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 Mycologyعلم الفطريات 

تكاثر األنواع المختلفةة و تغذيةطرق وهو العلم الذي يختص بدراسة تركيب وتصنيف   Mycologyعلم الفطريات 

وي ةةتم علةةم الفطريةةات بدراسةةة الفطريةةات الكيةةيطة التركيةةب والتكةةاثر  مةةا الفطريةةات واألهميةةة ايةتصةةا ية ل ةةا 

 د حدا ككيرا ما حيث تركيك ا واجيام ا الثمرية ) الفطريات الككيرة( )المج رية( والفطريات التي بلغت ما التعقي

 

وةد اخذ علم الفطريات في التقدم منذ بداية القرن الحالي وذلك بفضل التوسع في طرق الكحةث العلمةي حيةث تتةعكت 

وما هنا   ع شعك االدراسات في هذا العلم واتيعت آفاة ا اتياعا ككيرا حتى صار ما المتعذر أن يلم عالم واحد بجمي

يكةا  أن يصةكك كةل فةرع من ةا علمةا  حةد  ةيم علم الفطريات إلى عد  ما الفةروع الريييةية إلةى, حيث بدا التخصص

 ميتقال  بذاته واهم هذه الفروع : 

   Fungal ecologyبيئة الفطريات  -1

   Fungal physiology.جيا الفطريات وفييول -2

  Fungal geneticsوراثة الفطريات  -3

   Industrial mycologyعلم الفطريات الصناعية  -4

 الى غير ذلك ما فروع هذا العلم التي تيتجد كل يوم  --------  Medical mycology.علم الفطريات الطكية  -5

 

 تاريخ علم الفطريات:

الغةرا  او  وتعني عة  Mykes مقطعيا والمكونة ما  Mycologyما الكلمة ايغريقيةعلم الفطريات اشتق اسم 

او  راسةةة  ان معرفةةة اينيةةان بالفطريةةات ةديمةةة ةةةدم اسةةتعماله للخكةة  والخمةةر  بمعنةةى علةةم  logos والعرهةةون 

ثم  رست الفطريةات المج ريةة بعةد  ,في بدايت ا على الفطريات الككيرة التي ترى بالعيا المجر ة راسته  اةتصرتو

 العلوم الكايولوجية ايخرى كعلم الخلية وعلم الكيمياء الحياتية وةد استفا  علم الفطريات ما تطور  اختراع المج ر 

 

 ومن اهم العلماء الذين ساهموا في تطور علم الفطريات:

1- Robert Hooke (1635- 1703 هةةو اوم مةةا )  اظهررر رررور الفطريررات ال    ررMicrofungi   فرري ابا رر

Micrographia  رسم علب  اال واغ حيث  1965عامSporangia ر للفطMucor  والسربورات الب ل ر  للفطرر

 .Rose rust المسبب لمرض الص ا على الورد

 

دراسر  لبراا رب الةذي عمةل  مؤسر  علرم الفطريرات Antonio Micheli (1737 -1679)العةالم اييطةالي  -2

و رهن تجريب ا  ان كما  Nova Genera Plantariumنشر اباب  عنوان  1729وفي عام  الفطريات البكاثري 

  فطريات تنبج من سبوراتها ووضع نهاي  للنظري  البي اانت سائ ة  ان الفطريات تنبج من المواد المبفسخ ال

 

3- Linnaeuse (1707- 1778 الذي اعطى )   للفطرياتالبسم   الثنائ  

4- Fries (1794- 1878 الذي )   اهبم   راس  العراه ن ونشر اباSystema Mycologicum  1832عام  

5- Cord (1849- 1809 الذي نتر عدة )مجل ات تحوي الكث ر من تفار ل الفطريات اب رة الحجم  
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 25جمع ال راسات المخبلفر  عرن الفطريرات ووضرعها ب الذي Sacchardo ( 1845-1920 )العالم االيطالي  -6

  Sacchardo Syllogueb Fungorumمجل  تعرف  اسم 

 

7- Antonio Debary (1888- 1931والذي ي ) حيث  رس واكتتف  مؤس  علم الفطريات الح يثدعى

 الف ابا ا ترجم الى االنكل زي  تحت عنوان كما  دورات الح اة للفطريات من   نها فطريات االر اءالعديد ما 

Comparative Morphology and Biology of fungi  و رهن كما  ل ب  ا و علم امراض النباتوكما

 .Potato Blightهو المسبب لمرض لفح  البطاطا  Phytophthora infestans ان الفطر 

 

وتتكةع مملكةة خاصةة ب ةا يطلةق علي ةا مملكةة   Eukaryotaوتقع الفطريات ضما مجموعةة الكاينةات حقيقيةة النةواة 

علةةى جةةذور وسةةيقان وأوراق كمةةا هةةو معةةروت فةةي النكاتةةات  يطةةري ييحتةةوفوثالوسةة ا ال Myceteaeالفطريةةات 

أمةا أن تكةون وحيةدة الخليةة أو    ينات تتكايا في حجم ا وةوام ا وطكيعة معيتةت ا وطةرق تكاثرهةاوهذه الكا  الراةية

تختلف عةا الطحالةب  هيو, تحاط خالياها بجدران خلوية مكونة ما الييليلوز او الكايتيا او كالهما  متعد ة الخاليا

ولذلك ف ةي مةا الكاينةات  ءستيدات الخضرااختالفا جوهريا ما حيث خلو غ ل ا الفطري ما ما ة الكلوروفيل والكال

  Heterotrophsغير ذاتية التغذية 

 

( أو ما خيوط  ةيقةة مج ريةة تعةرت Yeastsتتكون الفطريات أما ما أجيام وحيدة الخلية ) مثل فطريات الخميرة 

 Myceliumيوم ييةيلايفات تنمو وتتفرع وتتتابك معةا لتكةون الماالخيوط أو ال  هوهذ   Hyphaeبالخيوط الفطرية 

والفطريات م ما بلغ حجم ةا ي يتكةون جيةم ا إي مةا   م الفطري وهو الذي يكون جيم الفطر غالذي يطلق عليه ال

أما ةطةر   ات إلى عدة أمتار في الطومنيتراوح طوم الغ م الفطري ما بيا عد  ةليل ما الميكرو  يفات فقطاهذه ال 

واحيانةةا تنمةو الفطريةات مكونةة نمةوات خيطيةة يحةدو  ل ةا فقةةد  رون  ميكة 100إلةى  5يفةا ف ةي تتةراوح مةا بةيا اال 

م 4200*30تغطةي ميةاحة  Armillaria bulbosaوجدت ميةتعمرة للفطةر 
2
حيةث ةةدر   Michiganفةي غابةة  

يفةات اوفةي العةا ة فةان ال عةام   1500الميةتعمرة اكثةر مةا  وزن الثالوس باكثر مةا عتةرة اطنةان ويعتقةد ان عمةر

ن عديمة اللون ولكن ا في بعض الفطريات تتخذ عدة ألوان مختلفة وهذا راجع إلى طكيعة الموا  الغذايية الفطرية تكو

 نة أو إلى وجو  بعض األصكاغ المختلفة والمخ 

 

يفا فطرية تتكون ما جدار خةارجي رةيةق وتجويةف  اخلةي ممتلةد بمةا ة الكوتةوبالزمع وفةي بعةض الفطريةات اكل ه

) المفةةر   Septaإلةةى عةةد  مةةا الخاليةةا الفطريةةة تفصةةل ا حةةواج  عرضةةية تيةةمى Septate  مقيةةمة ال ايفةةا كةةونت

Septumالخاليةةا أمةةا أن تكةةون وحيةةدة النةةواة ه( ع وهةةذUninucleate  النةةواة أو ثناييةةةBinucleate   أو عديةةدة

مةا يةمك ي  Central poresك يةةر  والحواج  الموجو ة بيا الخاليا ل ا فتحة صةغيرة م Multinucleateاينوية

يفات ةا حةواج  االفطريةات الحقيقيةة التةي ي يوجةد فةي هامةا   بةيا خليةة وأخةرىخالل ا بمرور الح م اليةايتوبالزمية 

( فةي مةدم  خلةوي Coenocytic = Nonseptateيفات غير مقيمة أو عديمةة الحةواج  )ايطلق علي ا هفعرضية 

   اخل ا عد  ككير ما اينوية 
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خلية الفطرية ما سايتوبالزم محكب او شككي يحيط فةي الخاليةا الناضةجة بفجةوة ويحتةوي يتكون الكروتوبالزم في ال

علةةى نةةواة واحةةدة او اكثةةر واينويةةة فةةي الخاليةةا الفطريةةة الكاملةةة ل ةةا غتةةاء نةةووي ونويةةة او اكثةةر وت  ةةر المةةا ة 

ى شكل كروموسومات اثنةاء الكروماتينية على شكل شككة رفيعة في الكداية ثم تنت م على شكل شككة رةيقة تنت م عل

 اينقيام 

ألف نوع  100الفطريات تمثل مجموعة ككيرة واسعة اينتتار حيث تضم وفقا إلحدى اإلحصاييات الحديثة اكثر ما 

فةةي كةةل مكةان تتةةوفر فيةةه المةوا  العضةةويةع وهةةي تنمةةو الفطريةات جةةد اوتوت  موصةوت ويةة  ا  هةةذا الةرةم باسةةتمرار

ع وفةي ال ةواء وتعةي  ةلةة كةة ف ةي منتتةرة فةي التربةةعيف وخاصة في الكيئات الرطوالضوء الض  المبغ ارة في ال

  ف ي منتترة في كل ايماكا تقريكامن ا في مياه الكحار واألن ار والكرك 

 

 .المحبويات ال اخل   للخل   الفطري 

 وياتها ال اخل  .خاليا النباتات الخضراء من ناح    عض محبمع    خاليا ه فات الفطريات الح      اشبت 

  mitochondriaيتوكوندريا ايتوبالزم الخلية الفطرية على المايحتوي س •

يكةوجياع وةطةرات زيتيةهع ومةوا  أخةرى توجةد معلقةة أو الكتحتوي خاليا الفطر على فجةوات عصةيريةع و •

ا توجةد ع كمة Glycogenيكةوجيا الكيتوبالزمع وي يوجد نتا  اخل خاليا الفطرع ولكا يوجةد اذايكة في الي

 عديد ما األحماض العضوية 

 

   Volutineتتعلق في الييتوبالزم حكيكات صغيرة ما ما ة الفوليوتيا  •

تحتةوي الخاليةا علةى صةكغات أخةرى غيةر ممثلةة  -مثل فطريةات عة  الغةرا –في حالة الفطريات الملونة  •

غذايي الثانوي  وةد تفرز مثةل ليس ل ا أي  ور وظيفي في الخالياع ولكن ا تنت  كأحد نوات  التمثيل ال للضوء

 يفات ايفات الفطرع وتلون الكيئة التي تنمو علي ا هذه ال اهذه الصكغات خارج ه

 

 %  90و60يفات على نيكة عالية ما الماءع تتراوح بيااتحتوي خاليا ال  •

ن ربواكمةةا تتفةةاوت نيةةكة وجةةو  العناصةةر المختلفةةة فةةي الخاليةةا الفطريةةةع ولكةةا العناصةةر ال امةةة هةةي الكةة •

 كيجيا والككريت والفيفور والكوتاسيوم والمغنييوم والحديد ووالنيتروجيا وال يدروجيا األ

   

 االخبالف   ن الفطريات والنباتات:

عةةةدم وجةةةو  الكالسةةةتيدات الخضةةةراء وصةةةكغة األنثوسةةةيانيا  وكةةةذلك عةةةدم وجةةةو  الكلوروفيةةةل فةةةي الفطريةةةات -1

anthocyanin   

 

 ء عدم وجو  اوعية الختب واللحا -2

ف بالتركيةةب الكيميةةايي والطكقةةات, فالتركيةةب الكيميةةايي لجةةدار الخليةةة الفطريةةة يتكةةون مةةا الجةةدار الخلةةوي يختلةة -3

 Oomycetes وهةي الفطريةات الكيضةية وهنالةك صةنف واحةد  Chitin------Glucanالكايتيا مغمور بالكلوكةان 

    Cellulose- Glucanمكون ما الييليلوز مغمور بالكلوكان 

ر الكايتيا والييليلوز هما ايساس في تركيب الجدار اما الموا  ايخرى كالكلوكةان فتعتكةر مةوا  ثانويةة تتةداخل يعتك 

  لتكمل ايساس 
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 اضافة الى الكايتيا او الييليلوز     Calloseاو الكالوس  Pectoseةد يحتوي الجدار على  -4

  بما نتيجة التحلل الذاتييختفي الكايتيا تدريجيا بتقدم الخيط الفطري بالعمر ر 

 

 Nutrition :البغذي 

البةد ل ةا مةا ايعتمةا  علةى غيرهةا مةا الكاينةات الحيةة فلما كانت الفطريات خالية تماما  مةا الكالسةتيدات الخضةراء 

مع شر  او   Saprophytic)مبرمم  )  الموا  العضوية الميتة تتغذى على أو  ( Parasiticطف ل   ) األخرى 

كر تتع الفطريات أي أن  تيمى بالفطريات المتكافلةوأي تكا م منفعة مع غيرها ما الكاينات  Symbioticتكافل   

  غير ذاتية التغذية الضما الكاينات 

 

غيةا  عايل ةا كمةا أن حالةة عا ة أن تعةي  أيضةا معيتةة رميةة فةي طفيلية تيتطيع بعض الفطريات التي تكون و كما

 ضا أن تلجأ إلى التطفل على الكاينات الحية بعض الفطريات المترممة يمكن ا أي

 

 و هذا يمكن ت س م مع ش  الفطريات الى مايلي:

 .Obligate Saprotrophفطريات إجباري  البرمم  -1

تعر   علرى مرواد عضروي  مبحللر  بةل ويتتعةاي   كاينةات حيةةهي تلك الفطريات التي ي تيتطيع أن تعةي  علةى و

    Penicilliumوهةي تختلةف مةا حيةث ةةدرت ا اإلن يميةة مثةل فطةر الكنييةيليوم  ان  سواء اانت   ايا نبات   أو ح و

فطريات الدبام التي ل ا ةدرة إن يمية ككيرة تيتطيع أن تيتغل المةوا  المعقةدة الموجةو ة فةي الةدبام و  Agaricus و

  Trichoderma sp امنيا مثل فطركمثل اليليلوز والل

 صناعيا تنتمي إلى الفطريات إجكارية الترمم  لكية الفطريات التي تيتغلاغان 

 

 : Facultative necrotroph Fungiفطريات اخب اري  البطفل   -2

ومةا    شركل رمري اتهاجم االنسج  الح   وت بلها عن  توفر الظروف المناسب  ثم تبغذى عل هتضم الفطريات التي 

ولكةا عنةد زراعةة  الب راء فري البر ر  لمر ة طويلر والتي يمكن ةا   Pythium, Phytophthora sppأمثلت ا الفطر 

 النكات ت اجمه وتقتله 

 

3- Obligate necrotroph 

 تبطفل اجباريا على النبات ثم ت بل النس ج الحي وتبغذى  شكل رميتمثل الحدو  القصوى ما المجموعة الثانية اي 

   Verticillium and Fusariumفطرياتكال لفبرة مح ودة

 

4- Facultative Biotroph 

Biotroph  ينه يحتاج الةى المةا ة الحيةة وعليةه فةان ايمةراض التةي  يبطفل على المض ف والي بل تعني ان الفطر

توج   ه ئ  مبطفل  في الطب ع  لفبرات طويل  و شكل رمري لفبررات تيكك ا ييكون تاثيرها اي بعد مدة طويلة وهي 

  Mycorrhiza and Lichenكما في ايشنات والجذور الفطرية مح ودة
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تتكون ما طحلب وفطر يعيتةان معةا ككةايا مركةب يتكةا ين المنفعةة وية  ي كةل  Lichens اتما يعرت بايشنان 

 من ا وظيفته لصالك المجموعة وهي عالةة تكافلية بيا الفطريات والطحالب 

 

ط ين خارجيةة حيةث يحة ةي أمةا أن تكةوف= جةذر (   rhiza= فطةرع  mykes)  Mycorrhiza ةفطريالر والجذاما 

امتصةا  المةاء  ىعلةالجذر مدا ات فطرية تياعد يإ  طري بالجذر وتنعدم التعيرات الجذرية ويحل محل افغالت 

 مقابل ذلك يمد الجذر الفطر باحتياجات ا الكربوهيدراتية ووالذايكات 

ون تتةابكات خيطيةة مةا كةيالفطةر جة ءا مةا غ لةه الفطةري  اخةل الجةذر بمعنةى أن الفطةر  يكةون اخلية فاو تكون 

غ ل ا الفطةري  اخةل الجةذر وتيةتطيع أن ت ضةم مةا تحتاجةه بواسةطة إن يمةات وييةتخلص النكةات الراةةي مةا هةذه 

 يتمد الفطر ما النكات الراةي احتياجات ا الكربوهيدراتية يالتتابكات بعض ما احتياجاته النيتروجينية بينما 

 

عالةة تكافلية بيا المجموع الجذري للنكات الراةي وما يحيط بيطية وتمثل أما الطراز الثالث ف و الجذر فطريات المح

خاصا  ما الفطريات ييتطيع أن ييتفيد من ا وتيتطيع  نوعاب ا ما فطريات ونجد أن كل مجموع جذري يجذ  إليه 

 أن تيتفيد منه  

 

5-  Obligate Biotroph 

الكيةاض و   Downy mildewالكيةاض ال غكةي يةاترمثةل فط  شكل اجبراري تع   في الطب ع  مبطفل وهي التي 

  وتجةدر اإلشةارة إلةى أن الفطريةات المتطلفةة إجكاريةا إذا لةم Rustصةدا وفطريات ال  Powdery mildew دةيقيال

وهةي موضةع   ئةات صةناعيةيعلى بمختكريةاي يمكةا تنميت ةا انةه كما  سكونتجد العايل المناسب ل ا فأن ا تمر بفترة 

ين الفطةةر يحتةةاج الةةى لمةةا تحدثةةه مةةا اضةةرار اةتصةةا ية  ايعةةراض يتكةةون ملحوظةةة فةةي الكدايةةة اهتمةةام العلمةةاء 

 العصارة الحية فاليلجا الى ةتل النيي  بل يحافظ على النيي  يطوم فترة ممكنة 

 

 األهم   اال بصادي  للفطريات في ح اة اإلنسان:

كيةيد واثي أثتت وتحلل الما ة العضوية واطالق غاز هي المي ولة بوجه خا  إلى جانب الككتريا عا تفالفطريات 

رام واحةد مةا التربةة ال راعيةة يوجةد غةيوجد على سةطك التربةة كميةات هايلةة مةا الفطريةات ففةي  CO2.ربون االك

ونتيجةةة للنتةةاط الميةةتمر ل ةةذا العةةد  ال ايةةل ترتفةةع خصةةوبة التربةةة   عتةةرات وربمةةا مئةةات مةةا الفطريةةات المج ريةةة

  لفطريات تأثيرات ضارة وتأثيرات مفيدةلعموما  المحصوم  انتاج وبالتالي يرتفع

 

 :من تأث راتها الضارة

أن ا مي ولة عا مع م األمراض التي تصةيب النكاتةات والمحاصةيل المختلفةة والتةي تيةكب عرةلةة نمةو النكاتةات  -1

  وم صوما ثم ت ثر على جو ة المح
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الذي تيككه  Tiniaمثل مرض ام فكعض ا ييكب أمراضا جلدية للفطريات تأثيرات أخرى على اإلنيان والحيوان -2

بينمةةا بعضةة ا ي ةةاجم الطكقةةة تحةةت  Microsporus , Trichophyton and Epidermophytonفطريةةات 

  Candida bolus&   Basidiobolusاليطحية للجلد مثل 
 
 Aspergillusالرية مثل الفطر وممكا ان تصيب  باطنية والت ابات في الميالك التنفييةبعض ا ييكب امراض  -3

fumigatus and Nocardia asteroids  بعضةة ا تيةةكب امةةراض الحياسةية للج ةةاز التنفيةةي نتيجةةة لوجةةو  و

   Pleurotus ostreatusجراثيم ا في ال واء مثل سكورات فطر ع  الغرا  المحاري 

 

  Nocardia brasiliensisهناك فطريات تصيب الج از العصكي المرك ي لالنيان كالفطر  -4

وفطريةةات ت ةةاجم الةةدم  Aspergillus fumigatusهنةةاك فطريةةات ت ةةاجم العةةيا وايذن الداخليةةة مثةةل الفطةةر  -5

 ايغتية المخاطية  Candida albicansبينما ي اجم الفطر  Histoplasma capsulatumكالفطر 

   هدم المنازميشجار وموت اتيكب تلف األختا  وتحلل ا فيتيكب عا ذلك  الفطريات وأن كما -6

تيةةتطيع الفطريةةات م اجمةةة العديةةد مةةا المنتجةةات كةةالموا  الغذاييةةة والمنتجةةات الجلديةةة وايةمتةةة ومةةوا  التلةةويا  -7

 والصكاغة والمنتجات الكترولية كالوةو  وال يوت  

 

 ينتجةه الفطةر  الةذي   Ochratoxinsميككة تيمم لالنيان والحيةوان مثةل ام  Mycotoxinsانتاج سموم فطرية -8
Aspergillus ochraceus  عند نموها على الحكو   وامAflatoxins  الةذي ينتجةه الفطةرانA. flavus and 

A. parasiticus  عند نموها على ثمار الفوم اليو اني وحكو  الذرة والرز وتوكيةينات امFumonisins   الةذي

 Carcinogenicيرات ميةةةةرطنةعلةةةةى الةةةةذرة وهةةةةي ذات تةةةةاث Fusarium moniliforme ينتجةةةةه الفطةةةةر

compounds   

 

 Ergotالةةذي ييةةكب مةةرض ايركةةوت Claviceps purpureaوهنةةاك توكيةةينات اخةةرى تنةةت  عةةا الفطةةر كمةةا 

disease  على نكاتات العايلة النجيلية وينت  عا اصابت ا تكويا اجيام حجريةSclerotia  في الينابل والتي تحتوي

وةةةد عانةةةت الكتةةرية مةةةا هةةذا التيةةةمم الميةةمى بالتيةةةمم ايركةةةوتي  Toxic alkaloidsعلةةى القلويةةةدات اليةةامة 

Ergotism  والذي ي  ي الى ايم بيكب اضطرا  الدورة الدموية 

 

 :والبي منها تأث رات مف  ة لإلنسان الفطريات إال أن لبعض

يةرات متعةد ة ييةتفيد تيكب تحلل الموا  العضوية إلى مرككات بييطة فت يد ما خصوبة التربة لما تحدثةة مةا تغ -1

 من ا النكات وبالتالي الحيوان وبذلك ف ي تياهم في تخليص الكرة األرضية ما الموا  العضوية المتراكمة  

 

  Penicilliumتفيد في تحضير بعض انواع الجكا كما في أنواع الجنس  -2

كمةةا فةةي مملحةةة المجففةةة أوتةةدخل بعةةض الفطريةةات فةةي غةةذاء اإلنيةةان حيةةث تيةةت لك أمةةا بحالت ةةا الطازجةةة أو ال -3

  المتروم والكما

  Penicilliumكر الفطريات مصدرا لكعض الموا  الكيميايية كالكنييليا والذي تنتجه فطريات تابعة لجنس تتع -4

مض افةي تحضةير وإنتةاج الكثيةر مةا األحمةاض العضةوية كحة Aspergillus فطةرتيتخدم الفطريات كةأنواع ال -5

 الليمون ع والخل 

 ( المركب  Bر الفطريات مصدرا لكعض الفيتامينات مثل فيتاميا )تعتك -6
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تيةةتغل بعةةض أنةةواع الفطريةةات صةةناعيا مثةةل الخميةةرة فةةي تحضةةير المةةوا  الكحوليةةة باإلضةةافة إلةةى الخميةةرة  -7

 الميتخدمة في عمل الخك  

اةير يسةتحدا  صيدينيا لتحضةير عقة Claviceps purpureaفي فطر   Sclerotiaتيتغل األجيام الحجرية  -8

  ة مييرا ل امر الويعتقلصات الرحم ومنع الن يف أثناء الوي ة مما يج

 

 Reproduction Methods in fungiطرق البكاثر في الفطريات 

 Asexual Reproductionالبكاثر الالجنسي  -1

 

يا اينوية أو الخاليا أو ييدخل فيه اتحا  ب vegetative,, أو الخضري  somaticييمى أحيانا بالتكاثر الجيدي 

التكاثر أية طريقة يتكع ا الفطر للتكاثر  ما يتمل هذا النوع األعضاء, ويتكرر عدة مرات في  ورة حياة الفطر 

 سكوراتيفات الفطر مكونة اإلنتاج أفرا  جديدة متطابقة وراثيا  مع المييليوم الفطري المكون ل ا, مثل تفتت ه

, أو انتقاق الخاليا الجيدية chlamydospores , أو جراثيم كالميدية oidiaدات أو اوي  arthrosporesمفصلية 

 conidia اخاصة الكونيدي –باإلضافة إلى ما سكق, يعتكر تكويا الجراثيم   أو تكرعم ا كما هي الحام في الخماير

  هي أكثر طرق التكاثر الالجنيي شيوعا  بيا الفطريات 

 

بدرجة ككيرة  والتكل وعد  الخاليا والطريقة التي تتكون ب ا والحجم ا حيث اللونتتفاوت الجراثيم الالجنيية, م

 تجعل ما  راسة مثل هذه الجراثيم علما  ةايما  بذاته, يعتمد عليه في تصنيف هذه الفطريات وتعريف ا 

 

 طرق البكاثر الالجنسي الشائع  في الفطريات

 :Vegetative or Fragmentation Method( الطري   الخضري  أو البفبت )تجزئ  الم سل وم -1

 يفات وانفصال ا هي ما الطرق المألوفة للفطريات, بحيث إذا تفتت الخيط الفطري لعدة وحداتاتفتت وتج ؤ ال  

 يأت تفطرية تيتطيع إن تعطي غ ي  فطريا  إذا وكل وحدة   أو أكثر واحدة كل وحدة تحتوي على خلية سليمة فان

في اغلب األحيان ييتغل تفتت الغ م الفطري في    روت الفيلجية والكيئية المواتيةكة والل ا ال روت المناس

للمحاف ة على نمو الم ارع الفطرية على المنابت الصناعية, وذلك بنقل ةطعة صغيرة ما الغ م الفطري  ختكرالم

 إلى منابت طازجة لكدء ميتعمرة جديدة  

 

  Transverse Fission :شطار المسبعرض  ناال -2

ويحد  هذا النوع ما التكاثر غالكا  في الفطريات وحيدة الخلية مثل فطريات الخميرة, وهو يتكه ما يحد  في 

الخاليا الككتيرية, وفيه تأخذ كل خلية في ايستطالة ثم تنقيم نوات ا إلى نواتيا ثم يتخصر وسط الخلية حتى تنفصل 

  إلى خليتيا كل خلية تحتوي على نواة واحدة 

 

 :Buddingالببرعم  -3

تنقيم نواة الخلية األم أثناء تكويا الكرعم وتنتقل و ,Budيكدأ ب  ور بروز خارجي ما الخلية األم ييمى الكرعم و

إحدى النواتيا الكنويتيا إليه, ويأخذ حجم الكرعم في ايز يا  وهو ما زام متصال  بالخلية األم, وي يلكث أن ينفصل 
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ويحد  التكرعم   ةد تنت  في بعض األحيان سليلة ما الكراعم لتكون غ ي  فطريا  ةصيرا    دا  عن ا مكونا  فر ا  جدي

 وبعض فطريات التفحم    Taphrinaوفطر ام  في غالكية فطريات الخميرة

 

 : (  Arthrosporesمفصل    سبورات ) تكوين وح ات خار   -4

ي غ ي  فطريا  جديدا   وهذه الوحدات الالجنيية ما هي تيتطيع كل وحدة يجنيية تحت ال روت المناسكة أن تعط 

بمعنى إن ا لييت م يأة للصمو  ضد ال روت الكيئية غير الماليمة, ولكن ا تعد بمثابة وحدات  ,إي بمثابة طرز نمو

  ليرعة انتتار الفطر أثناء ال روت الكيئية الماليمة

يا للصمو  ضد ال روت غير الماليمة, وما أمثلة الوحدات بعض هذه الوحدات الالجنيية م يأة  اخليا وفيلجلكا و

 سكورات( أو Oidium)مفر ها  Oidiaالالجنيية التي تعد بمثابة طرز نمو أكثر من ا جراثيم حقيقية, ايويدات 

, حيث تتكون بالتخصر الج يي بيا الخاليا ولكا تحتفظ كل وحدة بكافة خواص ا Arthrosporesمفصلية 

مثل هذه الطريقة بيا بعض الفطريات المتطفلة لكي تيتطيع أن تنتتر أثناء وجو  العايل وتوفر  تنتتر  األصلية

 ال روت الكيئية الماليمة  

 

 :Sclerotiaتكوين األجسام الحجري    -5

يفات الفطرية لتكويا جيم صلب محكم ييمى اية تتجمع في ا ال كييبعض الفطريات الحقيقة وخاصة الفطريات ال

هذه األجيام ما هي إي تركيكات كامنة أو ميتريحة   وتمتلد خالياه بالموا  الغذايية Sclerotiumحجري الجيم ال

تمكا الفطر ما تحمل ال روت الكيئية غير المناسكة, وعندما تصكك تلك ال روت ماليمة للفطر فان تلك األجيام 

 Stromata.( الجمع Stromaالحجرية تنكت معطية وسا ة أو أكثر )

 

 :Chlamydosporesتكوين جراث م االم  ي    -6

في بعض الفطريات الحقيقية تغلف الخاليا بجدار سميك ةكل اينفصام عا بعض ا الكعض مع تخ يا موا  غذايية 

وتعمل   وهي إما أن تكون مفر ة, في سالسل أو بينية وأحيانا تكون طرفية  فتيمى عنديذ بالجرثومة الكالميدية

ميتريحة وتيتطيع بذلك مقاومة الم ثرات المناخية, وعندما تت يأ ل ا ال روت الماليمة فإن ا كجراثيم كامنة أو 

   Mucor, Pythium, Fusariumتوجد هذه الجراثيم بكثرة في أجناس   ييليوم جديداتنكت معطية م

 

 : Sporesإنباج الجراث م )اال واغ( -7

في اللون والتكل  اليكورات تتفاوت  يي شيوعا  بيا الفطرياتتعد الجراثيم أو ايبواغ أكثر طرق التكاثر الالجن

ويختلف طوم ةطر الجرثومة ما ميكروميتر واحد أو اةل   والحجم وعد  الخاليا, فقد تكون شفافة أو  اكنة اللون

 إلى ملليمتر واحد أو أكثر ةليال , وهي توجد أما منفر ة أو على صورة تجمعات  
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 : إلى مجموعتين حسب الكيفية التي تحمل بها وطرق تكوينها سبوراتتنقسم ال

 :وهي تتكون داخل حافظة أو كيس ومن أشكالها الداخلية: سبوراتال -أ

  Zoosporesالسباحة  سبوراتال -1

 في دورة حياة كثير من الفطريات سبوراتوتظهر هذه ال .Zoo-sporangiumتتكون داخل حافظة يطلق عليها و

السابح عبارة عن كتلة بروتوبالزمية عارية ذات أشكال  سبوروال .المائية, أو التي تميل للعيش في وسط رطب

مختلفة ومزودة بسوط آو أكثر يساعدها على العوم والسباحة ويختلف عددها, ومكانها فتكون أما أمامية أو خلفية أو 

 جانبية. 

 
  Sporangiosporesة يالحافظ سبوراتال -2

( Nonmotileوتتميز بأنها غير مسوطة )غير متحركة  Sporangia.كون داخل أكياس أو حوافظ جرثومية وتت

وتحاط عادة بجدار خلوي. وعندما تنضج فإنها تنطلق من الحافظة بعد تمزقها أو تحللها وتعتمد في انتشارها على 

 .Sporangiophoreحامل الحافظة الجرثومية على ويطلق التيارات الهوائية. 

 

 الخارجية:  سبوراتال -ب

وهقققذه  .(Conidium)المفقققرد  Conidiaأو الكونيقققدات  Conidiosporesالكونيديقققة  سقققبوراتالويطلقققق عليهقققا 

ي علقققى التراكيقققب المولقققدة لهقققا, أو بمعنقققى أخقققر علقققى الحوامقققل الكونيديقققة  سقققبوراتال غيقققر متحركقققة تنقققتظ  خارجيقققا

Conidiophores ي كما في فطر Aspergillus و Penicillium. 

عققدد . والتققي لهققا فائققدة فققي تطققنيف الفطريققات الكونيديققة فققي الشققكل, واللققون, والحجقق , والترتيققب سققبوراتالتختلققف 

  يأو فققي سالسققل كمققا فققي فطققر Pythium Phytophthora andي أمققا مفققرد كمققا فققي فطققر  مختلققف الخاليققا

Aspergillus and Penicillium ى شقكل رأس ممقع كمقا فقي ة مخاطيقة علقأو في مجاميع تبقى معلقة داخل قطر

 . Cephalosporium شبه الجنس
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الكوينديقة الم أن معظمهقا ينقتج اكثقر مقن شقكل واحقد ققد يطقل فقي  سقبوراتالبعض الفطريات ينتج شكالي واحداي مقن 

وتجققدر ااشققارة اللققى أن الحوامققل الكوينديققة تتكققون بطققورة منفققردة علققى سققطح  بعققض ايحيققان اللققى أربعققة أشققكال.

او بشكل حوامل مركبة بطقورة مجتمعقة فقي القداخل او علقى تركيبقات خالقة تختلقف فقي الشقكل والتقي ميسيليوم ال

 ومنها:  األجسام الثمرية الالجنسيةتسمى 

: هي وعاء يشبه الدورق أو الفنجان يكون عادة Pycnidium (pycnium)البكنيدة أو الوعاء البكنيدي  -1

ي في الوسط الذي ينمو عليه الفطر, وبه فتحة )فوهة( تخرج عن طريقها الجراثي  التي تسمى الجراثي  البكنيدية  مدفونا

 . Septoriaالفطر  فيكما  على حالة كتل أو لولب طويل أو خيوط رفيعة

 

 :Acervule( الكويمة الكونيدية 2

ها الجراثي  يفية تحمل حوامل قطيرة تتكون علياهو تركيب قليل امنخفاض طبقي الشكل يتكون من وسادة هو

 . Colletotrichumالفطر كما في  التي تتعرض للخارج بعد تمزق بشرة النبات العائلو الكونيدية

 

 : Sporodochium السبوريةلوسادة ( ا3

  .يفية واضحة التكوين والحوامل الكونيدية متزاحمة ومتداخلة وطويلةاهو يشبه التركيب السابق الم أن الوسادة الهو

من قاعدة حشوية تنبثق الحوامل الكونيدية عموديا والجزء القاعدي يكون مغمورا في جس  المضيف تتركب الوسادة 

 . Epicoccumالفطر الجزء الحامل للكونيدات يكون مغمورا كما في و

 

 : Synnemata( الضفيرة الكونيدية 4

بهيئة  عض أو تلتطق ببعضيفات والحوامل الكونيدية حيث تتحد مع بعضها الباهو حامل جرثومي مركب من الهو 

 . Arthrobotryumالفطر عمود قائ  غير محدد النمو, تنتج الكونيدات جانبيا وتكون القاعدة عقيمة كما في 
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  Sexual reproduction:في الفطرياتالتكاثر الجنسي 

أو غيقر  كقون الطقور الجنسقي فيهقا غائبقاب Imperfecti fungi (Deuteromycetes  (الفطريقات الناقطقة تتميقز

تحملهمقا امشقاجا  Compatible nucleus يتضمن التكاثر الجنسي في الفطريات اندماج نقواتين متقفلفتين معروف.

