـقـعالـسـبـتـوري ألوراق الـقـمــح،
 ) :Stagonospora nodorumالـطـور الـجـنـســي  :(Phaesphaeria nodorumمـسـبب التـبـقـع"الـسـبـتـوري" لـعـصـفـات الـقـمـح.

--------------------
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تـطـور األمــراض الـفـطـريــة
مـثـــــلـث الـمــــــــــــرض
لـكـي يـتـطــور مــرض عــلــى نـبـتـة ،البـد من تـوفــر ثــالثــة مــكـونــات :يـجـب عـلـى
الـنـبـتـة والـطـفـيـلــي الـممــرض أن يـتـالمــســا ويـتـفاعال ،وأن تـكــون ظــروف الـمـحـيــط مالئمـة.
مــن نــاحــيــة أخــرى ،يـمـكـن لـكـل واحـدة مــن ھــذه الـمـكـونــات أن تـتـغـيـر كـثــيــرا وھــذا مــا
يـنـتـج عـنـه درجــات مـخـتـلـفـة فــي شـدة اإلصــابــة بــالـنـسـبـة إلــى نـبـتـة واحــدة وداخـل
مـجـمـوعــة مـن الـنـبــات .فيـمـكـن للـنـبـتـة أن تـكــون ضـعـيـفــة أو قـويــة الـمــقــاومـة أو
الـحـســاسـيـة أو مـتـقـدمــة أو غير مـتـقـدمــة فــي الـعـمــر ...ويـمـكـن للـمــمــرض كـذلـك أن يـكــون
ضـعـيــف أو شديد الـضــراوة أو بـأعــداد مـرتـفـع أو فــي حــالـة سـبــات ...كــمــا يـمـكـن للـظـروف
الـمـحـيـطـة أن تـؤثــر قـلـيــال أو كـثـيــرا فــي نـمـو الـنـبـتـة الــعــائـلـة وحـســاسـيـتھا ومـقــاومـتھا
وفــي نـمـو وتـكــاثــر ودرجــة الـضــراوة وانـتـشــار الـمـمـرض ...ويـعـتـبـر عــادة الـتفاعل بـيـن
الـنـبـتـة الـعـائـلـة والـطـفـيـلــي الـمـمـرض والـمـحـيــط مـكـونــا لـمـثـلـث يــدعــى "مـثـلـث الـمـرض"
يـمـثـل فـيــه كــل ضـلـع واحــدة مـن المـكـونــات الـمـذكــورة الـثـالثة .ويـكــون طــول كــل ضـلـع
مـتـنــاســبا مـع أھـمـيـة دور مـكـوّنـه فــي شدة اإلصــابـة .وإذا أمـكـن للـمـكـونــات الـثــالثة للـمــرض
أن تـحــدد كـمـيــا ،فإن مــســاحــة الـمـثـلـث تـمـثـل مـسـتـوى الـمـرض عــلــى نـبـتـة واحـدة أو
مـجـمـوعــة مـن الـنـبــات .وإذا كــان واحــد مـن الـمـكـونــات الـثــالثة يــســاوي صـفــرا ،فإنــه ال
يــكــون ھــنــاك وجــود لمــرض.

حقــبــات تـطــور األمــراض
تتوالى ســلــســلــة مـن األحــداث الـمـتـمـيـزة قــلــيــال أو كـثــيــرا تـجـعــل الـمـرض
يـتـطـور .وھــذه الـسـلـسـلـة مــن األحــداث تـعـطــي تـغـيــرات فــي الـنـبـتـة وفــي الــممـرض خــالل
مـوســم واحد أو مـن مــوســم إلــى آخـــر .واألحــداث المتتالية ھــي اإللــقــاح واالخـتـراق
واإلصــابــة واالنـتـشــار وحـفـظ الممــرض لوجوده.

اإللـــــــقـــــــاح
يــقــع اإللــقــاح عـنـدمــا يـتـالمــس مـمـرض مـع نـبـتـة .وتـدعــى األجزاء الـفـطـريــة
الــممـرضــة )أبــواغ ،أجــســام حـجـريــة ،أجــزاء مـشـريــة (...الــتــي تـحــط عــلــى الـنـبـتـة
اللـقـــاح .ويــنــتــج عــن اللـقــاح الـمـحــفــوظ اإلصــابــة األولـيــة ،بـيـنـمــا يـتـسـبـب اللـقــاح
الـنــاتــج عــن اإلصــابــة األولـيــة فــي اإلصــابــات الـثــانـويــة .ويــوجــد عــادة اللـقــاح فــي بــقــايــا
النبــات الـعــائـل وفــي الـتـربــة وفــي/عــلــى الـبــذور واألعــضــاء األخــرى للـتـكــاثــر النباتي...
كــمــا يـمكـن أن يـعـيـش عــلــى األعــشــاب التلـقــائـيـة والـنـبـاتـات الــعــائـلـة الـمـنــاوبــة .ويـمـكن
أن يـحـمـل مـن نـبـاتـات وحــقــول مــجــاورة أو مـن حــقــول بـعـيــدة بمئات الـكـيــلــومـتـرات.
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وتـنـتـقـل األجزاء الــممــرضة فــي أغــلــب األحــيــان الإراديـا خــاصـة عــن طـريــق الـھـواء
والـمــاء والـحـشــرات.

االخــــــتــــــــراق
تـدخــل األجــزاء الـمـشـريــة أو األبــواغ أثــنــاء اإلنــبــات إلــى داخــل الـنـبـتـة عـن
طـريــق االخـتـراق الـمـبــاشــر أو الـثـغــور الـطـبـيـعــيــة أو الـجـروح.
يــقــع االخــتــراق الـمــبــاشــر عند مـعـظـم الـفـطـريــات عـن طــريــق خـيـط فـطـري
دقـيـق يـنـتـجـه مــبــاشـرة الـبـوغ أو الـمـشـرة أو عـن طـريــق شــوك الـدخــول الـذي يـكـوّنــه عـضــو
االلتصاق .ويـخـتـرق شــوك الـدخــول أو الـخـيـط الـفـطـري الـدقـيـق حــاجــزي الـجـلـيـدة وجدار خاليا
الـبـشـرة عـن طـريــق الـقــوة الـمـيــكــانـيـكـيــة بمساعدة االنـحــالل األنـزيـمــي.
يــلــج كـثــيــر مـن الـفـطـريــات الـنـبــــات عــن طـريــق الـثـغــرات الـطـبـيـعـيــة مــثــل
الـثـغـيـرات الورقية والثغيرات المائـيـة والـعـديـســات .كــمــا تـدخـل فـطـريــات أخــرى عـن طــريــق
أنــواع كــثــيــرة مـن الـجـروح الــتــي يـمـكـن أن تـكــون حـديــثــة أو قـديــمــة ومـتـكـونــة مــن
أنـسـجــة فـي حــالــة انـحــالل أو مـيـتـة .ويـمـكـن لـھـذه الـفـطـريــات أن تـنـمــو قـلـيــال مـن الـوقــت
عـلــى ھــذه األنـسـجــة المـيـتـة قـبـل مـھــاجـمـة الـنـسـيـج الـحـي.

اإلصـــــابــــة
تـبـدأ اإلصــابــة عـنـدمــا يـسـتـقـر الــممـرض فــي الـخــاليــا أو األنـسـجــة الحــســاسـة
للـنـبـتـة الـعــائـلـة ويـتـنــاول مـنـھــا عــنــاصــر غــذائـيــة .وھــكــذا ،يـنـمــو الــممــرض و/أو
يـتـكــاثــر بـطـريــقــة تـجـعـلـه يـغــزو الـنـبـتـة بـدرجة ســرعــة ضــعــيــفــة أو فــائـقــة وعـنـدمــا
تـنـجـح اإلصــابــة ،تـظـھــر األعــراض وھــي الـتـغـيــرات الـمــشــاھـدة التي تـنـتـج عـن الـمـرض.
وتـتـغـيــر األعــراض بـصـفــة مـتـواصـلـة ،بـدرجة سـرعــة ضـعـيـفــة أو فــائـقــة ،مـنـذ ظـھـورھــا
إلــى أن تـمــوت الـنـبـتـة .وتـدعــى الـفـتـرة الــممتــدة مـنـذ اإللــقــاح إلــى ظـھــور األعــراض بـفترة
الـحــضــانــة .وأثــنــاء اإلصــابــة ،تـقـتـل بـعـض الـفـطـريــات الـممـرضــة ،الـمـســمــاة مـوتـيـة
االغـتـذاء ،الـخــاليــا ثــم تـعـيـش بـعـد ذلـك مـن مـحـتـواھــا ،بـيـنـمــا بـعـضــھــا اآلخـر ،وتـدعــى
إحــيــائـيــة االغـتـذاء ،تـأخــذ غــذاءھــا مــن الـخــاليــا الـحـيــة ،دون أن تــقـتـلـھــا .وتــحــرر فــي
األثــنــاء العــديــد مـن الـمــواد مـثــل األنـزيـمــات والـتـوكــسـيـنــات مــن قــبــل الـممـرضــات داخــل
الـنـبـاتــات الـعــائـلـة .وھــّذا مــا يـمـس مـن ســالمــة الـتـركــيــبــة والـظـواھــر الـفـيـزيــولـوجـيــة
للـخــاليــا الــعــائـلـة .وكـر ّد فـعـل عــلــى الـممـرضــات ،تـجــيــب الـنـبـاتــات بـعـــدة طــرق دفـــاع،
تـنـتـھــي إلــى درجـــات وقــائـيــة مـخـتـلـفـة من الـحـســاسـيــة إلــى الـمـقــاومــة .ويــطــابــق
صــنــف نـبـتـة حــسـاســة ممــرضا ضــاريا بـيـنــمــا يــطــابــق صــنــف نـبـتـة مــقــاومــة ممــرضا
غــيــر ضــار.
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االنـتـشــار
بــالـنـســبــة إلـى بـعـض الـفـطـريــات ،تـقــذف األبــواغ إراديـا ثــم تـنـقــل عــن طـريــق
الـريــح .أمــا بــالـنـسـبـة إلى أغـلـبـيـة الـفـطـريــــات ،فإن األبــواغ تـحــمــل الإراديـا عــن طــريــق
نــاقــالت مــخـتــلـفــة.
يـنـتـقــل الـكــثــيــر مـن الـفـطـريــات عــن طــريــق الـتـيــارات الـھــوائـيـة الــتــي
تـحـمـلـھــا إلــى مــســافــات تـخـتـلـف بــاخــتــالف اضــطــراب الـريـح وســرعــتھا .وھــكــذا،
يـمـكـن لـبـعـض األبــواغ أن تـحـمـل بـضـعـة مــئــات أو آالف مـن األمــتــار بـيـنـمــا يحمل الـبـعـض
اآلخــــر عــدة كـيــلــومـتـرات أو حتى مــئــات مـن الـكـيــلــومـتـرات.
يـعـتـبـر الـمــاء واحــدا مــن أھــم عــوامــل انـتـشــار األبــواغ واألجــزاء الـمـشـريــة.
ويـمـكـن لــھــذه األجــزاء الـفـطــريــة الـمـوجــودة عــلــى الـتـربــة أن تـنـقــل عــن طــريــق مــيــاه
األمــطــار أو الـري الــتــي تـســيــل عــلــى ســطــح األرض .ويـمـكـن لألبــواغ ،عـنـدمــا تـكــون
عـلـى سـطـح الـنـبــاتــات ،أن تـقـذف فــي كــل االتــجــاھــات عــن طـريــق اللــطــوخ الــتــي
تـنـتـجــھــا مــيــاه األمــطــار أو الـري بــالـرش .كــمــا يـمـكـن لــھــا عـنـدمــا تـكــون مـعـلـقــة فــي
الـھــواء ،أن تـسـحـب إلــى األســفــل بــواسـطــة قـطــرات مــيــاه األمــطــار أو الــري بــالـرش.
يــوجــد الـعـديــد مـن الـفـطــريــات عــلــى/فــي الـبــذور وأعــضــاء أخرى للـتـكــاثــر
النـبـاتـي فتـنـشـرھــا .ويـمـكـن أيــضــا للـحـيـوانــات ،وخــاصــة الـحـشــرات ،أن تـكــون عــوامــل
نــقــل األجــزاء الفطـريــة وانتشــارھـا ،حــيــث تـلـتـصــق أغـلـبـيــة ھــذه الـفـطـريــات بأجــســام
الـحـيـوانــات الـمتـنـقـلـة بـيـن الـنـبـــات أو مــن نـبـتـة إلــى أخــرى .وتـنـتـقــل الـفـطـريــات أيــضــا
وتـنـتـشــر بــواســطــة اإلنــســان وذلــك عــن طــريــق اللـمــس الـمــبــاشــر وكـذلـك األدوات الــتــي
يـسـتـعـمـلـھــا فــي األشغـال الـفــالحــيــة.

حــفــــظ الــممــــرض لوجوده
لـكـي تـتـمـكـن الفطريات الـممـرضــة مـن تــجــاوز الـفـصــل غير المالئم )الـشــتــاء أو
الـصـيــف( عـنــد غــيــاب الـنـبـاتــات الــعــائـلــة ،فإنھا تــحــفــظ وجودھا أســاســا كأبــواغ وأيــضــا
كــأجــزاء مــشــريــة أو أجــســام حـجــريــة .ويتم ھذا الحفظ فــي الـتـربـة وفـي بـقـايــا الـنـبـات
الـمـصــاب والــبــذور ...وإذا كانت أبــواغ االنـتـشــار )كــاألبــواغ الـكــونـيــديــة( قادرة على حفظ
وجودھا بـضـعـة أســابــيــع أو أشــھــر فبإمكــان أبــواغ الـحــفــظ )األبــواغ البيضية ،األبــواغ
الــكــالمــيــديــة ،األبــواغ الـتـيـلـيــة (...،أن تـحـفـظ وجودھــا عــدة ســنــوات .وتـنـتـج الـفـطـريــات
أبــواغ االنـتـشــار بـســرعــة أثــنــاء الـفــصــل المالئــم لـنـشــر الـمــرض بـيـنــمــا تـنـتـج أبــواغ
الـحـفــظ لـتـجــاوز الـفــصــل غـيــر المالئم.

---------------------223

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

224

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

الوقاية من األمــراض الـفـطـــريـــة
إن تـطــويـر طــرق الـوقـايــة مــن األمــراض الـفـطـريـة للـنـبــات يــرفــع كـمـيــة اإلنـتـاج
الـنـبــاتــي ويــحــســن جــودتـه .وتـختـلـف طــرق الـوقــايــة كــثــيــرا مـن مــرض إلــى آخــر وذلــك
حــســب الــممــرض والـنـبـتـة الــعــائــلــة وتـفاعلھــمــا وكــذلــك ظــروف الـمــحــيــط .وزيــادة
عــلــى الـحــجــر الــزراعــي ،يـمـكـن لــھــذه الـطــرق أن تــكــون زراعـيــة وبــيــولــوجـيــة
ووراثـيـة وفـيـزيــائـيــة وكـيــمــيــائـيـة .ودمج كــل ھــذه الـطــرق يـعـطــي الـوقــايــة الـمـــتــكــامــلة.

الــحــجــر الـزراعــــي
ال يــمــكــن لــمــرض أن يـتـطــور إذا بــقــيــت الـنـبـاتــات بــعــيــدة عــن الــممــرضــات.
وحــتــى ال يــقــع تـوريــد ممــرضــات نـبــاتـيــة وانـتـشــارھا فــي الـبـــالد الــتــي ال تــوجــد
فــيــھــا ،وضــعــت قــوانــيــن لـتـنـظـيـم ظــروف التبادل الــتــي يــمــكــن فــيــھــا زراعة الـنـبــاتــات
ونــقــلھــا بـيــن الـبـلـدان .وتـطـبـق تـراتـيــب الـمــراقــبــة ھــذه بــواسـطــة مصالح الــحــجــر
الــزراعــي .وھــكــذا لـتـرك الـممــرضــات الـنـبــاتـيــة الـغــريـبــة خــارجــا وحــمــايــة الــبــالد،
يــجــب مــنــع دخــول الـنـبـاتــات والمنتجات الـنـبــاتـيــة والــتـربــة إال إذا كــان مـشــھــود بــأنــھــا
خــالـيــة مــن األمــراض .ويـمـكـن وضـع الـمـواد المشتبه فيھا فـي الـحـجـر الـزراعـي تـحـت
الـمـراقـبـة والـتـحـلـيـل.

طـــرق الــوقــايــة الـزراعـيــة
تــھــم طــرق الــوقــايــة الــزراعــيــة ضــد األمــراض كــل العـمـلـيــات الــزراعية الــتــي
يـمـكـن أن تـخـلـق ظــروفــا غــيــر مالئمة للـممــرضــات ومــالئمة للـنـبـاتــات .ومــن ضــمــن ھــذه
الـعـمـلـيــات ،يـمـثــل الـقــضــاء )بالجــمــع أو الحــرق( عــلــى الـنـبــاتــات الـمـتـطــوعــة
والــعــوائــل التلقـائـيـة الــتــي يـمـكـن أن تــكــون مــدخــرا للـممــرضــات أثــنــاء الـمـوســم الــذي ال
تــوجــد فــيــه زراعــة ،عـمـلـيــة مـھـمــة تـقــلل مــن مــســتــوى اللــقــاح .ويـمـكـن قــطــع الـدورة
الـحــيــاتـيــة لـبـعـض الممــرضــات بــواسـطــة الـقــضــاء عــلــى عــوائـلــھــا الـمنـاوبـة مـثـلـمــا
ھــو الـشـأن بــالـنـسـبــة إلى األصــداء.
يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــن الــممــرضــات الـمـنـقولـة عـن طـريـق الـتـربـة وبـقـايــا
الـنـبـاتـات الـعـائـلـة الـمـريـضـة الـمـتـواجـدة فـي الـتـربـة ،وذلـك بـزراعـة أنـواع نـبـاتـيـة مـع
االعـتـمـاد عـلـى دورة زراعـيـة بـثـالث أو أربـع سـنـوات .بــذلــك ،يـمــكــن الحصــول عـلـى وقــايــة
جــيــدة بــواســطــة الـتـداول الــزراعــي ،خـصــوصــا ضــد الــممــرضــات الــمرتبطة بـبـعــض
أنواع الـنـبــاتــات الــعــائــلــة.
وتــوجــد كــذلـك بــعــض الـعـمـلـيــات الـصـحـيــة األخرى التي يـمـكـن الــقــيــام بــھــا
للــتــقــلــيــل مــن مـسـتـوى اللــقــاح .مــن بـيــن ھــذه الــعـمـلـيــات ،نـجـد الــحــرث الــغــارق الــذي
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يـقـلـب بـقــايــا الـنـبــاتــات الـمـريــضــة بــعــد الـحــصــاد فـيـسـمـح بــردم اللــقــاح تـحـت الـتـربــة
وھــالكــه .مــن نـاحـيــة أخــرى ،بــالــحــراثــة أثــنــاء الصــيــف ،تمكـن درجــات الــحــرارة
الـمـرتـفـعـة الـنــاتـجــة عــن أشـعـة الــشــمــس من الـقــضــاء عــلـى الـكـثــيــر مـن الـفـطـريــات
الـمـنـقــولـة عــبــر الـتـربــة وبــذلـك الـتـقـلـيــل مـن مـسـتـوى لــقــاحھا.
كــمــا تـمـ ّكـن طــرق أخــرى مـن الـحــد من الـممـرضــات .مـن ذلـك اسـتـعـمــال الـبـذور
الــخــالـيــة مـن الــممـرضــات ،اخـتـيــار تـواريــخ للبذر ومواقع بذر مناسبة ،تـطـبـيق تـسـمـيــد
مـتـوازن ،زرع كــاســرات الـريــاح ،اسـتـعـمــال األراضي ذات الـمــيــاه المـصـرفــة ،تـطـبـيـق
بــرامــج مــنــاسـبـة للـوقــايــة مـن الـحـشــرات واألعــشــاب الــضــارة ...،كــذلــك ،بـتـطـھـيــر
األكـيــاس والـحــاويــات وجـدران الـمـخـازن واألدوات األخــرى ،يـمـكـن التـخـفـيـض بنـســب
كــبـيــرة فــي مـسـتـويــات اللــقــاح وبــذلــك اإلصــابــات الــنــاتـجــة عــنھا .كــمــا أن حـقـال يشتبه
في كونه مــصــابا ،مـثــــال ،يــجــب أن يـحــرث ويــداوى ويـحــصــد بــعــد الـحـقــول غـيــر
المــصــابــة ،ألن ذلـك يـمـنـع انـتـشــار اللــقــاح بــواسـطــة اآلالت الثـقـيـلـة المـسـتـعـمـلـة.

