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 المحاضرة االولى

 الفطريات : نظرة عامة 

) مشتق المصطلح  Mycologyيعرف العلم الذي يعنى بدراسة الفطريات بعلم الفطريات 

يعني علم أو دراسة ( الذي  Logousعرهون فطري و  Mykesمن األغريقية ويتكون من شقين 

وتصنيفها  يهتم بدراسة الفطريات من حيث شكلها وتركيبها وتكاثرها ودورة حياتها وأنتشارها

 Pierواثارها الضارة والنافعة فضال عن أمكانية استغاللها لصالح األنسان ويعتبر عالم النبات 

Antonio Micheli  مؤسس علم الفطريات في حين يعتبر العالمAnton de bary  ابو علم

اذ أهتم  Plant pathologyوعلم أمراض النبات  Modern mycologyالفطريات الحديث 

لفطريات الهالمية واألصداء ومرض اللفحة المتأخرة على البطاطا .وقد اخذ علم الفطريات بدراسة ا

بالتقدم منذ بداية القرن القرن الحالي وذلك بفضل التوسع في طرق البحث العلمي حيث تشعبت 

الدراسات في هذا العلم واتسعت افاقها اتساعا كبيرا حتى صار من المتعذر ان يلم عالم واحد بجميع 

 شعبها .

) اي  Thallic( أنها كائنات حية ثالوسية  Fungus) مفردها  Fungiف الفطريات رتع

خالية من  Eukaryoticجسمها غير متميز ألى جذر حقيقي وساق و أوراق ( حقيقية النواة 

ريفها الدقيق لم يجر األتفاق عليه بين المختصين بوصف الفطريات تظهر عالكلوروفيل . على أن ت

وتشترك مع  cell wallتركة مع أحياء آخرى فهي تشترك مع النبات بوجود جدار الخلية صفات مش

( ومع الطحالب وبعض أنواع  Protozoa) أصلها من االوالي   Originالحيوانات باألصل 

 البكتريا بالجسم الثالوسي بل وحتى األنسان بوصفها أحياء حقيقية النواة ومختلطة التغذية . 

مليون نوع ألمشخص منها حوالي  1.5اع الفطرية في الطبيعة باكثر من يقدر عدد األنو

من مجموع األنواع المتوقعة ( . يتركز وجود األنواع المشخصة  %7نوع  ) اي حوالي  100.000

على المناطق األستوائية وشبه األستوائية . وتنتج الفطريات أعداد كبيرة من السبورات ) العرهون 

مليون سبور ( مما يجعلها موجودة في كل مكان ) في الهواء والماء  180تج الفطري الواحد قد ين

 Macrofungiوالتربة والنباتات والحيوانات ( . وتختلف الفطريات في الحجم . فمنها ما هو كبير 

ومنها ما هو مجهري  Trufflesوالكمأ  Mushroomsيرى بالعين المجردة مثل العارهين الفطرية 

Microfungi ال معظم الفطريات . وفي هذا الشأن يمثل الفطروهو ح Armillaria bulbosa 

 واحدا من أكبر وأقدم األحياء على األرض . 

ن الفطريات هي أكثر قربا للحيوانات من النباتات فهي نشأت من ومن الناحية التطورية فا

مليون سنة ( أمتلكت عبر الزمن التطوري جدران كايتينية على أن الفطريات ال  400أوالي قبل ) 

تشترك جميعها بصالت قرابة وهو ما تم التوصل إليه استنادا إلى مظهرها وتغذيتها وأنظمتها البيئية 

. 



تفرز الفطريات أنزيمات تكسر المواد العضوية ) تنتجها أحياء آخرى ( الى مواد ابسط  

قابلة لألمتصاص وعلى هذا االساس تعد الفطريات ) مع البكتريا ( من أهم المحلالت 

decomposers . وبالتالي من أهم عوامل تدوير الكربون في الطبيعة 

) تبادل  Symbiotic associations األنواع الفطرية تصاحبات تعايشيةتظهر اغلب 

( مع ضروب واسعة من  Parasitism, تطفل  Necrotrophic, نخرية  Mutualismمنفعة 

األحياء ) نباتات راقية . نباتات واطئة , طحالب , سيانوبكتريا وحيوانات مختلفة كبيرة ومجهرية 

للنبات والحيوان  مهمة Pathogensواألنسان ( . وتمثل بعض األنواع الفطرية ممرضات 

واألنسان فضال عن أن بعض األنواع الفطرية تتطفل على أنواع فطرية آخرى . تتوزع طفيليات 

فلها تصاحب قريب  Marine fungiالفطريات على مجاميع فطرية مختلفة , أما الفطريات البحرية 

الفطري ويعرف هذا التصاحب بالتعايش الطحلبي  Marine algaeجدا مع الطحالب البحرية 

Mycophycobiosis   . 

تشكل الفطريات جزء مهم من حياة األنسان فمنها ما هو مفيد لألنسان ومنها ما هو ضار 

يحصل عليه من الفطريات والذي انقذ حياة ماليين  Antibioticمضاد حيوي  Penicillinفالبنسلين 

الخبز والمشروبات الكحولية تستخدمها الماليين م شعوب العالم في صناعة  yeastsالبشر والخمائر 

فضال عن أن بعض الفطريات تستخدم كغذاء . وكعوامل في البحوث والدراسات العلمية . أما في 

الجانب الضار فتكفي الشارة الى ان الفطريات كانت سببا في اشهر المجاعات في تاريخ األنسان 

ل البطاطا بمرض اللفحة ( التي نجمت عن اصابة محصو 1851-1845مثل المجاعة األيرلندية ) 

. هذا اذا ما علمنا أن انواع من الفطريات تسبب أمراضا  Phytophthoraالذي سببه الفطر 

 مختلفة لألنسان مثل الحساسية وأألمراض الجلدية وحاالت التسمم الغذائي .

 األهمية البيئية :

لنسبة لالنسان تشكل الفطريات مجموعة مهمة من الكائنات التي أخذت أهميتها الفعلية با

خالل القرن الماضي , رغم أن التعامل معها قد بدأ منذ اآلف السنين دون الشعور الحقيقي بوجودها 

 . فهي تفيد األنسان في الكثير من األمور ويضر الكثير منها بمصالحه من جهة آخرى . 

الكربون فالفطريات مهمة ألنها تفكك المواد العضوية في التربة , وتدخل في حلقة عنصري 

واآلزوت وعناصر مغذية آخرى في المحيط الجوي , فتزيد خصوبة التربة ويدخل الكثير منها في 

ويدخل الكثير منها في عالقات مع  Lichensتعايشات مع الطحالب لتشكل ما يسمى باآلشنات 

ن التي لها دور كبير في تحسي Mycorhhizaجذور النباتات ليشكل ما نسميه بالفطريات الجذرية 

ومن جهة آخرى تمتلك بعض األنواع الفطرية قدرة كبيرة على تركيب مركبات تغذية تلك النباتات . 

لمعجنات وتحضير أنواع الجبن وفي صناعة اآلدوية كإنتاج رائعة وختلفة مهمة في الغذاء كصناعة ا

المضادات الحيوية وعقاقير طبية آخرى , وفي الصناعات الكيميائية كإنتاج حامض الليمون 

 والكحول . 



ولكن يسبب بعض الفطريات اآلخرى األمراض لألنسان والحيوان والنبات ليس فقط عن 

طريق المهاجمة المباشرة لهذ األحياء مسببة لها أمراض جلدية وجهازية فحسب بل عن طريق 

 Aspergillus flavusوفطر  Amanita muscariaالسموم الفطرية التي تفرزها مثل الفطر 

وتتمثل اضرار بعض الفطريات اآلخرى في افساد حاجيات األنسان كاألخشاب  وغيرها الكثير .

 والدهان والورق والجلود واألغذية . 

 أهمية الفطريات في المجاالت الصناعية والغذائية والصيدالنية 

 إنتاج الكحول األثيلي : -1

 saccharomycesة في الصناعة , منها خميرة الخبز تعد بعض الخمائر ذات أهمية كبير

cerevisiae  التي تستخدم في صناعة الخبز وصناعة الكحول األثيلي في المختبرات والطب وفي

 صناعة المشروبات الكحولية والبيرة 

والتي تعمل على تحويل سكر الكلوكوز الى إيثانول وثاني اوكسيد الكاربون . يستخدم ثاني 

ربون في صناعة المياة الغازية ومطافئ الحريق وإنتاج الثلج الجاف المستخدم في أوكسيد الكا

التجميد ز ويستخدم في إنتاج الكحول األثيلي مواد بسيطة رخيصة الثمن تنتج عن مخلفات 

 الصناعات اآلخرى كموالس البطاطا والذرة والعنب . 

 إنتاج البروتين : -2

فضال عن أن الكثير من الثمار الفطرية الناتجة عن تكاثر جنسي لبعض الفطريات الكيسية 

والفطر البازيدي  terfeziaاو البازيدية تشكل مادة غذائية جيدة غنية بالبروتين مثل الفطر الكيسي 

Agaricus غذية وغيرها فان الكثير من الفطريات مثل البنسيليوم يمكن تنميتها بسهولة في أوساط م

% من   38يحتوي على  Apergillusرخيصة واستخدامها في تغذية الحيوان واألنسان فالفطر 

 .  Bوزنه الجاف بروتين اضافة الى أحتوائه على فيامين 

  Single Cell Portein: احادي الخلية نتاج بروتين إ -3

لمتزايدة من يعاني أكثر من نصف سكان العالم من نقص الغذاء وأحتياجات سكان العالم ا

البروتين النباتي والحيواني بطرقه الكالسيكية اصبحت في خطر . ومن هنا برز دور الخمائر 

مصدرا للبروتين وحيد الخلية , فالخمائر لها قدرة كبيرة على تحويل المواد العضوية رخيصة الثمن 

إلى بروتين تخزنه ) كفضالت المصانع العضوية أو البترول الخام او احد مشتقاته ( بسرعة كبيرة 

و  saccharomyces cerevisae% , ومن الخمائر المستخدمة  80في خالياها وتصل نسبته إلى 

candida utilis  كغم يمكن أن تعطي في  500ومثاأل للمقارنة يمكن أن نذكر أن البقرة التي تزن

طن من  50تنتج اليوم الواحد كغم واحد من اللحم على حين أن نفس الوزن من الخميرة يمكن أن 

 البروتين الخميري وحيد الخلية . 



 إنتاج الدهون : -4

رغم التطور الحاصل حاليا في إنتاج الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية تبقى تكاليفها 

مرتفعة وتبرز دوما الحاجة إلى مصدر دهون رخيص الثمن وسريع األنتاج , وقد تم أختبار عدد 

لدهون أعتبارا من أوساط غذائية كربوهيدراتية رخيصة الثمن . ومن من األحياء الدقيقة في إنتاج ا

و   Mucor% من وزنها الجاف نذكر  50الفطريات التي يمكن أن يصل إنتاجها من الدهون إلى 

Aspergillus terreus أما في حال خميرة Saccharomyces cerevisiae  فيمكن أن يصل

 % من وزنها الجاف .  7أنتاجها من الدهون إلى 

 إنتاج االحماض العضوية : -5

لألحياء الدقيقة دور هام في إنتاج األحماض العضوية التي تعد نواتج أعتيادية ألكسدة  

ولهذه الحوامض أهمية وحامض النمل  الكاربوهيدرات . نذكر منها حامض الليمون وحامض اللبنيك

) الموجود في لسعة النمل او سم كبيرة في الصناعة الطبية والغذائية . أذ يستخدم حامض النمل 

ات بينما يستخدم حامض الليمون في صناعة الحلويات ومادة مكسبة النحل (في صناعة الراتينج

 للطعم وفي صناعة األحبار واألصباغ وفي بعض المجاالت الطبية .

  Antibioticsإنتاج المضادات الحيوية :  -6

 Secondaryتعد المضادات الحيوية نواتج ثانوية من نواتج التمثيل الغذائي 

metabolites  ألحياء دقيقة مختلفة ألن تميلها ال يرتبط بنمو هذه الكائنات الدقيقة . تعمل هذه

  Louis Pasteurالمضادات على ايقاف نمو الجراثيم أو الفطريات أو قتلها واذابتها . ويعد الباحث 

أن الحيوانات المحقونة بجراثيم الجمرة  1877أول من أكتشف هذه الظاهرة عندما الحظ عام 

المصحوبة ببعض الجراثيم العصوية ال تظهر أعراض هذا المرض   bacillus anthracisالخبيثة 

أنه اذا لوثت مستنبتتات الجراثيم بفطر  Tyndalالحظ الباحث  1881عليها . وفي عام 

Penicillium glaucum  . 10تنتج الفطريات فان هذه الجراثيم ال تلبث ان تفقد حيويتها وتموت 

% من مجموع المضادات الحيوية المستخدمة ويمكن أن ينتج بعض الفطريات أكثر من مضاد 

وبالمقابل   Fumigatinو   Fumigacinينتج  الذي Aspergillus fumigatusحيوي مثل فطر 

يمكن أن ينتج نفس المضاد أكثر من جنس ونوع فطري مثل البنسلين الذي ينتجه كل من 

Aspergillus flavus  وPenicillium notatum  أن أكثر المضادات الحيوية استخداما هي .

ع تكوين جدر تاثيرها الصيدالني بمنالبنسلينات بسبب أنخفاض سميتها في الخاليا الحيوانية اذ يتمثل 

 الخاليا الجرثومية .



 المحاضرة الثانية

 :مناهج الحياة المختلفة في الفطريات 

لما كانت الفطريات خالية تماما من البالستيدات الخضراء , فانها تعجز على ان تعيش بذاتها بل 

ال بددد مددن ااعتمدداد علددى  يركددا مددن الكاآلنددات الليددة الخددرة ال المددلاد العضددلية الميتددة السددتيفاء 

من الملاد الغذاآلية ال سيما الملاد الكاربلكيدراتيدة للدذلف فهدض مضدطرح لللعدلل عل هدا  التياجاتها

من الكاآلنات اللية ال الملاد العضلية اي انها تعتبر ضمن الكاآلنات  ير ذاتيدة التغذيدة , فالفطريدات 

يش التض تعيش على  يركا من الياء سلاء انسدان ال ليدلان ال نبدات تعدرل بالمتطفلدة امدا التدض تعد

على بقايا عضلية ال مخلفات ليلانيدة ال نباتيدة فتعدرل بالمترممدة لالتدض تعديش معيفدة تكافليدة اي 

تبادل منفعة مع  يركا من الكاآلنات تعرل بالفطريدات المتكافلدة , ل تسدتطيع بعدف الفطريدات التدض 

كنهدا ان تكلن طفيلية ان تعيش معيفة رمية فض  ياب علاآللها كما ان بعدف الفطريدات المترممدة يم

تلجأ الى التطفل على الكاآلنات اللية خالل طلر من اطلار لياتها ال تلت ظرلل معيفية اخرة . 

  ليمكن تمييز مناكج اللياح بين الفطريات فيما يلض :

 

  Obligate parasitic fungiفطريات إجبارية التطفل :  -1

تطيع ان تعديش بمندأة لكض التض تعيش فض الطبيعة متطفلة على علاآلل خاعة تالآلمهدا , لال تسد

عدن علاآللهدا لمنهدا مدا يقضدض دلرح لياتدج ليندتج كافدة طدرز جراعيمدج علدى عاآلدل لالدد , لتعدرل 

الدذي يسدبب مرضدا للعندب يسدمى بمدرف  Plasmopara viticola بالفطر لليد العاآلل معل فطر

 لمنها ما كدض متبايندة العاآلدل معدل فطدر عددا السدا  Downy mildew grapesالبياف الز بض 

التدض تقضدض دلرح لياتهدا علدى عداآللين مختلفدين الددكما  Puccinia graminisااسلد فدض القمد  

عاآلل نجيلض لااخر نبات البربري فتكلن جراعيم كلنيدية على العاآلل النجيلض لتكلن جراعيم بكنيدية 

 لاخرة اسيدية على نبات البربري . 

اذ لدم تجدد العاآلدل المناسدب لهدا فانهدا تمدر  لتجدر اافارح الدى ان الفطريدات المتطفلدة اجباريدا ,

بفترح كلن ال تملت كما ال يمكن تنميتها معمليا على بيآلات عناعية لمن الملتمل ان يتمكن العلماء 

لالبالعلن فض مجال الفطريات من ابتكار منابت عناعية لتنميدة جميدع الفطريدات ااجباريدة التطفدل 

 لللجية كذه الفطريات . لذلف عندما يعبللا على معرفة اكعر بفسي

 



   Facultative parasitic fungiفطريات أختيارية التطفل :  -2

لكض التض تعيش فض الظرلل الطبيعية مترممة , اي تنتهج منهج التدرمم فتعديش علدى مدلاد 

عضلية متلللة ملجلدح فض التربة فاذا لم تجد كذه الملاد للجدت عاآلال مناسبا فأنها تستطيع التطفل 

لالدذي  Fusarium , لمن امعلتها الفطر المسبب لمرف الدذبلل فدض القطدن التدض تتبدع الجدن عليج 

يسبب امراضدا خطيدرح للقطدن ليدععر علدى ايتعداديات بعدف البلددان التدض جعلدت القطدن ملعدلال 

 .  .رآليسيا لها

   Obligate saprophytic fungiفطريات إجبارية الترمم :  -3

كض تلدف الفطريدات التدض ال تسدتطيع ان تعديش علدى اليداء , بدل تعديش علدى مدلاد عضدلية 

متلللة سلاء بقايا نباتية ال ليلانية , لكض تختلل من ليث يدرتها اانزيمية , معل فطريدات السدكر 

التددض ال تسددتطيع ان تسددتغل اال المددلاد البسدديطة كالسددكريات لاالمدداف اامينيددة كفطددر البنسدديليلم 

Penicillium sp   لفطريدات الددبال التدض تمتلدف يددرح انزيميدة عاليدة لالتدض تسدتطيع ان تسدتغل ,

. ل البيدة   Trichoderma spالمدلاد المعقددح الملجدلدح فدض الددبال كالسدليللز لاللكندين معدل فطدر 

 الفطريات التض تستغل عناعيا تنتمض الى الفطريات اجبارية الترمم . 

 

  Facultitive saprophytic fungiم : فطريات أختيارية الترم -4

لكض التض تعيش عادح متطفلة للكنها اذا لم تجد العاآلل المالآلم فأنها تلجأ الدى التدرمم لتعديش 

على ملاد عضلية فدض التربدة كمدا يمكدن زراعتهدا فدض المختبدر علدى السداط  ذاآليدة مختلفدة . لمدن 

تدات اللبدلب لسدميت كدذلف انهدا تلدلل فدض نبا Smutsامعلتها الفطريات المسببة لمدراف الدتفلم 

 ااجزاء النباتية التض تعيبها الى ما يفبج الفلم . 

 

   Symbiotic fungiفطريات متكافلة :  -5

لكض التض تعيش بطريقة التكافل اي تبادل المنفعة مع كاآلنات ليدة اخدرة كدبعف الطلالدب 

عيفدان معدا ككداآلن مركدب فكل افدنة تتكدلن مدن طللدب لفطدر ي Lichens مكلنة ما يعرل بالفن

يتبددادالن المنفعددة ليددعدي كددل منهمددا لظيفددة لعددال  المجملعددة فددض عاليددة تكافليددة بددين الفطريددات 

 لالطلالب . 

لتلجد عالية تكافلية اخرة , تتمعل فض العالية بين جذلر نباتات رايية لفطريات تعيش فض 

لكددض امددا ان تكددلن خارجيددة ليددث  Mycorrhizaفطريددات الر لجددذلتعددرل كددذه العاليددة ب التربددة



يليط  الل فطري بالجذر لتنعددم الفدعيرات الجذريدة ليلدل مللهدا امتددادات فطريدة تسداعد علدى 

يمدد الجدذر الفطدر بالتياجاتدج الكربلكيدراتيدة . امدا فدض جدذر  فامتعاص المداء لالدذاآلبات مقابدل ذلد

بمعنددى ان الفطددر يكددلن  الفطددري داخددل الجددذر ج زلددجددزء مددن الفطرمضددض ييددة فالفطريددات الداخل

تفدددابكات خيطيدددة داخدددل خاليدددا يفدددرح الجدددذر لتسدددتطيع ان تهضدددم مدددا تلتاجدددج بلاسدددطة انزيمدددات 

ليستخلص النبات الرايض من كذه التفابكات بعف من التياجاتج النيترلجينية بينما تستمد الفطريات 

 من النبات الرايض التياجاتها الكربلكيدراتية .

فطريددات المليطيددة لتمعددل عاليددة تكافليددة بددين المجمددل  الر لذجددامددا الطددراز العالددث فهددل 

الجذري للنبات الرايض لما يليط بج من فطريات ال كاآلنات لنجد ان كل مجمل  جذري يجدذب اليدج 

 طرازا خاضا من الفطريات يستطيع ان يستفيد منها لتستطيع ان تستفيد منج . 

 

 لصفات العامة والمظهر الخارجي للفطريات :ا

  Thallose ( Thallus )لوس : الثا

يعرل الجسم الخضدري للفطدر بالعدالل  لكدل جسدم  يدر متميدز الدى جدذر لسدا  ل الرا  

 Filamentousال خيطيا  Unicellularال الادي الخلية  Plasmodiualالذي يد يكلن بالزملديا 

 .   Dimorphicال عناآلض الفكل  

من البرلتلبالزم  ير ملجز عديدد  Amoeboid: يكلن بفكل كتلة اميبية  الثالوس البالزمودي-1

 .  Physariumكما فض الفطر  Creepingعاري ) بدلن جدار ( لزالفة  Multinucleateالنلة 

 الثالوس أحادي الخلية : -2

خلية تكاعرية  يتمعل بخلية جسدية لالدح كرلية ال بيضلية الفكل لعند التكاعر تتللل الىل

كمدددا فدددض الخميدددرح  Holocarpic عمدددري تدددامليطلدددل علدددى كدددذا الندددل  مدددن العدددالل  معدددطل  

Saccharomyces.   

 :الثالوس الخيطي -3

خيطددض الفددكل  Tubularكددذا العددالل  تظهددره معظددم الفطريددات ليتمعددل بتركيددب انبددلبض 

Thread like  يعرل بالهايفاHypha  جمعها كايفات ال خيلط فطرية (Hyphae  التض تنفا من )

لبتكددرار انقسدداماتها يتكددلن الجسددم الخضددري للفطددر لالددذي  Spore germinationانبددات سددبلر 

( مما يعنض ان  Mycelia) جمعج  زلل فطرية  Myceliumيعرل بالمايسليلم ال الغزل الفطري 

مدن النضدج تتكفدل . لعندد مرللدة معيندة   Structural unitالهايفا كض الللدح البناية للمايسيليلم 



بعددف الهايفددات الددى اجسددام تكاعريددة فددض لددين تسددتمر بقيددة كايفددات المايسدديليلم بددالنمل الخضددري 

. لتظهددر الفطريددات نددلعين مددن  Eucarpic عمددري لقيقددض ليلعددل كددذا النددل  مددن العددالل  بانددج

 .  Septate myceliumلالمايسيليلم الملجز   Non septateالمايسيليلم  ير الملجز 

 Septum) مفردكدا لداجز  Septa: ليتعل بخلله من الللاجز  سيليلم  ير الملجزالماي

ليعنض جدار مستعرف ( ليكدلن بفدكل كتلدة مسدتمرح مدن البرلتدلبالزم عديددح الندلة يطلدل عليهدا 

لفض كذا النل  من المايسيليلم تفعل ااجدزاء المتضدررح لااجسدام  Coenocyteبالمدمج الخللي 

كمدا فدض فطريدات  Non- Perforated septaالمايسديليلم بلدلاجز  يدر معقبدة التكاعريدة عدن بقيدة 

  . Phytophthoraل  Pythiumل   Albugo ااجنا 

 المايسيليوم المحجز : 

مايسدديليلم تظهددره معظددم الفطريددات لتكددلن فيددج الخيددلط الفطريددة مقسددمة الددى خاليددا لذلددف 

تسددم  بمددرلر  Poresلاجز عقددلب بجدددران مستعرضددة لعلددى مسددافات منتظمددة . لتظهددر كددذه اللدد

السايتلبالزم لالنلة لعضيات آخرة من خلية الى آخرة . ليلجد عادح عقدب لالدد فدض كدل لداجز 

ليندر لجلد اكعر من عقب لكل لاجز . لتلفر الللاجز الدعم الميكانيكض للخيلط الفطريدة . لتكدلن 

 الللاجز فض الفطريات الملجزح نلعين من العقلب :

بسديطة فدض اللدلاجز  Holesلكدض عبدارح عدن فتلدات  Simple poresة : العقلب البسيط

التدض تظهركدا جميدع الفطريدات  Annularتعرل الللاجز ذات العقدلب البسديطة بدالللاجز الللقيدة 

ليلجد بالقرب من العقب البسيط فض الفطريات الكيسية جسم عدغير عدا بعف الفطريات البازيدية . 

يبقى بالقرب من  Woroning Bodiesبات يدعى بالجسم التلذيري ملاط بغفاء مفرد لبداخلج لبي

عقب اللاجز اذا كان الخيط الفطري سليم لكدن عنددما يتعدرف لدالذة فدان الجسدم التلدذيري يتلدرف 

الى داخل العقب ليفكل سدادح تقلم بفعل برلتلبالزم الخليدة المريضدةليمنع انتقدال ملتلياتهدا الدى 

 برلتلبالزم الخلية السليمة .

كذه العقلب تلعل بانها معقدح كاسية ال  Dolipore septaالعقلب الكاسية ال المزكرية : 

لالدددتفلم  Rustsعددددا فطريدددات العددددا تظهركدددا الفطريدددات البازيديدددة ) Jar-likeمزكريدددة الفدددكل 

Smut ال تضخم نهايتض اللاجز عند العقب لتكلن عقب ال تركيب ال ممر برميلدض  بانتفاخ( لتتعل

ليلداط العقدب عندد كدل جهدة  Doliporeري الفكل بفكل فازح الدلرد يطلدل عليدج معدطل  ال مزك

 Septal( يعدرل بقبعدة عقدب اللداجز  Dome-shaped coverاعاله لاسفلج ( بغطاء يفبج القبة )

pore cap ال الجسم الهاللض Parenthosome  . 



 :فوائد الحواجز

 الفطري.لاالسناد الميكانيكض للخيط تلفر الدعم 

 من الخيلط الفطرية. تضررالمط الدفا  االلل اذ تلطم الجزء خ

ملليليددة لمتجددالرح لبددذلف فددان العمليددات الكيتسددهل عمليددة التمددايز اذ تعددزل اجددزاء الخدديط ا

 لالفسلجية تلعل داخل كل خلية لسب اللاجة. 

 

 :الجسم ثنائي الشكل -4

جسدم الخضدري بفدكلين الددكما يلعل العالل  الفطري بأندج عنداآلض الفدكل عنددما يكدلن ال

لالخر الادي الفكل . ليطلل على كذه الظاكرح معطل  ازدلاج ال عناآلية  Filamentousخيطض 

كعيددرح بفددكل الددادي  Animal pathogensاذ تظهددر ممرضددات ليددلان  Dimorphismالفددكل 

مايسديليلم عندد نملكدا ( فض اانسجة المعابة بينما تظهر بفدكل  Yeast likeفبيج الخميرح )الخلية 

ل  taphrinalesبفدددكل رمدددض فدددض المدددزار  المختبريدددة لكدددل خدددالل مدددا تظهدددره افدددراد الدددرتبتين 

ustilaginales  اذ يكلن الفطر فض انسجة النبات المعداب بفدكل مايسديليلم فدض لدين يكدلن بفدكل

 خميرح فض المزار  المختبرية . 

  



 

 



 المحاضرة الثالثة للفطريات

  Cell structure:تركيب الخلية الفطرية

يحيطااا  د  ااا ا الفطرياااات  wall جااا ا   Protoplastتتاااالل الخلياااة الفطرياااة الااا   ر ت    ااا  
 ( فهي فاق ة للج ا  . Slime moldsاله الية 

  Cell wallج ا  الخلية  -1

 يختلل في تركيب  الكيميا ي بااتت    Multilaminateي صل بأن  ج ا  التي     ي  الطبقات 
فاي الظماا الفطرياات التاي تمتاا  جا  ا   celluloseالمجااليع الفطرياة   فها  تاان الا  الواليل   

 Fungalالاا ي يظاار  اياااا بالوااليل   الفطااري  Chitinالخ يااا فيهااا بائت اعهااا  لااي الكااايتي  
cellulose أ  أناا   اا ليمر  ي النتياار جي .  ي صاال الكااايتي  باناا  الركااب كر  حياا  اتي ئااا   لاا

 اااااا    جاي ااااااي  ااااااان  حاااااا  الااااااا يكوااااااب الجاااااا ا  المتانااااااة .  ت ااااااك  الوااااااكريات المتظاااااا  ة 
Polysaccharides  ال  الك نات ج ا الخلية في ئي  ت ك  بقياة المك ناات د  %90-80نوبة

 .  %20-10 ر تينات   ح    التظ   الف  فات  االي نات الأل ا ية ( في الج ا  الا نوبت  

تااا  بوا  ة  Microfibrils  لييفاات  قيقاة الاج  الواكريات المتظا  ة ب اك     ا  ة يلاة ت  
ةبقات تك    ا ة ال ا ية للواط  .  تتا  م الك ناات جا ا  الخلياة الفطرياة  لاي  ا   الا  ةبقاات 

 تختلل باتت   المجم  ة الفطرية فق  تت  م ال  ال ات  الي الخا ج  لي النح  اآلتي :

 د قريبة ال  غ اء الخلية الب  الي ( . ةبقة ال  الكايتي  -1
 دكل كا  ال  الوكريات المتظ  ة ( . B-1.3ةبقة ال  الكل كا   -2
ةبقااة الاا  الك يكاا  ر تي  الحا يااة  لااي المااان   د بظياا ة  اا  الم اااء الب  الااي ( كمااا قاا   -3

 تت  م الك نات الج ا  ال  الخا ج الي ال ات   لي النح  اآتي :
   غ اء الخلية كل كانات شب   اعلة بظي ة   -1
  ر تي  -ك يك  ر تي  -2



  ر تي  -3
 كايتي +  ر تي  د قرب غ اء الخلية ( .  -4

 يبي  الج  ن التالي الوكريات المتظ  ة التي يمهرحاا جا ا  الخلياة فاي المجاااليع الفطرياة 
 المختلفة . 

 التركيب الكيميا ي للج ا  المجم  ة الفطرية
Acrasiomycetes  ليل    ك يك جي  

Chytridiomycetes  كايتي    يتا كل كا 
Hyphochytridiomycetes  ليل    كايتي  

Oomycetes  ليل     يتا كل كا   كايتي  
Zygomycetes  كايتي   كايت  ا 
Ascomycetes  يتا كل كا   الانا  أ  كايتي  

Basidiomycetes  كايتي    يتا كل كا  أ  الانا 
Deuteromycetes  يتا كل كا   كايتي   

 
  Protoplastالبر ت      :  -2

ياا  ر ت      الخلية الفطرية جميع الك نات الخلية المحاةة بج ا  الخلية  التي ت م  الم اء 
الب  الي  الوايت    م  الظايات الخل ية د   ا الب  تي ات (  ال ا  غير ئية .  حا   المحت ياات 

ئقيقية الن اة .  يمهر الم اء الب  الي في بظض الم اقع النا  الخل ية ت ب  تلك في بقية األئياء 
 يحت ي  لي  اتير ن تاا   Lomasomesجي  ا الط ية ئبيبية الممهر تظر  بالل ال   الات 

ال ي حا   ا ي  للك ليواتير ن الم جا   فاي األغ اية الخل ياة  Ergosterolيظر  باال ك  تير ن 
د ب اك  كرياات  Stored foodأ  أكثار  غا اء الخاا   تاا الخلية الفطرية ن اة  ائ ة للباع  . 

 Vulutin granules حنيااة  ئبيبااات ك يكاا جي  (   ياا ت  الاا ا   ر تينيااة  ئبيبااات ف لياا تي  
حااي ئبيبااات التب لااة اللاا    اتاا   ااايت    م الخليااة تظماا  كمخااا  للمركبااات ال  ااا ية التظاا  ة .

 الف  فات.



   Flagellaاأل  اط : -3

   الياة  قيقاة تيطياة أ  شاظرية ال اك  ت  ( حاي   اعا   ر   Flagellumاآل  اط د الفر حاا  ا ط 
أ  الجانبياااة  Posteriorأ  الخلفياااة  Anterior نااا  الجهاااة األالاالياااة  تبااار  الااا  الواااايت    م

lateral  الاا  الخ يااا المتحركااةMotile cell  ظيفتهااا الحركااة .  ت جاا  اآل اا اط فااي الفطريااات 
الاي  Lower fungiاله الياة  البيااية  حاي الا  الوافات المهماة فاي تقوايا الفطرياات ال اة اة 

يظاار  بااالخي  ا  االكواا نيا  axial Core ي أ  الركاااي صااف   .  يتااالل الواا ط الاا  جاااء الحاا  
axoneme  . ال ي يحاط بم   ب  الاي الاا  ج يمثا  االتا ا ا للم ااء الب  الاي للخلياة المتحركاة

الحيطية ( ت ب  في أنتماالها  ات  الو ط تلك في  9الركاية +  2لييفة د  11يتألل ك  تي  ال  
 جميع الخ يا ئقيقية الن اة . 

 ات ب ك   ام ن  ي  ال  اآل  اط حما :تمهر الفطري

( يتوال بواطح   Whiplashد   Smooth or acronematicالكر ااجي أ  األاللا   -1
 تظتبار االتا ا   end pieceاألالل    نهايتا  غيار الحاا ة  التاي تظار  بالقطظاة النهاعياة 

 لك  الخي  ا  االكو نيا ا  للييفات المركاية فق  . 
( ت صل األ ا اط فاي  Tinselد   Flimmer or Pantonematicال ظري أ  الري ي  -2

ح ا الن م بأنها  با ة    تراكيب تيطية ال اك  تحما   لاي  اط ئها   اعا  جانبياة ت اب  
أ  الخ يطااااات الواااا ةية  Flimmer hairsال ااااظيرات تظاااار  بال ااااظيرات الري ااااية 

mastigogonemes  . ألتي تن أ ال  االكو نيا 
 ن الا تحم  الخلية   ج ال  ا  اط الت ا هة د  Isoknotيطلق الوطل  ا  اط الت ا هة 

 ناا الا تحماا  الخليااة  Heteroknotاي الاا  ناا م  ائاا  (  يطلااق الوااطل  ا اا اط التباينااة 
   ةي  الختلفي  .

 
 
  



  Specialized Fungal strucuresتراكيب فطرية التخووة -4

عل ئياتياة آلنجاا   ظاا Modificationالتحا  ات  تمهر الخي ط الفطرية ضار  ا الختلفاة الا 
 الختلفة النها : 

( تتحاا   بظااض  Appressoriumالفر حااا ضاااغطة د  Appressoriaالااااغطات  -1
الخي ط الفطرية الي ضاغطات آلنجا   ظاعل تاصة .  الااغطة حي الجااء المناتفم الا  

 التاي تظما   Infection hyphaأ  الا  حايفاة األصاابة  Germ tubeأنب  اة األنباات 
ع  لتيواير  ملياة األصاابة .  تظطاي الاااغطة تركيباا يا  ي  لي لوق الفطر بوط  الظا

ال ي ي ق ةريق  الي  Infection penetration pegبحلمة األصابة ا  ئلمة ال ت ن 
أ   ا  ةرياق أتتراقا  المباشار للكي تكا   Stomata ات  تلية الظاعا  الا  تا ن الثما   

 تبااة البياااد الاا قيقي الظاعاا     اارت  .  تتكاا   الااااغطات  ااا ة فااي  تااب فطريااة الثاا  
Erysiphales  تبة اآلص اء  Uredinales  . 

( تحوااااا  الفطرياااااات  Haustoriumد الفر حاااااا المااااا   Haustoriaالممواااااات :  -2
المتطفلة  لي ائتياجاتها الم اعية ال  الكاع  الحي الظاع     ةريق الهايفات الناالية  اي  

 Intercellularينيااة اي فااي الموااافات الب Inter cellular hyphaت يااا الظاعاا  
spaces  للظاعاا  ا   ااي  جاا  ا  ت يااا الظاعاا  بظاا  تحطاايا الفطاار للواافاع  ال  ااطي التااي

أ  بفظاا   Enzymatic actionتاار   الخ يااا المتجااا  ة فااي الظاعاا   نلااك بفظاا  أنايمااي 
أ  األثنااي  الظااا .  تقاا م الهايفااات  ااي  ت يااا الظاعاا   Mechanical actionاليكااانيكي 
األنايماات التاي تميار ناا ئية األغ اية  أنت اا  المما يات الا   اتا  الخلياة  بافرا  بظض

الحية للظاعا  الاي تا جهاا باتجاا  حايفاات الفطار التاي  اتق م باالتواا  حا   المما يات . 
كما تحو  الفطريات المتطفلة  لاي المما يات  ا  ةر ياق  ت لهاا الظاعا   هايفاات تظار  

التي تمت  المم يات بو  ة الباشرة ال   Intracellular hyphaبالهايفات  ات  تل ية 
ت يا الظاع  .  في بظض الطفيليات األجبا ية  الية التخو  تق م الهايفات  اي  الخ ياا 
 تك ي  فر  ا جانبية تاصة تخترق ج  ا  الخ يا الحية للظاع  ثا تنم   تتوع  ات  حا   



المكا   ا  المفوا  ا  التفارم الخ يا التخ ة اشكاال تختلال بااتت   الفطار الثا  ال اك  
كاألصابع  يطلق  لي ح   الفار م الواطل  الممواات التاي تبقاي  لاي تماا  الباشار الاع 

انايماات  ياا الظاعلاة بظا  قياالهاا باافرا   ر ت    م الظاع   تمت  المم يات الباشرة ال  الخ
 تحل  الاعي تا ج تل ية . 

( ناااااا م الاااااا  األنوااااااجة الكانبااااااة  Prosenchymaد  ر  نكيمااااااا  التجمااااااع المفكااااااك -3
Pseudotissue  ال ي تتجمع في  الهايفاات ب اك  أنواجة الفككاة تحاتفا فيهاا الهايفاات

با تق لها د اي المياة ال ائ ة    األترى (  غالبا الا تكا   الهايفاات فاي حا ا النا م الا  
 التجمع ال ا ية لبظاها البظض .

ألنواااجة الكانباااة الااا ي : نااا م الااا  ا Pseudoparanchymaالبرنكيماااا الكانباااة  -4
تتجمااع فياا  الهايفااات ب ااك  تركيااب التما ااك تفقاا  فياا  الهايفااات ا ااتق ليتها اي يوااظب 
تميياحا    بظاها .  تمهر الهايفاات فاي القااةع حا ا التجماع ب اك  ت ياا  اعرياة ت اب  
في انتماالها النويج البرنكيمي في النباتات الراقياة  لها ا يوامي حا ا النا م الا  التجمظاات 

لي ااااام  نااااا  ي التجمظاااااات  Plectenchymaلبرنكيماااااا الكانباااااة .  يطلاااااق الواااااطل  با
 البر  نكيميا  البرنكيما الكانبة . 

: حي تراكيب فطرياة تكا   فيهاا الهايفاات  ه ياة  Rhizomorphsاألشكان الج  ية  -5
أ  حااي ا اكيااب ت ااب   Rope likeاللتفااة  لااي بظاااها ب ااك  ئبااان  Strandsاشاارةة 
لفاة الاا  حايفااات تظماا   لااي أالتواا  المماا يات الاا    اا  النماا  الؤ  Root likeالجا   

 تثبي  الفطر في   في ح   التراكيب تفق  الهايفات تمياحا    بظاها  تظم  ك ئ ة  ائ ة 
 . Armillaria melleaكما في الفطر 

 حاي كتلاة التما اكة الا   Stromata: جمظها ئ ية أ   اتر الات  Stromaالح ية  -6
 .  Reproductive bodiesم تنتج   اتلها أجوام تكاثرية تي ط فطرية أ  الايويلي  

 



(  حاااااي تراكياااااب صااااال ة  Sclerotium: الفر حاااااا  Sclerotiaاألجواااااام الحجرياااااة  -7
التما ااكة النوااجة تتخاا  اشااكاال الختلفااة  تتكاا   الاا  تجمااع حايفااات فااي بظااض األجنااا  

ر المار   يجتاا   هاا الفطا Resting stateالفطرية .  تمث  ح   األجواام ئالاة الرائاة 
 غير الم عمة  تظطي األجوام الحجرية  ن  أنباتها ئ يات تحم  اجوام تكاثرية . 

 



 المحاضرة الرابعة للفطريات 

 Reproduction in fungiالتكاثر في الفطريات :

كل العمليات الحيوية التي يقوم بها الكائن الحيي ثليل التيةيية ل التيوغي هايضريا ةيضهقية للقيان الكيائن 
رييو لملييية  والتكاااثرالحييي سغ ييا ل اثييا التكييانض جهييو ثيين اعييل مقييان الوييود ماكملييا هليييي الغييض  لو يي     

 تكوين اجضا  ع ي ة تحمل سغي الصغات االصلية للوود  هيمكن ان تتكانض الغطضيات مالطضق التالية :

 .Vegetative Rالتكاثر الخضري :  -1

 .Asexual Rالتكاثر الالجنسي :   -2

  .Sexual Rالتكاثر الجنسي :  -3

هاليي لل جييا اتحيا   للخييو  الغطضييةريةا الويود ثين التكيانض يتايمن الليسن الل يمي التكاثر الخضاري: 
 هرو يح ث مالطضق التالية : بين اسوية اه لاليا اه الاان 

   Fragmentationالتفتت او التجزء:  -1

لواثل لاقعية الى ل ة قطع ت تطيع كل قطعة اذا تيواجضت  بتأنيضيتلسن الخيط الغطضي اثا تلقائيا اه 
م ع ي    هت تخ م رة  الطضيقة جي المختلضات للمحاجظية لها ظضهف الومو المواسلة ان تعطي ثاي يلو 

 الت قيي هاللحث العلمي    ألاضاضللى سمو المساقد الغطضية للى اهسا  صوالية 

  Buddingالتبرعم :  -2

هالتي  Saccharomyces cerevisiaeيال ظ رةا الومط ل ى معض الغطضيات الكي ية ثلل لميضة 
  توق يم سيواة الخليية  Budتتكانض مالتلضلم الةي يل ا مظهوق بضهز لاقعي ثن الخلية االم ي مى بضلم 

 ليم الليضلم جيي االز ييا  هريو ثيا  هيأليةالييا  نويتياللوياالم انوان تكوين الليضلم هتوتقيل ا ي ى الويواتين 
ا   هقيي  توييت  جييي معييض اال يييان زال ثتصيال مالخلييية االم هال يللييث ان يوغصييل لوهييا ثكوسييا جييض ا ع ييي 

    Pseudomyceliumسل لة ثن اللضالم لتكون اسل جطضي قصيض ي مى مالماي يليوم الكاذب 



   Transverse Fissionاالنشطار المستعرض :  -3

 Unicellularيحييييي ث ريييييةا الويييييود ثييييين التكيييييانض االليييييا جيييييي الغطضييييييات الكي يييييية ه يييييي ة الخليييييية 
Ascomycetes  اذ ت تطيل الخلية نم توق م سواتها الى سواتين تتحضك كل ها ي ة ثوهميا اليى عهية نيم

لتومييو كييل  تييى توغصييل الييى لليتييين كييل للييية تحتييوي للييى سييواة ها يي ة تتخصييض الخلييية لويي  هسييطها 
     Schizosaccharomycesثوهما الى اسل جطضي ع ي  كما جي لميضة 

هري كتل ثتماسكة ثن ليو  جطضية كاثوة ثمتلئة  Sclerotiaاالجسام الحجرية ) القاسية ( :  -4
ميالموا  اليةائيية تتلييكل جيي الظييضهف اييض المالئمية للومييو هريي قييا قة لليى الوميو لويي  ليو ة الظييضهف 

     Claveceps purpureaالمواسلة لتعطي اسل جطضي ع ي  كما جي جطض 

   Rhizomorphاالشكال الجذرية :  -5

هري تضاكيب ثقاهثة للظضهف الليئية المعاك ة تتكون ثن تلمع ليو  جطضية تل ي تمايسا هاةحا جي 
س لها لها  الق قة لليى الوميو هالتكليل اليى ايسل جطيضي لوي  ليو ة الظيضهف المالئمية للوميو كميا جيي 

    Armillariaالغطض 

 



 

 ريات شكل يوضح انماط التكاثر الخضري في الفط                     

   Asexual Rالتكاثر الالجنسي :  -

تتكييانض الغطضيييات العو يييا بواسييطة سييلوقات ثختلغيية اال ييكال هاال لييام ل هتوييت  اجييضا  ع ييي ة  هن     
اه لاليا اه الاان ذكضية هالضى اسلوية   هيع  رةا الويود ثين التكيانض االكليض  ييولا  اتحا  بين اسوية

ليي ى الغطضيييات ثيين التكييانض اللو ييي هوخاصيية ان  هقة الحييياة الالعو ييية  تتكييضق االلييا اكلييض ثيين ثييضة 
لالل ثوسم سمو الغطض بيوما يظهض الطوق اللو ي جي كليض ثين الغطضييات ثيضة ها ي ة جقيط جيي سهايية 

 :قة الحياة   هثن طضق التكانض الالعو ي اللائعة جي الغطضيات  ه 

  Arthrosporesالسبورات المفصلية :  -1

هتتكييون ريية  ال ييلوقات ماسق ييام الخيييو  الغطضييية الييى ليي ة قطييع تتكييون مالتخصييض اللسيئييي هكييل ثوهييا 
لن معاها نم  يتحول الى سلوق اسطواسي اه كضهي اللكل ققيق الل اق هتوغصل ال لوقات المتلاهقة

توتليييض مطيييضق ثختلغييية هوعييي  اسليييات كيييل ثوهيييا يتكيييون ايييسل جطيييضي ع يييي  هيطليييق لليييى رييية  ال يييلوقات 
    Trichosporaه   Coprinusكما جي جطضيات  Oidiaثصطلح االهي ة 



  Chlamydosporesالسبورات الكالميدية .:  -2

ضييييات المختلغييية ل هتحييي  ت يييمى ايايييا ال يييلوقات الميطييياة تتليييكل لييي ى اجيييضا  ثعظيييم ثلموليييات الغط
الظضهف الليئية ايض المالئمة توق م الخيو  الغطضية الى ل ة قطع كل ثوها يتحول اليى سيلوق سياكن 

Resting spore  لتلكل ثا ي مى مال لوقات الميطاة التي تكون اوية مالموا  ال روية هذات ايالف
قي  تكيون ثغيض ة اه تتكيون جيي نخين ثلون اه ل يم اللون هريي سيلوقات العو يية تليكل لواصيض مقيان 

سالسييل  بييين الخيييو  الغطضييية اه سهائييية   تتكييون االلييا جييي الخيييو  الغطضييية الكهليية ملييكل ثغييض  اه 
    Saprolegniaملكل سالسل ل ى معض الغطضيات المائية ثلل جطض 

  Sporangiosporesالسبورات الحافظية :  -3

ريي الحاجظيات ال يلوقية  sac-likeهري سود لاص ثن ال لوقات توت   الل تضاكيب تليلا االكييا  
Sporangia  التيييي تختليييل ما يييكالها ميييالتالف سيييود الغطيييض   هو يييلب تكوسهيييا  اليييل  اجظيييات يطليييق

هاسييييتوا ا الييييى ثظهضرييييا هسييييلوكها تق ييييم ال ييييلوقات  Endosporesلليهييييا ت ييييمية ال ييييلوقات ال اللييييية 
 الى سولين رما : الحاجظية 

  Zoosporesالسبورات المتحركة او السبورات الحيوانية :  -1

هري سيلوقات ثيسه ة م يو  ها ي  اه اكليض ذات قي قة لليى التح يي هاالسليةاب الكيمييائي ماتليا  ثيوا  
كيميائية ثولعلة جي الوسط هتتوود طضق توزيع االسوا  جيها هلةلك لها ارمية تصويغية هروا سلييض اليى 

 ها :ارم

  Chytridiomycotaسو  ها   للغي اثلي جي جطضيات الكتضي ية  -
سيو  جيي سيلوقات اجيضا  قتلية  16ل   كليض ثن االسوا  الخلغية المل ان يمكن ان تصل الى  -

Neocallimastigales  
جييي سييلوقات الغطضيييات المخاطييية  Anisoknotسييوطين عيياسليين ايييض ثت يياهيين جييي الطييول  -

Myxomycota  



اثيييييييييييييياثي قيلييييييييييييييي ليييييييييييييي ى سييييييييييييييلوقات الغطضيييييييييييييييات الكتضي ييييييييييييييية الخيطييييييييييييييية سييييييييييييييو  ها يييييييييييييي   -
Hyphochytriomycota   

قي يكوسان  Heteroknotسوطين اثاثيين ثت اهيين جي الطول ا  رما اثلي هااللض قيلي  -
 هل ى جطضيات الضى    Saprolegniaعاسليين اه جي ثق ثة ال لوق كما جي جطض 

 
  Aplanosporesالسبورات الساكنة :  -2

ايض ثسه ة ماسوا  االلا تكون ذات ع اق ققيق  Non-motileهري سلوقات  ايض ثتحضكة 
اثلييي تكييون  ييغاجة اه صييغضان م ييلب هعييو  اصييلات الكيياقهتين   توييت   الييل  ييواجظ سييلوقية 

هلويي   Rhizopusه  Mucorثلييل  Zygomycetesكضهييية اللييكل جييي الغطضيييات الالقحييية 
 هتكون ثاي يليوم ع ي     توجض الظضهف الليئية المالئمة تول 

  Conidiosporesالسبورات الكونيدية او الكونيدات :  -4
هرييي سييلوقات العو ييية ايييض ثتحضكيية لاصيية توييت  لاقعيييا للييى الخيييو  الخيييو  الغطضييية اه 

هق   Conidiophoresللى جضهد ثتخصصة ثن الخيو  الغطضية تعضف مالحواثل الكوسي ية 
توت  رة  ال لوقات ثوغيض ة اه مليكل سالسيل هوا يكال كضهيية اه اسيطواسية اه بيايوية   هقي  
تكييون ريية  ال ييلوقات الكوسي ييية ا ا ييية الخلييية اه ل ييي ة الخاليييا كمييا جييي الغطضيييات الواقصيية 
هوعض الغطضييات الكي يية هاللازي يية   قي  تتكيون  واثيل ال يلوقات الكوسي يية مليكل ثغيض  هقي  