ثالثةة وذلق  خقالل متحركة او غير متحركة في حوافظ مشيجية او في خاليا جسقدية مقن بقين خاليقا الغقزل الفطقري 

 وهي : مراحل مميزة والتي تحدث عادة بصورة متتابعة

 

 :plasmogamyتقترا  البالممي اال -1

ويطلق عليه أحيانا بامتحاد الخلقوي, وفيقه يحقدن انقدماج بقين بروتوبالسقتي خليتقين ممقا يعمقل علقى اقتقرا  النقو  

 داخل نفس الخلية.

 

 : Karyogamyاالتقترا  النووي   -2

 Haploidة كروموسقوميوعقة الكقل منهمقا أحاديقة المجم ن,واتانوهو الخطوة الثانية في التكاثر الجنسي وفيه تندمج 

1N) )ةلتكون نواة الالقح Zygote ةكروموسومياله المجموعة يوهي ثنائ Diploid (2 N . ) 

 Oogonia( واألعضاء االنوثيةة )  Anthridiaاألعضاء الذكرية ) من اتحادالسبورات الجنسية اما فيه تتكون و

or Ascogonia ) .ال بتكويناو  في نهاية الخيوطZygospores    يحدث نتيجة التحاد عضةوين متمةاثلين الذي

 .في الشكل تماما ولكنها يختلفا  في طبيعتها الجنسية

                   
 Zygosporesتكوين                          Oogonia or Ascogonia و Anthridia اتحاد   

 

 :Meiosisاالنقسام االختزالي  -3

وهو الطور الثالث من أطوار التكاثر الجنسي وهو يتبع امقتران النووي مباشرة أو بعقد فتقرة, وفقي هقذا الطقور تبقدأ 

ات مقرة كروموسقومذي ينقتج عنقه اختقزال عقدد الة بامنقسقام امختزالقي )والقكروموسقوميالنواة الثنائية المجموعقة ال

 ية لتدخل في تكوين الجراثي  الجنسية.كروموسومأخر ( اللى عدد من امنوية أحادية المجموعة ال

 تحدن تل  العمليات الثالن في دورة الحياة الجنسية الحقيقية في تتابع منتظ . 

 

يعةد بمثابةة بةدء  ةذع العمليةة  والةذي التقتةرا  البالممةيالطرق التي يةتم بهةا اتقتةراب االنويةة المتوالفةة فةي عمليةة ا

 ويتحقق عادة بأحد األنماط التالية :

 Planogametic conjucationاالمشاج المتحركة: تزاوج( 1



4 

 

. هققذا النققو  مققن Planogametesوتسققمى اممشققاج السققابحة او المتحركققة  االمشةةاج المتزاوجةةة متحركةةة وتكققون

لقذا يقتطقر علقى الفطريقات التقي تعقيش فقي المقاء او علقى  .مرحلقة مقن دورة الحيقاةالتزاوج يتطلب وجود الماء في 

 سطح التربة المبتل او بشكل متطفل داخل العطير الخلوي للنبات. وفي معظق  الحقامت تكقون اممشقاج متشقابهة اي

ي ومسقل Isogamyتزاوج جنسي متشابه االمشاج  ي حيث يحدن التزاوج بين امشاج تتشابه شكالي وحجما او يكقون  .كا

  ينفةةةةرد بهةةةةا الفطةةةةروهققققو تققققزاوج نققققادر فققققي الفطريققققات  Heterogamyتةةةةزاوج جنسةةةةي متبةةةةاين االمشةةةةاج 

Monoblepharis  ي حيقث ي ومسقلكا مشقيج  يحقدن التقزاوج بقينوفيه يحدن تزاوج بقين امشقاج تتبقاين شقكالي وحجمقا

ين مشيج انثوي انثوي غير ب, و Antheridiumذكريهمتحرك يتكون داخل حافظة مشيجية   Antherozoidذكري

 . Oogoniumمشيجية أنثوية  ةحافظداخل  Oosphereمتحرك 

 

 Gametangial contactالحوافظ المشيجية  تالمس( 2

غيةةر ا بةةين المشةةيذ الةةذكري واالنثةةوي ولكةةن كال مةة Heterogamyتةةزاوج جنسةةي متبةةاين االمشةةاج وهققو ايضققا 

شقرة القى الحافظقة المشقيجية امنثويقة مقن خقالل اشاج الذكرية مبتتالمس الحافظتان ومن ث  تنتقل امم, حيث متحرك

 Fertilizationثقب ذائب في الجدار المشترك عند نقطة التالمس او في بعض الحامت من خالل انبوبقة اخطقا  

tube .ئع في الفطريات المائية وكذل  بين الفطريقات المتطفلقة علقى اويحدن في الفطريات الغير مائية وهو ايضا ش

 المضيف.

 

 Gametangial conjucationالحوافظ المشيجية  تزاوج( 3

 ويحدن املتقاء وامندماج باحد  الطريقتين: تعمل المحتويات الكاملة للحوافظ المشيجية عمل االمشاجوفيها 

 تلتقي الحافظتان المشيجتيان وتندمج محتوياتها في الحافظة المشيجية امنثوية. :في الفطريات المائية -أ

بمثابة حافظتان مشيجتيان تكون  بامتحاد بين أجزاء خضرية من الخيط الفطريويت   :في الفطريات غير المائية -ب

الى خلية بينهما عند نقطة املتقاء وينتج عن ذلق  تكقوين سقبور سقاكن غلقيظ الجقدار يسقمى سقبور محتوياتها  تقلوتن

 . Zygosporeمقحي يسمى 

 
 Spermatizationبذيري التقترا  الا( 4

 Spermatia ويحدن عن طريق خاليا ذكرية لغيرة احادية المجموعة الكروموسومية وحيدة النواة تسمى بذيرات

تنتقل عن طريق الماء او الرياح او الحشرات الى ان تلتطق بجدار حافظة مشيجية انثويقة مختزلقة القى مجقرد خقيط 

تحمققل البققذيرات خارجيققا علققى حامققل  .Receptive hyphaeفطققري متخطققم يسققمى الخققيط الفطققري المسققتقبل 

تتخذ مظهر الكونيدات ولكنها متنبت وانما تنتقل محتويات البذيرة الى الخيط المسقتقبل مقن خقالل ثققب التي بذيري و

 ثناية امنوية.ويؤدي امندماج البالزمي الى تكوين خلية 

 

 Somatogamy( االتقترا  الجسدي 5
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ظةا رة اةائعة فةي الفطريةات الراتقيةة وهقي  .ما تقوم خاليا عادية بهذه المهمةمتتكون اعضاء جنسية منخططة وان

ومتتخققذ قيمققة جنسققية ام اذا اد  الققى الجمققع بققين نققواتين متققوافقتين  .وتكةةاد تكةةو  معدومةةة بةةين الفطريةةات الواط ةةة

ي في النهاية الى حقدون ومختلفتين جنسيا في خلية واحدة. وتقوم هذه الخلية بعد ذل  بتكوين نسيج ثنائي امنوية يؤد

 امقتران النووي وتكوين الالقحة.

 
 

 طرق التكاثر الجنسي األكثر ايوعاً بين الفطريات

 : Oosporesالجراثيم البيضية تكوين  -1

( فققي نهايققة الخيققوط الفطريققة Oogonium( وايعضققاء امنثويققة )Antheridiumوفيققه تنشققأ ايعضققاء الذكريققة ) 

ي مقن تكقون ونقات كوووتفطقلها عقن الخيقوط الفطريقة جقدر مستعرضقة. وام .ونادراي ما تكون بينية عقادة اكبقر حجمقا

ونات بوجود طبقتان ايولى بروتوبالزمية محيطية ذات ققوام خفيقف, تسقمى بروتقوبالزم كووامنثريدات, وتتميز ام

لققذي يكققون ا Ooplasm, وبروتققوبالزم داخلققي قوامققه كثيققف ويسققمى بروتققوبالزم البيضققة Oeriplasmمحيطققي 

 البيضة, وتحتوي البيضة على نواة واحدة فيما عدا حامت شاذة.

   
 

 : Zygosporesالجراثيم الزيجوية تكوين  -2

. وتبقدأ التحاد عضوين مشيجيين متماثلين في الشكل تماماً ولكنهما يختلفةا  فةي طبيعتهمةا الجنسةيةيحدن نتيجة و

عملية التزاوج عندما تتهيأ الفرلة لخيطين  فطريين متجاورين ليخقرج منهمقا نتقوءا ينمقو متجهقا نحقو اىخقر حتقى 

يتوبالزم اويتكثققف السقق Progametangiumبالحافظةةة المشةةيجية األوليةةة  وءتققتالمس أطرافهققا. ويعققرف كققل نتقق

هذه النموات, ث  تنفطل بجدار مستعرض اللى خلية تنتفخ  .وتتجمع امنوية بكثرة في طرف كل حافظة مشيجية أولية

, وتأخقذ الجقدر Suspensorوالى جزء قاعدي يعرف بالمعلق  Gametangiumطرفية تعرف بالحافظة المشيجية 
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الفالقققلة بقققين الحقققافظتين المشقققيجيتين المتالمسقققتين فقققي التالشقققي عنقققد نقطقققة القققتالمس, ويقققت  انقققدماج المحتويقققات 

   لهما. يتوبالزمية والنووية االس

 
 

 .جراثيم االنتشار والجراثيم المتحملة للظروف السي ة

تكون الفطريات جراثي  متعددة ايغراض, بعضها ينتج بغرض المحافظة على حيوية الفطر متحملة الظروف البيئية 

أوفر غذاء  السيئة, بينما تعمل أنوا  أخر  من الجراثي  على انتشار الفطر من مكان نموه اللى أماكن أخر  قد تكون

يطلق على الجراثيم التي تكونها الفطريات بغرض االنتشار اسم  أو أفضل في ظروفها البيئية، أو أقل أعداء طبيعية.

Xenospores  تسةةةمى الجةةةراثيم المتحملةةةةة للظةةةروف السةةةي ةا محتفظةةةة بحيويتهةةةةا لفتةةةرة طويلةةةة اسةةةةم بينمقققا

memnospores ويعتبر  ً  .  ذا التقسيم تقسيماً وظيفيا

الكونيةديات  مثةل:الجنسةية ف طريقة تكوين هذه الجراثي  مقن فطقر اللقى آخقر, فققد تكقون هقذه الجقراثي  تختل •

conidia ا والجةةراثيم السةةبورنجيةsporangiospores ا والجةةراثيم الهدبيةةةzoospores تكققون  وقققدا

 .Basidiosporesا مثل الجراثيم الباميدية جنسيةجراثي  

 

, وكلمقا زادت السي ة جزءاً من غذائها المدخر عةن طريةق تنفسةها البطة  تفقد الجراثيم المتحملة للظروف •

فقي التركيقبح حيقث تكقون فقي  تتخططقو قائها دون النبات استهل  جزء كبير من هذا الغذاء المدخربفترة 

 بعض الحامت قشرة خارجية داكنة اللون, تتكون من عدة طبقات مندمجة, ذات لون داكن. 

 

محتوياتةه المائيةةا كمةا تتةراكم داخلةه بعةا المةواد يفقد هقذا الجسق  جقزءاي مقن خالل نضج الجس  الحجري  •

وغيرهققا. وتنبققت ايجسققام  trehaloseا والترايهةةالوم glycogenيكةةوجين الكالغذائيةةة المةةدخرةل مثةةل ال

وما جديداَ, بينمقا ينقتج عقن النبقات ايجسقام الحجريقة لقبعض يلييساالحجرية تحت الظروف المواتيةح منتجة م

. يمكن لألجسام الحجرية البقاء محتفظة بحيويتهقا لعقدة سقنوات, أكثقر مقن جنسيةفطريات ايخر  تراكيب ال

تبقةى األجسةام الحجريةة لانةوات التابعةة للجةنس فعلى سبيل المثقال,  .غيرها من التراكيب الفطرية ايخر 

Verticillium  سنة 14حية في التربة لمدة تزيد على.  

المنخفضة وارتفا  الرطوبة من العوامل غير المناسبة لبقاء ايجسام الحجريقة علقى قيقد الحيقاة تعتبر درجة الحرارة 

لفترة طويلة, كما تلعب بعض ايحياء الدقيقة دوراي فعامي في فقد ايجسام الحجرية لحيويتهاح مثل الفطريقات المتطفلقة 

ح حيقث ي التربة على حيويةة األجسةام الحجريةةويؤثر وجود نسبة عالية من المواد العضوية ف وامكتينوميسيتات. 
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وتعتبةر إاةافة المخلفةات . تشجع  ذع المواد العضةوية نشةاط الكائنةات الحيةة الدتقيقةة حةول  ةذع األجسةام الحجريةة

 . العضوية المتحللة إلى التربة إحدى وسائل خفا فعالية األجسام الحجرية للفطريات الممراة للنبات

على مضادات حيويةح تكون فعالقة ضقد نشقاط ايحيقاء الدقيققة فقي التربقة حقول هقذه  تحتوي بعض ايجسام الحجرية

ايجسام الحجريةح مما يقلقل مقن فعاليقة هقذه ايحيقاء الدقيققة فقي تثبقيط حيويقة ايجسقام الحجريقة. علقى سقبيل المثقال 

 . ة للفطرالمضاد لنمو البكترياا والذي تفرمع األجسام الحجري Pyronالمضاد الحيوي بيرو  اكتشف 

 

 Classification of fungi :الفطرياتتصنيف 

يتفق علماء التطنيف المعالرون على وضقع الفطريقات فقي مملكقة خالقة بهقا يطلقق عليهقا اسق  مملكقة الفطريقات 

Kingdom : Mycota  (Fungi).  العةالم بيرسةو ويعتبقر (Persoon 1801)  لفطريةات ا صةنفأول مةن هقو

  ثم تلتها المراتب التصنيفية االخرى التي تشمل الجنس والنوت. عوائلوورتب  اصنافحيث تقسمها إلى 

 

 وتقد بني  ذا التقسيم على أساس الصفات الرئيسية التالية:

 وجود أو عدم وجود ايطوار المتحركة في دورة حياة الفطر.-1

 شكل وترتيب اسواط الجراثي  السابحة . -2

 خاليا .  انقسام أو عدم انقسام الغزل الفطري اللى -3

 أو بازيدية. كيسية، بيضية ،  مقحيةنوعية وطبيعة الجراثي  الجنسية وما الذا كانت  -4

 التركيب الكيمياوي للجدار. -5

 :مجاميع من التركيب الكيمياوي للجدار 6فمن المعروف بان هناك على امقل 

:Cellulose-Glycogen (1  مجموعةةة ال  هققذا التركيققب موجققود فققيAcraciales تققي تعققود الققى مجموعققة ال

 :Myxomycota   Dالفطريات المخاطية
Cellulose-Glucan(2:  الفطريةةةةةات موجقققققود فقققققي مجموعقققققةOomycetes  التقققققي تعقققققود القققققى فطريقققققات

Mastigomycotina S.D:  
Cellulose-Chitin(3 : الفطريات موجود في مجموعةHyphochytridiomycetes  التي تعود الى فطريات

Mastigomycotina :S.D 

:Chitosan-Chitin(4  الفطريةةةةةات موجقققققود فقققققي مجموعقققققةZygomycetes  التقققققي تعقققققود القققققى فطريقققققات

Zygomycotina :S.D 

Chitin- Glucan(5 : فطريةةةةات الموجققققود فققققي اغلققققبChytridiomycetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes and Deuteromycetes 

Mannan- Glucan(6  في اغلب الخمائرSaccharomycetaceae .و ي من الفطريات الكيسية 

 تنتهي مستويات التصنيف تبعا لما اتفق عليه كما في ادناع:

Division )تقسم(:    mycota 

Sub division )تحت تقسم(: mycotina 

Class )صنف(: mycetes 

Sub class  )تحت صنف(: mycetidae 

Order )رتبة(: ales 

Family )عائلة(: aceae 

 

 كما في ادناه: Taphrina deformans ب لمرض تجعد اوراق الخوخالفطر المسبتطنيف  مثال
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 نمو الخيط الفطري:

اذا تتبعنققا انبققات ونمققو سققبور فطققري منققذ البدايققة يالحققظ ظهققور انبققو  امنبققات الققذي يبققدا بققالنمو وامسققتطالة نتيجققة 

. ان  ةو المسةؤول عةن االسةتطالة apexف الطةرو ,استغالل الفطر لبعض المواد الغذائيقة الموجقودة بقداخل السقبور

صةنيع سةةريع ويرافةةق اسةتطالة الخةةيط تاغلقب الفطريققات يكقون النمققو فيهقا بشققكل راسقي اي فقققط فقي طققرف الخقيط 

. تلعةةب دور اساسةةي فةةي تصةةنيع الجةةدار الخلةةوي Vesicelsويعتقةةد ا  الحويصةةالت  .لمكونةةات الجةةدار والغشةةاء

تسةةاعد علةةى توليةةد اةةغط اممةةومي عةةالي يةةدفع مكونةةات  Vacuolesت الفجةةواوالكثيققر مققن البققاحثين يعتقققدون ان 

 البروتوبالست الى االمام.

                          
 :في الخيط الفطري كيفية ظهور التفرعات

ا  الجةدار الخةارجي تةزداد مطاطيتةه فيفقةد القةوة والسةم  والحقائق المعروفة  م التفرت مسيطر عليه وراثيانظاان 

والتفر  فقي الفطريقات ققد  فيصبح خلل في تل  المنطقة )منطقة التفرت(. اتطرح انزيمات وتتوتقف انزيمات اخرىف

 الخ.  -----------يكون احادي او ثنائي او ثالثي

 

وتمتد وتتفر  وتنتشر خالل الوسط الذي تنمو  Apical growthالفطرية عن طريق النمو القمي تستطيل الخيوط 

علةى  ي ةة خيةوط غيةر متماسةكة كمةا فةي   Myceliumتقةد يبقةى الخةيط الفطةريئمة.  عليه اذا كانت الظروف مال

من مراحل النمو يتخذ ولكنه في الفطريات المتقدمة وفي مرحلة معينة   .Rhizopus stolonifeالفطر عفن الخبز 

تقةةةد يكةةةو  مفكةةة  تتميةةةز فيةةةه الخيةةةوط الفطريةةةة ويسةةةمى بالنسةةةيذ البرومنكيمةةةي الغةةةزل الفطةةةري اةةةكل نسةةةيذ 

Prosenchyma  او متماسةكا التتميةز فيةةه الخيةوط الفطريةةة وانمةا يظهةةر علةى  ي ةةة خاليةا فةةي المقطة  العراةةي

فيهةا اةكل الخيةوط وتسةمى عندئةذ بالنسةيذ البرنكيمةي  تقريبة الشبه بالخاليا البرنكيمية في النباتات الراتقية يختفي

وتسمى االنسجة المتشابكة في الفطريات سواء كا   ذا التشةاب  اةعيف او  .Pseudo- parenchymaالكاذب 

وتكةةو   ةةذع االنسةةجة فةةي النهايةةة تراكيةةب خاصةةة تقةةد  Plectenchyma تقةةوي باالنسةةجة المحاكةةة او البلكتنكيميةةة

التي تتكو  بةداخلها االجسةام الثمريةة فةي الكثيةر  Stromaمن امثلتها الحشية الثمرية تكو  جسدية او تكاثرية و

الذي يعتبر مرحلة ساكنة مقاومقة للظقروف الطقعبة والتقي  Sclerotiumمن الفطريات الكيسية والجسم الحجري 

مثقل الجسق  الثمقري القذي ي Sporophoreلها القابلية على امنبات عند عودة الظروف المالئمة والحامقل السقبوري 

 في الفطريات البازيدية ويحمل البازيدات على غالل  او اسنان او تراكيب اخر .

Kingdom: Fungi 

Division: Ascomycota 

Sub division:  Ascomycotina 

Class: Ascomycetes 

Order: Taphrinales 

Family: Taphrinaceae 

Genus: Taphrina 

Species: deformans 

http://www.google.com/url?url=http://www.fungionline.org.uk/1intro/3growth_forms.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uDvrVMTlMaWeywOM9YD4BQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF4n-b3AONb4bx-swQG1sXEimCL3Q
http://www.google.com/url?url=http://www.fungionline.org.uk/1intro/3growth_forms.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uDvrVMTlMaWeywOM9YD4BQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF4n-b3AONb4bx-swQG1sXEimCL3Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Fungus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
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   Slim mold Myxomycota)) الهالمية الفطريات شعبة

 

تصنيف هذه ان , اال Johannمن قبل الباحث  1833االعفان الهالمية وصف عام  اجناسعلى الرغم من ان اول احد 

  بصفات اخرى. هافي بعض الصفات وتختلف عن الحقيقية لكونها تتفق مع الفطريات ,المجموعة غير متفق عليه بين العلماء

المجموعة من هذه , الن Mycetozoaالفطريات الحيوانية ( على هذه الكائنات اسم De Barry 1887لم )اقد أطلق العل

ً وآخر فطريا، حيث أن جسم هذه الكائنات يتكون من كتلة بروتوبالزمية  االفطريات تظهر في دورة حياتها طور حيوانيا

 كما لكونها غير ذاتية التغذية وضعت ضمن مملكة الفطرياتكما و .ةهالميه عارية مليئة باألنوية وتتغذى بطريقة حيواني

وهي تعتبر من  .الموجودة في الفطريات الحقيقية سبوراتتشبه في مظهرها الالمسوطة ها سبوراتوان أجسامها الثمرية و

 .ضمن الفطريات الواطئة

 

 اختالفها عن الفطريات الحقيقية:

 .ويبعض انواعها تكون سبورات تحتوي على جدار خل ان على الرغم من  Cell wallعدم امتالكها للجدار الخلوي -1

 بينما تكون تغذية الفطريات الحقيقية امتصاصية.Phagotrophic (Phagocytosis )تغذيتها ابتالعية  -2

يحتوي على  Plasmodium likeاو شبيه بالبالزموديوم   Plasmodiumطورها الجسدي على شكل بالزموديوم -3

على شكل خيوط  الحقيقية بينما يكون الطور الجسدي في الفطريات ,ذي يتحرك باتجاهينلا Protoplasmروتوبالزم الب

 فطرية.

 

 تواجدها وانتشارها:

 

 عامال اانتشاره في ويتحكم في الطبيعة بكثرة توجد, والحيوان الفطريات مملكتي بين اتصال بمثابة هي الفطريات الهالمية

 الفائدة قليلة فطريات وهي ,الكائنات من غيرها على تعيش متطفلةقد  .األمطار مواسم في تكثرو كما, والحرارة الرطوبة

 بروتوبالزمية كتلة عن عبارة وهو  Plasmodium بالبالزموديوميعرف الذي  خضري لجسم بتكوينها تتميز .اإلقتصادية

سام تكون أج كما. األميبا تشبه وهي عديدة نويات على وتحتوي بالزمي تحاط بغشاء لكنها خلوي بجدار تحاط ال عارية

 .ثمرية فطرية لها أشكال محددة

 

في الطبيعة على االوراق في الغابات حيث تظهر هذه االحياء بتجمعات كبيرة على االخشاب المتفسخة تكثر هذه الفطريات 

ت افطريات غير متطفلة والتضر بالنب هااغلبوقد يزحف البالزموديوم على سطح الساق الى اعلى النبات.  واالوراق الميتة

طالما تقوم بالتهام البكتريا الحية والسبورات الفطرية وخيوطها باالضافة الى التغذي على المواد  اال انها التعتبر مترممة

 كما حيث يقوم البالزموديوم بامتصاص الغذاء المذاب. Holozoicولهذا توصف معيشتها بالحيوانية العضوية غير الحية 

  مسببة عددا من االمراض النباتية وبعضها يتطفل على الطحالب. يتطفل عدد منها داخليا على عدد كبير من النباتات

 

 الصفات المظهرية:

 

 : ( Frutification)االثمار التراكيب الثمرية
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ولها جدر  كروموسوميةالحافظية أحادية المجموعة ال السبوراتتكون الفطريات الهالمية أجسام ثمرية لها أشكال محددة. 

 وتتكون من:  خلوية وتحوي السليلوز مثل الفطريات الحقيقية.

 

مجموعة من الشعيرات غير الحية موجودة في التراكيب الثمرية للفطريات الهالمية على   :Capillitiumالخصلة  -أ

البروتوبالزم عند تكوين تنشا الخصلة في  Columella.شكل خيوط طويلة متفرعة او بشكل شبكة مالصقة للعويميد 

 السبورات.

 

خالية من  الثنائية المجموعة الكروموسومية األنويةمتعددة كتلة بروتوبالزمية حية  :Plasmodiumالبالزموديوم  -ب  

الجدار عدا الغشاء البالزمي واليوجد حجم او شكل ثابت له. يزحف على السطح ملتهما مايصادفه من بكتريا. يوجد 

فوق السطح طيلة فترة حياته متغذيا على االجسام الثمرية  Physarum polycephalumلبعض االنواع كال البالزموديوم 

قد يتغير لون  للفطريات اللحمية او البكتريا المرافقة. ويوجد في التربة داخل االخشاب المتفسخة في اغلب االنواع.

  .ى عليهاولون المادة التي يتغذ pHالبالزديوم حسب تغيير حموضة الوسط 

 

مرئي اوغير  Phaneroplasmodiumالمرئي البالزموديوم من النوع قد يكون هناك انواع مختلفة من البالزموديوم ف

phaneroplasmodiumA  االولي او من النوعProtoplasmodium. 

 

مل بوغي او محمولة على حاوهي علبة تحتوي على االبواغ بداخلها وقد تكون  - Sporangiaالبوغية  ةالحافظ -ج

 :ستة اجزاءوتكون بالوان واشكال مختلفة وتوجد عادة بشكل مجاميع وتتالف من  جالسة

                peridiumالغالف( columella 4العويميد ( stalk 3السويق ( hypothallus 2الثالوس القاعدي  (1

 . sporesاالبواغ ( capillitium 6الشعيرات العقيمة ( 5

  

ذات جدار سميك وبالوان مختلفة وتكون مقاومة للظروف غير المالئمة وخاصة الجفاف لمدة طويلة بكونها غ االبواتتميز 

 سنة.  75قد تصل الى 

 
 

ويمكن في بعض االحيان رؤية جدران الحوافظ  التحام عدة حوافظ سبورية بغالف واحدوتنتج من  -Aethalia ثيلياد. اال

وهناك االثيليا  .وهي كبيرة الحجم قد يصل قطرها الى عدة سنتمترات تشبه الوسادة .ضمن االثيليا الواحدة

 ظهر يشبه االثيليا وغالبا ماتكون جالسة.وهي تجمع كثيف للحوافظ البوغية تعطي م Pseudoaethaliaالكاذبة
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حيث يتحول البالزموديوم عند الظروف غير المالئمة الى جسم حجري ويحتفظ  -Sclerotiumالجسم الحجري  -ه

 د تصل الى ثالث سنوات وعند عودة الظروف يتحول الى بالزموديوم من جديد. بحيويته لمدة ق

 

فانه اليكون اجسام حجرية صلبة بل ينكمش البروتوبالزم في عروقه ثم ينفصل الى  البالزموديوم غير المرئيحالة اما في 

بالعين  ىترجدا الصغيرة  Aphanosclerotiumعدد من االجزاء التي تتكيس وتكون اجسام حجرية غير مرئية 

 . المجردة

 

 .Cystفانه اليكون جسم حجري بل يتكيس باكمله مكونا كيس صغير  البالزموديوم االولي وفي

 

 

 Class: Myxomycetes -1                           الصنفينالفطريات الهالمية تضم 

                                                2- Class: Plasmodiophoromycetes  

1-   Class: Myxomycetes 

حلقاة اتصااب باين هيي كائنيات تعيد بمثابية   True Slim Moldsالفطريات اللزجة أو االعفاان اللزجاة الحقيقاة  وتسمى

وهو يمثل الطيور التناسيلي عليى هيئية حافظية  طور فطريإذ يجمع الكائن بدوره حياته ما بين  ,الحيوانومملكة الفطريات 

 .يشيبه تماميا البالزمودييوم الحييواني اليذيو Plasmodiumهيو البالزمودييوم طاور حياواني و Sporangiumجرثومية 

  .يتعاقب هذان الطوران في دورة حياة الفطر

 

 Class: Myxomycetes الخصائص العامة للفطريات اللزجة 

  

بالزمية عارية هو عبارة عن كتلة بروتوو Plasmodiumتتميز هذه الفطريات بتكوينها لجسم خضري  -1

 نوية الثنائية المجموعة الكروموسومية.عدد كبير من اال يالحركة األميبية، وتحتو على قادرة

 

حييث يكيون هيذا الطيور  ,تختلف الفطريات اللزجة عن الفطريات الحقيقية أساسا في ماهية الطور الخضيري -2

بينميا فيي الفطرييات  ,دار الخليويعيديم الجيوهيو  (الطيور الحييواني)هو البالزمودييوم  في الفطريات اللزجة

 .الحقيقية يتمثل بوجود الغزل الفطري

 

وليية مين حييث تركيبيه الفي دورة حياة الفطريات اللزجة يشبه الحيوانيات ا (البالزموديوم)الجسم الخضري  -3

وهيذه االجسيام الثمريية ذات اشيكال محيددة  .اال ان هذه الفطريات تكون اجسام ثمرية فطرية بحتية ,وفسلجته

 .تميز بواسطتها االجناس واالنواع المختلفةت

 

البكتريا. وهي ال تنتج خاليا ذات أسواط تتغذى على تمتاز بان طورها الخضري يكون على هيئة أميبا هالمية عارية  -4

ات الهالمية لتكوين بالزموديوم كاذب ال تندمج فيه مكونات بوتمتاز عن أفراد الصنف اآلخر بأنه يتم فيها تجمع االمي

 االميبات بل تتعاون فيما بينها كأفراد. من

 

ومحييددة  السييبورات الحافظييية فييي هييذه المجموعيية أحادييية المجموعيية الكروموسييومية ذات خلييية واضييحة -5

  .وتحتوي على مادة السيليلوز ولهذا فهي تشبه في هذه الصفة الفطريات الحقيقية

إنتاج على حسب طريقة  Sub classesف نااصالى ثالث تحت  Class: Myxomycetesتقسم الفطريات الهالمية 

هذه  .غير ذلك من الصفاتالى وطرز األجسام الثمرية وما تحتويه من حبيبات جيرية مترسبة  سبوراتولون وشكل ال

 ئفات هي:يالطو
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1- Subclass:  Ceratiomycomycetidae . 

2-  Subclass:   Myxogastromycetidae.  

3- Subclass:  Stemonitomycetidae .   

 

1- SubClass: Ceratiomycomycetidae تحت صنف خارجية السبورات 

لكون  Exosporae السبوراتخارجية ويطلق عليها  Ceratiomyxales :Orderوتضم رتبة واحدة  

محمولة على حوامل منفصلة خارج التركيب سبوراتها تتولد خارجيا على اعناق الحوافظ السبورية وتكون 

يوجد غالف مشترك يحي  بالسبورات باكملها كما في بقية المجاميع ويتبعها جن  وال م والمتفرعئالثمري القا

 .Ceratiomyxaواحد 

 

2-  SubClass: Myxogastromycetidae   

 .جن  64نوع موصوف في جميع انحاء العالم متوزعة على  418هذا على حوالي يشمل التحت صنف 

الرطبة من الغابات وخاصة على جذوع االشجار الميتة او  يعيش معظمها مترمما في االماكن الباردة الظليلة

  االوراق الساقطة او المواد العضوية الرطبة.

 
 

 لفطريات اللزجة التابعة لهذه الطويئفة بالصفات التالية :تتصف ا     

 جراثيمها على شكل كتل سوداء أو بنفسجية داكنة . -1

 في أجسام ثمرية . Internallyتتولد جراثيمها داخليا  -2

 يكون إنبات الجراثيم عادة عن طريق انشقاقها، وتفتحها ثم انبثاق البروتوبالزم منها . -3

 رسب كميات غزيرة من الجير عليها .تتميز أجسامها الثمرية بت -4

 . Myxogastroid type  مو حواملها الجرثومية من النوعن -5

  Phaneroplasmodium )المرئي(  الطور التمثيلي أو الغذائي من نوع البالزموديوم الظاهر -6

وبالزم  Ectoplasmيتكون البالزموديوم من مروحة متميزة وأشرطة سميكة واضحة, تتميز إلى بالزم خارجي حيث 

كما  , و يكون البروتوبالزم خشن وغزير التحبب ويسهل تمييزه حتى في المراحل المبكره من نموهEndoplasmداخلي 

 .يمكن تمييز حركته االنسيابية الى االمام والخلف

 

   Liceales       2- Echinosteriales      3- Trichiales       4- Physarales -1وتتبعها اربعة رتب    

وهو بالزموديوم مجهري   Protoplasmodiumالرتبتين االولى والثانية بكونها تمتلك بالزموديوم اوليتتميز 

سائل عن الجزء الكثيف ويتحول البالزموديوم باكمله الى علبة بوغية واحدة او الاليمتلك عروق واليمكن تميز الجزء 

 جسم ثمري واحد صغير جدا.
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Trichiales     Family: Trichiaceae                  Order:                Genus: Trichia .sp  

            Family: Retieulariaceae             Order: Liceales  Genus: Lycogala. sp 

 

 يشبه الوسادة ويعرف بالثمرة السناحية وهو مرحلة في نشوء الحوافظ Lycogala sp لل الجسم الثمري

 عنى أنه مجموعة من الحوافظ الجرثومية لم تنفصل إلى وحداتها الفردية . بم ,الجرثومية

 

  Order: Physaralesرتبة   

تتميز افراد هذه الرتبة بان اجسامها الثمرية تكون عادة مكسوة بكمية كبيرة من الكل  المترسب وكذلك بابواغها البنية 

 وتشمل عائلتين البنفسجية

1- Family: Physaraceae                   2-Family: Didymiaceae  

حيث توجد في أزواج وتتحد فيها النواة لتكون لواقح  Isogametesامشاج متشابهة اجناس هذه العوائل تكون بعض 

.Zygotes تجعل في أطرافها فجوات قابضة. حيث في أفراد أخرى تفقد أسواطها وتكون أقدام كاذبة ثم تصبح هالمية و

ت الهالمية في أزواج وينتج عن إنبات الالقحة أو التركيب المدمج الناتج عن اتحاد االميبات الهالمية تتحد هذه االميبا

 .Plasmodiumتكون كتلة عارية اليغلفها أي جدار تسمى البالزموديوم أو المدمج الخلوي 

 

Family: Physaraceae  

 أوراق على الحارة المناطق فيخاصة  وهو فطر مترمم واسع االنتشار Physarumجن  اهمها جن   12وتشمل 

 الفطريات وقد يتغذى بامتصاص المحاليل. سبوراتقد يتغذى على البكتريا و .الرطبة الغابات وفي األشجارالمتساقطة

  تطرد البقايا للخارج مثل الحيوان.ويخرج الفضالت عن طريق حركة انقباضية 

 P. viridae, P. bivalveوانواعا االخرى  P. polycephalumنوع اشهرها 100اكثر من  Physarumجن  يضم  

 P. compressum and P. cinerium . ن الدراسات الوراثية والفسيولوجية.العديد م في  هذه االجناس تستعمل   

 

 .)كممثل للفطريات اللزجة( Physarumدورة حياة الجنس 

تسمى وق حوامل رفيعة تمتد داخل الحافظة الجرثومية يتم تطور الفطر بتكوين عدد من الحوافظ الجرثومية التي تحمل فو

توجد الحوافظ الجرثومية عادة على األوراق واألغصان الميتة وعلى كتل األخشاب  . Columellaأحيانا بالعويميد

ة ة وتختلف هذه الحوافظ في اشكالها باختالف االجناس التابعة لنف  الصنف فهي اما ان تكون كروية او اسطوانيوتختلف هذه الحوافظ في اشكالها باختالف االجناس التابعة لنف  الصنف فهي اما ان تكون كروية او اسطواني  المتحللة.