طــــرق الــوقــايــة الـبـيــولــوجـيـــــة
يـمـكـن مــقــاومــة الــممـرضــات بـيــولــوجــيــا بــاسـتـعــمــال كــائــنــات مـجـھـريــة
مــضــادة تــوجــد عــادة فــي الـطـبـيـعـة .ويـمـكـن لھــذه الـكــائـنــات أن تـقـضــي كـلـيــا أو جـزئـيــا
عــلــى مـجـمــوعــات الــممـرضــات .وتـكــون كـيـفـيــة التأثيـر بــواسـطــة الـتـطـفــل الـمــبــاشــر أو
المـنــافـســة عــلــى الـغـذاء أو بـتـأثـيــر ســمــي .وحــتــى تـرتـفــع فــاعـلـيــة الــكــائــنــات
الـمـجـھـريــة الــمــضــادة ،يــحــاول اإلنــســان إدخـــال مـجـمـوعــات جـديـدة مـن ھــذه الـكــائـنــات
في المحيط و/أو يــأتــي بـتـحـسـيـنــات للـتـربــة تساعد عــلــى تـطــور الــكــائــنــات المضادة الموجودة
أصال في ھذه التربة.

طـــرق الــوقــايــة الـوراثـيــة
لـبـعـث وتـحـسـيــن مــقــاومــة الـنـبــات للـعــديــد مـن الــممـرضــات ،وقــع إدخــال وتقوية
الـمــقــاومــة الـوراثـيــة عـن طــريــق تـھـجــيــن األصــنــاف الــمــقــاومــة .وزيــادة عــلــى
الــوراثــة الـمـعـھــودة الـمـسـتـعـمـلــة مـنـذ أمــد بــعــيــد ،بـدأت تستـعـمــل أكثر فأكثر تـكـنـولــوجـيــا
الـھـنـدســة الــوراثـيــة .وتـمـكـن ھـذه الـتكـنـولـوجـيــا مــن عـزل مـورثــات مــقــاومــة فـرديــة مـن
أنواع نـبـاتـات مــقــاومــة وتـحـويـلـھـا إلــى أنواع أخرى من النـبـاتـات الحــســاســة فتـبـعـث فـيـھــا
الـمـقــاومـة.
يـعـتـبــر اسـتـعـمــال األصــنــاف الــمـقــاومــة واحـدة مـن الـطـرق األكـثـر جـدوى فــي
وقـايـة الـنـبـات مـن األمــراض ،حـيـث أن ھــذه الـطـريـقــة ســھــلة وثــابـتـة وأقــل تكـلـفـة نسـبـيـا.
فـزراعــة األصــنــاف الـمـقــاومــة تـجـنـب الـخـســائـر الـنــاتـجــة عـن األمــراض وتـمـكـن مـن
تـفــادي الـطـرق األخــرى الــتــي غــالـبــا مــا تـكــون مـكـلـفـة ومـلـوثـة .كــمــا أنــه مــن
الـمـسـتـحـسـن اسـتـعـمــال األصــنــاف الــتــي تـمـلـك فــي نـفـس الـوقــت مـقــاومـة أفـقـيـة
وعـمـوديـة .فــالــمــقــاومـة الـعـمـوديــة تـسـيّـرھــا مـورثـة واحـدة أو بـضـعـة مـورثــات )من  2إلى
226

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

 (3كـبـرى )يـسـھـل تـحـطـيـمـھــا بــواسـطــة السالالت الـفـيـزيــولـوجـيـة الـجـديـدة للـممـرضــات(
بـيـنـمــا تـســيّــر الـمــقــاومــة األفـقــيــة الـعـديــد مـن الـمـورثــات الـصـغـرى .وھـكـذا ،عـلـى قــدر
مــا تـظـھـر سالالت فـيـزيـولـوجـيـة جـديـدة للـممـرضــات وتـتـطـور وتـنـتـشـر ،تـتـحـطـم شـيـئــا
فـشـيـئــا مــقــاومـات األصــنــاف الـقـديـمـة .وبـھـذا ،وجـب بــالـنـسـبـة إلى األصــنــاف ذات
الـمـقــاومـة الـعـمـوديـة ،أن تـسـتـبـدل دوريــا ،مـثــال كـل عــشــر سـنـوات تـقـريـبــا .لـذلـك ،يـنتظـر
مـن تـكنـولـوجـيـا الـھـنـدســة الـوراثـيـة أن تـسـاعـد طـرق الـوراثـة الـمـعـھـودة بــالـنـقـل الـسـريــع
لـمـورثــات الـمـقــاومـة إلــى األصـنــاف الـحـســاسـة وبـذلـك التـقـلـيـل مـن الـوقـت الالزم إلنـتـاج
أصــنــاف مـقــاومـة بــالـمـقــارنـة مـع طــرق الـوراثــة الـمعھودة وحـدھــا.

طــرق الـوقــايــــــــة الفيـزيـائـيـة
يـمـكـن اسـتـعـمــال الـكـثــيــر مـن الـعـوامــل الـفـيـزيــائـيـة لـوقــايــة الـنـبــاتــات مـن
األمــراض .وھـذه الـعـوامـل ھــي :درجــة الـحــرارة )الـمـرتـفـعـة أو الـمـنـخـفـضـة( والــھــواء
الــجــاف واإلشــعــاع والـضــوء الـنــاتــج عــن مـوجــات طــولــھــا غــيــر منــاسـب للفطر.
بــالنـسـبـة إلى الـحـبــوب ،يـمـكـن مــقــاومـة الـتـفحـم الـســائـب للـقـمـح عـن طـريـق غـطـس
الـبـذور فــي الـمــاء الـســاخــن ذي  52درجــة لـمـدة  11دقـيـقـة.

طــرق الـوقــايــة الـكـيـمـيــائـيـــة
طــرق االستعمال
للوقاية من األمــراض الـفـطـريــة تـسـتـعـمــل الـمـبـيـدات الـفـطـريــة عـن طـريــق الـرش أو
الــذ ّر .ويـجـب بالنسبة لبـعـض األنـواع مـن الـمـبيـدات الـفـطـريــة أن تـكــون مـوجــودة عـلـى ســطـح
الـنـبــات قـبـل الــممـرض بـھـدف ضـمــان الـوقــايــة ضــد اإلصــابــات )الـمـكــافـحــة الـوقــائـيـة(.
وھـذه الـمـبـيـدات الـفـطـريــة وھي غالبا تـالمـسـيـة تـوصــف بــالـوقــائـيــة ،وھـي تـوقـف اإلنــبــات
الـبـوغــي وتـقـتـل األبــواغ أثـنــاء إنـبــاتـھــا .أمــا الـمـبـيـدات الـفـطـريــة األخــرى والـحـديـثــة
نـسـبـيــا فــھــي عـالجـيـة ،وھـي جــھــازيــة إمـا كــلـيــا أو جـزئـيــا .وھـذا يـعـنــي أنــھــا تـمـتـص
مـن قـبـل الـنـبــات وتـنـقـل داخـلـيــا فــي كــل فضاءاته ،خـاصـة مـنـھـا األوراق ،فـتـؤثــر مــبــاشـرة
عـلـى الـممـرضــات الـغــازيــة ألنـسـجـة الـنـبـاتـــات )الـمـكــافـحـة الـعـالجـيــة( .وقــد بـدأت حــالـيــا
الـمـبـيـدات الـفـطـريــة الـجـھــازيــة تـعـوض شـيـئــا فـشـيـئــا الـكـثــيــر مــن الـمـبـيـدات الـفـطـريــة
الـتـالمـسـيــة وذلـك بـسـبـب نـجــاعـتـھــا وطــول مــدة فــعــالـيـتـھــا وقــلــة عـدد الـتـدخــالت بــھــا.
لكن مشكلة الـمـبـيـدات الـفـطـريــة الـجـھــازيــة أنھا تمكن من ظھور سالالت فطرية مقاومة.
وتـسـتـعـمـل الـمـبـيـدات الـفـطـريــة أيــضــا فــي مــداواة الـبـذور والـتـربـة.
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طــــرق الـتـأثــيـــر
تـؤثــر أغـلـبـيــة الـمـبـيــدات الـفـطـريــة الـمـسـتـعـمـلـة بـفـعـل ســام مــبــاشــر على
الــممـرضــات وذلــك كـواقـيـــات عــنــد دخــول الــمـمـرضــات أو كـمـواد عالجيـة جـھــازيــة
مـنـقــولــة داخــل الـنـبــات .وتـعـمـل ھــذه الـمـبـيـدات ضــد الــممـرضــات وذلــك بــإذابــة األغـشـيــة
الـخـلـويــة أو القضـاء عليـھـا أو بــإيــقــاف تـركـيــب بـعـض مــواد الـجـدران الـخـلـويــة أو بـتـعـقـيــد
أو تـعـطـيــل بـعـض األنـزيـمــات الـمــصــاحـبـة األســاسـيـة ...فــالـكـبــريــت ،مـثــال ،يعـطـل نــقــل
اإللـكـتـرونــات الـمـنـقــولــة عــلــى طــول الـجـھــاز الـسـيـتـوكـرومــي ويـحـرم بـھـذه الـطـريـقـة
الخـلـيـة مـن الـطــاقــة .أمــا الــديـتـيــوكـربــامــاتات وإيـثــازول فـتـعـطـل مـجـمـوعــات -SH
الـبـروتـيـنـيــة واألنـزيـمــيــة .وتتــفــاعـل الـمـركــبــات الـعـطـريــة الـكـلــوريــة والمركبات مختلفة
الحلقات مثل خامس الكــلــورونــيــتــروبـنزان وكــلــوروثــالــونـيــل وكـلـورونــاب وكـبـتــان
وفــانـكــلــوزولـيـن ،مع الـمـجـمـوعــات األنـزيـمـيـة  -NH2و  . -SHوتـعـطــل األكــســانـثــيـيـنــات
نـشــاطــات أنــزيــم سـكـسـيـنـيـك ثــاني ھـيــدروجـيـنــاز وھــي أســاسـيــة لـتـنـفـس الـھـنـيــات.
وتـشــوش البــانـزيـمـيـدازوالت االنـقــســام الـنـواتــي .ويــوقــف كـيـتـازيــن وإيـديـفــانـفــوس
تـركــيــب الـكـيـتـيــن .أمــا بـيـتـيـرتـانـول وفـيـنـابــانـيــل وإيـمـيـزالـيـل وبـروكـلـوراز
وتـريــاديـمـيـفــون وتـريــاديــمـيـنـول وتـريـفـوريـن وإيـتـاكـونـازول فـھـي موجھة ضد الـسـتـيـرول
حيـث أنـھـا تـعـطـل التركـيـب الـبـيولـوجـي لإلرغـوسـتـيـرول الـذي يـلـعـب دورا أســاسـيــا فــي
تـركـيـبـة األغـشـيـة الـخـلـويــة ووظـيـفـتـھـا عند الفطر.

مــقــاومــة الـمـبـيـدات الـفـطـريــة
خــالل فـتـرات طــويــلــة اسـتـعـمـلـت فـيــھــا الـمـبـيـدات الـفـطـريــة الـوقــائيــة مـثـل
ثـيـرام ومــانـيــب وكــابـتــان ،لــم يـقـع مــالحـظـة ســالالت فـطـريــة مــقــاومــة ،ويرجـح أن يعود
ســبــب ذلـك إلى أن ھــذه الـمـبـيـدات تـؤثــر في عــدة ظـواھــر حـيـويــة لـدى الــممــرض بـحـيـث إن
ظـھـور ســاللة مـقــاومـة يـتـطـلـب عددا مرتفعا فوق اللزوم مـن الـتـغــيـرات فــي الـمـورثـــات.
وعــلــى عـكـس ذلــك ،بـدأت منذ الـسـنـوات  1960تـظـھــر ســالالت فــطـريــة مــقــاومــة
للـمـبـيـدات .ويـعــود ظـھــور مـثـل ھــذه الســالالت الـمـقــاومــة ،كمــا ھــــو الـشــــأن لـــــدى
 Fusariumو Mycosphaerellaو Tilletiaو Ustilagoوغـيـرھـا ،إلـى إدخــال وانـتـشــار
استـعــمــال الـمـبـيـدات الـجـھــازيــة الــتــي غــالــبــا مــا تـكــون فــاعـلـة عــلــى مـسـتـوى مــوقــع
واحــد أو قـلـيــل مـن الـمـواقــع داخــل الـخـلـيــة الفطرية .لـذلـك ،ال تؤثــر ھــذه الـمبـيـدات إال في
حـقـبـة واحـدة أو قـلـيـل مـن حـقـب األيـض الــتــي يـتـحـكـم فـيــھــا الــممـرض وراثـيــا .ونـتـيـجــة
لذلـك يـمـكـن أن تـظـھـر ســاللـة مـقــاومـة بـسـرعــة بـمـجـرد افــتــجــاء أو بــانــتــخــاب أفــراد
مــقــاومــة فــي مـجـمـوعــة فـطـريــة .ويـمـكـن لـھـذه الـمـقــاومـة أن تـتـطـور لــدى الـممــرض وذلـك
بــالـتـخـفـيــض مـن قــابـلـيـة الـولوج عـن طـريــق األغـشـيـة الـخـلـويــة أو بتخفيف السميــة للــمــادة
الفعّالة أو بــالـتـخـفـيـض مـن الـتـحـول إلــى مـركــب ســام فـعـلـيــا أو بــالــحــد مـن الـتـقــارب مــع
الـمـوقــع الـفـعــال داخــل الـخـلـيــة أو بــتجنـب التـفــاعــل بـتـغـيـيـر حـقـبـة منحـصـرة فــي األيــض
أو بــالـتـعـويـض بــالـنـسـبـة إلـى عـمـلـيـة التـقـلـيـل وذلـك بــإنــتــاج أوفــر للـمــادة المقـلـلـة.
ولـتـحــاشــي ظـھــور سالالت فـطـريــة مــقــاومــة ،يـجـب اسـتـعـمــال خـلـطـــات
مــنــاسـبـة مـن الـمـبـيـدات الـجـھــازيــة مـع المـبـيـدات الـتالمسـيـة ذات الـمـدى الــواســع أو مــنــاوبــة
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رش الـمـبـيـدات الـجـھــازيــة والـمـبـيـدات الـتالمسـيـة أو رش الـمـبـيـدات الـجـھـازيــة خــالل
الـنـصـف األول مـن الـمـوسـم ثــم الـمـبـيـدات الـتالمسـيـة خــالل الـنـصـف الـثــانــي مـنـه .وھـكـذا،
يـقـدم الـمـبـيـد الـجـھــازي وقــايــة جـيـدة ضــد الـمـرض بـيـنـمــا يــحـد الـمـبـيـد الــتالمـسـي مـن
إمـكــانـيـة ظـھــور أيــة سـاللة ممـرضـة يـمـكـن لــھــا أن تـطـور مــقــاومــة ضــد الـمـبـيـد
الـجـھــازي.

الـــوقـــايـــة الـمـتـكــامـلـة
تـرتـكـز الـوقــايــة الـمـتـكــامـلـة ضــد األمــراض الـفـطـريــة للـنـبـاتــات عـلــى اسـتـعـمــال
كــل أنــواع الـطـرق الممكنة الـمـؤديــة للـوقــايــة .ويـتـحـقق ذلـك بـحــذف اللــقــاح األولــي أو الــحــد
مـنه ومـن فــاعـلـيـتـه وبــالـزيــادة فــي مـقــاومــة الـعــائــل وبــالــتـأخـيـر فــي انـتـصــاب الـمـرض
وبــالـتخـفـيـض فــي سـرعــة الـدورات الـثــانـويــة.
بــالـنـسـبـة للزراعات الكبرى مثل مـا ھـو الـشـأن لـكـثـيـر مـن الـزراعـات األخرى ،يـجـب
الـبـدء بــاسـتـعـمــال الـبـذور الـخــالـيـة مـن األمــراض أو عـلــى األقــل الـبـذور الـمـداواة .ويـجـب أن
تـكـون الـحـقــول ،فــي حــدود اإلمـكــان ،خــالـيـة مـن الـفـطـريــات الممرضة التي تعيش في األرض،
مـثــال بـحـرث األرض بـعـمـق وقـلبـھـا أثــنــاء الصـيـف .ويـســاعـد الـقـضــاء عـلـى الـنـبـاتـات
الـمـتـطـوعـة والنبــاتـات العائلة الـمـنـاوبـة مـنـھــا والتلقائـيـة عـلـى الـحــ ّد مـن مـسـتـوى اللـقــاح
الـفـطـري وقـطـع الـدورة الـحـيـاتـيـة للـفـطـر .كـمــا يـجـب أن تـطـبـق الـدورة الـزراعـيـة بــاسـتعـمــال
زراعــات أخــرى غـيـر الزراعات الكبرى وأن تـكـون مـيــاه التربة مـصـرفــة كما يـجـب أن يـكـون
التـسـمـيـد مـتـوازنــا .وعـنـدمـا ال تـتـوفـر أصـنــاف مــقــاومـة ،يـجـب مـداواة الـزراعــات أثــنــاء
نـمـوھــا بـالـمـبـيـدات الـفـطـريـة الـمـنــاسـبـة ،خــاصـة عـنـدمــا تـكـون أحـوال الطـقـس مـالئمـة
لألمـراض .وبـعـد الـحـصــاد ،يـجـب تـنـظـيـف المخازن واألدوات الـمـستـعـمـلـة وتـطـھـيــرھا.

------------------------
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مــرض الـســاق الـرنوعي )أو العفن الكلي( للـحبوب
الــفطر الــمـسببGaeumannomyces graminis var. tritici :
يـنتمي الفطر  G. graminis var. triticiإلــى قسم األسـكـومـيـكــوتــا )الفطريــات
األسكـيـة( ومجموعة البيرينوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكية الفوھية( .عندما شخص في
الخارج ،تبين أن ھذا الفطري ينتج أبواغا أسكية خيطية ،غالبا منحنية وأطرافھا مستديرة .ھذه األبواغ
األسكية متعددة الخاليا ة ،ذات  3إلى  5حواجز خلوية أو أكثر .أما قـياسـاتھا فھي 3-2,5 x 110-80
مـيـكـرومـتـر .ال يحمل الطور الالجنسي إسما خاصا وھو يتسم بأقدام ھيفية بسيطة ،بيضاوية إلى
إسطوانية طويلة عندما تكون طرفية أو تقريبا مستديرة عندما تكون وسطية في غزل المشرة )شكل .(2
يكوّن الفطر على النبتة العائلة ھيفات مھاجمة بنية داكنة تتفرع إلى ھيفات فاتحة اللون تنشأ عليھا األقدام
الھيفية .ينتج الطور الالجنسي على المستنبت الغذائي أباغ كونيدية وحيدة الخاليا ،منحنية كثير أو قليال،
أحيانا شبه مستديرة و لھا قياسات  1,5-1 x 7-4مـيـكـرومـتـر ).(Walker*, 1973
األعـراض
يـتـمـيـز ھـذا الـمـرض على الـقـمح بـظھور تعفن جاف على مستوى التاج وأسفل السيقان التي
تصبح ذات لون بني داكن إلى أسود .وتتحطم أغلبية الجذور عندما تكون اإلصابة شديدة )صورة .(1
وعند التسبيل ،تنضج مسبقا سنابل النباتات المصابة وتصبح بيضاء مكونة لبقع منتشرة داخل الحقل
المزروع .وتكون ھذه السنابل عقيمة أو تنتج حبات رانعة ذات طاقة إنباتية ضعيفة.
الـبـيـولوجيـا
يـحـفـظ ھـذا الـفـطـر وجـوده في تبن الـنـبــات الـمصاب كغزل فطري وثمرات أسكية فوھية.
وتتسبب األبواغ األسكية التي تنتجھا ھذه الثمرات األسكية الفوھية وكذلك الغزل الفطري الناشط في
إحداث اإلصابـة األولية .أما اإلصابات الثانويـة على القمح أثناء نموه فتتسبب فيھا الھيفات المھاجمة التي
تنمو على مستوى الجذور وتنتقل من نبتة إلى أخرى .كما تلعب األبواغ األسكية المنتجة أثناء نمو النبات
والتي تنثرھا األمـطــار والـريــاح دورا أيضا في إحداث اإلصابات الثانويـة .ويـسـاعـد الـطـقـس
الـرطـب مع درجة حرارة بين  10و  20عـلـى انـتـشــار اإلصــابـة .وبما أن اإلصابة تحدث منذ األطوار
األولى لنمو النبتة ،ينصح بمداواة البذور بمبيد فطري جھازي يمنع اإلصابة بالمرض انطالقا من التربة
رغم عدم مروره عن طريق البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية جھازية تحتوي على فلكانكونازول ،بـروكـلـوراز،
سيلثيوفام.

