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علم الفطریات : تعریفھ وتاریخّ

ٕ٘ ثىعيٌ ثىيٛ ٖٝضٌ دوًثّز ثىفطٌٝجس ٍِ فٞظ ثىَظٌٖ ٗثىضٌمٞخ ٗثىضنجعٌ ٟٗذٞعز  -:Mycology ػهى انفطشٚبد 

,  فٜ ّيٌ ثىضطً٘ أًقجٕج ( إىٚ ثىفطٌٝجس ثىذْٞطز ثىضٌمٞخ) صطً٘ث  أهّجٕجثىفطٌٝجس ٍِ  إٔنجهؽَٞع  َٖٗٝوثىَعٖٞز  

ٗ mykes ثألٗه  ٍِ ٍقطعِٞ  mycologyثىبلصْٞٞز ىعيٌ ثىفطٌٝجس ثىعيَٞز ٗصضجىف ثىضَْٞز  ٗٝعْٜ فطٌ ثىًٌَٖٗ

.  mycologist أٍج ثىعيَجء ثىيِٝ ٝنضُٚ٘ دوًثّز عيٌ ثىفطٌٝجس ٝعٌفُ٘ دجٌّ  ٗصعْٜ عيٌ  logosثىَقطع ثىغجّٜ 

ٍٚطيـ الصْٜٞ ٌٖٝٞ إىٚ فطٌ ثىًٌَٖٗ Fungiٍٗفٌهٕج   Fungusٕٜيفطٌٝجسثُ ثىضَْٞز ثىعيَٞز ى  ٕ٘ٗ

mushroom  . 

ٗىةيث فٖةٜ صضذةع ٍَينةز مجٙةز دٖةج ٝطية    Eukaryotaٗصقع ثىفطٌٝجس َِٝ ٍؾَ٘عةز ثىنجةْةجس فقٞقٞةز ثىْة٘ثر 

 ( Thallud)ٗعجىّ٘ةٖج ثىفطةٌٛ ,  1969عةجً   Whittakerفْةخ ٍةج ًٗه فةٜ Myceteaeعيٖٞةج ٍَينةز ثىفطٌٝةجس 

Filamentous Soma جس ثىٌثقٞةز ٕٗةيٓ ثىنجةْةجس ال ٝقضة٘ٙ عيةٚ ؽةيًٗ ّٗةٞقجُ ٗأًٗثا مَةج ٕة٘ ٍعةٌٗن فةٜ ثىْذجصة

صضذجِٝ فٜ فؾَٖج ٗقجٗثٍٖج ٟٗذٞعز ٍعٖٞضٖج ٌٟٗا صنجعٌٕج ٕٜٗ صٖذٔ ثىطقجىخ ٍِ فٞظ صٌمٞذٖج ثىؾْوٛ فٖةٜ أٍةج أُ 

صنُ٘ ٗفٞور ثىنيٞز أٗ مٞطٞٔ أٗ صٖجدل مٟٖٞ٘ج ىضنِ٘ٝ صٌثمٞخ مي٘ٝز , ٗىنْٖةج صنضيةف عةِ ثىطقجىةخ ثمضبلفةج ؽٌٕ٘ٝةج 

ٍةِ ٍةجهر ثىنيً٘ٗفٞةو )ثىٞنٞةً٘( ٗثىذبلّةضٞوثس ثىنٞةٌثء ٗىةيىل فٖةٜ ٍةِ مجةْةجس غٞةٌ ٍِ فٞظ مي٘ غَىٖج ثىفطةٌٛ 

أٛ ثّٖج ال صْضطٞع ثُ صعٞٔ مجىطقجىخ ٍعضَور عيٚ ّفْٖج . Heterotrophsىثصٞز ثىضغيٝز 

فٞةظ ٗقو ثمي عيٌ ثىفطٌٝجس فٜ ثىضقةوً ٍْةي دوثٝةز ثىقةٌُ ثىقةجىٜ ٗىىةل دفٞةو ثىضّ٘ةع فةٜ ٟةٌا ثىذقةظ ثىعيَةٜ 

صٖعذش ثىوًثّجس فٜ ٕيث ثىعيٌ ٗثصْعش آفجقٖج ثصْجعج مذٌٞث فضٚ ٙجً ٍِ ثىَضعيً أُ ٝيٌ عجىٌ ٗثفو دؾَٞع ٕةعذٖج ٍٗةِ 

ٝنةجه أُ ٝٚةذـ مةو فةٌا ٍْٖةج عيَةجب ٍْةضقذبلب  ثىضةْٜٕج دوث ثىضنٚ٘ فقٌْ عيٌ ثىفطٌٝجس إىٚ عوه ٍةِ ثىفةٌٗا ثىٌةْٞةٞز 

, فْةةٞ٘ىؾٞج   Fungal ecologyٗثٕةةٌ ٕةةيٓ ثىفةةٌٗا   دٞتةةز ثىفطٌٝةةجس  ديثصةةٔ ٕةةفّٔ فةةٜ ىىةةل ٕةةجُ دقٞةةز ثىعيةةً٘ ثألمةةٌٙ

 Industrial, ٗعيٌ ثىفطٌٝجس ثىٚةْجعٞز  Fungal geneties, ًٗثعز ثىفطٌٝجس   Fungal physiologyثىفطٌٝجس 

mycology   ٗعيةةٌ ثىفطٌٝةةجس ثىطذٞةةزMedical mycology   ,ٚغٞةةٌ ىىةةل ٍةةِ فةةٌٗا ٕةةيث ثىعيةةٌ ثىضةةٜ صْةةضؾو إىةة

 مو ًٝ٘ . 
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   History of Mycology ربسٚخ ػهى انفطشٚبد

 ٝعضقوٗ قج ثىٚ هًثّز ثىَضقؾٌثس ٗثالعجً ٝعضقو ثىعيَجء ثُ ثىفطٌٝجس ظٌٖس عيٚ ثالًٛ قذو ٍبلِٝٞ ثىِْْٞٞ ٗف  

ّْز فٜ دوثٝز ثىعٌٚ ثىوٝفّٜ٘ ثٛ صَضو دجىعَ  ثىضجًٝنٜ ثىٚ ظًٖ٘ ثىْذجصجس  055ٗؽ٘هٕج ٝع٘ه ثىٚ ٍج قذو  ثُ ٍيُٞ٘

ٗصطً٘ ثىفطٌٝجس عيٚ ثالًٛ ٗىنِ ص٘ؽو دعٜ  ٗثىقٞ٘ثّجس , ٗىنِ ال ص٘ؽو ٗعجة  ٍوّٗز ٍٗنض٘دز صقوه ظًٖ٘

صٌٖٞ ثىنغٌٞ ٍِ ثىَٚجهً ثالغٌٝقٞز ثى ىضفًٝل ثىقوٌٝ , ثالّْجُ فٜ ثثىَظجٌٕ ثىضٜ صؤٌٕ عيٚ صوثمو ثىفطٌٝجس فٜ فٞجر 

ٗثىٌٍٗجّٞز ثىٚ ٍعٌفز ثىفطٌٝجس مٚ٘ٙج ثالّ٘ثا ثىضٜ َٝنِ صََٕٞج دجىعِٞ ثىَؾٌهر ٍغو فطٌٝجس عٔ ثىغٌثح

(mushroom)  ىثس ثىٖنو ثىَظيٜ ٗثىنَف(truffels)   ٗغٌٕٞج . ٍْٗي أُ دوأ ثالّْجُ ٝذقظ عِ ثىغيثء دوأ ٝؾَع

ٗثىنَف ىفطٌٝجس ٗدوأ ََٝٞ دِٞ ثىفطٌثس ثىْجٍز ٗثىفطٌثٗٝفمو ث ثٍج ثىْجٍز فٖٜس ثىضٜ صؤمو ٕٜٗ ثىًٌَٖٗ

Toadstools ميَز ثىَجّٞز ٍعْجٕج ٜٕٗ  (Death chair  )ٗثُ ثىنيَز ثالغٌٝقٞز ثىنٌّٜ ثىََٞش.ykes M  ثّضنوٍش

 ycology Mىذعٜ ثّ٘ثا ثىعٌثِٕٞ , ٍِٗ ْٕج ؽجءس صَْٞز عيٌ هًثّز ثىفطٌٝجس دجىـ

عيٚ ثىفطٌٝجس ثىيقَٞز مَج أُ ٍعٌفز ثالّْجُ دجىفطٌٝجس قوَٝز دقوً ثّضنوثً ثىَبلفظجس ثالٗىٚ صٌمَس      

ثالّْجُ ىينٌَ ٗثىنذَ ثىَضنٌَ ٗىنِ ٕيٓ ثىَعٌفز ىٌ صضني ٌٟٝقٖج ثىٚ ثىَعٌفز ثىعيَٞز ثأل دعو أمضٌثا ثىَؾٌٖ ٍِ قذو 

ٗمجُثمضٖف ثىذنضٌٝج ٕٗجٕو ثىنَجةٌ صقش ثىَؾٌٖ .  عْوٍج  2336( ٗصقوٝوث عجً 2216-2361ثىعجىٌ فجُ ىٞفْٖ٘ك )

 ذ٘غٞزثىيٛ ًٌّ ثىق٘ثفع ثى 2332( ٗصقوٝوث عجً 2265-2360أٗه ًٌّ صنطٞطٜ ىيفطٌٝجس دٞو ثىعجىٌ ًٗدٌس ٕ٘ك )

ثىضٜ ثٟي   د٘ث أعضقو ثُ ثال ٗىنِ ٍجٝعجح عيٚ ٕ٘ك أّٔ psp Puccinia ثىضٞيٞز ىيفطٌ د٘ث ٗثال psp Mucor ىيفطٌ

ثىضٞيٞز صْٖف ٍِ أّْؾز ثالًٗثا د٘ث صْٖج ىثصٞجب ٗدعو ّٖؤٕج صذوأ دجىضنجعٌ مَج ثعضقو ثٝٞجب ثُ ثال  Seed poodsعيٖٞج

َ٘ ىثصٞج دو ٍِ فطٌٝجس ثىيٛ ثعذش ثُ ثىفطٌٝجس ال صْ  Micheliدَْٞج ثىعجىٌ ثالٝطجىٜ ٍٖٞجىٜ ) ّظٌٝز ثىْٖؤ ثىيثصٜ (, 

دٖنو ٗثّع فٜ هًثّز ٍظٌٖ ثىفطٌٝجس ٗصنجعٌٕج ٌّٖٗ ثىنغٌٞ ٍِ ثىذق٘ط عٍِٖٞجىٜ ٗقو ثّضنوً ثىَؾٌٖ  يٖجَّش قذ

فٚو عيٚ ىقخ  ٗثّضَو ٌٕٖصٔ معجىٌ فطٌٝجس ٗ  Nova plantarum generaفٜ مضجدٔ 2211ثىفطٌٝجس عجً 

  )Founder and father of fungi ( ٍؤِّ ٗثد٘عيٌ ثىفطٌٝجس

ٍٖجٌٕٞ ثىعيَجء دجىفضٌر ثىبلفقز ٕ٘ ثىعجىٌ دٌِّٞ ٍِٗ دِٞ ٗثّضٌَس ثىوًثّجس ف٘ه ثىفطٌٝجس الفقجب

Persoon 1837 ) -(1755   ٜثىيٛ أّضطجا دعو صقِْٞ ثىَؾٌٖ ٍِ ٗٙف ثىعوٝو ٍِ أّ٘ثا ثىفطٌٝجس ثىضٜ ٗٝعٖج ف

ثٕضٌ دوًثّز فقو   Friesفٌثِٝ)ٍين٘ ٍْٖؾٞز ثىفطٌٝجس( , ثٍج ثىعجىٌ   fungarumSynopsis methodical مضجدٔ

ٗٗٝعٖج فٜ مضجدٔ مضجدٔ ٕيث  ضذٌعٝٗ Systema Mycologicum  ثىعٌثِٕٞ ٗثىفطٌٝجس ثىَؾٌٖٝز دعو صقِْٞ ثىَؾٌٖ

ٗعوس ٌٟٝقضٔ فٜ صٖنٞ٘ ثىفطٌٝجس   Hymenomycetesٌٍؽع ٌٍٖ فٜ صْٚٞف ثىفطٌٝجس ٗمٚ٘ٙج ثىذجٍٝوٝز

. عجً  255ىََٖز ٗثّضٌَس ألمغٌ ٍِ ٞز عيٚ ثّجُ ثىٚفجس ثىققيٞز ثثىيقَ
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أّضٌَس ثىوًثّجس ثىَؾٌٖٝز دضٖنٞ٘ ٍنضيف أّ٘ثا ثىفطٌٝجس ثىعجةور ثىٚ ثالٙوثء ٗثىضفقَجس ٗثىفطٌٝجس ثىعجةور ثىٚ 

فٜ   Corda( 1809- ( 1849ثىضٜ صع٘ه ثىٚ ثىفطٌٝجس ثىْجقٚز . فقو ٌٝ ثىعجىٌ مً٘هث  Monilialesًصذز

أؽَثء صفجٙٞو ٍَٖٔ عِ صْٚٞف ثىفطٌٝجس ثىيقَٞز ٗثىَؾٌٖٝز. ثٍج ثىعجىٌ  3ثىَؤىف ٍِ  Icon's fungorumمضجدٔ

ثىيٛ ٝعو ٕيث ثىعجىٌ ٍؤِّ عيٌ ثىفطٌٝجس ثىقوٝظ فقو قجً   Anton Debary (1831- ( 1888أّط٘ثُ هٛ دجًٛ

 دجعَجه دجًٍر فٜ ٍؾجه عيٌ ثىفطٌٝجس ٍْٖج   

ثىقٞجر ىيعوٝو ٍِ ثىفطٌٝجس ٍغو فطٌٝجس ثالٙوثء ٗثىضفقَجسأمضٖجن هًٗثس   -2

ثىَْذذز ىٌَٛ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ  Prenosporaceaeقجً دوًثّز عجةيز  -1

Sclerotinia  هًُ فْيؾز ثىفطٌ  -6 

 ْٝذخ ٌٍٛ ثىيفقز ثىَضجمٌر عيٚ ثىذطجٟج  Phytophthora infestansأعذش ثُ ثىفطٌ -4

صَْٞضٖج فٜ ٍَثًا ّقٞز ٗصقش ٍِ مبله ثىفطٌٝجس فقو قجً دوًثّز Oscar Brefed (1888-1831  )  ثىعجىٌثٍج 

فقو قجً دؾَع   Saccardo 1845- 1920ؽَء . ثٍج ثىعجىٌ ثالٝطجىٜ ّٞنجًهٗ 20أدقجعٔ فٜ  ظٌٗن دٞتٞز ّقٞز ٌّٖٗ

و ٕيث ثىعجىٌ ٗٝع  Saccardo Syllogue Fungorumٍؾيو َّٞش 10ثىوًثّجس ثىَنضيفز فٜ ثىفطٌٝجس ٗٗٝعٖج فٜ 

ٗصقٌْٞ ثى د٘ث طٌٝجس ثىَذْٜ عيٚ ٍؾجٍٞع ثالٍِ ٍٖجٌٕٞ عيٌ صْٚٞف ثىفطٌٝجس فْظجٍٔ ثىضْٚٞفٜ ىيف ذ٘) ثىيُ٘

ٗىقو ثالُ .. ٗقو صطً٘ عيٌ ثىفطٌٝجس فٜ ثىقٌُ  2885ٗثىٖنو ٗغٌٕٞج عيٚ ثّجُ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز( ٕجةع ٍِ عجً 

ّضٞؾز صطً٘ ثىعي٘ ً ثالمٌٙ معيٌ ثىنيٞز ٗثىً٘ثعز ٗثىنَٞٞجء ثىقٞجصٞز ٗثىفْيؾز ٗثىذجٝ٘ى٘ؽٞج ثىعٌِٖٝ ٗثىقجهٛ ٗثىعٌُٖٗ

ثىؾَٝتٞز ٗثٙذقش ثالُ صومو فٜ ثّضجػ ثىٌٍّٖ٘جس ٗثىَٞجهثس ثىقٞجصٞز ٗثالهٗٝز ٗثالغيٝز ٗثىنق٘الس .............ثىل .

ٔانجٛئٛخ نهفطشٚبد االًْٛخ االلزصبدٚخ 

صعضذٌ ثىفطٌٝجس ؽَء ٌٍٖ ٍِ ثىقٞجر الّٖج صومو فٜ ثىْيْيز ثىغيثةٞز ىينجةْجس ثىقٞز دجعضذجًٕج ثفٞجء ٍقييز 

Decomposers  ٜٗالؽو ص٘ٝٞـ ثَٕٞز ثىفطٌٝجس الدو ٍِ ثىقجء ثىٞ٘ء عيٚ ٍْجفع ٗثٌٝثً ثىفطٌٝجس دٖنو عيٌ ٗثىض

-دجىْقجٟ ثىضجىٞز  ثٌٕ ف٘ثةو ثىفطٌٝجس َٝنِ صينٞ٘

صعَو ثىفطٌٝجس عيٚ صق٘ٝو ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ثىْذجصٞز ٗثىقٞ٘ثّٞز ثىٚ ٌٍمذجس دْٞطز ثىضٌمٞخ صومو َِٝ .2

ٍوٙ ٗثّع ٍِ ثالََّٝجس ثىضٜ صعَو  إّضجػثىْيْيز ثىغيثةٞز ىضْضفٞو ٍْٖج ثالفٞجء ثالمٌٙ ٍِ مبله قوًصٖج عيٚ 

عيٚ ٌٕٞ ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ٗصق٘ٝيٖج ثىٚ ٍ٘ثه ثد٠ْ .

الفض٘ثةٖج عيٚ ّْذز عجىٞز ٍِ ثىذٌٗصْٞجس ٗثىعْجٌٙ ثىغيثةٞز  ىئلّْجُصنُ٘ ىثس قَٞز غيثةٞز دعٜ ثىفطٌٝجس  .1

مفطٌ ثىنَجء ٗثىفطٌ ثىًَثعٜ .



4 

.صْضنوً ثىفطٌٝجس فٜ ثّضجػ دعٜ ثىَٞجهثس ثىقٞجصٞز مجىذْْيِٞ ثىيٛ ْٝضنوً فٜ عبلػ ثالٌٍثٛ ثىذنضٌٞٝز  .6

 enicillium Pصْضنوً دعٜ ثىفطٌٝجس فٜ ثىْٚجعجس ثىغيثةٞز مْٚجعز ثالؽذجُ ٗثىَعؾْجس ٗثىنًَ٘ مجىفطٌ  .4

ٗٝومو ٗىىل ىَج ىٖج هًٗ فٜ عَيٞز ثىضنٌَ  spp Saccharomycesٗثىفطٌ ثىيٛ ٝومو فٜ ْٙجعز ثالؽذجُ

فٜ ْٙجعز ثىَعؾْجس ٗثىنًَ٘ ٗىىل دْذخ قوًصٖج عيٚ ثىَعٖٞز ثىبلٕ٘ثةٞز .

صيعخ هًٗ ٌٍٖ فٜ ثّضجػ دعٜ ٍْظَجس ثىَْ٘ ثىٖذٞٔ دجىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز مجالٗمْْٞجس ثىيٛ ىٔ هًٗ ٍذجٌٕ فٜ  .0

صقِْٞ ثىَْ٘ ثىنٌٞٛ ٗثىؾيًٛ ىيْذجس ٗثىؾذٌىْٞجس ثىضٜ ىٖج ثَٕٞز فٜ صعؾٞو عَيٞز ثىضٌَٕٞ ٍٗٝجهر عوه ثىعقو 

ٍِٗ ثىفطٌٝجس ثىضٜ ٗؽو ثُ  ىٖج ثىقوً عيٚ ثّضجػ ٍغو ٕيٓ ثىٌَمذجس ثىفطٌثىٌَٕٝز ٗدجىضجىٞز ٍٝجهر ثىغَجً

spp Trichoderma .

ّ٘ا ٍِ ثىعبلقجس ثىضعجٖٝٞز ٍع ؽيًٗ ثىعوٝو ٍِ ثىْذجصجس ٗٝطي  عيٚ ٕيث ثىْ٘ا ٍِ .3 دعٜ ثىفطٌٝجس صنُ٘

َّ٘ ثىْذجس ال َّٞج فٜ    Mycorrhizaفطٌ -ثىعبلقجس دجٌّ عبلقز ؽيً ٗقو ثّضغيش ٕيٓ ثىنجٙٞز فٜ صقِْٞ

ثىضٌح ثىفقٌٞر دجىعْجٌٙ ثىغيثةٞز . مٞف ٝضٌ ىىل ؟ 

صعضذٌ دعٜ ثىفطٌٝجس ثفٞو دوٝو عِ ثّضنوثً ثالَّور ٗثىَذٞوثس ثىنَٞٞجٝتز ٗصَْٚ دضقْٞز ثىضَْٞو ثىقٞ٘ٛ  .2

iofertilizerB مذوٝو ىيضَْٞو ثىنَٞٞجةٜ ثٍج صقْٞز ثىْٞطٌر  ثىضٜ صعٌن عيٚ ثّٖج صقْٞز ثّضنوثً ثىفطٌٝجس

َّ٘ ٗثٌٍثٝٞز ٗثّضٖجً مجةِ    iocontrolBثالفٞجةٞز  صعٌن عيٚ ثّٖج ثّضنوثً مجةِ فٜ )فطٌ( فٜ ثىقو ٍِ

فٜ ثمٌ )ثىٌََٛ( . ٍجٕٜ ثَٕٞز مو ٍِ ثىضقْٞضِٞ ؟

-فَٞج ٝن٘ ثٌٝثً ثىفطٌٝجس َٝنِ صينٖٞٚج دَج ٝيٜ  

ىيَقجٙٞو ثىغيثةٞز ثىَنَّٗز عْو ص٘فٌ ثىظٌٗن ثىذٞتٞز ثىَْجّذز ىَْٕ٘ج .صْذخ ثىفطٌٝجس صيفج  .2

صْذخ ثىعوٝو ٍِ ثىفطٌٝجس مْجةٌ ثقضٚجهٝز مذٌٞر فٜ ٍؾجه ثىًَثعز ىنّٖ٘ج صْذخ ثىعوٝو ٍِ ثالٌٍثٛ ىيْذجس  .1

ال َّٞج ثىْذجصجس ثالقضٚجهٝز مجىقْطز ٗثىٖعٌٞ ٗثىٌٍ ٗغٌٕٞج .

ثىضٜ صؤعٌ ّيذج فٜ ٙقز ثالّْجُ ٗثىقٞ٘ثُ ٍغو ًَّ٘ ثالفبلص٘مِْٞ ثىيٛ  ثىعوٝو ٍِ ثىفطٌٝجس صْضؼ ثىًَْ٘ .6

ٗثالٗمٌثص٘مِْٞ ٗثىْضٌِّٞ ٗثىذجؽ٘ىِٞ ثىضٜ صْضؼ ٍِ قذو  Aspergillus ْٝضؼ ٍِ قذو دعٜ ثّ٘ثا ثىفطٌ

فٞبل عِ ثّ٘ثا ثمٌٙ ٍِ ثىًَْ٘ , مَج ثُ دعٜ ثىفطٌٝجس صْذخ ثٌٍثٝج ٍنضيفز   Penicilliumثىفطٌ 

ُ ٗثىقٞ٘ثُ .ىبلّْج
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 انًًٛضاد انؼبيخ نهفطشٚبد  

ضين٘ ٕيٓصصعضذٌ ثىٚفجس ثىعجٍز ىيفطٌٝجس ىثس ثَٕٞز مذٌٞر الّٖج صعو ثىذ٘ثدز ىعَيٞز صْٚٞف ثىفطٌٝجس ٗ  

, ٌٟا ثىضنجعٌ ٗثمٌٞث  دجىٖنو ثٗ ثىَظٌٖ ثىنجًؽٜ , ٟذٞعز ثىضغيٝز , ٍنّ٘جس ثىؾوثً ثىني٘ٛ , عوه ثالّ٘ٝز ثىٚفجس

 ٗغٌٕٞج .ثىضٍ٘ٝع ثٗ ثالّضٖجً 

orphology Thallus Mانًظٓش انخبسخٙ )انشكم ( -1

َٗٝنِ صعٌٝف ثىغجىُ٘ عيٚ ثّٔ ؽٌْ ثٗ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىنبلٝج غٌٞ  hallus Tٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ دٖنو عجىُ٘        

عيٚ عور  ٍضَجَٝر ثىٚ ّجا , ثًٗثا , ؽيًٗ ٗفجقور ىبلّْؾز ثى٘عجةٞز ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ َٝنِ ثُ ٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ

-ثٕنجه ٕٜٗ  

ثى ثُ ثىفطٌ ثىيٛ   Chytridsفٜ ثىفطٌٝجس ثى٘ثٟتز مجىفطٌٝجس ثىنضٌٝوٝز  مَج -  Unicrllular انخهٛخ  خاحبدٚ* 

ٗ صضق٘ه الفقج ثىٚ مبلٝج صنجعٌٝز ؽْْٞز  egetative stageVٝنُ٘ دٖنو ميٞز ٗثفور صَغو مو ٍِ ثىطً٘ ثىنٌٞٛ 

ثُ ثىفطٌٝجس ثىضٜ ٝضق٘ه ؽَْٖج دجمَئ ثىٚ   eproductive stage Rثٗ الؽْْٞز ثٛ صضق٘ه ثىٚ ثىطً٘ ثىضنجعٌٛ 

ٗال َٝنِ ثُ ٝض٘ثؽو مبل ثىطًِ٘ٝ فٜ ثُ   fungus  Holocarpicٌٝجس ميٞز ثالعَجًصٌثمٞخ صنجعٌٝز صعٌن دجٌّ ثىفط

ٗثفو فٜ ٍغو ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىفطٌٝجس . 