 ع الحواثل ما كال ثختلغة هثوها اال كال التالية : تتلم
: هرييو هلييان يلييلا اليي هقق اه الغولييان   Pycnidiumالبكنياادة او الوعاااء البكنياادي  -1

تخييضع ليين  Ostioleيكييون لييا ة ثيي جوسا جييي الوسييط الييةي يومييو لليييا الغطييض هوييا جتحيية 
  هتحيييييا   Pycnidiosporesطضيقهيييييا الكوسيييييي ات التيييييي ت يييييمى مالكوسيييييي ات اللكوي يييييية 

اللكوي ة مل اق ثن س ي  بضسكيمي كاذب ثلطن ثن ال الل محواثل كوسي ية قصيضة تتخية 
اه  Stroma كل طلقة لصيلة   تكون اللكوي ات سيطحية اه ايائضة جيي  ليية لاصية 

  جي اس لة الولات العائل 

  



  Acervulusالكويمة الكونيدية :  -2
قصيضة قائمية هثضكلية مصيوقة لمو يية لليى قالي ة  ليوية ث يطحة  للاقة لن  واثل كوسي ية

هتحمل الكوسي ات ملكل سالسل ل تكون جي الل اية ثيطاة بو ي  الولات العائل هلكوها تظهض 
مع  ذلك لو ثا يتمسق الو ي  هتحتوي معض الكويميات لليى  يعيضات ثتصيللة لقيمية طويلية 

 اه قصيضة  
: جيهييا يكييون الحاثييل الكوسييي ي للييى ريئيية   Sporodochiumالوسااا ة الفطريااة :  -3

هسا ة تتكون ثن قال ة  لوية تولليق ثوهيا الحواثيل الكوسي يية لمو ييا هتكيون هنيقية االقتليا  
بلعاها ل تكون القال ة ثطموقة جي س ي  العائيلل هتولليق الحواثيل الكوسي يية هالكوسيي ات اليى 

 االللى لو  تمسق الللضة   
  Synnemaة : الظفيرة الكونيدي -4

جيهيييا تتحييي  الحواثيييل الكوسي يييية لليييى ريئييية لميييو  قيييائم  Coremiumت يييمى ايايييا الكوقيمييية 
هيكييون ايييض ثحيي   الومييو  هجييي معييض الحيياالت هلو ئيية توييت  الكوسييي ات عاسليييا هتلقييى القميية 

 قا قة للى الومو اه توت  الكوسي ات ثن القمة ذاتها   
 

 
 
 
 

 

 

 

 الكوسي ية كل يوةح أسواد الحواثل 



 

 
 شكل يوضح طرق التكاثر الالجنسي المختلفة في الفطريات              

   Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي :  -3
ثعظم الغطضيات الحقيقيية تتكيانض عو ييا ماسيتلوان االجيضا  التامعية لملمولية الغطضييات الواقصية 

Deuteromycetes  الييةي يكيييون جيهيييا الطييوق اللو يييي اائليييا اه ايييض ثعيييضهف   هيتايييمن



التكيييانض اللو يييي جيييي الغطضييييات الحقيقيييية اسييي ثاع سيييواتين ثتيييواجقتين ثييين ثلييييلين ا ييي رما اه 
كالرما ثتحضك ل اه ثن لليتين لاضيتين لوغي اللالو    هتوع  نالث ثضا ل ثميسة لعمليية 

 مصوقة ثتتامعة هتتلخص جيما يلي:التكانض اللو ي جي الغطضيات هالتي تح ث 
  Plasmogamyاالقتران البالزمي :  -1

هيطلق لليا ا ياسا ماالتحا  الخلوي ل هجيا يح ث اس ثاع بين بضهتووالستي لليتين ثما يعمل 
 للى اقتضاب الووى  الل سغي الخلية  

  Karyogamyاالقتران النووي :  -2
 يي هجييا توي ث  سواتيان كيل ثوهميا ا ا يية الملمولية هرو الخطوة اللاسيية  جيي التكيانض اللو   

اللوائيييية الملمولييية الكضهثوسيييوثية   Zygotلتكيييون سيييواة الالقحييية  Haploidالكضهثوسيييوثية 
Diploid    

  Meiosisاالنقسام االختزالي :  -3
هرو الطوق اللالث ثن اطواق التكانض اللو ي هرو يتلع االقتضان الووهي ثلا يضة اه معي  جتيضة   
هجييي رييةا الطييوق تليي ا الوييواة اللوائييية الملموليية الكضهثوسييوثية ماسق ييام التسالييي   هالييةي يوييت  
لوييا التييسال ليي   الكضهثوسييوثات الييى الوصييل   الييى ليي   ثيين االسوييية اال ا ييية الملموليية 

 وسوثية لت لل جي تكوين ال لوقات اللو ية   الكضهث
  Sexual compatibilityالتوافق الجنسي: 

االقتضان اللالزثي ال يح ث اال بين لليتين ثتواجقتين ثن الوا ية اللو ية   الغطضيات مصيوقة 
 استوا ا الى التواجق اللو ي   Homothallicاه  Heterothallicلاثة اثا تكون 
Homothallic لة ذاتييييا : لصييييSelf- fertile  اي توعييي  االلايييان اللو يييية التكيييانيض

الةكضييية هاالسلوييية للييى سغييي الخيييط الغطييضي هويوهمييا تواجييق عو ييي   اي يحيي ث التييساهع للييى 
 سغي الخيط الغطضي    

Heterothallic   لقيمييييية ذاتييييييا :Self-sterile  رويييييا لليييييى اليييييضام ثييييين هعيييييو  االلايييييان
االسلويية لليى سغيي الخييط الغطيضي اال اسيا االلايان الةكضيية اييض التكانضية اللو ية الةكضيية ه 



ثتواجقة ثع االلايان االسلويية هللييا لكيي يحي ث االسي ثاع اللالزثيي البي  ثين هعيو  سياللتين 
 ا  رما تحمل  واجظ ثليلية ذكضية هااللض يحمل  واجظ ثليلية اسلوية   
الحيييييواجظ الملييييييلية معيييييض الغطضييييييات تكيييييون الايييييان تكانضيييييية عو يييييية ثتخصصييييية ت يييييمى 

Gametangia  قييي  تكيييون رييية  الحيييواجظ الملييييلية ثتليييابهة  Isogametangia  اه تكيييون
  هيمكيييين تمييييييس الحييييواجظ المليييييلية الييييى  ييييواجظ ثليييييلية  Heterogametangiaثتيييييايضة 

   Oogoniaه ييواجظ ثليييلية اسلوييية ت ييمى اهكوسييات  Antheridiaذكضييية ت ييمى اسلضييي ات 
 ي مطضق ثختلغة ري :هيح ث التكانض اللو 

   Planogametic conjugationتزاوج االمشاج المتحركة :  -1
روييا يحيي ث التييساهع بييين اثليياع تتليياما  ييكال ه لمييا هث ييلكا  هي ييمى رييةا التييساهع مالمتمانييل 

Isogamy  هقييي  تكيييون االثلييياع ثتحضكييية هلكوهيييا تختليييل جيييي الحليييم هالليييكل هي يييمى تيييساهع
 يث تتميس االثلاع اليى اثلياع كلييضة هاليضى صيييضة  Anisogamyاالثلاع الييض ثتمانل 

  هقيي  يحيي ث التييساهع بييين اثليياع ا يي را صييييض هثتحييضك هرييو الملييي  الييةكضي هااللييض كليييض 
     Heterogamyايض ثتحضك هرو الملي  االسلوي هي مى رةا الوود ثن التساهع مالمتيايض 

  Gametangial contactتالمس الحوافظ المشيجية :  -2
الحيواجظ المليييلية الةكضييية   االسلضييي ة   هاالسلوييية   االهكوسية   تصييلح قضيليية ثيين معاييها اي 
تييتالثي الحيياهجظ المليييلية   هاالثليياع جييي ريية  الحاليية ايييض ثتحضكيية هال يمكوهييا ان توطلييق 
لاقع الحاجظة المليلية   توتقل االثلاع الةكضية اليى الحاجظية الملييلية االسلويية ثين ليالل 

ب جيييي اللييي اق المليييتضك لييين سقطييية اليييتالثي اه يكيييون االستقيييال لييين طضييييق اسلووييية نقيييب ذائييي
  اي ان استقييال الكميتييات الةكضيية الييى الحاجظيية المليييلية  Fertilization tubeااللصياب 

االسلوية يكون ثلا ض     هيح ث جي الغطضيات اللياية ايض المائية ل هالمتطغلية ثليل الغطيض 
Albugo   هالغطضPhytophthora    

   gametangial copulation conjugationتزاوج الحوافظ المشيجية :  -3
جي رة  الحالة الحواجظ المليلية المتلابهة تلتقي ثع معاها اللعض هيةهب الل اق الغاصل 
بيوهما لو  سقطة االلتقان هتتلمع ثحتويات الخليتين  الل لليية ها ي ة تكيون جيميا معي  سيلوق 



  هريةا يحي ث جيي الغطضييات  اييض المائيية ثليل  Zygosporeلالقحيي ساكن ي مى ال لوق ا
   اثا الغطضيات المائية جتو ث  المحتويات جي الحاجظة االسلوية    Rhizopusالغطض 

  Spermatizationاالقتران البذيري:  -4
يحي ث رييةا الوييود ثين التييساهع جييي الغطضيييات التيي تغتقييض الييى الايان تكانضييية ثتخصصيية هيييتم 

تضان لن طضيق لاليا ذكضية صيييضة ا ا يية الملمولية الكضهثوسيوثية ه يي ة الويواة ت يمى االق
ل توتقيييل لييين طضييييق الميييان اه الضيييياى اه الحليييضات اليييى لييييط جطيييضي  Spermatiaالليييةيضات 

هاليييةي ي يييلك سيييلوك الحاجظييية  Receptive hyphaثتخصيييص ي يييمى الخييييط الم يييتقلل 
  تحمييييل اللييييةيضات للييييى  اثييييل بييييةيضي   Trichogenالمليييييلية االسلوييييية هي ييييمى اياييييا 

Spermatiophore  هتتخييية  يييكل الكوسيييي ات اال اسهيييا ال تولييي  هلكييين توقيييل ثحتوياتهيييا اليييى
الخيييط الم ييتقلل ثيين لييالل نقييب يحيي ث جييي سقطيية الييتالثي هيييا ي االسيي ثاع اللالزثييي الييى 

 نم يح ث اقتضان سوهي هوع را اسق ام التسالي    Dikaryonتكوين للية نوائية االسوية 
  Somatogamyاالقتران الجسدي :  -5

يحيي ث جييي الغطضيييات الضاقييية ثلييل الغطضيييات التامعيية لصييول الغطضيييات الكي ييية هاللازي ييية ل ال 
توعيي  الايييان تكانضيييية ثتخصصيية اذ يحييي ث اقتيييضان بيييين لليتييين ع يييميتين ثتيييواجقتين عو ييييا 

ثاع اللالزثييي اهال اذ تلمييع سييواتين   ذكضييية هاسلوييية   جييي للييية ها يي ة هتحصييل لملييية االسيي 
 هيتكون ليط نوائي الووى يا ي جي الوهاية الى   هث االقتضان الووهي هتكوين الالقحة   

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  كل يوةح طضق التكانض اللو ي جي الغطضيات
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 كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسـ عمـو الحياة
 فطريات نظري

 
 

 Classification of fungiتصنيؼ الفطريات 
 

التنوع الهائؿ لمفطريات أوجد الحاجة الى تصنيفها وتقسيمها مػف أجػؿ فهمهػا وتسػهيؿ 
دراسػتها   وتصػنيؼ الفطريػػات مػف فػػروع عمػـ الفطريػػات ا كصػر حركيػػة وصػعوبة كونػػ  
يرتبط ويتطور مع غتساع وتعمؽ ا بحاث في مجاالت أحيائية وبيئية ونشاط الفطريات 

  وكذلؾ تطور تقنيات البحث العممي .
طػوات ا ولػى فػي تصػنيؼ الفطريػات خوعمى الرغـ مف مرور مئات السنيف عمى بدء ال

إال أنػػ  مػػا زاؿ يعتبػػر حتػػى ااف فػػي بدايػػة عمػػرأل الطويػػؿ كػػوف ا نػػواع المعروفػػة او 
% مف عدد أنواع الفطريات المخمف وجودهػا عمػى 1المسجمة مف الفطريات ال تتجاوز 

 كوكب ا رض . 
مػػر تصػػنيؼ الفطريػػات بمراحػػؿ تطوريػػة عديػػدة إرتبطػػت بتطػػور عمػػـ ا حيػػاء والعمػػـو 
ا ساسػية ااخػرو وتقنيػة البصػػريات وعمػـو التقنيػات العمميػػة . وهكػذا كانػت الخطػػوات 
ا ولى تعتمد المالحظة العامة والصفات العيانية والوصؼ التفصيمي لتنتقؿ الػى مرحمػة 

يػػز عمػػى الصػػفات ا كصػػر صباتػػا وتقسػػيـ الفطريػػات اخػػرو تتنػػمف انػػافة الػػى ذلػػؾ الترك
 باستخداـ مفاهيـ مختصرة سهمة الحفظ والتداوؿ . 

ذا كاف اعتماد الصفات المظهرية وبعض الصفات الكيمياوية والفسمجية في تشخيص  وا 
الفطريات هي الوسيمة المتاحة في الماني   فاف اعتماد النمو التطوري المستندة الػى 

هػػػو بعػػػد تقػػػدـ عمػػػـ الحيػػػاة الجزيئػػػي والوراصػػػة الجزيئيػػػة يػػػة الجزيئيػػػة المعطيػػػات الوراص
سػػتخداـ فػػي الوقػػت الحانػػر والػػذي سػػاعد فػػي التشػػخيص الػػدقيؽ ا سػػموب الواسػػع اال
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ا حيػػاء والسػػريع لونػػواع والسػػالالت ويكشػػؼ عالقػػات القربػػى الحقيقيػػة بينهػػا وبػػيف 
 ااخرو وهو الهدؼ ا سمى لعمـ تصنيؼ الفطريات . 

 
هو عمـ ترتيب االشياء بغية ونػعها فػي مجموعػات او فئػات  Taxonomyصنيؼ الت

 . ولمتصنيؼ صالث وظائؼ رئيسية :
 يزودنا بهكيؿ لسمات مميزة ومهمة نستطيع مف خاللها تحديد هوية الكائف . -1
 يمكننا مف تجميع الكائنات بعنها مع بعض بحيث يعكس العالقات القائمة بينها. -2
 استرداد المعطيات حوؿ كائف محدد مف خالؿ قائمة مفهرسة .يمكننا مف  -3

 Descriptionتعتمػػػد عمميػػػة التصػػػنيؼ عمػػػى خطػػػوات اساسػػػية متتاليػػػة : الوصػػػؼ 
وتحديػد عالقػات القربػى أو معرفػة  Namingوالتسػمية  Identificationوالتشخيص 

 .  Phylogenyالنمو التطوري 
ذكر كؿ الصفات التي يمتمكها الفطر  مب في عممية التصنيؼ ويعنيطالوصؼ : أوؿ مت

وهذأل الصػفات تشػمؿ الخػواص المظهريػة ي طبيعػة الصػالوي و صػفات ا بػواغ والحوامػؿ 
البوغية والتراكيب الصمرية ( ونمػط النمػو ي خيطػي و خميػري و ومعػدؿ النمػو ( وبعػض 

..  المزايا الفسػمجية ي تكػويف صػبغات   السػمـو ( والبيئيػة ي يابسػة   مائيػة   أخشػاب
 الخ ( .

التشػػخيص : يعنػػي ذكػػر كػػؿ الصػػفات التػػي تميػػز هػػذا الفطػػر عػػف الفطريػػات المشػػابهة 
ا خرو وهنا يتمـ متابعة الصفات ذات ا هميػة التػي يمكػف اف تشػترؾ او تختمػؼ فيهػا 
عف الفطريات القريبة وهذأل الصفات قابمة لممراجعة وتتـ عف طريؽ تبادؿ الخبػرات مػف 

التي يمكػف اعتمادهػا لتشػخيص الفطريػات عمػى المسػتويات  أجؿ الوصوؿ الى الصفات
 التصنيفية المختمفة . 

التسػػمية . اعطػػاء أسػػـ لمجموعػػة ا فػػراد التػػي تشػػترؾ فػػي صػػفات مميػػزة وتحديػػد هػػذأل 
ختيار ا سـ المعبر عف أهـ تمؾ الصفات المميزة .   الصفات وا 
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اف جميع التصانيؼ عموما هي مف صنع االنساف   اعتمد فيها عمى مالحظات عينيػة 
التصنيؼ بان  فف ولػيس  Dennis, 1960ومجهرية . وقد وصؼ مصنؼ الفطريات 

عمػػـ . الف نجاحػػ  يعتمػػد بشػػكؿ رئػػيس عمػػى الحػػدس والبديهػػة لػػدو المصػػنؼ .وقػػد 
ونػػعت الفطريػػات سػػابقا بمممكػػة النبػػات وبسػػبب الصػػفات الفريػػدة التػػي تمتمكهػػا فانهػػا 

 Kingdom fungiاليػػـو تونػػع بمممكػػة مسػػتقمة خاصػػة بهػػا هػػي مممكػػة الفطريػػات 
رة جػدا فػاف تصػنيفها يعتبػر اصػعب مػف تصػنيؼ بقيػة ولكوف الفطريات مجموعة متغػاي

 االحياء ويستند التصنيؼ التقميدي لمفطريات الى المعايير او االسس التالية :
  
 التركيب الكيمياوي لجدار الخمية . -1
نػػوع الغػػزؿ الفطػػري   فػػالخيوط الفطريػػة غيػػر المقسػػمة بحػػواجز مستعرنػػة تنػػـ -2

بينما الخيوط الفطرية المقسمة بحواجز مستعرنة الفطريات الواطئة في سمـ التطور . 
 تنـ الفطريات الراقية .

 طبيعة الطور الجسدي ي وحيد الخمية اـ بشكؿ مايسيمـو او غزؿ فطري ( . -3
 انواع السبورات الالجنسية ي سبورات حافظية اـ كونيدية (  .  -4
 االسواط وجودها او انعدامها ونوعها وموقعها وعددها .  -5
جػود او غيػػاب المرحمػػة التامػػة ي الطػور الجنسػػي فػػي دورة الحيػػاة ( اي اسػػتخداـ و  -6

 مفهـو النوع او القدرة عمى التزاوج . 
 نوع دورة الحياة ي احادية اـ صنائية المجموعة الكروموسومية ( .  -7
صفات بايوكيمياوية وفسمجية مصؿ سموؾ الفطريات تجػاأل درجػات الحػرارة المختمفػة  -8

 طريات تجاأل بعض انواع المبيدات .وسموؾ الف
اف انظمة التصنيؼ المعتمدة عمى الصفات الشكمية والمجهرية لـ تعػد مسػتخدمة كصيػرا 
فػػي الوقػػت الحانػػر واصػػبحت جػػزء مػػف تػػاريخ العمػػـ . امػػا انظمػػة التصػػنيؼ الحديصػػة 

Modern systems  فانها تستند الى توصيات المجنة الدولية لمتسمية النباتية حيث
اكصر مف سابقاتها مف انظمة التصنيؼ في اظهار العالقػات الطبيعيػة بػيف االحيػاء  انها
 . 

 لقد اوصت المجنة انفة الذكر باستخداـ النهايات التالية في تصنيؼ الفطريات :
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Mycota  تنتهي بها تسمية القسـ :Division. 
Mycotina  تنتهي بها تسمية تحت القسـ :Subdivision  
Mycetes بها تسمية الصنؼ  : تنتهيClass . 

Mycetidae  تنتهي بها تسمية تحت الصنؼ :Subclass . 
Ales  تنتهي بها تسمية الرتبة :Order . 

Aceae  تنتهي بها تسمية العائمة :Family  
 

اف تصنيؼ الفطريات في طريق  الى االستقرار نتيجة تنافر جهود العشرات مف عمماء 
فنػال عػف التقنيػات الحديصػة التػي مهػدت الطريػؽ امػاـ الفطريات والتصنيؼ في العػالـ 

ومقارناتػػ  فػػي تصػػػنيؼ الفطريػػات وفػػي حػػػاؿ  DNAادخػػاؿ تحميػػؿ الحػػامض النػػػووي 
االتفػػاؽ عمػػى هػػذا النػػوع مػػف التصػػنيؼ وسػػيادت  فػػي الوسػػط العممػػي فانػػ  سيسػػتبعد 
 التصػػػنيفات التقميديػػػة المسػػػتندة الػػػى الصػػػفات المظهريػػػة والفسػػػمجية . ومػػػف التقنيػػػات

 الحديصة عمى مستوو الحامض النووي المستخدمة في تصنيؼ الفطريات 
 .  DNA – hybridizationتهجيف الحامض النووي  -1
 .   Polymerase chain reaction ( PCR)تفاعؿ البممرة المتسمسؿ  -2
 . DNA- sequencingتتابع القواعد النيتروجينية  -3
 .  DNA- finger printingبصمة الحامض النووي  -4
 Restrictionطريقػػة االجػػزاء المقطعػػة متعػػددة االشػػكاؿ مػػف الحمػػض النػػووي  -5

Fragment Length Polymorphisms ( RFLP)   . 
 

  System of Taxonomyنظاـ التصنيؼ : 
قبػػؿ كػػؿ شػػيء يجػػب تقكيػػد حقيقػػة أف الفطريػػات هػػي مجموعػػة كبيػػرة جػػدا مػػف ا حيػػاء 
يرجع معظمها الى مممكة الفطريات . وهناؾ أنواع تشاب  الفطريػات الحقيقيػة فػي نػواح 
معينة لكنها تفتقد بعض الصفات ا ساسية لمفطريات الحقيقية وال تدخؿ نػمف الفػروع 

عنػد ا بفعػؿ التقميػد وبعػض ا مػور العمميػة ا خػرو التطورية لهػا وال يػزاؿ التعامػؿ معهػ
تناوؿ الفطريات كقطار عاـ لمفطريات . وهكذا سنتبع نظاـ التصنيؼ الحديث لمفطريػات 
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 2007عػاـ  Jon Webster& Roland W.S.Websterاقتػرح مػف قبػؿ الػذي 
 ويتنمف ونع الفطريات في صالث ممالؾ مف ممالؾ الكائنات حقيقية  النواة وهي 

Kingdom : Protista وتنػػػػـ الفطريػػػػات المخاطيػػػػة  بتػػػػدائيات مممكػػػػة ا
Myxomycota  وPlasmodiophoromycota . 

Kingdom: Stramenipila  وتنػػػػػـ الفطريػػػػػات البينػػػػػية مممكػػػػػة الطميعيػػػػػات
Oomycota  

Kingdom: Fungi  وتنػػػـ الفطريػػػات الحقيقيػػػة فقػػػط وهػػػي الفطريػػػات الكتيريديػػػة
Chytridiomycota  الالقحيػػػػػة والفطريػػػػػاتZygomycota  والفطريػػػػػات الكيسػػػػػية

Ascomycota  والفطريات البازيديةBasidiomycota  . 
Kingdom : Protista 

Phylum: Myxomycota 

Class: Myxomycetes 

Subclass: Myxomycetidae 

Order:Physarales 

Family: Physaraceae 

Genus: Physarium 

Species: viridae 

Physarium viridae 

 

 Kingdom: Protistaات بتدائيمممكة ا 
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 تشمؿ هذأل المممكة فطريات العفف الهالمية التي تتوزع عمى اربع شعب هي :

شعبة فطريات العفف الهالمية الحقيقية   وشعبة فطريات العفف الشبكية وشعبة فطريات العفػف 
 الخموية وشعبة فطريات العفف داخمية التطفؿ . 

 وسوؼ نتطرؽ بالتفصيؿ عف شعبة فطريات العفف الهالمية الحقيقية 

Phylum: Myxomycota ( True Slime Molds)  

تنػـ هػذأل الشػعبة الفطريػات التػػي يكػوف فيهػا جسػـ الفطػر عمػػى هيئػة بالزموديػـو عػار متعػػدد 
  السػػبورات متحركػػة بسػػوطيف امػػامييف غيػػر متسػػاوييف بػػالطوؿ . تنػػـ هػػذأل الشػػعبة  االنويػػة

 صنفيف هما

صنؼ الفطريات الهالمية : وينـ الفطريات الهالمية التي تمتمؾ بالزموديـو حر المعيشػة  -1
. 

صػػػنؼ الفطريػػػات الهالميػػػة داخميػػػة التطفػػػؿ : وينػػػـ الفطريػػػات الهالميػػػة التػػػي تمتمػػػؾ  -2
 داخؿ انسجة العائؿ . بالزموديـو يعيش

1- Class: Myxomycetes 

( مجموعػة صػغيرة   fungus animalsتشػكؿ الفطريػات الهالميػة ي او الفطريػات الحيوانيػة  
الفطريات وتكتسب اهمية معتبرة عنػد عممػاء االحيػاء بوصػفها تظهػر صػفات شػب  حيوانيػة  مف

animal-like  في طورها الخنريvegetative phase مها الخنػري بشػكؿ كوف جسػي اذ
تسمى اينا االعفػاف و كتمة بروتوبالزمية عديمة الجدار مما يجعمها مهمة في البحث العممي . 

 .   True slime moldsالمخاطية الحقيقية 

 

 سميت الفطريات الهالمية بالحيوانات الفطرية العتبارات منها :

 تكويف خاليا تشب  حيواف االميبا  -1
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 مف جدار الخمية . خمو اجزاءها الخنرية -2

 اعتمادها طريقة االلتهاـ الخموي في التغذية . -3

 تحركها في وسط النمو .  -4

 اماكف تواجدها : 

 (نػوع  454تشػمؿ الفطريػات المزجػة حػوالي يالفطريات الهالمية  واسعة االنتشار في الطبيعػة 
لتحكـ فػي انتشػار هػذأل ويبدو اف الرطوبة ودرجة الحرارة هما مف اكصر العوامؿ اهمية مف حيث ا

الفطريات   فهي تعيش عادة مترممة في االماكف البػاردة الظميمػة الرطبػة   عمػى مػواد عنػوية 
مبممة او عمى االخشاب المتحممة والكتؿ الخشبية المتسػاقطة او االوراؽ الميتػة . خاصػة خػالؿ 

ش بعػػض انواعهػػا موسػػـ االمطػػار فػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة الشػػمالية والمنطقػػة االسػػتوائية . ويعػػي
مػػتطفال عمػػى كائنػػات حيػػة اخػػرو مصػػؿ الطحالػػب   الفطريػػات الحقيقػػة او النباتػػات الراقيػػة . اذ 

ممتهمػػػة البكتريػػػا  amoeboidتتحػػػرؾ هػػػذأل الفطريػػػات خػػػالؿ الطػػػور الخنػػػري بشػػػكؿ اميبػػػي 
كطريقػة تغذيػة واذا كانػت  Phygocytosisمحاكية بذلؾ االميبا التػي تعتمػد االلتهػاـ الخمػوي 

الفطريات الهالمية فاقدة لمجػدار الخمػوي فػي طورهػا الخنػري فػاف طػور تكاصرهػا ينػت  سػبورات 
كمػػا اف هػػذأل السػػبورات  True Fungiذات جػػدراف خمويػػة تشػػب  تمػػؾ فػػي الفطريػػات الحقيقػػة 

الفطريات  الالجنسية تحمؿ داخؿ حوافظ سبورية وهذأل الصفة مف اهـ اوج  التشاب  بينها وبيف
 الحقيقية 

 المزجة :الهالمية الخصائص العامة لمفطريات 

تتميز هذأل الفطريات بتكوينها لجسـ خنري وهو عبارة عف كتمة بروتوبالزمية عارية قادرة  -1
تنػت  عػف تمػدد البروتػوبالـز  Pseudopodiaعمى الحركة االميبية وذلؾ بتكويف اقداـ كاذبػة 

لبالزموديـو باتجاأل القدـ الكاذب . اما البالزموديـو الكاذب فهو باتجاأل معيف يتبع  حركة جسـ ا
عبارة عف تجمع لخاليا اميبية تحػتفظ باسػتقالليتها فيػ  ي كخاليػا مميػزة الواحػدة عػف االخػرو ( 
تحتوي عمى عدد كبير مػف االنويػة يطمػؽ عػؿ هػذا الجسػـ البالزموديػـو .ويمكػف رايػة انسػياب 

امي وحػػديث بواسػػطة المجهػػر . واكتشػػؼ حػػديصا بػػروتيف قابػػؿ البروتػػوبالـز فػػي بالزموديػػـو نػػ
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يشػب  فػي سػموك   Myxomyocinلمتقمص واالنبساط في الفطريات الهالمية اطمؽ عمي  اسـ 
 .  Actomyocinالبروتيف الموجود في عنالت الحيوانات والمعروؼ باسـ 

ماهيػػػة الطػػػور  لمزجػػػة عػػػف الفطريػػػات الحقيقيػػػة اساسػػػا فػػػيالهالميػػػة اتختمػػػؼ الفطريػػػات ا -2
الخنري حيث يكوف هذا الطور في الفطريات المزجة هو البالزموديـو او الطور الحيواني عديـ 

 الجدار الخموي   بينما في الفطريات الحقيقية فان  يتمصؿ بوجود الغزؿ الفطري .

 الجسـ الخنري ي البالزموديـو ( في دورة حياة الفطريػات المزجػة يشػب  الحيوانػات االوليػة -3
مف حيث تركيب  وفسيولوجيت  اال اف هذأل الفطريات تكػوف اجسػاما صمريػة فطريػة بحتػة   وهػذأل 

 االجساـ الصمرية ذات اشكاؿ محددة تتميز بواسطتها االجناس واالنواع المختمفة . 

السبورات الحافظية في هذأل الفطريات احادية المجموعة الكروموسومية وذات جدار خمػوي  -4
 مادة السميموز ولذا فهي تشب  في هذأل الصفة الفطريات الحقيقية . محدد وتحتوي عمى 

 

 وتختمؼ اشكاؿ البالزموديـو ويمكف ونعها في صالث انماط مختمفة وهي  :

 Protoplasmodiumالبالزموديـو االولي :  -1

يعتبر هذا النمط مف البالزموديـو بدائي وبسيط مقارنة مع غيرأل ويتميز بكون  صغير الحجػـ اذ 
 Ectoplasimال يتجاوز المممتر الواحد ويتميز في  السايتوبالـز الػى منطقػة خارجيػة هالميػة 

.  Endoplasmicومنطقػػػػة داخميػػػػة تنػػػػـ االنويػػػػة والمايتوكنػػػػدريا والرايبوسػػػػومات وتسػػػػمى 
يكػػوف البالزموديػػـو عنػػد ننػػوج  حافظػػة البروتػػوبالـز يكػػوف حبيبػػي وال تظهػػر فيػػ  العػػروؽ . 

 .  Liceaجنس سبورية واحدة مصؿ 

  Aphanoplasmodiumالبالزموديـو غير المرئي :  -2

( : بالزموديػػـو شػػفاؼ  Invisible= Aphanerosيشػػتؽ هػػذا المصػػطمل مػػف اليونانيػػة ي 
يتالؼ مف خيوط دقيقة جدا بشكؿ شػبكة مػف الخيػوط البالزموديػة تشػب  الػى حػد يصعب رايت  

ميكروميتػر وقطػر البالزموديػـو  14-5ط ما الخيوط الفطرية الحقيقية  .ويكػوف عػرض كػؿ خػي
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مػايكروميتر. البروتػوبالـز ال يتميػز فيػ  الػى الطبقػة الهالميػة الخارجيػة وال  244-144كامال 
الداخمية السائمة اذ اف االنسياب البروتوبالزمي سػريع عػادة . ال يػرو بػالمجهر عػادة . ويوجػد 

 .  Stemonitisفي بعض انواع جنس 

  Phaneroplasmodiumالبالزموديـو المرئي :  -3

( وياخػذ هػذا الػنمط شػكؿ شػبكة  Visible=Phanerosيشتؽ هذا المصطمل مػف اليونانيػة ي 
صفيحية واسعة مزودة بعروؽ وانحة ويمكف تمييز ذلؾ بالمجهر . وهو اكصػر االنمػاط شػيوعا 

بعػروؽ وانػحة ومصقبػة . وعنػد وتتميز ب  رتبة الفيزاريـو . يظهر بشكؿ شبكة مروحيػة كصيفػة 
فحص العروؽ تحت المجهر تتميز الى طبقة خارجية صابتة واخرو داخمية متحركة ويشػاهد فػي 

الػػذي يمكػػف مالحظتػػ  عنػػد  Protoplamic streamingالعػػروؽ االنسػػياب البروتػػوبالزمي 
واحػد  تصبيت النظر عمى نقطة معينة بواسػطة المجهػر حيػث يالحػظ السػايتوبالـز يتحػرؾ باتجػاأل

 وبشكؿ سريع صـ تتباطق سرعت  الى اف تتوقؼ الحركة ويستانفها مرة اخرو باالتجاأل المعاكس . 

 تكويف السبورات والتراكيب الصمرية :

عند تعرض البالزموديـو الػى ظػروؼ محيطيػة صػعبة مصػؿ نقػص الغػذاء وتغييػر شػدة االنػاءة 
وكذلؾ تقدـ عمر البالزموديـو   فاف البالزموديـو يتحوؿ الى حافظة سبورية متعددة النوو في 
الحافظة تنقسـ االنوية عدة انقسامات ويتجزأ السايتوبالـز الى عدة اجزاء وتحاط كؿ نواة بجػزء 

سايتوبالـز لتكوف فيمػا بعػد السػبورات . والسػبورات كرويػة الشػكؿ غالبػا وبينػوية احيانػا مف ال
ومعظمهػػا احاديػػة النػػواة . تتكػػوف داخػػؿ تراكيػػب صمريػػة مختمفػػة االشػػكاؿ وتسػػمى عمميػػة تكػػويف 

اي تحػػوؿ البالزموديػػـو الػػى تركيػػب صمػػري   Sporulationالسػػبورات مػػف قبػػؿ البالزموديػػـو 
 السبورات . . يحتوي بداخم  عمى 

السبورات لها قدرة عاليػة عمػى مقاومػة الظػروؼ غيػر المالئمػة وخاصػة الجفػاؼ ولفتػرة طويمػة 
 بسبب جدرانها المتصخنة وطبيعة البروتوبالـز الكيمياوية والفيزياوية . 

 

   Fructificationالتراكيب الصمرية : 
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بتكويف السػبورات داخػؿ تراكيػب  بعد نن  الطور الخنري ي البالزموديـو ( وتقدم  بالعمر يبدا
 صمرية مختمفة االشكاؿ . وتوجد صالث انواع مف التراكيب الصمرية في الفطريات الهالمية هي :

  Sporangiumالحافظة السبورية :  -1

  Plasmodiocarpالصمرة البالزمودية :  -2

  Aethaliaااليصاليا :  -3

 

اف واحد قريبة مف بعنػها الػبعض   والحافظػة  الحافظة السبورية : تنشا باعداد كبيرة في -1
الواحدة قد تكوف جالسة او معنقػة محمولػة عمػى حامػؿ قصػير . تخػرج الحػوافظ السػبورية مػف 

قػػد تكػػوف وانػػحة او غيػػر متميػػزة .  Hypothallusقاعػػدة غشػػائية تسػػمى الصػػالوس التحتػػي 
لسػميموز فػي تركيبػ  . قػد يػدخؿ ا Peridiumتحاط الحافظة السبورية بجػدار يػدعى البريػديـو 

يتاسػػب الكمػػس حػػوؿ القاعػػدة الغشػػائية او عمػػى الغػػالؼ المحػػيط وهنػػاؾ عػػدد مػػف االجنػػاس 
بػػالكمس ولػػذلؾ تحػػتفظ بشػػكمها وبنيتهػػا كعينػػات معشػػبية لفتػػرة غيػػر محػػددة . ومػػف  بالحافظػػة 

و  Arcyriaو  Stemonitisالفطريػػػػات التػػػػي تكػػػػوف هػػػػذا الػػػػنمط مػػػػف التراكيػػػػب الصمريػػػػة 
Physarum  . 

لبالزموديػـو تشب  الحافظة السبورية الجالسة الى حد كبيػر حيػث اف االصمرة البالزمودية :  -2
باكمم  او الجزء االكبر من  ينمو الى حافظة واحػدة غيػر معنقػة ولهػا نفػس شػكؿ البالزموديػـو 

. عنػػدما يقػػـو البالزموديػػـو بتكػػويف هػػذا الػػنمط مػػف التراكيػػب  الػػذي نشػػات منػػ  لطبيعػػة تفرعػػ ا
سػػة لمبالزموديػػـو ويفػػرز حػػوؿ ئيالصمريػػة فػػاف البروتػػوبالـز يػػزداد تركيػػزأل فػػي بعػػض العػػروؽ الر 

نفس  غشاءا رقيقا صـ تتحوؿ النوو بعد اف تحاط كؿ منها بكمية مف البروتوبالـز بجدار خموي 
 . Hemitrichiaمصؿ فطر الى سبورات وهكذا يتكوف البالزموديـو الكاذب وهو جالس . 

: عبارة عف عدة حوافظ سبورية ممتحمة مع بعنها ومحاطة بغالؼ مشترؾ واحػد  االيصاليا -3
  وفي بعض االنواع يمكف راية جدراف الحوافظ نمف االيصاليا الواحدة . ومػف امصمػة الفطريػات 
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. امػػا اذا كانػػت الحػػوافظ السػػبورية متميػػزة عػػف بعنػػها عنػػد  Lycogalaذات االيصاليػػا الفطػػر 
 .  Pseudoaethaliaالكاذبة النن  تسمى االيصاليا 

  Capillitiumالخصمة الشعرية : 

مجموعػػة مػػف الشػػعيرات الغيػػر حيػػة العقيمػػة الموجػػودة فػػي التركيػػب الصمػػري لمفطريػػات الهالميػػة 
عمى شكؿ خيوط طويمة متفرعة او بسيطة او بشكؿ شبكة مالصقة لمعويميد او الغالؼ . تنشػا 

السػبورات . تسػاعد الخصػمة عمػى تحريػر السػبورات  الخصمة عادة في البروتوبالـز عند تكػويف
مػػف التراكيػػب الصمريػػة فعنػػد ننػػوج هػػذأل التراكيػػب وتمػػزؽ الغػػالؼ المحػػيط بهػػا تتمػػدد الخصػػمة 

 حاممة معها السبورات عاليا فتتعرض لتيار الهواء وتنتشر . 

 

 شكؿ يونل الخصؿ الشعرية 

 

  Sclerotiaتكويف االجساـ الحجرية : 

ديـو المرئػي تحػت تػاصير عوامػؿ مختمفػة ي كػالحرارة الواطئػة او الجفػاؼ ( ونفػاذ يتحوؿ البالزمو 
المواد الغذائيػة والحمونػة العاليػة الػى تركيػب صػمب يسػمى الجسػـ الحجػري . تحػتفظ االجسػاـ 
الحجرية بحيويتها لمدة طويمة تصؿ الى صالث سػنوات وتقػاـو الظػروؼ البيئيػة الغيػر مالئمػة   

محيطة بها الى طبيعتها فاف هذأل االجساـ تولػد بالزموديػـو مػرة اخػرو . وعند عودة الظروؼ ال
اما البالزموديـو غير المرئي فال يكوف اجساـ حجرية وانما ينكمش البروتوبالـز في عروق  في 
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حالة الجفاؼ صـ ينفصؿ الى عدد مف الوحدات الصغيرة التي تتكيس وتكوف ما يسػمى االجسػاـ 
وهػي صػغيرة جػدا ال تػرو بػالعيف المجػردة   قػد  Aphano sclerotiaالحجريػة غيػر المرئيػة 

تولػػد هػػذأل االجسػػاـ حػػوافظ سػػبورية عنػػد تػػوفر الرطوبػػة الكافيػػة . امػػا البالزموديػػـو االولػػي فقػػد 
 .  Cystيتكيس باكمم  مكونا كيس صغير 

 

تقسـ طائفة الفطريات الهالمية المزجة الى صالث تحت صنوؼ ي طويفػات ( عمػى حسػب طريقػة 
نتاج ولوف السبورات وطرز االجساـ الصمرية وما تحتوي  مف حبيبات جيرية مترسبة وغير ذلؾ ا

 مف الصفات وهي :

Subclass (1): Ceratiomyxomycetidae 

Order: Ceratiomyxales 

Family: Ceratiomyxaceae 

Genus: Ceratiomyxa 

نظػرا الف سػبوراتها تتولػد خارجيػا عمػى اعنػاؽ  Exosporesيطمؽ عميها السبورات الخارجيػة 
الحػػػوافظ السػػػبورية   وهػػػي طويفػػػة نػػػئيمة لمغايػػػة ال تتعػػػدو سػػػوو صػػػالث انػػػواع مػػػف جػػػنس 

Ceratiomyxa  . يكػػوف هػػذا الفطػػر الوحيػػد مػػف الفطريػػات الهالميػػة التػػي تكػػوف سػػبوراتها
فػػوؽ التركيػػب الخارجيػػة اي خػػارج الحامػػؿ السػػبوري وتكػػوف محمولػػة بواسػػطة اشػػواؾ منتشػػرة 

 الصمري وال يوجد غالؼ مشترؾ يحيط بالسبورات باكممها كما ان  ال يحتوي عمى الكمس .
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 Ceratiomyxaشكؿ يونل الجسـ الصمري لجنس 

Subclass(2): Stemonitomycetidae 

Order: Stemonitales 

Family: Stemonitaceae 

Genus: Stemonitis 

وهػػي بنفسػجية المػػوف . وهػي اينػا فطريػػات رميػة تتوالػد سػػبوراتها داخميػا فػػي اجسػاـ صمريػة . 
 البالزموديـو مف النوع غير المرئي . يترسب الكمس عمى قاعدة الحافظة السبورية . 

Subclass (3) : Myxogastromycetidae 

  . Endosporesوهي فطريات رمية تتوالد سبوراتها داخؿ حوافظ سبورية  

تمتاز فطريػات هػذا التحػت صػنؼ بانهػا ذات جسػـ خنػري مػف نػوع البالزموديػـو . تعػيش فػي 
االماكف الرطبة الظميمة وعمى االخشػاب المتحممػة واالوراؽ المتسػاقطة الميتػة وغيرهػا . ويتغػذو 
البالزموديػػـو باالمتصػػاص عػػف طريػػؽ كامػػؿ سػػطح  ويمكنػػ  التهػػاـ بعػػض االجسػػاـ ي سػػبورات 

ريػػا ( وهنػػمها وبػػذلؾ يكػػوف البالزموديػػوـ مػػف حيػػث الشػػكؿ والتركيػػب وطريقػػة الفطريػػات والبكت
 Fruitng bodiesالتغذية يشب  الحيوانات االبتدائية لكن  يختمؼ عنها بتكويف اجساـ صمرية 

التي تتخذ اشكاؿ مختمفة فػي االجنػاس واالنػواع المختمفػة وتحمػؿ سػبورات احاديػة المجموعػة  
 Swarm cellsانػحة والتػي عنػد انباتهػا تعطػي خاليػا سػابحة الكروموسػومية ذات جػدراف و 
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تتحرؾ بسوطيف امامييف غير متساوييف بالطوؿ او تعطي مباشرة خاليا اميبيػة وبتػزاوج الخاليػا 
. ومف الجدير بالذكر اف التراكيب الصمرية   ) n2تتكوف الزايكوت التي تنمو الى بالزموديـو  ي 

البيئيػة اذ تكػوف الحػوافظ السػبورية محمولػة عمػى عنػؽ عنػد  في هذأل الفطريات تتاصر بالعوامػؿ
الظروؼ البيئية االعتيادية لكنهػا تكػوف جالسػة عنػد ظػروؼ الجفػاؼ . كمػا تػاصر الظػروؼ فػي 

 كمية الكمس المترسب عمى جدراف الحوافظ وكذلؾ في عممية نن  السبورات . 

 لية :وتتصؼ الفطريات المزجة التابعة لهذأل الطويفة بالصفات التا

 سبوراتها عمى شكؿ كتؿ سوداء او بنفسجية داكنة -1

 تتوالد سبوراتها داخؿ اجساـ صمرية . -2

 يكوف انبات سبوراتها عف طريؽ انشقاقها وتفتحها صـ انبصاؽ البروتوبالـز منها . -3

 تتميز اجسامها الصمرية بترسب كميات غزيرة مف الكمس عميها  -4

 لى الصفات المذكورة اعالأل الى اربع رتب وهي :وتنقسـ هذأل الطويفة استنادا ا

Order: Liceales 

Order:Echinosteliales  

Order: Trichales 

Order: Physarales 

و  Dictydiumو  Reticularia: تنػػػػـ عػػػػددا مػػػػف االجنػػػػاس منهػػػػا ي  Licealesرتبػػػػة 
Lycogala  وLicea توجد في االماكف التػي تحػوي اشػجارا ميتػة . وبعػض اجناسػها تشػكؿ )

المرئػي . غيػر بالزموديومات مف النمط االولي   ولكف بعنها يشكؿ بالزموديومػات مػف الػنمط 
 سبوراتها فاتحة الموف او جوزية . حوامؿ االبواغ ذات اشكاؿ متنوعة حسب النوع . 

. تمتاز باف البالزموديػـو  Echinosteliumر : مف اجناسها الفط Echinostelialesرتبة 
 مف النوع االولي . والسبورات داخمية غير ممونة او فاتحة الموف . 
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 Himitrichiaو  Arcyriaو  Trichia: ينتمي اليها عػدة اجنػاس مصػؿ  Trichialesة  برت
فػي النػوع  الحافظػة السػبورية حتػوي توسطا بيف المرئي وغير المرئي . و  البالزموديـو يكوف( 

Trichia floriforme  عمػى شػبكة مػف الخيػوط النػاصرة لالبػواغ التػي تفيػد فػي تحػرر وانتشػار
 لحافظػػة فا Arcyria denudate. امػػا النػػوع  الحافظػػة السػػبورية االبػػواغ بعػػد تمػػزؽ جػػدار 

الخصػؿ الشػعرية متواجػدة وبػوفرة عمػى السبورية حمراء برتقاليػة تظهػر عمػى بقايػا االخشػاب . 
 الحامؿ السبوري والسبورات الداخمية تكوف ممونة بالواف زاهية كاالصفر والبرتقالي واالحمر . 

 

رتبة الفيزارات : تتميز افراد هذأل الرتبة باف اجسامها الصمريػة تكػوف عػادة مكسػوة بكميػة غزيػرة 
  وتنـ عائمةالبنفسجية مف الجير المترسب عميها وكذلؾ بسبوراتها البنية 

family: Physaraceae 

الذي يعد مػف اكبػر   Physarumجنسا اهمها جنس  12تشتمؿ العائمة الفيزارية عمى حوالي 
االجناس التابعة لطائفة الفطريات المزجة وهو فطر متػرمـ واسػع االنتشػار خاصػة فػي المنػاطؽ 

 نوع اشهرها النوع 144الحارة . ينـ اكصر مف 

Physarum polycephalum  باالنافة الى النوعP.viridae  وP.bivalve . 

 

مصػػاؿ عمػػى دورة الحيػػاة  Physarumسػػناخذ الفطػػر : فطريػػات الهالميػػة المزجػػة دورة حيػػاة ال
يكوف الفطر عػدد مػف الحػوافظ السػبورية التػي تحمػؿ فػوؽ حوامػؿ لمفطريات الهالمية المزجة . 

