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 Mycologyعﾞ〕 هﾝف“～يات                                  

غﾟ『ي تع＞ي و  Mykesغﾟ≠ك｝カة م［ م［ غﾟك｀≠ة غドغ｜ي？ية و  Mycologyغش『ق غس］ غﾟع｀］ 
حياش تع＞ي ع｀］ؼ ي『＝≠［ ع｀］ غﾟف）｜يات دتغسة ケ‖ガ غダو  Logosغﾟع｜ガ｝ف ضو عي‘ غﾟغ｜غػ و 

تكاث｜ًغ ح『ى غﾟف）｜يات غﾟ『ي ب｀غ／ دتجة كبي｜ة م［ غﾟ『عقي～ م［ حي＼ طغﾟف）｜يات( م［ ضب±）ギا ت｜كيبًا و 
＞ات غﾟ＋ية غドخ｜う اﾟكائعバق『ギا بتة حياتギا و و غﾟ【±≠ير غカ『×اتガار ”｜ؽ م。ي×『ギا وتكاث｜ガار ودغﾟ『｜كيب 

｜يات ق～ي≠ة ق～ـ غس『ع≠اﾟ ヴﾟ｀－≠｜ وغﾟ－ب… إف مع｜فة غカヅ±اف باﾟف）و  رغف وغﾟ＞باتغﾟ＋ي｝ م＞ギا غカヅ±اف و 
ﾟك［ ケ‖ガ غﾟ≠ع｜فة ﾟ］ ت『－‖ ”｜يقギا ظﾟى غﾟ～تغسة غﾟع｀≠ية ظド بع～ غخ『｜غز غギ】≠ﾟ｜ ظذ كاカ／ مع｜فة غﾟ≠－≠｜ؼ و 

ﾟف）｜يات غﾟمق『÷｜ة ع｀ى غ 〕ﾟف）｜يات قبل ذﾟغﾟدة و كبي｜ة غ｜】≠ﾟعي［ غﾟبا う｜ة في ضمك『ي ت｜×』＜≠ﾟاف ك】ي｜ة غ
 غﾟ＋～غئقؼ م】ل غﾟغابات و 

ج＞±يًا  ドا كائ＞ات حية غي｜ ذغتية غﾟ『غ‖ية ح？ي？ية غﾟ＞｝غة ت『كاث｜ ج＞±يًا و ｜ؼ غﾟف）｜يات ع｀ى ضギカع  ت  
غع『≠ادًغ ع｀ى بع“ ケ‖ガ غﾟ÷فات غف خ｀｝ية و ت غﾟغاﾟب م［ خي｝ط م『ف｜عة ت＋اط ب【～ فيي『｜كب ج±≠ギا 

ض≠［ غﾟ≠≠｀كة غﾟ＞باتيةر  Thallophyta≠［ غﾟ＞باتات غﾟب～غئية طغﾟ】اﾟ｝سيات( ضض≠／ غﾟف）｜يات ق～ي≠ًا 
غﾟ【‖وت غﾟ『ي ما ي×بヴ غﾟ±يقاف ضو غダوتغؽ ضو  ギﾟا غﾟ】اﾟ｝سيات ب÷｝تة عامة ت＝］ カباتات ب±ي）ة ﾟي‥و 

）｜يات ف±ي『］ غﾟ『）｜ؽ ظﾟيド ヴحقًا ض≠［ ت÷＞يف ر ضما غﾟ≠｝قع غﾟ＋～ي＼ ﾟ｀فت『≠ي… بギا غﾟ＞باتات غﾟ｜غ；ية
 غﾟف）｜ياتؼ

 هﾝ±فات هﾝعامة ﾞﾝف“～يات

｀ف باخ『バؼ غﾟ≠【اميع غﾟ≠－『｀فةر ففي 『－ي ギﾟ(Thallus)ا ج±］ ب±يょ غﾟ『｜كيب يع｜ؼ باﾟ】اﾟ｝ج  ػ1
فًا م［ ك『｀ة ب｜وت｝بバثمية عاتية ي×بヴ غドميباغカダ｝غز غﾟ｝غ”ئة يك｝ف  ي～عى  غﾟ】اﾟ｝ج م゚ؤ

ظﾟى ثاﾟ｝ج  (Slime molds)ك≠ا في غﾟف）｜يات غバギﾟمية  Plasmodiumغﾟبバثم｝دي｝ـ 
ف م［ خ｀ية وغح～ة ب±ي）ة حاوية ع｀ى ضشباケ ج‖ 『｜ي～ية ت غﾟكت ك≠ا في بع“ غﾟف）｜ياو م゚ؤ

Chytridiomycetes  ｜ائ≠－ﾟج‖وت ك≠ا في غ ケضو خ｀ية وغح～ة ب～وف ضشباYeasts ؼ ضما
عة خي｝ط ت『ف｜ز ظﾟى ج≠يع غギ】ﾟات م【≠｝ غﾟغاﾟبية غﾟع〕≠ى م［ غﾟف）｜يات في『أﾟف غﾟ】اﾟ｝ج م［ 

 Hyphaي±≠ى غﾟ－يょ غﾟ≠＞ف｜د م＞ヴ غギﾟايفة  Myceliumم『×ابكة ت±≠ى باﾟغ…ؿ غﾟف）｜え و 
( كل ガايفة ت『ك｝ف م［ خيょ ضو ضカب｝ػ تقيق شفاؼ م≠｀｝ش ضو مب）［ Hyphaeطغﾟ【≠ع 

 ع≠｜ガاؼي س≠كヴ باخ『バؼ ضカ｝غز غギﾟايفات و باﾟ±اي『｝بバـث ي－『｀ف ف
ى ع～( ف『Septumطمف｜د  Septaايفة ق～ تك｝ف مق±≠ة ب＋｝غج… ع｜ضية غﾟ－يょ غﾟف）｜え ضو غギﾟ ػ2

ضو تك｝ف غギﾟايفات غي｜ مق±≠ة ب＋｝غج…  Septate hyphaغギﾟايفة ع＞～ئ‖ باギﾟايفة غﾟ≠ق±≠ة 
ضو  Coenocytic hyphaي±≠ى م～مج خ｀｝え 『ك｝ف ب×كل ضカب｝ػ م『ع～د غﾟع＝يات و ع｜ضية ف
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Non-Septate hayphaغي｜ مقﾟغ え｜（فﾟغ…ؿ غﾟؼ ي｝ج～ غ)え｛｀－ﾟمج غ～≠ﾟف）｜يات  ±］ طغﾟفي غ
ف）｜يات غﾟ｜غ；ية غバﾟق＋ية بي＞≠ا ي｝ج～ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ≠ق±］ في غﾟة كاﾟف）｜يات غﾟبي＝ية و ئ”غﾟ｝غ

 صفة غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ≠ق±］ صفة ت）｝تيةؼ اثي～ية وغﾟ＞اق÷ةر وتع～غﾟبﾞاﾟف）｜يات غﾟكي±ية و 
غギﾟايفة غﾟ≠－『｀فة ك≠ا ي－『｀ف  ｀ف في س≠كヴ ح±ب م＞ا”ق『－〔 غﾟ－｀ية غﾟف）｜ية ج～غتًغ خ｀｝يًا يت≠『｀ ػ3

ت『أﾟف ب÷｝تة عامة ي『أﾟف غﾟ【～غت م［ ”بق『ي［ خاتجية  رﾞي≠يائيًا باخ『バؼ غﾟ≠【اميع غﾟ≠－『｀فة
｝ث ضو غﾟكاي『ي［ ضو كガバ≠ا دغخ｀ية شبكية ت『أﾟف م［ غﾟ±｀ي｀وتي＞ات و ｜ بم［ م｝غد كاتب｝ガي～تغتية و 

”بيعة غﾟف）｜ر ففي ح±ب و  Pectoseضو غﾟب『ك｝ث  (Calose)م［ غﾟكاﾟ｝ج  معًا وضحياカاً 
ضو ド ق～ ي＋『｝え ع｀ى غﾟكاي『ي［ غﾟ【～غت ب÷｝تة عامة م［ غﾟ±｀ي｀｝ث و غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية ي『أﾟف 
ر غﾟف）｜يات Chytridiomycotaغﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية  غففي ج～غت  ي＋『｝えر ضما غﾟكاي『ي［ في｝ج～

غﾟف）｜يات غﾟباثي～ية ر و  Ascomycotaر غﾟف）｜يات غﾟكي±ية Zygomcotaغバﾟق＋ية 
Basidiomycotaؼ 

غダب｝غس ガي غﾟ＞امير و  (Spore)ماي±ي｀ي｝ـ غﾟف）｜ كأカب｝ػ ج｜ث｝مي ق÷ي｜ يب｜ث م［ غﾟب｝س يب～ض  ػ4
ド ا مع〕］  وح～غت تكاث｜ية ج＞±ية ضوギカ｛اتج＞±ية صغي｜ة تك＜ﾟاي±ي｀ي｝ـ غ≠ﾟف）｜ياتر ي≠يل غﾟج غ

 ±『ع≠｜ة دغئ｜يةك｝ف مفي ج≠يع غギ】ﾟات م［ カق）ة م｜ك…ية ﾟيظﾟى غﾟ＞≠｝ ب÷｝تة شعاعية م『±اوية 
 م±『ع≠｜ة ك｜وية في غﾟ｝سょ غﾟ±ائلؼع｀ى غﾟ｝سょ غﾟ÷｀ب و 

م［ دوتة حياة غاﾟبية غﾟف）｜يات في غカド『〕اـ ظﾟى ضカ±【ة معي＞ة يأخ‖ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ضث＞اش م｜غحل  ػ5
مفككة ضو ك】يفة غﾟ『×اب〔 ت－『｀ف ع［ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟ≠ك｝カة ﾟ｀】اﾟ｝جر ي±『ع≠ل غﾟ｀فあ غﾟعاـ 

ﾟ≠＞±قة ﾟド～｀ﾟة ع｀ى ج≠يع غカダ±【ة غﾟف）｜ية غﾟ≠＋اﾞة ضو غ Plectenchyma"غﾟ＞±يج غﾟ≠＋اؾ" 
 ガي:م［ ضカ｝غز غﾟ＞±يج غﾟ≠＋اؾ و 

ضو غي｜  يك｝ف عباتة ع［ カ±يج م＋اؾ ب×كل تغخ  و  Prosenchyma غﾟ＞±يج غﾟب｜وثカكي≠ي ػ ض
ة و  ؼ ي≠ك［ دتغسة ガ‖غ غﾟ＞±يج ك≠】اؿ في ヂﾟخ｜う م｝غثية غﾟ｝غح～ة م＋ب〔ر خバياケ تك｝ف م『）ا゚و

 ｜』±ﾟي طغ≠±】ﾟكيب غ｜』ﾟوما غStroma ｜（فﾟيب تكاث｜ية ي『ك｝ف م［ قبل غﾞت｜غ ヴت『ك｝ف ع｀ي え‖ﾟغ )
Daldiniaؼ 

يك｝ف ب×كل カ±يج مك｝ف م［ خバيا و  Pseudoparenchymaغﾟ＞±يج غえ｛×＋ﾟ غﾟكاذػ   ػ ػ
≠ك［ دتغسة ガ‖غ غﾟ＞±يج ا غﾟ＋×｝ية في غﾟ＞باتات غﾟ｜غ；يةؼ يبي＝｝ية ضو ك｜وية م『≠اسكة ت×بヴ غバ－ﾟي

 え｜】＋ﾟغ ［±】ﾟاؿ في غ【≠ﾞSclerotium  ｜（ف｀ﾟClaviceps purpureaؼ 
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 م　ي－ة هﾝف“～يات

ب≠ا ضف غﾟف）｜يات كائ＞ات غي｜ قادتة ع｀ى ع≠｀ية غﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي ف『ك｝ف ب‖ﾟ〔 غع『≠ادية غﾟ『غ‖ية 
Heterotroph  ؽ: ةت。ي‘ بع～و｜” 

ضカ±【ة غي｜  م｝غد ع＝｝ية غو ガي غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي‘ ع｀ى: و Saprophyticتمية غﾟ≠。ي×ة  ػ1
 تك｝ف ع｀ى カ｝عي［:في غﾟ『｜بة ضو غﾟ≠اش ضو غギﾟ｝غش و  ガي ت。ي‘ ظماحية و 

ガي غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي‘ فقょ ع｀ى カ±يج مي／ : و Obligate saprophytesتمية ظجباتية  ػ ض
 ؼ.Penicillium sppضو مادة ع＝｝ية م】اؿ 

ﾟك＞ギا : وガي ف）｜يات ”في｀ية في غダساج و Facultative saprophytesتمية غخ『ياتية   ػ ػ
 ؼPythiumت±『）يع ضف ت『｜م］ ب．ياػ غﾟعائل م】اؿ 

حي｝غカي ガي غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي‘ ع｀ى カ±يج حي カباتي ضو : و Parasitic”في｀ية غﾟ≠。ي×ة  ػ2
 تك｝ف ع｀ى カ｝عي［:م±ببة ع～دًغ م［ غダم｜غد و 

م『｜م≠ة ضساسًا خاصة في غﾟ『｜بة  ガي ف）｜يات: و Facultative parasitesة غخ『ياتية ي”في｀ ػ ض
ر Smut fungi ي≠ك［ ضف ت『）فل ع｀يヴ م】ل ف）｜يات غﾟ『ف＋］ ب｝ج｝د عائل م＞اسبﾟك＞ギا و 

Pythiumؼ 
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ر ظذ ガي غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي‘ فقょ ع｀ى カ±يج حي: و Obligate parasites”في｀ية ظجباتية   ػ ػ
تؤدえ ضحياカًا ت م±ببة ضم｜غضًا ع～ي～ة ヂﾟوتغؽ وغﾟ±يقاف وغﾟ【‖وت وغﾟ】≠ات و ت÷بب مع〕≠ギا غﾟ＞باتا

 ؼAlbugo candodaر Rust fungiة ك≠ا في ف）｜يات غﾟ÷～ض ظﾟى خ±ائ｜ ج±ي≠

 غﾟف）｜يات غﾟ）في｀ية ظما ضف تك｝ف:

ي｜سل ｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ع｀ى س）ح غﾟعائل و حي＼ ي＞≠ Ectoparasiticخاتجية غﾟ『）فل  ػ ض
 ظﾟى خバيا غﾟب×｜ة ドم『÷اخ غﾟغ‖غشؼ Haustoriaم≠÷ات 

تك｝ف بع～ة حاドت غﾟعائل و ي غﾟ『ي ت＞≠｝ دغخل ضカ±【ة ガو  Endoparasiticدغخ｀ية غﾟ『）فل   ػ ػ
ت±≠ى ما ضف ت＞≠｝ بي［ غバ－ﾟيا ضو في غﾟ≠±افات غﾟبي＞ية و ح±ب م｝قعギا دغخل ضカ±【ة غﾟعائلر فإ

ق～ ت＞≠｝ يا ﾟ｀＋÷｝ؿ ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئية و ت｜سل م≠÷ات دغخل غバ－ﾟو  Intercellularئ‖ ～ع＞
ت＋÷ل ع｀ى  ド ت＋『اج في ケ‖ガ غﾟ＋اﾟة ﾟ『ك｝ي［ م≠÷ات حي＼و  Intracellularدغخل غバ－ﾟيا 

ؼ Diffusionغ‖غئギا ع［ ”｜يق غカド『×ات   خバؿ غﾟ【～غت م［ غﾟ±اي『｝بバـث
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في ガ‖غ غﾟ÷～د فإف تأثي｜ غﾟ）في｀ي ع｀ى غﾟعائل ضو غﾟ＞±يج ق～ يؤدえ ظﾟى ق『｀ヴ ضو م｝تヴ ・ي±≠ى و 
ك［ ظﾟى ظضعافヴ و  Necrotrophsئ‖ غﾟف）｜ ～ع＞ ظذ  Biotrophي±≠ى وق～ ド يؤدえ ظﾟى ق『ل غﾟعائل ゚و

ケ‖ガ ع يع『ق～ فيﾟة بأف غﾟا＋ﾟف）｜ و غﾟياةؼائل ي＞『ج م｝غد مقاومة ض～ غ＋ﾟس『≠｜غت في غドي±『）يع غ ド 〕ﾟ‖ب 

: حي＼ ي。ي‘ غﾟف）｜ مع كائ［ حي صخ｜ Symbioticية طتبادؿ غﾟ≠＞فعة( غﾟ≠。ي×ة غﾟ『كاف｀ ػ3
م。ي×ة م［ カ｝ز تبادؿ غﾟ≠＞فعة بي［ غドث＞ي［ ضح～ガ≠ا ي｝ف｜ ع＞اص｜ًغ ضساسية ゾﾟخ｜ ضم】｀ة ع｀ى 

:〕ﾟذ 
ي＼ ت。ي‘ بع“ غﾟف）｜يات م。ي×ة ج‖ت ح: وガي عバقة ف）｜ و Mycorrhizaغﾟ≠ايك｝تغي…غ  ػ ض

 Ectomycorrhizaخاتجية ية مع ج‖وت بع“ غﾟ＞باتات غﾟ｜غ；يةر ق～ تك｝ف غﾟ≠ايك｝تغي…غ تكاف｀
ف ت｜غﾞيب تكاث｜ية خاتجية غي＝ًا وق～  ع＞～ما يك｝ف غﾟغ…ؿ غﾟف）｜カ えاميًا ع｀ى س）ح غﾟ【‖ت ويك｝ 

ع＞～ما ي＞『×｜ غﾟف）｜ ب÷｝تة تئي±ة دغخل ضカ±【ة  Endomycorrhizaغخ｀ية دتك｝ف غﾟ≠ايك｝تغي…غ 
غﾟ＞『｜وجي［ باﾟ×كل غえ‖ﾟ ي±『）يع يع『ق～ بأف غﾟف）｜ ي｝ف｜ غﾟف±ف｝ت و  غﾟ【‖ت مع ق｀ة م＞ヴ في غﾟ『｜بةؼ

 ضف ي≠『’ غﾟ＞بات بي＞≠ا يق｝ـ غﾟ＞بات ب『｝في｜ غﾟكاتب｝ガي～تغتؼ

 ”＋｀بؼػガي عバقة تبادؿ م＞فعة بي［ ف）｜: و Lichensغドش＞ات  ػ ػ

 ية هﾝف“～ياتجثهعة وتغ＼

تق『÷｜ ثتغعة ضو ت＞≠ية غﾟف）｜يات م－『ب｜يًا ع｀ى غﾟف）｜يات غﾟ≠『｜م≠ة س｝غش غﾟ≠『｜م≠ة ظجباتيًا ضو 
غخ『ياتيًا ك‖ﾟ〔 غﾟ≠『）ف｀ة غخ『ياتيًا ضما غﾟ≠『）ف｀ة ظجباتيًا فバ ي≠ك［ ت＞≠ي『ギا ب÷｝تة جي～ة في غﾟ≠－『ب｜ ضو 

ة ت－『｀ف تبعًا خاص Nutrient mediaغئية ي『ع‖ت ت＞≠ي『ギا ت≠امًاؼ ت＞≠ى غﾟف）｜يات ع｀ى ضوساط غ‖
 ي≠ك［ تق±ي］ غダوساط غﾟغ‖غئية ظﾟى:ﾟ）بيعة غﾟف）｜ و 

ًغ ضو ت و ج…غش カباتية ق～ تك｝ف ج‖: وت＋＝｜ م［ خバصات Natural mediaドضوساط ”بي。ية  ػ1
غي｜ガا ضو ر خバصة غﾟب）ا”ار خバصة غﾟ【…تر و سيقاカًا ضو ب‖وتًغ ضو فاギﾞة م】ل خバصة غﾟ×عي｜

 〕ﾟـؼ م】اؿ ع｀ى ذ～ﾟضو غ ［＋｀ﾟصة غバية م】ل خカم÷ادت حي｝غ ］ت＋＝｜ مPotato medium ر
Carrot mediumؼ 

［ م｝غد كي≠يائية م＋～دة غﾟ『｜كيب ت＋＝｜ م: و Synthetic mediaضوساط ت｜كيبية ضو ص＞اعية  ػ2
م÷ادت カ『｜وجي［ م】اؿ وسょ غﾟ…غبك‥ وغﾟك≠ية ع｀ى ص｝تة ضمバح وم÷ادت كاتب｝ف و 

Czapek's Dox mediumؼ 
ت『ك｝ف م［ غダوساط غﾟ）بي。ية غﾟ『ي : و Semisynthetic mediumغダوساط カ÷ف غﾟ『｜كيبية  ػ3

م｝غد ف『ك｝ف خ｀ي）ًا بي［ م｝غد ”بي。ية و  ي＝اؼ ظﾟيギا بع“ غﾟ≠｝غد غﾟكي≠يائية ذغت غﾟ『｜كيب غﾟ≠＋～د
 ؼ ﾞPotato dextrose mediumي≠يائية م】ل وسょ دك±『｜وث غﾟب）ا”ا 
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 Liquidظما ع｀ى ガيئة م＋اﾟيل سائ｀ة ف『±≠ى باダوساط غﾟ±ائ｀ة غダوساط غﾟغ‖غئية  ±『ع≠لت

media  ضو ضوساط ص｀بةSolid media  ات بع～ ظضافة مادة م÷｀بة وﾞي مادة غآガAgar  ي مادةガو
ي‥ ギﾟا ；ي≠ة غ‖غئية ﾟ｀ف）｜يات ية معق～ة ت±『－｜ج م［ غﾞ（ﾟ｜ب｝ガي～تغت ＋اﾟب غﾟ＋≠｜ ضو غダع×اػ غﾟب＋｜ية ゚و

 ﾟ『＞≠ية غダحياش غギ】≠ﾟ｜ية ﾟ『÷｀يبギاؼ ﾟغ‖غئية غﾟ≠±『ع≠｀ةؼ ظﾟى غダوساط غﾟك＞ギا ت＝او 

غﾟع＞اص｜ غﾟغ‖غئية غﾟ｜ئي±ة ﾟ＞≠｝ غﾟف）｜يات ت×≠ل م÷～ت كاتب｝カي ب×كل سك｜يات ضحادية م】ل 
ك｜يات م『ع～دة م】ل غﾟ＞×اؼ ك‖ﾟ〔 ＞ائية م】ل غﾟ±ك｜وثر غﾟ≠اﾟ『｝ث ضو سثك｝ثر غﾟف｜ك『｝ث ضو سك｜يات ｝ غﾟك｀

ع＝｝えر غﾟع＝｝え يك｝ف ظما ب×كل ضح≠اد  ع＝｝え ضو ドت＋『اج غﾟف）｜يات ظﾟى م÷～ت カ『｜وجي＞ي 
ガ｝ م÷～ت カ『｜وجي＞ي ع＝｝え ت±『غ｀ヴ غﾟف）｜يات ﾟ｀＞≠｝ؼ ضما غﾟ≠÷ادت طبب『｝ف( و  Peptoneضمي＞ية ضو 

غバﾟع＝｝ية ﾟ｀＞『｜وجي［ ف『ك｝ف ب×كل ضمバح غﾟ＞『｜غت ضو غドم｝カي｝ـر ضما غダمバح غﾟ『ي ت＋『اجギا غﾟف）｜يات 
وساط غﾟغ‖غئية ظما ب×كل ع＞اص｜ ت＝اؼ بك≠يات كبي｜ة カ±بيًا غダ×≠ل ع～دًغ كبي｜ًغ وت＝اؼ ظﾟى ﾟ｀＞≠｝ ف『

Macroelements  ف±ف｝تﾟم】ل غP ب｝تاسي｝ـﾟر غK دي｝ـ｛÷ﾟر غNa  يـ｝ و±ﾟكاﾟغCa ؼ ضو ت＝اؼ
ت±≠ى غ‖غئية ضساسية ب＋ي＼ يؤدえ ，يابギا ظﾟى カق’ كبي｜ في カ≠｝ غﾟف）｜ و  ギﾟا ；ي≠ةبك≠يات ضئي｀ة و 

ر Cuر غﾟ＞＋اج Feر غﾟ＋～ي～ Znت＝］ غカ…ﾟ〔 و  Microelementsباﾟع＞اص｜ غﾟ÷غي｜ة ضو غドث｜ية 
 ؼBغﾟب｝توف و  Mnغﾟ≠＞غ＞ي… 

ية غﾟ±ابقة ت＋『اج بع“ غﾟف）｜يات في ガ｛≠カا ظﾟى غﾟفي『امي＞ات ظضافة ظﾟى غﾟع＞اص｜ غダساس
Vitamins  ىﾟا ي＋『اج غギ＜ق｀يل مﾟك［ غ باﾟ｜غ］ م［ ضف مع〕］ غﾟف）｜يات ت÷＞ع في『امي＞اتギا ب＞ف±ギا ゚و

ﾟيامي［ في『امي＞ات م＝افة م】ل غ【Thiamine ］بي｜وك±يﾟر غPyridoxine ］فيバغيب｝ف｜ﾟر غRiboflavin 
 ؼBiotineوغﾟبي｝تي［ 

 هﾝع］همل هﾝبيئية )هﾝفي‖ياوية( هﾝ÷ؤث～ة في ن÷］ هﾝف“～يات

 Temperatureدثجة هﾝ】～هثة  -1

＋ﾟدتجات غ う～ف）｜يات م［ حي＼ مﾟا و ت『باي［ غギي ت±『）يع ضف ت＞≠｝ في』ﾟعادة ت『｜غوح ما بي［ ｜غتة غ
غع『≠ادًغ ع｀ى دتجات غﾟ＋｜غتة تق±］ ـؼ و °30ػﾟ20≠】｀ى ف『『｜غوح ما بي［ ـ ضو ضﾞ】｜ ضما غﾟ＋｜غتة غ°50ـ و 0°

 غﾟف）｜يات ظﾟى ثバث م【اميع:

ب～تجات ح｜غتة  غﾟ『ي ت＞≠｝: و Mesophilic fungiغﾟف）｜يات غﾟ≠＋بة ﾟ～تجات غﾟ＋｜غتة غﾟ≠ع『～ﾟة  ػ1
 う～≠ﾟة ض≠［ غﾟ～』ت °40ػ10مع～ﾟى ـر ضما غ｀【≠ﾟجة غOptimum temperature  اガ｛≠＜ﾟ

 ية غﾟف）｜ياتؼبت＝］ غاﾟـ و °35ػ25ف『ك｝ف ما بي［ 
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: Cold-Loving or Psychrophilic fungiغﾟف）｜يات غﾟ≠＋بة ﾟ～تجات غﾟ＋｜غتة غﾟ｝غ”ئة  ػ2
”ئة ت÷ل بع“ غダحياف ظﾟى غﾟ÷ف｜ وض≠［ ガي غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت＞≠｝ في دتجات ح｜غتة وغو 

 ـؼ°15غﾟ≠】اﾟية ガ｛≠＜ﾟا ガي  غﾟ～تجةـ و °30ػ5غう～≠ﾟ غﾟعاـ 

: Heat-loving or Thermophilic fungiغﾟف）｜يات غﾟ≠＋بة ﾟ～تجات غﾟ＋｜غتة غﾟ≠｜تفعة  ػ3
ـر ضما غﾟ～تجة °58ق～ ت÷ل ظﾟى ـ و °50ػ20｜غتية ض≠［ غう～≠ﾟ وガي غﾟ『ي ت＞≠｝ ب～تجات ح

 ｛≠＜ﾟ ى｀【≠ﾟا ف『ك｝ف غガ40° اتة＋ﾟا”ق غ＜≠ﾟق‘ؼو ـ وت『｝غج～ عادة في غﾟغـ غ｛ﾞض 

 :pHهﾝ「～كي‖ هاي］ني ﾞﾝهي／ثوجي〔 غو هاح هﾝهي／ثوجي＝ي -2

ما بي［ غﾟ｜ق］  غﾟى غﾟ＋ام＝ي 『عادؿ≠ょ غﾟق｜يب م［ غﾟ｜يات غﾟ＞≠｝ في غﾟ｝سظذ تف＝ل غﾟف）
ي『غي｜ غﾟ｜ق］ غギﾟي～توجي＞ي في ر و 2ح≠｝ضة ت÷ل غﾟى  ﾟ－≠ائ｜ ب～تجةت＞≠｝ غر و 6ػ3غギﾟي～توجي＞ي 

غﾟ＞｝غتج غドي＝ية م】ل غドم｝カيا  ب±بب ت｜غﾞ］ غﾟع～ي～ م［فعاﾟي『ヴ عة غﾟف）｜ية مع ثيادة カ≠｝ غﾟف）｜ و غﾟ≠…ت 
 ょ ضقل مバئ≠ةؼغي｜ガا م≠ا ي【عل غﾟ｝سو  CO2غダح≠اد غﾟع＝｝يةر و 

 Water and humidityهﾝ～’］بة هﾝ÷اظ و -3

＋『اج ظﾟى ت Aquatic fungiت『باي［ غﾟف）｜يات م［ حي＼ حاج『ギا ظﾟى غﾟ≠اشر فاﾟف）｜يات غﾟ≠ائية 
ﾟرغヴكي ت＞≠｝ ・يﾟ مو  ≠اش ب÷｝تة سائ｀ة ［±ية و قﾟف）｜يات يك『في ب｜”｝بة عاﾟغ ］ بع“ غآخ｜ ي±『）يعﾟغ

ﾟج±اـ غダيب مقاومة كاﾞفاؼ ع［ ”｜يق تك｝ي［ ت｜غ】ﾟمي～يةر و ت＋≠ل غバكﾟب｝تغت غ±ﾟب ي『＋【｜ية ضو غ｀（
”｜｀ﾟ ىカف）｜يات ح～ًغ ضدﾟغ ｛≠カ ｛ غ‖ية وダغ あة في حف｜ガا〔ﾟغ ケ‖ガ ］تغعيغبة وق～ ت±『في～ م…ﾟاصيل غ＋≠ﾟ ة

 ظﾟى دتجة معي＞ة ت≠＞ع カ≠｝ غﾟف）｜يات فيギاؼ غﾟ≠اش وذﾟ〔 ي－ف“ م＋『｝غガا م［

 Lightهﾝ×］ظ -4

م［ حي＼ حاج『ギا ظﾟى غﾟ＝｝ش باﾟ｜غ］ م［ ضف غﾟ＝｝ش ド يؤث｜  ت－『｀ف غﾟف）｜يات غخ『バفًا كبي｜غً 
ب÷｝تة مباش｜ة ع｀ى غﾟ＞≠｝ ظド ضف بع“ غﾟ＝｝ش يك｝ف ض｜وتيًا ﾟ『ك｝ي［ غダب｝غس ك≠ا ي｀عب غﾟ＝｝ش دوتًغ في 

اش غﾟ＝｝ئي ة غカド『＋يات حي＼ تك｝ف غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية في ケ‖ガ غﾟف）｜يات م｝جبغカ『×ات ضب｝غس بع“ غﾟف）｜ 
ギا غカヅ±اف ف『＞≠｝ (Mushrooms)تق‖ؼ ضب｝غغギا غت【اケ غﾟ＝｝شؼ ضما غﾟع｜غガي［ و  ب÷｝تة ضف＝ل  غﾟ『ي ي『＞ا゚و

 ضف غﾟ＝｝ش غﾟعاﾟي ي】بガ｛≠カ ょاؼفي غﾟكギ｝ؼ غﾟ≠〕｀≠ة و 

 (O2)هاوك＋『ي〔 -5

حي＼ ت＋『اج ظﾟى  ガObligate aerobic｝غئية ظجباتية  ظف غﾟغاﾟبية غﾟع〕≠ى م［ غﾟف）｜يات ガي
 ﾟObligate anaerobsك［ ت｝ج～ بع“ غカダ｝غز غﾟ『ي تك｝ف ガド｝غئية ظجباتية ドوك±【ي［ ガ｛≠＜ﾟا و غ
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غﾟ『ي تع｝د ظﾟى غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية ظذ ت±『）يع ضف صة غﾟ『ي ت。ي‘ في غﾟ≠ياケ غآس＞ة ومياケ غﾟ≠【اتえ و خا
 ت＋｝تغت ت｜كيبية ضو ف±｀【ية فيギاؼت。ي‘ ب．ياػ غドوك±【ي［ カ『ي【ة ح÷｝ؿ 

ﾟة غ～±ﾞغ｜د ضﾟ う｜خドحياش غダف）｜يات ت＋『اج ضف ت『＞ف‥ ك±ائ｜ غﾟي ظف غ』ﾟع＝｝ية غﾟغد غ｛≠
م［ ث］ ت＋｜ي｜ غﾟ）اقة ﾟ｀？ياـ باダع≠اؿ غﾟ＋ي｝ية غﾟ≠－『｀فةر ك≠ا ت＋『اج غﾟف）｜يات ظﾟى ت『غ‖う ع｀يギا و 

 ガ～ﾟ＞ية غﾟ≠×بعة وغﾟ±『ي｜وドتت｜كيب غダح≠اد غغドوك±【ي［ ﾟب＞اش غﾟ『｜كيب غえ｛｀－ﾟ ظذ ي～خل في 
Sterols  ف）｜يات وﾟار فاガ｜ي±『≠ت『＞ف‥ و غي え‖ﾟف）｜ غﾟف‥ ح±ب ”بيعة غ＜』ﾟثة ضشكاؿ م［ غバت｝ج～ ث ～

 ت＋｝ي｀ギا ظﾟى م±『｀］ معي［:｜ غﾟドك『｜وカات م［ ت｀〔 غﾟ≠｜كبات و ت＋｜ي”اق『ヴ م［ ضﾞ±～ة م｜كبات ع＝｝ية و 

 ؼFermentationباﾟ『－≠｜  غذغ كاف غﾟバﾟ ［｀』±≠ﾟك『｜وカات م｜كبات ع＝｝ية فاﾟع≠｀ية ت～عى ػ1
 ع＝｝ية فاﾟع≠｀ية ت～عى غﾟ『＞ف‥ غガバﾟ｝غئيؼ ظذغ كاف غﾟバﾟ ［｀』±≠ﾟك『｜وカات م｜كبات ド ػ2

 ظذغ كاف غﾟ≠±『｀］ غآخ｜ ﾟバﾟك『｜وカات ガ｝ غドوك±【ي［ فاﾟع≠｀ية ت～عى باﾟ『＞ف‥ غギﾟ｝غئيؼ ػ3

 hFungal growtهﾝ＝÷］ في هﾝف“～يات 

ي－『｀ف باخ『バؼ غﾟ×كل غえ｜＝－ﾟر ظف تع｜يف م÷）｀ح غﾟ＞≠｝ في غﾟف）｜يات ب÷｝تة عامة 
ح【≠ギا ضو في ك≠ية غﾟ≠ادة ｀ى ضヴカ غﾟ…يادة في ع～د غカダ｝ية وع～د غバ－ﾟيا و بع“ غﾟع｀≠اش ع｜ؼ غﾟ＞≠｝ ع

［ ガ‖ي［ غﾟ『ع｜في［ غﾟب＞ائية غي｜ غﾟ＋يةؼ ع｀≠اش صخ｜وف ع｜ف｝غ غﾟ＞≠｝ ضヴカ غﾟ…يادة في ك『｀ة ضو ع～د غバ－ﾟيار م
ガ‖غ غﾟ『＝اعف ي－『｀ف ﾟ≠ادة غﾟ＋ية ضو غﾟب｜وت｝بバس／ و غ ف غﾟ＞≠｝ يك｝ف في ت＝اعفي≠ك［ ضف カ±『＞『ج بأ

 ك≠ا ي｀ي:باخ『バؼ غﾟ×كل غﾟ え｜＝－ﾟ｀ف）｜يات و 

1-  い～ي÷】ﾝه ［÷＝ﾝن÷ط ه 

غﾟ『كاث｜ ظذ ضف ب｜ع≠ة وغﾟ≠＞×）｜ة وضف ガ＞اﾟ〔 عバقة بي［ غﾟ＞≠｝ و 『≠ل ガ‖غ غょ≠＜ﾟ غﾟ－≠ائ｜ غﾟ≠ي×و 
ي＋ف… تك｝ي［ غﾟب｜ع］ غえ‖ﾟ  (Budding yeast)ت＝－］ غﾟب｜وت｝بバس／ غﾟ＞اتج م［ カ≠｝ غﾟ－≠ي｜ة غﾟ≠『ب｜ع≠ة 

ガاؼ ي ع～دت『＝اعف غバ－ﾟيا فخ｀ية ج～ي～ةؼ ت『ك｜ت ケ‖ガ غﾟع≠｀ية و ي＞ف÷ل بع～ غﾟ…يادة في غﾟ ［】＋ﾟيك｝ف 
م＞ギا ي＞≠｝ ظﾟى ح【］ غﾟ－｀ية ة ف『『＝－］ غﾟ－｀ية غダـ ث］ ت＞×）｜ ظﾟى خ｀ي『ي［ كل ｜ غﾟ－≠ي｜ة غﾟ≠＞×）غما في 

 『ق｀ةؼغバ－ﾟيا غﾟ≠±ة يع＞ي ثيادة في ع～د ب‖ﾟ〔 يك｝ف カ≠｝ غﾟ－≠ي｜ غダـ و 

2- いباجم］دﾝه ［÷＝ﾝهPlasmodial growth 

ي＋～ث في غﾟف）｜يات غバギﾟمية حي＼ يك｝ف غﾟ【±］ غえ｜＝－ﾟ ب×كل بバثم｝دي｝ـ طﾞ『｀ة و 
ق～ ي『＝اعف  ﾟ－｀ية ي×بヴ غドميبا( في ガ‖غ غﾟ＞｝زب｜وت｝ドثمية م『ع～دة غカド｝ية م＋ا”ة بغ×اش غ
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バب｜وت｝بﾟثم｝ديـ｝ و غバبﾟج…ش م［ غ えغ ي～ؿس／ في ض‖ガ  ～ﾟغ｛』ﾟثم｝ديـ｝ قادت ع｀ى غバبﾟع｀ى ضف ج…ش م［ غ
 ب＞ف±ヴؼ

 Apical growthهﾝ＝÷］ هﾝق÷ي -3

ي＋～ث في غﾟف）｜يات غﾟ－ي）ية حي＼ ي『｜ك… غﾟ＞≠｝ ع＞～ ق≠ة غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟ『ي ي±｜え فيギا و 
バت ة ت＋／ غﾟق≠يةر ك≠ا ضف ガ＞اﾟ〔 ت【≠ع ف≠ي ﾟ｀＋｝ي÷ق）バس／ ج～ي～ باس『≠｜غت قادـ م［ غﾟ≠＞ب｜وت｝ب

ى ق≠ة غﾟ－يギ】』ﾟ ょي… غﾟ≠÷～ت غﾟكافي ﾟغ×اش ساي『｝بバثمي ج～ي～ر ضف مية غﾟ『ي ت｜سل غﾟغﾟ±اي『｝بバث 
 ERغﾟ＞≠｝ذج غﾟعاـ ﾟ｀＞≠｝ غﾟق≠ي في غﾟ－يょ غﾟف）｜え ت『＝≠［ غドش『｜غؾ غﾟ≠باش｜ ﾟ｀×بكة غカド～وبバثمية 

خي｜ة ت『＋～ مع غドو  Macro and Microvesiclesغﾟ＋｝ي÷バت غﾟ±اي『｝بバثمية وغﾟ～يك『ي｝س｝مات و 
ة ت＋｝え ع｀ى غカ…ي≠ات ガ～ـ غﾟ【～غت ة غﾟ『ي ظما ضف تك｝ف ظف｜غثييتف｜س مادتギا غダساسغﾟبバثمي و غﾟغ×اش 

 ش غﾟ【～غت ف『ع≠ل ج≠يعًا ع｀ى ت≠～دケ ك≠ا في غﾟ×كل:بع＝ギا ي＋｝え ع｀ى م｝غد ب＞او 

 
 

 Reproduction in fungiهﾝ「كاث～ في هﾝف“～يات  

غﾟ≠＋اف〕ة ع｀ى و  ケع～د ثيادةف｜غد ج～د ギﾟا ج≠يع خ÷ائ’ غﾟ＞｝ز و غﾟ『كاث｜ ガ｝ ع≠｀ية تك｝ي［ ض
ي『］ كガバ≠ا بع～ة و  Sexualضو ج＞±ي  Asexualج＞±ي  غﾟ『كاث｜ في غﾟف）｜يات يك｝ف ظما ドبقائヴؼ 

 ”｜ؽ س＞أتي ظﾟيギا ドحقًاؼ

ﾟكاث｜ غ』ﾟف）｜يات ع｀ى غﾟي و تع『≠～ غ±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟم［ غ ｜【ﾞج＞±ي ضバ ج＞±يバﾟكاث｜ غ』ﾟف غダ 〕ﾟذ
ﾟح～غت غ｛ﾟؼ م［ غドية( و 『كاثيك｝ف ضف｜غدًغ ع～ي～ة طص｜ﾟ ل ع～ة م｜غت ع｀ى ف『｜غت ”｝ي｀ة ك≠ا ي＋÷ي『ك｜ت

ث｜ غﾟ【＞±ي غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ت＋／ غﾟ〕｜وؼ غﾟ）بي。ية ﾟ｀＞≠｝ بع～ カ＝ج غﾟ）｝ت غえ～±】ﾟر ضما غﾟ『كا
 ي＞『ج وح～غت تكاث｜ية ق｀ي｀ةؼ＋～ث ﾟ≠｜ة وغح～ة في دوتة غﾟ＋ياة و ق～ ي・ي＋÷ل ت＋／ （｜وؼ خاصة و 
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 ガي:غﾟ－｝د في ”｜يق غﾟ『كاث｜ و  لガ＞اﾟ〔 بع“ غﾟ≠÷）｀＋ات ي【ب غﾟ『ع｜ؼ ع｀يギا قب

- ﾝف“～يات هﾝية هاث÷اث هﾞكHolocarpic fungi:  و え｜（فﾟغ ‥ﾟا【ﾟا غギي ي『＋｝ؿ في』ﾟف）｜يات غﾟي غガ
ﾞبأ )え～±】ﾟت غ｛（ﾟطغ｀≠ド ج＞±ية ضو ｜【ﾞيب تكاث｜ية وغح～ة ضو ضﾞى ت｜غﾟظ ヴ  ع≠』】ت ド ＼ج＞±ية ب＋ي

غド”｝غت غﾟ【±～ية مع غダ”｝غت غﾟ『كاث｜ية في カف‥ غﾟ】اﾟ‥ م】اؿ ع｀يギا غﾟف）｜يات غバギﾟمية 
Myxomycotaؼ 

ل غﾟغاﾟبية غﾟع〕≠ى م［ غﾟف）｜يات ガي غﾟ『ي ت≠】و  :Eucarpic fungiهﾝف“～يات هﾝ】：يقة هاث÷اث  -
يبقى ج…ش صخ｜ م［ ج＞±ية و  ド ｜ية ج＞±ية ضوم［ غﾟ】اﾟ‥ غえ～±】ﾟ ظﾟى ضع＝اش تكاث فيギا ي『＋｝ؿ ج…شو 

غﾟ【±～ية في ｜ر ظذ ت【『≠ع غダ”｝غت غﾟ『كاث｜ية و غﾟ】اﾟ‥ غﾟ え～±】ﾟ『أدية غﾟع≠｀يات غﾟ＋ي｝ية غﾟ【±～ية ﾟ｀ف）
 カف‥ غﾟ】اﾟ‥ؼ

- 『ﾝة هﾞف“～يات م「÷اثﾝه ｜ﾝاHomohallic fungi:  ｛ي تك』ﾟف）｜يات غﾟي غガ يبﾞف ضع＝اش ضو ت｜غ
ا ب＞ف±ギا ضギﾟ えا غﾟفة ج＞±ية بي［ ضع＝ائギا غﾟ【＞±ية ة ع｀ى ضف ت－÷ب カف±ギت دج＞±ية ذك｜ية وغカ】｝ية وقا

 طضحادية غﾟ≠±ك［(ؼ

-  ｜ﾝا『ﾝف“～يات م「باي＝ة هﾝهHeterothallic:  ｛ي تك』ﾟف）｜يات غﾟي غガ ｜（ف えج＞اج ضダف م＞ف÷｀ة غ
 ド ي＋÷ل غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ظド ب｝ج｝د غﾟ【＞±ي［ طث＞ائية غﾟ≠±ك［(ؼغカ】｝え وف）｜ ذك｜え و 

 Asexual reproductionهﾝ「كاث～ هﾝاج＝＋ي 

 ج＞±ية ب）｜ؽ م－『｀فة: وح～غت تكاث｜ية ドي『］ ب『ك｝ي［ و 

 Oidiaتك］ي〔 هاوي／هت و  Fragmentationهﾝ「ف「ت غو هﾝ「『‖ؤ -1

ﾟى ق）ع صغي｜ة ت≠】ل غﾟي）ي ظ－ﾟف）｜ غﾟصي『ف『／ ج±］ غダايفة غギ｀ﾟ ةカ｛ك≠ﾟيا غバ－ث تة و ｀ي～＋
( Oidiaطج≠ع  Oidiumي］ تع｜ؼ كل خ｀ية م＞ف÷｀ة ب≠÷）｀ح غドوي～ケ‖ガ غﾟع≠｀ية في ق≠］ غﾟ－ي｝ط و 

ذギカダ 〕ﾟا ت＞ف÷ل م［ م＞）قة غﾟ＋اج… غﾟع｜دؼ و  Arthrospores｀ية ف÷ت±≠ى ك‖ﾟ〔 باﾟ±ب｝تغت غﾟ≠و 
ق～ ت『＋｝ؿ غバ－ﾟيا قبل غカف÷اギﾟا ظﾟى خ｀ية ك｜وية س≠يكة غﾟ【～غت ت±≠ى باﾟ±ب｝تغت غﾟكバمي～ية 

Chlamydospores  ي سب｝ت وガ ق～تة ع｀ى ت＋≠ل وﾟا غギﾟ وؼغت مقاومة｜〔ﾟئكة  مقاومة غバ≠ﾟغي｜ غﾟغ
ي『كاث｜ ب）｜يقة غドوي～يات ガ｝  غバ≠ﾟئ≠ة ت＞ب／ ظﾟى ف）｜ ج～ي～ر م】اؿ ع｀ى ف）｜ ﾟ＋ي［ ع｝دة غﾟ〕｜وؼ

Geotrichum candidumؼ 
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 Fissionهان－“اث -2

 ةガي ”｜يقة شائعة ﾟ｀『كاث｜ في غﾟبك『｜يا ك≠ا ت＋÷ل في بع“ غﾟ－≠ائ｜ م】ل خ≠ي｜ و 
Schizosaccharomyces ضو ［±ى خ｀ؼ ظذ ت＞قﾟية ظ｀－ﾟب｝غس）ة ت－÷ت＞×）｜ غ ］ـث ي『يバاي『｝ب±ﾟغ ｜

غカق±اـ غﾟ＞｝غةر ف『＞ق±］ غﾟ－｀ية ظﾟى خ｀ي『ي［ صغي｜تي［ م『±اوي『ي［ باﾟ＋【］ ت＞≠｝غف ظﾟى ح【］ غﾟ－｀ية غダـ بع～ و 
 غカف÷اギﾟ≠اؼ

 
 هﾝ「كاث～ باأن－“اث في هﾝف“～يات                               

 Buddingهﾝ「ب～ع〕  -3

ظذ ي『ك｝ف Saccharomyces sp.  ｛≠カم＞ギا خ≠ي｜ة غﾟ±ك｜ في غﾟ－≠ائ｜ و وガي ”｜يقة شائعة 
 Blastosporeضو غﾟ±ب｝ت غﾟب｜ع≠ي  Budغﾟ－｀ية غダصي｀ة ع＞～ カق）ة معي＞ة يع｜ؼ باﾟب｜ع］  جاカبي م［

ي＞≠｝ بع～ ذﾟ〔 ظﾟى ح【≠ギا ضو ضف يبقى م『÷バً فيギا ث］ ي『ب｜ع］ ب～وتケ غえ‖ﾟ ق～ ي＞ف÷ل ع［ غﾟ－｀ية غダـ 
 ؼPseudohypha｀يـ｝ ضو غギﾟايفة غﾟكاذبة م［ ع～ة خバيا ي±≠ى باﾟ≠اي±÷ي｜ًغ ﾟيك｝ف خي）ًا ق
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 هﾝ「كاث～ باﾝ「ب～ع〕 في هﾝ【÷ائ～                                  

 Spore formationمن「اج هأب］هش -4

ج＞±ية في في غﾟف）｜ياتر ت『باي［ غダب｝غس غバﾟي≠】ل ضغ｀ب غﾟ）｜ؽ غﾟ×ائعة ﾟ｀『كاث｜ غバﾟج＞±ي و 
تبعًا 【≠ギا وع～د غバ－ﾟيا غﾟ≠ك｝カة ギﾟا وケ‖ガ غﾟ÷فات تع『≠～ في غﾟ『×－ي’ وغﾟ『÷＞يف و شك｀ギار ギカ｛ﾟار ح

 ｝ي［ غダب｝غس غバﾟج＞±ية تق±］ غダب｝غس ظﾟى カ｝عي［:ﾟ）｜ؽ تك

ガي غﾟ『ي ت『ك｝ف دغخل ع｀ب ضو ح｝غفあ ت±≠ى : و Sporangiosporesهأب］هش هﾝ】اف）ية  -1
Sporangia  ت＋≠ل ع｀ى ح｝غمل خاصة ت±≠ى وSporangiophores ب｝غس ت『ك｝ف بع～ ضف و ؼダغ ケ‖ガ

يعاカي ب｜وت｝بバس／ غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ع～د م［ غカドق±امات ظﾟى ضج…غش وحي～ة غﾟ＞｝غة كل ج…ش ي『≠ي… ظﾟى 
ضو ق～ تك｝ف م『＋｜كة ب｝غس）ة  Aplanosporesب｝س حاف〕يؼ ق～ تك｝ف غダب｝غس غﾟ＋اف〕ية غي｜ م『＋｜كة 

في ع～دガا ق～ يك｝ف س｝ط وغح～ ؼ غダس｝غط ت－『｀ف Zoosporesضو  Planosporesغダس｝غط ف『±≠ى 
ك≠ا ت－『｀ف م［ م｝قع غﾟ±｝طر ظما ضف يك｝ف ضمامي ضو في مق～مة   Tinselضو تي×ي Whiplashضم｀‥ 

｀－ﾟية(ؼ و غ｀－ﾟية ضو خ｀في طفي مؤخ｜ة غダز غ｛＜ﾟا م［ غ≠ガバب｝س ع｀ى س｝”ي［ كﾟغ え｛＋ا ق～ ي≠ガ～م｀‥ ضو ضح
 ≠｝قعؼغآخ｜ تي×ي ي『÷バف ظما ب≠ق～مة غﾟ－｀ية ضو جاカبية غﾟضم｀‥ و 

ج＞±ية  ガي ضب｝غس ドو  Conidiaي）｀ق ع｀يギا غاﾟبًا ك｝カي～يا و  Conidiosporesهأب］هش هﾝك］ني／ية -2
غي｜ م＋ف｝（ة دغخل ع｀ب ك≠ا ت＋≠ل ضو ت＞『ج م［ ح｝غمل خاصة ت±≠ى غﾟ＋｝غمل ت『ك｝ف ب÷｝تة عاتية و 

سバسل ضو ر ظذ ت『ب｜ع］ ق≠ة غﾟ＋امل ﾟ『ك｝ف ظما ك｝カي～ة وغح～ة مف｜دة ضو Conidiophoresغﾟك｝カي～ية 
｝カي～ية ع｀ى ガيئة ﾟكت【≠عات ع＞ق｝دية ت＞『〕］ في ق≠ة غﾟ＋املر في بع“ غダحياف ت『【≠ع غﾟ＋｝غمل غ

 ج＞±ية ضギ≠ガا: ث≠｜ية ド ح｝غمل م｜كبة ب）｜ؽ م－『｀فة مك｝カة ضج±اماً 
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ي）｀ق ع｀يギا ك‖ﾟ〔 باﾟك｝تي≠يا ( و Synnemataطج≠ع  Synnemaهﾝ）في～ة هﾝك］ني／ية  -1
Coremia ؼ وカ｛كﾟغمل غ｛＋ﾟا ت『＋～ غギيئة ع≠｝د قائ］ ق～ يك｝ف م＋～ود فيガ ف『『ك｝ف ي～ية ع｀ى ｛≠＜ﾟغ

ق≠يًاؼ م】اؿ غﾟ＞≠｝ ف『＞『ج غﾟك｝カي～غت جاカبيًا و ق～ يك｝ف غي｜ م＋～ود カ｛ﾞي～غت ق≠ية فقょ و 
claviforme Penicillium رGraphiumؼ 

 
 

يك｝ف فيギا غﾟ＋امل غﾟ±ب｝تえ غﾟ≠｜كب ع｀ى ガيئة وسادة و  Sporodochiumهﾝ］سادة هﾝ＋ب］ثية  -2
Cushion shape ＜فة م［ خي｝ط ف）｜ية م『×ابكة ت＞ب】ق م ギا ي『｜كب م［ قاع～ة ح×｝ية م゚ؤ

خل ج±］ غد ادغت ت｝ج～ ع｀ى غﾟ＞باتات غﾟ≠÷ابة م）≠｝تةケ‖ガ غﾟ｝سغﾟ＋｝غمل غﾟك｝カي～ية ع≠｝ديًار و 
÷－ﾟش غ…】ﾟعائل بي＞≠ا ي×ق غﾟب×｜ة و غﾟي～غت غカ｛كﾟي～ية وغカ｛كﾟغمل غ｛＋ﾟك｝ف م［ غ≠ﾟي÷بح ب غ

 ؼFusariumر Nectriaمك×｝فًاؼ م】اؿ 
 

 
 

م｜تبة ب÷｝تة عباتة ع［ ح｝غمل ك｝カي～ية ق÷ي｜ة قائ≠ة و ガي و  Acervulusهﾝك］ي÷ة هﾝك］ني／ية  -3
م±）＋ة تك｝ف في بادい  ب＋ي＼ ت『－‖ غﾟك｝ي≠ة ガيئة ح×ية ة كاذبةع≠ادية ع｀ى قاع～ة ح×｝ي

ﾟك＞ギا ت〕ギ｜ بع～ ذﾟ〔 ع＞～ما ي『≠…ؽ غﾟ＞±يجؼ ق～ ت＋『｝え غﾟك｝ي≠ات مغ）اة ب＞±يج غﾟعائل و  غダم｜
قائ≠ة ”｝ي｀ة ضش｝ ق÷ي｜ة ت〕ギ｜ بي［ غﾟ＋｝غمل  Setaeفي بع“ غﾟف）｜يات ع｀ى شعي｜غت م『÷｀بة 

 ؼColletotrichumغﾟك｝カي～يةؼ م】اؿ 
 
 

ضو ج＞±ية ك｜وية  ガي عباتة ع［ حامل سب｝تえ م｜كب ضو ث≠｜ة ドو  Pycnidiumهﾝبك＝ي／ة  -4
ف غﾟ【～غتر و كل م＋ا”ة ب＞±يج ب｜カقاتوتية غﾟ×ك مب）＞ة م［ غﾟ～غخل ب＋｝غمل ي≠ي كاذػ ي゚ؤ

تف『ح ع＞～ غﾟ＞＝ج غﾟ×كلؼ ق～ تك｝ف غﾟبك＞ي～ة مغ｀قة و ع≠ادية  خ÷يبةカ｛ﾞي～ية ق÷ي｜ة ب×كل ”بقة 
 ؼSeptoriaت＞）｀ق م＞ギا غﾟ±ب｝تغتؼ م】اؿ  Ostioleضو مف『｝حة ﾟ｀－اتج بف｝ガة 



 

15 
 

 

 هﾝ』÷～ية هﾝاج＝＋ية )هﾝ】］همل هﾝك］ني／ية هﾝ÷～كبة(هشكال م【「ﾞفة م〔 هﾝ「～هﾜيب هﾝ「كاث～ية 

 Sexual reproductionهﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي  
غﾟ『ي ت≠｜ بع≠｀ية خ｀ي『ي［ ج＞±ي『ي［ ظح～غガ≠ا ذك｜ية وغドخ｜う غカ】｝ية ﾟ『『ك｝ف غバﾟق＋ة و  ي×≠ل غت＋ادو 

 غカق±اـ غخ『…غﾟي カ『اجギا تك｝ي［ ضف｜غد ギﾟا カف‥ ع～د ك｜وم｝س｝مات غآباشؼ

】ﾟكاث｜ غ』ﾟث م｜غحل:ت『］ ع≠｀ية غバؿ ثバي خ±＜ 

ج『ي［ ظما غو ظذ ي『］ غカド～ماج بي［ ساي『｝بバـث غﾟ－｀ي『ي［ غPlasmogamy:  …』≠ﾟهن／ماج هﾝ＋اي「］باجم  -1
 ﾞ｀يًا ضو ج…ئيًا خヴﾟバ ت＞～فع غﾟ＞｝غة غﾟ‖ك｜ية ظﾟى غﾟ－｀ية غカド】｝يةؼ

ث＞ائية  ガي غﾟ－）｝ة غﾟ『ي ت『＋～ فيギا غﾟ＞｝غتاف ﾟ『ك｝ف カ｝غة وغح～ةو  :Karyogamyهن／ماج هأن］ية  -2
 تع｜ؼ باﾟ－｀ية باバﾟق＋ةؼغﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية و 
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ガي غﾟ－）｝ة غﾟ『ي ت｜جع فيギا حاﾟة ت÷ف غﾟع～د غﾟك｜وم｝س｝مي في و  :Meiosisهانق＋ام هاخ「‖هﾝي  -3
 غう｛＜ﾟ غダتبعة غﾟ＞ات【ة م［ غカドق±اـؼ

＞ギا تك｝ف ضم×اج ت－『｀ف في شك｀ギا وح【≠ギا وح｜ك『ギا ك≠ا خاصة غﾟ｝غ”ئة مع“ غﾟف）｜يات و ب
يギا غﾟ＋｝غفあ غﾟ＋【］ر بع“ غﾟف）｜يات ت『×ابヴ فت－『｀ف غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية م［ حي＼ غﾟ｀｝ف وغﾟ×كل و 

( ػة طغドخ｜う بعバمة طع( و ﾟ‖ﾟ〔 ي｜م… ヅح～غガ≠ا بعバمغﾟ‖ك｜ية م［ حي＼ غﾟ≠〕ギ｜ غﾟ≠×ي【ية غカド】｝ية و 
 ي『］ غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي بع～ة ”｜ؽ:

 :Planogametic copulationج هأم－اج هﾝ÷「】～كة هو هن／ماج غو ت‖ -1

ガ‖غ ي『）｀ب وج｝د غﾟ≠اش و  Planogametes～ تك｝ف غダم×اج غﾟ≠『…غوجة م『＋｜كة ف『ع｜ؼ ع＞～ئ‖ ق
في م｜ح｀ة م［ دوتة غﾟ＋ياةر ﾟ‖ﾟ〔 تق『÷｜ ケ‖ガ غﾟ）｜يقة ع｀ى ت｀〔 غﾟ『ي ت。ي‘ في غﾟ≠اش ضو ع｀ى غﾟ『｜ػ 

 غダم×اجؼ ｀｝え غﾟ｝سょ غバﾟـث ﾟ『＋｜ؾ｜ غﾟع÷ي｜ غﾟ－ف｝ م『）ف｀ة دغخل ضカ±【ة غﾟعائل حي＼ ي غﾟ｜”بة ضو

 ق～ يك｝ف ت…وغج غダم×اج غﾟ≠『＋｜كة باح～う غﾟ＋اドت غﾟ『اﾟية:

ﾟ‖ك｜え م『×ابギاف غذ يك｝ف كل م［ غﾟ≠×ي【ي［ غカド】｝え و ظ Isogamousج ضم×اج م『×ابギة غو ت『…  ػ1
 ﾟك＞ギ≠ا م－『｀فاف ج＞±يًاؼم〕ギ｜يًا طغﾟ＋【］ وغﾟ×كل وغﾟ＋｜كة( و 

غﾟ≠×يج غﾟ‖ك｜え صغي｜ يك｝ف ظذ  Anisogamous (Heterogamous)ي＞ة ت『…غوج ضم×اج م『با ػ2
ي＋÷ل ・يك｝ف كبي｜ غﾟ＋【］ ب）يش غﾟ＋｜كة و  س｜يع غﾟ＋｜كةر ضما غﾟ≠×يج غカド】｝え غﾟ＋【］ و 

 غヅخ÷اػ خاتج ج±］ غﾟف）｜ؼ
カ｝ز م［ ت…غوج غダم×اج غﾟ≠『باي＞ة ظذ ي『ك｝ف غﾟ≠×يج غﾟ‖ك｜ガ え｝ و  Oogamousت…غوج بي＝ي  ػ3

ヅخ÷اػ دغخل ي＋÷ل غ『ي تبقى دغخل غﾟ＋اف〕ة غカド】｝ية و ي『＋｜ت ساب＋ًا بات【اケ غﾟبي＝ة غﾟو 
ي＋～ث في تتبة وغح～ة م［ غﾟف）｜يات غﾟ＞｝ز カادتًغ في غﾟف）｜يات و  يك｝ف ガ‖غغﾟ＋اف〕ة غカド】｝يةر و 

 ؼMonoblepharisج＞‥ و  Order: Monoblepharidalesغﾟك『｜ي～ية 
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 :Gametangial contactتام｜ هﾝ】］هفظ هﾝ÷－ي『ية -2

ド ت『≠ي… غダم×اج في غﾟ＋اف〕ة غﾟ‖ك｜ية و ت『バم‥ غﾟ＋اف〕『اف غカド】｝ية وغﾟ‖ك｜ية في ケ‖ガ غﾟ）｜يقة 
ضو ضﾞ】｜ر ت＞『قل غカダ｝ية غﾟ‖ك｜ية بع～  Oosphereضما غﾟ＋اف〕ة غカド】｝ية ف『＋『｝え ع｀ى بي＝ة وغح～ة 

ﾟؿ ثقب ذغئب في غバية م［ خ｛【カドاف〕ة غ＋ﾟى غﾟاف〕『اف ظ＋ﾟم‥ غバم‥ تバ』ﾟق）ة غカ ～＜ؾ ع｜』×≠ﾟغت غ～】
في بع“ غﾟف）｜يات غﾟ｝غ”ئة ＋÷ل ケ‖ガ غﾟ）｜يقة ؼ تFertilization tubeق～ ي『ك｝ف ضカب｝ػ ظخ÷اػ و 

ﾟك［ ت＞『قل ＋～ث غカ～ماج فع｀ي بي［ غﾟ＋اف〕『اف و غي｜ مائية ك‖ﾟ〔 في غﾟف）｜يات غﾟ≠『）ف｀ةر ド يمائية و 
 غカダ｝ية غﾟ‖ك｜ية مع ج…ش م［ غﾟ±اي『｝بバـث ظﾟى دغخل غﾟ＋اف〕ة غカド】｝يةؼ

 
 تكاث～ ج＝＋ي ب「ام｜ هﾝ】］هفظ هﾝ÷－ي『ية.