مَج فٜ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز ثى ٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ دٖنو مضيز دٌٗص٘دبلٍٍٞز عوٝور  -  lasmodiumP  * ثالصيٕدٕٚو

.مَج فٜ ثىًٚ٘ر ثهّجٓ  ثالّ٘ٝز عوَٝز ثىؾوثً ثىني٘ٛ 



5 

 انًًٛضاد انؼبيخ نهفطشٚبد  

ضين٘ ٕيٓصصعضذٌ ثىٚفجس ثىعجٍز ىيفطٌٝجس ىثس ثَٕٞز مذٌٞر الّٖج صعو ثىذ٘ثدز ىعَيٞز صْٚٞف ثىفطٌٝجس ٗ  

, ٌٟا ثىضنجعٌ ٗثمٌٞث  دجىٖنو ثٗ ثىَظٌٖ ثىنجًؽٜ , ٟذٞعز ثىضغيٝز , ٍنّ٘جس ثىؾوثً ثىني٘ٛ , عوه ثالّ٘ٝز ثىٚفجس

 ٗغٌٕٞج .ثىضٍ٘ٝع ثٗ ثالّضٖجً 

orphology Thallus Mانًظٓش انخبسخٙ )انشكم ( -1

َٗٝنِ صعٌٝف ثىغجىُ٘ عيٚ ثّٔ ؽٌْ ثٗ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىنبلٝج غٌٞ  hallus Tٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ دٖنو عجىُ٘        

عيٚ عور  ٍضَجَٝر ثىٚ ّجا , ثًٗثا , ؽيًٗ ٗفجقور ىبلّْؾز ثى٘عجةٞز ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ َٝنِ ثُ ٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ

-ثٕنجه ٕٜٗ  

ثى ثُ ثىفطٌ ثىيٛ   Chytridsفٜ ثىفطٌٝجس ثى٘ثٟتز مجىفطٌٝجس ثىنضٌٝوٝز  مَج -  Unicrllular انخهٛخ  خاحبدٚ* 

ٗ صضق٘ه الفقج ثىٚ مبلٝج صنجعٌٝز ؽْْٞز  egetative stageVٝنُ٘ دٖنو ميٞز ٗثفور صَغو مو ٍِ ثىطً٘ ثىنٌٞٛ 
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صٌمٞخ ثّذ٘دٜ هقٞ  ٝعٌن دجٌّ pore Sٝضنُ٘ ّضٞؾز ىَْ٘ ثىذ٘   -: ilamentous thallus Fخٛطٙثبنٕط * 

ٗصعضذٌ ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٍِ ثمغٌ ثالٕنجه ٕٞ٘عج فٜ ثىفطٌٝجس ثى ثُ ؽٌْ ثىغجىذٞز   ypha Hثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثٗ ثىٖجٝفج 

ثىعظَٚ ٍِ ثىفطٌٝجس ٝضنُ٘ ٍِ ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٕٗيث ثىْ٘ا ٍِ ثىفطٌٝجس صنُ٘ صٌثمٞخ صنجعٌٝز مجٙز ٍع ٗؽ٘ه 

ٍع دعٖٞج ٖٝنو ثىؾٌْ  ثُ صؾَع ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز . ucarpic Eثىضٌثمٞخ ثىنٌٞٝز ىيث صعٌن دجّٖج فقٞقٞز ثالعَجً 

ٗثُ صٖجدل ثىنٟٞ٘ ٍع دعٖٞج ٝعطٖٞج ٍظٌٖ ٖٝذٔ ّْٞؼ  ycelium Mثىنٌٞٛ ىيفطٌ ٗثىٜ ٝعٌن دجىغَه ثىفطٌٛ 

َْٗٝٚ عْوٕج دجىنجىحovenMٗثىيٛ قو ٝنُ٘ ٍفنل  Plectenchymaٖٝذٔ ثىٞفجةٌ ثىنبلٝج ثىْذجصٞز 

seudoparenchyma P  َْٚٝ ثٗ ٝنُ٘ غٌٞ ٍفنل عْوٕجrosenchyma P  ٌٛٗصقش ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىغَه ثىفط

ٗٝنُ٘ ثىغَه  ubstratumS َْٗٝ٘ ثىغَه ثىفطٌٛ عيٚ ٠ّٗ ثىَْ٘ َٝغو ق٘ثً ثىفطٌ, صْوًػ ثغيخ ثىفطٌٝجس 

ٗ ٗثىضغيٝز ٗ ثىضْفِ ٗثىٌٖٞ ٗثىضٜ صٌٞ ثالٍضٚجٗ ثىفطٌٛ ٕ٘ ثىَْؤٗه عِ ؽَٞع ثىعَيٞجس ثىقٞ٘ٝز فٜ ثىفطٌ

فٜ دعٜ ثالفٞجُ ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ غٌٞ ٍيُ٘ ٗٝٚطذغ فْخ ٠ّٗ  ٗثىَْ٘ ٗصنِ٘ٝ ثىضٌثمٞخ ثىضنجعٌٝز . ثإلمٌثػ

ثىَْ٘ ثال ثّٔ فٜ دعٜ ثىفطٌٝجس ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ىٛ ثى٘ثُ ٍََٞر فٌَثء , ٙفٌثء , ّ٘هثء , ًٍقجء ٗ مٌٞثء 

َّ٘ٗغٌٕٞج ٗصضنُ٘ ٕيٓ ثىٚذغجس فٜ ٍْطقز ؽوثً ثىنيٞز ثٛ ثُ ؽوثً ثىني ٞز ٕ٘ ثىيٛ ٝظٌٖ ىُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ , ثُ

ثٗ ثّٔ قو    Branchedٗقو ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٍضفٌا .   Apical growthثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٝنُ٘ ٍِ ثىْ٘ا ثىقَٜ 

ٝقٌْ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثىٚ ّ٘عِٞ فْخ ٗؽ٘ه ثىق٘ثؽَ ثٗ عوً. دًٚ٘ر عجٍز    non branchedٝنُ٘ غٌٞ ٍضفٌا 

-ٗؽ٘هٕج ٕٜٗ  

a)  خٛظ فطش٘ غٛش يمغىAseptate hypha    :-   َٗفٜ ٕيث ثىْ٘ا ال ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٍقٌْ دق٘ثؽ

petate S  ٛ٘دو صنُ٘ دٖنو ٍوٍؼ ميoenocytic C  ٗىنِ ّؾو ثّٔ فٜ  ثى ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ عوٝو ثالّ٘ٝز

ٝنُ٘ ىعور ثّذجح  دعٜ ثالفٞجُ ٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثىَوٍؼ مي٘ٝج دعٜ ثىق٘ثؽَ فٜ دعٜ ثالٍجمِ ٗىىل

ٕٗيث  ٍْٖج عْوٍج ٝذوث ثىفطٌ دضنِ٘ٝ ثىضٌثمٞخ ثىضنجعٌٝز , ٗعْوٍج ٝقً٘ دعَه ثىَْجٟ  ثىضٜ صعٌٝش ىيًٌٞ

 ثىْ٘ا ٍِ ثىق٘ثؽَ صنُ٘ فجقور ىيغق٘ح .

b)  خٛظ فطش٘ يمغىpetate hypha S  :-   َٕٗيث ثىْ٘ا ٍِ ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٝنُ٘ فٖٞج ثىن٠ٞ ٍقٌْ دق٘ثؽ ,

ثىضٜ صَغو مبلٝج ٗثىضٜ قو صنُ٘ egments Sثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثىٚ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىقطع  petateS ٝقٌْ ثىقجؽَ

ٗصنُ٘ ٕيٓ ثىق٘ثؽَ ىثس ٍ٘قع عٌٜٝ ّٗجهًث ٍج صنُ٘ ٍجةيز ثٗ ٟ٘ىٞز . ثُ ثفجهٝز ثٗ عْجةٞز ثٗ ٍضعوهر ثالّ٘ٝز

ثُ ثىفٚو دِٞ مبلٝج ثىن٠ٞ مَج ٗؽ٘ه ثىق٘ثؽَ فٜ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٝ٘فٌ هعجٍز ٍٞنجّٞنٞز ىين٠ٞ ثىفطٌٛ 

ٍَج َْٝـ دعَيٞز ًٌٍٗ ثىَ٘ثه ٗثىعْجٌٙ ثىغيثةٞز  فٖٞجثىفطٌٛ د٘ثّطز ثىق٘ثؽَ ال ٝنُ٘ مجٍبل ى٘ؽ٘ه ثىغق٘ح 

.ٗثّضقجىٖج 
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شكم ٕٚضح انخٛظ انفطش٘ انًمغى ٔانخٛظ انفطش٘ غٛش انًمغى )يذيح خهٕ٘(

epta Srigin of Oيُشأ انحٕاخض 

صذوث ثىق٘ثؽَ فٜ ثىضنُ٘ عْو ثىَْ٘ ثىقَٜ ٗصنُ٘ ثىنيٞز ثىؾوٝور ٗٝضنُ٘ ثىقجؽَ دٖنو فيقز هثميٞز ثّذ٘دٞز صذوث   

دجىَْ٘ ثىٚ ثىوثمو دجصؾجٓ ثىؾٖز ثالمٌٙ فٞظ صذوث ثقطجً ثىغق٘ح دجالمضَثه ٍع ثىَٝجهر ثىعٌٝٞز ىيقجؽَ ىٞنُ٘ فٜ 

ٍَج َْٝـ ٚ دعٜ ثىغق٘ح ثىٚغٌٞر ٍ٘ؽ٘هر هثمو ٕيث ثىقجؽَ , ثال ثّٔ صذق  Septumثىْٖجٝز ؽوثً عٌٜٝ ثٗ فجؽَ

دجّضٌَثً ًٌٍٗ ثىْجٝض٘دبلًٍ ٍِ ميٞز ثىٚ ثمٌٙ ٗصنُ٘ ثىغق٘ح فٜ دعٜ ثىفطٌٝجس ثمغٌ صعقٞوث مَج فٜ ثىفطٌٝجس 

ٗثىضٜ صعطٜ ىيغقخ ٍظٌٖ ٖٝذٔ ثىنجُ ٗصَْٚ ٕيٓ ثىغق٘ح دجٌّ  wollen rim Sثىذجٍٝوٝز ثى صنُ٘ فجفز ثىغقخ ٍْضفنز 

Dolipore  

انزشكٛت انزٙ ٚكَٕٓب انغضل انفطش٘ 

-ٝنُ٘ ثىغَه ثىفطٌٛ دعٜ ثىضٌثمٞخ ثىؾْوٝز ٗثىضٜ صضَِٞ  

a)  انحشٛخ انثًشٚخtroma S :- ًعذجًر عِ ّْٞؼ فٖ٘ٛ ٖٝذٔ ثىّ٘جهر ٝ٘ؽو دوثميٖج ٗعيٚ ّطقٔ ثالؽْج ٜٕٗ

ثىغٌَٝز .
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b)  ٘اندغى انحدشclerotium S  :-  ٚعذجًر عِ ّْٞؼ ٍضٚيخ ٙنٌٛ َٝغو ًٟ٘ث صنجعٌٝج ّجمْج ىٔ ثىقوًر عي

 ؽوٝو عْو ٍٗثه ثىظٌٗن غٌٞ ثىَبلةَز .ثالّذجس ٗصنِ٘ٝ فطٌ 

c)  ٙانحبيم انجٕغSporophore  :-  . عذجًر عِ صٌمٞخ ٝقَو عيٚ ّطقٔ ف٘ثفع ثىق٘ثٍو ثىذ٘غٞز ٕ٘ٗ

شكم ٕٚضح انحشٛخ انثًشٚخ 

  The cell wallاندذاس انخهٕ٘  -2

ٝنضيف صٌمٞخ ثىؾوثً ثىني٘ٛ دجمضبلن ثىَؾجٍٞع ثىفطٌٝز ٗفضٚ ٝنضيف دِٞ ثالّ٘ثا ثىضٜ صع٘ه ثىٚ ّفِ ثىؾِْ    

ٗٝضفىف دٖنو ثّجّٜ ٍِ ثىنجٝضِٞ  lake of celluloseٗىنِ دٖنو عجً ٝفضقو ثىؾوثً ثىني٘ٛ فٜ ثىفطٌٝجس ىيْيٞيٍ٘

Chitin   54 ٕٗ٘ ال ٖٝذٔ صٌمٞذٞج ثىنجٝضِٞ ثىيٛ ٝ٘ؽو فٜ ثىقٌٖثس . ٗصنُ٘ ثىٚٞغز ثىنَٞٞجةٞز ىينجٝضِٞ دٖنوH 22( C 

N) 21O 4N  ٜٗثظٌٖس هًثّز ثىؾوثً ثىني٘ٛ صقش ثىَؾٌٖ ثالىنضٌّٜٗ ثّٔ ٝضجىف ٍِ عور ٟذقجس ٍِ ثىيٞٞفجس ٗثىض

  nonىيٞٞفجس ثىنجٝضْٞٞز ص٘ؽو دعٜ ثىَ٘ثه ثىغٌٞ ىٞفٞز صضٌصخ دٖنو ٍ٘ثٍٛ ىْطـ ثىؾوثً ثىني٘ٛ دجالٝجفز ثىٚ ٕيٓ ث

fibrillar material   . ثال ٗثىضٜ صضجىف دٖنو ثّجّٜ ٍِ ثىْنٌٝجس ثىَضعوهر , ٗدعٜ ثىذٌٗصْٞجس ٗثالفَجٛ ثىوْٕٞز

ٗؽ٘ه ثىْيْيٍ٘ فٜ دعٜ ثىَؾجٍٞع ثىفطٌٝز دجالٝجثُ ٗؽ٘ه ثىنجٝضِٞ مَنُ٘ ثّجّٜ ىيؾوثً ثىني٘ٛ   فز ثىٚ ال َْٝع ٍِ

ٌٍمذجس ثمٌٙ مجىني٘مجُ ٗثىنٞضّ٘جُ ٗثىذنضِٞ .
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lagella in fungus Fاالعٕاط فٙ انفطشٚبد  -3

صعضذٌ ثالّ٘ثٟ ٍِ ثىٚفجس ثىضْٚٞفٞز ثىََٖز ىَج فٖٞج ٍِ صْ٘ا ٗثّع ثال ثُ ٗؽ٘ه ثالّ٘ثٟ ٝقضٌٚ عيٚ   

ثىفطٌٝجس ثىَجةٞز ٗثىفطٌٝجس ثىضٜ صعٞٔ فٜ ثىذٞتجس ثىٌٟذز ثٍج دجىْْذز ىيفطٌٝجس ثىٌثقٞز مجىفطٌٝجس ثىنْْٞٞز 

ضٌمٞذز ىيْٟ٘ فٖ٘ ٝضنُ٘ ٍِ ٍْطقز ٌٍمَٝز عذجًر عِٗثىذجٍٝوٝز ٗثىْجقٚز صنُ٘ فجقور ىبلّ٘ثٟ . ٗدجىْْذز ىيْجفٞز ثى

ٗٝضَقً٘ ف٘ه ٗثىيٛ ٝضفىف ٍِ أّذِ٘ٝٞ xonemeA ثىَقً٘ٗثىيٛ َٝغو  xial filament Aعَ٘هٛ َْٝٚ م٠ٞ 

ٍِ صْعز ثىٞجن ثٗ ثّجدٞخ . ٗصنُ٘ ثالّ٘ثٟ دجٕنجه ٗفٜ ثىَقطع ثىعٌٜٝ ىيْٟ٘ ٝضفىف غبلن عْجةٜ ثىطذقز ثىَقً٘ 

 -ٍنضيفز ٕٜٗ  

a)  انغٕط االيهظhiplash flagellumW :-  ْٟٕ٘ٗيث ثىْ٘ا ٍِ ثالّ٘ثٟ ٝنُ٘ ّطقٔ ثٍيِ ثال ثُ ّٖجٝز ثى

قو صنُ٘ فجٗٝز عيٚ قطعز ٌٟفٞز صٖذٔ ثىٖ٘مز ثٗ قو صنُ٘ ىثس ٌٟن فجه 

b)  ٙانغٕط انشٚشinsel flagellum T :-  عيٚ ؽجّذٜ ثىْٟ٘ ٍَج ٝعطٞٔ ٍظٌٖ ٗٝنُ٘ فجٗٛ عيٚ ٕعٌٞثس

ٖٝذٔ ثىٌٝٔ 

ثٕاؽشكم ٕٚضح انزُٕع فٙ اشكبل ٔيٕالغ االعٕاط ػهٗ اال
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eproductionRانزكبثش  -4

ٝنُ٘ ثىضنجعٌ فٜ ثىفطٌٝجس عيٚ عبلط ثّ٘ثا ٕٜٗ ثىضنجعٌ ثىنٌٞٛ ٗثىضنجعٌ ثىبلؽْْٜ ٗثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٗمَج ّْ٘ٝـ 

 -ثهّجٓ  

egetative reproductionVانزكبثش انخضش٘  -1

-ثىضجىٞز  ٗٝضَِٞ ثالّ٘ثا 

a.  انزدضءragmentation F

ٗٝقوط ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ ثىنٌٞٛ فٜ ثىفطٌٝجس ثىنٞطٞز ثىث ٝضؾَأ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثىٚ ثؽَثء ٗىنو ؽَء 

ثىقجديٞز عيٚ ثىَْ٘ ٗصنِ٘ٝ م٠ٞ فطٌٛ ؽوٝو ٗقو ٝقوط ثىضؾَء دْذخ ع٘ثٍو مجًؽٞز ثٍج عْوٍج ٝيؾج ثىفطٌ ثىٚ 

ثٗ ثىذ٘  ثىَفٚيٜ   oidiumيث ثىنبلٝج ثىضؾَء ىثصٞج فٞقً٘ دفٚو مبلٝج ٍضنجٍيز عِ ثىغَه ثىفطٌٛ صَْٚ ٕ

arthrospore   ٗفٜ فجالس ثمٌٙ ٝقً٘ ثىفطٌ دجفجٟز ثىنبلٝج قذو ثّفٚجىٖج دغبلن َّٞل ٗفٜ ٕيٓ ثىقجىز

ٗصضََٞ ثىفطٌٝجس ثىَْضؾز ىيذ٘  ثىنبلٍٞوٝز   chlamydosporeصَْٚ ثىنبلٝج ثىَْفٚيز دجالد٘ث  ثىنبلٍٞوٝز 

.ىعور ّْ٘ثس دقوًصٖج عيٚ ثىذقجء فٜ ثىضٌدز 

arthrospores شكم ٕٚضح انزدضء ٔركٌٕ

      chlamydosporeشكم ٕٚضح انزدضء ٔركٌٕ 
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b.  االَشطبسission F 

ثى صْقٌْ ثىنيٞز ثالٍٞز ثىٚ مجىنَجةٌ َٝنِ ٍبلفظز ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ ثىنٌٞٛ فٜ ثىفطٌٝجس ثفجهٝز ثىنيٞز 

ميٞضِٞ دْ٘ٝضِٞ ؽوٝوصِٞ ٍِ مبله صنُ٘ صنٌٚ فٜ ٠ّٗ ثىنيٞز ثالٍٞز ٝذوث ٍِ ثىنجًػ َٗٝضو ثىضنٌٚ ثىٚ 

ٍِ مبله صنُ٘ ؽوثً فجٙو دَْٖٞج .هثمو ثىنيٞز ثىٚ ثُ ٝفٚو ثىنيٞز ثىٚ ميٞضِٞ ؽوٝوصِٞ 

شكم ٕٚضح االَشطبس فٙ انفطشٚبد احبدٚخ انخهٛخ 

c. ػى انزجشudding B

ثٝٞج ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ ٝ٘ػ فٜ ثىفطٌٝجس ثفجهٝز ثىنيٞز ثى صذٌٍ قطعز ٍِ ثىذٌٗص٘دبلًٍ ٍِ مبله عقخ فٜ 

ؽوثً ثىنيٞز ثالٍٞز ٍنّ٘ج دٌعَج ٗفٜ ّفِ ثى٘قش صذوأ ّ٘ثر ثىنيٞز ثالٍٞز دجالّقْجً ٗصذقٚ ثفوٙ ثىْ٘ثصِٞ هثمو 

 ثىٚ ثىنيٞز ثىذٌعَٞز  ثىؾوٝور .ثىنيٞز ثالٍٞز دَْٞج صْضقو ثىْ٘ثر ثالمٌٙ 

شكم ٕٚضح انزجشػى فٙ انفطشٚبد احبدٚخ انخهٛخ
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sexual reproductionAانزكبثش انالخُغٙ  -2

صْضؼ ثىفطٌٝجس عوه مذٌٞ ٍِ ثىنبلٝج ثىضنجعٌٝز )ثد٘ث  + مّ٘ٞوثس( ثىضٜ صنضيف فَٞج دْٖٞج ٍِ فٞظ ثىيُ٘

ٗثىقؾٌ ٗثىٖنو ٗمطٌٝقز صنْٖ٘ٝج ٌٟٗٝقز فَيٖج ٕٜٗ ٍَٖز فٜ عَيٞز ثىضْٚٞف ٗدٖنو عجً صقٌْ ٕيٓ ثىنبلٝج 

 -ثىضنجعٌٝز ثىٚ ّ٘عِٞ ٕٜٗ  

a.   ركٍٕٚ االثٕاؽ انحبفظٛخformation sporeso porangiS 

صعٌن دجىقجفظز ثىذ٘غٞز عيذز ثٗ فجفظز صْضؼ ثالد٘ث  دنَٞجس ٗدجعوثه مذٌٞر ٗصضنُ٘ هثمو 

porangium S  ٜثى ْٝضفل ثىقجٍو ثىذ٘غporangiophora S  ثٍج دٖنو ٌٟفٜ ثٗ دْٜٞ ىضنُ٘ فجفظز

فٞضؾَأ ثىذٌٗص٘دبلًٍ ثىٚ  عوٝو ثالّ٘ٝزدٌٗص٘دبلًٍ د٘غٞز ٍقجٟز دغٖجء ًقٞ  صقض٘ٛ دوثميٖج عيٚ 

ثؽَثء ٗفٞور ثالّ٘ٝز ىٞنُ٘ فَٞج دعو ثالد٘ث  ثىقجفظٞز , ٗصنُ٘ ٕيٓ ثالد٘ث  ثٍج ٍضقٌمز فضَْٚ 

oospore Z  ٗثlanospore P  َْٚثٗ صنُ٘ ثالد٘ث  غٌٞ ٍضقٌمز فضplanospore A ُ٘ٗصن

ثىذ٘ث  ثىَضقٌمز ثٍج ىثس ّٟ٘ ٗثفو ثٗ ىثس ِّٟ٘ٞ ميىل صنضيف ثالد٘ث  فٜ عوه ثالّ٘ثٟ ٍٗ٘قعٖج 

ٗميىل قو ٝنُ٘ ثىْٟ٘ ثٍج ٍِ ثىْ٘ا ثالٍيِ ثّٗٗ٘عٖج فٖٜ قو صنُ٘ ثٍجٍٞز ثٗ ميفٞز ثٗ ؽجّذٞز ثىَ٘قع 

ثىٌٖٜٝ.

شكم ٕٚضح ركٍٕٚ االثٕاؽ انحبفظٛخ 
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b.  ركٍٕٚ انكَٕٛذادonidia formation C  

ٗثىنّ٘ٞوثس صنضيف عِ ثالد٘ث  دعوً صنّٖ٘ج هثمو ف٘ثفع ثٗ عيخ ثى ثُ ثىنّ٘ٞوثس صنُ٘ ٍعيقز ثٗ

 -ٗصقَو ثىنّ٘ٞوثس دٖنو ّبلّو دعور ٌٟا ٕٜٗ   onidiophora Cٍقَ٘ىز عيٚ ف٘ثٍو مّ٘ٞوٝز 

  انظفٛشح انكَٕٛذٚخynnema S

ٗفٖٞج صضقو ثىق٘ثٍو ثىنّ٘ٞوٝز عيٚ ٕٞتز عَ٘ه قجةٌ غٌٞ ٍقوه ثىَْ٘ ٗٝنُ٘ ٍ٘قع ثىنّ٘ٞوثس 

عيٚ ؽجّذٜ ثىقجٍو ٗصذقٚ ثىقَز مجىٞز ٍِ ثىنّ٘ٞوثس 

  انٕعبدح انكَٕٛذٚخonidiodochium C 

ٗفٖٞج صنُ٘ ثىق٘ثٍو ثىنّ٘ٞوٝز عيٚ ٕٞتز   porodochium Sٗصَْٚ ثٝٞج دجىّ٘جهر ثىذ٘غٞز 

ٗعٞقز ثالًصذجٟ  ّٗجهر صضٌمخ ٍِ قجعور فٖ٘ٝز صْذغ  ٍْٖج ثىق٘ثٍو ثىنّ٘ٞوٝز عَ٘هٝج ٗصنُ٘

ٍع دعٖٞج 

  انكًٕٚخ انكَٕٛذٚخcervulus A 

خ ٗصضفىف ٍِ فجٍو مّ٘ٞوٛ ٌٍمخ َٝغو ٍؾَ٘عز ٍِ ثىق٘ثٍو ثىنّ٘ٞوٝز ثىقٌٚٞر ٗثىضٜ صضٌص

يٚ قجعور فٖ٘ٝز دًٚ٘ر عَ٘هٝز ع

  انجكُٛذحycnidium P 

عذجًر عِ ف٘ثٍو مّ٘ٞوٝز ص٘ؽو هثمو صٌمٞخ مٌٗٛ ثٗ قجًًٗٛ ٍقجٟ دْْٞؼ دجًّنَٜٞ مجىح 

)ٍفنل( ٍٗذطِ ٍِ ثىوثمو دق٘ثٍو مّ٘ٞوٝز قٌٚٞر ٗقو صنُ٘ ثىذنْٞور ٍغيقز ٍِ ثالعيٚ ثٗ

ٍفض٘فز . 