* Walker J., 1973 - Gaeumannomyces graminis var. tritici. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi
and Bacteria, N° 383.
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مــرض الـســاق الـ ّرقـــادي للـحبوب
الــفطر الــمـسببMollesia yallundae :
) الطور الالجنسي(Pseudocercosporella herpotrichoides :
يـنتمي الطور الالجنســي  P. herpotrichoidesإلــى الفـطريـات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھيفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .عندما شخص في الخارج ،تبين أن ھـذا
الـفـطر يـنـتـج أبواغا كونيدية مـتـعــددة الـخـاليــا ،خـيـطـيـة أسمك من جانب أكثر من الجانب اآلخر،
مـسـتـقـيـمـة أو مـنـحـنـيـة قـلـيال ،مـلـســاء ،ذات  3إلـى  7حواجز خلوية غـيـر مخـتـنـقـة،
قـياسـاتھا  2-1 x 47-26,5مـيـكـرومـتـر )شكل .(Booth* & Waller, 1973) (3
ينتمي الطور الجنســي  M. yallundaeإلــى قسم األسـكـومـيـكـوتـا )الفطريــات األسكـيـة(
ومجموعة الديسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكية القرصية(.
األعـراض
يـتـمـيـز ھـذا الـمـرض على الـقـمح بـظھور بـقـع داكـنـة اللـون ذات شـكـل إضـماري غـيـر
واضح وتـتكون على الـوجـه الـداخـلـي للـغـمـد أجــســام سـوداء صـغـيـرة ھـي حـشـيات فطرية .ويم ّكن
وجـود ھذه الحشـيات مـن الـتـفـريـق بـيـن ھـذا الـمـرض ومـرض مـمـاثل ينتج عن بـعـض األنـواع
الفـطـرية للجـنـس  .Fusariumثـم تـتـطـور اإلصـابة في ما بعد إلى أن تصل إلى الـسـاق على مستوى
ما بـيـن الـركـبـتـيـن األولتين ،حـيـث تـتـكـون بـقـعـة منتشرة إضـماريـة الشكل محاطة بحاشـيـة بنـيـة
اللون غيـر واضـحة )صـورة  .(2ويـمكن أن ينـتـج عن ھذه اإلصابة رقـاد للـنـبـات .ويتمـيـز ھذا الرقاد
المرضي عن الرقاد الـفـيـزيــولــوجــي بـكـونـه ذا اتـجـاھـات مـخـتـلـفة ويظھر على طـريـقـة بـقـع
منتشرة داخـل الـحـقــل .أمـا الـرقــاد الـفـيـزيـولوجي فـيكون عـادة عـا ّما عـلـى كل الـحـقـل وذا اتجاه
واحـد مـطابـق التـجـاه الريح الـمـسـبـبة.
الـبـيـولوجيـا
ھـذا الـفـطـر الذي يـحـفـظ وجـوده في تبن الـنـبــات الـمصاب كغزل فطري ،يھاجم النبتة منذ
طــور البزوغ )اإلصابـة األولية( مباشرة عن طريق الغزل الناشط أو األبواغ الكونيدية التي ينتجھا ھذا
الغزل على التبن .أما اإلصـابـات الثانـويـة فتحصل عن طريق األبواغ الـكونيدية الـتي ينتجھا الـفطر على
الـنـبـتـة أثــنــاء نـّمـوھــا وتـنـثـرھــا األمـطــار والـريــاح .ويـسـاعـد الـطـقـس الـرطـب والـبــارد قـلـيال
عـلـى انـتـشــار اإلصــابـة .ويـبـدو أن ھــذا الــمــرض يـتـوقـف عـن الـتـطـور عـنـدمــا تـتـجــاوز
الـحـرارة  25درجـة.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على سـيـبـروديـنـيـل ،فلكانكونازول،
فلـوزيـالزول ،فلوتريافول ،بـروكـلـوراز ،بـروبـيـكـونـازول ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول .
* Booth C. & Waller J. M., 1973 - Pseudocercosporella herpotrichoides. CMI Descriptions of
Pathogenic Fungi and Bacteria, N° 386.

236

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

األمــراض الفوزاريـة للـحــبـــوب
الــفــطــريات الــمــســبـبةFusarium spp. :
األطوار الالجنسية ھـي أنواع من الـجـنـس الـفـطـري  Fusariumالذي ينتمي إلـى
الفـطريـات الالجنسية ومجمــوعــة الھيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية المنتجــة عـلـى
وسادات كونـيـديـة( .ويـنـتـج ھـذا الـجـنـس الـفـطـري أبــواغــا كونيدية مـتـعـددة الـخـاليــا وفـي شـكـل
مـقـوس يـشـبـه الھــالل )صـورة  .(3وقـياسـات ھـذه األبــواغ وأشـكـالـھـا وعــدد خـاليــاھـا
يــخــتــلــف بـــاخـتـالف الــنــوع الفطــري وآخــر مـــا شـــخــــص مـــن ھـــذه األنـــواع في تونس
.(Gragouri* et al., 2006) Fusarium pseudograminearum
عندما يكون الطور الجنســي موجودا فھو ينتمي إلــى قسم األسـكـومـيـكـوتـا )الفطريــات
األسكـيـة( ومجموعة البيرينوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكية الفوھية(.
األعــــراض
يـمـكـن أن تـتـسـبـب ھـذه اإلصـابة عـلـى الـقـمــح والـشـعـيـر في مـوت الـبـادرات مباشــرة
بـعـد اإلنــبــات أو عـنـد الـبـزوغ .كـمــا يـمـكـن أن يـصـيـب ھـذا الـمرض تاج النـبـتـة وأسـفـل ســاقھا
مع تعـفـن الجـذور )صـورة  .(4وحـسـب أنــواع الـجـنـس  Fusariumوظــروف اإلصــابـة ،يـمـكـن
للـجـذور والتـاج وأسـفـل الـسـاق أن تصـبـح داكـنـة اللـون وأحـيــانــا تـتـعـفـن ويـتـكـون عـلـى مـسـتـوى
وداخـل مـا بـيـن الـركـبـتـيـن األولتين زغـب أبـيـض أو أبـيـض رمــادي أو أبـيـض وردي مـتـكـون مـن
الـغـزل الـفـطـري والوسادات الكونـيـديـة .وكـذلـك حـسـب نــوع  ،Fusariumيـمـكن للـمرض أيـضـا
ّ
أن يـصـيـب جـزئـيــا أو كـلـيـا ،الـسـنـابـل الـتـي تـبـيـضّ
وتـجـف قـبـل األوان وتـكـون حـبـاتـھـا
رانـعـة .ويصيب الفطر بذلك الحبات ويمكن أن ينتج داخلھا سموم تسمى ميكوتوكسينات قادرة على
إحداث إضطرابات خطيرة على مستوى الصحة اإلنسانية والحيوانية .وعـنـدمــا تـكـون اإلصــابـة
مـبـكـرة ،تكون الـسـنـابـل عـقـيـمـة.
الـبـيــولــوجــيــا
بعض األنــواع الفـطـريـة للـجـنـس  Fusariumتنتقـل عـبـر البذور وكل األنــواع الفـطـريـة
لھذا الـجـنـس تـعـيش فـي الـتـربـة أين تحــفظ وجـودھـا عـن طـريـق الغزل الفطري والثمرات األسكية
الفوھية على بـقــايــا الـنـبــاتــات المصابة وكذلك عن طريق األبــواغ الـكـالمـيدية .تنطلق اإلصــابـة
بداية من الـتـربـة أو بـقــايــا التبن الـمصاب عـلـى مـسـتـوى الـجـذور و/أو التاج ويمكن أن تـصعد بعد
ذلك إلــى الـســاق .ثم ين ّمي الفطر عـلـى النـبـاتـات الـمـصابة غزله ويـنـتـج أبــواغــا كونيدية يمكن،
بالنسبة لبعض األنواع ،أن تـحـمـلـھـا األمــطــار والـريــاح إلـى مـسـتـوى الـسـنـابـل حـيـث تـقـع
إصــابـتـھــا منـذ بـدايـة فترة التـسـبـيـل .وقد يكون ممكنا أيضا أن ينتشر الفطر جھازيا انطالقا من الساق
إلى أن يصل إلى السنبلة داخليا ،ولكن يبدو أن إصابة السنابل بھذه الطريقة نادر .وتـعـطـي الحـبـات
المصابة بذورا مريضة يـمـكـن أن تـمـرر الـعـدوى إلى البادرات .وتختلف الظروف المالئمة لتطور
األمراض الفوزارية باختالف األنواع التابعة للجنس  ،Fusariumولكنه عادة ما تكون الرطوبة
المنخفضة ودرجات الحرارة القريبة من  20مالئمة لھذه األمراض.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على ديفينوكونازول ،فلوديأوكسينيل،
مـانكوزيـب ،بـروكـلـوراز ،ثـيـابـنـدازول ،ثـيـرام ،تريتيكونازول.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،إيـبـوكـسيكـونـازول،
فلكانكونازول ،مـاتـكـونـازول ،بيكوكسيستروبين ،بـروكـلـوراز ،بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين،
تـيـبـوكـونـازول ،تريفلوكسيستروبين.
* Gargouri S., Hamza S., & Hajlaoui M.R., 2006 - AFLP analysis of the genetic variability and
population structure of the wheat foot rot fungus Fusarium pseudograminearum in Tunisia.
Tunisian Journal of Plant Protection, 1 (2) (in press).

237

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

مرض الساق الھلمنثوسبوري للحبوب
الـفـطـر الـمـسـبـبCochliobolus sativus :
) الطور الالجنسي(Drechslera sorokiniana :
يـنـتـمــي الـطـور الالجنـسـي  D. sorokinianaإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھيفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .عندما شخص في الخارج ،تبين أن ھـذا
الـفـطـر يـنـتـج أبــواغــا كونيدية مـتعددة الخاليـا ،مستـقـيـمـة إلـى مـنـحـنـيـة ،مغـزلـية أو إضـماريـة
عـريـضة وبـھا من  3إلـى  12شـبـه حاجز خلوي .أما قـياسـاتھا فھي 28-17 x 120-40
ميكرومتر)شكل .(Sivanesan* & Holliday, 1981) (4
يـنـتـمــي الـطـور الـجـنـسـي  C. sativusإلــى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات
األســكـيـة( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــــــراض
يـصـيـب ھــذا الـمــرض ســاق نـبـتـة الشـعـيـر ولـكـن األعــراض ال تـظـھـر جـيـدا إلــى بعد
التسـبـيـل .وتـبـدأ اإلصــابـة لـدى الـبــادرات عـلـى مـسـتـوى الـجـذور والـتـاج واألوراق الـسـفـلـى
حـيـث تـظـھـر عـلـيـھــا بـقـع مـصـابـة ذات لـون بـنـي داكن .وعـنـدمــا تـكــون إصــابـة الـجـذور
وأســفــل الـســاق مـبـكـرة يـمـكن أن يـنـجـر عـن ذلـك مــوت الـنـبتة .وقــد تـمـتـد اإلصـابـة إلــى مــا
بـيـن الـركـبـتـيـن األولتين فـتـحـد مـن تـنـقــل نـسـغ الـنـبـات .ويـصـبـح مــا بـيـن الـركـبـتـين ذا لــون
أســود رمــادي بـسـبـب غـزارة إنــتــاج الـفـطـر لألبـواغ .بـعـد ذلـك بـمـدة ،تـظـھـر عـلـى األوراق
بـقـع مـسـتـطـيـلـة إلــى بـيـضــاويــة ذات لــون بـنـي داكــن .كــمــا يـمـكـن أن تـظـھـر بـقـع محترقه
ذات لــون رمــادي )صورة .(5
الـبـيــولــوجــيــا
يـمر ھـذا الـفـطـر عن طـريـق الـبـذور أو يـحـفـظ وجــوده فـي الـتـربـة أو فـي التبن المصاب
عن طريق الغزل واألبواغ الكونيدية ونادرا الثمرات األسكيـة الحجيريـة وھـذا مــا يحدث اإلصــابــة
األولــية .وتـقـع اإلصــابـات الثانـويـة أثــنــاء نـمـو الـنـبـتـة عـن طـريـق األبــواغ الـكونيدية التي ينتجھا
الـفطر وتـنـثـرھــا األمــطــار والـريــاح .ويـتـطـور الـمـرض أكثر عـنـدما تـكــون الـرطــوبـة عــالـية
ودرجة الحرارة فوق ) 20الدرجـة المثلى .(28
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة

مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على فلوديأوكسينيل ،مـانكوزيـب ،مانيب،
بـروكـلـوراز ،ثـيـابـنـدازول ،ثـيـرام ،تريتيكونازول.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،إيـبـوكـسيكـونـازول،
فلوزيالزول ،بـروكـلـوراز ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول.
* Sivanesan A. & Holliday P., 1981 - Cochliobolus sativus. CMI Descriptions of Pathogenic
Fungi and Bacteria, N° 701.
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التبقع البرنزي )أو األصفر أو الھلمنثوسبوري( ألوراق القمح
الـفـطـر الـمـسـبـبPyrenophora tritici-repentis :
) الطور الالجنسي(Drechslera tritici-repentis :
يـنـتـمـي الــطــور الالجــنــسـي  D. tritici-repentisإلــى الـفـطـريــات الالجنسية
ومـجـمــوعــة الـھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج ھذا الفطر
أبــواغــا كونيدية مـتـعـددة الـخـاليــا ،مستطـيـلـة ،مستـقـيـمـة أو منـحـنـيــة قـلـيـال ،مسـتـديـرة في
جانـبـھــا الـعـلـوي وحــادة فـي جـانـبـھـا السـفـلــي .ويـحـيـط بـالبـوغ جـدار خلوي سميـك .أمــا الـخاليـا
فتـفـصـلـھـا عـن بـعـضـھـا أشـبـاه حـواجـز خلوية )مـن  1إلـى  (10تـظـھـر عـنـد مسـتـواھـا
اخـتـنـاقــات عـنـدمــا يـھـرم البــوغ .أمــا قـيـاسـاتـھـا فـھـي  16-10 x 240-100مـيـكـرومـتـر
)صـورة .(6
ينتمي الطور الجـنسي  P. tritici-repentisإلى قسم األسكومـيـكـوتـا )الفطريات
األســكـيـة( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــراض
يـصـيـب ھذا المرض أوراق الـقـمح حيث تظھر عليھا بقع صغـيرة مـسـتـطيـلة تـبـدو في
األول صفراء بنيـة ثـم تـتـحـول شـيـئا فـشـيئا إلى اللون الـبرنزي مع ظـھـور حـاشـيـة صـفــراء فـاتـحـة.
ثـم تـتـطـور ھـذه الـبـقـع نـحـو حروق وتـصـبـح مـتـالمـسـة .بـعـد ذلـك تصـفـ ّر األوراق وتـمـوت
مـوضـعـيـا تـدريـجـيــا مـن األعـلـى إلى األسـفـل ثم تمــوت تـمـامـا )صـورة .(7
الـبـيــولـوجــيــا
يـحـفـظ الفطر وجــوده فـي البذور عن طريق الغزل وفي التبن المصاب عن طريق الغزل
والثمرات األسكيـة الحجيريـة .بذلك ،يمكن لإلصـابـة األولية أن تحدث انطالقا من الـبـذور المصابة أو
غالبا من التبن المصاب أين ينتج الفطر أبواغا كونيدية على الغزل الناشط و/أو يحرر أبواغا أسكية من
الثمرات األسكيـة الحجيريـة .أمـا اإلصابـات الثانوية فتحدث عن طـريـق األبواغ الـكونـيدية التي ينتجھا
الفطر على النباتات المصابة وتـنـثـرھــا األمــطــار والـريــاح .وتـتـطـور اإلصــابـة أكــثــر عـنـدمــا
تـكـون درجة الحرارة بين  18و 28والرطوبة عالية .ويبدو أن مرور اإلصابة عبر البذور غير ھام.
الــوقــايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،إيـبـوكـسيكـونـازول،
فلوزيالزول ،بيكوكسيستروبين ،بـروكـلـوراز ،بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول،
تريفلوكسيستروبين.
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التـبــقــع الشبكي للشـعـيـر
الـفـطـر الـمـسـبـبPyrenophora teres :
) الطــور الالجنسي(Drechslera teres :
يـنـتـمـي الــطــور الالجــنــسـي  D. teresإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج الـطــور الالجـنـســي أبــواغــا
كونيدية إسـطـوانـيـة ،مـسـتـقـيـمـة ،ذات أطــراف مسـتـديـرة وجــدار خلوي أمـلـس .ويظم كـل بـوغ
عـدة خـاليــا منـفـصـلـة عـن بـعـضـھــا بـ  1إلـى  9أشـبـاه حـواجـز خلوية )غـالـبـا  4إلى  (6وعــادة مـا
يـكـون ھـنــاك اخــتـنــاق عـلـى مـسـتـوى شـبـه الـحـاجـز .أمــا قـيـاسـات ھـذه األبـواغ فـھـي 25-15 x
 140-50مـيـكـرومـتـر )صــورة .(8
يـنـتـمي الطور الجـنـسي  P. teresإلى قسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات األســكـية(
ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــراض
يــصـيـب ھـذا الـمـرض أوراق الـشعيــر حيث تـظـھـر عليھــا بـقـع بـنـيـة فـي شـكـل نـقـط أو
غـيـر مـحـددة الشـكـل أو ممتدة مـع الـبـقــاء مـحـددة جـانـبـيـا بـعـروق الـورقـة .كما يمكن أن تكون ھذه
البقع ذات شكال مـسـتـطـيـال قـصـيـرا أو طـويـال أو أن تـصـبـح متـالمــسة بـھـا خـطـوط داكنــة مـكـونـة
لشـبـكـة سـھـلـة الـمشاھــدة مـن خـالل الـضـوء )صـورة .(9
الـبـيــولـوجــيــا
يـحـفـظ ھـذا الـفـطـر وجـوده عـلـى التبن المصاب ويمكن أن يمر عبر الـبـذور .تحدث
اإلصابـة األولـية من خالل األبواغ الكونيدية المنتجة على الغزل الفطري الناشط و/أو األبواغ األسكية
المحررة من الثمرات األسكيـة الحجيريـة .وتحدث ھذه اإلصابة منذ المراحل األولى لنمو النبتة .أما
اإلصابات الثانويـة فـتـتـسـبـب فـيـھــا األبــواغ الـكـونـيـديــة الـتـي يـنـتـجـھــا الـفـطـر عـلـى الـنـبــات
الـمـريـض أثناء نـمــوه وتنثرھا الريح واألمطار .وتـسـاعـد الـرطـوبـة الـعـالـيـة والـحـرارة بين  15و25
درجة )الدرجـة المثلى  (28على انتشار ھذا الـمـرض الذي يصـيـب أســاســا األوراق رغـم أنــه يـمـكـن
لغزل الـفـطـر أن يـصـل إلـى مستوى السـنـابـل.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على فلوديأوكسينيل ،مـانكوزيـب ،مانيب،
بـروكـلـوراز ،ثـيـابـنـدازول ،تريتيكونازول.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبرودينيل،
بيراكلوستروبين،
بروبيكونازول،
بـروكـلـوراز،
بيكوكسيستروبين،
إيـبـوكـسيكـونـازول،
تـيـبـوكـونـازول ،تريفلوكسيستروبين.
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تــخــــطــط الشـعـيــــــر
الـفـطـر الـمـسـبـبPyrenophora graminea :
) الطور الالجنسي (Drechslera graminea:
يـنـتـمـي الــطــور الالجــنــسـي  D. gramineaإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج الـطــور الالجـنـســي أبــواغــا
كونيدية إسـطـوانـيـة ،مـسـتـقـيـمـة أو نــادرا ما تكون مـنـحـنـيـة قـلـيـال وفــي بـعـض األحــيــان لـھــا
طـرف أسـمـك مـن الـطـرف اآلخــــر .وھـذه األبــواغ مـتـعـددة الـخـاليــا ذات جــدار خلوي أمـلــس
وأطــراف مـسـتـديــرة وخــاليــاھــا مـنـفـصلـة عـن بـعـضـھــا بـ  1إلـى  7أشــبـاه حـواجز خلوية
)غالـبا  4إلـى  .(5أمـا قـيـاسـاتـھا فـھـي  20-12 x 86-40ميــكــرومـتـر )صـورة .(10
يـنـتـمــي الـطـور الـجـنـسـي  P. gramineaإلــى قسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــراض
يــصـيـب ھـذا الـمـرض أوراق الـشعيــر حيث تـظـھـر عليھــا خــطــوط طـويـلـة مـنعزلة أو
متجـمـعـة ،متـوازيـة مـع عــروق األوراق .تـبـدأ ھـذه الخــطــوط صـفــراء ثـم تـمـيــل شـيـئــا فـشـيـئــا
إلــى اللـون الـبـنـي بينما تتمزق األوراق في اتجاه الطول )صـورة  .(11وعـنـدمــا تـكــون اإلصــابـة
شديدة ،تبقى النباتات متقزمة وال تكاد سنـابـل النـبـتـة أن تخترق أغمـادھـا ،ولكن عندما تخترق ،تعطي
ھذه السنابل حبات بنية غالبا ما تكون عقيمة.
الـبـيــولـوجــيـا
أثــنــاء النـمـو النباتي ،يـنـتـج الـفـطـر عـلـى سـطـح األوراق الـمـصــابـة أبــواغــه
الـكونـيـديـة الـتـي تـحـمـلـھـا الـريــاح وتـنـثـرھــا عـلـى أزھــار الـنـبــاتــات الـسـلـيـمـة .تـنـبـت ھذه
األبــواغ بـعـد ذلـك وتـلوث الـحـبـات أثـنــاء تـكـونـھــا ولكن ھـذه الحـبـات تظھـــر بمـظـھـر خــارجــي
سـلـيـم .وباستثـنـاء الحـبـات ،ال يصـيـب الـفـطـر عادة بقـيـة أعـضــاء النـبـتـة أثـنـاء نـمـوھـا .لـھـذا ،ال
يتـغـيـر عـدد النبـاتـات الـمـصـابـة منذ البداية فـي الـحـقـل خـالل مـوسـم زراعـي واحـد .وعندما تستعمل
الحبات الملوثة كبذور ،يسـتـعـيـد الفطر نشاطه ويصيب النبتة منذ المراحل األولى لنموھا .يـغـزو
الـفـطـر الـنـبـتـة جھازيا أثناء نموھا ويـصـيـب خـاصـة األوراق .وھكذا ،يمر ھذا المرض حصريا عن
طريق البذور مما يجعل الوقاية الكيميائية ضده تنحصر في مداواة البذور .زيادة على ذلك ،مرور الفطر
عبر البذرة من داخلھا يحتم إجباريا استعمال المبيدات الجھازية .ويـســاعـد الـطـقـس الـرطـب والـبـارد
نسبيا )حـرارة قريبة من  12درجــة( على انتشار ھذا المرض.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية جھازية تحتوي على فلوديأوكسينيل ،بـروكـلـوراز،
تـيـبـوكـونـازول ،ثـيـابـنـدازول ،تريتيكونازول.
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لســعــة أو سـفـحـة الـشـعـيــر
الـفـطـر الـمـسـبـبRhynchosporium secalis :