 

 :Gametangial conjugationهن／ماج هﾝ】］هفظ هﾝ÷－ي『ية -3

 ت『］ ب）｜يق『ي［:م＋『｝يات غﾟ＋اف〕『اف غﾟ≠｀『÷ق『اف و  ت『≠ي… ケ‖ガ غﾟ）｜يقة باカ～ماج ج≠يع

غバ』ﾟم‥ ظﾟى غﾟ＋اف〕ة غカド】｝ية  ｝يات غﾟ＋اف〕ة غﾟ‖ك｜ية خバؿ ثقب ي『ك｝ف في カق）ة『＋م｜وت م ػ1
 غドث≠ات غﾟ≠ائيةؼ وケ‖ガ ت＋÷ل في غﾟف）｜يات غﾟك｀ية

فاصل بي［ تك｝ي＞ギا حاف〕ة وغح～ة حي＼ ي‖وػ غﾟ【～غت غﾟ～ماج غﾟ≠باش｜ ﾟ｀＋اف〕『ي［ و غカド ػ2
ガ‖غ 〕ة وغح～ة مك｝カة سب｝ت ج＞±ي ساﾞ［ و ت＞～مج م＋『｝ياتギ≠ا في حافغﾟ＋اف〕『ي［ غﾟ≠『≠اس『ي［ و 

 ؼZygomycotaي＋～ث في غﾟف）｜يات غバﾟق＋ية 
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 ’～يقة ت‖هوج هﾝ】］هفظ هﾝ÷－ي『ية

4-  い～ب＼يﾝهاق「～هن هSpermatization: 

بع“ غﾟف）｜يات غﾟ｜غ；ية تك｝ف وح～غت ذك｜ية ت×بヴ غダب｝غس ضحادية غﾟ－｀ية صغي｜ة غﾟ＋【］ غي｜ 
ت＞『قل ب｝غس）ة غﾟ＋×｜غت ضو غﾟ｜ياح ظﾟى ح｝غفあ م×ي【ية غカ】｝ية و  Spermatiaم『＋｜كة تع｜ؼ باﾟب‖ي｜غت 

ت｀『÷ق بギا ث］ ي『ك｝ف ثقب في カق）ة غﾟド『÷اؽ تف｜س ات غس『？باؿ ضو ظﾟى ガايفة ج±～ية و ضو ظﾟى ガايف
 ケ‖ガ ر ت＋～ثえ｛【カドكيب غ｜』ﾟيقـ｝ مقاـ غ え‖ﾟش غ…】ﾟى غﾟب‖ي｜ة ظﾟا م＋『｝يات غギﾟバف）｜يات خﾟيقة في غ｜（ﾟغ

 غﾟكي±يةؼغﾟباثي～ية و 
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5- い／＋』ﾝهاق「～هن هSomatogamy: 

خバيا ج±～ية عادية بﾟ ケ‖ギك［ تق｝ـ ات ド تك｝ف ضع＝اش ج＞±ية م『－÷÷ة و بع“ غﾟف）｜ي
م＞ギا غﾟف）｜يات غﾟباثي～يةر حي＼ ي＋÷ل غカ～ماج خバيا غﾟ｜غ；ية و ガ｜ة شائعة في غﾟف）｜يات ガي （اغギ≠ﾟ≠ة و 

 Clamp connectionsج±～ية م『【اوتة في カف‥ غﾟ－يょ ع［ ”｜يق ما ي±≠ى باドت÷اドت غﾟكバبية 
｀ية ظﾟى غخ｜う م『باي＞ة وتغثيًاؼ وجة ت≠｜ خバؿ ケ‖ガ غドت÷اドت طغﾟق＞｝غت( غカダ｝ية م［ خبي［ غバ－ﾟيا غﾟ≠『…غ

 ｀ي『ي［ ج±～ي『ي［ م［ خي）ي［ م－『｀في［ؼق～ ي＋÷ل غドت＋اد بي［ خو 

 هأه÷ية هاق「±ادية ﾞﾝف“～يات

دوتًغ مギ≠ًا في غﾟعاﾟ］ غﾟع＝｝え وحياة غカヅ±اف وغﾟ＋ي｝غف وغﾟ＞بات ف｀ケ‖ギ غﾟف）｜يات  ت｀عب غﾟف）｜يات
 م＞افعؼضض｜غت و 

 هأض～هث

ة ع｀ى ما يقاتػ ػ1 غドق『÷ادية م】ل  م［ غダم｜غد غﾟ＞باتيةر ف『÷يب غﾟ＞باتات %70غﾟف）｜يات م±ؤ゚و
ق『÷اد غﾟبバد ｜ة في غاشتؤث｜ مبػ ف『±بب ギﾟا غﾟك】ي｜ م［ غダم｜غد و غﾟ＋ب｝ ضش【ات غﾟفاギﾞة وغﾟ－＝｜وغت و 

 غي｜ガاؼم】ل ضم｜غد غﾟ÷～ض وغﾟ『ف＋］ر غﾟبياد غﾟ…غبير غﾟبياد غﾟ～；يقي و 

ﾟ≠－اثف غﾟ＋ب｝ػ في غت｀ف غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئية وغﾟف｝غヴﾞ غﾟ）اثجةر غダجباف غﾟ≠ع｀بات و في غﾟف）｜يات  ت『±ببػ2
 ع＞～ غﾟ『－…ي［ غﾟ±يشؼ

 ت±بب غﾟف）｜يات ضم｜غد ع～ي～ة カデﾟ±اف ضم】｀ة ع｀ى ذﾟ〔:ػ3

غﾟ＞اتج ع［ ت＞اوؿ غﾟ＋ب｝ػ غﾟ＋اوية ع｀ى غダج±اـ غﾟ＋【｜ية ﾟ｀ف）｜  Ergotismغﾟ『±≠］ غドتك｝تي  ػ ض
Claviceps purpurea ب｝ػؼ＋ﾟية مع غ｜】＋ﾟج±اـ غダع＞～ما ت）＋［ غ 

غえ‖ﾟ ي±ببヴ غﾟف）｜  (Ring warm) ضم｜غد ج｀～ية م】ل م｜د غﾟق｜ز ع｀ى ف｜وة غﾟ｜ضج ػ ػ
Trichophyton  اثية دغخ｀ية وギف）｜يات ضم｜غد جﾟيةر ك≠ا ت±بب غ～｀】ﾟم｜غد غダا م［ غガ｜غي

 ي±≠ى ب≠｜د غﾟ｜شاشيات غﾟ｜ئ｝え  ｀فةر ق～ ت±بب ضع｜غد م×ابギة ﾟ≠｜د غﾟ『～تف م－『
Aspergillosis  ｜（فﾟغ ヴي±بب え‖ﾟغAspergillus fumigatusؼ 

م±｜”＞ة ضو ギﾟا تأثي｜غت خ）ي｜ة غخ｜う ضم】｀ة ع｀ى Mycotoxins  ケ‖ガبع“ غﾟف）｜يات ت＞『ج س≠｝مًا ػ4
م＞ヴ غش『ق غس］ غﾟ±］ر ظضافة و  Aspergillus flavusغﾟ『ي ي＞『【ギا غﾟف）｜  Aflatoxinsغﾟ±≠ـ｝ ガي 

 غي｜ガاؼو  Ochratoxinو  Patulinظﾟى س≠｝ـ غخ｜う م】ل 
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سك〔 ‖ﾟ〔 ت±بب م×اﾞل ﾟ｀بي｝ت غﾟ－×بية وغﾟ【±｝ت و ﾟت＋｀｀ギا بع“ غﾟف）｜يات ت±بب ت｀ف غダخ×اػ و ػ5
 غﾟق）اتؼ

 غﾟ≠＞『｝جاتؼت±بب ت｀ف وتآﾞل غﾟダياؼ وغﾟ｝تؽ وغﾟ【｀｝د و ػ6

ر غﾟبع“ غドخ｜ Saprolegnia parasiticaبع＝ギا ي『）فل ع｀ى غダس≠اؾ ضو بي｝ضギا م】ل غﾟف）｜ ػ7
 ؼBeauveria bassianaي『）فل ع｀ى دودة غﾟ＋｜ي｜ 

 م＝افع هﾝف“～يات

ة مع غﾟبك『｜يا في يئة و ）ب～وت ガاـ في ظح～غث غﾟ『غي｜غت غﾟب غﾟف）｜ياتتق｝ـ ػ1 غﾟ≠±『≠｜ة ﾟ｀بيئة فギي م±ؤ゚و
－≠ﾟى م｜كبات ب±ي）ة و ت＋｀يل غﾟع＝｝ية ظﾟت＋｜ي｜ ｀فات غCO2  ب＞اشﾟباتات في ع≠｀ية غ＜ﾟغ ヴت±『－～م え‖ﾟغ

 ｛＝ﾟبة و غ｜』ﾟت…ي～ م［ خ÷｝بة غ 〕ﾟ‖ئير كﾞغ｜』≠ﾟع＝｝ية غﾟغد غ｛≠ﾟتضية م［ غダك｜ة غﾟةؼت－｀ي’ غ≠ 

غえ‖ﾟ ي±『－～ـ في ظカ『اجヴ غﾟف）｜  Roquefort cheeseبع＝ギا ي±『－～ـ في ت＋＝ي｜ غダجباف ػ2
Penicillium roquefotii  كام≠ب｜ت وﾟجب［ غCamembert cheese  ヴاج』カي±『－～ـ في ظ え‖ﾟغ

 ؼPenicillium camembertiغﾟف）｜ 

غﾟك≠أ ي［( و طغﾟع｜غMushrroms ガبع“ غﾟف）｜يات ت±『－～ـ كغ‖غش مباش｜ة カヂﾟ±اف م】ل غﾟ≠×｜وـ ػ3
Trufflesؼ 

ﾟ＋｝غم“ غﾟع＝｝ية ك＋ام“ غﾟ±『｜ي〔ر ت＞『ج غﾟف）｜يات غﾟع～ي～ م［ غﾟ≠｝غد غﾟكي≠ائية غﾟ『【اتية م】ل غػ4
 غي｜ガاؼوك…غﾟي〔ر ك≠ا ت＞『ج غﾟفي『امي＞ات و غドو 

 إカ＝اجギاؼغﾟ≠ع【＞ات ﾟ『＋±ي［ ق｝غمギا و  غﾟى ＞اعيًا カヅ『اج غﾟك＋｝ؿ وت＝اؼت±『－～ـ غﾟ－≠ي｜ة صػ5

）｜يات في غﾟ≠قاومة غヅحيائية ﾟ≠كاف＋ة ضم｜غد غﾟ＞بات غﾟ≠『±ببة ع［ غﾟف）｜يات ت±『－～ـ بع“ غﾟفػ6
ﾞ≠ا ي±『－～ـ بع＝ギا في غﾟ≠قاومة غヅحيائية ﾟ｀＋×｜غت  Trichodermaغﾟ≠｜ضية م】ل ضカ｝غز ج＞‥ 

 ؼEntomophthora muscaeغﾟ＝اتة م】ل غﾟ‖باػ غﾟ≠＞゚…ي باس『－～غـ غﾟف）｜ 

 غﾟ÷＞اعاتت في ت＋±ي［ غﾟع～ي～ م［ غﾟ≠＞『【ات و غﾟف）｜يا ب『）｝ت ع｀］ غﾟ『ق＞يات غヅحيائية فق～ غس『－～م／ػ7
ع｀ى ت＋｀يل غﾟ≠｝غد غﾟ±｀ي｀｝ثية وغﾟ｀ك＞ي＞ية غﾟ～غخ｀ة في ص＞اعة  غﾟ『ي تع≠لثة و باس『غギﾟバا カヂﾟ…ي≠ات غﾟ≠ف｜ 

 غﾟ『－｀’ م［ غﾟ×｝غئب カヅ『اج カ｝عية جي～ة م［ غﾟ｝تؽؼغﾟ｝تؽ و 

‖ﾟ 〕ﾟ±｜عة تكاث｜ガا وإمكاカية غﾟف）｜يات في غﾟ～تغسات غﾟ｝تغثية وغﾟكي≠ياش غﾟي≠ك［ ضف ت±『－～ـ ػ8 ＋ياتية ゚و
 『ギا في ضماﾞ［ م＋～ودةؼي≠ت＞
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غﾟك｜ي±｝ف｀في［ ｜ية طم＝ادغت حياتية( كاﾟب＞±｀ي［ و بع＝ギا ي＞『ج م｝غد م＝ادة ヂﾟحياش غギ】≠ﾟػ9
Griseofulvin  اؼوガ｜غي 

 ت±＝يف هﾝف“～يات

［〔カ ف） وضع／ ع～ةﾟيف غ＜÷』ﾟ ا وギاف×』ﾞيات م＞‖ غ｜ ドًاض｜ فق～ ص＞ف／ ضو＋ﾟق／ غ｛ﾟغاية غﾟ
ﾟف『｜ة ”｝ي｀ة غع『ب｜ت ض≠［ ケ‖ガ غﾟ≠≠｀كةر بع～ ( و Thallophytaض≠［ غﾟ≠≠｀كة غﾟ＞باتية طغﾟ】اﾟ｝سيات 

 ［ﾟعاﾟا غギوضع 〕ﾟذ(Whittakar, 1969)  م≠｀كة م±『ق｀ة و ］≠ة ض±≠－ﾟكات غ｀≠≠ﾟاـ غ〔カ ح±ب
غﾟ÷فات غﾟ『）｝تية  ﾟك＞ヴ ح±ب غﾟ『÷＞يف غﾟ＋～ي＼ غﾟ≠ع『≠～ ع｀ىو  Kingdom Mycetaeس≠ي／ 

Phylogenetic classification  فةؼ و｀』－≠ﾟاميع غ】≠ﾟق｜غبة بي［ غﾟقة غバي【اد عヅ تية｛（』ﾟقات غバعﾟغ
 ص＞ف／ غﾟف）｜يات ظﾟى ثバث م≠｀كات ガي:

1-Kingdom protoctista (Protista) 

 ت＝］ ケ‖ガ غﾟ≠≠｀كة غﾟف）｜يات غバギﾟمية غﾟ『ي ت『≠ي… بع～ـ وج｝د ج～غت خ｀｝え في غﾟ）｝ت غえ～±】ﾟو 
 :Phylaت＝］ ケ‖ガ غﾟ≠≠｀كة ع～ة شعب ﾟبバثم｝ديـ｝ غﾟ＋？يقي ضو غﾟكاذػ و غﾟ≠『≠】ل با

 Phylum: Myxomycota ػ1

 ｝ج｝د غﾟبバثم｝ديـ｝ غﾟ＋？يقي ح｜ غﾟ≠。ي×ةؼت『≠ي… ب
 Phylum: plasmodiophoromycota ػ2

バدغخل خ バًثم｝دي｝ـ يك｝ف م『）فバبﾟعائل و ت『≠ي… بأف غﾟي×ةؼيا غ。≠ﾟي‥ ح｜ غﾟ 
 Phylum: Dictyosteliomcota ػ3

ﾟ＞اتج م［ ت【≠ع ع～د م［ غドميبات غ Pseudoplasmodiumي『≠ي… باﾟبバثم｝دي｝ـ غﾟكاذػ 
 غﾟ『ي ت＞±اػ カ ｛＋カق）ة م｜ك…يةؼو 

 Phylum: Acrasiomycota ػ4

＜ﾟكاذػ غﾟثم｝دي｝ـ غバبﾟياػ تاي『≠ي… با±カمية ب～وف غバギﾟميبات غドم［ ت【≠ع ع～د م［ غ 〕ﾟ‖ج ك
 م｜ك…えؼ

2-Kingdom: Stramenopila 

 え｛＋م『≠ي… ي え｛｀ا ع｀ى ج～غت خギي｀｝ث تك｝ف ضب｝غس ت＝］ ف）｜يات ت『≠ي… باح『｝غئ｀±ﾟع｀ى غ
ك‖ﾟ〔 و  Whiplashغآخ｜ ضم｀‥ و  Tinselضح～ガ≠ا تي×ي  Heterokont م『باي＞ة م『＋｜كة ب±｝”ي［

غﾟ『ي تع『≠～ في غダساج ة و ض≠［ م【اميع ”＋｀بية معي＞ Separate Lineagesتع『ب｜ ك－）｝ط م＞ف÷｀ة 
 ガي:و  Phytaوج｝د غﾟ±｝ط غﾟ｜ي×ير ت＝］ ケ‖ガ غﾟ≠≠｀كة ع～دًغ م［ غﾟ×عب ع｀ى 

 Phylum: Oomycota ػ1
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غダب｝غس م『＋｜كة ب±｝”ي［ م『باي＞ة ر يك｝ف فيギا غﾟ】اﾟ‥ خي）ي غي｜ مق±］ طم～مج خ｀｝え(و 
Heterokontؼ 

 Phylum: Labyrinthulomycota ػ2

 غﾟ】اﾟ‥ ب×كل ضカابيب م『ف｜عة دغخ｀ギا خバيا غميبية ثغحفةؼ
 Phylum: Hyphochytridiomycota ػ3

‥ﾟا【ﾟج‖وت و  غ ケية ب～وف ضشبا｀－ﾟغ えغحاد ケع｀ى ضشبا え｛』＋يا م『＋｜كة ب±｝ط ق～ تバ－ﾟج‖وتر غ
 ؼTinselتي×ي  يموغح～ غما

3-Kingdom Fungi 

ﾟك［ غダب｝غس تك｝ف م［ غﾟ＞｝ز バيا م『＋｜كة في غﾟ）｝ت غﾟ『كاث｜え و ت＝］ ف）｜يات ق～ تك｝ف خ
(Isokont)  ‥｀ب×كل س｝ط خ｀في مف｜د ضمWhiplash ع｀ى كاتيي［ و ر え｛＋ي え｛｀－ﾟغت غ～】ﾟك｀｝كافر غ

غﾟغاﾟبية غﾟع〕≠ى يك｝ف غﾟ】اﾟ‥ ب×كل خي｝ط جي～ة غﾟ『ك｝ي［ م『ف｜عة ظما ب×كل م～مج خ｀｝え ضو مق±≠ةر 
 ت＝］ ع～دًغ م［ غﾟ×عب:

Phylum: Chytridiomycota-1        

えغحاد ‥ﾟا【ﾟا و  غギカج‖وت ضو ب～و ケية بأشبا｀－ﾟيا خ×كل خي｝ط م～مج ق～ يك｝ف بغバ－ﾟر غえ｛｀
 ضم×اج( ت『＋｜ؾ ب±｝ط وغح～ خ｀في ضم｀‥ؼغﾟ≠『＋｜كة طضب｝غس و 

Phylum: Zygomycota-2        

 あج＞±ي ب『ك｝ي［ ضب｝غس حاف〕ية غي｜ م『＋｜كة دغخل ح｝غفバﾟكاث｜ غ』ﾟر غえ｛｀ب×كل م～مج خ ‥ﾟا【ﾟغ
Sporangia …ي ب）｜يقة ت±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟي【يةؼغو ر غ×≠ﾟغ あغف｛＋ﾟج غ 

  Phylum: Glomeromycota  ػ3    

     غﾟ】اﾟ‥ ب×كل م～مج خ｀｝えر غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ب『ك｝ي［ ضب｝غس حاف〕ية غي｜ م『＋｜كة دغخل        
 あح｝غفSporangia   ى ش。بة م±『ق｀ة رﾟي【ية وف÷｀／ غ…ﾟف）｜يات غﾟبة ض≠［ ش。بة غ。×ﾟغ ケ‖ガ ／カكا     

غس『＞ادًغ غﾟى م〕ギ｜ غダب｝س وغﾟ～تغسات غﾟ【…يئية غﾟ≠ع『≠～ة ع｀ى ت『ابع غﾟق｝غع～ غﾟ＞『｜وجي＞ية في غﾟ｝ح～غت 
  غﾟ『ي بي＞／ ظف ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة س｀ك／ ”｜يقًا ت）｝تيًا خاصًا بギا ي－『｀ف ع［   rRNAغﾟ÷غي｜ة ﾟل 

      ؼغﾟف）｜يات غダخ｜ﾟ‖ﾟ う〔 وضع／ في ش。بة خاصة

Phylum: Ascomycota-4 

 مق±≠ةر تك｝ف ضب｝غس كي±ية دغخل كي‥ؼ خي｝طﾟ】اﾟ‥ ب×كل غ
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Phylum: Basidiomycota-5  

 ب｝غس باثي～ية خاتج ضو ف｝ؽ غﾟباثي～غتؼغﾟ】اﾟ‥ ب×كل خي｝ط مق±≠ةر تك｝ف ض

Phylum: Deuteromycota-6 

 ド يع｜ؼ فيギا غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±يؼ

ﾞ“ﾝكة هﾞ÷ي　يات مrotistaKingdom: P 

 Phylum: Myxomycotaش　بة هﾝف“～يات هﾝهامية 

＞ات غﾟ＋ية طحي｝غカات ج～ؿ ح｝ؿ م｝قعギا ض≠［ غﾟكائيات غバギﾟمية ق～ي≠ًا م】ات حي｜ة و ﾞاカ／ غﾟف）｜ 
｝تガا غえ～±】ﾟ غي｜ ذド 〕ﾟح『｝غئギا ع｀ى بع“ م≠ي…غت غﾟ≠【≠｝ع『ي［ م［ غﾟكائ＞اتر ظذ ضف ”ضو カباتات( و 

ث｜ية فギي ت×بヴ م】يバتギا ف±｀【『ヴ ضما ض”｝غتガا غﾟ『كا‖え ي×بヴ غﾟ＋ي｝غف م［ حي＼ ت｜كيبヴ و غﾟغえ｛｀－ﾟ غﾟ…غحف و 
 في غﾟ＞باتات ظذ ت＞『ج ضب｝غغًا مغ）اة ب【～تغف م＋～دة ق～ ت＋『｝え ع｀ى غﾟ±｀ي｀｝ثؼ

ﾟ‖ﾟ〔 ع｜ف／ غﾟف）｜يات غバギﾟمية ダوؿ م｜ة بأギカا ضحياش شبيギة باﾟف）｜ياتر ص＞ف／ غﾟف）｜يات 
 ［ﾟعاﾟقبل غ ］وؿ م｜ة مダ ميةバギﾟغDe Bary (1887)  اガا ض≠［ م【≠｝عة م±『ق｀ة ضس≠اギحي＼ وضع

وضعギا في تتبة خاصة  Bessy (1950)ظド ضف غﾟعاﾟMycetozoa  ［ﾟ＋ي｝غカات غﾟف）｜ية غ
Myxogastrales  ب『～غئيةドات غカي｝غ＋ﾟض≠［ غProtozoa  يات≠＋｀ﾟص＞ف غSarcodina ى ضفﾟر ظ

 ［ﾟعاﾟجاش غMartin (1961)  ف）｜ياترﾟم≠｀كة غ ］≠ا ضギمية م【≠｝عة قائ≠ة ب‖غتバギﾟف）｜يات غﾟفاع『ب｜ غ
＜÷』ﾟا ض≠［ م≠يضما ح±ب غギي＼ ・يك｝ف م｝ضع～＋ﾟي。يات｀ف غ｀（ﾟكة غ Kingdom: Potoctista 

(Protista) ي『≠】ل え～±ضو ج え｜＝ار ”｝ت خギا ”｝تي［ في دوتة حياتギﾞバ』ف）｜يات بامﾟغ ケ‖ガ …ر ت『≠ي
غカダ｝ية خاﾟية م［ غﾟ【～غت ي『＋｜ؾ وي『غ‖う باﾟبバثم｝دي｝ـ غえ‖ﾟ يك｝ف بギيئة ك『｀ة ب｜وت｝بバثمية م『ع～دة 

اث｜え يك｝ف ضب｝غغًا م『＋｜كة ب±｝”ي［ ضماميي［ كガバ≠ا م［ غﾟ＞｝ز غダم｀‥ غي｜ م『±اويي［ ”｝ت تكﾞاドميبا و 
ي『＋｝ؿ غﾟ）｝ت غえ～±】ﾟ ضHolocarpic  えغダث≠ات  ف غﾟف）｜يات غバギﾟمية م［ غカダ｝غز ك｀يةباﾟ）｝ؿر تك｝ 

 بأヴ｀≠ﾞ ظﾟى ت｜غﾞيب تكاث｜يةؼ

 غه÷ي「ها ت］هج／ها و 

باتات ＞ダوتغؽ وغダغ÷اف وبقايا غﾟف『｝ج～ ع｀ى غغﾟف）｜يات غバギﾟمية وغسعة غカド『×ات في غﾟ）بيعة 
ي÷ل ظﾟى ثم｝دي｝ـ ﾟي÷ل ظﾟى ضع｀ى غﾟ＞بات و خاصة في غﾟغاباتؼ ي…حف غﾟبバغﾟ≠『±اق）ة ع｀ى غダتد و 

ﾟك＞ギا تع『ب｜ حي｝غカية غﾟف）｜يات غバギﾟمية غي｜ م『）ف｀ة وド ت＝｜ غﾟ＞بات وغي｜ تمية غﾟ≠。ي×ة و  غダوتغؽؼ
ギاؼ ضガ≠ي『ギا خي｝”ギا م［ بك『ي｜يا وسب｝تغت ف）｜يات و ادفل ما ي÷حي＼ تب『｀ع ك Holozoicغﾟ≠。ي×ة 
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ة ع｀ى سيقاف م『≠ي…ة ضو جاﾟ±ةضج±اـ ث≠｜ية ثغ！ية غﾟ｀｝ف ق～ ت تت＋｜ غドق『÷ادية ق｀ي｀ةر و  ر ギﾟا ك｝ف م＋≠゚｝
ت＞±يقギا حي＼ ت〕ギ｜ ب×كل شع｜ م｀｝ف ي＞≠｝ ع｀ى غﾟ－×ب دقة ت｜كيبギا و بب تع～د ضﾟ｝غギカا و ；ي≠ة ف＞ية ب±

 ضو غﾟ≠｝غد غドخ｜うؼ

 ～ية ﾞﾝف“～يات هﾝهاميةهﾝ÷）ههﾝ±فات 

غ ガ｝ ك『｀ة ب｜وت｝بバثمية حية م『ع～دة غカダ｝ية خاﾟية م［ غﾟ【～غت ع～و  :Plasmodiumهﾝباجم］دي］م -هواا 
ب±بب ”｜يقة م。ي×『カ ド ケ‖ガ ヴ｜غケ ع｀ى غﾟ±）حؼ و  バثمير ﾟي‥ ヴﾟ شكل وح【］ ثاب／ ي…حفغﾟغ×اش غﾟب

 ケغف م－『｀فة ج‖غبةؼ م＋『｝غ｛ﾟثم｝دي｝ـ بأバبﾟغ ｜ギ〔ؼ يヴ＜اشئة ع＜ﾟية غ｜≠【ﾟيب غﾞغ｜』ﾟقل بعك‥ غ＋ﾟي｜ًغ في غ【ﾞ
 ヴـث في ع｜وقバاي『｝ب±ﾟياػ غ±カة غ｜ガتي＞يًا ي『≠ي… ب〕اバضو ج バًق～ يك｝ف سائCytoplasmic 

streaming ك｜＋ﾟغ ケ‖ガ ى وج｝د ب｜وتي［ قابل ت｜جعﾟق｀’ و ة ظ』｀ﾟ مية ي）｀قバギﾟف）｜يات غﾟب±اط في غカドغ
 ヴع｀يMyxomycin  ثم｝دي｝ـ ع｀ىバبﾟاتؼ ق～ ي『｝غج～ غカي｝غ＋ﾟت غバ＝ج｝د في ع｛≠ﾟب｜وتي［ غﾟغ ヴي×ب

ظド ع＞～ ド ي〕ギ｜ ｝ج～ في غﾟ『｜بة ضو دغخل غダخ×اػ وشق｝ؽ غﾟ±يقاف و غﾟ±）｝ح ”ي｀ة ف『｜ة حياتヴ ضو ق～ ي
 تك｝ي＞ヴ غダج±اـ غﾟ】≠｜يةؼ

غﾟ】≠｜ية  ガي م【≠｝عة شعي｜غت ع？ي≠ة ت｝ج～ دغخل غﾟ『｜غﾞيبو : Capillitiumهﾝ－ع～ية هﾞ±】ﾝة -ثانياا 
ف غﾟ－÷｀ة غﾟ×ع｜ية م［ حي＼ غﾟ×كل عة ضو ب±ي）ة ضو ب×كل شبكةر ت－『｀ع｀ى شكل خي｝ط ”｝ي｀ة م『ف｜ 

ガ｝ عباتة طو  Columella ضو باﾟع｝ي≠～ Peridiumغドت÷اؿ فق～ تك｝ف م『÷｀ة باﾟغバؼ غえ｜≠【ﾟ وغﾟ｀｝ف و 
دغخل غﾟ＋اف〕ة カف±ギا(ؼ ك≠ا ت－『｀ف غﾟ－÷ل غﾟ×ع｜ية م［ امل غﾟ＋اف〕ة غﾟ±ب｝تية و م＋～د ﾟ＋غد ع［ غم『～

ﾟل ”｀يقة غي｜ م『÷｀ة با÷－ﾟق～ تك｝ف غ 〕ﾟ‖ار كギك｀‥ ضو ع～ـ غح『｝غئﾟا ع｀ى مادة غギع｝ي≠～حي＼ غح『｝غئ 
 ؼHemitrichiaر Arcyriaك≠ا في ف）｜  Elatersضو غﾟغバؼ ف『ع｜ؼ ع＞～ئ‖ بشش 

ﾟبバثم｝دي｝ـ بع～ فق～ﾟ ケ｀≠اش حي＼ ت『｜سب م｝غد م‖غبة م－『｀فة دغخل ت＞×أ غﾟ－÷ل غﾟ×ع｜ية في غ
ケ‖ガ غﾟ≠｝غد ت±اع～ ع｀ى تك｝ي［ غﾟ－÷｀ةؼ فائ～ة ケ‖ガ غﾟ－÷｀ة ガي و ف【｝غت ع～ي～ة ت『ك｝ف في غﾟبバثم｝دي｝ـ 

ت＋｜ي｜ غﾟ±ب｝تغت بع～ ギ】＝カا حي＼ ギﾟا غﾟقاب｀ية ع｀ى غم『÷اخ غﾟ｜”｝بة في…دغد ح【≠ギا م±ببة ضغ）ًا 
 ت＋｜ت غﾟ±ب｝تغتؼ…ؽ غﾟغバؼ غえ｜≠【ﾟ و ي±اع～ ع｀ى ت≠ دغخ｀ياً 

ضカ｝ية  حاドً تعاカيبع～ تك｝ي［ غﾟ－÷｀ة غﾟ×ع｜ية  :Spore formationتك］ي〔 هﾝ＋ب］ثهت -ثاﾝ』اا 
ت『＋｝ؿ ظﾟى سب｝تؼ غﾟ±ب｝تغت ～ض كل カ｝غة بإحا”ة カف±ギا بغバؼ و ثم｝دي｝ـ غカق±اـ غي｜ مباش｜ ت］ تبバغﾟب

｜وؼ في غﾟ『×－ي’ر ギﾟا غﾟق～تة ع｀ى مقاومة غﾞ〔ﾟ｜وية ضو بي＝｝ية ذغت ضﾟ｝غف م－『｀فة ثغ！ية ي±『عاف بギا 
 غﾟ－اتجية كاي『ي＞يةؼية و ث＞ائي ضو ثバثي ﾟ）بقات غﾟ～غخ｀ية س｀ي｀｝ث غﾟغي｜ مバئ≠ة ف『≠『｀〔 ج～غتًغ 
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بع～ カ＝ج غﾟ）｝ت غﾟ え｜＝－ﾟ｀ف）｜يات غバギﾟمية يب～ض : Fruiting bodiesهﾝ「～هﾜيب هﾝ』÷～ية -ثهبعاا 
غﾟ『ي تك｝ف ح～ ضو ضﾞ】｜ م［ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية و ≠｀ヴ ظﾟى وغغﾟ【±］ بأﾞ ؿتك｝ي［ غダ”｝غت غﾟ『كاث｜ية حي＼ ي『＋｝ 

 ع｀ى ثバث ضشكاؿ ガي:

ت『ك｝ف بأع～غد م｀］ و  2ػ1…ي～ غتتفاعギا ع［ ガي صغي｜ة ド ي: و Sporangiaع｀ب غﾟ±ب｝تغت  ػ1
 え｜≠ؼ ثバب｝تغت عادة بغ±ﾟغح～ ت＋اط ع｀ب غ｛ﾟثم｝دي｝ـ غバبﾟبي｜ة م［ غﾞPeridium ر ق～ تك｝ف

ة ع｀ى حامل م『≠ي …ؼ ت－｜ج ع｀ب غﾟ±ب｝تغت عادة م［ قاع～ة غ×ائية جاﾟ±ة ضو م＋≠゚｝
Hypothallus  ع｀بةؼ ضم】｀ةﾟبا ょي＋≠ﾟؼ غバغﾟك｀‥ ب×كل ب｀｝تغت ع｀ى غﾟت；يقةؼ ق～ ي『｜سب غ

〕ﾟع｀ى ذ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Arcyria                                                Stemonitis 

 

 

ﾟك＞ギا تك｝ف : وガي ت×بヴ ع｀ب غﾟ±ب｝تغت غﾟ【اﾟ±ة و Plasmodiocarpsغﾟ】≠ات غﾟبバثم｝دية  ػ2
ت－『｀ف م［ غﾟ＋اف〕ة غﾟ±ب｝تية ギا غﾟبバثم｝ديـ｝ غカ え‖ﾟ×أت م＞ヴ و م『ف｜عة شبكية ت×بヴ في تف｜ع

バـث في بضي＝ًا في ضギカا تك｝ف غي｜ م『＞ا（｜ةؼ ت＞×أ غﾟ】≠ات غﾟبバثم｝دية بع～ ضف ي『｜ك… غﾟب｜وت｝ 
ヴ غ×اًش ويف｜  ﾟ｀بバثم｝دي｝ـبع“ غﾟع｜وؽ غﾟ｜ئي±ة  ت；يقًا ث］ ت『＋｝ؿ غカダ｝ية في ケ‖ガ ث ح゚｝

غﾟع｜وؽ ظﾟى سب｝تغتؼ ق～ تك｝ف غﾟ】≠ات غﾟبバثم｝دية م『ع｀قة ب－ي｝ط ت；يقة ع｀ى غﾟ±）ح غﾟ±ف｀ي 
 〕ﾟتقة م】اؿ ع｀ى ذ｛｀ﾟHemitrichia serpulaؼ 
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ح｝غفあ سب｝تية  ガي ت｜غﾞيب كبي｜ة غﾟ＋【］ مك｝カة م［: و Aethalia＞اجية( ±غドي】اﾟيا طغﾟ】≠ات غﾟ ػ3
】اﾟيا يف غﾟ＋｝غفあ ض］ غドبغバؼ وغح～ م×『｜ؾؼ ي≠ك［ تطية ج～تغم＋ا”ة م｀『＋≠ة مع بع＝ギا و 

 ؼLycogalaر Fuligoغﾟ｝غح～ة ب×كل ف÷｝خ حاوية ﾟع～د غﾟ＋｝غفあ دغخ｀ギاؼ م】اؿ 

 

＋｝ؿ غﾟبバثم｝ديـ｝ غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة ي『في غバ＋ﾟت غドع『يادية و  :Sclerotiaهأج＋ام هﾝ】『～ية -خام＋اا 
ﾟك＞ヴ ت＋／ غﾟ〕｜وؼ غﾟغي｜ مバئ≠ة م】ل غカ－فاد دتجة غﾟ＋｜غتة ضو غﾟ【فاؼ ضو カفاذ ج±］ ث≠｜え و  ظﾟى

 え｜】＋ﾟغ ［±】ﾟى ت｜كيب ص｀ب غي｜ م＞『〕］ ي～عى غﾟثم｝دي｝ـ ظバبﾟية ي『＋｝ؿ غﾟغ‖غش ضو ح≠｝ضة عاﾟغ
 ب×كل غﾟف）｜يات غバギﾟمية ت×『يق～ دة ﾟ＋ي［ ع｝دة غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ةؼ و غえ‖ﾟ يبقى ساﾞ＞ًا ﾟ≠～ة غي｜ م＋～و 

 ؼضج±اـ ح【｜ية ف『ع『ب｜ وسي｀ة ت×『ية
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 تق＋ي〕 صف هﾝف“～يات هﾝهامية

 في［:يق±］ صف غﾟف）｜يات غバギﾟمية ظﾟى ت＋／ ص

 Subclass: Ceratiomyxomycetidaeت】ت صف خاثجية هﾝ＋ب］ثهت -1

ي＝］ ف）｜يات バガمية ت＋≠ل سب｝تغتギا خاتج غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ع｀ى ضش｝غؾ م＞ف÷｀ة ف｝ؽ غﾟ『｜كيب و 
 ｜≠【ﾟكيب غ｜』ﾟؼ غえ ًا وカبًا وم】？بًا ضحياﾟيك｝ف قائ≠َا وم『ف｜عًا غا え｜≠【ﾟب｝تغت ك≠ا غ±ﾟبا ょؼ ي＋يバي｝ج～ غ ド

ج＞‥ وغح～ ي＝］ ع～دًغ ح～ة و غガ え‖غ غﾟ『＋／ صف ع｀ى تتبة وغح～ة وعائ｀ة و في غﾟ≠【اميع غドخ｜うؼ ي＋｝ 
 م［ غカダ｝غز:

Order   Ceratiomyxales 

Family   Ceratiomyxaceae 

e.g. Ceratiomyxa fruticulosa 

 

 ج＋〕 ث÷～い خاثجي هﾝ＋ب］ثهت

 Subclass: Myxogastromycetidaeت】ت صف دهخﾞية هﾝ＋ب］ثهت -2

ي＝］ ف）｜يات バガمية ت＋≠ل سب｝تغتギا دغخل غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え غえ‖ﾟ يك｝ف م＋ا”ًا بغバؼ م『≠ي…ؼ و 
 ي×≠ل ガ‖غ غﾟ『＋／ صف خ≠‥ تتب ガي:

غﾟ『｜غﾞيب غﾟ】≠｜ية تك｝ف ضح～ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة فات＋ة غﾟ｀｝ف و  : تك｝ف سب｝تغتOrder: Liceales ػ1
カダي ذك｜ت سابقًا و غ』ﾟفة غ｀』－≠ﾟع｀ى كاب｀×｝غز غ え｛』＋ت ド ي］ ح？يقي ي±≠ى كاب×｀ي］ كاذػ

Pseudo cepillitium تبة｜ﾟغ ケ‖ガ غز｛カض ［ガب｝تغتؼ ض±ﾟغ ］ي『ك｝ف م［ خي｝ط ضو صفائح بي: 

 Lycogala ياﾟا ب×كل غثياギفي え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟيك｝ف غ え‖ﾟغ 
 Dictydium  ا ب×كلギفي え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟيك｝ف غ え‖ﾟع｀ب سب｝تغتؼغ 
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                Lycogala                                                 Dictydium 

ガي ضصغ｜ غﾟف）｜يات : وガ｝ تتبة صغي｜ة ت＝］ ضتبعة ضカ｝غز و Order: Echinosteales ػ2
 ［±】ﾟا مغ｀〕ةر غギカبية ج～تغガف وتدية ضو صف｜غش ذ｛｀ﾟة غ』ガمية ح【≠ًا تك｝ف سب｝تغت باバギﾟغ
 ［±】ﾟغ ］ا في م｜ح｀ة مبك｜ة م［ تك｝يギفي え｜≠【ﾟغت غ～】ﾟب×كل ع｀بة سب｝تغتر ي－『في غ え｜≠【ﾟغ

『≠ي…ة غえ｜≠【ﾟ ف『ك｝ف غﾟ＋اف〕ة غﾟ＞اض【ة عاتية ع｀ى غﾟ～وغـ ق～ تك｝ف غﾟ－÷｀ة غﾟ×ع｜ية وغض＋ة و م
 ؼEchinostelium minotumو ق～ تك｝ف غث｜ية في بع“ غカダ｝غزؼ م】اؿ 

ة ضو جاﾟ±ة و  غﾟ『｜غﾞيب غﾟ】≠｜ية م［ カ｝ز: Order Trichiales ػ3 ق～ تك｝ف ع｀ب غﾟ±ب｝تغت م＋≠゚｝
ب×كل بバثم｝دي｝كاتػؼ غﾟ－÷｀ة م｝ج｝د في كافة غダف｜غد خي）ية غﾟ×كل ص｀～ة ضو ضカب｝بية カاع≠ة 

ر غﾟ±ب｝تغت ت〕ギ｜ بأﾟ｝غف ثغ！ية ب｜تقاﾟيةر ح≠｜غشر ＋｝え ع｀ى ع｝ي≠～”｀يقة ضو م『＋～ة ド تضو خ×＞ة 
 ؼHemitrichiaر Arcyriaصف｜غشؼ م】اؿ 

د ظﾟى غﾟب＞ف±【ي ما بي［ غダس｝  ≠『اث ب±ب｝تغتギا غﾟ～غﾞ＞ة غﾟ｀｝ف ت『｜غوح: تOrder: Stemonitales ػ4
ر ق～ ي『｜سب غﾟك｀‥ في قاع～ة غﾟع｀بة غﾟ±ب｝تية غﾟغامقر غﾟ－÷｀ة وغﾟغバؼ غي｜ م『ك｀±اف

(Hypothallus) ف خي）ية ضو شبكيةؼ م】اؿ｛｀ﾟة غ＜ﾞة دغ｀÷－ﾟؼ غStemonitisؼ 

: غﾟ±ب｝تغت س｝دغش غﾟ｀｝ف ظﾟى غتج｝غカية ضو ب＞ف±【ية غامقة ي｝ج～ غﾟك｀‥ Order Physarales ػ5
ب｝ف｜ة ع｀ى غバؼ غﾟع｀بة غﾟ±ب｝تية ضو غﾟ－÷｀ة ضو غﾟ＋امل و ق～ يغ）ي كافة غﾟ『｜غﾞيب في صف 

 ؼPhysarumوغح～ م】اؿ 

 Life cycleة هﾝف“～يات هﾝهامية  دوثة حيا

 (Resting spores)تب～ض دوتة حياة غﾟف）｜يات غバギﾟمية ب÷｝تة عامة بإカبات غダب｝غس غﾟ±اﾞ＞ة 
غﾟ〕｜وؼ غﾟبيئية غﾟ≠ؤث｜ةر غﾟ～تجة غﾟ＋｜غتية غﾟ≠】｀ى ت×≠ل カ｝ز غﾟف）｜ر سヴ』ﾟバر و  ت＋／ （｜وؼ معي＞ة

ؼ ي＋～ث غカヅبات ضما ب『≠…ؽ غﾟ【～غت ضو م［ خバؿ 7ػ4.5غﾟ｜ق］ غギﾟي～توجي＞ي ـ و °30ػガ22ي  カデﾟبات
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خバيا ظما م『＋｜كة ب±｝”ي［ غي｜ م『±اويي［ باﾟ）｝ؿ م［  4ػ1ي＞『ج كل ب｝س ساﾞ［ ع～د ثقب صغي｜ ・يヴر 
ت＋／ （｜وؼ ت｝ف｜ ت”｝بة معي＞ة في  Swarm cellsغﾟ＞｝ز غﾟ≠｀±اش ت『÷ل ب≠ق～مة غバ－ﾟيا غﾟ『ي ت±≠ى 

ؼ ت『＋｜ؾ ケ‖ガ غバ－ﾟيا バガMyxomoebaمية  ي＞ب／ غﾟب｝س غﾟ±اﾞ［ مك｝カًا غميبات‥ ذﾟ〔 بعكةر و غﾟ『｜ب
 2ضو  Swarms cells 2غفقة ج＞±يًا ب×كل ضثوغج طة م［ غﾟ…م［ ث］ ت『＋～ غバ－ﾟيا غﾟ≠『｝ ف『｜ 

Myxamoeba ي＋～ث・ )Plasmogamy  ية｛カダماج غ～カث］ غKaryogamy  غة｛カ يカق＋ةر تعاバﾟفي غ
ﾟغバﾟق±امات غカドي）ية ق＋ة س｀±｀ة م［ غ－ﾟوية غ｛＜Mitosis  ية ث＞ائي｛カドثم｝دي｝ـ م『ع～د غバا بギ＜ي＞『ج ع

غﾟكامل ظﾟى ت｜غﾞيب تكاث｜ية ثم｝دي｝ـ يب～ض باﾟ『＋｝ؿ غﾟ『～تي【ي و ؼ ع＞～ カ＝ج غﾟبバغﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية
ド ド غف م－『｀فة خاصة ج＞±ية( بأشكاؿ و  ج＞±ية طث≠ات｛ﾟيًا بضﾟق±امًا غخ『…غカية غ｛カドي غカز بع～ غف تعا｛＜ﾟا
ت『＋｝ؿ ظﾟى ضب｝غس ض≠［ غﾟغバؼ غえ｜≠【ﾟ بق｀يل م［ غﾟ±اي『｝بバـث وج～غت م『≠ي… و  (1n)ت＋اط كل カ｝غة  ث］

 في غﾟ】≠اتؼ

 

 
                             دوثة حياة هﾝف“～يات هﾝهامية هﾝعامة

                                     

2-Phylum: Plasmodiophoromcota 

       Class: Plasmodiophoromycetes 

         Order: Plasmodiophorales         

            Family: Plasmodiophoraceae       
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 هﾝ±فات هﾝعامة

ي÷يبギا باتيةر تギاج］ غﾟ＞باتات غﾟ｜غ；ية و ظج Endoparasiticي＝］ ف）｜يات バガمية دغخ｀ية غﾟ『）فل  ػ1
 غﾟف）｜يات غﾟ≠ائيةؼو  ÷اديةر ك‖ﾟ〔 ت『）فل ع｀ى غﾟ）＋اﾟببأم｜غد مギ≠ة غق『

 ضガ］ غダم｜غد غﾟ『ي ت±ببギا ضカ｝غعガ ヴي: ػ2

【 ػ ض ｛゚÷ﾟوت غ‖】ﾟيبية و م｜د غ｀÷ﾟعائ｀ة غﾟباتات غ＜ﾟ يةカة اカاギ｀ﾟا غギ≠ガضClub root disease of 

Cruciferea  ف）｜ وﾟغ ヴي±بب え‖ﾟغPlasmodiophora brassicaeؼ 

え ي±ببヴ غﾟف）｜ غﾟ‖و  Powdery scab of Potatoesم｜د غﾟ【｜ػ غﾟ～；يقي ع｀ى غﾟب）ا”‥   ػ ػ
Spongospora subterraneaؼ 

م『÷｀ي［ و  ت『≠ي… ضف｜غد ガ‖غ غﾟ÷ف ب『ك｝ي［ سب｝تغت م『＋｜كة ث＞ائية غダس｝غط م－『｀في［ في غﾟ）｝ؿػ3
 ب≠ق～مة غﾟ±ب｝ت غﾟ≠『＋｜ؾ ت－『｜ؽ غﾟ×عي｜غت غﾟ【‖تيةؼ

ا يك｝ف ظمت ي『ك｝ف ك｀يًا دغخل ج±］ غﾟعائل و ج±］ غﾟف）｜ يك｝ف ب×كل بバثم｝دي｝ـ م『ع～د غカド｝ية عاػ4
 غﾟك｜م｝س｝مية ضو ث＞ائي غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةؼ ضحادえ غﾟ≠【≠｝عة

 Plasmodiophora brassicaeدوثة حياة هﾝف“～  -1

 ｜≠ﾟ بب±≠ﾟبعغ｛÷』ﾟد ضي＝ًا ب≠｜د غ｜≠ﾟية وي±≠ى غカا】 ｛゚÷ﾟوت غ‖】ﾟد غ Finger and 

toe disease فاخ』カب×كل غ ヴضع｜غض ｜ギ〔وت وق｝غع～ حي＼ ت‖】ﾟيقاف ات ك｜وية ضو مغ゚…ية ع｀ى غ±ﾟغ
『±｜ػ غﾟف）｜ ظﾟى ت÷بح غي｜ م＞『〕≠ة تع）ي م＞〕｜ غダصابعؼ يومع ت）｝ت غﾟ≠｜د ت『＝－］ غﾟ【‖وت و 

ガي ك｜وية غﾟ×كل ضحادية ÷ابة وع＞～ئ‖ ت＞）｀ق غﾟ±ب｝تغت غﾟ±اﾞ＞ة و ت＋｀ل غﾟ【‖وت غﾟ≠غﾟ『｜بة ع＞～ م｝ت و 
 ｜〔ﾟا م［ غギك｜وم｝س｝مية م＋ا”ة ب【～غت كاي『ي＞ي ضم｀‥ يقيﾟعة غ｛≠】≠ﾟغة ضحادية غ｛＜ﾟئ≠ة وؼ غيغバ≠ﾟغ ｜

غﾟعائل في  م『＋｜كًا يギاج］ ع＞～ما ت＋ي［ غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة ت＞ب／ ﾟيع）ي كل م＞ギا سب｝تغً ﾟف『｜غت ”｝ي｀ةؼ و 
［ م［ غﾟ＞｝ز غダم｀‥ ضح～ガ≠ا ”｝يل وغآخ｜ ”｝ت غﾟبادتةؼ غﾟ±ب｝ت غﾟ≠『＋｜ؾ ك≠】｜え غﾟ×كل ذو س｝”ي

ドب｝تغت كي ت±بح و ب～ ضف ي『｝فق÷ي｜ر و±ﾟغ ケ‖ギﾟ اش≠ﾟعائلؼ ت＋～ث غ｜ غﾟاج≠ة ت÷يب غギ≠صابة بヅ
ﾟعي｜غت غ×ﾟعائل ع＞～ م＞）قة غﾟؾ ج～غت غ｜＋』≠ﾟب｝ت غ±ﾟب×｜ة و غﾟيا غバي±＋ب  حي＞ئ‖  【‖تية ضو خ｀ية م［ خ

ي～خل ك『｜كيب غﾟ±ب｝ت ع［ ج～غتケ و  ي＞ف÷ل بع～ ذﾟ〔 ب｜وت｝بバس／تقيق و س｝”يヴ وي＋يカ ょف±ヴ ب【～غت 
ع～ة غカق±امات カ｝وية  س｜عاف ما ي『＋｝ؿ カ『ي【ةو  Myxamoebaحي～ غﾟ＞｝غة ي±≠ى غميبا バガمية غميبي و 

ع＞～ وص｝ؿ ～تي【يًا ح『ى ي≠ヂ خ｀ية غﾟعائلؼ و عادية ظﾟى بバثم｝ديـ｝ ع～ي～ة غカダ｝ية ي…دغد في غﾟ＋【］ ت
غﾟبバثم｝دي｝ـ م｜ح｀ة غﾟ＞＝ج ي『【…ض ظﾟى وح～غت ضحادية غﾟ＞｝غة ك｜وية غﾟ×كل ي＋اط كل م＞ギا بغ×اشر ث］ 
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ﾟا كل وغح～ة ظガ～ث م｜غت ت『＋｝ؿ بعバغة م｜تي［ ضو ث｛＜ﾟا سب｝تغتت＞ق±］ غギ＜ى حاف〕ة سب｝تية ت『＋｜ت م 
ت±『）يع ضف ت±بب ظصابات ج～ي～ة تعي～ غﾟ～وتة غバﾟج＞±يةؼ ضما في م『＋｜كة ظﾟى غﾟ－اتج ج±］ غﾟعائل و 

سب｝تية ظカ≠ا  ط غﾟبバثم｝ديـ｝ ド ت『＋｝ؿ ظﾟى ح｝غفあ【ة ت【… اتضف بع“ غﾟ｝ح～غت غﾟ＞ غﾟ～وتة غﾟ【＞±ية ・يع『ق～
／ ظﾟى ع～د م［ غダم×اج غﾟ≠『＋｜كة ت＋／ غﾟ〕｜وؼ غي｜ ظﾟى ح｝غفあ م×ي【ية ي＞ق±］ دغخ｀ギا غﾟب｜وت｝بバس

ظﾟى غバ≠ﾟئ≠ةؼ غダم×اج غﾟ≠『＋｜كة تك｝ف ك≠】｜ية غﾟ×كل ث＞ائية غダس｝غط ت＞）｀ق م［ غﾟ×عي｜غت غﾟ【‖تية 
ة غﾟ『ي تك｝ف في ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مي غﾟ『｜بة ث］ ت＞～مج ب×كل ضثوغجؼ カات【ギا ت『ك｝ف غﾟ…غيك｝ت

ت『＋｝ؿ ظﾟى غميبا バガمية غﾟ【‖تية م｜ة غخ｜う تفق～ ضس｝غ”ギا و قギا ﾟ｀×عي｜غت ﾟك［ بع～ غخ『｜غغﾟب～غية م『＋｜كة و 
( ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةر ت＞『قل م［ غﾟ×عي｜ة غﾟ【‖تية ظﾟى ضカ±【ة غﾟق×｜ة ﾟ｀【‖ت ث］  طبバثم｝ديـ｝

バ－ﾟا م［ غガ｜ق×｜ة ضو غيﾟيا غバكافي و ت±『ق｜ وق『يًا في خﾟغ‖غش غﾟا باガ…ギ】ي ت』ﾟثم｝دي｝ يا غバى بﾟـت＞≠｝ ظ 
 ب｝سا”ة غカق±اـ カ｝غتギا غﾟ≠『ك｜تؼ

ث］ ت『＋ف… غバ－ﾟيا غﾟ≠【اوتة  Hypertrophyظف خ｀ية غﾟعائل غﾟ≠÷ابة ي＋～ث بギا ت＝－］  
م≠ا يؤدえ ظﾟى ضع｜غد غﾟ ［－＝』ﾟ｀【‖وت  ﾟHyperplasia｀－｀ية غﾟ≠÷ابة ع｀ى غカドق±امات غﾟ≠『ك｜تة 

غﾟ『ي تق｝ـ باﾟ≠＋اف〕ة ع｀يヴؼ ضما  غﾟ≠÷ابةؼ ع＞～ما ي÷ل غﾟبバثم｝ديـ｝ دتجة غﾟ＞＝ج فإヴカ ي≠ヂ خ｀ية غﾟعائل
 えو｛カバﾟوت غ～ﾟا ت≠｜ ب～وت خاخ يع｜ؼ باギカفإ ヴية ・ي｛カダغA karyote phase  ي－『في ヴﾟバخ え‖ﾟغ

غﾟ【±］ غﾟ＞｝وえ حي＼ ضف ضغ｀ب غﾟك｜وماتي［ ド يأخ‖ غﾟ÷بغة غﾟ＞｝وية غドع『يادية ث］ يعقب ذﾟ〔 غﾟ＋اﾟة 
ؿ غﾟب｜وت｝بバس／ ظﾟى ك『｀ة ك｜وية تع｜ؼ باﾟ±ب｝تغت ث］ ي『＋｝ غドع『يادية カヂﾟ｝يةؼ ي＋～ث غカドق±اـ غドخ『…غﾟي 

ت ケ‖ガ كل سب｝ت ي＋｝え ع｀ى カ÷ف غﾟع～د م［ غﾟك｜وم｝س｝ماتر ت『＋｜  Resting sporesغﾟ±اﾞ＞ة 
 م｝ت غﾟب＞ات ﾟ『عي～ غﾟ～وتة م［ ج～ي～ؼغﾟ±ب｝تغت بع～ ت＋｀ل غﾟ【‖ت و 
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 Plasmodiophora brassicaeهﾝف“～ دوثة حياة هﾝف“～             

 Powdery scab disease of Potatoم～ذ هﾝ『～ب هﾝ／・يقي ﾞﾝب“ا’ا -2

 Spongospora subterraneaغﾟف）｜ غﾟ≠±بب 

 دوثة هﾝ】ياة

 ガPlasmodiophora｝ ي≠｜ ب～وتة حياة شبيギة ب『｀〔 ﾟ｀ف）｜ ي÷يب غﾟف）｜ دتカات غﾟب）ا”ا و 

brassica  ابة÷≠ﾟات غカت～ﾟيئة ب】｜غت د；يقة ع｀ى س）ح غガ ع｜غد ع｀ىダغ ｜ギ〔م＋『｝ية ع｀ى حي＼ ت
غﾟ≠｝ج｝دة في  ت＞ب／ غﾟ±ب｝تغت غﾟ±اﾞ＞ةﾞ＞ة م『【≠عة في ص｝تة ك｜غت ج｝فاش و ﾞ『ل م［ غﾟ±ب｝تغت غﾟ±ا

ع＞～ما ي［ م－『｀في［ ت±بح في ماش غﾟ『｜بة و غﾟ『｜بة ع＞～ ت｝ف｜ غﾟ≠اش ﾟ『ع）ي سب｝تغت م『＋｜كة ذغت س｝”
غﾟب）ا”ا ع［ ”｜يق  دتカاتت÷ادؼ غﾟ×عي｜غت غﾟ【‖تية ﾟ｀عائل تفق～ ضس｝غ”ギا ث］ ت－『｜قギا ضو ق～ ت～خل ظﾟى 

بバثم｝ديـ｝  تق±］ カ｝غتギا ﾟ『ك｝ف غﾟ≠『＋｜ؾ ظﾟى غميبا バガمية ت＞≠｝ و ؼ ث］ ي『＋｝ؿ غﾟ±ب｝ت غﾟ【｜وح وغﾟع～ي±ات
ي…دغد في غﾟ＋【］ ح『ى ي≠ヂ خ｀ية غﾟعائل ث］ ي『【…ض ﾟي『＋｝ؿ ت～تي【يًا ظﾟى ضﾞياج ع～ي～ غカダ｝ية ي＞≠｝ و 

حي＼ تك｝ف م±『ع～ة ヅصابة ج～ي～ةر 『｜بة م［ ケ‖ガ غﾞダياج ت＞）｀ق غﾟ±ب｝تغت ظﾟى غﾟغﾟ≠『＋｜كة و ﾟ｀±ب｝تغت 
ة ي＞『ج ع＞ギا ت≠…ؽ خバيا غﾟب×｜ة وتك｝ي［ ب】｜غت カ『ي【ة デﾟصابة ت＞『بヴ خバيا غﾟعائل ف『ق±］ غカق±امات ع～ي～و 
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ت±｀〔 『－‖ غﾟ±ب｝تغت غﾟ≠『＋｜كة ضثوغجًا و ق～ تصابة في غﾟ）بقة غﾟ±）＋ية ﾟ｀～تカة و ب‖ﾟ〔 ت＞＋÷｜ غヅم｜تفعة و 
ت±『）يع ب～وتガا مギاج≠ة غﾟعائل باドخ『｜غؽ غﾟ≠باش｜ ﾟ｀×عي｜غت س｀｝ؾ غダم×اج ف『ك｝ف غバﾟق＋ة غﾟ『ي 

ﾟ〔 غカق±امات ع～ة ت＞ق±］ غカダ｝ية بع～ ذـ ث＞ائي غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية و غﾟ【‖تية ث］ ي『ك｝ف غﾟبバثم｝دي｝ 
【≠｝عة غﾟك｜م｝س｝مية م＋ا”ة تك｝ف ب‖ﾟ〔 ضﾞياج سب｝تية ت＋｝え ع｀ى سب｝تغت ضحادية غﾟ≠ضح～ガا غخ『…غﾟي و 

 Spongosporaغت ببع＝ギا ع｀ى ガيئة ك｜غت غسف＞【ية غﾟ×كل م≠ي…ة ﾟ【＞‥ ت｀『÷ق غﾟ±ب｝ت ب【～غت و 
 م＞ギا غش『ق غドس］ؼو 

 Stramenopila   :Kingdomة هﾝ＋「～همي＝］بيا كﾞم÷

バغمي＞｝بي｜』±ﾟف م≠｀كة غﾟي ت×≠ل  ت『أ』ﾟف）｜يات غﾟم［ شعب غHyphochytriomycota 

Oomcota وLabyrinthulomycota  ］اويي±』≠ﾟي［ غي｜ غ”｛±ﾟب ذغت غﾟا＋（ﾟى غﾟضافة ظヅبا
(Heterokont)  بيئيﾟغ ヴاب×』ﾟغي『｝ماتر ظف غ～ﾟبية وغガ‖ﾟب＞ية غﾟب غﾟا＋（ﾟب＞ية وغﾟب غﾟا＋（ﾟي ت×≠ل غ』ﾟوغ

｝ガا في دتغساتギ］ غえ｜ギ〔≠ﾟ و و  ”بيعة غﾟ『غ‖ية ガي غﾟع｝غمل غﾟ『ي جع｀／ م『－÷÷ي غﾟف）｜يات ي『＞ا゚و
 ةؼيباع『باتガا ف）｜يات غي｜ ح？ي？

 

 Phylum: Oomycotaش　بة هﾝف“～يات هﾝبي×ية 

カダ｝غز غﾟب～غئية カ｝عًار ت。ي‘ غ 800ػ500ح｝غﾟي  Oomycotaت＝］ ش。بة غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية 
×ة تمية ع｀ى غﾟبقايا ر بع＝ギا ي。ي‘ م。يWater moldsفاف غﾟ≠ياケ م＞ギا في غﾟ≠اش وت±≠ى بأع

م＞ギا ما ي『）فل ع｀ى غﾟ）＋اﾟبر ضما غカダ｝غز غﾟ≠『）｝تة ف『。ي‘ ب）｜يقة غﾟ『）فل غﾟ＋ي｝غカية وغﾟ＞باتيةر و 
 Downey mildewبي ضم｜غضًا مギ≠ة كأم｜غد غﾟبياد غﾟ…غغヅجباتえ ع｀ى カباتات ضتضية م±ببة ギﾟا 

diseases  بي“ وダض غ～÷ﾟضم｜غد غWhite rust diseasesؼ 

）بيعة غﾟ－ي）ية يات ب±بب غﾟﾟف『｜ة ”｝ي｀ة غع『ب｜ت ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة م［ غダحياش غﾟ～；يقة ف）｜ 
～ガا ع［ عبفات ع～ي～ة ت≠『｀كギا ケ‖ガ غダحياش تتغ‖ي『ギا غドم『÷اصيةر ﾟك［ ث≠ة صﾟ『｜كيبギا غﾟ【±≠ي و 

 غﾟف）｜يات م＞ギا:

توك±ي ～ﾞ｀｝كاف وغﾟ＋ام“ غドمي＞ي ガيػ『أﾟف م［ غﾟك｀｝كاف طبي『اغخ『バؼ ت｜كيب غﾟ【～غت حي＼ ضヴカ ي ػ1
ي［( وغﾟ±｀ي｀｝ث و   ةؼيヴ غﾟف）｜يات غﾟ＋？ي？‖え ت『≠ي… بكاي『ي［ غドﾟ ي＋『｝え ع｀ى غﾟب｜゚و

う｛カ غバ－ﾟيا ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية ع｀ى عك‥ غﾟف）｜يات غﾟ『ي ي±｝دガا وج｝د غう｛＜ﾟ غحادية  ػ2
 غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةؼ



 

34 
 

ガ≠ا تي×ي ”｝يل م『【ヴ ظﾟى غダماـ شي｝ز غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة غﾟ『ي ت≠『｀〔 س｝”ي［ غي｜ م『≠اث｀ي［ غح～ ػ3
 ؼChromista｀－｀ف و ガ‖غ م×ابﾟ ヴ≠ا ت≠『｀كヴ ضحياش م≠｀كة غآخ｜ ضم｀‥ ق÷ي｜ م『【ﾟ ヴو 

 غカب｝بيةؼ (Cristae)غح『｝غش غﾟ≠اي『｝ك｝カ～تيا ع｀ى غカبعاجات دغخ｀ية  ػ4

ガي غダب｝غس غﾟ【＞±ية ギﾟا ع［ ”｜يق ت｀？يح غﾟبي｝د في و  Oosporesتك｝ي＞ギا ヂﾟب｝غس غﾟبي＝ية  ػ5
 ؼAutheridiaب｝غس）ة غカド】｜ي～غت  Oogoniumغﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية 

 غﾟ【…يئيةؼو غドخ『バؼ مع غﾟف）｜يات في غﾟع～ي～ م［ غﾟ÷فات غﾟكي≠｝حي｝ية  ػ6

ك≠ا ガ｝ غﾟ＋اؿ في  (Mycolaminarine)وج｝د م｝غد غ‖غئية م－…وカة ب×كل مادة مايك｝ドمي＞اتي［  ػ7
 ؼDiatomsو  Kelps”＋اﾟب 

