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                    Ascomycota  لكيسيةاعبة الفطريات ش

تضم ثالث ارباع  اذتعتبر الفطريات الكيسية اكبر المجاميع الفطرية 

عدد االنواع المسجلة في هده الشعبة  صلي والمصنفة  الفطريات

 المعروفة  الفطرياتنوع . تضم هده الشعبة العديد من  70000حوالي 

المنتج  والفطر Saccharomyces  servisiaeالصناعية  الخمائرومنها 

كثير لكشف ا والفطر الذي  Penicillium sppالبنسلين .للمضاد الحيوي 

المنتج لسموم  والفطر Neurospora crassa الوراثةمن اسرار علم 

 Candidaالممرض لالنسان  والفطر Aspergollus flavusاالفالتوكسين 

albicans  لالنسان والنبات .  الممرضة  الفطرياتكما تضم العديد من

انواع  بعضذا معيشة تكافلية مع  يكونفطريات هده الشعبة  بعض

نوع من العالقات التعايشية مع  يكوناالشنات او قد  ليكون الطحالب

  واخرى تكون مصدر غذائي مهم كالكمأ.  النباتات بعض  جذور

 مميزات شعبة الفطريات الكيسية



 لالكياس . جميع افراد هده الشعبة وكما هو واضح من تسميتها هو تكوينها  1

Asci على االبواغ الكيسية  احتوي بداخلهت التيAscospores والتي تنتج من  

تزواج الحوافظ  التكاثر الجنسي ) انواعقد يتم باحد الذي لجنسي التكاثر ا

 .( البذري ران الجسدي اوتاالقاو تالمس الحوافظ المشيجية، او المشيجية، 

برعم او االنشطار كما في الفطريات التبواسطة  يكون . التكاثر الالجنسي 2

 . او قد يتم من خالل  (والخمائر المنشطرة  يةالخمائر االعتياد) دية الخلية ااح

اي شكل  يوجدالكيسية وال الفطريات في  انتشارا  تكوين الكونيدات وهو االكثر 

 في هده الشعبة . المتحركةلالبواغ 

 . متظمةاجز بحومن النوع المقسم  الفطريزل غ. ال3

الكيسية االحادية الخلية او الخيطية  الفطرياتالخلوي في  الجدار. يتألف  4

 .من الكايتين والبيتاكلوكان بنسب مختلفة

 

 

 

احادي النواة واحادي  يكون الفطررة حياة والسائد في د الفطريزل غ. ال5

 الفطريزل غهناك نوع اخر من ال ويوجدالمجموعة الكروموسومية، 

 الخالياالمسؤول عن تكوين  الفطريزل غاليعتبر وهو  االنويةثنائي  يكون

 االمية . االكياس وخاليا  لالكياسالمولدة 

. تحتوي الحواجز التي تفصل بين خاليا الخيط الفطري على فتحة  6

مركزية الموقع قريبا ويمكن ان تغلق هذه الفتحات بواسطة اجسام 

وظيفتها عزل الخاليا القديمة او  Woronin bodies تعرف باجسام ورنون 

 زل الفطري .غرة عن باقي خاليا الرالمتض

ية ثمرطويات الكيسية هو تكوينها لالجسام الف. من المميزات المهمة لل7

ة ويضم بداخله او عليه فوالذي يكون باشكال مختل Ascocarpالكيسية 

 الثمريةزل الفطري هو المسؤول عن تكوين االجسام غاالكياس ويكون ال

 الكيسية .



 الكيسية  تكوين االكياس واالبواغ
 

ة لهذه الشعبة فتختلف عملية تكوين االكياس حسب المجاميع المختل
 االتية:بصورة عامة تتضمن هذه العملية الخطوات و

 االسكوكونة  يتكون في طرف الخيط الفطري ثنائي االنوية

Ascogonium من  أوية والتي ينشثاو الحافظة المشيجية االن

في نفس الوقت تنشا  Trichogyneلوية ثسطحها الشعيرة االن

يدات الحافظة المشيجية الذكرية التي ثرمن الخلية القاعدية االن

 تكون اسطوانية او بيضوية الشكل .

 

 

 

 

 

 

 

 ل تقنتلف حولها وعند نقطة التماس تيدة وثروية باتجاه االنثنمو الشعيرة االنت

 النويةر الى االسكوكونة لتتحد مع اثاو اك انوية 10عددها  االنوية الذكرية

وية بشكل ازواج نووية ويعتقد اغلب العلماء ان االندماج النووي يحصل ثاالن

 .في هذه المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يعقب هذه المرحلة ظهور او تكوين عدد من البروزات التي يراوح   ٠

 بروز من سطح االسكوكونة .  20-15عددها ما بين 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 ويةنية انتقال االملشكل يوضح االسكوكونة واالنثرية وع 
 
 
تستطيل هذه البروزات وتتشعب ثم تنتقل اليها االنوية المزدوجة  ٠

 .بشكل متتابع
 
 
 

تنقسم بعض هذه االزواج النووية لتكون حواجز مستعرضة تقسم   ٠

ل نشوء الخيوط الكيسية ثمرحلة تملالخيط الى عدة خاليا وهذه ا

Ascogeous hypha  والتي تتميز بتعدد االنوية عند القاعدة وقلتها في

 النوية .ااالطراف الى ان تصبح الخاليا القريبة من طرف الخيط ثنائية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crozierشكل يوضح تطور تطور الخيوط الكيسية وتكون الكالب  

 

تستطيل الخلية الطرفية ثنائية االنوية وتنثني الى االسفل مكونة ما يعرف 

وتبدأ عندها النواتان باالنقسام االعتيادي  Crozier hookبالكالب المقوس 

لتتكون اربع انوية تنتقل احداهما الى الخلية الطرفية واالخرى تبقى في الخلية 

الخلية القمية التي تمثل الخلية االمية خريتان تبقيان في الالقاعدية اما االثنتان 

 Acus Mother Cellالمولدة للكيس وتسمى  .  ِ

  تندمج النواتان  في هده الخلية لتكون نواة واحدة تبدا الخلية االمية
ذلك  يعقب  Young ascusباالستطالة وتتحول الى كيس صغير او فتي 

  حصول

 

 

 

 

انقسام اختزالي للنواة الثنائية المجموعة الكروموسومية يعقبها انقسام  
المجموعة الكروموسومية  يةاعتيادي ينتج عندها تكوين اربع انوية احاد

انوية تتحول بعد ذلك  8ثم يعقبه انقسام اعتيادي لتكون المحصلة النهائية 
 من مجموعة االكياس  هذه بين مافي نموي ابواغ كيسية . 8الى 

 وظيفتها تكون التي Paraphysis العقيمة بالخيوط  الخيوط تعرف



 كما الكيسية االبواغ وانطالق الكيس زيقتم عملية في المساعدة

 التي الفطرية الخيوط من مجموعة االكياس  حول تنمو الوقت اتذ في

 . الكيسي الثمري للجسم االنسجة نيتكو على تعمل

في شكلها وحجمها وطريقة تحرر االبواغ الكيسية منها  االكياس تختلف و

س والذي على اساسه تقسم الى نوعين كيضال عن طبيعة الجدار للف

 -هما : 