بأعداد كبيرة داخل الحافظة الجرثومية ويتخللها طرز من أنابيب أو خيوط متشابكة تعرف  سبوراتتوجد ال  ..او بيضيةاو بيضية

تمتلك خاصية  والتي وتكون السبورات مشبوكة وممسوكة داخل الخصلة او الشبك ,Capillitiumبالخصلة الشعرية 

   .فان هذه الخيوط تساهم في الية انتشار السبوراتالتمدد في الرطوبة واالنكماش والتقلص عند الجفاف لذلك 

 

عند  .وهي تقاوم الظروف غير المالئمةتتكون من كتلة بروتوبالزمية وحيدة النواة يحي  بها جدار سليلوزي  السبورات

زم أخذ في اإلنبات عن طريق شق طولي في الجدار الخارجي ينبثق منه البروتوبالسبور يان كل فمالئمة التوفر الظروف 

ثم تأخذ الكتلة البروتوبالزمية الداخلية الوحيدة النواة في التحرك إلى الخارج وتتخذ شكال كمثريا وينبثق منها سوطا مفردا 

لذا تعرف هذه الكتلة بالسبور الهائم او االميبا الهالمية يمكن بحركته أن يدفع تلك الكتلة في أي اتجاه في الماء 
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Myxamoeba.  فاذا وجدت في محلول اصبحت  ,نباتية واخرى حيوانية حسب طريقة االتغذيةبين صفات تجمع وهي

اما اذا وجدت في وس   ,نباتية التغذية حيث تمتص المواد الغذائية من المحلول على نف  طريقة امتصاص النباتات الراقية

الحيوانية. تاخذ هذه السبورات الهائمة ها الكائنات لصلبة بنف  الطريقة التي تلتقم بجاف فانها تلتقم المواد او الجزيئات اا

حيث توجد  Isogametesبعض هذه الوحدات تكون امشاجا متشابهة  .بالتغذية والحركة ثم تنقسم الى عدة وحدات متشابهة

 ازواج. في 

 

ن أقدام أما في أفراد أخرى فتفقد اسواطها وتكو ,Zygoteاللواقح لتكوين  لهذه االميبات الهالمية في أزواج تتحد النوى

تتحد هذه االميبات الهالمية في أزواج وينتج عن إنبات   كاذبة ثم تصبح اميبات هالمية تحمل في أطرافها فجوات قابضة.

الالقحة أو التركيب المدمج الناتج عن اتحاد االميبات الهالمية تكوين كتلة عارية ال يغلفها أي جدار تسمى البالزموديوم أو 

 .Plasmodiumالمدمج الخلوي 

 

يه والتي ال يفصلها عن بعضها البعض أية كروموسوميحتوى البالزموديوم على عدد كبير من االنويه الثنائية المجموعة ال

غم وتبلغ مساحته السطحية  30 -20صغير وبعد التغذية يصبح بحجم كبير فقد يصل وزنه الى اكثر وهو يبدا جدر خلوية, 

على االوراق واالغصان ة تشبه في مظهرها االسفنج وتتحرك حركة اميبية ويبدو ككتلة هالمية مثقب. 2سم 100حوالي 

فطريات ( أو جزيئات صلبه ال سبوراتخميره أو , يلتقم البالزموديوم كل ما يقابله من )بكتريا الميتة والسيقان المتحللة.

  0يهوقد يتغذى بامتصاص المحاليل، ثم تطرد البقايا من البالزموديوم بحركة انقباض. صغيره

 

يعاود النشاط لفترة ثم يبدا بتشكيل كتلة مفتوحة تنبثق يتكون جسم البالزموديوم البالغ من شبكه من عروق بروتوبالزميه، 

منها عدة نتوءات تعرف بالحشية الثمرية وكل نتوء من الحشية الثمرية يعطي حافظة سبورية تحمل فوق حوامل خاصة او 

ً اختزاليا ثم . ةوتتميز باشكال جذاب Stalks سويقات  عندما تكبر الحافظة الجرثومية فان االنوية التي بها تنقسم انقساما

 كروموسوميةأحادية المجموعة ال سبوراتيتوبالزم وتحي  نفسها بجدار سميك متحولة إلى اتحاط كل نواة بجزء من الس

(1N) .مة السيما الفترات الطويلة من الجفاف وتتميز هذه الجراثيم بقدرتها على تحمل مختلف الظروف البيئية غير مالئ

ا يرجع سبب ذلك الى سمك مورب سنة.60تصل إلى حوالي قد وبعضها يستطيع اإلنبات بعد مرور مدة طويلة من الزمن 

 وبإنبات هذه السبورات يستعيد الفطر دورة حياته من جديد.  .جدار الخلية والتركيب الفيزياوي والكيمياوي للبروتوبالزم
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يعاود  ,يتحول البالزموديوم الى جسم حجري باحاطة نفسه بجدار غليظ ويظل في حالة سكونلظروف غير المالئمة عند ا

حيث يتفتت الى عدد من الوحدات, كل  ند الظروف المناسبةكما يستطيع زيادة عدده ع المالئمة نشاطه عند عودة الظروف

 ه من البالزمويدات او االميبات الهالمية.وحدة ثمثل بالزموديوم جديد يزداد حجما باتحاده مع غير

 

3- Subclass : Stemonitomycetidae 

 وتشمل االعفان اللزجة ذات الصفات االتية:

 داكنة.كتلة سوداء او بنفسجية  هيئةاالبواغ فيها على  -1

   .تتولد ابواغها داخليا في اجسام ثمرية -2

 نه البالزموديوم. يكون إنبات األبواغ عادة عن طريق ثقب ينبثق م -3

  خلو األجسام الثمرية والخصلة الشعرية من الحبيبات الجيرية المترسبة عليها. -4

 

حيث يتكون في مراحله  Aphanoplasmodium المرئيالطور الغذائي من نوع البالزموديوم الخفي أو غير  -5

, ويختلف عن  Endoplasmو داخلي Ectoplasm المبكره من شبكة من حزم شفافة دقيقة ال تتميز إلى بالزم خارجي

وتكون فيه العروق متميزة ولكن لي  بدرجة وضوح  الطويئفة السابقة في أن بروتوبالزمه لي  خشن التحبب

 .البالزموديوم المرئي ويظهر البالزموديوم بشكل خيوط دقيقة ومتشابكة تشبه لحد ما الخيوط الفطرية

 

اال انه من الصعب , شكل مترمم عادة على كتل االخشاب والتربة الغنية بالدبالتعيش في الطبيعة بهذا افراد التحت صنف 

 تنميتها في المختبر على اوساط زرعية حيث انها تتطلب معاملة خاصة. 

 



8 
 

 Family: Stemonitaceaeوعائلة واحدة  :Stemonitales Orderرتبة واحدة هي ال  هذا على يضم التحت صنف

الذي  Leptodermaويستثنى من ذلك الجن   ,خلو اجسامها الثمرية من الكل  المترسب عليهاالتي تتميز معظم افرادها ب

 يترسب على اعناق اجسامه الثمرية بعض البلورات الكلسية.

 

بوجود  Stemonitis ال يتميز .Comatricheو Stemonitis  تحتوي هذه العائلة على عدد من االجناس اهمها ال

و تتحد هذه الخصلة لتكون  ية وغير حية, وتكون داكنة اللون خالية من الترسبات الجيرية,خصلة شعرية غزيرة شبه خيط

 .Sوجودا في الطبيعة ويضم هذا الجن  عدة انواع اشهرها واكثرها  .او الجراب الثمريشبكة معقدة تتصل بالعويميد 

fuca, S. axifera and S. splendens.   

 .Physarumي النم  العام دورة حياة الجن  تتشابه ف Stemonitesدورة حياة ال  

 

 

2-Class: Plasmodiophoromycetes  ة والطحالب والفطريات()طفيليات داخلية على النباتات الوعائي 

المائية  الفطرياتبعض و Vauncheriaمثل  فطرياتها طفيليات إجبارية داخل خاليا بعض النباتات الراقية والطحالب

تختلف فطريات  .وكذلك بعض النباتات المائية والبرمائية Achlya & Saprolegniaمثل 

Plasmodiophoromycetes التابعة لصنف عن الفطريات Myxomycetes  السبوراتمن حيث تكوينها لحوافظ 

تبدو خالية من مادة  لسبوراتالساكنة وكذلك فان جدر ا لسبوراتالتكون أجساما ثمرية عند إنتاجها ل هيو .السابحة

 السليلوز.

 

 Club rootالذي يسبب مرض الجذر الصولجاني   Plasmodiophora brassicaeمن اهم اجناس هذا الصنف 

disease   انتفاخات على شكل مغزل تغطي الجذر باكمله عندما تكون االصابة شديدة. يصيب اللهانة والقرنابي  بتكوين

ً في حجم خاليا النبات العائل يعرف بالتضخم ي ووه والفجل وبعض االنواع البرية. سبب عادة إفراطا وتضخما

Hypertrophy م السريع للخاليا وبصورة غير طبيعية.الذي يحدث في األجزاء المصابة من العائل وذلك نتيجة لالنقسا 
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بشكل بثور  powdery scabالذي يسبب الجرب الدقيقي على البطاطا  Spongospora subterranea كما يضم الفطر

 .حوي بداخلها على ابواغ ساكنة تتجمع بشكل كرات مجوفة ذات مظهر اسفنجيعلى الدرنة ت
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 (Division: Eumycota) الحقيقية الفطريات قسم : ثانيا

هايفات( مقسمة او غير مقسمة اال ان قلة منها ذات الطرز )كائنات تتكون اجسامها من خيوط فطرية  هامعظم فطريات

في داخلها نويات ويحيط بها غشاء  ةكاملالبدائية تكون وحيدة الخلية. ولجميع الفطريات الحقيقية جدار خلوي وانوية 

 . تتكاثر جنسيا والجنسياو ومشابهة للطرز الراقية من الحياةنووي 

معظم الفطريات الحقيقية كائنات مترممة او متطفلة او متكافلة وتخزن الغذاء بهيئة زيوت او كاليكوجين, كما ان لها 

باختالف البيئات التي تنمو عليها. وهي واسعة االنتشار في المقدرة على افراز كم هائل من االنزيمات المختلفة تختلف 

  .الطبيعة وتاثيراتها االقتصادية مختلفة مابين اهمية واضرار

 : وتضم التركيب خيطية فطرياته القسم هذا واغلب الفطريات من العظمى الغالبية القسم هذا ويضم

 . (Mastigomycota)السوطية  الفطريات :أوالا 

ا   (Zygomycota) الزيجية  الفطريات :ثانيا

ا   (Ascomycota)الكيسية  الفطريات :ثالثا

 (Basidiomycotaالبازيدية ) الفطريات :رابعا

 (Deuteromycota)الناقصة  الفطريات :خامسا

 
 :Division (Mastigomycota)السوطية  الفطريات  :أولا 

 

 أو الدنيا وتمتاز بإنتاج الجراثيم المتحركة أثناء دورة حياتهافطريات هذا القسم تعرف بالفطريات الحقيقة غير الراقية 

 برمائية أو مائية أنواعها معظم .Zoosporic fungiوتعرف فطريات هذه المجموعة ايضا ب . )التكاثر الالجنسي(

 وحيدة خلية بين ما الفطريات لهذه الجسمي يتفاوت التركيب, متطفلة وبعضها رمية بعضها ,برية والباقية

  العديدة والسكريات ليلوزيالس يتركب من الخلوي الجدار .التفرع كثير ,يفاتااله غزير يسليومام إلى بدائية

 سبوراتال من نمطين الفطريات هذه ولمعظم ، (Coenocyte)خلوي  مدمج هيئة على يسليوماالم ويكون

 .  Saprolegniaجنسال مثل الشكل السوطية

 
 Classesويضم هذا القسم ثالثة اصناف 

1) Class: Chytridiomycetes                      Whiplash ذات سوط واحد قرباجي املس           

2) Class: Hyphochytridiomycetes                            tensel    ذات سوط واحد ريشي

3) Class: Oomycetes     ذات سوطان احدهما قرباجي املس واالخر ريشي                  

 
Class: Chytridiomycetes  (1  

يعيش العديد منها بصورة كلية في  Whiplash- shaped, ذات سوط واحد خلفي قرباجي املس تتميز بان سبوراتها

بينما يعيش البعض االخر على سطح التربة الرطبة او يتطفل على الطحالب سطحيا او داخليا وهي صغيرة الحجم  الماء

مجهرية. قد تهاجم فطريات العفن المائية والحيوانات االولية والحشرات كما من الممكن تواجدها مترممة على الطحالب 

والقليل منها يتطفل على  وبقايا الحيوانات الميتة في الماء او التربة.الميتة وعلى المواد السيليلوزية والنباتات المتحللة 

النباتات الراقية. يمكن الحصول على هذه الفطريات بوضع طعم مناسب كاجزاء حشرة او شعرة في ماء ماخوذ من 

 مستنقع او محلول تربة.
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الطفيليات الخطرة اقتصاديا. ويكون جسم الفطر معظم فطرياتها ضئيلة االهمية االقتصادية واليوجد في افرادها اال قلة من 

في ابسط صورة على هيئة خلية واحدة كروية او بيضوية عديدة االنوية ذات اشباه جذور احيانا او قد يكون على هيئة 

 خيط بسيط عديم الحواجز )مدمج خلوي( وفي الحاالت المتقدمة يتكون غزل فطري.

 

وفي  ,جميعها متحركة  anisogametesاو غير متماثلة  Isogametesماثلة تكاثر الجنسي عن طريق امشاج متيحدث ال

يكون فيه المشيج الذكري متحركا في االنواع الراقية وتوجد   ,Oogamyثر جنسي من نوع االحاالت المتقدمة يحصل تك

في االنواع االرقى تكون غزل فطري اولي  .تشبه الجذور تساعدها على التغذية  Rhizoidsهايفات جذرية 

Promycelium  يشبه الهايفات الجذرية يطلق عليه الغزل الفطري الجذريRhizomycelium  التي تتكون عليه

شبيهة بالخيوط الفطرية والتحتوي عادة على انوية. اما اكثر اعضاء التكاثر وهو عبارة عن مجموعة ممتدة من خيوط 

 عبارة عن غزل فطري حقيقي. Thallusرقيا فلها ثالوس  الفطريات الكيتيريدية

 

نوع موزعة على اربعة رتب على اساس تراكيبها  450جنس وحوالي  85تضم الفطريات الكيتيريدية مايقرب من 

 الجسدية والتناسلية وهي:

1) Order:  Chytridiales 

2) Order: Harpochytridiales 

3) Order: Blastocladiales 

4) Order: Monoblepharidales 

1) Order:  Chytridiales 

معظم افرادها مترممة على بقايا الحيوانات والنباتات المائية الصغيرة وبعضها ينمو على البقايا الحيوانية والنباتية في  

 .يمةالتربة باالضافة الى ان البعض منها يستطيع مهاجمة النباتات الراقية مسببة في بعض االحيان خسائر اقتصادية جس

 Black wartالذي يسبب مرض التثالل االسود في البطاطا  Synchytrium endobioticumكما في حالة الفطر 

disease of potato  والفطرPhysoderma mydis  الذي يسبب التبقع البني في الذرةBrown spot of corn 

 الذي يصيب البرسيم. Urophlyctis alfalfaeوالفطر 

 

يتكون الثالوس من كيس  Synchytriumوجنس  Olpidiumففي الجنس  ,الفطر في هذه المجموعة يتباين تركيب جسم

كروي او اسطواني او غير منتظم ليس به اشباه جذور ويكون مطمورا داخل بروتوبالست العائل. وفي انواع اخرى يتميز 

ويقع داخل العائل او جزء تكاثري ويكون الثالوس كرويا او قاروريا مزودا باشباه جذور والثالوس الى جزء خضري 

كما في  Holocarpicمتصال بسطحه. الفطريات التي يتحول فيها الثالوس باكمله الى تركيب تكاثري يسمى كلي االثمار 

ا تحول قسم من الثالوس الى اما اذ وهذه الحالة ليست شائعة في الفطريات. Synchytriumو Olpidium جنس ال

تراكيب خضرية تشبه الجذور والجزء الباقي يتحول الى تراكيب ثمرية كالسبورنجيا او السبورات الجنسية فهذه الحالة 

 وهي الحالة االكثر شيوعا سواء في هذه المجموعة او المجموعة االخرى. Eucarpicتعرف 

 

فهناك الحالة التي تعرف الثالوس المتعدد Chytridiomycetes, وضمن ال Eucarpicتمييز اكثر من حالة في ال يمكن  

وهو التركيب الذي يحوي على العديد من التراكيب الثمرية او الحوافظ السبورية, بينما في انماط  Polycentricالمراكز 

او سبور ساكن ويسمى عديدة تعطي السبورات المتحركة عند انباتها مجموعة شبه جذرية تحمل حافظة سبورية واحدة 

اشباه الجذور تخترق  Rhizophydium, كما ان في بعض الكيتريديات مثل ال monocentricالثالوس وحيد المركزية 

وفي كيتريديات اخرى  Epibioticوحدها خلية العائل وتبقى الحافظة السبورية سطحية وتسمى فوق احيائية 

Diplophlyctis لجذور والحافظة السبورية داخل العائل وتسمى بذلك داخل احيائية يتكون الثالوس باكمله واشباه ا

Endobiotic  وقد يوجد النوعان معا في جنس واحد كما في الPhysoderma. 
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ة كيس كروي او كمثري الشكل يحمل واحدة او اكثر من انابيب او حليمات االنطالق. وتستخدم ئعلى هي حافظة السبوريةال

تكون فيها  Olpidiumمثل ال  Inoperculateطريقة انطالق السبورات كاساس للتصنيف فهناك كيتريديات الغطائية 

ويكون طرفها جيالتينيا يتالشى  تخترق خلية العائل الى الخارج discharge tubeالحافظة السبورية انبوب انطالق 

فيوجد غطاء عند طرف انبوبة انطالق عند   Chytridiumمثل ال operculate  اما في الكيتريديات الغطائية  ,بالذوبان

االنفتاح واالنغالق يكون  .نقطة ضعيفة وقد ينفصل او يبقى متصال ومنثنيا للخلف ليسمح بانطالق السبورات المتحركة

 ت السابحة.بتاثير السبورا

 

نوع  150واسع االنتشار يضم حوالي  Synchytriaceaeمن اهم االجناس التابعة للعائلة  Synchytriumيعد جنس ال  

 Black wart diseaseالذي يتطفل داخل خاليا نبات البطاطا ويسبب مرض التثالل االسود  S. endobioticumاهمها 

تتحرر السبورات السابحة من الحوافظ في التربة  الكافية ففي فصل الربيع عند توفر الرطوبة .سواء في التربة او المخازن

الشتوية الساكنة الموجودة في التربة حيث تعمل هذه السبورات على اذابة ثقب في جدار الدرنة السليمة وتنفذ من خالله 

استمرارها بالتغذية ثم يعطي كل سبور ثالوسا وحيد فتزداد بالحجم بعد  ,الى االنسجة الداخلية تاركة سوطها في الخارج

ويصحب نموالطفيل حدوث تنبيه ونشاط لخاليا العائل المجاورة لموضع االصابة  .prosorusالخلية يسمى البثرة االولية 

ن فتنقسم عدة انقسامات متتالية ويتضخم حجمها بصورة غير طبيعية مما ينتج عنه تكوين اورام ضخمة مشوهة وقريبة م

 على هيئة ثاليل. بعضها البعض 

 

وكل القحة  Zygoteفتلتحم في ازواج لتعطي القحة  Zoogametesقد تسلك السبورات السابحة سلوك االمشاج فتسمى 

غليظة الجدر تسمى الحافظة السبورية  Resting sporangiumبعد ان تدخل انسجة العائل تعطي حافظة سبورية ساكنة 

كبيرة  تكبر الخاليا المجاورة لهذه الحوافظ وتنمو نموا شاذا فتتكون نتيجة لذلك ثاليل .Winter sporangiumالشتوية 

ظة بحيويتها فمجعدة على الدرنة المصابة. حين تتاكل هذه الثاليل تنطلق الحوافظ السبورية الشتوية في التربة محت نسبيا

من السبورات السابحة التي  ويمكن ان تبدا العدوى في الفصل التالي عند عودة الظروف المالئمة مكونة عدد .عدة سنوات

 وهكذا تتكرر دورة الحياة من جديد. ,تتحرر من الحافظة وتنتشر في التربة لتصيب نباتات البطاطا السليمة

 

 Blastocladialesرتبة  -2

يتكون جسم الفطر  .المواد النباتية والحيوانية المغمورة وتعيش كذلك في التربةالرتبة في الماء على هذه تعيش فطريات 

اي وحيد المركز  حافظة سبورية واحدة خلية قاعدية متصلة باشباه الجذور وتحمل في االنواع البسيطة من

monocentric   كما فيBlastocladella راكزماو متعدد الpolycentric  مثلقيدا كما في االفراد االكثر تع 

Allomyces  وعندئذ يتميز جسم الفطر الى ساق دقيق يتفرع الى االعلى ليحمل عدة حوافظ سبورية في نهاية االفرع

 وعدة اشباه جذور ليمسك بالقاعدة.

تشمل و تتميز افراد هذه الرتبة في اطوارها الالجنسية بوجود حوافظ سبورية ساكنة ذات جدران منقرة ولون بني غامق. 

 . Allomycesالتي تضم عدة اجناس اهمها  Blastodadiaceaeهذه الرتبة عائلة 

 Allomycesجنس 

من أكثر األجناس المعروفة في هذه الرتبة ويعيش مترمما في التربة أو على البقايا النباتية والحيوانية المتحللة. هذا يعد 

ويتكون جسم الفطر من خلية قاعدية متصلة بواسطة اشباه الجذور ومن فروع تتشعب ثنائيا تحتوي على حواجز كاذبة 

 Alteration ofتتضح في دورة حياة هذا الفطر ظاهرة تبادل األجيالعلى مسافات منتظمة وتحمل االعضاء التكاثرية. 

generation  مع  كروموسوميةالمجموعة ال يالمشيجى احادس التي يندر وجودها في الفطريات. حيث يتبادل الثالو
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تتباين   كروموسومية واللذين يصعب التمييز بينهما اال بعد ظهور االعضاء التكاثرية.المجموعة الي ثنائ سبوريال سالثالو

ر الالجنسي ويمثل الطور الجنسي اما ثالوس متماثل اذ يمثل هذا الجسم الطو Allomyces دورات الحياة في جنس ال

  ثالثة انماط من دورات الحياة.تمييز شكال او مجرد حوصلة او اليوجد طور جنسي على االطالق تبعا للنوع. وهكذا يمكن 

Order: Monoblepharidales -3 

 (Monoblepharella, Gonapodya, Monoblepharis)نوع تنتمي الى ثالثة اجناس  25تضم هذه الرتبة حوالي 

جميعها تعيش مترممة على الفروع والثمار واالخشاب المغمورة في المياه العذبة والقنوات وتبدو للعيان كخصالت بيضاء 

سبورات او كتل بنية غير متماسكة وغير محددة الحواف. الثالوس خيطي حقيقي االثمار, يحدث التكاثر الالجنسي بواسطة 

بسوط واحد خلفي تتكون في حوافظ طرفية اسطوانية او قارورية. اما التكاثر الجنسي فهو من نوع غير متحركة مزودة 

وبعد االخصاب قد تتحرك البيضة  .كامي ولكن تقوم به امشاج ذكرية متحركةومالوف بين الفطريات من حيث انه او

 .Monoblepharisالمخصبة نحو فوهة االوكونة واهم اجناسها 

 

 Class: Oomycetesالفطريات البيضية ( 2

منها مايعيش و water moldsعددا كبيرا من الفطريات تعيش انواعها البدائية في الماء وتسمى اعفان الماء ضم ت

الراقية فتعيش بطريقة التطفل االجباري على نباتات ارضية راقية  االنواع. اما على الطحالب بشكل رمي ومنها مايتطفل

ويسود انتشار  White rustوالصدا االبيض   Downy mildewمسببة امراض مهمة كامراض البياض الزغبي

اجسامها تتراوح مابين الوحيدة الخلية الى غزل فطري جيد التكوين يتفرع بغزارة داخل  السبورات بواسطة الرياح.

 سط الذي يعيش عليه الفطر.الو

  . تتميز بخلو غزلها الفطري من الجدر المستعرضة 

 ا بواسطة جراثيم سابحة ذات سوطين مدبب   whiplashأملس يقعان على جانب واحد احدهما  Biflagellateتتكاثر ال جنسيا

والحافظة السبورية اما ان تكون  يم السابحة داخل حوافظ جرثومية.وتتكون الجراث tinselواآلخر ريشي رفيع ويتجه للخلف 

 Conidioمحتوية على عدد كبير من السبورات المتحركة او ان تتحول بكاملها الى سبور مفرد فتنبت مباشرة فتسمى بهذه الحالة 

sporangium  كما في الجنسPeronospora . 

 اي يحصل ونات وكية متميزة إلى أنثريدات وأو)بيضي( وأعضاؤها الجنسية الذكرية واألنثو ونيوكالتكاثر الجنسي من النوع األو

  التي يكتمل نضجها داخل ال oosporeوينتج السبورات البيضية   Heterogametangiaمابين الحوافظ المشيجية المتباينة

Oogonia  ويتميز الجزء المركزي لالوكونة الى بيضة واحدة اواكثر وتكون عادة وحيدة النواة عند تمام نضجها . 

اي انها  ,والغزل الفطري مازال مستمرا في تادية وظائفه الخضريةكيبها التكاثرية البيضية تراتنتج معظم الفطريات 

اي انها كلية  ,اال انه في بعض انواعها يتحول الثالوس كله الى واحد او اكثر من التراكيب التكاثرية حقيقية االثمار

  االثمار.

 يضم هذا الصنف عدة رتب اهمها:

1- Order: Lagenidiales 

مجموعة قليلة من الفطريات تعيش في المياه العذبة وتتطفل على الفطريات المائية والطحالب. يتكون جسم الفطر 

 Holocarpicاو من خيط فطري ضعيف متفرع او غير متفرع. تتميز بكونها كلية االثمار اما من خلية واحدة 

كله الى حافظة مشيجية وفي بعض الحاالت ينقسم الخيط الفطري  وفي االنواع الوحيدة الخلية يتحول الثالوس

الى عدد من الخاليا تكون جميعها او بعضها حوافظ مشيجية او حوافظ سبورية وتكون الحوافظ المشيجية من 

كما في الجنس  oogamousالنوع المتباين االمشاج غير متحركة, التكاثر الجنسي من النوع االوكامي 

Lagenidium. 
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2- Order: Saprolegniales 

طلق يوالقليل منها يعيش في المياه المالحة و ,موجودة بكثرة في المياه العذبة مترممة على بقايا النباتات والحيوانات

بعضها يتطفل على االسماك كال و بصورة مترممة في التربةبعضها يعيش  .water moldsعليها اعفان الماء 

Saprolegnia parasitica  وتسمى اعفان االسماك,Fish molds  وبعضها يتطفل على جذور بعض النباتات

الذي تتطفل بعض انواعه على الطحالب والحيوانات  Aphanomycesاالقتصادية كالبنجر والبزاليا كما في الفطر 

 المائية.

, اال ان معظم انواعها حقيقية تضم هذه الرتبة انواعا ذات خلية واحدة وكلية االثمار والتي تعيش متطفلة على الطحالب

االثمار ذات غزل فطري جيد التكوين. يحدث التكاثر الالجنسي عن طريق سبورات سابحة ثنائية االسواط تنتج عن 

حوافظ سبورية اسطوانية الشكل التنفصل عن الغزل الفطري. معظم االنواع تمر في دورة حياتها بفترتين تظهر فيها 

كامي ومن النوع االو. اما التكاثر الجنسي فهو diplaneticعندئذ ثنائية الفترات السابحة السبورات المتحركة وتسمى 

Oogamous س اجنكونة كروية الشكل تحتوي على اكثر من بيضة واحدة.  كما في االوواالو  Saprolegnia, 

Achlya  وكالهما ينتميان الى العائلةSaprolegniaceae. 

  3- Order: Peronosporales  

 

 حيث أن معظم الفطريات التابعة لها تعيش  ,عيش بعض أفرادها في الهواء والتربةي ,من أهم رتب الفطريات السوطية :المعيشة

ا نباتية خطيرة على كثير من المحاصيل الزراعية وبذلك  .حيث ان غالبيتها تعيش على سطح التربة ,معيشة تطفلية وتسبب أمراضا

 يعيش في الماء.القليل منها تستطيع مهاجمة جذور النباتات كطفيليات اختيارية او تعيش على االجزاء الهوائية كطفيليات اجبارية. 

 :عبارة عن خيوط غير مقسمة تتفرع داخل خاليا العائل اي معيشتها  غزلها الفطري ( بين خلويIntercelluar  حيث يرسل إلى )

احتياجات الفطر وامتصاص الستيفاء وي ر الخلتخترق الجدا التي ) بسيطة أو متفرعة(  Haustoriaممصات داخل خاليا النبات

 الممصات مختلفة بالشكل فمنها الكروية او المستطيلة او على هيئة عقدة او متفرعة. الغذائية.

 قد  بعد ذلك تتحرر السبورات كما ,نضجهاظها السبورية تنفصل عن الغزل الفطري بعد فتتميز هذه الرتبة عن البقية في ان حوا

وتساعد الرياح  .تعمل الحافظة عمل السبور الواحد فتنبت مباشرة دون تكوين سبورات متحركة وهذا يحصل في االنواع المتقدمة

ا إلى عدبان  الوحدات الالجنسية  إما أن تسلك مسلك الحوافظ الجرثومية في انتشار السبورات. حيث ان  ة جراثيم تنقسم داخليا

تكون الوحدة الالجنسية كونيدة والحامل الجرثومي يعرف بالحامل لسابحة تحت الظروف الرطبة أو تحت ظروف الجفاف 

  الكونيدي .

 
 تنقسم هذه الرتبة الى ثالث عوائل

 
1- Family: Pythiaceae 

 -Root rot and dampingتسبب امراض  تتميز بحوامل حافظية التختلف كثيرا عن الخيوط الفطرية التي تحملها.

off تضم و .تتواجد في التربة الرطبة تعيش اما بشكل رمي على بقايا الحيوان والنبات او بشكل طفيلي على النبات

 جنس معروفة اهمها : 16حوالي 

Genus: Pythium           

 : تهوية الرديئة وفي المناطق التي اليحتاج الى نسبة رطوبة عالية ولهذا غالبا مايتواجد في الترب ذات   المعيشة

ا أو متطفل في الماء على بعض الطحالب أو كطفيليات اختياريه على اليوجد فيها الري والبزل.  يعيش مترمما

ا  ا مختلفة وغالبا يسبب وعائل الالبادرة من نمو  طورتحدث اإلصابة في ماالنباتات الراقية وتسبب لها أمراضا

 .سقوط البادرات )الخناق( مرض
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 يتكون من هيفات شفافة متعددة األنوية عديمة الجدر المستعرضة كثيرة التفرع  يسليوم :االم. 

 : ه (.يعن طريق تكوين جراثيم سابحة )الحوافظ الجرثومية كروية أو خيطية أو بيض التكاثر الالجنسي 

 . البيضي سبورعن طريق تكوين ال التكاثر الجنسي :

 

لها القابلية على احداث عملية  اي ان العزلة الفطرية الواحدة Homothallicمن نوع    Pythiumاغلب انواع ال

قليل جدا في نفس المستعمرة حيث تحصل الدورة الجنسية. ال  Antheridia و Oogonia اي ان الالتكاثر الجنسي 

النها  Oosporeواليمكن مالحظة ال اي ان العزلة الفطرية الواحدة التعطي تكاثر جنسي  Heterothallicمنها 

. هذه Oosporeاي تحفيز االثنين للتزاوج وانتاج ال  ,تحتاج الى عزلة فطرية اخرى تكملها من ناحية التطابق الجنسي

في وسط غير صلب واخذ المستخلص  A1, A2العملية ناتجة عن عملية هرمونية فاذا نميت كل عزلة على انفراد مثل 

ن الفطر الضافتها الى الثانية فيالحظ تشجيع العزلة االخرى على تكوين بدايات من احدهما اي استعمال المواد الناتجة م

كونة حيث ان وويجعلوها تنمو ومن ثم يتم االستخالص ويضاف المستخلص الى العزلة االولى لتكون االو ,االنثريديا

 ر وهكذا.الهرمون الناتج من االول انتج هرمون اثر على الثاني والثاني كون هرمون اثر على االخ

 
 Cellulase andيسبب امراض موت البادرات عن طريق افراز انزيمات تؤدي الى تحطيم الصفيحة الوسطى مثل ال

pectinase كما ان هذا الفطر يفرز السموم  ,التي تحلل الكثير من السيليلوزtoxins.  وتوجد العديد من انواعه في

 P. debaryanumو    P. aphanidermatumالعراق مثل 

 

  Pythiumدورة حياة ال

يتكون الغزل الفطري من خيوط فطرية دقيقة ذات جدر سيليلوزية وفي االنواع المتطفلة تنمو الخيوط الفطرية بين 

الخاليا وبداخلها دون تكوين ممصات. تتكاثر الجنسيا بتكوين السبورات المتحركة الثنائية االسواط اما الحوافظ السبورية 

فتكون مستطيلة او كروية اوغير منتظمة او بينية متصلة بالغزل الفطري. اثناء نضجها يبرز منها التي تتكون بداخلها 

 vesicle نتوء يمتد ليكون انبوبة يمر من خاللها بروتوبالزم الحافظة السبورية على هيئة كتلة واحدة الى حويصلة 

عد ذلك من الحويصلة بعد انفجارها. وتكون ذات جدار رقيق جدا. يتجزا البروتوبالزم الى سبورات متحركة تنطلق ب

شكل لكل منها سوطان متصالن بالجانب المقعر. تسبح السبورات لفترة ثم تستقر وتستدير السبورات المتحركة كلوية ال

 وتحيط نفسها بجدار ومن ثم تعطي انبوبة انبات. 