وتوجػػد الحػػوافظ  Columellaاحيانػػا بالعويميػػد  رفيعػػة تمتػػد داخػػؿ الحافظػػة السػػبورية وتسػػمى
السبورية عػادة عمػى االوراؽ واالغصػاف الميتػة وعمػى كتػؿ االخشػاب المتحممػة   وتختمػؼ هػذأل 
الحوافظ في اشكالها باختالؼ االجناس التابعة لػنفس الطائفػة    فهػي امػا اف تكػوف كرويػة او 

صػػػفر والػػػذهبي والبرتقػػػالي وتوجػػػد اسػػػطوانية او بينػػػوية . وكػػػذلؾ تتمػػػوف بػػػالواف زاهيػػػة كاال
السػػبورات باعػػداد كبيػػرة داخػػػؿ الحػػوافظ السػػبورية ويتخممهػػا خيػػػوط متشػػابكة تعػػرؼ بالخصػػػؿ 
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وتساهـ هذأل الخيوط في الية انتشار السبورات في التربة . والسػبورات  Capillitiumالشعرية 
حػيط بهػا جػدار سػميموزي عند انتشارها في التربة تتكوف مف كتمػة بروتوبالزميػة وحيػدة النػواة ي

وهػي تسػػتطيع اف تصػػمد عنػػد الظػػروؼ غيػػر المالئمػة التػػي قػػد تتعػػرض لهػػا . واذا تػػوافرت لهػػا 
الظػروؼ المواتيػػة مػػف درجػػة حػػرارة ورطوبػة فػػاف كػػؿ سػػبور ياخػػذ فػي االنبػػات عػػف طريػػؽ شػػؽ 

خميػػة طػػولي فػػي الجػػدار الخػػارجي ينبصػػؽ منػػ  البروتػػوبالـز صػػـ تاخػػذ الكتمػػة البروتوبالزميػػة الدا
يف امػػامييف غيػػر الوحيػػدة النػػواة بػػالتحرؾ الػػى الخػػارج وتتخػػذ شػػكال كمصريػػا ينبصػػؽ منهػػا سػػوط

يمكػػف بحركتػػ  اف يػػدفع تمػػؾ الكتمػػة فػػي اي اتجػػاأل فػػي المػػاء تاخػػذ هػػذأل  متسػػاوييف بػػالطوؿ 
هذأل الوحدات  ضالسبورات السابحة في التغذية والحركة صـ تنقسـ الى عدة وحدات متشابهة بع

حالػة تكوف امشاج متشابهة حيث توجد في ازواج وتتحد فيها النػواة لتكػوف الالقحػة . امػا فػي 
اميبػػات هالميػػة وتعػػرؼ هػػذأل الكتمػػة البروتوبالزميػػة المتحركػػة باسػػـ  فتصػػبل انعػػداـ الرطوبػػة 
تنقسػـ انقاسػامات خيطيػة  تحمؿ في اطرافها فجوات قابنػة  Myxamoebaاالميبا المخاطية 

. تتحد هذأل االميبػات الهالميػة فػي ازواج وينػت  عػف انبػات الالقحػة اعتيادية لزيادة العدد فقط 
تكويف كتمة عارية ال يغمفهػا جػدار تسػمى البالزموديػـو   يحتػوي البالزموديػـو عمػى عػدد كبيػر 
مف االنويػة الصنائيػة المجموعػة الكروموسػومية والتػي ال يفصػمها عػف بعنػها الػبعض اي جػدر 

. وهو يبدا صػغيرا صػـ ياخػذ فػي التغذيػة والتهػاـ كػؿ مايقابمػ  مػف مػواد فيصػؿ الػى حجػـ  خموية
البالزموديػػـو بحركػة انقبانػػية .  كبيػر   او يتغػذو بامتصػػاص المحاليػؿ صػػـ تطػرد البقايػػا خػارج

ويتكوف جسـ البالزموديـو البالغ مف شبكة مف عروؽ بروتوبالزمية   ويعاود النشاط لفتػرة صػـ 
لتكوف الى كتمة مفتحة تنبصؽ منها عدة نتوءات تعرؼ بالحشػية الصمريػة   وكػؿ نتػوء ياخذ في ا

وهػػي تحمػػؿ عمػػى  Sporangiumمػػف الحشػػية الصمريػػة يسػػتطيع اف يعطػػي حافظػػة سػػبورية 
حوامؿ سبورية خاصة تتميز بػالواف جذابػة وعنػدما تكبػر الحافظػة السػبورية فػاف االنويػة التػي 

تحاط كؿ نواة بجزء مف السايتوبالـز وتحيط نفسػها بجػدار سػميؾ بها تنقسـ انقساـ اختزالي صـ 
لتتحػػوؿ الػػى سػػبورات احاديػػة المجموعػػة الكروموسػػومية . تتميػػز هػػذأل السػػبورات بقػػدرتها عمػػى 

غيػػر المالئمػػة ال سػػيما الفتػػرات الطويمػػة مػػف الجفػػاؼ وبعنػػها  لبيئيػػةتحمػػؿ مختمػػؼ الظػػروؼ ا
سػنة وربمػا يرجػع ذلػؾ  64زمف تصػؿ الػى حػوالي يستطيع االنبات بعد مرور مدة طويمة مف ال

ات هػذأل السػبورات بػوبان .الى سمؾ جدار الخمية والتركيب الكيميػائي والفيزيػائي لبروتوبالزمهػا 
 يستعيد الفطر دورة حيات  مف جديد . 
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وتجػػدر االشػػارة هنػػا الػػى اف البالزموديػػـو اينػػا يسػػتطيع اف يصػػمد لمختمػػؼ الظػػروؼ البيئيػػة 
ا عنػدما تصػبل الظػروؼ مواتيػة   فعنػد الظػػروؼ دسػتطيع اف يػزداد حجمػا وعػدالمعاكسػة كمػا ي

غير المالئمة يالحظ اف البالزموديـو يتحوؿ الػى جسػـ حجػري حيػث يحػيط نفسػ  بجػدار غمػيظ 
ويظؿ في حالة سكوف ما بقيت الظروؼ غير مواتية . امػا اذا اصػبحت الظػروؼ مواتيػة تحػوؿ 

طيع تحػػت الظػػروؼ المناسػػبة اف يػػزداد عػػددا بالتفتػػت مػػرة اخػػرو الػػى بالزموديػػـو نشػػيط ويسػػت
بمعنى ان  يتجزا الى عدد مف الوحدات كؿ وحدة تمصؿ بالزموديـو جديد او يزداد حجما باالتحاد 

 مع غيرأل مف البالزموديومات او االميبا الهالمية . 
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 شكؿ يونل الحوافظ السبورية المعنقة 

 

 

 

 

 شكؿ يونل الصمرة السناجية 
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 شكؿ يونل الخصؿ الشعرية 

 

 

 

 

  Stemonitisشكؿ يونل الجسـ الصمري لمفطر 
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  Arcyriaشكؿ يونل الجسـ الصمري لمفطر      

 

 

  Physarumشكؿ يونل الجسـ الصمري لمفطر 
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2-Phylum: Plasmodiophoromycota 

 شعبة الفطريات الهالمية داخمية التطفل 

فطريااات متطفمااة داخميااا دماا  داادد ماان ط الاا  داخميااة التطفاال ت اام  هالميااةالفطريااات ال      
 Achlyaو  saprolegniaودماا  الفطريااات البي ااية م اال  Vaucheriaالمياااا العةبااة م اال 

,  دم  بعض النباتات المهمة اقتصاديا ااجباريوكةلك دم  بعض النباتات المائية . كما تتطفل 
وهااااب تعااااب  دااااادخ افراطاااااا وت ااااخما فااااب  جاااام خالياااااا النبااااات العائاااال يعاااار  بالت اااااخم 

Hypertrophy   الةي ي دث فب االجزاء المصابة من العائال , وةلاك نتيجاة لالنمعاام العاري
لمخاليا بصورخ غير طبيعية . وتتطفل انواع منهاا دما  النباتاات الودائياة االر اية ةات الفائادخ 

 االقتصادية م ل الكرن  والمهانة والبطاطس . 

ن رتبة وا دخ ةات دائمة ت م صن  وا د الةي يتكون مهةا الفطريات ةات اصل تطوري وا د 
 ,Plasmodiophora , Octomyxa , Polymyxaأجنااس هاب  9وا ادخ ت اوي دما  

Membranosorus , Sorodiscus, Sorosphaera, Tetramyxa, Woronina, 
Spongospora  نوع .  35. يتوزع دميها 

 

  Class: Plasmodiophoromycetesصن  الفطريات الهالمية داخمية التطفل 

تشبه الفطريات الهالمية من  يث تكوينها الجعام هالمياة يطماع دميهاا البالزمودياوم          
وبالزمية دارياة تالةي يم ل الطور الخ ري فب  ياخ هةا الفطريات , وهو يتكون من كتمة برو 

 دديدخ االنوية , ينمو داخل خاليا العائل . ودند التكا ر يعطب البالزموديوم كرات عبورية داخل
الخميااة , امااا ان تتكشاا  الاا  عاابورات عاااب ة ي ماال كاال منهااا دنااد ت ررهااا ماان خميااة العائاال 

الفاقااد لمجاادار عااوطين اماااميين غياار متعاااويين فااب الطااول وهمااا ماان النااوع الكرباااجب االممااس 
, او قاااد يت اااول البالزمودياااوم داخااال خمياااة العائااال الااا  دااادد مااان العااابورات العااااكنة الخماااوي 

Resting spores والتاب تكاون ةات دياة الناواخ ومماوماة لمظارو  البيئياة الاليار مالئماة ا ا
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. تنبات العابورات العااكنة لتعطاب عابورات مت ركاة كبيارخ جدار عاميك وي تاوي دما  الكاايتين 
 ال جم نعبيا و نائية االعواط . 

 تختم  الفطريات البالزموديوفورية دن الفطريات الهالمية من  يث تكوينها ل اوافظ العابورات
المت ركاااة , وانهاااا ال تكاااون اجعااااما  مرياااة دناااد انتاجهاااا لمعااابورات العااااكنة , وكاااةلك جااادر 

 ااافة الاا  ان البالزموديااوم ا ااادي المجمودااة االالعاابورات تباادو خاليااة ماان مااادخ العااميموز ب
 الكروموعومية وليس  نائب كما هو ال ال فب الفطريات الهالمية التب عبع الت دث دنها . 

 طريات البالزموديوفورية دم  رتبة ي توي صن  الف

 

Order: Plasmodiophorales 

Family: Plasmodiophoraceae 

1-Genus: Plasmodiophora brassicae 

يعب  هةا الفطر مارض الفاراد العائماة الصاميبية وخاصاة المهاناة ويا  ر دما  المجماوع         
والمادم  Club rootالجةري , وقد عمب هةا المارض باعاماء مختمفاة م ال الجاةر الصاولجانب 

 Finger and toeوماارض التصااوب   Clubbingوالتصااول   Club footالصااولجانب 
disease  له اهمية خاصة . وهو مرض دالمب واع  االنتشار و 

تتم ل ادراض االصابة بهةا الفطار بجاةور منتفخاة متدرناة اماا فاوع عاطة الترباة فمان        
الصااع  تمييااز النباتااات العااميمة ماان النباتااات المصااابة . ويعااد ةبااول اوراع النبااات ماان اول 

د اوراقه صابة  بهةا الفطر يفمتمدم االدند ادراض االصابة المميزخ خاصة فب الطمس الدافئ . 
العاافم  بالتاادري  وتمتااوي وتتالياار اشااكالها وةلااك الن الخاليااا المصااابة والمجاااورخ ياازداد نموهااا 
زيادخ غير طبيعية , ونتيجة لةلك فان زوائد صولجانية او انتفاخات كروية تظهر دما  الجاةور 

نباات او قاددخ العاع لمنباتات المصاابة , واةا تكونات هاةا الت اخمات دما  الجاةر الرئيعاب لم
ت تاوي الجاةور المنتفخاة دما  كمياة كبيارخ فان ةلك ي خر التكوين الطبيعب لممجموع الجةري . 
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ماان العاابورات العاااكنة الكرويااة الشااكل ةات جاادار عااميك ال تمبااث ان تت اارر ماان خاليااا الجااةر 
 لدى تعفنه ال  التربة . 

 

 دورخ  ياخ الفطر : 

عااابورات الفطااار تكاااون كروياااة الشاااكل دقيماااة ال جااام و يااادخ الناااواخ ا ادياااة المجموداااة       
الكروموعومية ومالمفة بالال  كايتينب اممس يميها مان الظارو  االر اية غيار المناعابة وهاب 
توجد فب التربة . ودندما تتوافر الظرو  البيئية المناعبة فان كال عابور ينبات وتعطاب عابور 

واخ كم ري الشكل ةو عوطين ا دهما طويل واالخار قصاير . وهاةا و يد الن Zoosporeعابة 
 العبورات يج  ان يتوافر لها وعط مائب  ت  يمكنها ان تعبة لتصل ال  دوائمها . 

ت اادث االصااابة بااان تختاارع العاابورات العاااب ة الشااعيرات الجةريااة لممجمااوع الجااةري ماان      
ياة فانهاا تفماد اعاواطها وتعار  دندئاة باعام النبات العائال ودنادما تعاتمر داخال الشاعيرخ الجةر 

وفااب داخاال انعااجة الشااعيرات الجةريااة تعااتطيل االميبااا .   Myxamoebaاالميبااا الهالميااة 
 Plasmodiumفيتشاكل نتيجاة لاةلك البالزمودياوم   وتنمعم نواتهاا دادخ انماعاامات ادتيادياة

داة الكروموعاومية ,  ام الةي يكون صالير ال جام وداار ددياد االنوياة كال ناواخ ا ادياة المجمو 
الكرويااة الشااكل  Protoplastsيتجاازأ البالزموديااوم بعااد ةلااك الاا  داادد ماان البروتوبالعااتات 

الرقيمة الجدران . ينمعم كل بروتوبالعت ال  ددد من الو دات المت ركة التب يبمغ دددها مان 
عبورات عبورات عاب ة فب كل منها عوطان ا دهما قصير واالخر طويل وهب تشبه ال   4-6

العاااب ة التااب تكوناات ماان العاابورات العاااكنة اال انهااا اصااالر منهااا  وهااةا العاابورات العاااب ة 
تنطمع مان  اوافظ عابورية الا  خاارج العائال وتعامك  ينئاة عاموك االمشااج فتمات م فاب ازواج 

ةات الشاكل االميباب , التاب تالاادر الطبماات الخارجياة لمعائال  Zygotويتكون دن ةلك الالق ة 
الطبماااات الداخمياااة  ياااث يتكاااون بالزمودياااوم جدياااد ددياااد االنوياااة . يعاااتطي  هاااةا  لتهااااجم

البالزموديوم ان ينتشر من خمية الا  اخارى فاب انعاجة النباات ويتكاا ر بطريماة التفتيات , بعاد 
هةا يكون كل بالزموديوم  افظة عبورية ونتيجة لةلك تنمعم خالياا العائال ويازداد  جمهاا مماا 
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مات ممياازخ لمماارض دماا  جااةر العائاال وهااةا مااا يعباار دنااه باااالفراط فااب ياا دي الاا  تكااوين ت ااخ
 .  Hypertrophyا جام الخاليا 

وفب نهاية الموعم يتجزأ البالزموديوم باكممه ال  كتمة من العبورات العاكنة تعار  باعام      
. و ين يتاكل الجةر تنتشر العبورات بالتربة , وتعتطي   Cystosorusال ويصمة العبورية 

هةا العبورات ان تظل  ياة الا  عانوات قاد تبماغ العابعة . وفاب الربيا  دنادما تكاون الظارو  
البيئيااة مناعاابة ل اادوث العاادوى فااان العاابورات تنباات بعااد انطالقهااا ماان بمايااا انعااجة الجااةور 

بور عااابة و يااد النااواخ كم ااري الشااكل ةو المصااابة المختمطااة بالتربااة , ويعطااب كاال منهااا عاا
ويج  ان يتوفر لها وعط مائب لتعبة فياه  تا  تصال الا  الشاعيرات الجةرياة لمنباات عوطين 

 العائل وت دث االصابة من جديد . 

 

2-Genus: Spongospora subterranean  

 .   Powdery scab disease يعب  مرض الجر  المع وقب لمبطاطا

 . Plasmodiophora brassicae مشابهة لدورخ  ياخ الفطردورخ  ياخ الفطر 

ي ام كاتال مان  والتاب يةمعا وقب ارات يظهر المرض دما  عاطة درناات البطاطاا بشاكل        
مجوفاااة . يت ااارر مااان  Spore ballsالعااابورات العااااكنة المتجمعاااة بشاااكل كااارات عااابورية 

اويين يمكاان ان تصااي  العاابورات العاااكنة دنااد انباتهااا عاابورات عاااب ة بعااوطين غياار متعاا
 البالزموديااوم كااون. وفااب الشااعيرات الجةريااة يتاو الطماطااة الشااعيرات الجةريااة لنبااات البطاطااا 

هااةا العابورات المت ركااة بعااد .  Zoosporangia  ااوافظ العابورات المت ركااة  ويتطاور الاا  
جدياد وهكاةا  ت ررها من ال افظاة يمكان ان تصاي  شاعيرات جةرياة جديادخ وتنشار المارض مان

يمكاان ان تت اارك البالزموديااات ماان خميااة الاا  اخاارى داخاال نعااي  العائاال وفااب  ااال لماااء ....
بالزمااودين متااوافمين يمكاان ان ي صاال التكااا ر الجنعااب داخاال النعااي  المصااا  , نااات  التكااا ر 
الجنعب يتم بتكوين العبورات العاكنة التب تكون أ ادية المجمودة الكروموعومية وتكون فب 

 ات عبورية .كر 
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ا افة الا  ةلاك يعاد هاةا الفطار م اال جياد لمفايروعاات التاب تصاي  البطاطاا والتاب يمكان ان  
% , ويمكاان ان تبماا  الفايروعااات داادخ عاانوات داخاال الكاارات  02تخفااض انتاااج البطاطااا الاا  

العبورية لمفطر  من التربة , كما يمكان ان تمطان داخال العابورات العااكنة ويمكان ان يادخل 
منطمااة الشااعيرات الجةريااة ويصااي  داادد كبياار ماان النباتااات الم اايفة ماان غياار افااراد  الفطاار

 وينمل االمراض الفايروعية لها اي ا .  Solanaceaeالفصيمة الباةنجانية 

وماان الفطريااات االخاارى التااب تنتمااب الاا  نفااس الرتبااة وتنماال االمااراض الفايروعااية فطاار       
Polymyxa belae الاا  نبااات الشااوندر العااكري معااببا اصاافرار  الااةي ينماال الفايروعااات

الاةي ينمال الفايروعاات  Polymyxa graminisاالوراع فاب منطماة داروع الورقاة . وفطار 
 الفعيفعائية ال  ددخ نباتات نجيمية . 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 



 

7 

 

 Plasmodiophoraاألنتفاخات الكروية الشكل دم  الجةر الريئعب نتيجة األصابة بالفطر 
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 العبورات العاكنة                               
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  Spongosporaب رات مع وقية الشكل ناتجة دن األصابة بالفطر 
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 جامعة الموصؿ 

 كمية التربية لمعمـو الصرفة 

 قسـ عمـو الحياة 

 

 مممكة الفطريات غير الحقيقية 

2- Kingdom: Straminipila  

 المميزات العامة :

خالفػا لجػدار الفطريػات الحقيقيػة والػذي  celluloseالجدار الخمػوي يتكػوف مػف السػميموز  -1
 مع مواد اخرى .  Chitineيتكوف مف الكايتيف 

الغشاء الداخمي لممايتوكندريا ينطوي عمى شكؿ اعراؼ انبوبية والتي يمكػف مشػاتدت ا فػي  -2
وكػذلؾ فػي  Lamellateالنبات خالفا لمفطريات الحقيقية والتي تكوف االعػراؼ في ػا صػفاةحية 

 المممكة الحيوانية .

صػاؽ بػيف االنرريػدة واالوكونػػة التكػارر الجنسػي مػف النػوع االوجػوني ويػتـ عػف طريػؽ االلت -3
التي تكونت مف غزؿ فطري رناةي المجموعة الكروموسػومية ويحػدث االنقسػاـ االختزالػي داخػؿ 

 .االعضاء الجنسية قبؿ تكويف الالقحة وليس بعدتا كما كاف يظف سابقا 

مػف  التكارر الالجنسي يتـ عف طريؽ تكوين ا لسبورات سابحة ذات سوطيف احدتما سوط  -4
= شػػعر و وعمومػا ف ػػو  Pilus  ,  = قػػش  Strame) التينيػا :  Straminipilousنػوع 

 سوط م دب وربما يضاؼ اليه سوط اخر اممس .

 تضػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػذي المممكػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػعبة واحػػػػػػػػػػػدة تػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػعبة الفطريػػػػػػػػػػػات البيضػػػػػػػػػػػية 
 

Phylum: Oomycota  
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وتضػػـ حاليػػا  Peronosporomycotaيطمػػؽ عمي ػػا احيانػػا فػػي بعػػ  التصػػانيؼ تسػػمية 
 نوع . تمعب دورا م ما في امراضية النبات . 088-1888

 صفات الفطريات البيضية 

التركيب الخضري : معظـ افػراد تػذي المجموعػة تكػوف خيػوط فطريػة متفرعػة وتشػكؿ غػزؿ  -1
رنػػاةي المجموعػػة الكروموسػػومية . الخيػػوط الفطريػػة ذات نمػػو قمػػي وتػػي  Myceliumفطػػري 

 Haustoriaذات مرونػػة تسػػمم بتمػػايز الممصػػات  Coenocyticعبػػارة عػػف مػػدم  خمػػوي 
. الخيػػوط الفطريػػة ال تحتػػوي عمػػى الحػػواجز باسػػترناء االجػػزاء  Appressoriaوالضػػاغطات 

 ال رمة او في قواعد التراكيب التكاررية . 

وي عمى فجوات وحويصالت كولجي وجسيمات مايتوكندرية ونوى تالسايتوبالـز حبيبي ويح -2
 لمجموعة الكروموسومية . مضاعفة ا

تتميػػػػز جميػػػػع التراكيػػػػب الخضػػػػرية فػػػػي الفطريػػػػات البيضػػػػية بكون ػػػػا رناةيػػػػة المجموعػػػػة  -3
 الكروموسومية .

االنقساـ االختزالي يحدث داخؿ الحػوافظ المشػيجية لكػي يختػزؿ نػوى االمشػاج الػى احاديػة  -4
 المجموعة الكروموسومية . 

 . Oogamyالتكارر الجنسي مف النوع  -5

 zoosporangiaتكوف الفطريات البيضية سبورات الجنسية متحركة تتكوف داخؿ حوافظ  -6
اي مختمفػة االسػواط اذ تمتمػؾ  Heteroknotكروية او اسطوانية الشكؿ . السبورات مف نمػط 

. تنػاؾ  Whiplash typeم دب واخر مف النوع االممػس  Straminipilousسوط مف نوع 
تشػػبه حبػػة  Auxiliaryالسػػبورات المسػػاعدة او االبتداةيػػة  , نػػوعيف مػػف السػػبورات المتحركػػة

صػمة يالعنب يتكوف السوطاف في القمة , تذا السبور االولي يتحوصؿ بسحب االسػواط رػـ الحو 
والتػي يكػوف السػبور في ػا اكرػر  Principle sporeتعطي السبورات الرانوية الرةيسػية تنبت ل

 حيوية ونشاط في السباحة واالكرر شيوعا . 



 

 3 

السػبورات الرانويػة عػادة تتشػكؿ بشػكؿ مباشػر مػف  ,في االنواع التػي تفتقػد لمسػبورات االوليػة 
 الحافظة السبورية وتكوف كموية الشكؿ واالسواط تكوف جانبية الموقع . 

 

 التكارر في الفطريات البيضية 

ة المشػػيجية االنرويػػ ويػػتـ بػػتالمس الحػػوافظ Oogamousالتكػػارر الجنسػػي مػػف النػػوع       
Oogonia  والحػػوافظ المشػػيجية الذكريػػةAntheridia  ومػػف خػػالؿ انبوبػػة االخصػػاب تنتقػػؿ

النوى الذكرية الى البويضات ويحدث االقتراف البالزمي رـ النووي . وتمعب ترمونات السػتيرويد 
Steroid  دور م ـ في التكارر الجنسي . يحتوي السبور البيضػيOospore   الناضػ  عمػى

رالث مستودعات لممواد المخزونة . جدار السبور البيضي احيانا يظ ر عمى شكؿ طبقات وتذا 
 السكريات : ةبسبب حجيرات او اجزاء ادخار متعدد

1- Endospore  الذي يقع بيف الغشاء البالزمي وجدار السبور الخارجي :Epispore  

 . Ooplastالسبور البيضي تسمى  فجوة كبيرة لخزف المواد داخؿ بروتوبالست -2

 االجزاء الخزينة الرالرة تي قطرات الزيت والتي تج ز الطاقة المطموبة لالنبات .  -3

 

 االتمية االقتصادية لمفطريات البيضية وبيةت ا :

تمعػػب الفطريػػات البيضػػية دورا م مػػا فػػي احػػداث امػػرا  نباتيػػة وتنػػا نسػػتعر  حػػدريف        
بسػػبب اصػػابة محصػػوؿ  ) 1040-1045التػػي حصػػمت فػػي ايرلنػػدا ) م مػػيف تمػػا المجاعػػة 

الوحيػػد الػػذي تعػػيش عميػػه ايرلنػػدا اذ والػػذي يعػػد المحصػػوؿ  Phytophthoraالبطاطػػا بػػالفطر 
جزيرة ايرلندا وانتشر في مزارع البطاطا انتشار النػار فػي   1045غزا الفطر فايتوفرورا في عاـ 

بالكامػػؿ وتػػو مػػا ادى الػػى الػػى احػػداث المجاعػػة ال شػػيـ ممػػا ادى الػػى فشػػؿ زراعػػة البطاطػػا 
الش يرة في ايرلندا والتي راح ضحيت ا اكرر مف مميػوف نسػمة واكرػر مػف تػذا العػدد اجبػر عمػى 

وبسبب تذا الفطر اصدرت بريطانيا قوانين ا المش ورة في حظر تجػارة  ال جرة الى بمداف اخرى 
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مرػؿ باصػابة محصػوؿ العنػب بمػر  البيػا  . والرػاني يتالحبوب ) الذرة و لحمايت ػا مزارعي ػا 
والػذي كػاد اف يقضػي عمػى  Plasmopara viticolaالذي سببه الفطر  1448الزغبي سنة 

زراعػػة العنػػب وصػػناعة النبيػػذ فػػي فرنسػػا لػػوال اكتشػػاؼ العػػالـ الفرنسػػي مػػيالرد لمػػزي  بػػوردو 
Bordeaux mixture  وكاف تذيف الحدريف دافعا كبيرا كأوؿ مبيد فطري مكتشؼ في العالـ .

 لتقدـ عمـ الفطريات في تمؾ الفترة وحافزا النتاج مبيدات الفطريات .

تعتمد الفطريػات البيضػية عمػى الرطوبػة فػي انتشػار السػبورات السػابحة وفػي االنػواع التػي     
انبػػات  تكيفػػت لمحيػػاة فػػي البيةػػات الجافػػة نسػػبيا فػػاف الحافظػػة السػػبورية تنبػػت بتشػػكيؿ انبوبػػة

 لتكوف غزؿ فطري جديد .مباشرة دوف تكويف سبورات متحركة 

تعيش افراد تذي المجموعة في المياة العذبة والمالحة وفي التربة وعمػى اعضػاء النباتػات       
فوؽ االرضية . كما تعيش افرادتػا  معيشػة رميػة عمػى البقايػا العضػوية او طفيميػة اجباريػة او 

تات . بع  افرادتا تسػبب امراضػا لمحيػواف مرػؿ الفطػر سػابرولجينيا طفيمية اختيارية عمى النبا
 الذي يصيب االسماؾ خاصة سمؾ السالموف . 

 

 Class: Oomycetesصنؼ الفطريات البيضية    

تذا الصنؼ كبير في تعداد افرادي حيث يضـ انواعػا كريػرة , تعػيش االنػواع البداةيػة من ػا       
مترممة في الماء عمى بقايا المواد العضوية , ومن ا ما يعيش مترمما فػي التربػة وعمػى المػواد 
العضػػوية . امػػا االنػػواع االرقػػى فتعػػيش متطفمػػة عمػػى النباتػػات الراقيػػة مسػػببة ل ػػا كريػػرا مػػف 

 ال امة . االمرا 

 تتميز افراد تذا الصنؼ بالميزات التالية :

 خمو غزل ا الفطري مف الجدر المستعرضة . -1

تتكػػارر افرادتػػا بواسػػطة سػػبورات سػػابحة ذات سػػوطيف متضػػادي االتجػػاي , احػػدتما امػػامي  -2
اممػػس او عػػديـ الشػػعيرات واالخػػر خمفػػي ريشػػي او شػػعيري , تتكػػوف السػػبورات السػػابحة داخػػؿ 

تكػػوف بعػػ  انواع ػػا نػػوعيف مػػف السػػبورات المتحركػػة تمػػا ورية متعػػددة الطػػرز .حػػوافظ سػػب
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 Primary sporesتسمى السػبورات االبتداةيػة  Pear shapedالسبورات عرموطية الشكؿ 
 Secondaryوتسػمى السػبورات الرانويػة  reniform shapedوالسػبورات كمويػة الشػكؿ 

spores  . 

التكارر الجنسي بواسػطة اعضػاء جنسػية متخصصػة تػي االنرريػدات واالوكونػات , وتجػدر  -3
االشارة الى اف الدراسات الحديرة التي اجريت عمى الفطريات البيضية اربتت اف معظـ اجناسػ ا 
رتب السابروليجنيات والبيرونوسبورات التابعة ل ػذا الصػنؼ ذات غػزؿ فطػري رنػاةي المجموعػة 

ة وتذا يعني اف الدورة النوويػة لتمػؾ الفطريػات تختمػؼ اختالفػا جوتريػا عػف بقيػة الكروموسومي
الفطريات االخرى . واف االنقساـ االختزالي كاميتيا اي يحػدث داخػؿ االعضػاء الجنسػية الرناةيػة 
المجموعة الكروموسومية مف انرريػدات واوكونػات قبػؿ اف يحصػؿ االنػدماج بػيف محتويات مػا . 

نقسػػاـ امشػػاج ذكريػػة وانرويػػة احاديػػة المجموعػػة الكروموسػػومية . اي اف وينػػت  عػػف تػػذا اال 
االنقساـ االختزالػي يحػدث فػي الحػوافظ المشػيجية لمفطػر ولػيس فػي السػبور البيضػي , وتعتبػر 
تذي الخاصية التي تمتاز ب ا الفطريات البيضية دوف غيرتا مف الفطريات كافية تمامػا لفصػم ا 

 ضع ا في شعبة خاصة ب ا . عف بقية الفطريات االخرى وو 

 : أتم ارتب  عدةيتضمف تذا الصنؼ 

1- Order: Saprolegniales  

2- Order: Peronosporales 

 لذا سنتناول ما بشيء مف التفصيؿ .  

  Order: Saprolegnialesرتبة السابروليحنيات  -1

العذبة في حيف تعيش البقية في المياة المالحة او في  تعيش افراد تذي الرتبة في المياة       
التربة الرطبػة . ويمكػف تنميػة انواع ػا فػي المختبػر باسػتخداـ معمػؽ تربػة حػاوم عمػى قطػع مػف 

مرات تػػذي الفطريػػات حػػوؿ البػػذور او بػػذور السمسػػـ بعػػدتا سػػيالحظ تكػػوف مسػػتعبػػذور القنػػب 
ؼ فطريات التربة بان ا رمية وقميمة االتمية االقتصػادية . عػدا بعػ  االنػواع مرػؿ النػوع وتوص

Saprolegnia parasitica الػػذي يصػػيب االسػػماؾ وبيوضػػ ا ال سػػيما فػػي مػػزارع االسػػماؾ 
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تحتػػوي تػػذي الرتبػػة عمػػى خمػػس عواةػػؿ .  Fish moldsويسػػبب ل ػػا مػػر  عفػػف االسػػماؾ 
 اش رتا 

Family: Saprolegniaceae 

تحتوي تذي العاةمة عمى عدد كبير مف االنواع وتعتبر بالتالي نموذجػا جيػدا ل ػذي الرتبػة        
نوعػا . تعػيش معظم ػا مترممػة  158جنسػا و  28لذا سنكتفي بدراست ا . تضـ ما يقػرب مػف 

فػػي المػػاء , التربػػة الرطبػػة وعمػػى المػػواد النباتيػػة والحيوانيػػة . وبعضػػ ا يعػػيش مػػتطفال عمػػى 
او عمى بيوض ا في اماكف تربية االسػماؾ كػبع  انػواع جنسػي سػابرولجينيا واكميػا . االسماؾ 

بعض ا يتطفؿ عمى الطحالب او يتطفؿ عمى جذور النباتات الراقية . التكارر الالجنسي بواسػطة 
سػػبورات سػػابحة تاخػػذ شػػكميف متعػػاقبيف . امػػا الجنسػػي فيػػتـ بتكػػويف بيضػػات داخػػؿ االوكونػػة 

 .  Oosporesاالنرريدة الى سبورات بيضية تتحوؿ بعد تمقيح ا ب

 اتـ االجناس الموجودة ضمف تذي العاةمة جنسيف تما

1-Genus: Saprolegnia  

2-Genus: Achlya  

نوعا جميع ا تعػيش فػي المػاء مترممػة عمػى مػا بػه  38حوالي  يضـ جنس السابرولجينيا     
مف بقايا نباتية وحيوانية . وتناؾ قمة مف انواع ا تعيش اما في التربة الرطبة او متطفمة عمػى 
مػػا فػػي المػػاء مػػف طحالػػب وفطريػػات واسػػماؾ . ومػػف الممكػػف زراعػػة وتنميػػة تػػذا الفطػػر فػػي 

لجوت المعقمة مػع ذبػاب ميػت فػي حػو  بػه المختبر عند وضع طعـ مناسب مف بذور نبات ا
عينة مف ماء عذب مف بحيػرة او مسػتنقع وتركػه بضػعة ايػاـ عمػى درجػة حػرارة الغرفػة فسػوؼ 
يالحظ نمو فطر سابرولجينيا الذي يظ ر لمعيف المجردة كشبكة مف الخيوط عديمة الموف تحيط 

ات ناميػػة عمػػى االسػػماؾ الطعػػـ . كمػػا يمكػػف مالحظػػة تػػذي الفطريػػات فػػي ميػػاة االن ػػار والبحيػػر 
الميتة . والغزؿ الفطري ل ذا الفطر يكوف عبارة عف خيوط فطرية متفرعة غير مقسػمة متعػددة 

 االنوية ) مدم  خموي و . 
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 دورة حياة :

ياخذ طػرؼ الخػيط الفطػري فػي االنتفػاخ وبعػد اف تنسػاب كميػة كبيػرة : التكارر الالجنسي       
الػى الجػزء المنػتفت يتكػوف جػدار مسػتعر  يفصػؿ الجػزء المنػتفت )  مف السػايتوبالـز واالنويػة

الحافظػػة السػػبورية و عػػف بقيػػة الخػػيط الفطػػري . بعػػد ذلػػؾ تنقسػػـ محتويػػات الداخميػػة العديػػدة 
االنوية الى بروتوبالستات احادية النواة رـ تتحور تذي البروتوبالستات الى عدد مػف السػبورات 

سػػبورية كمرريػػة الشػػكؿ وذات سػػوطيف متصػػميف بطرف ػػا  السػػابحة التػػي تتوالػػد داخػػؿ حافظػػة
االمػػامي , وبعػػد فتػػػرة يفقػػد كػػػؿ سػػبور اسػػػواطه ويتحوصػػؿ ويتكػػػوف لػػه جػػػدار خػػارجي رخػػػيف 

صمة اف تقاـو مف الظروؼ ما ال تستطيع مقاومته الخيوط الفطرية التػي نشػات يوتستطيع الحو 
جي وتنػدلؽ المحتويػات الداخميػة من ا . وعندما تعػاود الحويصػمة نشػاط ا يتمػزؽ الجػدار الخػار 

 Reniformلتكوف طراز اخر مف السبورات السابحة يتميز كػؿ سػبور في ػا بانػه كمػوي الشػكؿ 
جانبي االسواط والسوطاف متصالف بالجانب المقعر . وبعد فترة نشاط تاخػذ تػذي السػبورات فػي 

 التحوصؿ وتعطي الحوصمة االخيرة بعد االنبات فطر جديد . 

ظاترة المتمرمة بوجود طرازيف مػف السػبورات السػابحة فػي دورة حيػاة الفطػر باسػـ تعرؼ تذي ال
وتوصؼ فطريػات .) لالشارة الى وجود فترتي حركة و  Diplanetismرناةية التشكؿ السبوري 

امػا  Monomorphicالتربة التي تكػوف نوعػا واحػدا مػف السػبورات المتحركػة باحاديػة الشػكؿ 
وتنػاؾ ظػاترة اخػرى  .  Dimorphicالتي تكوف النوعيف سالفي الػذكر فتعػرؼ برناةيػة الشػكؿ 

حيػػث نجػػد اف  Internal proliferationتػػي ظػػاترة التعاقػػب الحػػافظي او التوالػػد المتػػداخؿ 
الحافظة االولى تفرغ محتويات ػا مػف السػبورات السػابحة رػـ ياخػذ الجػدار الفاصػؿ مػف قاعػدت ا 

ويػػا ليكػػوف حافظػػة رانويػػة تفػػرغ محتويات ػػا السػػبورية رػػـ ياخػػذ الجػػدار الفاصػػؿ عنػػد بػػالنمو عم
رالرية وتكذا . والغػر  مػف تػذي الظػاترة انتػاج اكبػر عػدد قاعدت ا بالنمو عمويا ليكوف حافظة 

مػػف السػػبورات السػػابحة لكػػي تسػػتطيع بعضػػ ا اف تنبػػت وتعطػػي الفطػػر حيػػث ي مػػؾ الػػػبع  
بيةيػػة ويقػػدر لمػػبع  االخػػر البقػػاء واالنبػػات وتػػو نػػاموس تتبعػػه لصػػعوبة الظػػروؼ الغذاةيػػة وال

 .  ساةر الكاةنات الحية لمبقاء
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 : التكارر الجنسي 

التكارر الجنسي في تذا الفطر مف الطراز االوكوني , حيث تتكػوف االوكونػات عػادة فػرادى      
ولكػف فػي بعػ  االحيػاف تتكػوف  عمى اطراؼ الخيوط الفطرية رناةية المجموعػة الكروموسػومية

عػدة اوكونػػات بالتتػػابع الواحػدة تمػػو االخػػرى . وقػد تكػػوف تػػذي االوكونػات محمولػػة عمػػى اطػػراؼ 
خيػوط فطريػػة طويمػػة او خيػوط فطريػػة قصػػيرة وجانبيػة . تحتػػوي االوكونػػة عمػى عػػدد كبيػػر مػػف 

الفطػري ويحػدتا البيضات الكروية الشكؿ , قطر االوكونة عادة اكبر عدة مرات مف قطر الخػيط 
جػػدار مسػػتعر  فػػي قاعػػدت ا , تمتمػػز ببروتػػوبالـز حبيبػػي متجػػانس وعديػػد االنويػػة رػػـ ينقسػػـ 
انقاسما اختزاليا بعد اف ينحؿ عدد كرير مف االنوية الى عدد مف البيضػات االحاديػة المجموعػة 

لبيضات بيضة عارية وحيدة النواة . يعتبر تعدد ا 38 -5الكروموسومية يتراوح عددتا ما بيف 
في االوكونة الواحدة صفة بداةية حيث انه في الفطريات االرقى يختزؿ عدد البيضات في ا الػى 

 بيضة واحدة فقط .

في الوقت الػذي يػتـ فيػه تشػكؿ البيضػات داخػؿ االوكونػة . ينبرػؽ مػف رػالوس الفطػر فػرع      
ؿ االنرريػػػدي جػػػانبي ياخػػػذ فػػػي التقػػػوس والتفػػػرع طرفيػػػا ويسػػػمى بػػػالفرع االنرريػػػدي او الحامػػػ

Antheridiophore   توجد االنرريدات عادة عند االطراؼ وتي متعددة االنوية . وفي بع ,
انواع السابرولجينيا ينشػأ الفرعػاف االنرريػدي واالوكػوني بجػوار بعضػ ما , وفػي انػواع اخػرى ال 

مػػف يكونػػاف كػػذلؾ . يػػزداد الجػػزء الطرفػػي لكػػؿ انرريػػدة فػػي الحجػػـ قمػػيال ويصػػبم مممػػوء بكتمػػة 
البروتوبالـز تضـ عػددا مػف االنويػة الرناةيػة المجموعػة الكروموسػومية , رػـ تنفصػؿ االنرريػدة 
بتكويف جدار مستعر  بيف الجزء المتضخـ والخيط الفطري , رػـ يحػدث انقسػاـ اختزالػي داخػؿ 

 االنرريدة ينت  عنه تكويف امشاج ذكرية احادية المجموعة الكروموسومية . 

متصؽ االنرريدات باالوكونات وتبرز من ا خيوط دقيقػة متخصصػة تختػرؽ وعند االخصاب ت    
تنمػو تػذي االنابيػػب  Fertilization tubesجػدار االوكونػة ويطمػؽ عمي ػػا انابيػب االخصػاب 

فتنطمػػؽ النػػواة الذكريػػة لتتحػػد مػػع نػػواة باتجػػاي انويػػة البيضػػات حيػػث يتمػػزؽ الجػػدار االوكػػوني 
اف المشػػيجيتاف الواحػػدة بػاالخرى رػػـ تفػرز البيضػػة الممقحػػة البيضػة فتمقح ػػا وبػذلؾ تتحػػد النواتػ

جػػدارا سػػميكا اممسػػا حػػوؿ نفسػػ ا وتتحػػوؿ الػػى طػػور راكػػد يطمػػؽ عميػػه اسػػـ السػػبور البيضػػي 
oospore  تبقى تذي السبورات البيضية داخػؿ االوكونػة وال تنطمػؽ الػى الخػارج . وبعػد فتػرة .
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حة عدة انقسامات غير مباشرة . ويعتقد البع  سكوف تبدا باالنبات بانقساـ نواة البيضة الممق
اف االنقساـ االختزالي يحدث ارناء االنبػات . وتنػاؾ راي يقػوؿ اف االنقسػاـ االختزالػي ال يحػدث 
اال عند تكػويف االعضػاء الجنسػية الذكريػة واالنرويػة . وعنػد االنبػات تنػتفت السػبورات السػاكنة 

قصػيرة غيػر متفرعػة تشػبه الخػيط الفطػري تختػرؽ وتصبم رقيقة الجدار رـ تنشػا انبوبػة انبػات 
جدار االوكونة المنحؿ الػى الخػارج ويتحػوؿ ن ايػة تػذا الخػيط الفطػري الصػولجاني الػى حافظػة 
سبورية نابتة تحتوي بداخم ا عمى البروتوبالـز الػذي ينقسػـ الػى عػدد مػف السػبورات السػابحة 

 جديد . التي تنطمؽ الى الماء لتعيد دورة حياة تذا الفطر مف 

 

 

 Saprolegniaفي الفطر الحافظة السبورية شكؿ يوضم               



 

 10 

 

 وبداخم ا البويضاتو االوكونة شيجية االنروية )مالحافظة الشكؿ يوضم        

 

 Achlyaجنس اكميا : 

تختمػػؼ افػػراد تػػذا الجػػنس عػػف افػػراد الجػػنس السػػابؽ فػػي عػػدـ حػػدوث ظػػاترة التعاقػػب        
الحػافظي او التوالػػد المتػػداخؿ , وتنشػػأ الحػوافظ السػػبورية عمػػى شػػكؿ فػروع جانبيػػة عمػػى الفػػرع 
االصمي الذي يحمؿ الحافظة السبورية االولية او القديمة . السػبورات السػابحة فػي تػذا الفطػر 

ؿ مباشرة عند انطالق ا مف فتحة الحافظة السبورية وتعطي بعد فترة مػف كمررية الشكؿ تتحوص
تحوصم ا سبورات كموية الشكؿ رناةية االسواط وال تعرؼ افػراد تػذا الجػنس عمميػة التجديػد فػي 
تكويف الحوافظ السبورية ولكف تتشكؿ الحوافظ الجديدة الى جانب الحوافظ القديمػة . وقػد الحػظ 

االنواع تتقطع الخيوط الفطرية الػى عػدد كبيػر مػف   انه في بع Horn ,1904العالـ تورف 
االجزاء بتارير اضافة امالح النحاس بكميات قميمة الى مزرعة الفطر ويطمػؽ عمػى تػذي االجػزاء 

التػي تتكشػؼ الػى حػوافظ سػبورية قصػيرة االعنػاؽ  Gemmaeالمتقطعة بالجيمات او البػراعـ 
وتجػػدر االشػػارة الػػى اف تػػذا الفطػػر يشػػبه الفطػػر .  Achlya racemosaكمػػا فػػي النػػوع 
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سػػابرولجينيا ويخمػػؽ مشػػاكؿ لدارسػػيه عمػػى انػػه يختمػػؼ عنػػه بكػػوف الحافظػػة السػػبورية تطمػػؽ 
 ة واحدة الى الخارج لتكوف كرة مف السبورات عند قمت ا . عسبورات ا بدف

ختػزؿ عػدد وكذلؾ فاف تذا الجنس يختمؼ عف جنس السابروليجنيا باف في بع  انواعػه ي    
البيضات في كؿ اوكونة الى عدد قميؿ يصؿ فػي بعػ  االحيػاف الػى بيضػة واحػدة فقػط بخػالؼ 

 بيضة .  38جنس السابروليجنيا الذي يصؿ عدد البيضات في بع  انواعه الى 

يظ ػػر الفطػػر فعاليػػات ترمونيػػة تػػشدي الػػى تكشػػؼ او تكػػويف الحػػوافظ المشػػيجية , اذ يفػػرز    
الذي يحفز تكويف االوكونة كما يفرز الرالوس  Oogoniolاالوكونيوؿ الرالوس الذكري ترموف 

الذي يحفز تشكؼ االنرريدة  عمى الرالوس الذكري  Antheridiolترموف االنررديوؿ  نروي اال 
 وبالوقت نفسه يحفز انجذاب االنرريدة الى االوكونة . 