 ة في ع～د م［ غﾟ－｝غخ:ي｜うر فإف غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية ت×ابヴ غﾟف）｜يات غﾟ＋？ي？［ カاحية ضخم

 غﾟ≠。ي×ة غﾟ｜مية ضو غﾟ）في｀يةؼ『غ‖ية غﾟغي｜ية غドم『÷اصية وغﾟ『≠اثل ضو غﾟ『قاتػ غﾟبيئي و غﾟ ػ1

 تك｝ي［ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜えؼغﾟ『｜كيب غﾟ【±≠ي غﾟ－ي）ي غﾟ≠『ف｜ز وغﾟ＞≠｝ غﾟ）｜في ﾟ｀－ي｝ط غﾟف）｜ية و  ػ2

 غバﾟج＞±يةؼﾟ『كاث｜ ب｝غس）ة غダب｝غس غﾟ【＞±ية و غ ػ3

ﾟف）｜يات م［ حي＼ ガ｛≠カا غﾟ『）｝تえر ظﾟى غوق～ غع『ب｜ガا غﾟ≠『－÷÷｝ف ضق｜ػ ظﾟى غﾟ）＋اﾟب م＞ギا 
 Chromistaض≠＞／ في م≠｀كة غﾟ≠【≠｝عة ع［ غﾟف）｜يات غﾟ＋？يقة و  ع｀يヴ ب｜ثت فك｜ة غس『بعاد ケ‖ガو 

ما ت±ببヴ م［ ضم｜غد مギ≠ة ما ثغケ‖ガ ／ﾟ غﾟ≠【≠｝عة ت＝≠［ في وダسباػ ع≠｀ية وガダ≠ي『ギا غドق『÷ادية و 
 غﾟك『ب غﾟ『ي ت『＞اوؿ غﾟف）｜ياتؼ

 هﾝ÷÷ي‖هت هﾝعامة:

في   غآخ｜ ضمامي تي×يضم｀‥ و غダب｝غس غバﾟج＞±ية فيギا تك｝ف م『＋｜كة ب±｝”ي［ ضح～ガ≠ا خ｀في  ػ1
 غダح【اـؼخل ح｝غفあ ب｝，ية م－『｀فة غダشكاؿ و جاカب وغح～ م［ غﾟب｝سر ت『ك｝ف غダب｝غس دغ

ي『باي［ غﾟ】اﾟ‥ فيギا في ضب±ょ ص｝تة ب×كل خ｀ية مف｜دة ب±ي）ة ك｀ية غダث≠ات في غカダ｝غز غﾟ｝غ”ئة ظﾟى  ػ2
 ｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ ب×كل م～مج خ｀｝え ح？يقي غダث≠ات في غカダ｝غز غﾟ≠『）｝تةؼغ…ؿ ف）

 ي＞ع～ـ وج｝د غﾟكاي『ي［ؼأﾟف غﾟ【～غت غえ｛｀－ﾟ م［ غﾟك｀｝كاف وغﾟ±ي｀｀｝ث و ي『 ػ3

مباش｜ة ب／ ة ق～ ت±｀〔 غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية س｀｝ؾ ك｝カي～يا ت＞ف÷ل ع［ غﾟ＋امل وت＞في غカダ｝غز غﾟ≠『）｝ت  ػ4
 ؼSclerospora…ؿ ف）｜え ك≠ا في ج＞‥ ي『）｝ت ظﾟى غمك｝カة غカب｝ػ ظカبات ي＞≠｝ و 
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ت『≠ي… ظﾟى  Heterogametangiaي『］ غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ع［ ”｜يق تك｝ي［ ح｝غفあ م×ي【ية م『باي＞ة  ػ5
يك｝ف تق｝ـ غカダ｝ية ب｝（يفة غダم×اجر و  ﾟي‥ ガ＞اؾ وج｝د ヂﾟم×اج غﾟ≠『＋｜كة بلغカ】｜ي～يات وضوك｝カات و 

ギﾟا ج～غت  Zygoteية غヅخ÷اػ ドق＋ة غﾟ『كاث｜ ع［ ”｜يق تバم‥ غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【يةر ي＞×أ ع［ ع≠｀
＝ي دغخل غドوك｝カيـ｝ عادة ظﾟى ضف ر يبقى غﾟب｝س غﾟبيOosporeيع｜ؼ بشش  ساﾞ［س س≠ي〔 ت『）｝ت ظﾟى ب｝ 

 ＞ب／ ظما مباش｜ة ظﾟى غカب｝ػ ظカبات ضو ب÷｝تة غي｜ مباش｜ة ﾟيع）ي ضب｝غس ドي『＋｀ل غﾟ【～غت في『＋｜ت وي
 ج＞±ية م『＋｜كةؼ

ﾟعائ～ة ﾟ×。بة غﾟف）｜يات ضガ］ غﾟ÷ف｝ؼ غ Class: Oomycetesيع～ صف غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية 
 غえ‖ﾟ ب～وتケ ي＝］ ع～ة تتب ضギ≠ガا:غﾟبي＝ية و 

   Order: Saprolegniales～وﾝيك＝ياات ثتبة هﾝ＋اب -1

ﾟة غダخي｜ة يك｝ف غﾟ】اﾟ‥ ب×كل م～مج خ｀｝えر افي غﾟ＋ف）｜يات ك｀ية ضو ح？يقة غダث≠ات و  وي＝］
 بة ع～ة عائバت ضギ≠ガا: سب｝تغتر ت＝］ غﾟ｜تت＋｝え غダوك｝カة ع｀ى سب｝ت بي＝ي وغح～ ظﾟى ع～ة 

 

يك＞ي±ية غﾟعائ｀ة غﾟ±اب   Family: Saprolegniaceae｜゚و

م『｜م≠ة ع｀ى غﾟبقايا غﾟ＋ي｝غカية  ة حي＼ ت。ي‘‖ケ غﾟعائ｀ة ب｝ف｜ة في غﾟ≠ياケ غﾟع‖ب×｜ ضف｜غد ガ『ت＞
 Water غﾟ≠ياケ ياケ ق｀ي｀ة غﾟ≠｀｝حة طغﾟ≠｝ي｀＋ة(ؼ وي）｀ق ع｀يギا ضعفافغﾟ＞باتيةر غﾟق｀يل م＞ギا ي『｝غج～ في غﾟ≠و 

moldsا ي。يギ＝بة ب÷｝تة تمية و ؼ بع”｜ﾟبة غ｜』ﾟغع‘ في غ｛カا بع“ ضギس≠اؾ وبي｝ضダا ي『）فل ع｀ى غギ
ر بي＞≠ا ي『）فل Achlya racemosaر Saprolegnia parasiticaغﾟ＋ي｝غカات غﾟ≠ائية م】ل غカダ｝غز و 

م｝ت تعف＞ギا و ع｀ى ج‖وت カبات غﾟبا゚ثياش وغﾟب＞【｜ غﾟ±ك｜え م±ببًا  Aphanomyces euticheغﾟف）｜ 
 غﾟ＞باتؼ

ت＝］ غﾟعائ｀ة ضف｜غدًغ غحادية غﾟ－｀ية ك｀ية غダث≠ات ت『）فل ع｀ى غﾟ）＋اﾟبر ظド ضف مع〕］ ضف｜غدガا 
مج خ｀｝えر ت『ك｝ف غﾟ＋｝غج… غﾟع｜ضية فقょ في ح？ي？ية غヅث≠ات ذغت غ…ؿ ف）｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ ب×كل م～

 ؼقاع～ة غダع＝اش غﾟ『كاث｜ية

ガي  Culturesز ت غئ｀ة ドسي≠ا غﾟ『ي ت＞≠｝ في غﾟ …≠ﾟعام［ غﾟ÷فات غﾟ≠≠ي…ة ﾟع～د م［ ضف｜غد ケ‖ガ غ
غﾟ【～غت ذغت ساي『｝بバـث  يفة ”｜・ية ضو بي＞ية ظﾟى ت｜غﾞيب م＝－≠ة م『】－＞ةت＋｝ؿ ضج…غش ضو ق）ع م［ غギﾟا

ت±≠ى ﾞ  ケ‖ガ】يف ت＞ف÷ل ケ‖ガ غﾟ『｜غﾞيب ع［ غギﾟايفة ب＋اج… ع｜ضي ق～ تك｝ف مف｜دة ضو ب×كل س｀±｀ة
】ﾟيب باﾞغ｜』ﾟي≠ات غGemmae مي～وسبバكﾟوؼ غي｜ غ｝تغت و ضو غ｜〔ﾟقاومة غ≠ﾟ ي ت『ك｝ف』ﾟئ≠ة و غバ≠ﾟ ～＜ع
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ق～ ت＞ب／ في ﾟ）بي。ية ت『＋｝ؿ ظما ظﾟى حاف〕ة م×ي【ية غカ】｝ية ضو ظﾟى حاف〕ة ب｝，يةر و ع｝دة غﾟ〕｜وؼ غ
 ضغ｀ب غダحياف ب『ك｝ي［ غカب｝ػ ج｜ث｝ميؼ

  Saprolegniaceaeغﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي في ضف｜غد عائ｀ة ػ

 مギ≠ة م＞ギا:ﾟ〔 م［ خバؿ ضم】｀ة ダج＞اج شائعة و ذ］ غﾟ『ع｜ؼ ع｀ى غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي و ي『

 

 Saprolegniaج＝｜  -1

أخ‖ ～ية حي＼ تفあ غﾟب｝，ية ”｜・يًا م［ غﾟ－ي｝ط غﾟ【±ي＝］ ガ‖غ غﾟ【＞‥ ضﾞ】｜ م［ ثバثي［ カ｝عًار ت『ك｝ف غﾟ＋｝غ
ょي－ﾟفاخ بع～ ضف ت＞ ق≠ة غ』カドبا え｜（فﾟي『ك｝ف حاج… غ ［يةر ث｛カダـث وغバاي『｝ب±ﾟغ ］ك≠ية م ヴيﾟاػ ظ±

【…ش غﾟ≠＞『فخ طغﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية( ع［ ب？ية غﾟ－يょ غﾟف）｜えر ث］ ت＞ق±］ غﾟ≠＋『｝يات غﾟ～غخ｀ية ل غﾟع｜ضي يف÷
ضساسيي［ر س｝”ي［  غﾟ＞｝غة ي＞≠｝ كل م＞ギا ظﾟى ب｝س سابح ك≠】｜え غﾟ×كل ذوغﾟع～ي～ة غカダ｝ية ظﾟى ق）ع غحادية 

ギ】＝カ ～ب｝غس بعダغت＞）｀ق غ ヴﾟバاف〕ة ت－｜ج خ＋ﾟاف〕ة ع［ ”｜يق ثقب ي『ك｝ف في ق≠ة غ＋ﾟب｝غس ا خاتج غダ
ية  ؼ ت±بح غダب｝غس غドب『～غئية (Primary zoospores)تباعًا ت±≠ى ケ‖ガ غダب｝غس باダب｝غس غﾟ±اب＋ة غダ゚و

غダب｝غس  بع～ ف『｜ة سك｝ف تعاوديギار و ｝صل بع～ ضف تفق～ س｝”ﾟ≠～ة م［ غﾟ…م［ طع～ة ساعات( ث］ ت『＋
جاカبية غダس｝غط طي『÷バف  Reniform｜ م［ غダب｝غس غﾟ±اب＋ة غﾟك｀｝ية غﾟ×كل غカヅبات ﾟ『ع）ي ”｜غثًغ ضخ

ر وبع～ ف『｜ة (Secondary zoospores)باﾟ【اカب غﾟ≠قع｜( ت±≠ى ケ‖ガ غダب｝غس باダب｝غس غﾟ±اب＋ة غﾟ】اカ｝ية 
｜ؼ م】ل ケ‖ガ غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت＞ب／ بع～ ف『｜ة ﾟ『ع）ي غ…ドً ف）｜يًا ج～ي～ًغر تعسباحة ت≠｜ بギا ت『＋｝صل و 

］ غﾟف）｜يات ث＞ائية ف『｜ة غس غﾟ±اب＋ة بأس≠［ ”｜غثي［ م［ غダب｝ ت『＝ت『＝≠［ ف『｜تي［ سباحة ダب｝غغギا و 
 ؼ(Diplanetic)غﾟ±باحة 

اتギا م［ غダب｝غس تب～ض حاف〕ة م［ غﾟ〕｝غガ｜ غギ≠ﾟ≠ة ギﾟ‖غ غガ ‥＜】ﾟ｝ ع＞～ما تف｜س غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية م＋『｝ي 
ى و اﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية غﾟ】اカ｝ية و بغخ｜う في غカドب】اؽ م［ غﾟ＋اج… غﾟع｜ضي وتع｜ؼ  ي『］ ت＞≠｝ خバؿ غド゚و

 あغف｛＋｀ﾟ غخ｀ي～ﾟاؽ غ【بカドة غ｜ガع｀≠ية ب〕اﾟغ ケ‖ガ ار ت±≠ىギا ضو ف｝قギ｀ا ظما ب～غخギ】＝カInternal 

proliferation ع≠｀ية مﾟغ ケ‖ガ خ｜ ≠ت『ك｜تドغح～ة دغخل غ｛ﾟب｝，ية غ あتك｝ي［ ع～ة ح｝غف ヴ＜ا ي＞『ج ع う
 تف｜س ضب｝غغギا قبل تك｝ي［ غﾟ＋اف〕ة غドخ｜うؼوت＞＝ج كل وغح～ة م＞ギا و 
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 Saprolegniaدوثة حياة هﾝف“～ 

 
هنب』اق هﾝ】اف）ة  Saprolegnia ،(A-E)م～هحل تك］ي〔 هﾝ】اف）ة هﾝب］、ية و هن“اق هأب］هش هﾝ÷「】～كة في ج＝｜ 

منبات هﾝ】］صﾞة ﾝ「ك］ي〔 ب］ش م「】～ك ثان］い،  (I, J)ح］صﾞة غوﾝية،  (H)ب］ش م「】～ك هوﾝي،  (G)، (F)هﾝب］、ية هﾝ』ان］ية 
(N, L, K)  ،غب］هش م「】～كة ثان］ية(P, O, N) 【」ي い［صل ث〕 ي＝بت.ب］ش ثان［ 
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 Achlyaج＝｜ -2

اتات غﾟ）ا・ية في غﾟ≠ياケر بع“ في غﾟ『｜ػ غﾟ｜”بة وع｀ى غﾟ＞بشائعًا カ｝عًا  ﾟ44【＞‥ ي＝］ ガ‖غ غ
【اカية اؾر غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية مغ゚…يةر ضو ثو ضカ｝غعヴ وج～ت م『）ف｀ة ع｀ى غダس≠ ت；ية غس）｝غカية ضو ص゚｝

 ｛×カ كلر ”｜يقة×ﾟاف〕ة م×اش و غ＋ﾟت）｝ت غﾟ ةギب ‥＜】Saprolegnia］ك ت－『｀ف ع＞ギا في ضف  ر ゚و
ك｜ة م【｝فةر ق～ ت『【≠ع ب×كل م［ غﾟف『＋ة غﾟق≠ية في غﾟ＋اف〕ة ت『＋｝صل و  غダب｝غس غドب『～غئية حاؿ خ｜وجギا

ت）ف｝ غﾞダياج ب＋｜ية ث］ ت＞ب／ مك｝カة ضب｝غس م『＋｜كة ثاカ｝ية ضو تبقى ض≠［ غﾟ『【≠ع ت±قょ ع［ غﾟ＋اف〕ة و 
【～د تك｝ي［ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية بع～ ذﾟ〔 ع［ ”｜يق تك｝ي［ カ≠｝ غﾟك｜وヂﾟ えب｝غس وتك｝ف غダب｝غس غﾟ】اカ｝يةر ي『

ىؼ  جاカبي م［ قاع～ة غﾟ＋اف〕ة غド゚و

 Dictyuchusج＝｜ -3

 ي『≠ي… ガ‖غ غﾟ【＞‥ بع～ـ وج｝د م｜ح｀ة ضب｝غس ساب＋ة غب『～غئية ح｜ةر ك≠ا ضف غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ق～
ب｝غس غﾟ±اب＋ة ｝صل غダ）اع『ギا ضف تك｝ف ضب｝غس ساب＋ةؼ ت『＋باس『ت＞ف÷ل ع［ غギﾟايفة غﾟ≠ك｝カة ギﾟا و 

غドب『～غئية بع～ م～ة ع［ ت≠ي…ガا دغخل غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ث］ ت－｜ج غダب｝غس غﾟ】اカ｝ية بع～ ذﾟ〔 خバؿ ف『＋ات 
｜ؾ مكاギカا دغخل غﾟ＋اف〕ة شكバً شبكيًا مك｝カًا ةؼ بع～ ت＋｜ت غダب｝غس غﾟ】اカ｝ية ت『ت『ك｝ف ع｀ى م＋يょ غﾟ＋اف〕

في ضغ｀ب غダحياف بع～ غخل غﾟ＋اف〕ة و غダوجヴ ت≠】ل م｝غقع غﾟ＋｝ي÷バت غﾟ≠＝غ｝”ة د م［ ج～تغف م『ع～دة
｝صل م｜ة غخ｜う ث］ سبًا فإギカا ت『＋ا～ما ت÷ادؼ وس）ًا م＞ع＞غﾟ】اカ｝ية ت±بح ﾟف『｜ة م［ غﾟ…م［ و  خ｜وج غダب｝غس

≠｀ية إذغ ﾟ］ ي【～ケ يعي～ غﾟع＋ًا ي＞ب／ ب｝ج｝د غﾟ｝سょ غﾟ≠＞اسبر و ت＞ب／ بع～ م～ة م［ غﾟ…م［ ﾟ『ع）ي ب｝غًا ساب
ك≠ا ي『【～د تك｝ي［  Polyplaneticة ＋اب～د غﾟف『｜غت غﾟ±『ع≠〔 ي～عى غﾟف）｜ بガك‖غر ﾟ‖ﾟم｜ة غخ｜う و 

 ‥＜】ﾟي～ة ب＞ف‥ ”｜يقة غ～】ﾟب｝，ية غﾟغ あغف｛＋ﾟغAchlyaؼ 

ق～ ب｀غ／ ضق÷ى ت）｝تًغ  Saprolegniaceaeم［ غﾟ【～ي｜ باﾟ‖ك｜ ضف ガ＞اﾟ〔 بع“ ضف｜غد عائ｀ة 
غﾟ≠＞）｀قة م［ غﾟ＋اف〕ة ت＞ب／ غダب｝غس غﾟ±اﾞ＞ة ｝ف ضب｝غغًا ساب＋ة و ド تكحي＼ تف『ق｜ غダب｝غس ظﾟى ف『｜ة سباحة و 

ك≠ا في ج＞‥  Aplaneticة غダب｝غس غﾟ±اب＋ カب｝ػ ظカبات ﾟ‖ﾟ〔 ي±≠ى ガ‖غ غﾟ【＞‥ بع～ي］ب｝غس）ة غ
Geolegniaؼ 
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 .Achlyaج＝｜                 Dichtyuchusج＝｜                      

 
ت】～ث هاب］هش هﾝ＋اب】ة هاب「／هئية  Achlya( ج＝｜ 2ت】～ث هاب］هش هﾝ＋اب】ة هأوﾝية ) Saprolegnia( ج＝｜ 1)

 Dichtychus( ج＝｜ 3وت】］صﾞها في ق÷ة هﾝ】اف）ة وتك］ي〔 حاف）ة ب］、ية ج／ي／ة م〔 قاع／ة هﾝ】اف）ة هﾝق／ي÷ة، )
 ت】～ث هاب］هش هﾝ＋اﾜ＝ة هﾝ』ان］ية.
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 هﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي

カダي【ية غ×≠ﾟغ あغف｛＋ﾟعائ｀ة ب｝سا”ة غﾟغ ケ‖ガ ي في ضف｜غد±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟية 】ي『］ غ｛Oogonia 
تك｝ف  رخ÷اػغカ『قاؿ غカダ｝ية غﾟ‖ك｜ية ظﾟى غﾟ＋｝غفあ غカド】｝ية خバؿ غカب｝بة ظو  Antheridiaغﾟ‖ك｜ية و 

ك｝カات بي＞يةؼ تك｝ف غドوك｝カة ك｜وية غダع＝اش غﾟ【＞±ية عادة ”｜・ية وق～ ت『ك｝ف في حاドت ق｀ي｀ة ضو 
غﾟ≠『ع～دة و ﾞ】｜ؼ ت＞×أ غカド】｜ي～غت غﾟ≠±『）ي｀ة ضو ض Oosphereغﾟ×كل ت『≠ي… م＋『｝ياتギا ظﾟى بي＝ة وغح～ة 

غカダ｝ية ظما م［ カف‥ غダوك｝カة طم［ ت＋『ギا مباش｜ة( ضو ع｀ى ف｜ز م－『｀ف ضو ع｀ى ثاﾟ‥ م－『｀ف ك｀يًار 
ت『ف｜ز ب～غخ｀ギا م｜س｀ة ف｜عًا وغح～ًغ ﾟكل بي＝ة ع［ ”｜يق ك｝カة غカ】｜ي～ة وغح～ة ضو ضﾞ】｜ ت－『｜قギا و و باダت『÷ل 

غカب｝ػ ظخ÷اػؼ بع～ غカ～ماج غﾟ＞｝غتي［ ت『ك×ف ج～تغف غ｀ي〕ة في غﾟبي｝د غﾟ≠－÷بة غﾟ『ي ت『＋｝ؿ ظﾟى 
ك｝ف ﾟ『ع）ي ガايفة ت『≠ي… في ق≠『ギا ب／ غﾟ±ب｝تغت غﾟبي＝ية بع～ م～ة سر ت＞Oosporesسب｝تغت بي＝ية 

 بع～ م～ة حاف〕ة ضب｝غس م『＋｜كةؼ

ダعائ｀ة ت『ك×فف｜ بع“ غﾟغ ケ‖ギﾟ ابعة』ﾟغد غ  えع‖تﾟغ ～ﾟغ｛』ﾟبي＝ية ب）｜يقة غﾟب｝تغت غ±ﾟغ
Parthenogenesis بﾟاؼ غاギي～غت في｜【カيع｜ؼ تك｝ي［ غ ド ＼يحي‖ガ عائ｀ة تك｝ف م『≠اث｀ة ة ضف｜غدﾟغ ケ

غعًا م＞ギ≠ا تك｝ف ث＞ائية ظド ضف ضカ｝  رغوك｝カات م『｝غﾟفة ع｀ى カف‥ غﾟ】اﾟ‥غﾟ】اﾟ‥ طخ＞】ية( وت＞『ج غカ】｜ي～غت و 
±≠ﾟي و ك［ و غ±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟو ي『）｀ب غ え｜ا ذك≠ガ～ؼج｝د ف｜دي［ م－『｀في［ ضحえ｛【カغآخ｜ غ 

 Order: Peronosporales］سب］ثهات ثتبة هﾝبي～ون-2

 ت『≠ي… ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة باﾟ÷فات غآتية:

ب｀غ『ヴ غﾟف）｜يات غﾟبي＝ية م［ تقي وت『＝≠［ ضカ｝غعًا مائية وب｜مائية ت＝］ ضف｜غدًغ ت≠】ل ضق÷ى ما  ػ1
ي≠ة ﾟ｀ع～ي～ م［ غاﾟبية ضカ｝غعギا ”في｀يات م『｀فة ﾟ＞باتات غق『÷ادية حي＼ ت±بب ضم｜غضًا ج±ضتضيةر و 

 غﾟ÷～ض غダبي“ؼغبي و غﾟبياد غﾟ… غﾟ＞باتات غドق『÷ادية م】ل ضم｜غد غﾟ‖ب｝ؿ و 

غﾟ『｜كيب غえ～±】ﾟ يك｝ف ب×كل غ…ؿ ف）｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ غي｜ مق±］ طم～مج خ｀｝え( غ…ي｜ غﾟ『ف｜زر ػ2
وت＞≠｝ غﾟ－ي｝ط  دغخل خバيا غﾟعائل م≠÷ات شبيギة باﾟعق～ة ضو م『ف｜عة يك｝ف ع～دًغ كبي｜ًغ م［ ضカ｝غعギا

غﾟف）｜ية ﾟ  ｜【ﾞダك［ ب÷｝تة عامة غﾟ－ي｝طضو دغخ｀ギار و  غﾟف）｜ية カバﾟ｝غز غﾟ≠『）ف｀ة غما بي［ غバ－ﾟيا
 ت＞≠｝ بي［ خバيا غﾟعائلؼغﾟف）｜يات ت－÷÷ًا 

غダس｝غط ك｀｝ية غﾟ×كل ضحادية غﾟف『｜ة غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ي『］ في غﾟغاﾟب ب『ك｝ي［ ضب｝غس ساب＋ة ث＞ائية  ػ3
÷ل غﾟ＋｝غفあ في غダب｝غس غﾟ｜غ；ية غﾟ±اب＋ة ف『ك｝ف دغخل ح｝غفあ ب｝，ية بي＝｝ية ظﾟى ﾟي≠｝カية ضو ك｜ويةؼ ت＞ف

تب＞／ في ケ‖ガ غﾟ＋اﾟة مباش｜ة ظﾟى غカب｝ػ ظカبات ب～ドً وت±قょ ع＞～ غﾞ『≠اؿ ギ】＝カا وت＞『×｜ ب｝سا”ة غﾟ｜ياح و 
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ف）｜يات غﾟبي＝ية ضカ｝غعًا تغ；ية ضتضية غﾟ≠。ي×ة ド ت＋『اج ظﾟى ب‖ﾟ〔 ت＝］ غﾟم［ ظカ『اجギا ダب｝غس ساب＋ة و 
 غﾟ≠اش في غカ『×ات ضب｝غغギاؼ

 (غカド】｜ي～غتغドوك｝カات و غفあ غﾟ≠×ي【ية غカド】｝ية وغﾟ‖ك｜ية طم‥ غﾟ＋｝ غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ي『］ ب｝سا”ة تバ ػ4
～ ع｀ى カف‥ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية ضو ع｀ى خي｝ط م－『｀فةر ت＋｝え غドوك｝カة في غﾟغ اﾟب ع｀ى غﾟ『ي ظما ضف ت『゚｝

وحي～ة غﾟ＞｝غة ؼ ضما غカド】｜ي～ة ف『ك｝ف Periplasmم＋ا”ة ب）بقة بバـث م＋ي）ي  Oosphereبي＝ة وغح～ة 
ك｝ف م［ غカド】｜ي～ة ت『÷ل خギﾟバا غﾟ＞｝غة 『ي＋～ث غヅخ÷اػ ع［ ”｜يق غカب｝بة ظخ÷اػ تضو ع～ي～ة غカダ｝ية و 

 ى سب｝ت بي＝يت『＋｝ت ظﾟة م－÷بة ت＋يカ ょف±ギا ب【～غت س≠ي〔 و غﾟ‖ك｜يةؼ カاتج غヅخ÷اػ ت『ك｝ف بي＝
Oospore غت قر و～】ﾟغ غ‖ガيك｝ف ضم｀±ًا ضو م…خ｜فًا ضو م】أ ～ ًバﾟ  ًئ≠ة  تبعاバ≠ﾟوؼ غ｜〔ﾟزر ع＞～ ت｝ف｜ غ｛＜｀ﾟ

カデﾟبات يع）ي غﾟ±ب｝ت غﾟبي＝ي ظما ضب｝غغًا ساب＋ة طظカبات غي｜ مباش｜( ضو ق～ ي＞ب／ مباش｜ة ﾟيع）ي غカب｝بة 
غفあ غﾟب｝，ية غﾟ＋｝ صفات غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية و دًغ ع｀ى ظカباتؼ ت＝］ ケ‖ガ غﾟ｜تبة ظﾟى ثバث عائバت غع『≠ا

 ケ‖ガ غﾟعائバت ガي:و”｜يقة م。ي×『ギا و 

 

 Family: Pythiaceaeهﾝعائﾞة هﾝبي』ي＋ية  -1

خي｝ط ف）｜ية غي｜ تك｝ف ظما تمية ضو ”في｀ية غخ『ياتيةر ت＋≠ل غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ع｀ى ＝］ ضف｜غدًغ ت
باﾟ『اﾟي ك＞ギا تك｝ف غي｜ م＋～ودة غﾟ＞≠｝ و ت『≠ي… غﾟ＋｝غمل ﾟﾟك［ في بع“ غカダ｝غز غﾞダ】｜ ت）｝تًغ م『≠ي…ةر و 

 وج｝د ح｝غفあ ب｝，ية م－『｀فة غダع≠اتر ت＋≠ل غﾟ＋｝غمل في ق≠『ギا حاف〕ة ب｝，ية وغح～ةؼ

 Family: Peronosporaceaeهﾝعائﾞة هﾝبي～ون］سب］ثي＋ية  -2

ت＝］ ضف｜غدًغ ”في｀ية ظجباتية ع｀ى غﾟ＞باتات غドق『÷اديةر غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية م『ف｜عة بأشكاؿ 
 م＋～ودة غﾟ＞≠｝ ت－『｀ف في شك｀ギا ع［ غギﾟايفات غﾟ【±～ية غﾟ『ي カ×أت م＞ギاؼم－『｀فة 

 Family: Albugianceaeهﾝعائﾞة هاﾝب］ج＝ي＋ية  -3

【اカية غﾟ×كلر ي＋ ضف｜غدガا ”في｀ية ظجباتية ع｀ى غﾟ＞باتر غﾟ＋اف〕ة م『ف｜عة ≠ل م＋～ودة غﾟ＞≠｝ ص゚｝
 ﾞل حامل س｀±｀ة م［ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية في ت『ابع قاع～えؼ

 Family: Pythiaceae＋ية هﾝعائﾞة هﾝبي』ي

تك｝ف ف）｜يات ケ‖ガ ج＞‥ر  カ11｝ز م｝ص｝ؼ م『｝ثعة ع｀ى  200ت＝］ ケ‖ガ غﾟعائ｀ة ضﾞ】｜ م［ 
ت ش＞ات『）فل ع｀ى غド غえ‖ﾟ ي＝］ ضカ｝عًا مائية Pythiumب｜ية م［ ضギ≠ガا ج＞‥ غﾟعائ｀ة مائية وب｜مائية و 
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 .Pغز غﾟف）｜ية ت『）فل ع｀ى غﾟ＞باتات غﾟ｜غ；يةؼ م［ ケ‖ガ غカダ｝ وضカ｝غعًا ب｜ية ت。ي‘ في غﾟ『｜بة و 

debaryanum  وت و‖】ﾟد تعف［ غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟبادتغت غﾟذب｝ؿ غRoot rot and Damping of 

seedling  ‥＜ج ｛ガ ｜ًا غخ≠ギعائ｀ة ج＞±ًا مﾟغ ［＝ت 〕ﾟ‖كPhytophthora  و ］ك】ي｜ مﾟي×≠ل غ
غﾟ≠『أخ｜ة ع｀ى غﾟب）ا”ا  غﾟ≠±بب ﾟ≠｜د غﾟ｀ف＋ة P. infestansم±ببات غダم｜غد غギ≠ﾟ≠ة م＞ギا غﾟ＞｝ز 
Late blight disease of Potato  ز و｛＜ﾟغP. citrophthora  د｜≠ﾟ بب±≠ﾟيات  ت÷≠غغ＝≠＋ﾟغ

Citrus Gummosisؼ 

يك｝ف غﾟغ…ؿ ダف｜غد ガ‖غ غﾟ【＞‥ؼ  ﾟ『｝ضيح دوتة غﾟ＋ياة غﾟعامة P. debaryauumي±『－～ـ غﾟ＞｝ز 
 م『｜م≠اً  ｝يًا ذغت ج～تغف سي｀ي｀｝ثيةر ي。ي‘ غماي『ك｝ف م［ خي｝ط ت；يقة م～م【ة خ｀غﾟف）｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ و 

ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟع＝｝ية غﾟ≠ي『ة في غﾟ『｜بة ضو م『）فバً غخ『ياتيًا ع｀ى غﾟبادتغت غﾟ÷غي｜ة ﾟع～د م［ غﾟ＞باتات 
ダج…غش ت＋／ س）ح غﾟ『｜بةر غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية دغخل ضカ±【ة غﾟ＞باتات غﾟ≠÷ابة غغﾟب‖تية حي＼ يギاج］ غﾟف）｜ 

ق±اـ غﾟفاتغة م［ غﾟ－يょ غﾟف）｜えر ق±≠ة في غﾟب～غية ・ي≠ا بع～ ت＞×أ ح｝غج… تف÷ل غダغي｜ مو  تك｝ف كبي｜ة
 ｛≠カ ا م≠÷اتويك｝فギ＜ت『ك｝ف م ドا وギ｀بي＞ية( وب～غخﾟافات غ±≠ﾟيا طفي غバ－ﾟف）｜ية بي［ غﾟي｝ط غ－ﾟؼ يب～ض غ

ر ك｜وية ضو Zoosporangiaذﾟ〔 ب『ك｝ي［ ح｝غفあ ضب｝غس م『＋｜كة اﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي و بﾟف）｜ بع～ م～ة غ
×ﾟي｀ي【ية غ｀ガب÷كل و غ ～ ～ة غي｜ م＋～ودة ت〕ギ｜ ثخاتؼ م－『｀فةر ت『゚｝ غﾟ＞≠｝ ｝تة مف｜دة ع｀ى ギカاية ガايفة م゚｝

غﾟ＋【］ ع［ ガايفات غﾟغ…ؿ غﾟف）｜えر ت＞ب／ غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية في مكاギカا ド ت－『｀ف م［ カاحية غﾟ×كل و 
ق م［ ”｜ؼ غカب｝بة ”｝ي｀ة م≠『～ة م［ ق≠ة 】شبيギة بفقاعة غﾟ÷اب｝ف ت＞ب Vesicleمك｝カة ح｝ي÷｀ة 

『≠｜ة … غダب｝غس غﾟ±اب＋ة غﾟ『ي تب～ض بع～ ف『｜ة ب＋｜كة م±ت≠ي  خي｜ة غﾟ＋｝ي÷｀ة وي『］ في غドغﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ظﾟى 
カبيي［ ع｀ى ダب｝غس تك｝ف ك｀｝ية غﾟ×كل ギﾟا س｝”ي［ جاغ دغخل غﾟ＋｝ص｀ة م≠ا يؤدえ ظﾟى غカف【اتガا وت＋｜ت

｝صل ث］ ت＞ب／ ب｝سا”ة حة في غ×اش غﾟ≠اش في غﾟ『｜بة ت±『ق｜ وت『＋اغﾟ【اカب غﾟ≠قع｜ م＞ギار وبع～ م～ة سب
ي＞≠｝ دغخل غバ－ﾟياؼ غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي فيب～ض تك｝ي［ غドوك｝カات ب＋÷｝ؿ ج غﾟب×｜ة و ػ ظカبات ي－『｜ؽ カ±يغカب｝ 

ﾟاية غギカ في えفاخ ك｜و』カك『｀ة م［ بغ ヴيﾟت＞『قل ظ え｜（فﾟغ ょت＞ف÷ل ع｜وت－ي ［ـث ثバب｛ え｜（فﾟغ ょي－ﾟغ ］
ر تك｝ف وحي～ة غﾟ＞｝غة م＋ا”ة Oosphereدغخل غﾟ『｜كيب غﾟك｜وえ بي＝ة  ب【～غت م±『ع｜در وي『≠ي…

غت ف『ك｝ف باﾟق｜ػ م［ غドوك｝カاتر وق～ غﾟ≠『ع～د غカダ｝يةر ضما غカド】｜ي～ Periplasmي باﾟبバـث غﾟ≠＋ي）
【اカية غﾟ×كل تك｝ف ع｀ى カف‥ غﾟ－يょ وت＋／ غドوك｝カة مباش｜ة و  تك｝ف ضصغ｜ بك】ي｜ م［ غダوك｝カاتر ص゚｝

｜ؽ ج～غت ي－『غドوك｝カة( ي『ك｝ف ظخ÷اػ カダ｝يةؼ ع＞～ تバم‥ غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية طغカド】｜ي～ة و م『ع～دة غ
カ｛وكドق±غカي＋～ث غ ［ي）ي ث＋≠ﾟـث غバبﾟا ة وغガ～ر ت＞＋ل بع］ي【ي『ي×≠ﾟاف〕『ي［ غ＋ﾟفي كل م［ غ えو｛カ اـ

بي＝ة غﾟة ظﾟى غﾟ‖ك｜ية خバؿ غカダب｝بج≠يع غカダ｝ية ع～غ カ｝غة وغح～ة تبقى カاش）ةر ع＞～ئ‖ ت『÷ل غﾟ＞｝غة 
مغ｀あ غﾟ【～غت ضم｀‥ ضو  Oosporeت＞～مج مع カ｝غتギا ﾟ『ك｝ف غバﾟحقة غﾟ『ي ت『≠ي… ظﾟى سب｝ت بي＝ي و 

ا ع＞～م Parthenosporeع‖تえ  ظﾟى ب｝سظخ÷اػ  بع“ غﾟ＋اドتر ق～ ت『＋｝ؿ غﾟبي＝ة دوف  م×｝ؾ في
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ـ( ي＞ب／ غﾟ±ب｝ت مباش｜ة °28ع＞～ ت｝ف｜ دتجة ح｜غتة عاﾟية カ±بيًا طي『ع‖ت وج｝د غカ】｜ي～غت باﾟق｜ػ م＞ギا و 
ت ق÷ي｜ة في ـ( ف『『ك｝ف غカب｝بة ظカبا°17ػﾟ10يك｝ف غ…ドً ف）｜يًا ج～ي～ًغر غما في دتجات غﾟ＋｜غتة غﾟ｝غ”ئة ط

 ق≠『ギا ح｝ي÷｀ة ت『ك×ف ب～غخ｀ギا غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كةؼ

 
 Pythium debaryanumدوثة حياة هﾝف“～ 

 Phytophthoraج＝｜ -2

ﾟك＞ギا ت－『｀ف في ظﾟى ح～ كبي｜ و  Pythiumغﾟ『ي ت×بヴ ج＞‥  ي＝］ ガ‖غ غﾟ【＞‥ بع“ غカダ｝غز
فاف غドب｝غس ت～خ｀ギا في حاﾟة  إذغ ما ح～ث ضف تك｝カ／ ح｝ص｀ةﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ド تك｝ف ح｝ص｀ةر و ضف غ

＋ﾟ اギاج』カا في ظギ＜ت－『｀ف ع 〕ﾟ‖ج تاـر ك＝カ ية～±】ﾟف）｜ية غﾟي｝ط غ－ﾟا ع［ غガ…غمل حاف〕ية ي≠ك［ ت≠يي｛
＋｝غمل غي｜ م＋～ودة غﾟ＞≠｝ ك｝ف غﾟك≠ا تر (Sympodial)حي＼ تك｝ف م『ف｜عة تف｜عات كاذبة غﾟ≠＋｝ت 

～ ع＞～  ض”｜غفギا ح｝غفあ ب｝，ية ﾟي≠｝カية غﾟ×كل ذغت ح｀ي≠اتؼ ت『゚｝
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 ｛ガ ‥＜】ﾟغ غ‖ギﾟ ة≠ギ≠ﾟغز غ｛カダم［ غP. infestans  أخ｜ة ع｀ى』≠ﾟف＋ة غ｀ﾟي±بب م｜د غ え‖ﾟغ
وغえ‖ﾟ سبب في م｝ت م｀ي｝ف カبات وガ【｜ة ضﾞ】｜ م［  Late blight disease of Potatoغﾟب）ا”ا 
 ؼ1846و  カ1845÷ف م［ غي゚｜＞～غ س＞｝غت م｀ي｝ف و 

غﾟ『ي وغصل فيギا غﾟغ…ؿ  تب～ض ظصابة カبات غﾟب）ا”ا في ف÷ل غﾟ｜بيع م［ غﾟ～تカات غﾟ≠÷ابة
｀ى ي『【｜ث］ غﾟف）｜ عغﾟ≠＞ب】قة م［ غﾟ～تカات غﾟ≠÷ابةر و  حي＼ ي≠『～ ケ｛≠カ ظﾟى غカダ±【ة غﾟ【～ي～ةﾟف）｜え غﾟبقاش غ

غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية في ガ‖غ  ل بع～ ذﾟ〔 ب｝سا”ة غﾟ≠اش ضو غﾟ｜ياحؼ ت『≠ي…ي＞『قغダج…غش غギﾟ｝غئية م［ غﾟ＞بات و 
ح±اسي『ギا ﾟ｀【فاؼر ف＝バً ع［ تأثي｜ دتجة ب×～ة  Phytophthoraغي｜ガا م［ ضカ｝غز ج＞‥ غﾟ＞｝ز و 

ـ( カ15°بات ケ‖ガ غﾟ＋｝غفあر فبي＞≠ا ت±『＋＼ دتجة غﾟ＋｜غتة غﾟ≠＞－ف＝ة طضقل م［ ظغﾟ＋｜غتة ب×كل كبي｜ ع｀ى 
 تك｝ي［ غダب｝غس غﾟ±اب＋ةر ت±『＋＼ دتجات غﾟ＋｜غتة غダع｀ى ع｀ى ظカ『اج ضカابيب غカヅباتؼ

ز ي＞≠｝ بي［ غ…ؿ ف）｜え غ…ي｜ غﾟ『ف｜ ى غカヅبات ﾟ｀｝تقة ي『ك×ف ب～غخ｀ギا ظﾟبع～ غخ『｜غؽ غカب｝ػ  
／ م＞ヴ بع～ ضياـ إذغ كاف غﾟ）ق‥ م＞اسبًا غカب】ق”｝ي｀ة ظﾟى دغخل خバيا غﾟ｝تقةر و  ي｜سل م≠÷اتخバياガا و 

ヅغ｝ت و صابة ع～ة حق｀ي｀ة م［ ب～ش غ【ﾟي ｝غمل ت－｜ج م［ غ』ﾟب｝，ية غﾟغ あغف｛＋ﾟتع）ي ع～دًغ كبي｜ًغ م［ غ
ﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي فق～ وج～ ضف ガ‖غ غﾟف）｜ ي『≠ي… ب〕اガ｜ة ت＞『×｜ ب｝سا”ة غﾟ｜ياح ﾟ『÷يب カباتات ج～ي～ةر ضما غ

ث غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي بي［ ي＋～و ي＼ ي『）｀ب وج｝د ”｜غثي［ ت…وغجيي［ر ح Heterothallicغﾟ『باي［ غﾟ】اﾟ｝سي 
 ｜（ﾟات م『＝ادة غカ｛ي～غت وغوك｜【カي～ة في م｜ح｀ة تك×ف غ｜【カドة غカ｛وكダغوجيةر حي＼ ت－『｜ؽ غ…』ﾟث غ

カドا و غギﾟバة خカ｛وكドكلر و ت『ك×ف ف｝ؽ غ】｜ي～ة ضو ت＞≠｝ غ×ﾟغ えي～ة ك『｜كيب ك｜و｜【カド 〕ﾟ‖ي～ة ب｜【カドغ ｜ギ〔ت
ي『ك｝ف غカب｝ػ ظخ÷اػ ت＞『قل خヴﾟバ غﾟ＞｝غة و  بギيئة ”｝ؽ ق≠عي غﾟ×كل ح｝ؿ قاع～ة غドوك｝カة غﾟ＞اض【ة

غﾟ‖ك｜ية ﾟ『｀قح غﾟبي＝ة غﾟ『ي ت『≠ي… بع～ ذﾟ〔 ظﾟى سب｝ت بي＝ي ي＞ب／ ب『｝ف｜ غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة ﾟيك｝ف 
ギ』＜بات يカب｝ػ ظカبي في ”｜ غ ヴاف〕ة ب｝，يةؼف＋ 
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 Phytophthora infestans دوثة حياة هﾝف“～

 Family: Peronosporaceaeهﾝعائﾞة هﾝبي～ون］سب］سية -3

ضﾞ】｜ غﾟعائバت ت；يًا م［ بي［ ت ضガ≠ية م［ غﾟ＞احية غドق『÷ادية و تع～ ケ‖ガ غﾟعائ｀ة م［ ضﾞ】｜ غﾟف）｜يا
 ضف｜غدガا ك）في｀يات ظجباتيةؼ ت。ي‘ ج≠يع Peronosporalesغﾟعائバت غバ【ﾟثة غﾟ『ي ت＝≠ギا تتبة 
 Downey mildewت±بب ضم｜غد تع｜ؼ باﾟبياد غﾟ…غبي م『－÷÷ة ع｀ى غﾟ＞باتات غﾟ｝عائية و 

diseases ｀عائﾟغ ケ‖ガ غ ت±≠ى ضف｜غد‖ﾟ غبي و…ﾟبياد غﾟابة م［ ة ضي＝ًا بف）｜يات غ÷≠ﾟج…غش غダف غダ 〕ﾟذ
ف م［ ػغﾟ＞بات غﾟعائل تك『±ي عادة ب…غب ف）｜え ضبي“  غﾟ＋｝غفカ あف±ギاؼية و ح｝غمل حاف〕تمادえ م゚ؤ

ي｜سل م≠÷ات مف÷÷ة كبي｜ة ظﾟى ظﾟى غﾟ≠±افات غﾟبي＞ية غﾟ－｀｝ية و  ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え دغخ｀ياً 
｛≠＜ﾟغ‖غشر ث］ يب～ض ب『ك｝ي［ ح｝غمل حاف〕ية م＋～ودة غﾟم『÷اخ غド ياバ－ﾟا ع＞～  دغخل غガ｛≠カ ي『｝قف
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ع＞～ ض”｜غؼ غﾟف｜وزر  ＋≠ل ع｀ى ذカيباتغﾟ＋｝غمل カ『اجًا م［ ح｝غفあ ب｝，ية ت تع）ي ケ‖ガغﾞ『≠اؿ ギ】＝カا و 
ت＞『×｜ ｝ية ضو ﾟي≠｝カية قاب｀ة カバﾟف÷اؿ و ﾟ‖ﾟ〔 تك｝ف ج≠يع غﾟ＋｝غفあ تق｜يبًا م『قاتبة غﾟع≠｜ ك｜وية ضو بي＝

”بيعة تف｜ز ح｝غمل ي≠ك［ ت≠يي…ガا غع『≠ادًغ ع｀ى شكل و ت＝］ ケ‖ガ غﾟعائ｀ة ع～ة ضج＞اج  ب｝سا”ة غﾟ｜ياحؼ
 غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ف＝バً ع［ ”بيعة ظカبات ケ‖ガ غﾟ＋｝غفあؼ

 Sclerosporaج＝｜ -1

［ تك｝ف ・يヴ ح｝غمل غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ”｝ي｀ة カ±بيًا ب～ي＞ة م＞『÷بة ت『ف｜ز ع＞～ غﾟق≠ة ظﾟى ع～د م
م｜ة وغح～ة ضو ضﾞ】｜ ظﾟى ف｜وز ق÷ي｜ة طتف｜عات ش【ي｜ية( ي＋≠ل كل  تケو غﾟف｜وز غﾟق÷ي｜ةر ي＞ق±］ كل ف｜ز ب～

غﾟ≠±بب  S. graminicolaعヴ ؼ م［ ضガ］ ضカ｝غ طغカباتギا مباش｜( م＞ギا ع＞～ ギカاي『ヴ حاف〕ة ب｝，ية وغح～ة
 ﾟ≠｜د غﾟبياد غﾟ…غبي ع｀ى カباتات غﾟعائ｀ة غﾟ＞【ي｀يةؼ

 Plasmoparaج＝｜ -2

ギا ع｀ى ضج…غئギا م『عام～ة بع＝تك｝ف غﾟف｜وز و ة غﾟب｝，ية ذغ تف｜ز وحي～ غﾟ×。بة و يك｝ف حامل غﾟ＋اف〕
ع｀ى م±افاتؼ ت＞ب／ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ب÷｝تة غي｜ مباش｜ة ﾟ『ع）ي ضب｝غغًا بع“ طب×كل ثغوية قائ≠ة( و 

 ヴغع｛カض ［ガض ］م『＋｜كةؼ مP. viticola ع＞بؼﾟغبي ع｀ى غ…ﾟبياد غﾟد غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟغ 

 Peronosporaج＝｜ -3

ة م『ف｜عًا تف｜عات ث＞ائية غﾟ×عب وب…غوية حادة ت±『～ؽ ض”｜غفギا يك｝ف حامل غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ي
 .Pف｜دةؼ ت＞ب／ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ب÷｝تة مباش｜ةؼ م［ ضガ］ ضカ｝غعヴ ية موت『ق｝ج ﾟ『＋≠ل ح｝غفあ ب｝，

destructor د｜≠ﾟ بب±≠ﾟب÷ل بياد غﾟغبي ع｀ى غ…ﾟف）｜ و  غﾟغP. tabacina  بياد｀ﾟ بب±≠ﾟغ
 غﾟ…غبي ع｀ى غﾟ『بغؼ

 Bremiaج＝｜ -4

كل ما ي×بﾟ ×』ﾟ ヴ『ف｜ز وギカايات غﾟف｜وز ت＞『ギي بب｜وثغتغل غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ث＞ائي يك｝ف حام
あغف｛＋ﾟكف حي＼ ت＋≠ل غﾟكل  غ×ﾟي تك｝ف بي＝｝ية غ』ﾟب｝，ية غﾟو غ ヴغع｛カت＞ب／ ب÷｝تة مباش｜ةؼ م［ ضB. 

lactucea ؼ‥－ﾟغبي ع｀ى غ…ﾟبياد غﾟد غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟغ 

 Basidiophoraج＝｜ -5

【اカي غﾟ×كل تك｝ف ق≠『ヴ م『±عة ت＋｝え ع｀ى ذカيبات ي＋≠ل كل م＞ギا  يك｝ف حامل غﾟ＋اف〕ة ص゚｝
 اش｜ة مك｝カة ضب｝غغًا م『＋｜كة ث＞ائية غダس｝غطؼحاف〕ة ب｝，ية ت＞ب／ ب÷｝تة غي｜ مب
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 Plasmopara viticolaدوثة حياة هﾝف“～ 
في غド｛ﾟيات ي±بب ガ‖غ غﾟف）｜ م｜د غﾟبياد غﾟ…غبي ع｀ى غﾟع＞بر ع｜ؼ ガ‖غ غﾟ≠｜د ダوؿ م｜ة 

ك】ي｜ًغ ما ي×اガ～ غﾟ≠『＋～ة غドم｜يكية وم＞ギا غカ『×｜ ظﾟى دوؿ غوتبا وغﾟب｀～غف غドخ｜う غﾟ『ي ي…تز فيギا غﾟع＞بر و 
غﾟ｜”｝بة غﾟ≠＞اسبة ﾟ＋～وث م＋｀يًا ع｀ى غダع＞اػ في غﾟ＋～غئق وغﾟب±اتي［ ذغت غﾟ〕ل وغﾟ＋｜غتة و ガ‖غ غﾟ≠｜د 

ダج…غش غﾟقاب｀ة デﾟصابة م［ غﾟ≠｜دؼ ت＞×أ غヅصابة بギ‖غ غﾟ≠｜د カ『ي【ة سق｝ط ح｝غفあ غダب｝غس ع｀ى غ
وتغؽ وس｝يقاتギا وغﾟف｜وز ج…غش ف｝ؽ س）ح غﾟ『｜بة طغダت غﾟعائلر حي＼ ي÷يب غﾟف）｜ ج≠يع غダغﾟ＞با

 غﾟ】≠ات(ؼوغﾟ＋｝غﾟق وغダثガات و 

 
 Peronosporaceaeبع‘ غج＝اح عائﾞة 

ت〕ギ｜ ضع｜غد غヅصابة ب×كل بقع حاوية ع｀ى ثغب ضبي“ تمادえ ي『أﾟف ضساسًا م［ غﾟ『｜غﾞيب 
ヴ غ…ؿ ف）｜え م 『×عب ي＞≠｝ في غﾟ『كاث｜ية غバﾟج＞±يةؼ ي。ي‘ غﾟف）｜ ب×كل ”في｀ي ظجباتえ ع｀ى غﾟعائل ゚و

ي｜سل م≠÷ات ظﾟى دغخل خバيا غﾟعائل ドم『÷اخ غﾟغ‖غش م＞ギاؼ ت｜سل غギﾟايفات ظﾟى غﾟ≠±افات غﾟبي＞ية و 
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±قょ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية بع～ カ＝【ギا ت غﾟ－اتج عب｜ غﾟ】غ｝ت ح｝غمل حاف〕ية ت＋≠ل ح｝غفあ ب｝，ية ع～ي～ةؼ
غダب｝غس غダم）ات ظﾟى ضج…غش ج～ي～ة تب＞／ ع｀يギا مباش｜ة ﾟ『ع）ى ع～دًغ م［ وت＞『×｜ ب｝سا”ة غﾟ｜ياح و 

”｜يق  ～خل カ±يج غﾟعائل ع［ث］ ت＞ب／ مك｝カة غカب｝بًا ج｜ث｝ميًا يت『كي‥ ﾟ≠『＋｜كةر تفق～ غダب｝غس ضس｝غ”ギا و غ
غカ】｜ي～غت カ｛ ドًا غوك｝カات و كئل يب～ض غﾟف）｜ باﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي مبع～ م｝ت غﾟعاغﾟ】غ｝ت في ギカاية غﾟ≠｝س］ و 

ع≠｀ية غヅخ÷اػ ت＞×أ سب｝تغت بع～ ﾟ≠『بعة في غﾟعائ｀ة ب÷｝تة عامةر و ت－『｀ف ضساسًا ع［ غﾟ）｜يقة غ
 ب｜تقاﾟيؼػبي＝｝ية ك｜وية م】－＞ة غﾟ【～تغف م【ع～ة خ×＞ة غﾟ≠｀≠‥ ذغت ﾟ｝ف ب＞ي

ايا يق＝ي غﾟف）｜ م～ة غﾟ×『اش في غﾟ≠＞ا”ق غﾟباتدة في حاﾟة سب｝تغت بي＝ية في غﾟ『｜بة ضو ع｀ى بق
ﾟبي＝ية مك｝カة غ ب『｝ف｜ غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة ت＞ب／ غﾟ±ب｝تغتغダج…غش غﾟ＞باتية غﾟ≠÷ابةر وفي ضوغئل غﾟ｜بيع و 

 ي＋≠ل في ギカاي『ヴ حاف〕ة ب｝，ية مف｜دة ت＞『ج ب～وتガا ع～دًغ م［ غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كةؼغカب｝ػ ظカبات ي≠『～ و 

في غﾟ｜بيع يك｝ف غﾟغ…ؿ ف）｜ بギيئة غ…ؿ ف）｜え في غﾟب｜ع］ر و غﾟ ضما في غﾟ≠＞ا”ق غﾟ～غفئة ・ي×『ي
 ت±بب غカ『×ات غﾟ≠｜دؼحاف〕ية ت＋≠ل ح｝غفあ ب｝，ية ت＞『×｜ و غﾟف）｜え ح｝غمل 

 
 Plasmopara viticolaة حياة هﾝف“～ دوث 
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 Family: Albuginaceaeهﾝعائﾞة هأﾝب］ج＋＝ي＋ية -3

 ｛ガ عائ｀ة ج＞±ًا وغح～ًغﾟت＝］ غAlbugo  ي وﾟا م≠｜ض 40ت＝］ ح｝غギعًا ج≠يع｛カ ات م【ب｜ة
 …ﾟباتات غ＜ﾟفل ع｀ى غ（』ﾟغ ｛ガ غز｛カダغ ケ‖ガ ｜ギيةؼ ضش｜ガAlbugo candida  ض～÷ﾟي±بب م｜د غ え‖ﾟغ

غギ｀ﾟاカة طغﾟ≠｀ف｝ؼ(ؼ حي＼ ت〕ギ｜ غヅصابة ع｀ى كاﾟف【ل و  Cruciferaeغダبي“ ع｀ى غﾟعائ｀ة غﾟ÷｀يبية 
｜غت بي＝اش ﾟ≠اعة ت×بヴ ق）｜غت غﾟ×≠ع غﾟ≠『÷｀بةؼ غﾟ－ي｝ط ب】 ب×كل غﾟعائلغダج…غش غﾟ≠÷ابة م［ غﾟ＞بات 

غﾟف）｜ية تك｝ف م≠÷ات ك｜وية صغي｜ة دغخل خバيا غﾟعائلر تك｝ي［ غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة يك｝ف دغخل غﾟ＋اف〕ة 
【اカية غﾟ×كل  غي｜ م『ف｜عة ت『ك｝ف بأع～غد غﾟ『ي ت＞『ギي ب＋｀≠ةر يك｝ف غﾟف）｜ ح｝غمل حاف〕ية ق÷ي｜ة ص゚｝

تك｝ف ج～تغف غﾟ＋｝غفあ غﾟ【اカبية س≠يكة ت×كل ما ي×بヴ غﾟ＋÷ي｜ة ｜う و ～ة م［ غドخق｜يبة غﾟ｝غحﾞبي｜ة و 
 غﾟف）｜يةؼ

 Albugo candidaدوثة حياة هﾝف“～ 
غﾟ『ف｜ز غﾟ≠≠÷اتر ي±『≠｜ غﾟغ…ؿ في غﾟ＞≠｝ و ي『غ‖う ب｝سا”ة ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え بي［ غバ－ﾟيا و 

ي［ ح｝غمل ح『ى ي÷ل م｜ح｀ة معي＞ة م［ غﾟ＞＝ج ع＞～ガا يب～ض في م｝غقع معي＞ة ت＋／ ”بقة غﾟب×｜ة ب『ك｝ 
 あغف｛＋ﾟب『ك｝ي［ ع～د م［ غ ｛≠＜ﾟغمل بع～ م｜ح｀ة معي＞ة م［ غ｛＋ﾟية غي｜ م『ف｜عةر تب～ض غカا】 حاف〕ية ص゚｝

 あغف｛＋ﾟي ب＋ي＼ تك｝ف س｀±｀ة م［ غﾟغ｛』ﾟع｀ى غ う｜خドغح～ة ت＋／ غ｛ﾟي ت＞ب】ق غ』ﾟب｝，ية غﾟا غガ｜بﾞتع｀｝ ض
س غﾟ｝غقع ＋｜ت في غﾟف｜غ ت『ギ】＝カا ت＞ف÷ل و  『≠اؿع＞～ غﾞع≠｜ًغ ”｜ؼ غﾟ±｀±｀ة وتقع ضصغ｜ガا ع＞～ قاع～تギار و 

ظﾟى ت±｀يょ ضغょ ع｀ى ب×｜ة غﾟعائل وغカبعاجギا ظﾟى ب×｜ة غﾟعائل م≠ا يؤدえ بي［ غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية و 
～و كق×｜ة بي＝اش ع｀ى س）ح غﾟعائل وت＞『×｜ ت＋｜ت غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية غﾟ『ي تبغﾟ－اتج وم［ ث］ ت≠…قギا و 

ساب＋ة ع～دガا ي『｜غوح غب｝غس 『ك｝ي［ ذﾟ〔 ظما ب｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة و ت＞ب／ ب『｝ف｜ غﾟ〕ب｝سا”ة غﾟ｜ياح ضو غﾟ≠اش و 
 غتةؼ｜ غع『≠ادًغ ع｀ى دتجة غﾟ＋ ف غカابيب ظカباتة ضو تك｝  س غﾟ≠『＋｜كم［ غダب｝غ  60ػ40م［ 

カダية ج≠يع غﾟج≠اヅغ ケ｜ガم［ حي＼ م〕ا ヴي ・ي×اب±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟغز حي＼ يب～ض ب『ك｝ي［ ضما غ｛
ة ع～ي～ة غう｛＜ﾟ ظド ضف カ｝غة تك｝ف ت｀〔 غダع＝اش في غﾟب～غيغドوك｝カات وغカド】｜ي～غت دغخل ضカ±【ة غﾟعائلر و 

×≠ﾟغ あغف｛＋ﾟاش）ةؼ ت『ك｝ف غ＜ﾟي غガ ايةギ＜ﾟا تك｝ف في غギ＜ا وغح～ة في كل مギ＝ي【ية ع｀ى مق｜بة م［ بع
～ ع｀ى ض”｜غؼ غﾟ－ي｝ط غﾟ【±～يةؼ ت＋｝え غドوك｝カة غﾟ≠ك『≠｀ة غﾟ＞＝ج ع｀ى بي＝ة غﾟبع“ و  وغح～ة ت『゚｝

｜ية ظخ÷اػ ت＞قل خカ ヴﾟバ｝غة ذك ي『ك｝ف غカب｝ػت『バم±ا و غﾟ＋اف〕『اف ضف  م＋ا”ة ببバـث م＋ي）ي ド ت｀ب＼
ﾟ≠－÷بة ت＋÷ل ع≠｀ية غヅخ÷اػر カاتج غヅخ÷اػ ت『ك｝ف غﾟبي＝ة غوغح～ة مع بع“ غﾟ±اي『｝بバـث و 

في غカダ｝غز  ت غﾟ±ب｝ت غﾟبي＝يغﾟ『ي ي『ك×ف ギﾟا ج～غت غ｀يあ وت『＋｝ؿ ظﾟى سب｝ت بي＝ير ي－『｀ف ج～غ
تع～ ケ‖ガ غﾟ÷فات م。ياتًغ يع『≠～ ع｀يヴ في غﾟ『≠يي… وثخ｜فةر و  أバًﾟ ضو ي＋｝え غخادي～غﾟ≠－『｀فة حي＼ يك｝ف م】

 ‥＜】ﾟ فة｀』－≠ﾟغز غ｛カダبي［ غAlbugoؼ 
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في غﾟ｜بيع غآتي ضف تعاカي カ｝غتヴ ع～ة غカق±اماتؼ و  يعاカي غﾟ±ب｝ت غﾟبي＝ي م｜ح｀ة غﾟ±ك｝ف بع～
『ك×ف كل م＞ギا يب～ض ب｜وت｝بバـث غﾟ±ب｝ت غﾟبي＝ي باカドق±اـ ظﾟى ع～د كبي｜ م［ غダج…غش غﾟ｝حي～ة غﾟ＞｝غةر ي

 غﾟعائلؼ ﾟ『÷يبت＞ب／ ب｝سا”ة غカابيب ظカبات ث＞ائي غダس｝غطر ت『＋｜ت غダب｝غس و  غﾟ×كل ك｀｝え  ظﾟى ب｝س سابح

 
 Albugo candidaدوثة حياة هﾝف“～ 

 

 Kingdom: Fungi                                                م÷ﾞكة هﾝف“～يات
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 Phylum: Chytridiomycota                                    ش　بة هﾝف“～يات هﾝك「～ي／ية

ة ﾟ｀【～ؿ ب±بب غم『ギﾞバا ف）｜يات ケ‖ガ غﾟ×。بة ظﾟى م≠｀كة غﾟف）｜يات غﾟ＋？يق تع｜د カ±ب
ر ﾟك［ ت｜كيب غﾟ±ك｜يات غﾟ≠عق～ة Protistaع｀ى ガ‖غ غダساج كاカ／ ض≠［ م≠｀كة غドب『～غئيات ヂﾟس｝غط و 

）｜يات غﾟف بق｝ة مع غﾟف）｜يات غﾟ＋？يقةؼ تع～ غバﾟي±ي［ تب）ギا ت－｀يقغﾟكاي『ي［( في ج～غتガا و طخ÷｝صًا 
في غﾟبيئات غﾟ≠ائية كاﾟ≠＋ي）ات وغﾟب＋ات وغﾟب＋ي｜غت وغギカダات  ضب±）ギار ت。ي‘غﾟك『｜ي～ية ضصغ｜ غﾟف）｜يات و 

