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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 السادسقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

Kingdom : Straminipla  

Phylum : Oomycota 

Class : Oomycetes 

Order : Peronosporales  

Family: Peronosporaceae  

 المميزات 

قتصر تتطفلها على نوع ٌهً عائلة اجبارٌة التطفل وهً تختلف عن سابقاتها بانها  -1

 معٌن من النباتات الراقٌة والتً تعٌش على سطح التربة .

 تصٌب النباتات بشكل زغب ، Downy mildewsتسبب مرض البٌاض الزغبً  -2

 ابٌض او رمادي .

 تعد هذه الفطرٌات من الفطرٌات الراقٌة ولعدة اسباب منها : -3

 التخصص باالصابة حٌث تصٌب انواع معٌنة من النباتات االقتصادٌة . - أ

 تسلك الحوافظ البوغٌة سلوك كونٌدة واحدة حٌث تنبت انبات مباشر. - ب

 رضٌة المعٌشة التحتاج الى الماء .تكون الغالبٌة العظمى ا - ت

تصنف اجناس هذه العائلة اعتمادا على طرٌقة تفرع الحامل الحافظً وطرٌقة انبات  -4

 الحوافظ البوغٌة .

تنتشر الخٌوط الفطرٌة بٌن خالٌا العائل بارسال ممصات مستدٌرة وفً بعض  -5

 االحٌان خٌطٌة او متفرعة الى داخل نسٌج العائل .
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على اسنان دقٌقة  الحوافظ السبورٌة تكون بٌضٌة الشكل او كروٌة وتكون محمولة  -6

وهً تفرعات الحوامل الحافظٌة وتكون قابلة للسقوط و  Stergmataاوذنٌبات 

 .مهمتها حمل الحافظة البوغٌة سهلة االنفصال 

رد الحوامل الحافظٌة محدودة النمو فهً تكون الحوافظ السبورٌة او الكونٌدات بمج -7

تتأثر  ون الحوافظ متساوٌة العمر تقرٌبا ، وهذه الحواملتمام نضجها ولذلك تك

بالرطوبة ولذلك فعند تعرضها للجفاف تنفصل الحوافظ السبورٌة بسهولة وتنتشر 

 بواسطة الرٌاح .

اجناس بتنوع تفرع الحومل هذه مٌز تضم هذه العائلة على عدد من االجناس وتت -8

  للحوافظ السبورٌة . 

 زات االجناس :ممٌ -9

 

1- Genus : Plasmopara viticola  

  الحوامل الحافظٌة متفرعة احادٌة الشعبة ، فروع الحامل واقسامها تكون زواٌا قائمة

 مع المحور الرئٌسً .

 ( 3-1التفرعات حقٌقٌة المحور وتنتهً الفروع واقسامها بعدد من الذنٌبات ) كل

 ذنٌبة تحمل حافظة بوغٌة واحدة .

  الحوافظ البوغٌة ٌكون بصورة غٌر مباشرة اي ان الحافظة تكون ابواغ انبات

 متحركة وتخرج االبواغ وتنمو الى غزل فطري جدٌد .

 مرض البٌاض الزغبً على العنب  هذا الجنس ٌسبب Downy mildew of 

grape  . 

 

2- Genus : Peronospora parasitica   

  والتفرعات الثانوٌة اٌضا ثنائٌة التفرع ،الشعب الحامل الحافظً متفرع تفرعات ثنائٌة 

  نهاٌات الفروع تكون مدببة حادة تشبه مخلب الطٌر تتدلى الى االسفل كل نهاٌة تحمل

 حافظة بوغٌة واحدة . 
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 . انبات الحافظة البوغٌة ٌكون مباشر 

 . هذا الجنس ٌسبب مرض البٌاض الزغبً على العائلة الصلٌبٌة 

 

3- Genus : Bremia lactuca   

  الحامل الحافظً متفرع تفرعات ثنائٌة الشعبة تنتهً الفروع واقسامها بتركٌب متسع

  Sterigmataٌحمل على حافته عدد من الذنٌبات   Saucer shapeٌشبة وعاء الشاي 

 . كل ذنٌبة تحمل حافظة بوغٌة واحدة 

 .انبات الحافظة البوغٌة ٌكون مباشر 

 خس ٌسبب هذا الجنس مرض البٌاض الزغبً على الDowny mildew of lettuce 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 الفطر تحت المجهر  

 

   peronospora parasiticaفطر                                
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 الفطر تحت المجهر

 plasmopara viticolaفطر                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفطر تحت المجهر

                                

  Bremia lactucaفطر                                           

 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي

 

 