شكم ٕٚضح انكَٕٛذاد ٔانحٕايم انكَٕٛذٚخ
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شكم ٕٚضح االشكبل انزٙ ركَٕٓب انحٕايم انكَٕٛذٚخ ٔانطشق انزٙ رحًم ثٓب انكَٕٛذاد ػهٗ

انحبيم انكَٕٛذ٘ 
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exual reproduction Sانزكبثش اندُغٙ  -3

ٝضَِٞ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ عبلط ٌٍثفو أّجّٞز صذوأ ٍِ ثصقجه ثالٍٖجػ ثىٚ صنِ٘ٝ ثىذٞٞز ثىَنٚذز ثٗ ثىبلققز 

- ٕٗيٓ ثىٌَثفو ٕٜ 

  ٍٍٜثالّوٍجػ ثىذبلlasmogamy P  ٗٝقوط ثالّوٍجػ ثىذبلٍٍٜ دعو ثصقجه ثالٍٖجػ ثالفجهٝز ثىَؾَ٘عز

 ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز 

  ْٛٗ٘ثالّوٍجػ ثىaryogamy K ُ٘ٗٝقوط ٍذجٌٕصج دعو فٚ٘ه ثالّوٍجػ ثىذبلٍٍٜ ثى صضقو ثالّ٘ٝز ىضن

ّ٘ثر ٗثفور عْجةٞز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز .

 ثالّقْجً ثالمضَثى ٜeiosisM . ٗٝقوط ىغٌٛ صنِ٘ٝ ثالٍٖجػ ثالفجهٝز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز

ٗثىضٜ صنُ٘ ثٍج ف٘ثفع   ametangia Gهثمو ف٘ثفع مجٙز صَْٚ دجىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز  ametes Gصضنُ٘ ثالٍٖجػ 

ٗال َٝنِ صََٞ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ثالّغ٘ٝز عِ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ثىيمٌٝز ثٗ صنُ٘  sogametangia Iٍٖٞؾٞز ٍضَجعيز 

ٗفٖٞج صنُ٘ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ثىيمٌٝز ٍضََٞر عِ ثىق٘ثفع  eterogametania Hف٘ثفع ٍٖٞؾٞز غٌٞ ٍضَجعيز 

 -. ٗٝقوط ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ثىفطٌٝجس دعور ٌٟا ٕٜ  ثىَٖٞؾٞز ثالّغ٘ٝز 

a)  انًزحشكخ رضأج االيشبجlanogametic conjugation P

ٗٝقوط ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ فٜ ثىفطٌٝجس ثىَجةٞز الُ ثالٍٖجػ صنُ٘ ٍِ ثىْ٘ا ثىْجدـ )ٍضقٌمز( ثٗ قو ٝقوط 

فٜ ثالّ٘ثا ثىطفٞيٞز ثى ٝ٘فٌ ثىعٌٚٞ ثىني٘ٛ ىيْذجصجس ثى٠ّ٘ ثىبلًٍ ىضقٌك ثالٍٖجػ , ٗقو صنُ٘ ثالٍٖجػ ٍِ

ٗثىضٜ صنضيف فٜ ثىقؾٌ ٗثىٖنو . nisogamus Aثٗ ٍِ ثىْ٘ا غٌٞ ثىَضٖجدٖٔ   sogamus Iثىْ٘ا ثىَضٖجدٖٔ 

b)  راليظ انحٕافظ انًشٛدٛخametangial contact G

ٗفٜ ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ صضبلقٚ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ٗصْضقو ثالٍٖجػ ٍِ ثىقجفظز ثىيمٌٝز ثىٚ ثىقجفظز ثالّغ٘ٝز 

ٗٝقوط ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ فٜ  ertilization tube Fعِ ٌٟٝ  صنِ٘ٝ ثّذ٘ح َْٝٚ دجّذ٘ح ثالمٚجح 

ثىفطٌٝجس غٌٞ ثىَجةٞز ثى ثُ ثالٍٖجػ صنُ٘ ٍِ ثىْ٘ا غٌٞ ثىَضقٌك .

c)  رضأج انحٕافظ انًشٛدٛخametangial conjugation G 

ٗفٜ ٕيٓ ثىقجىز صيضقٜ ثىنٟٞ٘ ثىقجٗٝز عيٚ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ٗٝضقيو ثىقجؽَ دِٞ ثىقجفظضِٞ ْٗٝضؼ عِ ىىل 

ygospore Zصنُ٘ ثىذ٘  ثىبلققٜ 

d)  ٘االلزشاٌ انجزٚشpermatization S

  spermatiaٗفٜ ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ صض٘ىو مبلٝج ٙغٌٞر ثفجهٝز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز صَْٚ دجىذيٌٝثس 

ٗصنُ٘ ثفجهٝز ثىْ٘ثر ثىضٜ صْضقو عِ ٌٟٝ  ثىَجء ثٗ ثىٌٝجؿ ثٗ ثىقٌٖثس ٗصيضٚ  دؾوثً ثىقجفظز ثىَٖٞؾٞز 

عِ ٌٟٝ  م٠ٞ ٗصْضقو ثىذيٌٝثس   receptive hyphaeثالّغ٘ٝز ثىضٜ صقض٘ٛ عيٚ م٠ٞ فطٌٛ ٍْضقذو َْٝٚ 

 ثالّضقذجه ثىٚ هثمو ثىقجفظز ثىَٖٞؾٞز ثالّغ٘ٝز .
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e)  ٘االلزشاٌ اندغذomatogamy S 

ٗٝقوط فٜ ثىفطٌٝجس ثىضٜ ال صقض٘ٛ عيٚ صٌثمٞخ صنجعٌٝز ٍضنٚٚز ثى ٝضٖجدل مٞطجُ فطٌٝجُ ٍع فعَٖٞج  

ٗفٜ ٍنجُ ثىضٖجدل صْضقو ثىْ٘ٙ ٗثىْجّٞض٘دبلًٍ ٗصضنُ٘ ثىبلققز ٕٗيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضنجعٌ ْٝعوً فٜ ثىفطٌٝجس 

 ثى٘ثٟتز 

ىؾْوٛ ٍِ ثىطٌا ثىَعقو ٗثىضٜ صقوط فٜ ٗٝعضذٌ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ّ٘ا ثالقضٌثُ ثىذيٌٝٛ ٗثىقضٌثُ ث

ثىفطٌٝجس ثىٌثقٞز .



17 
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 Method of nutritionطشٚمخ انزغزٚخ   -5

ثُ ثىفطٌٝجس ٕٜ أفٞجء فجقور ىينيً٘ٗفٞو فٖٜ ديىل ال صْضطٞع ْٙع غيثةٖج ىيث ٕٜ صقٚو عيٚ ثفضٞجؽجصٖج ٍِ 

 -ٞوًثس دجصذجا دعٜ ثىطٌا ٗثىضٜ َٝنِ صقَْٖٞج ثىٚ  ثىنجًدٕ٘

A -  انزطفمParasitism 

ِ صطفئ عيٚ ثالفٞجء ثالمٌٙ ثىضٜفٜ ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىضغيٝز ٝعضَو ثىفطٌ فٜ ثىقٚ٘ه عيٚ ثمي ثفضٞجؽجصٔ ثىغيثةٞز ٍ

َْٗٝ٘ ثىغَه ثىفطٌٛ ىيفطٌ ثىَضطفو مجًػ ثٗ هثمو ثىؾٌْ ثىقٜ )ثمغٌ ٕٞ٘عج (  hostثٗ ثىَٞٞف صَْٚ دجىعجةو 

ٝ٘ؽو ّ٘عجُ ٍِ ثىضطفو ثالٗه َْٝٚ دجىضطفو ثىنجًؽٜ  ٗدطذٞعز ثىقجه صنُ٘ ٍغو ٕيٓ ثىعبلقجس ٌٍٝٞز ىيعجةو.

Ectoparasitic   ٌٛفٜ ٕيث ثىْ٘ا َْٝ٘ ثىغَه ثىفط 

عيٚ ثىْطـ ثىنجًؽٜ ىيعجةو ٗٝقً٘ دجًّجه ٍَٚجصٔ

ثىٚ هثمو ثىنبلٝج الٍضٚجٗ ثىغيثء ٍِ مبله عقخ

.ؽوثً ثىنيٞز  مَج فٜ ثىٖنو ْٝجً ثىٚفقز  فٜ 

ثٍج ثىْ٘ا ثىغجّٜ ٍِ ثىضطفو فٖ٘ ثىضطفو ثىوثميٜ 

Endoparasitic  ثى صومو ٕٗ٘ ٝعضذٌ ثالمغٌ ٕٞ٘عج

ٗٝنُ٘مٟٞ٘ ثىفطٌ ثىٌََٛ ثىٚ هثمو ثىْْٞؼ ثىقٜ 

ثّضٖجً ثىنٟٞ٘ هثمو ّْٞؼ ثىعجةو عيٚ ٕنيِٞ ثالٗه 

ٝضٌ عِ ٌٟٝ  ثالّضٖجً ٍج دِٞ ثىنبلٝج ثٛ مبله 

فٜ ٕيث    Intercellularَْٗٝٚ ثىَْجفجس ثىذْٞٞز 

عذٌ ثألََّٝجسدعٜ  دئفٌثٍٝقً٘ ثىفطٌ  إىثىغٖجء ثىني٘ٛ  أٗثىْ٘ا َٝض٘ ثىفطٌ غيثةٔ عِ ٌٟٝف ؽوثً ثىنيٞز 

صعَو ٕيٓ ثىََْٝجس عيٚ ثىثدز ثىَ٘ثه ثىني٘ٝز ٍِٗ عٌ ثٍضٚجٖٙج عذٌ ؽوثً ثىنيٞز ثٗ ثىغٖجء  ثىغٖجء ثىذبلٍٍٜ

ثىغجّٜ فٞنُ٘ ثّضٖجً ثٍج ثىْ٘ا  .دَعْٚ ثها ثُ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ال ٝنُ٘ دضَجُ ٍع ّجٝض٘دبلًٍ مبلٝج ثىعجةو  ثىذبلٍٍٜ

ٗٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ   Intracellularٍِ مبله مبلٝج ثىعجةو َْٗٝٚ ٕيث ثىٖنو دجٌّ ثىنٟٞ٘ هثمو ّْٞؼ ثىعجةو 

. دضَجُ ٍذجٌٕ ٍع ّجٝض٘دبلًٍ ميٞز ثىعجةو ٗٝجمي ثىغيثء د٘ثّطز ثالّضٖجً ثىَذجٌٕ 

 umHaustori دعٜ ثىفطٌٝجس صنُ٘ دعٜ ثىضٌثمٞخ هثمو مبلٝج ثىعجةو ىغٌٛ ثالٍضٚجٗ صَْٚ دجىََٚجس 

دٖنو ثىََٚجس ٗص٘ؽو ٍْٖج ٍج ٝنُ٘ ٍضفٌا , دٞٞ٘ٛ , ٗغٌٕٞج ٍِ ثالٕنجه , ثىضٜ صنُ٘ ىثس ثٕنجه ٍنضيفز 

ّبلفظٖج فٜ ثٕنجه ثىََٚجس  , ٗصعضذٌ ثىضغٌٞثس ثىَظٌٖٝز ثىضٜٗثّع فٜ ثىفطٌٝجس ثىضٜ ٝنُ٘ صطفيٖج ثؽذجًٛ 

.ثفوٙ ثىٚفجس ثىضٜ ٝعضَو عيٖٞج فٜ ثىضْٚٞف 

Ectoparasitic يشكل يوضح التطفل الخارج 
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 A  - Intercellular hyphaٕنو ٝ٘ٝـ ٌٟٝقز ثّضٖجً ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز فٜ مبلٝج ثىعجةو 

  B-Intracellar hyphaثٍج 

ٕٜٗ  pligate parasitic fungi Oثُ ثىفطٌٝجس ىثس ثىَعٖٞز ثىضطفيٞز صقٌْ ثىٚ ّ٘عِٞ فطٌٝجس ثؽذجًٝز ثىضطفو 

صْضطٞع ثُ صعٞٔ دوُٗ ٗؽ٘ه ثىعجةو ثٍج ثىْ٘ا ثىغجّٜ ٍِ ثىفطٌٝجس فضضَغو دجىفطٌٝجس ثمضٞجًٝز ثىضطفو ال

acultative parasitic fungiF  صيل ثىفطٌٝجس ثىضٜ صْضطٞع ثُ صعٞٔ دجّجىٞخ ثمٌٙ عْو غٞجح ثىعجةو ٜٕٗ

. جىز ثىضطفو ٗعْو ع٘هر ثىعجةو ٍِ ؽوٝو صع٘ه ثىٚ ف

B -  انزشيىSaprophytic   

صضغيٙ ثىفطٌٝجس ًٍٞز ثىضغيٝز عيٚ ٍنضيف ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز مجىنٖخ ٗدقجٝج ثىْذجصجس ثٗ ثىقٞ٘ثّجس ٗغٌٕٞج ثى صقً٘

دجّضجػ ثالََّٝجس ثىضٜ صقيو ثى٠ّ٘ ثىغيثةٜ فٖٞج دعوٕج صعَو عيٚ ثٍضٚجٗ ٕيٓ ثىَ٘ثه دعو ثُ صق٘ىٖج ثىٚ ٍ٘ثه 

 Opligateٌٝجس ثىٌٍٞز ثؽذجًٝز ثىضٌٌٍ دْٞطز ْٖٝو ثٍضٚجٖٙج ٍِ قذو ثىفطٌ ميىل قو صنُ٘ ثىفط

saprophytic fungi  ًٛثىضٜ ال صْضطٞع ثُ صضغيٙ ثال عيٚ ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ثٍج ثىْ٘ا ثىغجّٜ فٞنُ٘ ثمضٞج ٜٕٗ

ْٕٗج صْضطٞع ثىفطٌٝجس ثُ صيؾف ثىٚ ثىَعٖٞز ثىضطفيٞز ثىٚ فِٞ ص٘فٌ    Facultative saprophytic fungiثىضٌٌٍ 

 ج ٍِ ؽوٝو . ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ىٖ

C -  انزكبفمSymbiosis   

ّ٘ا ٍِ ثىعبلقجس ثىضعجٖٝٞز ثٛ صذجهه ثىَْفع َٗٝنِ ٍبلفظضٖج دِٞ ثىفطٌ ٗدعٜ ثىْذجصجس ٕٗيث ٍج ٝعٌن دعبلقز  ٕ٘ٗ

ثٗ قو صضنُ٘ ٕيٓ ثىعبلقجس ثىضعجٖٝٞز دِٞ دعٜ ثىفطٌٝجس ٗدعٜ ثّ٘ثا  ycorrhiza Mفطٌ ثٗ ثىَجٝنً٘ثَٝث  -ؽيً 

ثى ٝعَو مو ٍِ ثىْذجس ٗثىطقجىخ )ثفٞجء ىثصٞز   ichens Lثٗ ثالْٕجس   ٗصَْٚ فْٖٞج دجالْٕز aelgA ثىطقجىخ 

ثىضغيٝز ( عيٚ ص٘فٌٞ ثىنجًدٕ٘ٞوًثس ىيفطٌ ٗثىيٛ ٝعضذٌ ثىَٚوً ثالّجّٜ ىينٌدُ٘ ثىٌَٖ فٜ ثّضٌَثً ثىفعجىٞجس 

. ثىقٞ٘ٝز ىيفطٌ 
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انفشق ثٍٛ انفطشٚبد ٔانطحبنت

FungiAlgae

صقض٘ٛ عيٚ ثىنيً٘ٗفٞو ٗٙذغجس ثمٌٙ صنُ٘ فجقور ىينيً٘ٗفٞو 

 heterotrophicغٌٞ ىثصٞز ثىضغيٝز ىيث صنُ٘ ٍضعوهر ثىضغيٝز 

 مجىضغيٝز ثىٌٍٞز ثٗ ثىضطفيٞز ثٗ صذجهه ثىَْفعز 

 autotrophicصنُ٘ ىثصٞز ثىضغيٝز 

ؽٌْ ثىفطٌ ٝنُ٘ عذجًر عِ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىنٟٞ٘ ثىضٜ صعٌن 

دجىغَه ثىفطٌٛ ٗال صنُ٘ مبلٝجٓ ٍضَجَٝر ٗصعضذٌ ثى٘فور 

ثىضٌمٞذز ىؾٌْ ثىفطٌ ٕ٘ ثىٖجٝفج ٗىِٞ ثىنيٞز 

ثىؾٌْ ٝنُ٘ ٍؤىف ٍِ مبلٝج ٍضَجَٝر ٗصعضذٌ ثىنيٞز 

ٕٜ ثى٘فور ثىضٌمٞذٞز فٜ ؽٌْ ثىطقيخ 

ٝضجىف ثىؾوثً ثىني٘ٛ دٖنو ثّجّٜ ٍِ ثىْيٞيٍ٘  chitinٝضجىف ثىؾوثً ثىني٘ٛ دًٚ٘ر ثّجّٞز ٍِ ثىنجٝضِٞ 

cellulose

  starchٝنَُ ثىغيثء دٖنو ّٖف   glycogenٝنَُ ثىغيثء دٖنو مبلٝن٘ؽِٞ ثٗ ّٖف فٞ٘ثّٜ 

ج فٜ ثالٍجمِ ثىضٜ ٝنُ٘ فٖٞج ثىٞ٘ء ٍض٘فٌ صَْ٘ عجهصصَْ٘ ثىفطٌٝجس فٜ ثالٍجمِ ثىَظيَز ثٗ قيٞيز ثالٝجءر 

َّ٘ ٗثّضٖجً ثىفطٌٝجس فٖٜ قو صنُ٘ ٟفٞيٞز  صنضيف ٍ٘ثِٟ

هثمو ثٗ مجًػ ثىؾٌْ ثىقٜ ّ٘ثء مجُ ّذجس ثٗ فٞ٘ثُ ٗصْذخ 

ديىل ثٌٍثٛ ٍنضيفز ثٗ ثّٖج قو صنُ٘ ٍضٌٍَز عيٚ ثىَ٘ثه 

ثىعٞ٘ٝز فٜ ثىضٌدز ثٗ ثىَٞجٓ 

ثىَجةٞز ثٗ ثىضٌح ثىٌٟذز ثٗصَْ٘ ثىطقجىخ فٜ ثىذٞتز 

ثّٖج صنُ٘ ٍيضٚقز عيٚ دعٜ ثىْط٘ؿ ثىقٞز ثٗ غٌٞ

ثىقٞز ّٗجهًث ٍج صض٘ثؽو هثمو ثىؾٌْ ثىقٜ .

ٝضؾٔ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ثىفطٌٝجس ّق٘ ثىذْجٟز ميَج ثٍهثه 

صطً٘ ثىفطٌ

ثٍهثه صطً٘ ثىطقيخ َٝهثه ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ صعقٞوث ميَج
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Classification of fungusرصُٛف انفطشٚبد 

فٖ٘ ٝضغٌٞ ٍِ ٗقش قوٝغز صْٚٞف ثىفطٌٝجس ٍِ ثىعيً٘ ثىَضؾوه ثىضٜ صضطً٘ دضطً٘ ثىَعٌفز ٗظًٖ٘ ثىضقْٞجس ثى إُ

عيٚ ثّٔ ثىعيٌ ثىيٛ ٝعْٚ د٘ٝع ثىنجةْجس ثىقٞز َِٝ ٍؾجٍٞع ٍقوهر   Toxonomyػهى رصُٛف  عٌنٗٝ  ثىٚ ثمٌ 

دجالعضَجه عيٚ ّظجً صْٚٞفٜ ٍعِٞ ٗثِّ صْٚٞفٞز مجٙز مجىضٖجدٔ ثىَظٌٖٛ ثٗ ثىفْيؾٜ ثٗ ثىً٘ثعٜ ٗغٌٕٞج ٍِ 

ثىٚفجس ثىضٜ صنُ٘ ٍٖضٌمز َِٝ ثىَؾَ٘عز ثى٘ثفور . 

-ٗثىضٜ صضَِٞمجُ صْٚٞف ثىفطٌٝجس فٜ دجها ثالٌٍ ٝعضَو عيٚ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز 

a)  ٌٟٛٞذٞعز ثىطً٘ ثىنsomatic phase  . ٌْثىث مجُ ثفجهٛ ثىنيٞز ثٗ مٞطٜ ٍقٌْ ثٗ غٌٞ ٍق

b)  صٌصٞذٖج ثٕنجه ثالد٘ث  ثىبلؽْْٞز ثٗ ثىنّ٘ٞوثس , ثىث مجّش ثالد٘ث  ٍضقٌمز ثٗ غٌٞ ٍضقٌمز ٗعوهٕج ٌٟٗا

هثمو ثىقجفظز ثٗ ٟذٞعز ثىْبلّو ثصٜ صنّٖ٘ج دجىْْذز ىينّ٘ٞوثس فٞبل عِ ثىٚفجس ثىنجٙز دجالّ٘ثٟ 

مجىَ٘قع ٗثىعوه ٗثىٖنو .

c)  ٕنو ثىقجفظز ثىذ٘غٞز.

d)  ٟذٞعز هًٗر ثىقٞجر ٍِ فٞظ مّٖ٘ج ثفجهٝز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز ثٗ عْجةٞز ثٗ مبلَٕج.

e)  ْْٜثىفطٌٝجس ثىضٜ ىٌ ٝضٌ صقوٝو ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٖٞج دجىفطٌٝجس ثىْجقٚزٗصَْٗؽ٘ه ثٗ غٞجح ثىطً٘ ثىؾ ٚ 

Deuteromycota  ٗثImperfect fungi .

ثىٚ  2316ثى ثٕجً فٜ مضجدٔ ثىيٛ ٙوً عجً  Bauhinٗٝعضقو ثُ ثٗه ٍِ فجٗه صْٚٞف ثىفطٌٝجس ثىعجىٌ دٕٞ٘جُ 

فٜ  ثىَظٌٖٝز ّ٘ا ٍِ ثىفطٌٝجس ٗثىيٛ ثعضَو دٖنو ثّجّٜ عيٚ ٟذٞعز ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٗثىضغجٌٝثس 255ٗؽ٘ه 

ٗدضطً٘ ثىعيً٘ ٗثىضقْٞجس ثالفٞجةٞز ثٝٞفش ثىٚ ثىٚفجس ثىَٖجً ثىٖٞج ثعبلٓ ٗثىَََٞثس ثىعجٍز ىيفطٌٝجس  .ثالد٘ث 

ًثس ثىضٜ ٝعضَو عيٖٞج فٜ صجمٞو ثىضٖنٞ٘ ثٗال ٍٗعٌفز ثىعبلقجس ثىضطً٘ٝز دِٞ ثالّ٘ثا عجّٞج ٍٍِٗؾَ٘عز ٍِ ثالمضذج

 -ٕيٓ ثىضقْٞجس ٕٜ  

a) ـ ىصقيٞو صضجدع ثDNA   ٗrDNA 

b)  هًثّز صضجدع ثىذٌٗصْٞجس 

c) ٍٓضجدعز ثىَْ٘ ثىضطً٘ٛ دجالّضْجه عيٚ ثىَعطٞجس ثعبل

 تصنیف الفطریات
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 يشاحم انزصُٛف 

-ٌٍثفو ثّجّٞز ٕٜٗ  صٌَ ثٛ عَيٞز صْٚٞف دجًدع 

ٕٗ٘ ثٗه ٍضطيخ فٜ عَيٞز ثىضْٚٞف ٗٝعْٜ ىمٌ مو ثىٚفجس ىثس ثالّجُ -   Descriptionانٕصف  .1

ثىً٘ثعٜ ثىضٜ َٝضينٖج ثىفطٌ )ٍج ثىَقٚ٘ه دجىٚفجس ىثس ثالّجُ ثىً٘ثعٜ ؟( ٗثىضٜ صَٖو ثىن٘ثٗ ثىَظٌٖٝز , 

ثىََثٝج ثىفْيؾٞز ٗ ثىذٞتٞز .

ٗصعْٜ ىمٌ ثىٚفجس ثىضٜ صََٞ فطٌ ٍعِٞ عِ ثىفطٌٝجس ثىَٖجدٖز ثالمٌٙ . ْٕٗج  -  Diagnosesانزشخٛص  .2

ٝضٌ ٍضجدعز ثىٚفجس ىثس ثالَٕٞز ثىضٜ َٝنِ ثُ ٖٝضٌك ثٗ ٝنضيف فٖٞج ثىفطٌ ٍع ثىفطٌٝجس ثىقٌٝذز .

ٗصقوٝو ٕيٓ  -  Namingانزغًٛخ  .3 ٕٗ٘ ثعطجء ثٌّ ىَؾَ٘عز ٍِ ثالفٌثه ثىضٜ صٖضٌك فٜ ٙفجس ٍََٞر

ثىيٛ ٝعْٜ قجصو ثىؾيً  Rhizoctoniaٗثمضٞجً ثالٌّ ثىَعذٌ عِ ثٌٕ ثىٚفجس ثىَََٞر ٍغو ثٌّ ثىفطٌ  ثىٚفجس

ٗصعْٜ قجصو ٗغٌٕٞج ٍِ ثالَّجء.  ktonosٗثىغجّٜ  ٗصعْٜ ؽيً   rhizaثى ٝضجىف ٕيث ثالٌّ ٍِ ٍقطعِٞ ثالٗه 

ثىفطٌٝجس ٗٝضطً٘ ٕيث ثالصؾجٓ ٍع ٗصٖون ثىٚ صقوٝو عبلقجس ثىقٌدٚ دِٞ -  hylogenyP  انًُٕ انزطٕس٘  .4

صطً٘ صقْذجس ثىذقظ ثىعيَٜ ثى ٝذوأ عيٚ ثّجُ ثىٚفجس ثىَٖضٌمز ٗثىَََٞر ٍِ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز ٗثىذٞتٞز 

ٗثىفْيؾٞز ٗثىنَٞٞجةٞز ٗٙ٘ال ثىٚ ثىضقْٞجس ثىؾَٝتٞز ٗصعضَو دجالّجُ عيٚ ثىضٌمٞخ ثىؾْٜٞ ٕٗ٘ ٍج ٝ٘فٌ ثىضقٌْٞ

ثىققٞقٜ فٜ ثى٘قش ثىقجىٜ .