｝غت غギﾟ＝≠ية ﾟ｀≠【『｜غت كاダبقات وغﾟغ…ドفؼ وت『±ي～ غﾟق＞ت غﾟ＞بات و ج‖و وك‖ﾟ〔 في غﾟ『｜ػ غﾟ｜”بة و 
سف｝ح غﾟ【باؿ غﾟ×اガقة في م－『｀فة م＞ا”ق ا”ق غﾟباتدة ت＋／ غﾟ】｀｝ج في ق≠］ و ｜ػ غﾟ≠＞غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية ت

 غﾟعاﾟ］ؼ

ع｀ى غダحياش غﾟ＋ية ”في｀ية ظجباتية ت『غ‖う ت＝］ ケ‖ガ غﾟ×。بة ف）｜يات تمية و”في｀ية غخ『ياتية و 
≠ﾟية غ＋ﾟكائ＞ات غﾟة وتع～ م［ غ｀｀＋』≠ﾟةؼضو غ≠ギ≠ﾟة غ｀｀＋ 

تك｝ف مف｜دة خ｀：ية م［ ﾟ｀＋｜كة في ضغ｀ب غカダ｝غز و  Flagellaت≠『｀〔 غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية ضس｝غ”ًا 
 ؼ(Whiplash)غﾟ＞｝ز غダم｀‥ 

ت＝］ ギ ケ‖ガا غﾟ－｀｝ية ت＋｝え ع｀ى غﾟكاي『ي［ر و ج～تغカف）｜يات غﾟك『｜ي～ية ضم×اج م『＋｜كة و ف غﾟتك｝  
カ｝زؼ فギي ت＝］ ف）｜يات  1000ج＞‥ و  100غﾟ×。بة م【≠｝عة م『باع～ة م［ غﾟف）｜يات م｝ثعة ع｀ى 

 ضガ］ صفات ケ‖ガ غﾟف）｜يات ガي:غﾟ－｀ية ظﾟى م『ع～دة غバ－ﾟيار و ～ة ت『｜غوح ما بي［ وحي

إذغ ﾟ］ يك｝ف غﾟف）｜ غ…ドً ف）｜يًا فإヴカ ظﾟى جاカب و  (Coenocytic)｜ ب×كل م～مج خ｀｝え ج±］ غﾟف） ػ1
ﾟيك｝ف خي）ًا ف）｜يًار و غ えك｜وﾟت｝ج～ ×كل غ ヴا ج±ع｀يギث ضشكاؿ ي≠ك［ ضف يك｝ف ع｀يバف）｜:ثﾟغ ［ 

وغح～ًغ ضو  غﾟ×كل غダب±ょ ضえ ضヴカ يك｝ف ب｝غًا ساﾞ＞اً ガ｝ و  (Monocentric)ضحادえ غﾟ≠｜ك…  ػ ض
ي『＋｝ؿ كل غﾟ【±］ ظﾟى حي＼  ガHolocarpic‖غ يك｝ف ك｀ي غダث≠ات حاف〕ة ب｝，ية وغح～ة و 

في حبة  Endobioticم［ غカダ｝غز غﾞダ】｜ ب～غئية حي＼ ضヴカ ي『）فل دغخ｀يًا  وتع～ت｜كيب ث≠｜えر 
 ﾟقاح ضو دغخل خ｀ية ”＋｀بؼ

ت】ب／  (Rhizoids)ي『ك｝ف م［ خ｀ية وغح～ة ギﾟا ضشباケ ج‖وت  (Unicellular)ضحادえ غﾟ－｀ية   ػ ػ
ﾟك［ ケ غﾟ【‖وت تك｝ف خاﾟية م［ غう｛＜ﾟر ويك｝ف ضحادえ غﾟ≠｜ك… و ضشباغﾟ－｀ية في غﾟ｝سょ غﾟغ‖غئير و 

 ﾟي‥ ك｀ヴ يك｝ف ت｜غﾞيب تكاث｜يةؼضえ ضف ج…ش م［ غﾟ【±］ و  (Eucarpic)ح？يقي غダث≠ات 

غﾟ≠｜ك… وم『ع～د ＞｝う يك｝ف م『ع～د غﾟو  (Rhizomycellium)غ…ؿ ف）｜え ج‖ي｜え  ػ ج
(Polycentric) えيب تكاث｜ية  غﾞضو م【≠｝عة ت｜غ え｜م［ ت｜كيب تكاث ｜【ﾞض ヴيك｝ف ・ي ［±】ﾟضف غ

طضب｝غس ساﾞ＞ة ضو ح｝غفあ ب｝，ية(ر غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ت＞『ج ضب｝غس م『＋｜كة ضحادية ضو ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة 
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ﾟ×كل ギﾟا وغح～ة ضو في ضوقات م－『｀فةر حاف〕ة غダب｝غس تك｝ف ك｜وية ضو ك≠】｜ية غم｝س｝مية و غﾟك｜و 
｀］ غﾟ『ف｜يغر و ض ب｝غس ت－『｀ف غﾟف）｜يات في ”｜يقة تف｜يغ غﾟ＋اف〕ة ﾞヂﾟ】｜ م［ ضカابيب ضو ح 

و  Olpidiumم】ل ف）｜  (Inoporculate)｜ي～ية غي｜ غﾟغ）ائية غﾟ≠『＋｜كةؼ في غﾟف）｜يات غﾟك『
Diplophlyctis ايギカ عائل ث］ ت‖وػﾟى خاتج خ｀ية غﾟب｝ػ تف｜يغ ظカب｝，ية غﾟاف〕ة غ＋ﾟا تك｝ف غギ』

م】ل ف）｜  ﾟ(Operculate)『『＋｜ت م［ خギﾟバا غダب｝غسؼ في غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية غﾟغ）ائية 
Nawakowskiella  وChytridium ب｝，يةﾟاف〕ة غ＋ﾟاية غギカ ب）｜يقة م＋～دة تك×ف  تف『ح

عادة ما يك｝ف ت）ف｀ギا غカダ｝غز تع～ ضﾞ】｜ ت；يًا و غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كةر ケ‖ガ  ع［ غ）اش بع～ ت＋｜ي｜
 ائギا غﾟ『كاث｜ية ع｀ى س）ح غﾟعائلؼ＝ضعحي＼ ت＞『ج  Epibioticخاتجيًا 

ت＋｝ؿ غバﾟق＋ة ظﾟى ب｝س ساﾞ［ ضو حاف〕ة ب｝，ية ساﾞ＞ة ضو غ…ؿ ف）｜え ث＞ائي غﾟ≠【≠｝عة  ػ2
 غﾟك｜وم｝س｝ميةؼ

 ج＞±يًا ب｝سا”ة غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة ذغت غﾟ±｝ط غﾟ｝غح～ غﾟ ヴ】』≠ﾟ｀－｀فؼ ت『كاث｜ ド ػ3

］غﾟ『كاث｜ غ ػ4 カاتج غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي カ｝غز و ي｝صف في غاﾟبية غﾟ ダ【＞±ي ت］ وصفヴ في بع“ غカダ｝غز ゚و
ド ة ب）｜يقة＜ﾞبية تك｝ف ضب｝غغًا ساﾟغاﾟغتر غ～】ﾟغ あغ｀ي ］ﾞتك｝ي［ ب｝س سا ｛ガ ج＞±يةؼ 

『≠ادًغ ع｀ى شكل تتب غع 4ظﾟى  Class: Chytridiomycetsي｝ماي±ي『ات ي｜ي～『ق±］ صف غﾟكي
 ”｜يقة غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي:غﾟ『｜كيب غえ～±】ﾟ و 

 Order: Chytridiales                                                   ثتبة هﾝك「～ي／ياات -1

ي＝］ غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية ضحادية غﾟ－｀ية ك｜وية ضو بي＝｝ية غﾟ×كل ق～ ت＋｝え غﾟ－｀ية ع｀ى ضشباケ و 
ド ت＋｝え غﾟ－｀ية ع｀ى ضشباケ ج‖وت ق～ و  Rhizophlyctisج‖وت ف『ك｝ف ح？ي？ية غダث≠ات ك≠ا في ج＞‥ 

غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي م［ カ｝ز  ؼSynchytriumو  Olpidiumغダث≠ات ك≠ا في ج＞‥  ب‖ﾟ〔 تك｝ف ك｀يةو 
 ؼIsogamyج غダم×اج غﾟ≠『×ابギة غو ت… 

 Order: Blastocladiales                                          ثتبة هﾝباس「］كادياات -2

خ｀｝え( ح？يقي ي｜ غﾟ≠ق±］ طم～مج وي＝］ غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية ذغت غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ＋？يقي غ
ر غﾟ『كاث｜ Heterogamyضو م『باي＞ة  Isogamy≠اتر غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ي『］ بات＋اد ضم×اج م『≠اث｀ة غダث

ﾟغバف و ج＞±ي ي『］ ب『ك｝ي［ ضب｝غس م『＋｜كة في ح｛｀ﾟة غ＜ﾞغت دغ～】ﾟغ｀ي〕ة غ あب｝，ية ت；يقة ｝غف あح｝غف
و  Allomycesغﾟ『ي ت『＝≠［ ع～ة ضج＞اج م＞ギا و  Blastocladiaceaغﾟ【～تغفر ت＝］ غﾟ｜تبة عائ｀ة 

Blastocladiellaؼ 
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 Order: Monoblepharidales                                  اتم～تبة هﾝ÷］ن］بﾞيفاثي／ه -3

ي『≠ي… غﾟ】اﾟ‥ غえ～±】ﾟ ظﾟى خي｝ط جي～ة غﾟ『ك｝ي［ غي｜ مق±≠ة ح？يقي غダث≠اتر غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي 
( م】ل ج＞‥ Oogamousباカ～ماج م×يج ذك｜え سابح مع بي＝ة ساﾞ＞ة طتكاث｜ بي＝ي ي＋～ث 

Monoblepharisؼ 

 

 Order: Chytridiales                                           ثتبة هﾝك「～ي／ياات

ي『）فل دغخل غﾟ＋ي｝غカاتر بع＝ギا ＞≠｝ م『｜م≠ة ع｀ى بقايا غﾟ＞باتات و مع〕］ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة مائية ت
ع｀ى م－『｀ف غﾟبقايا غﾟ＋ي｝غカية وغﾟ＞باتيةر ة غﾟبع“ غآخ｜ م『｜م≠خバيا غﾟ）＋اﾟب وغﾟ＋ي｝غカات غﾟ≠ائيةر و 

غギﾟ｝غئية ﾟ｀＞باتات غﾟ｜غ；ية م±ببة ضم｜غضًا مギ≠ة غق『÷اديًا م】ل ف）｜ ［ غﾟبع“ يギاج］ غダج…غش غダتضية و ﾟكو 
Synchytrium endobioticum 【ﾟد غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟبغﾟدغش ع｀ى غ｛±ﾟيل غﾟا ع｀ى آギ＝ا”ار ت『）فل بع（

 ケؼتؤدえ ظﾟى خف“ م±『｝غガا في غﾟ≠ياغﾟ）＋اﾟب و 

غﾟقاب｀ية ع｀ى ت＋｀يل غﾟ±ي｀ي｀｝ث  غﾟ）ي［ ギﾟاغﾟك『｜ي～ية غﾟ『ي ت。ي‘ في غﾟ『｜بة و بع“ غﾟف）｜يات 
ف م［ ケ‖ガ غﾟ≠｝غد م】ل غﾟ±ي｀｝فافر ق×｝ت غﾟ｜وبيافر ج｀～ غﾟكي｜غتي［ؼ ﾟ‖ﾟ〔 فإف غﾟ）  وغﾟكاي『ي［ و  ع］ غﾟ≠゚ؤ

ح『≠ًا ظﾟى غﾟ×ع｜ر ظذغ ما ”فى ف｝ؽ س）ح غﾟ≠اش غえ‖ﾟ ي＝اؼ ヴﾟ ت｜بة م［ وق／ آخ｜ سيؤدえ عى و غダف
س『ؤدえ ظﾟى تك｝ي［ ثاﾟ‥ غﾟ『ي غس غﾟ±اب＋ة ﾟ｀ف）｜يات غﾟك『｜ي～ية و غس『ع≠ات ケ‖ガ غﾟ≠｝غتد م［ قبل غダب｝ 

ケ‖ガ غﾟ｜تبة م［ ضﾞب｜ تتب غﾟف）｜يات غﾟك『｜ي～ية حي＼ ت＋｝え ع｀ى ضﾞ】｜ م［ カ÷ف غカダ｝غز  カاضجؼ تع～
 غﾟ≠｝ص｝فة في غﾟ×。بةؼ
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 غشكال هﾝ「～كيب هい／＋』ﾝ في هﾝف“～يات هﾝك「～ي／ية

 غﾟ｜تبة ع～ة عائバت ضギ≠ガا:ت＝］ 

＋ﾝة هﾞعائﾝية＋＝ك「～يه                                               Family: Synchytriaceae 

فيギا غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية غي｜ غ）ائيةر  Holocarpicت＝］ ケ‖ガ غﾟعائ｀ة ف）｜يات ك｀ية غダث≠ات 
ر Sorusغﾟ】اﾟ‥ مق±］ ظﾟى ع～ة ح｝غفあ ب｝，ية ضو م×ي【ية م＋ا”ة بغバؼ م×『｜ؾ مك｝カة ما ي±≠ى غﾟب】｜ة 

｛ガ اギم】اؿ ع｀ي ［ガف）｜  ضﾟغSynchytrium endobioticum 【ﾟد غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟدغش غ｛±ﾟيل غﾟفي آ
 د في م＞ا”ق ثتغعة غﾟب）ا”ا فيغガ ｜×  ｜≠ﾟ‖غ『ي＞ Black warts disease of Potatoesغﾟب）ا”ا 

م｜غد غギ≠ﾟ≠ة غﾟ『ي ت÷يب غﾟب）ا”ا م［ غダ ةؼ ويع～غﾟ｜”بصًا في غﾟ≠＞ا”ق غﾟباتدة カ±بيًا و غﾟعاﾟ］ خ÷｝ 
ف غﾟ～تカات غﾟ≠÷ابة صغي｜ة غﾟ＋【］ وم×｝ガة تدغشة カ｝عي『ヴ حي＼ تك｝ وي＞『ج ع＞カ ヴق’ في غﾟ≠＋÷｝ؿ و 

 ق『÷اديةؼآﾟيل س｝دغش تق｀ل م［ ；ي≠『ギا غドドح『｝غش س）＋ギا غﾟ－اتجي ع｀ى ث

 :دوثة حياة هﾝف“～هﾝ「～كيب و 

 ｛ガ بب±≠ﾟف）｜ غﾟغSynchytrium endobioticum～فل  ر يع（』ﾟغ えبب ظجبات±≠ﾟف）｜ غﾟغ
Obligate parasites  ة( مقاومة و＜ﾞب｝，ية سا あة طح｝غف＜ﾞيئة ضب｝غس ش『｝ية ساガ بة ع｀ى｜』ﾟي｝ج～ في غ

ذﾟ〔 ع＞～ما ت『＋｜ت غダب｝غس خバؿ غﾟ｜بيع و غﾟب）ا”ا في غﾟ『｜بة ﾟ｀〕｜وؼ غي｜ غバ≠ﾟئ≠ةر ت＋～ث ظصابة دتカة 
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غﾟ『｜بة في غ×اش تقيق م［ غﾟ≠اشر  ت±بح فيﾟ｀＞باتات و غダج…غش غﾟ≠÷ابة  م［ غﾟ±اب＋ة بأع～غد ض－≠ة
｜وؼ ع｀ى ظذغبة ثقب دقيق في ج～غت ب×｜ة غﾟعائل اﾞ［ غダحادえ غﾟ±｝ط ع＞～ مバئ≠ة غﾟ〕يع≠ل غﾟب｝س غﾟ±و 

｜ة خ｀ية ب×≠【｜د ضف ي～خل غﾟب｝س غドميبي ظﾟى دغخل بخヴﾟバ تاتكًا س｝”ヴ في غﾟ－اتجر و  ث］ ي＞ف‖ م［
ヴ ج～غتويبقى ضحادえ غﾟ－｀يةر و  غﾟ『＝－］غﾟب）ا”ا يب～ض باﾟ＞≠｝ و   ع＞～ما ي÷ل ظﾟى ح【］ معي［ يف｜ث ح゚｝

あاي『ي＞ي غ｀يﾞ بي و  ػب｀｝ف ب＞يガية ذ تع｜ؼ ضي＝ًا باﾟب｝س غﾟ÷يفي و  Prosorusي『＋｝ؿ ظﾟى ب】｜ة ض゚و
Summer spore ى حر وﾟعائل ظﾟكبي｜ ت『＝－］ خ｀ية غ ～Hypertrophy ر و ヴق／ ذغت｛ﾟت『＋ف… في غ

في＞×أ ع［ ケ‖ガ غﾟ＋اﾟة وـت  Hyperplasiaغバ－ﾟيا غﾟ≠【اوتة ギﾟا ع｀ى غカドق±اـ غﾟ≠『ك｜ت غي｜ غﾟ）بيعي 
ف ب≠【≠｝عギا ت｜كيبًا ي〕ギ｜ ع｀ى س）ح غﾟ～تカة ب×كل ث Rosette tumorتد ｝ 『م آﾟيل صغي｜ة م『قاتبة ت゚ؤ

 ヴي×ب【ﾟي تع｜ؼ با』ﾟغي｜ة غ÷ﾟغ ょابيカ｜قﾟيل غﾟآWarts  وﾟغ【ﾟدؼ تك｝ف غ｜≠ﾟا غس］ غギ＜يل ب＞ية 『ي غش『ق مﾟآ
يةر تب＞／ غﾟب］ خバياガا غダب｝غس غﾟ÷ي：ية ضو غﾟس｝دغش غﾟ｀｝فر ت＝ ية ع＞～ غﾞ『≠اؿ カ＝【ギا 】ب】｜غت غダ゚و ｜ة غダ゚و

ذغت غ×اش تقيق ت×بヴ فقاعة غﾟ÷اب｝فر تعاカي غﾟ＞｝غة س｀±｀ة  Vesicleدغخل خ｀ية غﾟعائل دغخل ح｝ص｀ة 
ية ظﾟى ما  ｜ة～تغف غﾟ×فافة تع≠ل ع｀ى تق±ي］ غﾟب】غي｜ غﾟ≠باش｜ة ث］ ت『ك｝ف ع～د م［ غﾟ【 م［ غカドق±امات غダ゚و

ي＋｝え كل ج…ش ع｀ى ع～د م［ غカダ｝ية ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةر ي＋يょ بケ‖ギ  ضج…غشر 9ػ4يقاتػ 
ケ مق～غتًغ ر وع＞～ما ت≠『’ غﾟب】｜ة Sorus‖ガ｜ة ，ية ج～غت م×『｜ؾ ف『±≠ى ع＞～ئ‖ باﾟب】غﾟك『｀ة م［ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝ 

س ب｝  600ػ500ت＞ف【｜ ﾟ『＋｜ت ضع～غدًغ كبي｜ة م［ غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة ي『｜غوح ع～دガا م［ غﾟ≠اش ت『＝－］ و 
 ガك‖غ ت…دغد مادة غﾟف）｜ غﾟ｀قاحية في غﾟ『｜بةؼم『＋｜ؾ ﾟكل م＞ヴ س｝ط وغح～ خ｀في و 

ي『فاق］ غﾟ≠｜در ضما ظذغ كاカ／ غﾟ｜”｝بة م＞－ف＝ة ضو ダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة دتカات غﾟب）ا”ا و تギاج］ غ 
سادت م～ة جفاؼ في غوغئل غﾟ÷يف ت±｀〔 غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة ع＞～ئ‖ س｀｝كًا ج＞±يًا ضえ ت÷بح ضم×اجًا ظذغ 

ع≠｀ية  ت＋÷لج و غت『＋～ غダم×اج غﾟ≠『＝ادة ج＞±يًا وغﾟ≠『آﾟفة في ضثو  م『＋｜كة ب～ドً م［ غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كةر
في غﾟغバؼ غﾟ≠ائي  ت『ك｝ف ドق＋ة م『＋｜كة ذغت س｝”ي［ ت±بحغドق『｜غف غﾟ±اي『｝بバثمي وغドق『｜غف غﾟ＞｝وえ و 

ي ضح～ث『ギا غダب｝غس ب＞ف‥ غﾟ）｜يقة غﾟ『باﾟ≠｜د و  ع＞～ما ت÷ل دتカة غﾟب）ا”ا ت÷يبギادغخل غﾟ『｜بة و 
ف س）＋ヴ غﾟ－اتجي م×｝كًا ضو غバﾟق＋ة دغخل خ｀ية غﾟعائل ج～غتًغ س≠كيًا カ±بيًا ق～ يك｝  غﾟ≠『＋｜كةر ث］ تف｜ث

ر تبقى بع～ Winter sporeغえ｛』×ﾟ ت『＋｝ؿ ظﾟى حاف〕ة ب｝，ية ساﾞ＞ة ضو مقاومة تع｜ؼ باﾟب｝س م…خ｜فًا و 
ؼ غﾟبيئية غي｜ ت＋｜تガا م［ カ±يج غﾟعائل في غﾟ『｜بة في حاﾟة سك｝ف ﾟع～د م［ غﾟ±＞ي［ ”اﾟ≠ا كاカ／ غﾟ〕｜و 

غカق±امًا غﾟ｜”｝بة فإギカا ت＞ب／ بع～ ضف تعاカي カ｝غتギا ت｝ف｜ غﾟ〕｜وؼ غバ≠ﾟئ≠ة كاﾟ＋｜غتة و ع＞～ مバئ≠ة カヅباتヴر و 
 تعي～ دوتة غﾟ＋ياة م【～دًغؼ… غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة غﾟ『ي ت『＋｜ت و ت『≠ي ±امات خي）ية ث］غخ『…غﾟيًا ي｀يヴ ع～ة غカق
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 Synchytrium endobioticumهﾝف“～ حياة دوثة 

 Kingdom: Fungi                                                م÷ﾞكة هﾝف“～يات

 Phylum: Zygomycota                                           ش　بة هﾝف“～يات هﾝاق】ية

تمية في غﾟ『｜بة ضو ع｀ى غﾟ】≠ات وغﾟ≠｝غد  ت＝］ ケ‖ガ غﾟ×。بة ف）｜يات س｜يعة غﾟ＞≠｝ وغسعة غカド『×اتر
اتر بع＝ギا تعاي×ية مك｝カة مايك｝تغي…غ م＞ギا ف）｜يات غي｜ مؤذية في غﾟق＞｝غت غギﾟ＝≠ية ﾟ｀≠ف÷｀يغﾟ｜وثيةر و 
مع ضギカا يات غドخ｜う وغダميبار و بع“ غآخ｜ ”في｀ية ع｀ى غﾟ＞باتات وغﾟ＋ي｝غف وغカヅ±اف وغﾟف）｜ غﾟخاتجيةر و 

 う｛ت×كل س ド1%  ］م ｜【ﾞف）｜يات حي＼ ت＝］ ضﾟز غ｛≠】عًا م｝  610م［ م｛カ اギ』ي≠ガضف ض ドص｝فًار ظ
 ت『≠ي… ケ‖ガ غﾟ×。بة باﾟ÷فات غﾟ『اﾟية: رغドق『÷ادية كبي｜ةغﾟبيئية و 

－ي｝ط غي｜ م＞『〕≠ة في غﾟ ي≠ك［ ضف تك｝ف ح｝غج…غً ف）｜يًا غي｜ مق±］ طم～مج خ｀｝え(ر و  ت≠『｀〔 غ…ドً  ػ1
 ضو ع＞～ ق｝غع～ غﾟ＋｝غمل غﾟب｝，يةؼ غﾟف）｜ية غﾟق～ي≠ة
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ج＞±يًا ب『ك｝ي［ ضب｝غس  ，ياػ غダب｝غس غﾟ≠『＋｜كة ضو غバ－ﾟيا غﾟ≠『＋｜كة طغﾟ±اب＋ة( حي＼ ت『كاث｜ ضف｜غدガا ド ػ2
ر ضحادية ضو م『ع～دة غバ－ﾟيار Sporangiaت『ك｝ف دغخل ح｝غفあ ب｝，ية  Aplanosporesغي｜ م『＋｜كة 

 وغح～ةؼغダحياف س｀｝ؾ ك｝カي～ة اف〕ة في بع“ غﾟ＋ ق～ ت±｀〔و 

ي＞『ج و  Gametangial conjugationي『］ غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ع［ ”｜يق ت…غوج غﾟ＋｝غفあ م×ي【ية  ػ3
م＞ギا غش『ق غس］ غﾟ×。بة ﾟ｀〕｜وؼ غي｜ غバ≠ﾟئ≠ة و مقاومة  Zygosporesع＞ギا تك｝ي［ ضب｝غس ドق＋ية 

(Zygomycota)ؼ 

يك｝ف في غバﾟق＋ة وع＞～ ظカباتギار  (2n)في دوتة غﾟ＋ياةر غﾟ）｝ت غﾟ】＞ائي غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية  ػ4
 ؼ(1n)في باقي ت｜غﾞيب غﾟف）｜ تك｝ف غバ－ﾟيا ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية و 

 غﾟكي『｝سافؼ［ و ج～غت غバ－ﾟيا ي『أﾟف ضساسًا م［ غﾟكاي『ي ػ5

 ت＝］ ケ‖ガ غﾟ×。بة صفي［ ガ≠ا:

1-Class: Zygomycetes       )ق＋يةバﾟغيك｝ماي±ي『ات طغ…ﾟصف غ 

2-Cladd: Trichomycetes غيك｝ماي±ي『ات             ص｜』ﾟف غ  

 

 Class: Zygomycetesصف هﾝف“～يات هﾝاق】ية  

 ي＝］ ガ‖غ غﾟ÷ف تتب『ي［:

 Order: Mucoralesثتبة هﾝ÷ي］ك～هات   -1

حي＼ ع～د غカダ｝غزر مع〕］ ف غﾟف）｜يات غバﾟق＋ية م［ غﾟ｜تبة م［ ضﾞب｜ غﾟ｜تب غﾟ『ابعة ケ‖ガ÷ﾟ  ع～ت
ا م≠｜ضة ﾟ｀＞بات خاصة ع｀ى في غﾟ『｜بةر بع＝ﾟ≠ギ『｜بة تمية ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟ｜وثية وغﾟع＝｝ية و ضج＞اج غ
م±ببًا ض｜تًغ باﾟغًا ギﾟار ك‖Choanophora cucurbitarum  〕ﾟث≠ات غﾟق｜عيات م】ل غﾟف）｜ ضثガات و 

يب ﾟ】≠ات بب م｜د غﾟ『】قغえ‖ﾟ ي± Rhizopus stoloniferت±بب غﾟ】≠ات ضث＞اش غﾟ－…ف م】ل غﾟف）｜ 
ت＝］ ر و Soft rot disease of Potatoغﾟ×｀ي〔 ك≠ا ي±بب م｜د غﾟ『عف［ غﾟ｜خ｝ ﾟ｀ب）ا”ا ع＞～ ت－…ي＞ギا 

و  Mucorع～ة ضカ｝غز م［ غﾟ【＞‥ و  カAbsidia corymbifera｝عًا م≠｜ضًا カデﾟ±اف م】ل غﾟف）｜  22
Rhizopus  ف）｜يات فيﾟغ ケ‖ガ “افر ك≠ا ت±『－～ـ بع±カデﾟ غخ｀ي～ﾟع÷بي غﾟاث غギ】ﾟحي＼ ت÷يب غ

حام“ غﾟ±『｜ي〔 و  Lactic acidغカヅ『اج غﾟ『【اتﾟ えبع“ غダح≠اد غﾟع＝｝ية م】ل حام“ غﾞバﾟ『ي〔 
Citric acid  ك±ي＞〔 و±ﾟحام“ غSuccinic acid  ي〔 وﾟوك…غドحام“ غOxalic acid  م】اؿ ع｀ى
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ك≠ا  Fumaric acidفي ظカ『اج حام“ غﾟفي｝ماتؾ  لي±『غغRhizopus stolonifer  え‖ﾟذﾟ〔 غﾟف）｜ 
في  Rhizopus oryzaeي±『－～ـ ヅت≠اـ بع“ غﾟ－）｝غت في ظカ『اج غﾟك｝تتي…وفر ك≠ا ي±『－～ـ غﾟف）｜ 

بة في غﾟ÷＞اعات غﾟغ‖غئية في دوؿ ش｜ؽ ـ بع“ غﾟف）｜يات غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟ｜تظカ『اج غﾟك＋｝ؿ ك≠ا ت±『－～
 صسياؼ

 

 ت～كيب ج＋〕 هﾝف“～

إذغ وج～ت غي｜ مق±］ طم～مج خ｀｝え( م『ف｜عًار و ت≠『｀〔 ف）｜يات ケ‖ガ غﾟ｜تبة غ…ドً ف）｜يًا جي～ غﾟ『ك｝ي［ ػ1
ك‖ﾟ〔 في غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟق～ي≠ة ～ غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ضو غﾟ≠×ي【ية و غﾟ＋｝غج… فإギカا تك｝ف في ق｝غع

 غﾟ≠『＝｜تةؼ

مバم±ة غﾟ±）｝ح  تك｝ف ضشباケ ج‖وت في カق）ة Absidiaو  Rhizopusبع“ غカダ｝غز غﾟ『ابعة ﾟ【＞‥ ػ2
ضشباケ  غﾟ÷｀بة م】ل ج｝غカب غﾟ）بق غﾟ…جاجي غえ‖ﾟ ي＞≠｝ ・يヴ غﾟف）｜ ضو غﾟ｝سょ غﾟغ‖غئي غﾟ÷｀بر ت｀『÷ق

 ت±اع～ケ في غドم『÷اخؼغﾟ【‖وت باﾟ）بقة غﾟ『＋『ية وتع≠ل ع｀ى ت】بي／ غﾟف）｜ و 

 ؼStolonsع｀يギا باﾟ≠～غدغت  بي［ م【≠｝ع『ي［ م［ ضشباケ غﾟ【‖وت ي）｀ق غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غえ‖ﾟ ي｜بょػ3

ائ～ة ﾟ｀－ي｝ط カ『ي【ة تق｀’ م＋『｝يات غギﾟايفة غﾟع Chlamydosporesت『ك｝ف ضب｝غس كバمي～ية  ق～ػ4
إذغ ما ت｝ف｜ت ر و ケ‖ガMucor racemosus غﾟ〕اガ｜ة شائعة في بع“ غカダ｝غز م】ل غﾟق～ي≠ة طغﾟ≠±＞ة(ر و 

 ｜〔ﾟب｝غس و غダغ ケ‖ガ ئ≠ة ت＞ف÷لバ≠ﾟف）｜يًاؼوؼ غ ドً…ك｝ف غ』ﾟ ｛≠＜ت 
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 Mucoralesبع‘ هج＝اح ثتبة 

 هﾝ「كاث～

 هﾝ「كاث～ هﾝاج＝＋ي:-1

ド تبة｜ﾟغ ケ‖ガ ت『كاث｜ ف）｜يات  あي ت『ك｝ف دغخل ح｝غف』ﾟكة غ｜＋』≠ﾟب｝غس غي｜ غダج＞±يًا ب｝سا”ة غ
غي｜ ذﾟ〔ر ت＋≠ل ケ‖ガ غﾟ＋｝غفあ ع｀ى و ك≠】｜ية ضو مف÷÷ة ضو غس）｝غカية و ك｜وية ض (Sporangia)ب｝，ية 

ت＞×أ ق｜ػ ギカايات غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜يةر ق～  (Sporangiophores)ح｝غمل حاف〕ية م『ف｜عة ضو غي｜ م『ف｜عة 
ت＋｝え ع｀ى ع～د ق｀يل م［ غダب｝غس و غت ضو خاﾟية م＞ギا فあ غﾟب｝，ية صغي｜ة غﾟ＋【］ ذغت ع｝ي≠～تك｝ف غﾟ＋｝غ

ق～ ت＋｝え غﾟ＋اف〕ة ع｀ى ب｝س وغح～ ف『±≠ى ر و Sporangiolaتع｜ؼ ケ‖ガ غﾟ＋｝غفあ باس］ غﾟ＋｝يف〕ات 
Monosporus sporongiumب｝س مع جﾟة س｀｝كًا ر ضو ق～ ي＞～مج ج～غت غ〔اف＋ﾟغ 〕｀±』اف〕ة ف＋ﾟغت غ～

ド ｜غز ت『كاث｛カダي～ة وغح～ةر بع“ غカ｛ﾞ ÷ية ج＞±يًا ع［ ”｜يق تك｝ي［ ضب｝غس مف｀Arthrospores  ضو
 ضب｝غس كバمي～يةؼ

ر ضو تك｝ف Mucorت＋≠ل غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ع｀ى ح｝غمل حاف〕ية ق～ تك｝ف ب±ي）ة ك≠ا في ج＞‥ 
ق～ يك｝ف غﾟ＋امل ذغ تف｜ز معق～ ت〕ギ｜ ・يヴ ر و Thamnidiumذغت تف｜ز س｝غتえ طدغئ｜え( ك≠ا في ج＞‥ 
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ر Zygorhynchusك≠ا ガ｝ في ج＞‥  Sporocladiaف｜وز خ÷بة م｀『｝ية تع｜ؼ باﾟف｜وز غﾟ【｜ث｝مية 
 غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية مギ］ م［ غﾟ＞احية غﾟ『÷＞ي：يةؼ ت＋｝تغتويع～ شكل غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية و 

 هﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي-2

ي＋÷ل غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي في ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة ع［ ”｜يق ت…غوج غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية 
Gametangial conjugation  ‥ﾟا【ﾟباي＞ة غ』≠ﾟاث｀ة ضو غ≠』≠ﾟف）｜يات غﾟفي غ(Homothallic) or 

Heterothallic))  ج＞وダغوج ما بي［ غ…』ﾟج اي＋÷ل غ(Intergeneric)  ］اصل بي＋ﾟغوج غ…』ﾟم】ل غ
ق～ ي＋～ث غﾟ『…غوج بي［ غカダ｝غز ر و Rhizopus stoloniferغﾟف）｜ و   Gilbertella persicariaغﾟف）｜ 

ضو ح『ى ض≠［  Rhizopusك≠ا في غカダ｝غز غﾟ≠－『｀فة ﾟ｀【＞‥  (Intraspecific)ض≠［ غﾟ【＞‥ غﾟ｝غح～ 
ق～ ي＋～ث ضف ي＋÷ل ت…غوج بي［ ر و Mucor hiemalisسドバت غﾟ＞｝ز غﾟ｝غح～ ك≠ا في حاﾟة غﾟف）｜ 

و غﾟف）｜  Rhizopus sexualisف）｜يات م［ سﾟバة وغح～ة カاشئة م［ ب｝س وغح～ ك≠ا في غﾟف）｜ 
Absidia spinosaؼ 

ق『｜ػ غﾟ－ي）اف م［ بع＝ギ≠ا غﾟبع“ر ث］ ي『ك｝ف م［ غﾟ－ي）ي［ ي＋～ث غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي بأف ي
ガ ار يع｜ؼ≠ギ＝ق～ـ م［ بع』ﾟبياف يأخ‖غف في غカقاب｀ي［ ف｜عاف جا』≠ﾟي【ية غ×≠ﾟغ あغف｛＋ﾟف｜عي［ باﾟي［ غ‖

ية  ؼ غバ』≠ﾟم±ة ｜غف ي＞±اػ ظﾟى غダ”غر ع＞～ما ي『バم‥ غﾟف｜عاف غﾟ≠『＝ادProgametangiaغダ゚و
 ت『±ع ت｀〔 غダ”｜غؼ ث］ ي『ك｝ف حاج… ق｜ػ ”｜ؼ كل حاف〕ة م×ي【يةات ع～ي～ة و ساي『｝بバـث غ…ي｜ وカ｝ي

ية ﾟيف÷｀ギ≠ا ظﾟى خ｀ي『ي［ر حاف〕 ر Suspensorخ｀ية مع｀قة و  Gametangiumة م×ي【ية ”｜・ية ض゚و
غバ』≠ﾟم±『ي［ ع＞～ カق）ة غバ』ﾟم‥ر وي≠『…ج 『ي［ يت‖وػ غﾟ【～تغف غﾟفاص｀ة بي［ غﾟ＋اف〕『ي［ غﾟ≠×ي【
ت＞～مج ﾟ『ك｝ف غカ｝ية ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية ب｜وت｝بバس／ غﾟ＋اف〕『ي［ وتق『｜ػ غカド｝ية في ضثوغج و 
ﾟات【ة م［ ت…غوج غ＜ﾟي～ة غ～】ﾟية غ｀－ﾟتأخ‖ غ 〕ﾟبع～ ذ≠ﾟاف〕『ي［ غ＋ あ｀ك｝ت وي『غ』ﾟت±از وغドي【ي『ي［ في غ×

غえ‖ﾟ ي≠｜ بف『｜ة سك｝ف  Zygosporeت『≠ي… ظﾟى ب｝س ドق＋ي ا ضس｝د غﾟ｀｝ف م】آﾟل و ي÷بح س）＋ギج～غتガا و 
ي『］ غカドق±اـ 『ك×ف ع＞～ ”｜فヴ حاف〕ة ب｝，ية و ﾟ≠～ة ضشギ｜ بع～ガا يب～ض باカヅبات ﾟيك｝ف حامバً حاف〕يًا ت

غドخ『…غﾟي في ضث＞اش ع≠｀ية ظカبات غﾟب｝س غバﾟق＋ير ت〕ガ ｜ギ＞اؾ ف｜وقات وغض＋ة بي［ غダج＞اج م［ حي＼ 
ﾟب｝س غバﾟق＋ي ك≠ا ي『باي［ ق～ ت〕ギ｜ ثوغئ～ معي＞ة ت＋يょ باح【］ وشكل غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية وغﾟ≠ع｀قاتر و 

 غダب｝غس غバﾟق＋ية في م－『｀ف غダج＞اجؼح【］ وشكل 

تف×ل فيギا ع≠｀ية تバم‥ غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【يةر ضح～ガ≠ا ضو ك｀يギ≠ا  Mucoralesفي بع“ ضカ｝غز 
 (Azygospore)ب）｜يقة ع‖تية ي±≠ى غﾟب｝س غドバﾟق＋ي و يك｝カاف ت｜كيب م≠اثل م〕ギ｜يًا ﾟ｀ب｝س غバﾟق＋ي 

 آﾟل غﾟ【～غتغﾟب｝س غドバﾟق＋ي يك｝ف ك｜وえ م】 ر(Azygosporangium)غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية غドバﾟق＋ية ضو 
ضحياカًا ع｀ى حامل حاف〕ة ب｝，يةر ケ‖ガ غダب｝غس ت『ك｝ف باカ『〕اـ في ﾟ｀≠ع｀ق و  م＋≠｝ؿ ع｀ى خ｀ية م×ابギة
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ر حي＼ ド يك｝カاف ب｝غًا ドق＋ير ك≠ا س【ل Mucor azygosporaو  Mucor bainieriغﾟف）｜ي［ 
 ؼRhizopus azygosporusوج｝دケ ضي＝ًا في غﾟف）｜ 

 ع～دًغ م［ غﾟعائバت م＞ギا:  Mucoralesت＝］ تتبة غﾟششش 

 Family: Mucoraceaeهﾝعائﾞة هﾝ÷ي］ك］ثي＋ية -1

ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟع＝｝ية غﾟ≠『＋｀｀ة وتوث  ج＞‥ مع〕≠ギا ي。ي‘ تمياً  21ظﾟى  19ت＝］ ケ‖ガ غﾟعائ｀ة 
غﾟ－＝｜غوغت وم［ ًا ضم｜غضًا ﾟ｀＞بات م】ل غﾟف｝غヴﾞ و ل ض。يف م±ببغﾟ＋ي｝غカات وغﾟ『｜بةر بع＝ギا ي『）فل ب×ك

 ج ケ‖ガ غﾟعائ｀ة:ا＞ضガ］ ضج

｜يات وغسعة غカド『×ات في غﾟ『｜بة وع｀ى غﾟف｝غヴﾞ وغﾟ－＝｜غوغت ي＝］ ف）: Rhizopusج＝｜  ػ1
ケ‖ガ غﾟف）｜يات م［ غﾟ≠｀｝ثات غﾟ×ائعةر مع  غﾟ≠『عف＞ة وع｀ى ب｜غث غﾟ＋ي｝غカات وغﾟ－ب… غﾟق～ي］ر وتع～

ذﾟ〔 فギي ي≠ك［ ضف ت±بب ضم｜غضًا خ）ي｜ة ضو م≠ي『ة ع｀ى غカヅ±اف تع｜ؼ بأم｜غد 
Mucormycosis  ｜（فﾟم】ل غRhizopus microsporus غز ت±بب ضم｜غضًا بعر و｛カダغ “

ك‖Bread mold  〕ﾟغﾟ≠ع｜وؼ بعف［ غﾟ－ب…  ﾟRhizopus stolonifer｀＞باتات م】ل غﾟف）｜ 
 Soft rot disease of fruit andغﾟ－＝｜ م｜د غﾟ『عف［ غえ｜（ﾟ ع｀ى غﾟف｝غヴﾞ و  ي±بب

vegetablesف）｜ م［ خﾟك｝ي［ م『ف｜عة غي｜ مق±≠ؼ ي『｜كب ج±］ غ』ﾟةر ت『≠ي… ي｝ط جي～ة غ
ﾟى ج…ش غﾟي±≠ى－ي｝ط ظ ょس｛ﾟغدغت  ثغحف ع｀ى غ～≠ﾟباStolons ج‖وت في ر و ケي｜سل ضشبا

ょس｛ﾟبي／ و  غ【』ﾟغ｜د غﾟ ヴامي ع｀ي＜ﾟوت غ‖】ﾟغ ケم『÷اخر ي＞ب】ق مقابل كل م【≠｝عة م［ ضشباドغ
(Rhizoids)  ］ف｜عةر يم【≠｝عة م』≠ﾟاف〕ية غي｜ غ＋ﾟغمل غ｛＋ﾟي كل حامل ب＋اف〕ة ب｝，ية غギ』＜

ؼ يف÷ل Apalnosporesغس غي｜ غﾟ≠『＋｜كة ﾞ｜وية غﾟ×كل ت＞ك×ف ب～غخ｀ギا ع～د م［ غダب｝ 
دغخل غﾟ＋اف〕ة ﾟيك｝ف ما  ”｜ؼ غﾟ＋امل حاج… م±『ع｜د ي≠『～ وي＞『فخ غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية ع［

بع～ カ＝ج غダب｝غس ي…دغد غﾟع｝ي≠～ غカ『فاخًا ظﾟى دغخل غﾟ＋اف〕ة  Columellaي±≠ى باﾟع｝ي≠～ 
غﾟ＋اف〕ة م≠ا  تغﾟ『ي ت＝غょ ب～وتガا ع｀ى ج～غ≠ا يؤدえ ظﾟى غﾟ＝غょ ع｀ى غダب｝غس و غﾟب｝，ية م

دوتة غﾟ＋ياة م『ى ما ت｝ف｜ت  س غﾟ『ي ت＞『×｜ ب｝سا”ة غギﾟ｝غش ﾟ『عي～ت＋｜ت غダب｝غ قギا و يؤدえ ظﾟى ت≠… 
 غﾟ≠＞اسبةؼ غﾟ〕｜وؼ

 ‥＜】ﾟ ابعة』ﾟغز غ｛カダي ت±اع～ في ت×－ي’ غ』ﾟية غ｜ギ〔≠ﾟفات غ÷ﾟم［ غRhizopus 
｝，ية وشكل ضافة ظﾟى ق）｜ غﾟ＋اف〕ة غﾟبح｝غمل غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية باガヅي ”｝ؿ ضشباケ غﾟ【‖وت و 

”بيعة س）ح غダب｝غس غﾟ＋اف〕يةر ك≠ا ت－『｀ف غカダ｝غز في دتجة غﾟع｝ي≠～ ك‖ﾟ〔 ح【］ وشكل و 
 غﾟ＋｜غتة غﾟق÷｝ﾟ う｀＞≠｝ؼ
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カ｝عًار م＞ヴ  53م［ غﾟف）｜يات غﾟ×ائعة حي＼ ي＝］ ح｝غﾟي  Mucorج＞‥  يع～: Mucorج＝｜  -2
وع｀ى غﾟ＞باتات  Mucor racemosusو  Mucor hiemalisم［ ي『｝غج～ في غﾟ『｜بة م】ل 

 カ〕｜غً وغي｜ケ وغﾟ『ي ガي م［ غﾟف）｜يات غﾟ｜وثيةر و  Mucor mucedoع｀ى غﾟ｜وث م】ل وغﾟف｝غヴﾞ و 
غカ『×اتガا ب｝سا”ة غギﾟ｝غش فギي ك｝ギカا و غダع～غد غギﾟائ｀ة م［ غダب｝غس غﾟ『ي تﾟ±｜عة ケ‖ガ ｛≠カ غダب｝غس و 

ي±بب ضم｜غضًا カデﾟ±اف وغﾟ＝فادز  Mucorم［ غﾟ≠｀｝ثات غﾟ≠－『ب｜ية غﾟ×ائعةؼ بع“ ضカ｝غز 
 ؼMucor circinelloidesو  Mucor racemosusغﾟ≠اشية م】ل ات و وغﾟب｜مائي

 

 م＞ギا:في بع“ غﾟ＞قاط و  Rhizopusع［ ج＞‥  Mucorي－『｀ف ج＞‥  

 ؼドRhizoides ي＋｝え غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ع｀ى ضشباケ ج‖وت  ػ1

 ؼドStolons يك｝ف م～غدغت  ػ2

وغح～ م［ カقاط معي＞ة ي『ك｝ف حامل حاف〕ي ｝غمل غﾟ＋اف〕ية ب±ي）ة ضو م『ف｜عة و في غﾟغاﾟب تك｝ف غﾟ＋ػ3
 ع｀ى غギﾟايفةؼ

 
 ｜يات ガ‖غ غﾟ【＞‥ في غﾟ『｜بة ويع～ر ت＞≠｝ ف）カ｝عاً  24ي＝］ ガ‖غ غAbsidia : ‥＜】ﾟج＝｜  -3

＞‥ ت×بﾟ】 ヴضカ｝غز ガ‖غ غ. م［ غﾟف）｜يات غﾟ≠≠｜ضة カデﾟ±اف Absidia corymbiferaغﾟف）｜ 
ダشباケ م［ カق）ة مقاب｀ة ﾟك［ ت－『｀ف ع＞ヴ في ضف غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية ド ت＞×أ  Rhizopusج＞‥ 

 ق～ تك｝ف غﾟ＋｝غمل غﾟ＋اف〕ية م『ف｜عةؼغﾟ【‖وتر و 
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 Rhizopus stoloniferaدوثة حياة هﾝف“～ 

 

 Family: Pilobolaceaeهﾝعائﾞة هﾝبيﾞ］ب］اسية -2

مع ضف بع＝ギا  Coprophilous or Dung fungiغﾟعائ｀ة ت＝］ ف）｜يات ガي باダساج توثية 
ガي تع…ؿ م［ غﾟ｜وث ضما و  Pilariaو  Pilobolus］ ع゚…ヴ م［ غﾟ『｜بةؼ غﾟعائ｀ة ت＝］ ثバثة ضج＞اج ガي ت

Utharomyces ق｝غتدؼﾟت غバ＝يع…ؿ م［ ف・ 

 Pilobolusج＝｜ -

ر مع〕］ غカダ｝غز Pilobolus crystallinusو  Pilobolus kleinii( ضカ｝غز م】ل 5ي＝］ غﾟ【＞‥ ط
م『باي＞ة غﾟ】اﾟ｝جر ت＞≠｝ ケ‖ガ غﾟف）｜يات ع｀ى توث غﾟ＋ي｝غカات غﾟ≠ع×بةر و ت〕ギ｜ بع～ カ≠｝ ف）｜يات 

Mucorغ ケ‖ガ ／اشر ح〕ي＋』カドغ ｜ギ〔ا تギカ｛اـ خاخ ك≠』ガف）｜يات باﾟ غド ئي｛＝ﾟ اギ〔ؽ ح｝غفバ”
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ﾟ≠±افة ـ و  2ز ｝，ية بات【اケ غﾟ＝｝ش باتتفاغﾟ＝｝ئيؼ ت）｀ق غﾟ＋｝غفあ غﾟبغﾟب｝，ية ودتغسة صﾟيات غカド『＋اش 
 ؼHat throwerم［ ガ＞ا غش『ق／ ت±≠ية غﾟف）｜ تغمي غﾟ？بعة ضو قاذؼ غﾟ？بعة ـ و  2.5ع｜ضية م［ 

كل حامل ي『｜كب م［ ت＋≠ل مباش｜ة ع｀ى غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え و  ي『≠ي… غﾟف）｜ بأف ヴﾟ ح｝غمل حاف〕ية
『فاخ ؼ ي≠『～ م＞ギا حامل حاف〕ي ي＞『ギي باﾞTrophocystカي‥ قاع～え م＞『فخ ي±≠ى باﾟ＋｝ي÷｀ة غﾟغ‖غئية 

ت『÷ل ب）｜فヴ حاف〕ة ب｝，ية  Subsporangial vesicleي±≠ى باﾟ＋｝ي÷｀ة ت＋／ غﾟ＋اف〕ة غﾟب｝，ية 
وغح～ة س｝دغش غﾟ｀｝ف بي＝｝ية ضو ；ب。ية غﾟ×كلر ت＋اط غﾟ＋｝غفあ غﾟب｝，ية ب≠ادة バガمية ت±اع～ガا ع｀ى 

دوتة ت～خل دغخل ج±≠ギا ث］ ت－｜ج مع غﾟ｜وث ﾟ『ب～ض ×اػ غﾟ『ي تأギ｀ﾞا حي｝غカات غﾟ｜عي و غﾟド『÷اؽ باダع
 حياتギا م［ ج～ي～ؼ

 
 Pilobolusجهاج هﾝ】اف）ة هﾝب］、ية ﾞﾝف“～ 

 Order: Eutomophthoralesثتبة هان「］م］ف』］ثهات -2

ガي قا・ية غﾟ｜تبة( ظﾟى  Alesم～م｜ و  Phthorتع＞ي ح×｜غت و  Entomoي×ي｜ غس］ غﾟ｜تبة ط
ك≠ا ت＝］ ف）｜يات م≠｜ضة  (Entomogenous)ضガ≠ي『ギا ﾟك｝ギカا ت＝］ ف）｜يات م『）ف｀ة ع｀ى غﾟ＋×｜غت 

تات غﾟ｝غ”ئة ر غﾟق｀يل م＞ギا ي『）فل ع｀ى غﾟ＞باカデﾟBasidiobolus ranarum±اف م】ل ف）｜ 
غﾟ±＋اﾟيؼ تك｝ف ギ ケ‖ガا م『｜م≠ًا ع｀ى م－｀فات غﾟ＝فادز و ر ك≠ا ي。ي‘ بع＝ﾞاﾟ±｜خ±يات و غآش＞ات
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باﾟ『اﾟي ي『ف『／ غﾟ－يょ ظﾟى يًا جي～ غﾟ『ك｝ي［ ي≠ك［ ضف ي『【…ض وذﾟ〔 ب『ك｝ي［ ح｝غج… و غﾟف）｜يات غ…ドً ف）｜ 
ت『كاث｜  Hyphal bodiesضج…غش ك｜وية ضحادية ضو م『ع～دة غカド｝ية تع｜ؼ باダج±اـ غﾟ－ي）ية غﾟف）｜ية 

ド ي｀ب＼ كل ج±］ م＞ギا ضف ي＞『ج حامバً ك｝カي～يًا ي＋≠ل ع＞～ ”｜فヴ غダج±اـ باﾟ『ب｜ع］ ضو غカドق±اـ و  ت｀〔
في بع“ غカダ｝غز م】ل  راتف ظﾟى ドق＋ت『ك×غダج±اـ غﾟ－ي）ية و  وغح～ةؼ ت『…غوجカ｛ﾞي～ة 

Entomophrhora sepulchralis  ～ غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ي『］ ب『ك｝ي［ ح｝غفあ ت±｀〔 س｀｝ؾ ك｝カي～غت ت『゚｝
تك｝ف غت ب×～ة م［ غﾟ＋｝غمل غﾟك｝カي～يةر و غﾟك｝カي～ ｝غمل ك｝カي～ية ب±ي）ة ضو م『ف｜عة وتق‖ؼع｀ى ح

غﾟك｝カي～ةر فإذغ ما غس『ق｜ت  ظﾟيヴ مية ت≠ك＞ギا م［ غﾟド『÷اؽ بأえ ج±］ تق‖ؼادة バガغﾟك｝カي～غت مغ）اة ب≠
ع≠｀ية ق～ ت『ك｜ت ケ‖ガ غﾟف ﾟ］ ت±『）ع ت＞『ج ك｝カي～ة ثاカ｝ية و إتك｝ف غ…ドً ف）｜يًا و ع｀ى وسょ م＞اسب ت＞ب／ و 
 تギ｀〔ؼح『ى ي±『＞ف‖ غﾟب｜وت｝بバـث و 

ي『］ في غﾟغاﾟب ب『…غوج ضج±اـ خي）ية ث｜ غﾟ【＞±ي ي＋÷ل في بع“ غカダ｝غز و ك≠ا ذك｜カا ضف غﾟ『كاو 
ق～ ر و Mucoralesس ドق＋ي ي×بヴ في ”｜يقة تك｝ي＞ﾟ ヴ｀ب｝س غバﾟق＋ي في تتبة ف）｜ية ي＞『ج ع＞ギا تك｝ي［ ب｝ 

عائ｀ة  عائバت وتع～ 5ت＝］ ケ‖ガ غﾟ｜تبة  ت『ك｝ف غダب｝غس غバﾟق＋ية في بع“ غカダ｝غز باﾟ『｝غﾟ～ غﾟع‖تえؼ
Entomophthoraceae  تبة و｜ﾟغ ケ‖ガ تバب｜ عائﾞا ج＞‥  12ت＝］ م［ ضギ≠ガج＞±ًا ض

Entomophthora  ケي＝］ ب～وت え‖ﾟي غﾟغت و  12ح｝غ｜×＋｀ﾟ عًا م≠｜ضًا｛カ:｛ガ غز｛カダغ ケ‖ガ ［ガض ］م 

 

Entomophthora muscae: 

بة غﾟ‖باػ بギ‖غ ر تب～ض ظصاFly fungus）｜ غﾟ‖باػ ي÷يب ガ‖غ غﾟ＞｝ز غﾟ‖باػ غﾟ≠＞゚…ي وي±≠ى ف
غﾟ【～تغف غﾟ‖باػ غﾟ≠＞゚…ي م＋ا”ًا فر حي＼ يバحあ ع｀ى ثجاج غﾟ＞｝غف‖ و ب～غية غﾟ－｜ي）｜ في غﾟ÷يف و غﾟف

～ما ت±قょ ك｝カي～يا غﾟف）｜ ع｀ى ذبابة ف『＞ب／ اش م［ ك｝カي～غت غﾟف）｜ؼ ت＋～ث غヅصابة ع＞بギاﾟة بي＝
ي＞≠｝ دغخ｀ギا ظﾟى خي｝ط ف）｜ية مق±≠ة ت≠ヂ ب）［ غﾟ‖بابة 『｜ؽ غカب｝ػ غカヅبات ج±］ غﾟ‖بابة و ي－غﾟك｝カي～يا و 

 ﾟHyphal＋ي［ カفاذ غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئية بع～ガا ت『ق）ع غﾟ－ي｝ط ظﾟى ضج±اـ ك｜وية تع｜ؼ باダج±اـ غﾟ－ي）ية 

bodies ﾟج م［ ج±］ غ｜－』ﾟ ｛≠＜ﾟي تب～ض با』ﾟب）＞ية مغﾟقات غ｀＋ﾟؿ غバي～ية ｝ ك‖بابة م［ خカ｛ة ح｝غمل كカ
ت＞ب／ ع＞～ س］ؼ و  3ػ2حامل ك｝カي～ة وغح～ة كبي｜ة غﾟ＋【］ تق‖ؼ بعي～ًغ ب≠±افة  ت『ك｝ف ع＞～ ”｜ؼ كل

غﾟ‖ك｝ت ي≠ك［ ضف ي＞『قل م［ غカヅاث غﾟ≠÷ابة ظﾟى  E. muscaeظف ف）｜  ضخ｜うؼسق｝”ギا ع｀ى ذبابة 
 خバؿ غドت÷اؿ غﾟ【＞±يؼ

ية تبقى حية ﾟ≠～ة ケ‖ガ ｝ف ك｝カي～غت ثاカ｝ية و بة غﾟ＋×｜ة تك  ＞【ح في ظصاإذغ ﾟ］ تضياـ و  5ػ3 غﾟك｝カي～يا غダ゚و
 ي～ةؼ～ت＞ب／ ب｝سا”ة غカب｝ػ ظカبات ضو تك｝ف ك｝カي～غت ثاカ｝ية ج
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 Entomophthora muscaeهﾝ】اف）ة هﾝب］、ية في ف“～ 
 

 
 Entomophthora muscaeت“］ثها في ف“～ ن－］ظ هﾝك］ني／هت و 
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       Phylum:Glomeromycotaهﾝ÷ايك］ثهي‖ية  ش　بة هﾝف“～يات 

 ヱΒΒヵفي عاـ  A. B. Frankضوؿ م［ ض”｀ق م÷）｀ح مايك｝تغي…غ كاف م［ قبل غﾟعاﾟ］ غﾟド≠اカي 

 ＞يشششششتع rhizaي غﾟف）｜ و شششششوMyco ガ｜ي［ ششششششل غﾟ『±≠ية غﾟى غﾟي｝カاカية وت『ك｝ف م［ ش）شش｜جع غصششششوي

】ﾟايك‖تششششغ≠ﾟشششششر وت≠】ل غﾟقة تعاي×ية بي［ بع“ ف）｜يات غバباتات 『｜بة وج‖وت｝تغي…غ ع＜ﾟو ؼ غダ صفドابةششششغ 

ة شششاؼ ”｜يقششﾞ『×غحي［ ﾞ『×افギا غﾟى غ｜ شششأخشششغﾟ＞بات غﾟ≠÷اػ فق～ ت فيض＋ة وغ غً ات شششش｜ؾ ضثششششباﾟ≠ايك｝تغي…غ ドت『

≠اـ ガ『شغﾟ ドىغ ‖وت غﾟعائل م≠ا غدうشي جشششب ケ‖ガ غﾟف）｜يات فشششش［ ت｜غﾞيششش／ عشششفششش×ششش‖وت غﾟ『ي كشششﾟ【غغ شششت÷بي

ر وع～ـ ق～تتギا ع｀ى غﾟ＞≠｝ في ﾟ＞بات معي［ بك｝ギカا غي｜ م『－÷÷ةغﾟ～غخ｀ية ت『≠ي… غﾟ≠ايك｝تغي…غ ر ギا ش～تغس『ششب

ド اعية＜÷ﾟوساط غダاغギカ يةجبغ＋ﾟادة غ≠ﾟغ‖ية ع｀ى غ』ﾟر غاتية غﾟز م［ غ｛＜ﾟغ غ‖ガ غ‖يات ف≠ﾟعاي‘ ي…ود غ』

ي『～فق غﾟكاتب｝ف غﾟى غﾟف）｜ وغﾟ≠غ‖يات غバﾟع＝｝ية ت『～فق غﾟى غﾟ＞بات م＞『【ا ت｝غصバً  ظذباドت【اガي［ 

 う｜كبﾟغ‖يات غ≠ﾟغ‖ية وغم『÷اخ غ』ﾟى ت＋±ي［ غﾟغ えبةر م≠ا يؤد｜』ﾟبات وغ＜ﾟوت≠اسًا مابي［ ج‖وت غ

 ؼوغﾟ÷غ｜う في غﾟ＞بات 

  (Types of Mycorrhizae)غن］هس هﾝ÷ايك］ثهي‖ه 

: مايك｝تغي…غ دغخ｀ية ثバثة م【اميع مايك｝تغي…ية وガي غﾟىغﾟ≠ايك｝تغي…غ في غﾟب～غية  ق±≠／ 

(Endomycorrhizae) ة ششش…غ خاتجيششومايك｝تغي(Ectomycorrhizae) ة ششش｀يشششاتجية دغخششومايك｝تغي…غ خ

(Ectendomycorrhizae)  وتغ‖】ﾟف）｜يات في غ｀ﾟ بي±＜ﾟقع غ｛≠ﾟك［ تبي［ ・ي≠ا بع～ ؼ ع『≠ادًغ ع｀ى غ ゚و

ف غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ～غخ｀ية ت＝］ م【اميع ضخ｜う م】ل غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ＋｝ي÷｀ية غﾟ×【ي｜ية وغﾟ≠ايك｝تغي…غ غ

ダبيةغ｀＋±ﾟايك｝تغي…غ غ≠ﾟر  تيك｝ي～ية وغ〕ﾟ‖ﾟ  ｛ايك≠ﾟاض｜ ق±≠／ غ＋ﾟق／ غ｛ﾟىتغي…غ في غﾟم【اميع سبعة  غ

وت وم～う وقاب｀ية غﾟ＞بات غﾟ≠＝يف ع｀ى خ÷｝صية غﾟ『عاي‘ مع غﾟف）｜ وょ≠カ غس『ي）اف غﾟ【‖ غع『≠ادغً 

 ع｀ى تقبل غس『ي）اف غﾟف）｜ وケ‖ガ غﾟ≠【اميع ガي:
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ヱ- ( اثجية】ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝهEctomycorrhiza وتك「ب مخ「±اثها ) ECM: 

｜غﾞيب شششا غﾟق×｜ية ﾟ｀【‖وت مك｝カة تشششفي ガ‖غ غﾟ＞｝ز م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ ت｝ج～ غギﾟايفات بي［ غバ－ﾟي 

｀ف ب×كل كامل ق≠ة غﾟ【‖تر ك≠ا ت｝ج～ ガايفات خاتجية ت｀ف カف±ギا وتغ net  Harting～عىشششية تششششبك

｝ط ششششヴ حـ… م［ غﾟ－يششش『÷ل بشششت ﾞ≠ا Sheathغو غﾟغ≠～  Mantleح｝ؿ غﾟ【‖ت مك｝カة ماي±≠ى باﾟ。باشة 

｝تغي…غ شششش～ غﾟ≠ايكشششاخر وت｝جشششية وغドم『÷شششش［ غﾟ≠±احة غﾟ±）＋ششش｜بة وت…ي～ مششششش～ في غﾟ『ششش『ي ت≠『شششش｜ية غﾟششششغﾟف）

 ヴヰヰヰ｜ م［ شششاؾ غﾞ】ششششابات وガ＞شششات غﾟغشششي｜غت غﾟى غش【شششش×【ششش『～غش م［ غﾟشششية غبششش－×بشششاتات غﾟشششغﾟ－اتجية في غﾟ＞ب

カا تعششش｝ز م＞ششششギششششﾟف）｜يات غﾟى غﾟة ششششباثي～يششش｝د غBasidiomycotina ا يعشششوق｀يギ＜شششل مﾟف）｜يات ششش｝د غﾟى غ

 ؼ  Ascomycotinaغﾟكي±ية 

ヲ-  يةﾞهخ／ﾝاثجية ه】ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝه(Ectendomycorrhiza) : 