 
عد ذلك كتلة من نهاية الخيط الفطري تنتقل اليه بكونات بانتفاخ كروي يظهر في واما التكاثر الجنسي فيبدا بتكوين االو

عن بقية الخيط الفطري بجدار مستعرض وتظهر عندئذ البيضة وحيدة النواة محاطة بال ل بث ان تنفصالبروتوبالزم ماتل

periplasm كونة في معظم االنواع املس وتتكون االنثريدات بالقرب من وعديدة االنوية ويكون جدار االو

  كونات.واالو

والبالزم المحيطي كونة ووكونة( تظهر انبوبة اخصاب تخترق جدار االووعند تالقي الحوافظ المشيجية )االنثريدة واال

ثم يحصل االنقسام النووي في كل من االنثريدة واالووكونة, تتحلل بعد ذلك جميع االنوية فيما عدا نواة واحدة وعندئذ 

حيث تندمج مع نواتها ويتم االخصاب ويتكون السبور  ,البيضة خالل انبوبة االخصابطرية من االنثريدة الى فتنتقل نواة 

دون اخصاب ثم يحيط السبور البيضي نفسه  parthenosporeوقد تتحول الى سبور عذري  .oosporeالبيضي 

د درجات الحرارة عند توفر درجة حرارة عالية نسبيا ينبت السبور ليكون غزال فطريا جديدا اما عن. بجدار سميك املس

المنخفضة فتتكون انبوبة انبات ينتقل خاللها بروتوبالست السبور البيضي مكون حويصلة طرفية تكون بداخلها 

 السبورات المتحركة.
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Genus: Phytophthora 

 
الى حد كبير ولكنها تختلف اساسا في ان الحافظة السبورية التكون حويصلة والغزل الفطري اكثر   Pythiumيشبه ال

الذي  Phytophthora citrophthoraوضوحا واكثر تفرعا وهي تفضل النباتات الزهرية االرضية في تطفلها مثل 

 Potato blightالذي يحدث مرض  Ph. infestansو  Citrus gummosisيسبب التصمغ في الحمضيات  

 : عند غياب النبات العائل لكنها تتحول إلى فطريات  رميةتعيش معيشة ويحتاج الى نسبة رطوبة عالية  المعيشة

ا للنباتوعند وجود النبات العائل ) طفيليات اختيارية (  طفيلية   .تسبب أمراضا

 : تكوين جراثيم بيضيه .  التكاثر الجنسي 

 : تكوين جراثيم سابحة ) تتميز بشكل الحوافظ الجرثومية الليمونية الشكل ذات حلمه طرفية (  التكاثر الالجنسي 

تكون الحوافظ كروية او غير منتظمة الشكل. كما يمكن تمييز  Pythiumفي االنواع التابعة لجنس بينما 

تنطلق Pythium الالحوافظ الجرثومية, ففي حالة الفطريات التابعة للجنسين المذكورين على اساس انبات 

زئة لمحتوياتها جمحتويات الحافظة خالل انبوبة قصيرة الى حويصلة تشبه فقاعة الصابون حيث يحدث فيها ت

فان تجزئة محتويات Phytophthora الى اجزاء ويكون كل منها سبور سوطي متحرك. اما في حالة ال

ة وحتى اذا تكونت فان السبورات تنضج الحافظة  عند االنبات يحدث داخل الحافظة نفسها والتتكون حويصل

وتتميز داخل الحافظة الحقيقية نفسها ومن ثم تنتقل الى الحويصلة كسبورات مسوطة تتحرر بانفجار جدار 

 الحويصلة الى الخارج.
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  Phytophthoraدورة حياة ال

واحد الى خمسة من خالل  التكاثر الالجنسي يحصل بخروج الحوامل الحافظية للفطر على شكل مجاميع مكونة حامل

يعتمد انبات الحوافظ . افظ الليمونية ذات الحلمة الطرفيةفتحات الثغور والعديسات او االماكن المجروحة وتكون الحو

فعند الرطوبة العالية والحرارة المنخفضة فان محتويات الحافظة تنقسم لتكوين السبورات  ,على الظروف المحيطة

اي تنبت مباشرة ولذلك  ا,وبة المنخفضة والحرارة العالية فان الحوافظ تسلك سلوك الكونيدياما في ظروف الرط ,السابحة

 يكون المرض اكثر خطورة في المناطق الرطبة. 

هو نادر الحدوث على النباتات المصابة الن الفطر عادة يمضي فترة الشتاء في الطبيعة على فاما التكاثر الجنسي 

ل فطري ينشط في بداية الموسم الجديد وربما يرجع السبب في ندرة تكوين السبورات االنسجة المصابة على هيئة غز

 .Ph. infestan البيضية ل

 ,مستمد من غزل فطري متميزالفطر متباين الثالوس اي اليحدث التزاوج الجنسي اال بين خيطين فطريين كل منهما 

وينبثق من سبور واحد لذلك فان التكاثر الجنسي في هذا الفطر يحدث بين انثريدات واووكونات متضادة الطرز 

فاالنقسام االختزالي يحدث داخل  التزاوجية. ويتبع الفطر في تكاثره الجنسي النمط العام للفطريات البيضية االخرى

. وتحصل عملية االندماج السايتوبالزمي اثناء oosporeاالعضاء الجنسية من انثريدات واووكونات وليس في ال 

سميك الجدران مقاوم  oosporeاختراق االنثريدة واالووكونة ثم يحصل اقتران نووي ويتكون داخل الالووكونة 

للظروف غير المالئمة والذي ينبت مباشرة او بعد فترة سكون ثم تنقسم نواتها فتتكون عدد كبير من االنوية وعند حدوث 

نبات يرسل السبور البيضي خيطا فطريا قصيرا ينتهي بكتلة كروية يطلق عليها الحافظة السبورية التي بداخلها عدد اال

 الطريقة نفسها التي تتكون فيها الحوافظ السبورية في الغزل الفطري.كبير من السبورات السابحة ثنائية السوط ب
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Family: Albuginaceae -2 

هذه  يتتميز أفراد هذه العائلة بأنها فطريات إجبارية التطفل، ويتخصص أنواع منها بإصابة عوائل خاصة محددة. تحتو

الذي يحتوى على عدة أنواع. تتميـز هذه العائلة بـأن لها   Albugoالعائلة على جنس واحد إجباري التطفل هوالجنس 

حوامل صولجانيه الشكل تحمل عليها سالسل من الحوافظ السبورنجية يكـون أصغرها هو األقرب إلى الحامل، وتترتب 

أ الحوافظ السبورنجية على شكل طبقة عماديه تحت البشرة في النباتات المصابة، وتسبب هذه العائلة أمراض الصد

  0لنباتات الزهريةعلى ا White rust األبيض

 
 Cruciferaeالصدأ األبيض في العائلة الصليبية 

  :  Albugo candida   للمرض الفطر المسبب 

فطر متطفل إجبارياً يسبب مرضاً للنباتات يعرف بمرض الصدأ األبيض في النباتات الصليبية ) الفجل ، اللفت والكرنب(. 

 بيضاء. تظهر اإلصابة على األوراق والسيقان والنورات على شكل بثرات متناثره 

البشرة وتتوغل داخل انسجة العائل تحدث االصابة عن طريق الثغور وبعد فترة من الزمن تتراكم الخيوط الفطرية تحت 

من خالل المسافات البينية وترسل ممصات تخترق جدران الخاليا وتصل الى السايتوبالزم المتصاص الغذاء. تتكون 

الحوامل الحافظية القصيرة الصولجانية الشكل وتكون متراصة تحت بشرة العائل وعمودية عليها وتخرج منها تدريجيا 

وعند توفر الظروف المالئمة من  .سبورية في تتابع قاعدي اي اكبرها هو ابعدها عن طرف الحاملسالسل من الحوافظ ال

وعند ظروف الجفاف تنبت الحوافظ  ,حرارة ورطوبة تولد الحوافظ السبورية سبورات متحركة لتسبح وتعيد االصابة

تتكرر االصابة خالل الموسم بواسطة  .Conidiaالسبورية مباشرة وفي هذه الحالة تعتبر الحافظة السبورية بمثابة 

الحوافظ السبورية بطريقة التكاثر الالجنسي. اما التكاثر الجنسي فيحدث في اواخر الموسم وذلك عن طريق تكوين 

وجزء  Oosphereانثريدات واووكونات واالووكونة عبارة عن تركيب كروي يتميز فيه جزء مركزي يمثل البيضة 

اما االنثريدة فصولجانية الشكل تنشا على فرع جانبي من الخيط الحامل لالووكونة او  ,طيمحيطي يعرف بالبالزم المحي

التي تحيط نفسها بغالف سميك وفي بداية الموسم  Oosporeعلى خيط مستقل ويحدث التالمس وتتكون البيضة المخصبة 

ة من جديد ويسمى هذا النوع من وينتج سبورات سابحة قادرة على اصابة االجزاء الحديثOospore الجديد ينبت ال 

 Systemic infectionاالصابة باالصابة الجهازية 

http://www.google.iq/url?url=http://www.gettyimages.com/detail/photo/albugo-candida-is-a-fungus-and-a-plant-high-res-stock-photography/128629698&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjcs_7AruHLAhWCjSwKHefcAXY4FBDBbggxMA4&usg=AFQjCNHImRo_q0hRaZOxYwWs4Rzay8_ymQ
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Family: Peronosporaceae -3  

 

. يتميز حامل السبورانجيا Pythiaceaeوتضم عددا من الفطريات االجبارية التطفل وهذه الصفة تميزها عن عائلة ال  

أو في مجاميع على طرف حامل وتختلف أطراف الحوامل  حيث تحمل السبورنجية مفرده عن الهايفا الخضريـة 

السبورانجية في أشكالها وتركيبها. وتضم هذه العائلة عدة أجناس إجبارية التطفل تسبب امراض على النبات تعرف 

تتميز االجناس التابعة لهذه العائلة باختالفها عن بعضها البعض بطريقة   Downy mildew.بامراض البياض الزغبي

 السبورية:حوامل الحوافظ  تفرع

Genus: Peronospora 

ً ثنائي الشعب األطراف النهائية منحنية  ,الحامل الجرثومي يتفرع تفرعا

مستدقة ومدالة حيث تعطي شكل المخلب كل نهاية تحمل حافظة جرثومية 

 واحدة . يتطفل على نباتات الفصيلة الصليبية.
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 viticola Plasmoparaالفطر 

   حوامل الحوافظ الجرثومية رفيعة نسبياً تتشكل بأعداد كبيرة ويخرج منها محاور أو فروع عديدة على زوايا قائمة مع

وهي عبارة عن  Sterigmaالمحور األصلي. تتميز الحوافظ السبورية بانها بيضية الشكل تحمل على ذنيبات دقيقة 

للفروع غير مستدقة عليها نتؤات يحمل كل منها في نهايته األطراف النهائية  اطراف تفرعات الحوامل الحافظية .

حافظة جرثومية وتوجد في مجموعات ثنائية او ثالثية.  يصيب العنب 

 بمرض البياض الزغبي.

 

 

Genus : Bremia 

  يسبب مرض البياض الزغبي في الخس. الحامل الجرثومي يتفرع

ثنائي الشعب ونهاية األفرع منتفخة على  تفرعاً 

الكف او صحن قليل العمق ويحمل على  هيئة 

اربعة ذنيبات قصيرة  دقيقة تسمى  حافته 

وتحمل كل منها حافظة جرثومية واحدة  ذنيبات 

. 

 

 

 

Genus: Basidiophora 

 يكون حامل بسيط ينتفخ عند القمة حامال على هذا االنتفاخ عددا قليال من الحوافظ السبورية المرتكزة على ذنيبات.

 

Genus: Sclerospora 

 يكون الحامل شجيري الشكل غليظ المحور يحمل عدة فروع بالقرب من القمة وهذه بدورها تحمل فروع ثانوية.

http://www.google.iq/url?url=http://www.keytonature.eu/wiki/Seven_Oomycetes_drawings_by_A._Riethm%C3%BCller&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi64NDiq-HLAhWrHpoKHQ4-AVsQwW4IKTAK&usg=AFQjCNHHis6HMX-ZSXQCK_uln484loy8lg
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من ابرز االمثلة لفطريات هذه العائلة حيث ينمو هذا الفطر بصورة طفيلية بين  viticola Plasmoparaيعتبر الفطر 

خاليا االوراق والفروع اليافعة والغزل الفطري عديد االنوية غزير التفرع. ترسل الخيوط الفطرية اثناء مرورها بين 

الشعب وبزوايا قائمة تقريبا  الخاليا ممصات,  سرعان ماتتحول هذه الخيوط الى حوامل حافظية متفرعة تفرعا احادي

وتتحمل الحوافظ السبورية على الذنيبات عند اطراف الفروع. ان تجمع الحوامل الحافظية على سطح الورقة يضفي عليها 

مظهرا زغبيا. الحوافظ السبورية في بداية االمر عديدة االنوية ثم تتجزا داخليا الى عدة خاليا وحيدة النواة. تنفصل 

ة المالئمة لها تخرج محتوياتها خالل ثقب طرفي. وتكون كل خلية زوجا يالبيئ الظروف رية وعندما تصادفالحافظة السبو

جدارا ثم ينبت من جديد وتبدا  نفسها حول وتفرزيسبح لفترة ثم يتكيس  Zoosporeمن االسواط ويصبح سبورا متحركا 

واالووكونات داخل انسجة العائل على اطراف الخيوط اصابة جديدة. اما االعضاء الجنسية فتتكون من االنثريدات 

تران بالزمي ونووي وتتكون البيضة المخصبة التي ترسل انبوبة انبات وتتحول القمة الى حافظة الفطرية حيث يحصل اق

 سبورية تنطلق منها السبورات المتحركة لتعيد دورة الحياة.

 

 

http://www.up-************/
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     Division: Zygomycota . Class: Zyggomycetes الالقحية الفطريات

( Saprophytic Fungiغالبيا  انناوا  يشايط بقريقا  رميا     .ناو  750جنس وما يقاار   80يضم هذا القسم أكثر من 

يشيط ميقفال على الحشرات والنبايات وعدد قليل جدا يسب  أمراضا خقيرة لإلنسان. ولكان الاالبيا  يشايط منها وهناك القليل 

د الشضوي  في مراحل يحللها البسيق  والميقدم  أو على ما يوجد في الماء من بقايا مواد عضوي  أو علاى في اليرب  على الموا

الرمي  منها يشرف باعفان الخبز. ومن الفقريات الميقفل  يلك القفيليات الميخصص  باصاب  الذبا  , أي وسق غذائي عضوي

يشيط بصورة يقفلي  اجباري  على غيرها مان الفقرياات .  ومنها ماEntomophilous fungiويشرف بفقريات الحشرات 

 الالقحي  هذا باالضاف  الى يلك اليي يشيط ميقفل  اخيياريا على عدد من النبايات. 

 من أهم المميزات والصفات التي تمتاز بها هذه الطائفة ما يلي:

 .عدم احيوائها على جراثيم سابح   سوقي  ( -1

 Coneocytic يفات إلى خاليا امن الجدر المسيشرض  اليي يقسم الهخلو غزلها الفقري  المايسيليوم(  -2

mycelia) مقسم  عندما يكبر كثيرا في السن. وفي مثل هذه الخيوق الهايفات قد يصبح  .هي ذات نمو سريعو

 يكوين جراثيم بيني  يسمى الجراثيم الكالميدي  مايسب  المسن  يحدث أحيانا انقباضات وهو

Chlamydospores. 

في صورة جراثيم   Aplanosporesم اليكاثر الالجنسي بواسق  جراثيم غير ميحرك  يي -3

ينيج بأعداد غير محدودة داخل حوافظ جرثومي ، أو قد يشمل الحافظ     Sporangiosporesحافظي 

 الجرثومي  بأكملها كجرثوم  مفردة يسلك مسلك الكونيدة.

مشيجي  غير ميحرك  وميشابه  عادة في الشكل والحجم ييم اليكاثر الجنسي عن قريق اليزاوج بين حوافظ  -4

 مقاوم  للظروف البيئي  غير المالئم . Zygospores  القحي  وينيج عنها يكوين سبورات

 

 ثالث رتب األولى منها واسعة االنتشار والباقيتان اقل انتشارا هي: صنفال يضم هذا

1-  Order : Mucorales 

2-Order: Entomophthophthorales  

3- Order : Zoopagales 

 

Order: Mucorales -1 

جنساا  60ويقسام إلاى حاوالي  Black molds,أفراد هذه الريب  واسشه االنيشار في القبيش  ويسمى عاادة بانعفاان الساوداء 

ومنهاا ماا  ,علاى الفقرياات نفساها اونو . يشيبرمشظمها رمي  ونادرا ما يكون قفيلي  على الحشرات والنباياات  400وحوالي 

يسيليوم غير مقسام وميفار  قاد يصابح  مقساما ايصي  اإلنسان بأمراض عصبي . الثالوس الفقري لهذه الفقريات ييكون من م

 Mucor racemosus.فقريات هذه الريب  مثل: بشض في السن. ويوجد الجراثيم الكالميدي  عند عند يقدمه كثيرا 

لهااا القاادرة علااى يحلياال المااواد الكاربوهيدرايياا  وانياااج االحماااض الشضااوي  كحااامض السكساانيك مشظاام اجناااس هااذه الريباا  

يشيط القليل من افراد هذه الريب  بصورة قفيليات واالوكزاليك واللبنيك والفورميك كما ويسيال بشض االنوا  النياج الكحول. 

الذي يساب  الايشفن  Rhizopus stoloniferضشيف  على الثمار والسيما في مراحل يخزينها. ومن امثل  هذه االنوا  الفقر 

 .Absidia corymbiferaالقري في البقاقا الحلوة. كما ان بشض انوا  هذه الريب  يصي  االنسان كالفقر 

 ,Rhizopus, Mucor, Sporodina, Phycomycesالفطريات التابعة لهذه الرتبة: اجناس من أهم 

Absidia  
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Rhizopus   (I 

نوعاا  35يشد هذا الجنس من أبرز انجناس اليي ينيمي إلى هذه الريب  وهو فقر ميارمم واساع االنيشاار ويشامل حاوالي 

 Blackأو الشفن انسود  Black Bread وهو يشرف بفقر عفن الخبز  R. stolonifer  كلها ميرمم  وأهمها فقر

Moldوهو من الفقريات الياي يلاوث المازار  الفقريا   .. ينمو على الخبز ويسب  عفنا لكثير من الفواكه والخضروات

ن قريق إنمائه يمكن الحصول عليه بسهول  ع .والبكييري  في المخيبرات الشلمي  حيث أن جراثيمه يوجد دائما في الهواء

,ويظهار نماو الفقار علاى شاكل كيلا  مان 25على ققشا  مان الخباز المبلال فاي إنااء مالاق وفاي درجا  حارارة يقاار  ال

 يسيليوم أبيض كالققن سرعان ما ييحول إلى اللون انسود.ام

  :الفطر تركيب

 
ييكون الحواجز فقق عند يكوين االعضاء  Coenocyticييكون جسم الفقر من غزل فقري جيد اليكوين غير مقسم 

شبه ييرسل ما Stolon  المداد يظهر الفقر بشد نضجه على شكل خيوق كثيف  وييميز بوجود خيق أفقي يسمىاليكاثري . 

ينبثق مقابل  .داخل الوسق الاذائي وظيفيها يثبيت الفقر واميصاص المواد الاذائي  الى Rhizodial hyphaالجذور 

 3وعادة ما يكون عددها من  Sporangiophoresكل مجموع  من أشباه الجذور مجموع  من الحوامل الجرثومي  

, ييولد Sporangia القرف الشلوي لكل حامل يأخذ باالنيفاخ مع اليقدم بالنمو مكونا حافظ  جرثومي . حوامل 4إلى 

يبدأ  سبوراتعند يمام نضج ال Alpanospores. يقلق عليها اسم  الفقري  الاير ميحرك  واليي  سبوراتبداخلها ال

الجدار المسيشرض الموجود في قم  الحامل الحافظي بالبروز داخل الحافظ , دافشا الجراثيم إلى انعلى ومكونا بذلك ما 

 . Columellaيقلق عليه اسم  

  

 Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي 

أقرافها الحوافظ  على يحمل Sporangiophores قائم  هايفي  نموات الجذور ومن منقق  أشباه يفاتااله من يخرج

وهي على هيئ  انيفاخ  Mucorمثل جنس ال   Mucoraceaeاالنوا  اليابش  الى الشائل  ك  (sporangia)السبوري 

في قرف الحامل وينبشج الجدار الفاصل بين هذا االنيفاخ والحامل بايجاه الحافظ  ليكون اميدادا داخل  الشكل كروي

السبورنجي  غير الميحرك   بداخل الحافظ  عدة االف من السبورات وييكون Columellaالحافظ  يسمى الشويميد 

aplanospores  . وفي بشض االجناس مثلAbsidia  يكون الحافظ  السبوري  كمثري  الشكل وييسع الحامل عند

ييصل بجدار الحافظ  المسمى بالاالف  abophysisيسمى  Columellaريجيا ليكون قاعدة ميسش  لل دقرفه ي

Peridium. 

 

Rhizopus Absidia 
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و الحشرات بواسق  الرياح او الماء او االمقار ا السبورنجي  السبورات وينيشر جدارها السبورنجيا ييمزق نمو يمام بشد

الذي يكون اليراكي  الخضري  ويشيد  germ tubeالناقل  وهي عادة يحوي على اكثر من نواة. وبشد فيرة ينبت بيكوين 

في هذه المجموع  من الفقريات  Chlamydosporeدورة الحياة. كما انه من الممكن ان ييكون السبورات الكالميدي  

دار سميك نوعا ما. السبورات الكالميدي  يحوي على مواد غذائي  وهي مقاوم  للظروف الصشب  كونها ييميز بج

كالدهون والبرويينات. وفي بشض االحيان قد ييقور الحوافظ السبوري  بايجاه اليناقص في الحجم وعدد السبورات غير 

مع جدار السبور الميحرك  اليي يحيويها بحيث يصل هذا الشدد الى سبور واحد فقق. وعندئذ يبدو جدار الحافظ  مليحما 

 ويكون الحافظ  قابل  للسقوق كوحدة واحدة ويسيقيع بذلك ان ينبت بيكوين انبو  انبات كما في الكونيديا يماما.

 

 Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي: 

 
عن قريق يزاوج  الجنسي اليكاثر عندما يصبح الظروف البيئي  غير مناسب , يلجأ الفقر لليكاثر الجنسي. يحدث

الذي يدخل  Zygosporeوينيج عن ايحادهما يكوين ال  Isogametesحافظيين مشيجيين ميشابهيين في اليركي  

انبوب  انبات يبدا بيكوين غزل  ليكون المناسب  الظروف في وينبت ,في قور سكون اذ يسيقيع مقاوم  الظروف الصشب 

 (sporangia). حافظ  سبوري   نهاييه في يحمل افظيح فقري جديد او يبقى غير ميفرع  اي بشكل حامل

والسب  النه من  –+ و   السالب  والموجب انيفاخ بسيق يمثل بداي  اليراكي  الجنسي  يبدا عملي  اليكاثر الجنسي بظهور 

الناحي  المظهري  اليوجد فرق فيما اذا كان هذا اليركي  ذكرا ام انثى اي ميشابهين مظهريا ومخيلفين فسيولوجيا واليميز 

يبنى على اساس اليفاعل بينهما. يقير  الكمييات من بشضها ويحصل االنجذا  بياثير كيمياوي باقيرا  احدهما من 

الذي ييضخم اكثر ويظهر حواجز لفصل الكمييين, يذو  الجدار الفاصل بينهما ويصبح كل االنوي   االخر وييكون انيفاخ

الذي يحيق نفسه بجدار سميك  Zygosporeوالساييوبالزم في مسيوى واحد وينيج عن ذلك يكوين السبور الجنسي 

 وخشن, ينبت ليكون سبورنجيا ويشيد الدورة الخضري .

وذلك الن الفقر يقضي دورة حيايه بشكل  Haploid cycleن الفقريات يشرف   دورة حياة هذه المجموع  م

Haploid (1N)  والمرحل  الوحيدة اليي يكون الفقر فيهاDiploid (2N)  هي عند يكوين ال. Zygospore 

 

 :Rhizopusأهمية فطريات جنس 

 .يسب  هذا الفقر يشفنا قريا لبشض الخضار عند يخزينها 

  يسيشمل في يصنيع انحماض مثلLactic acid. 

 .يسيشمل هذه الفقريات أيضا في يصنيع مادة الكورييزون ذات انهمي  الكبيرة 

 

Genus: Mucor  

نوعا مشظمها يشيط  60وهو واسع االنيشار في القبيش  ويضم حوالي  Black mouldيشرف هذا الفقر باسم الشفن انسود 

مشيش  رمي  على الخبز بشكل أساسي وكذلك على المربيات وانجبان والمخلالت القديم  وعلى بشض المواد الاذائي  المخزون  

 وعلى الجلود والورق ولكنه يوجد أيضا في اليرب  الاني  بالمواد الشضوي .

 الخضري للفطر: التركيب والشكل

يفات قويل  اسقواني  الشكل وميفرع  كثيرا وهي غير مقسم  ولكن الفقر قد يصبح مقسما عند يقدمه في السن وخاص  في االه

يفات دقيق  صايرة ينمو لألسفل أي داخل الوسق الاذائي للفقر ووظيف  هذه الهيفات هي اميصاص اللفقر ه اليراكي  اليكاثري .

  Rhizopusوهي يشبه أشباه الجذور عند فقريات ال absorpative hypaeباليالي يسمى بالهيفات الماص  المواد الاذائي  و
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 بالنسبة للحوامل الجرثومية فإنها تختلف تبعا للنوع فنالحظ أحيانا التالي:

 .Mغير ميفر  كما هو الحال عند فقر  Sporangiophore سبورنجيبشض اننوا  يكون الحامل ال في -

abundans    وفقرM. hiemales. 

 . M. mucedoقد يكون الحامل أيضا وحيد اليفر  أو وحيد المحور كما هو الحال عند فقر  -

 .M. circinelloidesقد يكون أيضا عديد المحاور كما هو الحال عند فقر  -

 . Rhizopusدورة حياة هذا الفقر يشبه يماما دورة حياة فقر ال -

 

 : Mucorلفطريات الاألهمية االقتصادية 

 مشظم اننوا  يسب  يلفا ويلوثا لمخيلف الفواكه والخضروات المخزون . -
 يسب  أمراضا لألعضاء الداخلي  لإلنسان. M. pusillusبشض اننوا  القليل  مثل  -

 يسيال صناعيا في عمل الكحول. M.  javanicusبشض اننوا  مثل  -

 
 : Mucoralesال التطفل بين األنواع المختلفة في رتبة 

ييقفل على فقر  Mucor simplexيحدث بين السالالت الميباين . مثال فقر س وجد أن اليقفل بين الفقريات المخيلف  الثالو

Absidia glauca.  هذا اليقفل يحدث بين سالل  سالب  منMucor  وسالل  موجب  منAbsidia  أو الشكس وقد فسر

 السالالت المخيلف . ذلك أحيانا بكونه نوعا من اليهجين بين

 
2- Order: Entomophthorales 

 يشيط غالبا بشكل قفيلي خصوصا على الحشرات وبشض النبايات ,Mucoralesال هذه الريب  صايرة إذا ما قورنت بريب  
 .  Lichensوانشنات Mossesالدنيا مثل الحزازيات 

فإنها يشقي أنبو  إنبات سرعان  سبورحواجز بين الخاليا, فشند نمو الفي هذه الفقريات يظهر الازل الفقري ميال محدودا ليكوين 
 يشبه ما يحدث عند فقرياتبشكل  Zygotما يظهر به حواجز عرضي  يقسم الخيوق الفقري  إلى أجزاء ويكوين ال

 .Mucoralesال ريب  

ناو  ييقفال بشضاها علاى الحشارات والابشض  100جانس ويقريباا 25ماا يقار  مان  يضمواحدة  عائل يضم هذه الريب  

ناو  يقريباا ومان أشاهر هاذه  40انجناس اليي ييقفال علاى الحشارات يضام  اآلخر يشيط ميرمما على المواد الشضوي .

وهو يسب  مرض الكوليرا للاذبا  المنزلاي وهاو مارض ينيشار فاي فصال  Entomophthora muscaeاننوا  

 ف ويشرف الفقر لذلك باسم فقر الذبا .الصي

في بقن الذباب  ويخيرق الجسم عن قريق أنبو  إنباات وينماو  سبوراتيبدأ إصاب  الذباب  بالفقر عندما يليصق بشض ال

أياام ييوساع  8إلاى  5بشد ذلك إلى خيوق كثيف  سرعان ما ييجزأ إلى ققع صايرة وحيدة الخليا  وبشاد فيارة يياراوح باين 

الذباب  ويفيح لونها, وعندما يموت الذباب  ينمو انجساام الفقريا  مرسال  بخيوقهاا داخال جمياع جسام الذبابا  منقق  بقن 

ويخرج هذه الخياوق مان المنااقق الرقيقا  للخاارج ويكاون حوامال كونيديا  ينيهاي كال واحادة مان هاذه الحوامال بكونيادة 

 واحدة.

كل بشد قذفها هال  بيضاء حول الذباب  والكونيديات هذه ماقاة سم ويش3أو  2يقذف هذه الكونيديات إلى مساف  يصل إلى 

فاي جسام الذبابا  وكاذلك اليصااقها باأي جسام  سابوراتبمادة هالمي  يمكنها من االليصاق حيث أنها يشمل علاى إلصااق ال

 هذه الفقريات.  يقير  كذباب  ثاني  مثال حيث يشمل على إصابيها من جديد, وهذه الدورة يمثل اليكاثر الالجنسي عند مثل
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  Division:  Ascomycotaالكيسية الفطرياتقسم 

 

وهي  .مصنفةنوع  70000  ثالثة ارباع الفطريات المصنفة حواليتضم حيث  ,اكبر مجموعة من الفطريات وهي

وتتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا في الشكل  ,فطريات واسعة االنتشار وتعيش في بيئات مختلفة في معظم فصول السنة

فمنها أنواع دقيقة التركيب وحيدة الخلية كالخمائر، في حين يوجد منها  ,وطريقة التغذية الداخليالخارجي والتركيب 

 ومتعددة الخاليا. وتضم فطريات كثيرة لها القدرة على تكوين الثمار الكيسيةع ذات تركيبات ثمرية كبيرة الحجم اأنو

(Fruiting bodies)  والتي تدعىAsocarp  وقد  .أشكال محدودةذات بأحجام واضحة للعين المجردة وقد تكون وهي

أو قد تكون ثمارا  Cup fungiتنتج هذه الفطريات ثمارها الكيسية على سطح األرض كما في حالة الفطريات القرصية 

وتضم العديد من الفطريات المعروفة مثل الخميرة  كم . Trufflesكيسية تحت سطح األرض كما في فطريات الكمأة  

والفطر المدروس  .Penicillium sppوالفطر المنتج لعقار البنسلين  Saccharomyces servisiaeالصناعية 

 والفطر الممرض لالنسان Aspergollus flavusوالفطر المنتج لالفالتوكسين  Neurospora crassaوراثيا 

Candida albicans . 

وتسبب هذة الفطريات عددا كبيرا من االمراض لالنسان  .فطريات هذا القسم إما أن تكون رمية او تكافلية او متطفلة

والنبات و الحيوان, ولكن نجد ان هذا القسم يضم عددا كبيرا من الفطريات المعروفة بأهميتها الكبيرة من حيث انها 

ة الطبية والزراعية والصناعية وبالتالي االقتصادية. ومن اهم هذه تدخل في تصنيع عدد كبير من المركبات ذات االهمي

بعض افرادها تتمتع ان هذا باالضافة لكون  .الخ---المركبات نجد المضادات الحيوية واالنزيمات واالحماض العضوية

 . Truffles الكمابشهرة كبيرة بسبب اهميتها من الناحية الغذائية والمذاقية ونذكر في هذا الخصوص مجموعة فطريات 

  Ascomycota التركيب العام لفطريات ال

 :أساسيين قسمين إلى الفطريات هذه تنقسم

 . كيسية ثمرة تكون ال الخميرة فطر مثل أولية كيسية فطريات .١

 . يسيةك ثمرة تكون الكيسية الفطريات أنواع باقي مثل حقيقية يسيةك فطريات .٢

ي حيث يتكون خيطية من الطراز الكيسالقليلة األخرى يكون الثالوس في الفطريات الباستثناء الخمائر وبعض الفطريات 

سمح ت Pores  تتخللها فتحات صغيرة Septa عرضيةيفات مقسمة إلى خاليا بواسطة جدر االغزل الفطري من ه

فطريات ال تكون هذه ال .وتوجد عادة نواة واحدة أو أكثر في كل خليةلالنوية بالتحرك بحرية من خلية الى اخرى 

ولكن تتم فيها عملية التكاثر  سبوريةحافظية داخل الحوافظ ال سبوراتسوطية على اإلطالق كما إنها ال تكون  سبورات

وتحمل هذه الكونيدات على حوامل  إما بحالة مفردة أو على هيئة سالسل. Conidiaالالجنسي عادة بتكوين كونيدات 

الحوامل الكونيدية على أجزاء متفرقة من الميسليوم أو تكون داخل تركيبات وقد تنشا  .Conidiophoresكونيدية 

 كما ويتم التكاثر الالجنسي بطريقة التبرعم او االنشطار المستعرض كما الخمائر ) وحيدة الخلية(. خاصة.

تران الجسدي او يكون بطريقة تزاوج الحوافظ المشيجية او تالمس الحوافظ المشيجية او بطريقة االقالتكاثر الجنسي 

السبورات الجنسية  وبداخلها متنوعة االشكال والتي تنشأ في داخلها االكياس Ascocarpsكون اجسام ثمرية البذيري. ي

سبورات يطلق عليها  8( يحتوي على Ascusمحمولة بداخل كيس ) Perfect sporesالتي تعرف بالسبورات التامة 

Ascospores  تنطلق بقوة في معظم االحيان. لذا يالحظ وجود طورين هما الطور الالجنسي ويدعى الناقص

Anamorph  والجنسي ويدعى.Telomorph  

 Ascosporesوالسبورات الكيسية  Asciاألكياس 
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ويالحظ أن األكياس  ,تكون أكياس مستطيلة أو اسطوانية أو بيضية الشكلتية كيسفي الغالبية العظمى من الفطريات ال

وفي معظم األحيان تكون هذه األكياس إما عارية أو داخل ثمرة  .معنقة واإما جالسة  تكونمجموعات وفي تميز ت

وتتكون على شكل طبقة عادية يطلق عليها الطبقة الخصبة التي تحتوي باإلضافة إلى األكياس على الشعيرات  .كيسية

( حيث تتبادل هذه الشعيرات مع األكياس وتشكل جزءاً من paraphysisرد )المف Paraphysesأو الخيوط العقيمة 

ية. وعادة فان كل كيس يتكون من تجويف كيسال سبوراتار األكياس والشالطبقة الخصيبة, ويعتقد بأنها تساعد على انت

  مقسماً.ية, ولكن في بعض الحاالت النادرة يكون هذا التجويف كيسال السبوراتواحد تتكون بداخله 

حسب عدد الواحد يتفاوت على سبورات في الكيس , ولكن هذا العدد من السبورات كيسية ةيحتوي كل كيس على ثماني

أو أكثر من ذلك, ويكون  32أو  16 , 8,   4يكون عددها للالنوية التي تحدث في الكيس االنقسامات غير المباشرة 

ى ت. وفي أحوال نادرة تستمر انوية الكيس في االنقسام حسبوراتاني ة في كل كيس ثمكيسيال سبوراتالعدد النموذجي لل

  .Trichobolus ية كما في فطركيس سبوراتنواة تصبح فيما بعد  700يبلغ عددها في الكيس الواحد أكثر من 

ً كبيراً من حيث الشكل, الحجم, اللون, الفواصل, الحواجز  كيسيةالسبورات التتباين  فنجد  والزخرفة.افيما بينها تباينا

ميكرون واما ان  1000منها الكروية والخيطية وذات اللون االسود او عديمة اللون ونجد الصغير والكبير الذي قد يبلغ 

ير المختلفة في عملية تصنيف الفطريات الكيسية  يتكون وحيدة الخلية او متعددة الخاليا. ويمكن استغالل كل هذة المعا

 .الى اجناس وانواع مختلفة

 Hymeniumالطبقة الخصبة 

. وهى الطبقة التي تتألف من خاليا متطاولة تكون عمودية على سطح الثمرة وتتكون من األكياس والخيوط العقيمة

المسبب لمرض التجعد الورقي للخوخ   Taphrinaكما فى فطريات الخميرة وال Nakedإما أن تكون عارية االكياس 

 .Ascocarpية كيسأو تحاط بجدار أو غالف ثمري خاص لتكون ما يسمى بالجسم الثمري أو الثمرة ال

 Asccocarpالثمرة الكيسية 

ج مغلف وتكون األكياس والخيوط يية واألكياس المحمولة عليها بنسكيسية الحقيقية تحاط الخيوط الكيسفي الفطريات ال

 ية.كيسأو الثمرة ال يج المغلف المكون من الخيوط الفطرية في مجموعها ما يسمى بالجسم الثمريوالنس

 كما يلي: يهناك ثالث طرز عامة من الثمار الكيسية في الفطريات الكيسية تختلف فيما بينها من حيث الشكل وه

 

 : Cleistotheciaية المغلفة كيسالثمار ال -1

عادة كروية الشكل وليس لها فتحة للخارج وتكون األكياس بداخل هذا النوع من الثمار الكيسية مبعثرة في غير  يوه

 .Eurotiumة كما في فطريات قبتحلل جدار الثمرة الكيسية المغل سبوراتانتظام وتنتشر هذه األكياس وال

  Perithecia:)أو الدورقية(  ية القاروريةكيسالثمار ال -2

وهى عادة تكون كمثرية أو على شكل قارورة مستطيلة لها عنق وتفتح للخارج عند النضج بفتحة علوية ضيقة تسمى 

ة وتشاهد الثمار الكيسية القارورية في فطريات يوتكون االكياس في داخلها مرتبة بانتظام ومتواز Ostiole.فوهة 

Claviceps.  