س من كيوهنا يتألف جدار ال Bitunicate. االكياس ثنائية الجدار  ١

 .طبقتين متميزتين طبقة خارجية صلبة وطبقة داخلية رقيقة

الجدار من طبقتين  يتالفوهنا  Unitunicateالجدار  يةاحاد االكياس. ٢

 تين متماثلتين تظهران كانهما جدار واحد .يقرق

 صغيرس عن طريق فتحة او شق كيس تخرج االبواغ الكيسية من الابعد نضوج االكي

والذي  Operculumغطاء خاص بة داسها مزوياال ان بعض الفطريات الكيسية تكون اك

 سية يف الفطريات الكيعتبر وجوده صفه مهمة في تصني
 

 Ascocarpاالجسام الثمرية الكيسية 

احادية الخلية بشكل  الفطرياتالكيسية في  لثمريةاالجسام ا تتكون

في الفطريات الكيسية الخيطية  تكون بينماالخيوط الفطرية خالي من 

بعدة  الثمريةاالجسام  وتكونالفطرية  الخيوطمحاطة بمجموعة من 

وي او رويكون ك Clestotheciumمغلق  ثمري. جسم 1اشكال وهي : 

 ببضوي الشكل يضم بداخله عدد من االكياس 

 

 

 

 ان االكياس .جدر تحللاالبواغ الكيسية اال بعد  تتحررة وال ثرالمبع

صغيرة  ثمريةوهي اجسام   Peritheciumقاروري  ثمري. جسم 2

ملم ويوجد في طرف الجسم الثموي  ١الحجم ال يزيد قطوها عن 

ويبطن هذا الجسم بطبقة خصبة من  ostiole تسمىالقاروري فتحة 

الخاليا التي قد تمتد الى كافة االجزاء الداخليلة للجسم الثموي او 

عند العنق  وينشأانها قد تبطن جزء محدد فقط من الجسم الثموي 

 . العقيمة عدد من الخيوط 



 

 
مل يحويكون كأسي او قرصي وApotheciumسي أكثمري   . جسم3

من االكياس  تتالف على سطحة العلوي طبقة خصبة مكشوفة 
 اشكال والوان مختلفة . ذاتهذه االجسام  وتكون العقيمة والخيوط

 
 
 تكونوفي هذه الحالة  Ascostromaالكيسية  الثمرية. الحشية  4

تشبه في  Stromaالثمرية داخل الحشية  تجاويفاالكياس داخل 
بينهما التميز  يصعب الجسم الثموي القاروري لذا مظهرها

الكاذبة  القارورية الثمرية باالجسام  احيانا تسمى لذا 
Psedothecium  بعدم وجود جدار  القاروريةوالتي تختلف عن االجسام
 الجدار . بأكياسها الثنائية خاص يحيط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة تبين انواع االجسام الثمرية في الفطريات الكيسية
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 شعبة الفطريات الكيسية  تصنيف 

 Alexopoulosتصنف الفطريات الكيسية حسب التصنيف المتبع من قبل 

( صنف 2007واخرون ) Hibbett( الى خمس صفوف ولكن 1996واخرون )

الطريات الكيسية الى ثالث تحت شعب والتي تضم الصفوف ذاتها التي 

 مع اضافة بعض الصفوف الجديدة Alexopoulosوردت في تصنيف 

 

1- Subphylum: Taphrinomycotina  

class: Taphrinomycetes 

   class : Schizosaccharomycetes 

2- Subphylum :  Saccharomycotina  

class: saccharomycetes 

3- Subphylum:- Pezizomycotina 

 class: Dothideomycetes  

class: Eurotiomycetes 

   class: Leotiomycetes 

 class:  Discomycetes 

 class: Sordariomycetes 

 class: Loculoascomycetes  

 (1996واخرون ) Alexopoulosتصنيف 

phylum :- Ascomycota 
 

subphylum :- Ascomycotina 
 

1-class: Hemiascomycetes 
 

2-class:- Plectomycetes 
 

3- class: Pyrenomycetes 
 

4-class: Discomycetes 
 

5- class : Loculoascomycetes 
 

 (2007واخرون ) Hibbettتصنيف 

phylum Ascomycota 
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class:- Pezizomycetes 

 class: Lecanoromycetes 

  

Phylum: Ascomycota 

Subphylum: Taphrinomycotina 

أوطأ الفطريات الكيسية من الناحية هذه  تمثل فطريات التحت شعبة 

واحدة بسيطة التركيب  خابة عبارة عن  يكوناذ ان جسمها  التطورية

 الثمريةوالصفة المميزة لهذه الفطريات انها فاقدة لالجسام 

Class:- Taphrinomycetes 

Order :- Taphrinales 

Family:- Taphrinaceae 

Taphrina  deformans 

ات مظهوين او ذواالنواع العائدة لهذا الجنس بكونها  Taphrinaيتميز الفطر   *

احادي الخلية واحادي النواة  ويكون ةطوريين االول يسمى بالطور الخمير

اما الطور الثاني والذي  رعلى الوسط الزرعي في المختب تنميته يمكنو

مكن تنميته على ي، مقسم وال االنويةبالطور الخيطي فيكون ثنائي  يسمى

الوسط الزرعي في المختبر وتتكون الخلية المولدة لالكياس من الخلية 

 الطرفية للخيط .

على  leaf curlض تجعد االوراق رم Taphrina deformansيسبب الفطر   *

ض بحصول رالم اعراض. وتتمل ذات النواة الحجريةالخوخ واالشجار  اشجار 

المصابة ولماعة بعدها  غيرسماكة من االوراق  ثراصفرار لالوراق وتصبح اك

ة واقصر من االغصان السليمة نثختتبدا االوراق بالتجعد اما االغصان فتكون م

بسبب حصول تضخم في  يكونالذي يحصل في االوراق النمو السميك .ان 

ية في الورقة وذلك بسبب كون هذا الفطر ينتج عند دخاليا الطبقة العما

 يكونوالذي  IAAتواجده داخل هذه الطبقة هرمون االندول اسيتك اسيد 

.المسؤول عن تضخم خالل هذه الطبقة
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 Taphrina deformansيوضح دورة حياة الفطر  
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subphylum :Taphrinomycotina 

class :Schizosaccharomycetes 

order: Schizosaccharomycetales 

family :Schizosccharomycetaceae 

ex:- Schizosccharomyces spp. 

 تعرف و Schizosccharomycesالممثل لفطريات هذا الصف هو   * الجنس الوحيد 

 تكاثرهاذلك الى كون  المنشطرة ويعزىالخمائر  االنواع العائدة اليه باسم

 التبرعم. عن طريق  وليسالالجنسي يتم عن طريق االنشطار فقط 

 Schizosccharomyces اربعة انواع منها النوع Schizosccharomyces * يضم الجنس 

pombe يستخدم في صناعة الكحول. الذي 

  تكون جميع الخاليا احادية المجموعة الكروموسومية وينحصر الطور ثنائي المجموعة

الالقحة والتي تعاني انقساما اختزاليا لتكوين الخاليا الجسمية فقط عند تكون 

 المتطاولة الشكل.