غ غﾟ－اتجية يك｝ف ガ‖غ غﾟ＞｝ز م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ حاﾟة وس）ية بي［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ～غخ｀ية وغﾟ≠ايك｝تغي…  

ドغ غ‖ギس≠ي／ ب 〕ﾟ‖ﾟ［ؼ ・يك｝ف خ：يفاً سバغﾟذجية غما غ｛≠カ يب خاتجيةﾞر ك≠اضو مفق｝دغً  ر غذ ت『ك｝ف ت｜غ 

ر وع＞～ カ＝｝ج غﾟبادتة ي±『ب～ؿ ガ‖غ غﾟ＞｝ز ب≠ايك｝゚تي…غ خاتجيةر يا غﾟق×｜ةガاتت〔 غﾟ『ي ت－『｜ؽ خバشبكة ت｝ج～ 

 ؼتع｝د ケ‖ガ غﾟف）｜يات ظﾟى غﾟف）｜يات غﾟكي±ية وت｝ج～ في غダش【ات غﾟ＞ف＝ية وغﾟ≠－｜و”يات 

ン-  ايك］ثهي‖ه هأثيك］دية÷ﾝه(Ericoid) : 

ك＞ギا ドتك｝ف ت｜غﾞيب ش【يتيك｝دية م［ ضカ｝غز غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ≠ايك｝تغي…غ غド ～تع ｜يةر غﾟ～غخ｀ية ゚و

ダ ［سダغ غ‖ギتبة وس≠ي／ ب｜ﾟباتات غカ ا ت『عاي‘ معギカEricales ؼ 

ヴ- ايك］ثهي‖ه هأثب］ت］دية÷ﾝه(Arbutoid Mycorrhiza): 

 ‖】ﾟف）｜ية ع｀ى س）ح غﾟي｝ط غ－ﾟايك｝تغي…غ ك『｀ة سائبة م［ غ≠ﾟغ ケ‖ガ ي｝ط تك｝ف－ﾟغ ケ‖ガ ت≠】لドت و

يع～ ガ‖غ ر ﾟ‖ﾟ〔 ى م【≠｝عة كبي｜ة م［ غﾟ－ي｝ط دغخ｀ギاخバيا غﾟق×｜ة ﾟ｀＞بات ع｀ ر ك≠ا ت＋『｝え اً ح？ي？ي اً غバف
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ر ي『｝غج～ ガ‖غ غﾟ＞｝ز في كي±يةر غﾟف）｜يات غﾟ≠ك｝カة ギﾟ‖غ غﾟ＞｝ز ガي ف）｜يات غﾟ＞｝ز م［ غカダ｝غز غﾟ～غخ｀ية

 Callunaوغﾟ－｀＞ج  Rhododendronغﾟ『｜ػ غﾟ～باﾟية وغﾟ＋ام＝ية غﾟ『ي ت『｝غج～ فيギا カباتات غダثغﾟيا 

 ؼ Vaccinium وغﾟع＞بية

ヵ-  ن］ت～وب］ي／ية［÷ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝه(Monotropoid Mycorrhiza): 

غذ ت『｝غج～ غﾟ≠ايك｝تغي…غ مع غﾟ＞باتات غي｜  غﾟك｀｝توفي｀ة  م。ي×ة ضو تكافل ガ‖غ غﾟ＞｝ز カ≠｝ذجياً  يع～

ت？ي］ ケ‖ガ غﾟ≠ايك｝تغي…غ عバقة مع ضش【ات  カف±ヴ ر وفي غﾟ｝ق／Indian pipeم】ل カبات غﾟبيبة غギﾟ＞～ية 

ضخ｜う تقـ｝ باﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي وي『］ م［ خバؿ غﾟ≠ايك｝تغي…غ カقل غﾟ≠｝غد غﾟكاتب｝カية وغي｜ガا م［ غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئية 

ガ‖غ غﾟ＞｝ز م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ  يع～ك｀｝توفي｀ية(ر غﾟغي｜ طم［ غダش【ات ذغتية غﾟ『غ‖ية ظﾟى غﾟ＞باتات غﾟ）في｀ية

 وشبكة ガاتت〔ؼ اً غﾟ－اتجية غذ تك｝ف غバف

ヶ- بيةﾞ【＋ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝه(Orchid Mycorrhiza): 

ダ بية｀＋±ﾟايك｝تغي…غ غ≠ﾟبية س≠ي／ با｀＋±ﾟعائ｀ة غﾟقة مع غバا تك｝ف عギカOrchidaceae طド  تك｝ف

ت｝ج～ فيギا م｝غد  صغي｜ة ج～غً  غً ذ تك｝ف ケ‖ガ غﾟعائ｀ة ب‖وت ظر (ش غド بع～ ت－）ي م｜ح｀ة غﾟبادتةغﾟ÷بغة غﾟ－＝｜غ

カبات غﾟب‖وت غر وبع～ ذغ ضصيب／ باﾟ≠ايك｝تغي…غغド غカبات تكفي ﾟ＞＝｝ج غﾟبادتةر وドت±『）يع غドغئية ق｀ي｀ة ドغ‖

تك｝ف غﾟ『فافات م［ غﾟ－ي｝ط دغخل خバيا غﾟب‖وتر ث］ ت『＋｀ل غﾟ－ي｝ط بع～  ظذت±『ع≠｜ غﾟبادتة باﾟ≠ايك｝تغي…غ 

ق｝ـ بع～ガا باﾟب＞اش ≠｝ガا وتﾟ『÷بح م｝غد ع＝｝ية ت±『في～ م＞ギا غﾟبادتغت وب‖ﾟ〔 ت±『ك≠ل カ غドصابةضياـ م［ 

ف غﾟ＞بات يع『≠～ ضع＞اص｜ غﾟغ‖غئية وغي｜ガا م［ غﾟ≠｝غدر ضえ ر وتبقى غﾟ≠ايك｝تغي…غ ب『…وي～ غﾟ＞بات باﾟغﾟ＝｝ئي

ف ف）｜يات ガ‖غ غﾟ＞｝ز ت÷＞ف ض≠［ غر اً ”في｀ي اً ع｀ى غﾟ≠ايك｝تغي…غ في ج…ش م［ حياتヴ وي±｀〔 خギﾟバا س｀｝ك

 غﾟف）｜يات غﾟباثي～يةؼ
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Α- ي～ية』－ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝه(Arbuscular Mycorrhiza)  وتك「ب مخ「±اثها AM: 

س］ غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ×【ي｜ية ع～ة م｜غت خバؿ م｜غحل غﾞ『×افギا م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ～غخ｀ية ظﾟى غتغي｜  

ظﾟى  وضخي｜غً  VAM)ط  Vesicular-Arbuscular Mycorrhizaغﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ＋｝ي÷｀ية غﾟ×【ي｜ية

ف  ج≠يعギا تك｝ف ت｜غﾞيب ش【ي｜ية عاﾟية غﾟ『ف｜عات دغخل غバ－ﾟيا غب±بب  AMغﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ×【ي｜ية 

م】ل عائ｀ة  Vesiclesؼ بي＞≠ا ドتك｝ف ج≠يعギا ح｝ي÷バت Arbusculesت±≠ى غﾟ×【ي｜غت 

Gigasporaceaeجバﾟب｝غس غドايك｝تغي…غؼ ت『ك｝ف غ≠ﾟز م［ غ｛＜ﾟغ غ‖ギﾟ غ｀ب  ＞±يةダوت وع｀ى غ‖】ﾟدغخل غ

】＋ﾟي كبي｜ة غガبة و｜』ﾟة بأبفي غカمقات ［ う｜خダف）｜يات غﾟؿ ر ويك『｝غس غバخ ］ية ت÷＞ي：ية م≠ガب｝س ضﾟب غ±

ة في غﾟ）بيعة وضガ｜【ﾞا ضガ≠ية م［ غﾟ＞احي カ『×اتغً غتع～ ضﾞ】｜ ضカ｝غز غﾟ≠ايك｝تغي…غ  ؼت÷اヴﾟ باﾟ－يょ غﾟف）｜え غ

ドف±｀【ية وغﾟبيئيةغﾟف）｜يات مع ج‖وت ماي…ي～ ع［ ق『÷ادية وغﾟغ ケ‖ガ باتات 80ر غذ ت『كافل＜ﾟم［ غ %

( ع＞～ما يب～ض غﾟب｝س غو AMصابة غﾟ【‖وت بف）｜يات طغ م＋اصيل غﾟ－＝｜ؼ تب～ضغダتضية غﾟ｜غ；ية و 

Propagules ب｝ػ ب『ك｝ي［ ضカغ ًド…يك｝ف غﾟ ث］ ي『）｝ت ｜【ﾞبات وغح～ ضو ضカ ع～ة س＞『≠『｜غت  اً ف）｜يﾟ ～』≠ي

دوت ضساسي غﾟ『ي ギﾟا  Root Exudatesع＞～ وج｝د ج‖وت مバئ≠ة ケ｛≠＜ﾟ وكاس『【ابة バﾟف｜غثغت غﾟ【‖تية 

ع～ـ ت｝ف｜ ج‖وت مバئ≠ة  ر وفي حاﾟةم［ ケ‖ガ غドف｜غثغت ガي غﾟفバف｝カاتر شاتغت ج‖ػغتساؿ غفي 

バﾟاصابة ف )え｛｀ا غي｜ مق±≠ة طم～مج خギカز با｛＜ﾟغ غ‖ガ ف）｜ية فيﾟي｝ط غ－ﾟس｝ؼ ي『｝قفؼ ت『≠ي… غ ｛≠＜ﾟف غ

Ceonocytic hyphae ف）｜يةوي｝ج～ ”｝تغﾟغ…وؿ غﾟخاتجي ف م［ غ え｜（ر غ…ؿ فExtraradical 

hyphae ي｝ط ب＝عة  ي＞『×｜ في－ﾟغ ケ‖ガ بة يب｀غ ”｝ؿ｜』ﾟم｀『فة ضو عق～ية  اً وق～ ت『ك｝ف خي｝” ضم『اتغ

ك｝ف ت｜غﾞيب ف）｜ية ت×بヴ ر ضو تو（يف『ギا غي｜ مع｜وفة  Auxillary cellsتع｜ؼ باバ－ﾟيا غﾟ≠±اع～ة 

تك｝ف ضع＝اش غﾟ『÷اؽ  ظذصابة غﾟ【‖وت غ『］ غﾟ『ي ع［ ”｜يقギا تعات جاカبية غﾟ『ي ت『أﾟف م［ تف｜ غﾟ≠｜وحة 

appressoria  ت・يع  يع｜ؼ بق～ـ え｜（ف ょت ث］ ي『ك｝ف خي‖】ﾟصابةع｀ى ب×｜ة غドغ   Infection peg 

－ﾟي－『｜ؽ ج～غت غ え‖ﾟغバي م［  يا｀ية وي『ف｜ز وي＞『×｜ بي［ ودغخل خカا【ﾟت غ｛（ﾟغ ｛ガاتجية و－ﾟق×｜ة غﾟغ
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ر وق～ ت『【≠ع غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية Intraradical hyphaeغﾟغ…وؿ غﾟف）｜ية وي±≠ى غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ～غخ｀ي 

 ظذت＞≠｝ غﾟ－ي｝ط وت『≠ي… في غﾟق×｜ة غﾟ｝س）ية وغﾟ～غخ｀ية  م＋～ودر カ『×اتغ ذغت－バيا وتك｝ف تバ・يف غﾟ دغخل

خ『｜غؽ غﾟ×عي｜ة غﾟ【‖تية م［ قبل غع≠｀ية ف غ ر Vesiclesوغﾟ＋｝ي÷バت  Arbusculesتك｝ف غﾟ×【ي｜غت 

～ケ غﾟغ…ؿ  غﾟف）｜え ع｀ى غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية تك｝ف غاﾟبا ميكاカيكية وذﾟ〔 ع［ ”｜يق غﾟ＝غょ غﾟ≠باش｜ غえ‖ﾟ ي゚｝

カ『اج ضカ…ي≠ات م『－÷÷ة مع ك≠يات ق｀ي｀ة م［ ضカ…ي≠ات غضف غﾟ≠ايك｝تغي…غ ギﾟا غﾟق～تة ع｀ى  ر カ±يج غﾟ【‖ت

Pectinase رCellulase رXyloglucanase رExoglucanase وEndoglucanase  ة｀｀＋≠ﾟغ

خバيا غﾟق×｜ة خ『｜غؽ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية ﾟ【～تغف ا『ب～ض بﾟ【～تغف خバيا غﾟ【‖تؼ غما ع≠｀ية تك｝ي［ غﾟ×【ي｜غت ف

 أوي＞× اً ك】يف اً ش【ي｜ي اً دوف ت≠…يق ギﾟا غو ﾟ｀غ×اش غえ｛｀－ﾟ غذ ي＞بعج غダخي｜ر وم［ ث］ تك｝ف غﾟ－ي｝ط تف｜ع

カド『قاؿ غﾟفعاؿ اي±≠ح بحي… ج～ي～ ي≠＞ع غﾟ『≠اج غﾟ≠باش｜ مابي［ ساي『｝بバـث غﾟف）｜ وساي『｝بバـث غﾟ＞بات 

ﾟع＞اص｜ غ｀ﾟباتر＜ﾟايك｝تغي…غ وغ≠ﾟكيب غ غ‖غئية بي［ غ｜』ﾟف غ×ﾟشششغ え｜ي】Arbuscule  ケ‖ガ صفة في ［ガض ｛ガ

ة وثاﾟ】ية وت±『≠｜ شششش｜غت ثاカ｝يشششك｝ف ش【يششششوت『 راً ي｝م ド15ي…ي～ ع［  ظذ بق÷｜ ع≠｜カ ケ±بياً  غﾟ≠【≠｝عة وي『≠ي…

ك［ في ضماﾞ［ ضخ｜うؼ غما غﾟ＋｝ي÷バت  ت｜غﾞيب ت；يقة ضوس≠يكة غﾟ【～تغف  فギي Vesiclesفي غﾟ『ك｝ف ゚و

يفة غﾟ≠｝ج｝دة في ت『ك｝ف م［ ”｜ؼ غギﾟا ظذمف÷÷ة  ضو بي＝｝ية وضحياカاً م｀يئة باﾟ≠｝غد غガ～ﾟ＞ية ك｜وية 

غﾟ｜ئي±ية ガي خ…ف غﾟ＋｝ي÷バت ر يع『ق～ ظف و（يفة وت｝ج～ عادة في غﾟ≠±افات غﾟبي＞ية رカ±يج ق×｜ة غﾟ【‖ت

 غﾟ≠｝غد غガ～ﾟ＞ية وغﾟ≠｜كبات غﾟف±ف｝تية وي≠ك［ ضف تقـ｝ ب｝（يفة غﾟ｝ح～غت غﾟ『كاث｜يةؼ
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－『ي～い وت～هﾜيبه هﾞ」】÷ﾝفة.هﾝ÷ايك］ثهي‖い هﾝف“～ اﾝهﾝ『＼ث ب س「ي“انم   

http://www.tudarmstadt.de/fb/bio/bot/schuessler/amphylo/amphylogeny.html 

 

 : Classification of Arbuscular  Mycorrhizaت±＝يف هﾝ÷ايك］ثهي‖ه هﾝ－『ي～ية  

ﾞاف غﾟ『÷＞يف  غﾟ『ق｀ي～え غﾟق～ي］ ドج＞اج وضカ｝غز غﾟ≠ايك｝تغي…غ غﾟ×【ي｜ية يع『≠～ في غダساج ع｀ى 

غﾟ＋【］ وغﾟ×كل و”｜يقة ظتتباط غﾟ－يょ غﾟف）｜え باﾟب｝س ر غذ  حي＼غギ〔≠ﾟ｜ غﾟ－اتجي バﾟب｝غس غﾟكبي｜ة م［ 

( غﾟف）｜يات غバﾟق＋ية Subdivisionوضع／ ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ في غﾟب～غية ت＋／ ق±］ ط

Zygomycotina  وتتبةMucorales  وعائ｀ةEndogonaceae ا ضج＞اسギ＜ي ض≠／ حي』ﾟاً غ ガي و

ﾟ｀『×ابヴ  ر وカ〕｜غً (Sclerocystisو Acaulosporaو Gigasporaو   Glomusو Endogoneط

 وضع Endogoneمع ضカ｝غز ج＞‥  カダ )Glomus｝غز ج＞‥ Sporocarpsغﾟ え｜ギ〔≠ﾟ｀】≠ات غﾟب｝，ية ط

(ؼ باﾟ｜غ］ م［ ذﾟ〔 فق～ وج～ غف ガ‖غ Mosse, 1970ط Endogonaceaeغﾟ【＞‥ غダوؿ ض≠［ عائ｀ة 

 ドEndogoneج＞±ية بي＞≠ا ضب｝غس ج＞‥  ت≠】ل غب｝غغاً  Glomusغﾟ×بヴ غي｜ ح？يقي غذ غف ضب｝غس ج＞‥ 

وض≠［ ت＋／ ق±］  Glomalesر ﾟ‖ﾟ〔 ف÷｀／ ضカ｝غز غﾟ【＞‥ غダوؿ  في تتبة ج～ي～ة  ガي ج＞±ية

ﾟف）｜يات غﾟق＋ية غバZygomycotina  ヴ±فカثバي ض≠／ ث』ﾟي  غﾟعًا  150ع｝غئل وس『ة ضج＞اج وح｝غ｛カ

http://www.tudarmstadt.de/fb/bio/bot/schuessler/amphylo/amphylogeny.html
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( وعائ｀ة Sclerocystisو  Glomusغﾟ『ي ض≠／ غダج＞اج ط Glomaceaeر وغﾟع｝غئل ガي 

Acaulosporaceae  ح『｝ت ضج＞اج طغوAcaulospora  وEntrophospora ًعائ｀ة  ( وضخي｜غ

Gigasporaceae اف ط±＜】ﾟة غ＜≠＝』≠ﾟوغGigaspora   وScutellospora) ؼ 〕ﾟوضع بع～ ذal 

(2001)  Schubler et ≠】≠ﾟ ابعة』ﾟة غ』±ﾟج＞اج غダي｜ية معغ】×ﾟايك｝تغي…غ غ≠ﾟتبة ｝عة غ｜ﾟا غギ±فカ  ］ك ゚و

  وض≠／ ض≠［ ش。بة ج～ي～ة     Glomeralesظﾟى   Glomalesغي｜ غドس］ م［ 

Glomeromycota ‥＜ى جﾟبة ظ±カGlomus  ف）｜ياتﾟوض≠［ م≠｀كة غKingdom Fungi  وح±ب

ﾟى م〕ギ｜ غダب｝س وغﾟ～تغسات غﾟ【…يئية غﾟ≠ع『≠～ة ع｀ى غ س『＞ادغً غس『＋～ث／ ケ‖ガ غﾟ×。بة غر و (  ヱغﾟ【～وؿ ط

 غﾟ『ي بي＞／ ظف ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة س｀ك／ ”｜يقاً   rRNAت『ابع غﾟق｝غع～ غﾟ＞『｜وجي＞ية في غﾟ｝ح～غت غﾟ÷غي｜ة ﾟل 

ت『≠ي… غﾟ×。بة ب｝ج｝د  ؼاصة ﾟ‖ﾟ〔 وضع／ في ش。بة خغダخ｜う غﾟف）｜يات  بギا ي－『｀ف ع［ خاصاً  ت）｝تياً 

دغخل ج‖وت غﾟعائلر  تكاث｜ ドج＞±ي وتك｝ي［ ضب｝غس كبي｜ة غﾟ＋【］ خاتج カبات غﾟعائل في غﾟغاﾟب وضحياカاً 

شعب غﾟف）｜يات  ر ت『≠ي… ضب｝غس ケ‖ガ غﾟ×。بة ع［Sporocarpsب｝，ية  غ  وفي بع“ غダحياف تك｝ف ث≠ات 

 う｜خドبغﾟيب ت＋／ خ｀｝ية في ج～غت غﾞا تك｝ف ت｜غギカحياف ت『ك｝ف ج～تغف ｝س وفي ببإダبات دغخ｀ية غع“ غカ

ﾟف م［ مادة غﾟكاي『ي［ وغﾟ±｀ي｀｝ث ف＝バ ع［ ذﾟ〔 فاف  غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية أك≠ا غف ج～تغف غバ－ﾟيا ت『م｜カة ر 

ى وج｝د تكاث｜ ج＞±ي غドﾟت『｝ف｜ مع｀｝مات ت×ي｜ ( ر و Coenocytic Hyphaeع｜ي＝ة وغي｜ مق±≠ة ط

 ع｝غئل وضتبع تتب وصف ث≠اカيضج＞اج و  ヱヰ تع｝د ظﾟى اً カ｝ع ヱヵヰر وت＝］ ضﾞ】｜ م［ في ケ‖ガ غﾟ×。بة

ダوؿ غ～】ﾟي :توغح～ وك≠ا م｝ضح في غ  
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 (.al., 2001)  Schubler etت±＝يف ف“～يات هﾝ÷ايك］ثهي‖ه هﾝ－『ي～ية ح＋ب :(1ج／ول )

 ＞‥شششوج  Kuklospora‥ششش＞ششششا جشششة وガ≠شششش‖ケ غﾟ×عبشششى ガغﾟ غفف ج～ي～اف ج＞±شششضضي ع～ ذﾟ〔شششب

Intraspora  طSieverding & Oehi, 2006 ؼ  وفي عاـ)ヲヰヱヰ باح】اف طﾟقاـ غSchussler & 

Walker, 2010) س『＋～غث ج＞‥ ابRhizophagus  ى ش。بة غضضيفﾟGlomeromycota  え‖ﾟغ

±『ع≠｀ة في ضح～ غカダ｝غز غIntraradices ≠ﾟوم［ ض≠＞ギا カ｝ز  Glomusم［ ضカ｝غز ج＞‥  غً ض］ ع～د

س］ ى غドغGlomus intraradices ﾟر وب＞اش ع｀ى ذﾟ〔 غي｜カا غダس］ غﾟع｀≠ي ﾟ｀ف）｜ ب＋】＞ا ガ‖غ

Rhizophagus intraradices                                        ؼ 

』－ﾝايك］ثهي‖ه ه÷ﾝي～يةو”ائف ه: 

ت『≠】ل بأخ‖ ف）｜ غﾟ≠ايك｝تغي…غ  وك≠ا م｝ض＋ة في غﾟ×كل غدカاケ ف ميكاカيكية カقل غﾟ≠غ‖ياتغ

ケ‖ガ غﾟع≠｀ية باカ『قاؿ غﾟكاتب｝ガي～تغت طب＞±بة  ضوتب～ر م［ غﾟ＞بات ب÷يغة ك｀｝ك｝ث وف｜ك『｝ث غﾟكاتب｝ガي～تغت

غﾟفاصل بي［ ガ｝ غﾟ＋ي… ط Apoplastم［ صافي غﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي( م［ غﾟ｀＋اش غﾟى  %ヲヰػヴت『｜غوح مابي［ 

ى ك｀｝ك｝ث وف｜ك『｝ث دغخل غﾟظذ ي『＋）］ غﾟ±ك｜وث ( ﾟغ×اش غﾟ±اي『｝بバثمي ﾟ－｀ية غﾟ【‖تغﾟ×【ي｜غت وغ

GENUS FAMALY ORDER CLASS PHYLM 

Glomus Glomeraceae Glomerales 

Glomeromycetes Glomeromycota 

Pacispora Pacisporaceae 

Diversisporales 

Diversispora Diversisporaceae 
Gigaspora 

Scutellospora 
Gigasporaceae 

Acaulospora 
Entrophospora 

Acaulosporaceae 

Paraglomus Paraglomaceae Paraglomerales 

Archaeospora Archaeosporaceae 
Archaeosporales 

Geosiphon Geosiphonaceae 
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ث］ ي≠『’ م［ قبل غﾟف）｜ ع［ ”｜يق ب｜وتي＞ات カقل م『－÷÷ة وي『＋｝ؿ ب±｜عة  Apoplastغダب｝بバس／ 

  Pentose phosphate pathwayم±｀〔 ب｝سا”ةدغخل غﾟ－｀ية غﾟف）｜ية غﾟى ت｜يギاﾟ｝ث غえ‖ﾟ ي『اي“ 

ا غمف ケ‖ガ غﾟ≠｜كبات ت＞『قل غ ر  Lipidsوغガ～ﾟ｝ف  glycogenفي ب＞اش غﾟكバيك｝جي［  ±『ع≠ل( ضو يPPPط

 ﾟexternal myceliumى غﾟ－ي｝ط غﾟ－اتجية غضو  ﾟfungal vesiclesى غﾟ＋｝ي÷バت غﾟف）｜ية غ

ﾟعي｜غت غ×ﾟغ ヴم≠ا ت≠『｀ك ［】＋ﾟى غﾟبة غ±カ ｜ي【ب｜ بكﾞي ت≠『｀〔 م±احة س）＋ية غ』ﾟايك｝تغي…غ غ≠｀ﾟ تية‖】

س］ غبع～ م［ م＞ا”ق غس『＞…غؼ غﾟ≠غ‖يات م≠ا  Βح｝ؿ غﾟ【‖ت ﾟ『÷ل غﾟى م±افة غﾞ】｜ م［  وت≠『～ خاتجياً 

ヴカ يأخ‖ غﾟف｝سف｝ت م［ غﾟ≠ايك｝تغي…غ خバؿ اا غﾟ＞بات فر ضمي±اع～ في ثيادة كفاشة غم『÷اخ غﾟ≠غ‖يات 

 え｜ي】×ﾟثمي غバبﾟغ×اش غﾟغperiarbuscular membrane   فعاؿﾟقل غ＜ﾟت  ”ةب｝سابع≠｀ية غバاقカ

ر وك‖ﾟ〔 ي『…ود باﾟ＞『｜وجي［ ع［ ”｜يق カاقバت غﾟ＞『｜غت  phosphate transportersغﾟف｝سفات 

nitrate transporters ة…゚』－≠ﾟغت غ｜』＜ﾟقل غカ ثيادة في あح｛ﾟ ～ر وق nitrate reductase  ］م

عت【اケ غﾟ＞بات ب×كل غم｝カي｝ـاغﾟف）｜يات ب
NH4  ضو ضح≠اد ضمي＞يةAmino acids طAAؼ) 

( ドم『÷اخ غﾟب｝تاسي｝ـ وغﾟكاﾟ±يـ｝ AM｜يات طشششاعة ف）شششع［ ذﾟ〔 فق～ ضشي｜ غﾟى غس『） バً شششف＝

≠｝غد غﾟ『ي م［ غガ］ غﾟ روغﾟكب｜ي／ وغﾟ＋～ي～ وغﾟ≠＞غ＞ي… وغﾟ＞＋اج وغカ…ﾟ〔 وカق｀ギا غﾟى غﾟ＞بات ع［ ”｜يق غﾟ【‖وت 

ドايفات ع｀ى غギﾟايك｝تغي…غ بت±اع～ غ≠ﾟي تق｝ـ غ』ﾟغ‖يات غ≠ﾟبا っي［اح『فاﾟك｀｝ماﾟي غガ اガف｜غث Glomalin 

 غﾟ『ي تغ）ي ガايفات غﾟ≠ايك｝تغي…غ 
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 وج＼ث هﾝ＝بات AMنقل هﾝ÷غ＼يات بي〔 هﾝ÷ايك］ثهي‖ه هﾝ－『ي～ية                   

ドاش م≠ا ي±اع～ ع｀ى غ≠｀ﾟ ةガي［ وت±｀〔 ك≠ادة كاتﾟك｀｝ماﾟفق～غفر وت±اع～ غﾟا م［ غギغ‖يات وم＞ع≠ﾟبا っح『فا
ﾟى غﾟ≠ادة غﾟع＝｝ية غﾟ≠＋ي）ة باﾟ『｜بةؼ ك‖ﾟ〔 غضاف『ヴ غع｀ى تك｝ي［ ت【≠عات غﾟ『｜بة وثيادة ثباتギا م［ خバؿ 

ギ‖غ ت｀عب غﾟ≠ايك｝تغي…غ دوتًغ بيئيًا كبي｜ًغ في ع≠｀ية  ت±『）يع مادة غﾟك｀｝ماﾟي［ م［ ح【… غﾟع＞اص｜ غﾟ±امة ゚و
غﾟ。ي‘ في غﾟ『｜ػ غﾟ≠｀｝ثةؼ وم［ غﾟ【～ي｜ باﾟ‖ك｜  ت『≠ك［ غﾟ＞باتات م［ م［ ث］ً ح【… وت】بي／ ケ‖ガ غﾟع＞اص｜ و 

في غドق『÷اد بك≠ية غﾟ≠اش وت＋±ي［ غﾟعバقات غﾟ≠ائية وثيادة كفاشة  اً مギ≠ غً ｝تغي…غ دوت غف ﾟ｀≠ايك ガ＞ا غي＝اً 
 .غﾟ【‖وت في غم『÷اخ غﾟ≠اش م≠ا ي…ي～ م［ مقاومة غﾟ＞بات ﾟ｀【فاؼ وثيادة ت＋≠｀ﾟ ヴ｀≠｀｝حة غﾟ≠｜تفعة

 

       Phylum:Ascomycota  ش　بة هﾝف“～يات هﾝكي＋ية

 هﾝ±فات هﾝعامة

م【اميع غﾟف）｜يات حي＼ ت＝］ ح｝غﾟي ثバثة ضتباز غﾟف）｜يات غﾟ≠÷＞فةر  غﾟف）｜يات غﾟكي±ية ガي ضﾞب｜ ػ1
ضカ｝غز غﾟف）｜يات غﾟ≠×『｜كة مع غﾟ）＋اﾟب في  مع〕］ カ｝ز غﾟيギا تع｝د 70000ج＞±ًا و  3000ظذ غギカا ت＝］ 

تك｝ي［ غドش＞ات ك≠ا ي＞『±ب ظﾟيギا مع〕］ غﾟف）｜يات غﾟ『ي ド ي±『～ؿ ع｀ى تكاث｜ガا غﾟ【＞±ي طغﾟف）｜يات 
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غﾟك】ي｜ م［ ضشギ｜ ضカ｝غز غﾟف）｜يات وضガ｜【ﾞا ضガ≠ية م】ل غﾟ－≠ي｜ة غﾟ÷＞اعية  غﾟ＞اق÷ة( ت＝］ غﾟ×。بة
Saccharomyces cervisiae  ى  Penicilliumوغﾟف）｜ غえ‖ﾟ ك×ف ع［ غﾟب＞±｀ي［ ﾟ｀≠｜ة غド゚و

crysogenum  ］ت｝ك±يバفドـ غ｛≠±ﾟ ج』＜≠ﾟف）｜ غﾟوغAspergillus flavus  ضي｜≠ﾟبب غ±≠ﾟوغ
 ؼカデﾟCandida albicans±اف 

غﾟ÷فة غﾟ≠×『｜كة وغﾟ≠≠ي…ة ﾟ｀ف）｜يات غﾟكي±ية ك≠ا ガ｝ وغضح م［ غس≠ギار ガي تك｝ي＞ギا ﾟ｀كي‥  ػ2
(Ascus)  كي±يةﾟب｝غس غダع｀ى غ え｛＋ي え‖ﾟغ(Ascspores) يؼ±＜】ﾟكاث｜ غ』ﾟي ت＞『ج ع［ ع≠｀ية غ』ﾟغ 

ف م［ خي｝ط ف）｜ية مق±≠ة ب×كل م＞『〕］ ظﾟى خバيا م『【اوتةر وبع“ غﾟف）｜يات  ػ3 غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え م゚ؤ
ﾞ｀｝كاف ػي±ية طغﾟ－≠ائ｜( تك｝ف ضحادية غﾟ－｀يةؼ وفي غﾟ＋اﾟ『ي［ ي『ك｝ف غﾟ【～غت ضساسًا م［ غﾟكاي『ي［ وبي『اغﾟك

ب＞±ب م－『｀فةر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ±ائ～ تك｝ف خバياケ ضحادية غﾟ＞｝غة وضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةر ضما 
ダياج غﾞダيا غバياج وخﾞヂﾟ ة～ ｛゚≠ﾟيا غバ－ﾟغة ・يك｝ف غ｛＜ﾟائي غ＜【ﾟت غ｛（ﾟميةؼغ 

ي＋～ث غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي فيギا تك｝ي［ غﾟك｝カي～غت ﾟ‖ﾟ〔 يバحあ وج｝د ”｝تي［ ガ≠ا غﾟ）｝ت غバﾟج＞±ي  ػ4
 ؼTeleomorphر  وغﾟ【＞±ي ي～عى Anamorphوي～عى غﾟ＞اق’ 

تك｝ف وغسعة غカド『×ات في غﾟ）بيعةر م＞ギا ما ガ｝ مكيف ﾟ｀≠。ي×ة ع｀ى م－｀فات غﾟ＋ي｝غカات وي）｀ق ػ5
＋ﾟوث غ｜ﾟ بة＋≠ﾟف）｜يات غﾟا غギات ع｀يカي｝غCoprophilous ب＋｜يةﾟي×ة غ。≠｀ﾟ بع“ غآخ｜ م『كيفﾟر وغ

 ÷احبغ バカحあ وج｝د تكيفات م〕ギ｜ية تطغﾟف）｜يات غﾟب＋｜ية(ؼ Marine fungi ‖ﾟغﾟ≠اﾟ＋ة وت～عى 
ي＋يょ باﾟ±ب｝ت  Mucilage sheathغバ－ﾟيا غﾟ『كاث｜ية طغﾟب｝تغت غﾟكي±ية( ف≠】バً وج｝د غバؼ جيバتي＞ي 

 ｝تؼضو وج｝د ﾟ｝غحق ع｀ى ج～غت غﾟ±ب

حي＼  (Biotrophic)فإف بع＝ギا ظحيائي غﾟ『غ‖ية  (Necrotrophic)وع～غ ع［ تغ‖ي『ギا غﾟ＞－｜ية  ػ6
ي？ي］ عバقات تعاي×ية مع بع“ ضカ｝غز غﾟ）＋اﾟب ﾟيك｝ف غドش＞ات وج‖وت غﾟك】ي｜ م［ غﾟ＞باتات ﾟيك｝ف حاﾟة 

ر (Endophytes)ج‖ت طغﾟ≠ايك｝تغي…غ( ضو مع ضوتغؽ وسيقاف بع“ غﾟ＞باتات ﾟيك｝ف م±『＞ب『ات  ػغﾟف）｜
ﾟف÷｀يات حي＼ ي｝ف｜ غ≠ﾟقات تعاي×ية مع بع“ غバكي±ية عﾟف）｜يات غﾟا تك｝ف بع“ غ≠ﾞادة ）ف≠ﾟغ ｜

 غﾟغ‖غئية ギﾟا مقابل غﾟ≠±اع～ة ع｀ى ケ｜×カؼ
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 هﾝ「كاث～ في هﾝف“～يات هﾝكي＋ية

 غواا: هﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي

 ؼ غت＋اد غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية غﾟ≠『≠اث｀ة:1

حي＼ ت｀『قي حاف〕『اف م×ي【ي『اف م『×ابギ『اف م〕ギ｜يًا ت『≠اساف ع＞～ ”｜فيギ≠ا ضو ت｀『فاف ع｀ى 
ؼ وي＋÷ل غカド～ماج غﾟ＞｝وえ س｜يعًا بع～ (Ascus)بع＝ギ≠ا وت｀『＋≠افر غﾟ－｀ية غﾟ≠｀『＋≠ة تك｝ف غﾟكي‥ 

バﾟق＋ة غドت＋اد غﾟبバثميؼ في غﾟ－≠ائ｜ تق｝ـ غバ－ﾟيا غﾟ【±≠ية غドع『يادية مقاـ غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية وت『＋｝ؿ غ
 ظﾟى كي‥ؼ

 ؼ غت＋اد غﾟ＋｝غفあ غﾟ≠×ي【ية غي｜ م『≠اث｀ة:2

【カドك｜ية م［ غ‖ﾟغة غ｛＜ﾟي～ة تعب｜ غ｜(Anthcridium)  ةカ｛سك｝كドى غﾟظ(Ascogonium)  ］م
 ؼカ(Trichogene)ق）ة غﾟド『＋اـ بي［ غﾟ＋اف〕『ي［ عب｜ غﾟ×عي｜ة غカド】｝ية 

 :Spermatizationغドت＋اد غﾟب‖ي｜え ؼ3

ガي غﾟ－｀ية غﾟ‖ك｜ية غﾟ『ي ت『ك｝ف دغخل حاف〕ة ب‖ي｜ية و  (Spermatium)ت＞『قل غﾟب‖ي｜ة 
(Spermogonium) س『？باドى ع＝｝ غﾟار و ظギحي＼ تف｜س م＋『｝يات え｛【カドي≠ك［ ضف تق｝ـ مقاـ ؿ غ

 ضو غﾟك｝ي＞～غتؼ Microconidiaغﾟب‖ي｜غت في بع“ غカダ｝غز غﾟك｝カي～غت غﾟ÷غي｜ة 

 :Somatogamy غﾟ【±≠يغドت＋اد ؼ 4

｜يي［ غي｜ م『－÷÷ي［ ث］ ت＞『قل غう｛＜ﾟ ظﾟى غドسك｝ك｝カة م［ خバؿ ف）ي『］ غﾟド『＋اـ بي［ خي）ي［ و 
 غﾟ＋｝غج…ر ケ‖ガ غﾟ）｜يقة ﾟي±／ شائعة في غﾟف）｜يات غﾟكي±ية ﾟك＞ギا شائعة في غﾟف）｜يات غﾟباثي～يةؼف『＋ات 

 عﾝية تك］ي〔 هأب］هش هﾝكي＋ية دهخل هﾝكي｜

غﾟكي‥ غﾟ＋～ي＼ؼ بع～  باس『】＞اش غﾟ－≠ائ｜ ي≠ك［ ضف ت『أخ｜ ع≠｀ية غカド～ماج غﾟ＞｝وえ ظﾟى ضف ت＋÷ل في ػ1
عادة ت『بع ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية و  う｛カ  4غカド～ماج غﾟ＞｝وえ ي＋÷ل غカق±اـ غخ『…غﾟي ﾟ『『ك｝ف 

う｛カ ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية ضو ضﾞ】｜ م［ غカق±اـ خي）ي وغح～  8باカق±اـ خي）ي وغح～ ﾟ『『ك｝ف 
 ع～د غカドق±امات غﾟ－ي）يةؼﾟ『＞『ج ضب｝غس بأع～غد ت『＞اسب و 

 ج…ش ع｀ى カ｝غة بغ×اش م…دوجؼ كل［ ساي『｝بバـث غﾟكي‥ حي＼ ي＋『｝え ا”ة ضج…غش مي『］ ظح ػ2

 ي『｜سب ج～غت غﾟب｝س بي［ ”بق『ي غﾟغ×اش حي＼ يف÷ل غﾟ）بق『ي［ مع カ＝ج غﾟب｝سؼ ػ3
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 Asciهأﾜياح 

غﾞダياج ي≠ك［ ضف تك｝ف ح｜ة ك≠ا في غﾟ－≠ائ｜ ضو عاتية في حاﾟة غﾟف）｜ غﾟ≠≠｜د ﾟ｀＞بات 
Taphrina deformans  ا فيギ＜كﾟ］ت تك｝ف م｜تبة ض≠［ ضج±اـ  ك】ي｜ مドا＋ﾟة ث≠غ｜≠【ﾟية م】ل غ｜

غﾟ『ي تك｝ف كأسية غﾟ×كل ضو غﾟ】≠｜ة  Discomycetesية في غﾟف）｜يات غﾟق｜ص Apotheciumغﾟكأسية 
غﾟ『｜غﾞيب غﾟ】≠｜ية تك｝ف كبي｜ة ﾟ≠ا  ر ظف Cleistothecium‖ガضو غﾟ】≠｜ة غﾟ≠غ｀قة  Peritheciumغﾟ～وت；ية 

 يكفي ﾟ『≠يي…ガا باﾟعي［ غﾟ≠【｜دةؼ

ة ع｀ى س｝يقاتر غكتغﾞダياج ي≠ك［ ضف  ±］ ﾞダياج س｝غش كاカ／ عاتية ضو ض≠［ ج｝ف جاﾟ±ة ضو م＋≠゚｝
 ﾟ｀كي‥ؼ م〕ギ｜يガヴ＞اؾ ثバثة ضشكاؿ  Hymeniumث≠｜え ت±≠ى غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة 

 :Prototunicateضﾞياج غب『～غئية غﾟغバؼ ػ1

ガ‖غ غﾟ＞｝ز ي＞『×｜ في غﾟف）｜يات غﾟ『ي كي‥ ج～تًغ ت；يقًا وت『＋｜ت غダب｝غس ب『バشيヴ و ﾟ｀ك｝ف حي＼ ي
وك‖Perithecium  〕ﾟضحياカًا غﾟ】≠｜ة غﾟ～وت；ية و  Cleistotheciumف ضﾞياسギا في غﾟ】≠｜ة غﾟ≠غ｀قة تك｝  

 ؼAscostromaغﾟكي±ية  غﾟ＋×ية

 :Unitunicateضحادえ غﾟغバؼ ػ2

غﾟغバؼ غﾟ～غخ｀ي و  ﾟ(Exotunica)غバؼ غﾟ－اتجي ي‥ ب）بق『ي［ م［ غﾟ【～غتر غي＋اط غﾟك
(Endotunica) バ』ب｝سر و تﾟبق『ي［ ”ي｀ة حياة غ（ﾟؿ ف『＋ة ”｜・ية ضو شق صق غバب｝غس م［ خダت『＋｜ت غ
في غﾟف）｜يات غﾟكي±ية غﾟ≠ك｝カة ﾟ｀】≠ات غﾟكي±ية م［ カ｝ز  ケ～】カوガ‖غ غﾟ＞｝ز  Operculumضو غ）اش ي±≠ى 
ك［ غي｜ بع“ غﾟف）ي≠ك［ ضف تك｝ف و  Apotheciaغﾟ】≠｜ة غﾟكأسية  ｜يات ضﾞياج ضحادية غﾟغバؼ ゚و

ب＋｀قة م｜カة ت×بヴ ع≠ل ص≠اـ غﾟ＝غょ حي＼ ي≠ك［ غف ت＞ف『ح ت＋／ ضغょ  إカ≠ا ي＞『ギي غﾟكي‥غ）ائية و 
ع في غﾟف）｜يات ذغت غﾟ】≠ات غﾟكي±ية م［ カ｝ز غﾟ】≠｜ة غﾟ～وت；ية و بع“ ×يケ‖ガ تغﾟكي‥ ﾟ『『＋｜ت غダب｝غس و 

 غﾟف）｜يات غﾟ≠ك｝カة ﾟ｀】≠ات غﾟكأسيةؼ

 :Bitunicateث＞ائي غﾟغバؼ  ػ3

غﾟ～غخ｀ي  バؼ غﾟ～غخ｀ير ﾟك［ غﾟغバؼغﾟغغﾟ【～غتر غﾟغバؼ غﾟ－اتجي و  م［『ي［ ي＋اط غﾟكي‥ ب）بق
ヴ ضو ضﾞ】｜ م＞ف÷バً و  ي『≠～د ”｜يقヴ م［ خバؿ غﾟغバؼ غﾟ－اتجي وذﾟ〔 وق／ ت＋｜ي｜  شاقاً ظﾟى ضعف ”゚｝

±ية كاذبة كيي×يع في غﾟف）｜يات غﾟ『ي تك｝ف ضﾞياسギا في ح×ية ガ‖غ غﾟ＞｝ز غダب｝غس و 
Pseudoascostromaؼ 
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 Leptosphaerulinaهأﾜياح ث＝ائية هأغﾞفة في هﾝف“～ 

 Asci Formation of Fruiting body and  تك］ي〔 هﾝ『＋〕 هﾝ』÷～い وهاﾜياح

ف غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ح｝غف〕ًا خバياケ ضحادية غﾟ＞｝غةر يك｝   ﾟب｝س غﾟكي±ي ي＞×أ غ…ؿ ف）｜え مق±］ع＞～ ظカبات غ ػ1
 (Antheridia)ح｝غفあ م×ي【ية ذك｜ية ガي غカド】｜ي～ة و  (Ascogonia)م×ي【ية غカ】｝ية ت±≠ى غسك｝ك｝カة 

 كガバ≠ا يك｝カاف م『ع～دえ غﾟ＞｝غةؼو 

ت｀『＋］ ギカاي『ヴ غﾟ＋｜ة مع غカド】｜ي～ة حي＼ ت＞『قل Trichogyne  う｛カف غドسك｝ك｝カة خي）ًا غカ】｝يًا تك｝   ػ2
 غドسك｝ك｝カةؼ カ う｝غة م［ غカド】｜ي～ة مع カ｝غة م［ カ｝ ت…دوج كل ك｝カة و カド】｜ي～ة عب｜ガا ظﾟى غドسك｝ غ

～ة ﾞヂﾟياج  ػ3 تعاカي غう｛＜ﾟ و  Ascogenous hyphaeبع～ ضف ت…دوج غう｛＜ﾟ ت『ك｝ف خي｝ط ف）｜ية م゚｝
ガ ياバق±امات خي）ية م『…غم＞ةر ف『÷بح خカدوجة غ…≠ﾟةغ～≠ ة ド ”｝ي｀ ‖غ غﾟ－يょ غﾟف）｜え ث＞ائية غﾟ＞｝غة ゚و

غ…ドً ف）｜يًا ضحادえ  (Stalk cell)في غﾟ｝ق／ カف±ヴ تك｝ف غﾟ－｀ية غﾟ±ا；ية カ｝وえؼ و ي＋÷ل خギﾟバا غカ～ماج 
 ｛＜ﾟو غ え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟمع〕］ غ ヴ＜ع？ي≠ة غة ي＞×أ عﾟف）｜ية غﾟي｝ط غ－ﾟغParaphysisؼ 

～ة ﾞヂﾟياج و ػ4 ｛゚≠ﾟي｝ط غ－ﾟى ضف ت÷ل ضت＞≠｝ غﾟى م｝غضع تك｝ف ت『ف｜ز ب÷｝تة م『ك｜تة ظﾟا ظギغف｜”
 ؼ(Croziers)ت＞＋＞ي ﾟ『ك｝ف خ）افات ت±『）يل غダ”｜غؼ و غس غﾟكي±ية حي＼ غダب｝ غﾞダياج و 



 

81 
 

اـ خ｀ية غﾟ－）اؼ ظﾟى خ｀ية ”｜・ية وخ｀ية قبل ”｜・ية ك‖ﾟ〔 غカق±＋～ث غカق±اـ غﾟ＞｝غتي［ في غﾟ－）اؼ و ي ػ5
غダب｝غس غﾟكي±يةر خ｀ف غﾟ－｀ية ـ غドخ『…غﾟي حي＼ ت『ك｝ف غﾞダياج و غカドق±اوガ＞ا ي＋÷ل غカド～ماج غﾟ＞｝وえ و 

ﾟية غ｀－ﾟية ت｝ج～ غ・｜（ﾟا；يةؼقبل غ± 

ガي غﾟ－｀ية غﾟ】＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية ة ﾟ『ك｝ف غバﾟق＋ة و ت＞～مج カ｝غتي غﾟ－｀ية قبل غﾟ）｜・ي ػ6
 غﾟ｝حي～ة في دوتة غﾟ＋ياة ك≠ا في مع〕］ غﾟف）｜ياتؼ

＞ギا غﾟ『ي ت＞×أ عう｛カ و  8عادة غカق±اـ خي）ي ﾟ『ك｝ف  う｛カر ي｀يギا 4ت『بع باカق±اـ غخ『…غﾟي ﾟ『『ك｝ف  ػ7
 م『）اوドًؼ ج ي÷بح غﾟكي‥تك｝ف غﾞダياو خバؿ ع≠｀ية غカق±اـ غう｛＜ﾟ و  غダب｝غس غﾟكي±ية غﾟ】≠اカيةؼ

～ة ﾞヂﾟياج ت『ك｝ف غﾟ）ب ػ8 ｛゚≠ﾟية غ｀－ﾟؿ تف｜ز غバكي±ية خﾟب｝غس غダياج وغﾞダفة م［ غ قة غﾟ－÷يبة غﾟ≠゚ؤ
 باقي ضج…غش غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え غﾟ＞اشئة م［ غバ－ﾟيا غﾟ±ا；يةؼ وغﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟع？ي≠ة و 

 
 Ascocarpsهأج＋ام هﾝ』÷～ية 

ع～غ م【≠｝عة  Ascocarps (Fruit-bodies)ج≠يع غﾟف）｜يات غﾟكي±ية ت＞『ج ضج±امًا ث≠｜ية 
بأカ≠اط م－『｀فة ح±ب غﾟ｜تب ك『｀ة م［ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية و  ت＞×أ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ع≠｝مًا م［ غﾟ－≠ائ｜ؼ

غﾟ『ي و وتع＞ي ك『｀ة غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية  Centrumغﾟ『÷＞ي：يةؼ ي）｀ق ع｀ى مك｝カات غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ب≠÷）｀ح 
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ﾟب｝تية و غى ت『）｝ت ظ±ﾟياج غﾞダبا ょؼ ي＋يバي－ﾟياج و غﾞダع？ي≠ة تقع ما بي［ غﾟكيب ｝ط غ｜』ﾟغ غ‖ガ ］م
 ي『）｝ت غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え بأカ｝غعヴ غﾟ≠－『｀فةؼ

 غشكال هأج＋ام هﾝ』÷～ية

 :Cleistothecia±اـ ث≠｜ية مغ｀قة ضج ػ1

ة ﾟ－｜وج ى ف『＋يك｝ف غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ك｜وえ غﾟ×كل م＋ا”ًا ب【～غت خاتجي مغ｀ق ي＋『｝え ع｀
ﾞياج ب×ك｀ギا غﾟك｜وえ ضو غﾟبي＝｝え وتك｝ف مبع】｜ة في دغخ｀ヴ ت＞×أ غﾞダياجر ت『≠ي… غダغﾟ±ب｝تغت غﾟكي±ية و 

غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ガ｝ صفة ت『≠ي… بギا  م［ガ‖غ غﾟ＞｝ز ت×قق غﾟ【～غتر و ت『＋｜ت غﾞダياج ع［ ”｜يق و 
 ؼLeotiomycetesغﾟف）｜يات غﾟ『ابعة ﾟ｀÷ف 

 Peritheciaضج±اـ ث≠｜ية ك≠】｜ية طقاتوتية( ػ2

え( م＋ا”ًا ب【～غت مع وج｝د غس『）اﾟة ضو ع＞ق ي＞『ギي بف『＋ة توت え طقايك｝ف غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ك≠】｜ 
Ostiole  ب｝تيةر و±ﾟياج غﾞダوج غ｜－ﾟب｝تية ت±ﾟياج غﾞダب×كل『｜تب غ  え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟم＞『〕］ ع＞～ قاع～ة غ

【اカي ت『－｀｀ギا خي｝ط ع？ي≠ة و  غダج±اـ  ؼ ガ‖غ غﾟ＞｝ز م［Paraphysisيك｝ف شك｀ギا غس）｝غカي ضو ص゚｝
 ؼSordariomycetesغﾟ】≠｜ية يك｝ف م｝ج｝دًغ في غﾟف）｜يات غﾟ『ابعة ﾟ｀÷ف 

 :Apotheciaضج±اـ ث≠｜ية ق｜صية  ػ3

ة ع｀ى حامل ضو جاﾟ±ة ويك｝ف غﾟ【…ش غﾟع｀｝え تك｝ف غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ق｜صية غ ﾟ×كل م＋≠゚｝
ガي ت＞『ج في ？ي≠ة و غカية غﾟ×كل ت『－｀｀ギا خي｝ط عت＞『〕］ ع｀يヴ غﾞダياج غﾟ±ب｝تية غﾟ『ي تك｝ف غس）｝ م±）＋ًا و 

 ؼPezizomycetesغﾟف）｜يات غﾟ『ابعة ﾟ｀÷ف 

 :Ascostromaغダج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟ≠±ك＞ية طغﾟ＋×｝ية( ػ4

ﾞダياج ت＞×ئ غ غカ≠ا｝ي＞ギا ضج±امًا ث≠｜ية غي｜ ح？يقة و بع“ غﾟف）｜يات غﾟكي±ية ت『≠ي… ب『ك
ح？يقير え ضギカا غي｜ م＋ا”ة ب【～غت ر ضStroma( في カ±يج غﾟ＋×｝ة غﾟ±ب｝تية دغخل ت【اويف طغ｜ؼ

ت＞『ج م［ قبل غﾟف）｜يات و  Pseudotheciaيب～و شك｀ギا قاتوتﾟ え‖غ ت±≠ى باダج±اـ غﾟقاتوتية غﾟكاذبة و 
 ؼDothidiomycetesغﾟ『ابعة ﾟ｀÷ف 
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 هشكال هاج＋ام هﾝ』÷～ية

 هﾝ「كاث～ هﾝاج＝＋ي في هﾝف“～يات هﾝكي＋ية

×カドائ｜ ضو وي＋～ث ب｝سا”ة غ≠－ﾟب｜ع］ ك≠ا في غ』ﾟؼ 【…طب｝سا”ة ت）ات ضو غえ｜（فﾟغ ょي－ﾟغ 

 Phylum: Ascomycotaت هﾝكي＋ية اش　بة هﾝف“～ي

 Subphylum: Sacchromycotina ت】ت ش　بة هﾝ【÷ائ～

ﾟب… و ت＝］ غ－ﾟيقة م】ل خ≠ي｜ة غ？＋ﾟع｜وؼ －≠ائ｜ غ≠ﾟد غ｜≠≠ﾟف）｜ غﾟغCandida albicans 
غﾟ『ب｜ع］ؼ و تك｝ف سバسل ق÷ي｜ة م［ غバ－ﾟيا وت『كاث｜ ب｝سا”ة غﾟ『ي ي『أﾟف ج±≠ギا م［ خバيا مف｜دة ض

～ة ﾞヂﾟياج وغﾟ】≠ات غﾟكي±يةر و  ت『≠ي… ضف｜غدガاو  ｛゚≠ﾟي｝ط غ－ﾟتغفؼب．ياػ غ～】ﾟياج ت；يقة غﾞダغ 
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Class: Saccharomycetes 

÷ﾟغ غ‖ガ غز｛カا ت≠『اث ضギ≠ك｜يات حي＼ غش『ق غس±ﾟية ع｀ى ت－≠ي｜ غﾟعاﾟا غギائ｜ بق～تت≠－ﾟف م［ غ
ث＞ائي ضوك±ي～ غﾟ±ك｜يات وت＋｝ي｀ギا ظﾟى ك＋｝ؿ و  －≠ي｜ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة ب『 م［ غﾟ±ك｜ؼ تق｝ـ ف）｜يات

 غﾟكاتب｝فؼ

ダ ｜ائ≠－ﾟعة م［ غ｛≠】≠ﾟغ ケ‖ガ كبي｜ فيﾟاـ غ≠』ガドب… غ－ﾟاعية في م【اؿ غ＜÷ﾟا غギ』ي≠ガ
يةر ك≠ا ضف غح『｝غش خバيا غﾟ－≠ي｜ة ع｀ى غﾟفي『امي＞ات جع｀ギا ت～خل في وغﾟ≠ع【＞ات و  غﾟ≠×｜وبات غﾟك＋゚｝

 ت＋＝ي｜ غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئيةؼ

ض≠［  ح『ى『｀ف شك｀ギا ح±ب غﾟ＞｝ز و －［ خバيا مف｜دة ギﾟا ج～غت خ｀ية ويم ج±］ غﾟ－≠ائ｜ ي『أﾟف
『÷ق غバ－ﾟيا ي≠ك［ ضف ت｀ي＝｝يًا ضو م『）اوドً ضو مك。بًاؼ و يًا ضو بو ｜ غﾟ＞｝ز غﾟ｝غح～ ويك｝ف ع｀ى غﾟع≠ـ｝ ك

 ق～ ت『）｝ت ظﾟى خي｝ط ف）｜ية كاذبةؼ ببع＝ギا مك｝カة سバسل
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Pseudomycelium 

 

 ضب｝غس كي±ية دغخل كي‥ؼي『］ ب『ك｝ي［ هﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي: 

 ؼBuddingي『］ ب｝غس）ة غﾟ『ب｜ع］ هﾝ「كاث～ هﾝاج＝＋ي: 

Order: Saccharomycetales  

   Family: Saccharomycetaceae 

 ت『≠ي… غﾟعائ｀ة باﾟ÷فات غﾟ『اﾟية: Candidaر Saccharomycesت＝］ غﾟعائ｀ة ع～دًغ م［ غダج＞اج م＞ギا 

 ؼPseudimyceliumج±］ غﾟف）｜ ضحادえ غﾟ－｀ية ي≠ك［ ضف يك｝ف غ…ドً ف）｜يًا كاذبًا  ػ1

 غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ب｝غس）ة غﾟ『ب｜ع］ غﾟ≠『ع～د غﾟ【｝غカبؼ ػ2

 تك｝ف غダب｝غس غﾟكي±ية في كي‥ ح｜ ي＞×أ م［ غバﾟق＋ةؼػ3
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Genus: Saccharomyces 

 カSaccharomyces｝عًار ضギ≠ガا غﾟ－≠ي｜ة  16ػSaccharomyces 10ي＝］ ج＞‥ 

cerevisiae …ب－ﾟع｜وفة ب－≠ي｜ة غ≠ﾟغﾟة غ｛｀＋ﾟات غ≠【ﾟع＞ب و ؼ ت『｝غج～ ب×كل تئي‥ ع｀ى غﾟة كا】اض＜ ｜≠』ﾟغ
＋اض｜ في ص＞اعة ضガ］ مادة ح『ى وق『＞ا غﾟار ケ‖ガ غﾟف）｜يات ت｜غفق غカヅ±اف وم＞‖ ضق～ـ غダثماف و غي｜ガو 

 ب≠ا فيギام［ غﾟ÷＞اعات غﾟغ‖غئية  غي｜ガاﾞ≠ا ضギカا ت～خل في ص＞اعة غﾟبي｜ة وغﾟ＞بي‖ و ؼ غ‖غئية وガي غﾟ－ب…
 ص＞اعات غﾟ－≠ي｜ة ذغتギاؼ

م［ غﾟ－≠ائ｜ غﾟ÷غي｜ة カ±بيًاؼ غバ－ﾟيا وحي～ة غﾟ－｀ية و  Saccharomyces cerevisiaeغﾟ－≠ي｜ة 
 ［يت…غوجيغوج وج｝د ”｜غثي［ ر م『باي＞ة غﾟ】اﾟ｝ج حي＼ ي『）｀ب غﾟ『… (2n)غﾟ－＝｜ية ﾟ｀－≠ي｜ة ث＞ائية غﾟ『＝اعف 

 ضو م『≠اث｀ة غﾟ】اﾟ｝ج ضي＝ًاؼ

غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ف『｜ة غバﾟق＋ةر غバﾟق＋ة ت±『≠｜ باﾟ＞≠｝ و ج خ｀ي『ي［ م［ غﾟ）｜غثي［ ت『ك｝ف ت…غو ～ ع＞و 
( ضب｝غس 4ت『ك｝ف طحي＼ ت『بع ب＋÷｝ؿ غカق±اـ غخ『…غﾟي و （اガ｜ة تبادؿ غダجياؿؼ  ي≠】لガ‖غ ﾟ｝ق／ و م［ غ

 ﾞي±ية ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية غﾟ『ي ت±｀〔 س｀｝ؾ غﾟ－｀ية غﾟ－＝｜يةؼ

 
 Saccharomyces cerevisiae  هﾝ【ب‖ دوثة حياة خ÷ي～ة 
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Phylum: Ascomycota 

  Sub-phylum: Taphrinomycotina 

    Class: Schizosaccharomycetes 

 

ت『أﾟف م［ عائ｀ة وغح～ة  Schizosaccharomycetalesي＝］ غﾟ÷ف تتبة وغح～ة ガي 
Schizosaccheromycetaceae  و ｛ガ ～ف م［ ج＞‥ وغحﾟت『أ ケ‖ガSchizosaccharomyces ؼ

ガي صفة غي｜ م｝ج｝دة في ب？ية ج＞±يًا باカド×）ات و  غﾟ－≠ائ｜ غﾟ≠＞×）｜ة غﾟ『ي ت『كاث｜ ド غﾟ÷في＝］ 
 غﾟ－≠ائ｜ ضو غﾟف）｜ياتؼ

 

Order: Schizosaccharomycetales 

م＞『【اتギا م＞ギا غﾟ＞｝ز غヅف｜غثغت غﾟ≠－ا”ية وفي غﾟع±ل وغﾟف｝غヴﾞ و  فيغﾟ｜تبة  ケ‖ガ ي『｝غج～ غف｜غد
Schizosaccharomyces octosporus ت｛（ﾟك｜وم｝س｝مية  حي＼ يك｝ف غﾟعة غ｛≠】≠ﾟائي غ＜【ﾟغ

ةؼ ضحادية غﾟ＞｝غة 【±≠ًا غخ『…غﾟيًاؼ غバ－ﾟيا غﾟفي غバﾟق＋ة غﾟ『ي تعاカي غカق±ام م＞＋÷｜ ؼ (1n)ية تك｝ف م『）ا゚و
（×カيا ب＞｝ية م±『）ي｀ةؼ ت『）اوؿ ت＞＝ج و ي＋÷ل غバة خカ｛ت＞ق±］ؼات ع｜ضي في كل خ｀ية مك 

［ ي‖وػ غﾟ【～غت في ة م×ي【ية كام＞ةر ع＞～ غت÷اؿ خ｀ي『ي｀ية ي≠ك［ ضف تك｝ف حاف〕ظف ضえ خ
اي『｝بバـث ظﾟى غﾟق＞اة ث］ ت『｝سع ي＞±اػ غﾟ±＞اة ضيقة ت＞『قل ظﾟيギا غﾟ＞｝غتاف وت＞～م【ا و ت＞×أ قカق）ة غドت÷اؿ و 

 8غث＞اف م＞ギا غخ『…غﾟيةر مك｝カة  غカق±امات دغخل غバﾟق＋ة وغﾟ『ي ت÷بح كي‥ 3ت＋÷ل  ت『＋～ غﾟ－｀ي『افؼو 
 ؼغﾟكي‥ م＋｜تًغ غダب｝غس غﾟكي±ية وت『÷｜ؼ كل خ｀ية بع～ئ‖ ك－｀ية ج±≠ية ضب｝غس كي±يةر ي『＋｀ل
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 Schizosaccharomyces octosporus دوثة حياة خ÷ي～ة هﾝ＋ك～  
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Phylum: Ascomycota 

Sub-phylum: Tophrinomycotina 

Class: Taphrinomycetes 

Order: Taphrinales 

ف）｜يات خي）ية وخ≠ائ｜ غカ×）اتية وغﾟ≠≠｜د  Taphrinomycotinaت＝］ ت＋／ غﾟ×。بة 
 ت『أﾟف غﾟ×。بة م［ ضتبعة صف｝ؼ م＞ギاؼ Pneumocystisغカヅ±اف غﾟ｜ئ｝え في غﾟ｀بائ［ و 

Class: Taphrinomycetes 

   Order: Taphrinales 

ك｝ف تبة ث＞ائية غギ〔≠ﾟ｜ حي＼ ير ضカ｝غز ケ‖ガ غTaphrinaceae ｜ﾟت＝］ غﾟ｜تبة عائ｀『ي［ م＞ギا عائ｀ة 
 え｜ي≠－ﾟت غ｛（ﾟغة  غ｛＜ﾟغ えضحاد(1n)  يك｝ف ث＞ائيًا ضو え‖ﾟد وغ｜≠≠ﾟي）ي غ－ﾟت غ｛（ﾟي×يةر وغ。≠ﾟتمي غ