ويحػػدث االخصػػاب فػػي تػػذا الفطػػر عػػف طريػػؽ تكػػويف انبوبػػة اخصػػاب , تحػػيط الالقحػػة      
نفسػػ ا بجػػدار غمػػيظ جػػدا وتػػي تمرػػؿ  Oosporesالمتكونػػة والتػػي تسػػمى السػػبورات البيضػػية 

الطػػور المقػػاـو فػػي دورة حيػػاة الفطػػر . وعنػػدما تتػػوافر الظػػروؼ المالةمػػة فان ػػا تنبػػت لتعطػػي 
 حافظة سبورية واحدة او اكرر . 
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 شكؿ يوضم خروج السبورات بدفعة واحدة بشكؿ كرة مف الحافظة السبورية         

 Achlyaفي الفطر                               
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 Saprolegniaشكؿ يوضم ظاترة األنبراؽ الداخمي في الفطر              
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 شكؿ يوضم االعضاء الجنسية ) االنرريدة واالوكونة و            

 Saprolegniaوالالجنسية ) الجيمات و في الفطر             
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 Saprolegniaشكؿ يوضم مراحؿ التكارر الجنسي في الفطر          
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 Saprolegniaشكؿ يوضم دورة حياة فطر                   
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 Achlyaدورة حياة الفطر                                    
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 جامعة الموصل

 كمية التربية لمعموم الصرفة 

Class: Oomycetes 

2-Order: Peronosporales 

2-Family: Peronosporaceae 

عاتتاممت تصت مم  طممه تتا  ممل ع مم   مم   عجبل  مم   عمم    مم  عاات  ممل  همم ا عائلة مم   تضمم           
 ئمم    مم  عا بلتممل  عا عي مم   هممه ت مم   بعممءت عهلهممه عفعضممل  عا  عة مم   طممه همم ع ت ت مم  عمم  
عاات  ممل  عاب ة مم  عاتممه تئمم    ت   مم  ع مم  هممت  عات بمم   ت مم    ج  عمم   مم  عا بلتممل  ب مم    

  عس عاب مملس عابيبممه بمملتتا  مم  ع ت ل  مم  ع  تئمم   عف مم عس عاتممه تهممبب ل طت  ممل  همم ا عائلة مم   
Downy mildews     ط ه تئ     ععظم عاات  ل  عه  م   م  عا ج م  عصيت مل    ت مب ت م

 بئس عا تل  ت عاب عع   عا ل    تهب  ا ل ع  عضل بلاغ  عا ت    ع 

همم    همم ا عا ج  عمم   مم  عص مم عس بلاب مملس عابيبممه  هممب  عامم   جمم     مم ع  ع  بةمم ع         
ع    ل     هه عات ع ت عاهب     ا ات   تب   ء ل   ت عصهم ءبي  عات   , بيب   ب ضل  عا    

عع عس عا  س تظ   طه عاغلا  ع م  عص  ع   يم  تظ م  ع ضمل ع م  عاهمل   عاة مل  ع  ص ت بمب 
 ع  ع  عا بل  عا  ل  ع  ت بت  ت ا  ةم ت    ع 

 ب ل   ه :اب ج   ه    اء  ل تعبه عائلة   عصت ت   ه ا عائلة   ع  عائلة   عاب ة   

  ص   ء  ت   ت ل بئ    ع   ض ا ل عاته ع  عج له ل  ئ ع  عجبل    عاتتات تئ   ءت -1

ت ج     ت  عاات  ب    ال ل عا بل  عائلةت     لت ل تء    هت     عاعءت  اء  ل ي  تء    -2
 عت ل ل   ت   ع   تا ع  ع 

ط   مممم   ا همممم  طممممه هالهممممت ء ممممل همممم  عاتمممملت طممممه عطمممم ع  عائلة مممم   تتءمممم   عاهممممب  ع  عاء     مممم  -3
  ع  ءمم ات تءمم   عاهمب  ع  ع  مم   عص   مم   ت  م  طممه عي مم  عصت مل  بتءمم    هممب  ع  هم عصاب ج   
 هلبت  ع 
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تت  ب عات عطظ عاهب     طه ه ا عاات  ل  بل  ل ب ض   عاعءت أ  ء      تء    ت  ا  ع    -4
ه طه عاتص ص  أت ع  تا عل  عات ع ت عاتلطظ    تء   يلب   ا هص ت أ  عه ل   ي ص  أ    ب ل  ه

 ه    عف ا لت ع  طه أي   عصت ل  ت ب   بلع   ءهب  ع  تلطظ   أ  ء    ع  ع 

 

 الصفات العامة المراض البياض الزغبي ومسبباتها 

تعممت ت ع مم عس عاب مملس عابيبممه طممه  ممال  عل مم   مم  ت ممب عصعمم عس  ت  صمم  عص مملب        
ال  طممه  مم عاظمم    عاب ة مم  عا هممبب  اال مملب   تمم    ءلطتمم  عا مم س ع    ءمم  ت  مم   ت ممت عا

 عا صلت عاتلا   : 

عص لب  تء   ع   عاهت  عائ  ي اال  ع   بتص م عص لب   تت ت ا   ل عا  عص ا  ةم عام   -1
 صامم  ع مم  ع تاممل   ممل   عاء    ط ممت   مم   عا همم ل   صلبممت همم ا عابصمم  ع مم  عاهممت  عاهمما ه  عاب ممه

ا   ي     ع  بيب     ل    عا     همه عبمل   عم  عات ع مت عاهمب     ا اتم  عاتمه ت م    م   مالت 
 عاةغ   عا  عة   عا  هت  عائلةت ع 

 ع عاات  ل  عا هبب  ص  عس عاب لس عابيبه عجبل    عاتتات  -2

, ت ممب    م  عاغممبت عااتم ي  ع ممت ع هممج  (   Endophytic fungi) عاتتامت ط  ممل  ع  مه  -3
عائلةت ب   عا ال ل    هت    ل   ي ص  ت تم   جم   عا ال مل ص ت مل  عا م ع  عاغ عة م     مل ع 

ته      عاات  عا هب  ا   س , طص  تء   ء     عص ع  ل طه ءة     ت ت   ععءلت عا   ل 
    عص  ع  تء     ت   به ت  ع   تا ع    تا  ع 

   تبت ءت ج س ع  ءت        ه ا عاات  ل  طه تتا ه بئلةت  عت  ع  ع   ع عةت  ل   ع  -4

عاات  مم   ظ   ممل عمم     ءم  عات   ممب بمم   عفج مملس تتبمم  همم ا عائلة مم   جمم س 333ه ملت عءةمم   مم  
ت  مم  عممءت  تامم   عاتل ممت عاتمملطظه  ت ت مم  عاتمم عطظ عاهممب     ع مم  عات ع ممت  هممه  مم  عا ممال  

 :   بهلعب  عات   ا   عا     عاته   ء  ب عهتت ل عاتئ   ع   ه ا عفج لس  
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   Plasmoparaج س بالب  بل ع  -1

ط ممه  ط ئم   هممب ل  تتعمءت بلعمم ع  ءب م   ,    مم     ت  مب همم ع عاجم س بممل  ت ع مت عاتمم عطظ عاهمب    
ط    ع     تءل  تء   ب ع ل يلة      عا ت   عص  ه ع عصت ع  عا  لة   ا ا         ل  تل   ع

ا       عاعءت ي    هت ي  ع   ل  ت  ع   هت     ي  ال   ت ت ءت ط   طه   ل ته تلطظ  هب     
عا ي  هب    س عاب لس  Plasmopara viticola س عا    ع    عهم عص  ع  عاتلبئ  ا  ع عاج

 همم    تعمم  طممه أ   ءممل عاعمم لا      ممت  امم  ط  هممل طممه عاصمم   عاتلهمم  ععمم  ع عابيبممه طممه عائ مم  
 تت ت طمه   ل ت مل عم  ع  عا  لب  ت ب ت    ت ع ت عات عطظ عاهب        عاهت  عاها ه ا   ي 

 ع     عاهب  ع  عاتلطظ   عاعالط  

  Bremiaج س عاب    ل  -2

طه ه ع عاج س  تا   عاتل ت عاهب  ي تا عل ة لةه عاتعئ     ل   عاا   تء     تا م  ع م  عمءت 
جهم ع   ه ة  عا ت  ي  ت عائ   ,    ج  ع   تلطته ع      عصع ل  عاص     عا ي ص  ته   

ع ء   مم  عاعممءت    ( تت ممت ءممت    ممل تلطظمم  هممب      عتمم  4-2)  مم    Sterigmataعامم  ب ل  
عام ي  تتامت ع م   بمل  عا مس ع  Bremia lactica   عع   عص  ع  عاتلبئم  ا م ع عاجم س عا م   

 ه    تع  طه بصل   عهئ     عائلام ص ه  ل طه بال  ل ع ت    ت ع مت عاتم عطظ عاهمب     بعمءت 
  ا   أ  بعءت  جل        هلم عا  ي  عا  لب  ع 

   Peronosporaج س عاب     هب  ع  -3

تءمم   عات ع ممت عاهممب      تا عمم  تامم   ة مملةه عاعممئ  , عصتمم ع  عا  لة مم    ت  مم   هممت ي    مم ص  
, تت ت ءمت    مل تلطظم  همب      عتم   ,  تبم  هم ع  Claw shapedت ب تئته عءت عا     

 P.parasitica    عام ي  تتامت ع م  عاهمبل     P. spinaciaeعاج س ع      عص  ع  عه  ل 
    عام ي  تتامت ع م   بمل  عاتبم    P. tabacina   عا ي  تتات ع    بلتل  عائلة   عا م  ب   

P. schleideni  عا ي  تتات ع    بل  عاب ت ع 
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   Sclerosporaج س هء    هب  ع  -4

عمج  ي  ي م ظ  ي م   ,  طه ه ع عاجم س  ءم   عمءت عا تم   عص م ه اتل مت عاتلطظم  عاهمب    
تت عجمم  عصطمم   طصممت ع مم  ي مم  همم ع عا تمم    تت ممت طممه   ل ت ممل عاتمم عطظ عاهممب     عا امم    ع تتتاممت 

  عمممل ع ممم   بلتمممل  عائلة ممم  عا ج   ممم    ل ممم  ي ممم   13 ئظمممم ع ممم ع  هممم ع عاجممم س عابممملا  عممم  هل 
 ع عاجمممم س عا ممممم   عاهممممء   عاممممم    عا ب  عمممم  طمممممه عا  مممملت  عصهمممممت عة    ععمممم   عص ممممم ع  عاتلبئمممم  ا ممممم

Sclerospora graminicola   ع 

  Basidiophpraعاج س  -5

عات ع مممت عاهمممب      ممم اجل    عاعمممءت تت مممت طمممه ي ت مممل عممم    ممم  عاممم  ب ل  عاتمممه  ت مممت ءمممت    مممل 
 ع  Asteraceaeتلطظ  هب      عت   ء     عاعءت ع  تتات ه ع عاج س ع    بلتل  عائلة   

 

ج    ع  ع  عائلة   عاب     هب      اس عا  ت عائلم عا ي  عبه  ة  مه طمه     ع  ت ل  تتب        
عط ع  عائلة   عاب ة   , ا ع ه صت   ع     عه     م       ت مل  عااتم  عا همب  ا م س عاب ملس 

    عا لت   عصيت ل    ع  لت ا  ا عائلة    ظ ع صه  ت لعابيبه طه عائ   ء ة

  عمل   تعم   ع م   تمل   عهم  , عهمم هم ا  23 صمل    م    ل  Plasmopara ضم ج س       
عامم ي  تتاممت ع مم  عائ مم    هممب  اممه  مم س عاب مملس   Plasmopara viticolaعص مم ع  عا مم   

 همم     مم  ء تتاممت بمم     مم ي  ع ممت   downy mildew of grapesعابيبممه ع مم  عائ مم  
    عاة ل  ع عص  ع   عاا    عا غ     هببل ااتت ل ع  تبصئ ل ,  ء ات ي    

تبممم أ ععممم عس عا ممم س عا بءممم   بتءممم    بصممم   ممما ع  عممملتب    ت اممم  طمممه : أعممم عس عا ممم س       
عاتجمم  عاعممءت ع مم  عاهممت  عائ مم ي ا   يمم  ,  ع م  عاظمم    عاب ة مم  عا  لهممب   ظ مم  ع مم  عاهممت  

 تامم   ي م   صهممم    جمم  بمم    عاهما ه ا   يمم  ب مملس بيبمه  عضمم  ع   همم   م عااتمم  ع  م  عص   مم 
عا ال ممل    هممت    ممل   ممغ    ء   مم  عاعممءت  ي صمم  عاجمم   ت تمم   جمم    ال ممل عائلةممت  ت ممت  
عاغ ع     ب  ت بالبم عائلةت ,  بئ  طت          عا ل ه    م تتج   عا   ت عاات     تءت   تتم  

 طتتل  عاةغ   عاته ع   عاهت  عاها ه ا   ي  ع 
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 : طرق التكاثر

طمه عاظم    عاب ة م  عا الة م  ا  م  عااتم  , عي بئم  ع   ةبم  عاغمبت عااتم ي :  لتكاثر الالجنسييا
 اهه  ع ت عائلةت  ء   تج ئل  ءة ا     عا   ت عاات    طه عاتجل    تتم  عاةغم   ,    م   
 مم  طتتمم  عاةغمم  عا عتمم  عمم  ع  مم  عا  مم ت عاات  مم  عاتممه ت  مم  طممه عصتجمملا عا عهممه  ئت مم  ت ع ممت 

عطمم    ة همم  (   تامم   ءممت طمم    مم  همم ا عاامم     6عامم   2      تا عمم  ) ءممت تل ممت  ئتممه  مم  هممب
عا ة ه  ب   ا عا  ع   ط    ءت    ل  ت   عاتا    ببع    يلة   ع ضل    ت ه ءت  م  هم ا عاام    

 هممه ي مم    جمم ع  4عامم   2بئمم    مم  عابمم  بع  ع   ممل  همم   بلامم  ب ل  عاتممه  تمم ع   عمم  هل  مم  
  ت ت ءت ب  ب تلطظ  هب      ا    ا       عاعءت ع تهمب  عصعم ع  عاءب م    م  ت ع مت    ط ئ 

ع بتمملجب عاتمم عطظ عاهممب     عا ظ مم  عابيبممه عامم ي  ظ مم  ع مم  عاهممت  عاهمما ه اممال  ع  عا  مملب  
ع ضه  ت صهم  م ع  عاتلطظم  عاهمب     عاتمه عهمتص   طمه عص تاملن يبمت ع ا ملاه اتئتمه عم  ع  م  

ئممت عاتلطظمم  عاهممب     ع  مم   عص   مم  ت ممب تتمملت ءممت  مم ع  بتبصمم  هممل ت بالب     يعممل  عص   مم  تج
 تتعءت بم ع   ل عاهمب  ع  عاهملبت  ع ع م  ل  متم  ضمل عاتم عطظ طل  مل ت ا مت  م  عابم  ب بهم  ا  
 تت مممت ب عهمممت  عات مممل ع  عا  عة ممم   عص تمممل  ا هممملطل  بئ ممم   ت مممب تهمممب  ع ممملبل  ج  ممم   ع ممم  

    ع  بلتل  ع  ى ه  

, ت ممممب تئتممممه عمممم  ع  مممم  عاهممممب  ع   تتممم ب ع مممملب  عائلةممممت  ت جمممم  ع بممممل  عاتلطظمممم  عاهمممب       
عاهلبت  عاته ت       طتت  ت ط   طه عاتلطظ   تهب  طمه عاغمال  عا ملةه عا  جم   ع م  همت  
عائلةممممت طتمممم   ي مممم     مممم  عا يمممم  , ةممممم تهممممتص   تاصمممم  عهمممم عت ل  تامممم ب يعممممل    مممم ي تمممم ت  اهمممم ل 

عم  ت  م  طتتمل   طتتت  ت , بئ   ات ت ب      ع  ى  ء    ع ب بم  ع بمل   م  ت  هم ل عائلةمت
-5عاةغ   ,       ب    ال لا  ت ةل ع لب  ج     ع   تم عاات  هم ا عام     طمه  م   تتم ع   بم   

    ل تبئل اظ    عات ع    عا ت ب  عاهلة    ي  ت  ب عص لب  ع  8

 التكاثر الجنسي : 

بتءم    ععضممل  تبم ع ع م  ل تبم ع ع همج  عا بمل  عائلةمت بلاتت مت بهمب  عا م    همتج   عااتم      
ج همم    مم  ع ة  مم ع   ع ء  ممل  عاتممه ت جمم   تغ غ مم   ع ممت ع هممج  عا بممل  ع عص ء  مم  تتتمم ي ع مم  
ب ضمم   عتمم   بمم ع   ل عمم   ءب مم   مم  عص   مم  عاتممه همم عل   ممل تضمم تت ء  ممل  ممل عمم ع  مم ع   عتمم   
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ت صهمممممم ع صهممممملم ع  ممممم   ئت ممممم   ممممم عت   ت ممممم ة  عتممممم ه ل  تبصممممم  عص ممممم ى عاتمممممه همممممه  ممممم ع  عاب ضممممم  
Oosphere    عاته تتلت بءت   ب  ت بالب    ءة ام  ع ع مل عص ة  م   ط مه تتتم ي ع م  عم   ءب م 

ع   تم عات ص    عص  ل  ب   ب ض    ع ل  ء ي  عتم    Antherzoides   عص عل  عا ء    
 تت ت ع     عص   ل  عاهل ت بالب ه عة ل  ع ت ع  عص ة     اال ء    , بئ   ات تت مت ع   م  

صيتمم ع  عا مم  ي ,  تتمملت عاب ضمم  عا   ممب  ) عااليتمم  (  اهمم ل بجمم ع  ي مم ظ ةممم تتتمم ت ط  ممل بئمم  ع
ع عام  هممب   ب ضممه همملء  ءمم  ي عاعممءت اممه جمم ع  همم  ت  جئمم    عمم  عا   ممس     امم   ب تصمملاه

 همتت   عاهمب   عاب ضمه عاهملء  ع   صممل م عاظم    عاب ة م  ي م  عا الة مم  عاتمه يم   تئم س ا ممل ع 
   عاب ضه عاهلء  طت   عاعتل  طه عا  لت  عا عطة   ع ت ع هج  ع  ع  عا بل  عاص       ضه عاهب

عا  مملب  عاتممه تهممصت طممه عات بمم   ت ممت ت  ئ ممل  تظممت ع مم  همم ع عاتمملت تتمم  ت مم ت ط ممت عا ب مم  
عاتلاه ع  ع   ل تت ط  عاظ    عاب ة   عا الة      تم ع     ت بم   ئمل   عاهمب   عاب ضمه عاهملء  

 ب   ء  ل تل ت تلطظه ي     ت ت طمه   ل تمه تلطظم  همب     , ت بم  هم ا عاتلطظم   علته   
 ت ت      ل عاهب  ع  عاهملبت  عاتمه تهمب  طمه عا مل   ت م   عصجمبع  عاهما    م  عا بمل   بم ات 

   ممل ةممم تظ مم  عا  مم ع  عابيب مم   24-13تتمم ب عص مملب  عص ا مم   تبئ ممل طتمم   تضممل    مم ت ل  مم  
         ت لته    ج    ع  ب ات  ئ   عاات
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 ت ع ت تلطظ   آلج لس   ت ا     عائلة   عاب     هب               
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 Plasmopara viticola     ت ل  عاات                  

 

3-family: Albuginaceae  

) تعمبه تضم ه ا عائلة   عائ       عاات  ل  عاته تئتب  ج  ئ ل  تتا م  تتامال عجبل  مل          
عطممم ع  عائلة ممم  عاهممملبص  اء  مممل ت ت ممم  عممم  عائلة ممم  عاب ة ممم  عاتمممه   ءممم  ع  تتتامممت تتامممال ع ت ل  مممل ( 

ع تضمم  White rust diseases تهب  ت مت عص م عس عا ئ  طم  بلهمم ع م عس عا م ع عفبم س 
عامم ي   مم    بلتممل  عائلة مم  عا مم  ب    ةممت  Albugo candida مم  جمم س  عتمم  طصممت همم ا عائلة
تت  ب ه ا عائلة   بمل  عات ع مت عاتلطظ م    ل   ,  ه لت ع   ع  ع  ت    ع    بلتل  ع عاعااجت   
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تت ا  تت  عابع   ,  ت ت ءت تل ت ه ه    م  عاهمب  ع  عاء     م  ت صهمم  ع   مل تتم  عاظم    
   ءت  عت      ل  بلع   ع عاجالط   طت ب

تظ   عع عس عا  س ع   ه ة  بة ع  بل ب  ب ضمل  ت  مت عام  عص ما ع  : أع عس عا  س     
,  تتمم ب عص مملب  عمم    ء ممل تءمم   عمم ئ   ص ئمم   تبل  مم  عاعممءت  عاتجممم ع مم  عص  ع   عاهمم صل

ت    عاةغ   ع ع  ام تظ ع  عااتم   م  ت عاةغم   هم ع  ءمل  ائلةمت  صمل م ع  علةمت يلبمت اال ملب  
 عص ع     ا  ت ي   ع ت عاغ   عا  عة   طه عائلةت عا صل م   هت   طه عائلةت عاصلبت األ لب  ع 

 

G: Albugo candida 

طه عائملام ج  ئ مل  تتا م  ب م    عجبل  م  ع م        عهئ  عف تعل  33 ضم عاج س ت عاه     
ع ةملا س عي ع  ل  ت       ت   تتات ءت     ع   علةمت  تم   ءة      عا بلتل  عا علة   

عااتمم  عممال  ي مم   تجممب ) عي بعممءت  مم  ل   مم ي (  تامم      مم  بمم    ال ممل عص  ع   عاهمم صل  
  ت تمم    ال ممل عائلةممت  ت ممت     ممل  عا مم  ع  عابه  مم   أت ل ممل بمم    ال ممل عاجمم      ءمم      ممل

عا غ  ل  ع عا   ت عاات    ع     عص      ع  ج ع  ي ي  تء      عاه    ب          عاءل ت   
ب  م   ت همت عا  م ت عاات  م     مل  عام   ع مت  ,  تتت ي عا   ت ع   عاءال ءم ج   ء مل    
  ال ل عا  ب ط ت ع  عا   ع ت  ال ل عاصع   ع 

 همب   م س عا م أ عفبم س  هم   م  عيم م  Cystopus candida ه   ه ع عاجم س ع ضمل    
عآل مم عس عا بلت مم  طممه عائمملام   عممله  ع مم  ءة مم   مم  عا بلتممل   مم  عائلة مم  عا مم  ب     هممب    ع   
  ع ت مممل  عممم م تء    مممل ا بممم    ع ت جممم  تهممم    عااتممم  بلا ممم أ عفبممم س ا عممملب ته ا ممم س عا ممم أ 

ءمم    ت  امت  مم   ممالت  Puccinia graminisعاص م  عامم ي  هممببه عااتم   عفهم   عا ئمم    طممه
     ت ب ع تظل  ل طه هالهت بت  ص   علب   ا هب  ع  عفه     ع  Soriعاهب  ع  طه بة ع  

 عا     ء    م  ع م    عس ءم  ي عاعمءت ت تم      م  عائلةمت ب  م   عتم  ع  عءةم  ع       
 invaginated penetration     مبئل عام  عام ع ت   تملت عائ م  ع م    تصم  عام   ت بغمال

Jacket  عاته ه  عبل   ع  ج ع  عائلةت عا  بئل عا  عا ع ت  اءت     جم ع   يعمل  بالب مه
ه ممل عبممل   عمم  ع تمم ع ع   مم  عا  مم ت عاات  مم  عصم عا ل  مم  بمم   عا ال ممل ع    جمم  طممه عا ممل    مم  
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عا ظ مممم  هممممه عا ممممل   عاب   مممم   ممممل   عا  مممم   جمممم ع  عا  مممم   ممممل   ب   مممم  ءة امممم  عاءت   ممممل تب ب مممم 
extrahaustorial matrix    ع  عا مل   عاغالط م  ع  عاغ   م (Sheath matrix   ) عاتمه تتملت

ع  Extrahaustorial membrane مم  عا ممل   بغعممل  بالب ممه  ئمم   بلاغعممل   ممل   عا  مم  
عام ع ت بائمت   م ت عا  م  ع    ئ  ه ع عاغعل  ع ت ع ع ا غعل  عابالب ه ا ئلةمت  عام ي ع مبئل عام 

 تظ مم    تصمم  عائ مم  ب  تمم بالبم تممل  ع مم  عا ع ب همم  ل  طصممت طممه تمم    ضممم عامم عس ) ع  جهممم 
عا  ممم  ( ءمممت  ممم  عا ل ت ء  ممم   ل  عا ع ب هممم  ل    عاعمممبء  عص   بالب  ممم  اء مممه    ممم   ممم  عا ممم ع  

  أجهلم ء اجه ع 
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    :  عاتءلة  عاالج هه

عا  مم ت عاات  مم  ع   مم  عاتمم عجب تهممت   بمملا     عاتغ غممت  ع ممت ع هممج  عائلةممت  مم   ممالت       
عا همملطل  عاب   مم   ت هممت    ممل  يمم  تءمم    عة  مم  ع  عص  مم  ت تمم   جمم  ع  عا ال ممل  ت ممت عامم  

 ءمم   عااتمم  يمم  عهممت ا  عاءة مم   مم  عا مم ع  عاهممل ت بالبم ص ت ممل  عاغمم ع  ع  بئمم  طتمم    مم  عاممب   
عا   ت عاات  م  تتم   تءلة  عاات  صج ه ل بل  تتج   ا  ج    طه أ هج  عائلةت ط ب أ عاغ عة   ع

عاعممءت ءة مم   عائمم       ت ع ممت تلطظ مم  تءمم   ي مم      مم اجل   ءممتبصمم  عابعمم    ت ممتا  عت عط ممل ات
 ت ع مم  ج بممل اج مم  تتمم  بعمم   عائلةممت  ع    مم  ع   ممل    مم      ممل تمم   ج ل ع مم  ه ةمم  بممم ععم 

عي ع  عءب هممل همم   Basipetal successionهالهممت  مم  عاتمم عطظ عاهممب     طممه تتمملب  يلعمم ي 
ل مت عبئ هل ع  ت   عاتل ت  تتء   عاتلطظ  عاهب     ع  ت    ت  ب ع ت ل  ي     ل م  عات
      ب ع  ت   ج ل عا  ع   تء   تلجب ع ضه  ئبت عاتلطظ  عاهب     ع  عاتل ت عاتلطظه ةم 

عاتل مممت ةل  ممم    تممم ب بت طمممه ت  ممم   ممم  ج  ممم  اتتءممم   تلطظممم  همممب     ج  ممم    هءممم ع ع  ئمممبت 
 همت   تءم    عاتم عطظ عاهمب     ع   Disjunctor عاتلطظ  ع  عص م ى  همل   ج الت   م   مغ    

تممبعتم تتمم  عابعمم    همم عل   ممل   امم  همم ع عاتممبعتم ضممغتل ءلط ممل ص   هممب  ع بئممل  تبصمم  بت ممب ت
عابعممم   عاممم  عا مممل   ةمممم ت بي مممل ع  ممم ع ع   مممتل  ممم  هممم ع عات مممب  ظ ممم   عاتممم عطظ عاهمممب      ت لة همممل 

 ب عهت  عات ل ع  عا  عة   ع 

صم   همب ل ع  ت يم  هم  ت عات عطظ عاهب     عل   ء     عاعءت ع     عص      ع  ج    ي        
عاتممم عطظ ع ممم  عاظممم    عاهممملة   ع  ةممم  ع طامممه تلاممم  عاظممم    عا  عت ممم   ممم  تممم ع     ت بممم  ت اممم  
عات عطظ عاهب     هب  ع   تت ء  تهب  طه  ج   عا ت بم   تءم   يمل    ع م  عص ملب   م  ج  م  

تبمم  عاتلطظمم  ع  اءمم  تتمم  ظمم    عاجاممل  ت بمم  عاتمم عطظ عاهممب      بلعمم    طممه همم ا عاتلامم  تئ
ب ةلبم  ء   مم   ع  تتءمم   عص مملب   ممالت   هممم   مم  عا بممل  ب عهممت  عاتمم عطظ عاهممب     عي عاتءمملة  

 عاالج هه ع 
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 Albugo candidaمقطع عرضي في ورقة نبات مصابة بالفطر         

 :  اما التكاثر الجنسي

 طمممه عاظممم    عاب ة ممم  ي ممم  ط تممم ب طمممه ع ع ممم  عا  همممم  طمممه عي مممل  عائلةمممت ب جمممه  مممل       
 عا الة مم  ا   مم   ع مم  ل  بمم أ عا بممل  عائلةممت بلاجاممل   تصتمم   ت لتممه ع مم  عف ت ممل  ع مم   اممت  بمم أ 

تءممم    ع ة  ممم ع   ع ء  مممل  ص ت ت ممم  عهلهمممل عممم  عات  صممم  عا تبئممم  طمممه عائلة ممم  ب ممم    عل ممم  ع ب
 ت ت  Oosphereت ء   ء  ي  ت  ب ط ه جب    ءبي   ةت عاب ض  عا ئ   األ  ل   عص ء   

 تت ي ع   عائ       عف     ,  Periplasmب ل جب     عاهل ت بالبم  ئ   بلابالبم عا ت ته 
ع ل عف ة     طتء     اجل    عاعءت  ت عأ ع   ط   جل به    عا  ت عااتم ي عاتل مت اال ء  م  

 هممتصت ع ع مم  ل  تمم ب عاممتال س بمم   عص ة  مم    عص ء  مم  تتءمم   ع ب بمم  عص  ممل   ع  ع مم   مم ت
 ممم  عص ة  ممم   ت تممم   عص ء  ممم   ت تصمممت  ممم   الا مممل عتممم ى عص   ممم  عا ء  ممم  عاممم  عاب ضممم   تتءممم   

 هء ع  تء   عااليت  عاته تت ت  اه ل بج ع  ه  ت   ت      ت ب عاعءت عا ل جه تبئل ا     
 عا ي  ت  ب عا  ةالب تبصل  عا ي  هتت   عابصل  ءل  ل اات   ت      Oosporeعاهب   عاب ضه 

 هتته عا ل جه ي    هت    تت ي ع م  بئمس عائال مل  عا   مب  عاتمه ت ت م  بمل تال  عا م   
ع   تمم ب تءمم    عاهممب  ع  عاب ضمم   بلا هممب  ت ممب  هممت  م عممءت عاجمم ع  اتعمم     مم   عااتمم  

عا بل  عاتمه تبصم  طمه عات بم  ع  طمه بم   عا  همم عاج  م    بم  عاهمب    ا ئ عةت عا ئ     ع ت عجبع 
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عاب ضه    تل هب  ع   تت ء  يل    ع   ع لب  عصجبع  عات  ة     ج      ه   ه ع عا       
   م   ت  ت ب عص بمل  ع مل عم  ت  م   Systematic infectionعص لب  بلص لب  عاج لب   

عا تت ءمم  ع  تءمم    ت   مم    ع  ع مم  ي مم    ص  تمم ب عص بممل   اهمم  ت مم ط  عا  ممل عاهممب  ع لج
 عتاليل ع  ت    تء    ع ب ب  ع بل   بلع   ع 
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 جامعة الموصل

 كمية التربية لمعموم الصرفة 

Class: Oomycetes 

2-Order: Peronosporales 

2-Family: Peronosporaceae 

عاتتاممت تصت مم  طممه تتا  ممل ع مم   مم   عجبل  مم   عمم    مم  عاات  ممل  همم ا عائلة مم   تضمم           
 ئمم    مم  عا بلتممل  عا عي مم   هممه ت مم   بعممءت عهلهممه عفعضممل  عا  عة مم   طممه همم ع ت ت مم  عمم  
عاات  ممل  عاب ة مم  عاتممه تئمم    ت   مم  ع مم  هممت  عات بمم   ت مم    ج  عمم   مم  عا بلتممل  ب مم    

  عس عاب مملس عابيبممه بمملتتا  مم  ع ت ل  مم  ع  تئمم   عف مم عس عاتممه تهممبب ل طت  ممل  همم ا عائلة مم   
Downy mildews   تئم   م  عع مل عاات  مل  عه  م   م  عا ج م  عةيت مل      م  ت م   ام ع

 بئس عا  ل  ت عاب عع   عا ل    تهب  ا ل ع  عضل بلاغ  عا ت    ع 

همم    همم ا عا ج  عمم   مم  عة مم عس بلاب مملس عابيبممه  هممب  عامم   جمم   : هممب  عاتهمم           
بيب مم  ب ضممل  عا مم   ع    ل  مم   هممه عا  ع ممت عاهممب     ا اتمم   تبمم   ء ممل  مم ت   مم ع  ع  بةمم ع  

عةهممل ءبيمم  عات مم  ض ععمم عس عا مم س ت  مم  طممه عاغلامم  ع مم  عة  عى  يمم  ت  مم  ع ضممل ع مم  
 ع عاهلى  عاة ل  ع  ة ت ب  ع  عى عا بل  عا  ل  ع  ت بت  ت ا  ةل ت    

 ب ل   ه : ل تعبه عائلة   عةاب ج   ه    اء ت ت   ه ا عائلة   ع  عائلة   عاب ة   

  ة   ء  ت   ت ل بئ    ع   ض ا ل عا ه ع  عج له ل  ئ ع  عجبل    عاتتات تئ   ءت -1

ت ج     ت  عاات  ب    ال ل عا بل  عائلةت     لت ل تء    هت     عاعءت  اء  ل ي  تء    -2
 ع  ل ل   ت   ع   تا ع  ع 

    مممم  ط   مممم   ا همممم  طممممه هالهممممت ء ممممل همممم  عا مممملت طممممه عطمممم ع  عائلة مممم  تتءمممم   عاهممممب  ع  عاء   -3
  ع  ءمم ات تءمم   عاهمب  ع  ع  مم   عة   مم   ت  م  طممه عي مم  عة  مل  بتءمم    هممب  ع  هم عةاب ج   
 هلب   ع 
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طه ه ا عاات  ل  بل  ل ب ض   عاعءت أ  ء      تء       ا  ع    تت  ب عا  عط  عاهب     -4
عه ل   ي ص  أ    ب ل  هه طه عا ص ص  أت ع  تا عل  عا  ع ت عا لط     تء   يلب   ا هص ت أ  

 ه    عف ا لت ع  طه أي   عة  ل  ت ب   بلع   ءهب  ع   لط    أ  ء    ع  ع 

 

 بي ومسبباتها الصفات العامة المراض البياض الزغ

تعممت ت ع مم عس عاب مملس عابيبممه طممه  ممال  عل مم   مم    مم  عةعمم عس  ت  صمم  عة مملب        
ال  طممه  مم عا مم    عاب ة مم  عا هممبب  اال مملب   تمم ى  ءلط مم  عا مم س ع    ءمم  ت  مم   ت ممت عا

 عا صلت عاتلا   : 

 بتص ل عة لب   ت  ت ا   ل عا  عة ا  ةل عام   عة لب  تء   ع   عاهت  عائ  ي اال  عى -1
عاب ممه  ةامم  ع مم  ع تاممل   ممل   عاء    ط ممت   مم   عا همم ق   صلبممت همم ا عابصمم  ع مم  عاهممت  عاهمما ه 
ا   ي     ع  بيب     ل    عا     همه عبمل   عم  عا  ع مت عاهمب     ا اتم  عاتمه ت م    م   مالت 

 عاةغ   عا  عة   عا  هت  عائلةت ع 

 ات  ل  عا هبب  ة  عس عاب لس عابيبه عجبل    عاتتات ع عا -2

ض   مم     م  عاغممبت عااتم ي  ع ممت ع هممج  (   Endophytic fungi) عاتتامت ط  ممل  ع  مه  -3
عائلةت ب   عا ال ل    هت    ل   ي ص  ت تم ى جم   عا ال مل ة ت مل  عا م ع  عاغ عة م     مل ع 

هب  ا   س ض طص  تء   ء     عة ع  ل طه ءة    ت ت   ععءلت عا   ل   ه      عاات  عا 
    عة  ع  تء     ت   به ت  ع   تا ع    تا  ع 

   تبت ءت ج س ع  ءت        ه ا عاات  ل  طه تتا ه بئلةت  ع   ع  ع   ع عةت  ل   ع  -4

   ءم  عات   ممب بمم   عفج مملس عاات  مم       ممل عمم  تتبمم  همم ا عائلة مم   جمم س 333ه ملت عءةمم   مم  
ت  ممى عممءت  تامم   عا ل ممت عا مملط ه  ت ت مم  عا مم عط  عاهممب     ع مم  عا  ع ممت  هممه  مم  عا ممال  

 :   بهلعب  عات   ا   عا     عاته   ء  ب عهتت ل عاتئ   ع   ه ا عفج لس  
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   Plasmoparaج س بالب  بل ع  -1

بلعممم ع  ءب ممم   ض  ت  مممب هممم ع عاجممم س بمممل    ع مممت عا ممم عط  عاهمممب     ط مممه  ط ئممم   همممب ل  تتعمممءت     
طممم    ع  ممم   تءمممل  تءممم   ب ع مممل يلة ممم   ممم  عا  ممم   عة ممم ه ع عةتممم ع       ممم      مممل   مممل   ع

عا  لة ممم  ا اممم    ي ممم   همممت ي  ع   مممل  تممم  ع   همممت     ي ممم ال     مممت ءمممت طممم   طمممه   ل تمممه  لط ممم  
 Plasmopara viticolaع  مم  عهممل عة مم ع  عاتلبئمم  ا مم ع عاجمم س عا مم   ا     مم  عاعممءت هممب     

 هم    تعم  طمه أ   ءمل عاعم لا      مت نام  ط  همل عا ي  هب   م س عاب ملس عابيبمه طمه عائ م  
 عا  ملب      ت      ع ت عا  عط  عاهب        عاهت  عاها ه ا   ي طه عاص   عاتله  عع  ع 

 ع   ت  ت طه   ل ت ل ع  ع    عاهب  ع  عا لط    عاعالط  

  Bremiaج س عاب    ل  -2

طه ه ع عاج س  تا   عا ل ت عاهب  ي تا عل ة لةه عاتعمئ     ل م  عاام   تءم     تا م  ع م       
عءت جهل ع   ه ة  عا    ي  ت عائ ى ض    ج  ع    لطته ع    م  عةع ملى عاص م    عا ي صم  

ء   مم  ( ت  ممت ءممت    ممل  لط مم  هممب      ع مم     4-2)  مم    Sterigmataتهمم   عامم  ب ل  
عام ي  تتامت ع م   بمل   Bremia lacticaعة  ع  عاتلبئم  ا م ع عاجم س عا م    ع    عع  عاعءت 

 هممم    تعممم  طمممه بصمممل   عهمممئ   ممم  عائممملال ة هممم  ل طمممه بال  مممل ع ت ممم     ع مممت عا ممم عط  عا مممس ع 
 عاهب     بعءت  ا   أ  بعءت  جل        هلل عا  ي  عا  لب  ع 

   Peronosporaج س عاب     هب  ع  -3

تءمم   عا  ع ممت عاهممب      تا عمم  تامم   ة مملةه عاعممئ  ض عةتمم ع  عا  لة مم       مم   هممت ي    مم ة  
ض ت  ت ءمت    مل  لط م  همب      ع م   ض  تبم  هم ع  Claw shaped    تئته عءت عا     

 P.parasitica    عام ي  تتامت ع م  عاهمبل     P. spinaciaeعاج س ع      عة  ع  عه  ل 
    عام ي  تتامت ع م   بمل  عاتبم    P. tabacina   عا ي  تتات ع    بلتل  عائلة   عا م  ب   

P. schleideni  عا ي  تتات ع    بل  عاب ت ع 
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   Sclerosporaج س هء    هب  ع  -4

عممج  ي  ي مم    ي مم   ض تت عجمم    ءمم   عممءت عا  مم   عة مم ه ا ل ممت عا لط مم  عاهممب           
عةطمم   طصممت ع مم  ي مم  همم ع عا  مم    ت  ممت طممه   ل ت ممل عا مم عط  عاهممب     عا امم    ع تتتاممت  ئ ممل 

  عل ع    بلتل  عائلة   عا ج       ل   ي   عاهء   عا     13ع  ع  ه ع عاج س عابلا  ع  هل 
 Sclerospora ع عاجمم س عا مم   عا ب  عمم  طممه عا  مملتى عةهممت عة    ععمم   عة مم ع  عاتلبئمم  ا مم

graminicola   ع 

  Basidiophpraعاج س  -5

عا  ع ممت عاهممب      مم اجل    عاعممءت ت  ممت طممه ي ت ممل عمم    مم  عامم  ب ل  عاتممه    ممت ءممت    ممل    
 ع  Asteraceae لط   هب      ع    ء     عاعءت ع  تتات ه ع عاج س ع    بلتل  عائلة   

 

  ت       ل ( )آلج لس   ت ا     عائلة   عاب     هب       ع ت  لط              
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ج  مم  ع مم ع  عائلة مم  عاب     هممب      اممس عامم  ت عائمملل عامم ي  عممبه     ع    ممل  تتبمم        
 ة  ه طه عط ع  عائلة   عاب ة   ض ا ع ه صت   ع     عه              ل  عاات  عا هب  ا  س 

    عا ل    عةيت ل    ع  لت ا  ا عائلة      ع ةه  ت لعاب لس عابيبه طه عائ   ء ة

  عمل   تعم   ع م   تملى  عهم  ض عهمل هم ا  23 ل  صمل    م    Plasmopara ضل ج س       
عامم ي  تتاممت ع مم  عائ مم    هممب  اممه  مم س عاب مملس   Plasmopara viticolaعة مم ع  عا مم   

 همم     مم  ء تتاممت بمم     مم ي  ع ممت   downy mildew of grapesعابيبممه ع مم  عائ مم  
 عة  عى  عاا    عا غ     هببل اا ت ل ع  تبصئ ل ض  ء ات ي       عاة ل  ع 

تبممم أ ععممم عس عا ممم س عا بءممم   بتءممم    بصممم   ممما ع  عمممل ب    ت اممم  طمممه : أعممم عس عا ممم س       
 مم  عاهممت  عا جمل  عاعممءت ع مم  عاهممت  عائ مم ي ا   يمم  ض  ع م  عا مم    عاب ة مم  عا  لهممب     مم  ع

عاهما ه ا   يمم  ب مملس بيبمه  عضمم  ع   همم   ل عااتمم  ع  م  عة   مم   تامم   ي م   صهممل    جمم  بمم   
عا ال ممل    هممت    ممل   ممغ    ء   مم  عاعممءت  ي صمم  عاجمم   ت تمم ى جمم    ال ممل عائلةممت  ت ممت  

  ت م  عاغ ع     ب  ت بالبل عائلةت ض  بئ  طت          عا ل ه    ل تتج   عا   ت عاات     تءت 
 ع طت ل  عاةغ   عاته ع   عاهت  عاها ه ا   ي  

 : طرق التكاثر

طمه عا م    عاب ة م  عا الة م  ا  م  عااتم  ض عي بئم  ع   ةبم  عاغمبت عااتم ي :  التكاثر الالجنسيي
 اهه  ع ت عائلةت  ء   تج ئل  ءة ا     عا   ت عاات    طه عاتجل    ت م  عاةغم   ض    م   
 مم  طت مم  عاةغمم  عا ع مم  عمم  ع  مم  عا  مم ت عاات  مم  عاتممه ت  مم  طممه عةتجمملا عا عهممه  ئت مم    ع ممت 

عطمم    ة همم  (   تامم   ءممت طمم    مم  همم ا عاامم     6عامم   2ل ممت  ئتممه  مم  هممب      تا عمم  ) ءممت  
عا ة ه  ب   ا عا  ع   ط    ءت    ل      عاتا    ببع    يلة   ع ضل    ت ه ءت  م  هم ا عاام    

 هممه ي مم    جمم ع  4عامم   2بئمم    مم  عابمم  بع  ع   ممل  همم   بلامم  ب ل  عاتممه  تمم ع   عمم  هل  مم  
   هب      ا    ا       عاعءت ع تهمب  عةعم ع  عاءب م    م    ع مت   ط ئ      ت ءت ب  ب  لط

ع ب مملجب عا مم عط  عاهممب     عا   مم  عابيبممه عامم ي    مم  ع مم  عاهممت  عاهمما ه اممال  عى عا  مملب  
ع ضه  ت صهل  م ع  عا لط م  عاهمب     عاتمه عهمتص   طمه عة تاملن يبمت ع ا ملاه اتئتمه عم  ع  م  

  ع  مم   عة   مم    مم  ت مملت ءممت  مم ع  بتبصمم  هممل ت بالب     يعممل  عة   مم  تجئممت عا لط مم  عاهممب   
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 تتعءت بم ع   ل عاهمب  ع  عاهملب   ع ع م  ل  متل  ضمق عا م عط  طل  مل ت ا مت  م  عابم  ب بهم  ا  
 ت  مممت ب عهمممت  عات مممل ع  عا  عة ممم   عة تمممل  ا هممملطل  بئ ممم     ممم  تهمممب  ع ممملبل  ج  ممم   ع ممم  

  بلتل  ع  ى ه     ع 

  عائلةممممت  ت جمممم  ع بممممل  عا لط مممم  عاهمممب     ض   مممم  تئتممممه عمممم  ع  مممم  عاهممممب  ع  ت ممم   ع مممملب   
عاهلب   عاته ت       طت   ت ط   طه عا لط    تهب  طمه عاغمال  عا ملةه عا  جم   ع م  همت  
عائلةممممت طتمممم   ي مممم     مممم  عا يمممم  ض ةممممل تهممممتص   تاصمممم  عهمممم عت ل  تامممم ب يعممممل    مممم ي  مممم ت  اهمممم ل 

ى  ء    ع ب بم  ع بمل   م  ت  هم ق عائلةمت عم  ت  مى طت مل  طتت   ت ض بئ   ات ت ب      ع   
-5عاةغ   ض       ب    ال لا    ةل ع لب  ج     ع   تل عاات  هم ا عام     طمه  م   تتم ع   بم   

 ع    ل تبئل ا     عا  ع    عا ت ب  عاهلة    ي       عة لب   8

 التكاثر الجنسي : 

تبم ع ع م  ل تبم ع ع همج  عا بمل  عائلةمت بلات  مت بهمب  عا م    همتج   عااتم  بتءم    ععضممل      
ج همم    مم  ع ة  مم ع   ع ء  ممل  عاتممه ت جمم   تغ غ مم   ع ممت ع هممج  عا بممل  ع عة ء  مم  ت تمم ي ع مم  
ب ضمم   ع مم   بمم ع   ل عمم   ءب مم   مم  عة   مم  عاتممه همم عل   ممل تضمم  ت ء  ممل  ممل عمم ع  مم ع   ع مم   

هممممملل ع  ممممم   ئت ممممم   ممممم عت   ت ممممم ة  ع ممممم ه ل  تبصممممم  عة ممممم ى عاتمممممه همممممه  ممممم ع  عاب ضممممم  ت صهمممممل ع ص
Oosphere    عاته ت لت بءت   ب  ت بالب    ءة ام  ع ع مل عة ة  م   ط مه ت تم ي ع م  عم   ءب م 

ع   تل عات ص    عة  ل  ب   ب ض    ع ق  ء ي  ع م    Antherzoides   عة عل  عا ء    
عاهل ت بالب ه عة ل  ع ت عى عة ة     اال ء    ض بئ   ات ت  مت ع   م   ت  ت ع     عة   ل  

عةيتمم ع  عا مم  ي ض  ت مملت عاب ضمم  عا   ممب  ) عاالي مم  (  اهمم ل بجمم ع  ي مم   ةممل تت مم ت ط  ممل بئمم  
ع عام  هممب   ب ضممه همملء  ءمم  ي عاعممءت اممه جمم ع  همم  ت  جئمم    عمم  عا   ممس     امم   ب تصمملاه

  ع   صممل ل عا م    عاب ة م  ي م  عا الة مم  عاتمه يم   تئم س ا ممل ع  همتت   عاهمب   عاب ضمه عاهملء
  ضه عاهب   عاب ضه عاهلء  طت   عاعتل  طه عا  لتى عا عطة   ع ت ع هج  ع  عى عا بل  عاص     
عا  مملب  عاتممه تهممصت طممه عات بمم   ت ممت ت  ئ ممل  ت ممت ع مم  همم ع عا مملت  تمم    مم ت ط ممت عا ب مم  

عاب ة   عا الة       م ع     ت بم   ئمل   عاهمب   عاب ضمه عاهملء  عاتلاه ع  ع   ل تت ط  عا     
 علته    ب   ء  ل  ل ت  لط ه ي       ت طمه   ل تمه  لط م  همب     ض ت بم  هم ا عا لط م  
 ت ت ى    ل عاهب  ع  عاهملب   عاتمه تهمب  طمه عا مل   ت م   عةجمبع  عاهما    م  عا بمل   بم ات 
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   ممل ةممل ت  مم  عا  مم ع  عابيب مم   24-13    ضممل    مم ت ل  مم  ت مم   عة مملب  عة ا مم   تبئ ممل طتمم
   ب ات  ئ   عاات         لته    ج    ع 

 

 ) ي    ت    (Plasmopara viticola       ل  عاات                  

 

3-family: Albuginaceae  

) تعمبه تضل ه ا عائلة   عائ       عاات  ل  عاته تئتب  ج  ئ ل  تتا م  تتامال عجبل  مل          
عطممم ع  عائلة ممم  عاهممملبص  اء  مممل ت ت ممم  عممم  عائلة ممم  عاب ة ممم  عاتمممه   ءممم  ع  تتتامممت تتامممال ع ت ل  مممل ( 

ع تضمل  White rust diseases تهب  ت مت عة م عس عا ئ  طم  بلهمل ع م عس عا م ع عفبم س 
عامم ي   مم    بلتممل  عائلة مم  عا مم  ب    ةممت  Albugo candidaهمم ا عائلة مم  جمم س  ع مم  طصممت 
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تت  ب ه ا عائلة   بمل  عا  ع مت عا لط  م    ل   ض  ه لت ع   ع  ع  ت    ع    بلتل  ع عا   عااجت
تت ا  ت   عابع   ض    ت ءت  ل ت ه ه    م  عاهمب  ع  عاء     م  ت صهمل  ع   مل ت م  عا م    

 عاجالط   طت ب  ءت  ع       ل  بلع   ع 

بة ع  بل ب  ب ضمل  ت  مت عام  عة ما ع  ت    عع عس عا  س ع   ه ة  : أع عس عا  س     
ض  ت مم   عة مملب  عمم    ء ممل تءمم   عمم ئ   ة ئمم   تبل  مم  عاعممءت  عا جممل ع مم  عة  عى  عاهمم صل

ت  ى عاةغ   ع ع  ام    ع  عااتم   م  ت عاةغم   هم ع  ءمل  ائلةمت  صمل ل ع  علةمت يلبمت اال ملب  
  ل   هت   طه عائلةت عاصلبت األ لب  ع عة ع     ا  ت ي   ع ت عاغ   عا  عة   طه عائلةت عا صل

 

G: Albugo candida 

     عهئ  عف تعل  طه عائملال ج  ئ مل  تتا م  ب م    عجبل  م  ع م   33 ضل عاج س   عاه     
 ع عي ع  ل  ت           تتات ءت     ع   علةت      ءة      عا بلتل  عا علة   

) عي بعمممءت  ممم  ق   ممم ي (  تاممم      ممم  بممم    ال مممل عة  عى  عمممال  ي ممم    جمممبةممملا س عااتممم  
 عاه صل   عا   ع  عابه     أ  ل ل ب    ال ل عاج      ء      ل  ت ت ى  ال ل عائلةت  ت ت  
   مل عا غمم  ل  ع عا  مم ت عاات  مم  ع  مم   عة   مم   ع  جمم ع  يمم ي  تءمم    مم  عاهمم    ب     مم   مم  

ب     ت هت عا   ت عاات       ل  عا   ءال ء ج   ء ل    عاءل ت   ض  ت ت ي عا   ت ع   عا
 ع  ع ت  ال ل عا  ب ط ت ع  عا   ع ت  ال ل عاصع   

 همب   م س عا م أ عفبم س  هم   م  عيم ل  Cystopus candida ه   ه ع عاجم س ع ضمل    
    ع   عآل مم عس عا بلت مم  طممه عائمملال   عممله  ع مم  ءة مم   مم  عا بلتممل   مم  عائلة مم  عا مم  ب     هممب

ع ت جممم  تهممم    عااتممم  بلا ممم أ عفبممم س ا عممملب ته ا ممم س عا ممم أ   ع ت مممل  عممم ل تء    مممل ا بممم    
ءمم    ت  امت  مم   ممالت  Puccinia graminisعفهم   عا ئمم    طممه عاص م  عامم ي  هممببه عااتم  

         ع ت ل  ل طه هالهت بت  ص   علب   ا هب  ع  عفه     ع  Soriعاهب  ع  طه بة ع  
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 ) ي    ت    (  ه ل  ع  ل: ت ء   عا         

عا  مم   ءمم    مم  ع ممى   عس ءمم  ي عاعممءت ت تمم ى    مم  عائلةممت ب  مم   ع مم  ع  عءةمم  ع       
 invaginated penetration    ملت عائ مى ع م    تصم  عام   ت بغمال    مبئق عام  عام ع ت 

Jacket عاته ه  عبل   ع  ج ع  عائلةت عا  بئق عا  عا ع ت  اءت     جم ع   يعمل  بالب مه 
ه ممل عبممل   عمم  ع تمم ع ع   مم  عا  مم ت عاات  مم  عةل عا ل  مم  بمم   عا ال ممل ع    جمم  طممه عا ممل    مم  
جمممم ع  عا  مممم   ممممل   ب   مممم  ءة امممم  عاءت   ممممل  ب ب مممم  عا   مممم  هممممه عا ممممل   عاب   مممم   ممممل   عا  مممم  

extrahaustorial matrix    ع  عا مل   عاغالط م  ع  عاغ   م (Sheath matrix   ) عاتمه ت ملت
ع  Extrahaustorial membraneل   بغعممل  بالب ممه  ئمم   بلاغعممل   ممل   عا  مم   مم  عا مم

  ئ  ه ع عاغعل  ع ت ع ع ا غعل  عابالب ه ا ئلةمت  عام ي ع مبئق عام  عام ع ت بائمت   م ت عا  م  ع 
 ت  مم    تصمم  عائ ممى ب  تمم بالبل  ممل  ع مم  عا ع ب همم  ل  طصممت طممه  مم    ضممل عامم عس ) ع  جهممل 

 ء  ممم   ل  عا ع ب هممم  ل    عاعمممبء  عة   بالب  ممم  اء مممه    ممم   ممم  عا ممم ع  عا  ممم  ( ءمممت  ممم  عا ل ت
  أجهلل ء اجه ع 
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    :  عاتءلة  عاالج هه

عا  مم ت عاات  مم  ع   مم  عا مم عجب تهممت   بمملا     عاتغ غممت  ع ممت ع هممج  عائلةممت  مم   ممالت       
يمم  تءمم    عة  مم  ع  عص  مم  ت تمم ى جمم  ع  عا ال ممل  ت ممت عامم   عا همملطل  عاب   مم   ت هممت    ممل 

 ءمم   عااتمم  يمم  عهممت ا  عاءة مم   مم  عا مم ع  عاهممل ت بالبل ة ت ممل  عاغمم ع  ع  بئمم  طتمم    مم  عاممب   
عا   ت عاات  م  ت م   تءلة  عاات  ةج ه ل بل  تتج   عاغ عة   عا  ج    طه أ هج  عائلةت ط ب أ 

     ع ممت  لط  مم  تءمم   ي مم      مم اجل    عاعممءت ءة مم   عائمم   ءممل اتتبصمم  عابعمم    ت ممتا  عت عط مم
 ت ع مم  ج بممل اج مم  ت مم  بعمم   عائلةممت  ع    مم  ع   ممل    مم      ممل تمم   ج ل ع مم  ه ةمم  بممم ععل 

عي ع  عءب هممل همم   Basipetal successionهالهممت  مم  عا مم عط  عاهممب     طممه تتمملب  يلعمم ي 
عاهب     ع  ت  ى      ع ت لى ي     ل م  عا ل مت عبئ هل ع  ت   عا ل ت  تتء   عا لط   

      ب ع  ت   ج ل عا  ع   تء    لجب ع ضه  ئبت عا لط   عاهب     ع  عا ل ت عا لط ه ةل 
عا ل مممت ةل  ممم     ممم   بت طمممه ت  ممم   ممم  ج  ممم  اتتءممم    لط ممم  همممب     ج  ممم    هءممم ع ع  ئمممبت 

 همت   تءم    عا م عط  عاهمب     ع   Disjunctor عا لط   ع  عة م ى  همل   ج الت   م   مغ    
ب  مم  تتممبع ل ت مم  عابعمم    همم عل   ممل   امم  همم ع عاتممبع ل ضممغتل ءلط ممل ة   هممب  ع بئممل  تبصمم  
عابعممم   عاممم  عا مممل   ةمممل ت بي مممل ع  ممم ع ع   مممتق  ممم  هممم ع عات مممبى   ممم   عا ممم عط  عاهمممب      ت لة همممل 

 ب عهت  عات ل ع  عا  عة   ع 

عل   ء     عاعءت ع     عة      ع  ج    ي صم   همب ل ع  ت يم  هم  ت عا  عط  عاهب            
عا ممم عط  ع ممم  عا ممم    عاهممملة   ع  ةممم  ع طامممه  لاممم  عا ممم    عا  عت ممم   ممم   ممم ع     ت بممم  ت اممم  
عا  عط  عاهب     هب  ع   ت  ء  تهب  طه  ج   عا ت بم   تءم   يمل    ع م  عة ملب   م  ج  م  

عا مم عط  عاهممب      بلعمم    طممه همم ا عا لامم  تئتبمم  عا لط مم   ع  اءمم  ت مم   مم    عاجاممل  ت بمم 
ب ةلبم  ء   مم   ع  تتءمم   عة مملب   ممالت   هممل   مم  عا بممل  ب عهممت  عا مم عط  عاهممب     عي عاتءمملة  

 عاالج هه ع 
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 ) مطموب ومهم (Albugo candidaمقطع عرضي في ورقة نبات مصابة بالفطر         

 :  اما التكاثر الجنسي

 طمممه عا ممم    عاب ة ممم  ي ممم   طمممه عي مممل  عائلةمممت ب جمممه  مممل  ط  ممم   طمممه ع ع ممم  عا  همممل      
 عا الة مم  ا   مم   ع مم  ل  بمم أ عا بممل  عائلةممت بلاجاممل   تصتمم     لتممه ع مم  عف ت ممل  ع مم   اممت  بمم أ 

تءممم    ع ة  ممم ع   ع ء  مممل  ة ت ت ممم  عهلهمممل عممم  عات  صممم  عا تبئممم  طمممه عائلة ممم  ب ممم    عل ممم  ع ب
   ت  Oosphere  ء  ي  ت  ب ط ه جب    ءبي   ةت عاب ض  عا ئ   األ  ل  عة ء    ت ء 

  ت ي ع   عائ       عف     ض  Periplasmب ل جب     عاهل ت بالبل  ئ   بلابالبل عا   ته 
ع ل عف ة     طتء     اجل    عاعءت  ت عأ ع   ط   جل به    عا  ت عااتم ي عا ل مت اال ء  م  

ت ع ع مم  ل   مم   عاممتال س بمم   عة ة  مم    عة ء  مم  تتءمم   ع ب بمم  عة  ممل  ع  ع مم   مم ت  هممتص
 ممم  عة ة  ممم   ت تممم ى عة ء  ممم   ت تصمممت  ممم   الا مممل ع ممم ى عة   ممم  عا ء  ممم  عاممم  عاب ضممم   تتءممم   

 هء ع  تء   عاالي   عاته ت  ت  اه ل بج ع  ه  ت   ت          عاعءت عا ل جه تبئل ا     
 عا ي  ت  ب عا  ةال  تبصل  عا ي  هتت   عابصل  ءل  ل اات   ت      Oosporeعاهب   عاب ضه 

 هت ه عا ل جه ي    هت     ت ي ع م  بئمس عائال مل  عا   مب  عاتمه ت ت م  بمل تال  عا م   
ع    مم   تءمم    عاهممب  ع  عاب ضمم   بلا هممب    مم   هممت  ل عممءت عاجمم ع  اتعمم     مم   عااتمم  

ل  عاتمه تبصم  طمه عات بم  ع  طمه بم   عا  همل عاج  م    بم  عاهمب   ا ئ عةت عا ئ     ع ت عجبع  عا ب
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عاب ضه    تق هب  ع   ت  ء  يل    ع   ع لب  عةجبع  عا   ة     ج      ه   ه ع عا       
   م          عة بمل  ع مل عم  ت  مى  Systematic infectionعة لب  بلة لب  عاج لب   

  ءمم  ع  تءمم        مم    ع  ع ممى ي مم    ة   مم   عة بممل  اهمم  ت مم ط  عا  ممل عاهممب  ع  عا تلج
 عتاليل ع  ت  ى تء    ع ب ب  ع بل   بلع   ع 

 

 

 )  ت       ل ( Albugo candida       ل  عاات  



Superkingdom : Eukaryota                                المملكة العليا : حقيقيات النواة

             

Kingdom : Fungi                                                                                مملكة الفطريات

                   

Phylum:Chytridiomycota                                                                                     

                               

Class: Chytridiomycetes 

 صنف الفطريات الكتريدية  

معظم الفطريات الكتريدية ضئيلة األهميةة األتتصةادية وي يو ةد هةا هةصا الصةنف  ي تلةة        

تتطفة  الكييةر  Aquatic fungiوصف بأنها هطريات مائيةة تطفيليات الخطيرة أتتصاديا ,من ال

منها على الطحالة  الخيطيةة والوحيةدة الخليةة وتةد تهةا م هطريةات العفةن المائيةة والحيوانةات 

األوليةةةة والحتةةةرات وهنةةةان أنةةةوا  منهةةةا تتطفةةة  علةةةى نباتةةةات بصريةةةة   ميةةة  تطفةةة  الفطةةةر 

Synchytrium  على درنات البطاطا ( . كما تو د غالبا مترممة على الطحال  الميتة والمواد

 السليلوزية والنباتات المتحللة وبقايا الحيوانات الميتة ها الماء او التربة . 