انًشارت انزصُٛفٛخ

ٗثىضٜ صذوأ دجىََينز  ضَِٞ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىٌَثصخ ثىضْٚٞفٞز ٗثىضٜ صق٘ثعو ثىضقٌْٞ ثىَضذعز فٜ عيٌ ثىْذجس  إصذجاّٞضٌ 

ْق٘ ثىَ٘ٝـ فٜ ثىؾوٗه ثهّجٓ ٗصْضٖٜ دجىْ٘ا ٗصضٌصخ عيٚ ثىْق٘ ثى

انًمطغ االخٛش يٍ انًشرجخ انًشرجخ انزصُٛفٛخ

 kingdom  انًًهكخ    

-phylum mycotaانشؼجخ   

-phylum -Supmycotinaرحذ انشؼجخ    
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-class mycetes انصف        

-class-supmycetidae رحذ انصف      

-order          alesانشرجخ

-family aceae     انؼبئهخ   

ٚخضؼبٌ نمٕاػذ انزغًٛخ  genus       اندُظ 

انؼهًٛخ انثُبئٛخ 
 species    انُٕع  

ثُ ؽَٞع ثىٌَثصخ ثىضْٚٞفٞز ثعبلٓ صٖضٌك فَٞج دْٖٞج دٚفجس ٍٖضٌمز ٍغبل صضجىف ثىٖعذز ٍِ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىٚف٘ن ثىضٜ 

ٗٝعضذٌ ثىْ٘ا ثٙغٌ ٗفور صْٚٞفٞز صٖجدٔ ٙفجس ثىٖعذز ثىْجّٞز ٗىنِ صنضيف صيل ثىٚف٘ن فَٞج دْٖٞج دذعٜ ثىٚفجس 

ٕج فٜ ٙفجس ال ص٘ؽو فٜ دقٞز ثالفٌثه ْٕٗجك 2ٗدٖنو ٍذ٠ْ ٝعٌن عيٚ ثّٔ ٍؾَ٘عز ٍِ ثالفٌثه ثىضٜ صٖضٌك ٍع دع

 -ٌْٖٗٝٞ ثىٚ دعٜ ٍِ ٕيٓ ثىَفجٌٕٞ ٕٜٗ    species conceptعور صعجًٝف ىيْ٘ا ثٗ ٍفًٖ٘ ثىْ٘ا 

ٕٗ٘ ثىيٛ ْٝضْو عيٚ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز فق٠ ثى  -  species conceptorphological M يفٕٓو انُٕع انًظٓش٘ 

ٗؽ٘ه ٕيٓ ثىٚفجس ثىَضٖجدٔ ثّجّج فٜ ثالّضَجء ىٖيث ثىْ٘ا ٗىنِ ىْٞش ؽَٞع ثىٚفجس ثىَََٞر ىيْ٘ا صنُ٘ ٍؾضَعز  ٝعضذٌ

فٜ ثىْبلالس ثىَْضَٞز ىٖيث ثىْ٘ا ٕٗيث َٝغو ٍٖنيز صْٚٞفٞز مجٍْز .

ٗٝعٌن ثىْ٘ا فْخ ٕيث ثىَفًٖ٘ عيٚ ثّٔ ٍؾَ٘عز  -  Biological species concept يفٕٓو انُٕع انجٕٛنٕخٙ 

ٕٗيث ٍِ ثالفٌثه ثىضٜ صضَنِ ٍِ ثىضَثٗػ فَٞج دْٖٞج ثٗ ىوٖٝج ثىقوًر عيٚ ىىل ٗصنُ٘ ٍعَٗىز ؽْْٞج عِ ثالّ٘ثا ثالمٌٙ 

ٜ . ثىَفًٖ٘ ال َٝنِ ثّضنوثٍٔ دٖنو ٍطي  ٍع ثىفطٌٝجس دْذخ ٗؽ٘ه ثىضنجعٌ ثىبلؽْْ

ٕٗ٘ ٝعذٌ عِ ثىْ٘ا عيٚ ثّٔ ىىل ثىن٠ ثىَض٘ثًط  -  volutionary species concept Eيفٕٓو انُٕع انزطٕس٘ 

ٍِ ّيف ثىٚ ثمٌ ٕٗيث ثىضعٌٝف ٝٚعخ ثالّضفجهر ٍْٔ فٜ ثىضطذٞ  ثىعَيٜ .

ٗٝعٌن ْٕج ثىْ٘ا عيٚ ثّٔ  -   Phylogenetic species conceptٍفًٖ٘ ثىْ٘ا ثىَْضْو عيٚ ثىَْ٘ ثىضطً٘ٛ 

ٍؾَ٘عز ٍِ ثالفٌثه َٝضينُ٘ عبلقز ؽْٞٞز ٍٖضٌمز صضقوه د٘ثّطز صقيٞو ثىَْ٘ ثىضطً٘ٛ ٗقو ثٙذـ ٕيث ثىضعٌٝف ٕجةعج 

فٜ ثىفطٌٝجس دْذخ صّ٘ع ثّضنوثً ٌٟا مٖف ثىَْ٘ ثىضطً٘ٛ ٕٗيث ثىَفًٖ٘ ىضعٌٝف ثىْ٘ا ٍْجّخ ثمغٌ ٍِ غٌٞٓ

 دجالم٘ ىيفطٌٝجس ثىْجقٚز . 
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 لٕاػذ انزغًٛخ انؼهًٛخ 

 Binomial nameد٘ٝع ثِّ ثىضَْٞز ثىعيَٞز ٗثىضٜ صعٌن دجىضَْٞز ثىغْجةٞز  2206عجً   Lineusقجً ثىعجىٌ ىْٞجُٝ٘ 

ثى ثٕجً ثىٚ ثُ ثٌّ ثىْ٘ا َٝغو ٗٙفج ىيؾِْ ٗثىضٜ قو ٝنُ٘ َٝغو ٙفز ٍظٌٖٝز ثٗ ٙفز ٍََٞر ثمٌٙ ٗثّضٌَس مضجدز 

عجىٌ ّذجس ٗثقٌٗث ق٘ثعو ثىضَْٞز  205ثى ثؽضَع  2832دٖيث ثىٖنو ثىٚ عجً   sientific namesثالَّجء ثىعيَٞز 

( ٗثىضٜ صضICBNَِٞ)   International code of botanical nomenclatureثىعيَٞز ىيْذجصجس ٗثىضٜ صَْٚ 

 -ق٘ثعو ثىضَْٞز ٗثى٘ٙف ٌٕٟٖٗٗج ٗصعٌٝف ثىٚفجس ثىَعضَور ٗٝؾخ ثُ ٌٝثعٚ فٜ ثىضَْٞز ثىعيَٞز ثىْقجٟ ثىضجىٞز  

ٗثىَقطع ثىغجّٜ   Pythiumٝضفىف ثالٌّ ثىعيَٜ ٍِ ٍقطعِٞ ثى٘ه ٌٖٝٞ ثىٚ ثٌّ ثىؾِْ ٗٝذوأ دقٌن مذٌٞ  .2

 Pythium oligandrmٞنُ٘ ثٌّ ثىفطٌ ف oligandrumَٝغو ثٌّ ثىْ٘ا ٗٝذوأ  دقٌن ٙغٌٞ 

ٗثىث صعيً ىىل ٝنضخ ثالٌّ ثىعيَٜ  Pythium oligandrmثُ ٝنضخ ثالٌّ ثىعيَٜ دقٌٗن الصْٞٞز ٍجةيز ٍغو  .1

ٗفٜ ثى٘قش ثىقجٌٝ فضٚ ثىٌَثصخ ثىضْٚٞفٞز صنضخ دٖنو  oligandrm Pythiumٗٝ٘ٝع صقضٔ م٠ ٍغو 

ٍجةو فٜ دعٜ ثىَٚجهً .

ْٕٗج   Drechsler Pythium oligandrmٝنضخ ثٌّ ثىذجفظ ثٗ ثىذجفغِٞ ثىيِٝ ٗٙف٘ث ثىفطٌ الٗه ٌٍر ٍغو  .6

Drechsler  َٝغو ثٌّ ثىذجفظ ثىيٛ ثمضٖف ثىفطٌ ٗٗٙفٔ ٌّٖٗ ٗٗع  ىىل الٗه ٌٍر فٜ ٍؾيز عيَٞز ًْٙٞز

ٍضنٚٚز دعيٌ ثىفطٌٝجس .

  Perfect stageْٝضْو ثالٌّ ثىعيَٜ عيٚ ثىٚفجس ثالمغٌ عذجصج ثىضٜ ٝظٌٖٕج ثىطً٘ ثىؾْْٜ ثٗ ثىطً٘ ثىضجً  .4

ىنِ ىْٞش ؽَٞع ثىفطٌٝجس ٝظٌٖ فٖٞج ثىطً٘ ثىؾْْٜ ىيث   Teleomorphٗفٜ ٕيٓ ثىقجىز َْٝٚ ثالٌّ صجٍج ثٗ 

صذِٞ ثُ ىيفطٌ ثَِّٞ فٌٞؽـ ثّضنوثً ثٍج ثىث  Anamorphفٞنُ٘ ثالٌّ ثىعيَٜ ٍعضَوث عيٚ ثىطً٘ ثىبلؽْْٜ 

ثالٌّ ثىََغو ىيطً٘ ثىؾْْٜ 

  Pucciniaٌن ثٗ ثالًقجً ٍغو طٌٝجس دعو ثٌّ ىْ٘ا ٗؽ٘ه دعٜ ثالفَّجء ثىعيَٞز ىيفّبلفع فٜ دعٜ ثال .0

graminis A2  ٌٕٚٗيث ثىَنضA2   ٝقٚو دٔ ثٌّ ثىعَىزIsolate   ثىفطٌ ثىيٛ صٌ عَىز دًٚ٘ر ّقٞز ٕ٘ٗ
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َظبو رمغٛى انفطشٚبد 

ثُ ثىْظجً ثىَضذع فٜ صْٚٞف ثىفطٌٝجس دًٚ٘ر عجٍز )ٗىِٞ فق٠ ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز ( ٗثىيٛ ّضْضْو ثىٞٔ 

ٗثىيٛ ٝقٌ ثُ ثىفطٌٝجس ىثس ثٙ٘ه صطً٘ٝز  2113عجً   Alexopoulosثىَقجظٌثس ثىبلفقز ٕ٘ ّظجً 

ٍنضيفز ىنْٖج صؾضَع ىضٖنو ٍؾَ٘عز ٍضٌثدطز عيٚ ثّجُ ثىَظٌٖ ٗثَّجٟ ثىضغيٝز ٗثىذٞتز .

ٗفْخ ٕيث ثىضْٚٞف صٌٞ ثىفطٌٝجس عبلط ٍَجىٞل ٕٜٗ 

Protista -Kingdom :

ٌٝٞ ثًدع ٕعخ

صضََٞ ثىفطٌٝجس ثىعجةور ثىٚ ٕيٓ ثىََينز دنُ٘ ؽَْٖج 

ٗٝطي  Plasmodiumعذجًر عِ دبلٍٍ٘هًٝ٘

Slime moldsعيٖٞج صَْٞز ثالعفجُ ثىٖبلٍٞز 

Myxomycota -phylum :-1

Plasmodiophoromycota -phylum :-2

Acrasiomycota -phylum :-3

Dictyosteliomycota -phylum :-4

Stramenipila -Kingdom :

صٌٞ ٕيٓ ثىََينز عبلط ٕعخ 

صضََٞ فطٌٝجس ٕيٓ ثىََينز دجٍضبلك ثىضٌثمٞخ 

ثىضنجعٌٝز )ثٍٖجػ ثٗ ثد٘ث ( ىيْٟ٘ ثىٌٖٜٝ 

Oomycota -phylum :-1

Hyphochytriomycota -phylum :-2

Labyrnthulomycota -phylum :-3

Fungi -Kingdom :

صٌٞ ٕيٓ ثىََينز ّضز ٕعخ 

Chytridiomycota -phylum :-1

Neocallimastigomycota -phylum :-2

Blastocladiomycota -phylum :-3

Glomeromycota -phylum :-4

Ascomycota -phylum :-5

Basidiomycota -phylum :-6

 نظام تقسیم الفطریات
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: Protista -Kingdomيًهكخ انفطشٚبد االثزذائٛخ  

ثُ ؽٌْ ٕيٓ ثىفطٌٝجس ٝنُ٘ عذجًر عِ   Slime moldsصَْٚ أٝٞج ٕيٓ ثىفطٌٝجس دجٌّ ثالعفجُ ثىٖبلٍٞز 

دبلٍٍ٘هًٝ٘ ٗثىيٛ ٕ٘ عذجًر عِ مضيز دٌٗص٘دبلٍٍٞز مجىٞز ٍِ ثىؾوثً ٗعوٝور ثالّ٘ٝز ٝضغيٙ ثىفطٌ دطٌٝقز ثدضبلعٞز 

Phagocytosis  طٌٝز ٗىىل دْذخ ٕنيٖج ٌٟٗٝقز صغيٝضٖج ثال ثُ دعٜ ثىعيَجء ٝطي  عيٖٞج صَْٞز ثىقٞ٘ثّجس ثىف

ؽعو ثىعيَجء ٝٞعٕ٘ج َِٝ ٍَينز ثىفطٌٝجس ثال ثّٖج صعضذٌ َِٝ ثىفطٌٝجس هثمو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز صنْٖ٘ٝج ىبلد٘ث  

ثى٘ثٟتز 

 -انصفبد انؼبيخ :

* دعٜ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز صنُ٘ ىثس صغيٝز ًٍٞز ثى صض٘ثؽو عيٚ ثالمٖجح ثىَضعفْز ثىٌٟذز ٗثالًٗثا ٗثالغٚجُ

ثىَضْجقطز عيٚ ثالًٛ مَج ص٘ؽو عيٚ فٞبلس ثىقٞ٘ثّجس َٗٝنِ ثُ صض٘ثؽو فٜ ؽَٞع ثىذٞتجس ثىقجًر ثٗ ثىذجًهر . مَج 

ثٌٍثٝج ىيث ٕٜ ديىل صْذخ عيٚ ثىْذجصجس ز ٟفٞيٞز ثؽذجًٝز ص٘ؽو ٍؾَ٘عز ثمٌٙ ٍِ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز صنُ٘ ىثس صغيٝ

ثقضٚجهٝز مطٌر عيٚ ثىَقجٙٞو ثىْذجصٞز ثالقضٚجهٝز .

 .ثىذنضٌٝج ثٗ هقجة  ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز  دجىضٖجًثى صقً٘  Phagocytosisصضغيٙ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز دجالدضبلا ثىني٘ٛ * 

ٝز ًٍٞز ثال ثّٖج صْذخ ٌٍٛ ٝعٌن دجٌّ ثىعفِ ثىْنجٍٜ * دجىٌغٌ ٍِ مُ٘ دعٜ فطٌٝجس ٕيٓ ثىََينز ىثس صغي

Sooty mold  ٌثىيٛ ٝقوط دْذخ ثىَْ٘ ثىَفٌٟ ىٖيٓ ثىفطٌٝجس عيٚ ثًٗثا دعٜ ثىْذجصجس ٍغو ثىقَٞٞجس ٍَج ٝؤع

عيٚ عَيٞز ثىذْجء ثىٞ٘ةٜ ىيْذجس دْذخ صقيٞو ثالٝجءر .

 Plasmodiumانجالصيٕدٕٚو 

ٕ٘ عذجًر عِ مضيز دٌٗص٘دبلٍٍٞز عوٝور ثالّ٘ٝز عوَٝز ثىؾوثً ثىني٘ٛ ىِٞ ىيذبلٍٍ٘هًٝ٘ ٕنو ثٗ فؾٌ عجدش ٗٝنُ٘ 

قيٞيز ّجةيز صْْجح هثمبلٕج ثٍجمِ ثمغٌ مغجفز ؽٞبلصْٞٞز ثىق٘ثً عيٚ ٕٞتز قْ٘ثس ثٗ ٕذنز فجٗٛ عيٚ ٍْجٟ  ىثس مغجفز 

ٗٝظٌٖ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ دجى٘ثُ ٍنضيفز َٗٝنِ ثُ ٝضغٌٞ ىُ٘ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ فْخ صغٌٞٞ فَ٘ٝز   Veinsصَْٚ دجىعٌٗا 

ٗىُ٘ ثىَجهر ثىضٜ ٝضغيٙ عيٖٞج ثىفطٌ   pHثى٠ّ٘ 

إَاع انجالصيٕدٕٚو 

 neroplasmodiumPhaانجالصيٕدٕٚو انًشئٙ  -1

ٗفٞٔ ٝضفىف ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ٍِ ٕذنز ٍِ ثىعٌٗا ٗٝنُ٘ ثىذٌٗص٘دبلًٍ فذٞذٜ ٌٍةٜ َٝنِ ٍٖجٕور ثىقٌمز ثالّْٞجدٞز 

.  Physaralesثىنيفٞز ٗثالٍجٍٞز ىٔ ٗٝنُ٘ ٕنو ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ٖٝذٔ ثىٌَٗفز ٗٝ٘ؽو فٜ ثالّ٘ثا ثىضذجعز ىٌصذز 
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 Aphanoplasmodiumانجالصيٕدٕٚو غٛش انًشئٙ  -2

فٞٔ ثىعٌٗا ٍضََٞر ٗىنِ ىِٞ دوًؽز عجىٞز ثى٘ٝ٘ؿ ٗٝظٌٖ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ دٖنو مٟٞ٘ هقٞقز ٍٗضٖجدنز صٖذٔٗصنُ٘ 

 stemonitalesىقو ٍج ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٗٝ٘ؽو ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ فٜ ثّ٘ثا ًصذز 

 Protoplasmodiumانجالصيٕدٕٚو االٔنٙ  -3

ٍؾٌٖٛ الَٝضيل عٌٗا ٗٝنُ٘ ثقوً ثالّ٘ثا ثىْجدقز ٗال َٝنِ صََٞ ثىؾَء ثىْجةو عِ ثىؾَء ثىنغٞف ٕٗ٘ دبلٍٍ٘هٌٝ

دجمَئ عْو ثىضنجعٌ ثىٚ عيذز د٘غٞز ٗثفور ثٗ ؽٌْ عٌَٛ ٗثفو ٙغٌٞ ؽوث ٗٝ٘ؽو ٕيث ٗٝضق٘ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ 

 Liceales   ٗEchinostelialesثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ فٜ ًصذضٜ 

انزشاكٛت انزكبثشٚخ  

 -صنُ٘ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز ثًدع ثّ٘ثا ٍِ ثىضٌثمٞخ ثىضنجعٌٝز ٕٜ  

 Sporangiaانحبفظخ انجٕغٛخ  -1

ٗصنُ٘ دٖنو عيذز صقض٘ٛ دوثميٖج عيٚ ثالد٘ث  َٗٝنِ ثُ صنُ٘ ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ٍقَ٘ىز عيٚ فجٍو د٘غٜ ثٗ صنُ٘

 ر دٖنو ٍؾجٍٞع ثى ثّٖج صْٖف ٍِ ثؽَثء ٍنضيفز ٍِ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ّفْٔ .ؽجىْز ٗصظٌٖ دجٕنجه ٗثى٘ثُ ٍنضيفز ٗص٘ؽو عجه

ٗثىعَ٘ٝٞو  stalkٗثىْ٘ٝ    hypothallusٗصضفىف ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ٍِ ّضز ثؽَثء ٕٜٗ ثىغجىُ٘ ثىقجعوٛ 

columella   ٗثىغبلنperidium   ٗثىٖعٌٞثس ثىعقَٞزcapillitium    ٗثمٌٞث ثالد٘ثspores    ٗصنُ٘ ثالد٘ث .

ىثس ؽوثً َّٞل ٗىثس ثى٘ثُ ٍنضيفز قو صنُ٘ فجصقز ثىيُ٘ ثٗ هثمْز ٗقو صنُ٘ دٌثقز ٗصضََٞ ثالد٘ث  ثىضٜ صنّٖ٘ج 

ّْز.  20ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز دقوًصٖج عيٚ ٍقجٍٗز ثىظٌٗن ثىذٞتٞز غٌٞ ثىَبلةَز مجٙز ثىؾفجن ىَور ٟ٘ٝيز قو صٚو ثىٚ 
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 Aethaliaاالثٛهٛب  -2

صْضؼ ثالعٞيٞج عِ ثىضقجً عور ف٘ثفع د٘غٞز دغبلن د٘ثفو َٗٝنِ دعٜ ثىقٞجُ ًؤٝز ؽوًثُ ثىق٘ثفع َِٝ ثالعٞيٞج 

ثى٘ثفور ٗصنُ٘ ثالعٞيٞج مذٌٞر ثىقؾٌ ٝٚو قطٌٕج ثىٚ دٞعز ّْضَٞضٌثس صٖذٔ ثىّ٘جهر . 

  Pseudoaethaliaاالثٛهٛب انكبرثخ  -3

ٌث ٖٝذٔ ثالعٞيٞج ٗغجىذج ٍج صنُ٘ ؽجىْز صَغو صؾَع مغٞف ىيق٘ثفع ثىذ٘غٞز صعطٜ ٍظٖ

  Plasmodiocarpانثًشح انجالصيٕدٚخ  -4

ٗصضنُ٘ ّضٞؾز ىَٝجهر صٌمَٞ ثىذٌٗص٘دبلًٍ ٍِ عٌ ثفجٟز ثىْ٘ٝز  ٗصضني ٕيٓ ثىغٌَر ٕنو ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ثىيٛ ّٖفس ٍْٔ

ٗصنُ٘ ثىغَجً ثىذبلٍٍ٘هٝز ؽجىْز فٜ ثىغيخ . دغٖجء ىضضق٘ه مو ّ٘ثر ٍقجٟز دغٖجء ثىٚ د٘

  Sclerotiumاندغى انحدش٘ 

ٍبلةَز ىَْ٘ ثىفطٌ ٝضق٘ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ثىٚ ؽٌْ فؾٌٛ ٗثىيٛ َٝغو صٌمٞخ ٍضقٌُ  عْوٍج صنُ٘ ثىظٌٗن ثىذٞتٞز غٌٞ

ّْ٘ثس ٗثىيٛ عْو ع٘هر ثىظٌٗن ثىذٞتٞز ٝضق٘ه ثىٚ دبلٍٍ٘هًٝ٘ ٍِ ؽوٝو  6ٙيخ َٝنْٔ ثُ ٝقجفع عيٚ فٞ٘ٝضٔ ىَور 

فجّٔ ال ٝنُ٘ ثؽْجً فؾٌٝز ٙيذز دو ْٝنَٔ ثىذٌٗص٘دبلًٍ فٜ عٌٗقٔ عٌ ْٝفٚو ٍ٘هًٝ٘ غٌٞ ثىٌَةٜ ٗفٜ فجىز ثىذبلٍ

ٗصنُ٘ ثؽْجً فؾٌٝز غٌٞ ٌٍةٞز ثىٚ  ٕٜٗ ٙغٌٞر ؽوث ال صٌٙ   Aphanosclerotiumعوه ٍِ ثالؽَثء ثىضٜ صضنِٞ

دجىعِٞ ثىَؾٌهر ثٍج فَٞج ٝن٘ ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ثالٗىٜ فجّٔ ال ٝنُ٘ ؽٌْ فؾٌٛ دو ٝضنِٞ دجمَئ ٍنّ٘ج مْٞج ٙغٌٞ

Cyst 

فٙ انفطشٚبد انٓاليٛخ   Life cycleدٔسح انحٛبح انؼبيخ

ثىَجء ٍض٘فٌ صضنُ٘ ثد٘ث  ٍْٟ٘ز  * صذوأ هًٗر ثىقٞجر عْو ثّذجس ثىذ٘ دعو صََا غبلن ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ففىث مجُ

)ٍضقٌمز( فجٗٝز عيٚ ِّٟ٘ٞ ٍنضيفِٞ فٜ ثىط٘ه ٍِ ثىْ٘ا ثىنٌدجؽٜ ثالٍيِ ثٍج ثىث مجُ ثىَجء غٌٞ ٍض٘فٌ صضنُ٘

.  myxoamobeaثٍٞذج ٕبلٍٞز 

ىيفطٌ .* دعو ىىل صذوأ ثالد٘ث  دجالّذجس ىضنُ٘ دبلٍٍ٘هًٝ٘ ؽوٝو ٕٗيٓ ثىٌَفيز صَغو هًٗر ثىقٞجر ثىبلؽْْٞز 

* ثٍج فَٞج ٝن٘ هًٗر ثىقٞجر ثىؾْْٞز ىيفطٌ فجُ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ثىفطٌٝجس ثىٖبلٍٞز ٝنُ٘ ٍِ مبله صَثٗػ ثالٍٖجػ 

ثّقْجٍج ثمضَثىٞج ىٞضق٘ه ديىل ثىٚ ٍٖٞؼ )ثىَضقٌمز ثٗ غٌٞ ثىَضقٌمز( ثى ْٝقٌْ ثىذ٘ ثىَضقًٌ ٍِ ثىقجفظز ثىذ٘غٞز 

يٛ دوًٗٓ ٝضقو ٍع ٍٖٞؼ ٍٖجدٔ ىٔ ٕٗيٓ ثالٍٖجػ ثٍج ثُ صنُ٘ ٍضقٌمز )عْو ثى 1Nثفجهٛ ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز 

. ص٘فٌ ثىَجء( ثٗ صنُ٘ دٖنو ثٍٖجؽج ثٍٞذٞز )عْو عوً ص٘فٌ ثىَجء(



29 

ٍٗض٘ثفقِٞ ؽْْٞج )ٍضقٌمجُ ثٗ ثٍٞذٞجُ ( ىضذوأ ٌٍفيز ثالّوٍجػ ثىذبلٍٍٜ ٍِ عٌ  ٍضٖجدِٖٞ* ٝضَثٗػ مو ٍٖٞؾِٞ 

ٗثىضٜ صذوث دجىَْ٘ ٗثّقْجً ثالّ٘ٝز ثّقْجٍج ثعضٞجهٝج ىضنُ٘ دعو ىىل   Zygoteىضضنُ٘ دعو ىىل ثىبلققز  ثالّوٍجػ ثىْ٘ٗٛ 

ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ .

* فٜ ثىظٌٗن ثىذٞتٞز غٌٞ ثىَبلةَز ٝضق٘ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ثىٚ فجفظز د٘غٞز ٗثفور ثٗ ثمغٌ ٗثىضٜ صضق٘ه ثالّ٘ٝز هثميٖج 

ثىٚ ثد٘ث  دعو ثُ صقجٟ مو ّ٘ثر دؾَء ٍِ ثىذٌٗص٘دبلًٍ ٗغبلن ٗعْو مٌٗؽٖج ٍِ ثىقجفظز صذوأ هًٗر فٞجر ؽوٝور 

ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ ثىٚ ؽٌْ فؾٌٛ . * ثٍج ثىث مجّش ثىظٌٗن ثىذٞتٞز غٌٞ ٍبلةَز ٝضق٘

رصُٛف انفطشٚبد انٓاليٛخ

ّْضطٌا فٜ هًثّضْج ثىقجىٞز ثىٚ ٕعذضِٞ ٍَٖضِٞ فٜ ٕيٓ ثىفطٌٝجس ٕٜٗ 

Myxomycota -phylum : -1

ٗصنُ٘ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ىثس صغيٝز ًٍٞز ٗصٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز ٙف ٗثفو ٗعور ًصخ ٕٜ 

Myxomycetes -class:

Plasmodiophoromycota -:phylum   -2

ٙف ٗثفو ًٗصذز ٗثفور ٕٜ صعٌن ثٝٞج ٕيٓ ثىفطٌٝجس دنّٖ٘ج هثميٞز ثىضطفو ٗصٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز 

Plasmodiophoromycetes  -class :

Plasmodiophorales  -order :

Plasmodiophoraceae  -family :

ٗصٌٞ ٕيٓ ثىعجةيز عٌٖر ثؽْجُ ؽَٞعٖج صْذخ ثٌٍثٝج ٍنضيفز ىيْذجصجس 

ٗدعٜ  Vauncheria * ثُ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ٍضطفيز هثميٞج عيٚ ثىعوٝو ٍِ ثىطقجىخ ثىَجةٞز فٜ ثىَٞجٓ ثىعيدز ٍغو 

 ٗميىل دعٜ ثىْذجصجس ثىَجةٞز ٗثىذٌٍجةٞز .  Achlya  ٗSaprolegnia ثىفطٌٝجس ثىَجةٞز ٍغو 

عيٚ دعٜ ثىْذجصجس ثالقضٚجهٝز ٍْذذضج ثٌٍثٝج عيٚ ّذجصجس ثىعجةيز ثىٚيٞذٞز صعٌن * مَج صضطفو فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز 

دٌَٛ ثىؾيًٗ ثىٚ٘ىؾجّٞز ٌٍٗٛ ثىؾٌح ثىَْق٘قٜ عيٚ ّذجس ثىذطجٟج 
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Plasmodiophora brassica انفطش 

عيٚ ّذجس ثىيٖجّز ّٗذجصجس ثىعجةيز ثىٚيٞذٞز    Club root diseaseْٝذخ ٕيث ثىفطٌ ٌٍٛ ثىؾيًٗ ثىٚ٘ىؾجّٞز  

ٗٝنُ٘ ثىفطٌ ثؽذجًٛ ثىضطفو . صنُ٘ ثعٌثٛ ثٙجدز ثىْذجس دٖيث ثىفطٌ عيٚ ٕٞتز ثّضفجمجس مٌٗٝز ثٗ ٍغَىٞز عيٚ 

ٕيٓ  غٌٞ ٍْضظَز ٗصَْٚثىؾيًٗ ٗق٘ثعو ثىْٞقجُ ىيْذجصجس ثىَٚجدز ٗٝضطً٘ ثىٌَٛ ثىٚ ثُ صٚذـ ٕيٓ ثىضٞنَجس 

ثى ثُ ثىفطٌ ّ٘ن ْٝضٖيل ثىَ٘ثه ثىغيثةٞز ىيْذجس . ٗٝع٘ه ّذخ صٞنٌ  hypertrophyثىٌَفيز ٍِ ثىٌَٛ دجٌّ

ثى َٝهثه فؾَٖج ثىٚ ثىؾيًٗ ثىٚ ٗؽ٘ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ هثمو مبلٝج ثىؾيً فٞقً٘ دضقفَٞ ثىنبلٝج عيٚ ثىَْ٘ غٌٞ ثىطذٞعٜ 

ٗؽ٘ه ثىذبلٍٍ٘هًٝ٘ هثمو ثىنبلٝ ٕٗنيث صٌٖٞ ثعٌثٛ ج ٝقفَ ثىنبلٝج غٌٞ ثىَٚجدز عيٚ ثىَْ٘ عور ٌٍثس مَج ثُ

ثىضٞنٌ عيٚ ثىْذجس , ثُ ثّضٖبلك ثىَ٘ثه ثىغيثةٞز ٗثّنفجٛ فجعيٞز ثىؾيًٗ فٜ ثالٍضٚجٗ ّضٞؾز ىيضٖ٘ٓ ثىقجٙو فٜ 

ٗثىوٗثس ثىٌَٖ ثُ ّعيٌ ثُ ثّضٖجً ٕيث ثىٌَٛ ٝضٌ ٍِ مبله ٍٞجٓ ثىٌٛ . ثىؾيً صْعنِ ّيذج عيٚ َّ٘ ثىْذجس ٗثّضجؽٔ 

ثىًَثعٞز دجالٝجفز ثىٚ ثىذيًٗ مَج صعضذٌ ثىٖضبلس ثىَي٘عز ٍٚوًث ًةْٞٞج الّضٖجً ثىٌَٛ .

ثُ ثىطً٘ ثىَْذخ ىبلٙجدز ثىْذجس دجىٌَٛ ٕ٘ ثىذ٘  ثىَضقٌك ثىيٛ ٖٝجؽٌ ثىؾيً فٜ ٍْطقز ثىٖعٌٞثس ثىؾيًٝز ٗعْو 

ٗٝومو ثىنيٞز مضٌمٞخ ثٍٞذىىل ْٝقخ  ٗثىضٜ ٌّعجُ ٍج   myxoamobeaٜ َْٝٚ ثىْٟ٘ ٗٝق٠ٞ ّفْٔ دؾوثً ًقٞ 

ٗصضنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز هثمو مبلٝج ثىؾيً ٗعْو ّٞؾٖج صضقًٌ ثىٚ ثىنجًػ صضق٘ه ثىٚ دبلٍٍ٘هًٝ٘ عوٝو ثالّ٘ٝز 

 دٖنو ثد٘ث  ّجدقز .

 Spongospora subterranea انفطش 

ٕٗ٘ ٌَٝ دوًٗر فٞجر ٍٖجدٔ ىوًٗر   powdery scabًّجس ثىذطجٟج ْٗٝذخ ثىؾٌح ثىَْق٘قٜ ٝٚٞخ ٕيث ثىفطٌ ه

ٗصنُ٘ ثعٌثٛ ثىٌَٛ دٖنو دغً٘ عيٚ ّطـ ثىوًّز ٗثىضٜ صقض٘ٛ  Plasmodiophora brassicaفٞجر ثىفطٌ 

دوثميٖج عيٚ ثد٘ث  ّجمْز صضؾَع دٖنو مٌثس ٍؾ٘فز ىثس ٍظٌٖ ثّفْؾٜ ٍِٗ ٕيث ثىٖنو ثىَََٞ ىبلد٘ث  ثىْجمْز ثٕض 

ثٌّ ٕيث ثىفطٌ .



31 

: Stramenopila  -Kingdomعزشيُٕثهٛب يًهكخ 

 : Oomycota -phylumشؼجخ انفطشٚبد انجٛضٛخ 

. ٗصٌٞ ٕيٓ ثىََينز صضََٞ فطٌٝجس ٕيٓ ثىََينز دضنْٖ٘ٝج ثالد٘ث  ثىَضقٌمز ىثس ثىْٟ٘ ثىٌٖٜٝ ثىيٛ ىٔ ثٕوثح ٍؾ٘فز 

عور ٕعخ ثَٕٖج ٕعذز ثىفطٌٝجس ثىذٞٞٞز ٗصٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز عوهث مذٌٞث ٍِ ثىفطٌٝجس ثىضٜ صعٞٔ فٜ ثىَجء ٗصَْٚ دجٌّ 

قٌْ ٍْٖج ًٍٜ ثىَعٖٞز ٗقٌْ ثمٌ ٝضطفو عيٚ ثىطقجىخ ٗثالَّجك ٗقٌْ ثمٌ ثؽذجًٛ   water moldsثعفجُ ثىَجء 

عيٚ ثىعوٝو ٍِ ثىْذجصجس ٌٍٗٛ ثىذٞجٛ   white rustمٌَٛ ثىٚوأ ثالدٜٞ  ثىضطفو ْٗٝذخ ثٌٍثٝج عوٝور ىيْذجصجس

 .  downy mildewثىَغذٜ 

* ثُ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز صنُ٘ مبلٝج صنجعٌٝز ٍضقٌمز ىثس ٌّٟ٘ٞ ٝقعجُ عيٚ ؽجّخ ٗثفو ثفوَٕج مٌدجؽٜ ٗثالمٌ 

.ًٖٜٝ ثىنٌدجؽٜ ٝضؾٔ ثىٚ ثالٍجً ٗثىٌٖٜٝ ٝضؾٔ ثىٚ ثىنيف 

* ؽٌْ ثىفطٌ عذجًر عِ غَه فطٌٛ ؽٞو ثىضنِ٘ٝ ٍضفٌا ٗغٌٞ ٍقٌْ مَج َٝنِ ثُ ّبلفع ثُ ٍعظٌ ثىفطٌٝجس فقٞقٞز 

.ثالعَجً 

* صنُ٘ ثىفطٌٝجس ثىٌثقٞز فٜ ٕيٓ ثىٖعذز ثًٝٞز ثىَعٖٞز ثؽذجًٝز ثىضطفو صقٜٞ ؽَء ٍِ هًٗر فٞجصٖج هثمو مبلٝج 

ع فٜ ٕيٓ ثىٖعذز ٙفز صطً٘ٝز ٕٜٗ ثّٔ قو صْيل ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ثىعجةو ٗصعضَو عيٚ ثىٌٝـ فٜ ٌّٖ ثد٘ثغٖج ّٗبلف

  conidiosporangiumّي٘ك د٘  ٗثفو ىيث فٖٜ صَْٚ فٜ ٕيٓ ثىقجىز دجىقجفظز ثىذ٘غٞز ثىنّ٘ٞوٝز 

ْٗٝضؼ عِ ىىل ثىضنجعٌ  heterogametangia* ثٍج ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٝنُ٘ عِ ٌٟٝ  صنِ٘ٝ ف٘ثفع ٍٖٞؾٞز ٍضذجّٞز 

  Oogoniumثىيٛ َٝغو ثىبلققز ٗصَْٚ ثىقجفظز ثىَٖٞؾٞز ثالّغ٘ٝز دجالٗٗمّ٘ز    Oospore٘  ثىذٜٞٞ صنُ٘ ثىذ

.  Anthrdiumثٍج ثىقجفظز ثىَٖٞؾٞز ثىيمٌٝز صَْٚ دجالّغٌٝز  ٗثىضٜ ٝضٌ صنٚٞخ ثىذٞٞز هثميٖج
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ال ؽْْٞز مبله ثىٌَّ٘ ثى٘ثفو دجىَقجدو صْضؼ  أؽٞجهصنِ٘ٝ عور  إىّٚبلفع فٜ ٕيٓ ثىَؾَ٘عز ٍِ ثىفطٌٝجس ثّٖج صَٞو *

ؽٞو ؽْْٜ ٗثفو فق٠ . 

  رصُٛف ْزِ انشؼجخ

ٌا ثىٚ ثًدعز ٍْٖج طٗعور ًصخ ّْضصٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز ٙف ٗثفو 

Oomycetes  -class : 

genidialesaL -order :

Saproleginales -order :

Peronosporales -order :

Pythiales  -order :

genidialesaL -order : -1

صٌٞ ٕيٓ ثىٌصذز ٍؾَ٘عز ٙغٌٞر ٍِ ثىفطٌٝجس ثىَجةٞز ثىَضطفيز عيٚ ثىطقجىخ ٗثىفطٌٝجس ثىَجةٞز ثالمٌٙ , ٗٝنُ٘ 

ؽٌْ ثىفطٌ ثٍج ٗفٞو ثىنيٞز ثٗ عذجًر عِ م٠ٞ فطٌٛ ٝعٞف قو ٝنُ٘ ٍضفٌا ثٗ غٌٞ ٍضفٌا , صضََٞ فطٌٝجس ٕيٓ 

العَجً ثٍج دجىْْذز ىبلّ٘ثا ثىنٞطٞز فٞقٌْ ثىن٠ٞ ثىٚ عور مبلٝج ٝضق٘ه ميٖج ثٗ دعٜ ثىٌصذز ٗفٞور ثىنيٞز دنّٖ٘ج ميٞز ث

 Lagenidiumٍْٖج ثىٚ صٌثمٞخ صنجعٌٝز ٍغجه عيٚ ٕيٓ ثىٌصذز ثىفطٌ 

 Lagenidiumانفطش 

ٝعضذٌ ٕيث ثىفطٌ ٍِ ثىفطٌٝجس ثىَجةٞز ٗثّعز ثالّضٖجً ٗٝعٞٔ ٍضطفبل عيٚ ٟقجىخ ثىَٞجٓ ثىعيدز ٗٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ

دٖنو ثّذ٘ح ٍضفٌا ثٗ غٌٞ ٍضفٌا َْٝ٘ هثمو مبلٝج ثىطقيخ ثىعجةو ٗصضنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز مجًػ ميٞز ثىعجةو ٍِ

ىنيٞز ثىفطٌٝز ثىٚ ٕيث ثىذٌٍٗ فٞضنُ٘ ٍج ٝعٌن دجىق٘ٙيز مبله دٌٍٗ ثّذ٘ح ٍِ ميٞز ثىعجةو عٌ صْضقو ٍقض٘ٝجس ث

vesicle   ثىضٜ فَٞج دعو صضنُ٘ هثميٖج ثالد٘ث  ثىَضقٌمز . ٝضنجعٌ ثىفطٌ ؽْْٞج عِ ٌٟٝ  صبلٍِ ثىق٘ثفٜ ثىَٖٞؾٞز

ثىَضذجْٝز )ثالّغٌٝوثس ٗثالٗٗمّ٘جس( ثٛ ثُ ثىضنجعٌ ٝنُ٘ ٍِ ثىْ٘ا ثىذٜٞٞ 
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Lagenidiumركٍٕٚ انحٕصهخ فٙ انفطش 

Saproleginales -order : -2

Saprolegnaceae -family :

عيٚ  دٖنو ًٍٜ ثالؽْجُ ثىضجدعز ىٖيٓ ثىٌصذز صنُ٘ ٍجةٞز ثىَعٖٞز ىيث صَْٚ دجعفجُ ثىَجء ٗصعٞٔ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز 

. ٝنُ٘ ثىغَه ثىفطٌٛ ؽٞو ثىضنِ٘ٝ ٍِ ّ٘ا ثىَوٍؼ   fish moldsثالَّجك ىيث ٝطي  عيٖٞج ثٌّ ثعفجُ ثالَّجك 

صنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثّط٘ثّٞز ثىٖنو ٍضٚيز  ثىني٘ٛ ٗىنِ ّبلفع صنُ٘ ثىق٘ثؽَ فق٠ عْو ق٘ثعو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز .

-دجىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٗصقض٘ٛ دوثميٖج عيٚ ثالد٘ث  ثىَضقٌمز ثىضٜ صنُ٘ عيٚ ّ٘عِٞ َٕج  

ٗٝنُ٘  primary zoosporesٗصَْٚ ثٝٞج دجىذ٘  ثالٗىٜ  iform zoospores pyrثىْ٘ا ثىنَغٌٛ ثىٖنو  -2

ثىذ٘  ْٕج مَغٌٛ ثىٖنو ٗص٘ؽو ثالّ٘ثٟ فٜ ٍقوٍز ثىذ٘  ٗٝنُ٘ ثفوَٕج ثٍيِ ٗثالمٌ ًٖٜٝ .

ٗص٘ؽو    secondary zoosporesٗصَْٚ ثٝٞج دجىذ٘  ثىغجّ٘ٛ   reniform zoosporesثىْ٘ا ثىني٘ٛ ثىٖنو  -1

ْج عيٚ ؽجّخ ثىذ٘  ٗثىيٛ ٝنُ٘ ثفوَٕج ثٍيِ ٗثالمٌ ًٖٜٝ .ثالّ٘ثٟ ٕ

ثىذ٘  ثالٗىٜ عيٚ ْٝجً ثىًٚ٘ر ٗثىذ٘  ثىغجّ٘ٛ عيٚ ثىَِٞٞ    
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قٌْ ٍِ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز صنُ٘ ّ٘ا ٗثفو ٍِ ثالد٘ث  ٗثىضٜ ٕٜ ثالد٘ث  ثالٗىٞز ٗثىضٜ عْو ثّطبلقٖج ثىٚ ثىَجء صضنِٞ 

ثٍج ثىفطٌٝجس   monoplantism fungusٗصْذش ىضنُ٘ م٠ٞ فطٌٛ ؽوٝو ىيث َْٝٚ ثىفطٌ دجّٔ ثفجهٛ فضٌر ثىْذجفز 

ثىغجّ٘ٛ ثى دعو ثُ ْٝطي  ثىذ٘  ثالٗىٜ ٍِ ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ْٝذـ ثىضٜ صنُ٘ ّ٘عِٞ ٍِ ثالد٘ث  ثىْجدقز ٕٜٗ ثالٗىٜ ٗ

ىيث  ىفضٌر عٌ ٝضنِٞ ىٞعطٜ دعو ىىل د٘  عجّ٘ٛ ٗثىيٛ دوًٗر ْٝذـ ىفضٌر عٌ ٝضنِٞ ىْٞذش دعو فضٌر عِ م٠ٞ فطٌٛ ؽوٝو

هًٗر ّذجفز فٜ ثٍج ثىقٌْ ثالمٌ ّؾو ثّٔ َٝضيل ثمغٌ ٍِ   diplantism fungusٝعضذٌ ثىفطٌ عْجةٜ هًٗر ثىْذجفز 

.   polyplantism fungusفٞجصٔ ىيث َْٝٚ ثىفطٌ دَضعوه فضٌر ثىْذجفز 

 Achlyaٗثىفطٌ  Saprolegnia ٍغجه عيٚ ٕيٓ ثىٌصذز ثىفطٌ 

 Saprolegniaانفطش 

ٝعٞٔ ٕيث ثىفطٌ فٜ ثىَٞجٓ ثىعيدز ّجٍٞج عيٚ ثىقٌٖثس ٗثالَّجك ثىَٞضز ٗثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ثالمٌٙ َٗٝنِ صَْٞز ٕيث 

ثىفطٌ فٜ ثىَنضذٌ دجّضنوثً فٌٖثس ٍٞضز مجىيدجح ثىَٞش ثى ٝ٘ٝع فٜ ٟذ  دضٌٛ فجٗٛ عيٚ ٍجء دٌمز ٗميىل َٝنِ

 عيٚ ثالّٗجٟ ثىًَعٞز .  صَْٞضٔ عيٚ ديًٗ ّذجس ثىقْخ ثىَغيٜ ًٍٗعٖج فٜ ثىَنضذٌ

ٝضنجعٌ ثىفطٌ ال ؽْْٞج دجّضجػ ثالد٘ث  ثىَضقٌمز هثمو فجفظز د٘غٞز ثّط٘ثّٞز ثىٖنو ًقٞقز ثىؾوًثُ ٌٟفٞز ثىَ٘قع 

ٍفٚ٘ىز عِ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ دقجؽَ ٗدعو ّٞؼ ثىعيذز صنٌػ ثالد٘ث  ثالٗىٞز عِ ٌٟٝ  فضقز ٍ٘ؽ٘هر فٜ قَز ثىقجفظز 

ِ ىضعطٜ ثد٘ث  ٍِ ثىْ٘ا ثىغجّ٘ٛ ثىضٜ دوًٕٗج صضنِٞ ىضعطٜ ثىغَه ثىفطٌٛ ٍَٗج ٝبلفع صْذـ ىفضٌر عٌ صضنٞثىذ٘غٞز 

ٕٜٗ صنُ٘ فجفظز د٘غٞز   internal proliferationفٜ ٕيث ثىفطٌ ٗؽ٘ه ظجٌٕر صَْٚ دظجٌٕر ثالّذغجا ثىوثميٜ 

 ؽوٝور ثّفو ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ثىفجًغز . 

 amydospores chlىنبلٍٞوٝز مَج َٝنِ ثُ ٝضنجعٌ ثىفطٌ دضنِ٘ٝ ثالد٘ث  ث
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Saprolegniaدٔسح انحٛبح فٙ انفطش 

 Achlyaانفطش 

ٕ٘ ثُ ثىفطٌ ثمجىٞج دعو صنِ٘ٝ ثالد٘ث  ثالٗىٞز هثمو ثىقجفظز  Saprolegniaثُ ثىفٌا دِٞ ٕيث ثىفطٌ ٗثىفطٌ ثىْجد  

ىعور ّجعجس دعوٕج صضقًٌ ٍِ مو ثىذ٘غٞز ٗصقًٌٕج ٍِ ثىقجفظز فجّٖج ال صْذـ دو صضؾَع عيٚ فضقز ثىقجفظز ثىذ٘غٞز 

مِٞ د٘غج ٍضقٌمج ٍِ ثىْ٘ا ثىغجّ٘ٛ ٗعيٞٔ فجُ ثىطً٘ ثىْجدـ فٜ ثىفضٌر ثالٗىٚ ٝنُ٘ قٌٚٞث ؽوث ٗميىل ال ص٘ؽو فٜ 

ٕيث ثىفطٌ ظجٌٕر ثالّذغجا ثىوثميٜ .

Achlyaاَطالق االثٕاؽ ٔردًؼٓب فٙ انفطش 
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Peronosporales -order : -3

مَج ثّٖج صنُ٘ ثؽذجًٝز ثىضطفو عيٚ ثىعوٝو ٍِ ثّ٘ثا , فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز ثّضقيش ٍِ ثىذٞتز ثىَجةٞز ثىٚ دٞتز ثىٞجدْز 

ٌٍٗٛ ثىذٞجٛ   white rustثىْذجصجس ثالقضٚجهٝز ٗثىذٌٝز ٍْذذز ديىل عور ثٌٍثٛ ٍْٖج ٌٍٛ ثىٚوأ ثالدٜٞ 

. ثىضنجعٌ ثىبلؽْْٜ فٜ ٕيٓ ثىٌصذز ٝنُ٘ ٍِ مبله صنِ٘ٝ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٗثىضٜ ال    downy mildewثىَغذٜ 

صضقًٌ ثد٘ثغٖج ثال دعو ثّفٚجه ثىقجفظز ثىذ٘غٞز عِ ثىقجٍو ثىذ٘غٜ عْو ثمضَجه ّٞؾٖج ٗثفٞجّج قو صْيل ثىقجفظز 

فز صطً٘ٝز صضََٞ دٖج دعٜ ٗصعضذٌ ٕيٓ ٙثىذ٘غٞز ّي٘ك د٘  ٗثفو ثٛ ثّٖج صْذش ٍِ هُٗ ثُ صنُ٘ ثد٘ث  ٍضقٌمز 

 .فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز 

ٍِ ثىََثٝج ثىََٖز ثالمٌٙ الفٌثه ٕيٓ ثىٌصذز ثُ ثالٗٗمّ٘ز صنُ٘ فجٗٝز عيٚ د٘ٝٞز ٗثفور ٍقجٟز دْجٝض٘دبلًٍ مغيثء 

ٗدبلٍٍج ٌٍمَٝز   periplasmٗٝضََٞ ثىْجٝض٘دبلًٍ ثىٚ دبلٍٍج ٍقٞطٞز   Oosporeٍنَُٗ ْٝجعو فٜ صنِ٘ٝ 

Ooplasm ٕٗ .) ثىيٛ صْٖف ٍْٔ ثىذٞٞز . ٗميىل ٝضفىف ؽوثً ثىذٞٞز ٍِ عبلط ٟذقجس )مجًؽٞز ّٗٗطٚ ٗهثميٞز ٘

ثٗ ثىذ٘  ثىذٜٞٞ ٝظٌٖ دجٕنجه ٍنضيفز ٗىىل ٝقوهٓ ٍج ٝ٘ؽو عيٚ ثىؾوثً ثىنجًؽٜ ىيذ٘  Oospresمَج ّبلفع ثُ

ثىذٜٞٞ فَغبل قو ٝنُ٘ ثٍيِ , ٕذنٜ , ٍضغفىو ثٗ ٕ٘مٜ . 

ف فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز ثىٚ ع٘ثةيٖج ثىَنضيفز فْخ ٟذٞعز ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٟٗذٞعز ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ٝعضَو فٜ صْٚٞ

-ثىذ٘غٞز ٗصٌٞ ٕيٓ ثىٌصذز عجةيضِٞ َٕج  

Peronosporaceae -family : -1

صٖذٔٗصنُ٘ ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٍضََٞر ثالٕنجه , فطٌٝجصٖج ثؽذجًٝز ثىضطفو ٗصنُ٘ ٍَٚجس هثمو مبلٝج ثىعجةو 

ٍغجه عيٖٞج ثىفطٌ   downy mildew, فطٌٝجس ٕيٓ ثىعجةيز صْذخ ٌٍٛ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ ثٙجدع ثىٞو 

sp.  Peronospora .