 ؼم『ع～د غﾟ＞｝غة مق±］

＞±يًا ج ت『كاث｜ ドي＞ギا ﾞヂﾟياج غﾟ±ب｝تية غﾟعاتية و ت『×ابヴ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة مع غﾟ－≠ائ｜ في تك｝ 
ش｜ة م［ غバﾟق＋ة ك≠ا ي＋～ث في تتبة غﾞダياج في ケ‖ガ غﾟف）｜يات ド ي＞『ج مباإف تك｝ي［ ا”ة غﾟ『ب｜ع］ؼ و سب｝ 

 Ascogenousإカ≠ا ع［ ”｜يق ت｜غﾞيب カات【ة م［ خي｝ط م〕ギ｜ية ت～عى خي｝ط ف）｜ية كي±ية غﾟ－≠ائ｜ و 

hyphae ケ‖ギائ｜ؼ وب≠－ﾟي ت－『｀ف ع［ غギفة ف÷ﾟغ 

 ガ Taphrina deformansي ﾟTaphrinaceaeعائ｀ة غヴ≠ギ≠ﾟ غカダ｝غز م［ غダج＞اج و 
 ؼPeach leaf curl diseaseغﾟ≠±بب ﾟ≠｜د غﾟ『فاؼ ضوتغؽ غﾟ－｝خ 

≠ي｜ة ﾟ｀ف）｜ تك｝ف ث＞ائية غﾟ＞｝غة وت『≠ك［ م［ خ｀ية غﾟ－م『≠اثل غﾟ】اﾟ｝ج و  T. deformansغﾟف）｜ 
وت＋／ ”بقة  ヴ×｜ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え في カ±يج غﾟ｝تق”ة ضカب｝ػ غカヅبات حي＼ ي＞『اسغخ『｜غؽ غﾟ＞بات ب｝ 

｝تغت بح ج～تغギカا س≠يكة ﾟ『ع）ي سب÷غﾟ）｜・ية ﾟ｀غ…ؿ غﾟف）｜え بع～ ضف تا ؼ ت『）｝ت غバ－ﾟيغﾟكي｝تكل
ث］ ت＞ق±］ غع『ياديًا غﾟى カ｝غتي［ بع～ غف ت±『）يل غﾟ－｀ية وي『ك｝ف حاج…  وت『＋～ غﾟ＞｝غتاف バﾞمي～ية ث＞ائية غﾟ＞｝غة 

طضحادية غﾟ≠【≠｝عة  ع｜ضي ت＞ق±］ カ｝غة غﾟ－｀ية غﾟع｀يا غخ『…غﾟيًا ﾟ『ع）ي ضتبعة غカ｝ية ضو ث≠اカية
ية(ؼ وت＋اط كل カ｝غة بك『｀ة م［ غﾟب｜وت｝بバس／ وب【～غت ﾟي＞『ج ث≠اف سب｝تغت دغخل غﾟ－｀ية غﾟك｜وم｝س｝م

ة صف ع｀ى س）ح غﾟ｝تقة ف『＋｜ت غﾟ±ب｝تغت غﾟى غﾟ－اتج وت『ب｜ع］ ئﾟكي‥( وت〕ギ｜ غﾞドياج غﾟعاتية بギيطغ
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【］ ع＞～ تك｝ي［ غ…ؿ ف）｜え ج～ي～ دغخل バم±ギا ﾟ±）ح وتقة カبات غﾟ－｝خ وي＞غو ي＋÷ل ギﾟا غカبات ع＞～ ت
±＜ﾟياةؼغ＋ﾟك｜ت دوتة غ』』ﾟ باتي＜ﾟيج غ 

 
 Taphrina deformans حياة هﾝف“～  دوثة   
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Phylum: Ascomycota 

 Filamentous asccomycetesهﾝف“～يات هﾝكي＋ية هﾝ【ي“ية 

دغخل ت｜غﾞيب ث≠｜ية  وغﾞダياج تك｝ف غダب｝غس غﾟكي±يةات ت≠『｀〔 غ…ドً ف）｜يًا مق±≠ًاؼ و ケ‖ガ غﾟف）｜ي
غﾟ】≠｜ية غﾟكي±ية غﾟ『ي تك｝ギカا غﾟ≠【اميع غﾟ≠－『｀فة م［ غﾟف）｜يات  بﾞي±يةر ث≠ة ضتبعة ضカ｝غز م［ غﾟ『｜غﾞي

 غﾟكي±ية غﾟ－ي）يةؼ

 Cleistotheciaغﾟ】≠ات غﾟك｜وية غﾟ≠غ｀قة ػ1

 Apotheciaغﾟكأسية ػ2

 Peritheciaغﾟ～وت；ية ػ3

 Ascostromaغﾟكي±ية غﾟ＋×ية ػ4

 ylum: Pezizomycotinaph-Subت】ت ش　بة  -2

ية م『＞｝عة ت×≠ل م＋｀バت ذغت ضガ≠ية بيئ تضﾞب｜ شعب غﾟف）｜يات غﾟكي±يةر ت＝］ ف）｜يا ع～ت
＝］ تاتؼ ك≠ا غダش＞وم『عاي×ات ب＝≠＞ギا ت｀〔 غﾟ≠ك｝カة ﾟ｀≠ايك｝تغي…غ و  غﾟ≠『ب？يات غﾟ＞باتيةغダخ×اػ و 

 Penicillium غﾟف）｜ ت＝］ ضカ｝غعًا カافعة م＞ギام≠｜ضات مギ≠ة ﾟ｀＞بات وغﾟ＋ي｝غف وغカヅ±افر و 

chrysogenum 【ب＞±｀ي［ؼ وت＝］ ف）｜يات ص＞اعية مﾟغ え｛ي＋ﾟاد غ＝≠ﾟغل م＞『ج غ ｛カ ز غAspergillus ر
 ؼ≠ائيヴة غﾟت غﾟ『ابعة ﾟ『＋／ غﾟ×。بة في بيئات غﾟياب±ة وغﾟبيئت。ي‘ ضカ｝غز ケ‖ガ غﾟف）｜يا

غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية مق±≠ة باカ『〕اـ ظﾟى خバيا ت＞ف÷ل م［ خ｝غخ ت＋／ غﾟ×。بة ضف ج±≠ギا خي）ي و 
 غバ－ﾟيا في مع〕］ غカダ｝غز ت≠『｀〔 カ｝غة وغح～ة ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةؼغج…ر و ع＝ギا ب＋｝ ع［ ب

ر Pezizomycetesر Leotiomycetesر Eurotiomycetesصف｝ؼ م＞ギا  10ي＝］ ت＋／ غﾟ×。بة 
Sordariomycetes رDothideomycetesؼ 

Phylum: Ascomycota 

  3-Sub-phylum: Pezizomycotina 

     i- Class: Eurotiomycetes  
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Cleistothecia  ドظف غﾟف）｜يات غﾟ『ابعة ギﾟ‖غ غﾟ÷ف تك｝ف ضج±امًا ث≠｜ية ك｜وية غﾟ×كل مغ｀قة 
 Prototunicate)ضﾞياسギا ك≠】｜ية ظﾟى ك｜وية غﾟ×كل غب『～غئية غﾟغバؼ ت＋｝え ع｀ى ف『＋ة خاتجيةؼ و 

asci) ياجﾞダغ えج و  ض＝＜ﾟا ع＞～ غギカي ت『＋｀ل ج～تغ』ﾟكت『＋｜ت ضب｝ غﾟا غギغغ え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟي±ية ض≠［ غ
ﾟي‥ ع［ ”｜يق تف｜يغギا عب｜ ف『＋ة ”｜・يةر في ガ‖غ غﾟ÷＞ف ت。ي‘ غﾟف）｜يات ب÷｝تة تمية ضو ”في｀ية و 

 ضو مك｝カة ヂﾟش＞اتؼ

 تتبة : تتب م［ غﾟ｜تب غﾞダ】｜ غカ『×اتغً ي＝］ ガ‖غ غﾟ÷ف ثバث 

Order: Eurotiales 

   Family: Eurotiaceae 

وغﾟ＋ي｝غカات  غﾟبع“ م＞ギا م『）فل ع｀ى غﾟ＞باتاتمع〕］ غカダ｝غز غﾟ『ي ت。ي‘ م『｜م≠ة و ت＝］ 
ت ضガ≠ية غق『÷ادية خاصة في ص＞اعة ت±بب ت｀فًا ﾟ｀≠｝غد غﾟغ‖غئيةر ظド ضف غﾟع～ي～ م［ ضカ｝غعギا ذغو  غカヅ±افو 

م［ بي［ ضج＞اسギا غﾟ≠ع｜وفة ج＞‥ غﾟ≠＝ادغت غﾟ＋ي｝ية وإカ『اج غダح≠اد غﾟع＝｝ية وغカド…ي≠ات و 
Penicillium و Aspergillus  تبةو｜ﾟية: ت『≠ي… غﾟا』ﾟفات غ÷ﾟبا 

 غﾞダياج ك｜وية ظﾟى بي＝｝ية م『バشية غﾟغバؼؼ ػ1
 خيょ ف）｜え غي｜ م『－÷’ؼو  Trichogyneي ب｝غس）ة غﾟ－يょ غえ｛【カド 【＞±غドت＋اد غﾟ ػ2
 غﾟب｝س غﾟكي±ي ضحادえ غﾟ－｀يةؼ ػ3
 غﾟك｝カي～غت جافة قاتوتية غﾟ×كل ت＞ف÷ل غカ×）اتيًاؼ ػ4

 ｜＝』ﾝهAspergillus (Eurotium) و(Emericella) 

غギﾟ｝غش وغﾟ≠اشر ي。ي‘ مع〕≠ギا م『｜م≠ًا غﾟ【＞‥ ع｀ى ضカ｝غز ع～ي～ة ت＞『×｜ في غﾟ『｜بة و ي＋『｝ガ え‖غ 
حب｝ػ غﾟ≠＋اصيل غﾟ…تغعيةؼ ギﾟا غﾟق～تة ع｀ى ﾟ｀≠｝غد غﾟغ‖غئية و  ＞افع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟع＝｝ية غﾟ≠ي『ة وي±بب تع

ت ذﾟ 〕ﾟق～تتギا ع｀ى تك｝ي［ ضع～غد ガائ｀ة م［ غﾟ｝ح～غع ع｀ى غダوساط غﾟ『ي ت。ي‘ ع｀يギا و غカド『×ات غﾟ±｜ي
ة ｀فة فギي ت±『＋｝ذ ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟع＝｝يي±بب غم『ギﾞバا カダ…ي≠ات م－『و غﾟ『كاث｜ية غバﾟج＞±ية طغﾟ±ب｝تغت( 

 عيةؼفギي س｜يعة غﾟ＞≠｝ ع｀ى غダوساط غﾟ…ت ب×كل س｜يعر ضس｜ز م［ ب？ية غﾟف）｜ياتر ﾟ‖غ 

バت｝ك±ي［ سامة طس≠｝ـ ف）｜ية( م】ل س≠｝ـ غドف ضカ｝غعギا تف｜ث م｝غد ﾟ‖ﾞ〔 فإف بع“
Aflatoxin ي え‖ﾟف）｜ غﾟغ ヴ】』＜Aspergillus flavus  ف±ي بو＜』ﾟاث غギ】｀ﾟ ا ق～ ت±بب ضم｜غضًاギ＝ع

 A. fumigatusغえ‖ﾟ ي±ببヴ غﾟف）｜ و  Aspergillosis±بب ما يع｜ؼ ب≠｜د غﾟ｜شاشيات カデﾟ±اف وت
 ؼA. nigerو 
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 Aspergillus هﾝ÷）ه～ هﾝعام ﾞﾝف“～

 هﾝ「كاث～هﾝ「～كيب هﾝ『＋÷ي و 

ي『≠ي… غﾟ【＞‥ ب＋ام｀ヴ غﾟك｝カي～え غえ‖ﾟ ي＞×أ م［ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜يةر م［ خ｀ية قاع～ية ت±≠ى خ｀ية 
ي≠ك［ ت≠يي… カ｝عي［ م［ حامل 『ギي ب＋｝ص｀ة م＞『ف－ة ت＋≠ل فاﾟي～غت قاتوتية و ي＞ (Foot cell)غﾟق～ـ 

 غﾟفاﾟي～غتؼ

 : حي＼ ت＋≠ل غﾟفاﾟي～غت مباش｜ة ع｀ى غﾟ＋｝ص｀ةؼUniseriateػ1

 غﾟ＋｝ص｀ةؼ ع｀ىت＞×أ  (Matula): حي＼ ت＋≠ل غﾟفاﾟي～غت ع｀ى ضذتز Biseriateػ2

ﾟيك｝ف مق±≠ًا ب＋｝غج… وم『ف｜ز و غ え｜（فﾟتعيةغ…ؿ غ…ﾟوساط غダا ع｀ى غガ｛≠カ ～＜تع）ي  ع
تك｝ف بأﾟ｝غف م－『｀فة ح±ب غﾟ＞｝ز وغﾟ｝سょ غﾟ…تعي  غﾟダ｝غفؼ غﾟك｝カي～غتم±『ع≠｜غت م－『｀فة غダشكاؿ و 

 ±バسل ”｝ي｀ة ع｀ى غﾟفاﾟي～غتؼوت『ك｝ف ب

م［ ギカايات غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية  Conidiophore～ض غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ب『ك｝ي［ ح｝غمل ك｝カي～ية يب
ضما  Vesiclesغي｜ م『ف｜عةؼ ت＋≠ل في ギカاي『ギا ت｜غﾞيبًا ح｝ص｀ية م『＝－≠ة ت～عى وعادة ما تك｝ف قائ≠ة و 

ا بع“ غカダ｝غز م＞ギ ؼ ي｀＋あ في دوتة حياتギا غفFoot cellsع＞～ قاع～ة غﾟ＋امل ف『ك｝ف خバيا غﾟق～ـ 
 Teleomorph (Perfect state)امل ي『كاث｜ ج＞±يًا طカادت غﾟ＋～وث( ويع｜ؼ باﾟ）｝ت غﾟ【＞±ي غﾟك

ي±≠ى غガ  ‥＜】ﾟاع＞～و  Cleistotheciaحي＼ ي＞【］ ع＞ヴ تك｝ي［ ضج±اـ ث≠｜ية ك｜وية مغ｀قة 
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Emericella و Eurotium  ج＞±ي ي～عىバﾟت غ｛（ﾟبي＞≠ا غAnamorph  ي～ية وカ｛كﾟة غﾟا＋ﾟي≠】ل غ ｛ガ
 ؼImperfects stateضو ي±≠ى غﾟ）｝ت غﾟ＞اق’ 

 Penicilliumج＝｜ 
 باﾟ≠≠ي…غت غﾟ『اﾟية: Penicilliumت『≠ي… ضカ｝غز 

 غﾟ『｜غﾞيب غﾟ『كاث｜ية غバﾟج＞±ية ت×بヴ غﾟف｜شاةؼ ػ1
 ي＞『ギي ب『【≠عات غﾟفاﾟي～غت غﾟ～وت；ية غﾟ×كلؼك｝カي～え يك｝ف ب±ي）ًا ضو م『ف｜عًا و غﾟ＋امل غﾟ ػ2
ف غダح～ث تك｝ي＞ًا ガي غダق｜ػ ظﾟى غﾟك｝カي～غت م［ سバسل جافة ع｀ى غﾟفاﾟي～غت حي＼ تك｝ ت『ك｝ف  ػ3

 ؼغﾟفاﾟي～

 

 

 
 ﾝ Penicilliumف“～هﾝ÷）ه～ هﾝعام  



 

95 
 

ظف ”بيعة تف｜ز غﾟ＋امل غﾟك｝カي～え ت±اع～ في تق±ي］ غﾟ【＞‥ ظﾟى ت＋／ ضج＞اجر ي≠ك［ ت『≠ي… ثバثة ضカ｝غز 
 م［ غﾟ『ف｜زؼ

 :Monoverticillateػ1

 ي＋≠ل مباش｜ة م【≠｝عة م［ غﾟفاﾟي～غت ع｀ى ق≠ة غﾟ±اؽؼغﾟك｝カي～え غي｜ م『ف｜ز و ك｝ف غﾟ＋امل ي

 :Biverticillateػ2

 ت＋≠ل ب～وتガا م【اميعًا م［ غﾟفاﾟي～غتؼ Metulaي≠『｀〔 غﾟ＋امل غﾟك｝カي～え م【≠｝عة م［ غダذتز 

 :Terverticillateػ3

ت＋≠ل  ت＋≠ل ب～وتガا م【اميعًا م［ غダذتز (Rami)حي＼ ي≠『｀〔 غﾟ＋امل م【≠｝عة م［ غﾟف｜وز 
 م【اميعًا م［ غﾟفاﾟي～غتؼ

 Blue［ غダثتؽ عفيع｜ؼ ضي＝ًا باﾟت غﾟ｝غسعة غカド『×ات في غﾟ）بيعة و م［ غﾟف）｜يا  Penicilliumف）｜ 

mold  ار وي±بب تعف＞ًا وガ｜ب｝ػ وغي＋ﾟوغ ヴﾞف｝غﾟيات وغ＝≠＋ﾟبع“ وي＞≠｝ ع｀ى غﾟ غدؼ｛≠ﾟغ ケ‖ギﾟ ت｀فًا
غﾟق～تة ع｀ى ظカ『اج م｝غد ضي＝ية ثاカ｝ية ت±≠ى باﾟ±≠｝ـ غﾟف）｜ية  Penicilliumضج＞اج ف）｜ 
Mycotoxin  ｜（فﾟا غギ＜مP. expunsum  ［يف｜ث س え‖ﾟغ(Toxin)  يع｜ؼ بششPatulin طباتي )］ي ｛゚

 ド ف）｜يةﾟـ غ｛≠±ﾟغ ケ‖ガ ج و』＜≠ﾟف）｜ غﾟتؤش｜ ع｀ى غ±カデﾟ ا ق～ ت±بب ضض｜غتًغ ص。بةギ＜كﾟ ي｝غف ظذغ اف و＋ﾟغ
 ＞اوؿ غﾟ≠｝غد غﾟغ‖غئية غﾟ≠｀｝ثة باﾟ＞≠｝ غﾟف）｜えؼما دخ｀／ ضج±امギا ع［ ”｜يق ت

 هﾝ「كاث～هﾝ「～كيب هﾝ『＋÷ي و 

±『ع≠｜غت ع｀ى غダوساط غﾟ…تعية ي＞≠｝ بギيئة م］ غﾟف）｜ م［ خي｝ط مق±≠ة ب＋｝غج…ر و ي『ك｝ف ج±
غﾟ『ف｜يق بي＞ギا باﾟعي［ في ケ‖ガ غﾟ÷فةؼ ﾟ‖غ ي÷عب  ガAspergillus｝ م×ابﾟ ヴ【＞‥ باﾟ｝غف م－『｀فةر و 

 ヴ÷＋ية وت｜كيبية ع＞～ ف｜ギ〔فات مバ』ت｝ج～ غخ ヴカغ ドدةر غ｜】≠ﾟيًاؼغ｜ギ】م 

م『ف｜عة ت＞『ギي ب『｜غﾞيب  Conidiophoresع＞～ ح～وث غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ت＞×أ ح｝غمل ك｝カي～ية 
بギ‖غ ي≠ك［ سバسل م［ غﾟك｝カي～غت وド ت｝ج～ ح｝ص｀ةؼ و  ت＋≠ل Phialidesضصب。ية غﾟ×كل ت±≠ى 

حي＼ يع｜ؼ ؼ ضما غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي فギ｝ م＋～ود Aspergillusضカ｝غز ガ‖غ غﾟ【＞‥ ع［ ج＞‥  غﾟ『ف｜يق بي［
 Cleistotheciaي＞【］ ع＞ヴ تك｝ي［ ضج±اـ ث≠｜ية مغ｀قة و  Teleomorph باﾟ）｝ت غﾟ【＞±ي غﾟكامل

‥＜】ﾟا ي±≠ى غガ～＜وع  Penicilium = Talaromyces وCarpentalesؼ 
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 Penicilium  (Talaromyces)دوثة حياة هﾝف“～ 

ﾟياة غ＋ﾟتب～ض دوتة غ バيبج＞±ية بأف ت『ك｝ف فカ‖ﾟي ق≠ة غ Sterigma  ىﾟاج｜ ظギب｝بة صغي｜ة تカض
ي｀ي ذﾟ〔 تك｝ف حاج… يف÷ل ”｜ؼ غカダب｝بة ع［ قاع～تギا  Sterigmaق≠『ギا カ｝غة カات【ة ع［ غカق±اـ カ｝غة 

・يك｝ف غﾟق±］ غﾟع｀｝え عباتة ع［ خ｀ية صغي｜ة ガي ب～غية تك｝ي［ غﾟك｝カي～ةر ي『）اوؿ بع～ガا غﾟق±］ غﾟ±ف｀ي 
غﾟك｝カي～غت  ؼ وت－『｀فت『ك｝ف س｀±｀ة م［ غバ－ﾟيا ح『ى｀ية ﾟي×كل خ｀ية ثاカية ضحادية غﾟ＞｝غة ت±『≠｜ ケ‖ガ غﾟع≠

ؼ ｝ف فギي ظما ك｜وية ضو بي＝｝ية ضو ق～ تك｝ف خ＝｜غش ضو ثتقاش ضو صف｜غشغﾟ｀م［ حي＼ غﾟ×كل وغﾟ＋【］ و 
ﾟ ي～غتカ｛كﾟغ ケ‖ガ ياح و س『）اي｜ وت＞『×｜ ب｝ 『ت＞ف÷ل｜ﾟمادة ع＝｝ية ت＞ب／ م［ ا”ة غ えا ع｀ى ضガع＞～ غس『ق｜غت

ج～ي～ ﾟ『ع）ي غ…ドً ف）｜يًا ج～ي～ًغؼ ضما غﾟ～وتة غﾟ【＞±ية فギي غي｜ مع｜وفة ك】ي｜ًغ غي｜ ضギカا دتس／ في بع“ 
～ غﾟكي‥  Talaromyces vermiculatus】ل غﾟف）｜ غカダ｝غز م حي＼ カ【～ ضف ع＝｝ غﾟ『أカي＼ ضو م゚｝

( ي＞×أ كف｜ز م［ ضえ خ｀ية م［ خバيا غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ・يك｝ف م『）اوドً ث］ Ascogoniumطغドسك｝ك｝カة 
カドطغ え｜ك‖ﾟع＝｝ غﾟغ ｜ギ〔ي【 ي～ة｜Antheridium ｜ة و ( في فカ｛سك｝كドي『±｀ق غﾟ اوت】ف ｀『يز صخ｜ م

ﾟا ث］ ي＞ف÷ل غギ غﾟ【～تغف غﾟ－｀｝ية غﾟفاص｀ة بي＞ギا 【…ش غﾟع｀｝え م［ غﾟف｜ز ب｝غس）ة حاج… ع｜ضير ت‖وػ ح゚｝
ي＋～ث غﾟド『＋اـ غﾟ＞｝وえر ث］ يع？بヴ غカドق±اـ غドخ『…غﾟي ﾟ『『ك｝ف قي ب｜وت｝بバس／ كل م＞ギ≠ا باآخ｜ و ي｀『و 

ضتبعة う｛カ ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية ي｀يヴ غカق±اـ غع『يادﾟ え『÷بح ث≠اカي う｛カ ت『ك｝ف م＞ギا 
ؼ تب～ض غﾞダياج Cleistotheciaغﾟ±ب｝تغت غﾟكي±ية دغخل غﾞダياج غﾟ≠بع】｜ة في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え غﾟ≠غ｀ق 

ي『≠…ؽ غバفギا غﾟ±≠ي〔 ﾟ『ع）ي غﾟ±ب｝تغت غﾟكي±ية غﾟ『ي ت＞ب／ ف『عي～ دوتة  بع～ ت≠اـ ギ】＝カاباﾟ〕ギ｝ت و 
 غﾟ＋ياة م［ ج～ي～ؼ
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 دوثة حياة ف“～ هﾝب＝＋ﾞي］م                                
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Kingdom: Fungi 

  Phylum: Ascomcota 

  3-   Sub-phylum: Pezizomycotina 

      2-  Class: Leotiomycetes 

صغي｜ة ذغت ”بقة  Apotheciaث≠ات كي±ية كأسية ي＝］ غﾟ÷ف ف）｜يات كي±ية تك｝ف 
ت≠『｀〔  (Inoperculate)غي｜ غ）ائية  (Unitunicate)ضﾞياج ضحادية غﾟغバؼ خ÷يبة مك×｝فة و 

بع“ غﾟ≠【اميع م［  ≠اـ＝／ غカي＞غﾟ＋～ي】ة ب ＋｜ي｜ غダب｝غس غﾟكي±يةر غﾟ～تغسات غﾟ【…يئية｜・ية ﾟ『ف『＋ة ”
 ظﾟى ガ‖غ غﾟ÷فؼ Erysiphalesث≠اتًغ كي±ية ك｜وية مغ｀فة م】ل ف）｜يات تتبة  غﾟف）｜يات غﾟ『ي تك｝ف 

 م÷ي‖هت هﾝ±ف

ية طغي｜ غ）ائية( ع｀ى عك‥ غﾟف）｜يات غﾟغ）ائية ت；يقة ضحادية غﾟغバؼ ذغت ف『＋ة ق≠غﾞダياج  ػ1
 ﾟ『＋｜ي｜ غダب｝غس غﾟكي±يةؼ ﾞPeziza≠ا في ضカ｝غز 

”في｀ية ك≠ا في ف）｜يات غﾟبياد ي‘ م。ي×ة ف بع＝ًا م［ ضカ｝غز غﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي＝］ غﾟ÷ ػ2
 ヂﾟخ×اػؼ غﾟ～；يقي وغخ｜う تميةر ب｜ية ضو مائية وضカ｝غز مك｝カة ﾟ｀≠ايك｝تغي…غ ضو م＋｀｀ة

 ي＝］ غﾟ÷＞ف ع～دًغ م［ غﾟ｜تب م＞ギا

1-Order: Erysiphales 

ع｀ى غﾟ＞بات  ية م【ب｜ةت＝］ ف）｜يات ”في｀ Erysiphaceaeت＝］ ケ‖ガ غﾟ｜تبة عائ｀ة وغح～ة ガي 
م［ غﾟ＞باتات غガ…ﾟ｜ية  وغسع ع｀ى ”يفpowdery mildew diseaseم±ببة ضم｜غد غﾟبياد غﾟ～；يقي 

 غﾟ≠…توعة وغﾟب｜ية ضغ｀بギا م［ カباتات ذوغت غﾟف｀ق『ي［ؼ

 م÷ي‖هت هﾝ～تبة:

 ت≠『｀〔 ثوغئ～غً ى ح≠｜غشر ت÷بح س｝دغش ع＞～ غﾟ＞＝ج و غダج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟك｜وية غﾟ≠غ｀فة ب｜تقاﾟية ظﾟ ػ1
كي±ًا وغح～ًغ ضو م【≠｝عة ضﾞياج ت±اع～ في ت÷＞يفギاؼ ظف و（يفة ت＋≠ل ذغت ضشكاؿ معي＞ة و 

 غﾟ…وغئ～ تب≠ا تك｝ف غﾟ≠±اع～ة ع｀ى ت】بي／ غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ع｀ى س）ح غﾟ＞باتؼ
 ت＋『｝え غﾞダياج غﾟك｜وية ضو غﾟك≠】｜ية ع｀ى وغح～ ظﾟى ث≠اカية ضب｝غس كي±يةؼ ػ2
غダب｝غس  ］ ي＞ف【｜ ”｜ؼ غﾟكي‥ ﾟ『＋｜ي｜ث ت－｜ج غﾞダياج ع＞～ ح÷｝ؿ شق في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え  ػ3

 غﾟكي±يةؼ
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”ة غダب｝غس غﾟكي±ية دغخل غﾞダياج غﾟ『ي ت『ك｝ف في ضج±اـ ث≠｜ية مغ｀قة اسغﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي ب｝  ػ4
ド غﾟف）｜يات غﾟكي±ية يك｝ف ك｜ويًا و  ؼ ガ‖غ غﾟ＞｝ز م［ غﾞダياج فيCleistotheciumت±≠ى 

 ｜えؼغダب｝غس غﾟكي±ية ع＞～ ت×قق غﾟ【±］ غﾟ】≠＋ة ”بي。ية بي＞≠ا ت『＋｜ت غﾞダياج و ي＋『｝え ع｀ى ف『
غم｀ギا تك±ب غﾟ＞بات م〕ガ ｛ ｜ギي مع حس）ة غﾟك｝カي～غت م［ カ｝ز غダوي～غت و غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ب｝غ ػ5

غﾟك｝カي～غت عاﾟية غう｛』＋≠ﾟ غﾟ≠ائي ﾟ～تجة ت【ع｀ギا ﾟ…جة ؼ و Powdery mildewغﾟبياد غﾟ～；يقي 
｝カي～غت ب×كل مف｜د ضو في غﾟغاﾟب ب×كل ﾟكت±اع～ガا في غﾟド『÷اؽ ع｀ى س）ح غﾟعائلؼ ت＋≠ل غ

〕ﾟ‖ﾟ سلバيقي  س；～ﾟبياد غﾟتبة بف）｜يات غ｜ﾟغ ケ‖ガ ت±≠ىPowdery mildew fungiؼ 
ج±］ غﾟف）｜ ي『أﾟف م［ خي｝ط ف）｜ية مق±≠ة ت＞≠｝ ع｀ى غﾟ±）｝ح غﾟ－اتجية ﾟ｀＞بات  ػ6

(Epiphytic)  ب｝سا”ة في う｜خドغئية غ｛ギﾟج…غش غドوتغؽ خاصة ضو غダب ع｀ى س）ح غﾟغاﾟغ
م『ف｜عة ا”ة م≠÷ات سويأخ‖ غ‖غئヴ م［ خﾟバيا غﾟعائل ب｝  Appressoria＝اش غﾟド『÷اؽ غع

حاﾟة غﾟ『）فل  حي＼ تب｀غ ・يLevellula taurica ヴي｜س｀ギا ظﾟى خバيا غﾟب×｜ة باس『】＞اش ج＞‥ 
ي『غ｀غل دغخل غﾟعائل و  (Endophytic)ذتوتギا حي＼ ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え دغخل ضカ±【ة غﾟ＞بات 

مل ك｝カي～ية ت－｜ج ظﾟى س）ح غﾟع＝｝ غﾟ】غ｜ ث］ ي｜سل ح｝غ ةع［ ”｜يقة ف『＋ غﾟ＞±يج غﾟ＞باتي
 غﾟ＞باتيؼ

 

 ت±＝يف هﾝ～تبة 

م〕ギ｜ و  Telemorphغس『＞～ تق±ي］ ف）｜يات غﾟبياد غﾟ～；يقي سابقًا ع｀ى غﾟ）｝ت غﾟ【＞±ي 
‖ケ غﾟ÷فات غギ〔≠ﾟ｜ية ﾟي±／ ثاب『ة وتغثيًا ك≠ا ثوغئ～ガار ﾟك［ ガو  Cleistotheciaغダج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟكي±ية 

 ‖ﾟ〔 يع『≠～ غﾟك｝カي～ية طغバﾟج＞±ية( ضي＝ًاؼ وبي～ ي±『في～ م［ غダشكاؿ غﾟ『ق±ي］ غﾞ ～】ﾟاف غドع『قاد سائ～ًغر
ﾟع｀ى 『÷＞يفغ  え～يカ｛كﾟت غ｛（ﾟطغ ヴ｀ف）｜ كﾟخ｝غخ غAnamorph ي ر و±＜】ﾟت غ｛（ﾟغTeleomorph ر

 (ؼHolomorphضو يع『≠～ غﾟ『÷＞يف ع｀ى غﾟ×كل غﾟ『اـ 
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 مﾝى غج＝اح Erysiphalesمف「اح تق＋ي〕 ثتبة 

≠｜え ي＋『｝え ع｀ى كي‥ ةر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え خاتجير غﾟ【±］ غﾟ】سバسل ح？ي？يغﾟك｝カي～غت ت『ك｝ف في ػ1
 ؼؼؼؼؼ غﾟ【＞‥ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوغح～ر غﾟ…وغئ～ ب±ي）ة ت×بヴ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜يةؼؼؼؼؼ

Sphaerothecaؼ 

غﾟك｝カي～غت ت『ك｝ف في سバسل ح？ي？يةر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え خاتجير غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ي＋『｝え ع｀ى كي‥ ػ2 
 ؼؼ غﾟ【＞‥ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوغح～ر غﾟ…وغئ～ ظب｜ية م『ف｜عة ث＞ائيًا في ギカاي『ギاؼؼؼؼؼؼؼ

Podosphaeraؼ 

 ・ي＝］ ع～د م［ غドج＞اج وكاドتي: غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ي＋｝え غﾞ】｜ م［ كي‥غما 

م『ع～د  Cleistotheciaةر غダج±اـ غﾟ】≠｜ية 【±ر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ج…ئيًا دغخل غカダي～غت مف｜دةغﾟك｝カػ3
 ؼPhyllactiniaؼؼؼ غﾟ【＞‥ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغﾞダياجر ثوغئ～ غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ظب｜ية ذغت ق｝غع～ ب÷｀يةؼؼؼؼؼ

ياجر طضو في سバسل كاذبة(ر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え خاتجير غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え م『ع～د غﾞダ غﾟك｝カي～غت مف｜دةػ4
 ؼErysipheؼؼؼ غﾟ【＞‥ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغﾟ…وغئ～ ب±ي）ة ت×بヴ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜يةؼؼؼؼؼؼ

غﾟك｝カي～غت مف｜دة طضو في سバسل كاذبة(ر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え خاتجير غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え م『ع～د غﾞダياجر ػ5
ؼؼؼؼؼ غﾟ【＞‥ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ～ م｀『فة ضو معك｝فة غギ＜ﾟايةؼؼؼؼؼئغﾟ…وغ

Uncinulaؼ 

≠｜え م『ع～د غﾞダياجر طضو في سバسل كاذبة(ر غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え خاتجير غﾟ【±］ غﾟ】 غﾟك｝カي～غت مف｜دةػ6
ؼؼؼؼؼؼؼؼ غﾟ【＞‥ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ث＞ائيًا في ギカاياتギاؼؼؼؼؼعغﾟ…وغئ～ م『ف｜ 

Microsphaeraؼ 
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 شكل ي］ضح هشكال هﾝ‖وهئ／ وع／د هأﾜياح في هأج＋ام هﾝ』÷～ية ﾝف“～يات هﾝبياذ هﾝ／・يقي
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2-Order: Helotiales 

ع｝غئل ت＋『｝え غﾟ｜تب ف）｜يات  ガ10ي م［ ضﾞب｜ غﾟ｜تب في غﾟف）｜يات غﾟكي±ية غﾟق｜صية ت＝］ و 
غﾟف）｜يات غﾟ≠≠｜ضة ﾟ｀＞بات تمية في غﾟ『｜بة ضو ع｀ى غﾟ－×ب غﾟ≠ي／ ضو غﾟ≠｝غد غﾟ｜وثية ك≠ا ت＝］ ع～دًغ م［ 

 ذغت غガダ≠ية غﾟكبي｜ةؼ

 ت≠『اث غﾟ｜تبة باﾟ÷فات غﾟ『اﾟي:

ة ع｀ى ساؽ ق÷ي｜ؼ ػ1  غダج±اـ غﾟ】≠｜ية كأسية ضو ق｜صية م＋≠゚｝
 غي｜ غ）ائيةؼغﾞダياج م】－＞ة ق｀يバً في غﾟق≠ة و  ػ2
ة و غダب｝غس غﾟكي±ية ذغت ضشكاؿ م－『｀فة ك｜ويةر غガ｀ي｀ي【يةر  ػ3  ضحياカًا خي）يةؼم『）ا゚و

غえ‖ﾟ ي±بب م｜د غﾟ『عف［ غﾟب＞ي  Sclerotinia fructicolaغﾟ≠≠｜ضة ﾟ｀＞بات فقょ م［ غﾟف）｜يات 
 ﾟ｀】≠ات غﾟ÷－｜ية ضو غﾟ＋【｜يةؼ

 م［ غﾟع｝غئل غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟ｜تبة

 

 Family: Sclerotiniaceae 

ك｝ي［ غダج±اـ ي≠ي… ضカ｝غز غﾟعائ｀ة ガ｝ ت ガي عائ｀ة كبي｜ة ت＝］ م±ببات م｜ضية مギ≠ةر ضガ］ ماو 
ﾟية وغ｜】＋ﾟكأسية ＋×غﾟات غ≠【ﾟف）｜يةر ت＞×أ غﾟي صغي｜ة ح×يية م［ غガؼ وえ｜】ة ف）｜ية ضو ج±］ ح

ةؼم『｝س）ة غﾟ＋【］ ب＞ية و   ت＋≠ل ع｀ى س｝يق غダب｝غس غﾟكي±ية شفافة ضحادية غﾟ－｀ية بي＝｝ية ضو م『）ا゚و

 Sclerotinia fructicolaدوثة حياة هﾝف“～ 

ك≠ا ي÷يب  Brown rotغﾟ】≠ات غﾟ＋【｜ية غダخ｜う م±ببًا غﾟ『عف［ غﾟب＞ي ي÷يب غﾟف）｜ غﾟ－｝خ و 
اـ ضカ｝غعًا غخ｜う م［ غﾟ】≠ات غﾟ『فاحيةؼ تب～ض غヅصابة في ف÷ل غﾟ｜بيع ع＞～ما ت＞）｀ق غﾟ±ب｝تغت م［ غダج±

ي＋≠｀ギا غギﾟ｝غش ظﾟى غﾟعائل غﾟ≠＞اسب طضوتغؽ ضو ضثガات( يأخ‖ غﾟ±ب｝ت غﾟ】≠｜ية غﾟ≠｝ج｝دة ع｀ى غダتد و 
 Twigضو غﾟ｀ف＋ة غﾟغ÷＞ية  Leaf blightباカヅبات ظﾟى دغخل ضカ±【ة غﾟعائل م±ببًا غﾟ｀ف＋ة غﾟ｝ت；ية 

blight  ية｜ガ…ﾟف＋ة غ｀ﾟضو غBlossom blightؼ 

～ سバسل م［ غﾟك｝カي～غت تك｝ي［ ح｝غمل ك｝カي～ية ”｝ي｀ة م『ف｜عة ت゚｝يب～ض غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え باﾟ『غ｀غل و 
 ヴカダMonilia يع｝د ظﾟى ج＞‥  Monilial stageي）｀ق ع｀ى ガ‖غ غﾟ）｝ت باﾟ）｝ت غカ｛≠ﾟي｀ي غﾟبي＝｝ية و 
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÷اػ غﾟ】≠ات ضي＝ًا ت＞『قل ظﾟى カباتات غخ｜うر ق～ تغギﾟ｝غش و  في÷ةؼ ت＞『×｜ غﾟك｝カي～غت غﾟ＞اق م［ غﾟف）｜يات
ذﾟ〔 カ『ي【ة カバﾟ…ي≠ات غﾟ『ي يف｜ثガا غﾟف）｜ ع ب＞ية ع｀ى س）ح غﾟ】≠｜ة غﾟ≠÷ابة و ت〕ギ｜ بقخاصة غﾟ＞اض【ة و 

غ…ؿ غﾟف）｜ﾟ え｀ف）｜ غﾟ『غ｀غل فيギاؼ وガك‖غ ت≠『｀يش غﾟ】≠｜ة باﾟ ≠ا ي±ギلﾟى تفك〔 خバيا غﾟ】≠｜ة مغﾟ『ي تؤدえ ظو 
÷اف ”ي｀ة ف『｜ة غ±قょ ع｀ى غダتد ضو تبقى مع｀قة باドق～ تت【ف و ｜ و غا ث］ ت÷ضギ』】±カ غえ‖ﾟ ي＋ل م＋ل

غﾟك｝カي～غت باﾟ】≠｜ة غﾟ≠｝ميائية ل غﾟك｝カي～ية و ＋｝غمغﾟ≠÷ابة غﾟ【افة وغﾟ≠غ）اة باﾟ ±≠ى ケ‖ガ غﾟ】≠اتغﾟ×『اشؼ ت
Mummified fruit＝غ÷اف  يؼ يقダضو في غ え｜（ة ب×كل غ…ؿ ف｜≠【ﾟاش ظما دغخل غ』×ﾟف）｜ م～ة غﾟغ

غﾟ≠｝ج｝دة ع｀ى غバ≠ﾟئ≠ة تب～ض غﾟ】≠｜ة غﾟ≠÷ابة و  غﾟ≠÷ابة ضو ب×كل ك｝カي～غت ضحياカًار ع＞～ ت｝ف｜ غﾟ〕｜وؼ
ة ع｀ى سيقاف ت＞×أ م［ غﾟ＋×ية غﾟف）｜ية  غダتد باカヅبات ﾟ『ك｝ف ضج±اـ ث≠｜ية كأسية ب＞ية غﾟ｀｝ف م＋≠゚｝

ئ｀ة ي＋≠｀ギا بأع～غد ガاغﾟكي±ية م［ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية و ل غﾟ】≠｜ة غﾟ≠÷ابةؼ ت＞）｀ق غﾟ±ب｝تغت غﾟ≠｝ج｝دة دغخ
 غダوتغؽ غﾟ＋～ي】ة م±ببة ظصابات ج～ي～ةؼغギﾟ｝غش ظﾟى غダغ÷اف و 
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 Sclerotinia fructicola دوثة حياة هﾝف“～ 
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3-Order: Rhytismatales 

في ح×ية ف）｜ية س｝دغش  م－『゚…ة غﾟ『－／ف ضج±امギا غﾟ】≠｜ية كأسية ت＝］ ケ‖ガ غﾟ｜تبة ف）｜يات تك｝ 
 خي｝ط ف）｜ية ع？ي≠ة ت『＋｜ت بع～ ح÷｝ؿ شق ضو شق｝ؽ ضﾞياج و  م［ت『ك｝ف غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة م［ غﾟ－اتجؼ 

 ؼفي غﾟ＋×ية غﾟف）｜ية ﾟ『ع）ي شكカ バً【≠ياً 

±ية بي＝｝ية ظﾟى خي）يةر ﾟ『｜غﾞيب ع＞～ ”｜فギار غダب｝غس غﾟكيخاﾟية م［ غغﾞダياج غي｜ غ）ائية و 
 ＞ائية غﾟ－｀يةؼشفافة ضحادية ضو ث

غえ‖ﾟ ي±بب م｜د غﾟبقع غﾟ【ي｜ية  Rhytisma acerinumضガ］ ج＞‥ و カ｝ز تابع ケ‖ギﾟ غﾟ｜تبة ج＞‥ 
 ؼTar-spots of maple leaves غドسف＞～غفダوتغؽ 

±ﾟية غ×＋ﾟب±بب غ 〕ﾟ‖د ك｜≠ﾟتقة و س≠ي غ｛ﾟع｀ى س）ح غ ｜ギ〔ي ت』ﾟج±اـ ｝دغش غダا غギ』＋تغ）ي ت
 غﾟ】≠｜ية غﾟ≠）≠｝تة في カ±يج غﾟ｝تقةؼ

 Rhytisma acerinumدوثة حياة هﾝف“～ 
±』≠ﾟوتغؽ غダق｜صية ع｀ى غﾟية غ｜≠【ﾟج±اـ غダياة ب｝ج｝د غ＋ﾟاش و تب～ض دوتة غ』×ﾟؿ غバع＞～ اق）ة خ

 ｜ギ〔بيع ت｜ﾟؿ ف÷ل غバاض【ة خ＜ﾟف）｜ية غﾟة غ｛×＋ﾟيب ق｜صت＋｀ل غﾞيئة ت｜غギية ب｜≠【ﾟج±اـ غダية غ
Saucer-shape  ا غوギ＜ت『＋｜ت مﾟب｜ية غヅكي±ية غﾟب｝تغت غ±ﾟ ائ｀ة وガ ية ×كل وبأع～غدカب÷｝تة ك】افة دخا

تك｝ف ضカب｝ػ تب～ض غﾟ±ب｝تغت باカヅبات و  مバم±『ギا ﾟ【±］ غﾟ＞بات ～＞ف】ة م＞بع】ة م［ غﾟ【±］ غﾟ】≠｜えر وعカا
يب～ض غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え باﾟ『｝غل دغخل غﾟ＞±يج ح『ى ت『ك｝ف ｜ؽ カ±يج غﾟ｝تقة ع［ ”｜يق غﾟ】غ｝ت و ظカبات ي－『

س｝دغش تع≠ل ع｀ى  『كاث｜ية ويف｜ث غﾟف）｜ مادة ص≠．يةتب～ض تك｝ي［ غﾟ『｜غﾞيب غﾟؼ (Storma)غﾟ＋×ية 
 ؼ(Tar-spot)ت±≠ى غﾟبقع غﾟف）｜ية ب－バيا غﾟ≠＝يف غﾟ≠÷اػ و  ت≠اس〔 غﾟ－ي｝ط

ات( في ثق｝ػ صغي｜ة دغخل غﾟ＋×ية ｜مت『ك｝ف ت｜غﾞيب ذك｜ية غﾟ±ب｜ماカ｛ﾞيات طغﾟ＞ات【ة ﾟ｀±ب
ت＞×أ خバيا غカ】｝ية طغドسك｝ك｝カات( غﾟ＋ام｀ة ﾟ｀－ي｝ط غﾟ×ع｜ية  Rode-shapeع÷｝え ويك｝ف شك｀ギا 
Trichogyne  え｜ع×ﾟغ ょي－ﾟية عب｜ غ｛カダية و ظذ ت≠｜ غ｛カダة ف『…دوج غカ｛سك｝كドى غﾟي｝طظ－ﾟت≠｜ عب｜ غ 

ケ～ ｛゚≠ﾟغ ドكي±ية غﾟAscogenous hyphae كي±يةﾟب｝تغت غ±ﾟياج وغﾞダش غ｛×カ ا يب～ضガ～＜ي ع』ﾟؼ وغ
فًار ظذ ت『ك｝ف ضﾞياج غس）｝غカية غﾟ×كل حاوية ع｀ى سب｝تغت خي）ية ت『【≠ع ش｜حギا س｀ وباﾟ）｜يقة غﾟ『ي ت］

دغخل ج±］ ث≠｜え ق｜صي طﾞأسي( ع＞～ مバئ≠ة غﾟ〕｜وؼ غﾟبيئية تب～ض باバ（カドؽ ظﾟى غﾟ－اتج ﾟ『＋～ث 
 ظصابة ﾟ≠＝يف カباتي م＞اسب م［ ج～ي～ؼ
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 Rhytisma acerinum ف“～ دوثةﾝحياة ه   

 

ة م＞〕｝تة ت＋≠｀ギا ，ي≠بع～ ت×قق غﾟ＋×ية غﾟف）｜ية مك｝カة  غダب｝غس غﾟكي±ية غヅب｜ية غﾟ×كل ت『＋｜ت
ة غﾟ【يバتي＞ية ع｀ى س）ح غؽ غﾟعائل ت｀『÷ق ﾟ｝ج｝د غﾟ≠ادوت بع～ سق｝”ギا ع｀ى غﾟ±）ح غﾟ±ف｀ي ダغﾟ｜ياحر و 

 يؤدえ ظﾟى ظصابة غﾟ＞باتر غﾟف）｜ ド يك｝ف ك｝カي～غتؼغダب｝غس وガ‖غ 
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3- Sub-phylum: Pezizomycotina 

  3- Class: Pezizomycetes 

 صف هﾝف“～يات هﾝكي＋ية هﾝق～صية

ع｀ى بقايا غﾟ＞باتات غﾟ≠『±اق）ة وك‖ﾟ〔 ع｀ى  ت。ي‘ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة م［ غﾟف）｜يات م『｜م≠ة
ة غﾟ『ي ق～ تك｝ف م Apotheciaت『≠ي… ب『ك｝ي＞ギا バﾟج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟق｜صية غﾟ≠－｀فات غﾟ＋ي｝غカيةر و  ｛゚≠＋

س）ح غﾟق｜خ مع｜ضًا ﾟ｀｝سょ غﾟ－اتجي ・ي＋≠ل صف｝فًا م［ غﾞダياج يك｝ف ع｀ى حامل ضو جاﾟ±ة و 
 صخ｜ؼ『－｀｀ギا خي｝ط ع？ي≠ة ت『باي［ ح【｝ـ وضشكاؿ وضﾟ｝غف غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え بي［ カ｝ز و غﾟ±ب｝تية غﾟ『ي ت

 ع＞～ ف＋’ مق）ع في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え يバحあ وج｝د ثバثة ضج…غش ガي:و 

غえ｜≠【ﾟ غﾟق｜صي  ﾟ±）ح غﾟ【±］غﾟ『ي تك｝ف مب）＞ة : و Hymenium layerغﾟ）بقة غﾟ－÷يبة  ػ1
 غﾟ×عي｜غت غﾟع？ي≠ةؼوت＝］ ケ‖ガ غﾟ）بقة غﾞダياج و 

ت≠】ل ”بقة ت；يقة م［ خي｝ط ف）｜ية : و Sub-hymenium layerغﾟ）بقة ت＋／ غﾟ－÷يبة  ػ2
 م＞±｝جة تقع ت＋／ غﾟ）بقة غﾟ－÷يبةؼ

ي『≠ي… ظﾟى ｝ غﾟ【…ش غﾟ｀＋≠ي غﾟ≠ك｝ف م［ カ±يج ب｜カكي≠ي كاذػ و ガ: و Excipulum غﾟ『－／ ػ3
 م＞）ق『ي［ؼ

 ؼEctal excipulumت＋／ خاتجي  ػ ض

 ؼMedullary excipulumاعي －ت＋／ カ  ػ ػ

 تق±］ ケ‖ガ غﾟف）｜يات غع『≠ادًغ ع｀ى ”｜يقة غバ（カؽ غﾟ±ب｝تغت ظﾟى カ｝عي［:

 Operculate apotheciaف）｜يات ق｜صية غ）ائية  ػ1

حي＼ ت＞）｀ق غﾟ±ب｝تغت م［ غﾞダياج ع［ ”｜يق غ）اش خاخ يقع في ق≠ة غﾟكي‥ ك≠ا في تتبة 
Pezizales 

 Inoperculate apothecia｜ غ）ائية ف）｜يات ق｜صية غي ػ2

［ ”｜يق ثقب ضو شق في ع｀ق غﾟ±ب｝تغت ）ج غي｜ غ）ائية طع～ي≠ة غﾟغ）اش( ف『＞وتك｝ف غﾞダيا
 ”｜ؼ غﾟكي‥ؼ
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غﾟ『ي ت＋『｝え ع｀ى ج≠يع ضカ｝غز غﾟف）｜يات غﾟكي±ية  Pezizalesة وغح～ة ガي تتبة ي＝］ غﾟ÷ف تتب
غﾟ『ي تك｝ف ضﾞياسًا غ）ائيةر ج≠يع غカダ｝غز تك｝ف ضج±امًا ث≠｜ية كأسية ما ع～غ ف）｜يات غﾟك≠أة طم】ل ج＞‥ 

Tuber ؼバغﾟياسًا غب『～غئية غﾞحي＼ تك｝ف ض )(Prototunicate)  ف）｜ياتﾟف مع〕］ غ÷ﾟي＝］ غ
 ك‖ﾟ〔 ف）｜يات تميةؼغﾟ≠ك｝カة ﾟ｀≠ايك｝تغي…غ غﾟ－اتجية و غﾟكي±ية 

Order: Pezizales 

 ؼTuberر Morchellaر Pezizaم［ ضج＞اج غﾟ｜تبة ج＞‥ 

 م÷ي‖هت هﾝ～تبة

غﾟ】≠｜ية ف｝ؽ  غダشكاؿ غﾟ『ي تك｝ف ضج±امギات＝］ غﾟف）｜يات غﾟق｜صية غﾟ≠غ）اة و  تتبة كبي｜ة ػ1
 …ية ضو ”في｀ية ع｀ى غﾟ＞باتاتؼيضتضيةؼ غカダ｝غز تك｝ف تمية ضو مايك｝تغضتضيةر شبヴ ضتضية و 

ة ضو مغ｀قة ÷يبة ضو شبヴ مك×｝فة غﾟ）بقة غﾟ－÷يبية غﾟ～وت；ية مك×｝فة غﾟ）بقة غﾟ－غﾟ】≠｜ة غﾟكي± ػ2
－ﾟبقة غ（ﾟةؼ÷يبغ 

 ضو غ）اش ت＋／ ق≠ة غﾟكي‥ (Slit)ضو شق  (Operculum)ت＋『｝え غﾞダياج ع｀ى غ）اش  ػ3
(Suboperculate)ؼ 

 ؼغﾟب｝س غﾟكي±ي ضحادえ غﾟ－｀ية ي『｜غوح بي［ غﾟك｜وえ ظﾟى غガド｀ي｀ي【ي ضو غﾟ≠غ゚…ي ػ4
 غﾟ）｝ت غバﾟج＞±ي カادتؼ〕］ غカダ｝غز تع｜ؼ ب）｝تガا غﾟ【＞±ي و مع ػ5

 :ت＝］ غﾟ｜تبة ع～ة ع｝غئل م＞ギا

Family: Pezizaceae 

 :ت＝］ غﾟف）｜يات غﾟ≠ع｜وفة باﾟف）｜يات غﾟكأسية

 غダج±اـ غﾟ】≠｜ية كأسية ضو ق｜صية جاﾟ±ة ضو مع＞قة صغي｜ة ظﾟى كبي｜ة ج～ًغؼ ػ1
 غﾟغ）اش في ق≠ة غﾟكي‥ؼ ػ2
 غﾟ＞｝غة تقيق غﾟ【～غتؼغﾟب｝س غﾟكي±ي ضحادえ  ػ3
 ع｀ى غダخ×اػؼت＞≠｝ ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟ｜وثية و ～ م［ غダب｝غس ف｝ؽ ضتضية ضو يغﾟع～ ػ4
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 ｜＝』ﾝهPeziza 
ت｝ج～ ケ‖ガ غﾟف）｜يات في غﾟ『｜بة وغﾟ≠｝غد غﾟ±≠ادية وغﾟ｜وثية وغダخ×اػ غﾟ≠『＋｀｀ة وغﾟ『ب［ وغﾟ『｜ػ 

س］ ضو ضﾞ】｜ر ヴカ｛ﾟ ب＞ي  5ػ2اﾟب ؼ ي『≠ي… غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え بك｝ヴカ كأسي غﾟ×كل كبي｜ًغ في غﾟغغﾟ≠＋｜وقة
ة 『ع｜د ي＋≠ل ضﾞياج سب｝تية م『｜غصساؽ وس）＋ヴ غﾟ≠جاﾟ‥ ضو م＋≠｝ؿ ع｀ى  شاحبر م｀≠±ﾟ ヴ＋≠ي

عادة ي＋『｝え غﾟكي‥ غﾟ｝غح～ صفًا وغح～ًغ م［ غﾟ±ب｝تغت غﾟكي±ية مع بع＝ギا ت『－｀｀ギا خي｝ط ع？ي≠ة و 
Uniserriate ascospores ب｝تغت ت＋～ث ع［ ”｜يق غ）اش±ﾟؽ غバ（カية غﾟؼ ظف صOperculum  ي＞×أ

 ع＞～ ق≠ة غﾟكي‥ؼ

 ｜＝』ﾝهMorchella 

ガي م［ اـ غﾟ】≠｜ية كي±ية غسف＞【ية غﾟ≠｀≠‥ر ج｜سية غギ〔≠ﾟ｜ م±｝قة و م［ غﾟف）｜يات ذغت غダج±
ة غﾟ≠ف＝｀ة غﾟ≠ع｜وفة باﾟ≠｝تيバت  ｛゚ﾞأ≠ﾟف）｜يات غﾟغ(Morels) ذغت ；ي≠ة ‥＜】ﾟغ غ‖ガ غز｛カؼ بع“ ض

في ة في م＞ا”ق ضوتبا وガ｝ يك】｜ في غﾟغابات و ز بأسعات باガ＝يباغ‖غئية عاﾟية غ＞ية باﾟب｜وتي＞ات و 
في ف÷ل معي［ م［ غﾟ±＞ة وي『≠ي… باح【اـ كبي｜ة  غﾟ≠＞ا”ق غﾟباتدة م［ غﾟعاﾟ］ر ي≠ك［ ج≠ع غダج±اـ غﾟ】≠｜ية

 え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟبيًاؼ ي『≠ي… غ±カ  ى حاملﾟظStipe وق｀＞±｝ة Pileus  تك｝ف تك｝ف م＞ق｜ة ضو ذغت حافات و
ﾟبقة غ（ﾟاغ】』ﾟق｜ ضو غ＜｀ﾟ ياج و －÷يبة مب）＞ةﾞダف م［ غﾟع？ي≠ويف وت『أﾟايفات غギﾟية غカياج غس）｝غﾞダةر غ

 ل م＞ギا ع｀ى ث≠اカية سب｝تغتؼغﾟ×كل ي＋｝え ك

  
                   Peziza                                      Morchella 
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 Epigeousح غﾟ『｜بة ﾟ‖ﾟ〔 ت±≠ى ج＞اج غﾟ『ي ت＞≠｝ ف｝ؽ س）م［ غMorchella ダو  Peziza＞‥ ج

fungiؼ 

｜يات غﾟ『ي ت＞≠｝ ت＋／ س）ح غﾟ『｜بة م［ غﾟف） Tuberو  Trimaniaو  Terfeziaغドج＞اج 
م［ غダم】｀ة ا ي『عاي‘ مع ج‖وت بع“ غﾟ＞باتات و حي＼ ضف بع“ ضカ｝غعHypogeous fungi ギت±≠ى و 

تع『ب｜ ケ‖ガ غダج＞اج مギ≠ة م［ غﾟ＞احية غドق『÷ادية ك｝ギカا  Trufflesغﾟ×ائعة ﾟ～ي＞ا في غﾟع｜غؽ ガ｝ غﾟك≠أ 
غTuber  え‖ﾟباﾟ＞±بة ギ ‥＜】ﾟا ع｀ى カ±بة عاﾟية م［ غﾟب｜وتي＞ات غما غئي جي～ カデﾟ±اف ドح『｝غئم÷～ت غ‖

غﾟ『ي ت『عاي‘  Terfeziaو  Trimaniaضما غダج＞اج غﾟ…غف ｝ط و ｀【ات غﾟبي＞『×｜ في ضوتبا وي『كامل مع ضش
غﾟك≠أ  Trimaniaي±≠ى غﾟ【＞‥ ر Helianthemumمع بع“ غﾟ＞باتات غﾟ÷＋｜غوية م】ل カبات غﾟشش 

 غﾟك≠أ غダس｝دؼ Terfeziaغﾟ【＞‥ غダبي“ و 

خバياOuter peridium  ケع＞～ ع≠ل مق）ع في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜カ え｜غケ ي『أﾟف م［ غバؼ خاتجي و 
تك｝ف غﾞダياج و  Veinsت『－｀｀ギا ع｜وؽ  (Gleba)خ÷يبة  م】－＞ة غﾟ【～تغف وم＞）قة دغخ｀ية ﾟ＋≠ية

＜≠ﾟبي＝｝ية في غﾟك｜وية ضو غﾟغ え｛＋يبةر كل كي‥ ي÷－ﾟت كي±يةؼتغسب｝  8ػ4）قة غ 

 
 Tuber مق“ع ع～ضي في ف“～
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Kingdom: Fungi 

   Phylum: Ascomycota 

     3-Sub-phylum: Pezizomycotina 

        4-Class: Sordariomycetes 

ي＝］ ガ‖غ غﾟ÷＞ف مع〕］ غﾟف）｜يات غﾟكي±ية غﾟ『ي تك｝ف ت｜غﾞيب ث≠｜ية دوت；ية ضو قاتوتية غﾟ×كل 
Perithecia  ع｀ى ع＞ق え｛＋يNeck  ي بف『＋ة وギ』＜يOstiole ＜（اتبギ  خي｝ط ع？ي≠ةPeriphysis 

 يع『ق～ ضギカا Paraphysisت『－｀｀ギا خي｝ط ع？ي≠ة ب×كل م＞『〕］ دغخل غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え و  غﾞダياج ت『｜تب
ف ب『ك｝ي＞ギا غﾞダياج غドحادية ガ‖غ غﾟ÷غﾟ±ب｝تغتؼ ت『≠ي… ضカ｝غز ت｀عب دوتًغ في ع≠｀ية غバ（カؽ غﾞダياج و 

 دغخل غﾟ】≠｜ة غﾟكي±ية غﾟ～وت；يةؼ (Inoperculate)ائية غي｜ غﾟغ） (Unitunicate)غﾟغバؼ 

÷ﾟبات ضو ي＝］ غ＜｀ﾟ غعًا تغ）ي بيئات م－『｀فة حي＼ تك｝ف م≠｜ضة｛カغت ضو ف ض｜×＋｀ﾟ م≠｜ضة
ق～ تك｝ف ف）｜يات غドخ｜う ضو م＋｀｀ة ヂﾟخ×اػ توثية ضو تمية و ق～ تك｝ف ”في｀ية ع｀ى غﾟم『عاي×ة معギا و 

 مائية غﾟ≠。ي×ةؼ

ﾟف ع～دًغ م［ غ＜÷ﾟغ غ‖ガ ［＝ايギ＜تب م｜: 

1-Order: Sordariales 

2-Order: Hypocreales 

 Order: Sordariales-1ثتبة 

 م÷ي‖هت هﾝ～تبة

ضو غامقة ذغت خي｝ط ف）｜ية ع？ي≠ة وغバؼ ج｀～え ضو غ×ائي ة دوت；يف）｜ياتギا تك｝ف ث≠اتًغ  ػ1
 تك｝ف م）≠｝تة ضحياカاؼ غﾞダياج غس）｝غカية غﾟ×كل قاع～يةؼو 

 غﾟ－｀يةؼغダب｝غس غﾟكي±ية ضحادية ضو ث＞ائية  ػ2
 غﾟ『ي ギﾟا ع≠ل غﾟب‖ي｜غتؼ｝ف ع～دًغ م［ غダشكاؿ غバﾟج＞±ية و غﾟف）｜يات تك ػ3
 ﾟ『｜بةؼ｝ثية ب＝≠＞ギا غﾟ≠｝غد غﾟ｜وثية وغダخ×اػ وغت＝］ ضカ｝غعًا ت。ي‘ تمية ع｀ى غﾟ≠｝غد غﾟ±｀ي｀ ػ4
ب｝س في  1000ظﾟى ضﾞ】｜ م［  8د ضب｝غس غﾟكي‥ م［ ع～غﾟ÷فات غギ≠ﾟ≠ة ケ‖ギﾟ غﾟ｜تبة ガي تم［  ػ5

 غﾟكي‥ؼ
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1- Order: Sordarides 

       Family: Chaetomiaceae 

≠【ﾟج±اـ غヂﾟ اギاج』カعائ｀ة بإﾟغ ケ‖ガ كل و ت『÷ف×ﾟك≠】｜ية( غﾟوت；ية طغ～ﾟع｀ى ｜ية غ ｜ギ〔ي ت』ﾟغ
ك】ي｜ة ضو ﾟ｝غحق بأشكاؿ م『＞｝عة  ي＋『｝え غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ع｀ى ثوغئ～غﾟ｝سょ غﾟغ‖غئي غﾟ≠『｝غج～ ع｀يヴر و  س）ح

 ؼChaetomiumغﾟ【＞‥ غس］ غﾟعائ｀ة و  ギاق م＞”｝ي｀ة ع｀ى س）ح غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え غえ‖ﾟ غش『و 