  :Apotheciaية القرصية )أو المكشوفة( كيسالثمار ال -3

أيضا ذات تجويف مبطن بطبقة عمادية من األكياس المرتبة عادة  يقد تكون قرصية أو قمعية أو كاسية الشكل وه يوه

  . Pezizaعلى سطحها كما في فطريات  يبشكل متواز
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كما في  ر محاطة بثمرة كيسية بل انها مكشوفة تماماغي Naked ascus اريةاالكياس عفيها تكون وهناك فئة 

 . Taphrinaال

 

 

 

 :تكوين االكياس

تتركب من خيوط عقيمة وايضا من خيوط فطرية خصبة  (Ascocarp) يةكيسمن الجدير بالذكر ان الثمرة الفطرية ال

انثوية وخيوط اخرى تحمل وراثية تحمل صفات بعض هذه الخيوط  (Haploid), ةكروموسوميأحادية المجموعة ال

  (Diploid) الذكرية. ويوجد ايضا داخل الثمرة خيوطا  فطرية ثنائية المجموعة الكروموسوميةالصفات الوراثية 

ه قد حدث داخل هذ هاي ان االنوية غير متحدة ببعضها وبشكل اكثر وضوحا يمكننا القول ان Dikaryotic ولكنها

كون تو ي (n+n) اي انها Karyogamy دون حدوث االقتران النووي  Plasmogamy الخيوط االقتران البالزمي

 .في الخلية القمية لهذة الخيوط اي في أطرافها Hook or Crozier ذلك اللنتيجة 

التي ينشا  Ascogonium ونيومكواالسكو   Antheridiumالتكاثر الجنسي يحدث عن طريق التقاء االنثريديوم 

انثريديوم  تنتقل النوى الذكرية من كل  التي تنمو وتلتف حول االنثريدية. Trichogyneعلى سطحها شعيرة انثوية 

من خالل ثقب صغير فتتكون االزواج النووية ويعقبها ظهور عدد من الحليمات على سطح ونيوم كالى داخل االسكو

  .ونة. تستطيل هذه الحليمات وتتشعب وترحل اليها االزواج النوويةكاالسكو

 عرضية تقسم الخيط الفطري الى عدة خاليا فتنشا مايعرف بالخيوط الكيسيةواجز حوية فتتكون تنقسم االزواج النو

.Ascogeous hypha   تكون كل خلية فرعا جانبيا يرافقه انقسام النواتين الى اربعة انوية. تنحدر نواتان بنويتان

احداهما مشتقة من   Dikaryotic cellsالى الفرع الجانبي ويظهر حاجز بينهما فتتكون خاليا جديدة ثنائية النوى

 Crozier orاالسكوكونة واالخرى من االنثريدة. تستطيل احدى الخاليا وتنثني الى االسفل مكونة كالبا مقوسا 
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hook  وخلية وسطية ذات نواتين تسمى الخلية تحت فتتكون ثالث خاليا )خلية طرفية وخلية قاعدية احادية النوى

تندمج فيها النواتان لتكون نواة ascus mother cell مية الخلية الكيسية اال وا  Penultimate cellالطرفية

تتحول الى كيس صغير بعد ان تستطيل وبعد انقسام النواة اختزاليا الى اربعة  .واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية

تنمو االكياس المتولدة بهذه الطريقة  .سبورات كيسية 8نوى يعقبها انقسام اعتيادي ينتج عنها ثمانية نوى تتحول الى 

  يةكيساي الثمارال Ascocarp بعد ذلك تنمو الخيوط وتكون ال  .Paraphysisوبينها خيوط فطرية عقيمة 

Fruiting  bodies  والخيوط المختلفة.  سبوراتالذي تحمل بداخلها ال 

ن متميزتين, طبقة خارجية وطبقة احداهما من طبقتيتقسم االكياس بالنسبة لتركيب الجدار الى نمطين يتالف الجدار في 

اما النمط االخر فتظهر االكياس ذات جدار واحد فتسمى احادية الجدار  bitunicateخلية اي ثنائي الجدار اد

Uniticate .وهذه صفات تعتمد في تصنيف الفطريات الكيسية 

  

 االنوية انتقال وعملية واالنثرية االسكوكونة يوضح شكل

 تكوين وبداية الكيسية الخيوط تكوين يوضح شكل
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  الكيسية واالبواغ الكيس تكوين مراحل يوضح شكل

  كيسية:العوامل والصفات المستخدمة في تصنيف الفطريات ال

  .يةكيسإذا كانت االكياس عارية او داخل ثمار  1- 

  .او عارية أشكال و طبيعة الثمار، مغلقة، قارورية او قرصية 2- 

 . Ascospores والسبورات Ascus واالكياس  Ascocarp يةكيسالوان الثمار ال 3- 

 . طريقة تكوين وانتظام االكياس داخل الثمرة، إذا كانت مبعثرة متوازية او منتظمة 4- 

 . ية إذا كان مميزا او غير مميز عما يحيط بة من انسجةلكيسطبيعة الجدار في الثمرة ا 5- 

 ومكان السبورات الكيسية داخل الثمرة الكيسية.نوعية األكياس  6- 

كفتحة أو فوهة طرفية, أو عدم وجودها    ميكانيكية انفتاح الثمرة الكيسية وخصوصا آلية قذف او انتشار السبورات  7-

 .يفي الجسم الثمر

  .Pseudoparaphysesوجود الشعيرات العقيمة أو غيرها من تراكيب وخيوط عقيمة كاذبة   8-

 

   Subclass: Hemiascomycetidae   الفطريات الكيسيه االوليه  -1

حيث تمتاز هذه وتعتبر حلقة اتصال ما بين الفطريات الدنيا والكيسية الراقية  بدائية فطريات هذة الطويئفة اكثر

افرادها  . يعيشفطرية وان احتوت فهي غير حقيقية المجموعة ببساطة تركيبها فهي وحيدة الخلية ال تحتوي على خيوط

  .معيشة رمية في اغلب االحيان والقليل منها يتطفل على الحيوانات والنباتات الزهرية

اهم ميزة لها هو فقدان الجسم الثمري لذا فان االكياس السبورية الناتجة عن عملية التكاثر الجنسي ال تحاط بغالف  

 :Orders مهمة لى رتبتين. يحتوي الصف عوالتكون خيوط كيسية خصبة خارجي وانما تكون عارية

Endomycetales         Taphrinales 

Order: Endomycetales -1  

ة تكون مغزلية او منجلية الشكل سييكال سبوراتيسيليوم والامعظم افرادها وحيدة الخلية وقليل منها يحتوي على م

التي  Saccharomycetaceae    هيواهم عوائلها نوعا:  150جنسا و   45و عوائل6ونادرا جدا ابرية و تقسم الى  

                                                                                                    تضم الخمائر. 

  

 Yeastsالخمائر  : األولية يةكيسال الفطريات -١

وهي تمثل  Unicellular وحيدة الخليةتتميز بكونها من الفطريات التي   True Yeastsوتضم الخمائر الحقيقية 

قد تكون خيوط ولكن نوعا. احيانا يمكننا ان نجدها على شكل سالسل متعددة الخاليا و 500جنسا و حوالي  60مايقارب 

سرعان ما تنفصل و تصبح وحيدة، ولكننا  Pseudomycelia في اغلب االحيان فإن هذة الخيوط تعتبر خيوطا كاذبة

 .الخميرة الطفيلية والتي تسبب امراضا في امعاء الحيوانات تكون خيوطا حقيقيةنجد أن بعض فطريات 

المواد الكربوهيدراتية وهذا يعني انها يمكن ان توجد في  ىالخمائر تتكاثر اينما وجدت المحاليل السكرية او باالحر

لطور االخمائر التي تفتقد  .رميةو اوهذة الفطريات يمكن ان تعيش إما متكافلة او متطفلة  .مختلف المواد الغذائية

 . Deuteromycotaالفطريات الناقصة الجنسي خالل دورة حياتها تضم الى قسم

 Saccharomycetaceae  ةعائلالذي يتبع كما ذكرنا الى  Saccharomyces احد أهم الخمائر هو جنس
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Kingdom: Fungi 

Division: Eumycota 

Sub division: Ascomycotina 

Class: Ascomycetes 

Sub class: Hemiascomycetidae 

Order: Endomycetales 

Family: Saccharomycetaceae 

 )واسعة اإلنتشار )في كل مكان 

 .شائعة في األلبان والمنتجات اللبنية بأنواعها 

 يسليوم(.اليس لها غزل فطري )م 

  خاليا أحادية منفصلة ومفردة.عبارة عن 

 

تستخدم في انتاج البروتين وحيد .  كما وفي صناعة الخميرة وعمليات التخمر عامةً  في المجال الصناعي  أهميتها

 .Single cell proteinالخلية 

 1680في عام  Robert Hook ولقد تم اكتشافة من قبل العالم ,من اهم االجناس Saccharomycesيعد هذا الجنس 

وقد استند في تقسيم هذة االنواع على الصفات الفسيولوجية للنوع وخصوصا القدرة على  .نوعا 41ويضم ما يقرب من 

. ومن اشهر هذة وتفيد هذه الصفة في تشخيص االنواع بدال من الصفات المورفولوجية تخمير انواع معينة من السكر

ق التخمير بتحويل السكر الذي يستعمل في صناعة البيرة والمعجنات ويقوم عن طري S. cerevisiae هواالنواع 

ويعيش هذا الفطر  ورحيق االزهار.يوجد في الطبيعة على سطوح الثمار الناضجة هذا الفطر  .البسيط الى كحول

مترمما وقد يعيش متكافال او متطفال على حيوانات عدة خاصة الحشرات وهو عبارة عن فطر وحيد الخلية التي يبلغ 

تختلف اشكالها واحجامها حسب البيئة والعمر قد شكل مستديرة او بيضوية وة الهمتشابالخميرة تكون  .10mقطره 

  Pseudomycelia. وهي عادة مليئة بالسايتوبالزم، وقد يكون الفطراحيانا خيوطا كاذبة

 

. يحيط جدار خلية الخميرة جدار يتكون من بروتين ومواد دهنية مثل باقي الخمائر بعدة طرق هيتكاثر هذا الفطر مثل

واليوجد سيليلوز وقد يوجد الكايتين ايضا. ويوجد ندب يصل عددها  mannan and glucanوكاربوهيدرات بشكل 

توي ندبة تمثل اتصال البرعم بالخلية االم. يبطن الجدار الخلوي غشاء بالزمي رقيق ذو انبعاجات كثيرة. ويح 23الى 

مايتوكوندريا وشبكة اندوبالزمية ومواد غذائية مخزونة بشكل زيوت ونشا حيواني وكاليكوجين. كما  ىالسايتوبالزم عل

توجد فجوة كبيرة محاطة بغشاء فيه حبيبات وخيوط من مادة اكثر كثافة ترتبط مع بعضها بهيئة شبكة. النواة كروية او 

 وبذلك يختلف بطبيعته عن غالف الفجوة. بيضوية ومحاطة بغشاء مزدوج تظهر فيه ثقوب

 

 التكاثر الالجنسي:

  Budding  التبرعم -1

ويحدث عندما يكون الفطر موجودا في وسط غني بالمواد السكرية، وقد يمثل هذا النوع من التكاثر النوع الوحيد عند 

  .هابعض

الخلية وتنقسم النواة الى نواتين  تظل احدهما يتم هذا التكاثر عن طريق تكوين نتوء صغير على شكل برعم  في جدار 

في الخلية االصلية بينما تهاجر االخرى الى البرعم الذي سرعان ما يكبر في الحجم حتى يصل الى حجم الخلية االصلية 

يمكن  Birth scar وندبة في الخلية البنت تسمى  Bud scar ومن ثم ينفصل تاركا ندبة صغيرة في الخلية االم تسمى

اهدة هذة الندب بواسطة الميكرسكوب االلكتروني، ومن الجدير بالذكر ان عدد الندب الموجودة على الخلية تمثل مش
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غزل لمكونا برعم جديد متصال بالبرعم االول وهذا يعرف با البرعم صل. وقد الينفعدد المرات التي حدث فيها التبرعم

 .Pseudomyceliumالفطري الكاذب 

  Transverse Fission االنقسام المستعرض 

ريا حيث تاخذ خلية الخميرة باالستطالة ثم تنقسم نواتها انقساما الى نواتين ومثل هذا االنقسام مايحدث عند البكت هويشب

  . Schizosaccharomyces يحدث عند جنس واحد من الخمائر و هو جنس

   Endosporesتكوين الجراثيم الداخلية -

داخلية وفي بعض االحيان الى  سبوراتتاخذ الخلية شكال كرويا ويتغلظ جدارها وتنقسم محتوياتها الداخلية الى اربع 

و ممحتبسة حتى تتحسن الظروف حيث تتحرر وتن سبوراتكاملة ذات جدر سميكة وتظل هذة ال سبوراتثمانية 

  .كخمائر

     Sexual reproductionالتكاثر الجنسي - 

والتوجد اي اعضاء جنسية يحدث هذا النوع من التكاثر عندما يكون الغذاء قليال وهو غير شائع في فطريات الخميرة   -

  :واليحدث اال في انواع قليلة ويتم على النحو التاليمتخصصة 

حافظتين مشيجيتين  سبورين كيسيين يقومان بوظيفة ية او بينكروموسوماتحاد خليتين خضريتين احاديتا المجموعة ال -

 ،  Heterogamy conjugation او مختلفة وتسمى Isogamy conjugation اما ان تكون متشابهة ويطلق عليها

تقترب كل خليتين خضريتين من بعضهما ويخرج من كل منهما نتوء ثم يلتقي النتوءان ويذوب الجدار الفاصل بينهما   -

 .الخليتين عن طريق ذوبان الجدار الفاصل بينهماانبوبة صغيرة ومن ثم تندمج هاتان لتتكون 

تسمى   Diploid 2n  كروموسوميةيتم بعد ذلك اتحاد انوية الخليتين مكونتان نواة ثنائية المجموعة ال  -

  ية،كروموسومالمجموعة ال ةة احادييتنقسم هذة النواة انقساما اختزاليا مكونة في النهاية اربع انو - ، "Ascus"كيسال

 .تحاط كل نواة بكمية من السيتوبالزم و بجدار سميك وبالتالي نحصل على اربع جراثيم في كل كيس و احيانا ثمانية -

     

http://www.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2014/12/clip_image00451.jpg
http://www.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image00493.jpg
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 األهمية االقتصادية للخمائر

  :على الرغم من الحجم الدقيق للخمائر إال انها تعد في مقدمه الفطريات من حيث االهمية االقتصادية

 :الفوائد

لوكوز والفركتوز الى كل الثالكحولي يعد اهم استغالل صناعي وهو عملية تحويل السكريات االحادية مـ التخمر 1 

كربون و ذلك بمساعدة مجموعة من االنزيمات التي تنتجها خلية الخميرة وتسمى هذة االنزيمات اليد وكسكحول و ثاني ا

 ام بنشاطها االيضي       وينتج من هذة العملية طاقة تستغلها الفطريات في القي Zymase ب

C6H12O6  -----------        2C2H5OH   +   2CO2  +  Energy 

  .معالجة بعض أمراض الجلد وأمراض األمعاء -2

تعريض لألشعة فوق الوذلك بواسطة بعض فطريات الخميرة خصوصا عند   B, G, Cإنتاج فيتامينات مثل  -3

  Ultravioletالبنفسجية 

الموجود في الخميرة لتحويل  Dyastaseتستخدم بعض أنواع الخميرة في تحسين الخبز عن طريق إفراز أنزيم  -4

جزء من النشا إلى سكر وتعمل الخميرة على تخمير هذا السكر فيتصاعد ثاني أكسيد الكربون مما يجعل الرغيف خفيفا 

  ذو مسام.

  األضرار

 ئنات منها:تسبب الخميرة أضرارا كبيرة لمعظم الكا

 فساد األجبان والطماطم ومنتجاتها -1

 أمراضا للنباتات خاصة القطن والقمح والطماطم والفاصوليا والبندق وغيرها -2

  الخميرة تسبب أمراضا لإلنسان أهمها: انواعبعض  -3

Torulopsis and Blasmomycosis Candida glabrata)  ) لإلنسانيسببان أمراضا للجلد وللجهاز العصبي  

vaginilli يسبب التهابات وتشققات للمهبل عند المرأة خصوصا الحامل  

Cryptoccocus neoformans  يسبب االختالل العقلي لإلنسان ويسمى المرضCryptococeocis  

Candida albicans يسبب مرضا يدعى Moniliasis   الذي يؤثر على الغشاء المخاطي لألصابع وعلى الجلد

 والرئة.
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   Order: Taphrinalesرتبة التافرينات  -2

للنبات العائل تشوها واصفرارا في الثمار  مسببةأكثر فطريات هذه الرتبة متطفلة على النباتات الزهرية الراقية 

وزيادة في عدد    Hypertrohpyوتسبب أيضا إفراطا وتضخما في نمو األعضاء المصابة تسمى .انقيواألوراق والس

 peach من األمراض المألوفة التي تسببها فطريات هذه الرتبة مرض تجعد أوراق الخوخ.  Hyperplasiaالخاليا 

leaf curl disease فطر المتسبب عن الTaphrina deformans . 

 Taphrinaceae: :Familyالتافرينية  عائلةال  

   Taphrina:  وهذه الفصيلة تتضمن جنسا واحدا هو

Subdivision: Ascomycotina          

Class: Ascomycetes              

Subclass:Hemiascomycetidae  

Order:Taphrinales            

Family:Taphrinaceae         

Genus:Taphrina 

     

معظمها يسبب خسائر اقتصادية كبيرة نظرا لتطفلة على النباتات خصوصا  ,نوع 100هذا الجنس يضم مايقارب 

  :الفاكهة مثل

 .لخوخالذي يصيب اللوز وا  T. deformansـ 1

 .حيث تصبح الثمرة ضخمة ولكن دون محتوى اي ان قلبها يصبح فارغا خوخيسبب تضخم ثمار ال  T. pruniـ 2

يتطفل على الخوخ الوسادي )خوخ ابو   T. communisو يتطفل على الكرز  T. cerasiوهناك انواع خرى مثل 

   .بب تجعد اوراق البلوطيسو  T. coerulescensو فروة(

  Taphrina deformansالجنس ال 

تظهر االعراض على النباتات المصابة في الربيع وبداية فصل الصيف حيث تتكون  مرض تجعد اوراق الخوخ. يسبب

 ان تكوين االكياس فيها ال ينتج مباشرة من الزايكوت وانما عن طريق تراكيب ناتجة منتجعدات مختلفة على االوراق. 
الغزل  .وبهذه الصفة فهي تختلف عن الخمائر Ascogenous hyphaeخيوط فطرية تدعى خيوط فطرية كيسية

  .الفطري كثيف ذو حواجز ينمو بين الخاليا الميزوفيلية وبين الكيوتكل والبشرة

كيوتكل, تنتفخ عند دراسة المقطع العرضي للورقة المصابة نرى الغزل الفطري منتشرا بين خاليا النسيج تحت طبقة ال

تتحد النواتان ثم  ,منتفخة ثنائية النواة  الخاليا الطرفية للخيوط الفطرية وتتثخن جدرانها ثم تنفصل سبورات كالميدية
في كل منهما نواة مستعرض يفصلها الى خليتين تنقسم اعتياديا الى نواتين بعد ان تستطيل الخلية ويتكون حاجز 

تحاط كل نواة بكتلة من البروتوبالست وبجدار  (،1n) اختزاليا لتعطي اربع او ثمان انوية سم نواة الخلية العلياقتن .واحدة
تظهر االكياس . ةاما الخلية السفلى فتنحل نواتها ويضمحل السايتوبالزم وتصبح فارغ .لينتج ثمان سبورات داخل الخلية

 طها الخيوط الفطرية ولهذا التكون جسما ثمريا.تحت كيوتكل الورقة والتضم بينها الشعيرات العقيمة كما التحيالعارية 
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تتحرر تسلط هذه الطبقة ضغطا تحت الكيوتكل فتمزقه وتظهر االكياس على سطح الورقة العلوي وتكسبها لونا مبيضا. 
 السبورات الى الخارج وتتبرعم او يحصل انبات عند تالمسها لسطح ورقة نبات الخوخ. 

او بعد  منتجة اكياس متعددة السبورات ة اما وهي داخل االكياسسيالكي بوراتسبتبرعم اليكون  التكاثر الالجنسي

 8بتكوين  التكاثر الجنسي صغيرة بيضية او مستديرة الشكل.او كونيدات برعمية خاليا جديدة تحريرها منها منتجة 

نطلق السبورات الى تاالولية التكون اجسام ثمرية.  كيسيةحيث ان الفطريات ال ية داخل اكياس عاريةسبورات كيس

 الخارج عن طريق شق في طرف الكيس. 

قد ينمو الفطر مترمما اذا مازرعت الكونيدات في وسط سائل او صلب حيث تتكاثر بالتبرعم وبطريقة مشابهة لنمو 

وهذا يعني ان االصابة ممكن ان تحدث في سبور  Homothallicهو  T. deformansالخمائر. لقد وجد ان الفطر 

 T. epiphyllaالذي ينمو ويخترق نسيج الورقة ثم تتكون االكياس وهي بذلك عكس االنواع االخرى مثل  واحد فقط

 فالتحدث االصابة هنا اال اذا وجدت سبورات من نمطين مختلفين. Heterothallicالذي يكون 

 

  Subclass: Plectomycetidae يه الكرويةكيسالفطريات ال

يسيليوم متخصص وتحاط بنسيج فطري غير اتكون محمولة على م كياستعتبر اكثر تطورا من سابقتها و تتميز بأن اال

 يانا.حمغلق تماما ذي فوهة خاصة ا Cleistothecium  من نوعAscocarp  سمية الجسم الثمريمتماسك مكونة ما ن

ية, وعلى ذلك فهي موزعة ومبعثرة بدون نظام خاص داخل كيسعند مستويات مختلفة في الثمرة ال وفيها تنشأ األكياس

http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_142813733201814&key=18d81f55cfc0fd275a864f494f914b76&libId=i82s0xec0100icfe000DA80ei3jeu&loc=http://www.3oloumdz.com/t10522-classification-generale-cours&v=1&out=http://www.vdsciences.com/medias/images/sans-titre-296.jpg&ref=http://www.google.com/url?url=http://www.3oloumdz.com/t10522-classification-generale-cours&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o6QfVc2rDtHtarergbgJ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE071iuGft_1hSjkACqHPLqpRROqQ&title=Classification.g%C3%A9n%C3%A9rale%20(cours)&txt=%3cIMG%20style=%22DISPLAY:%20inline%22%20border=0%20src=%22http://www.vdsciences.com/medias/images/sans-titre-296.jpg?fx=r_550_550%22%3e
http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_142813733201814&key=18d81f55cfc0fd275a864f494f914b76&libId=i82s0xec0100icfe000DA80ei3jeu&loc=http://www.3oloumdz.com/t10522-classification-generale-cours&v=1&out=http://www.vdsciences.com/medias/images/sans-titre-296.jpg&ref=http://www.google.com/url?url=http://www.3oloumdz.com/t10522-classification-generale-cours&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o6QfVc2rDtHtarergbgJ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE071iuGft_1hSjkACqHPLqpRROqQ&title=Classification.g%C3%A9n%C3%A9rale%20(cours)&txt=%3cIMG%20style=%22DISPLAY:%20inline%22%20border=0%20src=%22http://www.vdsciences.com/medias/images/sans-titre-296.jpg?fx=r_550_550%22%3e
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حيث . سبوراتفتحة مخصصة لخروج الية الشكل وليس لها واما ان تكون كروية او صولجانية او بيض االكياس الثمرة.

داخل تجويف  ليسمح لها بالخروج سبوراتويتحلل وقت نضج الذوب يسريعاً ما ان جدار الثمرة يكون في العادة رقيقا 

ية قبل كيسية أحادية الخلية والتي كثيراً ما تظهر متجمعة في الفراغ الوسطي للثمرة الكيسال سبوراتال الجسم الثمري.

 تمام نضجها.

  

Order: Eurotiales -1 

وذلك الهميتها من الناحية االقتصادية والنتشارها الكبير جدا وايضا الن تصنيفها  Eurotiales سنقوم بدراسة رتبة ال

م افرادها تعيش معيشة رمية ظمع .جنسا وعدد كبير من االنواع 50تشتمل على حوالي . مازال يخضع لتغيرات مستمرة

قليل من افرادها الو وقد توجد بكثرة على المواد العضوية المتحللة .والمربيات وغيرها خبزعلى الجبن والفواكة وال

  .تعيش متطفلة على النباتات وعلى الحيوانات واالنسان

الجنسي  باعداد كبيرة جدا، اما التكاثر  "Conidia"يتم التكاثر الالجنسي بشكل مكثف عن طريق تكوين الكونيديات

بصورة  كياسالجنسية التي تكون مبعثرة داخل اال سبوراتهذة الرتبة عن طريق تكوين ال فيتم عند بعض افراد

  .عشوائية وهي صفة بدائية لمثل هذة الفطريات

   Eurotiaceae:هياشهرها  عوائلتقسم هذة الرتبة الى سبع 

Family: Eurotiaceae  

الكونيدية في الفطريات التي تنتمي إليها هي من  نظراً الن األطوار  Aspergillaceaeكذلك بال عائلةتسمى هذه ال 

الوضوح والشهرة مما جعل دراسة هذه الفطريات تكون على أساس أطوارها الكونيدية, وصارت لها األفضلية على 

تعتبر افرادها اكثر الفطريات انتشارا في الطبيعة وهي تضم عددا من االجناس المشهورة ومن اهمها  األطوار الكاملة.

الذي Talaromycesوكذلك الجنس المشهور Aspergillus الذي يعرف طورة الكونيدي باسم Eurotiumجنس 

 Penicilliumيعرف طورة الكونيدي باسم 

 في قسم ال ايتم تصنيف بعضه Penicilliumو  Aspergillusويجب العودة هنا للتأكيد على أن افراد جنسي

Ascomycota  والبعض االخر في قسم ال .الجنسي اتم اكتشاف طوره تيال يوه Deuteromycota يوه 

  .لم يتم اكتشاف او اليمتلكون  الطور الجنسي الفطريات التي

 .ذين يمتلكون الطور الجنسيلال  Penicilliumاحد فطريات جنسو Aspergillus وسنقوم بدراسة احد فطريات جنس

  Aspergillus  (Eurotium)جنس 
وهي اكثر انتشارا في المناطق الحارة منها في المناطق الفطريات انتشارا في الطبيعة تعد فطريات هذا الجنس من اكثر 

هذا الفطر في الهواء وفي التربة وينمو على االوساط الغذائية المختلفة وعلى جميع البقايا النباتية  سبوراتتوجد الباردة. 
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وحتى على الجلود المصنعة والمالبس ت والمربيا هجميع الخضروات و الفواك علىوالحيوانية الرطبة وتقريبا 

يشمل هذا الجنس  .اذا تعرضت للرطوبة والحرارة المالئمة مما يعطيها رائحة العفن المشهورة واالخشاب واالوراق

االعداد الهائلة من السبورات التي تكونها والى  الى وتعزى سبب انتشارها في الطبيعة  .نوع 200على ما يقرب من 

 ج انزيمات مختلفة. قدرتها على انتا

 

  الصفات

او  وقد يوجد مطمورا في المواد الغذائية بانة غزير النمو متفرع ومقسم داخليا  Aspergillusليتميز الغزل الفطري ل

يختلف  .تحتوي كل خلية على عدد من االنوية وعلى فجوة عصارية باالضافة لوجود حبيبات زيتية تمثل الغذاء هوائيا.

تكون بعض االنواع اجساما كما و .االبيض واالخضر واالسود واالصفر هفمن عباختالف النو يةالفطرالخيوط لون 

 ة برنكيما كاذبة.ئحجرية صغيرة تتالف من خاليا متراصة ومثخنة الجدران وعلى هي

 

  طرق التكاثر

   Asexual reproduction  التكاثر الالجنسي
 

 ب حيث تتكاثر بواسطة الكونيديا التي تنشا على رؤوس مميزة تعرف الفطريات هالتكاثر االكثر انتشارا عند هذ وهو

conidial heads ويتم كالتالي: 

والتي  Foot cellتتثخن بعض خاليا الخيط الفطري وتصبح متميزة عن بقية الخاليا يطلق عليها الخاليا القدمية ـ   1

 .Chonidiophoreقسم ينشا منها فرع واحد ينمو لالعلى ليكون الحامل الكونيدي غير الم

 Vesicle تسمى بالحويصلةاو شبه كروي او ملعقي حسب النوع كروي ـ تتنتفخ نهاية كل حامل على شكل رأس  2 

  .وهي عديدة االنوية

 

 وقد نجد طبقة واحدة او عدة طبقات من ال Sterigmata ـ ينبثق منها عدد كبير من الزوائد القصيرة او الذنيبات3 

Sterigmata  شر على طول الحويصلة حيث ان اول طبقة تعتبر االوليةتنت Primary sterigmata والثانية  

Secondary sterigmat  . 

 

بحيث تتعاقب بطريقة قمية، اي ان   Chain of conidiaالكونيدية سبوراتسلسلة من ال Sterigmata ـ تحمل كل  4

  Sterigmata الكونيديات المسنة تكون بعيدة عن ال

الكونيدة  .اقب االنقسام النوويعن الكونيديات وحيدة الخلية وتبدأ وحيدة النواة ثم تصبح عديدة االنوية وذلك بتتكو -5

او بيضوية وسطحها ناعم اوخشن حسب النوع. الكونيدة لوحدها عديمة اللون, تعطي الوان اخرى كروية تكون اما 

 كاالسود واالخضر والبرتقالي اذا كانت متجمعة. 

وفي نفس الوقت يبدأ البروتوبالزم بتكوين  Sterigmata نضج الكونيدة يتحد جدارها او جزء منة بجدار العند  -6

 .كونيدة جديدة اسفلها تدفعها للخارج دون ان تنفصل عنها ويؤدي ذلك الى تكوين سلسلة من الكونيديات

غزال  على وسط غذائي مناسب نبتت وانتجتـ عندما تنفصل هذة الكونيديات فإنها تنتشر في الهواء حتى اذا استقرت 7 

 .جديدا
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.  

 Aspergillus spلتكاثر الالجنسي في فطر  ا

 Sexual reproduction   التكاثر الجنسي

  

االنواع قد فقدت قدرتها  هغير معروف ومن المحتمل ان تكون هذ Aspergillus ال يزال الطور الكامل لبعض فطريات

 Aspergillusولكن فطريات ال Deuteromycota االنواع الى قسم ال هضم مثل هذنولهذا ت ,على التكاثر الجنسي

. االنواع التي يوجد فيها الطور الجنسي قليلة نسبيا وهي تمتلك مثل هذا الطور Ascomycota ضم الى قسمنالتي ت

 ,Eurotium, Sartoryaمتباينة في سلوكها الجنسي وقد تم تمييز ثالثة اجناس على اساس الطور الجنسي وهي 

Emericella. 

تنشا االنثريدة واالسكوكونة من خيوط خضرية متقاربة ويحدث االزدواج النووي داخل Eurotium ففي جنس ال

يعقب هذه المرحلة ظهور الخيوط الكيسية داخل الجسم الثمري وتتفرع الى خيوط متساوية بالطول. الثمرة  .االسكوكونة

 يرة ملساء واالكياس كروية او بيضوية تذوب جدرانها محررة السبورات الكيسية.الكيسية الناضجة كروية الشكل صغ

حيث تقترب نوى فيبدا تكوين االجسام الثمرية باسكوكونة ملتفة والتوجد انثريدة   Sartoryaاما في جنس ال

ت من الخيوط االسكوكونة من بعضها مكونة ازواج تنتقل الى الخيوط الكيسية. يتكون جدار الثمرة من عدة طبقا

 الفطرية المنسوجة. 

فالتوجد االعضاء الجنسية اطالقا ويحدث االقتران بين الخاليا الجسدية ويتكون جدار الثمرة  Emericellaاما الجنس 

المغلقة من عدة طبقات من الخيوط الفطرية المنسوجة وعند النضج تحاط بخاليا سميكة الجدار تعرف  بالخاليا الغطائية 

hulle cells .التعرف وظيفتها 

متشابهة   Aspergillusلقد تبين ان مراحل التكاثر الجنسي تختلف من جنس الى آخر ولكن المالحظ ان معظم انواع ال

وال يوجد اال نوع . Homothallic.هاي ان التكاثر الجنسي يحدث بين الخيوط ذات االصل الواحد وهو مانسمي سالثالو

 . A. heterothalicusوهو  Heterothalic سواحد مختلف الثالو
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  :تتم عملية التكاثر الجنسي كما يلي

   .اتجاة قوقعي وهما وحيدا الخلية في Ascogonium والتانيث  Antheridiumـ يتم التفاف و التصاق عضو التذكير

تفاخ وفي حيث تأخذ هذة االخيرة باالن Ascogonium ـ يذوب الغشاء الفاصل بينهما ويحدث ازدواج االنوية داخل ال

  .ية المتكونةكيسية التي تتفرع داخل الثمرة الكيسانتاج عدد من الخيوط ال

على هيئة طبقة من الخاليا حول اعضاء الجنس ثم تنضج   Cleistotheciumية المغلقةكيسـ يبدأ تكوين الثمرة ال

  .ية كروية صغيرة الحجم ملساء صفراء اللونكيسوتصبح ثمرة 

ية وتكون كيسم الفطريات الظكما هو الحال عند مع سبوراتداخل الثمرة على ثمانية  "Ascus" كيسـ يحتوي كل 

 .إما كروية او بيضية الشكل سبوراتال

ية و تتحرر كيسالتي تتحرر داخل الثمرة المغلقة وبعد ذلك تتحلل الثمرة ال سبوراتل تكون الاح كيسـ يتحلل جدار ال

 .سبوراتال

ها تنبت معطية انابيب حيث تنمو هذة االخيرة معطية الغزل الفطري حيث يعيد الفطر عندما تقع على وسط مناسب فإن -

  .دورة حياتة من جديد

 

 هأضرار -

تسبب امراضا لالنسان حيث تصيب االعضاء السمعية  A. niger,  A.flavus,  A.fugimatus مثل نواعهبعض ا -1

وتشبه الى حد ما  Aspergilloses ال Aspergillus و التنفسية ويطلق على مجمل االمراض الناتجة عن فطر

من  A. nidulans. وقد عزل الفطر Otomycosisامراض االذن  بالذات فهي تسمى  أمااعراض التدرن الرئوي. 

يسبب امراض جلدية  A. parasiticus الفطريات مثل ههناك ايضا عددا كبيرا من هذاالظافر المريضة الصابع اليد. 

 .Mycosis كثيرة تسمى
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هذان  ىاذا نم  Aflatoxinsسموم فطرية تعرف بال A. parasiticus, A. flavusتفرز بعض االنواع مثل  -2

الفطران على الحبوب وعلف الحيوانات او المواد الغذائية االخرى. وتسبب هذه السموم امراض السرطان في 

 الحيوانات عند تناولها الغذاء الملوث بها.