Albuginaceae -family : -2

ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٌٕثٗٝز ثىٖنو ص٘ؽو هثمو دغٌثس , ثىفطٌ ثؽذجًٛ ثىضطفو ٗٝنُ٘ ٍَٚجس هثمو مبلٝج ثىعجةو 

ٍغجه عيٚ ٕيٓ   white rist, فطٌٝجس ٕيٓ ثىعجةيز صْذخ ٌٍٛ ثىٚوأ ثالدٜٞ   ثألًٍثًدٖنو عقو ٙغٌٞر صٖذٔ 

 . sp.  Albugoثىعجةيز ثىفطٌ 

 sp.  Peronosporaانفطش 

ثىغَه ثىفطٌٛ ىٖيث ثىفطٌ هثمو ثّْؾز ثىعجةو ٗمَج ىمٌّج ثّٔ ٝنُ٘ َْٝ٘ ْٝذخ ٕيث ثىفطٌ ٌٍٛ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ ٗ 

ٍَٚجس صٖذٔ ثٙجدع ثىٞو ٗصنُ٘ ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٍضفٌعز دٖنو عْجةٜ ٗثىفٌٗا ثىطٌفٞز ٟ٘ٝيز ٍٗقّ٘ز دقٞظ 
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ذجس ٗفٜ ٕيث صنُ٘ ٍٗثٝج فجهر فَٞج دْٖٞج , ٗصذٌٍ ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٍِ مبله ثىغغً٘ ثىَ٘ؽ٘هر فٜ دٌٖر ثىْ

ثىؾِْ صَْ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٍذجٌٕصج ٍِ هُٗ ثُ صنُ٘ ثد٘ثغج ٍضقٌمز . 

 -صَضجٍ ثالّ٘ثا ثىعجةور ثىٚ ٕيث ثىؾِْ ثّٖج ٍضنٚٚز عيٚ ثّ٘ثا ٍقوهر ٍِ ثىْذجصجس ٍغو  

Peronospora antirrhini   ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس في  ثىْذع

Peronospora destructor   ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس ثىذٚو

Peronospora effuse   ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس ثىْذجّل

Peronospora tabacina   ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس ثىضذغ

Peronospora manchurica   ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس ف٘ه ثىٚ٘ٝج

فضْذخ ثٌٍثٛ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ّذجس قٚخ ثىْنٌ  Peronosclerospora ثٍج ثالّ٘ثا ثىضٜ صع٘ه ثىٚ ؽِْ

ْٝذخ ثىذٞجٛ ثىَغذٜ عيٚ ثىعْخ ٌٍٕٗر ثىَِٖ .   Plasmoparaٗثىيًر , ٗثىؾِْ 

ٗصنُ٘ ثعٌثٛ ثىٌَٛ عيٚ ثىْذجس ٍِ مبله ظًٖ٘ ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٗثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز عيٚ ّطـ ثىؾَء 

ثىَٚجح ىيْذجس ٍَج ٝعطٜ ٍظٌٖ ٖٝذٔ ثىَغخ عيٚ ّطـ ثىْذجس ثىَٚجح . 

sp. Albugoانفطش 

صٌٞ ٕيث ثىفؾِْ فق٠ ٗثىيٛ دوًٗٓ ٌٝٞ ثًدعِٞ ّ٘ا   Albuginaceaeثُ ثىعجةيز ثىضٜ ٝع٘ه ثىٖٞج ٕيث ثىفطٌ ٕٜٗ 

ؽَٞعج ٌٍٝٞز ثؽذجًٝز ثىضطفو عيٚ ثىْذجصجس ثىٌَٕٝز . صْذخ ثالّ٘ثا ثىعجةور ثىٚ ٕيث ثىؾِْ ٌٍٛ ثىٚوأ ثالدٜٞ .

ثُ ثىغَه ثىفطٌٛ ىيفطٌ َْٝ٘ هثمو مبلٝج ثىْْٞؼ ثىْذجصٜ ٌَٗٝ فَٞج دِٞ ثىنبلٝج ٗٝنُ٘ ٍَٚجس عيٚ ٕنو عقو ٙغٌٞر 

صٖذٔ ثالًٍثً . صنُ٘ ف٘ثٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٌٕثٗٝز ثىٖنو ٗص٘ؽو دٖنو ٌٍصخ صقش ٟذقز ثىذٌٖر ٗصَْ٘ عيٚ قَضٖج 

ّبلّو ٍِ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز فض٘ىو ٝغطج عيٚ ٟذقز ثىذٌٖر ٍِ ثىوثمو ٍَج ٝؤهٛ ثىٚ صََقٖج ٗصقًٌ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز 

ْٕج ؽجءس عيٚ ّطـ ثىعجةو ٗصنُ٘   crustٗثىضٜ صذوٗ دٖنو قٌٖر  ٕيٓ ثىقٌٖر ىثس ىُ٘ ثدٜٞ ٖٝذٔ ثىَْق٘ا ٍِٗ

صَْٞز ٕيث ثىٌَٛ دجىٚوأ ثالدٜٞ .

صْضٌٖ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ىيفطٌ د٘ثّطز ثىٌٝجؿ ٗثىَٞجٓ ثىؾجًٝز ىضعطٜ دعو فضٌر ثد٘ث  ّجدقز مَغٌٝز ثىٖنو عْجةٞز 

ضعطٜ م٠ٞ فطٌٛ ىيث فٖٜ صْيل ّي٘ك ثالّ٘ثٟ ٗقو صْيل ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ّي٘ك د٘  ٗثفو ثٛ ثّٖج صْذش ٍذجٌٕصج ى

 ثىنّ٘ٞور .

ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ٕيث ثىفطٌ ٗمَج ٕ٘ فٜ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ٍِ ثىْ٘ا ثىذٜٞٞ ٗٝقوط فٜ ّٖجٝز ثىٌَّ٘ ثىًَثعٜ 

ثٍج ثالّغٌٝور فضنُ٘ ٙ٘ىؾجّٞز   periplasmدٞٞز ٗثفور ٍقجٟز دجىذبلٍٍج ثىَقٞطٞز ٗصقض٘ٛ ثالٗٗمّ٘ز دوثميٖج عيٚ 

ٗدعو صنُ٘ ثىذ٘  ثىذٜٞٞ ثىيٛ ٝنضيف ؽوثًٓ فْخ ثىْ٘ا ْٝذش ٕيث ثىذ٘  ىٞعطٜ ثد٘ثغج ٍضقٌمز مي٘ٝز ثىٖنو  ثىٖنو

عْجةٞز ثالّ٘ثٟ صضنِٞ عٌ دعو فضٌر صْذش ىضعطٜ م٠ٞ فطٌٛ ؽوٝو . 
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Pythiales -order : -3

 -صٌٞ ٕيٓ ثىٌصذز عجةيضِٞ َٕج  

Pythiogetonaceae -family : -1

ٗصٌٞ ٕيٓ ثىعجةيز ٍؾَ٘عز ٍِ ثىفطٌٝجس ثىٌٍٞز ثىَجةٞز ثىَعٖٞز مَج ثُ ٕيٓ ثىعجةيز صٌٞ ؽِْ ٗثفو فق٠ ٕٗ٘

Pythiogeton  . ّضز ثّ٘ثا فق٠ ٌٞٝ ٕ٘ٗ

Pythiaceae -family : -2

ٗصضََٞ دضنِ٘ٝ ف٘ثٍو ف٘ثفع د٘غٞز ىثس ثٕنجه غٌٞ ٍضََٞر ثمضٞجًٝز ثىضطفو ثُ فطٌٝجس ٕيٓ ثىعجةيز صنُ٘ ٌٍٝٞز 

ٗ   Pythiumّ٘ا ٍعٌٗن ٍٗغجه عيٚ ٕيٓ ثىعجةيز ثىفطٌ  155ؽِْ دوًٌٕٗ ٝضفىفُ٘ ٍِ  22ٗصضفىف ٕيٓ ثىعجةيز ٍِ 

ثىييثُ ْٝذذجُ ثىعوٝو ٍِ ثالٌٍثٛ عيٚ ٍنضيف ثىَقجٙٞو . Phytophthoraثىفطٌ 

  Pythiumانفطش 

ثىفطٌٛ ؽٞو ثىضنِ٘ٝ ثال ثّٔ الٍثه غٌٞ ٍقٌْ َٗٝنِ صَْٞز ٕيث ثىفطٌ عيٚ ثالّٗجٟ ثىًَعٞز فٜ ثىَنضذٌٝنُ٘ ثىغَه 

ٗٝظٌٖ ديُ٘ ثدٜٞ عيؾٜ عيٚ ّطـ ثى٠ّ٘ ثىًَعٜ . ثُ ثىغَه ثىفطٌٛ َْٝ٘ هثمو ّْٞؼ ثىعجةو ثال ثّٔ ال ٝنُ٘

ْخ ثىْ٘ا , ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ثىْ٘ا ثىذٜٞٞ.ٍَٚجس ٗصضنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز هثمو مبلٝج ثىعجةو ٗصنضيف ثٕنجىٖج ف

ٕٗ٘ ٍِ ثالٌٍثٛ   damping off seedlingْٝذخ ٕيث ثىفطٌ ثىعوٝو ٍِ ثالٌٍثٛ ٍغو ٌٍٛ صْق٠ٞ ثىذجهًثس 

ثىعجىَٞز ثالّضٖجً ثى ٝٚٞخ ثىفطٌ ثىذيًر ٍَج ٗٝذوأ دجىضغيٛ عيٚ ٍقض٘ٝجصٖج ٗثىضٜ صَٖو ثىَ٘ثه ثىغيثةٞز ثىَنَّٗز فٜ 

ثىفيقز ٗثىضٜ صنُ٘ ظًٌٗٝز الّذجس ثىؾِْٞ مَج ثّٔ ْٝذخ ّضٞؾز ىيىل ٍ٘س ثىؾِْٞ هثمو ثىذيًر ىيث ال صْذش ثىذيًر ٗىٖيث 

٠ٞ ثىذجهًثس . َْٝٚ ٕيث ثىٌَٛ دضْق

ٗصظٌٖ ثعٌثٛ ثالمٌٞ عيٚ ثىؾَء   soft rotٌٍٗٛ ثىضعفِ ثىطٌٛ   root rotمَج ثّٔ ْٝذخ ٌٍٛ صعفِ ثىؾيًٗ 

ثىنٌٞٛ ثىَضَغو دقجعور ثىْجا ٗثىْجا ٗفٜ مبل ثىقجىضِٞ ّ٘ثء صعفِ ثىؾيًٗ ثٗ ثىضعفِ ثىطٌٛ ٝقً٘ ثىفطٌ دجىضغيٛ عيٚ 

ََّٝجس ثىضٜ صعَو عيٚ صقيٞئ فضظٌٖ ّضٞؾز ىيىل ثعٌثٛ ثىضعفِ .ٍقض٘ٝجس ثىؾَء ثىَٚجح ٍِ مبله ثّضجػ ثال

ثٛ قذو ثالّذجس ثى صضقيو   pre emergence damping offمَج ثُ ٕيث ثىفطٌ قو ْٝذخ صْق٠ٞ ثىذجهًثس قذو ثىذَٗ  

 posr ثّْؾز ثىْجا ٗثىؾيً ٕٜٗ صقش ثىضٌدز فبل ٝقٚو ثالّذجس . ثٗ قو ْٝذخ ٌٍٛ صْق٠ٞ ثىذجهًثس دعو ثىذَٗ 

damping off emergance  ْٜٕٗج صقوط ثالٙجدز فٜ ٍْطقز ثىؾيً ٍَج ٝؤهٛ ثىٚ فوٗط صعفِ ثىؾيًٗ ٗدجىضجى

صنفٜٞ ّْذز ثالّذجس .
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فٜ مو ثالف٘ثه صقوط ثالٙجدز دجىفطٌ عْو ٍبلٍْز ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ الّْؾز ثىذيًر ثٗ ثىذجهًر ثى ٝضٌ ثمضٌثقٖج دَْجعور 

ىٚ صفنل ثىنبلٝج ٌّٗ ثىفطٌ ٍج دْٖٞج ثٗ ٍِ دوثميٖج فٞعَو ثىفطٌ عيٚ صقيٞو ثىَ٘ثه ثىغيثةٞز ثالََّٝجس ثىَقييز ٍَج ٝؤهٛ ث

ٍَج ْٝذخ ٍ٘س ثالّْؾز ٗصعفِ ثىذيًر قذو ثالّذجس ٕٗيث ٍج ثٟيقْج عيٞٔ ّجدقج دضْق٠ٞ ثىذجهًثس .

 Phytophthoraانفطش 

  late blight of potatoٍِ ثالٌٍثٛ ثَٕٖج ٗثمطٌٕج ٌٍٛ ثىيفقز ثىَضفمٌر عيٚ ثىذطجٟج ْٝذخ ٕيث ثىفطٌ ثىعوٝو 

 2843-2840ٕٗؾٌر ثمغٌ ٍِ ٍيُٞ٘ ّٗٚف فٜ ثٌٝىْوث مبله ثالع٘ثً  إّْجُٗقو صْذخ ٕيث ثىٌَٛ دَ٘س ٍيُٞ٘ 

فٜ غيثةٖج عيٚ ثىذطجٟج ٍَج ٗىىل الُ ّنجُ ثًٗدج فٜ ثىعًٚ٘ ثىّ٘طٚ الَّٞج ثىطذقز ثىفقٌٞر مجّش صعضَو دٖنو ميٜ 

 rootثهٙ ثىٚ فٚ٘ه ٍؾجعز دْذخ ثىٌَٛ ثىيٛ ثٙجح ٕيٓ ثىوًّجس . ميىل ْٝذخ ٕيث ثىفطٌ صعفِ ثىؾيً ٗثىْجا 

and stem rot   فٞبل عِ ٌٍٛ صْق٠ٞ ثىذجهًثسdamping off  .
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:Fungi  -Kingdomانفطشٚبد انحمٛمٛخ                   يًهكخ 

ٕعخ مذٌٞر صٌ صْٚٞفٖج دجالعضَجه عيٚ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز ٟٗذٞعز ثالٟ٘ثً 2صٌٞ ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز   

ٍِٗ ثىٚفجس ثىضنجعٌٝز ثىؾْْٞز فٞبل عِ ثىعبلقز ثىضطً٘ٝز دْٖٞج ٗثىٚفجس ثىنجٙز دجالفَجٛ ثالٍْٞٞز ثىذٌٗصْٞٞز . 

ٗؽ٘ه دعٜ ثىٖعخ صع٘ه ثىٚ ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز ٍج ٍثىش ثد٘ثغٖج ثٗ ثٍٖجؽٖج صَضيل  ثىضٜ صغٌٞ دعٜ ثىؾوه ٕ٘

ثىعبلقز ثىضطً٘ٝز ٍجدِٞ ٕيٓ ثىٖعخ ثال ثّٔ دجىٌغٌ ٍِ ىىل فجّٖج صع٘ه ثىٚ ثىفطٌٝجس ثىققٞقز ٗٝع٘ه ىىل ثىٚ  ثالّ٘ثٟ

ثُ ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز ثىضٜ صَضيل يٓ ثىََينز ٗمَج ّْضطٌا ىٔ الفقج . ٗثىفطٌٝجس ثىٌثقٞز فٜ ثىٖعخ ثىعيٞج ٍِ ٕ

ٍِ ثىْ٘ا ثىذ٠ْٞ ثٛ ثالّ٘ثٟ صضََٞ دنُ٘ ثىْٟ٘ ٍِ ث ىْ٘ا ثالٍيِ ٗٝنُ٘ ميفٜ ثىَ٘قع , ؽٌْ ثىفطٌ ثٍج ثُ ٝنُ٘

ثىضٜ صعَو عيٚ صغذٞش ثىفطٌ َضفٌعز ثىٖعٌٞثس ٝنٌػ ٍِ ثىؾٖز ثىْفيٞز ىٖيٓ ثىنيٞز ٍؾَ٘عز ثى, عذجًر عِ ميٞز ٗثفور 

, ثٍج ثىفطٌٝجس ٍعقور ثىضٌمٞخ فٞضفىف ؽَْٖج ٍِ ثىغَه ثىفطٌٛ ثىيٛ   Rhizoids ثٕذجٓ ثىؾيًٗصَْٚ  د٠ّ٘ ثىَْ٘ 

ّ٘ا ثىَوٍؼ ثىني٘ٛ  ثٍج فٜ غجىذٞز   Monoblepharisمَج فٜ ثىفطٌ  Coenocyticٝنُ٘ فٜ دعٜ ثىفطٌٝجس ٍِ

ثىفطٌٛ ٍِ ثىْ٘ا ثىَقٌْ . ٝعضذٌ ثىنجٝضِٞ ثىَنُ٘ ثالّجّٜ ىيؾوثً ثىني٘ٛ فٜ ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز ٝنُ٘ ثىن٠ٞ 

.   Glomeromycotaفطٌٝجس   ٍ فٜ فجالس ّجهًر مَج فٜٞي٘ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز دجالٝجفز ثىٚ ثىْي

صْٚٞف ٍَينز ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز 

Fungi -Kingdom :

Chytridiomycota -Phylum :

Neocallimastigomycota -Phylum :

Blastocladiomycota -Phylum :

Zygomycota -Phylum :

Glomeromycota -Phylum :

Ascomycota -Phylum :

Basidiomycota -Phylum :
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 : Chytridiomycota -Phylumشؼجخ انفطشٚبد انكزشٚذٚخ                              

ثىفطٌٝجس ثىققٞقٞز قو ثعجً ؽوال ٗثّع فٜ ثى٠ّ٘ ثىَضنٚ٘ دْذخ ثٍضبلمٖج ثُ ٗؽ٘ه ٕيٓ ثىٖعذز َِٝ ٍَينز 

ىنِ صٌمٞخ ثىْنٌٝجس ثىَعقور   otistia Prَِٝ ٍَينز ثالدضوثةٞجس  ىبلّ٘ثٟ ىيث فجّٖج ّجدقج مجّش ٕيٓ ثىٖعذز

)مٚ٘ٙج ثىنجٝضِٞ( فٜ ؽوثًٕج ثىني٘ٛ ٗثىَْجً ثىقٞ٘ٛ ىذْجء ثىبلِْٝٞ ًدطٖج دق٘ر دجىفطٌٝجس ثىققٞقٞز , مَج ثُ صقيٞو 

دِٞ ثّٖج صٖضٌك ٍع ثّ٘ثا ٍِ ثىفطٌٝجس ثىنْٞٞز ٗثىذجٍٝوٝز فٜ فٌا ٍْفٚو عِ ثىفطٌٝجس  rDNA  18Sصضجدع 

نضٌٝوٝز ٗثىبلققٞز ٝٚعخ فٚيَٖج ٖٗٝنبلُ ثىقجعور ثىضطً٘ٝز ثالدضوثةٞز , ٗثعذضش ثىوًثّجس ثىبلفقز ثُ ثىفطٌٝجس ثى

 ىيفطٌٝجس ثىنْٞٞز ٗثىذجٍٝوٝز . 

صعضذٌ ثىفطٌٝجس ثىنضٌٝوٝز ثٙغٌ ثىفطٌٝجس ٗثدْطٖج , صعٞٔ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز فٜ ثىذٞتجس ثىَجةٞز مجىَقٞطجس 

ثىَٖٞٞز ىيَؾضٌثس مجالدقجً ٗثىغَالُ جً ٗثىذقٌٞثس ٗثالّٖجً ٗميىل ثىضٌح ثىٌٟذز ٗؽيًٗ ثىْذجصجس ٗثىقْ٘ثسٗثىذق

فٞبل عِ ثّضٖجًٕج فٜ دٞتجس ثمٌٙ مضٌح ثىَْجٟ  ثىذجًهر صقش ثىغي٘ػ . 

* انصفبد انؼبيخ 

صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز فطٌٝجس ًٍٞز ٗثمٌٙ ثمضٞجًٝز ثىضطفو فٞبل عِ دعٜ ثىفطٌٝجس ثىضٜ صنُ٘ ثؽذجًٝز ثىضطفو ,  -2

ٗصعضذٌ ثىفطٌٝجس ثىٌٍْٞز فٜ ٕيٓ ثىٖعذز ٍِ ثىنجةْجس ثىَقييز ثىََٖز فٜ ثىذٞتز . مَج صعَو دعٜ ثالّ٘ثا مع٘ثٍو ّقو 

ىيْذجس . ىذعٜ ثىفٌّٞٗجس ثىٌََٝز   Vectorsفٞ٘ٝز 

 -ٝجس ثىنضٌٝوٝز ٝنُ٘ ٍنضيف ٍٗضْ٘ا فْؾو ثّٖج صنُ٘ عيٚ عبلط ثٕنجه ٕٜ  ؽٌْ ثىفطٌ -1

A.  َثفجهٛ ثىٌَمmonocentric   -  دٞٞ٘ٝز ثىٖنو عوٝور  أٗؽٌْ ثىفطٌ ٝنُ٘ عذجًر عِ ميٞز ٗثفور مٌٗٝز

ثإلعَجًثالّ٘ٝز صضق٘ه عْو ثىضنجعٌ ثىٚ د٘  ّجمِ ٗثفو ثٗ فجفظز د٘غٞز ٗثفور ىيث ٝنُ٘ ثىفطٌ ميٜ 

Holocarpic  . 

B.  ثفجهٛ ثىنيٞزunicellular   -  عِ ميٞز ٗثفور ىثس مٟٞ٘ دْٞطز عوَٝز ثىق٘ثؽَقو ٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ عذجًر

صعَو عيٚ صغذٞش ثىنيٞز فٜ ثى٠ّ٘ ثىغيثةٜ ٗٝنُ٘ ثىفطٌ فٜ ٕيٓ ثىقجىز  Rhizoidsصعٌن دجٕذجٓ ثىؾيًٗ 

  Eucarpicفقٞقٜ ثالعَجً 

C.  ٌٛغَه فطmycelium   - ٌفٜ ثالؽْجُ ثىَضطً٘ر ٍِ ٕيٓ ثىٖعذز ٝنُ٘ ؽٌْ ثىفطٌ عذجًر عِ غَه فط

ْٕٗج ٝنُ٘ ثىفطٌ قجهً عيٚ صنِ٘ٝ صٌثمٞخ صنجعٌٝز ٍنضيفز )ؽْْٞز ٗ ال ؽْْٞز ( .

صضنجعٌ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز الؽْْٞج دضنِ٘ٝ ثالد٘ث  ثىَضقٌمز هثمو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٗقو صنُ٘ ثٝٞج ثالد٘ث  ثىْجمْز -6

ٗفٞبل عِ ثىوًٗ ثىيٛ ٗٝنُ٘ ثىذ٘  ثىَضقٌك فجٗٛ عيٚ ّٟ٘ ٗثفو ٍِ ثىْ٘ا ثالٍيِ ٝقع فٜ ثىؾٖز ثىنيفٞز ىيذ٘  

ٕٜٗ ٝؤهٝٔ ثىْٟ٘ فٜ فٌمز ثىذ٘  ثال ثّٔ ٝيعخ هًٗث ٍَٖ ج ثمٌ ٕٗ٘ ثىضقِْ ىطذٞعز ثىَجهر ثىضٜ ٝضنِٞ عيٖٞج ثىذ٘

ثىَجهر ىثصٖج ثىضٜ ٝضغيٙ عيٖٞج ثىفطٌ . 

. ثٗ ثىذٜٞٞ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ّ٘ا صَثٗػ ثالٍٖجػ ثىَضَجعيز ثٗ ثىَضذجْٝز  -4
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  unicellularانشكم احبد٘ انخهٛخ 

رصُٛف شؼجخ انفطشٚبد انكزشٚذٚخ  *

صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز ٙفِٞ ٗثعضَو فٜ ثىضْٚٞف عيٚ ثىَََٞثس ثىَظٌٖٝز ٗثىذٞتٞز ىيفطٌ دجالٝجفز ثىٚ ثىوًثّجس ثىؾَٝتٞز 

 -( ثىَٖفٌ ىيذٌٗصْٞجس ٗفَٞج ٝيٜ ثىضْٚٞف ثىنجٍو ىيفطٌٝجس ثىنضٌٝوٝز   rDNAثٗ صضذجدع   DNA)صضجدع 

Chytridiomycota -Phylum :

sMonoblepharidomycte -Class :Chytridiomycetes -Class :

  ٜٞٞثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ثىْ٘ا ثىذ

 ؽٌْ ٝنُ٘ مٞطٜ ٍضفٌا ثٗ غٌٞ ٍضفٌا

 ثىَضَجعيزػ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ّ٘ا صَثٗػ ثالٍٖج

  ؽٌْ ثىفطٌ ثفجهٛ ثىنيٞز 

Monoplepharidales -Order :

Monoblepharidaceae -Family :

Monoblepharis -Ex :

Chytridiales -Order :

Chytridaceae -Family :

Synchytrium -Ex:

Rhizophydiales -Order :

Rhizophydium -Ex :

Spizellomycetales -Order :

Olpidium -Ex :
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Synchytriumانفطش 

ّ٘عج ٌٍَٝج ىيْذجصجس ثىٌَٕٝز ٕٗ٘ ٍِ ثىفطٌٝجس هثميٞز ثىضطفو ثى َْٝ٘  215-255ثمغٌ ٍِ ٌٝٞ ٕيث ثىؾِْ   

ثىفطٌ هثمو ثىْذجس , ؽٌْ ثىفطٌ ميٜ ثالعَجً , ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ّ٘ا صَثٗػ ثالٍٖجػ ثىَضَجعيز , صقجٟ ثىق٘ثفع 

ثىضٜ صضق٘ه الفقج ثىٚ   prosorusالٗىٞز ثٗ ثىٞجٍز ث  sorusثىذ٘غٞز ثىضٜ ٝنّٖ٘ج ثىفطٌ دغٖجء ٍٖضٌك ىٞنُ٘ ثىٞجٍز 

ٗثىيٛ ٝذقٚ فٜ ثىضٌدز ىفضٌر ىْٞذش دعو ىىل   resting sporeٝجٍز فَٞج دعو ثٗ قو صضق٘ه ثىٞجٍز ثىٚ د٘ ّجمِ 

ٗٝعطٜ ثد٘ثغج ٍضقٌمز صقً٘ دوًٕٗج دجٙجدز ثىْذجس ثىعجةو .