   ار الخلية االمية الى نشطالالجنسي من اذكر لتكوين التكاثر  وكما  الخاليا المتطاولة تكون

دث يحوبعد النضج  انفصالهابعد  تتطاولالحجم  في متساويتان خليتين بنويتين 

 ا .ار من جديد وهكذاالنشط

  مع  تتصالنل حافظة مشيجية كامنة ثمتاما بالنسبة للتكاثر الجنسي فكل خلية
اليها النواتان  تنتقلقناة  تتكونفي نقطة االتصال  بينهما الفاصلويذوب الجدار  بعضها

الخليتين بعد  وتتحد تتوسعالى القناة ثم لسايتوبالزم جزء من ا وينساب وتندمجتان
احدها اختزالي والمتبقي انقسام اعتيادي  انقساماتعدة  تعاني الالقحة التي  تكون

الذي  الكيسكيسية وفي هذه المرحلة تمد خلية الالقحة  ابواغ 8 تكونلينتج عنه 
هذه االبواغ كخلية   فتتصراالبواغ الكيسية وبدورها تتحرر بعد النضج و يتحلل

.اعتياديةجسمية 
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subphylum :Saccharomycotina 

class:- Saccharomycetes 

order :- Saccharomycetales 

family :- Saccharomycetaceae 

 ex:- Saccharomyces sppفطر خميرة الخبز .      

 ex:- Candida spp. الفطر الممرض      

تضم هذه التحت شعبة فطريات احادية الخلية تسمى بالخمائر الحقيقة  

ويتالف  Candidaوالفطر الممرض  Saccharomycesمثل خميرة الخبز 

جسمها من خلية واحدة او ان هذه الخاليا قد تكون بشكل سالسل 

 الخمائر الحقيقة بالتبرعم تتكاثرقصيرة . 

تمتاز فطريات الخمائر الحقيقة بقدرتها العالية على تخمر السكريات   *

بتخمير السكريات  ومنها اشتق االسم حيث تقوم هذه الفطريات

وتحويلها الى كحول وثاني اوكسيد الكربون، مما جعل هذه الفطريات 

المعجنات والمشروبات الكحولية كما ان  اهمية في مجال صناعة ذات

ميرة على الفيتامينات جعلها تدخل في تحضر المواد احتواء خاليا الخ

جسم الفطر عبارة عن خلية واحدة يختلف  ذكر ان كما   . الغذائية

شكلها حسب النوع وحتى ضمن النوع الواحد وعلى العموم يكون 

كروي او بيضوي او مكعب او متطاول وعند التصاق الخاليا ببعضها 

 ي الكاذب .بالخيط الفطر مايعرفبشكل سالسل تكون 

اللون اال انه عند  عديمةالمفردة في الحالة االعتيادية تكون  ياان الخال  *
 اللون . تكوينها لممستعمرات قد تكون بيضاء او كريمية

الجنسي من خالل تكوين االبواغ الكيسية داخل االكياس . التكاثريتم   



 Saccharomyces spp. الفطر

اقدم العضور وحتى الوقت  منذاالنسان  عرفهواشهرها لكون  الفطرياتيعتبرمن اهم 

ر جنسيا بتكوين االبواغ الكيسية فطالحاضر النه يدخل في صناعة الخبز . يتكاثر هذا ال

 ابواغ كيسية . 4التي يكون عددها 

 

 Candidaالفطر الممرض 

ر اكث% من الناس بشكل طبيعي في الفم والقناة الهضمية وهو من 80يوجد في   *

طبيعي في الوفاة غير ال من االنسان ويمكن ان يتسبب وجودها  المعزولةالفطريات 

مرض نقص  مثلة فمختل بامراض الصابة ا نتيجةمع انخفاض مناعة الجسم  السيما

 .السرطان و السكري والمناعة المكتسبة )االيدز( 

لم يعرف التكاثر الجنسي في هذا الفطر وتكون الخاليا الخضرية بشكل ثنائي   *

يكون الشكل الخيطي  ةروموسوية وهو يكون باالضافة الى شكل الخميركالمجموعة ال

 

Saccharomyces spp. يات الخمائر الحقيقة المتشلة بالفطرردورة الحياة في فط  



 النسيج المصابالكاذب ويختلف مظهر الفطر حسب ساللة الفطر والعائل ونوع 

 

 

 Killer Yeastالخميرة القاتلة 

وهي خميرة تنتج بروتين سام للخمائر االخرى الحساسة دون تاثر الخميرة المنتجة 

االمو غير فعال اال انه عند وصوله له، حيث ان البروتين السام المنتج يكون في بادئ 

الى غشاء خلية اخرى ينفصل الى جزء غير سام يبقى على غشاء الخلية المنتجة 

وجزء سام يرتبط بغشاء الخلية الحساسة . ويتحكم بانتاج هذا السم نوع من 

. RNAمزدوج  ايروسات الذي يكونفال

 

(B) والطور الخيطي الكاذب (A) الطور الحميري Candida spp. الفطر 



Subphylum:- Pezizomycotina 

وع مشخص من ن 32000اذ تضم اكثر من  الفطريات ,شعب  تحتاكبر 

 ةيميز باهميتها البيئية واالقتصادتالتي ت الفطرياتها العديد من نضم

فهي تشمل محلالت االخشاب والمتبقيات النباتية وفطريات اخرى 

% من  ٤٠واالشنات اذ حوالي  الميكورايزان يتكافلية المعيشة لتكو

هذه التحت شعبة ، كما تضم لالتي تكون االشنات تعود الى  الفطريات

ر واالمراض للنبات والحيوان واالنسان رفطريات اخرى مرضية تسبب الض

الذي ينتج منه  Penicillium chrysogenum كالفطركما تضم انواعا مفيدة 

ريات التي تدخل في فطالمضاد الحيوي البنسلين باالضافة الى بعض ال

ميز بها هذه التحت شعبة من المميزات التي تت . والصناعات الغذائية

  -هي : 