غﾟ『ي ت『｜تب ب÷｝تة م＞『〕≠ة دغخل غﾟ【±］ تية غﾟبي＝｝ية ضو غﾟك｜وية غﾟ×كل و غﾞダياج غﾟ±ب｝ 
بية وت＞『×｜ ب｝ غえ｜≠【ﾟر غダب｝غس غﾟكي±ية غ ｛゚ﾟ وت－｜ج ب×كل ك『｀ة え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟجة ت『＋｜ت دغخل غ…｀ﾟا”ة س

غﾟ＞باتية غﾟغ＞ية ﾟع＝｝ية كاﾟ≠－｀فات غﾟ＋ي｝غカية و د غغﾟ≠ف÷｀ياتؼ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟعائ｀ة م『｜م≠ة غﾟ≠｝غغﾟ≠）｜ و 
ي… و باﾟ±｀ي｀｝ث カ〕｜ًغ ﾟق～تتギا غ م［ غﾟ≠【اميع غﾟف）｜ية غﾟ≠『كيفة ﾟ｀≠。ي×ة ع｀ى ﾟعاﾟية ヅف｜غث غカ…ي］ غﾟ±｀ي゚｝

 ؼCoprophilous fungiم－｀فات غﾟ＋ي｝غカات طغﾟ｜وث( فギي م［ غﾟف）｜يات غギ≠ﾟ≠ة ﾟ｀｜وث 

 
 Chaetomium ج＝｜
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2-Order: Hypocreales 

 م÷ي‖هت هﾝ～تبة

 مع〕］ غカダ｝غز تك｝ف ث≠اتًغ دوت；ية غﾟ×كلؼ ػ1
 ≠ية ضو ش≠。ية صف｜غشر ب｜تقاﾟية ضو ح≠｜غش غﾟ｀｝فؼﾟ＋ية غﾟف）｜ية غﾟ＋× ػ2
 غﾟكي‥ ي＋『｝え ع｀ى ف『＋ة ق≠ية م】－＞ةؼغﾟ±ب｝تية بي＝｝ية ظﾟى غس）｝غカية و  غﾞダياج ػ3
فة م［ خ｀ية ظﾟى ب＝ع خバياؼ ػ4  غダب｝غس ك｜وية ظﾟى ظب｜ية غﾟ×كل م゚ؤ
 غダب｝غس غﾟكي±ية باﾟق｝ةؼت『＋｜ت و  ػ5

 :ت＝］ غﾟ｜تبة ع～دًغ م［ غﾟع｝غئل م＞ギا عائ｀ة

Family: Clavicepitaceae 

صف｜غشر غﾞダياج غس）｝غカية ”｝ي｀ة ب｜غقة ضو ب｜تقاﾟية ضو  『≠ي… غﾟعائ｀ة ب『ك｝ي［ ح×ية ف）｜ية م｀｝カةت
ية ﾟ｀】≠｜ة اج ق≠ة م】－＞ة ت＋『｝え ع｀ى ثق｝ػر غﾟ－ي｝ط غﾟع？ي≠ة ت『ك｝ف ع｀ى غﾟ【～تغف غﾟ【اカبوتك｝ف ﾞヂﾟي

ﾟي‥ بي［ غﾞダياج غﾟقاع～يةر غダب｝غس غﾟكي±ية ت≠『～ ع｀ى ”｝ؿ غﾟكي‥ؼ بع～ ت＋｜ت غダب｝غس ت＞ب／ غﾟ～وت；ية و 
 ب『ك｝ي［ ضカابيب ظカبات بي＞≠ا في بع“ غカダ｝غز تع）ي ك｝カي～غتؼ

غえ‖ﾟ ي±بب م｜د  Claviceps purpureaم［ غダج＞اج غギ≠ﾟ≠ة غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟعائ｀ة ج＞‥ 
ﾟ｀｝ف ت＋『ل حبات ظذ ت〕ギ｜ ت｜غﾞيب ح【｜ية ص｀بة س｝دغش غ Ergotغドتك｝ت ع｀ى م＋اصيل غﾟ＋ب｝ػ 

ع＞～ مバئ≠ة غﾟ〕｜وؼ غﾟبيئية ي＋÷ل ギﾟا ظカبات ؼ و Sclerotiaت±≠ى غダج±اـ غﾟ＋【｜ية غﾟ±＞ب｀ة ﾟ｀＞بات و 
غﾟ『ي ب～وتガا ｝ك｝カات( و خバيا تكاث｜ية ج＞±ية طغカ】｜ي～غت وغسكم≠ا ي＞『ج ع＞ヴ تك｝ي［ ح×ية ت『ك｝ف ب～غخ｀ギا 

تؤدえ ظﾟى تك｝ي［ غﾞダياج غﾟ±ب｝تية في دغخل ضج±اـ ث≠｜ية ك≠】｜ية ت『｜تب دغخل غﾟ＋×يةر ي＋｝え غﾟكي‥ 
ا”ة سع＞～ カ＝ج غﾟ±ب｝تغت ت『＋｜ت وت＞）｀ق ب｝  (Filiform)ع｀ى ث≠اカية سب｝تغت خي）ية ضو ظب｜ية غﾟ×كل 

ع｀ى غガ…ﾟ｜ة يب～ض باカヅبات مك｝カًا غカب｝ػ في وق／ تف『＋ギاؼ فإذغ غس『ق｜ غﾟ±ب｝ت  غﾟ｜ياح ﾟ『÷يب ضثガات غﾟ×ي｀］
تك｝ف  مك｝カًا ح÷ي｜ة س｜عاف ماﾟف）｜え دغخ｀ヴ م±ببًا ت｀ف ضヴ』】±カ و ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غت ي－『｜ؽ غﾟ≠بي“ و ظカبا

｜ح｀ة ﾟ…جة カ『ي【ة ت÷بح غﾟ±＞ابل في ケ‖ガ غAcervulus ≠ﾟك｝カي～ية  ح｝غمل ك｝カي～ية ق÷ي｜ة ب×كل ك｝ي≠ة
 ب‖ﾟ〔 تعاد دوتة غﾟ＋ياةؼصابة ظﾟى ضثガات ج～ي～ة و ت＞قل غヅ غﾟ＋×｜غت غﾟ『ي ظف｜غث سائل ﾟ…ج ي【‖ػ

ظذغ ضﾞ｀／ م［ قبل غカヅ±اف ضو  Alkaloidsت＋｝え غダج±اـ غﾟ＋【｜ية ع｀ى ق｀｝ي～غت سامة 
ق～ تؤدえ في غギ＜ﾟاية ظﾟى غﾟ≠｝ت カ『ي【ة تأثي｜ガا ع｀ى  Ergotismغﾟ＋ي｝غف فإギカا ت±بب حاﾟة ت±≠］ ت～عى 

 غギ】ﾟاث غﾟع÷بي ف『＋～ث حاﾟة م［ غギﾟ｀｝سةؼ
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 Claviceps purpureaدوثة حياة هﾝف“～ 
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     Kingdom: Fungi 

     Phylum: Mycota 

    3-Sub-family: Pezizomycotina 

      5-Class: Dothidiomycetes 

÷ﾟغ غ‖ガ ［＝كي±ية في ح×ية ف）｜ية يﾟية غ｜≠【ﾟيب غﾞغ｜』ﾟي تك｝ف غ』ﾟف）｜يات غﾟف مع〕］ غ
Ascostroma ب｝تية ث＞ائية±ﾟياج غﾞダكير غ｀ﾟ غخ｀ي～ﾟؼ غバغﾟد و س≠يك‥ بك｝ف غ～≠』｀ﾟ バًؼ ًا قابバغﾟغ

ض≠［ غﾟ＋×ية غﾟف）｜ية غات ضو م±اﾞ［ غﾟ～غخ｀ي يك｝ف ت；يقًا غي｜ قابل ﾟ｀『≠～دؼ ت『ك｝ف غﾞダياج دغخل ف｜غ 
ت≠…ؽ خ｜وج غﾟكي‥ مع غﾟغバؼ غﾟ～غخ｀ي و  ع［ ”｜يقغﾟكي±يヴ غﾟكي±ية مع〕］ غカダ｝غز ت『＋｜ت ضب｝غغギا 

 غﾟغバؼ غﾟ－اتجيؼ

ك｜ميات ع｀ى ف ت。ي‘ كف）｜يات م≠｜ضة ع｀ى غﾟ＞باتات غﾟ＋ية ضو ‖غ غﾟ÷غﾟ『ابعة ギﾟغカダ｝غز 
ت｝ج～ بع“ غカダ｝غز غﾟ≠ك｝カة ヂﾟش＞ات ضو غﾟ≠『）ف｀ة ع｀ى غﾟف）｜يات غドخ｜う ضو ع｀ى غﾟ≠『ب？يات غﾟ＞باتية و 

 غﾟ＋ي｝غカاتؼ

 

 :م［ غﾟ｜تب غﾟ『ابعة ギﾟ‖غ غﾟ÷ف

Order: Pleosporales 

バش＞اتر ك≠ا ت＝］ ف）｜يات مك｝カة ﾟوف）｜يات تمية و  ت＝］ ف）｜يات م≠｜ضة ﾟ｀＞بات وغﾟ＋ي｝غカات
ﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾞダياج بي［ غ غﾟف）｜يات غﾟ｜وثية غﾟكي±ية ت＞×أ ت＋『｝え غﾟ｜تبة ع｀ى ف）｜يات مائيةؼ و 

م［ غﾟ【…ش غﾟع｀｝ﾟ え｀【±］ غﾟ】≠｜え وت＞≠｝ ظﾟى قاع～تヴ حي＼ ت『＋～ وتك｝ف  ケ‖ガ ت『ك｝ف ة غﾟكاذبة و ？ي≠غﾟع
 م－『｀فة غダشكاؿؼダب｝غس غﾟكي±ية شفافة ضو دغﾞ＞ة و ع｜ي＝ةؼ غﾞダياج قاع～يةر غمق±≠ة و 

Family: Venturiaceae 

   Venturia inaequalis 

 Apple scabت『）فل ضカ｝غز ガ‖غ غﾟ【＞‥ ع｀ى غﾟ＞باتات م±ببا ギﾟا م｜ضًا يع｜ؼ ب【｜ػ غﾟ『فاح 
 ك｝カي～غت شبيギة ب｀ギيب غﾟ×≠عةؼ ت＞ب／ت＞『ج ع＞ギا ح｝غمل ك｝カي～ية و  Stormaحي＼ ي『ك｝ف カ±يج غﾟ＋×｝ة 

ك｝ك｝カة ي＋÷ل بي＞ギ≠ا غت＋اد غسغﾟك｝カي～غت ﾟ『ك｝ف خي｝”ًا ف）｜ية وت『－÷’ بع“ خバياガا ظﾟى غカ】｜ي～ة و 
～ة ﾞヂﾟياجؼ ت＞×أ ع＞ギا ضﾞياج  Ascogenous hyphaeتك｝ي［ خي｝ط كي±ية خ｀｝え و  تع）ي خバيا م゚｝
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 (شبيギة باﾟ【±］ غﾟ】≠｜え غﾟقاتوتえ طغي｜ ح？ي？ية سب｝تية غس）｝غカية غﾟ×كل في دغخل ت【اويف طغ｜ؼ(
 ت＋｝え دغخ｀ギا ع｀ى سب｝تغت كي±يةر ت『≠ي… غﾟ±ب｝تغت بأギカا مك｝カة م［ خ｀ي『ي［ غي｜ م『±اوي『ي［ في غﾟ＋【］ؼ

ギا مف｜دة ت＋≠ل ع｀ى ح｝غمل ق÷ي｜ة وعادة ما بك｝V. Inaequalis カت『≠ي… ك｝カي～غت غﾟف）｜ 
فاح ﾟ『ك｜ت غヅصابة بع～ ت＞×｜ ب｝سا”ة ق）｜غت غﾟ ｜（≠ﾟ『±قょ ع｀ى カباتات غﾟ『ت＞『ج ع｀ى س）ح غﾟ｝تقة و 

م｝س］ تب｜ع］ ضش【ات غﾟ『فاح تر ظذ عادة ما ي『｝غئ］ غカ『×اتガا و تك｝ي［ غ…ؿ ف）｜え دغخل カ±يج غﾟ＞باغカヅبات و 
 ﾟ『عي～ دوتة حياتギاؼ
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 Venturia inaequalis  ～“فﾝدوثة حياة ه 
 

  

Kingdom: Fungi 

   Phylum: Basidiomycota 

    Sub-phylum: Basidiomycotina 

 ش　بة هﾝف“～يات هﾝباجي／ية

 هﾝ÷÷ي‖هت هﾝعامة ﾞﾝف“～يات هﾝباجي／ية:

في غﾟغاﾟب غﾟ＋｝غج… غﾟع｜ضية م『ع～دة غﾟ】ق｝ػ و غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ مق±］ر ك】ي｜ غﾟ『ف｜زر  ػ1
ي＋『｝え ع｀ى ت｜غﾞيب م『≠ي…ة ت『ك｝ف ع＞～ غﾟ＋｝غج… غﾟع｜ضية ت±≠ى باドت÷اドت غﾟكバبية 

(Clamp connection) ﾟغ…ؿ غﾟو فت｝ج～ في غ え｛カا【ﾟغ え｜（يؼ【ﾟا【ﾟغ 
خاتج ت ذカيبات『ك｝ف ع｀ى  カ(Basidiospores)اتج غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي تك｝ي［ ضب｝غس باثي～ية  ػ2

ﾟكل ي±≠ى با×ﾟغ えغو｜ガ اثي～غت بت｜كيب(Basidia)ؼ 
م『عاي×ة مع ج‖وت  ق～ تك｝ف ضو ”في｀ية ظجباتية ضو غخ『ياتية و م。ي×ة ケ‖ガ غﾟف）｜يات ظما تمية  ػ3

 ؼMycorrhizaتك｝ف ج‖وتًغ ف）｜ية بع“ غﾟ＞باتات و 
غﾟ『ي ت＋≠ل غﾟباثي～غت  Basidiocarpية غﾟع〕≠ى تك｝ف ضج±امًا ث≠｜ية باثي～ية ت±≠ى غﾟغاﾟب ػ4

 غﾟباثي～غت ت＋≠ل غダب｝غس غﾟباثي～يةؼو 
｜يق تك｝ي［ ガي غي｜ شائعة ضو ع［ ”ظما غف ي『］ ع［ ”｜يق غﾟك｝カي～غت و  غﾟ『كاث｜ غバﾟج＞±ي ػ5

ب｝غس غآشية غダو  (Urediospores)ي～ية ي｝ت غダب｝غس غﾟ ～غドوي～غت ضو غﾟ『ب｜ع］ وغﾟ『【…ئة وتع
(Aeciospores) ي～غت ثカ｛يةؼ＞ائك｛カダية غ 

ﾟك［ ت＋÷ل ع≠｀ية غﾟ『كاث｜ ثي～ية ع｀ى ت｜غﾞيب ج＞±ية م『－÷÷ة و ド ت＋｝え غﾟف）｜يات غﾟبا ػ6
 え～±】ﾟق『｜غف غドي ب）｜يق『ي［: ظما غ±＜】ﾟغ(Somatogamy) （ي［ بي［ خي』ﾟバي［ م［ س

ر ضو ع［ ガ(Primary mycelium)≠ا ي≠】バف غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي م－『｀ف『ي［ ج＞±يًا و 
 え｜ب‖يﾟق『｜غف غドيق غ｜”(Spermatization)  حي＼ ت『ك｝ف وح～غت تكاث｜ية ج＞±ية ذك｜ية

(Spermatia)  س『？باؿドت『＋～ مع خي｝ط غ(Receptive hyphae)  ية وカة ثاﾟバ±ﾟ اتجカ
 غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ي تك｝ي［ غ…ؿ ف）｜え ث＞ائي غカダ｝يةؼ

 ثة ضカ｝غز:غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え في غﾟف）｜يات غﾟباثي～يةر يك｝ف ب】バ ػ7
 :Primary myceliumغﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي  ػ ض
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 ؼBasidiosporesي＞×أ م［ ظカبات غダب｝غس غﾟباثي～ية  ػ1

 ضحادية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةؼغﾟ『ك｝ي［ خバياケ ضحادية غﾟ＞｝غة و  جي～ يك｝ف م『ف｜ز  ػ2

 :Secondary myceliumغﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ】اえ｛カ  ػ ػ
اث｜ غﾟ【＞±ي بي［ سﾟバ『ي［ م－『｀ف『ي［ ج＞±يًا ظما ي＞×أ م［ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي カ『ي【ة غﾟ『ك ػ1

 باドق『｜غف غえ～±】ﾟ ضو غﾟب‖ي｜えؼ

ضえ  (-)غドخ｜う و  (+)غ…ؿ ف）｜え جي～ غﾟ『ك｝ي［ مق±］ر خバياケ ث＞ائية غカダ｝ية ضح～غガ≠ا تك｝ف  ػ2
 م－『｀في［ ج＞±يًار ضحادえ غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝ميةؼ

 :Tertiary myceliumغﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ】اﾟ】ي  ػج

 غﾟف）｜え غﾟ】اえ｛カؼي＞×أ م［ غﾟغ…ؿ  ػ1

 ガ｝ م『－÷’ ﾟ『ك｝ي［ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟباثي～يةؼية غカダ｝ية و ＞ائخバياケ ث ػ2
 

 ’～يقة تك］ي〔 هات±اات هﾝكابية:

ت｝ج～ ケ‖ガ غドت÷اドت في غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟ】＞ائية غう｛＜ﾟ حي＼ ت『ك｝ف ع＞～ غﾟ＋｝غج… غﾟع｜ضية 
غﾟ【～غت ي×بヴ غﾟ【يب ي『ك｝ف ع＞～ما في غﾟ－يょ غﾟف）｜えؼ غドت÷اؿ غﾟكバبي عباتة ع［ カ≠｝ خاتجي م［ 

[ 1ت『ギيأ غﾟ－｀ية カバﾟق±اـ ع＞～ م＞『÷ف غﾟ≠±افة بي［ غﾟ＞｝غتي［ غﾟ｀『ي［ ت×｜عاف باカドق±اـ في صف وغح～ؼ ]
غダخ｜ﾟ う＞｝غتي［ غﾟ【～ي～تي［ دغخل غﾟكバػ و ي＞『〕］ غカق±اـ ضح～ غﾟ＞｝غتي［ ب÷｝تة مائ｀ة ب＋ي＼ ت÷بح ظح～う غ

ي ﾟ｀－｀ية غﾟ≠＞ق±≠ةؼ ]ض≠［ غﾟ－｀ية غダص｀يةر ضما غﾟ＞｝غة غﾟ】اカية في ｛゚（ﾟت غ｛＋≠ﾟا ب）｝ؿ غギق±امカ2＞『〕］ غ ]
ي＞ف÷ل ع［ غﾟ－｀ية غダص｀ية ب＋اج… مك｝カًا ما ي±≠ى [ و ﾟ3كバػ ضث＞اش غカق±اـ غう｛＜ﾟؼ ]ي…دغد غカ＋＞اش غ

غﾟ『ي ي…دغد ガ｛≠カا ظﾟى ت｜كيب ي×بヴ غﾟكバػر ت｀『＋］ ギカاي『ヴ باﾟ【～غت  Clamp cellباﾟ－｀ية غﾟكバبية 
ي『ك｝ف ضسفل غﾟ【±｜ حاج… صخ｜ ج±｜ًغ يع｜ؼ باドت÷اؿ غﾟكバبير و  ・ي×كل ب‖ﾟ〔غﾟ【اカبي ﾟ｀－｀ية غダص｀ية 

ا ت＋｝え غダخ｜う ع｀ى ب÷｝تة ع≠｝دية يق±］ غﾟ－｀ية غダص｀ية ظﾟى خ｀ي『ي［ ت＋｝え ظح～غガ≠ا ع｀ى カ｝غتي［ بي＞≠
ت÷بح ケ‖ガ غﾟ－｀ية ・ي≠ا بع～ ث＞ائية غう｛＜ﾟ بع～ ضف ت≠｜ ظﾟيギا غﾟ＞｝غة غﾟ≠｝ج｝دة في غドت÷اؿ カ｝غة وغح～ةر و 

 غﾟكバبيؼ
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 هنق＋ام هﾞ】ﾝية هﾝ』＝ائية هあ［＝ﾝ ب］هس“ة هات±ال هﾝكابي

ﾝكاث～ ه」ﾝج＝＋ياه 

غﾟ±ب｝تغت  تع『ب｜『ك｝ف في غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ】اえ｛カ و تﾟ ケ‖ガي±／ شائعة و تك｝ي［ غﾟك｝カي～غت و  ػ1
ﾟية ي｝تدغUredospores  شية وドب｝تغت غ±ﾟغAeciospores ي～غتؼカ｛ض ك～÷ﾟفي ف）｜يات غ 

 طضحادية ضو ث＞ائية غカダ｝ية( تبعًا ﾟ｀غ…ؿ غﾟف）｜え غえ‖ﾟ يك｝ギカاؼ Oidiaتك｝ي［ غドوي～غت  ػ2
 غﾟ『【…ئةؼغﾟ『ب｜ع］ و  ػ3

 هﾝ「كاث～ هﾝ『＝＋ي

～غت ضو غドسك｝ك｝カات ك≠ا ضف في مع〕］ غﾟف）｜يات غﾟباثي～ية ド ت｝ج～ ت｜غﾞيب ج＞±ية كاカド】｜ي
ﾟغاﾟبيغ ‥ﾟا【ﾟا م『باي＞ة غギ＜ة مHeterothalic  ドو ظ ｜ギ〔≠ﾟم『≠اثل غ え｜（فﾟغ…ؿ غﾟيضف غ ドع［  －『｀ف

 ع｀يヴ فバ ي＋÷ل تكاث｜ ج＞±ي ظド ظذغ ت｝غج～ت سﾟバ『ي［ م－『｀ف『ي［ طعربع＝ヴ ظド في غﾟ±｀｝ؾ غﾟ【＞±ي و 
 ( ت『كاث｜ غﾟف）｜يات غﾟباثي～ية ج＞±يًا بإح～う غﾟ）｜يق『ي［:ػ

ياف م［ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي و・يヴ ي÷بح خي）اف ف）｜  :Somatogamyغドق『｜غف غえ～±】ﾟ ػ1
ج＞±يًا في ت≠اج مع بع＝ギ≠ا ث］ ي＞＋ل غﾟ【～غت غえ｛｀－ﾟ ع＞～ م＞）قة غﾟ『≠اج غﾟ『ابع ﾟバ±ﾟ『ي［ م－『｀ف『ي［ و 

 ف『≠｜ カ｝غة ضح～ غバ－ﾟيا غﾟ【±～ية ظﾟى غﾟ－｀ية غﾟ≠قاب｀ة غダخ｜う ف『÷بح غﾟ－｀ية غﾟ】اカية ث＞ائية غカダ｝يةؼ

حي＼ ت『ك｝ف ض≠［  ケ‖ガRust شائعة في ف）｜يات غﾟ÷～ض و  :Spermatizationغドف『｜غف غﾟب‖ي｜え ػ2
ت＋≠ل ظﾟى خي｝ط  Spermatiaت｜غﾞيب خاصةر ضع～غد كبي｜ة م［ وح～غت ضحادية غﾟ＞｝غة تع｜ؼ باﾟب‖ي｜غت 

ل غﾟ【～غت ع＞～ カق）ة ＞＋غﾟ【＞±ية غドخ｜うر وت｀『÷ق بギا وي ﾟバ±｀ﾟة Receptive hyphaeغドس『？باؿ 
ى ظﾟى غﾟバ±ﾟة غﾟ】اカية ف『÷بح غﾟ－｀يغﾟ『≠اج و   ة ث＞ائية غカダ｝يةؼت＞『قل غﾟ＞｝غة م［ غﾟバ±ﾟة غダ゚و
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 え～±】ﾟق『｜غف غドح～وث غ ヴيق｜”Somatogamy 

 تك］ي〔 هﾝباجي／هت وهﾝ＋ب］ثهت هﾝب‖ي／ية

غﾟب‖ي｜غت ガي عباتة ع［ ت｜غﾞيب ب±ي）ة مق±≠ة ضو غي｜ مق±≠ة ガ｜غوية غﾟ×كل ت＞×أ م［ خバيا 
ية   Probasidia”｜・ية ﾟ－ي｝ط غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ】اえ｛カر تع｜ؼ ケ‖ガ غバ－ﾟيا في غﾟب～غية باﾟب…ي～غت غダ゚و

ف＋］ ب＞ف‥ غう｛』±≠ﾟ في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え طغﾟب…ي～غت في ف）｜يات غﾟ『『ك｝ف بأع～غد كبي｜ة في وق／ وغح～ و ت
(ؼ غﾟب…ي～ة Teleotosporeباﾟ±ب｝تغت غﾟ『ي｀ية ت±≠ى  غダص～غش ت『≠】ل ب±ب｝تغت خاصة س≠يكة غﾟ【～تغف و 

ية ع＞～ ضوؿ تك｝ギカا تك｝ف ”بقة ة  غダ゚و ة ث＞ائية غカダ｝ية مف÷゚｝ ﾟف）｜え غﾟ≠ك｝ف ギﾟا غ…ؿ غ［ غﾟعم『）ا゚و
ت『＋～ ع｜ضًا و  ÷بح ضﾞ】｜تكバبيؼ ت…دغد غﾟب…ي～ة باﾟ＋【］ و  ي×اガ～ ع＞～ قاع～تギا غت÷اؿب＋اج… م±『ع｜د و 

غﾟ『ي س｜عاف ما تعاカي غカق±امًا غخ『…غﾟيًا ﾟ『ك｝ف ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية و  カ｝غتاガا مك｝カة カ｝غة وغح～ة
ي～ة غえ‖ﾟ ي＋～ث ・يヴ غカドق±اـ غドخ『…غﾟي باﾟب…ي～ة غﾟ『اﾟية ؼ ي）｀ق ع｀ى غﾟ≠｜ح｀ة ضو ج…ش غﾟب… (1n)ضتبع ضカ｝ية 

Metabasidia يةﾟا』ﾟب…ي～ة غﾟيب ضصب。ية في ق≠ة غﾞا ت『ك｝ف ضتبعة ب｜وثغت ضو ت｜غガ～ى كل  بعﾟت＞『قل ظ
 ت＞ف『ح ق≠『ギا ﾟ『ك｝ف ضتبع سب｝تغت ب…ي～يةؼوغح～ة م＞ギا カ｝غة و 

 تق±］ غﾟب…ي～غت ظﾟى カ｝عي［:

 Metabasidiaتك｝ف فيギا غﾟباثي～ة غﾟ『اﾟية و  Holobasidiaغﾟب…ي～غت غي｜ غﾟ≠ق±≠ة طغﾟك｀ية(  ػ1
 ؼStregmataذカيبات  4غي｜ مق±≠ة ガ｜غوية ضو غس）｝غカية حاوية ع｀ى 

تك｝ف فيギا غﾟب…ي～ة غﾟ『اﾟية مق±≠ة ب＋｝غج… ظﾟى ع～د م［ و  Phragmobasidiaغﾟب…ي～غت غﾟ≠ق±≠ة  ػ2
م『عام～ة بع＝ギا ع｀ى  ق～ تك｝ف  غバ－ﾟيا طضتبعة عادة( كل م＞ギا غم『～غد ي＞『ギي باカ‖ﾟيبر غﾟ＋｝غج…
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 Hypobasidium…ي～ة غﾟ±ف｀ى ات ظﾟى ج±］ غﾟب…ي～ة غﾟ『اﾟية باﾟببع“ ضو م｝غثية ﾟبع＝ギا و ي×
 ؼEpibasidium…ي～ة غﾟع｀يا ضما غم『～غدغتギا ف『ع｜ؼ باﾟب

 carpBasidioهﾝ『＋〕 هﾝ』÷～い في هﾝف“～يات هﾝب‖ي／ية 

＞ギا يك｝ف ضج±امًا ث≠｜ية ［ غﾟع～ي～ مﾟك～ية تف『ق｜ ظﾟى غダج±اـ غﾟ】≠｜ية و بع“ غﾟف）｜يات غﾟباثي
ية ضو خ×بيةؼ ＞×｝ت ضو جバتي＞ية ضو ج｀～ية ضو ف｀يقاﾟكبأشكاؿ وضﾟ｝غف وضح【اـ م－『｀فة فق～ تك｝ف ت；يقة 

ـ(ؼ ت『ك｝ف غダج±اـ غﾟ】≠｜ية م［ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え 1غﾟبع“ م＞ギا م【え｜ギ بي＞≠ا ي÷ل ق）｜ بع＝ギا ظﾟى ط
ت『ك｝ف غﾟب…ي～غت في غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ض≠［ ”بقات تع｜ؼ  Tertiary myceliumغﾟ】اﾟ】ي غﾟ】＞ائي غカダ｝ية 

ا بي＞ギا ع｀ى ت｜غﾞيب ع？ي≠ة ي÷عب ت≠ي…ガا ع［ غﾟباثي～غت ≠ت＋『｝え ・ي Hymeniumباﾟ）بقات غﾟ－÷يبة 
بي［ غﾟب…ي～غت ع｀ى ت｜غﾞيب غخ｜う آخ｜ م＞ギا ض≠［ غﾟ）بقات غﾟ－÷يبة و ظضافة ظﾟى ذﾟ〔 ي＋『｝え غﾟبع“ غ

バ÷ي｛＋ﾟب…ي～غت تع｜ؼ باﾟب｜ م［ غﾞع？ي≠ة ع？ي≠ة ضﾟت غCystidiaؼ 

 

 
 هأه÷ية هاق「±ادية ﾞﾝف“～يات هﾝب‖ي／ية

م［ ضﾞ】｜ م±ببات غダم｜غد  ～اﾟبع“ م＞ギا تعﾟ｀ع～ي～ م［ غﾟف）｜يات غﾟب…ي～ية ضガ≠ية غق『÷ادية ف
ر ك≠ا ضف بع＝ギا م±ؤوؿ ع［ غﾟ『عف［ غえ‖ﾟ ي÷يب Smutغﾟ『ف＋］ و  Rustض｜تًغر م】ل م±ببات غﾟ÷～ض 

بع“ غﾟع｜غガي［ تؤكلؼ ك≠ا ي×كل غﾟع～ي～ م＞ギا  Amanitaغダخ×اػر ق±］ م＞ギا ساـ ي±بب غﾟ｝فاة م】ل 
 غ ت±اع～ في تغ‖ية غﾟ＞باتؼي… باﾟ≠ايك｝تغمع ج‖وت بع“ غダش【ات كاﾟ÷＞｝ب｜يات ت｜غﾞيب تع｜ؼ 
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1-Order: Uredinales 

 Rust fungiص／هظ هﾝ÷÷ي‖هت هﾝعامة ﾝف“～يات هأ

م｜ضًا  ج≠يعギا ت±ببو  ギي ド ت＞≠｝ ظド ع｀ى ع｝غئل カباتيةج≠يع ケ‖ガ غﾟف）｜يات ظجباتية غﾟ『）فل ف ػ1
 ガي ش～ي～ة غﾟ『－÷’ غﾟعائ｀يؼ＋اصيل غﾟغバؿ و ت÷يب م カRustباتيًا ي～عى غﾟ÷～ض 

ث＞ائية م『ف｜ز تك｝ف خバياケ ضحادية غﾟ＞｝غة في م｜غحل غﾟ＞≠｝ غﾟ≠بك｜ة ث］ ت÷بح غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え مق±］ و  ػ2
ت غﾟغ…ؿ غﾟف）｜ケ‖ギﾟ え غﾟف）｜يات ي＞≠｝ في غﾟ≠±افاバؿ غﾟ≠｜غحل غﾟ≠『أخ｜ة م［ غﾟ＞≠｝ و غう｛＜ﾟ خ

 カادتًغ ما ي＋÷ل غﾟ＞≠｝ دغخل غバ－ﾟياؼ＞ية バ－ﾟيا غﾟ＞بات غﾟعائل و يغﾟب
ヂﾟج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟباثي～ية ك≠ا  غف『قاتガاغﾟف）｜يات غﾟباثي～ية وغ”ئة ب±بب  ケ‖ガ غﾟ≠【≠｝عة م［ ～تع ػ3

 ﾟباثي～ية غﾟ｜غ；يةؼفي غﾟف）｜يات غ
حي＼  Polymorphismضشكاؿ م『ع～دة ）｜يات غダص～غش معق～ة ذغت ض”｝غت و دوتة حياة ف ػ4

 ｜【ﾞذجيةر ق～ ي－『في ”｝ت ضو ض｛≠＜ﾟياة غ＋ﾟب｝غس في دوتة غダخ≠±ة ض”｝غت م－『｀فة م［ غ ｜ギ〔ت
 ح±ب カ｝ز غﾟف）｜ غي｜ ضف ج≠يع ف）｜يات غダص～غش تك｝ف غﾟ）｝ت غﾟ『ي｀يؼ

ضえ ضف غダب｝غس غﾟ≠－『｀فة ﾟ｀ف）｜ غﾟ｝غح～ ق～ ت『ك｝ف  Heteriecious غﾟع｝غئل م『باي［ح÷｝ؿ （اガ｜ة  ػ5
 ع｀ى عائ｀『ي［ م－『｀ف『ي［ؼ

ي［ ي÷يب ≠عف）｜يات غダص～غشر ضえ ضف غﾟف）｜ غﾟ غﾟف±｀【ي في بع“ ÷’اﾟة غﾟ『－حوج｝د  ػ6
 ؼAutoeciousضو ذغتي  لغﾟعائدوتة غي｜ケ ・ي±≠ى ضحادえ  معي＞اً ص＞فًا カباتيًا 

 

غドص～غش ガ＞اﾟ〔 خ≠±ة غ”｝غت م－『｀فヴ م［ غドب｝غس تك｝ف م－『｀فヴ  في دوتة غﾟ＋ياة غﾟ＞≠｝ذجيﾟ ヴف）｜يات
 وم『عا；بヴ باカ『〕اـ وガي ك≠ا ياتي :

وي±≠ى غي＝ا غﾟ）｝ت   pycnial stage( غﾟ）｝ت غﾟبك＞ي stage 0غﾟ）｝ت صف｜ط
: وي『÷ف ガ‖غ غﾟ）｝ت ب『ك｝ي［ غﾟف）｜ ﾟ『｜غﾞيب دوت；يヴ غﾟ×كل تع｜ؼ    spermogonialغﾟ±بي｜م｝ك｝カي

 ヴبك＞يﾟغ ヴوعيドباpycnia   اギ｀ب～غخ ヴوعيドغ ケ‖ガ え｛』＋عائل ؼ تﾟبات غ＜ﾟوتغؽ غド ع｀ياﾟح غ｛（±ﾟع｀ى غ
 ヴبك＞يﾟب｝غس غドت＋≠ل غ ヴع｀ى خي｝ط خ÷يبpycniospores   غة｛＜ﾟغ ヴا غحاديギカك≠ا غ ヴي｀－ﾟحي～ة غ｛ﾟغ

 ヴوعيドغ ケ‖ガ ك≠ا ي｝ج～ في ق≠ة ヴك｜ي‖ﾟغ ヴكاث｜ي』ﾟع＝اش غドتق｝ـ ب～وت غ ヴك｜وم｝س｝ميﾟغ ヴع｛≠】≠ﾟغ ヴغحادي
 غﾟ『ي تقـ｝ ب｝（يفة غドع＝اش غﾟ『كاث｜يヴ غカド】｝يヴ ؼ  Receptive hyphaeا خي｝ط غドس『？باؿ  غي＝
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ガ‖غ غﾟ）｝ت ب『ك｝ي＞ﾟ ヴ『｜غﾞيب كاسيヴ غﾟ×كل    Aecial stage( غﾟ）｝ت غドي×ي stage 1غﾟ）｝ت غドوؿ ط
ع｀｀ى غﾟ±）｝ح غﾟ±ف｀يド ヴوتغؽ غﾟ＞بيات غﾟعائل وتك｝ف مقاب｀バﾟ ヴوعيヴ غﾟبك＞يヴ ؼ ت『ك｝ف   Aeciaت±≠ى 

 ヴغب｝غغا غي×ي ヴكاسيﾟيب غﾞغ｜』ﾟغ ケ‖ガ دغخلAeciospores   ヴبي＞يﾟيا غバ－ﾟا غギ｀÷سل تفバس ヴيئギب
 غﾟفاص｀ヴ كل ب｝س غي×ي ي＋｝え ع｀ى カ｝غتي［ غحاديヴ غﾟ≠【≠｝عヴ غﾟك｜وم｝س｝ميヴؼ 

ي『ك｜ت ガ‖غ غﾟ）｝ت ع～ة م｜غت خバؿ   Uredial stage( غﾟ）｝ت غﾟي｝تي～stage 11 えغﾟ）｝ت غﾟ】اカي ط
فيؤدえ غﾟى س｜عة غカ『×ات غﾟ≠｜د ؼ   Repeating stageم～ة カ≠｝ غﾟ＞بات ﾟ‖غ ي±≠ى باﾟ）｝ت غﾟ≠『ك｜ت 

 ヴي｝تي～يﾟب｝غس غドا غギ｀ي ت｝ج～ في دغخ』ﾟوغ ヴي｝تي～يﾟب】｜غت غﾟي غガ اギカ｛ي يك』ﾟب】｜غت غﾟغuredio spores  
ヴي｀－ﾟب｝غس  غحادية غドف÷اؿ ؼت『－｀ل غカドغ ヴ｀ギع｀ى ح｝غمل ش ヴ غث＞ائيヴ غう｛＜ﾟ غﾟ≠『｝غفقヴ غغドب｝غس تك｝ف م＋≠゚｝

 غﾟي｝تي～يヴ عادة غﾟ－ي｝ط غﾟع？ي≠ヴؼ

( ي≠『اث ب｝ج｝د غﾟب】｜غت غﾟ『ي｀يヴ غﾟ『ي ت『ك｝ف Telial stage( غﾟ）｝ت غﾟ『ي｀ي طstage 111غﾟ）｝ت غﾟ】اﾟ＼ ط
ي－『｀ف شكل وت｜كيب غドب｝غس غﾟ『ي｀يヴ بأخ『バؼ غﾟف）｜ ق｜ػ ギカايヴ م｝س］ カ≠｝ غﾟ＞بات ケ‖ガ غﾟب】｜غت غﾟ『ي｀يヴ ؼ 

 غえ‖ﾟ تع｝د غﾟيヴؼ 

ي≠『اث ب『ك｝ي＞バﾟ ヴب｝غس غﾟباثي～يBasidial stage   ヴ( غﾟ）｝ت غﾟباثي～stage 1v えغﾟ）｝ت غﾟ｜غبع ط
Basidiospores ي ؼ ت『ك｝ف غドب｝غس غﾟباثي～يヴ ع｀ى غﾟ【±］ غﾟباثي～え غو مايع｜ؼ باﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غド゚و
ヴ صغي｜ة غﾟ＋【］ غ ذغت カ｝غة وغح～ة غحاديヴ غﾟ≠【≠｝عヴ غﾟك｜وم｝س｝ميヴ ي＋÷ل غカドق±اـ وガي غحادية غﾟ－｀ي

ي وقبيل カ×｝ش غドب｝غس غﾟباثي～يヴؼ ت≠『اث ケ‖ガ غドب｝غس بع～ـ ضصاب『ギا  غドخ『…غﾟي في خバيا غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غド゚و
 ｛カا【ﾟعائل غﾟغخ｜ ي±≠ى با バباتا ضو عائカ ب ت÷يبﾟغاﾟا في غギ＜ك え ؼ ﾟيب～ض ﾟ｀عائل غカ え‖ﾟ×أت ع｀يヴ ゚و

 تك｝ي［ غﾟ）｝ت غﾟبك＞ي غえ‖ﾟ وصف سابقا ؼ
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 ケ‖ガ ］وم ヴي｀ي』ﾟب｝غس غドوشكل وت｜كيب غ ヴع｝غئل ع｀ى غساج ”بيعﾟى ع～د م［ غﾟص～غش غドتق±］ ف）｜يات غ
 غﾟع｝غئل عائ｀ة 

Family : Pucciniaceae 

ヴ｀عائﾟم≠ي…غت غ 

ي－『｀ف شك｀ギا وت｜كيبギا  تع～ غﾞب｜ عائ｀ヴ ض≠［ غﾟ｜تبヴ وت≠『اث باب｝غغギا غﾟ『ي｀يヴ غﾟ≠ع＞قヴ وغﾟ『ي ػ1
 بأخ『バؼ غドج＞اج غﾟ『ي ضما ضف تك｝ف م［ خ｀يヴ وغح～ケ ضو م［ خ｀ي『ي［ ضو ع～د م［ غバ－ﾟياؼ

ت＋≠ل غバ－ﾟيا غﾟ『ي｀يヴ ضما ف｜غدう ضو في م【اميع وغﾟ＋｝غمل ضما ب±ي）ヴ ضو م｜كبヴ وت『ك｝ف دغخل  ػ2
 ب】｜غت ت＋／ ب×｜ة غﾟعائل وガي ضما مغ）اة ضو عاتيヴؼ

ヴ غﾟ【～تغفغ ب＞يヴ م＋≠｜ケ غ م｀±اش ضو ذغت ثخاتؼ ضو ق～ تك｝ف م＋ا”ヴ غバ－ﾟيا غﾟ『ي｀يヴ عادة س≠يك ػ3
 بغバؼ شفاؼ ؼ

وي＝］ غPuccinia   ‥＜】ﾟت＝］ غﾟعائ｀ヴ ع～د م［ غドج＞اج غヴ≠ギ≠ﾟ وم［ غガ］ غج＞اسギا ج＞‥ 
ع～د م［ غカド｝غز غشギ｜ غカド｝غز ガي غﾟ『ي ت÷يب م＋اصيل غﾟ＋ب｝ػ ذغت غガド≠يヴ غドق『÷اديヴؼ 

ت。ي‘ ج≠يع غカ｝غعギا م『）ف｀ヴ غجباتيا ع｀ى カباتات غﾟعائ｀ヴ غﾟ＞【ي｀يヴ كاヴ（＜＋ﾟ وغﾟ×عي｜ وغﾟ×ي｀］ 
ؼغドب｝غس غﾟ『ي｀يド ヴف｜غد ガ‖غ غﾟ【＞‥ ت『ك｝ف   Rust diseasesوغﾟ×｝فاف وت±بب م｜د غﾟ÷～ض 

 م［ خ｀ي『ي［ؼ 
 ｛ガ غز｛カドغ ［ガغ ］مPuccinia graminis   س｝د ع｀ى م＋اصيلドاؽ غ±ﾟي±بب م｜د غ え‖ﾟغ

غﾟ＋ب｝ػ وガ｝ م［ غخ）｜ غカド｝غز حي＼ يع～ ガ‖غ غﾟف）｜ ش～ي～ غﾟ『－÷’ حي＼ ي＋『｝え ع～د م［ 
 ヴاحي＜ﾟا م［ غギ＜ي≠ا بي・ ヴا م－『｀فギ＜ك غﾟ＞｝يعات وغﾟ『ي ドت－『｀ف ع［ بع＝ギا م［ カاحيヴ غﾟ×كل ゚و

 غف كل م＞ギا م『－÷’ في غصابカ ヴ｝ز معي［ م［ غف｜غد غﾟعائ｀ヴ غﾟ＞【ي｀يヴؼ غﾟف±｀【يヴ حي＼
Puccinia graminis var.tritici  ヴ（＜＋ﾟبات غカ ي÷يب 

Puccinia graminis var.avenae  فاف｛×ﾟبات غカ ي÷يب 
Puccinia graminis var.oryzae  ｜عي×ﾟي｀］ وغ×ﾟبات غカ ي÷يب 

 
غﾟ『ي تك≠ل دوتة حياتギا ع｀ى   Macrocyclicيع～ ガ‖غ غﾟف）｜ م［ غﾟف）｜يات ”｝ي｀ة دوتة  غﾟ＋ياة 

غﾟعائل  Barberry( وカبات غﾟب｜ب｜primary host えعائ｀ي［ م－『｀في［ ガ≠ا غヴ（＜＋ﾟ طغﾟعائل غドوؿ



 

125 
 

( ؼ ك≠ا غヴカ يك｝ف خ≠±ヴ غカ｝غز م－『｀فヴ م［ غドب｝غس ( Alternate host غﾟ】اえ｛カ غو غﾟ≠＞اوػ
ع｀ى カبات غﾟب｜ب｜えؼ غما غドب｝غس  Aecio sporesوغドي×يpycniospores   ヴغﾟبك＞يヴ  غفاドب｝غس

 ヴي｝تي～يﾟغUredio spores   ヴي｀ي』ﾟب｝غس غドوغTeliospores  ヴباثي～يﾟوغBasidiospores  
ف『『ك｝ف ع｀ى غﾟ＞بات غﾟ＞【ي｀يؼ غﾟف）｜ غえ‖ﾟ يق＝ي دوتة حياتヴ ع｀ى عائ｀ي［ ي±≠ى م『ع～د غﾟع｝غئل 

( وغﾟف）｜ غえ‖ﾟ يق＝ي دوتة حياتヴ ع｀ى عائل وغح～ ي±≠ى Heteroeciousغو م『باي［ غﾟع｝غئل ط
 ( ؼAutoeciousذغتي ضو غحادえ غﾟعائلط

 

 Puccinia graminisدوتة حياة غﾟف）｜ 

     ドصابات غドت＞『ج غ ］ﾞغ ت『）اي｜ م［ غما  ヴي｝تي～يﾟب｝غس غドع［ ”｜يق غ ヴ（＜＋ﾟى ع｀ى غﾟو
بعي～ケ غو م［ خバؿ غドب｝غس غドي×يヴ غﾟ≠『ك｝ヴカ ع｀ى カبات غﾟباتب｜えغ كバ غﾟ＞｝عي［ م［ غドب｝غس تك｝ف 

ث＞ائيヴ غう｛＜ﾟ وع＞～ما ت『【｜ث］ ع｀ى وتقヴ غヴ（＜＋ﾟ وتك｝ف ضカابيب غカبات وغﾟ『ي ت～خل غﾟ｝تقヴ م［ 
｜え ث＞ائي غう｛＜ﾟ ي『｝غل مابي［ غバ－ﾟيا وي『غ‖う م［ خバؿ غتساؿ خバؿ غﾟف『＋ات غﾟغ…ؿ غﾟف）

غﾟ≠≠÷ات دوف غف يق『ل غو ي＋～ث ض｜تغ في غヴ】±カドغ بع～ م～ケ م［ غﾟ…م［ ت『【≠ع غﾟ－ي｝ط في 
غماﾞ［ م『ع～دة ت＋／ غドدمヴ وت『ك｝ف غドب｝غس غﾟي｝تي～يヴغ ي〕ギ｜ غﾟ）｝ت غﾟي｝تي～え بギيئヴ ب】｜غت ص～ض 

カ『ي【ﾟ ヴ｀＝غょ غえ‖ﾟ ي＋～ثカ ヴ×｝ش  uredio sporeتي～يヴ ذغت ﾟ｝ف غح≠｜ وت＞×أ فيギا غドب｝غس غﾟي｝ 
وت）｝ت غドب｝غس غ ت『≠…ؽ غドدمヴ ف『＞ك×ف غドب｝غس غドحاديヴ غﾟ－｀يヴ غﾟ≠ع＞قヴ ذغت غﾟ【～غت غﾟ±≠ي〔 

 غﾟبي＝｝يヴ غﾟ×كلؼ 
غドب｝غس ت≠『｀〔 غتبعヴ ثق｝ػ غカبات غس『｝غئيヴ غﾟ≠｝قع ギﾟا غﾟق～تة ع｀ى غカドبات غﾟف｝تえ ع｀ى       

 ヴم±بب ヴ（＜＋ﾟى غخ｜غ ع＞～ غوتغؽ غﾟد م［ حقل غ｜≠ﾟف）｜ وغﾟغ ｜×＜ﾟ ヴع～ة غصابات م『عا；ب
 ヴي｀ي』ﾟب｝غس غドاج غ』カوي…دغد غ ヴي｝تي～يﾟب｝غس غドاج غ』カي『＞اق’ غ ヴ（＜＋ﾟاش م｝س］ غギ』カغteliospores 

وغخي｜غ ي『＋｝ؿ غカ『اج غドب｝غس غﾟي｝تي～يヴ غﾟى غب｝غس تي｀يヴؼ غドب｝غس غﾟ『ي｀يヴ ت＞『ج ب×كل م±『قل ـ غﾟغ…ؿ 
 ع［ غドصابات غﾟ≠『أخ｜ケؼغﾟف）｜え غﾟ＞اتج 

       ヴغ مغ゚…ي ヴي｀－ﾟغ ヴاؽ غ ث＞ائي±ﾟب】｜غت『『ك｝ف ع｀ى غﾟغغ ヴ غドب｝غس غﾟ『ي｀يヴ ذغت ﾟ｝ف غس｝د وم『）ا゚و
 ヴتك｝ف ث＞ائي ヴا تقيق كل خ｀يガج～غت ヴس｝دغش غامق ヴ≠قﾟع＞～ غ ヴؼ ت｝ج～ م＞）قヴغامق ヴكل غ ب＞ي×ﾟغ

バﾟ ع｀يا ت≠『｀〔 ث？باﾟغ ヴي｀－ﾟبات ؼ غカバﾟ وت≠『｀〔 ث？با う｛＜ﾟف｀ى غ±ﾟغ ヴي｀－ﾟبي＞≠ا غ ヴ≠قﾟبات ع＞～ غカ
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يك｝ف ثقب غカباتギا ع｀ى غﾟ【اカب وي≠】ل ”｝ت غﾟ『×『يヴ غえ‖ﾟ ي〕ギ｜ غドجケ…ギ غﾟ【＞±يヴ وغﾟ『ي ي＋÷ل 
 ヴع｛≠】≠ﾟغة ث＞ائية غ｛カ افカ｛غتاف ت＞～م【اف ف『ك｛＜ﾟياؼ غﾟق±اما غخ『…غカويا ث］ غ｛カ ماجا～カا غギفي

ﾟ〕｜وؼ ت｀『÷ق بق‘ غヴ（＜＋ﾟ غو غﾟك｜وم｝س｝ميヴ في كل خ｀يヴ ث］ ت≠｜ بف『｜ة سك｝فؼ ت＋／ ケ‖ガ غ
 في غﾟ『｜بヴؼ

       え｜（ت×كل غ…ؿ ف ヴكل خ｀ي …ギي｀ي』ﾟب｝غس غドبيع ت＞ب／ غ｜ﾟفي غ ヴ≠ئバ≠ﾟوؼ غ｜〔ﾟع＞～ ع｝دة غ
 ヴك｜وم｝س｝ميﾟغ ヴع｛≠】≠ﾟغ ヴائي＜【ﾟغة غ｛＜ﾟي مائل ؼ غ ي＋÷ل فيギا غカق±اما غخ『…غﾟيا   diploidض゚و

meiosis   う｛カ ヴي ف『『ك｝ف غتبع غحادية غﾟ≠【≠｝عヴ غﾟك｜وم｝س｝ميヴ  في غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غド゚و
haploid  ］يا مバخ ヴى غتبعﾟغ ［ギ｀÷ف』ﾟ …ؼ ت『ك｝ف ح｝غج ］ي［ ج＞±ي『ي［ م－『｀ف『ي』ﾟバذغت س

 ヴد；يق ヴيبカب×كل غي｜ م『＞ا（｜ ع｀ى ذ ～ يؼ كل خ｀يヴ ت＞『ج ب｝غا باثي～يا ي゚｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غド゚و
ドث＞اف غドوغ ヴﾟバ±ﾟف‥ غカ ］اف مカ｛يك ケ‖ガ ヴباثي～يﾟب｝غس غドؼ غث＞اف م［ غう｜غخ ヴﾟバخ｜غف م［ س

 غドب｝غس غﾟباثي～يヴ د；يقヴ غﾟ【～تغف وغﾟ『ي س｝ؼ ت『＋｜ت بق｝ة ب）｜يقヴ غﾟفقاعヴ غﾟ≠ائيヴؼ 
ي‥ カبات غヴ（＜＋ﾟ ت＋≠ل غﾟ｜ياح       غドب｝غس غﾟباثي～يヴ ت±『）يع غف ت÷يب فقカ ょبات غﾟب｜ب｜え ゚و

＞＋ل غカب｝ػ ケ‖ガ غドب｝غس وت｝ص｀ギا غﾟى غوتغؽ غﾟباتب｜ﾟ え『『【｜ث］ وت＞ب／ في ق）｜ة م［ غﾟ≠اش غ ي
 えف）｜يا غحاد ド…غخل ي『ك｝ف غ～ﾟدمةؼ في غドؿ ”بقة غバخ ヴيﾟب）｜يقة غ ヴتق｛ﾟى دغخل غﾟبات غカドغ

ضع『≠ادغ ع｀ى カ｝ز غﾟب｝س غﾟباثي～え ( ي『غ‖う م［ خバؿ غﾟ≠≠÷ات  –غﾟ＞｝غة تك｝ف سヴ』ﾟバ طع ضو 
haustoria   ب｝غسドغ ケ‖ガ ］كل وغح～ م ヴباثي～يﾟب｝غس غドبع～د م［ غ ヴتق｛ﾟف‥ غカ ؼتب≠ا ت÷اػ

وغpycnium  え‖ﾟي＞×ئ غ…ド ف）｜يا غب『～غئياؼ كل بقعヴ م｜ي＝ヴ ت＞×ئ وعاش قاتوتえ ي±≠ى بكي＞ا 
 ヴ＋』ف ヴ”ب｝سا ヴتق｛｀ﾟ え｛｀عﾟح غ（±ﾟيف『ح ع｀ى غostiole  غخل～ﾟبك＞ي م［ غﾟعاش غ｛ﾟؼ ج～غت غ

ﾟم［ ح｝غمل غ ヴب‖ي｜غت مب）［ ب）بقspermatiophores  ヴيق；～ﾟق）ع غﾟغ ケ‖ガ ؼ ケ～قاعﾟع＞～ غ
ت『±｜ػ カ＋｝ غﾟ－اتج خバؿ   spermatiaغﾟ≠ف｜دケ غバ－ﾟيا وغドحاديヴ غﾟ＞｝غة وغﾟ『ي ت～عى غﾟب‖ي｜غت 

غﾟف｝ヴガ مع م＋｀｝ؿ سك｜え ذえ تغئ＋ヴ ثكيヴؼ غﾟف｝ヴガ م＋ا”ヴ ب＋…مヴ م［ غﾟ×عي｜غت ت～عى 
periphysis  ＋ﾟغ ヴك｜ي±ﾟق）ي｜غت غﾟي ت±＞～ غ』ﾟع［ ح｝غمل وغ バ＝ب‖ي｜غتؼ فﾟع｀ى غ ヴاوي

ت－｜ج  receptive hyphaeغﾟب‖ي｜غت فギ＞اﾟ〔 خي｝ط ”｝ي｀ヴ م『ع｜جヴ ت～عى خي｝ط غドس『？باؿ 
م［ غﾟ【～غت غﾟ【اカبي ﾟ｀｝عاش غﾟبك＞ي وت＞≠｝ カ＋｝ غﾟ－اتج خバؿ غﾟف｝ヴガغ خي｝ط غドس『？باؿ ت≠】ل 

غف ケ‖ガ غドع＝اش  غドع＝اش غﾟ【＞±يヴ غカド】｝يヴ في حي［ ت≠】ل غﾟب‖ي｜غت غドم×اج غﾟ‖ك｜يヴ غي｜
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تك｝ف ع？ي≠ヴ ذغتياؼ ع～د م［ غドوعيヴ غﾟبك＞يヴ م－『｀فヴ غﾟ）｜غث غﾟ『…غوجي طع ضو _ ( ف『ك｝ف ع｀ى 
 カف‥ غﾟ｝تقヴؼ 

      え｜ب‖يﾟق『｜غف غドضspermatization  وغئح｜｀ﾟ ي ت＞【‖ػ』ﾟغت غ｜×＋ﾟي＋÷ل ع［ ”｜يق غ
ة ف『÷بح خ｀يヴ خيょ غﾟع）｜ة حي＼ ت｀『قي ب‖ي｜ド ケح～う غドバ±ﾟت مع خي｝ط غس『？باؿ ヴﾟバ±ﾟ مغاي｜ 

غドس『？باؿ ث＞ائيヴ غう｛＜ﾟؼ غﾟ＞｝غة غﾟ‖ك｜يヴ ت＞ق±］ غカق±اما غع『ياديا ﾟ『ك｝ف カ｝غة ذك｜يヴ ث＞ائيヴ ت‖ガب غﾟى 
خ｀يヴ غخ｜う وガك‖غ ت＋÷ل ع～ة غカق±امات غع『ياديヴ وفي ج≠يع غバ－ﾟيا غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي 

 え｜（فﾟغ…ؿ غﾟغ غ‖ガ ｛≠＜غ يえ｛カثا え｜（ى غ…ؿ فﾟي『＋｝ؿ غﾟ う｛＜ﾟغ ヴث＞ائي  ヴتق｛ﾟيج غ±カ وي『ف｜ز دغخل
وي『【カ ヴ＋｝ غﾟ±）ح غﾟ±ف｀ي ﾟ｝تقة غﾟب｜ب｜え حي＼ ي＞『ج ت｜غﾞيب غخ｜う تك｝ف كأسيヴ غﾟ×كل ت～عى 

Aecia  ｜（فﾟيا غバم［ ج～غت ع？ي］ م［ خ ヴب）بق ヴ”عائل وم＋اﾟيج غ±カ تك｝ف م）≠｝تة دغخل
 え｜≠【ﾟغ×اش غﾟي±≠ى غ ヴ（غ＝＜≠ﾟغperidium يバكأج ت｝ج～ ع～ة صف｝ؼ م［ خﾟا وع＞～ قاع～ة غ

～バﾟ ケب｝غس غドي×يヴ حي＼ تب～ض ケ‖ガ غバ－ﾟيا باカドق±اـ  ｛゚≠ﾟيا غバ－ﾟت～عى غ う｛＜ﾟغ ヴث＞ائي ヴع≠ادي
 ヴي×يドب｝غس غドسل م［ غバك｝ف س』ﾟAeciospores  う｛＜ﾟغ ヴث＞ائي ヴ｀يا فاصバغ ت『بادؿ مع خ

 ت±≠ى غバ－ﾟيا غﾟبي＞يヴؼ
ﾟك｜وم｝س｝ميヴ ب｜تقاﾟيヴ غﾟ｀｝ف غドب｝غس غドي×يヴ غحادية غﾟ－｀يヴ ث＞ائيヴ غう｛＜ﾟ غحاديヴ غﾟ≠【≠｝عヴ غ    

غﾞ｜ويヴ غﾟ×كل في ب～غية تك｝ي＞ギا ث］ ت÷بح بع～ ذﾟ〔 م＝｀عヴغ ج～تغギカا س≠يكヴ م｀±اشغ ع＞～مل 
 ヴا م［ غب｝غس غي×يギ＜ي｜ مابي｜＋』ﾟ خ『فاشドؿ وغバ＋カドبا ヴبي＞يﾟيا غバ－ﾟتب～ض غ ヴي×يドب｝غس غドت＞＝ج غ

ﾟ ／وت＞ب ヴ（＜＋ﾟياح ف『÷يب غ｜ﾟغ ヴ（ب｝غس ｜×＜』ﾟ ي ت＞）｀ق بق｝ة』ﾟبات ت－『｜ؽ وغカابيب غカك｝ف غ』
س）｝ح غドوتغؽ ضو ق｝غع～ケ ع［ ”｜يق غﾟ】غ｝ت  ؼ ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え بي［ غバ－ﾟيا وي＞『×｜ بي［ 

غﾟ≠±افات غﾟبي＞يヴ ؼ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜ガ え‖غ مق±］ ب【～تغف ع｜ضيヴ ت＋『｝え كل م［ خバياケ ع｀ى カ｝غتي［ 
）｜え في تك｝ي［ يـ｝ م［ غドصابヴ يب～ض غﾟغ…ؿ غﾟف 12ػ10ؼ بع～ م｜وت  Dikaryonsم『｝غفق『ي［ 

غﾟب】｜غت غﾟي｝تي～يヴ غ حي＼ ي『ف｜ز غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ت＋／ ب×｜ة غﾟعائل وت＞×أ م［ ケ‖ガ غﾟ－ي｝ط غドب｝غس 
ヴ ع｀ى ح｝غمل م＞『÷بヴ ت＝غょ ع｀ى غﾟب×｜ة ﾟ『≠…قギا ف『＞ك×ف غドب｝غس ﾟ｀－اتج  ｛゚≠＋≠ﾟغ ヴي｝تي～يﾟغ

في ﾟ『÷يب カباتات غخ｜う م［ غヴ（＜＋ﾟ وガك‖غ يعي～ غﾟف）｜ غﾟ≠±بب ﾟ≠｜د ص～ض غﾟ±اؽ غドس｝د 
 غヴ（＜＋ﾟؼ 
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 var. tritici Puccinia graminisدوثة حياة هﾝف“～
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Class: Teliomycetes 

   2-Order: Ustilaginales 

 Smut fungiت ف“～يات هﾝ「ف】〕  ÷ي‖هم

ﾟكبي｜ة حي＼ ガي م［ غダم｜غد ذغت غガダ≠ية غドق『÷ادية غف）｜ياتギا ت±بب ضم｜غد غﾟ『ف＋］ و  ػ1
 غي｜ガاؼم＋اصيل غﾟ＋ب｝ػ و ت÷يب 

 غバ－ﾟيا ث＞ائية غﾟ＞｝غةؼ）｜え ي＞≠｝ ما بي［ خバيا غﾟعائلر و غﾟغ…ؿ غﾟف ػ2
غﾟ『ي ت『ك｝ف  (Sori)｜غت 】بك『ل ت±≠ى غﾟغﾟ±｝دغش في  غﾟ『ي｀يةي… ケ‖ガ غﾟف）｜يات ب『ك｝ي［ غダب｝غس ت『≠ ػ3

 غﾟ【‖وتؼ ح『ىغش غガ…ﾟ｜ة غドخ｜う ضو في غﾟب‖وت وغダوتغؽ وغﾟ±يقاف و ضج… و  غﾟ≠باي“في 
ية غﾟ『ي｀ي ي≠】ل غﾟب｝س  ػ4 ت÷بح ضحادية غﾟ＞｝غة  ث］ ث＞ائية غﾟ＞｝غة في غﾟب～غية Probasidiumباثي～ة ض゚و

 ث＞ائية غﾟ≠【≠｝عة غﾟك｜وم｝س｝مية م［ خバؿ غカド～ماج غﾟ＞｝وえؼ
ية اثي～ية ت『ك｝ف ع｀ى غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え و غダب｝غس غﾟب ػ5  (Sporidia)ت±≠ى ضي＝ا باﾟ±ب｝تي～غت غダ゚و

 باﾟق｝ةؼ ＋｜توغﾟ『ي ド ت『

 ؼم＞ギااسًا ﾟ『＋～ي～ ع｝غئل ケ‖ガ غﾟ｜تبة ”｜يقة ظカبات غﾟ±ب｝ت غﾟ『ي｀ي ضستع『≠～ 

Family: Ustilaginaceae 

Family: Tilletiaceae  
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 :هﾝ「ف】÷ات ع〔 بع×هاهﾝ「ي ت【「ﾞف بها ثتب「ا هأص／هظ و  هﾝ±فات

 ف“～يات هأص／هظ ف“～يات هﾝ「ف】〕
ف）｜يات غﾟ『ف＋］ ج≠يعギا ضحادية غﾟعائل  ػ1

Autoeciousؼ 
ي＞≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ما بي［ غバ－ﾟيا  ػ2