عيٚ هًّجس ّذجس ثىذطجٟج ْٗٝضٌٖ ٕيث ثىٌَٛ فٜ   lack warts Bْٝذخ ٕيث ثىفطٌ ٌٍٛ ثىغفىٞو ثىْ٘هثء   

ٗٝبلفع عيٚ ثىذطجٟج دعو ثمٌثؽٖج ٍِ ثىضٌدز ثّٖج ٍقض٘ٝز عيٚ عفىٞو صؾعيٖج صٖذٔ ثىَْجٟ  ىثس ثىَْجك ثىذجًه ثىٌٟخ 

ٗٝنُ٘ ىُ٘ ٕيٓ ثىغفىٞو فٜ دجها ثالٌٍٛ دٞٞجء ثٗ مٌٞثء ثى مجّش ٍعٌٝز ىبلٝجءر عٌ صذوأ  ّذجس ثىقٌّجد٠ٞ

ٝٚذـ ىّٖ٘ج ثّ٘ه . ٕٗيٓ ثىغفىٞو عذجًر عِ مبلٝج فجٗٝز دوثميٖج عيٚ ف٘ثفع د٘غٞز ّجمْز  أُ إىًٚ دجىضوًٝؼ دجالٌَّث

.ٗثىضٜ عْو صقيو ثىغفىٞو صضقًٌثىق٘ثفع ثىْجمْز ثىٚ ثىضٌدز ٗىٖج ثىقوًر عيٚ ثىذقجء فٜ ثىضٌدز ىعور ّْ٘ثس 

ثىغفىٞو ٗصقًٌ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثىْجمْز ثىٚ ثىضٌدز ٗعْو ٗؽ٘ه فَٞج ٝن٘ هًٗر فٞجر ٕيث ثىفطٌ فضذوأ دعو صقيو   

ثىظٌٗن ثىذٞتٞز ثىَْجّذز ٗص٘فٌ ثىٌٟ٘دز ثىنجفٞز ففُ ثىق٘ثفع صَْ٘ ثٗ صْذش ىضعطٜ ثد٘ث  ٍضقٌمز ىثس ّٟ٘ ٗثفو ميفٜ 

ؽ٘هر عيٚ ّطـ ثىْيَٞز ٗصقوط ثالٙجدز عِ ٌٟٝ  ثىعُٞ٘ ثىَ٘ثىَ٘قع صْذـ فٜ ٍجء ثىضٌدز ثىٚ ثُ صٚو ثىٚ ثىوًّز 

ثىوًّز ثٗ مبله دٌٖر ثىوًّجس ثىٚغٌٞر ثىضٜ صنُ٘ ًقٞقز ٗعْو ىىل ْٝقخ ثىذ٘  ّٟ٘ٔ ٗٝنضٌا ؽوثً ثىذٌٖر ٗصْضقو 

ٍقض٘ٝجصٔ ثىٚ هثمو ميٞز ثىعجةو ٗصْضقٌ فٜ قعٌ ثىنيٞز دعو ىىل صقجٟ ٍقض٘ٝجس ثىذ٘  دغٖجء ٗصَهثه فٜ ثىقؾٌ صوًٝؾٞج 

عجةو فجّٔ ٝقفَ ثىنيٞز ثىَٚجدز ٗثىنبلٝج ثىَؾجًٗر عيٚ ثالّضفجك فٜ ٕيٓ ثىٌَفيز ّٗضٞؾز ى٘ؽ٘ه ثىفطٌ هثمو مبلٝج ثى

ٗٝعٌن ثىفطٌ فٜ ٕيٓ ثىٌَفيز دجىٞجٍز ثالٗىٞز ثٗ -ىٕذٜ مجٝضْٜٞ عْجةٜ ثىطذقز ٝقجٟ ثىفطٌ دؾوثً َّٞل  دْٜ ثىيُ٘

ىىل صضٞنٌ ثىْ٘ثر ثىَ٘ؽ٘هر هثمو  ٗفٜ ٕيٓ ثىٌَفيز ٝنُ٘ ثىفطٌ ٍجٍثه فٜ قجا ثىنيٞز دعو Prosoursثىذغٌر ثالٗىٞز 

ّ٘ثر ٗعْو ىىل صضؾَأ ٍقض٘ٝجس ٕيٓ ثىذغٌر ٗصضنُ٘ 61ٗصعجّٜ عور ثّقْجٍجس ثعضٞجهٝز ثىٚ ثُ صٚو ثىٚ ثىذغٌر ثالٗىٞز 

  sorusفٜ ٗصعٌن ٕيٓ ثىٌَفيز ٍِ هًٗر فٞجر ثىفطٌ دجٌّ ثىذغٌر  1-4ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثىضٜ ٝنُ٘ عوهٕج ٍجدِٞ 

ٗصْضٌَ ثالّقْجٍجس ثالعضٞجهٝز هثمو ثىقجفظز ثىذ٘غٞز ثىٚ ثُ ٝٚو عوه ثالد٘ث  ثىَضقٌمز فٜ هثمو مو فجفظز ثىٚ ٍج 

د٘  ٍضقٌك .  655-255ٝقجًح 

ثىث مجّش ثىٌٟ٘دز مجفٞز فٜ ثىضٌدز صضقًٌ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٗصْطي  ثالد٘ث  ثىَضقٌمز ٗصضنًٌ ثالٙجدز ٗصعجه   

. ثٍج ثىث مجّش ًٟ٘دز ثىضٌدز غٌٞ مجفٞز ثٗ قيٞيز فجُ ثالد٘ث  صْيل ّي٘ك ثالٍٖجػ فٞضقو مو ٍٖٞؾِٞ هًٗر ثىقٞجر 

ٍضَجعيِٞ ٍع دعَٖٞج ىٞنّ٘ج ثىبلققز ثىضٜ صضنِٞ دوًٕٗج عيٚ ّطـ ثىعجةو )ثىوًّز( عٌ صنضٌا مبلٝج ثىذٌٖر دْفِ ٌٟٝقز 

صنِ٘ٝ ثالد٘ث  هثمو ثىقجفظز ثىذ٘غٞز .  ثالد٘ث  ثىَضقٌمز ٗٝعضقو ثُ ثالّقْجً ثالمضَثىٜ ٝقوى عْو
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Synchytrium endobioticumٍنط٠ ىوًٗر فٞجر ثىفطٌ 

sp. Monoblepharisانفطش 

ٍجةٞز صعٞٔ دًٚ٘ر ًٍٞز عيٚ ثالغٚجُ ٗثىغَجً فٜ دٞتز ثىَٞجٓ ثىعيدز   Monoblepharidomyctesفطٌٝجس ٙف 

َٗٝنِ عَه ٕيٓ ثىفطٌٝجس ٍِ ثىَٞجٓ عِ ٌٟٝ  ثّضنوثً ديًٗ ثىقْخ ثٗ ثىٌَْْ مطعٌ . ؽٌْ ثىفطٌ دٖنو عجىُ٘

ز فٜ مٞطٜ ثٗ غَه فطٌٛ ٝنُ٘ ف٘ثفع د٘غٞز ٌٟفٞز ىثس ٕنو هًٗقٜ ثٗ ثّط٘ثّٜ ٍضطجٗه ٕذٞٔ دجىق٘ثفع ثىذ٘غٞ

ثىفطٌٝجس ثىذٞٞٞز . ٗٝنُ٘ ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ٕيث ثىفطٌ ٍِ ثىْ٘ا ثىذٜٞٞ .
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  Neocallimastigomycota -:Phylum                               انالْٕائٛخ شؼجخ انفطشٚبد 

ٗمجّش ّجدقج صعجٍو عيٚ ثّٖج   2124صعٌن فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز دجّٖج فطٌٝجس الٕ٘ثةٞز ٗقو ثمضٖفش فٜ عجً 

ٕعذز ٍْضقيز . صقظٚ ٕيٓ ثىفطٌٝجس دجٕضَجً عيَجء ثىفطٌٝجس صٌ ٗٝعٖج فٜ  1552فٞ٘ثّجس ثدضوثةٞز ٍْٟ٘زٗفٜ عجً 

 glycosyl hydrolaseٗثٌَّٝ    xylose isomeraseىْٖجٟٖج ثالََّٜٝ فٜ صقيٞو ثىَ٘ثه ثىْيٞيٍ٘ٝز مٚ٘ٙج ثٌَّٝ 

صنٌٌٝ ثى٘ق٘ه ثىقٞ٘ٛ . مَج صضََٞ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز دقوًصٖج عيٚ صقَو هًؽجس ثفٌثًر ثىييثُ ْٝضنوٍجُ فٜ ثّضجػ ٗ

ٍت٘ٝز . 61ثىعجىٞز ثصٜ صٚو ثىٚ 

 انؼبيخ  صفبدان

.  )ثٕذجٓ ؽيًٗ( Rhizodsميٞز ٍع ؽٌْ ثىفطٌ دٖنو  -2

ثالد٘ث  ٍضعوهر ثالّ٘ثٟ ٍِ ثىْ٘ا ثالٍيِ ميفٞز ثىَ٘قع . -1

ىفطٌٝجس ثّٖج الٕ٘ثةٞز ثؽذجًٝز فٖٜ صعٞٔ فٜ ثىقْ٘ثس ثىَٖٞٞز ىيذجةِ ثىنذٌٞر ثىَضغيٝز عيٚ ثىََٞر ثىََٖز ىٖيٓ ث -6

ثىقٖجةٔ ٗميىل صعٞٔ فٜ ثىذٞتجس ثالًٝٞز ٗثىَجةٞز ثىبلٕ٘ثةٞز .

  Hydrogenosomesٗصقض٘ٛ دوه ىىل عيٚ ثؽْجً ٕٞوًٗؽْٞٞز صفضقو فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ىيَجٝض٘مّ٘وًٝج  -4

ٍجٝض٘مّ٘وًٝز ثالٙو .

رصُٛف شؼجخ انفطشٚبد انالْٕائٛخ

Phylum :- Neocallimastigomycota

class :- Necallimastigomycetes

order :- Neocallimasticales

family :-Necalliomasticaceae

genus :- Neocallimastix sp.
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 Neocallimastixانفطش 

ثىَٖٞٞز ىيقٞ٘ثّجس ثىضٜ صضغيٙ عيٚ ثىقٖجةٔ . َٝنِ عَه ٕيٓ ثىفطٌٝجس ثىَع٘ٝز ٍِٝعٞٔ ٕيث ثىفطٌ فٜ ثىقْ٘ثس 

فٞبلس ٕيٓ ثىقٞ٘ثّجس ثٗ ىعجدٖج , صيعخ ٕيٓ ثىفطٌٝجس هًٗث ٍَٖج فٜ عَيٞز ٌٕٞ ثىَ٘ثه ثىنجًدٕ٘ٞوًثصٞز ثىَعقور 

ؽٌْ ثىفطٌ عذجًر عِ ميٞز  ٞ٘ثُ ,صْٖٞبل ىيضقيٞو ثىبلف  ىٖج ٍِ قذو ثىذنضٌٝج ٕٗيث ثىْٖجٟ ًٌٝٗٛ ٍِ ثؽو صغيٝز ثىق

ىثس ثٕذجٓ ؽيًٗ مغٌٞر ثىضفٌا ٗصضق٘ه ٕيٓ ثىنيٞز ثىٚ فجفظز د٘غٞز ىضعطٜ ثد٘ثغجال ٍضقٌمز عوٝور ثالّ٘ثٟ .  

Neocallimastix ثٕؽ انفطش     Neocallimastixانفطش 
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Blastocladiomycota -:Phylum 

ًٍٞز ثٗ ٟفٞيٞز عيٚ ٍوٙ ٗثّع ٍِ ثىَ٘ثه ٗصنُ٘ ثىفطٌٝجس ثىٌٍٞز ٍْٖج ٍجةٞز فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز صعٞٔ دًٚ٘ر 

ثىَعٖٞز صضٌٌٍ عيٚ ثىَ٘ثه ثىعٞ٘ٝز ثىْذجصٞز ٗثىقٞ٘ثّٞز ثىَغًَ٘ر فٜ ثىَجء ٗميىل ثىضٌدز ْٕٗجك ؽِْ ٗثفو فق٠ ٝضطفو 

ز مجىيدجح ٗدْذخ ٕيٓ ٍغو ثىذع٘ٛ ٗثىقٌٖثس عْجةٞز ثالؽْق Coelomomyces  ثؽذجًٝج عيٚ ثىقٌٖثس ٕٗ٘ ؽِْ

ثىقوًر ىٖيٓ ثىفطٌٝجس عيٚ قضو ثىقٌٖثس ثٙذقش ٌٍٖٗا هًثّز ٗدقظ ثىعجٍيِٞ فٜ دٌثٍؼ ثىْٞطٌر ثالفٞجةٞز ىٖيٓ 

ٝنُ٘ ؽٌْ ٕيث ثىفطٌ عذجًر عِ ميٞز ٗثفور قجعوٝز ٍضٚيز دَج صقضٖج د٘ثّطز  ٍؾَ٘عز ٍِ ثىنٟٞ٘ صَْٚ  ثىقٌٖثس .

ٍؾجٍث دجٕذجٓ ثىؾيًٗ 

 Coelomomycesانفطش 

ٍِ ثٌٕ ٍج ََٝٞ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ثُ ثالد٘ث  صنُ٘ ثفجهٝز ثىْٟ٘ . فٞبل عِ ث ثفٌثه ٕيٓ ثىٖعذز صضََٞ دظجٌٕر 

ٕٜٗ ٗؽ٘ه ؽٞو ؽْْٜ ٗؽٞو ال ؽْْٜ ٍضعجقذِٞ ثفوَٕج صي٘ ثالمٌ .  nation of generation Alterصعجقخ ثالؽٞجه 

ؽَْٖج عذجًر عِ ميٞز قجعوٝز ٍع ثٕذجٓ ؽيًٗ .دعٜ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز مٞطٞز ٗثالمٌٙ 
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 Blastocladiomycotaرصُٛف شؼجخ 

Blastocladiomycota -Phylum :

Blastocladiomycetes -Class :

Blastocladiales  -Order :

Blastocladiaceae -Family :

sp.  Allomyces -Genus :

Allomyces انفطش 

ثىفطٌ مٞطٜ َْٕٝ٘يث ثىفطٌ فٜ ثىضٌح ثىٌٟذز مجٙز فٜ ثىَْجٟ  ثالّض٘ثةٞز ٍْٗجٟ  ثمٌٙ ٍِ ثىعجىٌ . ٝض٘ثؽو 

دًٚ٘ر غٌٞ ٍقوهر دضٖعخ عْجةٜ ٗٝنُ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٍقٌْ دق٘ثؽَ مجىدز صَْـ دجالّْٞجح ثىقٌ ىيَ٘ثه ٍج دِٞ

د٘ثّطز ف٘ثؽَ مجٍيز . ٝضََٞ ٕيث ثىفطٌ د٘ؽ٘ه ثىنبلٝج دَْٞج صعَه ثىضٌثمٞخ ثىضنجعٌٝز ثىضٜ صْٖف فٜ ثٌٟثن ثىنٟٞ٘ 

ظجٌٕر صعجقخ ثالؽٞجه ثى ٝنُ٘ ثىؾٞو ثىَٖٞؾٜ )ثىؾْْٜ( ٝنضيف ٍظٌٖٝج عِ ثىؾٞو ثىذ٘غٜ )ثىبلؽْْٜ( .

ٗٝقَو ثىؾٞو ثىذ٘غٜ ّ٘عِٞ ٍِ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثالٗىٚ  2Nٝنُ٘ ثىؾٞو ثىذ٘غٜ عْجةٜ ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز  

ثفجهٝز ثىْٟ٘ صْذش ىضعطٜ ثىؾٞو ثىذ٘غٜ ٍِ ؽوٝو .  (2Nٗثىضٜ صعطٜ ثالد٘ث  ) Mitosporangium صَْٚ 

ٗصعجّٜ ثالّ٘ٝز هثمو ٕيٓ ثىق٘ثفع ثّقْجٍج ثمضَثىٞج   Meiosporangiumثٍج ثىْ٘ا ثىغجّٜ ٍِ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز صَْٚ 

ٕيٓ ثالٍٖجػ ال صضقو ٍع دعٖٞج عْو ثّطبلقٖج ٍِ ثىقجفظز عيٚ   (1Nىضعطٜ ثٍٖجؽج ثفجهٝز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز )

ثىعنِ صْذـ ىفضٌر عٌ صْذش ىضعطٜ مٞطج فطٌٝج ثفجهٛ ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز َٗٝغو ٕيث ثىن٠ٞ ثىؾٞو ثىَٖٞؾٜ 

ٕٜٗ ف٘ثفع ٍٖٞؾٞز ىمٌٝز صقع ثعيٚ ثىق٘ث )ثىؾْْٜ( فع ثىيٛ ٝنُ٘ ّ٘عِٞ ٍِ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ٍنضيفز فٜ ثىقؾٌ

ثىَٖٞؾٞز ثالّغ٘ٝز ٗصنُ٘ ثٙغٌ فؾَج ٍْٖج , صعطٜ ثىقجفظز ثىَٖٞؾٞز ثىيمٌٝز ثٍٖجؽج ىمٌٝز ثٍج ثىق٘ثفع ثالّغ٘ٝز 

صعطٜ ثٍٖجؽج ثّغ٘ٝز ٗثىضٜ دعو صقًٌَٕج ٍِ ثىق٘ثفع صضقو ٍع دعٖٞج )ٍٖٞؼ ىمٌٛ + ٍٖٞؼ ثّغ٘ٛ ( ىٞنّ٘ج ثىبلققز 

ٝقوط صعجقخ ثالؽٞجه .  ٗثىضٜ صْذش ىضعطٜ ثىؾٞو ثىذ٘غٜ ٕٗنيث  2Nٗصنُ٘
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Allomycesدٔسح حٛبح انفطش 
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Glomeromycota  -:Phylum 

  AM fungiٗٝطي  عيٖٞج ثمضٚجًث   Arbuscular Mycorrhizaثىٖؾٌٞٝز صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز فطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث 

ٗثىضٜ ٍنضٌٕٚج    Arbuscular Mycorrhiza -Vasicularثٗ صَْٚ ثفٞجّج دجىَجٝنً٘ثَٝث ثىق٘ٝٚيٞز ثىٖؾٌٞٝز 

VAM fungi  ٗصَغو ٕيٓ ثىفطٌٝجس ثفٞو ٍغجه عيٚ ثىعبلقجس ثىضعجٖٝٞز دِٞ ثىْذجصجس ٗثىفطٌٝجس . ثُ ٕيٓ ثىٖعذز

 .   1552عجً   Schublerفوٝغز ثىضنِ٘ٝ ثى قجً ثىعجىٌ 

صْٖف ٕيٓ ثىعبلقز ثىضعجٖٝٞز دِٞ ثىفطٌ ٗثىْذجس ؟* مٞف 

ثُ ثالفٌثٍثس ثىنَٞٞجةٞز ثىضٜ ْٝضؾٖج ثىؾيً فٜ ثىضٌدز صقفَ  ٗصنِ٘ٝ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثىيٛ ٝنضٌا ؽيًٗ ثىْذجس )ىْٞش 

ثىضٌثمٞخ ؽَٞع ثىْذجس صنُ٘ ٕيٓ ثىعبلقز ثىضعجٖٝٞز ( ٗدعوٕج َْٝ٘ ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٍج دِٞ ثىنبلٝج ٗفٜ هثميٖج ىٞنُ٘ دعٜ 

ٗثفٞجّج صنُ٘ دعٜ ثىضٌثمٞخ دٖنو    Arbuscularمغٌٞر ثىضفٌا صٖذٔ ثىََٚجس صعٌن دجىضٖؾٌثس ثٗ ثىٖؾٌٞثس 

ٗثىضٜ صَغو ٍ٘ثقع ىينَُ . دَْٞج صقً٘ ثىضٌثمٞخ ثىٖؾٌٝز دعَيٞز ثىْقو    Vesicularثّضفجمجس ٌٟفٞز صَْٚ ثىق٘ٝٚبلس 

جس ٗثىفطٌ ٗدنبل ثالصؾجِٕٞ . ىيَ٘ثه ٗثىعْجٌٙ ثىغيثةٞز ٍج دِٞ مبلٝج ثىْذ

* ٍجٕٜ ثىفجةور ثىضٜ صع٘ه عيٚ ثىْذجس ٗثىفطٌ ٍِ ٕيٓ ثىعبلقز ثىضعجٖٝٞز ؟ 

ٝعَو ثىفطٌ عيٚ ٍٝجهر ؽجَٕٝز ثىعْجٌٙ ثىغيثةٞز ىيْذجس ٍِ مبله صق٘ٝيٖج ٍِ ٙٞغضٖج ثىَعقور فٜ ثىضٌدز ثىٚ ٙٞغز 

يٖج ٍذجٌٕصج ثىٚ ثىْذجس عِ ٌٟٝ  ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ثىََضور فٜ دْٞطز ْٖٝو ثٍضٚجٖٙج ٍِ قذو ثىْذجس ثٗ ٝقً٘ ثىفطٌ دْق

ؽعو ثىْذجس ثمغٌ ٍقجٍٗز ىيؾفجن ٍِ مبله قوًر ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز عيٚ ثىضغيغو فٜ ثىضٌدز ثىضٌدز , مَج ٝعَو ثىفطٌ عيٚ 

ًٗ َٝٝو ٍِٗثى٘ٙ٘ه ثىٚ ثٍجمِ دعٞور عِ ٍق٠ٞ ثىؾيً صض٘فٌ فٖٞج ثىَٞجٓ ىيث فجُ ٗؽ٘ه ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٍع ثىؾي

ثىَْجفز ثىْطقٞز ىيؾيًٗ فٜ ثىضٌدز , مَج صعَو فطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث عيٚ ٍٝجهر صٖ٘ٝز ثىضٌدز ٍٗٝجهر قوًر ثىضٌدز عيٚ 

َّ٘ ثىْذجس , فٞبل عِ ىىل صعَو فطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث عيٚ ٍٝجهر قوًر ثىْذجس عيٚ  ثالفضفجظ دجىَجء ٍَج ٝعٍَ ٍِ

ٌٕج ثىَذجٌٕ فٜ ثالفٞجء ثىٌََٝز ثٗ ٍِ مبله ؽعو ثىْذجس ٍقجًٍٗقجٍٗز ٍنضيف ثىَْذذجس ثىٌَٝٞز ٍِ مبله صجعٞ

, مَج ٗؽو ثُ ىفطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث ثىقوًر عيٚ صعََٝ َّ٘ ثىْذجس ىيَْذخ ثىٌَٜٝ ثٛ صقً٘ دجّضقغجط ٍقجٍٗز ثىْذجس 

ٝقً٘ ثىْذجس ٍقجدو مو فٜ ٍنضيف ثىذٞتجس مجىضٌح ثىَيقٞز ثٗ ثىؾجفز ثٗ ثىغْٞز دجىعْجٌٙ ثىغقٞيز مجىٌٙجٗ . فٜ ثىَقجدو 

ىىل دض٘فٌٞ ٍٚوً ثىنٌدُ٘ ىيفطٌ ٕٗ٘ ثىنٌدٕ٘ٞوًثس الفضقجً ثىفطٌٝجس ىيقوًر عيٚ ْٙع غيثةٖج دْفْٖج , ٗالدو ثُ 

% ٍِ ثىْذجصجس ثىذيًٝز .10ٌّٖٞ ثىٚ ثُ فطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث ىٖج ثىقوًر عيٚ ثىضعجٝٔ ٍع 

-انصفبد انؼبيخ :

ٍعٖٞز صعجٖٝٞز ثؽذجًٝز ٍع ثىْذجصجس .فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ىثس  -2

صنُ٘ ثفٌثه ٕيٓ ثىٖعذز ىيضٌثمٞخ ثىٖؾٌٞٝز ثىضٜ صنُ٘ ىثس صفٌا عْجةٜ ٗصضنُ٘ دجىضقوٝو هثمو مبلٝج ٍْطقز ثىقٌٖر -1

ىيْذجس مَج ثّٖج صنُ٘ ثىق٘ٝٚبلس .

ٞجّج صضنُ٘ هثمو ثىؾيًصنُ٘ فطٌٝجس ثىَجٝنً٘ثَٝث ثد٘ثغج الؽْْٞز فق٠ ٗثىضٜ صضنُ٘ مجًػ ؽيًٗ ثىْذجس ٗثف -6

عجىٞز ثىضْظٌٞ مَج ثّٖج صنُ٘  sporocarpsدًٚ٘ر ٍفٌهر ثٗ صؾَعجس ّجةذز ٗفٜ دعٜ ثالفٞجُ صنُ٘ ثىغَجً ثىذ٘غٞز 

فٜ ثىظٌٗن ثىذٞتٞز غٌٞ ثىَْجّذز ثالد٘ث  ثىنبلٍٞوٝز .
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ثىوًثّجس ثىؾَٝتٞز فٚ٘ه ثعجهرال صض٘فٌ ثٛ ٍعطٞجس صٌٖٞ ثىٚ فٚ٘ه ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ فٜ ٕيٓ ثىٖعذز ٗىٌ صغذش  -4

ثًصذجٟ ًٗثعٜ ٗثُ فٚو فٖ٘ دَْض٘ٝجس ٗثٟتز .

صنُ٘ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ثد٘ثغج ٍضََٞر عَج ٕ٘ ٍفى٘ن فٜ دقٞز ٕعخ ثىفطٌٝجس مَج ثُ ثد٘ثغٖج صظٌٖ صغجٌٝثس -0

ٞز صْٚٞف ثفٌثه ٕيٕٜٓ ثىََٖز فٜ عَيمغٌٞر صْجعو فٜ صْٚٞف فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ثٛ ثُ ثىٚفجس ثىَظٌٖٝز ىيذ٘  

 ثىٖعذز .