 .لة عن تلف و تعفن المواد الغذائية المخزونةوتعد مسؤ A. repens , A. flavus, A. glucus  نواعاال -3

 هفوائد -

 ـ يستعمل في انتاج انواع ممتازة من االجبان وفي صناعة انواع كثيرة من الشوربات1

 في البحث و التنقيب عن النحاس A. niger ـ يستعمل النوع2

 Flavin- Geodin- Fungalin- Patulin- Ustin:حيوية مثلـ بعض االنواع تعد مصدر النتاج المضادات ال3

Aspergillin----  

  (B)  في انتاج الفيتامينات مثل فيتامين A. gossypii ـ يستعمل النوع4

 Oxalic acid  و Citric acid ـ بعض االنواع االخرى تستعمل في انتاج الدهون وكذلك االحماض العضوية مثل5

  Citric acidالذي يستخدم على نطاق واسع لتحضير حامض الليمون A. niger ا النوعوخصوصمن المواد السكرية 

 من المواد السكرية وخاصة مخلفات معامل السكر.

 لبعضها منافع صناعية كالتخمر وتحضير العقاقير. -6

 

  Penicillium  (Tlaromyces) جنس

والتي تعزى الى قدرته  انتشارا في الطبيعة من اكثر الفطريات Aspergillus مع جنس Penicillium يعتبر جنس

وهو االكثر تواجدا في المناطق المعتدلة الباردة ونادرا  على انتاج انزيمات مختلفة وتكوين اعداد هائلة من السبورات.

ز . ينمو غالبا على كثير من المواد الغذائية كالخب Saprophytic fungusهو يعتبر فطرا مترمماوفي المناطق الحارة. 

على  green mold خضرالاو ا Blue mold زرقالعفن االيسبب  حيث ,والجبن واالطعمة المحفوظة والليمون

 الحمضيات. 

نوع تلعب دورا هاما في تحليل المواد العضوية وخصوصا تحليل  250تبلغ عدد االنواع التابعة لهذا الجنس حوالي 

  .هتخلل ويتعمق داخل الوسط الذي ينمو عليلوزية وقد ينمو هذا الفطر سطحيا وقد ييالمواد السيل

  ـ الشكل

قد تنمو مطمورة في الوسط الغذائي او هوائية  .مقسمة كثيرة التفرع ملونة واحيانا عديمة اللوننحيفة كثيفة ه خيوط

والغزل الفطري الهوائي عديم اللون ولكن الغزل الفطري المطمور قد يظهر بلون اصفر او احمر او برتقالي. بعض 

 مثخنة مكونة من نسيج برنكيمي كاذب وبعضها يكون كتلة لينة.االنواع تكون اجسام حجرية صلبة تتالف من خاليا 

اطرافها  وهي متفرعة )ماعدا انواع قليلة( عند ,Aspergillusالحوامل الكونيدية مقسمة بحواجز عرضية عكس ال

أو   Phialidesإلى فروع صغيرة تسمى وتتفرع كل واحدة Metulla النهائية إلى عدة افرع صغيرة تسمى

  Sterigmaذنيبات

  التصنيف

من معاير التصنيف االساسية للتميز بين االنواع  ااو عدم تماثله اوتماثله ايعتبر شكل الحوامل الكونيدية وطريقة تفرعه

  :  Penicilliumالمختلفة لل

اذا كان منتهي بمجموعة واحدة  Monoverticillate  محيطي فوحيد الصالناضج اسم  الحامل الكونيدييطلق على ـ 

  من الفياالدات
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  .اذا كان الحامل متفرع منتهي بمجموعتين من الفيااليدات  Biverticillateمحيطي ثنائي الصف ـ الحامل الكونيدي

 عتينمجمواكثر من اذا كان الحامل متفرع منتهي ب Polyverticillate المحيطي ـحامل الكونيدي عديد الصفوفال -

 .من الفيااليدات

بمعنى انة يقسم الى قسمين متماثلين، او  Symetrical وفي كل هذة الطرز يمكن ان يكون الحامل الكونيدي متماثل

 . Assymetricalغير متماثل اي

   

Different branching patterns of Penicillium conidiophores, a. simple, b. simple with an additional branch, c. one-

stage branched, d. two-stage branched, c. three-stage branched. f-k. different colony textures in Penicillium 

  

  Penicillium شكال مختلفة للحوامل الكونيدية لالنواع التابعة لجنس أ

 طرق التكاثر 

الغزل الفطري يولد  . Aspergillusفي ال هحد كبير نظيرالى  هيشب    Asexual reproduction  التكاثر الالجنسي

بالحوامل الكونيدية والتنشا الكونيدات وتعرف ذائي, تنمو الخيوط الى االعلى وتولد هوائيا او مطمورا في الوسط الغ

بسلسلة  ينتهيكل ذنيب و عليها ذنيباتالحوامل الكونيدية من خاليا قدمية كما في االسبرجلس وتكون الحوامل متفرعة 

الحامل الكونيدي يشبة الفرشاة او المكنسة ومن هنا اشتق االسم الالتيني  Chain of conidia. من الكونيدات

Penicillus الكونيدات كروية الشكل,  سلسلة كونيدية.حيث تنتهي الفروع بعدد من الذنيبات تحمل كل منها  ,الفرشاة
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. تنبت الكونيدة على الوسط المالئم لتعطي انبوبة انبات مكونة بيضوية او اسطوانية ذات لون اخضر مزرق او اصفر

 الغزل الفطري الجديد. 

  Sexual reproduction  التكاثر الجنسي
ولكن توجد معظم انواع  نوعا، 25والتي ضمت الى هذا القسم ال تتعدى  ي وجد فيها هذا النوع من التكاثراالنواع الت

اع القليلة التي وجد فيها اجسام ثمرية كروية مغلقة وضعت في جنسين من الفطريات البنسليوم بالطور الالجنسي. االنو

 . Talaromyces and Carpentales وهي الكيسية

تنتج اثناء دورة حياتها الكاملة  P. vermiculatum,  P. glaucum   :لقد ثبت ان جميع االنواع التي درست بدقة مثل

وكل هذة االنواع تتكاثر جنسيا بواسطة خيوط ذات اصل واحد اي  Cleistothecia ية من النوع المغلق ايكيسثمار 

Homothalic  ماعدا نوع واحد هوP.luteum  سفهو متباين الثالوHeterothalic   وطريقة التكاثر الجنسي عند

سية تختلف ولكن الشكل العام للتراكيب الجن .Aspergillusتشبة مثيلتها عند فطريات ال  Penicilium فطريات ال

من نوع الى   Peniciliumوكذلك فإنها تختلف عند جنس ال  Aspergillus اختالفا واضحا عن ما تنتجة فطريات ال 

  والعضو االنثوي Antheridium آخر، فنجد مثال عند بعض االنواع حدوث اتحاد بين العضو الذكري

Ascogoniumعا تقوم فية الافي حين ان هناك انو Ascogonium العملية وتكون البكل Antheridium  عديمة

 .الوظيفة

ينشأ كفرع   Ascogoniumنجد ان عضو التانيث  P.vermiculatumاذا تتبعنا مراحل التكاثر الجنسي عند فطر - 

 انبوبي متطاول من اي خلية من خاليا الميسيليوم االحادي النواة.

ثم يتتابع فيها االنقسام النووي الى الحد الذي تبلغ فية عدد  في بداية تكوينها تكون احادية النواة  Ascogonium ال - 

 نواة. 64او  32االنوية من 

لفرع على في نفس الوقت تظهر االنثريدة من خيط مجاورعلى شكل فرع لين احادي النواة، ثم يتسلق هذا ا -

  .االسكوجونة ويلتف حولها

  .عرضي مكونا انثريدة احادية النواة متضخمة ـ بعد ذلك ينفصل الجزء العلوي من الفرع بواسطة حاجز  

 ونية تذوب الجدر الخلوية الفاصلة ويلتقي بروتوبالست كل منهماكـ عند نقطة التقاء االنثريدة باالسكو  

Plasmogamy.  .ويتكون الزوج النووي. ثم تظهر الحواجز وتقسم الى عدة خاليا ثنائية النوى وتولد الخيوط الكيسية

ام النووي في الخاليا المولدة الكيسية يعقبه انقسام اختزالي لتتكون اربعة نوى احادية المجموعة فيحدث االلتح

الكروموسومية يليه انقسام اعتيادي لتصبح ثمان نوى والتي تكون فيما بعد السبورات الكيسية داخل اكياس مبعثرة داخل 

 الجسم الثمري.   

يتكون الجزء  لى اعلى حول االنثريدة واالسكوجونية المندمجتين وبذلكخيوط فطرية عقيمة متشابكة ا ايضاـ تنمو   

  ية.كيسالعقيم من الثمرة ال



57 
 

  

  االهمية االقتصادية للبنسيليوم

  االضرار -
 green  اخضرتعفنا  P. digitatumبينما يسبب النوع  Blue mold  تعفنا ازرق  P. italicumـ يسبب فطر 1

mold  ثمار الحمضيات ويسبب خسائر جسيمةعلى.  

  .والعنب المخزون ىتعفنا لثمار التفاح والكمثر  P. expansumـ يسبب فطر 2

  .تبقعات في اوراق الطباعة و في الكتب   P. purpurogenumـ يسبب فطر 3

  .عض الفطريات االخرى تسبب تلفا للمنسوجات والجلود واعالف الحيواناتـ ب4

 .تنمو انواع اخرى على الحبوب المخزونة وتسبب تلفه -5

  .رئويةالمراض السبب امراضا لالنسان والحيوان وخاصة ات  P. crustaceumـ بعض االنواع مثل 6

ك التي يقوم بافرازها ال لتفي االغذية التقل خطورة عن بعض انواع البنسيليوم لها القدرة على افراز السموم  -7

Aspergillus 

  ـ الفوائد
يعطي  الذي   P. camemberti وفطر Roquefort الذي ينتج جبن  P. roquefortiـ صناعة االجبان خاصة فطر1

  Camembert  جبن

  ية المختلفة،ـ نحصل من عدد كبير من فطريات البنسيليوم على عدد كبير من االحماض العضو2

  Spinulosin,  Citrinin ـ بعض انواع البنسيليوم تستعمل في تصنيع االصباغ مثل3

   ( D ) ـ بعض انواع البنسيليوم تستعمل في تصنيع االنزيمات والفيتامينات مثل4

  ,P. notatumيستخرج من فطريات البنسيليوم وخاصة Penicillin ـ اهم انواع المضادات الحيوية اي البنسلين5

واالشعة فوق البنفسجسة   X إلى اشعة P. chrysogenum ولقد وجد ان تعريض النوع P. chrysogenum وكذلك

تحدث لهذا الفطر طفرات تجعلة ينتج كميات كبيرة من البنسلين. وقد تم تطوير صناعة البنسلين وفصلة من مزارع 

http://www.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image00846.jpg
http://www.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image00846.jpg
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لذوبان في الماء وهو كما نعلم يستخدم كعالج المراض فطريات البنسيليوم بصورة نقية على شكل مسحوق ثابت قابل ل

 .الخ----كثيرة منها: السل الرئوي، الزهري، السيالن، الدفتيريا، والغنغرينا



58 
 

   Subclass Hymenoascomycetidae الفطريات الكيسيه الخصيبة

 :تشتمل على مجموعتين كبيرتين

    - I  ية القاروريةكيسمجموعة الفطريات الClass: Pyrenomycetes         

    -II  ية القرصيةكيسمجموعة الفطريات الClass: Discomycetes            

وفطريات هاتان المجموعتان تكونان ثمارا فطرية واضحة واالكياس تكون وحيدة الغالف ذات جدار حقيقي. تعيش إما 

  رمية او متطفلة اختياريا او اجباريا على النبات ولكن نجد ايضا ان بعضها يتكافل مع جذور النباتات.

     - I  ية القاروريةكيسالفطريات المجموعةClass: Pyrenomycetes      

 م الفطريات الداكنة التي نشاهدها على االغصان والفروع الميتة تعود الى هذة المجموعة،ظتعتبر كثيرة العدد ومع  

 اسمي يطلق عليها تالوية ذات الشكل القاروري او الدورقي كيستتميز ايضا بان اكياسها تنتظم داخل الثمرة ال

Perithecia  تعرف وهي تنفتح عند النضج بفتحة صغيرة في طرفهاOstiole الفتحة شعيرات عقيمة هويغلف هذ 

Paraphysis جدار الكيس احادي الطبقة . وقد تنعدم هذة الفوهة فتخرج االكياس والسبورات بعد تشقق جدار الثمرة

Unitunicate يبدا الكيس بامتصاص نتاج السبورات الكيسية. وله اهمية تصنيفية والتوجد فيه فتحة متخصصة ال

الرطوبة فيؤدي الى اختالف الضغط االزموزي داخل الكيس, فيظهر تشقق في احد جوانب الكيس وهي صفة تصنيفية 

عند نضجها ونالحظ عادة ان  الكيسية سبوراتتقذف ال .Inoperculateمهمة وهي من نوع االكياس عديمة الغطاء 

  Stroma . رادى او متجمعة في نسيج فطري او حشية ثمرية تسمىالثمار توجد اما ف

  :تم تقسيم هذة المجموعة الى خمس رتب هي

• Order:        Erysiphales  

• Order:          Miliolales  

• Order:          Xylariales  

• Order:    Clavicipitales  

• Order:     Diaporthales  

• Order: Erysiphales -1       

 

 األجزاء تصيب وهي Obligate parasitic fungi التطفل إجبارية فطريات بأنها الرتبه هذه أفراد تتميز •

 بأمراض تسمى أمراضا   لها مسببة المختلفة الفاكهة المحاصيل وأشجار لنباتات واألغصان كاألوراق الهوائية

جاءت هذه التسمية نتيجة الكتساء االجزاء المصابة بطبقة مسحوقية  Powdery mildew الدقيقي البياض

 غزلها يتميزبيضاء اللون ماهي اال كتل الكونيدات. االجسام الثمرية تحتوي كيس واحد او اكثر حسب الجنس. 

طريق  عن الغذائية احتياجاته يستوفي حيث العائل أوراق أسطح على وينمو ومتفرع مقسم بأنه الفطري

الغزل الفطري سطحيا في  .الوسطي النسيج داخل ذلك من أعمق أو الورقة بشرة خاليا إلى مصاتم ارسال

 الغالب او مطمورا في بعض االحيان. تكون اعدادا كبيرة من الكونيدات بيضاء, التنشق الكياسها بعد النضج

 

• Family: Erysiphaceae  

الغزل الفطري جيد التكوين عادة فوق االجزاء تضم عدة اجناس وتسبب افرادها امراض نباتية خطرة.  •

الذي يكون اما مفصص او بسيط ويحصل  appressoriumالهوائية ملتصقا بها بواسطة عضو االلتصاق 

 التي تتوغل داخل خاليا بشرة العائل, haustoriaالفطر على غذائه من العائل عن طريق ارساله ممصات 

 الجناس.ات الرئيسية المميزة لفانة االشكال والتي تعتبر من الصبالمت تحاط االجسام الثمرية بعدد من الزوائد
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 Sphaerothecaو ( )متعدد االكياس Erysipheشبيهة بالخيوط كما في جنس  بسيطة خيطية زوائد -1 •

 )كيس واحد(

 .Phyllactiniaكما في جنس  وأطرافها مستدقة الشكل بصلية قواعد ذات طويلة زوائد -2 •

 . Uncinulaكما في جنس  ملتفه نهايات ذات خطافية زوائد -3 •

)اكثر من كيس(    Microsphaera كما في جنس ثنائي تفرع متفرعة نهايات ذات خيطية زوائد -4 •

 )الثمرة الكيسية تحوي كيس واحد(.  Podospheraو

 
 

• Erysiphes  spp  

خارجيا على اسطح العديد من  ت التي تتطفلمن اكثر االجناس اهمية حيث يشمل عدد من االنواع والسالال   •

 ويعتبر , أنواع 10 حوالي على يشتملو إجباريا   متطفال   النباتات الزهرية ذات االهمية االقتصادية. يعيش

 من أكثر يصيب حيث للنجيليات الدقيقي البياض مرض يسبب األنواع حيث أشهر من E. graminis النوع

 األوراق من والسفلي العلوي السطح على اإلصابة أعراضتظهر . والذره والشعير القمح وخاصة نوع 50

وهو نوع عالي االنتشار وعالي التخصص,  .مسببا لها ضعفا عاما ونقصا في المحصول ورداءة في النوعية

ذات صفات مورفولوجية متشابهة  Physiological racesفبعض انواعه تشكل سالالت فسيولوجية مختلفة  

 E. graminis var. tririciووراثيا في قدرتها الممرضة للنبات, فالسالاللة  ولكنها مختلفة فسيولوجيا 

 .E. graminis varتصيب الشعير, السالاللة   E. graminis var. hordeiتصيب الحنطة, السالاللة  

avenae السالاللة  , شوفانتصيب الE. graminis var. secalis  .تصيب الشيلم 
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, يحصل على غذائه باختراق جدر خاليا بشرة العائل وتكوين خاليا احادية النواةمقسم الى الغزل الفطري  •

 ممصات متفرعة كروية او اصبعية الشكل داخل الخاليا.

 

 دورة الحياة.

 
 

 Clavicipitales  رتبة ال 3-

تكون  كياسالثمرية واالية القارورية تكون مطمورة دائما داخل الحشوة كيساشهر الرتب التي تتميز بان ثمارها المن 

عائلة تشمل هذة الرتبة عددا من االجناس التي توضع عادة في  .فهي خيطية سبوراتالطويلة اسطوانية ضيقة اما 

 واحدة هي

Clavicipitaceae  Family:  

الذي يتطفل على العناكب والحشرات  Cordyceps تضم عددا من االجناس الفطرية ومن اهمها الجنس هذه العائلة

الذي يتطفل على النباتات   Claviceps  وحتى على االجسام الثمرية لبعض الفطريات واالكثر انتشارا هو جنس

المشهور، وهو يعتبر من اقدم االمراض المعروفة واهم مايميز هذا الفطر  Ergot وتكالنجيلية،  ويسبب مرض االر

 (Sclerotium)مفردها Sclerotia لالجسام الحجريةية تكون خيطية وابرية الشكل وكذلك تكوينة كيسان جراثيمة ال

الذي يتطفل على نباتات الشيلم التابع للنجيليات ذو االهمية  C. purpurea نوعا  اهمها  نوع 11ويضم هذا الجنس 

 .على مختلف الحشائش واالعشاب النجيلية البريةكذلك يتطفل االقتصادية الكبيرة و

وقد تسبب الموت احيانا ان  حتوي في تركيبها على مواد سامة للحيوانات واالنسانتيكونها الجسام الحجرية التي اان 

 المواد السامة نجد مواد من ال هومن هذ .بتركيز مرتفع واعراض االصابة عبارة عن قيئ وصداع شديدكانت 

Alkaloids  وتينكتعرف باسم االر. Ergotin  

  Life cycleدورة حياة الفطر
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  :لالرجوتاالهمية العامة 

لالجسام الحجرية التي ينتجها الفطر اهمية طبية كبيرة وهي تحتوي باالضافة للدهون والبروتينات على كثير من 

وتين ومركباتها تستخدم في كالمختلفة التي تعرف باالر  Aminsواالمينات  Alkaloidsالمكونات الفعالة كالقلويديات

  Ergometrineومترينكالوالدة وسبب هذا التقلص هو مادة االراعادة تقلص العضالت خصوصا عضلة الرحم عند 

 .وكذلك فإنها تلعب دورا في ايقاف النزيف التي تتعرض لة النساء الحوامل عند الوالدة

 -II ية القرصيةكيسمجموعة الفطريات الSeries Discomycetes       

والتي تشاهد  Apothecia تنتظم دائما داخل اجسام ثمرية قرصية الشكل يطلق عليها اسم الكياستتميز اوال بأن ا

نوع  6000احيانا فوق سطح التربة. ينتسب الى الفطريات القرصية عدد كبير من االنواع التي قد يصل الى حوالي 

اق المتساقطة المتعفنة وبعضها معظمها تعيش رمية في التربة او على الكتل الخشبية او فوق بقايا النباتات واالور

  .يعيش متطفال، وهناك مجموعة كاملة تعيش تكافليا

صفراء او برتقالية واحيانا تكون بنية تختلط مع أرض الغابة وعادة تكون كأسية  ,اجسامها الثمرية زاهية اللون حمراء

لها اشكال اخرى عديدة على  ولكن توجد Cup fungi او قرصية الشكل ولذلك يطلق عليها اسم الفطريات الكأسية

الصفة االساسية لمثل هذة االشكال المختلفة للجسم الثمري هي كونها جميعا  .الخ--شكل االسفنج او االجراس او اللسان

  .إما على السطح وإما داخل تجاويف كبيرة مفتوحة للخارج يتخللها بعض الخيوط العقيمة الكياسمفتوحة وتحمل ا

  .Truffles وفطريات الكمأة  Morels و الموريالت Saddles الفطريات القرصية االسراجيمثل هذة المجموعة من 

 :تقسم الفطريات القرصية الى

 -A)فطريات قرصية فوق ارضية  ) تنتج اجسامها الثمرية فوق سطح االرض  

-B )فطريات قرصية تحت ارضية ) تنتج اجسامها الثمرية تحت سطح االرض 

 

 -A  فوق ارضية ) تنتج اجسامها الثمرية فوق سطح االرض(فطريات قرصية  
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وميكانيكية  كياسالى مجموعتين وذلك على اساس طريقة تفتح اال يمكن تقسيم الفطريات القرصية فوق ارضية  

 السبورات الكيسية:انطالق 

  القرصيه الفوق ارضية غير الغطائية، فطرياتال  1-  

  :تضم ثالث رتب هيو من ثقب دائري قمي، سبوراتوتنطلق ال كيسبفتحة أعلى ال كياسوفيها تتفتح اال

• ,Phasidiales    Ostropales , Helotiales   

 

اهم واكبر الرتب، تعيش معظم افراد هذة الرتبة إما مترممة على التربة العضوية او على  Helotiales تعتبر رتبة ال

متطفال وهي تعتبر من ألد اعداء المزارعين ومن الخشب الميت او على اي مادة عضوية وهناك بعضها يعيش 

  .اشهرها

 .يات القرصية الفوق ارضية الغطائيةفطرال 2- 

بالخروج الى الخارج وقد يحل  سبوراتقلنسوة مفصلية او شبة غطاء تفتح ويسمح لل كيسوفيها يوجد في طرف ال

 .كياسعند تحررها من اال سبوراتمحل الغطاء في حاالت قليلة شق طولي تخرج منة ال

  Order:   Pizizales اشهر رتبة فيها 

يات القرصية المغطاة وتتميز بأن اجسمها الثمرية كأسية الشكل جالسة او معنقة وهي طرية فطروهي رتبة كبيرة في ال

متطفال ومنها من مها يعيش مترمما على االخشاب الميتة والتي يقوم بتحليلها والبعض اآلخر يعيش ظواحيانا جلدية مع

ية فهي عند البعض زاهية براقة وعند البعض كيستختلف الوان الثمار ال .يعيش  متكافال مع جذور النباتات الراقية

  .اآلخر تكون بنية اوسوداء ومنها ما يؤكل و منها ما هو سام

 Pezizaceae ,هي اكثرها شيوعانوع  500جنسا و  90ئل تضم عواتقسم رتبة البزيزات الى خمس 

Morchellaceae.   

: Family: Pezizaceae  

ية لحمية، كأسية او قرصية او على شكل طبق او فنجان وقد تكون كيسلة انواعا تعيش رمية، ثمارها العائتضم هذة ال

 150حوالي  Pizizaجنس يضم  -  Pizizaاكبر االجناس واهمها تضم هذة الفصيلة  اربعة اجناس  .جالسة او معنقة

 Piziza ية )االجسام الثمرية( واشهر االنواع المعروفة هو كيسنوعا تختلف فيما بينها في شكل الثمار ال

versiculosa  ية كبيرة الحجم وهي غالبا صفراء اللون. يثمر الفطر بكثرة فوق اكوام السماد كيسذات الثمار ال

  Apothecia .سم وهي من نوع 40ية الكأسية الشكل يبلغ قطرها حوالي كيسوالثمرة ال

بجدار من  محاطة  Hymeniumخصبةي يتبين انة يتركب من طبقة كيسعند دراسة مقطع عمودي في الكأس ال -

مرتبة ومتوازية تتخللها خيوط عقيمة  اكياسكتلة كثيفة من خيوط فطرية متشابكة، وتتكون الطبقة الخصيبة من 

في صف واحد  كيسداخل ال سبوراتعديمة اللون وتنتظم هذة ال كيسيةسبورات عادة على ثمان  كيسويحتوي كل 

التي يعقبها جدار الكأس او ما    Subhymenium تسمى التحت خصيبة ىعموديا ويلي الطبقة الخصيبة طبقة اخر

 . Ectal excipulum يسمى

     التكاثر الجنسي:

هيئة انثريدة واسكوجونية كالتي تشاهد في معظم جنسية على ة يتشكل اعضاء تكاثر  Pizizaلم يالحظ بعد في فطر

ية االخرى ولكن بدال من ذلك تتشكل في وسط الغزل الفطري كتلة من الخيوط الفطرية كيسافراد الفطريات ال
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المتشابكة ثم تلتحم االنوية داخل الخاليا على هيئة ازواج نووية تنتمي كل منها الى خلية مولدة مختلفة تعطي فيما بعد 

التي تحتوي  كياسي تتشكل االكيسومن قمة كل خيط   Ascogenous hyphae والتي تسمى كياسمولدة لال خيوطا

 ) تكوين االكياس كما ذكر مسبقا( ية االخرىكيس، وذلك في نفس النمط المتبع عند الفطريات الالسبوراتبداخلها على 

 

 التكاثر الالجنسي 

 Chlamydospoes  او جراثيم كالميدية  Conidiospores كونيديةيتكاثر هذا الفطر الجنسيا بتكوين جراثيم 

    

  -B  يات القرصية التحت ارضيةرفطال، 

 :وهي التي تتكون اجسامها الثمرية تحت سطح االرض، و تضم رتبة واحدة هي

    Order: Tuberalesرتبة   

مع جذور النباتات الراقية  (Mycorrhiza) افراد هذة الرتبة تعيش مترممة في التربة وتكون في عالقة تكافلية 

وافرادها تعيش وتثمر تحت سطح التربة في الغابات وهناك بعض Truffles  تسمىو .والزان خصوصا مع البلوط

  .االنواع التي تكون مدفونة دفنا جزئيا

وتكون مغلقة وعند نضجها تطلق رائحة قوية تجذب  كياسية تشبة الدرنات وتحتوي بداخلها على االكيسالثمار ال

الجنسية تنتقل عبر القنوات الهضمية للقوارض وتنتشر  سبوراتية وبالتالي فإن الكيسالقوارض التي تأكل الثمار ال

  .تكون غالبا كروية الشكل السبورات الكيسيةإما ان تكون كروية او بيضية و اكياس   .كذلك

 :هما عائلتينتضم هذة الرتبة 

-1  Family: Tuberaceae  
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نوعا تعتبر معظم افرادها ذات اهمية اقتصادية كبيرة حيث انها صالحة لالكل وبعضها  140جنسا و حوالي  30تضم 

لة مكانة عالية جدا من حيث النكهة وبالتالي السعر خصوصا في دول اوروبا و بالذات فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث 

حيث يتم تصدير اكثر من مليون طن تنمو بطريقة طبيعية في غابات الدول االوربية المواجهة للبحر االبيض المتوسط 

  .سنويا من فرنسا وحدها

احد  .سم من سطح التربة ويتم البحث عنها بواسطة الخنازير والكالب المدربة 30- 10االجسام الثمرية تنمو على بعد 

نوع مختلف معظمها صالحة  100-80و هو يضم حوالي  Tuber هو جنس تيوبر هذه العائلةاهم واشهر اجناس 

 هذو قيمة اقتصادية عالية وذلك اوال لنكهتة العالية وايضا لمحتوا هوو T. melanosporum هاانواع ل اهملالك

 .يقتصر وجود هذا النوع في المناطق ذات المناخ المعتدل السكريات.الدهون و  ,النيتروجين ,المرتفع من البروتينات

سم وتغطى ببروزات ِوثآليل كثيرة وال  8ثمرتة كروية الشكل  ذات لون اسود يميل الى االحمرار وقطرها اليزيد عن 

  T. magnatum and T. aestivumهناك انواع اخرى مهمة مثل  .تحرر جراثيمها إال بعد تحللها

بعملية التكافل صناعيا في  اي انة تم القيام عض هذة الفطريات بطرق نصف صناعيةتمت عملية استزراع ب

 الجنسية لل سبوراتوالزيزفون بواسطة ال والزان  المختبرات عن طريق تلقيح جذور االشتال النباتية الشجار البلوط

Tuber  او بقطع من االجسام الثمرية وبعد ذلك يتم نقل االشتال للخارج في بيئة النبات الطبيعية ويتم انتظار االثمار

  .ح التجربةاالول في حال نجا

ية تكون غالبا كروية غير منتظمة التكور كيسالثمرة ال. سنة 2000فطر تيوبر كان معروفا لدى الرومان منذ اكثر من 

انوية  وقد يختزل هذا العدد الى اثنين او  4تكون ايضا كروية وتحتوي عادة على  كياسوتكون طرية او خشبية و اال

 .واحدة

2-Family: Terfeziaceae  

اللذان يعرفان محليا  T. pinoyi و  T. nivea وخصوصا النوع Tiramania  لة عدة اجناس اهمهاعائال هذه تضم

نوعا  15الذي يضم  Terfezia جنس .رامغ 1000بالزبيدي )الكمأة البيضاء( التي قد يصل وزن الواحدة منها الى 

الموجود بكثرة في منطقة البحر االبيض   .leonisT الذي يعرف بالكمأة السوداء وكذلك النوع T. boudieri  اهمها

 .المتوسط وغيرها من االنواع التي تعتبر جميعها ذات اهمية اقتصادية وغذائية كبيرة

معظمها إن لم يكن جميعها تنمو بطريقة تكافلية مع النباتات المحلية الحولية وهي تظهر في فترات معينة من السنة  -

 .المطار الغزيرةغالبا اوائل الربيع في موسم ا

ية لفطريات الكمأة في المختبر ومن ثم الحصول على الغزل كيسلقد تم احراز تقدم كبير لمحاولة استنبات الجراثيم ال

 الفطري على االوساط الغذائية ولكن لم يصل نموة الى مرحلة االثمار.

د نضجها ويتصل الجانب االسفل من ة الترفيزية تشبة درنات البطاطا وتكون مغلقة تماما عنعائلثمار فطريات ال  -

التي يمتد طولها في بعض االحيان الى   (Nombril)ية بالتربة عن طريق المركز او مايسمى بالسرةكيسالثمرة ال

سم، وتتشكل السرة من خليط من حبيبات الحصى الصغيرة مع بعض الشعيرات الجذرية للنباتات  15ما يقرب من 

 الحولية المرافقة. 

وجدار الثمرة مكون من خاليا  Tuber ية املس وغير مغطى ببروزات كفطريات الكيسالخارج للثمرة الالسطح  -

 كيسغالبا ذات شكل كروي ويحتوي كل  كياسعلى حافة جسم الثمرة واال كياسغير منتظمة في منطقة خالية من اال

 .ذات جدر سميكة سبوراتوال كيسيةجراثيم  8الى  4على 
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 Loculooascomycetidae  المسكنيةيه كيسالالفطريات 

التي تنتج فيها هذة الفطريات  ( Loculus يشير هذا االسم الى الحشوات الثمرية المسكنية )ذات التجاويف الصغيرة

 :تمتاز هذة الطويئفة بصفتين اساسيتين البد من اجتماعهما وهماو(. هااكياس

كيس وداخلي ممدود يسمى ال Exoascus الخارجي كيسال)خارجي صلب يسمى  ة االغلفةيثنائ كياسان تكون اال1- 

 (Endoascus).  الداخلي

داخل تجاويف، وقد تكون الحشوة  كياسية تتولد فيها االكيسية عبارة عن حشوة ثمرية كيسان تكون الثمرة ال 2- 

لبعض بالخيوط اي يكون بها عدد من التجاويف التي تنفصل عن بعضها ا maltilocular الثمرية متعددة التجاويف

، حيث يصعب تميزها عن الثمرة Unilocular  العقيمة المتحدة االطراف، او تكون وحيدة المسكن او التجويف

ية القارورية إال بعد دراسة مراحل تكونها ولذلك يطلق على الحشوة الثمرية وحيدة المسكن بالثمرة القارورية كيسال

 Pseudoperithecium الكاذبة

  .مقسمة إال ان القليل من اجناسها تكون جراثيمها غير مقسمة سبورات كيسيةة الطويئفة تكون معظم افراد هذ -

 Pleospherales   ,  , Myriangiales, Hemisphaeriales :رتب هي 5قسمت الفطريات المسكنية الى 

Hysteriales ,Dothidales. 

Order: Pleospherales  

على شكل اسطواني وتنمو بين خيوط عقيمة راسية هي الشعيرات العقيمة الكاذبة  كياستتميز هذة الرتبة بأن اال

المقسمة، وتنمو هذة الفطريات على االخشاب المتساقطة او على  السبورات الكيسيةعلى عدد من  كيسويحتوي ال

سببة للنبات مرضا سيقان واوراق النباتات الحية وبعض االجناس التابعة لها تنتج كونيديات على االوراق الحية م

  .يعرف بالتبقع او اللفحات

ئل سوف نكتفي بدراسة اهم عواوتعتبر هذة الرتبة من اكبر رتب هذة الطويئفة و اكثرها تمييزا، وهي تنقسم الى ثمان 

 .ة بها وهيعائل

Family:  Venturiaceae  

لة عائلعائل الذي يتطفل علية، ويميز هذة التتميز بأن افرادها تكون غزال فطريا ينمو داخليا بين االدمة والبشرة في ا

مجتمعة على شكل حزمة،  الكياسية دورقية كاذبة منفصلة عن بعضها البعض في كل منها عدد من اكيسوجود ثمار 

 .وتتكون الجرثومة من خليتين غير متساويتين، الخلية العلوية اكبر و اعرض من السفلية

  Ventura-  Gibbera-   Stigmatea-  Parodiella  :الهامة مثللة عددا من االجناس عائتضم هذة ال

 Ventura نواع المسببة المراض نباتية كثيرة مثلم االجناس حيث يضم عددا من االهمن ا Ventura يعتبر جنس

inaequalis  الذي يتطفل على التفاح وفطر  V. pyrinaهلذي يتطفل على الكمثرى ويعتبر المرض الذي يسبب V.  

inaequalis  من اخطر االمراض التي تصيب التفاح في العالم. 

  Ventura inaequalis دورة حياه فطر  

.  واالنثريدة من سالالت مختلفةاالسكوكونة فإنه ال يحدث التزاوج اال اذا كانت  سنظرا الن الفطر متباين الثالو -

ية غير ناضجة تأخذ في النمو ببطء خالل كيسيقضي الفطر موسم الشتاء على االوراق المتساقطة على هيئة ثمرة 

 لتعيد الدورة من جديد.  السبورات الكيسيةشهور الشتاء وفي بداية الربيع يتم نضج 
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  Division:    Basidiomycota                       الفطريات البازيدية قسم 

 Subdivision:    Basidiomycotima                             قسم تحت

 Class:    Basidiomycetes                                 صنف   

وتضم مجموعة متباينة من الفطريات التي تختلف في  وأكثرها تعقيدا تعد هذه الفطريات من أرقى المجاميع الفطرية

جنس،  550 متوزعة في اكثر مننوع   30000 حوإلى الى -25000أشكالها وأحجامها ويتراوح عدد أنواعها من 

تعيش هذه الفطريات متطفلة او مترممة في الترب الغنية بالمواد العضوية او على بقايا  .أغلبها فطريات كبيرة الحجم

التي يمكن  من أمثلة الفطريات البازيدية .او متكافلة وكتل االخشاب المتساقطة في ارضية الغابات جذوع االشجار

 Puff,الكرات النافخة  ,Toadstoolsعش الغراب السام   Mushrooms,رؤيتها بالعين المجردة فطر عش الغراب 

balls    فطريات األرففShelf fungi ,  )الفطريات الجيالتينية )الهالميةJelly fungi ,  النجوم األرضيةEarth 

stars ,  فطريات أعشاش الطيورBird's nest fungi .ولكن باإلضافة إلى الفطريات  وغيرها من األجناس االخرى

وفطريات , كثيرة وخطيرة بالنسبة للنباتات ار فإن هذه الطائفة تضم مجموعتين تسببان امراضاالكبيرة المكونة لإلثم

فطريات التفحمات و Rust Fungiفطريات األصداء  من أشهرها ,هاتين المجموعتان هم عبارة عن فطريات مجهرية

Smut Fungi .التي تتطفل داخل انسجة النباتات الزهرية 

مقسمة بحواجز عرضية تحتوي على ثقوب ال تسمح لالنوية بالتحرك من خلية متفرعة وهذه الفطريات غزيرة  خيوط

( عادة في الربيع والخريف في الحقول والغابات وتعرف fruiting bodiesشاهد اثمار هذه الفطريات )ت الى اخرى.