يـنـتـمــي الفطر  R. secalisإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومـجـمـوعـة الھـيـفـومـيـسـات

)الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج ھــــذا الـطــور الالجنـسـي أبــواغــا كونيدية ذات
خـلـيـتـيـن ،واحدة طويلة وطرفھا حــاد مستـقـيـم ،واألخرى طـويـلة و طــرفھا حــاد مسـتـقــيــم أو
معقوف قـلـيـال .وغــالـبــا مـا تـكـون الـخـلـيـتـان ذاتي قــواميـن مـخـتـلـفـيـن .أمــا قـيـاسـات ھـذه
األبـواغ فـھـي  4-2 x 18-8مـيـكـرومـتـر )صـورة .(12
األعــراض
يظــھــر ھـذا الـمـرض على الـشعيــر فــي شـكــل بـقـع عـيـنيـة بـيـضــاويـة طـويـلـة قـلـيـال
أو كـثـيـرا على األوراق أو عـلـى مـسـتـوى اتــصــال الـغـمـد بـالـورقـة .وتبدأ ھـذه الـبـقـع خـضــراء
بــاھـتـة مـبـلـلـة داخـلـيــا بـالـمــاء وسـرعــان مــا تـجـف وتـصـبـح بـيـضــاء مــحــاطـة بـحـاشـيـة
بـنـيـة داكنـة واضـحـة .بـعـد ذلـك تـتـوسـع ھـذه الـبـقـع وتـتـالمـس إلــى أن تـعـم على كـل الـورقـة
)صــورة .(13
الـبـيــولـوجــيــا
خــالفــا لـكـثـيـر مـن األمــراض الـفـطـريـة للـحـبـوب ،يـظـھـر ھـذا الـمـرض مـبـكـرا عـلـى
الـشـعـيـر أثــنــاء الـشـتــاء ،حـيـث يـتـطـور عـنـدمــا يـكــون الـطـقـس بــاردا )درجة حرارة قريبة من
 (15ورطـبــا .وتـبـدأ اإلصــابــة األولــى عـن طـريـق الـبـذور الـمـلـوثـة بالغزل الفطري أو عـن
طـريـق التبن المصاب حيث ينتج الفطر أبواغه الكونيدية على الغزل الناشط .وتحدث اإلصــابــات
الثانوية عـن طـريـق األبــواغ الـكونـيـديـة الـتـي ينتجھا الفطر على النبتة أثناء نموھا وتـنـثـرھــا
األمــطــار والـريــاح.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على مانيب ،بـروكـلـوراز ،ثـيـابـنـدازول.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبرودينيل،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فلوزيالزول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين ،بـروكـلـوراز ،بروبيكونازول،
بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تريفلوكسيستروبين.
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البيــاض الدقـيـقــي للحــبــوب
الـفـطـر الـمـسـبـبBlumeria graminis :
) الطور الالجنسي(Oidium monilioides :
يـنـتـمـي الــطــور الالجــنــسـي  O. monilioidesإلــى الـفـطـريــات الالجنسية
ومـجـمـوعـة الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج O. monilioides
أبــواغــا كونيدية وحـيـدة الـخـلـيـة عــادة مــا تــكــون إضــمــاريــة الشـكـل ،مسـتـطـيـلـة أو مـنـتفـخـة
قـلـيـال .وقـبـل نـضـجـھــا ،تــكــون ھـذه األبــواغ مـتـصـلـة عـلـى شـكـل ســالسـل طـويـلـة .أمـــــا
قــيـــــاســـات ھــــذه األبـواغ فھي  4-10 x 35-22ميكرومتــر)صـورة .(14
يـنــتــمــي الـطـور الـجـنـسـي  B. graminisإلــى قسم األسكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( وطائفة اإلريسيفوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الكـرويـة التي تنضج بالتشقق(.
وينتج ھذا الفطر ثــمــرات أســكــيــة كـرويــة تـظـھـر من خالل الـمـجـھـر الـضـوئــي مـسـتـديــرة،
مـغـلـقـة ،ذات لــون بـنـي داكــن إلـى أســود ولـھــا خــارجـيــا خـيــوط ھدبـيـة طـويـلـة .وعـنـد سـحـق
ثـمـرة أسـكـيــة ،يـمـكـن مــشــاھـدة بـعـض األكــيــاس األسـكـيــة )صـورة .(14
األعـــــراض
تـبـدأ ھـذه اإلصــابـة عـلـى الـقـمـح والـشـعـيــر والقصيبة )الشوفان( فــي الـظھور أثــنــاء
الـشــتــاء عـلـى شـكـل بـثــرات دقـيـقـيـة بـيـضــاء مـتـنـاثـرة عـلـى سـطـح األوراق ،وھــي مـتـكـونـة
مـن الـغـزل الـفـطري والـســالســل الـبـوغـيـة الـكونيدية للـطــور الالجنـسـي الـذي ھـو عـبـارة عـن
طفيلي خــارجــي .ومــع نمو النـبـتـة الـعـائـلـة ،تـتـسـع الـبـقـع الـدقـيـقيـة شـيـئــا فـشـيـئــا إلــى أن
تـتـالمـس وتـصـبـح مـتـصـلـة بـبـعـضــھــا كـمـا أن لـونـھـا يتغـيـر من األبيض نـحـو األصــفــر الـفـاتـح
ثـم الـرمــادي الـفـاتـح .وفــي ھـذه األثــنــاء ،تـظـھـر أجــســام سـوداء صـغـيـرة وھـي الـثـمـرات
األسـكـيــة الـكـرويـة للـفـطـر فــي طـوره الـجـنـســي .وتـبـدأ اإلصــابـة بـاألوراق الـسـفـلـى ثـم تـمـتـد
إلـى األوراق الـعـلـيــا ويـمـكـن أن تـصـل إلـى الـسـنـابـل إذا كــانـت ھـذه اإلصــابـة شـديـدة )صـورة
.(15
الـبـيـولـــوجــيــــا
تبــدأ اإلصــابــة األولــى عـن طــريـق األبــواغ األسـكـيـة وأجزاء الـغـزل الـفـطـري
الـمـتـواجـدة عـلـى التبن المصاب ألن البذور ال تمرر المرض .وتحدث اإلصــابــات الثانوية عـن
طـريـق األبـواغ التي ينتجھا الفطر على النباتات المصابة أثـنـاء نـمـوھا .وينـتـشـر ھـذا الـمـرض بسرعة
عـنـدمـا تـكـون الـرطـوبـة مـتـوسـطـة ولـيـس بـوجــود الـمـاء الـسـائـل الـذي ال يسمح بإنـبـات األبـواغ.
لـھـذا ،يـكـون الـشـتـاء والـربـيـع كثيري المـطـر غـيـر مـالئـمـيـن لـھـذا الـمـرض .أمــا الـحـرارة
الـمـالئـمـة فـھـي بـيـن  15و  20درجــة وھـذا مـا يـفـسـر ظـھــور ھـذا الـمـرض مـبـكـرا أثـنـاء
الـشـتـاء .وعـنـدمـا يـكـون الـطـقـس جــافـا ،تـنـقـل األبـواغ عـن طـريـق الـريـح الـتـي تـعـتـبـر أنجع
وسـيـلـة النـتـشـار الـمــرض.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فلوزيالزول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين ،بـروكـلـوراز ،بروبيكونازول،
بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تريفلوكسيستروبين.

245

بوزيد نصراوي

األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات

التبـقـع السبتــوري ألوراق القمح
الـفـطــــــر الـمـسـبـــبMycosphaerella graminicola :
) الطور الالجنسي(Septoria tritici :
يـنـتـمـي الــطــور الالجــنــسـي  S. triticiإلى الفطريات الالجنسية ومجـمـوعــة
الـسـيـلـومـيـسـات )الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج الـطــور
الالجـنـســي أبــواغــا كونيدية مـتـعـددة الـخـاليــا ،خيطية ،مستـقـيـمـة أو ذات انـحـنـاءات عـديــدة،
نـحـيـلـة أكـثر من الـناحـيـة الـعـلـوية وبـھا عـادة م  1إلى  4حـواجـز خلوية عـرضـيـة .أمــا قـيـاســاتـھـا
فھي  1,5-1 x 70-28ميـكــرومـيـتـر )صـورة .(16
يـنـتـمــي الـطـور الـجـنـسـي  M. graminicolaإلى قسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــراض
يــصيب ھذا المرض ليس فقط القمح ،ولكن أيضا القصيب ،ويھاجم خاصة األجزاء الورقية.
تـظـھـر على أوراق القمح )خاصة القمح الصلب( بـقـع بنية ،في البداية ذات أشـكـال غير محددة مستطيلة
قـلـيـال أو كــثــيــرا وغالبا ما تكون مـحـددة جــانـبـيا بـعـروق الورقـة ومحاطة بحاشية مصفرة رقيقة.
ثـم تبدأ تجف وتبيضّ شـيـئــا فـشـيـئــا بداية من الوسط .بعد ذلك تبدأ ھذه البقع في االتساع إلــى أن تـعـم
مـســاحــات كـبـيـرة وأحــيــانــا كــل الـورقــة ،عندما تكون ظروف الطقس مالئمة جدا .ويـظـھــر فــي
ھـذه الـبـقـع عــدد مـرتـفـع مـن األجــســام الـصـغـيـرة ذات لـون بـنــي داكــن إلــى أسـود وھــي
عــبــارة عـن الـثـمـرات الـبكـنـيـديـة الــتي ينتجــھــا الطـور الالجـنـســي للـفـطـر )صــورة .(17
وعنـدمـا تـكـون الـظـروف مناسبـة ،تـمـتـد اإلصــابـة إلـى الـغـمـد حـيـث تـظـھـر عـلـيـه بـقـع مـشــابـھة
لتـلـك التـي تـظـھـر عـلـى األوراق ،وإلـى السنـابـل التـي تـصـبـح أطــراف عصفاتـھا بنـيـة؛ أما
الـحـبات فتـصـبـح مـبـقـعـة.
الـبـيــولـوجــيــا
مـنـذ طــور الــبــادرات ،تــكون الـنـبـتـة قابلة لإلصابة بـھــذا الـمــرض .وتـبـدأ اإلصــابــة
األولــية بـواسـطـة األبــواغ الـكــونـيـديــة و/أو األبواغ األسكية الــتــي تحررھا األمــطــار مـن
الـثـمــرات الـبـكـنـيـديــة و/أو الثمرات األسكيـة الحجيريـة )تتابعيا( الـمـتـواجــدة عــلــى التبن المصاب
للزراعات السابقة .أثناء نمو النبات ،يـنـتـشـر الـمـرض أكــثــر عـنـدمــا تـكــون الـرطــوبــة مـرتـفـعـة
والـحــرارة بـيـن  20و  25درجــة .تحدث اإلصابات الثانوية عن طريق األبواغ الكونيدية المحررة من
الثمرات البكنيدية على النباتات المصابة .ھذه األبواغ الكونيدية المفرزة على سطح األوراق ،يقع نثرھا
إلى األعلى وجانبيا بواسطة األمطار .بذلك يكون نثر ھذه األبواغ ،وانتشار المرض في المزروعات
كنتيجة لذلك ،مرتبط بكميات األمطار الحاصلة أثناء نمو المزروعات .وال يبدو للبذور دورا تلعبه في
تمرير ھذا المرض.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين ،بـروكـلـوراز،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تريفلوكسيستروبين.
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التبـقـع األسكوكيـتـي ألوراق القمـح
الـفـطـر الـمـسـبـبAscochyta tritici :

يـنـتـمــي الـفـطـر  A. triticiإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومجـمـوعــة الـسـيـلـومـيـسـات

)الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھــــذا الفـطـر أبــواغــا
كونيدية مسـتـطـيـلـة ،إسـطـوانـيـة ،ذات أطــراف مـسـتـديــرة ،غـالـبـا مــا تــكــون ذات خـلـيـتـيـن
يـفـصـلـھـمــا حــاجــز خلوي وسـطـي .وفــي حــاالت نــادرة يــحتــوي الـبــوغ عــلـى ثــالث
وأحــيــانــا أربــع خــاليــا .أمــا قــيــاســات ھـذه األبــواغ فھــي  6-2,5 x 20-12مـيـكـرومـتـر
)صـورة .(18
األعــراض
يتـسـم ھـذا المـرض ،الذي كـنـا أول من شخـصـه على القمح في تـونـس ) Nasraoui* et
 ،(al., 1997بظـھـور بـقـع بــيــضــاويــة ،أحيانا طــويلة ،ذات لــون فــاتـح مــحــاط بـحــاشـيـة بـنـيـة.
ثم يموت النـسـيـج موضعيـا على مستوى الـبـقـع التي تصبح بنية وتــظــھــر فيھا أجــســام داكـنـة إلـى
ســوداء .ھذه األجسام ھـي الثـمــرات الـبـكـنـيـديــة للـفـطـر)صـورة  .(19إن تشابه أعراض ھذا المرض
مع أعراض التبقع السبتوري لألوراق ،يمكن أن ينجر عنه خلط على مستوى التشخيص .في ھذه الحالة،
يجب التأكد من األبــواغ الـكـونـيـديـة عن طريق المجھر الضوئي.
الـبـيــولـوجــيــا
يحفظ الفطر وجوده عن طريق الـثـمــرات الـبـكـنـيـديـة الـمتـواجـدة في التبن المصاب .وتنطلق
اإلصــابـة األولــية عـن طــريــق األبــواغ الـكـونـيـديـة للـفـطـر الـمـحــررة مـن ھذه الـثـمــرات
الـبـكـنـيـديـة والتي تنثرھا األمطار والرياح .وبنفس الطريقة تحدث اإلصــابــات الثانوية أثناء نمو القمح
أين ينتج الفطر ثمراته البكنيدية التي تحرر األبــواغ الـكـونـيـديـة .ويساعد الطقس الـمـمـطـر عـلـى
انـتـشــار ھـذا الـمـرض.
الـوقــايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على بـرومـوكـونـازول.

* Nasraoui B., Terashima T. & Hafsa M., 1997 - Maladies nouvellement observées en Tunisie:
L'anthracnose de l'orge et du blé. Annales de l’INRAT, 70: 215-221.
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التـبـقـع األسـكـوكـيـتـي ألوراق الشـعـيــر
الـفـطـر الـمـسـبـبAscochyta hordei :

يـنـتـمــي الـفـطـر  A. hordeiإلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومجـمـوعــة الـسـيـلـومـيـسـات

)الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھــــذا الفطـر أبــواغــا
كونيدية مسـتـطـيـلـة ،ذات أطــراف مـسـتـديــرة نــحـيـلــة قــلــيــال ،ومتـكـونـة مـن خـلـيـتـيـن
يـفـصـلـھـمــا حــاجــز خلوي وسـطـي .وفــي حــاالت نــادرة يــكــون الـبــوغ ذا ثــالث خــاليــا .أمــا
قــيــاســات ھـذه األبــواغ فھــي  5,5-3 x 24-11مـيـكـرومـتـر )صـورة .(20
األعــراض
يتســم ھـذا الـمـرض ،الذي كـنـا أول من شخـصـه عـلـى الشـعـيـر فـي تونـس ) *Nasraoui
 ،(et al., 1997بــظــھــور بـقـع مستديرة ،بــيــضــاويــة ،مـسـتـطـيـلـة قـلـيــال أو كـثــيــرا ،ذات لون
بني في األول يتحول بعد ذلك شيئا فشيئا إلى لون فــاتـح مــحــاط بـحــاشـيـة بـنـيـة داكنــة .ويـموت
غــالـبــا الـنـسـيـج مـوضـعـيـا حــول ھذه البقع .وعـنـدمــا تــكــون اإلصــابـة شـديـدة ،تـتـالمـس ھـذه
الـبـقـع ويصبح نسيج الورقة أصفر فاتح ويمكن أن يتـمـزق .وفــي أواخــر اإلصــابـة ،تــظــھــر على
مستوى الـبـقـع ،أجــســام بـنـيـة فــاتـحـة أو بنية داكـنـة صـغـيـرة ھـي عــبــارة عـن الثـمــرات
الـبـكـنـيـديــة للـفـطـر )صـورة  .(21وقـبـل أن تـتـكــون ھـذه الـثـمــرات الـبـكـنـيـديــة ،تـتـشــابـه
أعــراض ھذا الـمـرض مــع لسعة الشــعـيـر الـنـاتــجــة عـن الـفـطــر Rhynchosporium secalis
إلــى درجــة أنــه مـن الـسـھـل الـخـلـط بـيـنـھـمــا .ولكنه يرفع كل لبس بمجرد أن تتكوّن الـثـمــرات
الـبـكـنـيـديــة.
الـبـيــولـوجــيــا
يــحــفــظ ھــذا الـفـطـر وجـوده فـي التبن الصاب عــن طـريـق الثــمــرات البـكـنـيـديــة.
تـتـحــرر األبــواغ الـكــونـيـديــة من الثــمــرات البـكـنـيـديــة ،فتنثــرھا األمــطــار والـريــاح ،متسببة
فــي اإلصــابــة األولـيــة .كما تحدث اإلصــابــات الثانـويــة عن طريق األبــواغ الـكــونـيـديــة
الـمـحــررة مـن الـثـمــرات الـبـكـنـيـديــة الـتـي تـتـكــون عـلـى األجــزاء الـمـريـضــة مـن الـنـبــات
أثــنــاء نـمــوه .ويكون الطقس الـمـمـطـر مالئما لـتـطـور ھـذا الـمـرض.
الـوقــايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على بـرومـوكـونـازول.