 

من حيث الح م : معظم هصه الفطريات صغيرة الح م وي يمكن رؤيتها  ي عنةد اسةتعما  القةوة 

تتةب   Rhizoidsهةا األنةوا  الراتيةة منهةا تو ةد هايفةات  صريةة الكبرى للم هر الضوئا . و

ال صور تسةاعدها علةى التغصيةة . وهةا األنةوا  األرتةى مةن صلةن يتكةون مايسةيليوم أولةا يتةب  

التةا تتكةون علةى  Rhizomyceliumالهيفات ال صرية , يطلق علية  الغةز  الفطةرل ال ةصرل 

خيوط هطرية تبيه  بالخيوط الفطريةة وي  أعضاء التكاير وها عبارة عن م موعة ممتدة من

تحتةول علةةى أنويةةة ومةةا زا  هنةةان مةةن الطةةرز األكيةر رتيةةا مةةا تنةةتث غةةزي هطريةةا هةةزي  يتميةة  

بفرو  من خيوط هطرية تصيرة وتليلة هقط , أما أعظم الفطريةات الكتريديةة رتيةا هلهةا يةالو  

 من غز  هطرل حقيقا . 

نوعةا وهةا موزعةة علةى أربة  رتة   450وحةوالا   نسةا 85يضم هصا الصنف ما يقتر  مةن 

 على اسا  تراكيبها ال سدية والتكايرية . ومن أهم هصه الرت  

Order: Chytridiales 

 رتبة الفطريات الكتريدية 

تضم هصه الرتبةة الفطريةات أحاديةة السةوط التةا ي تكةون غةز  هطةرل حقيقةا . أهرادهةا        

تطفلة على ما بة  مةن طحالة  ونباتةات مائيةة والقلية  منهةا غالبا تعيش ها الماء مترممة أو م

يعيش متطف  على بعض النباتات الزهرية . تتكاير أهرادها ي  نسيا بواسطة سبورات متحركة 



أحادية السوط خلفا ومن النو  الكربا ا . أما التكاير ال نسا هيتم عن طريق أمتاج متمايلة 

Isogamy  أو أمتاج متباينةHeterogamy  . 

م ÷نةو  موزعةة علةى سةت عوائة  . أ 400 ةن  وحةوالا  75تضم هصه الرتبة ما يقةر  مةن 

كميةةا  علةةى هةةصه  Synchytriumهةةصه العوائةة  العائلةةة السةةينكيتريدية وسةةوف نأخةةص ال ةةن  

 العائلة . 

 

  Synchytrium ن  

نةةةو  أهمهةةةا  150يعةةةد مةةةن أهةةةم األ نةةةا  وهةةةو واسةةة  األنتتةةةار ويضةةةم أكيةةةر مةةةن       

Synchytrium endobioticum  الصل يتطف  داخ  خ يةا نبةات البطاطةا ويسةب  لهةا مةرض

سواء ها التربةة أو هةا مسةتودعات التخةزين . تر ة   Black wart diseaseالتيأل  األسود 

أهميةةة هةةصا المةةرض بسةةب  أصةةابت  التةةديدة لمحصةةو  البطاطةةا خةة   الحةةر  العالميةةة األولةةى 

أوربا كمةا أنة  ظهةر ايضةا هةا امريكةا حيةث لةوحظ بدر ةة اتة  وأنتتارها ها بعض دو  غر  

خطورة , وتد أمكن التغل  علي  عن طريق استنباط اصناف  ديدة مةن البطاطةا تكةون مقاومةة 

 ل  وكصلن عم  ح ر زراعا لمن  أنتقال   لى المناطق الخالية من  . 

 دورة الحياة :

تحةةدث  صةةابة درنةةات البطاطةةا هةةا األرض خةة   هصةة  الربيةة  , وصلةةن عنةةدما تتةةوهر         

الرطوبةةة الكاهيةةة هةةا التربةةة  ص تنبةةت السةةبورات السةةابحة والتةةا تتحةةرر بأعةةداد ضةةخمة مةةن 

الحواهظ السبورية التتوية الساكنة التا تو د ها التربة , تسبح هصه السبورات ها التربة ها 

عم  السبور السابح الوحيد السوط عند م ءمة الظروف على  صابةة غتاء رتيق من الماء . وي

يق  رتيق ها  دار بترة الدرنة السليمة يم ينفص من خ ل  الى األنس ة الداخلية للعائة  تاركةا 

السوط ها الخارج . وبم رد أن ينفص السوط  لى داخ  خ يا بتةرة البطاطةا يتغةصى ويةزداد هةا 

. ويصةاح  نمةو الطفية   Prosorusلية يسمى بالبيرة األوليةة الح م ويعطا يالو  وحيد الخ

هةةا خ يةةا العائةة  حةةدوث تنبيةة  ونتةةاط لخ يةةا العائةة  الم ةةاورة لموضةة  األصةةابة هتنقسةةم عةةدة 

أنقسامات متتالية ويتضخم ح مها بصورة غير طبيعية مما ينةتث عنة  تكةوين أورام متضةخمة 

 كما يستد  منها على اسم المرض .  Wartsمتوهة وتريبة من بعضها على هية يالي  

تنبت البيرة األولية بعد نض ها وها داخة  خليةة العائة  هينف ةر  ةدارها السةمين ويبقةى        

البروتوب زم مغلفا بغتاء رتيق تفاف وينتق   لى النصف العلول من خلية العائ  , يم تنقسةم 

سم البيرة األولية  لى أربعةة الةى نواة الفطر عدة أنقسامات غير مباترة ويتكون  در رتيقة تق

. يسةتمر أنقسةام البيةرة النةوول حتةى  Sorusتسعة أتسام عديدة األنوية تعرف حينئةص بةالبيرة 

نةةةواة تكةةةون كةةة  منهةةةا أحاديةةةة الم موعةةةة  300-200يصةةة  عةةةدد األنويةةةة هةةةا كةةة  تسةةةم  لةةةى 

 Summar sporangiumالكروموسةةومية وينةةتث عةةن صلةةن تكةةوين حاهظةةة سةةبورية صةةيفية 

تكون   رتيقة ال در مليئةة بالسةبورات المتحركةة ( تكبةر الحاهظةة السةبورية الصةيفية هتضةغط 



للخلية المصابة هتنفتح البيرة وتخرج منها السةبورات على  دار البيرة يم على ال دار الخلول 

 المتحركة التا يمكنها أن تبدأ العدوى من  ديد . 

هتلةةتحم هةةا أزواج لتعطةةا  Zoogametes وتةةد تسةةلن هةةصه السةةبورات أحيانةةا سةةلون األمتةةاج

. وكةة  يتحةةة بعةةد أن تختةةرق أنسةة ة العائةة  الداخليةةة تعطةةا حاهظةةة سةةبورية  Zygotال تحةةة 

 Winterغليظة ال در وتسمى بالحاهظة السبورية التتوية  Resting sporangiumساكنة 

sporangium ن نتي ةة لةةصلن . تكبةر الخ يةا الم ةةاورة لهةصه الحةواهظ وتنمةةو نمةو تةاص هيتكةةو

 يالي  كبيرة نسبيا وم عدة على الدرنة المصابة . 

وحةةين تتأكةة  هةةصه الياليةة  تنطلةةق الحةةواهظ السةةبورية التةةتوية هةةا التربةةة وتسةةتطي  هةةصه       

الحواهظ أن تظ  حية عددا من السنين وصلن لتغلظ  درانها ويمكن أن تبدأ العدوى ها الموسةم 

ا الظروف الم ئمة مكونة عددا من السبورات المتحركةة التةا التالا حيث تنبت عندما تتهيأ له

تتحرر من الحاهظة وتنتتةر هةا التربةة لتصةي  نباتةات البطاطةا السةليمة , وهكةصا تتكةرر دورة 

 حياة الفطر من  ديد . 



 



 جامعة الموصؿ

 كمية التربية لمعمـو الصرفة

 قسـ عمـو الحياة 

Kingdom: Fungi 

2-Phylum: Zygomycota 

1-Class: Zygomycetes 

 

فطريات حقيقية تضـ افراد شاسعة سريعة النمو عمى االوساط الغنية بالمواد الكربونية          
 765ع بػيف راو تتػكبية في تعداد افرادها التػي تضـ مجموعة مف الفطريات . مثؿ السكر والنشأ 
سميكة الجػدار  zygosporesجنس تمتاز افرادها بسبوراتها الالقحية  545نوع موزعة عمى 

. 

عمػػػى المػػػواد العضػػػوية المعيشػػة رميػػػة  توصػػػؼ معظػػـ هنواعهػػػا بانهػػػا  : مػػف حيػػػث المعيشػػػة 
ا فػي التربػة ت تظهػر ( فضال عػف ترممهػ Coprophilousالمتفسخة وعمى روث الحيوانات ) 

وتجدر األشارة بعض انواعها تصاحبات مايكورايزية ) تصاحبات تكافمية ( مع نباتات مختمفة ت 
 عمى النباتات والحيوانات . weak parasitesكطفيميات ضعيفة توجد انواع قميمة منها  هف

مايسػيميـو توصؼ الفطريات الالقحيػة بػاف ثالوسػها جيػد التكشػؼ بشػكؿ : تركيب جسمها      
عمى اف الغزؿ الفطري يصبح مقسـ في هايفاته القديمة  Non septateمتفرع عديـ الحواجز 

او الميتة . ويتركب جدار الخمية في هػذ  الفطريػات مػف الكػايتيف والكايتوسػاف . وتكػوف بعػض 
 .  Rhizoidsاو اشبا  جذور  Rhizoidal  hyphaeاالنواع الالقحية هايفات جذرية 

بتكػػويف اعػػداد كبيػػرة مػػف السػػبورات  الجنسػػياتتكػػاثر الفطريػػات الالقحيػػة : لتكػػاثر طػػرؽ ا    
-Sacفي حافظات سبورية كيسية الشكؿ  Non-motile sporesالحافظية غير المتحركة 

like  . كما قد يحدث التكاثر بتكشؼ سبورات كالميدية . 



 Heterothalicمتباينػة الثػالوس  معظـ انػواع هػذ  المجموعػة الالقحيػة : اما التكاثر الجنسي
ذلؾ فػاف هػذا التكػاثر يحػدث بتكشػؼ بػت و  Homothalicوقميؿ مف انواعهػا متماثمػة الثػالوس 

التػػػي تحمػػػؿ عمػػػى جانبهػػػا  Zygophoresفػػػروع جنسػػػية خاصػػػة تعػػػرؼ بالحوامػػػؿ الالقحيػػػة 
التػػػػي بػػػػدورها تنػػػػتة وحػػػػدات جنسػػػػية تعػػػػرؼ  Progametangiaهوليػػػػة  مشػػػػيجيةحافظػػػػات 
 Isogamousالتي تتزاوج فػي الغالػب تزاوجػا متمػاثال  Gametangia مشيجيةت البالحافظا

copulation  وباتحاد هذ  الحافظات ) مف ساللتيف مختمفتيف ( تتكػوف حافظػة القحيػة هوليػة
Prozygosporangium  التػػي تكبػػر بػػالحجـ وتحػػيط نفسػػها بجػػدار سػػميؾ عديػػد الطبقػػات

 single zygosporeوهذ  بػدروها تنػتة بػداخمها سػبور القحػي مفػرد  صبح حافظة القحيةتل
بور بانقسػاـ اختزالػي فانػه ينبػت ليعطػي لسػثنائي المجموعة الكروموسومية ت وبعد مرور هذا ا

 الحقا حافظة سبورية حاوية عمى سبورات .

 اذف تتميز الفطريات الالقحية بميزتيف اساسيتيف  

اليا متحركة فهي تتكػاثر الجنسػيا بواسػطة حػوافظ سػبورية تنػتة األولى هي افتقارها كميا الى خ
وتتكػػاثر  تعمػػى هيئػػة سػػبورات حافظيػػة او كونيػػدات  aplanosporesسػػبورات غيػػر متحركػػة 

 جنسيا باندماج حافظتيف مشيجيتيف تكوف عادة متساويتيف .

 .  zygosporeوالميزة الثانية تكويف سبور جنسي ساكف يعرؼ بالسبور الالقحي  

 

 

Class: Zygomycetes 

1-Order: Mucorales 

 

تعيش بصورة مترممػة عمػى اوسػاط مػف المػواد  تشمؿ هذ  الرتبة فطريات اغمبها رمية     
النباتيػػػة والمػػػواد الحيوانيػػػة المتحممػػػة . وتسػػػتغؿ قػػػدرة هػػػذ  الفطريػػػات عمػػػى تحميػػػؿ المػػػواد 



الكربوهيدراتية بصورة خاصة في انتػاج بعػض األحمػاض العضػوية عمػى نطػاؽ تجػاري مثػؿ 
وقميػػؿ منهػػا حػػامض السكسػػينيؾ واالوكزاليػػؾ كمػػا تسػػتغؿ بعػػض االنػػواع النتػػاج الكحػػوؿ . 

ويتسػػػبب بمجموعػػػة مػػػف  يتطفػػػؿ عمػػػى األزهػػػار والثمػػػار والػػػبعض منهػػػا ممػػػرض ل نسػػػاف 
اصػػة المرضػػى الػػذيف يعػػانوف مػػف دا  خ   Mucormycosisيطمػػؽ عميهػػا  هالمػػراض 

. افرادهػػا واسػػعة السػػكر والموكيميػػا والسػػرطاف ويمكػػف اف يصػػيب الجهػػاز العصػػبي ل نسػػاف 
ف الخبػز اعفػهسػمى تو  Rhizopusومف اشهر انواعها افراد الجػنس نتشار في الطبيعة األ 

فيعرؼ  Pilobolusباالعفاف السودا  اما الفطر  Mucorفي حيف تعرؼ فطريات الجنس 
. بعػض مػػف هػػذ   Fungus gunاو المسػدس الفطػػري  Hat throwerبقػاذؼ القبعػػة 

الفطريات اجبارية التطفؿ عمى فطريات هخرى وقد تكوف مف نفس الرتبة . وبعضها متطفمة 
ضػػػعيفة عمػػػى األنسػػػجة الطريػػػة لمنباتػػػات مثػػػؿ الثمػػػار اثنػػػا  النقػػػؿ والتخػػػزيف مثػػػؿ الفطػػػر 

Rhizopus stolonifer بب تعفػف طػري لػدرنات البطاطػا الحمػوة وتعفػف ثمػار والػذي يسػ
 التفاح والطماطة . 

تستخدـ الكثير مف انواعها صناعيا في انتاج العديد مػف المركبػات الكيميائيػة مثػؿ حػامض 
ريػػؾ والسػػتريؾ والسكسػػنيؾ واالوكسػػاليؾ . وبعضػػها قػػادرة عمػػى تصػػنيع االالكتيػػؾ والفيوم

 الكاروتيف في المزارع المختبرية . 

 الشكؿ الخضري : 

الخيػػوط الفطريػػة كثيػػرة التفػػرع وغيػػر مقسػػمة ت توجػػد الحػػواجز فقػػط لعػػزؿ الخيػػوط المسػػنة 
 واالعضا  التكاثرية . 

حسب الوسػط الػذي ينمػو عميػه مػثال بعػض  Dimorphicقد ياخذ الفطر شكميف مختمفيف 
عنػػػدما ينمػػػو فػػػي وسػػػط سػػػكري عػػػالي التركيػػػز يكػػػوف غػػػزؿ فطػػػري كػػػاذب  Mucorهنػػػواع 

Pseudomycelium  . تتشػػكؿ وفػػي الظػػروؼ ال هوائيػػة بػػدال مػػف تكػػويف خيػػوط فطريػػة
خاليػػا خميريػػة تتكػػاثر بػػالتبرعـ وتسػػتطيع هػػذ  الخاليػػا اف تكػػوف خيػػوط فطريػػة عاديػػة بعػػد 
نقمهػػا الػػى هوسػػاط غذائيػػة صػػمبة وجيػػدة التهويػػة . وقػػد تكػػوف الخيػػوط الفطريػػة المسػػنة 

 .  Chlamydosporesسبورات كالميدية بينية 



اشػبا  جػذور  Rhizpousيخرج مف الغػزؿ الفطػري عنػد بعػض األجنػاس كمػا فػي الجػنس 
ويصػػؿ بػػيف كػػؿ مجمػػوعتيف مػػف اشػػبا  الجػػذور  Sub-stratumتثبتهػػا بالطبقػػة التحتيػػة 

 تشبه السيقاف الهوائية الزاحفة .  Stolonsخيوط هوائية ) مدادات ( تدعى رئد 

كرويػة  داخؿ حوافظ سبورية تتكوف  يتـ بتكويف سبورات غير متحركة : التكاثر ال جنسي 
قػد تكػوف متفرعػة   Sporangiophoresمحمولة عمى حوامؿ حافظية او كمثرية الشكؿ 

او غير متفرعة ت قد تكوف الحوافظ السبورية المتفرعة تفرعا بسيطا كما في جنس الميوكر 
السػػبورية فػػي بػػاد  االمػػر عمػػى هيئػػة او ذات تفػػرع خيطػػي او سػػواري . تتكػػوف الحػػوافظ 

انتفػػاخ فػػي طػػرؼ الحامػػؿ الحػػافظي ينػػبعة الجػػدار الفاصػػؿ بػػيف هػػذا االنتفػػاخ والحامػػؿ فػػي 
وغيابػػه يعػػد  Columellaيػػدعى العويميػػد اتجػػا  الحافظػػة ليكػػوف امتػػدادا داخػػؿ الحافظػػة 

تحركػة عػدة االؼ مػف السػبورات غيػر المصفة بدائية . قد تحتوي الحافظة السػبورية عمػى 
سػبور واحػد ويطمػؽ عميهػا الحافظػة السػبورية وفي بعض الحاالت يتناقص  هذا العدد الػى 

ت الحافظة السبورية وحيدة السػبور  Sporangiolaوجمعها  Sporangiolumالصغيرة 
ونيػػػػػػدي واألصػػػػػػح الحافظػػػػػػة السػػػػػػبورية وحيػػػػػػدة البػػػػػػوغ كيطمػػػػػػؽ عميهػػػػػػا اسػػػػػػـ البػػػػػػوغ ال

Monosporous sporangium  وتسػػمى ايضػػاMitosporangia  ) سػػبور واحػػد (
يوجد داخؿ حويفظة سبورية وينػدمة جػدار السػبور مػع جػدار الحويفظػة وال يمكػف التمييػز 

دة واحػػػػػػدة كمػػػػػػا هػػػػػػي الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي الفطػػػػػػر حػػػػػػبينهمػػػػػػا وتنفصػػػػػػؿ المايتوسػػػػػػبورانجيا كو 
Cunninghamella . Sporangiola  سػػبور داخػػؿ الحافظػػة  01-51قػػد تحػػوي مػػف

سػػػػبور داخػػػػؿ الحافظػػػػة كمػػػػا فػػػػي الفطػػػػر  3ويوجػػػػد  Thamnidiumكمػػػػا فػػػػي الفطػػػػر 
Blakeslae  . 

 



       

 يوضح الحويفظات السبورية ب_ الحوامؿ الحافظية والحوافظ السبورية  -شكؿ ه

 

 

 التكاثر الجنسي :

ينػتة  متماثمتيف فػي التركيػب عديػدة األنويػةمشيجيتيف يتـ عف طريؽ تزاوج حافظتيف      
ويحػدث التػزاوج عنػدما يمتقػي طرفػا .  Zygosporeقحػي لالعف هتحادهما تكويف السبور ا

خيطيف او فرعيف جانبييف قصيريف مختمفيف جنسيا يسػمى كػؿ منهمػا بالحافظػة المشػيجية 
وعندئػػػػػذ تنػػػػػتف  كػػػػػؿ حافظػػػػػة مشػػػػػيجية هوليػػػػػة وتمتمػػػػػ  ت Progametangiaاألوليػػػػػة 

قػػػرب طػػػرؼ الحافظػػػة المشػػػيجية وجػػػز  متصػػػؿ  جػػػدار مسػػػتعرض بػػػالبروتوبالـز ويتكػػػوف 
تػزداد كػؿ مػف الحػافظتيف بػالحجـ ت  Suspensorالمعمػؽ بالحافظة كثير الفجػوات يسػمى 

تتالشػى  كما تزداد انويتها باالنقساـ ومع استمرار نضجها تذوب الجدراف الفاصمة بينهمػا و
حػػافظتيف ويػػتـ الحػػواجز التػػي تفصػػؿ بػػيف كػػؿ حػػافظتيف مشػػيجيتيف ويمتػػزج بروتػػوبالـز ال

األندماج بيف األنوية وتتكوف القحة عديدة األنوية يتكوف لها فيما بعػد جػدار غمػيظ يصػبح 
وعنػدما يصػؿ الػى تمػاـ نضػجه  Zygosporeلونه اسود شوكيا يسػمى بالسػبور ال قحػي 



يستطيع مقاومة كؿ الظػروؼ البيئيػة  ناوهويتـ ذلؾ في عشرة اياـ يدخؿ في مرحمة سكوف 
 ة التي يتعرض لها . غير الم ئم

فيحػػدث عنػػدما تصػػبح الظػػروؼ البيئيػػة مالئمػػة ل نبػػات ينبػػت السػػبور ال قحػػي          
تنتهي بحافظة سبورية  تحتوي عمى عدد غير انبات  هنبوبة  تصدع في الجدار تخرج منه 

والتػي تتكػػوف بعػد مػػرور  محػدد مػف السػػبورات الحافظيػة احاديػة المجموعػػة الكروموسػومية
قحػػي باألنقسػػاـ األختزالػػي ت تتحػػرر السػػبورات الحافظيػػة بعػػد نضػػجها وتنتشػػر الالسػػبور ال

ئـ فاف كؿ سبور ينبت ليعطػي غػزؿ فطػري بالهوا  وعندما تسقط عمى اي وسط غذائي مال 
 جديد . 

1-Family: Mucoraceae 

  هذ  العائمة بما يأتي: تمتاز افراد

معظمها تعيش رمية عمى المواد العضػوية المتحممػة وعمػى روث الحيوانػات وفػي التربػة  -
 .الغنية بالدباؿ 

 . تمعب دورا كبيرا في تحميؿ المواد السكرية وتحويمها الى مركبات ابسط -
 سػميوليزيفرز عدد كبػر مػف هنواعهػا هنزيمػات االميميػز الػذي يحػوؿ النشػا الػى سػكر وال -

 .يثانوؿ الذي يحوؿ السكر الى ه
 الغزؿ الفطر جيد التكويف ت المدادات واشبا  الجذور موجودة غالبا . -
الحامؿ الحافظي قائـ او ممتد ت بسيط او متفرع . ينشا مف الغػزؿ الفطػري فػي الطبقػة  -

التحتيػػة لسػػطح الوسػػط الزرعػػي ت او مػػف الخيػػوط الفطريػػة الهوائيػػة هو مػػف المػػدادات 
 واشبا  الجذور .

  Pin moldsالمجموعة مف الفطريات االعفاف الدبوسية  هالسـ الشائع لهذ  -
الحوافظ السبورية كبيرة نسػبيا ذات جػدار رقيػؽ كرويػة او بيضػوية وتحتػوي عمػى عػدد  -

 كبير مف الجراثيـ غير المتحركة . 
 يبقى متصؿ بالحامؿ الحافظي بعد هنتشار السبورات وهختفا  غشا  الحافظة   العويميد -



الخاليا المعمقة تتكوف عمى خيوط فطرية هوائية او حوامػؿ حافظيػة وتكػوف متقابمػة او  -
متجػػاورة غالبػػا مػػا تكػػوف منتفخػػة ذات زوائػػد او عديمػػة الزوائػػد وقػػد تكػػوف ممتفػػة حػػؿ 

 بعضها . السبور الالقحي ذو جدار سميؾ مزخرؼ بنتو ات هو اشواؾ . 

 مف ابرز هجناس هذ  العائمة         

1-Genus: Rhizopus 

2-Genus: MUcor 

 

   Rhizopusجنس الػػ        

والػػذي  R. stoloniferنػوع اهمهػػا  35فطػر متػػرمـ واسػػع االنتشػػار يضػػـ حػػوالي            
. كثيػػر النمػو عمػػى   Bread moldهو عفػف الخبػػز  Black moldيعػرؼ بػالعفف األسػػود 

الخبػػز ويسػػبب تعفنػػه وتعفػػف الكثيػػر مػػف الثمػػار والخضػػراوات اثنػػا  الخػػزف والتسػػويؽ . يمػػوث 
المػػزارع البكتيريػػة والفطريػػة فػػي المختبػػرات العمميػػة ولػػذلؾ يسػػمى عفػػف المختبػػرات . جراثيمػػه 

 تنتشر بالهوا  بكثرة وتنتشر بواسطة الرياح هو الحيوانات الصغيرة او الما  . 

ـ لمدة يوميف او ثالثة ينمو  05عند وضع قطعة خبز مبممة في هنا  مغمؽ وبدرجة حرارة      
عميها غزؿ فطري ابيض هوؿ األمر ثـ سرعاف ما يتغير لونه الى االسود تدريجيا . مصدر نمػو 
هذ  الجراثيـ هو هنتشارها بوفرة في الهوا  وعندما تسقط عمػى سػطح الخبػز المبمػؿ تجػد وسػطا 

 غني بالمواد النشوية فتنمو عميه . غذائيا 

الغزؿ الفطري جيد التكويف ويتكوف مف خيوط فطرية غير مقسمة وكثيرة التشعب . ويتميػز     
الى جز  زاحؼ يمتد فوؽ الطبقة التحتية لممادة العضػوية النػامي عميهػا الفطػر ويعػرؼ بالمػداد 

Stolon بسػػطح الوسػػط الغػػذائي اشػػبا  جػػذور  ت يرسػػؿ المػػداد الػػى األسػػفؿ عنػػد نقطػػة هتصػػاله
Rhizoids  وتنبثؽ مقابؿ كؿ مجموعػة مػف اشػبا  الجػذور حزمػة مػف الهايفػات الهوائيػة التػي

 Sporangiophoresتنمو بصورة عمودية والتي تصبح فيما بعد حوامػؿ الحػوافظ السػبورية 
ت يكوف كؿ حامؿ غير متفرع هوؿ األمر وبعد اف ينمو الى ارتفاع معػيف ينفصػؿ الجػز  الطرفػي 



عف بقية الحامؿ بواسطة حاجز ثـ يأخػذ هػذا الجػز  باألنتفػاخ وتنقسػـ محتوياتػه الػى عػدد مػف 
ليكوف بذلؾ حافظة سبورية كروية الشكؿ ثػـ ياخػذ   Planosporesالسبورات غير المتحركة 

تعرض فػي البػروز الػػى داخػؿ الحافظػة مكونػا تركيػػب قبػوي الشػكؿ يعػرؼ بالويميػػد الجػدار المسػ
Columella   عنػػدما تنضػػة السػػبورات يسػػتمر العويميػػد فػػي االنتفػػاخ منػػدفعا الػػى داخػػؿ .

الحافظػػة السػػبورية ويسػػبب ضػػغظ عمػػى السػػبورات والتػػي بػػدورها تضػػغط عمػػى جػػدار الحافظػػة 
ورات وتنتشػر بػالهوا  حتػى اذا مػا اسػتقرت عمػى وسػط فتؤدي بالنهاية الى تمزقه وتتحرر السب

 غذائي مناسب تاخذ باألنبات وتعطي خيوط فطرية جديدة . 

آلية األنتشار هػذ  تسػبب فػي دفػع السػبورات الػى مسػافات بعيػدة عػف الغػزؿ الفطػري األـ      
ر السػبورات لكي ال يحدث تنافس بيف األغزاؿ الفطرية البنويػة والغػزؿ الفطػري األـ . بعػد هنتشػا

 .   Collarيتبقى مف الحافظة السبورية جز  قاعدي يحيط بالعويميد يعرؼ بالياقة 

 

 

 يوضح المدادات واشبا  الجذور  Rhizopusمظهر عاـ لمفطر               



 التكاثر الجنسي :

عنػػدما تصػػبح   gametangial conjugationيحصػػؿ بتػػزاوج الحػػوافظ المشػػيجية        
الظروؼ البيئية غير مالئمة لنمو الفطر يبده الفطر في هعداد نفسه لمتكاثر الجنسي وكمػا ذكػر 

ت وعنػػػدما يتحمػػػؿ  Zygosporeسػػػابقا ينػػػتة عػػػف التكػػػاثر الجنسػػػي تكػػػويف السػػػبور الالقحػػػي 
ويبقى ساكف فترة مف الزمف قد تمتد لعدة اشهر يتمكف خاللهػا  المعمقاف يسقط السبور الالقحي

مف مقاومة الظروؼ البيئية القاسية كالجفاؼ والحرارة العالية التػي ال تسػتيطع تحممهػا الخيػوط 
ما هختزاليا االفطرية العادية . وعندما تتيهيأ الظروؼ المناسبة ل نبات تنقسـ نواة السبور انقس

لمػا  وتنػتف  وتضػغط عمػى الجػدار فيتمػزؽ ويخػرج منػه هنبوبػة هنبػات ثـ تنبت بعد اف تمتص ا
 .تنتهي بتكويف حافظة سبورية 

يالحػػظ فػػي الفطػػر رايػػزوبس هف التكػػاثر الجنسػػي ال يحػػدث األ نػػادرا حيػػث يسػػتمـز ظػػروؼ      
هنواع الفطر تكوف  ضمعينة ولذلؾ يمثؿ التكاثر الالجنسي الوسيمة المهمة ألنتشار الفطر . بع

Holothallic   وانواع اخرىheterothallic  اي البد مف وجػود خيطػيف مػف غػزليف فطػرييف
(  -( واآلخػر )  +مختمفيف فسمجيا اي ناشيئف مف ساللتيف مختمفتيف وراثيا يرمػز الحػدهما ) 
 وينطبؽ هذا النظاـ عمى معظـ الفطريات اآلخرى التابعة ألفراد هذ  التربة . 

   Rhizopusاألهمية هألقتصادية لفطر 

يسػػػبب الفطػػػر تعفنػػػا طريػػػا لمثمػػػار والخضػػػراوات اثنػػػا  تخزينهػػػا مثػػػؿ البطاطػػػا الحمػػػوة  -
 والطماطة وبعض البذور المخزونة 

انواعه تستغؿ تجاريا في مجاؿ الصناعة مثؿ تصنيع حػامض الفيوماريػؾ واتمػاـ  ضبع -
ف بعػػض خطػػوات تصػػنيع مػػادة الكػػورتزوف الطبيػػة كمػػا تسػػتطيع تكػػويف كميػػات كبيػػرة مػػ

 الكتيؾ اثنا  عممية التخمر الالكتيكي .لحامض ا
مميتػة ل نسػاف وبعضػها تسػبب  نػاسبب بعض انواع الرايزوبس همراضػا خطيػرة وهحياتو 

تشػػػمؿ امػػػراض جمديػػػة فطريػػػة ودماغيػػػة   Zygomycosisهعػػػراض يطمػػػؽ عميهػػػا 
 وتناسمية ومعوية ورئوية . 

 



 

 
 

 Rhizopusدورة حياة الفطر                           
 
 
 
 
 



    Mucorجنس 
 

في الطبيعػة  وهو فطر واسع األنتشار Black moldsيعرؼ ايضا بالعفف األسود     
نوع . معظمها تعيش بطريقة رمية عمػى الخبػز ت المربيػات ت االجبػاف  61يضـ حوالي 

والمخمالت القديمػة . وكػذلؾ ينمػو عمػى بعػض المػواد الغذائيػة المخزونػة وعمػى الجمػود 
والػػورؽ خاصػػة اذا تػػوفرت الرطوبػػة . يوجػػد هػػذا الفطػػر بشػػكؿ واسػػع فػػي التربػػة الغنيػػة 

 وية المتحممة . بالدباؿ والمواد العض
 

 التركيب الخضري لمفطر :
يتكػػوف جسػػـ الفطػػر مػػف خيػػوط فطريػػة اسػػطوانية طويمػػة ومتفرعػػة تفرعػػا كثيػػرا .       

ويطػػوف الغػػزؿ الفطػػري غيػػر مقسػػـ وعديػػد األنويػػة . الحػػواجز توجػػد فقػػط عنػػد منػػاطؽ 
لفطػػري تكػػويف التراكيػػب التكاثريػػة والخيػػوط الفطريػػة المسػػنة والمتضػػررة . ينمػػو الغػػزؿ ا

. تمتػد الخيػوط افقيا في كؿ األتجاهات وزاحفا فوؽ المادة العضوية التي يعيش عميهػا 
الفطرية الى األسفؿ مخترقة الوسط الغذائي وتكوف قصػيرة ورقيقػة الجػدار وذات اقطػار 

حيػػػث تقػػػـو  Absorptive hyphaeدقيقػػػة يطمػػػؽ عميهػػػا هايفػػػات األمتصػػػاص 
المادة الغذائية وهذ  تحؿ محؿ اشبا  الجذور الموجودة في الفطر رايػزوبس  بأمتصاص

هال هنها اقؿ تخصصا مف اشبا  الجذور . المدادات الموجودة في الفطػر رايػزوبس غيػر 
موجودة فػي جػنس الميػوكر والتػي تعمػؿ عمػى هنتشػار الفطػر عمػى سػطح الوسػط الػذي 

  ) اهـ الفروقات بيف الفطريف ( ينمو عميه 
. وكمػا هػو الحػاؿ فػي   Rhizpousنفسها كما فػي جػنس  Mucorورة حياة الفطر د

الفطػػر رايػػزوبس فػػاف جػػنس الميػػوكر مػػف الفطريػػات المسػػببة لمجموعػػة مػػف األمػػراض 
 وتصيب بعض هنواعه الضفادع والمواشي والخنازير .   Zygomycosisالمسماة 

 
 
 
 



   Mucorاألهمية األقتصادية لمفطر 
التابعػػػة لمجػػػنس تسػػػبب همراضػػػا وتعفنػػػا لمختمػػػؼ الفواكػػػه والخضػػػراوات معظػػػـ األنػػػواع  -

 المخزونة .
  Mucor pusillusيضـ هذا الجنس هنواعا قميمة تسبب همراض ل نساف مثػؿ النػوع  -

 والذي يسبب همراض جمدية داخمية ل نساف .
والػذي يسػتعمؿ فػي   M. javanicusبعض هنواع الميوكر تستغؿ صناعيا مثػؿ النػوع  -

 التخمر الكحولي .
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2-Family:Pilobolaceae 

1-G: Pilobolus 

2-Pilaira 

ينمػػواف عمػػى روث   Pilaira و  Pilobolusتضػػـ هػػذ  العائمػػة جنسػػيف شػػائعيف همػػا   
األعشػاب  السػبورية التػي تسػقط عمػىالحػوافظ ع الحيوانات آكمة األعشػاب ويتميػزاف بقػوة هنػدفا

تمر في جهازهػا الهضػمي وتخػرج األبػواغ لتنمػو عمػى الػروث مػف التي تاكمها الحيوانات  والتي 
 .جديد 

 :  Pilobolusجنس 

يعػػيش عمػػى روث الحيوانػػات اذ تقػػاـو سػػبوراته األنزيمػػات الهاضػػمة فػػي القنػػاة الهضػػمية     
فتخػػرج سػػميمة مػػع روث الحيػػواف . وعنػػد وضػػع روث الحصػػاف عمػػى وسػػط رطػػب فػػاف  لمحيػػوا

حوامؿ الحوافظ السبورية لهذا الفطر سرعاف مػا تظهػر فػي الوسػط ) عمػى الػروث ( حاممػة فػي 
هػو  Rhizpousقممها حوافظ سبورية ذات لوف اسود . ههـ ما يميز هذا الفطػر عػف الفطػر  

 . الجدار السميؾ لحافظاته السبورية 

القبعة المقذوفة كناية عف اندفاع وتحرر الحافظة السبورية بشكؿ قػوي ت يمكػف رؼ الفطر بيع 
 زرع الفطر عمى روث الحيوانات ) األغناـ ( والخيوؿ واآلرانب في الضو  .

لمفطر آلية خاصة هذ تبده عممية تكويف حوامؿ الحػوافظ السػبورية فػي المسػا  وتنتهػي بتكػويف 
نبت حوامػؿ الحػوافظ السػبورية والتػي تاياـ  7-4خالؿ باح اليـو التالي ) الحوافظ السبورية ص

تحمؿ في طرفها حافظة سػبورية سػودا  ذات جػدار ثخػيف وفػي اسػفمه يترسػب الكػايتيف والػذي 
( ومػا هف تتحسػػس هػذ  الحوامػػؿ لمضػػو  فانهػا سػػتتجه نحػو  لتطمػػؽ الحافظػػات يصػبح مخاطيػػا 

ينػدفع الجػز   حيػث   نباتيػة ) هوراؽ ت سػيقاف ...هلػ ( وسبوراتها بشكؿ نفثات قوية عمػى اجػزا
العمػػوي مػػف حامػػؿ الحافظػػة السػػبورية ليشػػكؿ حويصػػمة مممػػو ة بسػػائؿ تكػػوف حساسػػة لضػػو  
الشمس ولذلؾ تكوف الحافظة السبورية موجبة األنجذاب نحو الضو  وعند هزدياد ضغط السائؿ 

 56قػدـ بسػرعة  6مسافة بعيدة تصؿ في الحويصمة تنفجر قاذفة معها الحافظة السبورية الى 



وعند تناوؿ الحيوانػات لهػذ  األجػزا  النباتيػة تمػر سػبورات الفطػر عبػر القنػاة . متر بالثانية .  
  دورة الحياة . الهضمية دوف اف تتضرر وبخروجها مع فضالت الحيواف فانها ستنبت وتعيد 

      

 يوضح االنتحا  الضوئي    Pilobolusلمفطر  مظهر عاـ          

 

 

 مخطط لقذؼ الحافظات السبورية                      



 



 جامعة الموصل

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 قسم علوم الحٌاة 

2-Order: Entomophthorales 

تعنً مدمر إشارة الى أهمٌتها كونها تضم  Pthoraتعنً حشرات و  Entomoٌشٌر اسم الرتبة 

 . فطرٌات ممرضة لألنسان  3فطرٌات مؤذٌة للحشرات كما تضم 

المٌوكورات . وهً تتضمن فطرٌات تعٌش فً الغالب بة صغٌرة إذا ما قورنت برتبة تهذه الر

وبعض النباتات الدنٌا مثل السراخس واألشنات والحٌوانات اآلخرى متطفلة على الحشرات 

على بقاٌا الحشرات وٌرقاتها وبقاٌا الحٌوانات المائٌة وبراز الضفادع ٌترمم  وقسم منها 

الى ذلك فان عددا قلٌال منها ٌسبب امراضا خطرة لألنسان مثل الفطر  ضافةألوالسحالً با

Basidiobolus ranarum   . 

 

 المٌزات العامة للرتبة :

 الغزل الفطري ضعٌف التكوٌن وقلٌل التفرعات مقارنة بافراد الرتبة السابقة  -1

عدٌدة ٌمٌل الغزل الفطري لتكوٌن حواجز تؤدي الى تجزئة الخٌوط الفطرٌة الى اجزاء  -2

 .Hyphal bodies الفطرٌة الخٌطٌة باالجسامتعرف 

السبورات تنطلق بقوة فً معظم األنواع ) الكونٌدات هً فً الواقع حوافظ سبورٌة  -3

 وحٌدة السبور أو حوٌفظات سبورٌة ( .

تتضاعف األجسام الخٌطٌة الفطرٌة باألنقسام أو التبرعم وٌتكون عنها أما حوامل  -4

 أو سبورات ساكنة . حافظٌة أو كونٌدات

 . الكونٌدات تكوٌن بواسطة الرتبة هذه افراد فً الالجنسً التكاثر -5

 حٌث من وهً الالقحً السبور وتكوٌن الفطرٌة الخٌوط باتحاد فٌتم الجنسً التكاثر -6

 ما فً ما حد الى عنها تختلف ولكنها المٌوكورات رتبة فً ٌحدث ما تشبه العام المبدأ

 : ٌلً

 

 المشٌجٌة المتزاوجة قد تكون اجسام خٌطٌة فطرٌة الحوافظ  -1

 قد ٌتكون السبور الالقحً باتساع احدى الحافظتٌن المشٌجٌتٌن او كالهما  -2

قد ٌتكون السبور الالقحً من بروز ٌنشأ من احدى الخلٌتٌن المندمجتٌن او كالهما بعد  -3

 االندماج . 

 



والتً تهاجم الذباب فً النوافذ غٌر المغسولة  Fly fungiتعرف فطرٌاتها بفطرٌات الذباب    

لفترة طوٌلة . تقذف هذه الفطرٌات حافظاتها السبورٌة أحادٌة السبور من اطراف حوامل 

حافظٌة . ووحداتها التكاثرٌة تشبه الكونٌدات النها بمعظم الحاالت تنبت بتكوٌن انبوبة انبات 

Germ tube  . 

 العائلة االنتوموفثورٌة مها عدة عوائل أهتشمل هذه الرتبة على 

Family: Entomophthoraceae 

 

تشتمل على فطرٌات تتطفل على النبات والحٌوان أو تترمم على البقاٌا النباتٌة والحٌوانٌة     

ه ذتضم ه ولكن الشًء المالحظ فٌها هو قدرتها الممٌزة فً استهداف الحشرات والتطفل علٌها . 

 نوع . اهم األجناس التابعة لهذه العائلة : 111وحوالً جنسا  25العائلة ما ٌقرب من 

1- G: Entomophthora  

حٌث ٌعد من  E. muscae النوع  اهمهامعظمها ٌتطفل على الحشرات ونوع  41ٌضم حوالً 

اكثر الفطرٌات وضوحا . وهو ٌسبب مرض الكولٌرا للذباب المنزلً . وهو من االمراض التً 

فً المناطق المعتدلة وهذا ٌفسر كفاءة المكافحة  تنتشر فً فصل الصٌف وبداٌة الخرٌف 

. وٌعرف الحٌوٌة فً مثل هذه الظروف بٌنما تضعف فً درجات الحرارة العالٌة فً الصٌف 

عادة باسم فطر الذباب النه ٌوجد غالبا على الذباب المٌت العالق بزجاج النوافذ التً لم  الفطر

ٌتم غسلها . وٌشاهد الفطر كهالة بٌضاء تحٌط بالذبابة المٌتة وتتكون هذه المنطقة البٌضاء من 

بة . عدد كبٌر من السبورات الكونٌدٌة التً قذفت بها الحوامل الكونٌدٌة المنبثقة من جسم الذبا

 .  وٌعتبر هذا القذف القوي للكونٌدات مٌزة بارزة تمتاز بها رتبة االنتوموفثورات

 

   

 ذبابة مٌتة على لوح الشباك وتحٌط بها هالة من السبورات المقذوفة 

 



                    

الذبابة تبدا إصابة الذبابة بالفطر بان تلتصق جراثٌم الفطر على جسم  : التكاثر الالجنسً     

ات ٌخترق الجسم ثم ٌتكور نهاٌة االنبوب وتتولد براعم تنمو بعد ذلك الى وٌتكون أنبوب انب

مقسمة قد تتجزا الى قطع صغٌرة وحٌدة الخلٌة تسمى باالجسام الخٌطٌة الفطرٌة .  ةخٌوط فطرٌ

لفطرٌة بعد فترة تصل ما بٌن خمسة الى ثمانٌة اٌام من االصابة ٌمتلئ جسم الذبابة بالخٌوط ا

ت لبطنها . هوتتوسع منطقة البطن حٌث ٌمكن التعرف على الذبابة المصابة بتثاقلها والتلون البا

على سقف الحجرة او النافذة وعند موتها تلتصق على اي  وعند قرب موتها تبدا بالزحف ببطء

طرٌة جسم تقف علٌه بواسطة اعضاء فمها الماصة وبعد موت الذبابة تنمو االجسام الخٌطٌة الف

خرج من بٌن المناطق الرقٌقة فً الجسم وخاصة بٌن تمرسلة خٌوط داخل جسم الحشرة و

الحلقات الجسمٌة فً منطقة البطن , ثم تنتفخ نهاٌة كل خٌط مكونة الحوامل الكونٌدٌة التً تنتهً 

م كل واحدة منها بكونٌدة واحدة . هذه الحوامل الكونٌدٌة تخرج باعداد كبٌرة من جسم الذبابة ث

سم  3-2تنفصل الكونٌدات من نهاٌة الحوامل الكونٌدٌة وتقذف منها بقوة الى مسافة قد تصل الى 

وهً تشبه فً هذا عملٌة قذف السبورات فً فطر بٌلوبولس . تشكل هذه الكونٌدات بعد قذفها 

 . كونٌدات هذاباعداد كبٌرة هالة بٌضاء اللون حول الذبابة وكذلك على الجسم الذي تلتصق به 

الفطر محاطة بمادة هالمٌة لزجة تمكنها من االلتصاق باي جسم تقذف الٌه الكونٌدة . وعندما 

تقترب ذبابة اخرة سلٌمة منها تلتصق بها  الكونٌدات اللزجة وتصٌبها حٌث تنبت الكونٌدة من 

جدٌد الى غزل فطري ٌنتج عنه عدد من الحوامل الكونٌدٌة وهكذا . تتكرر اصابة الذباب 

 ثٌم الكونٌدٌة مسببة بذلك انتشار المرض . بالجرا

اٌام وإذا لم تنجح فً أصابة الحشرة تكون كونٌدات ثانوٌة  5-3الكونٌدات األولٌة تبقى حٌة لمدة 

 .وهذه تنبت بواسطة إنبوب إنبات أو تكون كونٌدات ثانوٌة 

اما التكاثر الجنسً فٌحدث بالتزاوج بٌن جسمٌن خٌطٌٌن متالصقٌن تنتهً بتكوٌن سبورات 

ت بواسطة انبوبة انبات . سرعان ما تظهر فٌها الحواجز العرضٌة التً تقسم نبالتً تالقحٌة 

الخٌط الفطري الى اجزاء عدٌدة اما وحٌدة النواة او عدٌدة االنوٌة . وقد ٌتفتت الغزل الفطري 

اجزاء تعرف باسم االجسام الخٌطٌة الفطرٌة . وهذه االجسام الخٌطٌة تتزاوج وتتكشف الى الى 

 سبورات القحٌة . 