الخيط  -2جسمها خيطي ولكن توجد بعض االنواع ثنائية المظهر  - 1

 مقسم بانتظام الفطري

النواة احادية المجموعة  احاديةتكون  الفطري الغزل يمعظم خال -3
 .الكروموسومية

الصفوف  بعضصفوف وستتم دراسة  10تضم هذه التحت شعبة  - 4 
 .المهمة

subphylum:- Pezizomycotina 
 class :- Dothideomycetes 

الكيسية  بالفطرياتكانت فطريات هذا الصف تسمى سابقا   *

وسمية بهذا االسم الن االجسام  Loculoascomycetesالمسكنية 

 باالتي وتتميزالكيسية تتكون داخل فراغات تسمى بالمسكن  الثمرية

 :- 

 *االجسام الثمرية من نوع االجسام الثمرية القارورية الكاذبة 



Psedoperithecium  والتي توجد داخل نسيج يسمى بالحشية

 .Ascostromaالكيسية 

كون متعددة تاو قد  Unilocularالحشية وحيدة المسكن  تكونقد  *

فاذا كانت الحشية من نوع وحيد المسكن  Polylocularالمساكن 

 .بينها وبين الجسم الثمري القاروري التميزمن الصعوبة  يكونعندها 

 .تكون االكياس من نوع ثنائية الغالف *

يصنف هذا الصف الى عدة تحت صفوف والتي بدورها تقسم الى رتب   *
 وعوائل منها

sub- class : Pleosporomycetidae  

Order : Pleosporales 

Family :Venturiaceae 

ex: Venturia 

يسبب  Apple scabب التفاح رمرض ج Venturia inaequalis الفطريسبب 

صيب األوراق والثمار يالتفاح حيث  بساتين كبيرة في  خسائرهذا المرض 

ى المحصول ويعتبر عامل محدد لزراعة التفاح يحتاج فويسبب خسائر 

م   22-15هى درجات حرارة من  محددة جوية المسبب لظروف الفطر 

ى المناطق فأهميته  تقلالمردض أو  ويختفي  % 95مع رطوبة نسبية 

 تفعة .مرالجافة جدا أو المناطق التى يسود فيها درجات حرارة 

على  (للنموات الجديدة  )تظهر اإلصابة على السطح السفلى لألوراق 

كون ترة كبيى األوراق الفما ينهيتة بقع باهتة لونها أخضر زيتونى ب

 ى داكن ثم بنصبح لونها يوتحديدا البقع على السطح العلوى أكثر 

إلى األسود وتأخذ شكل يشبه الجرب . تظهر اإلصابة على الثمار يتحول 

ى حاالت فى األوراق وفداكنة اللون عنها  اءرة على هيئة بقع صفرغيالص

اإلصابة الشديدة تلتحم هذه البقع على الثمار مكونة نسيج فلينى 

تشققات عميقة نتيجة لعدم إنتظام النمو ونصبح الثمار  توجد به

 .سويقيةتغير مقبولة من الناحية ال المصابة



 

Subphylum- Pezizomycotina 

Class - Eurotiomycetes 

ة فالكيسيبة المفل بالفطر ياتهذا الصف تسمى سابقا فطريات كانت 

Plectomycetes  من النوع المفلق وتتميز  ثمريةاجساما  تكونوذلك النها

  -ريات هذا الصف بكونها : فط

  .Clestotheciumمري من النوع المفلق ث* الجسم ال

الغالف رقيقة الجدران  ية* االكياس من نوع ابتدائي الغالف او احاد

دار في جالشكل في بعض االنواع يتالشى ال كمثريةالى  كروية

 .الكيس

مري وال تحتوي على طبقة ثداخل الجسم ال ثرةمبع تكوناالكياس  *
 .خصبة

 .الخليةيةاالبواغ الكيسية احاد *

اذ انها تتكاثر  مميزةريات هذا الصف اشكاال ال جنسية فطتظهر   *

 

Venturia inaequalis رالفطدورة حياة      



وتتميز ية الكونيدات التي تحمل على الحوامل الكونيد بتكوينالجنسيا 

الكونيدات على الحوامل رتيب ت ختلفة كما يفباشكالها المختل

 المهمةالتشخيصية ات فمن الص الميزتين هاتين  تعتبرلذا  يةالكونيد

تكافلية مع الطحالب رمية او طفيلية او  اما تعيش هذا الصف  فطريات  *
 .تكون االشناتل

الى تحت صف واحد  التطرقيضم هذا الصف ثالث تحت صفوف وسيتم  *
 وكما يلي

Sub- class:  Eurotiomycetidae 

Order : Eurotiales 

Family : Eurotiaceae 

ex:- Aspergillus spp. and Penicillium spp. 

 



 

Aspergillus spp.  الفطر 

بحامله الكونيدي الذي ينشا من  الفطرنوع ويتميز  100يضم هذا الجنس تقريبا 
وينتهي الحامل بانتقاخ  foot cellالقدم  من خلية تسمى بخلية الفطري الخيط 

على سطحها مجموعة من التراكيب  تحملالتي  vesicaleيسمى بالحوصلة 
بالفاليدات والتي يختلف في طريقة حملها على  تسمىالشكل والتي  القارورية 

 :الحوصلة ولذلك تقسم الى نوعبن
حمل الفاليدات في هذا تاذ  Uniseriate. النوع االول يسمى احادي الصف  ١ 

 على الحوصلةة النوع مباشر

 وهنا تحمل الفاليدات على  Biseriateالنوع الثاني يسمى ثنائي الصف  ٠ ٢

تكون الكونيدات بالوان مختلفة  .على سطح الحوصلةتنشأ   Matula اذرع

 .حسب النوع ووسط النمو وتترتب بشكل سالسل طويلة على الفاليدات

من غبار الجو او الهواء  حتىتم عزل انواع هذا الفطر من مختلف البيئات 

والفطر  Aspergillus nigerلفطر كامنها يسبب امراضا لالنسان  البعضان كما 

Aspergillus funigatus  المجاريعلى اصابة  القدرة  الفطرين اذ ان لكال 

 Asperigllosis)  لبا مرضا يعرفالتنفسية لالنسان وكذلك الحيوان مسببا 

، اما النوع الرئوي التدرن اعراضه مشابهه العراض مرض  تكون(الذي 

Aspergillus nidnlaus عليها نظهر واصابع اليد والتي فر فقد تم عزله من اضا

لبعض  بافرازه فيتميز  Aspergillus flavusسوداء اللون، اما الفطر  تحببات

والتي نفرز عند نمو هذا الفطر على  ( Aflatoxins ) لبا تعرفالسموم التي 

من قبل تناولها  عندوتتسبب بالتسمم  و بشكل سيء  المخزونة الحبوب 

 في حين يستخدم تسبب سرطان الكبد والكلى . ولحيوانات ااالنسان او 

 كما وصناعة االجبان الستريك تجاريا النتاج حامض   Aspergillus nigerالفطر 

 فضال عن قدرته على انتاج المضادات الحياتية القدرة االنواع لها  بعض ان 

للنمو كالجبرلين  المحفزة على انتاج بعض الهرمونات النباتية  هذا الفطر 

 كذلك الذي يعجل من عملية االزهار ويساعد على استطالة السيقان 

 في مجال التسميد الحيوي . تستخدم الفطر  بعض انواع 



 

 

 

 

 

 

 

  Erotium  الجنسيوطوره  Aspetrgillus   دورة حياة الفطر  

Penicillium spp. لفطرا  

 

الالجنسية التي التكاثرية  بتراكيبها  هذا الفطر  انواع  تتميز 

كونيدي يكون متفرع وان طبيعة التشبه الفرشاة اذ ان الحامل 

في تشخيص االنواع التابعة لهذا الجنس . ينتهي التفرع تعتمد 

اليدات الدورقية الشكل فبتجمعات من ال المتفرع الحامل 



وتتكون الكونيدات بشكل سالسل جافة على الفاليدات اذ 

 تكون االحدث تكوينا هي االقرب الى الفاليدة .