( تحت ظروف Fructificationsاالثمار ) وذلك بعد أن تتم عمليةMushrooms  أو بأسماء شائعة منها عش الغراب

  معينة خاصة الرطوبة واختالفات معينة في درجات الحرارة.

تركيب صولجاني يعرف بالبازيديوم أو  يا علىخارجسبوراتها بأنها تتولد  الفطريات الكيسيةتختلف جوهريا عن 

 وهو أما أن يكون مقسما أو غير مقسم . كيسيةفي الفطريات ال كيسوهو يقابل ال Basidiumالدعامة 

 

 الفسيولوجية والخصائص والتركيب الشكل في جميعها وتختلف الصولجانية بالفطريات البازيدية الفطريات تعرف

 :يلي ما أهمها عامة خصائص في تشترك أنها غير

 

 العدد محددة Basidiospores بازيدية جنسية سبورات يعلوهاBasidium  صغير جسم الفطريات هذه أفراد تكون -1

 ثم نووي اتحاد عن تنتج يةكروموسومال المجموعة أحادية سبورات Basidiospores وتكون النموذجية الحالة في (٤)

 .النوايات ثنائية لهيفات الطرفية بالفروع ميوزي انقسام

  

 بالثمرة ويسمى الجنس حسب يختلف متميز تركيب داخل  Basidiumالبازيدات البازيدية الفطريات معظمتكون  -2

 متطفلة تعتبر التي كاألصداء أخرى فطريات في بينما المشروم حياه دورة في واضحة وهي Basidiocarp البازيدية

  .التركيب هذا مثل يوجد ال إجباريا  

 

 بانقسامات عالقة لها (Clamp connections) تسمى وصالت الفطريات لهذه األنوية الثنائية الهيفات تعطى -3

  .النواة

 

 تتغلظ يفاتالله septa المستعرضة بالجدر مفرد ثقب االلكتروني بالمجهر البازيدية الفطريات فحص عند يظهر  -4

 .برطمان فوهة وكأنه الهيفا بخلية الثقب فيبدو غطاء هيئة على فوقه اإلندوبالزمية الشبكة وتنمو الشفة يشبه فيما حافته

 

 تعتبر بينما والتفحمات، األصداء مثل المحاصيل في كبيرة اقتصادية خسائر الفطريات هذه أنواع من الكثير تسبب

 . العالم أنحاء في واسع نطاق على اقتصاديا   محصوال   الغراب عش فطر أنواع بعض
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 أهم االختالفات بين الفطريات البازيدية والفطريات الكيسية

BBaassiiddiioommyycceetteess AAssccoommyycceetteess 

  DDiikkaarryyoottiicc  pphhaasseeلطور مزدوج األنوية  لطور مزدوج األنوية  11

 يظهر لفترة طويلة في دورة الحياة. يظهر لفترة طويلة في دورة الحياة. 
 الطور مزدوج األنوية يظهر لفترة قصيرة ثم يختفي. الطور مزدوج األنوية يظهر لفترة قصيرة ثم يختفي. 

  BBaassiiddiiaaتمتاز الطائفة بتكوينها للحوافظ البازيدية تمتاز الطائفة بتكوينها للحوافظ البازيدية 

البازيدية البازيدية   سبوراتسبوراتالال  التي تتكون فوقهاالتي تتكون فوقها

BBaassiiddiioossppoorreess . . 

التي تتكون داخلها التي تتكون داخلها   AAssccii  كياسكياستمتاز الطائفة بوجود االتمتاز الطائفة بوجود اال

 . . AAssccoossppoorreessية  ية  كيسكيسالال  سبوراتسبوراتالال

البازيدية خارجيا  على سطح البازيدية خارجيا  على سطح   سبوراتسبوراتتتكون التتكون ال    

 . .   EExxooggeennoouussllyyالبازيديوم البازيديوم 
 ية داخلية  أي داخل كيس. ية داخلية  أي داخل كيس. كيسكيسالال  سبوراتسبوراتتتشكل التتشكل ال

البازيدية محدود وعادة أربعة البازيدية محدود وعادة أربعة   سبوراتسبوراتعدد العدد ال

 ونادرا  اثنين. ونادرا  اثنين. 
  1166إلى إلى   44ية يتراوح بين ية يتراوح بين كيسكيسالجنسية الالجنسية ال  سبوراتسبوراتعدد العدد ال

 ثمانية". ثمانية".   الشائعةالشائعة""  كيسكيسأو أكثر داخل كل أو أكثر داخل كل   سبورسبور

معظم أفراد الطائفة يكون تراكيب يطلق عليها معظم أفراد الطائفة يكون تراكيب يطلق عليها 

   BBaaooiiddiiooccaarrppssالثمار البازيدية  الثمار البازيدية  
ية تكون تراكيب فطرية خاصة ية تكون تراكيب فطرية خاصة كيسكيسمعظم الفطريات المعظم الفطريات ال

ية يطلق عليها ية يطلق عليها كيسكيس  سبوراتسبوراتوو  اكياساكياستحتوي بداخلها على تحتوي بداخلها على 

 . . AAssccooccaarrppssية  ية  كيسكيسالثمار الالثمار ال

يحتوي الغزل الفطري الثانوي في معظم أفراد يحتوي الغزل الفطري الثانوي في معظم أفراد 

الطائفة على اتحادات خلوية خاصة مميزة تعرف الطائفة على اتحادات خلوية خاصة مميزة تعرف 

  CCllaammpp  CCoonnnneeccttiioonnssباالتصاالت الكالبية  باالتصاالت الكالبية  

 وخاصة عند منطقة الحواجز العرضية . وخاصة عند منطقة الحواجز العرضية . 

الروابط الكالبية غائبة ولكن يوجد بدال  عنها تركيب خاص الروابط الكالبية غائبة ولكن يوجد بدال  عنها تركيب خاص 

  CCrroozziieerr  oorrعلى الخيوط المخصبة يشبه الخطاف ويسمى  على الخيوط المخصبة يشبه الخطاف ويسمى  

hhooookk   

أعضاء التكاثر الجنسية غير مميزة على اإلطالق أعضاء التكاثر الجنسية غير مميزة على اإلطالق 

 في دورة حياة هذه الفطريات. في دورة حياة هذه الفطريات. 
أعضاء التكاثر الجنسي متميزة فقط في األنواع البدائية أعضاء التكاثر الجنسي متميزة فقط في األنواع البدائية 

 وتختفي في الطرز األكثر تطورا . وتختفي في الطرز األكثر تطورا . 

 

 :الفطريات البازيديةالغزل الفطري في 

ويختلف  Rhizomorphزية لبعضها مكونة تركيبا متميزا بشكل جذر الخيوط الفطرية في بعض االجناس تكون موا

لونها من االبيض الى االصفر او البرتقالي. يمر الغزل الفطري بثالثة اطوار اثناء دورة الحياة وهي الطور االبتدائي 

السبورات البازيدية ويكون مؤلفا من خاليا  ينشا من انبات Primary myceliumوالثانوي والثاثي. الغزل االبتدائي 

 Secondaryالغزل الثانويروموسومية واليكون اجساما ثمرية, بينما احادية النواة واحادية المجموعة الك

mycelium  فينشا من خاليا الغزل االبتدائي بعد ان تصبح ثنائية النواة عن طريق االقتران الجسدي او االقتران

النوى وتتكون فهو كما في الغزل الثانوي مؤلفا من خاليا ثنائية  tertiary mycelium الغزل الثالثيالبذيري. اما 

 منه االنسجة المتخصصة في تكوين الجسم الثمري.

 Clamp connectionاالتصاالت الكالبية 

عبارة عن نمو تتواجد فقط في الفطريات البازيدية وفي الخيوط الحاوية على خاليا ثنائية النواة واالتصال الكالبي 

خارجي من الجدار يشبه الجيب يتكون عندما تتهيا الخلية لالنقسام عند منتصف المسافة بين النواتين اللتين تشرعان 

باالنقسام في ان واحد, حيث ينتظم انقسام احد النواتين بصورة مائلة بحيث تصبح احد النواتين الجديدتين داخل الكالب 

اما النواة الثانية فينتظم انقسامها بطول المحور الطولي للخلية المنقسمة. يزداد انحناء واالخرى ضمن الخلية االصلية. 

فتشكل جسرا يعرف والتي تلتحم نهايتها بالجدار الجانبي للخلية االصلية  Clamp cellالجيب الكالبي بالخلية الكالبية 



 

68 

م الخلية االصلية الى خليتين تحتوي احداهما باالتصال الكالبي. ثم يتكون اسفل الجسر حاجز اخر بصورة عمودية يقس

على نواتين بينما االخرى تحتوي نواة واحدة ثم تصبح ثنائية النوى بعد ان تنتقل اليها النواة الموجودة في االتصال 

 الكالبي.

   

 الالجنسي:التكاثر

 ليس لهذا التكاثر دور كبير في حياة الفطريات البازيدية ويتم بالطرق االتية:

االيشية لسبورات وا  Uredosporesيوريديةال السبورات تكوين في كماليس شائع  وهو: كونيدية سبورات تكوين -1

aeciospores األصداء فطريات في. 

اقسام من الغزل الفطري تنشا في بعض االنواع من فروع جانبية قصيرة تعرف بحامالت االويدات, وهي  االويدات: -2

 متتالية من قمته باتجاه قاعدته.حيث تتجزا بصورة 

 وهي من الوسائل التكاثرية في الفطريات البازيدية ولكن تكون اهميتها قليلة.التبرعم والتجزئة:  -3

 

 تكوين البازيدات والسبورات البازيدية:

  

الثانوي  فطريال البازيدات هي تراكيب بسيطة مقسمة او غير مقسمة هراوية الشكل, تنشا من خلية طرفية لخيوط الغزل

التي تتكون باعداد كبيرة. يمثل هذا النوع من التراكيب  في فطريات التفحم  Probasidiumتعرف بالبازيدات االولية 

البازيدة االولية عند اول تكوينها   teleospore.واالصداء سبورات خاصة سميكة الجدران تعرف بالسبورات التيلية 

ضيقة متطاولة ثنائية النوى مفصولة عن الخيط الفطري المكون لها بحاجز مستعرض ويشاهد عند قاعدتها اتصال 

وتصبح اكثر عرضا وتتحد نواتاها لتكون نواة ثنائية المجموعة الكروموسومية والتي سرعان كالبي. تزداد بالحجم 

فيها  زيدة التي يحدثاالبليا مكونة اربعة نوى احادية المجموعة الكروموسومية. يطلق على جزء ماتعاني انقساما اختزا

 metabasidium.االنقسام االختزالي بالبازيدة التالية 

 

 على اساسها.هنالك نوعان رئيسان من البازيدات قسمت الفطريات البازيدية 

وتكون هراوية محتوية على اربعة نوى فيها ذنيب وهو امتداد من  Holobasidium:البازيدات غير المقسمة  -1

 جدار البازيدة.

منها امتداد  : البازيدة مقسمة بحواجز الى خاليا اربعة عادة, لكلPhragmobasidium البازيدات المقسمة -2

 خاص بها ينتهي بالذنيب.

javascript: w = window.open('/onlinecontributors/app?service=external/ViewImageData&sp=4990', '4990', 'resizable,height=500,width=500,scrollbars=yes'); w.focus();
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تكون بدايات السبورات البازيدية والتي تهاجر اليها السبورات البازيدية تتكون عن طريق اتساع نهايات الذنيبات, حيث ت

يفصلها عن الذنيب, تحمل البازيدة اربعة سبورات بازيدية وهي احادية المجموعة ر مستعرض االنوى, ثم يتكون جد

الكروموسومية كروية او بيضوية رقيقة الجدران ملساء وقليل منها شوكي الجدار محمولة بصورة غير منتظمة على 

 .الذنيب

  Basiocarp البازيدية الفطريات في الثمري الجسم

اجساما ثمرية مختلفة في حجمها وشكلها , اال ان للعديد منها لالجسام الثمريةرغم فقدان بعض الفطريات البازيدية 

وتتكون من الغزل الفطري الثانوي ذو الخاليا الثنائية النوى بعد ان يكون قد نما لفترة كافية من الوقت مكنته من خزن 

الغذاء والطاقة الالزمة حيث يشرع بتكوين بؤرا تتفرع عندها الخيوط الفطرية مكونة خصال من نسيج بلكتنكيمي حتى 

ي النهاية الجسم الثمري المميز للنوع . قد يكون بداية الجسم الثمري مفتوحا منذ البداية او ينفتح فيما بعد او تعطي ف

وهي تقابل  hymeniumفي الجسم الثمري ضمن طبقات معينة تعرف بالطبقات الخصبة   توجد البازيداتالينفتح. 

البازيدات تراكيب عقيمة  الطبقات الحاوية على االكياس في الفطريات الكيسية. تحتوي الطبقة الخصبة اضافة الى

الطبقات الخصبة بين البازيدات يصعب تمييز البعض من  الطبقات الخصبة بين البازيدات احيانا. تحتوي البعض من 

  cytida.يمة على تراكيب اخرى عقيمة تعرف بالحوصالت العق

 .الجنسي التكاثر 

اال ان الغزل الفطري متماثل  heterothllicالتوجد اعضاء تخصصية في معظمها اال ان اغلبها متباينة الثالوس 

 تكاثر الجنسي باحدى الطريقتين ويحدث ال –المظهر والتتكون االجسام الثمرية اال اذا تواجدت ساللتين مختلفتين + و 

جنسيا حيث  يحصل تماس بين خيطين من الغزل االبتدائي لساللتين مختلفتين Somatogamy:االقتران الجسدي  -1

 تتكون خلية ثنائية النوى.

ويحصل في فطريات الصدا, حيث تتكون من تراكيب خاصة فيها اعداد Spermatization: االقتران البذيري  -2

 receptiveتحمل الى خيوط استقبال  Spermatiaتعرف بالبذيرات  كبيرة من سبورات صغيرة احادية النواة

hyphae  االستقبال من خالل فتحة عند منطقة لساللة اخرى, حيث تلتصق عليها فتمر محتويات البذيرات الى  خيط

مجموعة االتصال. يحصل اندماج بالزمي والتتحد النوى اال اثناء تكون البازيدة حيث تتكون خلية ذات نواة ثنائية ال

 الكروموسومية والتي تنقسم اختزاليا مكونة اربعة نوى احادية المجموعة الكروموسومية.  

   
 

 األهمية اإلقتصادية العامة:

  أمراض الصدأ والتفحم التي تصيب المحاصيل الزراعية.تسبب  •

  .Wood rottingتحلل األخشاب والذي يسبب خسائر فادحة   •

  وأشجار الظل.أمراض األشجار الغابية  •

ولكن بعضها سام وقد  .حيث يستعمل كغذاءمنها مجموعات عش الغراب ذات األهمية االقتصادية والتجارية  •

 Amanitaتسبب الوفيات مثل 

جذور بعض اشجار الصنوبريات تراكيب تعرف بالجذر الفطري تشكل مع هذه الفطريات  العديد من •

mycorrhiza  .تساعد في تغذية النبات  
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 الفطريات البازيدية: تصنيف

 على حسب الصفات التالية: تحت صنفالفطريات البازيدية إلى ثالث  صنفنقسم ي

 . او غير مقسمةة ، ماإذا كانت مقسمة يشكل وتركيب الحوامل البازيد -1

 البازيدية التي يجمعها كل بازيديوم ما إذا كان محددا أو غير محدد . سبوراتعدد ال -2

 البازيدية . سبوراتطريقة إنبات ال -3

  :هي تحت اصنافوهذه ال

 Subclass : Holobasidiomycetedae                   ريات البازيدية الكاملة )المتماثلة(طالف -1

  : HeterobasidiomycetidaeSubclass               الفطريات البازيدية المقسمة )المتباينة( -2

     Subclass: Teliomycetidae                                           الفطريات التيليوميسيتية     -3

 

 الفطريات المجهرية:

  Smut Fungiفطريات التفحمات             Rust Fungiومن أشهرها: فطريات األصداء 

 

                     Eumycota   Division:  

            Basidiomycotina Division:  -Sub 

Basidiomycetes                Class: 

: HeterobasidiomycetidaeClass-Sub               

Uredinales                     Order:  

1- Uredinales:   order  

صدا واوراق عوائلها في بثرات بلون  انقيية على سسبورلظهور بعض اطوارها الا نظر ءوسميت بفطريات االصدا

ينمو الغزل الفطري في المسافات حيث تضم اجناس اجبارية التطفل  .البازيدية على ذنيبات سبوراتتتكون ال  الحديد.

وتتميز بعدم انتاجها للثمار البازيدية البينية النسجة النبات العائل ويرسل ممصاته داخل الخاليا للحصول على الغذاء. 

ويتكون  .الراقية تتميز بتكوين االجسام الثمريةالبازيدية لفطريات ولهذا تعتبر من الفطريات البازيدية الدنيا حيث ان ا

  ي.لتي سبورالبازيديم من انبات 

تظهرفي فطريات االصداء ظاهرة التخصص الفسيولوجي اي ان الفطريختص باصابة اصناف معينة دون  •

االطوار اال انة يتكون ة قد يختفي طور او اكثر من هذة سبوريكما تتميز دورة حياتها بخمس اطوار  غيرها,

 ي.لفيها جميعا الطور التي

سبور التيلي غالبا مايتكون من اكثر من خلية ينبت ويكون الغزل الفطري االولي يسمى الحامل البازيدي وهو ال •

 ى اربعة خاليا تحمل كل خلية منها سبور بازيدي على ذنيب دقيق.مقسم ال

المختلفة لفطر ما منها يتكون  السبوراتينة منها اي ان انواع تباين العوائل في انواع معة تتميز بوجود ظاهر •

  على عائلين منفصلين العالقة او صلة بينها .

             Rust Fungiفطريات األصداء       

• Pucciniaceae -Family: 

هذه العائلة العدد االكبر من فطريات االصداء وتمتاز بان سبوراتها التيلية دائما معنقة قد تتكون من خلية تضم 

واحدة او اثنين او عدد اكثر من الخاليا. وتحمل على حواملها اما فرادى جماعات او في جماعات وتتكون عادة في 
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سميكة قد تكون ملساء او مزخرفة. وتضم عدد من بثرات تحت البشرة وجدر الخاليا التيلية عادة بنية محمرة 

 االجناس يمكن التمييز بينها تبعا 

 لعدد الخاليا داخل السبور التيلي -

 شكل الجدار المحيط بالخلية -

 الطور االيشي -

 نظام دورة الحياة -

 

•   Puccinia.sp-Genus:  

نوع واهم هذه االنواع تلك التي تكون السبورات  1800وفيه يكون السبور التيلي مكون من خليتين ويضم اكثر من 

 Rust diseasesاليوريدية والتيلية على انواع الحبوب ذات االهمية االقتصادية مسبب لها امراض الصدا 

Puccinia graminis tritici      يصيب الحنطة   

    P. g. aveanae                   يصيب الشوفان   

P. g. secalis                         يصيب الشيلم والشعير  
           P. g. oryzae              يصيب الرز  

 sub species له اكثر من تحت نوع  graminisPucciniaاي ان هنالك تخصص بالنسبة لفطريات االصداء فالفطر 

اي احدها يصيب الحنطة واالخر متخصص على الشعير او الشوفان او الرز وهكذا. كما وجدت درجة عالية من 

 فالتخصص الفسيولوجي شائع في فطريات االصداء. racesتدعى سالالت  sub speciesالتخصص ضمن نفس ال

 tritici Puccinia graminisدورة حياة الفطر  

تتكون فيها خمسة اطوار سبورية بينما هنالك بعض فطريات  macrocycleة هذا الفطر تسمى الطويلة دورة حيا

تواجد  االصداء دورة حياتها قصيرة ربما تتكون من طورين او ثالثة اطوار سبورية فقط. كما ان هذا الفطر يتطلب

ريات اصداء اخرى تكمل دورة حياتها على بينما هنالك فط Heteroeciousمختلفين وتعرف بالمتباينة العائل عائلين 

 . autoeciousعائل واحد فقط 

الطوران االول والثاني اطوار  5لهذا الفطر  Black stem rustيسبب هذا الفطر صدا الساق االسود على الحنطة 

 نبات البربري كعائل ثانوي.وهو  alternative hostعلى العائل على العائل المناوب 

 

 Pycnial stageاالول الطور  -1

البكنية احادية الخلية احادية النواة وهي  سبوراتتحمل الحيث  وهو بمثابة االعضاء الجنسية,يعرف بالطور البكني  

 تقوم بوظيفة االعضاء الجنسية المؤنثة .فيفات استقبال اتسمى هالتي تقوم بوظيفة االعضاء الجنسية المذكرة اما الخيوط 

البازيدية   الناتج من انبات السبورات 1n)من قبل الغزل الفطري االبتدائي العدد الكروموسومي )كونات وتتكون سبرم 

وتتكون على السطوح العليا لالعلى ذات فوهة بارزة تراكيب او اوعية دورقية الشكل تسمى االوعية البكنية  وهي

من الفوهة  Spermatiaرج البذيرات هي حوامل البذيرات وتخ ات العائل ويوجد داخلها خيوط خصيبةبالوراق الن

ضمن قطرات الرحيق وتسلك كامشاج ذكرية, اما الجزء العلوي للسبيرماكونات فتخرج منها خيوط االستقبال 

receptive hyphae واليحدث اقتران في نفس الغزل الفطري وانما يحصل بين بذيرات وخيوط استقبال غزلين ,

 ضمن ورقة البربري المصابة.   aecaiaثانوي والذي يشرع بتكوين ال فطريين متوافقين جنسيا ينتج غزل فطري

        

  stage Aecialثانيالطور ال -2

 ي ويمتاز بوجود تراكيب كأسية الشكل وهي تتكون على السطوح السفلى الوراق النبات المصابشيعرف بالطور االيو

 aeciospores عند قواعد االيشات خاليا مولدة للفي الجهة المقابلة لالوعية البكنية وتتكون  مغمورة في نسيج العائل
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وبعد ان ينضج التركيب االيشي تندفع سالسل من السبورات االيشية خالل الغالف والتي لها القدرة اصابة  نبات 

  .الحنطة ليكون الطور الثالث اليوريدي

 

  stage Uredialلثطور الثاال -3

 اليوريدية ذات اللون االحمر البني من الغزل الفطري الثانوي الناتج من انبات السبورات اليوريدية. وتتكون البثرات 

الطوراليوريدي الطور المتكرر الن الفطر يكرر خالل هذا الطور عدة مرات في موسم نمو المحصول مما  ىويطلق عل

احادية يوريدية بيضية او مستديرة برتقالية اللون  سبوراتالبثرات اليوردية داخل يوجد  يؤدي الى انتشار المرض.

وهي سبورات الجنسية يكونها لها جداران خارجي مسنن وغليظ وداخلي رقيق  سبورذات نواتين مترافقتين وكل الخلية 

االحمر  االصد يطلق على الطور طور خيوط عقيمة. سبوراتوتتخلل الالفطر خالل الصيف في المناطق الباردة 

 ويتكون على القمح.

   

   stageTelial  رابعالطور ال -4

عندما تبدا حبوب الحنطة بالنضج, كما يالحظ هذا النوع من السبورات ضمن  teleutosporeتبدا السبورات التيلية 

البثرات اليوريدية اول االمر اي تشاهد كل من السبورات اليوريدية والتيلية معا  وكلما ازداد نضج الحبوب كلما 

تتكون قرب نهاية ء قلت السبورات اليوريدية وازدادت السبورات التيلية حتى تتكون في النهاية بثرات تيلية سودا

تتكون من خليتين بينهما تخصر بسيط عند الحاجز  يةليت سبوراتموسم نمو المحصول المصاب يوجد داخلها 

كل خلية تحوي نواتين تندمجان في نواة واحدة ثنائية المجموعة  المستعرض الذي يفصل بين الخليتين,

الخارجي سميك لكنة ناعم املس لونة بني غامق  وهي معنقة لها قمة مدببة جدارها ية عند النضج,كروموسومال

  هذا الطور يعرف بالصداء االسود .تتحمل الظروف القاسية يالتليت سبوروال

 

  stage Basidialخامسالطور ال -5

, تذهب نواة Promyceliumالسبورات التيلية على بقايا نبات الحنطة بعد فترة راحة لتكون غزال فطريا اوليا  تنبت

الى الغزل الفطري االولي حيث تعاني انقساما اختزاليا فتتكون اربع نوى, يلي ذلك تكون الحواجز المستعرضة الخلية 

 اي تتكون تذهب اليه نواة الخلية التي تقسم الغزل الفطري االولي الى خاليا احادية النوى لتعطي كل منها سبور بازيدي

 بازيدية . سبوراتاربع 

البازيدية التي تنشأ على البازيديم او الميسيليوم االولي الناتج  سبوراتالالجنسية وهي  سبوراتالطور البازيدي يمثل ال

البازيدية احادية الخلية بها نواة واحدة وهي التصيب النبات العائل الذي نشأت  سبوراتالو التليتية, سبوراتالمن انبات 

 ري وينتج عنها تكون الطور البكني على هذا العائل.عن جراثيمة التليتية ولكن تصيب عائل اخر وهو نبات البارب

                     Eumycota   Division:  

            Basidiomycotina Division:  -Sub 

Basidiomycetes                Class: 

: HeterobasidiomycetidaeClass-Sub               

Ustilaginales                     Order:  

 :Smut          Ustilaginales Orderالتفحم فطريات

 .Smutتسمى امراض التفحم  أمراضا  للنبات خاصة الحبوبتتطفل افراد هذه الرتبة على مغطاة البذور حيث تسبب  

فطريات متطفلة اختياريا وفي حال عدم وجود العائل تعيش مترممة وسميت بفطريات التفحم تظرا الن معظمها  وهي

ية سوداء اللون تشبة الرماد او الفحم نتيجة لتواجد سبوريكون على النبات العائل في موضع االجزاء المصابة كتال 

وتتكون دورة حياتها من طورين التليتي  مصاب.الفطر السوداء في اي مكان من النبات ال سبوراتماليين من 
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يتواجد الغزل الفطري مابين الخاليا ويرسل ممصاته احيانا الى داخلها وتتكون السبورات التيلية ضمن  والبازيدي.

 بثرات عارية او مغطاة بغشاء مؤلف من الخاليا الفطرية. 

 

تكون  Ustilaginaceaeعوائل هذه الرتبة ففي العائلة تعتبر الطريقة التي ينبت فيها السبور التيلي اساسا لتحديد 

 Teliaceaeالبازيدة التالية مقسمة بحواجز مستعرضة او متفرعة تعطي سبورات بازيدية جانبية ونهائية اما في العائلة 

 فان البازيدة التالية غير مقسمة تعطي حلقة من السبورات البازيدية النهائية.

  

 نلخصها بالجدول التالي:تختلف فطريات التفحمات عن فطريات االصداء ببعض الصفات  

 
 

1-Ustilaginaceae -Family: 

وتتميز افرادها بكون الغزل   .Ustilago, Sphacelotheca, Tolyposporiumتضم هذه العائلة عدة اجناس اهمها 

الفطري االولي الذي ينتج عن انبات السبورات التيلية مقسم بحواجز مستعرضة الى اربعة خاليا احادية النوى تعطي 

 كل منها سبورا بازيديا, السبورات التيلية احادية النواة ثنائية المجموعة الكروموسومية.

  

Ustilago-Genus:  
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تتطفل أفرادها على النباتات الزهرية خاصة العائلة النجيلية وغالبا ما تكون االصابة في مبايض االزهار. وتتميز هذه 

ومن اهم   Teliosporesالفطريات بتكوين كتل مسحوقية من السبورات السوداء, هذه السبورات هي السبورات التليتية 

 التفحم العادي او التفحم العقدي  U. maydis و في القمح والشعير المسبب التفحم السائب Ustilago nudaانواعها  

Common smut of corn . في الذرة الصفراء 

 

 ينشا الغزل الفطري الثانوي في افراد هذه العائلة بعدة طرق هي:

 U. maydisكما في  اتحاد الخيوط الفطرية -1

 التفحم السائب على الشوفان.  U. avenaeاتحاد انابيب انبات السبورات البازيدية مثل الفطر -2

 U. longissimaاالتحاد بين السبورات البازيدية مثل الفطر  -3

  U. nudaاتحاد خيوط االصابة مثل الفطر  -4

 U. carboمجموعة الكروموسومية تابعتين لنفس البازيدة مثل اتحاد بين خليتين احاديتي ال -5
 

 

 Sphacelotheca sorghi 

 . Covered smut of sorghumيسبب مرض التفحم المغطى على الذرة البيضاء 

  

2 -Tilletiaceae -Family: 

 

تختلف هذه العائلة عن سابقتها بطريقة انبات السبور التيلي, اذ ينتج عن االنبات غزال فطريا اوليا عديم الحواجز حامال 

 سبور عند نهايته العليا.  16 -8السبورات البازيدية التي يكون عددها 

 

 مميزات هذه العائلة.

 ( او اكثر.16 -8خصلة من السبورات )التكون ثمار بازيدية وحاملها البازيدي غير مقسم وينتهي ب -1

 السبورات البازيدية طويلة ضيقة هاللية متحدة في ازواج. -2

 السبورات التيلية كروية خشنة مشوكة ذات لون بني فاتح. -3

 .Hالسبورات البازيدية تظل على الدوام متصلة بالحامل البازيدي وتندمج في ازواج مكونة تركيبا بشكل حرف  -4

 

  س المهمةمن االجنا

 Tilletia .سبوراته التيلية احادية الخلية والجنس 

Urocystis .سبوراته بهيئة كرات مؤلفة من نوعين من الخاليا, خاليا مركزية خصبة وخاليا عقيمة تحيط بها 

 

,Tilletia caries and  Tilletia  foetida 

 

 مرض التفحم المغطى او النتن وذلك نسبة الى رائحتة المميزة. انفطر متطفل على افراد الفصيلة النجيلية يسببوهو 

تظهر النباتات المصابة أقل طوال من السليمة، ولونها رمادي مخضر وقد يظهر على أوراقها مناطق صفراء. من 

األعراض المميزة على السنابل أنها تبدو خضراء مزرقة وأرفع من السليمة، وتكون الحبوب المصابة أقصر 

ه بكتل سوداء مسحوقيه تنبعث منها ءمن السليمة لونها مائل للرمادي وتصبح هشة عند كسرها وتكون مملووأعرض 

رائحة كريهة كرائحة السمك المتعفن. عند الحصاد تختلط الحبوب المصابة بالسليمة وتنكسر المصابة معرضة 

 محتوياتها من سبورات تيلتية التي تقوم بتلويث الحبوب السليمة. 

                           EumycotaDivision:    
          BasidiomycotinaSub Division:  
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                       BasidiomycetesClass:  
  HomobasidiomycetidaeClass:  -Sub 

                       HymenomycesSeries:   
                                     AgaricalesOrder:   

 

الفطريات البازيدية التي يكون فيها الجسم البازيدي غير مقسم  Homobasidiomycetidaeيضم تحت صنف 

تضم مجموعة كبيرة من  Hymenomyces كما ان سلسلة ال Mushroomومن امثلتها فطريات العرهون 

الفطريات البازيدية كالعراهين والفطريات الرفية والفطريات المرجانية والفطريات المسننة والفطريات العديدة الثقوب 

تكون مفتوحة كليا عند النضج. تضم رتبتين هما  Hymeniumالتي تتميز بانتظام البازيدات على هيئة طبقة خصبة 

sAphyllophorales, Agaricale. 

 

  Order:  Agaricalesرتبة  

أو عش الغراب التي  Mushroomsوتنسب لها فطريات   Gill Fungiيطلق عليها أحيانا  بالفطريات الخيشومية 

 7000تضم هذه الرتبة حوالي  تؤكل وكذلك السامة ويصعب التميز بين هذه الفطريات السامة والصالحة لالكل منها.

عظمها يعيش مترمما  في التربة الغنية بالمواد العضوية وعلى بقايا األشجار الميتة جنس م 200نوع موزعة في حوالي 

مع أشجار  Mycorrhizaeوتلعب دورا كبيرا في تعفن االخشاب او البقايا النباتية وكثير منها يدخل في عالقة تكافل  

على العوائل الخشبية. العديد منها  الذي يعتبر طفيلي خطر Armillaria melleaالغابات. القليل منها متطفل كالفطر 

  Amanitaالذي يزرعه االنسان لغرض الغذاء والبعض سامة كالفطر  Agaricus bisporusصالحة لالكل كالفطر

A. verna, A. muscaria , phalloides .يكثر وجودها  في فصلي الربيع والخريف وخاصة في  وهي سامة مميتة

  المناطق المعتدلة الشمالية.

 سم الثمري:الج

يتالف الجسم الثمري من نسيج برنكيمي كاذب ويمثل الجزء البارز المتميز من الفطر ويكون شكله مظلي يتركب من 

يكون مركزي الموضع والراس قبعي الشكل محتويا على صفائح غلصمية مرتبة بصورة شعاعية على  Stipeحامل 

السطح الفلي له تمتد من حافة الراس حتى قرب الحامل. يتكون الجسم الثمري عادة من الغزل الفطري الثانوي وتتصل 

مزق بعد نمو الجسم الثمري واتساع الراس حافة الراس في بعض االنواع بالحامل بغشاء يعرف بالقناع الداخلي الذي يت

 حيث تشكل بقاياه على الحامل مايعرف بالطوق الذي يحيط بالحامل بالقرب من اتصاله بالراس.

بغشاء يعرف بالقناع العام الذي يتشقق بعد نمو الجسم  Amanitaيحاط الجسم الثمري في بعض العراهين مثل الجنس 

هذا التركيب غير موجود في الجنس   Volva,حيط بقاعدة الحامل يعرف باللفافة الثمري تاركا تركيبا كاسي الشكل ي

Agaricus. 

  Gillsالغالصم 

تكون  Amanitaهي عبارة عن اشرطة رقيقة من حافة القبعة تمتد الى الحامل . تختلف الغالصم في اللون, ففي الفطر 

للون في الجسم الثمري الحديث ثم يتحول لونها الى فتكون قرمزية فاتحة, بيضاء ا  Agaricusبيضاء اما في الفطر 

 اللون البني او االسود بعد النضج.
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 Amanitaثمرة بازيدية للفطر                                                         Agaricusالجسم الثمري للفطر       

 تماسكا ويمكن ان نالحظ في المقطع العرضي المناطق االتية:للغالصم تراكيب معقدة تكون الخيوط الفطرية فيها اكثر 

وهي المنطقة الداخلية من الغالصم مكونة من نسيج بلكتنكيمي متكون من خيوط فطرية  :tramaالتراما  -1

 متشابكة بصورة غير منتظمة.

قصيرة : تعطي الخيوط الفطرية المكونة للتراما فروعا جانبية Sub hymeniumالطبقة تحت الخصيبة   -2

تمتد نحو سطحي الغلصمة مشكلة نسيجا متماسكا على جانبي الغلصمة مؤلفا من خاليا صغيرة تعرف بالطبقة 

 تحت الخصيبة.