ثىؾوثً ثىني٘ٛ ٍؤىف ٍِ ثىنجٝضِٞ ٗثىْيٞيٍ٘ ٕٗيث هىٞو عيٚ ثالّفٚجه ثىضطً٘ٛ ثىقوٌٝ عِ ثىفطٌٝجس ثالمٌٙ ٗث -3

ٕ٘ ثىفطٌ  ثىيٛ ٝعٞٔ دٖنو صعجٖٜٝ ٍع  Geoshon pyriformeثقٌح فطٌ غٌٞ ٍجٝنً٘ثَٝٛ ىٖيٓ ثىفطٌٝجس

.  Nostocثىطقجىخ ثىنٌٞثء ثىًََقز مجىّْ٘ضل 

ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ٝضََٞ دْعز قطٌٓ ٗدنّ٘ٔ غٌٞ ٍقٌْ صقش ثًٜٝ . -2

Glomeromycotaرصُٛف شؼجخ 

 ثؽْجُ 25ّ٘ا صضٍ٘ا عيٚ  205ٗصٌٞ ٕيٓ ثىٌصخ ٍج ٝقجًح صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز ٙف ٗثفو ٗثًدع ًصخ 

ota lomeromycG -hylum :P

Glomeromycetes  -Class :

Glomerales -order :

Diversisporales -:order 

Archaeosporales -order :

Paraglomurales -order :

 Glomeralesسرجخ  -1

 Glomeraceaeػبئهخ 

 Glomusاندُظ 

 -صضََٞ فطٌٝجصٖج دجىََٞثس ثىضجىٞز  

   صنُ٘ صٌثمٞخ ف٘ٝٚيٞز ىثس ٕنو ٍضطجٗه ثٗ ثٕيٞيٞؾٜ ٗصظٌٖ ثىق٘ٝٚبلس ديُ٘ هثمِ عْو ثّضنوثً ٙذغز

blueTrypan  

  ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز صضفٌا دَٗثٝج فجهر ثٗ ٍجةيز ٗصيضيف فٜ ٍْطقز هم٘ىٖج ىيؾيً ٗٝنُ٘ َّ٘ ٕيٓ ثىنٟٞ٘ دٖنو

ٍ٘ثٍٛ ٍع ٍقً٘ ثىؾيً ٗصٌصذ٠ ٍع دعٖٞج ٍِ مبله ثىفٌٗا ثىقجةَٞز ثٗ ثىقجهر ثىَثٗٝز ٗثىضٜ صَْٚ دجصٚجالس 

H  مَج ث ٕيٓ ثىنٟٞ٘ صضََٞ دقجديٞضٖج عيٚ ثالٙطذج  دٚذغز ,Trypan blue  

 . ثالد٘ث  صضنُ٘ دٖنو ٍفٌه ثٗ دٖنو صؾَعجس فٜ ٍج دِٞ ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز فجقور ىيضٌصٞخ
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  ٌٛصنُ٘ ٟذقجس ؽوثً ثىذ٘  دٖنو ٍْضٌَ ٍع ٟذقجس ثىن٠ٞ ثىفط

  صنُ٘ ثالد٘ث  ىثس ٍ٘قع ٌٟفٜ ّٗجهًث ٍج صنُ٘ دْٞٞز ثىَ٘قع

 ٌٍٞضذيً٘ر ثٗ ف٘ثؽَ ثٗ ٟذقز هثميٞز ٙفجةقٞز  صْفٚو ثالد٘ث  عِ دقٞز ثؽَثء ثىن٠ٞ د٘ثّطز ّوثهثس غ

  ٝضفىف ؽوثً ثىذ٘  ٍِ ٟذقز ٕبلٍٞز صظٌٖ ديُ٘ ثفٌَ عْو ٍعجٍيضٖج دذعٜ ٍٗع صقوً ثىعٌَ ىيذ٘  صْْيل ثىطذقجس

ثىنجًؽٞز ىٔ .

Glomusانفطش 

Diversisporalesسرجخ  -2

 Gigaspraceae ػبئهخ 

  Gigasporaاندُظ 

ٍجٝنٌٍٗٞضٌ  155ثُ ثىََٞر ثىََٖز ىفطٌٝجس ٕيٓ ثىعجةيز ثّٖج صنُ٘ ثد٘ث  الؽْْٞز مذٌٞر ثىقؾٌ قو ٝنُ٘ ثفٞجّج ثمغٌ ٍِ 

  ؽوثً ثىذ٘  ٝضفىف ٍِ ٟذقز مجًؽٞز هثةَز صق٠ٞ دطذقز ٙفجةقٞز ٗصْفٚو ٍقض٘ٝجس ثىذ٘  عِ ثىنيٞز ثىَ٘ىور

 ىيذ٘  د٘ثّطز ّوثهر .

 ٘ٗصضنُ٘ ثالد٘ث  دطٌٝقز صٖذٔ ثىضذٌعٌ ؽوثً ثىذ٘  غٌٞ فجٗٛ عيٚ ّق ٓ
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 Archaeosporalesسرجخ  -3

 Archaeosporaceaeػبئهخ 

  Archaeosporaاندُظ 

  ًثىن٘ثٕف ثىنجٙز دجىَجٝنً٘ثَٝثفطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز فجقور ىيٚذغز ثٛ ال َٝنِ ثىنٖف عْٖج ٝجّضنوث 

  مَج ثّٔ ىٌ ٝبلفع ٗؽ٘ه ثىق٘ٝٚبلس

 ًٗثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز قيٞيز ثالٙذج  غٌٞ ٍْضظَز ثىضفٌا ىنْٖج صَْ٘ دنغجفز ف٘ه ثىؾي

  ٌٛٗثالد٘ث  ٕفجفز صَجٍج ّٗجهًث ٍج صنُ٘ مٌَٝٞز ثىيُ٘ ثٗ دٞٞجء عْو ّٞؾٖج ٕٜٗ ىثس ٕنو مٌٗٛ ثٗ ٕذٔ م

  ٝضجىف ؽوثً ثىذ٘  ٍِ عبلط ٟذقجس َٝنِ ٍٖجٕوصٖج عْو صْي٠ٞ ٝغ٠ عيٚ ثىٌٖٝقز

 ٌن عيٚ ثىضٌثمٞخ ثىٖؾٌٞٝز دْذخ ٝعف ثٙطذجغٖج ٝٚعخ ثىضع

 Paraglomerales سرجخ  -4

 Paraglomeraceaeػبئهخ 

  Paraglomusاندُظ 

  صنُ٘ فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز صٌثمٞذج ٕؾٌٞٝز صٚطذغ دٖنو مفٞف ؽوث

 ََٞثىق٘ٝٚبلس ٝعٞفز ثىض

  ثىنٟٞ٘ ثىفطٌٝز ٝعٞفز ثالٙطذج  ٕٜٗ ٕوٝور ثالىضفجن

  ٍِ ثد٘ث  6-1صضنُ٘ ثالد٘ث  دٖنو فٌهٛ ّٗجهًث ٍج ص٘ؽو دٖنو صؾَعجس

  ثُ ثىطذقز ثىوثميٞز ىؾوثً ثىذ٘  صنُ٘ ٍغنْز .صعضذٌ ٟذقجس ؽوثً ثىذ٘  ثٍضوهث ىطذقجس ؽوثً ثىن٠ٞ ثىفطٌٛ ثال
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Phylum :- Zygomycota  شؼجخ انفطشٚبد اناللحٛخ 

ًٍٞز ٗصضْ٘ا ٟذٞعز ٍعٖٞز فطٌٝجس ٕيٓ ثىٖعذز ٍج دِٞ فطٌٝجس صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز فطٌٝجس ٌّٝعز ثىَْ٘ ٗثّعز ثالّضٖجً 

ٗفطٌٝجس ثمٌٙ صعجٖٝٞز صعٞٔ فٜ ثقْجر ثىَٖٞٞز ىيَفٚيٞجس ٗثىقٞ٘ثّجس   Mucoralesثىَعٖٞز مفطٌٝجس ًصذز 

ٗفطٌٝجس ثمٌٙ ٟفٞيٞز ثىَعٖٞز عيٚ ثىْذجس ٗثىقٞ٘ثُ ٗثالّْجُ .

يًٛضاد شؼجخ انفطشٚبد اناللحٛخ 

ثىضنجعٌ ثىؾْْٜ ٍِ ّ٘ا صَثٗػ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ٗثىيٛ ٝعٌن ثٝٞج دجىضنجعٌ ثىبلققٜ ْٗٝضؼ عِ ثّوٍجػ -2

ٍِٗ ْٕج ثٕضقش صَْٞز ٕيٓ Zygosporeع ثىَٖٞؾٞز صنِ٘ٝ ثىبلققز ٗثىضٜ صَْٚ دجىذ٘  ثىبلققٜ ثفثىق٘

 ثىفطٌٝجس دجىفطٌٝجس ثىبلققٞز .

ٍِ مبله صنِ٘ٝ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٗثالد٘ث  غٌٞ ثىَضقٌمز ٗصْضٌٖ ٕيٓ ثالد٘ث  د٘ثّطز ثىٌٝجؿصضنجط الؽْْٞج    -1

ٗدعٜ ثالّ٘ثا صنُ٘ ثىنّ٘ٞوثس .

ثىغَه ثىفطٌٛ غٌٞ ٍقٌْ ٗىنْٔ قو ٝقض٘ٛ فٜ دعٜ ثالّ٘ثا عيٚ ف٘ثؽَ فٜ ثىنٟٞ٘ ثىقوَٝز ثٗ عْو قجعور -6

ثىقجٍو ثىذ٘غٜ 

ٟ٘ثً فٜ هًٗر فٞجر ثىفطٌٝجس ثىبلققٞز ثفجهٝز ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز دجّضغْجء ًٟ٘ ثىبلققزؽَٞع ثالصنُ٘  -4

.ثىيٛ ٝنُ٘ عْجةٜ ثىَؾَ٘عز ثىنٌٍٍّٗ٘٘ٞز 

ني٘ٛ ٝضنُ٘ ثّجّج ٍِ ثىنجٝضِٞ ٗثىنٞضّ٘جُ .ثىؾوثً ثى -0

رصُٛف شؼجخ انفطشٚبد اناللحٛخ 

 -صٌٞ ٕيٓ ثىٖعذز ٙف ٗثفو ٗثىيٛ دوًٗٓ ٝقٌْ ثىٚ ًصذضِٞ عيٚ ثىْق٘ ثىضجىٜ  

Phylum :- Zygomycota 

Class :- Zygomycetes 

1- Order :- Mucorales

Family :- Mucoraceae 

Ex:- Mucor  
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Ex :- Rhizopus 

Family :- Pilobolaceae  

Ex :- Pilobolus  

Family :- Endogonaceae 

Ex :- Endogon  

2- Entomophthorales

Family :- Entomophthoraceae 

Ex :- Entomophthora muscae  

 Mucoralesسرجخ 

يٓ ثىٌصذز ىثس ثَٕٞز فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز ًٍٞز ثىَعٖٞز عيٚ ثىَ٘ثه ثىْذجصٞز ٗثىقٞ٘ثّٞز , صنُ٘ دعٜ فطٌٝجس ٕ

ٗفجٍٜ ثىْضٌٝل   Succinic acidفٜ ثىْٚجعجس ثىغيثةٞز مجّضجػ ثالفَجٛ ثىعٞ٘ٝز ٍغو فجٍٜ ثىْنْْٞل 

Cetric acid . 

ٍِ غَه فطٌٛ غٌٞ ٍقٌْ ٗفٜ دعٜ ثالّ٘ثا صَضو ثىنٟٞ٘ عيٚ ّطـ ثى٠ّ٘ ثىغيثةٜ  ؽٌْ ثىفطٌ ٝضنُ٘

عيٚ صغذٞش ثىغَه ثىفطٌٛ ٗثٍضٚجٗ ثىغيثء .ٗصَضو مٟٖٞ٘ج ثىفطٌٝز ثىٚ ثّفو ثى٠ّ٘ ىضعَو 

صنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثٍج مذٌٞر ثىقؾٌ فجٗٝز عيٚ ثعوثه مذٌٞر ٍِ ثالد٘ث  ثٗ صنُ٘ ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ٙغٌٞر 

ٗثىضٜ صقض٘ٛ عيٚ عوه قيٞو ٍِ ثالد٘ث  .  Sporangiolesثىقؾٌ صَْٚ دجىق٘ٝفٞجس ثىذ٘غٞز 

صبلٍِ ثىق٘ثفع ثىَٖٞؾٞز ثفوَٕج ثٗ مبلَٕج ىضنُ٘ صٌمٞخ ٍَجعو صفٖو عَيٞز  Mucoralesفٜ دعٜ ثّ٘ثا 

ٗٝنُ٘ ٕنئ  Azygospore َْٗٝٚ ٕيث ثىذ٘ دجىذ٘ ثىبلالققٜ ٍظٌٖٝج ىيذ٘ ثىبلققٜ ٗدطٌٝقز عيًٝز 

ٍَجعو ىيذ٘  ثىبلققٜ ٗٝضنُ٘ ثٝٞج ٕيث ثىذ٘  فٜ ثىضَثٗؽجس ثىضٜ صقوط دِٞ ثالؽْجُ ثٗ َِٝ ثىؾِْ ثى٘ثفو .

.Mucor spانفطش 

ٝعضذٌ ٕيث ثىفطٌ ٍِ ثىفطٌٝجس ثىٖجةعز فٜ ثىضٌدز ٗعيٚ ّ٘ا  24ّ٘ا ٗثٝٞف ثىٞٔ فوٝغج  61ٌٝٞ ٕيث ثىؾِْ  

ثىْذجصجس ٗثىٌٗط . ٗٝعو ٍِ ثىَي٘عجس ثىَنضذٌٝز ثىٖجةعز دْذخ َّ٘ٓ ثىٌْٝع ٗثعوثه ثالد٘ث  ثىٖجةيز ثىضٜ ٝنّٖ٘ج 

عفِ ثىغَجً عيٚ ثىنَغٌٛ   Mucor piriformisٗثىضٜ صْضٌٖ د٘ثّطز ثىٖ٘ثء . دعٜ ثّ٘ثا ٕيث ثىؾِْ ٍغو 

 مبله ثىنَُ فٜ هًؽجس فٌثًر ٍْنفٞز . ٗثىضفجؿ
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صنُ٘ ثىَْضعٌَثس ثىفطٌٝز ىٔ ىثس ىُ٘ ثدٜٞ قطْٜ ٝضق٘ه دجىضوًٝؼ ثىٚ ثىيُ٘ ثىٌٍجهٛ ثىوثمِ عْو صنِ٘ٝ

 ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز ثىضٜ صنُ٘ مذٌٞر ٌٟفٞز ثىَ٘قع مٌٗٝز ثىٖنو .

.Rhizopus spانفطش 

ٗثىنٌٞٗثس ٗثىنذَ ثىقوٌٝ ٗعيٚ دٌثٌٍٝٞ ٕيث ثىؾِْ فطٌٝجس ٗثّعز ثالّضٖجً فٜ ثىضٌدز ٗعيٚ ثىف٘ثمٔ

ثىقٞ٘ثّجس ٗصعو ٕيٓ ثىفطٌٝجس ٍِ ثىَي٘عجس ثىٖجةعز ىَجىث ؟

صعٌن دجٌّ صعفِ ثىطٌن ثىٌَٕٛ فٜ ثىقٌا ٌٍٗٛ ىفقز دعٜ ثّ٘ثا ٕيث ثىؾِْ صْذخ ثٌٍثٝج عيٚ ثىْذجصجس 

ْٝضَٖ ٕيث ثىفطٌ ٗؽ٘ه ثىؾٌٗؿ فٜ ثىْذجس ىٞذوأثىذ٘  دجالّذجس ٗصنِ٘ٝ م٠ٞ فطٌٛ ثىيٛ ٝٚٞخ دجهًثس ثىٌٍ ثى 

ثىْذجس ٍِ ٍْطقز ثىؾٌٗؿ ىٞذوأ فْٖٞج ثىفطٌ دجّضجػ ثالََّٝجس ثىٖجَٝز ىيؾوًثُ ثىني٘ٝز ٗثىٚفٞقز ثىّ٘طٚ 

ٍَج ْٝذخ فٜ صفنٞل ثىنبلٝج فضنٌػ ثىعٚجًر ثىْذجصٞز ٗصَ٘س ثىنبلٝج .

 .Pilobolus spانفطش 

َْٝ٘ ٕيث ثىفطٌ عيٚ فٞبلس ثىنٞ٘ه َٗٝنِ ثىقٚ٘ه عيٞٔ دضعٌٜٝ فٞبلس ثىنٞو ثىٚ ثىٞ٘ء الُ ثىفطٌ 

, فجٍو ثىق٘ثفع ثىذ٘غٞز   Phototropism +َٝٞو ّق٘ ثىٞ٘ء ىيث فٖ٘ ٝعٌن دنّ٘ٔ ىث ثّضقجء ٝ٘ةٜ ٍ٘ؽٜ 

َْٚٝٗ ْٗٝضٖٜ ثىقجٍو دجّضفجك َْٝٚ ثىق٘ٙيز صقش   Troplocystىٖيث ثىفطٌ ٝنُ٘ ٍْضفل فٜ ثىقجعور

ٗثىضٜ صْطي   Sub - Sporangoiel vesicleثىق٘ٝفٞز  ٗصضنُ٘ ف٘ا ٕيٓ ثىق٘ٝٚيز ثىنّ٘ٞور ثىْ٘هثء ثىيُ٘

ّضٞؾز الّفؾجً ٕيٓ ثىق٘ٙيز ٍَج ٝ٘ىو ق٘ر هفع مجفٞز الّوفجا ثىنّ٘ٞور الٍجمِ دعٞور عِ  ىَْجفز صَٝو عِ ثىَضٌ

عيٚ ٕيث ثىفطٌ ثٌّ قجىن ثىقذعز . ٗصيضٚ  ثىنّ٘ٞور دجالعٖجح ثىضٜ صؤمو ٍِ قذو ثىنٞ٘ه , ىيىل ٝطي  ثىفطٌ 

 ٗصٌَ مبله ثىؾٖجٍ ثىَٖٜٞ ٗصنٌػ ٍع ثىذٌثٍ ىضْذش ٌٍر عجّٞز .

Mucormycosisيشض 

  Mucoralesَْٝٚ ٕيث ثىٌَٛ ثٝٞج دجٌّ ثىَ٘س ثالّ٘ه ثٗ ثىٌَٛ ثىنْ٘ه , صْذخ دعٜ فطٌٝجس ًصذز 

ٕٜٗ صع٘ه ثىٚ ثالؽْجُ  ٗصقوط  ثالٙجدز   Mucor , Rhizopus , Absidia ٕيث ثىٌَٛ عيٚ ثالّْجُ

ّضٞؾز ى٘ٙ٘ه مَٞجس مذٌٞر ٍِ ثد٘ثغٖج ثىٚ ثىؾٖجٍ ثىَٖٜٞ ثى ٝذوث ثىفطٌ دجىضنجعٌ دٌْعز فٜ ؽوًثُ ثالٗعٞز 

ٌٞ ثالّْؾز ثىَٚجدز ٗصقوط ثىوٍ٘ٝز ٍَج ْٝذخ صقطع فٜ ٗٙ٘ه ثىوً ثىٚ ثالّْؾز ٍَج ٝؤهٛ ثىٚ صقيو ٗصوٍ

ثالٙجدز ّضٞؾز ىيعوٗٙ ٗصي٘ط ثىضٌدز ٗثىَٞجٓ ٗثىذٞتز .

ثعٌثٛ ثىٌَٛ/ صنضيف ثالعٌثٛ عيٚ ثالّْجُ فْخ ثىؾَء ثىَٚجح ٗىنِ َٝنِ ثُ صضَِٞ ثالعٌثٛ 

فٚ٘ه فَٚ ٗٙوثا ٗثفٌَثً ٗصًً٘ ثالّف ٍٖٗجمو دٌٚٝز ٍع صًً٘ ثى٘ؽٔ ٌٝثفقٔ ثىٌ ميىل صٚجفخ ٕيٓ
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فٚ٘ه صغٌٞثس فٜ صٌٚفجس ثىٖن٘ ثىَٚجح ّضٞؾز الّنفجٛ ٗٝجةف ثىوٍج  دْذخ قيز ٗٙ٘ه ثالعٌثٛ 

ٍِٗ ٍٞجعفجس ٕيث ثىٌَٛ ٕ٘ ثىضٖجح ثىعِٞ قو ٝؤهٛ ثىٚ ثىعَٚ , ثىضٖجح  ثىوً ثىٞٔ ثٗ ثٙجدضٔ دٖنو ٍذجٌٕ .

ٚ٘ه ثىضٖجدجس ثىْقجٝج , ثىضٖجح ثىعظجً , َّٝف فٜ ثىٌةز ٗثىؾٖجٍ ثىَٖٜٞ ثٗ فٚ٘ه ثًصٖجؿ فٜ ثىٌةز , ف

دنضٌٞٝز عجّ٘ٝز , ٗصعفِ ثىوً عٌ ثىَ٘س .

ثُ صطً٘ ٕيث ثىٌَٛ فٜ ثالّْجُ َٝهثه عْوٍج ٝنُ٘ ثىٖن٘ ٝعجّٜ ٍِ ثٛ ٌٍٛ ْٝذخ ىٔ ميو فٜ ٗظجةف 

ىضعضذٌ ثىن٠   monocytes ثىؾٖجٍ ثىَْجعٜ الّٔ ْٕجك ّ٘ا ٍِ ثىنبلٝج ثىوفجعٞز ٍِ ّ٘ا ثفجهٝز ثىْ٘ثر صَْٚ 

ثىوفجعٜ ثالٗه  ٝو ٍغو ٕيث ثىْ٘ا ٍِ ثالٙجدجس مَج ثُ ٌٍٝٚ ثىْنٌٛ ٝنُّ٘٘ ثمغٌ عٌٝز ىبلٙجدز دٖيث 

ثىٌَٛ .

ٍِٗ ثىَنٞخ ىآلٍجه ثّٔ ىقو ثالُ ىٌ ٝ٘ؽو ثٛ ىقجؿ ٍٞجه ىٖيث ثىٌَٛ .

 Entomophthoralesسرجخ 

, مَج صٌٞثٛ ثىفطٌٝجس ثىَوٌٍر ىيقٌٖثس ٗصعْٜ ٍوٌٍ   phoraٗصعْٜ فٌٖر ٗ  Entomoٌٖٝٞ ثالٌّ ثىٚ 

.ٕيٓ ثىٌصذز عبلط ثّ٘ثا فطٌٝز ٌٍَٝز ىبلّْجُ 

ٝنُ٘ ثىغَه ثىفطٌٛ ىفطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز ٝعٞف ثىضنِ٘ٝ دعنِ فطٌٝجس ثىٌصذز ثىْجدقز ٗىنِ دجىٌغٌ ٍِ

ثىنّ٘ٞوثس ٝعف ثىغَه ثىفطٌٛ ىٖيٓ ثىفطٌٝجس ثال ثّٖج صنُ٘ ف٘ثٍو مّ٘ٞوٝز َّٞنز صْطي  ٍِ ثٌٟثفٖج 

دًٚ٘ر ق٘ٝز , ثىنّ٘ٞوثس مذٌٞر ثىقؾٌ , عوٝور ثالّ٘ٝز .

ىقو ثعجًس فطٌٝجس ٕيٓ ثىٌصذز ثٕضَجً ثىعوٝو ٍِ ثىعيَجء دْذخ ثٍنجّٞز ثّضنوثٍٖج فٜ ثىْٞطٌر ثىذٞي٘ؽٞز ٗقو 

ثّضطجا ثىعيَجء صَْٞز ٕيٓ ثىفطٌٝجس عيٚ ثّٗجٟ ًٍعٞز ْٙجعٞز ىغٌٛ هًثّضٖج .

 Entomophthora muscaانفطش 

ٗٝعجّٜ ثىيدجح ثىَٚجح دٖيث ثىفطٌ ٍِ  Fly fungusٟفو ٕيث ثىفطٌ عيٚ ثىيدجح ىيىل َْٝٚ دفطٌ ثىيدجح 

ثىنَ٘ه ٗثىقٌمز ثىذطٞتز ٗدجىضجىٜ ّؾوٓ ٝيضٚ  عيٚ ٍؽجػ ثىْ٘ثفي ٍٗٗثٝج ثىْ٘ثفي ثىَضٌدز ثىغٌٞ ٍغْ٘ىز ٗصقجٟ 

ىُ٘ فجصـ عٌ دعو ىىل صَ٘س ىفطٌ ٍَج ٝعطٜ ىييدجدز ثىيدجدز دٖجىز دٞٞجء عذجًر عِ ف٘ثٍو مّ٘ٞوٝز ٗمّ٘ٞوثس ث

ثىقٌٖر ٗدعو ٍ٘صٖج ٝنُ٘ ثىفطٌ ف٘ثٍو مّ٘ٞوٝز  ىضْطي  ثىنّ٘ٞوثس دق٘ر عْو ّٞؾٖج ٗعْوٍج صقع ثىنّ٘ٞورعيٚ 

ؽٌْ ىدجدز فجّٖج صفٌٍ ّٗجهر الٙقز صغذضٖج دجهٍز ثىقٌٖر ٗصنضٌقٖج ٗصنُ٘ هثمو ثىقٌٖر مٟٞ٘ فطٌٝز صَض٘ 

ىيقٌٖر عٌ صضنجعٌ دجىنٟٞ٘ هثمو ثىقٌٖر دجالّقْجً ثٗ ثىضذٌعٌ فضنُ٘ ٍج ٝعٌن دجالؽْجً ثىنٞطٞز  ثىَ٘ثه ثىوْٕٞز

hyphal bodies . ْٗٝضٌَ ثّضٖجً ثىفطٌ ٗصنجعٌٓ هثمو ثّْؾز ثىقٌٖر 