كوٌن السبورات الالقحٌة بالتوالد البكري دون اندماج بٌن حوافظ مشٌجٌة وتعرف تكما قد ٌحدث 

القحٌة فً وهً تشبه السبورات ال Azygosporesهذه التراكٌب باسم السبورات غٌر الالقحٌة 

التركٌب ومن المحتمل انها تقوم بوظٌفة السبورات الساكنة كما تقوم بها السبورات الالقحٌة 

 الحقٌقٌة. 

 



 

 

جزء من مقطع طولً فً منطقة البطن لذبابة مٌتة مصابة مبٌنا الحوامل الكونٌدٌة منبثقة من 

 ) الطور الالجنسً ( خالل كٌوتكل الحشرة 

 

 

 

 

 

 



2- G: Basidiobolus ranarum 

بة . ٌتواجد فً التربة اذ ٌعٌش على فضالت تمن الفطرٌات االخرى المهمة فً هذه الر   

السحالً والضفادع وتقذف من هذه الفضالت الحوافظ السبورٌة , وتلتهم هذه الحوافظ من قبل 

التً بدورها تؤكل من قبل الضفادع او السحالً . الخنافس تهضم فً الجهاز  beetlesالخنافس 

الهضمً للضفادع بٌنما تبقى الحوافظ السبورٌة سلٌمة . وفً جسم الضفدع تنقسم الحوافظ 

وتكون سبورات تتكاثر بالتبرعم داخل جسم الحٌوان البرمائً وبالتالً تخرج مع فضالت 

وانات وكذلك االنسان مسببا لها امراض تعرف بالــ هذا الفطر ممرض للحٌالحٌوان . 

Entomophthoromycosis  اوZygomycosis  . 

 

 اسئلة متنوعة 

 أهم ممٌزات الفطرٌات التابعة للرتبة ؟ -1

قدرة الخٌوط الفطرٌة على التجزء وتكوٌن األجسام الخٌطٌة التً ٌكون كل منها حامل 

 أو أكثر التً تفرغ محتوٌاتها بالقوة عند النضج . كونٌدي غٌر متفرع ٌحمل كونٌدة

 طرق التكاثر الجنسً لفطر الذباب؟ -2

 أهم الفروقات بٌن رتبة فطرٌات الذباب ورتبة فطرٌات عفن الخبز ؟ -3

 . للكونٌدات القوي القذف بظاهرة ٌتمٌزان مختلفٌن لجنسٌن الكامل العلمً االسم أكتب -4
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 Phylum Ascomycotaشعبت الفطرياث الكيسيت 
   

جنسًا  0033نوعًا موزعة عمى  000333تعد ىذه الفطريات واحدة مف اكبر المجاميع الفطرية اذ تـ وصؼ مايزيد عف 
ويطمؽ عمييا احيانا اسـ الفطريات الكيسية   Ascomycetesصفًا واحدًا ىو صؼ الفطريات الكيسية وتضـ ىذه الشعبة 

 وىي واسعة االنتشار في الطبيعة اذ انيا تعيش في بيئات مختمفة وتتواجد في معظـ فصوؿ السنة Sac fungiية او الزق
وتختمؼ فيما بينيا كثيرا في المظير الخارجي والتركيب الداخمي وطريقة التغذية اذ تتضمف انواع وحيدة الخمية 

وبعضيا ينمو مترممًا في  Trufflesة الحجـ مثؿ الكمأ كما يوجد منيا انواع ذات اجساـ ثمرية كبير  Yeastsكالخمائر
ب المتعفنة او االوراؽ المتساقطة والبعض االخر يتطفؿ ( او كتؿ االخشاHumusالتربة الغنية بالمواد العضوية ) الدباؿ 

مى العديد مف البياض الدقيقي ع ًا مثؿداخؿ انسجة النبات العائؿ او عمى سطحو ويكوف اما اجباري التطفؿ مسببًا امراض
العفف البني فييا او العفف االخضر في ثمار الفاكية  ًا مثؿالمحاصيؿ االقتصادية او اختياري التطفؿ مسببًا امراض

تنمو اال  فال Coprophilousوامراض جرب التفاح وتجعد اوراؽ الخوخ وىناؾ انواع مترممة اجباريًا وىي المحبة لمروث 
 عمى روث حيوانات معينة .

ويمكف رؤيتيا باحجاـ واضحة  Ascocarpsبعض الفطريات الكيسية عند نموىا تراكيب ثمرية كيسية ) زقية ( ف ِّتكو
او  Morelsريالت و والم Cup fungiسية او القرصية االرض كما في حالة الفطريات الكأ وقد تنتج عمى سطحلمعيف 

 ية عالية .وىي ذات قيمة غذائ يسية تحت سطح االرض كما في الكمأف ثمار كِّتكو
 

المركب ،  Bوفي تحضير فيتاميف في صناعة الخبز والمعجنات  استعماؿ الخمائرلمفطريات الكيسية فوائد مف اىميا 
في انتاج المضاد الحيوي البنسميف الذي لو دور مضاد النواع مف البكتريا كما يستعمؿ احد  Penicilliumيدخؿ الفطر 

ىناؾ انواع منيا تؤكؿ ثمارىا كالفطر رت اذ يضفي عميو لونًا ونكية مميزيف .انواع ىذا الفطر في صناعة جبف الروكفو 
Morchella  والكمأTruffles  ، كما تستعمؿ العديد مف الفطريات الكيسية صناعيًا في اذ تعد مصدر جيد لمبروتينات

رىا باالضافة الى وغي  Oxalic acidوحامض االوكزاليؾ  Citric acidانتاج االحماض العضوية كحامض الستريؾ 
 انواع مف  االنزيمات .

فضال عف فوائدىا فاف لمفطريات الكيسية اضرار فبعض انواعيا تسبب امراضا لالنساف كاالمراض الجمدية والحساسية 
. كما تسبب امراضًا لمنباتات والمحاصيؿ امراضًا لمحيوانات ايضًا تسبب  ووالتيابات الجياز التنفسي والجياز البولي 

. تفرز بعض انواع الفطريات الكيسية  Claviceps purpureaالذي يسببو الفطر  Ergotية كمرض االركوت الحقم
في المواد الغذائية والخضراوات والفاكية التي تنمو عمييا وتموثيا وبالتالي تيدد صحة االنسػػػاف والحيػػػػواف  Toxinsسمومًا 
 . Aflatoxinsالتوكسيف الذي ينتج سمـو االف Aspergillus flavusكالفطر 
 

 

 المميزاث العامت للفطرياث الكيسيت 
 

في الفطريات الكيسية يكوف جيد التكويف بشكؿ  Thallusفاف الثالوس التي تكوف وحيدة الخمية  Yeastsستثناء الخمائر إب (1
مى ثقوب بسيطة وتحتوي ىذه  الحواجز العرضية ع(  Septum) مفردها   Septa غزؿ فطري غزير التفرع ومقسـ بحواجز
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Simple pores  او تسمىMicropores  بالمرور من وتسمح ىذه الثقوب لمسايتوبالـز والعضيات الخموية وكذلؾ االنوية

ذات طبيعة  Woronin bodiesوتصاحب ىذه الثقوب وحوليا اجساـ ورونيف  خاللها مما يجعله مستمراً بين الخاليا .
اسية االضالع او مستطيمة الشكؿ محاطة بغشاء يحتوي عمى بروتيف بموري بمورية بشكؿ تراكيب كروية او مضمعة سد

وعمى نسب مرتفعة مف الكبريت والنيتروجيف والفسفور وتعمؿ عمى سد فتحات الثقوب البسيطة لمجدار المستعرض فتعمؿ 
 عمى عزؿ الخيوط المسنة او المتضررة عف باقي الخيط الفطري .

و قد يتـ بواسطة االبواغ الكالميدية ا Fissionاو االنشطار  Buddingبرعـ التكاثر الالجنسي يحدث اما بالت (0
Chlamydospores  او عف طريؽ تكويف االبواغ الكونيديةConidiospores او تسمى الكونيدات Conidia  مفردىا (

Conidium)  وىذه االبواغ تحمؿ عمى خيوط فطرية تكاثرية متخصصة تعرؼ بالحوامؿ الكونيديةConidiophores 
وتنشا الحوامؿ الكونيدية اما متفرقة عمى الغزؿ الفطري او تتجمع لتكوف تراكيب ثمرية الجنسية كالوسادة البوغية 

Sporodochium  او البكنيدةPycnidium  او الظفيرةSynnema  او الكويمةAcervulus  وىذه التراكيب تمثؿ
 .   Compound conidiophoresاشكاؿ مختمفة مف تجمعات الحوامؿ الكونيدية المركبة 

 داخؿ تراكيب تعرؼ باالكياس Ascosporesالتكاثر الجنسي يتـ بتكويف نوع مف االبواغ الجنسية تعرؼ باالبواغ الكيسية  (0
 00او  11او  8او 0، يختمؼ عدد االبواغ الكيسية داخؿ الكيس الواحد فقد يكوف  ( Ascus) مفردىا  Asci  او الزقاؽ

ابواغ . ىذه االبواغ تكوف وحيدة الخمية او متعددة الخاليا وتأخذ الوانًا مختمفة فقد تكوف داكنة الموف  8 ولكنو عادة يحوي
 او شفافة كما تتبايف في الشكؿ والحجـ .

 
 واالبواغ الكيسية تكوين االكياس

نيث تسمى التاواعضاء  Antheridiaذكرية تسمى االنثريدات اليحدث التكاثر الجنسي بتكويف اعضاء جنسية 
ويتـ بطرائؽ مختمفة في الفطريات الكيسية منيا تزاوج الحوافظ المشيجية او تالمس الحوافظ  Ascogoniaاالسكوكونات 

المشيجية او االقتراف الجسدي او االقتراف البذيري ، وفي ىذا التكاثر فاف الفطريات الكيسية قد تكوف متماثمة الثالوس 
Homothallic خصيبة ذاتيا ( او (  متباينة الثالوسHeterothallic . ) عقيمة ذاتيًا ( 

تتميز االعضاء الجنسية االنثوية في العديد مف الفطريات الكيسية باتصاليا بخيط فطري قصير يعرؼ بالشعيرة االنثوية 
Trichogyne . ) شعيرة االستقباؿ ( 

 تماس ثـ تنتقؿ النوى الذكرية خالؿ الشعيرة تالمس الشعيرة المؤنثة عضو التذكير ويذوب الجدار الفاصؿ في منطقة ال
 ) شعيرة االستقباؿ ( الى عضو التانيث .المؤنثة 

  تصطؼ النوى في ازواج بحيث يتكوف كؿ زوج نووي مف نواة ذكرية واخرى انثوية ثـ تبرز مف قمة عضو التانيث خيوط
  Ascogenous hyphaeمحدودة النمو تسمى الخيوط االسكوكونية  Hook-likeخطافية الشكؿ 

  بعدىا تنتقؿ الى كؿ خيط مف ىذه الخيوط نواتيف متوافقتيف احدىما ذكرية واالخرى انثوية ويعرؼ ىذا الطور بالطور ثنائي
 . Dikaryoticالنوى 

  ًغير مباشرًا  تنقسـ كؿ نواة انقساما Mitosis لتتكوف اربعة انوية في كؿ خيط اسكوكوني ثـ تنفصؿ ىذه الخيوط عف
 بحواجز . االسكوكونة
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  يتكوف جداراف داخؿ كؿ خيط اسكوكوني فتتكوف ثالثة خاليا ، الطرفية منيا تحتوي عمى نواة واحدة والوسطية تقع عند
 منطقة انحناء الخيط وتحتوي عمى نواتيف ذكرية وانثوية اما الخمية القاعدية فتحتوي عمى نواة واحدة .

  وتتكوف نواة واحدة تندمج نواتي الخمية الوسطية( 2ثنائية المجموعة الكروموسوميةn ويعرؼ ىذا بطور ثنائي الجموعة )
لتنتج  Mitosisيعقبو انقساـ غير مباشر  Meiosis ثـ تنقسـ ىذه النواة انقسامًا اختزالياً  Diplophaseالكروموسومية 

 Ascosporeى بوغ كيسي ثماف نوى ، تحيط كؿ منيا نفسيا بجزء مف السايتوبالـز ثـ تفرز حوؿ نفسيا جدارًا لتتحوؿ ال
. ويطمؽ مصطمح السايتوبالـز  Ascusوفي ىذه االثناء تكبر الخمية الوسطية التي تحوي ثماف ابواغ وتصبح كيس  

 عمى السايتوبالـز المحيط باالبواغ داخؿ الكيس .  Epiplasmالمحيطي 
 وكوني تمر بالخطوات المذكورة وتعيد الدورة اثناء ىذه العممية تتحد الخمية الطرفية مع الخمية القاعدية لتكوف خيط اسك

 الجنسية مف جديد .
االسكوكونيـو والخاليا التي تقع تحتو بالتفرع وتكويف جدار مف  Stalkوبانتياء تكويف االكياس واالبواغ الكيسية يبدا حامؿ 

غ الكيسية وتنتشر وتنبت وعندما تنطمؽ االبوا Ascocarpالخاليا تحيط باالكياس وبذلؾ يتكوف الجسـ الثمري الكيسي 
 فتتكوف خيوط فطرية جديدة .

وتنتج الفطريات الكيسية عدة اجياؿ مف الكونيدات قبؿ التكاثر الجنسي ممايجعؿ الدورة الالجنسية مسؤولة بصورة رئيسة 
صيؼ او عف تكاثر وانتشار ىذه الفطريات ، وعادة يحدث التكاثر الجنسي في معظـ الفطريات الكيسية في اواخر فصؿ ال

 في اوائؿ الشتاء كما تنضج االبواغ الكيسية في نياية موسـ الشتاء او في بداية الربيع .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (  مراحل تكىين االكياس واالبىاغ الكيسية  4،  3،  2،  1)  

-1- - 2 - 

- 3- - 4 - 



 1احملاضرة   الثالثة  املرحلة

 
                 كليت الرتبيت للعلوم الصرفت                               النــــظرياث ـــطريـالف                                  قسن علوم احلياة      

                                                                   

    4   

 Asciاالكياس ) الزقاق ( 

في غالبية الفطريات الكيسية يكوف الكيس ذو شكؿ مستطيؿ او اسطواني كما يالحظ ايضا اكياس كروية او بيضوية 
توجد او Naked asci تكوف جالسة او معنقة وفي معظـ االحياف تكوف ىذه االكياس عارية ) مكشوفة (  الشكؿ واالكياس

التي  Hymeniumداخؿ ثمار كيسية ، وداخؿ الثمرة الكيسية تنتظـ ىذه االكياس عادة في طبقة تسمى الطبقة الخصيبة 
( التي تتبادؿ مع االكياس ويعتقد انيا  Paraphysis) مفردىا  Paraphysesتحوي فضاًل عنيا عمى شعيرات عقيمة 

 تساعد عمى انتشار االكياس واالبواغ الكيسية.
 ووفقًا لتركيب غالفيا فانو يوجد منيا نوعيف: ، مف االسس المعتمدة في تقسيـ الفطرياتجدار الكيس  يعد تركيب غالؼ او

، الغالؼ الخارجي يكوف سميكًا وصمبًا اما الداخمي : يحتوي ىذا النوع عمى طبقتيف متميزتيف  Bitunicateثنائية الغالؼ  .1
 فيكوف رقيقًا قاباًل لالمتداد .

: غالفيا يكوف رقيؽ نسبيًا ويتكوف مف طبقتيف رقيقتيف تكوناف عمى مايبدو كأنو غالؼ  Unitunicateوحيدة الغالؼ  .0
 واحد. 

 
 Ascocarpsاالجسام الثمرية الكيسية 

كياسًا محاطة بنسيج مف خيوط فطرية مكونة مايسمى بالجسـ الثمري الكيسي او الثمرة اف معظـ الفطريات الكيسية تكوف ا
 الزقية ، وىناؾ اربعة انواع منيا في الفطريات الكيسية تختمؼ فيما بينيا في مظيرىا الخارجي وتركيبيا الداخمي :

 
  Cleistotheciaاالجسام الثمرية المغمقة   (1

ومحاطة بجدار ًة ، صغيرة الحجـ ، مجوفة ومغمقة تمامًا وليس ليا فتحة لمخارج ىذه االجساـ تكوف كروية الشكؿ عاد
، وتكوف االكياس مبعثرة  Appendagesوسطح الجدار يكوف اممس او محاط بزوائد   Peridiumسميؾ بعرؼ بالبريديـو

زقو . كما في الفطر داخؿ الجسـ الثمري وتتحرر االكياس واالبواغ الكيسية بعد تحمؿ جدار الجسـ الثمري او تم
Aspergillus   . 

  Peritheciaاالجسام الثمرية القارورية   (2
، صغيرة الشكؿ و ليا عنؽ وتفتح لمخارج عند النضج  Flask-shapedتكوف ىذه االجساـ كمثرية او دورقية الشكؿ 

والشعيرات العقيمة  ولو تجويؼ تنتظـ في الجزء القاعدي منو عادًة االكياس Ostioleبفتحة عموية تسمى الفوىة 
Paraphyses  وتوجد عند الفتحة نوع اخر مف الشعيرات العقيمة تعرؼ بالشعيرات المحيطيةPeriphyses  كما في .

 .  Sordariaالفطر 
 

 Apotheciaاالجسام الثمرية الكأسية ) القرصية (   (3
مكشوفة تتألؼ  Hymeniumة وتحمؿ عمى سطحيا العموي طبقة خصيب Disc-shapedوتكوف كأسية او قرصية الشكؿ 

ترات ، وتتبايف في الوانيا وقد تكوف غير مف االكياس والشعيرات العقيمة ويتراوح حجميا مف بضع مميمترات الى عدة سنتم
 .   Pezizaممونة . كما في الفطر 
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 Ascostromaالحشية الكيسية   (4
ضمف نسيج فطري جسدي بشكؿ وسادة  Loculesفي ىذا النوع تتكوف االكياس مباشرة في تجاويؼ تعرؼ بالمساكف 

وتفتح ىذه  Polyascalاو اكثر مف كيس  Monascal، قد يحوي المسكف عمى كيس واحد  Stromaيعرؼ بالحشية 
فيصعب التمييز بينيما حشية الكيسية احيانًا شبيية بالجسـ الثمري القاروري المساكف بفتحات عمى سطح الحشية . وتبدو ال

ويختمؼ عف الجسـ الثمري القاروري الحقيقي  Pseudoperitheciumالجسـ الثمري القاروري الكاذب لذا تسمى احيانًا ب
 .   Venturiaبعدـ وجود جدار حقيقي خاص يحيط باكياسيا البوغية . كما في الفطر 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عذداً من تحت شعب :  Ascomycota تتضمف شعبة الفطريات الكيسية

1- Subphylum : Saccharomycotina  

              Class : Saccharomycetes   

وتضـ الخمائر  Hemiascomycetes تعد فطريات ىذا الصؼ فطريات كيسية بسيطة اولية ويطمؽ عمييا ايضًا 
 ، وتتميز افرادىا بماياتي : Black yeastsالتقميدية وكذلؾ الخمائر السوداء 

معظـ افرادىا ىو الشكؿ الخميري اذ تكوف بشكؿ خاليا وحيدة كروية او بيضوية الشكؿ ولكف بعض . الشكؿ المميز ل1
 افرادىا ممكف اف تنمو بشكؿ خيوط بسيطة مقسمة فضال عف الشكؿ الخميري .

 

E 

 Ascostroma 

  A  ،   اكياس عارية :B  وC وD وE اجسام  ثمرية كيسية مختلفة : 
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 . تحوي جدراف خالياىا عمى كميات قميمة مف الكايتيف .0

وكذلؾ الخيوط العقيمة المحيطة باالكياس ، فاالكياس تتشكؿ فييا  . عدـ وجود الخيوط المولدة لالكياس واالجساـ الثمرية0
 مباشرة بعد االقتراف النووي وتكوف مفردة وحرة .

ونظرا لصغر حجميا وغياب االجساـ الثمرية فييا فانو يتـ تشخيصيا بالطرائؽ الفسيولوجية كقدرتيا عمى النمو بوجود 
تقدـ العمـ فقد اصبح باالمكاف استخداـ اجيزة حديثة وطرائؽ جزيئية في مصادر كاربونية او نايتروجينية مختمفة ، ومع 

 تشخيص الخمائر الى مستوى النوع .

 

 االهمية االقتصادية لمخمائر 

 ليذه الفطريات اثر كبير في حياة االنساف فمف منافعيا :

 يد الكاربوف بمساعدة المعقد االنزيمي. التخمر الكحولي : اذ تحوؿ السكريات االحادية الى كحوؿ اثيمي وغاز ثنائي اوكس1
Zymase وتنتج طاقة تستخدميا الخميرة الداء الوظائؼ الخموية . 

 . لمخمائر فوائد طبية اذ تستخدـ في معالجة بعض االمراض الجمدية وكمميف لالمعاء .0 

و  Cالمركب وفيتاميف  Bاميف . تنتج بعض الخمائر عند تعريضيا لالشعة فوؽ البنفسجية عددًا مف الفيتامينات مثؿ فيت0

D . 

 . تستخدـ بعض الخمائر في المكافحة الحيوية لمسببات االضرار لمنباتات والمحاصيؿ  .0

 . Single – cell protein. تستخدـ في انتاج بروتيف الخمية الواحدة 5

فينتج غاز ثنائي اوكسيد الكاربوف الذي يحوؿ نشأ الدقيؽ الى سكر ثـ تقـو بتخميره  Diastase . تفرز خميرة الخبز انزيـ6
 الذي يحسف مف مواصفات الخبز والمعجنات .

 

 كما تسبب بعض انواع الخمائر اضرارًا لالنساف والحيواف والنبات منيا :

 فسادأ لالجباف وااللباف والمنتوجات الغذائية كالمخمالت . Geotrichum. تسبب بعض انواع الخمائر مثؿ 1

 امراضًا لمنباتات اذ تتطفؿ عمى ثمار الطماطة والبطيخ . Geotrichumنس . تسبب بعض انواع الج0

 تي تسبب امراضًا جمدية وتسبب كذلؾال Candida. تسبب بعض انواع الخمائر امراضًا لالنساف والحيواف كخميرة 0
 وىناؾ انواع اخرى تسبب امراضًا لمجياز العصبي . Thrushمرض قالع الفـ 

Order : Saccharomycetales 

Family Saccharomycetaceae 
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 مف االنواع اىميا : تضـ عدداً 

 Saccharomyces cerevisiaeخميرة الخبز 

ساللة تختمؼ فيما بينيا في الصفات الفسيولوجية ، تنتشر في الطبيعة في افرازات االشجار ورحيؽ  05يضـ ىذا النوع 
( في دورة 2n. يسود الطور الثنائي المجموعة الكروموسومية )االزىار وعمى سطوح الثمار وكما توجد مترممة في التربة 

مايكروف او تكوف  1-5 × 8-1بيضوية الشكؿ ابعادىا  Unicellularالحياة . جسـ الفطر عبارة عف خمية واحدة منفردة 
الخمية  . تحتوي Pseudomyceliumبشكؿ سالسؿ ناتجة عف تبرعـ الخاليا دوف انفصاليا لتكوف الغزؿ الفطري الكاذب 

وىناؾ ايضًا فجوة كبيرة مركزية فضاًل عف العضيات  11عمى جميع العضيات الخموية مف نواة ويبمغ عدد كروموسوماتيا 
الخموية االخرى لمخمية الحية  . يحتوي الجدار بشكؿ رئيس عمى الكموكاف والماناف اما الكايتيف فيكوف بنسبة قميمة ويوجد 

 . Bud scarحوؿ ندبة البرعـ 

اذ يظير نتوء صغير مف جدار الخمية ويسمى ندبة التبرعـ  Buddingتكاثر الالجنسي : تتكاثر عف طريؽ التبرعـ ال
Bud scar . والتي مف خالليا تنشا خمية اخرى تنفصؿ عف الخمية االـ او تبقى متصمة معيا 

ا داخؿ الكيس او بعد تحررىما بفترة التكاثر الجنسي : يتـ عف طريؽ اندماج خميتيف خضريتيف او بيف بوغيف كيسييف وىم
 قصيرة ثـ يتبع االقتراف النووي انقساـ اختزالي لنواة الالقحة ليتكوف الكيس وبداخمو اربعة ابواغ كيسية .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Saccharomyces cerevisiae الذاخلي لخليت الفطرشكل يبين التركيب   
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2- Subphylum : Taphrinomycota 

Class : Shizosaccharomycetes  

Order : Shizosaccharomycetales 
 تضـ ىذه الرتبة جنسًا واحدًا لو ثالثة انواع اىميا     

   Schizosaccharomyces octosporus الخميرة المنشطرة      

تنمو كخمائر رمية عمى العسؿ والثمار وعصير الفواكو  .  تتكاثر ىذه الخميرة  الجنسيًا بانشطار الخمية الخضرية الى 
توجد ىذه الخميرة عادة بطورىا .  Fission yeast ؽ عمييا بالخميرة المنشطرةخميتيف بنويتيف متساويتيف بالحجـ لذلؾ يطم

( وىو الطور السائد في دورة الحياة لذا فالتكاثر الجنسي يتـ بتزاوج خميتيف 1nالخضري االحادي المجموعة الكروموسومية )
تتحوؿ فيما بعد  ية انويةاعتيادي لتكويف ثمانخضريتيف عبر قناة التزاوج يتبعو اندماج نووي ثـ انقساـ اختزالي يميو انقساـ 

 . الى ابواغ كيسية

 

 

 

 

 

1 

 Schizosaccharomyces octosporusدورة حياة الفطر  

 Saccharomyces cerevisiae دورة حياة الفطر  
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  2- Subphylum : Taphrinomycotina  

Class : Taphrinomycetes  

Order : Taphrinales  

تتطفؿ افرادىا عمى النباتات الزىربة مسببة ليا اضطرابات تؤدي الى نمو غير طبيعي لالغصاف او االوراؽ نتيجة 
يمكف عزؿ ىذه .  Hyperplasia و كذلؾ زيادة في اعداد الخاليا Hypertrophy لمزيادة المفرطة في حجـ الخاليا

الفطريات مف المضيؼ بشكؿ ابواغ كيسية لتنمو في المختبر بشكؿ خاليا خميرية متبرعمة ، اما عمى النبات المضيؼ 
 فتنمو بشكؿ خيوط فطرية مقسمة خالياىا ثنائية النوى .

 تضـ ىذه الرتبة عائمة واحدة :

Family : Taphrinaceae 

عمى العائمة الوردية  تتطفؿ انواعو نوع ومعظـ 011والذي يضـ مايقارب  Taphrinaىو مف اىـ اجناسيا 
Rosaceae  ومف اىـ انواعو :مثؿ الخوخ والمشمش والموز واالجاص 

 Taphrina deformans   يتميز بما يأتي :و 

 . Peach leaf curlيسبب ىذا الفطر مرض تجعد اوراؽ الخوخ  .1

لخاليا العائؿ او  Intrercellular يط الفطري المقسـ في المسافات البينيةيتطفؿ الفطر بصورة اجبارية وينمو الخ .2
 . Haustoria الكيوتكؿ وليس لمفطر ممصات تحت طبقة

، بيضوية او مستديرة الشكؿ يتـ عف طريؽ تبرعـ االبواغ الكيسية وتكويف ابواغ برعمية صغيرة التكاثر الالجنسي  .3
 تنمو الى خيوط فطرية . ( تشبو الخميرة والتي1nووحيدة النواة )

تكوف خاليا الخيط الفطري تحت طبقة الكيوتكؿ العميا عمى ىيئة طبقة عمادية وتعد الخاليا  : التكاثر الجنسي .4
المولدة لالكياس والتي تستطيؿ نحو االعمى وتندمج نواتييا ثـ تنقسـ خيطيا الى نواتيف وكذلؾ تنقسـ الخمية بحاجز 

واخرى نحو الجزء العموي وىي  Stalk cellيف الى الجزء السفمي وىي الخمية العنقية الى جزئيف تنتقؿ احدى النوات
لتتحوؿ الى ثمانية ابواغ كيسية . ثـ خيطيًا والتي تنقسـ تواتيا اختزاليًا    Ascogenous cell الخمية المولدة لمكيس

ت داخؿ الكيس واالكياس تكوف حرة قد يحوي الكيس عمى اكثر مف ثمانية ابواغ نتيجة لتبرعـ االبواغ وىي الزال
 ، اذ اليكوف ىذا الفطر اجسامًا ثمرية .مكشوفة غير محاطة بالخيوط العقيمة 

الذي يسبب انقساـ خاليا العائؿ بافراط  Indol acetic acidيفرز الفطر ىرموف اندوؿ حامض الخميؾ  .5
  .وتضخميا
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3- Subphylum : Pezizomycotina 

 تضم خمسة صفىف :

      Class : Leotiomycetes  

1    Order : Erysiphales  

تعد افراد ىذه الرتبة فطريات طفيمية اجبارية اذ يصعب تنميتيا عمى االوساط الزرعية الصناعية في المختبر ، وىي 
اضًا تسمى بامراض البياض الدقيقي تصيب االجزاء اليوائية لنباتات المحاصيؿ واشجار الفاكية المختمفة مسببة ليا امر 

Powdery mildew  وسميت بيذا االسـ نتيجة لظيور طبقة مسحوقية بيضاء الموف تشبو الدقيؽ عمى اسطح االعضاء
 المصابة وىي عبارة عف اعداد كبيرة مف االبواغ الكونيدية .

 تتميز فطريات البياض الدقيقي بمايأتي :

 قسمة متفرعة احادية النواة .جسـ الفطر يكوف بشكؿ خيوط فطرية م .0

وتحتوي عمى كيس واحد او عدة اكياس والتي  Cleistotheciumاالجساـ الثمرية الكيسية مف النوع الكروي المغمؽ  .2
تكوف متراصة موازية لبعضيا البعض منتظمة في قاعدة تجويؼ الجسـ الثمري . توجد عمى سطحيا الخارجي 

متباينة االشكاؿ وتعد مف الصفات الرئيسة المميزة لالجناس كما انيا  Appendagesتراكيب خيطية تعرؼ بالزوائد 
عمى المساعدة في انتشارىا . تتكوف ىذه االكياس نتيجة كذلؾ تعمؿ و تعمؿ عمى تثبيت الثمرة الكيسية في مكانيا 

انثوي يمتفاف  كري واالخرذالتكاثر الجنسي وفي مرحمة متأخرة مف حياة النبات المصاب ويتـ بيف خيطيف احدىما 
 يز بينيما .يعمى بعضيما البعض واحيانا يصعب التم

1 

   Taphrina deformans دورة حياة الفطر 
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فوؽ سطح اعضاء النبات المصاب والتستطيع الخيوط الفطرية اختراؽ  Ectophyticينمو الغزؿ الفطري خارجيًا  .3
 الى داخؿ خاليا البشرة Haustoriaخاليا البشرة لذلؾ تحصؿ عمى احتياجاتيا الغذائية مف خالؿ ارساؿ ممصات 

او النسيج المتوسط احيانًا لتمزؽ جدار الخمية دوف الغشاء البالزمي . يختمؼ شكؿ الممصات مف فطر الى اخر 
فيي اما بسيطة عمى شكؿ انبوبة اسطوانية تنفتح داخؿ خاليا العائؿ او تكوف متفرعة او تكوف اصبعية الشكؿ ، 

ى مىه وتىء دقيق يىفذ الى خاليا بشزة يىم Appressoriumويكوف لمممص قرص خارجي يسمى عضو االلتصاؽ 

 العائل ، والممص يكىن بشزي او تحت بشزي .

يتـ التكاثر الالجنسي عف طريؽ كونيدات تتكوف عمى حوامؿ كونيدية قصيرة اما بشكؿ سالسؿ او تكوف مفردة  .4
% في االنواع 01 % في حيف تكوف01وتتميز ىذه االبواغ باحتوائيا عمى نسبة عالية مف الماء المخزوف تصؿ الى 

%  مف الوزف 01تصؿ نسبتيا الى  الدىنيةاالخرى التي تنتشر في اليواء فضال عف احتوائيا عمى بعض القطيرات 
 الجاؼ وتفسر ىذه الحقيقة انتشار بعض امراض البياض الدقيقي في المناطؽ الحارة .

يوجد عند معظـ اجناس فطريات البياض الدقيقي تخصص في عممية االصابة اذ اف كؿ نوع يصيب عائؿ نباتي  .5
خاص بو . ويعتمد تصنيؼ ىذه الفطريات عمى نوع الغزؿ الفطري وعمى عدد االكياس داخؿ الجسـ الثمري وكذلؾ 

 التصنيفي االتي :عمى شكؿ وطبيعة الزوائد المتصمة بالجسـ الثمري وكما مبيف في المفتاح 

 : والجسـ الثمري سطحي الموقع  الغزؿ الفطري داخمي 

 . Leveillulaالجسـ الثمري يحتوي اكثر مف كيس والزوائد بسيطة غير متفرعة كما في الجنس 
 : يقسـ الى و الغزؿ الفطري خارجي  

 : قسـ الىيو  يحتوي الجسـ الثمري عمى كيس واحد . أ

 . Sphaerothecaكما في الجنس  يطية بسيطة غير متفرعة زوائد الجسـ الثمري خ .0
 . Podosphaeraزوائد الجسـ الثمري خيطية ومتفرعة ثنائيًا مف نيايتيا كما في الجنس  .2
 : قسـ الىيو  يحتوي الجسـ الثمري عمى اكثر مف كيس . ب
 . Erysipheزوائد الجسـ الثمري خيطية بسيطة غير متفرعة كما في الجنػػػس  .0
 . Microsphaeraالجسـ الثمري خيطية متفرعة ثنائيًا مف نيايتيا كما في الجنس  زوائد .2
 . Phyllactiniaزوائد الجسـ الثمري طويمة مستدقة االطراؼ وذات قواعد منتفخة بصمية الشكؿ كما في جنس  .3
 . Uncinulaزوائد الجسـ الثمري بسيطة وممتفة مف نيايتيا كما في الجنس  .4
 

ؿ فطريات البياض الدقيقي اجباريًا وتمتاز بوجود ظاىرة التخصص في االصابة اذ اف كؿ نوع منيا يصيب تتطف
يصيب  Microsphaera alphitoidesيصيب النجيميات بينما النوع  Erysiphe graminisعائؿ معيف فالنوع 
 فيصيب العنب .  Uncinula necatorالبموط ، اما النوع 

 

1 

2 
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 رسم تخطيطي لطرز مختمفة من الثمار الكيسية المغمقة لمفطريات المسببة إلمراض البياض الدقيقي 
 

 لفطريات البياض الدقيقيا Haustoriaممصات  مختمفة من اشكال
 أ. ممص بشري متفرع        ب. ممص بشري بسيط        
 تحت بشري بسيطد. ممص بشري و  . ممص اصبعي الشكل     جـ       
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 2  Order : Helotiales 

 فطريات ىذه الرتبة بما ياتي : تميزت

 . Apothecium الجسـ الثمري فييا يكوف كأسي ) قرصي ( الشكؿ .1

اذ تتحرر االبواغ  Inoperculate االكياس فييا تكوف مثخنة قميال في قمتيا ومف نوع االكياس غير الغطائية .2
 . Operculumقب او فتحة دائرية تقع اعمى الكيس واليوجد لمكيس غطاء الكيسية مف خالؿ ث

 

 تضم عذدا مه العىائل مه اهمها :

Family : Sclerotiniaceae 

 تتميز فطريات ىذه العائمة بما يأتي :  

 مف اىـ الفطريات الممرضة لمنباتات اذ تتطفؿ بصورة اختيارية . .0
 . Stroma او مف حشية فطرية Sclerotia لحجريةتنشا االجساـ الثمرية فييا مف االجساـ ا .2

 

 :مف اىـ االنواع الفطرية التابعة ليا

    Sclerotinia fructicola طرــالف  

ة ػػػػػػػػػابواغ كونيديطة ػػػػػػالتكاثر الالجنسي بواسعلى ثمار الخىخ . يحذث   Brown rot يسبب ىذا الفطر مرض العفف البني
السؿ طويمة ومتفرعة تنشأ عمى حوامؿ كونيدية مقسمة وتسبب ىذه المرحمة العفف عمى الثمار مرتبة بشكؿ س (كونيدات) 

بنية دائرية متحدة المركز ، وعند انبات ىذه الكونيدات فانيا تنمو الى خيوط فطرية مقسمة عديدة الذي يظير بشكؿ بقع 
سيج الثمرة لتمتمئ الثمرة بالغزؿ الفطري الذي يحؿ االنوية وعديمة الموف وتخترؽ البشرة عف طريؽ الثغور وتتغمغؿ داخؿ ن

محؿ انسجتيا ثـ تصغر الثمرة وتجؼ وقد تسقط عمى االرض او تبقى معمقة عمى اغصاف االشجار طيمة فتػػػػرة الشػػػػػػتاء 
 . fruits  Mummifiedويطمؽ عمى ىذه الثمػار بالثػػػػػػمار الموميائيػػػػػػة

 البياض الدقيقي لفطريات المسببة إلمراضفي ا Appressoriumيبين عضو االلتصاق رسم تخطيطي  
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سية بنية الموف ومحمولة عمى سيقاف تنشأ أي فصؿ الربيع وينتج عنو تكويف اجساـ ثمرية كف فيحدث التكاثر الجنسي اما
جسـ ثمري عمى سطح الثمرة المصابة  21 -0مف الحشية الفطرية الموجودة داخؿ الثمرة المصابة وتتراوح اعدادىا مف 

 اة ، شفافة وبيضوية الشكؿ .الواحدة ويحتوي كؿ كيس عمى ثمانية ابواغ كيسية احادية الخمية وثنائية النو 
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Class : Eurotiomycetes  
Order : Eurotiales  

 تتميز فطريات ىذه الرتبة بما يأتي :

الذي ينتج على الغزل الفطري مباشرة بدون   Cleistothecium الجسم الثمري فييا من النوع الكروي المغمق .1

 . Stromaفطريت   تكوين حشيت 

وىي متفاوتة االطوال ولذلك تكون االكياس فييا  Ascogenous hyphaتتولد االكياس فييا من الخيوط المولدة  .2
 مبعثرة عند مستويات مختمفة داخل الثمرة الكيسية المغمقة .

يحدث التكاثر الالجنسي في افراد ىذه الرتبة عن طريق تكوين سمسمة من االبواغ الكونيدية وباعداد كبيرة جدًا  .3
 فوق قمم بعض االغزال الفطرية الخاصة .

 ل التابعة ليا : من اىم العوائ
Family : Eurotiaceae 

تضم عددًا من االجناس الفطرية المعروفة باطوارىا الكونيدية وتعد من اوسع الفطريات انتشارًا في الطبيعة وذات  
بينما يعد  Eurotium وىو الطور الكونيدي لمجنس  Aspergillus اىمية اقتصادية كبيرة ، ومن اىم اجناسيا الفطر

 .  Talaromycesو   Eupenicilliumالطور الكونيدي لمجنسين  Penicilliumالجنس 

  Aspergillusالفطر 

يعد من الفطريات الواسعة االنتشار اذ توجد في التربة واليواء وعمى البقايا الحيوانية والنباتية وعمى المواد الغذائية 
 وىي اكثر انتشارًا في المناطق الحارة عادة .مسببة تمفيا كما تتطفل انواع منيا عمى االنسان والحيوان والنبات 

 التركيب الخضري 

يتكون جسم الفطر من خيوط فطرية جيدة التكوين غزيرة النمو ومتفرعة ومقسمة الى خاليا وتحتوي كل خمية عمى 
ون عدد من االنوية ، يختمف لون الغزل الفطري باختالف انواعو فقد يكون ابيض او اخضر او اسود او اصفر او يك

 عديم المون .

 

 التكاثر الالجنسي 

( وتبدأ عممية التكاثر بتمايز بعض خاليا Conidiaيتكاثر ىذا الفطر الجنسيًا بواسطة االبواغ الكونيدية ) الكونيدات 
ثم تنبثق منيا عموديًا فروع  Foot cellمتخذة شكل القدم وتسمى خمية قدمية الخيوط الفطرية الزاحفة وتتثخن جدرانيا 

ثم تنتفخ نياية كل حامل عمى شكل رأس  Conidiophoresية غير متفرعة وغير مقسمة وتسمى الحوامل الكونيدية ىوائ
وتكون متعددة االنوية وينبثق منيا عدد كبير من الزوائد القصيرة وتسمى الذنيبات  Vesicleمستدير يسمى الحوصمة 

2 
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Sterigmata  طبقتان من الذنيبات بحسب نوع الفطر وتعرف الطبقة التي تغطي سطحيا باكممو وتوجد طبقة واحدة او
وتتوالد من قمة الذنيب الخارجي الكونيدات ويحمل كل ذنيب االولى بالذنيبات االولية والطبقة العميا بالذنيبات الثانوية 

والحديثة  اي ان الكونيدات المسنة تكون بعيدة عن الذنيب Acropetalسمسمة من الكونيدات التي تنتظم في تعاقب قمي 
 قريبة منو .

تكون الكونيدات كروية او بيضوية الشكل وحيدة الخمية متخشنة الجدار من الخارج وتبدأ وحيدة النواة ماتمبث ان 
 تصبح عديدة االنوية او تبقى كما ىي وحيدة النواة حسب النوع وتكون الكونيدات ممونة او عديمة المون .

وفي معظم البيئات يرجع الى انو ينتج عددا كبيرا من الكونيدات الصغيرة ان سبب انتشار ىذا الفطر في الطبيعة 
الحجم والخفيفة الوزن وتتحمل الظروف البيئية القاسية من حرارة وجفاف فضال عن قدرة الفطر عمى النمو في محاليل 

 مركزة من السكريات واالمالح التي ال تستطيع غالبية الفطريات االخرى النمو عمييا .

 

 اثر الجنسي التك

 °م 33 -25عند توفر وسط غني بالسكريات وعند درجة حرارة مابين  Eurotiumيحدث التكاثر الجنسي في الفطر 
وتبدأ العممية بالتفاف االنثريدة واالسكوكونة الحمزونيين مع بعضيما وىما وحيدا الخمية ثم تذوب الجدر الفاصمة بينيما 

 Ascogenousة وبعدىا تبدأ االسكوكونة بانتاج الخيوط المولدة لالكياس ويحدث ازدواج االنوية داخل االسكوكون

hyphae  التي تتفرع داخل الثمرة الكيسية المغمقة وتكون فروعيا متفاوتة االطوال لذلك تكون االكياس المتكونة منيا عند
 .ابواغ كيسية التي تكون كروية او بيضوية الشكل  8مستويات مختمفة وكل كيس يحتوي عمى 

 

  Aspergillusاالهمية االقتصادية لمفطر 

 فوائد اقتصادية وصناعية منيا : Aspergillusا. الفوائد : لبعض انواع الفطر 

 . Flavicinو  Aspergillinو  Geodin. تستخدم بعض انواعو في انتاج المضادات الحياتية مثل 1

 . Bفي انتاج بعض الفيتامينات مثل  A. gosspii. يستخدم النوع 2

 في االختبارات الحيوية في الكشف عن النحاس . A. niger. يستخدم النوع 3

 .  Citric acid. تستخدم بعض انواعو في انتاج حامض الميمون 4

 . تستخدم بعض انواعو في الدراسات الوراثية .5

 اضرار منيا :  Aspergillusب. االضرار : لبعض انواع الفطر 

تعد مسؤولة عن تمف وتعفن المواد الغذائية المخزونة مثل الفواكو   A. repens و A. glaucus. معظم انواعو مثل 1
 كما تتمف الجمود والورق عند توفر الحرارة والرطوبة الضرورية لنموىا .والمحوم والمربيات 
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ق عمييا تسبب امراضًا مختمفة لالنسان والحيوان يطم A. nigerو  A. fumigatusو  A. flavusبعض انواعو مثل  .2
Aspergilloses  وىي تصيب الرئة عادة كما يتطفل النوعA. parasiticus  عمى بشرة االنسان وتبب لو امراضُا تعرف

Mycosis . 

وىي عبارة عن نواتج ايضية ثانوية تؤثر سمبا عمى االحياء  Mycotoxinsفطرية  . تنتج العديد من انواعو سموماً 3
 االخرى منيا االنسان .

 
  Penicilluimالفطر 

 

ىو فطر مترمم عادة وواسع االنتشار يتواجد غالبًا في المناطق المعتدلة والباردة ينمو عمى الكثير من المواد الغذائية 
، كما تنمو انواع عمى الفواكو والخضروات اثناء التسويق كالخبز والجبن واالطعمة المحفوظة واليمون وغيره من الموالح 

 . Green mouldوالعفن االخضر  Blue mouldمسببة ليا تعفنًا يعرف بالعفن االزرق 
 

 التركيب الخضري 

وغالبا  Aspergillusيتكون جسم الفطر من خيوط فطرية مقسمة ومتفرعة بكثرة ومتشابكة مع بعضيا ومشابية لمفطر 
 خمية نواة واحدة والخيوط تكون ممونة او عديمة المون . يوجد في كل

 
 

 التكاثر الالجنسي 

يتكاثر ىذا الفطر الجنسيًا بواسطة االبواغ الكونيدية ، اذ تنشأ من الخيوط الزاحفة خيوط تنمو يتكثر ىذا الفطر بواسطة 
رافيا النيائية الى عدة افرع قصيرة تسمى عموديًا وىي الحوامل الكونيدية والتي تكون مقسمة الى خاليا ومتفرعة عند اط

او  Phialidesوتتفرع كل ميتيوال الى عدة افرع قصيرة دورقية الشكل احادية النواة تسمى فياليدات  Metullae ميتيوالت
وينتيي كل ذنيب بسمسمة من االبواغ الكونيدية التي تترتب في تعاقب قمي ، ويشبو الحامل  Sterigmataذنيبات 
. وىناك اشكال من الحوامل  Penicillusفي مجموعو شكل الفرشاة او المكنسة التي منيا اشتق االسم الالتيني  الكونيدي

 الكونيدية فقد تكون وحيدة الصف او ثنائية او متعددة الصفوف بحسب النوع .
 

 التكاثر الجنسي 

 .   Aspergillusفي الفطر ان طريقة التكاثر الجنسي في ىذا الفطر تشبو الى حد كبير التكاثر الجنسي 

 

  Penicillium االهمية االقتصادية لمفطر

 فوائد اقتصادية وصناعية منيا : Penicilliumا. الفوائد : لبعض انواع الفطر 
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 cheese Roquefort في تحضير بعض انواع الجبن الممتاز وىو جبن روكفورت  P. roqueforti. يستغل النوع 1
يا ىذا الفطر والتي تحول الكاربوىيدرات والبروتين والدىون  الى احماض  ومواد اخرى تكسب بفضل االنزيمات التي ينتج

في انضاج نوع اخر من الجبن وىو جبن كاميمبرت  P. camembertiالجبن رائحة وطعم مرغوبين، كما يستخدم النوع 
Camembert cheese . 

 Oxalicتاج احماض عضوية مثل حامض االوكساليك في ان Penicillium. يتم االستفادة من بعض انواع الفطر 2

acid وحامض الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 . Fumaric acidوحامض الفيوماريك  Gluconic acidلوكونيك 

 . Dفي انتاج الفيتامينات مثل فيتامين  Penicillium. تستغل بعض انواع الفطر 3

الذي ينتج المضاد البنسمين  P. chrysogenumانواعو في انتاج المضادات الحياتية مثل النوع   بعض. تستعمل 4
 . Expansinو  patulinانتاج المضاد  في p. patulumوكذلك النوع 

 . Spinulosinو  Citrinin. تستعمل بعض انواعو في تصنيع االصباغ مثل 5

 

 اضرار منيا :  Penicilliumب. االضرار : لبعض انواع الفطر

 العفن االخضر .  P. digitatumتعفنًا ازرق لثمار الحمضيات بينما يسبب النوع  P. italicum. يسبب النوع 1

 . تسبب انواعو تمفًا لممنسوجات والجمود واعالف الحيوانات اذا تعرضت لمرطوبة والحرارة .2

 امراضا رئوية لالنسان . P. crustaceum. ثبت ان بعض انواعو تسبب امراضا لالنسان والحيوان اذ يسبب النوع 3
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      Class : Sordariomycetes  

1    Order : Hypocreales  

  مف المميزات العامة الفراد ىذه الرتبة : 

 مطمورة في حشية لحمية ويتميز جدار الثمرة عما حولو مف حشية . Peritheciaتكوف اجساما ثمرية قارورية  .1
 وج االبواغ .اكياسيا اسطوانية طويمة تنتيي بقمة مثخنة يخترقيا ثقب لخر  .2
 االبواغ خيطية الشكؿ مقسمة تتكسر عادة عقب تحررىا الى عدة اجزاء يقـو كؿ منيا بدور بوغ . .3

Family : Clavicipitaceae 

 الفطريات التابعة ليا مف اىـ 

    Claviceps purpureaالفطر 

 

والشعير فيي اقؿ اصابة بيذا الفطر اما الحنطة  Ergotويسبب لو مرض االركوت  Ryeيتطفؿ ىذا الفطر عمى نبات الشيمـ 
 .لكوف فترة تفتح زىرة الشيمـ اطوؿ بكثير مما في الحنطة والشعير 

الداكنة الموف وتبقى ىذه االجساـ ساكنة طيمة فترة الشتاء في التربة او في  Sclerotiaيتميز ىذا الفطر بتكوينو لالجساـ الحجرية 
اكثر مف نموات  الظروؼ البيئية مالئمة لمنمو ينبت الجسـ الحجري ليعطي ستة او ، وفي فصؿ الربيع عندما تكوفمخازف الحبوب 

ومحمولة عمى اعناؽ رفيعة قائمة بنفسجية الموف يتبايف طوليا مف  Stroma س حمراء الموف تسمى الحشياتمتضخمة كروية الرأ
بفوىة وتضـ كؿ التي تفتح كؿ منيا الى الخارج االجساـ الثمرية القارورية و ىذه الحشيات تنطمر وبشكؿ محيطي ممـ وفي  11-21

 ابواغ كيسية شفافة ابرية الشكؿ . 8منيا اكياس اسطوانية مقوسة قميمة والتي تحتوي كؿ منيا عمى 
ثـ تنبت مكونة غزؿ فطري داخؿ مبيض الزىرة  ويبدأ تنطمؽ االبواغ الكيسية وتحمميا الرياح والحشرات لتصيب مياسـ االزىار  

والتي يبرز منيا مجموعة مف الحوامؿ الكونيدية القصيرة غير  Acervulusمة رخوة مف الخيوط الفطرية وتسمى الكويمة بتكويف كت
المتفرعة والتي تنتج كونيدات بيضوية الشكؿ شفافة احادية الخمية واحادية النواة والتي تتشكؿ في تعاقب قمي ، وبتقدـ االصابة يقؿ 

الخيوط الفطرية بالتماسؾ والتداخؿ مع بعضيا البعض  بؿ موسـ الحصاد لممحصوؿ لتبدأيتوقؼ قتكويف الكونيدات تدريجيا حتى 
وىذه االجساـ  Sclerotiaوتتغمظ جدرانيا لتكوف كتمة صمبة سوداء الموف غنية بالمواد الغذائية والتي يطمؽ عمييا باالجساـ الحجرية 

 اىدتيا بوضوح في الحقؿ .في السنبمة والتي يمكف مشيحؿ كؿ منيا محؿ حبة سميمة 
كمادة  Alkaloidsليذه االجساـ الحجرية خطورة بالغة االىمية لسالمة االنساف والحيواف اذ انيا تحتوي عمى مواد قمويدية 

وعند تناوؿ االنساف لغذاء مصنوع مف طحيف مموث بمخمفات االجساـ الحجرية فانو قد يحدث لو حاالت تسمـ  Ergotinاالركوتيف 
او قد يسػػػبب مػػػػػػػػػػػوت االطػػػػػػػػراؼ  اـ وصداع وقيءػػػػػػػػػػػػػػاف ضعؼ عػػػػػػػػػػػوتكوف اعراضو في االنس Ergotismلتسمـ االركوتي تعرؼ با

 ثـ يعقبيا الوفاة . ) الغرغرينا (
خدـ كعالج في ايقاؼ اذ تست  Ergotamineو  Ergometrineكما تحتوي االجساـ الحجرية عمى مواد ذات اىمية طبية مثؿ 

 النزيؼ الدموي وكذلؾ تسبب انقباض العضالت الالارادية لمرحـ لذا تعطى لالـ الحامؿ اثناء الوالدة العسرة .
 