Intercellular  يا وバ－ﾟًا دغخل غカضحيا
Intracellularؼ 

 Clampوج｝د غﾟ｜وغبょ غﾟكバبية  ػ3

connection  غ…ؿﾟب÷｝تة م±『≠｜ة في غ
 غﾟف）｜えؼ

＞ية يغダب｝غس غﾟ『ي｀ية ت『×كل م［ غバ－ﾟيا غﾟب ػ4
ガي ت『×ابヴ ب‖ﾟ〔 غダب｝غس ﾟ｀غ…ؿ غﾟف）｜え و 

 غﾟكバمي～يةؼ
غダب｝غس غﾟ『ي｀ية غي｜ مع＞قة و ت『ك｝ف م［  ػ5

 خ｀ية وغح～ة ذغت カ｝غتي［ؼ
 
ية ع｀ى غﾟ＋امل غﾟباثي～え ت＞×أ غダب｝غس غﾟباثي～ ػ6

 غﾟع～دؼ ةغي｜ م＋～ودمباش｜ة و 
÷ل بق｝ة ع＞～ ＞فغダب｝غس غﾟباثي～ية ド ت ػ7

 ギ】＝カاؼ
 
｀ى ”｝تي［ ب｝غي［ تق『÷｜ دوتة حياتギا ع ػ8

』ﾟت غ｛（ﾟي غガ ょؼيفقえ～باثيﾟت غ｛（ﾟي وغ｀ 

ف）｜يات غダص～غش ضحادية غﾟعائل  بع“ ػ
 ؼHeteroeiousغﾟبع“ غآخ｜ ث＞ائية غﾟعائل و 

يك｝ف カ≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え ما بي［ غバ－ﾟيا  ػ
 ؼIntercellularعادة 

 
غﾟ｜وغبょ غﾟكバبية ق｀ي｀ة غﾟ｝ج｝د في غﾟغ…ؿ  ػ

 غﾟف）｜えؼ
 
غダب｝غس غﾟ『ي｀ية ت『×كل م［ غバ－ﾟيا غﾟ）｜・ية  ػ

 ﾟ｀غ…ؿ غﾟف）｜えؼ
 
｀ية تك｝ف مع＞قة في مع〕≠ギا يغダب｝غز غﾟ『 ػ
ت『ك｝ف م［ خ｀ية وغح～ة ضو خ｀ي『ي［ في كل خ｀ية و 

 カ｝غتي［ؼ
ت＞×أ غダب｝غس غﾟباثي～ية ع｀ى ذカيبات ت『ك｝ف  ػ

ﾟع～د ضتبعة ضب｝غس غع｀ى غﾟ＋امل غﾟباثي～え م＋～ودة 
 عادةؼ

ت＞ف÷ل غダب｝غس غﾟباثي～ية بق｝ة ع＞～ ギ】＝カا  ػ
 ب）｜يقة صﾟية ق）｜ة غﾟ≠اشؼ

 
غﾟ＞≠｝ذجية غﾟ＋اドت ت×『≠ل دوتة حياتギا في ػ

 ع｀ى خ≠±ة ض”｝غت ب｝，يةؼ
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」ﾝابه بي〔 ف“～يات هأص／هظ نقاط ه－Rust  ف】〕 و」ﾝف“～يات هSmut 

غﾟغ…ؿ و  Mono Karyoneت×『｜ؾ غﾟ｜تب『اف في ”بيعة غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غドب『～غئي غダحادえ غﾟ＞｝غة  ػ1
 え｜（فﾟغ  え｛カا【ﾟائي غ غ＜【ﾟغ＜ﾟ う｛Dikaryoneؼ 

ガ｝ غﾟ【…ش غガダ］ ئي غう｛＜ﾟ غえ‖ﾟ يبقى ﾟ≠～ة ”｝ي｀ة و غﾟف）｜え غﾟ】＞اتك｝ف غダب｝غس غﾟ『ي｀ية م［ غﾟغ…ؿ  ػ2
 في ص｝تة حياة ガاتي［ غﾟ｜تب『ي［ م［ غﾟف）｜ياتؼ

ا في ケ‖ガ غﾟ÷فةر ت『×ابギاف في ك｝ギカا ضﾞ】｜ ≠تف『ق｜ ガاتاف غﾟ｜تب『اف ヂﾟج±اـ غﾟ】≠｜ية م＞ギ ػ3
 غﾟف）｜يات غﾟباثي～ية ب～غشةؼ

ق～تتギا ع｀ى غカヅبات ﾟع～ة م＋『ف〕ة ب＋ي｝ي『ギا و ｀ية ﾟكバ ف）｜يات غﾟ『ف＋］ وغダص～غش تبقى يغس غﾟ『غダب｝  ػ4
 ｜』ﾟي تبقى كافة في غギابة و س＞｝غت ف÷≠ﾟباتات غ＜ﾟئ≠ة بة ضو م－｀فات غバ≠ﾟوؼ غ｜〔ﾟحي［ ت『｝ف｜ غ
 ت＞ب／ ﾟ『ع）ي غダب｝غس غﾟباثي～يةؼ

 

Class: Teliomycetes 

   2-Order: Ustilaginales 

       1-Family: Ustilaginaceae 

ي غو غﾟباثي～ة غﾟ『اﾟية  ػ1 تك｝ف مق±≠ة  Metabasidiumت『≠ي… ケ‖ガ غﾟعائ｀ة بأف غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غド゚و
 ب＋｝غج… ع｜ضية غﾟى ضتبع خバيا وغドب｝غس غﾟباثي～ية ت＋≠ل ب÷｝تة جاカبية ع｀ى غﾟغ…ؿ غﾟف）｜えؼ

 غف｜غد ケ‖ガ غﾟعائ｀ة ド تك｝ف غج±امًا ث≠｜ية باثي～يةس ػ2

 وتبقى م『÷｀ة باﾟ【±］ غﾟباثي～えؼ ف في سバسلة ك｜وية ضو بي＝｝ية ت『ك｝ غドب｝غس غﾟباثي～ي ػ3

 م［ غドج＞اج غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟعائ｀ة:

 ؼي±بب غﾟ『ف＋］ غﾟ≠غ）ى ع｀ى غﾟ×عي｜ طغﾟ＞『［( غUstilago hordei え‖ﾟج＞‥ 

 غえ‖ﾟ ي±بب غﾟ『ف＋］ غﾟعق～え ع｀ى غﾟ‖تة غﾟ÷ف｜غشؼ Ustilago Maydisج＞‥ 

 غえ‖ﾟ ي±بب غﾟ『ف＋］ غﾟ±ائب ع｀ى غﾟ＋＞）ة وغﾟ×عي｜ؼ Ustilago nudaج＞‥ 
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 Ustilago maydisدوثة حياة هﾝف“～  
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Class: Teliomycetes 

   2-Order: Ustilaginales 

       2-Family: Tilletiaceae 

ي غي｜ مق±］ و  غﾟغ…ؿ ت『≠ي… ケ‖ガ غﾟعائ｀ة بأف ػ1 غダب｝غس غﾟباثي～ية ت＋≠ل ع｀ى ”｜ؼ غﾟف）｜え غダ゚و
 ضو ضﾞ】｜ؼ 16ػ8غﾟف）｜え ب×كل خ÷｀ة م［ غダب｝غس غﾟباثي～ية ي『｜غوح ع～دガا ما بي［  غﾟغ…ؿ

 Sporidiaت～ع］ ضي＝ًا سب｝تي～غت  Filiformضيقة ت・يعة  وضغダب｝غس غﾟباثي～ية ”｝ي｀ة  ػ2
ع｀ى غﾟ【±］ غﾟباثي～え ضو بع～  اوغج ギﾟا غﾟق～تة ع｀ى غﾟ『…غوج ضث＞اش وج｝دガوغاﾟبًا ما ت『＋～ في غث 

 سق｝”ギاؼ
 تك｝ف ضج±اـ ث≠｜ية باثي～يةؼド  ػ3

 ؼTilletiaم［ غダج＞اج غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟعائ｀ة ج＞‥ 

』ﾟا ف）｜يات م≠｜ضة ت±بب ضم｜غد غギغز ج≠يع｛カع～ة ض ‥＜】ﾟغ غ‖ガ ［＝باتات يカ ف＋］ ع｀ى
｀ى س）ح غﾟب‖وتر عر غﾟب｝س غﾟ『ي｀ي يبقى في غﾟ『｜بة و غﾟ｜ثغﾟق≠ح و  م＞ギاوم＋اصيل غﾟ＋ب｝ػ  غﾟ＋×ائ‘

 غﾟ『ف＋］ غﾟ≠غ）ىؼت±بب م｜د غヅصابة جギاثية و 

ت＞ب／ ضب｝غغヴ مع  م［ ث］و  بギا÷ق 『غﾟ＋ب｝ػ حي＼ ي｀ ت‖تيةكيف ع｀ى غカド『×ات مع 『｝س غﾟ『ي｀ي مغﾟب
 تك｝ي［ غﾟبادتغتؼカبات غﾟب‖وت و ض

 دوثة هﾝ】ياة 

ي غي｜ مق±］ و غﾟ±ب｝ت غﾟ『ي ي＞≠｝ ػ غえ‖ﾟ ي＋≠ل في ギカاي『ヴ غダب｝غس غﾟباثي～يةؼ ي『ك｝ف ｀ي ظﾟى غ…ؿ ف）｜え ض゚و
ガي ما ت…غؿ ع｀ى غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え مك｝カة شكل ［ غダب｝غس غﾟباثي～ية غﾟ≠『｝غفقة و غث＞ي［ مج بي［ كل و غضカب｝ػ ت… 

 ؼ Hح｜ؼ 

 Hح｜ؼ  شكل｝カي～غت( ع｀ى ضح～ ف｜عي تي～غت غﾟ】اカ｝ية طغﾟكت『ك｝ف غﾟ±ب｝ ي＋÷ل غドت＋اد غﾟبバثمي و  ػ
ة ع｀ى ذカيباتؼ و  ［ م［ ع＞～ ظカبات غﾟ±ب｝تي～غت غﾟ】اカ｝ية ي『ك｝ف غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え غﾟ】اえ｛カ غえ‖ﾟ ي『≠كم＋≠゚｝

 ظصابة غﾟعائلؼ

غت ثخ｜فة شبكية غダب｝غس غﾟ『ي｀ية غﾟ『ي تك｝ف ذ غخي｜غً غﾟعائل يك｝ف  في غカ±【ةبع～ カ≠｝ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え  ػ
 غﾟ＋ب｝ػؼ ت‖تية×｜ مع ت＞『تبقى في غﾟ『｜بة وع｀ى س）｝ح غﾟب‖وت و 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilletia cariesدوثة حياة هﾝف“～ 
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2-Class: Hymenomycetes 

ًا حي＼ ت×اカ ～ガامية في غﾟ＋～غئق وغﾟغابات وغﾟب｜غتえ ت＞｝عت غﾟباثي～ية ع～دًغ و غﾟف）｜يايع～ ضﾞب｜  ػ1

 Coralغﾟ≠｜جاカية ية و ﾟ±امة وغي｜ غﾟ±امة وغﾟف）｜يات غﾟ｜；］ غﾟع｜غガي［ طع‘ غﾟغ｜غػ( غت＝و 

fungi ة＜＜±≠ﾟف）｜يات غﾟوغ Teeth fungi  ف）｜يات م『ع～دةوﾟق｝ػ  غ【ﾟغPolyporesؼ 

تك｝ف مف『｝حة ك｀يًا ع＞～  Hymeniumت『≠ي… باカ『〕اـ غﾟباثي～غت فيギا ع｀ى ガيئة ”بقة خ÷يبة  ػ2

ب×كل كامل ع｀ى س）ح غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え قبل ضف ت＞＝ج غﾟ＞＝جر حي＼ ت『ك×ف غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة 

 غダب｝غس غﾟباثي～يةؼ

بية فق～ تك｝ف ج｀～ية ضو خ× ضشكاؿ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ケ‖ギﾟ غﾟ≠【≠｝عة م［ غﾟف）｜ياتت『باي［ ضح【اـ و  ػ3

 ضو ﾟ＋≠ية

【اカي غي｜ مق±］ ي＋≠ل ضتبعة ضب｝غس باثي～ية ع｀ى ذカيباتؼ ػ4  غﾟ【±］ غﾟباثي～え ص゚｝

 ي＝］ ガ‖غ غﾟ÷ف م【≠｝ز م［ غﾟ｜تب ガي:

 

1-Order: Agaricales 

ت＝］ غﾟف）｜يات غﾟ『ي و  Gill fungiضو غﾟ－ي×｝مية  غﾟغ｀÷≠يةت±≠ى ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜تبة باﾟف）｜يات  ػ1

غﾟع｜غガي［ و  Mushroomsعي‘ غﾟغ｜غػ غﾟ『ي تؤكل  ي）｀ق ع｀ى ضج±امギا غﾟ】≠｜ية باﾟع｜غガي［ ضو

 ؼToadstoolsغﾟ±امة 

غابات غﾟغ＞ية باﾟ≠ادة غﾟ～باﾟية وفي غﾟ＋～غئق غﾟ≠＞゚…ية ضغ｀بギا تمية غﾟ『غ‖ية ت。ي‘ في ت｜ػ غﾟ ػ2

 غﾟ｝غحات غﾟ－＝｜ؼو 

غﾟ…غف ت～عى غش【ات غﾟغابات كاﾟ÷＞｝ب｜ و عバقة تعاي×ية مع بع“  اﾟبع“ ضف｜غدガ ػ3

Mycorrhizaؼ 
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ﾟى ｀ية غﾟ×كل ت『～ك｝ف ص｀بًا ق｝يًا ي＋≠ل في ギカاي『ヴ ق｀＞±｝ة م〕بأف حامل غダب｝غس ي ت『≠ي… ضف｜غدガا ػ4

 カ＋｝ غダسفلؼ م＞ギا غﾟغバص］

【اカي ضج±امギا غﾟ】≠｜ية ﾟ＋≠ية ”｜ية س｜يعة غﾟ『｀ف وغﾟ＋｝غمل غﾟباثي～ية غي｜ مق±≠ة و  ػ5 شك｀ギا ص゚｝

 ≠ل ضتبعة ضب｝غس باثي～ية ع｀ى ذカيبات في ”｜ؼ غﾟ＋امل غﾟباثي～えؼفي ت＋

ؼ حي＼ ت＞ب／ Oidia”｜يق غドوي～غت  ج＞±يًا ع［ غﾟق｀يل م＞ギا ت『كاث｜ ドاث｜ ج＞±يًا و مع〕≠ギا ت『ك ػ6

ドضو ت『＋～غ え｜（فﾟغ…ؿ غﾟك｝ف غ』ﾟ ب『～ وي～غتドغ え｜（فﾟغ…ؿ غﾟوي～ة مع ضح～ خي｝ط غドغفق غ｛』≠ﾟغئي غ

 ؼSpermatiumغﾟب‖ي｜ة  『±｀〔 س｀｝ؾفمعギا ج＞±يًا 

يك｝ف م〕｀ي غﾟ×كل ي『أﾟف م［ غﾟ＋امل غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ت『أﾟف م［ カ±يج ب｜カكي≠ي كاذػ و  ػ7

ي＋『｝え ع｀ى ；بعي غﾟ×كل و  يك｝ف و  Peliusج ويك｝ف م｝قعヴ م｜ك…え عادة وغﾟ｜ض Stipeطغﾟ±اؽ( 

م｜تبة م［ غﾟ＋افة م［ غﾟ＋امل و  ﾟ｀｜ضج ت≠『～صفائح خي×｝مية طغﾟغバص］( ع｀ى غﾟ±）ح غﾟ±ف｀ي 

 ب÷｝تة شعاعيةؼ

ق～ة في غﾟب～غية وتك｝ف ك】يفة غﾟ－ي｝طر غﾟ】اえ｛カ بギيئة عت＞×أ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية م［ غﾟغ…ؿ غﾟف）｜え  ػ8

 Buttonغتえ ت غﾟ）｝ت غﾟ…  عى｜ باﾟ ｛≠＜ﾟ『÷بح ت｜كيب بي＝｝え ضو ك｜وえ ضبي“ ي～ث］ ت±『≠

stage  غخ｀ي～ﾟق＞از غﾟغز بغ×اش يع｜ؼ با｛カダامل في بع“ غ＋ﾟضج با｜ﾟت『÷ل حافة غInner 

veil يئة ح｀قة ت～عギامل ب＋ﾟع｀ى غ ケبح بقايا÷』ﾟ ضج｜ﾟي『≠…ؽ بع～ غت±از غ え‖ﾟى غAnnulusؼ 

بغ×اش يع｜ؼ باﾟق＞از غﾟعاـ  Amanitaف）｜  غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ﾟبع“ غﾟع｜غガي［ م】ل ت＋اط ػ9

Universal veil  え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟج غ＝カ ～ما ي｀ب＼ ضف ي『×قق بع えتغت…ﾟت غ｛（ﾟفي غﾟ يك｝ف

 ؼValvaت｜كيبًا كاسيًا ي＋يょ بقاع～ة غﾟ±اؽ يع｜ؼ باﾟ｀فافة 
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 )هﾝ【ياشي〕( Gills هﾝغاص〕*

ガي ت－『｀ف باﾟ｀｝ف غﾟ？بعة غﾟ～غخ｀ية بات【اケ غﾟ＋امل و تك｝ف بギيئة صفائح ضو ضش｜”ة ت≠『～ م［ حافة 

 غﾟغバص］ ت｜كيب معق～ م［ غﾟ－ي｝ط غﾟف）｜ية غﾟ≠『≠اسكة ت『أﾟف م［ غﾟ≠＞ا”ق غآتية:ر و آخ｜م［ ج＞‥ 

 

 : Tramaeهﾝ「～هما -1

 غﾟف）｜ية غﾟ≠『×ابكةؼت『أﾟف م［ カ±يج ب｀ك『＞كي≠ي م［ غﾟ－ي｝ط غﾟ≠＞）قة غﾟ～غخ｀ية ﾟ｀غバص］ و 

 

 : Sub hymeniumهﾝ“بقة ت】ت هﾝ【±يبة -2

غﾟغ｀÷≠ة مك｝カة カ±ي【ًا  ي ت≠『～ カ＋｝ س）＋يغﾟ『غﾟف｜وز غﾟ【اカبية ﾟ－ي｝ط غﾟ『｜غما و  ت『ك｝ف م［و 

 م『≠اسكًا ع｀ى جاカبギا ي『أﾟف م［ م【≠｝عة م［ غバ－ﾟيا غﾟ÷غي｜ةؼ

 

 :Hymeniumهﾝ“بقة هﾝ【±يبة -3

ي غﾟ＋｝ي÷バت غﾟ『ي ي『－｀｀ギا ت｜غﾞيب ع？ي≠ة ガ｝ف م［ ”بقة ق｜غصة م［ غﾟباثي～غت و تك

Cystidia  عي｜غت و×ﾟغParaphysis ت＋≠ل كل باثي～ة عادة ضتبعة ضب｝غس باثي～يةؼ 

 

 

 

 



 

138 
 

 
   Agaricusهﾝ－كل هﾝ÷）ه～ﾝ いف“～                                      

 

 
 ي］ضح هﾝ“بقات هﾝ÷ك］نه ﾝها  Agaricusفي ف“～  مكب～ ﾝ÷＝“قه هﾝغاص〕مق“ع          
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 ت＝］ غﾟ｜تبة ع～دًغ م［ غﾟع｝غئل م＞ギا:

1-Family: Agaricaceae 

 ت＝］ مع〕］ غﾟع｜غガي［ وت『÷ف باﾟ÷فات غドتية:تع～ ضガ］ عائ｀ة و 

 غﾟ｀｝ف غダس｝د ضو غﾟب＞ي ヂﾟب｝غس غﾟباثي～يةؼ ػ1

 ؼAnnulusوج｝د غﾟ）｝ؽ  ػ2

ة ظثغﾟة غﾟ＋امل  ػ3 ｛゚ギسStipe  ضج｜ﾟم［ غPeliusؼ 

 ح｜ةؼ Lamellaeغﾟ÷فائح  ػ4

:｛ガ ‥＜ج ［ガا ضギ＜ثة ضج＞اج مバعائ｀ة ثﾟغ ケ‖ガ ［＝ت 

 Agaricusج＝｜ 

ضﾞ｝غـ ≠｝غد غﾟ～باﾟية وغダوتغؽ غﾟ≠『ف±－ة وغダخ×اػ و ﾟﾟ【＞‥ م『｜م≠ًا في غﾟ『｜ػ غﾟغ＞ية باي。ي‘ ガ‖غ غ

【ﾟغ ［±】ﾟادر غ≠±ﾟكل يؤكل ب×غف فيغ×ﾟم〕｀ي غ え｜≠ ؼ ضحيا كل شع｝ػ［ﾟعاﾟية غ｜≠【ﾟج±اـ غダغ ｜ギ〔ًا تカ

سي≠ا في غダتغضي غﾟع×بيةر غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ضع≠اتガا ق÷ي｜ة تبقى ダياـ مع～ودة فقょؼ  ドدوغئ｜ و بギيئة 

( ي｝ـ م［ 3ػ2بأع～غد ガائ｀ة ت±قょ كاﾟ≠）｜ خバؿ طة بق｝ة ب）｜يقة غﾟفقاعة غﾟ≠ائية و ت＞）｀ق غダب｝غس غﾟباثي～ي

 وج｝د غﾟ【±］ غﾟ】≠｜えؼ

:‥＜】ﾟغ غ‖ギﾟ ابعة』ﾟغز غ｛カダم［ غ 

Agaricus campestris (Mushroom) 

Agaricus bisporus 

2-Family: Amanitaceae 

 ت『≠ي… ضف｜غد ケ‖ガ غﾟعائ｀ة باﾟ≠｝غصفات غﾟ『اﾟية:

 ث＞ائية غﾟ【اカبؼ (Trama)م＞ف÷｀ة ع［ غﾟ＋املر ك≠ا ت≠『｀〔 ت｜غما غﾟ÷فائح تك｝ف ح｜ة و  ػ1

 غﾟغバص］ ذغت ﾟ｝ف ضبي“ؼغダب｝غس و  ػ2
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 غﾟ｜ضج غﾟ？بعيؼ غﾟ＋امل م＞ف÷ل ع［ ػ3

 غダج±اـ غﾟ】≠｜ية غﾟ＞اض【ةؼغﾟ）｝ؽ ي〕ギ｜غف في غﾟ｀فافة و  ػ4

 م［ ضガ］ غダج＞اج غﾟ『ابعة ケ‖ギﾟ غﾟعائ｀ة ガ｝ ج＞‥:

 Genus: Amanitaج＝｜ 

ل ضع｀ى دتجة م［ غﾟ『）｝ت ت≠】ギا غカヅ±اف و ات غダوغئل غﾟ『ي ع｜فيع～ ج＞‥ غダماカي『ا ضح～ غﾟف）｜ي

م［ بي［ ج≠يع غﾟف）｜يات غﾟغ｀÷≠يةؼ مع〕］ غカダ｝غز ت＞≠｝ ت＋／ غダتد بギيئة عバقة ج‖تية 

Mycorrhiza ة ضج±امًا ف）｜يカ｛ش【اتمكドيئة ك『ل ح｝ؿ قاع～ة غギف）｜: ة خاتجية بﾟغ غ‖ガ غز｛カم［ ض 

 Amanita pholloidesف）｜ ك｜سي غﾟ≠｝ت 

 Amanita vernaف）｜ غバ≠ﾟؾ غﾟف『اؾ 

ضع）ي／ ケ‖ガ غダس≠اش カヂﾟ｝غز ع｀ى ضساج غﾟ）بيعة غﾟ±≠ية غﾟعاﾟية غﾟ『ي ي〕ガ｜ギا غﾟف）｜ؼ غダع｜غد 

ية  بعギا خ≠｝ؿ ضو ت｝قف غﾟكب～ وغえ‖ﾟ يؤدえ قيش ي『ب×كل ت×＞【ات ب～カية وإسギاؿ و ﾟ｀『±≠］ ت〕ギ｜ غダ゚و

ﾟتؼضخي｜ًغ ظ｛≠ﾟغ≠اش ث］ غヅى غ 

2-Order: Polyporales (Aphyllophorales) 

م－｀فات غﾟ＞باتات غﾟع×بية حي＼ ضغ｀بギا ت。ي‘ بة ت｀عب دوتًغ في ت＋｀ل غダخ×اػ و ضف｜غد ケ‖ガ غﾟ｜ت ػ1

ات غﾟ〕ل م±ببة ギﾟا カباتفل ع｀ى ضش【ات غﾟغابات و م＞ギا ت『） م『｜م≠ة غﾟ≠。ي×ة غي｜ ضف بع＝ギا

 え｜（ﾟوت غ‖】ﾟضم｜غد تعف［ غ Soft root-rotؼ 

 ثق｝ػ خي×｝مية ك】ي｜ة في ج±］ غﾟف）｜ؼغﾟ）بقة غﾟ－÷يبة تقع دغخل  ػ2

ضح【امギا غي｜ ضف مع〕］ ضカ｝غعギا تك｝ف ケ‖ガ غﾟ｜تبة م『باي＞ة في ضشكاギﾟا و غダج±اـ غﾟ】≠｜ية ダف｜غد  ػ3

ة ع｀ى غﾟ＋امل غﾟباثي～えؼضج±امギا غﾟ】≠｜ية بギيئة ق｀＞±｝ة   ج｀～ية ضو ف｀ي＞ية ضو خ×بية س≠يكة م＋≠゚｝

 ت＝］ ケ‖ガ غﾟ｜تب ع～دغ م［ غﾟع｝غئل م［ ضギ≠ガا:
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1-Family: Polyporaceae 

ذド 〕ﾟح『｝غش ضج±امギا غﾟ】≠｜ية و  Pore fungiتع｜ؼ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟعائ｀ة باﾟف）｜يات ذغت غﾟ】ق｝ػ  ػ1

【ﾟيبة و ع｀ى غ÷－ﾟبقة غ（ﾟي تب）［ با』ﾟاً ق｝ػ غカت±≠ى ضحيا ・｜ﾟف）｜يات غﾟية باShelf fungi 

 ضو غﾟ≠〕｀ةؼ ي＼ تأخ‖ غダج±اـ غﾟ】≠｜ية شكل غﾟ｜ؼح

 خ×بيًا غو ف｀ي＞يًا ضو ج｀～يًاؼ بي｜ة غﾟ＋【］ ب±بب غس『≠｜غت ガ｛≠カا غえ｛＜±ﾟر ق｝غمギاغダج±اـ غﾟ】≠｜ية ك ػ2

 ［ غﾟ±）ح غﾟ～غخ｀ي ﾟ『｜غﾞيب غカب｝بية تف『ح ﾟ｀－اتج ت±≠ى غﾟ】ق｝ػؼب）غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة ت ػ3

 ت±بب ギﾟا ضم｜غضًا カباتيةؼبات و ت÷يب ضش【ات غﾟغا ػ4

 ؼPolyporusت＝］ غﾟعائ｀ة غﾟع～د م［ غカダ｝غز م［ ضギ≠ガا ج＞‥ 

 

 Genus: Polyporusج＝｜ 

يع～ ガ‖غ غﾟ【＞‥ م［ غダج＞اج غﾟ×ائعة في غﾟعاﾟ］ ي＝］ غﾟع～ي～ م［ غカダ｝غز غﾟ『ي ت±بب ت｀فًا كبي｜ًغ 

غえ‖ﾟ ي±بب تعف［  Polyporus sulphurousل غﾟف）｜ ى غダش【ات م】ヂﾟخ×اػ م［ خバؿ ت）ف｀ギا ع｀

ج‖وز ضش【ات غﾟغابات غﾟ≠『±اق）ة  ي）｀ق ع｀يヴ ع｜ガ｝ف غﾟكب｜ي／ ي×اガ～ ب｝ض｝ح ع｀ىط و ضش【ات غﾟب｀｝ 

شك｀カ ヴ÷ف دغئ｜え ت｝ج～ ت｜غﾞيب غカب｝بية بギيئة ثق｝ػ ع｀ى ﾟ｝ف غﾟ【±］ غﾟ】≠｜え ضصف｜ كب｜ي『ي و  يك｝ف و 

ﾟح غ（±ﾟاتجغ－ﾟغ ｛＋カ وتك｝ف مف『｝حة え～باثيﾟغ え｜≠【ﾟغ ［±】ﾟمب）＞ة ب）بقة خ÷يبةؼو  ±ف｀ي م［ غ 
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 Polyporusف“～ 

 

 Family: Hydnaceae-2عائﾞة  

 ت～عى ضي＝ًا باﾟف）｜يات غﾟق＞ف‖ية ضو ف）｜يات غギﾟاي～カ｝ـؼ ػ1

ة ع｀ى ب｜وثغت ضو ضش｝غؾ ت×ب ػ2 ヴ غダس＞اف تغ）ي غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة غﾟ）بقة غﾟ－÷يبة تك｝ف م＋≠゚｝

 م『【ギة カ＋｝ غダسفلؼو 

‖ تك｝ف م｜جاカية غﾟ×كل ضو ش＋≠ية غダج±اـ غﾟ】≠｜ية تأخت－『｀ف ضشكاؿ ضج±امギا غﾟ】≠｜ية فギي ظما  ػ3

 ギﾟ‖غ غﾟ±بب ド ت÷ادؼ ケ‖ガ غﾟف）｜يات باس『≠｜غتؼع～ة س＞｝غت ح『ى ت＞＝ج و 

ئ｀ة ت。ي‘ ع｀ى ضش【ات غﾟ÷＞｝ب｜يات ت。ي‘ ع｀ى غダتد ضو ع｀ى غダخ×اػ بع“ ضف｜غد ケ‖ガ غﾟعا ػ4

 غﾟ｜”بةؼوت＞≠｝ جي～ًغ في غﾟبيئات غﾟباتدة و 
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 ケ‖ギابعة ب』ﾟج＞اج غドعائ｀ة ج＞‥:م［ غﾟغ 

Genus: Hydnum 

 Hydnumغﾟف）｜يات غﾟ『ي ت。ي‘ في غダتغضي غﾟ－×بية غﾟ～باﾟية ي＝］ カ｝عًا وغح～ًغ ガ  ｛ガ｝ م［و   

repandum بعة？ﾟي تؤكل وغ』ﾟف）｜يات غﾟم［ غ ｛ガف و｛ガ｜عﾟغ ヴية تك｝ف ；ب。ية ي×ب｜≠【ﾟج±اـ غダذغت غ 

＋ﾟ يج±カょضو ح｜شفي ب±ي ‥≠｀≠ﾟاع］ غカ ي｜ة  ≠ي【كﾟا”ق غ＜≠ﾟاـ ي『｝غج～ في غ】حダش｝غؾ م－『｀فة غダغ

 غダش【اتؼ

 

 

 Hydnum ف“～
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 Deuteromycotaهﾝف“～يات هﾝ＝اق±ة                          
 Haveم『ع～دة  غج～غدضえ ضف ギﾟا م÷ادت  ケ‖ガPolyphyletic غﾟف）｜يات ك≠【≠｝عة  『ب｜تع

multiple ancestral sources ド ｜ف）｜ياتر ت『كاثﾟض≠［ م≠｀كة غ  〕ﾟ‖ﾟ اギؿ دوتة حياتバج＞±يًا خ
 Mitosporicضو  Anamorphicك≠ا ت±≠ى غي＝ًا  Imperfect fungiت±≠ى باﾟف）｜يات غﾟ＞اق÷ة 

fungi اガع｝بة غع『بات÷ﾟم［ غ 〕ﾟ‖ﾟ う｜عب غخ×ﾟ う｜غز ضخ｛カى ضﾟا ت『قاتػ ضو تع｝د ظギغع｛カؼ ضغ｀ب ض
ب ضカ｝غعギا ت。ي‘ ع｀ى غﾟياب±ة ضغ｀ ؼForm phylumغﾟع｀≠اش  ～ガاﾞ×。بة ح？ي？يةر ギﾟ‖غ غﾟ±بب يع

＞اش غﾟق｀يل م［ ضカ｝غعギا تك｝ف مائية غﾟ≠。ي×ةؼ ضشاتت غﾟ～تغسات غﾟ【…يئية ظﾟى ضف ضق｜ػ غﾟ×عب 】باس『
 ｛≠】≠ﾟغ ケ‖ギﾟ ف）｜يةﾟكي±يةر و غﾟف）｜يات غﾟي غガ بع“ غآخ｜ عةﾟار غギﾟ ي～يةカ｛كﾟغت غ｛”ダغ ヴاب×』ﾟ 〕ﾟذ

 يةؼيع｝د ظﾟى غﾟف）｜يات غﾟباثي～

تية مギ≠ة غق『÷اديًا م】ل ﾟ｀ع～ي～ م［ ケ‖ガ غﾟف）｜يات ضガ≠ية غق『÷ادية ظذ ي±بب بع＝ギا ضم｜غد カبا
カドم｜د غ【ﾞب｝ؿ و ＞｜غ‖ﾟى فق～غف ｝ث وضم｜غد غﾟظ う…ي ق～ يع±＜】ﾟكاث｜ غ』｀ﾟ اガبب في غف『قات±ﾟاؼ ظف غガ｜غي

في［ ﾟ｀〕｜وؼ ×『ك［ غي｜ ميباﾟ≠قابل ق～ يك｝ف غﾟباح】ケ‖ガ غﾟ÷فة خバؿ م｜ح｀ة غﾟ『）｝ت ケ‖ギﾟ غﾟف）｜يات 
غﾟ『ي م［ غﾟف）｜يات غﾟ＞اق÷ة و  カ｝عاً  1500تؤدえ ظﾟى غﾟ『كاث｜ غﾟ【＞±ير ガ＞اؾ ما يقاتػ  غف غﾟ『ي ي≠ك［

カق｀ギا ظﾟى غﾟ×。بة غﾟ－اصة بギار ケ‖ギﾟ 〕ﾟ‖ﾟ ±بب غﾞ『×اؼ غﾟ）｝ت غﾟ【＞±ي ギﾟا و ب ガي في ت＞اق’ م±『≠｜
ﾟف）｜يات غس≠ي［ م－『｀في［ غس］ ج＞±ي و غド ［ج＞±يؼ غس 

｝ت غギﾟ え～±】ﾟا ب×كل خي｝ط جي～ة ）ﾟم≠｀كة غﾟف）｜يات ب±بب ضف غص＞ف／ ケ‖ガ غﾟف）｜يات ض≠［ 
غﾟ－｀يةر  ガ｝ م｝ج｝د في غﾟف）｜يات غﾟكي±ية وغﾟباثي～ية وق～ يك｝ف غﾟ】اﾟ｝ج ضحادえ غﾟ『ك｝ي［ مق±≠ة ت×بヴ ما

 ؼﾞErect conidiophores≠ا ضギカا تك｝ف ح｝غمل ك｝カي～ية قائ≠ة 

غي｜ ف｜عةر مق±≠ة ب＋｝غج… و ب±ي）ة ضو م『ق～ تك｝ف غﾟ＋｝غمل غﾟك｝カي～ية ق÷ي｜ة ضو ”｝ي｀ةر 
ド ي～ي مق±≠ةر مف｜دة ضو م『【≠عة ب×كل ث≠اتカ｛ي～ية ضو ج＞±ية طح｝غمل كカ｛ة م｜كبة( ب×كل （في｜ة ك

 ك｝カي～ية ضو وسادة ف）｜ية ضو ب×كل بك＞ي～ياؼ ﾞ｝ي≠ة
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 ت±＝يف هﾝف“～يات هﾝ＝اق±ة هع「÷ادها عﾞى هﾝ±فات هﾝاج＝＋ية

I- Class: Coelomycetes 

 ガ≠ا:ي＝］ غﾟ÷ف تتب『اف 

1-Order: Sphaeropsidales 

 ت『≠ي… ضف｜غد غﾟ÷ف باﾟ÷فات غﾟ『اﾟية:

تك｝ف ضف｜غدケ ضوعية بك＞ي～ية قاتوتية غﾟ×كل ذغت ف『＋ة ”بي。ية ضو ب～وف ف『＋ةر م＞ف÷｀ة ضو 
ق～ تك｝ف بع“ ضف｜غدケ ح｝غمل ك｝カي～ية ب±ي）ة ضو م『ف｜عةر غﾟك｝カي～غت ر و Stromaم『÷｀ة ب＋×ية ف）｜ية 

≠ة ضو غي｜ مق±≠ة ح±ب カ｝ز غﾟف）｜ر ت＝］ غﾟ｜تبة ع～ة ع｝غئل م＞ギا ع～ي≠ة غﾟ｀｝ف ضو م｀｝カةر مق±
Family: Sphaeropsidaceae  ًا تك｝ف ث≠اتغガق｝غـ  ضف｜دغﾟف قاتوتية ج｀～ية غ｛｀ﾟب×كل بك＞～يا س｝دغش غ

 Sphaeropsisر Phomaر Septoriaر ガDiplodia×ةر ضشギ｜ غダج＞اج 

 
Phoma 

   
Sphaeropsis       
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2-Order: Melanconiales 

ド ب『ك｝ي［ ث≠ات ケك｝ي≠ة غ ت『≠ي… ضف｜غدﾟغز غ｛カج＞±ية م［ ضﾟي～ية كカ｛Acervulus  ق～ تك｝ف ح｝غمل و
｝カي～غت كﾟت＋≠ل غج＞ب غآخ｜ ب÷｝تة م…دح≠ةر و  غﾟ｝غح～ب±ي）ة م＞ف÷｀ة ضو م｜تبة و ة ق÷ي｜ة カ｛ﾞي～ية مف｜د

ي｜ مق±≠ة م［ ضما ب÷｝تة مف｜دة ضو بギيئة سバسل ب±ي）ة باﾟك｝カي～غت ع～ي≠ة غﾟ｀｝ف ضو م｀｝カة مق±≠ة ضو غ
｜ياتギا ت±بب ضم｜غضًا ﾟ｀＞باتات م】اؿ ع｀ى ذﾟ〔 ف）｜ ）ف Family: Melanconiaceaeضガ］ غﾟع｝غئل ガي 

Colletotrichum  ث｛＜ﾞغ｜【カドي±بب م｜د غ え‖ﾟغAnthracnose  اف】カباذﾟقي وغ｜ﾟع｀ى غ
ياو   ؼغﾟفاص゚｝

 
 

II-Class: Hyphomycetes 

ضو ع｀ى ح｝غمل ك｝カي～ية م『－÷÷ةر  ي＝］ ضف｜غدًغ تك｝ف ك｝カي～غت ع｀ى ح｝غمل ع～ي≠ة غﾟ｀｝ف 
ضو  Sporodochiumتك｝ف ب±ي）ة مف｜دة ضو م｜كبة بギيئة وسادة سب｝تية  ضما ضف  غﾟ＋｝غمل غﾟك｝カي～ية

 ؼSynnema（في｜ة ك｝カي～ية 

 غﾟ『ي ت＝］ ع～ة ع｝غئل م＞ギا: Order: Monilialesي＝］ غﾟ÷ف ع～دًغ م［ غﾟ｜تب م＞ギا تتبة 

1-Family: Moniliaceae 

ガي ضﾞب｜ عائ｀ة ت＝］ ج≠يع غﾟف）｜يات غﾟ＞اق÷ة غﾟ『ي ت『ك｝ف فيギا غﾟك｝カي～غت ع｀ى ح｝غمل و 
カ｛ﾞي～ية ع～ي≠ة غﾟ｀｝فر م＞『〕≠ة في ت｜غﾞيب ث≠｜ية معي＞ة ضو ت『ك｝ف ب÷｝تة مباش｜ة ع｀ى خي｝ط ف）｜ية 
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وغカヅ±اف  ع～ي≠ة غﾟ｀｝فر مع〕］ ضف｜دغガا تمية غﾟ≠。ي×ة ظド ضف ع～دغ ق｀يバً م＞ギا ي『）فل ع｀ى غﾟ＞باتات
 ﾟ＋ي｝غفؼ غو 

غﾟ≠±بب ﾟ≠｜د غﾟ『عف［ غﾟع＞قي  Botrytisف）｜ و  Verticilliumضم】｀ة ع｀ى م≠｜ضات غﾟ＞بات: ف）｜ 
 ﾟ｀ب÷لؼ

 
Botrytis 

 

2-Family: Dematiaceae 

ك｝カي～غت دغﾞ＞ة غﾟ｀｝فر مع〕≠ギا تمية ح｝غمل ك｝カي～ية و دガا باح『｝غئギا ع｀ى غ…ؿ ف）｜え و غف｜ ت≠『اث ض
ر Cladosporiumغカヅ±اف ضم】｀ة: وغﾟ＋ي｝غف و  غﾟ≠。ي×ةر بع＝ギا ي『）فل ع｀ى غﾟ＞باتات

Helminthosporium رAlternaria solani ［”ا≠（ﾟبك｜ة ع｀ى غ≠ﾟف＋ة غ｀ﾟي±بب م｜د غ え‖ﾟر غ
Early blight diseaseؼ 
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     Helminthosportum                       Alternaria solani  

 

3-Family: Tuberculariaceae 

ة ع｀ى ح｝غمل ك｝カي～ية ق÷ي｜ة مك｝カة  ت＝］ غダف｜غد غﾟ『ي ت≠『اث بك｝ف غﾟك｝カي～غت فيギا م＋≠゚｝
”في｀يات カباتية غえ‖ﾟ ت＝］ ضカ｝غعヴ تميات و  Fusariumر م】اؿ ف）｜ Sporodochiumوسادة سب｝تية 

ﾟع～د م［ غﾟ＞باتات م】ل  Damping offغﾟ≠±بب ﾟ≠｜د غﾟ‖ب｝ؿ  Fusarium oxysporumم】ل غﾟ＞｝ز 
 غﾟ）≠ا”ةؼ

 

III-Class: Mycelia sterilia 

تك｝ف ب×كل خي｝ط ع？ي≠ة ت『كاث｜ غﾟ『ي ド تك｝ف ضب｝غغًا ドج＞±ية و  ي＝］ م【≠｝عة م［ غﾟف）｜يات
ド  ｛ية اسج＞±يًا ب｜】＋ﾟج±اـ غダة غ”Sclerotia  〕ﾟى مايك｝تغي…غر ضم】｀ة ع｀ى ذﾟضو ظRhizoctonia 

solani باتاتؼ＜ﾟع～ي～ م［ غ｀ﾟ ب｝ؿ‖ﾟد غ｜≠ﾟ بب±≠ﾟغ 
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Rhizoctonia  Rhizoctonia sclerotia                                     
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 ت±احبات هﾝف“～يات                                
    ﾞ【’Lichensب )هاش＝ات( –هﾝف“～  

غドش＞ات ガي غحياش م…دوجة ت『اﾟف م［ غث＞ي［ م［ غドحياش غﾟ≠－『｀فة ك｀يًا وガي عباتケ ع［ 
 え｜（فﾟعاي‘ غ』≠ﾟبا え｜（فﾟش غ…】ﾟف م［ ف）｜ و”＋｀بؼ ويع｜ؼ غ ت÷احب ثاب／ وم～ع］ ذغتيا م゚ؤ

mycobiont   ي｀ي【≠』ﾟعاي‘ غ』≠ﾟبي با｀＋（ﾟك｝ف غ≠ﾟويع｜ؼ غphotobiont  ؼ 

ﾟ）｜ؼ غﾟف）｜え وفي بع“ غﾟ＋اドت ق～ ي〕ギ｜ غドش［ ي≠ك［ ﾟ｀）｜ؼ غﾟ）＋｀بي غﾟ＞≠｝ ب≠ع…ؿ ع［ غ
ؼ وم［ غﾟ＞احية غﾟ｝（ي：ية Chimerasوج｝د ضﾞ】｜ م［ ”＋｀ب وغح～ وفي ケ‖ガ غﾟ＋اヴﾟ ي±≠ى باﾟكاي≠ي｜غت 

يقـ｝ غﾟ）｜ؼ غﾟ『≠】ي｀ي ب÷＞ع غ‖غئヴ ب＞ف±ヴ بع≠｀يヴ غﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي في حي［ ي＋÷ل غﾟ）｜ؼ غﾟف）｜え ع｀ى 
ع｀يヴ ع［ ”｜يق غﾟ『）فل وب‖ﾟ〔 تك｝ف غドش＞ات عباتة كائ［ ما ي＋÷ل  ガ‖غ غﾟغ‖غش ب）｜يقヴ غﾟ『｜م］ وカادتغً 

غذ ي＋÷ل ع｀ى غ‖غئヴ م［ غﾟ）｜ؼ غﾟ）＋｀بي ب｝سا”ة م≠÷ات ي｜س｀ギا   ガbiotrophي ب『غ‖يヴ حي｝ية 
 غﾟى دغخل غバ－ﾟيا غﾟ）＋｀بيةؼ

م［ غﾟ＞احية غﾟف±｀【ية ガ＞اؾ فائ～ة م『بادﾟة بي［ غﾟف）｜ وغﾟ）＋｀ب في غドش［ غذ ي＋÷ل غﾟف）｜ ع｀ى 
［ غﾟ）＋｀ب وك‖ﾟ〔 ع｀ى م｜كبات カ『｜وجي＞ية ع＞～ما يك｝ف غﾟ）｜ؼ غﾟ）＋｀بي م［ غﾟ）＋اﾟب غﾟك｜ب｝ガي～تغت م

غﾟ－＝｜ غﾟ≠…تقة طغحياش م】ب『ﾟ ヴ｀＞『｜وجي［( وباﾟ≠قابل ت｝ف｜ تع＝ية غﾟف）｜ غﾟ＋≠اية ﾟ｀）＋｀ب م［ غドض｜غت 
غﾟفي…ياوية ドسي≠ا ت＋／ （｜وؼ غﾟ＋｜غتة غﾟ≠『）｜فة ك≠ا يع≠ل غﾟف）｜ ك≠｜شح غو ف｀『｜ ض～ غض｜غت غドشعة 

ة غﾟ×～ة ف＝バ ع［ ；ياـ غﾟف）｜ ب＞قل غﾟ≠اش وغﾟع＞اص｜ غﾟ≠ع～カية م】ل غﾟف±ف｝ت غﾟى غﾟ）＋｀ب في غドش［ عاﾟي
وم［ جヴ』ギ فق～ ي±『｀］ غﾟ）＋｀ب غドش＞ي ف＝バت カ『｜وجي＞ية وبع“ م｝غد غﾟ＞≠｝ م≠ا ي＋ف… غو ي×【ع ع≠｀ية 

 غﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي في غﾟ）＋｀ب ؼ

 تق＋ي〕 هاش＝ات

عاﾟ］ وド ت｝ضع غドش＞ات في ق±］ م±『قل غذ ك】ي｜غ غﾟف）｜يات غﾟ≠ع｜وفة في غﾟ 5/ 1ت＝］ غドش＞ات 
ما ت｝ضع ض≠［ غﾟف）｜يات ドف カ≠｝ غﾟف）｜ ガ｝ ضس｜ز م［ カ≠｝ غﾟ）＋｀ب وغف غﾟف）｜ ي×غل مع〕］ ج±］ 
غドش［ ف＝バ ع［ غف ماي±｀ي｝ـ غﾟف）｜ يك｝ف شبكヴ ت『ك×ف ب～غخ｀ギا غバ－ﾟيا غﾟ）＋｀بية وغف غドج±اـ 

 غﾟ『كاث｜ية في غドش［ ガي ذغت ”بيعة ف）｜يةؼ
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وش≠ل ガ‖غ غﾟ『ق±ي］ كل م［ غﾟف）｜يات  1983وج≠اع『ヴ عاـ     Hawksworthغﾟعاﾟ］  تق±ي］
 وع｀ى غﾟ＞＋｝ غﾟ『اﾟي:  غドش＞ية وغي｜ غドش＞ية معاً 

Ascomycota 

Basidiomycota 

Deuteromycota 

 ؼCyanophytaو Chlorophytaضما غﾟ）＋اﾟب غﾟ『ي ت｜غفق غドش［ ف『ع｝د غﾟى 

 〕’［÷ﾝبيعة وه“ﾝه 

ガ｛≠カا （｜وؼ غﾟب｜ودة وغﾟبيئة غي｜ غﾟ≠｀｝ثة وغドماﾞ［ غﾟ｜”بة ق｀ي｀ة غﾟ≠）｜ تف＝ل غドش＞ات في 
وتغ）ي غح『ياجاتギا غع『≠ادغ ع｀ى غﾟ｝سょ غﾟ＞امية ع｀يヴؼ バﾟش＞ات غﾟق～تة ع｀ى غس『ي）اف م｝غ”［ بيئية 
م－『｀فة م≠ا جع｀ギا وغسعヴ غカド『×ات في غﾟعاﾟ］ وتك≠［ غドسباػ في م。ي×『ギا غﾟ『كاف｀ية و”｜ؽ تكاث｜ガا 

 وم『ギا ﾟ｀『）｜ؼ في دتجات غﾟ＋｜غتة وغﾟ｜”｝بةؼغﾟكفؤة ومقا

 تق±］ غドش＞ات ع｀ى غساج غﾟ≠｝”［ غﾟ）بيعي غﾟى خ≠±ة م【اميع: 

 : وガي غドش＞ات غﾟ＞امية ع｀ى غﾟ÷－｝ت غﾟ【｜دغش في غﾟ≠＞ا”ق غﾟباتدةSaxicolous ؼ1

 : وガي غドش＞ات غﾟ＞امية دغخل غﾟ÷－｝ت غو غﾟ『｜غﾞيب غドس≠＞『يةEndolithic ؼ2

 غﾟ＞امية ع｀ى س）ح غﾟ『｜بة: وガي غドش＞ات Terricolous ؼ3

 : وガي غドش＞ات غﾟ＞امية ع｀ى غドوتغؽ غﾟ＞باتية في غﾟ≠＞ا”ق غドس『｝غئيةFolicolous ؼ4

: وガي غドش＞ات غﾟ＞امية ع｀ى ج‖وز غドش【ات في غﾟ≠＞ا”ق غドس『｝غئية Corticolous ؼ5
 وشبヴ غドس『｝غئيةؼ
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 هﾝ÷）ه～ هﾝ【اثجي ﾞﾝ』اﾝ］ح 

فギي عادケ ب｀｝ف تمادえ غو غخ＝｜ وق～ تك｝ف باﾟ｝غف  ت〕ギ｜ غドش＞ات تغاي｜غت في غشكاギﾟا وغﾟ｝غギカا
 ｛≠＜ﾟغ ょا ب｝سギﾟا و”بيعة غت÷اガ｜ギ〔ش＞ات ع｀ى غساج مドي وغح≠｜(ؼ وتق±］ غﾟطغصف｜ر ب｜تقا う｜غخ

 غﾟى:

 Crustos Lichensهش＝ات ق－～ية  .1

ت〕ギ｜ ثاﾟ｝سا ب×كل ق×｜ة ت；يقヴ م＞ب±）ة وي『÷ل ج…شケ غﾟ±ف｀ي وبق｝ة ب±）ح وسょ غﾟ＞≠｝ م】ل 
 ｀ف غドش【ات غذ ドي≠ك［ ف÷｀ヴ ع［ غﾟ｝سょ دوف ت＋）ي≠ヴؼغﾟ÷－｝ت وغﾟ＋÷ى وق
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 Foliose Lichensهش＝ات وث・ية  .2

وガي ذغت ثاﾟ｝ج م＞ب±ょ ع｜ي“ ي×بヴ غﾟ｝تقة غﾟ＞باتية غﾟ【افة س）＋ヴ غﾟع｀｝え مف÷’ وب｀｝ف 
ف م［  تمادえ غو غخ＝｜ تمادえ وس）＋ヴ غﾟ±ف｀ي غبي“ غﾟ｀｝ف ي『÷ل ب｝سょ غﾟ＞≠｝ ب｝سا”ة ت｜كيب م゚ؤ

 ケغشبا ヴايفات ت×بガوتؼ‖】ﾟغ 

 Fruticose Lichensهاش＝ات هﾝ』÷～ية هو هﾝع－بية  .3

وガي ذغت ثاﾟ｝ج معق～ ج～غ ك】ي｜ غﾟ『ف｜ز وف｜وعヴ ش｜ي）ية غو غس）｝غカية غﾟ×كل ﾟك＞ヴ غي｜ م『≠ي… 
 غﾟى س）＋ي［ （え｜ギ وب）＞ي وي『÷ل ب｝سょ غﾟ＞≠｝ ب｝سا”ة ق｜خ م＞ب±ょؼ 

 Squamous Lichens, Dimorphic Lichensهاش＝ات هﾝ】～ش．ية وث＝ائيه هﾝ－كل  .4

 

 هﾝ「～كيب هﾝ／هخﾞي ﾝاش〔:

 تق±］ غドش＞ات غس『＞ادًغ غﾟى ت｜كيبギا غﾟ～غخ｀ي غﾟى م【≠｝ع『ي［:
 :Homoiomerous Lichens هاش＝ات هﾝ÷「『ان＋ة هﾝ「～كيب هﾝ／هخﾞي .1

وガي ذغت ثاﾟ｝ج ب±يょ في تع＝ي『ヴ وغغ｀بギا م［ カ｝ز غドش＞ات غﾟق×｜ية ي『｜كب غﾟ】اﾟ｝ج 
في ケ‖ガ غドش＞ات م［ ك『｀ة مفككة غﾟ＋ياﾞة م［ غギﾟايفات غﾟف）｜يةر ت『｝ثز خギﾟバا غバ－ﾟيا 
غﾟ）＋｀بية ب÷｝تة غي｜ م＞『〕≠ة وذﾟ〔 في مادة بي＞ية جيバتي＞ية ضص｀ギا م［ غﾟف）｜ طﾞ≠ا 

 ‥＜】ﾟفي غCollema ؼ) 

 :Heteromerous Lichensغي～ هﾝ÷「『ان＋ة  هﾝ「～كيب هﾝ／هخﾞي هاش＝ات  .2

وガي ذغت ثاﾟ｝ج معق～ ج～ًغ ع｀ى م±『｝う غﾟ『ع＝ية غذ ي『≠ي… عادة غﾟى ضتبعة م＞ا”ق 
( 95وي＞＋÷｜ وج｝د غﾟ）｜ؼ غﾟ『≠】ي｀ي طغﾟ）＋｀ب( في م＞）قة م＋～دة م［ غﾟ】اﾟ｝ج طشكل 

 وケ‖ガ غﾟ≠＞ا”ق ガي:

 :Upper Cortexهﾝق－～ة هﾝعﾞيا  - غ

يا غﾟ±≠يكة غﾟ｝غ；ية م［ ثاﾟ｝ج غドش［ وカ＞『〕］ غﾟف）｜ية في ケ‖ガ وガي غﾟ）بقة غﾟع｀
غﾟ）بقة ب÷｝تة غف？ية ﾟ＋～ ما م『－‖ة شكل カ±يج م＋ك］ غﾟ＋ياﾞة 

Pseudoparanchymaتع≠ل ك＞±يج ب×｜ةؼ ヴ＜اتجية م－ﾟبقة غ（ﾟر غ 
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ゆ - بيةﾞ【“ﾝقة ه“＝÷ﾝه Algal Zone: 

غバ－ﾟيا غﾟ）＋｀بية ケ‖ガ غﾟ≠＞）قة ت｀ي غﾟق×｜ة غﾟع｀يا وتك｝ف ب｀｝ف غخ＝｜ م…تؽ وت｝ج～ 
ﾟ｀）＋اﾟب غﾟ－＝｜ غو غﾟ±اي＞｝بك『｜يا بي［ ガايفات مفككة غﾟ＞±【ة في ケ‖ガ غﾟ≠＞）قةؼ 
وت≠】ل ケ‖ガ غﾟ≠＞）قة م｝قع غﾟب＞اش غﾟ＝｝ئي في غドش［ وفي بع“ غカダ｝غز ي≠ك［ 

 مバح〕ة وج｝د م≠÷ات غﾟف）｜ دغخل غバ－ﾟيا غﾟ）＋｀بية في ケ‖ガ غﾟ≠＞ا”قؼ

 :Medula هﾝ＝【اس -ج                    

وガي ضوسع م＞）قة في غﾟ】اﾟ｝ج وت＋『ل م｝قعًا م｜ك…يًا ・يヴ وت『÷ف غギﾟايفات                   
غﾟف）｜ية في ケ‖ガ غﾟ≠＞）قة باギカا ذغد ج～تغف س≠يكة وت＞≠｝ بات【اガات م－『｀فة م＞『〕≠ة 

 ب×كل カ±【ة مفككة ت＝］ م±افات بي＞ية طضو ف｜غغات( ك】ي｜ةؼ

 

 :Lower Cortex هﾝق－～ة هﾝ＋فﾞى -د               

وت≠】ل غﾟ≠＞）قة ﾟ±ف｀ى م［ ج±］ غドش［ وت＝］ ガايفات ف）｜ية ب｝ضع غفقي                   
وت＞『〕］ ب×كل カ±【ة م＋ك≠ة غﾟ＋ياﾞة وت｜سل م［ س）＋ギا غﾟ±ف｀ي غشباケ غﾟ【‖وت 

( ت】ب／ غドش［ ع｀ى وسょ غﾟ＞≠｝ؼ وتف『ق～ بع“ rhizinaeطي）｀ق ع｀يギا م÷）｀ح 
 〕ﾟايفات وتبع ذギﾟا ص＋يفة ت；يقة م［ غギ｀＋قة وت＋ل م（＜≠ﾟغ ケ‖ガ ش＞اتドغز غ｛カض

طضえ ثاﾟ｝ج فاق～ غﾟق×｜ة غﾟ±ف｀ى( ك≠ا  Hypothallusي｝صف غﾟ】اﾟ｝ج باヴカ ت＋『ي 
 في غドش＞ات غﾟق×｜ية وغドش＞ات غﾟ】≠｜يةؼ
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 كاث～ في هاش＝ات」ﾝه 
 ف＝バ ع［ غﾟ『كاث｜ غﾟ－اخ بكل م［ غﾟ）｜ؼ غﾟ）＋｀بي وغﾟ）｜ؼ غﾟف）｜え  ت『كاث｜ غドش＞ات خ＝｜يا

 غﾟ『كاث｜ غえ｜＝－ﾟ في غﾟ】اﾟ｝ج

غﾟى ق）ع بع｝غمل في…ياوية غو ب≠｝ت وتف±خ  Fragmentation ’～يقه هﾝ「『‖ؤ هﾝ』اﾝ］ح .1
غドج…غش غﾟق～ي≠ة م＞ヴ وغذغ ما غح『｝ت غﾟق）عヴ ع｀ى غﾟ≠ك｝カي［ غﾟ）＋｀بي وغﾟف）｜え فاギカا س『＞≠｝ غﾟى 

 وتع『ب｜ ケ‖ガ م［ غﾞفأ ”｜ؽ غﾟ『كاث｜ في غドش＞اتؼثاﾟ｝ج ج～ي～ 

وガي ت｜غﾞيب م～وتة صغي｜ة تمادية غﾟ｀｝ف ت『ك｝ف ع｀ى غﾟ±）ح   Soridia تك］ي〔 هﾝ＋］ثي／يا .2
 غﾟع｀｝ﾟ え｀】اﾟ｝ج وي＋『｝え غﾟ±｝تي～ي｝ـ غﾟ｝غح～ ع｀ى خ｀يヴ ”＋｀بية غو غﾞ】｜ م＋ا”ة بギايفات ف）｜يةؼ

ت『ك×ف ع｀ى غﾟ±）ح غﾟع｀｝ﾟ えبع“ وガي ت｜غﾞيب ب±ي）ة م『ف｜عة   Isidia تك］ي〔 هاسي／يا .3
 غドش＞ات وت『｜كب غドسي～يا م［ ガايفات ق×｜ية ت＋يょ بع～د ق｀يل م［ غバ－ﾟيا غﾟ）＋｀بيةؼ
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 هاه÷ية هﾝبيئية وهاق「±ادية ﾝاش＝ات
 هﾝ／وث هﾝبيئي  .1

غえ‖ﾟ ي『＋～ مع غﾟ≠اش ويك｝ف حام“ غﾟكاتب｝カي〔 غCO2  え‖ﾟي＞『ج ع［ ت＞ف‥ غドش＞ات غاث 
 ケ‖ギش＞ات وبドا غギبة ت＞≠｝ ع｀ي｜』ﾟك｝ف ”بقة ت；يقة م［ غ』ﾟ ت｛－÷ﾟيع≠ل ع｀ى غذغبة س）｝ح غ

 غﾟ）｜يقة ت＋｝ؿ غﾟ÷－｝ت غﾟ【｜دغش مع غﾟ…م［ غﾟى غاباتؼ
 م±／ث هﾝغ＼هظ  .2

م－『｀فة في بع“ غカ｝غز غドش＞ات صاﾟ＋ة ﾞバﾟل وت±『－～ـ ك≠÷ادت غ‖غئية カバﾟ±اف في غج…غش 
 غﾟعاﾟ］ؼ ك≠ا ت±『－～ـ بع“ غカ｝غز غドش＞ات ك≠÷ادت غ‖غئية ﾟ｀＋ي｝غカاتؼ
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 دوت ”بي  .3

غس『－～م／ غカ｝غز ك】ي｜ة م［ غドش＞ات ﾟ≠عاﾟ【ة غم｜غد م－『｀فヴ قبل （ギ｝ت ع｀］ غﾟ）ب غﾟ＋～ي＼ 
 وت×ي｜ غﾟ～تغسات غﾟى غف غドث｜ غﾟعバجي يع｝د ﾟ≠ادة غバﾟيك＞ي［ وم｝غد فعاﾟة غخ｜うؼ

 
 يةغカ『اج غﾟ≠＝ادغت غﾟ＋ي｝  .4

 
 دوت ص＞اعي  .5

 
ت±『－～ـ بع“ غドش＞ات في ص＞اعة غﾟ÷اب｝ف وغﾟع）｝ت وت±『－～ـ ك≠÷ادت ドصباس م－『｀فة  .6

 وك‖ﾟ 〕ﾟ～باغة غﾟ【｀｝د وفي ص＞اعヴ غﾟك＋｝ؿؼ

 
 دوتガا كك｝غشف ت｀｝ث بيئي .7

 

مギ≠ا في غﾟك×ف ع［ غﾟ『｀｝ث غﾟبيئي فギي ح±اسة ج～غ ﾟ｀≠｀｝ثات غﾟغاثية  ت｀عب غドش＞ات دوتغً  .8
وتف＝ل غﾟ＞≠｝ في بيئات غي｜ م｀｝ثةؼ وت±『－～ـ غドش＞ات في غﾟك×ف ع［ غﾟ≠｝غد   SO2م】ل 

 غﾟ≠×عة في غﾟ『｜بةؼ
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:هﾝ÷±ادث هﾝع～بية  

 وهﾝ÷ادة هﾝ－『ي～ية هﾝ÷ايك］ثهي‖ه ف“～يات تأثي～ (.2115 هاب～ه；ي÷ي ، ثام～ عب／ هﾝ－هي／ م】＋〔.) -1
 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici هﾝف“～ ع〔 هﾝ÷「＋بب هﾝ＼ب］ل م～ذ في هﾝع×］ية

 Lycopersicon esculentum هﾝ“÷ا’ة نبات في

(. عﾞ〕 هﾝف“～يات م“بعة 2116) عب／ هﾝ～جهق ح＋〔 وت］فيق د م】＋〔خاﾝ／  ، ب「］ل جي＝لضعﾞي-2
 بغ／هد.

 هﾝ「］جيع.هﾝ＼هﾜ～ة ﾞﾝ＝－～ و (. ت±＝يف وتق＋ي〕 هﾝف“～يات. 2112ش～يف، فياذ د )-3

 

 

  