للفطر في الحامل الكونيدي  التفرعاتهناك ثالث انواع من 

Penicillium spp :هي. 
وفيه يكون الحامل  :Monoverticillateاحادي التفرع   -1

الحامل  على قمة ةويحمل مباشرفرع مت غيرالكونيدي 
 مجموعة من الفاليدات .

اذ يحمل الحامل الكونيدي  Biverticillateثنائي التفرع  -2
 مجموعة من االذرع

 . عليها الفاليدات : - matula التي بدورها تحمل

يمتلك الحامل مجموعة  :  Terverticillateثالثي التفرع    -3
مجموعة من االذرع  التي بدورها تحمل B ranches من الفروع

 .مل عليها الفاليداتتحالتي 

 

 

Penicillium spp.  رسم توضيحي ألنواع التفرع في الحامل
 الكونيدي في الفطر



 

 

 

Subphylum:- Pezizomycotina 

  

 

 

 

    

 Talaromycesوطوره الجنسي  Penicillium  دورةحياة الفطر 

 



Class : Leotiomycetes 

 Discomycetesرصية قال بالفطريات كانت فطريات هذا الصف تسمى سابقا  *

سي أمن النوع الك يكون  الثملري طائية من مميزات هذا الصف ان الجسم غغر ال

Apothecium  يةاحاد تكون االكياس مكشوفة على سطحه،  االكياس تكون والذي 

 االكياس على فتحة بدون غطاء اما  تحوياي انها  Inoperculateغطائية  غيرالغالف 

في طرفها على فتحته وغطاء  وفي بعض االنواع  تحويفانها  Operculateطائية غال

 لق .غمن النوع لمالثمري الجسم  يكونوهي قليلة 

عض منها بوالبيئية اذ ان ال المظهريةمن الناحية  متنوعة ريات هذا الصف فط  *

 كماالحجم،  غيرص يكون او ان البعض  Cyttaria الفطر في  كماالحجم  كبير يكون 

 . البياض الدقيقي ريات كفطيضم هذا الصف انواعا تسبب االمراض للنبات 

Powdety Mildew Fungi 

 

class Leotiomycetes 

order Erysiphales 

family Erysiphaceae 

ex: Erysiphe spp. إحدى فطريات البياض الدقيقي   

 

تضم هذه الرتبة عائلة واحدة والتي بدورها تضم نوع بعضها يكون   *

اجباري التطفل على النبات مسببا بذلك مرض يعرف باسم مرض 

واسعة من  مجموعة  تصيبوالتي  Powdery Mildew الدقيقي  البياض

 .نوع نباتي  10000الى تصل ات تالنبا

لق برتقالية غفي هذه الفطريات يكون من النوع الم الثمري الجسم  *

 الثمري الى حمراء تصبح سوداء عند النضج ويوجد على سطح الجسم 

وظيفة هذه الزوائد هي المساعدة  تكونبما رمعينة و اشكال ذاتزوائد 

.  شعيراتعلى سطح النبات الذي يمتلك  الثمريفي تثبيت الجسم 

احادية الغالف وتضم  تكونالتي  اكياس  لثمري داخل الجسم ا وتوجد

بداخلها االبواغ الكيسية التي تتحرر منها بعد حصول شق في الجسم 

وبالتالي تتحرر البواغ الكيسية الى   االكياسوج خريؤدي الى مما  الثمري

 الخارج .



حمل بشكل تالكونيدات والتي  تكوين الالجنسي من خالل  التكاثر   *
 .د او بشكل سالسل او سالسل كاذبةفرم

 

 

 

 

 

 Erysipheالفطر

على  Powdery Mildewتسبب مرض البياض الدقيقي  الفطرانواع هذا 

على سطح البشرة  ينمو  الفطري زل غالعديد من النباتات اذ ان ال

الجزء  ويكتسبذاء غرسل ممصاته الى داخل خالياها المتصاص اليو

ومن هنا  الفطرالمصاب طبقة مسحوقية بيضاء اللون تمثل كونيدات 

جميع  يصيب الفطرض اسم البياض الدقيقي ان هذا راكتسب الم

 ورذاالجزاء الهوائية للنبات باستثناء الج



 

والذي يظهر شكل االكياس  Erysiphe sppالجسم الثمري للغطر 
 التي تحتوي على عنق قصير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microspheara دورة حياة الفطر

 



 

subphylum:- Pezizomycotina 

class :- Discomycetes 

تستدل من االسم ان الجسم الثمري لها يكون من  القرصيةصف الفطريات 

وتكون اشكال الكاس متنوعة فهي قد تشبه  Apotheciumالنوع الكأسي 

الكاس او االسفنج او بشكل صولجاتي، ولكن في بعض االتواع من هذا 

 فطرياتمن النوع المفلق بعض  الثمري الجسم  يكون الصف وهي الكماة 

معيشة تكافلية مع الطحالب لتكون االشنات  ذاتهذا الصف رمية واالخرى 

اهم ما يميز هذا الصف االتي  االمراض النباتية يلي يسبب فوالبعض منها ط

 : 

من النوع الكاسي مختلف االحجام وفي البعض منها  الثمري الجسم  - 1

 .لقغمن النوع الم يكون

 Hymenium تسمىعلى الطبقة الخصبة التي  الثمري يحتوي الجسم  -2 

 .التي تتكون على سطحها االكياس

ي يفصل فيما نضوي او اسطوايبشكل ب االكياس تكون -3

 .بينها الخيوط العقيمة

غطائية  غيراو  Operculateغطائية  االكياس قد تكون    -1

Inoperculate  تقسم الفطريات القرصية الى ثالث مجاميع كل

 :مجموعة تضم عدة رتب وهذه المجاميع هي 

 مثال Inoperculate Discomycetesطائية غال غير القرصية الفطريات  -1

 .Monilinia spp.  على هذه المجموعة الفطر

عليها فطر  مثال Operculate Discomycetesطائية غال القرصية . الفطريات 2

 . Tuberالكمأة 

 الفطريات القرصية غر الفطائية . الفطريات القرصية المكونة لالشنات3



 

 

Order Helotiales 

Family :- Sclerotiniaceae 

ex*.- Monilinia fucticola 

اشجار على  Brown Rotمرض التعفن البني  Monilinia fucticolaيسبب الفطر 

اعراضى االصابة  تختلفو الخوخ و كالمشمش  الحجرية النوى  الفاكهة ذات

 رض .مالنمو للنبات وحسب دورة حياة الفطر الم مرحلة بالمرض حسب 

واستقراره على اوراق او  Ascosporeتبدا االصابة عند انطالق البوغ الكيسي   *

ر الشجرة فينبت عندها البوغ الكيسي ويمتد الى داخل انسجة العائل اازه

زل غ، بعدها يبدا اليةغصنية او ورقية او زهرتكون مسببا اصابتها باللفحة التي 

 الفطري بالنمو داخل انسجة العائل .