وهي الطبقة الموجودة على جانبي الغلصمة تتالف من طبقة متراصة شبيهة  Hymenium:الطبقة الخصيبة  -3

 يمة هي الحويصالت والشعيرات.بالطبقة العمادية من البازيدات والتي يتخللها تراكيب عق

 

  عائلة جرى تقسيمها باالعتماد على عدد من الصفات هي: 11على  Agaricalesشتمل الرتبة ت

حسب وجود او فقدان الطوق, اللفافة, لون السبورات, كيفية اتصال الغالصم بالحامل, تركيب التراما مع وجود او   -1

لكروية ونوع وتاثير بعض المواد الكيمياوية والصبغات على مكونات عدم وجود الحويصالت العقيمة والحويصالت ا

 الراس والسبورات.

 لون وشكل الثمار البازيدية وخاصة الزركشة الخارجية. -2

 .Lamellaلون وشكل وطريقة تكوين الصفائح الخيشومية   -3

 التركيب التشريحي لمختلف أجزاء الثمرة البازيدية. -4

 للثمرة البازيدية. Peridiumوجود أو عدم وجود القناع العام   -5

  أشكال وألوان وأنواع السبورات. -6

(1 )Agaricaceae: Family 

 بان غالصمها غير شمعية القوام اليسهل فصلها عن محتويات الراس وفاقدة للحويصالت الكروية.  تتصف

 من فطرياتها الشائعة:ة, بنفسجية, بنية او سوداء. تقسم هذه العائلة حسب لون سبوراتها ) بيضاء, قرمزي

  Agaricusجنس  
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جميع أفراد هذا الجنس تنتج ثمارا  بازيدية, هذه الثمار تكون شحمية غالبا  بيضاء طرية تميل للون البني أو الرمادي 

" Capدقيقة وعديدة وذات شكل مخروطي. يبلغ قطر القبعة  " Lamellaeومن الجهة السفلى توجد صفائح خيشومية 

 سم.10 - 5حوالي 

يعيش فطرعش الغراب بطريقة رميه ولذلك ينمو في مناطق تراكم المواد العضوية وعلى كتل األخشاب وبقايا الجذوع 

والتي تم إستزراعها بشكل ويشاهد بكثرة في الحقول العامة والغابات والمروج ويضم عددا  من األنواع الصالحة لألكل 

يتميز بسبوراته البنفسجية وعدم وجود اللفافة واحتوائه على الطوق. اغلب  جيد وأصبحت ذو فائدة اقتصادية كبيرة.

 .Agaricus Campestris و  Agaricus bisporusانواعه صالحة لالكل ومن امثلتها عرهون الحقل 

  بليون دوالر  14دولة في العالم تقوم بزراعة هذا الفطران ويبلغ إجمال إنتاجهما حوالي  70هناك ما يقارب

 أكثرهم زراعة ورواجا  في العالم .   Agaricus bisporusسنويا . يعتبر  

 )رسم فقط( Agaricusدورة حياة الفطر 

ويتشابك ليكون الثمرة البازيدية والتي تزداد حجما لتتحول الى  Agaricusدورة حياة الفطر الناتج من ينمو الميسليوم 

. عندما يتابع هذا Botton stageجسم كروي او بيضوي صغير يظهر فوق سطح التربة يعرف بالطور الزراري 

الى  وبذلك يتحول Stalk or Stipeالطور نموه فان الجزء العلوي ينتفخ مكونا القلنسوة اما الجزء االسفل فيكون العنق 

  ثمرة بازيدية.

 

 Amanitaceae  

والتي في بعض  Volvaالتي تتميز أنواعه بسبوراتها البيضاء وبوجود اللفافة  Amanitaتضم هذه العائلة جنس 

 في بعض األنواع بوقت مبكر. Annulusاالحيان اليمكن مشاهدتها اذا كانت مدفونة في التربة. وقد يختفي الطوق 
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. يطلق على سمومها A. verasa, V. verna, A. phalloidesالكثير من افرادها سامة مميتة. اكثر االنواع سمية هي 

amanitoxin  ومن انواعهamanitine,  phalloidine, muscarine -amanitine,  Beta -Alpha 

   من أشهر األنواع التابعة لهذا الجنس نجدAmanita muscaria راب قاتل الذباب.  وكان ويسمى بعيش الغ

 سم. 25-8( حوالي Capمسحوق الفطر يستعمل قديما  كمبيد للحشرات. يبلغ قطر القبعة )

  يعتبر جنسAmanita ش الغراب السامة, حيث يعتقد وجود مادة سامة هي  من أهم اجناس عMuscarine 

  شخصا  أو أكثر. 12وإن في ثمرة واحدة منها بها من المادة السامة ما يكفي لقتل 

   :نجد في هذه الفطريات مواد سامة منهاphallin    التي تتحلل بواسطة الطبخ ومادتيPhalloidine 

  بوخ كامال.اللتان ال تتأثران في الطبخ ويكفي كمية صغير منهما لتسميم الطعام المط  Amanitineواالمانيتين

Family: Coprinaceae  

الذي يمتاز بسبوراته السوداء وبتميع غالصمه الى سائل اسود يشبه الحبر تنزل بشكل  Coprinusتضم الجنس 

قطرات من الراس المتحلل. يعيش البعض منها على المواد العضوية وفضالت المواشي بينما يعيش البعض االخر على 

 .C. comatus, C. curtus, Cطح التربة او مدفونة في االرض ومن انواعه قطع االخشاب الموجودة على س

cinereus . 

وهو صالح لالكل اذا جمع بوقت مبكر. يكثر وجوده فوق روث الحيوانات حيث  C. comatusمن اشهر االنواع 

يشاهد في البساتين قرب السماد الطبيعي وله قلنسوة اسطوانية طويلة ذات قشور كثيرة. قد تكون القلنسوة مفتوحة تماما 

ا والسبورات البازيدية كالمظلة ويالحظ وجود الطوق متصال بالساق على شكل حلقة. الصفائح الخيشومية رقيقة جد

 لونها اسود.  

Order: polyporales 

فطريات هذه الرتبة تكون فيها البازيدة غير مقسمة, ذات جسم ثمري غير طري تكون فيه الطبقة الخصيبة مكشوفة منذ 

ات المظهرية عائلة باالستناد الى الصف 20بداية تكوينها فهي غير مغطاة بقناع داخلي اوعام. تضم هذه الرتبة اكثر من 

 الخارجية والمجردة.

Family: Polyproaceae  

المبطنة بالطبقة  poreوذلك الحتواء اجسامها الثمرية على الثقوب  Pore Fungiوتسمى أفرادها بفطريات الثقوب 

.   lamellaبعدم وجود تفتح هذه الثقوب الى السطح السفلي معطيا اياه مظهرا مساميا. كذلك تتميز افراده  .الخصيبة

معظم الفطريات التابعة لهذه العائلة تكون ثمارا  بازيدية ذات حجم كبير نظرا  إلستمرارها بالنمو سنة بعد أخرى فهي إذا  

معمرة وتكون رخوة وطرية في حداثتها ولكنها عند نضجها تصبح صلبة جدا  شحمية أو جلدية أو خشبية او أو  حولية

   versicolor . Polyporusيترمم على جذوع االشجار كالفطر  فلينية التركيب.

Family: Hydnaceae 

الصفة المميزة الفرادها وجود الطبقة الخصيبة على بروزات تشبه االشواك. معظمها رمية يسبب بعضها تفسخ 

امثلته الفطر االخشاب. الجسم الثمري ذو راس محمول على حامل مركزي, ينقسم بعض افرادها الى عدة رؤوس. من 

Hydnum repandum .الذي يتواجد في مناطق االشجار وهو طري ذو شكل عرهوني مؤلف من راس وحامل 
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Division:               Eumycota              
Division:      Deuteromycotina  Sub- 

  Deuteromycotinaالفطريات الناقصة 

حسة  الححاةياييا الدحثي ة  يضةم مةي ي ةي   )مجموعة  بيية   اFungi Imperfectiiالفطريات االاتصةا ايضم قسم 

من الدفط ييا الدمت ثم   sub Class)تحا انف جنس و ت  ييي  الث  1500نوع موزعين في مي ي    من  17000

هي تتبي   ف ,(Fungi Imperfectiiالدتي ح تمتلك الو دم يبتشف فيهي الدتبي   الدجنسي ودهذال تسمى ييدفط ييا الدنيقا  )

  ,(Conidia) حجنسيي إمي عن ط يق الحن سيم الدخض ي الو مينسمي  تجزء الدميسيليوم الو عن ط يق تبوين الدبونيةثييا

بونيثية  علةى الحطةالت وت ة ف دةذدك  سةيو الاودبن نجث ضمن هذال الد سم مجموع  قليل  من الدفط ييا الدتي ح تبةون 

 Parasexualوعلى الد غم من ف ثالن الدتبي   الدجنسي فينهي تحال فيهي ظيه   . Mycelia  sterilia ييدخيوط الد  يم 

cycle الحن سيم الدخيطي( حيث ممبةن الن تظهة  عةزحا الو ضة و  جثيةث   )عملي  الح تييط الدجيني يحال من خالل

دهةي الد ييلية  علةى الدترةيي  حنتةي   Verticillimو  Fusariumم  وف  م ل دييدطيي  . فيدب ي  من الدفط ييا الدنيقا  وال

  ض و  جثيث  حايي  الدجينيا الدم يوم .

(  Saprophytes)  مي ت يش يط ي   م ظم فط ييا هذال الد سم تتبون من غزل فط ي جيث الدتبوين وم سم ع ضيي. 

  (.Symbioticsمتبيفل  )يط ي   ك دعلى الدنييتيا وبذ الو( على الحنسين والدحيوالن Parasitesوطفيلي  )ال

 طريات الناقصة يتعرض للعديد من المشاكل وهي:فان تسمية ال

  منهي يبون النوالع عثيث  من ملح يا الدبونيةثيي, بيدت البية  الدتةي تحةيط ييدبونيةثيي, ط ي ة  النتةي  وت بية  قسم بيي -1

 ةث ي طةى بةل طةو  السةم يختلةف ف .الدبونيثيي. وهذال ي طي مشبل  حختيي  الحسم الو الدطو  الدمنيس  حعطيء السم الدفطة 

ي طةى السةم حخة  وهنةيك  Moniliaالسم الدجنس يبون الدطةو  الدبونيةثي والد ةيني  Sclerotiniaطو  الحخ  م ل دعن ال

السم  يدث دلفط  وهذال ي تمث على تحبيم الدشخص نفسه ) ييتخيذه ط ي   م ين  دلتسمي  بيعتمةيثه علةى تبةوين الدبونيةثيي 
 الو شبلهي(.

 Sclerotiniaالخةة  م ةةل  الدب يةة  مةةن الدفط يةةيا تنةةتن طةةو  بونيةةثي متشةةييه تميمةةي ييدشةةبل الدظةةيه ي مةة  فطةة  -2
fructigena  تبون طو  اللMonilia  وفط  الخة Neurospora crassa ينةتن الل Monilia  يةنفس الدط ي ة  والل 

Monilia اليضي العطي دهي الدطو  الدبونيثي وهذه تم ل مشبل  حن الل Monilia.تم ل الح نين هني 

 Natural classificationنظيم الدتانيف الدطيي ي على الد غم من الد ثيث من الدمحيوحا دضم الدفط ييا الدنيقا  ي -3

الح الن الحسيس الدذي يستنث عليه م ل هذال الدتانيف غي  متبيمل وتسمى الدفط ييا الدنيقا  الدطو  الدبونيثي دلفط يةيا 
 الدبيسي  والدييزيثي  ييحضيف  دلفط ييا الدتي دم يبتشف دهي الدطو  الدجنسي.

 طنيعي حن هذال الد سم ميهو إح تجم  حجنيس والنوالع مختلف  تميمي ودبنهيي تي  قسم إا نيقا إن قسم الدفط ييا الد -4

متشييه  ف ط في ي ض الدافيا خاواي شبل ودون وت سةيم الدبونيةثييا والدتةي ت تية  الحسةس الدتةي يةتم عليهةي ت سةيم 
وتانيف م ل هذه الدفط ييا. ينيء على ذدك فإن هذال الدتجم  حي بس االا الد  الي  والحاةل الدتطةو ي وييدتةيدي فةإن 

 الدخform(form- species, form – genus, form- family ---) ت سيم فط ييا هذال الد سم تم تحا مينسمي  شي  

دلتيبيث الن الدطو  الدجنسي غي  مبتشف والن هذال الدجنس الو هذال الدنوع هو تجمي  على السةيس ي ةض الداةفيا الدظيه ية  
 ف ط.

 هنالك صنفين اساسيين في الفطريات الناقصة:

 1-Hyphomycetes  Form class:  
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وهي تضم شي   Acervuliوالكويمات الكونيدية   Pycnidia بكنيديةبعدم تكوينها لالوعية ال تتميز فطرياتها -

 .ودون الدبونيثييا وت تييهم على الدحوالمل الدبونيثي  سيو الاينيء على نوع الد ا تيتين قسم

الفطريدات الناقصدة التدي تكدون بمةي يشةمل  بددون تراكيد   اييكون فيها الحامل الكونيدي بشكل ظاهري فطرياتها  -
وهذال الدفط  يانف على  Rhizoctonia solaniالكونيديا بشكل ظاهري بدون اي تراكي  ماعدا للخيط الفطري مثل 

. الد تية  الدتةي Mycelia steriliaالسيس الدتخا  الدذي في الدخيط الدفط ي وبةذدك عةثث الحنوية , وهةو الفضةل م ةيل دةل 

ودبن الدتسةمي  غية  م يودة  فةي الدوقةا الدحيضة  حنهةي تم ةل فط يةيا نيقاة  تجم هةي اةف   onilialesMتشملهي هي 

 .Hyphomycetesوالحث  ودهذال فين تسميتهي خيطا  ويبتفى ييل 

2- Form Class: Coelomycetes  

 ين  فط ييتهي تتبي   يوالسط  تبوين الدبونثييا الدتى تحمل على حوالمل بونيثي  خيا  تبون موجوث  ضمن ت البي  م

(  Acervulus) مف ث   ( الو مينسمي  الدبويميا الدبونيثي Pycnium )مف ث  Pycnidiaيطلق عليهي الحوعي  الديبنيثي  

 قسم الدى  تيتين همي: الهذ انفوعلى السيس وجوث م ل هذه الدت البي  فإن شي  الد

A- Form-order: Sphaeropsidales,     B  - Form-order: Melanconiales 
 

 .  Hyphomycetesالمستخدمة في تصنيف الاهم الصفات 

 بشكل خاص: Hyphomycetes صفات عامة تستخدم في تصنيف الفطريات الناقصة بشكل عام وال 4يمكن درج 
 Spore type.والدذي يطلق عليه   Sacchardoنوع الدسيو  حس  ميذب ه  -1

 of conidia  . Arranngementت تي  الدبونيثيي -2

 .Type of conidiogenous cellنوع الدخلي  الدمنتج  دلبونيثيي  -3

   Color of conidia.دون الدبونيثيي  -4

 

 خمسة انواع من السبورات هي: Sacchardoلقد اقترح العالم 

1- :Amerosporae  بل سيو  يتبون من خلي  والحث  يرض الدنظ  عن شبله م ل.Botrytis  

2- Didymosporae : خليتين بيدفط بل سيو  يتبون من Bispora 

3- Phragmosporae :  هةةةةةذال الدنةةةةةوع مةةةةةن الدسةةةةةيو الا علةةةةةى الحقةةةةةل يتبةةةةةون مةةةةةن  ةةةةةالث خاليةةةةةي بةةةةةيدفط
Helminthosporium                                

4- :Dictyosporae  ويطلةةق علةةى الدبونيةةثيي الدتةةي فيهةةي ت يسةةيم طوديةة  وع ضةةي  وتسةةمىmuriform   بةةيدفط
Alternaria, Stemphylium                           

5- Scolecosporae : الدبونيثيي تبون خيطي   في   تسمىfiliform   بمي في الدفطCercospora  
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 اشكال من طبيعة ترتي  الكونيديا: 5او  4كما توجد 

1- Arthrosporae : الدبونيثيي في سالسةلchain                                                    مةن جة الء تجزاة  الدخةيط الدفطة ي, وبةل خلية  تنفاةل فيمةي
 ي ث دتبون  بونيثيي الو ت بي  مست ل والدتجزا  تبون يشبل مت يق  الو م   والحث .

 يحيث تبون الار  بونيثيي في ط ف الدسلسل . Blastocatenateالدبونيثيي تبون في سالسل  -2

3- Basocatenate : الدبونيثيي تبون في سالسل دبن الدبونيةثيي الدحثي ة  تبةون فةي قيعةث  الدسلسةل  والقةثم بونيةثيي
 يط ف الدسلسل  )عبس الدحيد  الد يني (

4- Phialidia and Annellated:  الحسن م يل عليهي هو Aspergillus ده ت بي  متخاص ينتن الدبونيةثيي
 ويبون بونيثيي م   الخ ى وتزالح وتتبون يهذال الدشبل. تزالح ويايح نمو ثالخلي Annellatedوالدنوع الحخ  

 الدبونيثيي تنتن في  ؤوس وفي بتل وتبون دزج . Glocosporae:ال -5

 
 االسس المستخدمة في تصنيف الفطريات الناقصة:

 وجوث الو عثم وجوث الدبونيثييا. -1

 شبل ودون وت بي  الدبونيثييا. -2

 نوع الدت البي  الد م ي  الدالجنسي . -3
 
 الفطريات الناقصة على ضوء تلك االسس الى اشباه الرت  االتية:لقد قسمت 

1- Form- Order: Moniliales  

الدبونيثييا في م ل هذه الدشةي   تية  تبةون عةيث  محمودة  مييشة   علةى خيةوط هوالاية  قاةي   الو طويلة  متف عة  هةي 

 ويهيا  ضفيا  ال   عن ي ضهي الو مجتم  الدحوالمل الدبونيثي  الدتي تبون الحييني م  ث  الدت بي  وقث تبون الدحوالمل منفال

وتتاةف هةذه الدشةي  الو متوالجةث  علةى حشةييا فط ية . ( Coremiaمتف ع  في ت بييةيا خياة  تسةمى الدبو يمةيا )

.  تي  يبون الدحوالمل الدبونيثي  في الف الثهي ح توجث الطالقي ثالخل ت البي  من الحوعية  الديبنيثية  الو الدبويمةيا الدبونيثية 

 من الف الثهي تتبي   يط ي   الدتي عم الو تبوين الحويثالا. ضالدي 

2- Form-order: Sphaeropsidales 

وفيهةةي تتبةةون الدحوالمةةل الدبونيثيةة  الدتةةي تتودةةث علةةى الط الفهةةي الدبونيةةثييا ثالخةةل تجويةةف الو وعةةيء ثو قةةي الدشةةبل يسةةمى 

 ي تخ   منهي الدبونيثييا.الدت Ostioleالدذي يتميز يوجوث فوه  علوي  تسمى الل   Pycnidiaالدوعيء الديبنيثي
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3- Form-order: Melanconiales 

م ظم  Form-Family: Melanoconiaceaeل  والحث  هي عيانوع في شي   1000جنس و  100تضم ق الي  

وتتميز الف الث هذه  Anthraconosesالف الثهي فط ييا متطفل  على الدنييتيا الد القي  وتسي  م ضي يسمى يم ض الل 

يأن الدحوالمل الدبونيثي  تبون قاي   وتتجم  على شبل طي   مت الا  على سطح خيوط مشيجي  ثالخل  عيال  هالدشي

 . Acervulusوهي ت  ف ييدبويميا الدبونيذي  الي  Pseudopycnium الحوعي  الديبنيثي  الدبيذي 

4- Mycelia sterilia 

  الو الدجذو  الدفط ي  والدخيوط الدفط ي  وتضم الدفط ييا الدنيقا  الدتي ديس دهي بونيثالا, تتبي   ييحجسيم الدحج ي

 الدخض ي .

Form-order: Sphaeropsidales 

الدشةبل  )قةي و ي( وفيهي تتبون الدحوالمل الدبونيثي  الدتي تتودث على الط الفهي الدبونيثييا ثالخل تجويف الو وعةيء ثو قةي

 الدتي تخ   منهي الدبونيثييا. Ostioleالدذي يتميز يوجوث فوه  علوي  تسمى الل   Pycnidiumيسمى الدوعيء الديبنيثي

شيه جنس تتوزع على ال ي   الشةييه عوالاةل السةتنيثال الدخاةياص  الدمختلفة  دالوعية   100وتضم هذه الدشيه  تي  حوالدي 

 الديبنيثي  والدى شبل وطيي   الدجثال .

Form-Family: Sphaeropsidaceaeاا

وغيديةي مةيتبون الحوعية  مةزوث   حشييا  م ي  دحمي .تتميز يأن الحوعي  الديبنيثي   ثالبن  الدلون، جلثي  الدى فحمي ، دهي 

 :يجنس الهمه 500الال الح ي   وتضم مي ي ي   من  وت تي  من البي  الديفتح  ثالا ي . 

  and Phoma Form- Genus: Macrophoma -أ

والد نة  وغي هةي مةن  لهينة نةوع م ظمهةي متطفةل علةى الدشيه  200بونيثييتهم وحيث  الدخلي  ب وي  شفيف  يضمين الب   من 

 الار  حجمي.  Phoma  الدنييتيا الدز العي  الدهيم ، والدف ت الدوحيث يين الدجنسين هو الن بونيثييا جنس

 - Dendrophoma :Form- Genus  . يتميز عن الدجنسين الدسيي ين يأن حوالمل  الدبونيثي  طويل  ومتف ع 

 :Septoria  Form- Genus -ج

من حيث نوع الدسيو الا حسة  ت سةيم  Scolecosporaeالدفط ييا الدمهم  والدشيا   في هذه الد يال  وهي تنتمي الدى  الب  

Saccrdo ، ويشةيه مرمو  في جسم الد ياةل ذالا فوهة  يةي ز  نحةو الدخةي   الديبنيثي ووعياهنوع شيه  1000حوالدي تضم 

عثيمة  الو مخضة   يةي وغيديةي مةي تبةون مت وسة  وشةفيف  إح الن بونيثييت  خيطي   في ة  ومت ةثث  الدخال Phomaنظي   في 

 والنوالع  الدمختلف  تتطفل على الد مح والدطميطم ويسي  م ض الدتي   الدو قي.الدلون 

 
 سيو الا الديبنيثي ، الحثهمي اري  الدحجم  يشيه  سيو الايمتيز يأن  ينتن نوعين من الد Phomopsis :Form- Genus -د

 قلمي  ممثوث .  سيو التهوالدنوع الد يني  Phomaشي  الدجنس  

  يمتيز ييحتوالاه على بونيثالا  نياي  الدخاليي يني  الدلون. Diplodia  :Form- Genus -ه

http://www.google.iq/url?url=http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=162&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gdZEVfygOMLnUpG3gYAO&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEy5Jr0UbndYYR_LTKK0poHO9ELWw
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Form-order: Melanconiales - 

 Form-Family Melanoconiaceaeل  والحث  هي عيانوع في شي  شيه  1000جنس و شيه  100تضم ق الي  

وتتميز  Anthraconosesم ظم الف الثهي فط ييا متطفل  على الدنييتيا الد القي  وتسي  م ضي يسمى يم ض الل 

ل  يأن الدحوالمل الدبونيثي  تبون قاي   وتتجم  على شبل طي   مت الا  على سطح خيوط عياالف الث هذه الدشي  

الدتي  Acervulusيا الدبونيذي  وهي ت  ف ييدبويم Pseudopycnium مشيجي  ثالخل الحوعي  الديبنيثي  الدبيذي 

تتبون السفل طي   الدبيوتبل الو السفل يش   الد يال  م تي ز ي ث نضن الدبونيثالا الدتي تتح   على هيا  بونيثالا اري   

 ومن اهم االجناس التابعة لها:. ذالا الدوالن مختلف  ييضيء, حلييي , ق مزي  الو سوثالء الدلون

لف  ت تي  جمي هي متطفل  على الدنييتيا وخاواي الد  عييا و والنوالع  الدمخت Gloeosporiumشبة جنس    -أ

 ييدذالا الديطيخ.

عثيم  طويل   الا ييظهو  ش  هوهو حيختلف ب ي ال عن الدسييق ودبن يتميزعن Colletotrichumشبة جنس   - 

ا . Acervulus ونهي يني ثالبن ثالخل اللالدلون الو د

ا

Form-order: Moniliales 

 7000يه الحنوالع ييلغ حوالدي ييه الد ت  في  قسم الدفط ييا الدنيقا  وتضم عثثال بيي ال من الشيوهي ت تي  من البي  الش

عثثال بيي ال يتطفل  ومن ضمن هذه الدفط ييا نجث مي  الو طفيلي  الدم يش . شي  جنس  660نوع تتوزع في حوالدي شيه 

ثال بيي ال من الدفط ييا الدملو   وبذدك نجث عث , بمي الن ب ي ال منهي تسي  الم الضي دلنييا.على الحنسين والدحيوالن

غي  الن الدي ض الحخ  منهي مهم  في الدانيع  والدي ض الحخ  تل   ثو ال  لم يمل والحوسيط الدرذالاي  الدانيعي .د

 ايسيي في الدمحتوى الد ضوي دلت ي . الدرزل الدفط ي فيهي م سم يحوالجز مست  ض  ب ي   الدتف ع, المي الدبونيثالا 

 الو متجم   يهيا  ضفيا  فط ي  الو حشييا فط ي .فتتبون على حوالمل بونيثي  ح   

الدتةي دةم   Penicilliumو  Aspergillusوهني يج  الحشي   الدى الن يةين النةوالع هةذه الدشةي   تية  نجةث ي ةض فط يةيا 

 من اهم عوائلها:الدتي دم يبتشف طو هي الدجنسي ي ث.  ى  ي ث الو ييحح سييدبيبتشف  مي هي ال

Form-Family: Moniliaceae     

الال وتضم جمي  الدفط ييا الدنيقا  الدتي تنتن بونيثييتهي على حوالمل بونيثي  غي  متميز  وتبون  ويه الديهي بي ى الش

 .منتظم  في ت البي   م ي  م ين  الو تتبون على خيوط عثيم  الدلون هي عثيم  الدلون شفيف سيو التحوالملهي و

. الدفط يةيا الدجلثية  الدمسةؤود  عةن والدحيةوالن والدنيةياضهي يتطفةل علةى الحنسةين  م ظم الف الثهي  مي  الدم يش  ودبن ي

الدتةةةي تاةةةي  الدشةةة   والدجلةةةث بيشةةةييه الحجنةةةيس   Dermatomycosesالحمةةة الض الدجلثيةةة  فةةةي الحنسةةةين والدحيةةةوالن

Trichophyton, Trichosporon, Geotrichum, Candida albicans, Microsporium and 
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Epidermaphyton   ومن الدفط ييا الدتي تاي  الحنسةين هةي الشةييه الحجنةيسHistoplasma,  وBlastomyces 

اوغيرهت.اPenicillium, Monoliaو Aspergillusو lastomycosisBالدذي يسي  م ض 

ا

ا

 Form-Family Dematiaceae          

 وتشملثالبن  الدلون على حوالمل بونيثي  منفال  الدمحمود  بونيثي  الد غزدهي الدفط ي وسيو التهيتتميز يأن الف الثهي تبون     
   الدنييتيا والد ليل  الحنوالع الدوالس   الإلنتشي  الغليهي  مي  ودبن منهي مي يتطفل على الشييه جنس تضم يض  آحف منشيه  206على 

 على الحنسين ومن الهم الجنيسهي نجث: 
 

A      -  شبة جنسAlternaria   

ي ض الف الث  تتطفل علةى الدنييتةيا ذالا الدفياةث  الحقتاةيثي  بيدطمةيطم والديطةيطس  ,مبين في الد يدم الف الث  تنتش  يب    وتوجث في بل
. مةن A. solaniوخاواي الدنوع  الدمشةهو    Early Blight of Tomato and Potatoesوتسي  م ضي يسمى ييدلفح  الدميب   

دهي من ي  طويةل نسةييي في ي ض الحنوالع والد ليي ضي   ومتطيود   نهييتهينيحي  الدشبل تتميز الدبونيثييا يينهي بيي   اودجيني  الدشبل 
الو  سةيو ينوهي إمي الن تبون منف ث  الو على هيا  سالسةل مةن  .وم سم  يحوالجز ع ضي  و الحييني ع ضي  وطودي  الدى عث  خاليي

ن  الو الب   وتنيا الدبونيثييا خالل . بونيثييا وخيوط هذال الدفط  تستطي  الدي يء حي  دمث  تال الدى سعلى حوالمل نيث   الدتف ع الب  
 فت   قاي   جثال قث تال الدى سيعتين الذال توف ا دهي الدظ وف الدمنيسي . 

 

- Form-Family: Tuberculariaceae          

وتتبةةون   Sporodochia دج  وميةة التتميةةز الف الثهةةي يوجةةوث ت البيةة  مميةةز  حطوال هةةي الدالجنسةةي  ت ةة ف ييدوسةةياث 

العنيت قاةي   دلريية  الو متف عة  تتةيدف مةن عةث  خاليةي تودةث بةل منهةي حوالمل الو الدبونيثييا ثالخل هذه الدت البي  على 

شي  جنس الهمهي شي   160ل  حوالدي عيابونيثييا متتيدي  ودبن ديسا يسالسل يل تحيط يميث  هالمي . تضم هذه الدشي  

ي ةيش يشةبل  .الدتيي   دهي ومن الوس  الدفط ييا النتشي ال فةي الدطيي ة  وهو من الهم والبي  الحجنيس  Fusariumالدجنس 

 Wiltيسي  الم الضي ب ي   دلنييتيا ت  ف ييم الض الدذيول بمي  ,يز يينهمي مي الومتطفل والنوالع  الدمختلف  يا   الدتم

http://www.google.iq/url?url=http://mycota-crcc.mnhn.fr/site/genreDetail.php?lang=eng&num=21&n=Geotrichum&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7dREVe2_CcP8Uu6dgGA&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNHvO8mjwnl6CkTBzjNIWeMTdEzVSA
http://www.google.iq/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QdVEVa-QDMT4UuiygZAJ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNErZG-jLxkwGXfkN1h_5y0wH9ylwA
http://www.tehnologijahrane.com/wp-content/uploads/2008/03/alternaria-alternata.jpg
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diseases  م ةل مة ض ذيةول الد طةن الدفيوزال يةوميFusarium wilt of cotton.  ياةي  الدفطة  الدنيةيا غيديةي عةن

 وهي ميث  سيم  حنسج  الدنييا. Fusaric acidمض الدفيوزال يك يي ودلفط  قث   على الف الز ح ط يق الدمجموع الدجذ

من الدنيحي  الدتانيفي  من الا   الدمجيمي  الدفط ي   نظ ال دالختالفيا الدبيي   الدتي توجث  Fusariumي تي شي  الدجنس 

     د .يه الحنوالع الدتييييين الش

 وذلك تبعا للظروف المناخية: سبوراتبأنة يكون ثالث انواع من ال Fusariumيمتاز فطر 

الدتي ينتجهي الدفط  حيث يبونهي تحا م ظم  سيو الاوهي الب   النوالع الد Microconidiaكونيدية صغيرة سبورات  -

تتبون من خلي  والحث  الو خليتين وهي ييضي  الو  ,الدوحيث  الدتي تتبون ثالخل الحوعي  الدنيقل  سيو الاالدظ وف وهي الد
 تتبون من خيوط فط ي  يسيط  الو متف ع  غيديي ميتتميسك يهيا  بتل اري  .ب وي  الو هالدي  الدشبل. 

وهي مرزدي  الو هالدي  الدشبل منحني  في الط الفهي وتحتوي على  الث الو  Macroconidiaكونيدية كبيرة  سبورات -

 ث  عنث نهيييا حوالمل بونيثي  موجوث  على وسيث  فط ي . موجو ال ي  حوالجز ع ضي 

وتتيدف من خلي  الو ال نتين وجث هي سميب  وتتبون نتيج  ب وي  الدشبل  Chlamydosporesكالميدية  سبورات -

يفي  وتحوالهي، وهي إمي أن تبون وسطي  الو ط في  على الدميسيليوم وقث تتبون على شبل يالنتفيخ ي ض الدخاليي الده
 .من سيو ين الو الب   سالسل

ايريا قث تسيعث الدييحث في الدتشخيص, بمي يمبن دهذال الدفط  الن يبون الجسيمي Fusarium يبون الد ثيث من الل

 دم يوم  الدظ وف غي  الدمالام . Sclerotiaحج ي  

 

Form- order: Mycelia sterilia 

ااواعهاتاايارابطا فاياتياتر يارايطارياالي اوناتضماالشبهارتب اهذهامجموع امناالفطريت االتياالتوجدابينامعظاما

سبورا اسواءا تناجسماحجريااواش لاجذرااوا تل ا ثيف اماناالزا لاالفطاريايوضاناضامناهاذهاالرتبا .ا ماتاوانا

احتواءاالبعضاماهتاعلىااالتةتال اال البي ايشايراالاىاااتمتاهاتاالاىاالفطريات االبت يديا .اتضاماهاذهاالرتبا اا ثارامانا

اجاسااهمهت:ا160

  Rhizoctiniaشبة جنس  

ويسي  الم الضي دم ظم ن الدح ال   والد طوي  مالامتين وخيا  عنثمي تبوهو يوجث في جمي  الدمنيطق في الد يدم 

 Rhizoctonia solaniه ت ني قيتل الدجذو . ومن الهم الحنوالع الدتيي   د Rhizoctiniaالدخض والا والد طن، وبلم  

يسي  م ض الد ش  الحسوث في  الدذي ellicularia filamentosaPالدذي ي تي  الدطو  الدنيقص دلفط  الدييزيثي 

وتتميز خيوط هذال الدفط  يأنهي م سم   .وهو م ض خطي  ياي  الدث نيا Black scruf of potatose الديطيطس

وهو متف ع يب    عثيم الدلون عنثمي يبون حثيث الدسن يتحول الدى الدلون الديني الو  يأعثالث بيي   من الدخاليي الداري  
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سوث يت ثم الد م   م يايح سميبي. تحتوي الدف وع الدفط ي  على تخا  عنث منط   تف عهي من الحال وتشبل م  الح

 الدف ع الد ايسي زالوي  قيام .  

 

1- Sclerotium Form- Genus: 

 
وهو متطفل على م ظم الدنييتيا م ل الديطيطس والدطميطم والدفول والس  الدتخاص على الد والال الدنييتي  الدمختلف  

تتبي   الحنوالع الدمختلف  في هذال الدشي  جنس عن ط يق تبوين الحجسيم الدحج ي  وهي  .الدخ–والدب ن  والديال والدذ   

 10يمبنهي الن تي ى في الدت ي  محتفظ  يحيويتهي مث  قث تال الدى الب   من اري   على شبل ب الا سوثالء الدلون 

تحثث الحايي  في الدت ي  ق   مستوى سطح الح ض وتاي  الحنسج  الدحي  يسهود  يهذال الدفط  حيث يبون  سنوالا.

عليهي بتال خيطي  يني  الدلون والدرزل الدفط ي على هيا  خيوط سميب  ييضيء قطني  الدمظه  م سم  وتحتوي على 

والدط ي   الدوحيث  دتبي  ه هو تبوينه دالجسيم التايحا باليي  يين خالييهي. هذال الدفط  حيشبل سيو الا تبي  ي  

الدحج ي  الدتي تتبون على سطح الدرزل الدفط ي الو مطمو   فيه. ويستطي  الدفط  الن ينمو في الدت ي  على مخلفيا 

 الدنييا بمي ينمو يسهود  على الدييايا الدمرذي  في الدت ي .  

ا
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