3 
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    Order : Sordariales2  
1- Family : Sordariaceae               

 ه العائمة  :مف المميزات العامة لفطريات ىذ

 تضـ فطريات تعيش مترممة عمى روث الحيوانات او عمى البقايا النباتية في التربة . .1

    Claviceps purpurea دورة حياة الفطر 

 Asexual 

 Sexual 
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ثمارىا الكيسية مف النوع القاروري التي تقع غالبا عمى السطح او تكوف مطمورة داخؿ وسط النمو وىي ذات لوف  .2
 توجد شعيرات طويمة حوؿ فتحة الثمرة الكيسية . بني داكف وال

 

   Neurosporaيا الفطر مثاؿ عمي

نوع تنمو في التربة ولكف بعض االنواع تفضؿ البيئات الحارة الرطبة وبعضيا االخر يفضؿ  12يضـ ىذا الجنس 
المسبب  Neurospora sitophilaالبيئات المعتدلة الحارة كما تنمو بعضيا في االراضي المحروقة ومف اشير انواعيا 

ويعود الموف االحمر الى احتواء جدار الكونيدات عمى صبغة  Red bread moldلعفف الخبز االحمر 
Neurosporoxanthin  والنوع ،Neurospora crassa . الذي يستخدـ بكثرة في الدراسات الوراثية 

 

 مف اىـ الفطريات في الدراسات الوراثية والكيموحيوية ويعزى ذلؾ الى : Neurosporaيعد الفطر 

 يتميز بسرعة نموه . .1

 ميتو في المختبر الحتياجاتو الغذائية البسيطة .سيولة تن .2

 . UVباستخداـ اشعة سيولة احداث الطفرات والحصوؿ عمى سالالت طافرة  .3

 يـو . 15دورتو الجنسية قصيرة اذ تبمغ  .4

 مما يسيؿ دراسة كؿ جيف . 1Nيقضي الفطر معظـ دورة حياتو بالطور  .5

 نقساـ االختزالي .خالؿ اال Crossing overسيولة مالحظة ظاىرة العبور  .6

 امكانية حث التكاثر الجنسي فيو باستخداـ ظروؼ زرعية خاصة . .7

 

 فيي : Neurosporaاما الصفات العامة لمفطريات التابعة لمجنس 

 . Heterothallicمعظـ افرادىا متباينة الثالوس  .1

 الغزؿ الفطري كثير التفرع وسريع النمو وخالياه متعددة االنوية . .2

لطريقة الالجنسية اذ تكوف حوامؿ كونيدية متفرعة تحمؿ كونيدات وحيدة الخمية ومتعددة االنوية يتكاثر غالبا با .3
وردية الموف تتبرعـ الكونيدة الطرفية مكونة سالسؿ كونيدية متفرعة وتعرؼ ىذه بالكونيدات الكبيرة 

Macroconidia  كما يكوف الفطر نوعًا اخر مف الكونيدات تسمى الكونيدات الصغيرةMicroconidia  وىي
وتوجد بشكؿ سالسؿ او متجمعة بشكؿ كتؿ صغيرة ، وحيدة الخمية وتتبرعـ مف الخاليا الطرفية لمحامؿ الكونيدي 

 . Spermatiaوىذه الكونيدات تقـو بوظيفة التكاثر الالجنسي وتسمؾ احيانًا كخاليا ذكرية او بذيرات 
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مف الخاليا  متوية ومقسمة الى عدة خاليا وتنشأالسكوكونة متتكاثر انواع قميمة منيا بالطريقة الجنسية وتكوف ا .4
والتي تكوف طويمة متفرعة وتحاط االسكوكونة بنسيج مف الخيوط الفطرية  Trichgyneالطرفية الشعيرة االنثوية 

 والتي تشكؿ بمجموعيا الجسـ الثمري القاروري .

ابواغ كيسية بيضوية الشكؿ وحيدة الخمية  8االكياس اسطوانية طويمة ليا حوامؿ قصيرة وتحوي بداخميا عمى  .5
 داكنة الموف وذات خطوط طولية بارزة عمى الجدار الخارجي .

او  Furfuralتبقى االبواغ الكيسية ساكنة لعدة سنوات واليحدث االنبات اال بعد معاممتو بمواد كيميائية مثؿ  .6
ضي ىذا يفسر سبب نمو الفطر في االرالتحفيز انباتيا و دقيقة  21ولمدة  °ـ 61بتعريضو الى درجة حرارة 

المحروقة بعد عدة اياـ مف اندالع الحرائؽ فييا حيث تغطى ىذه المناطؽ بالموف االحمر او الوردي نتيجة لنمو 
 ىذه االبواغ الكيسية وتكوينيا لالعداد كبيرة مف االبواغ الكونيدية لمفطر .

 

 

 
2- Family : Chaetomiaceae 

 فطريات ىذه العائمة  :مف المميزات العامة ل

و عمى الورؽ والخشب والمنسوجات القطنية والقش وروث متمتاز افرادىا المترممة بتحميميا لمسيميموز اذ تن .1
 .الحيوانات 

االجساـ الثمرية القارورية تنمو منفردة او تتكوف عمى السطح بدوف حشية ثمرية وتتميز بوجود شعيرات طويمة  .2
 الكيسية . ممتفة او متفرعة عمى الثمرة

 
 

 مثاؿ عمييا 

 Chaetomiumالفطر  -1

يعد ىذا الفطر مف االجناس المعروفة بقدرتيا عممى تحميؿ السيميموز في البذور المخزونة واالنسجة القطنية والورؽ 
 سـ في التربة . 61وبقايا النباتات وتعيش افراده المترممة في التربة وقد يصؿ في نموه الى عمؽ 

وتسبب بعض انواعو العفف الطري لالخشاب ،   Xylanasesو  Cellulaseترممة تفرز انزيمات معظـ افراده الم
مف ناحية اخرى تستخدـ بعض انواعو  اخرى تفرز سموما فطرية كما تسبب انواعا اخرى امراضا جمدية لالنساف . وانواع

 . Chaetominحيوي كيتوميف في المكافحة الحيوية لمسببات امراض النبات كما يفرز احد انواعو المضاد ال

ىذا الفطر نادرًا مايكوف ابواغا كونيدية وتتكاثر غالبا بالطريقة الجنسية ويكوف ثمارًا كيسية قارورية او دورقية الشكؿ 
ليا منقار اوعنؽ مجوؼ طويؿ وتغطي السطح الخارجي لقاعدة الجسـ الثمري زوائد خيطية مستقيمة اما اعناقيا فتكوف 
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. االكياس داخؿ الثمار الكيسية تحتوي عمى جدر ىالمية تذوب قبؿ تماـ نضج االبواغ يطية ممتفة مغطاة بزوائد خ
الكيسية مما يؤدي الى تحررىا داخؿ الثمرة الكيسية وتظير تمؾ االبواغ عند نضجيا مغموسة في كتمة ىالمية داخؿ 

بواغ الكيسية عف طريؽ فوىة الجسـ الثمري تجويؼ الجسـ الثمري وعند امتصاصيا لمرطوبة تنتفخ مسببة بروز تمؾ اال
بشكؿ يشبو خروج معجوف االسناف مف االنبوبة عند الضغط عمييا وتتخذ شكؿ محاليؽ والتي ىي عبارة عف اعداد كبيرة 

 مف االبواغ الكيسية وحيدة الخمية داكنة الموف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helminthosporiumالفطر  -2

تشار يضـ انواعًا ضارة عمى محاصيؿ الحبوب كالشعير والذرة . الخيط الفطري يكوف مقسمًا اف ىذا الفطر واسع االن
. يتكاثر الفطر الجنسيا بتكويف كونيدات اسطوانية الشكؿ او ومتعددة االنوية بجدر مستعرضة الى خاليا برميمية الشكؿ 

ة ػػػػخاليا او اكثر داكن 7 -2يا مابيف منحنية قميال تحتوي عمى حواجز مستعرضة سميكة تقسميا الى عدد مف الخال
وتتكوف الكونيدات نتيجة لحدوث فتحة في جدار الحامؿ الكونيدي ليبرز الجدار الداخمي ويمتد مف ىذه الفتحة  وف .ػػػػػالم

مجاميع ة توجد عمى االنسجة المصابة بشكؿ ػػػػالحوامؿ الكونيديلتكويف البوغ الكونيدي ثـ يترسب عميو الجدار الخارجي . 
متفرعة او غير متفرعة وتخرج مف ثغور حوامؿ بنية او رمادية الموف وتكوف ىذه الحوامؿ قائمة ومقسمة  5-3مؤلفة مف 
 االوراؽ .

الطور الجنسي نادر الحدوث وىو يكوف اجساما ثمرية مف النوع القاروري ويدعى الطور الجنسي ليذا 
 .  Cochliobolusالفطر

 Chaetomiumاالكياس وبداخلها االبىاغ الكيسية للفطر   Chaetomiumالجسم الثمري القاروري للفطر  
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 الحامل الكىنيدي واالبىاغ الكىنيدية  في الفطر

Helminthosporium 

  

  

  

 طريقة نشوء الكونيدات في الفطر

Helminthosporium 

 يدي  الحامل الكىن

  

 االبىاغ الكىنيدية    
  

 الحامل الكىنيدي  

  

كىنيدة في طىر 

 التكىين
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      Class : Dothidiomycetes  

     Order : Pleosporales  

 المميزات العامة لمرتبة                         
 بعض افرادىا تعيش بصورة مترممة والبعض االخر يتطفؿ عمى النباتات ويسبب ليا امراض. .1
         جاويؼ منفصمة عف بعضيا البعض او الجسـ الثمري مف نوع الحشية الثمرية الكيسية والتي تتكوف مف عدة ت .2

تكوف وحيدة التجويؼ عندئذ يصعب التفريؽ بينيا وبيف الجسـ الثمري القاروري لذا يدعى بالجسـ الثمري القاروري 
 . Pseudoperitheciumالكاذب 

  Ascogoniumتحتوي الحشية الثمرية الكيسية عمى الحافظة المشيجية االنثوية التي تعرؼ باالسكوكونة  .3
ثـ يتكوف حوليا المسػػػكف ) التجويؼ (   Pseudoparaphysesوبالقرب منيا تنشأ الشعيرات العقيمة الكاذبة 

 ويحدث تالمس االسكوكونة مع انثريدة مف ساللة فطرية مختمفة وبعدئذ تظير االكياس مف قاعدة الحشية .
اغ المقسمة وبعضيا قد تكوف غير مقسمة  وتعد صفة االكياس اسطوانية الشكؿ وتحتوي عمى عدد كبير مف االبو  .4

     مميزة الفراد ىذه الرتبة .

 

 

 

Family : Venturiaceae 

 مثاؿ عمييا
 Venturia inaequalisالفطر  

, اذ يصيب البراعـ واالوراؽ واالغصاف الحديثة النمو والثمار  Apple scabيسبب ىذا الفطر مرض جرب التفاح 
نة الموف وغائرة قمياًل ثـ تصبح االنسجة المصابة فمينية القواـ ومتشققة اما الثمار الناضجة فأقؿ وتظير بقع بنية داك

 عرضة لالصابة بسبب وجود طبقة سميكة مف الكيوتكؿ .
كاذبة  قاروريةيقضي الفطر موسـ الشتاء مطمورًا داخؿ انسجة اوراؽ التفاح المصابة بشكؿ اجساـ ثمرية 

Pseudoperithecium او اف تكوف وحيدة التجويؼ فيصعب التفريؽ  كاذبةصمة عف بعضيا بخيوط فطرية عقيمة منف
حزمة او طبقة  وفي داخؿ كؿ منيا عدد مف االكياس تترتب بشكؿ،  Peritheciumبينيا وبيف الجسـ الثمري القاروري 

كوف الخمية العميا اكبر حجمًا واكثر اذ ت  Inequal. تتكوف االبواغ الكيسية مف خميتيف غير متساويتيف في الحجـ منتظمة 
 عرضًا مف الخمية السفمى ومف ىنا جاءت تسمية النوع بيذا االسـ .

 
يحدث فيو التكاثر الجنسي بتكويف خيوط مولدة لالكياس مف ساللة  Heterothallicيكوف ىذا الفطر متبايف الثالوس 

ويحدث التالمس بينيما لينتيي بتكويف مف نفس الفطر ة فتتكوف مف ساللة ثاني Antheridiaفطرية اما الخيوط الذكرية 
خالؿ فوىاتيا وتنتقؿ مف الجسـ الثمري الكيسي ) القاروري الكاذب ( , وفي بداية فصؿ الربيع تقذؼ االبواغ الكيسية بقوة 

 حيا في ىذا الوقت فتحدث االصابة .بواسطة الرياح الى براعـ التفاح التي يصادؼ تفت
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التي تحتوي  Acervulusجنسي بتكويف تراكيب ثمرية الجنسية مف نوع الحصيرة الفطرية او الكويمة يحدث التكاثر الال
تحمؿ كؿ منيا عمى حامؿ كونيدي وتكوف الحوامؿ قائمة ومقسمة ويشبو شكؿ الكونيدة مع الحامؿ شكؿ ى ابواغ كونيدية 

 مف النبات .ابة في االجزاء االخرى السميمة الشمعة المشتعمة , تنتشر ىذه الكونيدات بواسطة الرياح لتحدث االص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

    Class : Pezizomycetes 

1  Order : Pezizales 
 ةكوف جالستقد  تيوال Apothecium مف النوع الكاسي ةـ ثمرياجساتتميز افرادىا بانيا فطريات مترممة ذات 

منيا مايؤكؿ ومنيا الساـ وىي مف الفطريات الكيسية القرصية مدية ذات الواف مختمفة ة وقد تكوف طرية او جاو معنق

  

  

  

  

 Asexual cycle 

 Sexual cycle 

 Venturia inaequalisالفطر  دورة حياة
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اذ اف االكياس تفتح بغطاء قد ينفصؿ بكاممو او يبقى  Epigean operculate ascomycetesالغطائية فوؽ ارضية 
  ممتصقا بجدار الكيس مف احد جوانبو والجسـ الثمري الكأسي ينمو فوؽ سطح التربة .

  

 

1. Family : Pezizaceae  

 مثال عليها 

  Pezizaالفطر 

ىذا الفطر مترممًا عمى المواد العضوية في التربة او عمى االخشاب المتعفنة وليس لمفطر قدرة عمى التطفؿ يعيش 
 لذلؾ فيو يمثؿ الترمـ االجباري , وىي منتشرة في العراؽ السيما في الشماؿ .

يأخذ شكؿ الفنجاف ويختمؼ حجمو ولونو باختالؼ االنواع التابعة ليذا الجنس . الجسـ الثمري مف النوع الكأسي و 
التي تبطف   Hymeniumالطبقة الخصيبةوعند دراسة قطاع عمودي في الجسـ الثمري الكأسي نالحظ انو يتركب مف 

ابواغ بيضوية  8مى السطح العموي لمجسـ الثمري وىي تضـ االكياس التي تتخمميا الشعيرات العقيمة ويحوي كؿ كيس ع
سنتيمترات وتنتظـ ىذه االبواغ بصورة مائمة وبشكؿ صؼ واحد  11الشكؿ عديمة الموف وقد يصؿ قطر ىذه الطبقة الى 

مكونة مف خيوط فطرية متشابكة تسمى الطبقة تحت الخصيبة  ىثـ يمي اسفؿ الطبقة الخصيبة طبقة اخر 
Subhymenium  (Hypothecium ويعقب ذلؾ جدار ) س او مايسمى الطبقة الخارجية أالكEctal excipulum 

 والذي يتكوف مف انسجة بارنكيمية كاذبة .

وعند اكتماؿ نضج االبواغ الكيسية يتزايد الضغط داخؿ الكيس بحيث ينفجر فجأة وتظير في قمتو فتحة ذات غطاء 
 3-2تندفع االبواغ الى مسافة مف يندفع لمخمؼ ويبقى معمقًا بجدار الكيس وينكمش جدار الكيس طوال وعرضًا بحيث 

التكاثر الالجنسي نادر الحدوث , ويحدث عف طريؽ انتاج كونيدات او ابواغ كالميدية  سنتيمترات  في اليواء .
Chlamydospores . 

وىو نوع شائع ذو لوف برتقالي وتبدو اجسامو الثمرية  Peziza aurantiaومف اىـ انواع ىذا الجنس والتي تؤكؿ ىو 
 كقشور البرتقاؿ .ى بعد مف عم

 
2. Family : Morchellaceae  

 مثال عليها 

 Morchellaالفطر 

مترممًا في التربة الغنية بالدباؿ او عمى بقايا االخشاب المتاكمة في ارض الغابات ويطمؽ عمييا يعيش ىذا الفطر 
اي الفطريات الصالحة لالكؿ وىي ذات قيمة  Morelsاو الموريالت   Sponge fungiاحيانا بالفطريات االسفنجية 

 .غذائية عالية وتنتشر في الدوؿ االوربية وجنوب شرقي اسيا 
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الغميظ والقمنسوة  Stalkالحامؿ او العنؽ  الى الجسـ الثمري فييا مف النوع الكاسي الكبير الحجـ ويتميز فييا 
Pileus  ات الواف مختمفة مف االبيض الرمادي الى البني القاتـذالمنقرة او ذات حافات تشبو الى حد ما قطعة االسفنج 

و التجاويؼ بيف االطبقة الخصيبة تبطف النقر  .ويختمؼ لونيا وحجميا باختالؼ االنواع واالعماروىي ذات قواـ لحمي 
 الموف . ابواغ كيسية بيضوية عديمة 8الحافات وتتالؼ مف االكياس والشعيرات العقيمة , واالكياس طويمة غطائية تحوي 

والذي يعد   Morchella crassipes انواعو مف اىـ ال وجود لمتكاثر الالجنسي , فيذا الفطر يتكاثر جنسيا فقط .
 اكبرىا حجما واطيبيا نكية.

 

    Order : Tuberales2  

مع   Mycorrhiza جذر فطريةتكافمية افراد ىذه الرتبة تعيش مترممة في التربة وتشكؿ في معظـ االحياف عالقة 
جذور نباتات راقية مثؿ البموط والبندؽ والصنوبر وبعض النباتات الحولية وىي تسمى بالفطريات الكيسية القرصية تحت 

اذ اف الجسـ الثمري مف النوع الكاسي لكنو ينمو تحت سطح التربة بشكؿ درنات  Hypogean ascomycetes ارضية
 .او اكثر  ممـ 61 – 11وبعمؽ يتراوح مابيف 

 
1. Family : Tuberaceae               

 مثاؿ عمييا 

  Tuberالفطر 

نوع تنتشر انواعو المختمفة في منطقة البحر االبيض المتوسط مف اوروبا في غابات  111يضـ ىذا الجنس مايقارب 
 ايطاليا وفرنسا واسبانيا .

مف النوع الكأسي ونتيجة لنموىا تحت يكوف ىذا الفطر اجساما ثمرية كيسية درنية الشكؿ تكوف في بداينة تكوينيا 
مف االنثناءات  ف الطبقة الخصيبة داخؿ الثمرة عدداً ِّسطح التربة تبدأ اطراؼ الثمرة الكيسية بااللتفاؼ وااللتحاـ وتكو

والفراغات الممموءة باالكياس , وعند نضج ىذه الثمار الكيسية تفوح منيا رائحة خاصة تجذب الييا القوارض لتستخرجيا 
 كميا وتساىـ في انتشارىا مف خالؿ طرح االبواغ الكيسية مع مخمفاتيا .وتأ

الجسـ الثمري كروي او بيضوي الشكؿ ولونو اسود او اسود محمر ويغطى السطح الخارجي لمثمرة ببروزات وثاليؿ 
جدراف , خالياه مثخنة ال Outer peridiumكثيرة وعند دراسة مقطع عرضي فيو نالحظ انو يتالؼ مف غالؼ خارجي 

كثيرة وقد تتصؿ ىذه القنوات بالسطح الخارجي بواسطة ثقب  Veinsومنطقة داخمية خصيبة تتخمميا قنوات او عروؽ 
 ابواغ كيسية . 4 -1واحد او اكثر , االكياس بيضوية الشكؿ يحوي كؿ منيا مف 

المحصوؿ مف رة ظيوره وكمية وت فتاممـ ( وتتف 175تتكوف ثمار ىذا الفطر موسميًا وخاصة في المواسـ المطيرة ) 
الختالؼ الطقس وعوامؿ البيئة االخرى مثؿ كمية وزمف سقوط االمطار وكثافة وتوزيع النبات العائؿ عاـ الى اخر تبعًا 

 ونوع التربة .
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2. Family : Terfeziaceae  

ميز الثمار بالشكؿ ويعرؼ محميًا بالزبيدي ) الكمأ االبيض ( وتت Tirmaniaمف اىـ اجناس ىذه العائمة الفطر 
الذي يعرؼ بالكمأ االسود او  Terfeziaالكمثري ولوف الغالؼ الخارجي مابيف االصفر الفاتح واالبيض المحمر , والفطر 

الداكف وثماره ذات شكؿ شبو كروي وذات فصوص ولوف غالفو الخارجي يتدرج مابيف البني الفاتح والبني الداكف . ينتشر 
ارجي لمثمرة اممس وغير السطح الخ لشاـ وفي العراؽ في محافظات نينوى واالنبار والمثنى .ىذيف الجنسيف في بادية ا

ابواغ كيسية . تكوف ىذه الفطريات  8 -4مف واالكياس ذات شكؿ كروي او بيضوي يحوي كؿ منيا , ليؿ مغطى بالثآ
 Helianthemum almerienseعالقة تكافمية مع جذور نباتػػػػػػػات معروفة محميًا باالرقة او الرقػػػػروؽ 

دورة حياة ىذه الفطريات بسيطة جدًا تبدأ بانبات االبواغ الكيسية لتكوف خيوط فطرية احادية النواة ) غزؿ فطري اولي ( 
لتػػػػػكوف خاليػػػػا ثنائيػة االنويػػػة   Somatogamyالتي تتحد مع خيط فطري مف ساللة ثانية عف طريؽ االقتراف الجسػػػػدي 

ؿ فطري ثانوي ( والتي بمقدورىا تكويف عالقة تكافمية مع جذور نبات االرقة وتستمر عممية التكافؿ حتى مرحمة ) غز 
 تكويف االجساـ الثمرية .

يعد الكمأ مف الفطريات الصالحة لالكؿ اذ انيا مصدر جيد لمبروتيف فضال عف احتوائيا عمى نسب مختمفة مف 
 . Bالسكريات والمعادف وفيتاميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 للجسم الثمري 

 اكياس مبعثرة   

 ابواغ كيسيت

 االكياس

 لتركيب الداخمي لمفطر يبين ا Tuberمقطع عرضي في الجسم الثمري لمفطر  



 5 احملاضرة  الثالثة  املرحلة

 
                 كلية الرتبية للعلوم الصرفة                               النــــظريات ـــطريـالف                                  قسن علوم احلياة      

                                                                   

    6   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Terfeziaدورة حياة الفطر 

  

 بوغ كيسي 
 
 

 ابواغ 8كيس يحوي 

 بوغ كيسي 
 
   

 الثمرة الكيسية     
 
   



 جامعة الموصل

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 قسم علوم الحٌاة 

Kingdom: Fungi 

Phylum: Basidiomycota 

 شعبة الفطرٌات البازٌدٌة ) الدعامٌة (  :

 

لكون البازٌدة ) خلٌة مولدة   Club Fungiتدعى بالفطرٌات الدعامٌة بالفطرٌات الهراوٌة      

تعكد الفطرٌكات ( فً كثٌر منها ذات شككل ركراوي ٌشكبض م كرت التكن      للسبورات البازٌدٌة

البازٌدٌة من أرقى المجامٌع الفطرٌكة وأكثرركا تعدٌكدأ ض ت كم مجموعكة متباٌنكة مكن الفطرٌكات 

الكى  20000التً تختلف فً اشكالها واحجامهاض ٌتراوح عدد األنكوا  المعروفكة منهكا مكا بكٌن 

جككن    أبلبهككا فطرٌككات كبٌككرة الحجككم تعككٌ  عككادة  550نككو  موزعككة فككً أكثككر مككن  25000

شككجار وكتككل متطفلككة أو مترممككة علككى التربككة المنٌككة بككالمواد الع ككوٌة وعلككى بداٌككا جككذو  األ

األخشات المتساقطة فً أر ٌة المابات   تشارد رذه الفطكرات عكادة فكً الربٌكع والخرٌكف فكً 

 Mushroomsرٌات عٌ  المرات الحدول المفتوحة والمابات وتعرف باسماء شائعة منها فط

 Puffوالككرات النافخكة   Psilocybeو   Amanitaمثكل  التً تؤكل ض وعٌ  المكرات السكام 

balls  والدرون العفنةStink horns  وفطرٌات األرففShelf fungi  والفطرٌات الجٌالتٌنٌة

Jelly fungi  والنجككوم األر ككٌةEarth stars  وفطرٌككات أعشككا  الطٌككورNests fungi 

وبٌررا   باأل افة الى ما سبق فان رذه الطائفة ت م فطرٌات مجهرٌكة وركً فطرٌكات الصكدأ 

Rust fungi  وفطرٌات التفحمSmurt fungi    التً تتطفل داخل انسكجة النباتكات الزررٌكة (

 لألطال  فدط( 

اد الدطكر ٌمكن لهذه الفطرٌات ان تبدى حٌة لمدة زمنٌة طوٌلة جدا ض ٌستدل على ذلك مكن ازدٌك

السنوي لما ٌسمى حلدات الجن  ومنها فطر االرمٌالرٌا ) فطر العسل ( الذي وجكد فكً المابكات 

 رٌكتار    55سنة بامتداد ٌصل الى  1500الكندٌة وٌعود عمر الفطر الى اكثر من 

 أرمٌة الفطرٌات البازٌدٌة :

   ارة وأخرى نافعة   ومكن للفطرٌات البازٌدٌة أرمٌة أقتصادٌة كبٌرة إذ أنها ت م أنوا      

بككٌن أنواعهككا ال ككارة فطرٌككات تسككبت تلككف وخسككارة كبٌككرة للمحاصككٌل الزراعٌككة مثككل أمككرا  

الصكدأ والتفحمكات ض وبعك  الفطرٌككات البازٌدٌكة الراقٌكة تتطفكل علككى اشكجار المابكات واشككجار 

الظككل والككبع  ايخككر ٌعككٌ  مترممككا علككى الخشككت الخككام وخصوصككا اخشككات ونوافككذ المنككازل 

وأخشات ق بان السكك الحدٌدٌة وأعمدة التلفون وخاصة فً المناطق االسكتوائٌة التكً ترتفكع 



فٌها الرطوبة طول الوقت حٌث تسبت األجسام الثمرٌكة لتلكك الفطرٌكات تكوكال وتعفنكا لألخشكات 

   ومنض التعفن األبٌ  والتعفن البنً   Wort rottingالمختلفة ٌعرف بتعفن األخشات 

علككى الككربم مككن األ ككرار الكبٌككرة التككً تسككببها الفطرٌككات البازٌدٌككة والتككً تدككدر قٌمتهككا      

بعشرات المالٌٌن من الدوالرات سنوٌا ض األ أن لبع ها فوائد أقتصادٌة كبٌرة ض حٌث أنها ت م 

ض وركً ذات االككارٌك  والمحكاري وعكرف االسكد   عددا مكن أنكوا  الفطرٌكات التكً تؤككل مثكل

المً ومعروفة لدى األنسان منذ الدكدم ض وقكد نشكات فكً بعك  البلكدان المتددمكة مثكل أنتشار ع

الٌابان ودول اوربا والوالٌات المتحدة صناعات تعتمد على زراعة األنوا  ذات الدٌمة المذائٌكة 

العالٌكة مكن فطرٌككات عكٌ  المككرات وذلكك علككى نطكاق تجككاري واسكع لمككر  اسكتهالكها كمككذاء 

بعكك  الفطرٌككات البازٌدٌككة بانهككا سككامة وتسككبت وفٌككات مثككل الفطككر لألنسككان   كمككا توصككف 

Amanita    ) فدرة مهمة ( 

 

 

 ممٌزات صنف الفطرٌات البازٌدٌة :

تشترك الفطرٌات البازٌدٌكة مكع الفطرٌكات الزقٌكة الكٌسكٌة التكً سكبق دراسكتها فكً أن          

ة بحكواجز مستعر كة بزلها الفطري ٌتكون مكن خٌكوط فطرٌكة بزٌكرة النمكو متفرعكة ومدسكم

حٌكث تنكتفأ أجكزاء مكن  Dolipore septaذات ثدوت بسٌطة ومعظمها برمٌلٌة الشكل تكدعى 

باجزاء مكن الشكبكة   الجدار المستعر  المحٌط بالثدت وتاخذ شكال برمٌلٌا وتحاط فتحة الثدت

  ولكنهككا  Parenthosomesاالندوبالزمٌككة تاخككذ شكككل االقككوا  المحٌطككة بككالثدوت وتككدعى 

التككً  Basidiosporesلككف عنهككا بتكاثررككا الجنسككً عككن طرٌككق تكككوٌن سككبورات بازٌدٌككة تخت

تختلككف جوررٌككا عككن السككبورات الكٌسككٌة بانهككا تتوالككد خككارا تركٌككت خككا  صككولجانً الشكككل 

 ورو ٌدابل الكٌ  أو الزق فً الفطرٌات الكٌسٌة    Basidiumٌعرف بالبازٌدٌوم او الدعامة 

 

 ) لألطال  فدط (  البرمٌلٌةشكل ٌو ح الثدوت 

 



خذ الوان مختلفة وٌمر بثالثة اطوار قبل ان ٌكمل دورة ٌأٌتفر  المزل الفطري بشكل مروحً و

 ) مهمة ( حٌاتض ورً 

ٌنشككأ مككن أنبككات األبككواد البازٌدٌككة  Primary myceliumالمكزل الفطككري االبتككدائً:  -5

كككل خلٌككة مككن خالٌككاه علككى نككواة واحككدة أحادٌككة المجموعككة الكروموسككومٌة  وٌتحتككوي

 وٌعٌ  لفترة قصٌرة  

ٌنشككأ مككن خالٌككا المككزل الفطككري  Secondary myceliumالمككزل الفطككري الثككانوي:  -2

األولً بعد ان تصبح ثنائٌة األنوٌة حٌث تتدابل الخٌوط الفطرٌة التً نشأت مكن ابكواد 

ٌحكدث اقتكران جسكدي فتصكبح خالٌكا ثنائٌكة األنوٌكة عكن بازٌدٌة مختلفكة فسكٌولوجٌا و

 طرٌق الروابط الكالبٌة وٌعٌ  لفترة طوٌلة  

ٌتألف من خالٌا ثنائٌة األنوٌة األ أنهكا  Tertiary myceliumالمزل الفطري الثالثً:  -3

 تؤلف األنسجة المتخصصة من الجسم الثمري   

 

 

 ) مهمة (  رًوتوجد ثالث  أنوا  رئٌسة من البازٌدٌوم 

ورو تركٌت أحادي الخلٌة وذو  Holobasidiumالبازٌدٌوم التام ) أو بٌر المحجز (  -5

 اشكال مختلفة  

ورو بازٌدٌوم ٌظهر حاجزا واحكدا او اكثكر  Phragmobasidiumالبازٌدٌوم المدسم  -2

 من الحواجز المستعر ة او العمودٌة  

ورو عبارة عن سبور ساكن سمٌك الجدار تخرا  Teliobasidiumالبازٌدٌوم التٌلً  -3

 منض أنبوبة أنبات ) ماٌسٌلٌوم أولً ( تحمل سبورات بازٌدٌة   

 

 

 

 مراحل تكوٌن المزل الفطري الثانوي خالل االقتران الجسدي 

 

فٌكتم عكن طرٌكق تككوٌن سكبورات كونٌدٌكة أقكل أنتشكارا مكن الفطرٌكات  أمكا  التككاثر الألجنسكً 

 الكٌسٌة   

 

 



كن تلخٌ  أرم أألختالفكات بكٌن ككل مكن الفطرٌكات البازٌدٌكة والفطرٌكات الكٌسكٌة بالجكدول وٌم

 ) مهمة جدا ( التالً : 

 الفطرٌات الكٌسٌة الفطرٌات البازٌدٌة
 

ٌظهر  Dikaryo phaseطور مزدوا األنوٌة 

 لفترة طوٌلة فً دورة الحٌاة

طكور مكزدوا األنوٌكة ٌظهكر لفتكرة قصكٌرة ثكم 
 ٌختفً

 

تمتاز بتكوٌنها لحوامكل بازٌدٌكة تتككون علٌهكا 
 السبورات البازٌدٌة 

تمتككاز بوجككود األكٌككا  التككً تتكككون بككداخلها 
 السبورات الكٌسٌة

 

تتكون السبورات البازٌدٌة خارجٌا على سطح 
 البازٌدٌوم

تتككككون السكككبورات الكٌسكككٌة داخلٌكككا اي داخكككل 
 كٌ  ٌطلق علٌض الزق

 

ود عكادة اربعكة عكدد السكبورات البازٌدٌكة محكد
 او أثنان

الكى  4عدد السبورات الكٌسٌة ٌتراوح ما بكٌن 

 او أكثر داخل كل كٌ  وعادة ثمانٌة 56

 

معظكككم افرادركككا تككككون تراكٌكككت ٌطلكككق علٌهكككا 
  Basidiocarpsالثمار البازٌدٌة

معظم الفطرٌات الكٌسٌة تكون تراكٌكت خاصكة 
تحتوي بداخلها على أكٌا  وسبورات كٌسكٌة 

  Ascocarpsالثمار الكٌسٌة ٌطلق علٌها 

 

ٌحتككوي المككزل الفطككري علككى أتحككادات خلوٌككة 
صكككاالت الكالبٌكككة ألتخاصكككة وممٌكككزة تعكككرف با

Clamp connections  وخاصككككككة عنككككككد

 الحواجز المستعر ة

الروابط الكالبٌة بٌر موجودة ولكن ٌوجد بدال 
عنهككا تراكٌككت خككا  علككى الخٌككوط الفطرٌككة 

 Crozier hookٌشبض الخطاف 

 

أع ككاء التكككاثر الجنسككٌة بٌككر متمٌككزة علككى 
 األطالق فً دورة حٌاة رذه الفطرٌات

أع كككاء التككككاثر الجنسكككً متمٌكككزة فدكككط فكككً 
األنككوا  البدائٌككة وتختفككً فككً األنككوا  األكثككر 

 تطورا   
 

 

  Clamp connectionsالروابط الكالبٌة ) األتصاالت ( 

رٌات البازٌدٌة على تراكٌت تعرف بكالروابط تحتوي الخٌوط الفطرٌة فً العدٌد من الفط        

الكالبٌة توجد فً الخالٌا ثنائٌة النوى   ٌوجد عند الحاجز الخلوي اتصال كالبً رو عبارة عن 

نمككو خككارجً مككن الجككدار ٌشككبض الجككرات ٌتكككون عنككدما تتهٌككا الخلٌككة لألندسككام ض فككً منتصككف 

ت واحككد   تندسككم احككدى النككواتٌن المسككافة بككٌن النككواتٌن اللتككٌن تشككرعان فككً االندسككان فككً وقكك

بصككورة مائلككة بحٌككث تصككبح احككدى النككواتٌن الجدٌككدتٌن داخككل الكككالت واالخككرى  ككمن الخلٌككة 

األصككلٌة   امككا النككواة الثانٌككة فتندسككم بطككول المحككور الطككولً للخلٌككة المندسككمة   ٌككزداد أنحنككاء 

م ٌتككون حكاجز ٌككون الجٌت الكالبً اثنكاء اندسكام النكوى وٌككاد ٌنفصكل عكن الخلٌكة األصكلٌة ثك

الخلٌة الكالبٌة وٌزداد فً النمو بحٌكث تلكتحم نهاٌتكض بالجكدار الجكانبً للخلٌكة األصكلٌة وٌشككل 



جسر ٌعرف باالتصال الكالبً   وٌتكون اسفل الجسر حاجز اخر افدً ٌدسم الخلٌة األصلٌة الى 

نائٌة األنوٌكة بعكد خلٌتٌن تحتوي احدارما على نواتٌن واألخرى على نواة واحدة تصبح بعدئذ ث

ان تمر الٌها النواة الموجودة فً الرابط الكالبً وٌنتج عن ذلك تكوٌن المزل الفطكري الثكانوي 

 ) لألطال  فدط (   

 

 

 ) الرسم مطلوت ومهم (  األتصال الكالبً فً الفطرٌات البازٌدٌةلمراحل المختلفة لتكوٌن ا

 

 

  Basidium and Basidiosporesالبازٌدٌة تكوٌن الدعامة ) البازٌدٌوم ( واألبواد 

ٌنشا البازٌكدٌوم او الحامكل البازٌكدي مكن خلٌكة طرفٌكة فكً الخكٌط الفطكري ثنكائً األنوٌكة ض     

تنفصككل عككن بدٌككة الخككٌط الفطككري بحككاجز عر ككً ٌتكككون علٌككض أتصككال كالبككً   ٌحتككوي كككل 

تتحكدان مكع بع كهما لتككوٌن نككواة  بازٌكدٌوم علكى نكواتٌن أحكادٌتً المجموعكة الكروموسكومٌة

ثنائٌكككة المجموعكككة الكروموسكككومٌة وٌطلكككق علكككى ركككذا الجكككزء او الخلٌكككة بالبازٌكككدة األولٌكككة 

Probasidium  ض تندسككم رككذه النككواة أندسككام اختزالككً ٌنككتج عنككض تكككوٌن أربعككة أنوٌككة أحادٌككة

ً بالبازٌدة التالٌة المجموعة الكروموسومٌة وٌدعى رذا الجزء  الذي ٌتم فٌض األندسام األختزال

Metabasidium  تتككككون األبكككواد البازٌدٌكككة عنكككد نهاٌكككة عنكككق قصكككٌر ٌسكككمى بالكككذنبٌات  

Sterigmata  تمككر خاللككض النككواة المتكونككة نتٌجككة توسككع نهاٌككات الككذنبٌات ثككم ٌتكككون جككدار

مستعر  ٌفصلها عن الذنٌت   تعرف البازٌدات بانها تراكٌت بسٌطة مدسكمة او بٌكر مدسكمة 

او صولجانٌة الشككل تنشكأ مكن خالٌكا طرفٌكة ثنائٌكة األنوٌكة مكن خٌكوط المكزل الفطكري  رراوٌة



الثكانوي وعكادة ٌتككون اربعكة ابكواد بازٌدٌكة علككى سكطح البازٌكدة ككل منهكا احادٌكة المجموعككة 

 الكروموسومٌة   

 

 

 

 ) لألطال  فدط (  البازٌدٌةطرٌدة تكوٌن البازٌدة والسبورات 

 

 

 

 

 



 البازٌدٌة تصنٌف الفطرٌات 

 

تصنف الفطرٌات البازٌدٌة الى تحت ثالث اصكناف وركذا التصكنٌف ٌعتمكد الكى حكد كبٌكر         

 ) مهمة (على الصفات التالٌة

 شكل وتركٌت الحوامل البازٌدٌة ض ما اذا كانت مدسمة أو بٌر مدسمة   -5

 ما اذا كان محدد او بٌر محدد  عدد السبورات البازٌدٌة التً ٌحملها البازٌدٌوم -2

 طرٌدة أنبات السبورات البازٌدٌة  -3

 ورذه الطوٌفات رً

1- Sub class: Holobasidiomycetidae 

2- Subclass: Phragmobasidiomycetidae 

3- Teliomycetidae 

 

 تحت صنف الفطرٌات البازٌدٌة المتماثلة او الكاملة  -5

 أرم ممٌزاتها :     

 بٌر مدسمة او متشعبة صولجانٌة الشكل وال تنشأ مكن خلٌكة سكمٌكة الجكدار  البازٌدات -5

 ) سبور تٌلٌتً (  

والبازٌدة عادة تحمل اربع سبورات بازٌدٌة على اربكع ذنبٌكات وجمٌعهكا تككون أجسكام  -2

   basidiocarpثمرٌة 

 او جلدٌكة او فلٌنٌكة Agaricalesواألجسام الثمرٌة اما ان تكون طرٌة كما فكً رتبكة   -3

    Aphyllophoralesكما فً رتبة 

 

ت م رذه الطوٌفة مجموعتٌن من الفطرٌات ٌمكن تمٌٌز بع ها عن الكبع  فكً الصكفات انفكة 

 الذكر وراتان المجموعتان رما

 

مجموعككة الفطرٌككات البازٌدٌككة الخصككٌبة التككً تكككون فٌهككا الطبدككة الخصككٌبة عارٌككة )  -5

 Series: Hymenomycetesمتكشفة ( 

مجموعككة الفطرٌككات البازٌدٌككة المعدٌككة وفٌهككا تكككون الطبدككة الخصككٌبة داخلٌككا بٌككر  -2

    Series: gasteromycetesمتكشفة 

 



 

 

 مجموعة الفطرٌات البازٌدٌة الخصٌبة : 

تعتبر رذه المجموعة من أكبر مجامٌع الفطرٌات البازٌدٌة وت م أكثكر األنكوا  النموذجٌكة      

وقكات الربٌكع والخرٌكف نامٌكة علكى أر كٌة المابكات والحدكول مثكل المألوفة التً نشاردرا فً أ

عٌ  المرات ض وعٌ  المرات السام وعدٌدة الثدوت والفطرٌات المرجانٌة وكثٌر مكن ٌات فطر

األنوا  اللحمٌة والخشبٌة   وٌصل عدد األنوا  المختلفكة التابعكة لهكذه المجموعكة الكى حكوالً 

 الطبٌعة    نو  معظمها واسعة األنتشار فً 16000

 ممٌزاتها الرئٌسٌة:

 

  جمٌع رذه الفطرٌات تنتج حواملها البازٌدٌة فً طبدة خصٌبة منتظمة الى حد ما  -5

تحمككل سككبوراتها البازٌدٌككة فككً و ككع مائككل علككى الككذنبٌات ثككم تدككذف بهككا بعنككف عنككدما  -2

  تن ج 

تشترك جمٌعها فً صفة واحدة ورً أن طبداتها الخصٌبة تكون متكشفة تكشكفا ككامال  -3

 على سطح الثمرة البازٌدٌة قبل ن ج السبورات البازٌدٌة   

تختلف الثمار البازٌدٌة فً األنوا  المختلفة اختالفا كبٌرا فً الشكل والحجكم فهكً أمكا  -4

 أن تكون جلدٌة او لحمٌة او خشبٌة   

لمثالً ٌكون صولجانً الشكل وبٌر مدسم وٌحمكل اربكع سكبورات بازٌدٌكة البازٌدٌوم ا -5

 على ذنبٌات   

 :أرم الرتت التابعة لهذه المجموعة 

  Order: Agaricalesرتبة االجارٌكات  -5

او العكرارٌن الفطرٌكة  Gill fungiٌطلق على ركذه الرتبكة اٌ كا بالفطرٌكات الخٌشكومٌة         

Mushrooms  علككى األخشكات وبداٌككا النباتكات وقلٌككل منهكا مككتطفال مثككل التكً ٌعككٌ  معظمهكا

الذي ٌتطفل على العوائل الخشكبٌة مسكببا تعفنهكا ) فطر العسل (  Armillaria melleaالفطر 

  

ابتدائً من  ٌوجد ماٌسٌلٌوم رذه الفطرٌات عادة فً التربة اذ ٌنشأ فً بداٌتض كمٌسٌلٌوم       

أنبككات سككبور أحككادي النككواة وبعككدرا ٌصككبح ثنككائً النككواة بعككد اتحككاد الخٌككوط الفطرٌككة وٌمٌككل 

الماٌسٌلٌوم الى التفر  فً جمٌع االتجارات لٌشكل مستعمرة دائرٌة كبٌرة تحت التربة وعندما 

ركذه  ٌحٌن موعد تكوٌن السبورات تتكون االجسام الثمرٌة عند نهاٌات الخٌوط الفطرٌة لتظهكر

فككً الحدككول  ظالتككً بالبككا مككا تالحكك fairy ringsاألجسككام بشكككل حلدككات تسككمى حلدككات الجككن 

 الزراعٌة والمالعت الرٌا ٌة والحدائق المنزلٌة   



 

 شكل ٌو ح حلدات الجن

 

  Basidiocarpالجسم الثمري البازٌدي  

كككاذت ٌمثككل الجككزء البككارز مككن الفطككر وٌتصككف بكونككض م ككلً  ٌتكألف مككن نسككٌج نربكٌمككً      

محتوٌكة علكى صكفائح  Capبشككل قبعكة  Pilusورا   Stripالشكل مؤلف من حامل او سكاق 

Lamellae  تعككرف بالمالصككمGills  الصككفائح والدبعككة محمٌككة ببرقككع  Veil  خككالل المراحككل

تسع الدبعة وٌتمكزق البرقكع وقكد المبكرة من التكشف   ٌنمو العررون وبنموه ٌتمدد الحامل وت

ٌحٌط بالحامل بالدرت من اتصال الحامل  Annulusٌبدى جزء من البرقع بشكل حلدة او طوق 

ٌمطكً  Universal veilبرقع اخر ٌعكرف بكالبرقع العكام  Amanitaبالدبعة   ٌوجد فً الفطر 

كٌكت كاسكً الشككل عموم الجسم الثمري المتكشف وتبدى بداٌا من رذا البرقع بشكل لفافكة ) تر

على سطح الدبعة   وتتالف المالصم عند الن ج مكن خٌكوط  ٌحٌط بداعدة الحامل ( أو حراشف

وتتحكد  Hymeniumفطرٌة ثنائٌة النوى وبازٌدٌة خارجٌة فً طبدة تعرف بالطبدة الخصٌبة 

رات ٌكوت التً تندسم اختزالٌكا لتككون فٌمكا بعكد اربكع سكبواالنواتان فً كل بازٌدٌوم لتكون الز

 ) مهمة مع الرسم (  بازٌدٌة 

 

 



 

 ) مطلوت ومهم (  شكل ٌو ح تركٌت الجسم الثمري البازٌدي

 

 



 

 فطر االمانٌتا وشكل ٌو ح مراحل الن ج ابتداء من اصمر نموذا وٌالحظ فٌض البرقع العام

 

  Gillsالمالصم : 

تمتكد مكن حافكة الدبعكة باتجكاه الحامكل وتختلكف المالصكم فكً  عبارة عن تراكٌكت صكفائحٌة     

اللككون بككاختالف نككو  الفطككر فهككً بلككون ابككٌ  فككً الجككن  امانٌتككا وبلككون اسككود فككً الجككن  

Coprinus   وبنٌة او سوداء اللون فً الجنAgaricus    

) مطلوت ومهم مع الرسم وللمالصم تركٌت معدد ٌ م فً المدطع المستعر  المناطق التالٌة 

 ) 

رً الطبدة الخارجٌة الموجودة على جانبً الملصمة :  Hymeniumالطبدة الخصٌبة  -5

وتتككألف مككن طبدككة متراصككة مككن البازٌككدات الصككولجانٌة الشكككل بٌنهككا تراكٌككت عدٌمككة 

دٌمككككككة عوالشككككككعٌرات ال Cystidiaصككككككولجانٌة الشكككككككل اٌ ككككككا رككككككً الحوٌصككككككالت 

Paraphyses   

ت م خٌوط فطرٌة متماسككة وتظهكر  Subhymenial layerٌبة : الطبدة تحت الخص -2

 خالٌارا بشكل مستدٌر فً المدطع وتحتل رذه الطبدة المنطدة الوسطى من الملصمة  

رككً الطبدككة الموجككودة فككً مركككز الملصككمة وتتكككون مككن خٌككوط  tramaطبدككة الترامككا  -3

 فطرٌة مفككة   



 

 

 ) مطلوت (  للمالصمشكل ٌو ح التركٌت الدقٌق للطبدات المكونة 

 