 البيضويةالكونيدات  بتكوينزل الفطري داخل االنسجة يبدا غال ينمووبعد ان   *

 . Monilia stage ليني بالطور المون رهذا الطو ىيسمبشكل سالسل و

 أخرى وقدحقل  الحقل او نفس في أخر الكونيدات الى نباتتنتقل  *

الموجودة عليها بسبب  الخدوش طريق الثمار عن هذه الكونيدات تصيب 

االصابة بشكل  اعراض على الثمار  وتظهراو نتيجة للعوامل البيئية  الحشرات 

يب الصفيحة ذعن االنزيمات التي يفرزها الفطر والتي ت ناتجة بقع بنية 

الثمرة متلئ تالفطر خاللها الى ان  تغلغل الوسطى وتفكك خالياها لتسهل 

وقد تبقى  الثمرة وتجف  غر تصانسجتها ثم  محل يحل بالغزل الفطري الذي 

الجافة المفطاة الثمرة وتسقط على االرض وتسمى عالقة على الشجرة او 

 .Mummufied Fruitل الكونيدية باسم الثمرة المومياء بالحوام

المومياء  الثمرةالفطر الموجود داخل  يقاومور سنة الى ثالث سنوات ربعد م  *

من  تنشأكاسية بنية اللون محمولة على سيقان  ثمرية اجسام  بتكوينالميتة 

المصابة وتنطلق االبواغ الكيسية بعد  الثمرةالموجودة داخل الثمرية الحشية 

نضج االكياس لنتكرر االصابة من جديد .



 

المسبب لمرض التعفن  Monilinia fucticolaر فطمخطط دورة حياة ال
 البني

الفطائيةالقرصية الفطريات   

Order Pezizales 

Family :- Tuberaceae 

مغلقة ارضية او شبه ارضية  ثمريةاجسام  ذاتريات هذه الرتبة تكون فط  *
 او فوق ارضية

في  يةبعض افراد هذه الرتبة يعيش بشكل مترمم على المواد العضو  *

ر فطال ثلور النبات مذمعيشة تكافلية مع ج فيالتربة والبعض منها 

Tuber  ر البلوط في فرنسا .ادائما مع اشجيتواجد الذي 

لق الذي يتواجد غمن النوع الم يكونالكمأة  لفطران الجسم الثمري   *

 .حت االرض وتحور االبواغ من الجسم الثمري عندما تنتاولها الحيواناتت

من غالف  يتالففي المقطع العرضي للجسم الثمري للكمأة انه  يظهر *

مثخنة الجدران ومنطقة داخلية خصبة تتخللها قنوات او  خالياهرجي خا

بالسطح الخارجي  تتصلتمثل الطبقات الخصبة التي  كثيرةعروق 

 ر .ثواحد او اك ثقببواسطة 

 



 

 

 

 متسعة بيضوية الشكل او  كروية داخل الجسم الثمري  االكياس  تكون   *

 . جدار معقد متعدد الطبقات ذات، شوكية كبيرة االبواغ الكيسية  *

ر يغ الثمريةاالجسام  تكوينكاثر الجنسي التي تؤدي الى تال مراحل   *

حت االرض اال انه يعتقد ان االسكوكونة غبر تمعروفة ذلك النها تتم 

 تنشأران الجسدي وتجودة ويحدث االندماج النووي عن طريق االقمو

 .االنويةالثنائي  الفطري  الخيط الكيسية من خاليا  الخيوط 

لمدة  مجهولبقي  الفطريات ان الطور الكونيدي او الالجنسي لهذه   *

لدراسات الجزيئية الحديثة اثبتت وجود الطور الالجنسي طويلة اال ان ا

 الفطريات.الكونيدي في هذه 

جموعة مهمة من الفطريات وهي الكمأة مهذه الرتبة  فطرياتتضم   *

Truffle  صالحة لالكل  تكون عظم انواعها مبنوعيها الحقيعية والزائفة اذ ان

 Terfeziaو  Tirmaniaالى الجنسين  تنتميوجد عدة انواع توفي العراق 

المزيفة والتي تنتشر في  بالكمأة تعرفانواع الكمأة التي  يضمان وهما 

البيئات شبه الجافة في الشرق االوسط كالعراق وسوريا والكويت 

 Tuberعود الى جنس توفلسطين وغيرها اما الكمأة الحقيقة التي 

الكمأة  تكونالضافة باردة او المعتدلة الحرارة لبافتوجد في البيئات ا

صولة عن فبشكل يشبه العش م تحمل االبواغ الكيسية لها  الزائفة 

 عقيمة.بواسطة انسجة  بعضها

Subphylum:- Pezizomycotina 

Class :- Sordariomycetes  



 Perithecium القاروري من النوع  ثمريةما اجسافطريات هذا الصف تكون 

الغالف غير غطائية وبالرغم من ذلك اال ان بعض ية احاداالكياس ، تكون 

ير . اال غص ثقب فيها مثخنة الجدار يخرقها  الالكياس االنواع تكون نهايات 

 ذات لق غمن النوع الم الثمرية اجسامهاانه توجد بعض االنواع تكون 

صفوف  اكبرابتدائية الغالف غير غطائية. يعتبر هذا الصف من  اكياس

 نوع معروف ، 3111جنس و  600اذ يضم  الكيسية الفطريات

 

 

 

 

 مكونة عالقة تعايشية مع الطحالب  ذات فطرياتيضم هذا الصف  كما 

ضية رطفيلية م االخران هناك بعض االنواع رمية والبعض  كما، اشنات

 . Clavicppsركوت االر المسبب لمرض فطللنبات مثل ال

Class: Sordariomycetes 

Order : Hypocreales 

Family:  Clavicipitaceae 

ex:  Caviceps parpurea 

ية ملونة براقة رداخل حشية فط يوجدالجسم الثمري قاروري  يكون  *

 صفراء.او داكنة اللون وغالبا برتقالبية او 

 تحتويران لجدات قمة مثخنة اذاالكياس اسطوانية، ضيقة، طويلة   *

 على ثقوب اسطوانية طويلة .

 .تمتد على طول الكيساالبواغ الكيسية خيطية  *

 ران الجانبية لجدالعقيمة تنشأ من االخيوط  *

  الثمري. لجسم  ل



  parpurea Caviceps         الفطر 

والحبوب وهو  الحشائش على  Ergotمرض االركوت  الفطر يسبب هذا  *
 شائع على الشيلم والحبوب االخرى .

 جاويةغير السنابل اوالثمار بكون  الفطرتتميز النباتات المصابة بهذا   *

مقوسة تكون ارجوانية  حجريةجسام ا البذور  حل محلتبل  بذورعلى 

مرضا شديدا او الموت اذا تسبب سامة  قلويديةاللون حاوية على مواد 

وتختلف االعراض  الحبوب ومنتجاتها الملوثة بهذه المركبات  تم تناول

 تسمم تعرف بالة االنسان بحال يصاب بين االنسان والحيوان اذ 

Ergotism . 