* Nasraoui B., Terashima T. & Hafsa M., 1997 - Maladies nouvellement observées en Tunisie:
L'anthracnose de l'orge et du blé. Annales de l’INRAT, 70: 215-221.
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صـدأ األوراق أو الصـدأ البـني للقمــح
الـفـطـر الـمـسـبـبPuccinia recondita :
يـنـتـمــي الـفـطـر  P. reconditaإلــى قـسـم الـبـازيـديــومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات
البــازيـديـة( وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــذا الـفـطـر أبــواغــا
يـوريـديــة وحـيـدة الـخـلـيـة مـسـتـديـرة إلـى بـيـضـــاويــة ،نــادرا مــا تـكــون إضـمــاريـة ،جـدارھـا
الخلوي سـمـيـك وأحـرش قـلـيـال ولـھـا قـيـاســات  25-18 x 30-20ميكرومـتـر )صــورة  .(22كــمــا
يـنـتـج ھــــذا الـفـطــر أبــواغــا تيلــيــة مـسـتـطـيـلة ذات خـلـيـتـيـن األولــى عـلـويــة طـرفــھــا
مـسـتـديـر أو مسـتـو أو حــاد قــلــيــال أمــا الـثــانـيـة فــقــاعـديــة عــادة مــا تــكــون أطــول
ومـتـواصـلـة بــســاق قــصــيــرة .وھـذه األبــواغ لــونـھــا بـنـي فــاتـح وھي ذات جدار خلوي سـمـيـك
أمـلـس وقــيــاســاتـھـا  20-10 x 48-30مـيكـرومـتـر )صـورة .(22
األعــراض
تـتـمــيــز ھـذه اإلصــابـة عـلـى الـقـمـح )خاصة الـقـمـح الصلب( بـظـھــور أعــداد كـبـيـرة
مـن الـبـثــرات الـبـوغيـة البنية غــالـبــا مــا تـكـون مـسـتـديــرة ومـنـتـشــرة بـطـريـقــة غـيــر
مـنـتـظـمة عـلـى وجھـي األوراق ونــادرا عـلـى األغـمـاد والـسـيـقــان .ھـذه الـبـثــرات ھي بثــرات
يــوريـديـة منتجــة ألبــواغ يــوريـديـة تــحــرر بـعـد تـفـجـر بـشـرة األوراق )صـورة  .(23وعــنــدمــا
يـقـتـرب الـقـمـح مـن الـنـضـج ويـبـدأ فـي االصــفــرار والـجـفــاف تـظـھـر عـلـى األوراق بـثـرات
بـوغـيـة ســوداء غــالـبـا ما ال تـتـشـقق وھـي الـبـثـرات الـتـيـلـيـة الـمـحـتـويـة عـلـى األبــواغ التـيـلـيـة
)صـورة .(23
الـبـيــولــوجــيــا
رغم أن الصدأ البني يمكن أن يصيـب عــائـلـه الـمـنـاوب )خاصة الجنــس Thalictrum
ولكن أيضا  Isopyrumو Clematisو Anemonellaو (Anchusaالذي يمرر المرض للقمح عن
طريق األبواغ اإلسيدية ،يبـدو أن الدورة الحياتية للفطر تنحصر على القمح فقط كعــائـل رئـيـسـي
وحـيـد .ھكذا ،قـد تـكـون المناطق المتوسطية ذات الشـتـاء الـدافـئ تسـمـح للفطر بأن يحفظ وجوده عن
طريق األبــواغ الـيـوريـديـة والغزل الـمـتـواجـدين عـلـى التبن المصاب من سنة إلى أخرى .وأثناء نمو
القمح تحت ظروف مناخية مالئمة ،تـحـدث اإلصــابــة األولـيـة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع عندما
تنثر الـريــاح األبــواغ الـيـوريـديـة للسنة السابقة أو األبــواغ الـيـوريـديـة التي ينتجھا الغزل الناشط
عـلـى التبن المصاب .كــما أنـه ال يـسـتـبـعـد أيضا أن تـكـون األبــواغ الـيـوريـديــة متأتية من مناطق
بعيدة مثل الجنوب الغربي ألوروبا ،تحملھا الرياح الشمالية الغربية السائدة وتنثرھا في المناطق
المغاربية .أمــا اإلصــابــات الثانوية فـتــتـسـبـب فيــھــا األبــواغ الـيــوريـديــة الـتـي ينتجھا الفطر على
القمح أثناء نموه وتـحـمـلـھــا الـريــاح وتـنـثـرھــا .بالنسبة إلى األبــواغ التيـلـيـة التي ينتجھــا الفطــر في
أواخـر الربـيـع كي يـحـفـظ وجوده إلـى أواخر الشتاء الـمــوالي ،ال يبدو أنھا تلعب دورا أثناء اإلصابة
األولية عندما ال يوجد العائل المناوب .وتساعد الرطوبة العـاليــة والـحــرارة بـيـن  15و  25درجة على
انتشار ھذا المرض الذي ال يمرر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فانبروبيمورف ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول ،تريفلوكسيستروبين.
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الصــدأ األصــفــر )أو المخـطـط( للقـمـح
الـفـطـر الـمـسـبـبPuccinia striiformis :
يـنـتـمــي الـفـطـر  P. striiformisإلــى قسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات
البــازيـديـة( وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الـفـطــر
أبــواغــا يــوريـديـة وحــيــدة الخليـة ،مـسـتـديـرة إلى بيـضــاويـة ،نــادرا مـا تكــون إضــمــاريـة لھــا
جـدار خلوي سـمـيـك أحــرش قـلـيـال وذات قــيــاســات  18-10 x 30-20مـيكـرومـتـر )صـورة .(24
كــما ينتج ھـذا الفـطـر أبــواغــا تيـلـيـة مسـتـطـيـلـة ذات خـلـيـتـيـن ،األولى عـلـويـة طـرفــھــا
مسـتـديــر أو حــاد أو مـسـتـو تــمــامــا ،أمــا الثــانـيـة فــقــاعـديــة وھـي أطــول ومـتـواصـلـة بـســاق
قـصـيـرة .وھـذه األبــواغ لـھـا لــون بـنـي فــاتـح وجـدار خلوي سـمـيـك أمــلــس ،وقــيــاسـاتـھــا 25-
 15 x 65-25مـيكـرومـتـر )صـورة .(24
األعــراض
يــصــيــب ھـذا الـمـرض أوراق القـمـح )خاصة القـمـح اللين( فـتـظـھـر عـلـيـھا عــدة بـثـرات
بـوغـيـة ذات لـون أصــفــر بـرتـقــالـي ومـصـطـفة عـلـى نـحــو خــطــوط طــويـلـة مـتـوازيــة مـع
عــروق األوراق ،كــمــا يـمـكـن أن تــصــيــب أحيــانـا بـعـض األعــضــاء األخــرى للـقـمـح .وھـذه
الـبـثــرات ھـي بـثــرات يــوريـديــة تـتـحــرر مـنـھـا األبــواغ الـيــوريـديـة بـعـد تــفـجـر بـشـرة
األوراق )صـورة  .(25وباقتراب نــضــج الـقـمـح واصــفــراره وجـفــافه ،تـظـھـر عـلـى األوراق
بـثـرات بـوغـيـة ســوداء غــالـبـا مـا ال تـتـشـقـق وھـي الـبـثـرات الـتـيـلـيـة الـتي تـنـتـج األبــواغ
التـيـلـيـة )صـورة .(25
الـبـيــولــوجــيــا
تقتصر الدورة الحياتية للفطر على القمح فقط كعــائـل رئـيـسـي وحـيـد بـاعــتــبــاره ال يعرف
طــورا إســيــديا لھـذا الفـطـر على عــائـل مـنـاوب .ويمكن تقديم نفس الفرضيات التي ذكرت مع الصدأ
البني لتفسير انطالق اإلصابة األولية :األبــواغ اليــوريـديــة التي تحدث اإلصابة األولية قد تكون متأتية
من مناطق بعيدة مثل الجنوب الغربي ألوروبا محمولة بالرياح الشمالية الغربية السائدة التي تنثرھا في
المناطق المغاربية أو قد يحفظ الفطر وجوده عن طريق األبــواغ اليــوريـديــة أو الغزل في التبن
المصاب في المناطق المتوسطية ذات الشـتـاء الـدافـئ وتحدث ھذه األبــواغ اليــوريـديــة أو التي ينتجھا
الغزل الناشط اإلصابة األولية .أمــا اإلصــابــات الثـانـويـة فـتـتـسـبـب فـيـھــا األبــواغ الـيــوريـديــة
المـحررة مـن الـنـبــات الـمـريـض أثـنــاء نـمـوه والـمـحـمـولـة عـن طـريـق الـريــاح .وفي أواخـر
الربـيـع ينـتـج الـفـطـر األبــواغ الـتيلـيـة ليـحـفـظ وجوده  ،رغـم أنــه ال يبـدو أن ھـذه األبــواغ تلعب
دورا فـي انطالق الـمـرض أثــنــاء الـمـوسـم الـمـوالـي .وتـكـون الرطوبة العـاليــة والـحــرارة بين 5
و 15درجة مســاعـدة عـلـى انـتـشــار ھـذا الـمـرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فانبروبيمورف ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول ،تريفلوكسيستروبين.
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صــدأ الســاق أو الصـدأ األســود للحــبــوب
الـفـطـر الـمـسـبـبPuccinia graminis :
يـنـتـمــي الـفـطـر  P. graminisإلــى قسـم الــبـازديــومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الـفـطــر أبــواغــا يــوريـديـة
وحــيــدة الخليـة ،بيـضــاويـة إلى إضــمــاريـة قــلـيـال ،نــادرا مــا تـكـون مـسـتـديــرة ولــھــا جــدار
خلوي أحــرش ،أمــا قــيــاســاتھا فھي  20-12 x 37-22مـيكـرومـتـر )صـورة  .(26كــما ينتج ھـذا
الفـطـر أبــواغــا تيـلـيـة مسـتـطـيـلـة ذات خـلـيـتـيـن ،أولـھـمــا عـلـويـة بيضاويــة أو مسـتـطيـلـة
طـرفـھـا مسـتـديــر أو حــاد قليــال ،والثــانـيـة قــاعـديـه مستطـيـلـة ومـتـواصـلـة بـســاق طويـلـة .ھـذه
األبــواغ بـنـية داكـنـة ،محاطــة بجدار خلوي سـمـيـك أملـس وقــيــاسـاتـھــا 25-15 x 75-28
مـيكـرومـتـر )صـورة .(26
األعــراض
يـصـيـب ھـذا الـمـرض ليس قفط الـقـمـح ولكن أيضا الشـعـيـر والقصيبة )الشوفان( ،فيبدأ
أسـاسـا بالــســاق ثـم يمـتـد بـصـورة أقـل إلى الـورقــة ويصـل أحــيــانــا إلـى الـسـنـبـلـة ،حيـث تـظــھـر
عـلـى ھـذه األعـضـاء بـثــرات بــوغـيـة مسـتـطـيـلـة بـنـيـة اللـون )رغـم تسـمـيـتـھـا بــالـصـدإ
األســود( .وعـنـدمــا تـكـون اإلصــابـة شـديــدة تـمـتـد الـبـثــرات وتـتـالمــس .وھـذه الـبـثــرات ھـي
بـثــرات يــوريـديــة مـنـتـجــة لألبــواغ الـيـوريـديــة التي تـتـحــرر بـعـد تــفـجـر بـشـرة النـبتـــة
)صـورة  .(27وعـنـدمــا تـبـدأ الـنـبـتـة فـي الـنـضـج واالصــفــرار والـجـفــاف ،تـظـھـر بـثـرات
بـوغـيـة سـوداء ھـي بـثـرات تيـلـيـة تـنـتـج أبــواغــا تيـلـيـة تـحـرر بـعـد تـفـجـر بـشـرة الـنـبـتـة
)صـورة .(27
الـبـيــولــوجــيــا
من المعــروف جدا أن صــدأ الـســاق يـصـيـب القمح كـعــائـل رئـيـسـي ويـصـيـب
 Berberisأو  Mahoniaكعـائـل مـنـاوب يمرر اإلصابة إلى القمح عن طريق األبواغ اإلسيدية .
ولـكـن ،يبقى ممكنا أيضا أن يحدث الفطر المحـفــوظ على التبن المصاب اإلصــابــة األولــية في
الـمـنـاطـق ذات الـشــتــاء الـدافئ عـن طـريـق األبــواغ الـيــوريــديــة للسنة السابقة أو تلك التي ينتجھا
الغزل الفطري الناشط .كما يمكن للرياح الشمالية الغربية السائدة أن تأتي باألبــواغ الـيـوريـديـة من
مناطق بعيدة )أوروبا الجنوبية الغربية مثال( ثم تنثرھا .أمــا اإلصــابــات الثانوية الـمـتـتـالـيــة فـتـتحـقـق
عـن طـريـق األبــواغ الـيـوريـديـة الـمـحـررة مـن الـنـبــات الـمـريـض أثــنــاء نـمـوه والـتـي تـنـقـلھا
الـريــاح .وفـي بـدايـة الـصـيـف يـنـتـج الـفـطـر أبــواغــا تيـلـيـة تـحـفـظـه إلى الـمـوسـم الـمـوالـي.
ويـعـتـبـر صــدأ الـســاق من األمــراض الـمـتـأخـرة الـتـي تـظـھـر عــادة في أواخـر الـربـيـع عـنـدمــا
يـكــون الطقس ممـطـرا )رطــوبـة عــالـيـة وحــرارة بين  25و 30درجــة( وھو ال يمر عن طريق
البذور .وكان ھذا المرض تاريخيا أكثر أھمية عندما كانت األصناف المحلية المستعملة أغلبھا متأخرة.
ولكن مع تطوير األصناف المبكرة ذات اإلنتاجية العالية خالل العقود الماضية ،لم تعد تعطي الدورة
الحياتية القصيرة لھذه األصناف )أي أواخر ماي وأوائل جوان( متسعا من الوقت لتطور مرض صدإ
الساق الذي أصبح بذلك مرضا نادرا.
الـوقــايــة الـكـيـمـيــائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فانبروبيمورف ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول ،تريفلوكسيستروبين.
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صدأ األوراق أو الصدأ البني )أو القزم( للشـعـير
الـفـطـر الـمـسـبـبPuccinia hordei :
يـنـتـمــي الـفـطـر  P. hordeiإلــى قسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الـفـطــر أبــواغــا يــوريـديـة
وحــيــدة الخليـة ،مستديــرة وبيـضــاويـة ،وأحيــانـا إضـمــاريـة قــلـيـال ،مــحــاطـة بـجدار سـمـيـك
خلوي أحــرش قليال ،أمــا القــيــاســات فھي  22-18 x 30-20مـيكـرومـتـر )صورة  .(28كــما ينتج
ھـذا الفـطـر أبــواغــا تيـلـيـة ليست فقط ذات خـلـيـتـيـن ولكن أيضا ذات خلية واحدة ولذلك سمي ھذا
الصدأ بالقزم .فـاألبـواغ ذات الخـلـيـتـيـن مسـتـطـيـلـة وسمـيـكـة قـلـيـال ،خـلـيـتـھـا األولـى عـلـويـة ذات
طـرف مستـديـر أو مسـتـو أو حــاد قليــال بـيـنـمــا خـلـيـتـھـا الـثــانـيـة قــاعـديــة مـسـتـطـيـلـة قليـال
ومتواصلة بـســاق قصيــرة .وقــيــاسـات ھذه األبــواغ ھي  25-15 x 50-36مـيكـرومـتـر .أمــا
األبــواغ وحـيـدة الـخـلـيـة فـھـي مـستـديـرة أو مـسـتـطـيـلـة قـلـيـال ذات أشكــال مخـتـلـفـة ومـتـواصـلـة
بـسـاق قـصـيـرة ،وقـيـاسـاتھــا  24-14 x 38-20ميـكـرومـتـر )صـورة .(28
األعــراض
يـتـسـبـب ھـذا الـمـرض فـي ظـھـور بـثـرات بــوغـيـة عديـدة مسـتـديـرة أو مسـتـطـيـلـة ذات
لـون بـنـي عـلـى أوراق الشعيـر ،وھـي الـبـثــرات اليــوريـديــة التي تـنـتـج األبــواغ الـيـوريـديــة
المحــررة بـعـد تــفـجـر بـشـرة الورقة )صــورة  .(29وعـنـدمــا يقترب الشعـيـر مـن الـنـضـج
فيـصـفـر ويـجـف ،يـنـتـج الـفـطـر بـثـرات بـوغـيـة سـوداء ھي البثـرات التيليـة التي تعطي أبــواغـا
تيلـيـة )صــورة  .(29وھـذه الـبـثـرات التـيـلـيـة غـالـبـا ما ال تـتـشـقـق.
الـبـيــولــوجــيــا
رغم أن الصدأ البـنـي يصيب الشعير كـعـائـل رئـيـسـي عن طريق األبواغ اإلسـيـدية التي
ينتجھا الفطر على العــائـل المناوب )من الجنس  ،(Ornithogalumإال أنه يـبـدو أن الدورة الحياتية
لھـذا الـمـرض تقتصر على الشــعـيـر فقط .بذلك في المناطق ذات الشتاء الدافئ ،األبــواغ الـيـوريـديـة
للسنة السابقة أو تلك التي ينتجھا الغزل الناشط المحفوظ على التبن المصاب ،ھي التي قد تحدث
اإلصــابـة األولـية .ويمكن أيضا لھذه اإلصابة أن تحدثھا األبــواغ الـيـوريـديـة المتأتية من مناطق بعيدة
)كالجنوب الغربي ألوروبا( تحملھا الريح السائدة من الشمال الغربي .أمــا اإلصــابــات الثانويـة
فـتـحـصل عن طريق األبــواغ اليــوريـديــة المتـواجدة على النبات المريض أثــنــاء الـربـيــع والتي
تنثرھا الرياح .وفي غيــاب الـعـائـل المنــاوب ،يبدو أن األبــواغ التيلـيـة )التي ينتجھا الفطر في البثرات
التيلية ليحفظ وجوده( ،ال تلعب دورا في اإلصابة األولية أثناء السنة الموالية .وتساعد درجات الحرارة
بين  15و 20والرطوبة العالية على انتشار ھذا المرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فانبروبيمورف ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول ،تريفلوكسيستروبين.
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الصــدأ التــاجي للقصـيـبـة )الـشـوفــان(
الـفـطـر الـمـسـبـبPuccinia coronata :
يـنـتـمــي الـفـطـر  P. coronataإلــى قـسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الـفـطــر أبــواغــا يــوريـديـة
وحــيــدة الخليـة ،مستديــرة إلى بيـضــاويـة ،وأحيــانـا إضــمــاريـة ولــھــا جــدار خلوي سـمـيـك
أحــرش قليال .أمــا القــيــاســات فھي  20-15 x 26-18مـيكـرومـتـر )صـورة  .(30كــما ينتج ھـذا
الفـطـر أبــواغــا تيـلـيـة مسـتـطـيـلـة ذات خـلـيـتـيـن :الخليــة األولـى علـويـة  ،مستطـيـلـة ومـتـواصـلـة
ببـعـض القــرون القـصـيـرة المستـديـرة األطــراف بعضـھـا غيـر منتـظـم واآلخــر يشــبــه الـتاج وھو
ما أعطى اســم الـصــدإ التــاجــي لھـذا المــرض ،أمــا الخليــة الثانـيـة فــقــاعـديـة ،أطــول من األولى
وتــنــتــھــي أحـيــانـا بـســاق قـصـيـرة .وقـيـاسـات ھـذه األبواغ ھي  22-14 x 58-25ميـكـرومتـر
)صـورة .(30
األعــراض
يتــمــيــز ھـذا الـمرض على القصيـبـة بـإنــتــاج بـثـرات بــوغـيـة صفــراء برتـقــالـيـة
نــاصـعـة مسـتـطـيـلـة غــالـبا ما تكون على سطحي الورقــة وعـلـى الغـمـد .وھـي الـبـثــرات
اليــوريـديــة التي تحــرر األبــواغ الـيـوريـديـة بـعـد تــفـجـر بـشـرة النبـتـة )صـورة  .(31وبــاقــتــراب
نـضـج القـصـيـبـة واصـفـرارھا وجـفـافـھا ،ينـتـج الـفـطـر بـثـرات بـوغـيـة ســوداء ھي البـثـرات
التـيـلـيـة التي تـنـتـج األبــواغ التيـلـيـة .والكثير من ھـذه الـبـثـرات ال يـتـشـقـق عـنـد الـنـضـج )صــورة
.(31
الـبـيــولــوجــيــا
يصيب الصدأ التاجي القصيــبــة عن طريق األبواغ اإلسـيـدية التي ينتجھا الفطر على العــائـل
المناوب من الجنس  .Rhamnusوقد وقع التأكد مؤخرا في تونس من أن النوع Rhamnus
lycioidesيلعب فعال دور العائل المناوب لھذا الصدأ ) .(Hemmami* et al., 2006يصيب الفطر
 R. lycioidesوينتج عليه أبواغه المنوية ثم أبواغه اإلسيدية التي تحدث اإلصابة األولية على
القصيــبــة .ولكن ھذا ال يمنع من االحتفاظ بالفرضيات التي تخص األصداء األخرى للحبوب في تونس
كإمكانية ثانية لتطور ھذا المرض .وھكذا ،ال يمكن استبعاد حصول الدورة الحياتية للفطر على القصيــبــة
فقط كعائل رئيسي في المناطق التي ال يوجد فيھا  .R. lycioidesفاإلصابة األولية قد تنتج عن األبواغ
اليوريدية المتأتية من مناطق بعيدة )مثل الجنوب الغربي ألوروبا( التي تنثرھا الرياح السائدة من الشمال
الغربي .وفي المناطق ذات الشتاء الدافئ ،يمكن أيضا للفطر أن يحفظ وجوده عن طريق األبواغ اليوريدية
والغزل على التبن المصاب ،وھذه االبواغ اليوريدية أو تلك التي ينتجھا الغزل الناشط من جديد ھي التي
قد تحدث اإلصابة األولية .أمــا اإلصــابــات الـثـانـويـة فتـتـسـبـب فـيـھـا األبــواغ اليــوريـديــة
المـتـحـررة من النبــات المـصــاب أثــنـاء النـمـو والتي تنثرھا الرياح .وتلعب األبــواغ التيـلـيـة التي
ينتجھا الفطر على القصيــبــة في أواخر الربيع دورا أساسيا في أوائل الربيع الموالي .فاألبــواغ التيـلـيـة
المحفوظة بين أوائل الصيف وأواخر الشتاء تنتج بعد اإلنبات األبواغ البازيدية التي تصيب العائل المناوب
 .R. lycioidesوتســاعـد الـرطـوبـة الـعـالـيـة والـحـرارة الـقـريـبـة مـن  20درجـة عـلـى انتشار ھـذا
الـمـرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
إيـبـوكـسيكـونـازول ،فانبروبيمورف ،فلوزيالزول ،فلوتريافول ،ميتكونازول ،بيكوكسيستروبين،
بروبيكونازول ،بيراكلوستروبين ،تـيـبـوكـونـازول ،تيتراكونازول ،تريفلوكسيستروبين.
* Hemmami I., Allagui M B., Chakroun M. & El Gazzeh M., 2006 - Rhamnus lycioides in
Tunisia is a new aecial host of oat crown rust. European Journal of Plant pathology, 115: 357-361.
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تـفـحم األوراق أو التفـحـم اللـوائـي للقـمـح
الـفـطـر الـمـسـبـبUrocystis agropyri :
يـنـتـمــي الـفـطـر  U. agropyriإلــى قـسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوستيالجينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الفطر أبــواغــا تيلية
منـفـردة أو مجـمـعـة من  1إلى ) 5غالبا من  1إلى  .(3وھـذه األبــواغ تـبـدو بـنـيـة ،مسـتـديــرة ،ذات
جــدار خلوي أمـلـس وقــطــر قـياسـه  20-9ميـكـرومـتـر .وتـحـيـط دائـمـا بـھـذه األبــواغ خـاليــا
عقـيـمـة مستـديــرة إلى بيضــاويــة ذات حجــم أصــغــر ،عــادة من  5إلـى  10مـيـكـرومـتـر )صـورة
.(32
األعــراض
يتــسم ھـذا المــرض على أوراق القمــح )خاصة القمــح الصلب( بظھــور بـثـرات بــوغـيـة
سوداء على شـكـل خـطـوط طـويـلـة مـتـوازيـة مـع الـعـروق الوسـطـى للـورقـة تنفـجـر عـلـى
مسـتواھــا الـبـشـرة .وھي عــبــارة عن بـثـرات مستطـيـلـة جـدا تنـتـج أبــواغـا تيلية .وتـبـقـى النبــاتــات
المـصــابـة مـتـقـزمـة وتـصـبـح أوراقـھـا المريـضـة ملتـويــة وممزقة وغــالـبــا مــا يـنـعـدم التسـبـيـل
)صــورة .(33
الـبـيــولــوجــيــا
أثــنــاء الحصــاد والدرس تتــحــرر األبــواغ التيلية فـي شـكـل غــبــار أســود يـلـوث التربة
وحـبـات القـمـح التي ستـأخــذ منھــا بـذور السنة المــوالـيـة وھذا ما يسمح للفطر من إصابة القمح في
السنة الموالية )إصابـة جـنـيـنـيـة( .وتحدث إصابة القمح على مستوى غمد البرعم األول أثناء البزوغ مع
درجة حرارة للتربة بين  10و .20تنبت األبــواغ التيلية وتكوّن بازيدات التي بدورھا تنتج أبواغا بازيدية
تنصھر لتعطي غزال فطريا يصيب القمح .ثم يتطور الفطر بعد ذلك جھازيا داخل النبتة ،ولكن األعراض
ال تظھر أال على األوراق عادة بعد مرحلة الصعود .أثناء نمو القمح ،ال ينتقل المرض من نبتة إلى أخرى.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،بـروكـلـوراز،
تـيـبـوكـونـازول ،تريتيكونازول.
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التـفـحــم المـغـطــى للـقـمـــــح
الـفـطـران الـمـسـبـبـان Tilletia laevis :و Tilletia tritici