 ت م رذه الرتبة العدٌد من العوائل التً ٌمكن تشخٌصها على اسا       

 وجود او بٌات الطوق واللفافة-5        

 لون السبورات  -2

 كٌفٌة اتصال المالصم بالحامل  -3

 تركٌت طبدة التراما  -4

 وجود او بٌات الحوٌصالت    -5

 

 

 

 



 ومن عوائل رذه الرتبة 

1-Family: Agaricaceae 

 من ارم االجنا  الموجودة 

5- Agaricus   : ٌتمٌز بسبوراتض البنفسجٌة وعدم وجكود اللفافكة واحتوائكض علكى الطكوق

 A.campestrisوابلككككت انواعككككض صككككالحة لألكككككل ومككككن انواعككككض عررككككون الحدككككول 

  وركذا الجكن  ٌكثكر وجكوده فكً البٌئكات  A.bisporusوالعررون الذي ٌكثكر زراعٌكا 

حٌككث تتككوفر الرطوبكككة والمككادة الع ككوٌة وٌكككون الفطكككر جسككم ثمككري بنكككً  الدبالٌككة

بالبروتٌن وٌستعمل كمذاء بروتٌنً فً كثٌر من الدول وتعرف محلٌا األنوا  الصكالحة 

 لألكل بعٌ  المرات   

: تنبت السبورات البازٌدٌة فً التربة وٌنتج عنها خٌوط  ) لالطال  فدط والرسم اٌ ا ( التكاثر

ة بجدران مستعر ة الى خالٌكا وحٌكدة النكواة احادٌكة المجموعكة الكروموسكومٌة فطرٌة مدسم

  ٌحكدث تكزاوا بكٌن اثنكٌن مكن  Promyceliumٌسٌلٌوم بالماٌسٌلٌوم األولكً موٌعرف رذا ال

( وٌنتج عنها خٌوط فطرٌة مدسمة تحتوي كل خلٌة  -و  +الخٌوط الفطرٌة المتوافدة جنسٌا ) 

من خالٌارا على نواتٌن وٌطلق علٌها بالماٌسٌلٌوم الثانوي الذي ٌككون األجسكام الثمرٌكة التكً 

تنمو راسٌا فوق سكطح التربكة   وٌعكرف الجسكم الثمكري الفتكً او الصكمٌر بكالزر وٌعكرف ركذا 

م الثمكري فكً ركذا الطكور بشككل كتلكة اذ ٌظهكر الجسك Button stageالطور بالطور الزراري 

 صمٌرة من خٌوط فطرٌة متماسكة بعدرا ٌنمو الزر الى الجسم الثمري الكامل   

ٌحدث التكاثر الجنسً عند تكوٌن الحوامل البازٌدٌة بٌر المدسمة التً تحمل على اطكراف ككل 

واحكدة احادٌكة منها اربع ذنبٌات دقٌدة تنتهً كل منها بسبور بازٌدي واحد ٌحتكوي علكى نكواة 

المجموعة الكروموسومٌة وتنتج تلك الحوامل من ت خم خالٌا طرفٌة ثم اتحاد نواتً كل خلٌة 

مكونة خلٌكة فٌهكا نكواة واحكدة ثنائٌكة المجموعكة الكروموسكومٌة   تندسكم ركذه النكواة انداسكما 

اختزالٌككا مكونككة اربككع نككوى احادٌككة المجموعككة الكروموسككومٌة والتككً تصككبح نككوى السككبورات 

البازٌدٌة   تسدط السبورات البازٌدٌة على التربة وتنبت وتعطً خٌوط فطرٌكة موجبكة السكاللة 

 واخرى سالبة الساللة ثم تعٌد دورة الحٌاة من جدٌد   

 

 

 

 

 

 



 

 ) اطال  فدط (  شكل ٌو ح دورة الحٌاة لفطرٌات عٌ  المرات

 

التكً تتمٌكع عنكد الن كج وتسكدط بشككل  ٌمتكاز بسكبوراتض السكوداء Coprinusالجن   -2

 سائل اسود اللون    ٌستفاد منض فً صناعة احبار الطباعة   

ٌمتاز بسبوراتض البٌ اء وأحتوائض على الطوق واللفافة وطثٌر من  Amanitaالجن   -3

التكً ال ٌوجكد عدكار م كاد  Amanitaانواعض سامة وتعرف سمومض بسكموم االمانٌتكا 

 Flyنوا  رذا الجن  بانض اقل سمٌة مثكل عرركون الكذبات لها   وٌوصف البع  من أ

mushroom  الذي ٌرجع اسمض الكى اسكتخدامض فكً السكابق كمبٌكد للحشكرات وتعكرف

   Muscarinالمادة السامة فٌها بالموسكارٌن 

ت الكذي ٌعتبككر مكن طفٌلٌككا A. melliaeمكن أرككم أنواعكض الفطكر  Armillariaالجكن   -4

 ) لونض عسلً ( ورو صالح لألكل   الجذور وٌعرف بالفطر العسلً 

  Order: Aphyllophorales -2رتبة األفٌلوفورات : 

نو  معكرف   وعلكى  2000وت م حوالً  Polyporalesتعرف رذه الرتبة  سابدا برتبة      

الككربم مككن ان ابلبهككا ٌعككٌ  مترممككا حٌككث تلعككت دورا كبٌككرا فككً الطبٌعككة كمحلككالت لألخشككات 

ٌة األ أن بع ها ٌعٌ  متطفال على أشجار المابكات ونباتكات الظكل مسكببض وبداٌا النباتات العشب



وٌوجكد نكوعٌن مكن العفكن المتسكبت عكن نشكاط افكراد عفنا طرٌا لجذور وفرو  تلك األشكجار   

) ته كم بواسكطة األنزٌمكات الها كمة  Brown rotركذه الرتبكة : األول ٌسكمى بكالعفن البنكً 

) ته ككم اللكنككٌن دون  White rotسككلٌلوز الجككدر فدككط ( والثككانً ٌسككمى بككالعفن األبككٌ  

السلٌلوز ( وذلك حست طبٌعة التمٌرات التً تحدث عن رذه الفطرٌكات مثكل شككل العفكن ولكون 

 ونو  الخشت المتعفن   

 أرم ممٌزات الرتبة :     

 بتكشف الطبدة الخصٌبة قبل ن ج السبورات البازٌدٌة ض -5

 وتدع الطبدة الخصٌبة داخل ثدوت خٌشومٌة كثٌرة فً الثمرة البازٌدٌة     -2

وتختلف الثمار البازٌدٌة فً اشكالها واحجامها ض ولكن فً معظكم الحكاالت تككون علكى  -3

و فلٌنٌككة شكككل قلنسككوة محمولككة علككى الحامككل البازٌككدي ورككً عككادة مككا تكككون جلدٌككة ا

 متخشبة ولكنها لٌست رخوة او متعفنة   

 ت م رذه الرتبة العدٌد من العوائل من ارمها 

1- amily: Clavariaceae 

2- Family: Hydnaceae 

3- Family: Polyporaceae 

 

: ت كم فطرٌكات زارٌكة االلكوان وذات ثمكار بازٌدٌكة جمٌلكة   ٌطلكق علٌهكا عكادة العائلة االولى 

نظككرا لطبٌعتهككا التككً تشككبض الشككعت المرجانٌككة ض ورككً  Coral fungiبالفطرٌككات المرجانٌككة 

فطرٌات مترممة تنتج ثمار بازٌدٌة بسكٌطة صكولجانٌة الشككل او شكجٌرٌة متفرعكة علكى شككل 

مرجانً وبعك  ثمارركا البازٌدٌكة ذات الكوان تتكراوح مكا بكٌن األصكفر والبرتدكالً والبنفسكجً 

) الفروقككات بككٌن المعروفككة بككٌن أرككم األنككوا   نظككرا لوجككود أنككوا  معٌنككة مككن الصككبمات ض ومككن

 االجنا  مهمة ( 

Clavaria vermicularis :  ورو من الفطرٌات المترممة الصالحة لألكل ولكنض قلٌل األرمٌكة

  ٌنمكو فككً الحككدائق والمككروا الخ ككراء فككً فصككل الخرٌككف فككً المنككاطق المعتدلككة الشككمالٌة   

كل خصلة كثٌفة تتفر  نهاٌاتها تفرعا قطرٌا ورً ثمرتض البازٌدٌة بٌ اء بسٌطة تتجمع فً ش

 رشة سهلة األنكسار  والسبورات البازٌدٌة ذات لون ابٌ    

 



 

 ) لألطال  فدط (  الثمرة البازٌدٌة لفطر كالفارٌا

  Family : Hydnaceaeالعائلة الهٌدنٌة : 

حٌث تككون حوامكل  Tooth fungiعلى افراد رذه العائلة بالفطرٌات ذات األسنان  قٌطل       

بالطبدكة الخصكٌبة وتتجكض إلكى  ًبازٌدٌة تتمٌز بوجود اشواك أو بروزات شبٌهض باألسنان تمطك

فً الشكل فهً أما ان تكون شحمٌة شبٌهض بفطرٌات عكٌ   األسفل   وتتباٌن ثماررا البازٌدٌة

المرات أو تكون مرجانٌكة فتصكبح أكثكر رخكاوة ورالمٌكة مكن مثٌالتهكا فكً العائلكة الكالفارٌكة   

مكن اشكهر األجنكا  فكً ركذه العائلكة حٌكث  Hericiumورٌرٌسٌام  Hydnumوٌعتبر الجن  

 تسبت أنواعها المختلفة عفنا لألخشات   

 ) اطال  فدط (  Hydnum repandumبازٌدٌة لفطر الثمرة ال



 

 أطال  فدط ) ٌؤكل (  Hericium erinaceus عرف األسد الثمرة البازٌدٌة لفطر          

 

 Family : Polyporaceaeالعائلة البولٌبورٌة :

وتسككمى أفرادرككا بالفطرٌككات ذات  تعككد رككذه العائلككة مككن أكبككر العوائككل لرتبككة االفٌلوفككورات     

 ) مهمة ( : تمتاز   معظم الفطرٌات التً تدع تحت رذه العائلة  Pore fungiالثدوت 

تككون ثمكار بازٌدٌكة ذات حجككم كبٌكر نظكرا السككتمراررا فكً النمكو سكنة بعككد أخكرى فهكً امككا -5

 حولٌة او معمرة   

تكون طرٌة فً بداٌة تكوٌنها ولكنها عند الن ج تصبح صكلبة شكحمٌة او جلدٌكة او خشكبٌة -2

   من ارم اجناسها فطر الجانودرما  او فلٌنٌة التركٌت 

 

 



 

 

 (  لألطال )  الجسم الثمري للجانودرما

 

 

 



  Fungus-Plant associationsنبات  -تصاحبات فطر

 Mycorrhizaالماٌكوراٌزا 

 

تصددداحك تكدددافعً ٌجمددد  بدددٌ  جددد(ر    Rhizaفطدددر    Mycoٌقصدددا بالمددداٌكوراٌزا           

 نداما  9>>5الفطرٌات وج(ور النباتات وٌعا العالم فرانك اول م  وصد  ذد(ا التصداحك  دام 

الحظ  عى ج(ور الصنوبرٌات . وبعا ذ(ا التارٌخ باأ اذتمام الباحثٌ  وتعاظم فً ذ(ا المجال ال 

مالحظة تفوق النباتات سٌما فً الوقت الحاضر . ٌعوا سبك األذتمام المبكر بالماٌكوراٌزا الى 

المصابة بفطرٌات الماٌكراٌزا  عى نظٌراتها السعٌمة اي خالفا لمدا تظهدرا األصدابة بالفطرٌدات 

تقسم الماٌكوراٌزا  عى اساس العالقدة التركٌبٌدة بدٌ  الفطدر وجد(ور النبدات العا دل الممرضة . 

   مهمة   الى ثالثة أنواع 

  غالفا فطرٌدا سدمٌكا جٌدا ٌتكوبتتص   Ectomycorrhizaالماٌكوراٌزا الخارجٌة :  -5

 التكش  ٌحٌط احاطة تامة بج(ر العا ل . 

تتص  بإختراق الفطدر لخالٌدا العا دل اي  Endomycorrhizaالماٌكوراٌزا الااخعٌة :  -6

 ٌحٌط بالج(ر .تنمو ااخعها وال تظهر غالفا 

فٌهدددا ٌددتم أختددراق الفطدددر  Ectendomycorrhizaالمدداٌكوراٌزا الااخعٌددة الخارجٌددة  -7

لخالٌا ج(ر العا ل وتكوٌنه غالفا فطرٌا ضعٌ  فً تكشفه حدول الجد(ر وبهد(ا الوصد  

 ٌكو  ذ(ا النوع جامعا لصفات نو ً الماٌكوراٌزا آنفً ال(كر . 

 

 الماٌكوراٌزا الخارجٌة تتمٌز بما ٌأتً:

 hartigوجوا الخٌوط الفطرٌة مدا بدٌ  خالٌدا الجد(ر مكوندة مدا ٌعدر  بشدبكة ذدارت   -5

net   نسبة الى العالمRobert harting  . العالم األبرز فً بٌولوجٌا الغابات 

ور المغ(ٌة لعنبات   (م  األنسجة الفطرٌة التً تغطً الج Mantleتكو  اٌضا غال   -6

النبددات .ٌعمددل ذدد(ا  -ٌختعدد  الغددال  فددً السددمك والقددوام والعددو  حسددك تشددكٌعة الفطددر

الغال   عى زٌااة المساحة السطحٌة لعج(ر وذً  امل حاسم فً األمتصدا  وتدياي 

 الى تغٌرات مظهرٌة فً الج(ر ٌياي الى تشعبه . 

ة وتشدكل فددً الغالدك اشددكال تتصدل بدالغال  حددزم مد  الخٌدوط الفطرٌددة تمتدا فددً التربد -7

(ات قارة  الٌة  عدى األمتدااا فدً التربدة وفعالٌدة  الٌدة فدً  Rhizomorphsج(رٌة 

 األمتصا  . 

تتكو  المداٌكوراٌزا الخارجٌدة  عدى النباتدات الخشدبٌة مد  الشدجٌرات الدى اشدجار الغابدات      

مكوندة لهدا فتزٌدا  د  كالبعوط والصنوبر والٌوكالبتوس والصفصا  وغٌرذا . اما الفطرٌات ال

 نوع تعوا باالساس الى الفطرٌات البازٌاٌة و اا قعٌل الى الفطرٌات الكٌسٌة .  8444



 

   لألطالع  شكل ٌوضح شبكة ذارت   حول خالٌا القشرة والغال  ال(ي ٌغطً الج(ر

 

   لألطالع    الماٌكوراٌزا الخارجٌة وتكوٌ  الغال  حول الج(ور        

 Vesicularتسدددمى اٌضدددا بالمددداٌكوراٌزا الحوٌصدددعٌة الشدددجٌرٌة الااخعٌدددة : المددداٌكوراٌزا 

Arbuscular Mycorrhiza ( AV)   ًمهمة  او الماٌكوراٌزا الشجٌرٌة . تمتاز بما ٌأت   

كثٌددر التفددرع ااخددل خالٌددا قشددرة الجدد(ر    نددا  Arbusculeتكددوٌ  تركٌددك شددجٌري  -5

وصول الفطر الى ااخل الج(ر ٌنمو فً البااٌة مدا بدٌ  خالٌدا القشدرة لكنده سدر ا  مدا 

ٌخنرق جاار الخعٌة لٌنمو ااخعها وفً ذ(ا الحالدة ال ٌحصدل تمزٌدق لجداار الخعٌدة وال 

قاة وٌنشدأ حٌدز لعغشاء الخعوي   لك  األخٌر ٌنبع  لٌغع  الفطر حٌث تترسك مواا مع

ااخل الخعٌة ٌمن  التماس المباشر ما بٌ  ساٌتوبالزم الفطر وساٌتوبالزم النبات العا ل 

  وفدددً الوقدددت نفسددده ٌسدددمح باالنتقدددال لععناصدددر الغ(ا ٌدددة بدددٌ  الطدددرفٌ  . التراكٌدددك 

ٌومددا . ا  ذدد(ا التركٌددك  58الشددجٌرٌة تمتدداز بانهددا قصددٌرة العمددر ال ٌتجدداوز  مرذددا 

 ممصات التً تكونها بعض الفطرٌات الممرضة ااخل خالٌا العا ل . مشابه اساسا لع

وذً تراكٌك رقٌقة الجارا  معٌ دة بدالمواا الشدحمٌة تتكدو   Vesiclesالحوٌصالت :  -6

 ااة فً المسافات البٌنٌة   الوظٌفة االساسٌة لها ذً الخز  وٌمك  ا  تقوم بوظٌفدة 

 تكاثرٌة لعفطر . 



خالٌا تكدو  معتفدة او  قاٌدة تتكدو  فدً التربدة  Auxillary cellsالخالٌا المسا اة :  -7

 ووظٌفتها غٌر معروفة الى حا اال  . 

تنشددا ذدد(ا العالقددة التعاٌشددٌة بددٌ  فطرٌددات تعددوا الددى صددن  الفطرٌددات الالقحٌددة رتبددة      

Glomales  وجدد(ور العاٌددا مدد  النباتددات المزرو ددة والبرٌددة . وذددً شددا عة جدداا بسددبك قددارة

ة لها  عى أستعمار ماى واس  م  النباتات الخشبٌة والعشبٌة التً تعدوا الدى الفطرٌات المكون

 . مجامٌ  تصنٌفٌة كثٌرة 

 

 

 التركٌك الشجٌري   لألطالع                   

 

 شكل ٌوضح الحوٌصالت   لألطالع               

حٌددث تكددو  تراكٌددك  : مجمو ددة وسددطٌة مدد  المدداٌكوراٌزاالااخعٌددة  –المدداٌكوراٌزا الخارجٌددة 

ماٌكوراٌزا خارجٌة نمو(جٌة لك  الغال  ٌكو  خفٌفا او معداوما والخٌدوط الفطرٌدة فدً شدبكة 

 ذارت  تخترق خالٌا القشرة فً الج(ر . وم  نضوج الباارة تستبال بماٌكوراٌزا خارجٌة .

باتدات امدا الن Wilcoxinaالفطرٌات المكونة له(ا النوع ذً فطرٌات كٌسٌة تعدوا الدى الجدنس 

 فتشمل المخروطٌات واألشجار النفضٌة فً البساتٌ  والمواق  المحترقة م  الغابات . 



تنتشر فطرٌات الماٌكوراٌزا فً كل أنواع التدرك وفدً مداى واسد  مد  النظدام البٌ دً ٌمتدا     

لٌشددمل البٌ ددة الصددحراوٌة واالسددتوا ٌة و بٌ ددة الغابددات و البٌ ددات الما ٌددة و كثٌددرا  مددا تتواجددا 

رٌات الماٌكوراٌزا فً التربة الغنٌة بالعناصر المعانٌة والمااة العضوٌة وتكو  كثافة الفطر فط

أكبر فً النباتات النامٌة فً المناطق المعتالة وذناك أالة قعٌعة حول إمكانٌة تكوٌ  مستعمرات 

         ماٌكوراٌزٌة فً الترك الجافة  وتنمو أٌضا  فً المزارع الما ٌة والترك الغاقة .

 

 

 شكل ٌوضح الفروقات بٌ  الماٌكوراٌزا الخارجٌة والااخعٌة   مهم  

   

  مهمددة : أذددم وظددا   فطرٌددات المددااٌكوراٌزا لعنبددات والتربددة ولألحٌدداء المجهرٌددة ا خددرى    

 تعااا فقط   

تعمددل  عددى تحسددٌ  تركٌددك و خددوا  التربددة مدد  خددالل إحددااث التغٌددرات  المدداٌكوراٌزا -5

وذد(ا  Glomalinالفٌزٌا ٌة والكٌمٌا ٌة والباٌولوجٌة بواسطة افرازذا مااة الكعومالٌ  

تعا م  المركبات البروتٌنٌة التً تعمل  عى لصق اقا ق التربة فٌما بٌنها أضا  كما ا  

ل الفطري باقا ق التربة  ك(لك وجا ا  ذناك % م  ذ(ا المااة تعمل  عى لصق الغز4>

مركبددات أخددرى تفرزذددا المدداٌكوراٌزا تعمددل  عددى تحسددٌ  تركٌددك التربددة مثددل مركددك 

Polysaccharides الدد(ي ٌسددا ا فددً لصددق اقددا ق التربددة مدد  بعضددها الددبعض ممددا 

 ٌزٌددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددد  قابعٌتهددددددددددددددددددددددددددا لالحتفدددددددددددددددددددددددددداظ بالمدددددددددددددددددددددددددداء . 

اور مهددم وكبٌددر فددً تجهٌددز النباتددات بالمغدد(ٌات الكبددرى كالفسددفور    لعمدداٌكوراٌزا -6



النتروجٌ    الكبرٌت وبعض العناصر الصغرى مثل النحداس والزندك   حٌدث انهدا تمكد  

ذ(ا النباتدات مد  امتصدا  الفسدفور أضدعا  مدا تمتصده النباتدات غٌدر المصدابة بفطدر 

بعداة آلٌدات منهدا إفدراز أندزٌم  أ  امتصدا  الفسدفور مد  قبدل الفطدر ٌدتم  الماٌكوراٌزا.

Phosphatase  م  قبل خٌوط الفطر ال(ي ٌعمل  عى إ(ابة الفسفور العضوي وتحوٌعه

ال(ي ٌعمدل  Hydroxy acidsإلى صور جاذزة لالمتصا  م  قبل النبات وك(لك إفراز 

 عى مسك  ناصر الكالسٌوم والحاٌا وااللمنٌوم تاركا   نصر الفسفور (ا با  فدً محعدول 

 .تربة ال

 عى زٌااة نشاط البكترٌا الم(ٌبة لعفوسدفات نتٌجدة لعالقدة تبداال المنفعدة ذد(ا بداورا  -7

 ٌددددددددياي إلدددددددددى زٌدددددددددااة تركٌدددددددددز الفسددددددددفور الددددددددد(ا ك فدددددددددً محعدددددددددول التربدددددددددة .

تقعٌل اإلصابة بالمسببات المرضٌة التً تنتشر فً تربة الج(ور وقا فّسدر كثٌدر مد   -8 

لٌددات  دداة توضددح طرٌقددة الحماٌددة التددً توفرذددا البدداحثٌ  اور المدداٌكوراٌزا مدد  خددالل آ

لععا ل النباتً ال(ي تستعمرا إحاى ذ(ا ا لٌات تتمثدل فدً إحدااث المنافسدة بٌنهدا وبدٌ  

المسببات المرضٌة التدً تنتشدر معهدا فدً التربدة وتكدو  ذد(ا المنافسدة  عدى المركبدات 

لٌات األخدرى لحماٌدة الكٌمٌا ٌة التً تفرز م  قبل النبات و عى المااة العضوٌة وم  ا 

النبات والتً توفرذا فطرٌات الماٌكوراٌزا ذدً السدٌطرة  عدى الكثافدة السدكانٌة لألحٌداء 

المسببة لألمراض م  خالل المنافسة  عى مواق  اإلصدابة فدً جد(ور نبدات العا دل حٌدث 

 تأتً المنافسة نتٌجة الكثافة العالٌة لخٌوط الفطر التً تستعمر نسبة كبٌرة م  المجموع

 الج(ري مقارنة  باألحٌاء األخرى المرضٌة.

المساذمة فً تاوٌر العناصر الغ(ا ٌة م  خدالل الحصدول  عدى  ناصدر غ(ا ٌدة مد  األحٌداء -9

 المجهرٌة الرمٌة .

 نقل المواا الغ(ا ٌة م  النباتات المٌتة الى النباتات الحٌة .-:

 .تثبٌط نمو النباتات غٌر العا عة المنافسة لعنبات العا ل-;

المحافظددة  عددى مددوارا العناصددر الغ(ا ٌددة مدد  خددالل وصددول الخٌددوط الفطرٌددة الددى مندداطق ال ->

 تصعها ج(ور النبات .

    

 

 



 Fungal Associationsتصاحبات فطرية 

   Fungal algal asscociations ( Lichens)طحلب  -أوال: تصاحبات فطر

 

هيييا ة تيييل ة  ين يييل يييي م ي ييير ك  يييا  ونيييف رت ييير      رتو ييي م رت  ييير   : األشننن ات      

Mycobiont   يير   رت   رةييأ      نيير وييم راة يي ة رتىيي أرا  نييو رتيليي ة رت يي  ا رتيي    ونييف 

 .  Photobiont ر  رتو  م رت   ا رت ةنيا 

 وع  ج أ  الق ت ة  ين ل آكرى يا رت ي عل , ةة رأ را ل ت   له  ةييأ   ةةريرؾ  نيو      

لة  وكةنؾ  م رة   ه  رتو  لل ته   ةعةير    ل ت ة ل يةق  ةع و رسو َ  نو   نل      ةأتؾ وم 

اسيي   ةريل   ل   و يم ر ةي رهي  وجو  يل رسم رتجلس  رتلي   .  نوي   م راسيم   ي م تن  ير 

 .   Lichinous Fungiك رل وم رت  ر  ت ها رت  ر  ت را ل ل 

جلس , ةع أ رتؽ تي ل رتعظوو وم  011ل   ةع أ آل نر وم   00111ة م را ل ت ة رتا       

 تيل % ( رتو رت  ر  ت رت  سي ل  ةعيرؾ را يل ت ييا هي   رتة 01) ر نر وم  رت  ر  ت را ل ل

 ت ييم يييا قن ييف وييم رتةيي فت ةعيي أ رت  ر يي ت رتييو رييلؾ  Ascolichensي ا ييل ت رت  سيي ل 

ر  ةع أ رتو  Basidiolichensرت  ر  ت رتي ز أ ل  ةيع  ت  ةسوو را ل ت ي ا ل ت رتي ز أ ل 

 ف ة جييأ ر ييل ت .  Deuterolichens ييل ت رتل قرييل رييلؾ رت  ر يي ت رتل قرييل يةعييرؾ ي ا

  ر  ت رت ر  ل . ةع أ تر  ؾ رت 

 62 يا وعظم رتة فت ةةر ة  ي ر  ت وكةن ل وع ل س رت ةن  .  كص رتو ةأ رام       

جلسي   Chlorophyceae   0ولهي  ةعي أ تن ة تي  رتك يررة  01جلس  ةنيا يا را ل ت , 

 Xanthophyceae جلس  رةأ وم رت ة ت  رتري ررة  Cyanobactreriaوم رتس  ل ي ةر   

. ةةرييؾ رتؽ تي ييل رتعظوييو وييم را ييل ت رلهيي  رة أ ييل رتكن ييل  نييو رم قن ييف ولهيي   ة تيي  ك   ييل 

Filamentous algae  عييأ رت ةنيي  راك يير   .Trebouxia  رت ييرؾ رتةون نييا رت يي  ع يييا

 را ل ت رت   ف  سة  ع رتلو  يوعزف  م رت رؾ رت  ر  . 

 ت  ييا يعيض رتةي فت قيأ  ظهير را يم رت ة ت  رتلو  يوعزف  يم رت  ر ي ضيوىأ ر يع     

(  وييم  Joint thallus)  Chimeras جيي أ   نيير وييم  ةنيي   هيي  ويي   عييرؾ ي ت يي  و ررت 

رتل ة ل رت ظ   ل  ى م رت رؾ رتةون نا يرلع ؼ ر ه يل سه يعون ل رتيل ة رت   ا يا ة م  ةرف 

.  يه ر ة  م رف ل ت  رت رؾ رت  ر   نو ه ر رتؽ رة ي ر ىل رتةروم  ل أرر  م  ر ق رتة  ف

 ر   ةرييف  نييو ؼ ر ييه وييم رت ييرؾ رت ةنيييا  Biotroph ييي را  ييم  يي  م ةييا يةؽ  ييل ة   ييل 

 ) ي رس ل وور ت  رسنه  رتو أركف رتكال   رت ةني ل ( . 

نوييل جييأف ويي  ر ر   لييت هيي   رتعالقييل هييا ةع   يي ل ر  ة  ييف ول ييي  . يوييم ل ة ييل  ةعيي          

وع  رتىأرا  نو رتةع وف وع رتي  ل ة ث قأ    ف ر  ولهو  يو رأ  ,  و  رتو  ل م   لهو   وةن  م 

رم ر  وييم رتو يي ل م ف   يير رتو يي م راكيير . وييم ل ة ييل ن ل ييل  يييأ  رم رتو يي م رتوليية  تنويي رأ 



رتع   ل ه  رس ر تنو  م رت  ر  رتي    سيكر  تنةري ف  نيو رتوي رأ رتع ي  ل وليه ة يث رم 

 يو رأ  يا رت ي عل , إف رم رتو  م رت  ر  ف  ةو م وم  ت  .  رتو  م رت ةنيا  و م رم  ع  

 

 )  مهمة ( أهم مميزات هذه العالقة التعايشية 

 م رتو  م رت ةنيا   ىأ ي سةوررر رتكال   رتى  ول ي تةر    رت   ا , ت له  ةؽني   نيو هي   -0

 رتو  نل وم كالف   م وعأف ة ت أ  ته   رتكال      ق وعأف ةن ه  .

 يم   سة ي ؾ      سير  م رت ر   رت  ير  ييا رتؽ تي  هي  رتي     ي م جسيم    ني ت س را-6

  ر  ه رتولة  تنو أا رتع   ل . 

رم رت ةني  رتو ي ر  يييا را يم ر ر ةييم  زتيه يو ييرأ  يي م لوي     يي م رسير  وويي  هي  أركييف -3

تييه رتويي ة  را ييلل . ت ييم نوييل ةعيي    يييا را ييلل , ييي ت  ر  ةوييا رت ةنيي  وييم رتج يي ؾ   يي ير

 رتعل رر رتوعأل ل وم رت س  رت   ةلو   ن ه را لل , ي لو    ير رت ةن  تل سه  تن  ر رتوي رأ 

رتع   ل رتةا    له  يا  ون ل رتيل ة رت   ا .  وي   م  جي أ  ةيأ رت ة تي  رتك ير رتوزرقيل 

 ييل ت رآلر يي ل  ةيي ت يييرص ةني ييت رتلةيير ج م رتجيي   و وييال ييي ت   وييف  ويي   ةرييف يييا را

 رت ةن  راك ر . 

رم رت  ر  ت رتو  لل تأل ل ت ةع أ ييا رتؽ تي  رتيو  يعيل رت  ر ي ت رت  سي ل , ر  رم لريؾ -0

رت  ر  ت رتوسجنل ته   رت عيل و  لل تأل ل ت .  وع قأرا ه   رت  ر ي ت  نيو رتة ي نر ية ي  م 

عل   م لو ه  ي ياة ري رغ ةلة ر وم  جس وه  رتنور ل  يأ   له  ف ةوةن  أ رر وسةىال يا رت ي 

ل  ي  ويم رت  ر ي ت  61 وي   عي أ ةي رتا  ة ةىأ رالظول رالز و ل تةةن ف رتور يي ت رتوعىيأا . 

 رتو  لل تأل ل ت رتو رت  ر  ت رتي ز أ ل . 

وع  م  أأ  ل ر  رت  ر  ت رتو  لل تأل ل ت  ينػ رآلآلؾ ي م  أأ  ل ر  رت ة تي  رتو ي ر ل -5

رتي     جيأ  Trebouxia        رت ةن  راك ير رت ة يأ رتكن يل ل   , ر نره 011ف  ةعأى 

 .  Cladoniaيا رتول  ق رتى ي ل  رتجين ل ي وله  جلس را م رت   ع 

 

 الطبيعة والموطن 

يا لو ه  ظر ؾ رتير أا  رتي  يل ؼ ير رتون نيل  راوي  م رتر ييل قن نيل  ة  ف را ل ت          

رتو يير .  ةؽ ييا يعييض رةة  ج ةهيي  ر ةويي أر  نييو رت سيي  رتل و ييل  ن ييه .  تال ييل ت رتىييأرا  نييو 

رسيية   م ويي ر م ي   ييل وكةن ييل ) رييك ر جييرأرة , جيي    را ييج ر ,   ررق لي ة ييل , ةيير  , 

 رسييعل رالة يي ر يييا رتعيي تم .  ة وييم  سييي    تيي  وع  ييةه  سيي رةف رتيةيي ر ...رتيي ( وويي  جعنهيي  

 رتة  ين ل   رق ة  نره  رت   ةا  وى  وةه  تنة رؾ يا أرج ت رتةرررا  رتر  يل .

 



 ةىسم را ل ت  نو رس س رتو  م رت ي عا رتو كوسل وج و ع :

0- Saxicolous رتةا ةلو   نو رترك ر رتجرأرة يا رتول  ق رتي رأا .  ل ت:  ها را 

6- Endolithic . ها را ل ت رتةا ةلو  أركف رترك ر ر  رتةرر    راسولة ل  : 

3- Terricolous ل ت رتةا ةلو   نو س ت رتةريل .: ة وف  ف رف  

0- Corticolous  ة م را ل ت رتةا ةلو   نو ج  ر را يج ر ييا رتولي  ق راسية ر  ل :

 يه راسة ر  ل .  

5- Folicolous . ة م را ل ت رتةا ةلو   نو را ررق رتلي ة ل يا رتول  ق رفسة ر  ل  : 

 

 المظهر الخارجي للثالوس :

يا ر   ته   رت رله  يها   أا يني م روي أ  ر  رك ير روي أ  ,  ةظهر رف ل ت ةؽ  ررت       

 قأ ة  م ي ت رم  كرى زره ل ) رر ر, يلا , يرةى تا , رةور ( .  ةىسم  نيو رسي س وظهرهي  

   ي عل  ةر ته  ي س  رتلو  رتو :

 ظهيير رتنيي ت س را ييلا ي يي ف ق ييرا رق ىييل   Crustos Lichens :   ييل ت ق يير ل  -0

ة رتس نا وله يىي ا يسي ت  سي  رتلوي  ) ونيف رتريك ر  رتةريو وليس ل   ةرف رتجز

 قنييؾ را ييج ر ( ر  ف  و ييم يريينه  ييم رت سيي  أ م ةة  وييه .   يييأ  سيي ت رتنيي ت س 

 . areolesوىسو  يوس ة ت رؽ را سأرس ل رت  ف ةعرؾ ي ت ست 

ة  م  رت ني ت س وليسي  ,  ير ض   ييه رت رقيل  Foliose Lichens : ر ل ت  رق ل  -6

, س ةه رتعن   و رص  ين م رو أ  ر  رك ر روي أ   سي ةه  Like leaf ل رتلي ة

رتس نا ري ض رتن م   ةرف ي س  رتلو  ي س  ل ةر    وؤتيؾ ويم ه   ي ت ة يه ر يي   

رتةيا ةلةهيا له  ةهي  رتةيرا يةر  ي  قرريا  rhizinaeةعرؾ ي تــيـ  Rhizoidsرتج  ر 

رت  ف .  ةونف ر ي   رتجي  ر ر  ي ة روةري ص ي يال  يم رتوسي  أا ييا ةني يت رت يم 

  نو  س  رتلو  , ةةرؾ ة ي ت رتن ت س ي  له  ةرا  ولةل ل لة  را نو . 

 ها  رت ني ت س وعىيأ جيأر  ن ير  Fruiticose lichens  ل ت رتنور ل ر  ) رتع ي ل (  -3

 يير   ير  ييه  يير   ل ر  رسيي  رل ل رت يي ف ت لييه ؼ يير وةو ييز رتييو سيي ة م ظهيير  رتة

 Flat ي لا   ةرف ي س  رتلو  ) ج    را ج ر  رترك ر ( ي س  ل قرص وليس  

disc  . .  ة  م  رت رت رم زره ل ؼ تي 

 . Squamous lichens: ونف را ل ت رتةر   ل ر   ف ن ل  ل ركرى  -0

 



 

 تأل ال  ()  ر ل ت ق ر ل

 

 

 ) تأل ال  ( ر ل ت  رق ل



 

 ) تأل ال  ( ر ل ت نور ل

 

 ) مهم (التركيب الداخلي لألشن 

 نوف جسم را م ل   وم رت   را راة    يل ة يث  ةرةي  رت ير   رت  ير   رت ير   رت ةنييا 

  ل ت رسةل أر رتو ةر  يه  رتأركنا رتو وجو  ة م :ةىسم رايا  يى ت وةو زا . 

:  هيا  رت ني ت س يسي   ييا ةع ي ه  رؼنيهي  ويم وةج لسل رتةر    رتيأركنا  را ل ت -0

ل   را ل ت رتى ر ل ,  ةر   رتن ت س ييا هي   را يل ت ويم  ةنيل و   يل ويم رتك ي   

رت  ر ييل , ةةيي ز  كالتهيي  كال يي   ةني ييل يريي را ؼ يير ولةظوييل   تيي  يييا ويي أا ي ل ييل 

 ج الة ل ل ررنه  وم رت  ر .

 هييا را يل ت  رت رتنيي ت س رتوعىييأ جييأر ر   :لسييل رتةر  ي  رتييأركنا رف يل ت ؼ يير وةج  -6

 جي أ رت يرؾ رتةون نيا ) رت ةني  ( ييا ول ىيل   ةو ز   أا رتو رريعل ولي  ق  لةرير

 وةأأا وم رتن ت س .  ه   رتول  ق ها :

 

رت رق ييل وييم  رتك رج ييل   هييا رت يىييل رتعن يي  رتسييو  ل Upper cortexرتى ييرا رتعن يي  :  -  

ةة  م وم ك    ي ر ل  ن  ل رتررؾ .  و م رم ةةويف كال ي  رت ة تي   م ن ت س را

 رتك ر رتوزرقل يا لى    نو رتس ت ر  ةةةه ةسوو س   ت أ   . 

 هييا رت يىييل رتةييا ةنييا رتى ييرا رتعن يي   ة يي م ينيي م  Algal zoneتول ىييل رت ةني ييل : ر -  

تك ير رتوزرقيل  ك ر     ك ر وزرق  ة جأ رتكال   رت ةني ل تن ة ت  رتك ر ر  ر

, ةونف ه   رتول ىل و قع رتيلي ة رت ي  ا  و و را يا رتك    رت  ر ل رت أ أا رتة  ي  



يييا را ييم  يييا يعييض راليي ر   و ييم والةظييل  جيي أ ووريي ت رت  يير أركييف رتكال يي  

 رت ةني ل يا ه   رتول ىل .

 م ةة ي ها   سع ول ىل يا رتني ت س  ةةةيف و قعي  ور ز ي  ي يه ,  Medulaرتلك   :  - ت

ة م وس ي ت ي ل يل وم ك    ي ر ل وة  ي ل أ م  ة  م  ك ت ل وم رتكال   رت ةني ل , 

 ر  يررؼ ت  ن را . 

رتةييا ة يي م ة ييم رتول ىييل رتسيي نو وييم جسييم رف ييم  Lower cortexتى ييرا رتسيي نو : ر - ث

وة وييل  ةلييةظم ي هيي  رتك يي   رت  ر ييل ي يي ف  يىييا ي يي ف لسييجلو يي يهل تنسيي ت رتعنيي   

( ةنيت را م  rhizinaeرتة   ل  ةرسف وم س ةه  رتس نا ر ي   ج  ر )   نق  ن ه  

 نو  س  رتلو  .  ة ةىأ يعض  ل ر  را ل ت ه   رتول ىل  ةةف وةنه  ري  ةل رق ىيل 

ر  رتني ت س  Hypothallusوم رتك     ةيع  تي    ريؾ رتني ت س ي ليه ني ت س ةةةيا 

 رف ل ت رتى ر ل  را ل ت رتنور ل . ي قأ رتى را رتس نو  و  يا 

 

 

 ) و ن   (  رتةر    رتأركنا تن ت س را م

 

 

 

 



 يظهر ثالوس بعض األش ات تراكيب خضرية خاصة م ها :

 ها  ي را  م ةرر    ة يه رتنى   ةعوف  ةرر     Breathing poresنى   ةل س ل  -0

 ييل ت  ة جييأ يييا رتسيي ت رتعنيي   وييم را يييا رتنيي ت س aerating structuresةه  ييل 

 رت رق ل    ت  يعض وم رتنور ل .

 ي را  م رلة  ك ت رؽ را ة يه رتعىأ ة جأ  نو رتسي ت  Cephalodiaس   ت أ  ت :  -6

رتعن   تيعض را ل ت , ة ي م رينيل  يني م أر يم  ةةةي    نيو  ةني   كةنيؾ  يم 

 رت ةن  رتو ج أ يا يى ل رتن ت س .

 هييا  ييي را  ييم ةجيي   ؾ   سيي ل رت يي ف ر    ي ييل  Cephellae:  رتةجيي   ؾ رت  سيي ل -3

رت  ف أق ق ة جأ  نو رتس ت رتسي نا تييعض رف يل ت رت رق يل  ةوةي ز ي لهي  وةيأأا ر  

 وة  ل ية ي ت وو زا . 

 

 

 ) و ن   (    ف    ت رتك    رت  ر ل ةة   يكن ل  ةني ل ي توجهر رفت ةر لا     

  رتس ر أرت رتةا ةةةرر وم رتس ت رتعن   تأل م                 

 

 

 



 ل ت ك ر   ي ال  م رتة  نر رتك ص ي ف وم رت رؾ رت ةنييا  رت يرؾ رتة  نر : ةة  نر را

 رت  ر  .

 

 التكاثر الخضري :  -1

 ةم ي ر ىل ةجزؤ رتن ت س رتو ق ع يع روف ي ز    ل ر  يو ت  ة س  راجزرة رتىأ ول وله         

 ت رتى عل  نو رتو ي ل م رت ةنييا  رت  ير  ي لهي  سيةلو  رتيو ني ت س جأ يأ .  هي   ,  ر ر  ةة

رت ر ىل       رق رتة  نر ييا را يل ت .  وي   يةم رتة ي نر رتك ير  ييا يعيض رت يل ت ية ي  م 

 Soridiaةرر    وأ را رؽ را رو أ ل رتن م  نو رتس ت رتعني   تنني ت س ةعيرؾ ي تسي ر أ   

 رت رةأ  نو كن ل  ةني ل ر  ر نر وة  ل يك    ي ر ل .  Soridium  ةة   رتــ 

ةلة  رتس ر أ   يا رتول ىل رت ةني ل وم رتن ت س  ةلأيع يعأ ة   له  رتو ك رج رتى را رتعن         

 ي ل ر ف  ف وله   م جسم رتن ت س  رلة  ره  ي تر ي    رلي ةهي  ةع يا ني ت س جأ يأ .    نيق 

 نو را أرأ رت ي را تنس ر أ   رتو ج أا  نو س     Soredial dustور نت ؼي ر س ر أ  

را ج ر .  ةة  ؾ رتس ر أ   يا يعض رتة فت أركف ةرر    وةكررل ة يه رتينررت ةسيوو 

 .  Soreliaس ر ن   

رتةيا هيا  Isidia و   ةم رتة ي نر رتك ير  ييا ني ت س رت يم ية ي  م وي   عيرؾ ي فسي أ         

  ؾ  نو رتس ت رتعن   تيعض را ل ت  ةةر   وم ه    ت ق ر ل ةرر    يس  ل وة ر ل ةة

ةؽ  ررت يا رت  ف )  ر  ل , ةر ي  ل , ةة   يعأأ قن ف وم رتكال   رت ةني ل  ةظهر رفس أ   

(  ة يي م ؼ تييي  ينيي م رييي ض ر  رويي أ  ر  رك يير ,  cigar like ر  ييل ر   ييي هل ي تسيي   ر 

 س جأ أ .  ي ل ر ف  ف وله   ريل ةه  ةع ا ن ت 

 

 تكاثر الطرفين الطحلبي والفطري :

 ة  نر رت رؾ رت ةنيا ةس   ر ىل ة  نر رتوجو  ل رتةرل   ل رتع  أ ته  س رة   م  عي أ      

تن ة ت  رتك ررة ر  رت ة ت  رتك ر رتوزرقل . رتة ف ل سه وع رت رؾ رت  ر  ي له س ة  نر 

را يييل ت رتل قريييل ف ةظهييير رتة ييي نر رتجلسيييا يييي ت رق رتوو يييزا توجو  ةيييه رت  ر يييل  نيييو رم 

 ت  ر  ةه  . 

 

 

 

 



 ) مهمة (األهمية األقتصادية والبيئية لألش ات 

يعض رل ر  را ل ت ر تةل تأل ف  ةعةير وريأر  Soures of Food: ورأر تنؽ رة  -0

ؼ ر ا تأللس م يا  جزرة وكةن ل وم رتع تم ك رل ييا رت  يي م .  وي  ةسيةكأم رلي ر  ويم 

رتيي    عيي   يييا رتوليي  ق رتى ي ييل   ك رييل رترليي  را ييل ت  وريي أر ؼ ر  ييل تنة  رليي ت

 رت ي ه ي تل أ .  Licheninي ر ه  ؼل ل يو أا رتن ل م 

 ييل ت توع تجييل روييررض رسييةكأوت  ليي ر   ن ييرا وييم را Medicinal rol: أ ر  يييا  -6

عالجيا  عي أ رتيو وكةن ل قيف ظه ر  نم رت   رتةأ ث  ة  ر رتأررس ت رتو رم رانر رت

ي ف  يل رتو رلة ج رلي ر  ويم رتو ي أرت رتة   يل ويم ركرى . لو أا رتن ل م  و رأ يع ت

 وأى  رسع وم رف ل ت .

رتي   ي ةةي أ  ويع  Co2 ل ت ؼي ز  لة   م ةل س را Ecological role: رتأ ر رتي  ا  -3

وع   روف رتو ة    م ة وض رت ري ل   رت    عوف  نو إ ريل س    رترك ر ت   م 

 يل ت رت رق يل  رتةزرز ي ت رتةيا رتةج  ل رفكرى  يىل رق ىل وم رتةريل ةلوي   ن هي  را

 عىيه  ظه ر رتوج و ع رتلي ة ل راكرى ,  يهي   رت ر ىيل ةةةي ف رتريك ر رتجيرأرة ويع 

 رتزوم رتو ؼ ي ت ,  و  ةنع  را ل ت  ورأر تنلةر ج م  نو رتةر  رتوة  م  ةأ ن  . 

ةسييةكأم يعييض را ييل ت يييا رييل  ل رتريي ي م  Industerial role: أ ر رييل  ا  -0

ريؽل رتنةو س ) رييؽل    ي ل ق  أ يل  ف رتع  ر ,  و  ةسةكأم  ور أر تألري غ ون

ة و  ل (  ريؽل را ر ف رتةا ةسةكأم تريػ رتري ؾ  رتةر ير  وي  ةسيةكأم يعيض 

  ل ت يا أي ؼل رتجن أ  يا رل  ل رت ة ف  رتي را . را

 يل ت أ رر وهوي  ةنعي  را Role as pollution indicators  ر ؾ تنةن ث رتي  ا :  -5

 ة  ييف  So2ييا رت  ييؾ  ييم رتةنيي ث رتي  يا يهييا ةس سييل جييأر تنون ني ت رتؽ ز ييل ونييف 

رتلويي  يييا رتي  يي ت رتلى ييل ؼ يير رتون نييل .  ة نيير يييا  رتوليي  ق رترييل   ل رتون نييل تةعوييف 

ةسيييةكأم ييييا رت  يييؾ  يييم رتوييي رأ رتو يييعل هييي ر   Biomonitors وةةسسييي ت ة   يييل 

 وةي ز ني ت س رت يم رتوعيرض تنةني ث ي  ليه ك  يؾ  يي ةت رتني م رتو ج أا يا رتةريل . 

 لك ض ي ه وعأف رتةر    رت   ا راور رت    ز أ وم يرص يل ة  .   و م  م    م 

ر سي  ةس س ل را ل ت جز  ي   نيو رفقيف , هي     ةةهي  رتع ت يل  نيو ورر ويل رتعل ري

رتؽ ر  ييل رتو جيي أا يةرر  ييز رنر ييل يييا رتجيي  .  هيي ر ويي   ة  ييت يىييأرةه   نييو ورر وييل 

رتلظ  ر رتو يعل ويم رتجي  .  يعيأ ة أنيل رل جي ر و   يف ة يرل يف ييا ر  ررل ي  رر ويت 

را ل ت و رأ و عل ية ث رريةت ؼزفم رترل  رتوةؽ  ل  ن ه  ؼ ر ر تةل تألسةهال  

 رتي ر  . 

 

 

 

 



   Classification of Lichens: تشخيص األش ات 

  ل ت  نو  أأ وم رتر  ت : عةوأ ة ك ص رف      

ريي  ت رتنيي ت س : ةةونييف ي ي عييل رتلويي  ويي  ر ر  يي م  رق يي  ر   ييج ر   ر  نور يي  ,  يي ف  -

  ةجم رتن ت س , ت م رتى را .

رتر  ت رتة  نر ل :  ج أ رت ةأرت رتة  نر ل رتك ر ل ,   ف  ت م رتنوي ر رت  سي ل رم  -

  جأت , ت م راي رغ رت  س ل .

  يل ت ر  ي ت, ةلة  رتعأ أ ويم  لي ر  را ل ل رتر  ت رت  و    ل : ة   م رتور ي ت رف -

ن ل  ل وله  ريؽ ت ةىنف وم  رر رتةعرض ا عل رت وس  سو م يع تل  و م رم ةىةف 

 رتي ةر   . 

رتع  ف رت ةنيا : ل   رت ةني  وي  ر ر  ي م ويم رت ة تي  رتك ير ر  رت ة تي  رتك ير  -

 رتوزرقل . 

 

 )مهم( فسلجة األش ات :

  ى م رت ر   رت  ر  يا رف لل ي ت ظ  ؾ رتة ت ل :    

رت ةنيييا وييم رتةييأن ر رت يي ر آل ييعل رت ييوس   ةيي ي ر رتونجييأ ) جسييم را ييم (  ةو  ييل رت يير -0

  رتج  ؾ .

إوةر ص رتو ة  رتعل رير رتوعأل يل ويم رار ي ل رتةيا  لوي   ن هي  ر  ويم رتعل رير رانر يل -6

 رتون نل تنه رة .

  و  رت ر   رت ةنيا ي ى م ه  رآلكر ي ظ  ة م :

 م ن لا ر  س أ رت  ري م كالف  ون ل رتيل ة رت   ا.ةكن ق رتو رأ رتع   ل و-0

رتج   يا ة تل و  ر ل  N2ة   م راو ل    يعض رتور ي ت رتلةر ج ل ل رتع   ل وم ؼ ز -6

  رت ة ت  رتك ر رتوزرقل . 

 

 

 

 

 

 