 

 

 

 

 

وذلك عند تناول الخبز المصنوع من الشيلم الملوث بهذه االجسام 

عراض التسمم على االنسان فتشمل حصول ا اذ تظهر   الحجرية

مما يسبب فقدان  الدمويةوضعف الدورة  يةانقباض في االوعية الدمو

 لحيواناتاالطراف و حصول حالة من التشنج والهذيان، اما بالنسبة 

يؤدي الى  الحجرية للفطر جسام باالالماشية اذا تناولت العلف الملوث 

 اسقاط االجنة او والدة اجنة مشوهة .

لها بعض  الحجرية الجسام ل التعرض  ار رمن اضذكر فضال عما   *

بعض  الحجريةتستخلص من هذه االجسام  االستعماالت الطبيبة اذ

من في االنسان  عملية الوالدة  في تسهيل المركبات التي تستعمل 

ايقاف النزف اثناء الوالدة كما البعض وخالل زيادة تقلصات الرحم 

االدوية لهذه  التجارية ة ومن االسماء يقلعالج داء الشق يستعمل 

و  Ergotaminineل ثمالمستخلصة من االجسام الحجرية لهذا الفطر 



Ergotinine  وErgotamine  وبسبب هذه االستخدامات فان بعض

الشركات والمؤسسات تقوم بزراعة نبات الشيلم لغرض انتاج هذه 

المموض  بالفطرمن خالل االصابة الصناعية للنباتات  الحجريةاالجسام 

. 

فهي تبدا بانبات االجسام  ممرض ال الفطررة حياة وفيما يخص د  *

بعد سقوطها على االرض من السنابل المصابة بعد ضاء فررة  الحجرية

رية وة قاريري بعد انباته اجساما ثمرحجكون الجسم الويالشتاء 

-١٠ة ويراوح طول هذه الحشية اللحمية القوام من يداخل حشية فطر

م ثمري . تنتج االكياس ابواغا ملم وتضم في داخلها اكرر من جس ٢٠

ة التي تسقط على ميسم الزهرة وتنبت وتخرق نسيج يكيسية ابر

صوال الى االنسجة الوعائية وما بين الخاليا  الفطري الخيط  وينموالنبات 

زل الفطري بتكوين الحشية الكونيدية غفي قاعدة المبيض . بعدها يبدا ال

نحمل عليها سلسلة من التي تحتوي على تجاويف مبطنة بفاليدات 

الكونيدات وتتجمع الكونيدات داخل قطيرات سائلة لزجة سكرية تعرف 

الكونيدات الى  لب الحشرات وتسهم بانتقاذبالندى العسلي الذي بج

االزهار السليمة عندها تبدا االصابة الثانوية التي يكون الطور المسبب 

جرية من خالل لها الكونيدة وفي نهايية الموسم تتكون االجسام الح

 وتكون باحجام اكبر بعدة اضعاف حجم الحبوب.  تصلب الفزل الفطري
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Phylum: Basidomycota 

 جنس 460الفطريات  ونحو نوع من  200000حوالي البازيدية تضم شعبة الفطريات 

، ومن اشهر هذه االنواع المشخصة  الفطريات مجموع % من  37حوالي تشكل 

 Agarucusلالكل كفطر  القابلة  Mushrooms المشروم او  العراهين يات فطر

bisporus   والفطر المحاريOyster Mushroon  وفطرياتShtakii   تكون والتي 

بروتيني عالي، كذلك تضم  ومحتوىغذائية  قيمة  ذات  الثمرية الكبيرة اجسامها 

 رض الجوم انو   Puff Ballالنافثة  الكرات باسم  الفطريات المعروفةهذه الشعبة 

Earth Stars    ر العناصرفي دورة  مهماالرمية دورا  البازيدية  الفطريات .كذلك تلعب

عالقة تعايشية مع  يكون منها  البعض ان كما ، عنصر الكاربون  السيمافي الطبيعة 

فضال  الحشرات  لبعض  المرافقة منها يعتبر من االنواع  البعضان  كما النباتات  جذور

طريات فمن اخطر الفطريات على النبات  مجموعة عن ذلك تضم هذه الشعبة 

، تستخدم  ان والحيوانسلالن الممرضةاالنواع  بعض تضم  كما االصداء والتفحم . 

 ،  االنزيمي على نشاطها باالعتماد االنواع في صناعة الورق وذلك  بعض

 المميزات العامة للشعبة

 ليهوا Basidiumزيدة لباا يسمى تركيب جود بوجميع افراد هذه الشعبة  تتميز* 

 البازيدية على سطحة االبواغ  التركيبينسب اسم هذه الشعبة ويحمل هذا 

Basidiospore  االذينات  تسمى محمولة على بروزات شوكية  تكون التيSterigma 

 الحاالت . بعضاال في  4زيدة وهو العدد باثابت على كل  البازيديةويكون عدد االبواغ 



 

 Basidiumالبالزيدية 

 

 

 -زل الفطري في الفطريات البازيدية يكون على ثالثة انواع هي : غال  *

1 .Primary Mycelium زل االولي وينشا من انبات البوغ البازيدي ويكون غ: ال

 احادي النواة واحادي المجموعة الكروموسومية .

٢ .Secondary Mycelium زل االولي بعد ان غزل الثانوي ينشا من خاليا الغ: ال

ري او من خالل تكوين ذالجسدي او الب االقتران اصبحت ثنائية النواة عن طريق 

 .زل غالبية مراحل حياة الفطرغالكالبي ويمدى هذا الاالتصال 

٣ .Tertiory Mycelium زل الثالثي وهو المسؤول عن تكوين االنسجة غ: ال

 الجسم الثمري وهو مؤلف من خاليا ثنائية االنوية . مثلالمتخصصة 

من التراكيب التي تتميز بها الفطريات البازيدية هو تكوين التركيب الكالبي   *

Clamp Connections زل الثانوي حصرا، ويمكن تعريف غاذ توجد هذه التراكيب في ال

التركيب الكالبي على انه عبارة عن نمو خارجي من جدار خاليا الفزل الثانوي بشكل 

يشبه الجيب ويتكون عندما تتهيأ الخلية لالنقسام عند منتصف المسافة بين النواتين 

يبدا تكوين التركيب الكالبي بانقسام احدى  اللتين تبدان باالنقسام في ان واحد و

النواتين بصورة مائلة بحيث تصبح احدى النواتين الجديدتين داخل البروز واالخرى 

ضمن الخلية االصلية . اما النواة الثانية فتنقسم بشكل موازي ممحور الطولي للخلية 

نوية بعدها يتكون المنقسمة، يزداد انحناء البروز او الجيب الكالبي اثناء انقسام اال

 



 Clamp Cellحاجز يفصله عن الخلية االصلية ليتكون عندها ما يعرف بالخلية الكالبية 

التي تنمو الى ان تلتحم نهايته بالجدار الجانبي للخلية االصلية فيشكل جسرا يعرف 

ويتكون اسفله حاجز اخر ولكن ليس بصورة  Clamp Connectionباالتصال الكالبي 

دية يقسم الخلية االصلية الى خليتين احداهما تحتوي على نواتين افقية بل عمو

بينما االخرى تحتوي على نواة واحدة والتي تصبح فيما بعد نواتين بعد انتقال النواة 

 الموجودة في االتصال الكالبي اليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مراحل تكوين التركيب الكالبي وانقسام الخلية في الفطريات اليازيدية