يـنـتـمي ھــذان الـنـوعـان الفطريان  T. laevisو  T. triticiإلــى قسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا
)الـفـطـريــات البــازيـديـة( وطـائـفـة اليوستيالجينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج

الفطر  T. laevisأبــواغــا تيلية ذات لــون بـنـي فاتـح ،مستــديــرة أو غــالـبــا بـيـضــاويـة ،وأحـيــانــا
حــادة ،ومــحــاطــة بـجــدار خلوي سـمـيـك أملـس .أمــا قـيــاس قـطـرھا فھـو  24-14ميـكـرومتــر
)صـورة  .(34ويـنتـج الـفـطــر  T. triticiأبــواغــا تيلية ذات لـون بنــي ،مستـديــرة أو بـيـضــاويـة
قـلـيـال ،نــادرا مـا تـكـون حادة ،ومحـاطة بـجـدار خلوي سميــك أحرش .أمــا قـيـاس قـطـرھـا فـھـو 22-
 14ميكـرومـتـر )صـورة  .(34ومـع األبــواغ التيلية  ،تــوجـد خـاليــا عـقـيـمـة ،مسـتـديـرة وذات جـدار
خلوي أمـلـس وقـيــاســات مـطــابـقـة أو أصـغـر بـقـلـيـل مـن قـيـاســات ھـذه األبــواغ التيلية
).(Nasraoui* et al., 1994

األعــراض
يصيــب ھـذا المــرض القمــح )خاصة القمــح الليــن( ويـصـعـب تـشـخـيـصـه قـبـل
الـتـسـبـيـل باللـون األخــضــر الداكــن الذي تبدو عليه ســاق النبتــة المصابة .أما عند النضج ،فسـنـابـل
الـقـمـح الصــلــب المصاب تـبـدو صـغـيـرة الـحـجـم وذات لـون فاتـح خــاصـة مـنـھــا السفا .أمــا
بـالـنـسـبـة إلى الـقـمـح اللـيـن ،فـتـشـخـيـص ھـذا الـمـرض أسـھـل حـتـى قـبـل نـضـج الـسـنـابـل بقليل
حـيـث غــالـبــا مــا تـكــون ھذه السنابل ذات لون أخـضـر داكـن يـمـيـل إلـى الـزرقــة ،وعـنـد
نـضـجـھـا ،تـصـبـح ھـذه الـسـنــابـل ذات لـون فــاتـح وعصـفـاتـھـا مـنـفـرجـة ،وتـظـھـر أطــراف
بـنـيـة داكـنـة إلـى سـوداء لـبـعـض الـحـبـات )صـورة  .(35وھـذه الـحـبـات المصــابــة سھلة التحطيم
تــبــدو مستــديــرة ومملوءة بمـسـحـوق أســود مـتـكـون مـن األبــواغ التيلية ويبعث بــرائـحـة تـشـبـه
رائــحــة الـسـمـك الـمـتـعـفـن.
الـبـيــولــوجــيــا
عـنـد إنـبــات بـذور الـقـمـح ،يـنـبـت الـفـطر أبــواغـه التيلية الـمـتـواجـدة فـي الـتـربـة أو
الـمـلتصقة بسـطـح الحـبـات الـسلـيـمـة ،فيـنـتـج بـازيـدات تعطي أبــواغـا بـازيـديـة .ھذه األبوغ تنصھر
وتنتج أبواغا كونيدية تنبت وتـصـيـب نـبـتـة الـقـمـح بعد اإلنبات )إصابـة جـنـيـنـيـة( .وإذا كــانت
الظروف المحيطة بـعـد الـبـذر مــالئـمـة إلـى الـقـمـح )مـاء متوفر ،حـرارة التربة فـوق  20درجـة،
تسميـد متـوازن ،(...،تـنـبـت البـذور وتـنـمــو النـبـاتـات بطـريـقـة أسـرع مـن الفـطـر ،بـحـيـث تنـجـو
مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن النـبـاتـات مـن اإلصــابـة ،عـلـمـا وأن الـفـطـر يـعـجـز عـن إصــابـة النـبـتـة
بعد أن تـصـل إلى طـور  2-1أوراق .لـكـن ،عندما تـكــون الـظـروف المحيطة غـيـر مـالئـمـة للقمح مع
درجة حرارة للتربة بين  5و ،12تـكـون اإلصــابـة شـديــدة .وعنـد نـجـاح ھذه اإلصــابـة ،يـنـمــو
الـفـطـر على مستـوى النقطـة الخضـريــة للنبتة ثم يـتـطـور جھازيا داخـل ھذه النـبـتـة شيئا فشيئا مع
نموھا .وعندما تبدأ حـبــات الـسـنـبـلـة في التكـون ،يـغـزوھــا الـفـطـر من الداخل ويـنـتـج فيھا أبــواغه
التيلية ،وال تنجــو إال العصفــات .لــذلك ،ال يستطيع الـمـرض أن يـتـسـرب من نـبـتـة إلى أخــرى
أثــنــاء فصل الـنـمــو بحـيـث ال يتغير عــدد الـنـبـاتـات الـمـصــابـة مـنـذ الـخـريـف إلـى أوائل
الـصـيـــف .وعـنـد الـحـصــاد والـدرس ،تـحرر الـحـبـات الـمكسرة األبــواغ التيلية للفطر في شكل
مـسـحـوق أسـود يـلـوث الـحـبـات الـسـلـيـمـة وكـذلـك الـتـربـة ،وھـو مـا يـمـكـن الـفـطـر مـن إصـابـة
زراعـات الـقـمـح فـي الـسـنـة الـمـوالـيـة.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على ديفـيـنـوكـونـازول ،تـيـبـوكـونـازول،
ثـيـابـنـدازول ،تريتيكونازول.
* Nasraoui B., Yahyaoui A., Fnayou S., Khabbouchi H. & Ben-Harrath B., 1994 - La carie du blé
en Tunisie: Identification des espèces fongiques responsables et essais de lutte chimique. Revue
de l'INAT, 9: 19-45.
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التــفــحــم المـغـطـى للشعير والقصيبة )الشوفان(
الـفـطـر الـمـسـبـبUstilago segetum :
يـنـتـمــي الـفـطـر  U. segetumإلــى قسم البـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوستيالجينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھــــذا الفطر أبــواغــا تيلية
وحــيــدة الـخـلـيـة ،كـرويــة ،مسـتـديــرة كثيــرا أو قـلـيـال ،فــاتـحة مـن جـھـة أكــثــر مـن الـجـھـة
األخــرى ،ولــھــا جــدار خلوي سـمـيـك أمــلــس ،ولــونــھــا بـنـي داكــن .أمـا قــيــاســات قـطـرھا
فـھـي  10-5مــيــكــرومـتـر )صـورة .(36
األعــراض
يصيــب ھـذا المــرض حــبــات الـسـنـبـلـة للـشـعـيــر والقصيبة الـتـي تـتـحـول بـعـد إصابتـھـا
إلــى مـسـحــوق أســود مــكــون مـن األبــواغ التيلية للـفـطــر .وھــذه الـكـتـلـة الـبـوغيــة تــبــقــى
داخــل غــالف الـحـبـة والـعـصـفــات الـتـي ال يـحطمھــا الـفـطـر مـمـا يـعـطـي سـنـبـلـة ســوداء عادة
صـغـيـرة ولـكـنـھـا مـتـمــاسـكـة )صـورة .(37
الـبـيــولــوجــيــا
تـبـدأ اإلصـابـة عـنـد إنـبـات بـذور الـشـعـيـر والقصيبة وبـزوغ بـادراتـه عـن طـريـق األبـواغ
الـتيلية الـمـتـواجـدة فـي الـتـربـة أو الملتصقة بالـحـبـات الـسـلـيـمـة والـمـتـأتـيـة مـن الـحـبـات
الـمـتـفـحـمـة الـمـتـحـطـمـة أثـنـاء الـدرس .تـنـبـت األبــواغ الـتيلية للفطــر وتـنـتـج بازيدات تحرر
أبــواغا بــازيـديــة قادرة على اإلنبات وإصابة الشـعـيـر مـبـاشـرة بـعـد إنـبـات الـبـذور )إصابـة
جـنـيـنـيـة( .وتساعد التربة الرطبة ودرجة الحرارة القريبة من  15على حصول اإلصابة .فيـدخـل غزل
الـفـطـر فـي الـبـادرة ويـتـطـور مـعـھـا حـيـث يـصـل إلـى النـقـطـة الـخـضـريـة ثـم الـزھـرة الـتـي
تـعـطـي فـي األخيـر سـنـبـلـة مـتـفـحـمـة تـمـامـا .وعـنـد الـدرس ،تـحرر الـحـبـات الـمـتـكسرة أبـواغـا
تيلية تـلـوث التـربـة والـحـبـات الـسـلـيـمـة.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على ديفـيـنـوكـونـازول ،تـيـبـوكـونـازول،
ثـيـابـنـدازول ،تريتيكونازول.
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التــفــحــم الســـائـــب للحــبــوب
الـفـطـريات الـمـسـبـبة) Ustilago segetum var. tritici :عـلى الـقـمـــــــــح(
) Ustilago segetum var. nudaعـلى الشعــيـــر(
) Ustilago segetum var. avenaeعلى القصيبـة )الشوفان((
تـنـتـمــي أصـنـاف  U. segetumإلــى قسـم الـبـازيـديـومـيـكـوتـا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوستيالجينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .وتـنـتـج ھــذه األصــنــاف الـفـطـرية
أبــواغــا تيلية تـتـشـابـه تـحـت الـمـجـھـر الـضـوئي ،حـيـث تـبـدو ھـذه األبـواغ وحــيــدة الـخـلـيـة،
كـرويــة ،مسـتـديــرة قـلـيـال أو كـثـيـرا ،فــاتـحة مـن جـھـة أكــثـر مـن الـجـھـة األخــرى ،ولــھــا
جــدار خلوي سـمـيـك أحــرش قليال ذو لــون بـنـي .أمـا قــيــاســات قـطـرھا فـھـي 10-5
مــيــكــرومـتـر )صــورة .(38
األعــراض
يصيــب ھـذا المــرض القـمـح والشـعـيـر والقصـيـبـة على مستوى حــبــات الـسـنـبـلـة
وغـالفھــا وعصـفـاتھا ،فـتـتـحـول كل السنبـلـة إلــى مـسـحــوق أســود مــكــون مـن األبــواغ التيلية
للـفـطــر )صــورة  .(39وعندما تھب الريح تحمل معھا الكتل البوغية ،وال يبقى عادة من السنبلة إال
الھيكل.
الـبـيــولــوجــيــا
فــي الـربـيـع ،تـحـمـل الـريــاح األبــواغ التيلية مـن الـسـنـابـل الـمصـابـة وتـضـعـھـا عـلـى
الـسـنـابـل الـسـلـيـمـة .عـنـدھـا ،يـنـبـت الـبـوغ التيلي بـدون أن يـنـتـج أبـواغـا بـازيـديـة ويـدخـل
مـبـيـض الـزھـرة مـثـل أنـبـوب الـلـقـاح ،فـيـصـيـب الـجـنـيـن جـزئـيـا ثـم يحفظ وجوده علـى شـكـل
غزل أثـنـاء تـكـون الـحـبـة )إصــابـة زھـرية( .وتـبدو الحبـات المـصـابـة ظاھريا سليـمـة .وابتداء من
الـخـريـف ،عـنـدمـا تـنـبـت الـبـذور الـمـصــابـة ،يـسـتـعـيـد الـفـطـر نـشــاطـه ،فيـھـاجـم الـبـادرة
ويـصـل إلـى الـنـقـطـة الـخضـريـة ويـغـزو الـزھـرة التـي تـعـطـي بـعـد ذلـك سـنـبـلـة مـتـفـحـمـة.
وانطالقا مـن ھذه الـسـنـابـل الـمـتـفـحـمـة ،تـبـدأ إصــابـة الـسـنـابـل الـسـلـيـمـة خـالل الـربـيـع نـفـسـه.
وتساعد الرطوبة العالية ودرجة الحرارة من  15إلى  20على حصول اإلصابة التي تمر حصرا عن
طريق البذور .والتمرير الداخلي للفطر في البذور يتطلب استعمال مبيدات فطرية جھازية إجباريا.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية جھازية تحتوي على ديفـيـنـوكـونـازول،
تـيـبـوكـونـازول ،ثـيـابـنـدازول ،تريتيكونازول.
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المرض الكالدوسبوري للقمح
الـفـطـر الـمـسـبـبCladosporium sp. :
يـنـتـمــي الفطر  Cladosporium sp.إلــى الـفـطـريــات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويتسم ھذا الجنس باختالفات مرفولوجية
كبيرة لألبواغ الكونيدية على مستوى النوع .وقد أظھرت مشاھدتنا للفطر عن طريق المجھر الضوئي
أبــواغــا كونيدية مختلفة األشكال والقياسات ) 7-3 x 18-5مـيـكـرومـتـر( .وتتغير أشكال األبواغ
الكونيدية من وحيدة الخاليا شبه مستديرة إلى ثالثية الخاليا نحيفة وطويلة )صـورة  .(40ويبدو أن النوع
الذي تعرضنا له ھو .C. herbarum
األعــراض
ھـذا الـمـرض على القمح ،الذي نعرف به ھنا ألول مرة في تونس )نتائج غير منشورة(،
يصيب أساسا السنابل الناضجة .تتسم اإلصابة بظھور تصوف أسود ،سطحي ،متناثر يغطي خارجيا
سنابل النبتة في مرحلة النضج )صــورة  .(41ويتكون ھذا التصوف من غزل الفطر والحوامل المنتصبة
عموديا ألبواغه الكونيدية .أما داخل الغالفات ،فغالبا ما ال تصاب الحبات ألنھا تكون قد وصلت بعد
مرحلة النضج.
الـبـيــولـوجــيــا
ھذا الفطر ھو طفيلي ضعيف على النبات ال يتطور إال على النسيج المنھك أو القريب من
الموت الذي ال يظھر أية ردة فعل دفاعية .وھو يعيش في الطبيعة على األنسجة النباتية المنھكة أو الميتة،
وينتصب على سنابل الحبوب الناضجة عندما تنزل األمطار بغزارة عدة أيام في بدايات الصيف .ولكن
الفطر ال يصيب مبدئيا الحبات ألنھا صلبة.
الـوقـايـة
من غير المجدي التدخل كيميائيا باعتبار أن الحبات قد وصلت بعد إلى مرحلة النضج .ولكن
بالمقابل ،يجب السھر على أن تجفف الحبوب كما يجب بعد الحصاد للحيلولة دون حصول أي تعفن أثناء
الخزن.
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ذبـــــول الحمـــص
الــفــطــر الــمــســبـــبFusarium oxysporum :
الالجنسية ومجمــوعــة
يــنــتـمــي الـفطر  F. oxysporumإلــى الـفـطـريــات
الھيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية المنتجــة عـلـى وسادات كونـيـديـة( .ويـنـتـج نـوع
 Fusarium sp.الذي شخصناه أبــواغــا كــونـيـديـة مـتـعـددة الـخـاليـا ،مـسـتـقــيــمـة أو عـادة فـي
شـكـل مـقــوس ،مـع تـغـيـر فـي عـدد الـخـاليـا ،عـادة مـن  5إلــى  6خــاليــا .أمـا الـقـيـاســات فـھـي
 5-3 x 36-16ميكرومتر )صورة .(42
األعــــراض
يـتـمـيــز ھــذا الـمــرض بـذبــول جـزئـي أو عـام مـتـبـوع بــاصـفــرار وتــجــفـف لنـبـتـة
الـحـمـص .وعـنـدمـا تـقـطـع سـاق النـبـتـة عـلـى الـطـول أو الـعـرض ،يـمـكـن مـالحـظـة لـون بــنــي
داكــن عـلـى مـسـتـوى األنـسـجــة الـوعــائـيـة المـصـابـة )صـورة .(43
الـبـيــولــوجــيــا
يـحـفـظ الـفـطـر وجـوده فـي البذور والـتـربـة وبـقــايــا الـحمص الـمصاب عن طريق الغزل
واألبواغ الكالميدية .يـدخـل الغزل أو األبواغ الكالميدية بعد انباتھا داخل النـبـتـة عـبـر الـجـذور والـتـاج
فـتحــدث اإلصــابــة األولـيـة .ثم يـنـمـو الفطر ويـغـزو األنـسـجـة الـوعـائـيـة على مـسـتـوى الـسـاق،
مـمـا يـنـتـج عـنـه تـحـطـيــم ھـذه األوعية المصابة وانسدادھا .وتـحـصـل اإلصـابـات الـثـانـويـة أثناء نمو
النبات عـن طـريـق مـيـاه األمـطـار والري الـتي تـغـمـر الـتـربـة ،فـتـحـمـل الـفـطـر مـن نـبـتـة إلـى
أخـرى .ويـنـتـشـر ھـذا المـرض عـنـدمـا تـكـون الـرطـوبـة ضـعـيـفـة أو مـتـوسـطـة والـحـرارة قـريـبـة
أو تتـجـاوز  25درجـة.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كـاربـيـنـدازيـم ،كاربوكسين ،ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على كـاربـيـنـدازيـم ،مـيـثـيـل -ثـيـوفـانـات.
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البــيــاض الـزغـبي للــفـــــول
الــفــطــر الــمــســبـــبPeronospora viciae :
يــنــتـمــي الـفـطــر  P. viciaeإلــى قـسـم األوأومـيـكـوتـا ومجموعة األوأوميسات )شـبـه
الـفـطـريــات الـمـنـتـجــة ألبــواغ بـيـضـيـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطــر أبــواغــا كــونـيـديـة وحـيـدة
الـخـلـيـة ،بـيـضـاويـة إلـى إضــمــاريـة قلـيـال .أمـا قـيـاسـاتـھـا فـھـي  22-17 x 30-20مـيـكـرومـتـر.
وتـنـتـھـي حـوامـل األبـواغ الـكـونـيـديـة بـذنـيـبـات مـسـتـقـيـمـة أو مـنـحـنـيـة قـلـيـال ،حـادة وغـالـبـا مـا
تـكـون مـجـمـعـة أزواجـا )صـورة .(44
األعــــراض
يـتـمـيــز ھــذا الـمــرض عـلـى الـفـول بـظـھـور زغـب قطـنـي رمــادي عـلـى الـسـطـح
الـسـفـلـي لألوراق يـشـبـه الـتـصـوف .ويـتـكـون ھـذا الـزغـب مـن األبـواغ الـكـونـيـديـة وحـوامـل
األبـواغ الـكـونـيـديـة التـي تـبـرز عـبـر ثـغـيـرات أوراق النـبـتـة الـعـائـلـة .ويـبـدأ الـزغـب أوال كـبـقـع
تتـسـع بـعـد ذلـك وتـتـالمـس إلـى أن تـغـطـي كـامـل الـسـطـح الـسـفـلي للـورقـة .أمـا عـلـى الـسـطـح
الـعـلـوي ،فـتـظـھـر عـلـيـه بـقـع مـصـفـرة .وفـي نـھـايـة اإلصـابـة ،يـصـبـح الـنـسـيـج الـورقـي عـلـى
مـسـتـوى الـبـقـع ،بـنـيـا ثـم يـمـوت )صـورة .(45
الـبـيــولــوجــيــا
يـحـفـظ الـفـطـر وجـوده فـي الـتـربـة وبـقــايــا الـنـبــات الـمصاب عن طريق األبــواغ
البـيـضـيـة أو الغزل .وتحدث اإلصــابـة األولـيـة عن طريق الغزل الناشط و/أو األبــواغ البـيـضـيـة .أمـا
اإلصــابـات الـثـانـويـة الـمـتـتـالـيـة فـتـسـبـبـھـا األبــواغ الـكـونـيـديـة الـمـنـتـجـة أثــنــاء نـمـو الـفـول
التي تنثرھا الـريــاح واألمــطــار .وتنـتـشـر اإلصــابـة عـنـدمـا تـكـون الـرطـوبـة عـالـيـة والـحـرارة
تـقــارب  20-15درجـة وھذا الـمـرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على كابتان ،فوزيتيل ،Al-ميـتـاالكـسـيـل.
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البــيــاض الـزغـبي للجلبان )البازالء(
الــفــطــر الــمــســبـــبPeronospora pisi :
يــنــتـمــي  P. pisiإلــى قـسـم األوأومـيـكـوتـا ومجموعة األوأوميسات )شـبـه الـفـطـريــات
الـمـنـتـجــة ألبــواغ بـيـضـيـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطــر أبــواغــا كــونـيـديـة وحـيـدة الـخـلـيـة ،مستـديـرة
إلى بـيـضـاويـة وقيــاســاتـھــا  26-15 x 28-14ميكرومـتـر .وتـنـتـھـي حـوامـل األبـواغ الـكـونـيـديـة
بـذنـيـبـات غـالـبـا مـا تـكـون مـجـمـعـة أزواجـا ،حـادة وعـادة ما تـكـون مـنـحـنـيـة )صـورة .(46
األعــــراض
يـتـمـيـز ھـذا الـمـرض بـظـھـور الـجـزء الـعـلـوي للـنـبـتـة الـمـصـابـة مـصـفـر اللـون،
مـنـكـمـش ،مـشـوه الـشـكـل .وعـن قـرب ،يـظـھـر عـلـى السـطـح السـفـلـي لألوراق زغـب قـطـنـي
رمـادي .ويـتـكـون ھـذا الـزغـب مـن األبــواغ الـكـونـيـديـة وحـوامـل األبـواغ الـكـونـيـديـة الـتـي تـبـرز
مـن خــالل الـثـغـيـرات الورقية .ويـصـيـب ھـذا الـمـرض خـاصـة األعـضـاء الـحـديـثـة التـي سـرعـان
مـا تـجـف )صـورة .(47
الـبـيــولــوجــيــا
تـبـدأ اإلصــابـة األولـيـة عـن طريـق الـفـطـر الـمـحـفـوظ فـي الـتـربـة أو بـقـايــا الـنـبــات
المصاب في شكل أبــواغ بـيـضـيـة وغزل .ويحقق ھذا الغزل وكذلك األبــواغ البـيـضـيـة بعد إنباتھا
انطالق تطور المرض .أمـا اإلصــابـات الثـانـويـة الـمـتـتـالـيـة فـتـقع عـن طـريـق األبــواغ الـكـونـيـديـة
التــي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـنـبـتـة أثــنــاء الـنـمـو وتـنثرھـا الـريــاح واألمــطــار .ويـتـطـور ھـذا
الـمـرض عـنـدمـا تـرتـفـع الرطـوبـة وتـكـون الـحـرارة قـريـبـة مـن  18درجـة أو أقل وھذا الـمـرض
الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على كابتان ،فوزيتيل ،Al-ميـتـاالكـسـيـل.
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البــيــاض الدقـيـقـي للجلبان )البازالء(
الــفــطــر الــمــســبـــبErysiphe sp. :
) الطور الالجـنـسـي(Oidium sp. :
يــنــتـمــي الطـور الالجـنـسـي  Oidium sp.إلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـوجـد كـثـيـر مـن األنـواع التـي تـسـبب
مــرض الـبـيـاض الـدقـيـقـي للـجـلـبـان .ويـبـدو أن النـوع الـذي شخصناه ھـو  Oidium sp.صــاحـب
الـطـور الجـنـسـي  ،E. polygoniألن أبـواغـه الـكـونـيـديـة وحـيـدة الـخـاليـا ،مـنـفـردة أو عـلـى شـكـل
سـالسـل قـصـيـرة ،غـالـبـا مـا تـكـون إسـطـوانـيـة وأحـيـانـا إضـمـاريـة أو بـيـضـاويـة .أمـا قـيـاسـاتـھـا
فـھـي  17-8 x 40-25مـيـكـرومـتـر )صـورة .(48
ويـنـتـمـي الـطور الـجـنـسـي  Erysiphe sp.إلـى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( وطائفة اإلريسيفوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الكـرويـة التي تنضج بالتشقق(.
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بـثـرات دقـيـقـيـة بـيـضـاء فـاتـحـة تـغـطـي كل األعـضـاء
الـخـارجـيـة للـنـبـتـة .وتـتـوسـع ھـذه الـبـثـرات شـيـئـا فـشـيـئـا إلـى أن تـغـطـي جـل األوراق والسـيـقـان
والـقـرون .وفـي نـھـايـة اإلصـابـة ،تـتـحـول ھـذه الـطـبـقـة الـدقـيـقـيـة إلـى أصـفـر رمـادي ويـصـبـح
النـسـيـج الـنـبـاتي تـحـتـھـا بـنـيا ثـم يــجـف .وتـتـكـون ھـذه الـطـبـقـة الـدقـيـقـيـة مـن غزل الـطـور
الالجـنـسي وسـالسـلـه الـكـونـيـديـة )صـورة .(49
الـبـيــولــوجــيــا
ھذا الـفـطـر متعدد العوائل وھو ما يعطي إمكانية تواجده في غياب الجلبان على نباتات أخرى
مزروعة أو تلقائية .كما يمكن لھذا الفطر أن يـحـفـظ وجـوده عـلـى بـقـايـا الـجـلـبـان الـمـصـاب عن
طريق الغزل و/أو الثمرات األسكيـة الكـرويـة .بذلك تحدث اإلصـابـة األولـيـة باألبواغ الكونيدية
المحررة من الفطر المتواجد على نباتات أخرى غير الجلبان أو بالغزل الناشط واألبواغ األسكية المحررة
من الثمرات األسكيـة الكـرويـة المتواجدة على بقايا الجلبان المصاب .أمـا اإلصـابـات الثانويـة فتـحـصـل
عـن طـريـق األبـواغ الـكـونـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـجـلـبـان الـمـصـاب أثناء نموه
وتنثرھـا الـريـاح .إن امـتـداد فـتـرة الـمـرض إلـى أواخـر الـربـيـع يدل عـلـى أن الـبـيـاض الـدقـيـقـي
للـجـلـبـان ال تـضـايـقـه الـحـرارة الـمـرتـفـعـة )أكـثـر مـن  25درجـة( والـرطـوبـة الـمـنـخـفـظـة .بصفة
عامة ،ال يمر مرض البياض الدقيقي للبقوليات عبر البذور ،ولكن توجد استثناءات مثل البياض الدقيقي
للجلبان الذي يسببه .Erysiphe pisi
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،دينوكاب ،ھيغزاكونازول.
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التبـقـع البـنـي )أو الـشـكـالطـي( للـفـول
الــفــطــر الــمــســبـــبBotryotinia fabae :
) الطور الالجـنـسـي(Botrytis fabae :
يــنــتـمــي الـطـور الالجـنسي  Botrytis fabaeإلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومـجـمـوعـة
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة
وحـيـدة الـخـاليـا ،مستديـرة أو عـادة بـيـضـاويـة وجـدارھـا الخلوي أمـلـس .أمـا قـيـاسـاتـھـا فـھـي -10
 17-8 x 22مـيـكـرومـتـر )صـورة .(50
ويـنـتـمـي الـطور الـجـنـسـي  Botryotinia fabaeإلـى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( وطائفة الديسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة القرصية(.
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض فـي الـبـدايـة بـظـھـور نـقـط بنية محمرة وبـقـع صـغـيـرة جدا
مـسـتـديـرة بـنـية فاتحة محاطة بحاشية مـحـمـرة ،أسـاسـا عـلـى األوراق وبـصـورة أقـل عـلـى
الـسـيـقـان )صـورة  .(51وعـنـدمـا تـكـون الـظـروف الـمـنـاخـيـة مـالئـمـة جدا لمدة طويلة ،يـدخـل ھـذا
الـمـرض فـي طـور "عـدوانـي" تـتـحـول فـيـه الـبـقـع إلـى حروق متـالمـسـة تـتـطـور فـيـمـا بـعـد إلـى
تـعـفـن بني داكن.
الـبـيــولــوجــيــا
رغم أن الـفـطـر يمر عـبـر الـبـذور ،إال أنه ال يبدو أن ھذه األخيرة تلعب دورا أساسيا في
انطالق اإلصابة األولية .ويـحـفـظ ھذا الفطر وجـوده عـلـى بـقـايـا الـفـول الـمـصـاب عن طريق الغزل
والثمرات األسكيـة القرصية واألجسام الحجرية التي تقاوم طويال الظروف غير المالئمة .يمكن أن
تتحـقق اإلصـابـة األولـيـة مـبـكـرا عـلـى نـبـاتـات الـفـول عن طريق الغزل الذي يستعيد نشاطه واألجسام
الحجرية بعد إنباتھا و/أو األبواغ األسكية المحررة من الثمرات األسكيـة القرصية .وتـتـسـبب األبـواغ
الـكـونـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـفـول أثـنـاء نـمـوه وتـنثرھـا الـريـاح ،فـي اإلصـابـات
الـثـانـويـة .كـمـا تـمكـن الـظـروف المنـاخـيـة ذات الـرطـوبـة الـعـالـيـة )حوالي  (% 100والـحـرارة
المتوسطة )قريبة من  20درجـة( لمدة طويلة ،الـمـرض مـن الـدخـول فـي الـطـور "الـعـدوانـي" الـذي
يـتـسـبب فـي خـسـائـر ھامة.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على فـانـكـلـوزولـيـن.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على مـانـكـوزيــب ،مـيـثـيـل -ثـيـوفـانـات،
فـانـكـلـوزولـيـن.
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التبـقـع األلـتـرنـاري ألوراق الـفـول
الــفــطــر الــمــســبـــبAlternaria alternata :
إلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومـجـمـوعـة
يــنــتـمــي الفطـر A. alternata
الھـيـفـومـيـسـات )الـفـطـريــات ذات األبواغ الكونيدية الحرة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة
متـعـددة الـخـاليـا ،مـستـطـيـلـة ،غـالـبـا مـا تـكـون أعـرضا مـن نـاحـيـة أكـثـر مـن الناحيــة األخـرى
وتـنـتـھـي مـن األسـفـل بـسـاق .وتـتـكـون الـحـواجـز الخلوية فـي نـفـس الـوقـت فـي االتجاه الـطـولـي
والـعـرضـي .أمـا قـيـاسـات األبواغ فـھـي  16-8 x 50-15مـيـكـرومـتـر )صـورة .(52
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بـقـع عـلـى األوراق ذات لـون بـنـي رمـادي مـحـاط بـحـاشـيـة
داكـنـة ومـكـونـة فـي الـداخـل لـدائـرات لـھـا نـفـس الـمـركـز .وعـنـدمـا تـكـون اإلصـابـة شـديـدة تـتـسـع
ھـذه الـبـقـع عـلـى األوراق وتـصـبـح مـتـالمـسـة )صـورة .(53
الـبـيــولــوجــيــا
بـمـا أنـه مـتـعدد الـعـوائـل ،يمكن لھـذا الـفـطـر أن يتواجد عـلـى أنـواع نـبـاتـيـة أخـرى
مـزروعـة أو تـلـقـائـيـة غير الفول ،ويحدث اإلصـابـة األولـيـة عـلـى الـفـول عـن طـريـق األبـواغ
الـكـونـيـديـة .كذلك ،يـمـكـن له أن يـحـفـظ وجـوده عـلـى البذور وبـقـايـا الفول المصاب عن طريق الغزل
الذي عندما يستعيد نشاطه ،ينتج أبواغا كونيدية قادرة على إحداث اإلصـابـة األولـيـة .وتـتحـقق
اإلصـابـات الـثـانـويـة عـن طـريـق األبـواغ الـكـونـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـنـبـاتات
الـمـصـابـة وتـنثرھـا األمـطـار والـريـاح .وتـسـاعـد الـرطـوبة الـعـالـيـة والـحـرارة الـقـريـبـة مـن 20
درجـة عـلـى انـتـشـار ھذا الـمـرض الذي يمر ثانويا عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
مـانـكـوزيــب ،مـيـثـيـل -ثـيـوفـانـات.
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لـفـحـة الـفــول
الــفــطــر الــمــسـبــبDidymella fabae :
) الطور الالجـنـسـي(Ascochyta fabae :
يـنــتـمــي الطـور الالجـنـسـي  A. fabaeإلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومجـمـوعــة
الـسـيـلـومـيـسـات )الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھـذا
الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة مستـقـيـمـة أو منـحـنـيـة قـلـيـال ،ذات أطـراف مستـديـرة ولـھـا عـادة حـاجـز
خلوي واحد .كـمـا تـوجـد أحـيـانـا أبـواغ كـونـيـديـة ذات اثنين أو حـتـى ثـالثـة حـواجـز خلوية .أمــا
قـيـاسـاتـھـا فـھـي  5-3 x 24-12مـيـكـرومـتر )صـورة .(54
ويـنـتـمـي الـطـور الـجـنـسـي  D. fabaeإلى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات األســكـية(
ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بـقـع عـلـى أوراق الفول عــادة مـخـتـلـفـة األشـكـال ،فـي
الـبـدايـة ذات لـون بـنـي داكـن يـتـحـول بـعـد ذلـك إلـى رمـادي فـاتـح فـي الـوسـط ومـحـاط بـحـاشـيـة
داكـنـة .وعـنـدمـا تـكـون اإلصـابـة شـديـدة ،تـصـبـح الـبـقـع مـتـالمـسـة .وتـظـھـر ھـذه الـبـقـع عـلـى
الـسـيـقـان والـقـرون أيـضـا .وھـي مـشـابـھـة لـتـلـك التـي تـظـھـر عـلـى األوراق ولـكـن عـادة مـا تـكون
مـجـوفـة داخـل الـنـسـيـج ،كما يمكن للحبات أن تصاب .ثم تـظـھـر أجـسـام صـغـيـرة سـوداء عـديـدة فـي
وسـط ھـذه الـبـقـع ،عادة على شكل دائـرات لـھـا نـفـس الـمـركـز ،وھـي الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة للـطـور
الالجـنـسـي )صـورة .(55
الـبـيــولــوجــيــا
يـتـسـبب الـفـطـر الـمـحـفـوظ فـي البذور وبـقـايـا الـفـول الـمصاب فـي إحداث اإلصـابـة
األولـيـة مـبـكـرا على نباتات الفول .وتحصل ھذه اإلصـابـة األولـيـة عن طريق األبـواغ الـكـونـيـديـة
المحررة من الثمرات البكنـيـديـة و/أو األبواغ األسكية المحررة من الثمرات األسكيـة الحجيريـة .كما
تـحـصـل اإلصـابـات الثـانـويـة عـن طـريـق األبـواغ الـكـونـيـديـة الـتـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـفـول
أثـنـاء نـمـوه وتـنـثـرھـا األمـطـار والـريـاح .ويـنـتـشـر ھـذا الـمـرض عـنـدمـا تـكـون الـرطـوبـة عـالـيـة
والـحـرارة قـريـبـة مـن  20درجـة .ھذا الـمـرض يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،كابتان ،ثيابندازول،
ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
ميتكونازول.
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لـفـحـة الـحــــمــص
الفطر المسببDidymella rabiei :
) الـطـور الالجـنـسي(Ascochyta rabiei :
يـنــتـمــي الطـور الالجـنـسـي  A. rabieiإلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومجـمـوعــة
الـسـيـلـومـيـسـات )الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھذا
الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة غـالـبـا مـا تـكـون وحـيـدة الـخـلـيـة ،ونـادرا ذات خـلـيـتـيـن ،مـسـتـطـيـلـة
ولـھـا أطـراف مـسـتديـرة .أمـا قـيـاسـاتـھـا فـھـي  5-3 x 13-5مـيـكـرومـتـر )صـورة .(56
ويـنـتـمـي الـطـور الـجـنـسـي  D. rabieiإلـى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة( .وحين
شخص الـطـور الـجـنـسـي ألول مرة في تونس ،تبين أن أبواغه األسكية طويلة ،ثنائية الخاليا وقياساتھا
 7-6 x 5,17-5,13مـيـكـرومـتـر ).(Rhaïem* et al., 2006
األعــــراض
يـتـمـيـز ھـذا الـمـرض على الحمص بـظـھـور بـقـع مـسـتـديـرة عـلـى األوراق والـقـرون
ومـسـتـطـيـلـة عـلـى الـسـيـقـان .ويـمـكـن أن تـصـل حـتـى الـحـبـات .وتـبـدو ھـذه الـبـقـع فـي الـبـدايـة
بـنـيـة فاتحة إلى رمادية فاتحة ،مـحـاطـة بـحـاشـيـة بـنـيـة داكـنـة ،ثم تتحول إلى حروقات .وعـنـدمـا
تـكـون اإلصـابـة شـديـدة ،تـصـبـح ھـذه الـبـقـع مـتـالمـسـة .كـمـا يـمـكـن للـبـقـع التـي تـظـھـر عـلـى
الـسـيـقـان أن تـصـيـر قـرحـيـة مـمـا يـنـتـج عـنـه تكسير للـفـروع ،فـتـفـقـد بـذلـك الـنـبـتـة جـزئـيـا
أوراقـھـا وتــجـف .وتـظـھـر فـي مـسـتـوى الـبـقـع أجـسـام صـغـيـرة بـنـيـة داكـنـة إلـى سـوداء ،عادة
على شكل دائـرات لـھـا نـفـس الـمـركـز ،ھـي الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة للطـور الالجـنـسـي )صـورة .(57
الـبـيــولــوجــيــا
يحفظ الفطر وجوده في شكل ثمرات بكنـيـديـة و/أو ثمرات أسكيـة حجيريـة فـي بـقـايـا نـبـات
الـحـمـص الـمـصـاب والبذور .وانتشار األبـواغ الـكـونـيـديـة المحررة من الثمرات البكنـيـديـة وكذلك
األبواغ األسكية المحررة من الثمرات األسكيـة الحجيريـة ھي التي تحدث اإلصـابـة األولـيـة .أمـا
اإلصـابـات الـثـانـويـة فـتتـسـبب فـيـھـا األبـواغ الـكـونـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـحـمـص
أثناء نـمـوه وتـنثرھـا األمـطـار والـريـاح .وتـعـد الـرطـوبـة الـمـرتـفـعـة والـحـرارة الـقـريـبـة مـن 20
درجـة مـن األسـبـاب الـمـسـاعـدة عـلـى انـتـشـار ھـذا الـمـرض الذي يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،كابتان ،ثيابندازول،
ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
ميتكونازول.
* Rhaïem A., Chérif M., Harrabi M. & Strange R., 2006 - First report of Didymella rabiei on
chickpea debris in Tunisia. Tunisian Journal of Plant Protection, 1: 13-18.
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التـبـقـع األصـفـر للـجـلـبـان )الـبـازالء(
الــفــطــر الــمــسـبــبAscochyta pisi :

يـنــتـمــي الـفـطـر  A. pisiإلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومجـمـوعــة الـسـيـلـومـيـسـات

)الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا
كـونـيـديـة ذات خـلـيـتـيـن ،مـسـتـطـيـلـة ،مـسـتـقـيـمـة أو مـنـحـنـيـة قـلـيـال ولـھـا أطـراف مـسـتـديـرة.
أمـا قـيـاسـاتـھـا فـھـي  6-3 x 16-11مـيـكـرومـتـر )صـورة .(Nasraoui* & Mlaiki, 1983) (58
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بـقـع صـفـراء داكـنـة مـسـتـديـرة عـلـى األوراق ،مـسـتـطـيـلـة
عـلـى الـسـيـقـان ومـسـتـديـرة مـجـوفـة عـلـى الـقـرون ،وھـي مـحـاطـة بـحـاشـية بـنـيـة داكـنـة.
وتـتـكـون فـي مـسـتـوى ھـذه الـبـقـع أجـسـام صـغـيـرة بـنـيـة داكـنـة إلـى سـوداء ،ھـي الـثـمـرات
الـبـكـنـيـديـة للـفـطـر )صـورة .(59
الـبـيــولــوجــيــا
تـحـصـل اإلصـابـة األولـيـة عـن طريـق األبـواغ الـكـونـيـديـة للفطر المحررة من الـثـمـرات
الـبـكـنـيـديـة الـمحفوظة على الـبـذور وبـقـايـا الـجـلـبـان الـمـريـض .وتحدث اإلصابـات الـثـانـويـة عن
طريق األبـواغ الـكـونـيـديـة المحررة من الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى
الـجـلـبـان أثـنـاء نـمـوه وتـنثرھـا األمـطـار والـريـاح .وتـسـاعـد الـحـرارة الـقـريـبـة مـن  20درجـة
والـرطـوبـة الـمـرتـفـعـة عـلـى انـتـشـار ھـذا الـمـرض .ولـكـن ،تبدو الـحـرارة المنخفضة )حـوالـي 10
درجـات( غير مالئمة أكثر للنبتة منھا للفطر .ھـذا الـمـرض يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،كابتان ،ثيابندازول،
ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
ميتكونازول.

* Nasraoui B. & Mlaiki A., 1983 - L'anthracnose du pois en Tunisie: Identification des espèces
cryptogamiques responsables. Annales de l'INRAT, 56: 16 p.
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لـفـحـة الـجـلـبـان )الـبـازالء(
الــفــطــر الــمــسـبــبMycosphaerella pinodes :
) الطور الالجـنـسـي(Ascochyta pinodes :
يـنــتـمــي الطـور الالجـنـسـي  A. pinodesإلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومجـمـوعــة
الـسـيـلـومـيـسـات )الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھـذا
الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة مستطـيـلـة ،مستـقـيـمـة أو منـحـنـيـة قـلـيـال ،ذات أطـراف مستـديـرة
وأحـيـانـا حــادة .وھـذه األبـواغ غـالـبـا مـا تـكـون ذات خـلـيـتـيـن ،ولـكـن يـوجـد أيـضـا أبـواغ
كـونـيـديـة ذات ثـالث خـاليـا وحـتـى أربـع .أمـا القـيـاسـات فـھـي  6-4 x 15-10مـيـكـرومـتـر
)صـورة .(Nasraoui* & Mlaiki, 1983) (60
ويـنـتـمـي الـطـور الـجـنـسـي  M. pinodesإلى قـسـم األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات
األســكـية( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات األسكيـة الحجيريـة(.
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض على الجلبان بـظـھـور بـقـع بنـيـة داكنـة عـلـى األوراق والـقـرون وحتى
الحبات ،مـسـتـديـرة أو ذات أشـكـال مـخـتـلـفـة ،بـدون حـاشـيـة مـحـددة .وتـكـون الـبـقـع طـويـلـة عـلـى
الـسـيـقـان والـتـاج .وتـظـھـر فـي مـسـتـوى ھـذه الـبـقـع أجـسـام صـغـيـرة ســوداء ،ھـي الـثـمـرات
الـبـكـنـيـديـة للـطـور الالجـنـسـي )صـورة .(61
الـبـيــولــوجــيــا
يحدث الفطر المحفوظ في الـبـذور وبـقـايـا الـجـلـبـان الـمـريـض اإلصـابـة األولـيـة عـن
طريـق األبـواغ الكونيدية المحررة من الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة و/أو األبواغ األسكية المحررة من
الثمرات األسكيـة الحجيريـة .وأثـنـاء نـمـو الـجـلـبـان ،تـتـسـبب األبـواغ الـكـونـيـديـة المحررة من
الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر والتي تنثرھـا األمـطـار والـريـاح فـي اإلصابـات
الـثـانـويـة .وتـسـاعـد الـرطـوبـة الـعـالـيـة والـحـرارة الـقـريـبـة مـن  25-20درجـة عـلـى انـتـشـار ھـذا
الـمـرض الذي يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،كابتان ،ثيابندازول،
ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
ميتكونازول.

* Nasraoui B. & Mlaiki A., 1983 - L'anthracnose du pois en Tunisie: Identification des espèces
cryptogamiques responsables. Annales de l'INRAT, 56: 16 p.
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الساق السوداء للـجـلـبـان )الـبـازالء(
الــفــطــر الــمــسـبــبPhoma pinodella :
يـنــتـمــي الطـور الالجـنـسـي Phoma medicaginis var. pinodella) P. pinodella
في السابق و  Ascochyta pinodellaفي األسبق( إلــى الـفـطـريـات الالجنسية ومجـمـوعــة
الـسـيـلـومـيـسـات )الـفـطـريــات المنتجـة ألبــواغ كـونـيـديـة داخـل ثمرات بكنـيـديـة( .ويـنـتـج ھـذا
الـفـطـر أبـواغـا كـونـيـديـة مستطـيـلـة إلى إضمارية ،وحيدة الخلية ونادرا ما تكون ثنائية الخاليا .أمـا
القـيـاسـات فـھـي  5-2 x 10-3مـيـكـرومـتـر )صـورة .(62
ويـنـتـمـي الـطـور الـجـنـسـي ،وھو ال يحمل إسم ويشبه  ،Mycosphaerellaإلى قـسـم
األسـكـومـيـكـوتـا )الـفـطريـات األســكـية( ومـجمـوعـة اللوكولوأسكوميسات )الفطريــات ذات الثمرات
األسكيـة الحجيريـة(.
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض على الجلبان ،الـذي كـنـا أول مـن شـخـصـه فـي تـونـس *(Nasraoui
) ،et al., 2006بـظـھـور لون بني على كل المناطق السفلى لسيقان النبتة بداية من التاج وإلى بعض
السنتمترات اتجاھا إلى األعلى .تظھر بقع بنية مختلفة األشكال على األوراق أيضا خاصة السفلى التي
سرعان ما تصفر وتجف )صـورة  .(63عندما تكون اإلصابة شديدة ،تعم على كل الجزء العلوي للنبتة
بما في ذلك القرون والحبات .على مستوى البقع ،تتكوّن نقط داكنة إلى سوداء تمثل الـثـمـرات
الـبـكـنـيـديـة للـطـور الالجـنـسـي.
الـبـيــولــوجــيــا
يحفظ الفطر وجوده في الـبـذور وبـقـايـا الـجـلـبـان الـمـريـض عـن طريـق الـثـمـرات
الـبـكـنـيـديـة و/أو الثمرات األسكيـة الحجيريـة .ثم يحدث اإلصـابـة األولـيـة من خالل األبـواغ الكونيدية
المحررة من الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة و/أو األبواغ األسكية المحررة من الثمرات األسكيـة الحجيريـة.
وأثـنـاء نـمـو الـجـلـبـان ،تـتـسـبب األبـواغ الـكـونـيـديـة المحررة من الـثـمـرات الـبـكـنـيـديـة التـي
يـنـتـجـھـا الـفـطـر والتي تنثرھـا األمـطـار والـريـاح فـي اإلصابـات الـثـانـويـة .وتـسـاعـد الـحـرارة
الـقـريـبـة مـن  15-10درجـة والـرطـوبـة الـعـالـيـة عـلـى انـتـشـار ھـذا الـمـرض الذي يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
مـعـامـلـة الـبـذور :المداواة بمبيدات فطرية تحتوي على كاربوكسين ،كابتان ،ثيابندازول،
ثيرام.
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،كلوروثالونيل،
ميتكونازول.
* Nasraoui B., Srarfi F, Aloui S. & Kharrat M., 2006 - First Report of Pea Black Stem due to
Phoma pinodella in Tunisia. Tunisian Journal of Plant Protection, 1 (2) (in press).
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صــدأ الـفــول
الــفــطــر الــمــسـبــبUromyces viciae-fabae :
يـنـتمي الفطر  U. viciae-fabaeإلى قسم الـبـازيـديــومـيـكـوتا )الـفـطـريــات البــازيـديـة(
وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا يـوريـديـة
وحـيـدة الـخـاليـا ،مـسـتـديـرة ،بـيـضـاويـة إلـى إضـمـاريـة قـلـيـال ولـھـا جـدار خلوي أحـرش قـلـيـال
وقـيـاسـاتھـا ) 20-18 x 30-20صـورة  .(64كـمـا يـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا تـيـلـيـة وحـيـدة
الـخـلـيـة ،إضـمـاريـة إلـى بـيـضـاويـة ،نـادرا مـا تـكـون إسـطـوانـيـة .وتـتـواصـل ھـذه األبـواغ مـن
األسـفـل بـسـاق طـويـلـة ولـھـا جـدار خلوي أمـلـس وأسـمـك مـن الـنـاحـيـة الـعـلـويـة .أمـا قـيـاسـاتـھـا
فـھـي  25-20 x 38-25مـيـكـرومـتـر )صـورة .(64
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بثـرات صـغـيـرة عـلـى األوراق مـسـتـطـيـلـة قـلـيـال أو
غـالـبـا مـا تـكـون مـسـتـديـرة ،لـھـا فـي الـبـدايـة لـون أبـيـض وردي ،يـتـحـول بـعـد تـفـجـر بـشـرة
النبـتـة الـعـائـلـة إلـى لـون بـنـي مـحـمـر .وھـذه الـبـثـرات ھـي الـبـثـرات اليـوريـديـة التـي تـنـتـج
األبواغ الـيـوريـديـة .وھـي تـظـھـر مـنـتـشـرة عـشـوائـيـا أو عـلـى شـكـل دائـرات لـھـا نـفـس الـمـركـز.
وعـنـدمـا تـكـون اإلصـابـة شـديـدة ،يـمـكـن للـبـثـرات الـيـوريـديـة أن تـغـطـي الـسـيـقـان وحـتـى
الـقـرون .وفـي ھذه الـحـالـة األخـيـرة ،تـكـون الـبـثـرات أكـبـر ،ذات أشـكـال غير محددة وعـادة
مـصـحـوبـة بـشقـوق مـخـتـلـفـة تـتـكـون فـي نـسـيـج الـقـرن )صـورة  .(65وباقـتـراب نـضـج الـفـول
وجـفـافـه ،تـظـھـر بـثـرات بـنـيـة داكـنـة إلـى سـوداء .ھـذه الـبـثـرات ھـي الـبـثـرات التـيـلـيـة المـنـتـجـة
لألبـواغ التـيـلـيـة )صـورة .(65
الـبـيــولــوجــيــا
إن صـدأ الـفـول ھـو أحـادي الـمـأوى وكـامـل الـدورة .وتتحقق دورته الحياتية بأكملھا على
الفول بالمرور عبر كل مراحل األبواغ الخاصة بالصدإ .وتحدث اإلصـابـة األولـيـة عن طريق األبــواغ
التـيـلـيـة المحفوظة التي تنبت وتنتج األبـواغ البازيدية التي تصيب الفول .ثم يمر الفطر سريعا بمرحلتي
األبـواغ المنوية واألبـواغ اإلسـيـديـة لتصل إلى مرحلة األبـواغ الـيـوريـديـة التي نجدھا على النبتة وھي
المتسببة في األضرار التي يلحقھا المرض بالفول .كما انه ال يجب استبعاد أن غزل الفطر يمكن أن يحفظ
وجوده في بـقـايـا الـفـول الـمـصـاب ثم يستعيد نشاطه بإنتاج أبـواغ يـوريـديـة التي تحدث اإلصـابـة
األولـيـة على الفول .أمـا اإلصـابـات الـثـانـويـة فـتـحـصـل عـن طـريـق األبـواغ الـيـوريـديـة التـي
يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـفـول أثـنـاء نـمـوه وتـحـمـلـھـا الـريـاح على مسافات بعيدة .وفي أواخر الدورة
الحياتية للنبتة ،ينتج الفطر األبــواغ التـيـلـيـة ليحفظ وجوده .وتساعد الـرطـوبـة الـعـالـيـة والـحـرارة
الـقـريـبـة مـن  20درجـة عـلـى انـتـشـار ھـذا الـمـرض الذي ال يمر مبدئيا عبر البذور ،إال ھامشيا .وفـي
حـالـة حـصـول اإلصـابـة األولـيـة عـن طـريـق األبـواغ الـيـوريـديـة فـقـط ،ال يـبـدو لألبـواغ التـيـلـيـة
دور تـلـعـبـه .بـينـمـا ،إذا كـانـت اإلصـابـة األولـيـة مـتـأتـيـة عـن طـريـق الـطـور اإلسـيـدي ،تـلـعـب
األبــواغ التـيـلـيـة دورا ھـامـا فـي حـفـظ الـفـطـر.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
ميتكونازول ،تـيـبـوكـونـازول.
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صــدأ الـحــمــص
الــفــطــر الــمــسـبــبUromyces ciceris-arietini :
يـنــتـمــي الـفـطـر  U. ciceris-arietiniإلــى قـسـم الـبـازيـديــومـيـكـوتـــا )الـفـطـريــات
البــازيـديـة( وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا
يـوريـديـة وحـيـدة الـخـاليـا ،مـسـتـديـرة إلـى بـيـضـاويـة وأحـيـانـا مـسـتـطـيـلـة قـلـيـال ولـھـا جـدار
خلوي أحـرش قـلـيـال وقـيـاسـاتھـا  24-13 x 32-17مـيـكـرومـتـر)صـورة  .(66كـمـا يـنـتـج ھـذا
الـفـطـر أبـواغـا تـيـلـيـة وحـيـدة الـخـاليـا ،مـسـتـديـرة إلـى بـيـضـاويـة أو مـسـتـطـيـلـة قـلـيـال ،أحـيـانـا
حــادة ولـھـا جـدار خلوي سـمـيـك أحـرش .وتتـواصل ھـــذه األبـواغ بـســـاق قـصـيـرة .أمـا قـيـاسـاتـھـا
فـھـــي ) 24-12 x 30-18صـورة .(66
األعــــراض
يـتـسـم مـرض صـدأ الـحـمـص ،الـذي كـنـا أول مـن شـخـصـه فـي تـونـس (Nasraoui* et
) ،al., 1997بـظـھـور بثـرات بـنـيـة عـلـى سـطـحـي األوراق وتـكـون ھـذه الـبـثـرات مـنـتـشـرة
عـشـوائـيـا أو عـلـى شـكـل دائــرات لـھـا نـفـس الـمـركـز يـمـكـن أن تصبح مـتـالمـسة .وھـذه الـبـثـرات
ھـي الـبـثـرات الـيـوريـديـة التـي تـنـتـج األبـواغ الـيـوريـديـة وتـحـررھـا بـعـد تـفـجـر مـشـرة الـنـبـتـة
الـعـائـلـة )صـورة  .(67وفـي نـھـايـة الـربـيـع ،بـاقـتـراب نـضـج الـحـمـص وجـفـافـه ،تـظـھـر بـثـرات
سـوداء ھـي الـبـثـرات التـيـلـيـة المـنـتـجـة ألبـواغ تـيـلـيـة )صــورة .(67
الـبـيــولــوجــيــا
إن صـدأ الـحمص ھـو أحــادي الـمـأوى ونـاقـص الـدورة .ويـمـكـن لإلصــابـة األولـيـة أن
تـحـصـل عـن طـريق األجـزاء الغزلية الـمـحـفـوظـة فـي بـقـايـا الـحـمـص الـمـصـاب .فالغزل الناشط قد
يستعيد نشاطه وينتج أبـواغا يـوريـديـة تحدث اإلصــابـة األولـيـة .وتـحـصـل اإلصـابـات الـثـانـويـة عـن
طـريـق األبـواغ الـيـوريـديـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر عـلـى الـحـمـص أثـنـاء نـمـوه وتـحـمـلـھـا الـريــاح
على مسافات بعيدة .ويبدو أن األبـواغ التـيـلـيـة التـي يـنـتـجـھـا الـفـطـر لـحـفـظ وجـوده ،ال تـلـعـب دورا
ھاما فـي إحداث اإلصـابـة األولـيـة .ويـسـاعـد الـطـقـس الـرطــب مـع حــرارة قـريـبـة مـن  20درجـة
عـلـى انـتـشـار ھـذا الـمـرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
ميتكونازول ،تـيـبـوكـونـازول.

* Nasraoui B., Ganouni H., Achouri A. & Terashima T., 1997 - Une maladie nouvellement
observée en Tunisie: La rouille du pois chiche. Revue de l'INAT, 12: 145-149.
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صــدأ الـجـلـبـان )الـبـازالء(
الــفــطــر الــمــسـبــبUromyces pisi-sativi :
يـنــتـمــي الـفـطـر  U. pisi-sativiإلــى قـسـم الـبـازيـديــومـيـكـوتـــا )الـفـطـريــات
البــازيـديـة( وطـائـفـة اليوريدينومـيـسـات )طــائـفـة فـطـريــات تيلـيـة( .ويـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا
يـوريـديـة وحـيـدة الـخـاليـا ،مـسـتـديـرة إلـى إضـمـاريـة ولـھـا جـدار خلوي أحـرش قـلـيـال وقـيـاسـاتھـا
 22-18 x 25-20مـيـكـرومـتـر)صـورة  .(68كـمـا يـنـتـج ھـذا الـفـطـر أبـواغـا تـيـلـيـة وحـيـدة
الـخـاليـا ،مـسـتـديـرة إلـى إضـمـاريـة ولـھـا جـدار خلوي أمـلـس .وتتـواصـل ھـذه األبـواغ مـن األسـفـل
بـسـاق غـالـبـا مـا تـكـون قـصـيـرة .أمـا قـيـاسـاتـھـا فـھـي  20-17 x 28-20مـيـكـرومـتـر )صـورة
.(68
األعــــراض
يـتـسـم ھـذا الـمـرض بـظـھـور بثـرات صـغـيـرة وعـديـدة عـلـى األوراق ،عـادة مـا تـكـون
مـسـتـديـرة وأحـيـانـا مـسـتـطـيـلـة ولـھـا لـون بـنـي مـحـمـر .وھـذه الـبـثـرات ھـي الـبـثـرات اليـوريـديـة
التـي تـنـتـج األبواغ الـيـوريـديـة وتـحـررھـا بـعـد تـفـجـر بـشـرة الـنـبـتـة الـعـائـلـة )صـورة .(69
وبـاقـتـراب نـضـج الـجـلـبـان وجـفـافـه ،تـظـھـر بـثـرات بـنـيـة داكـنـة شـبـيـھـة بـالـبـثـرات
الـيـوريـديـة ،ھـي الـبـثـرات التـيـلـيـة الـمـنـتـجـة ألبـواغ تـيـلـيـة )صـورة .(69
الـبـيــولــوجــيــا
إن صـدأ الـجـلـبـان ھـو ثـنـائـي الـمأوى وكـامـل الـدورة .ويـصـيـب الـطـور اإلسـيـدي
للـفـطـر عـدة أنـواع نـبـاتـيـة مـن جـنـس  Euphorbiaكـعـوائـل مناوبة .وتحدث األبـواغ اإلسـيـديـة
الـمـحـررة مـن الـعـائـل المناوب والـمـحـمـولـة عـن طـريـق الـريـاح ،اإلصــابـة األولـيـة للـجـلـبـان
كـعـائـل رئـيـسـي .وتـحـصـل اإلصــابـات الـثـانـويـة عـن طـريـق األبـواغ الـيـوريـديـة التـي يـنـتـجـھـا
الـفـطـر عـلـى الـنـبـاتـات الـمـصـابـة وتـحـمـلـھـا الـريــاح على مسافات بعيدة .ويـنـتـج الـفـطـر األبـواغ
التـيـلـيـة لـيـحـفـظ وجـوده .في الربيع الموالي ،تنبت ھذه األبـواغ التـيـلـيـة وتنتج أبـواغا بازيدية قادرة
على إصابة العائل المناوب .وبعد المرور بطور األبواغ المنوية ،ينتج الفطر على العائل المناوب األبـواغ
اإلسـيـديـة التي تصيب الجلبان .وتـسـاعـد الحــرارة القـريـبـة مـن  20درجـة والـرطـوبة العالية عـلـى
انـتـشـار ھـذا الـمـرض الذي ال يمر عبر البذور.
الـوقـايـة الـكـيـمـيـائـيـة
معاملة األوراق :رش مبيدات فطرية تحتوي على أزوكسيستروبين ،سيبروكونازول،
ميتكونازول ،تـيـبـوكـونـازول.
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