 -:  االتيةالطرق  باحدى البازيدية الالجتسي في الفطريات  التكاثر يكون  *

سمى تاالصداء  فطرياتشائعة ولكنها في  غيرالكونيدات : وهي طريقة  تكوين  .1

 مثل وهي ت Aeciosporesواالبواغ االيشية   Urediospores باالبواغ اليوريدية

 البواغ .با زامجاكونيدات اال انه يطلق عليها 

وتسلك  الفطريزل غاجزاء منفصلة عن ال ثل: وهي تم Oidiaاالويدات  تكوين. 2

 فطري او قد تتحد مع خيط فطري اخر . غزليرات اذ تنبت لتكون ذسلوك يشبه الب

 بعضمهمة او رئيسية اال انها نحدث في  غيرطريقة  وتعتبر. التبرعم والتجزء : 3

 . البازيدية الفطرياتانواع 

اكيب تكاثرية رتفي هده الشعبة  فاليوجداما بالنسبة للتكاثر الجنسي   *



البيضية  الفطرياتالكيسية او االووكونة في  الفطرياتمتخصصة كاالسكوكونة في 

 تتماثلولكنه  Heterothallicالغالبية العظمى منها متباينة الثالوس  وتكونواالنثريدة . 

اال في السلوك الجنسي،  ( الفطريزل غال يقصد)البعض  بعضهعن  يختلفمظهريا وال 

 : االتيةالطرق  باحدى البازيدية الفطرياتالجنسي في  التكاثرويتم 

a. ران الجسدي تاالق 

Somatogamy 

b.   البذرياالقرران 

Spermatization 

 
 
 
 

 
 
 

 االقتران الجسدي والبذري وتكوين البذيرات في الفطريات البازيدية
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 واالبواغ البازيدةتكوين البازيدة 

اليا خمن  نشأت الشكلية هراو غيرمقسم بسيط مقسم او تركيب عبارة عن البازيدة ان .1

 Probasidiumالثانوي وفي هذه المرحلة تعرف باسم البازيدة االولية  الفطري زلغلخيوط ال فيةطر

 النوية .الشكل ثنائية ا متطاولةوتكون ضيقة و

نواة واحدة ثنائية  لتكونالبازيدة االولية في الحجم وتصبح اكثر عرضا وتتحد النواتين فيها  تزداد  .2

 يةلتعطي نواتيين احاد اختزالياروموسومية والتي سرعان ما تنقسم انقساما كالمجموعة ال

كل منها  تحولت يةاربع انو لتكون والتي بعدها تنقسم انقساما اعتيادي  1Nروموسومية كالمجموعة ال

 .الى بوغ بازيدي

وبعد نضج  Sterigmaباالذينات  تسمىعلى سطح البازيدة االولية اربع بروزات  تتكونبعد ذلك   .3

 ية.بذلك االبواغ البازيد لتتكونالى هذا االنتفاخ  االنوية لتنقلف كل اذينة رالبازيدة يتكون انتفاخ في ط

 x 18الى  يصل البازيديةالقدرة على اطالق عدد هائل من االبواغ  البيازيدية لبعض الفطريات  تكون
ومين .ي خالل  1010
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 مراحل تكوين البازيدة

 -هناك نوعان من البازيدات وهي : ويوجد  

1  .Holobasidium هراوية او اسطوانية الشكل  تكونة غير المقسمة : دالبازي

 .على اربع اذينات  تحتوي

2 .Phragmobasidium  : ياعدة خالالبازيدة مقسمة الى  تكونالبازيدة المقسمة 

لبعضها  موازية الحواجز تكون اربعة لكل منها امتداد خاص ينتهي باالذينة و تكون ةوعاد

 البعض او متعامدة .

 

 

 Basidocarpالجسم الثمري البازيدي 

 تكونولكن العديد منها الثمرية فاقدة لالجسام  البازيدية  الفطريات بعض  تكون

في الحجم  البازيدية  الثمريةاالجسام  تختلفلها .  ومميزةخاصة بها  ثمريةاجساما 
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، فلينية او خشبية كما ان يةرقيقة، جيالتينية، جلد تكونوالشكل والقوام فهي قد 

 تتكون وابعادها الى متر  تصل االخر  البعض بينما مجهري  يكونمنها قد  البعض

زيدات داخل الجسم الثمري لباالفطري الثالثي .توجد ا الغزلمن  ثمريةاالجسام ال

زيدة كما لباوهي اقصر واصغر من ا الخيوط العميقة بينهاوتوجد  الخصبةعلى الطبقة 

زيدة تعرف بالحويصالت العقيمة لباى عقيمة اكبو حجما من اراكيب اخترتوجد ايضا 

Cystidia 
  تصنيف شعبة الفطريات البازيدية

الى ثالث تحت  Basidiomycota( قسمت شعبة 2007واخرون ) Hibbettحسب تصنيف 

 على النحو االتي : يفشعب وكل منها يضم عدة صفوف وكان التصن

Basidiomycota:  phylum 

1- :   phylum-sub

: Pucciniomycotina class

Puccinomycetes 

على هذا  مثال .Puccinia spp المسبب لمرض الصدأ Rust على النبات

 الصف الفطر

2- :  phylum-sub

: Ustilagomycotina Class

Ustilaginomycetes 

على هذا الصف الفطريات المسببة لمرض  مثال smut على النبات

 التفحم

3- Agaricomycotina:  phylum-sub 

 نمرية الكبيرة كالعراهيثجسام الات االذزيدية لباتضم الفطريات ا
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1- sub-phylum : Pucciniomycotina 

Class: Pucciniomycetes 

Order : Pucciniales 

Family : Pucciniaceae 

 

ex: puccinia graminis 

والبيئية  التركيبيةولها مدى واسع من الصفات  متنوعةهذه التحت شعبة  فطريات

من الصعوبة  يجعلولكنها جميعا تشترك بصفة مهمة وهي صغر حجمها مما 

 واكثر البازيديةنوعا من الفطريات  7400مالحظتها . وتضم هذه التحت شعبة حوالي 

 الفطرياتوالتي تضم  Pucciniomycetes% من األنواع تعود إلى صف 95من 

 المسببة ألمراض الصدأ على النباتات.

المهمة اقتصاديا لما تسببه من  الفطريات( من Pucciniales )ريات رتبة فطان  

ل فالتط اجباريةالعالم اذ انها  في خسائر على محاصيل الحبوب واالشجار وغيرها 

وتكون انواع  ازيدية ب ثمريةهذه الرتبة بانها ال تكون اجساما  افراد تتميزعلى النباتات، و

زل الفطري االولي محدود النمو ويقتصر على غانواع، ال 6مختلفة من االبواغ تصل الى 

ما بين خاليا العائل  الثانويزل االولي وغوينمو كل من ال التكاثرية التراكيبن يتكو

ويكون ابواغا  انتشارار ثاك الثانوي  الفطريسل ممصاته الى داخلها، ويعتبر الفزل ير

 تقسم الرتبة الى العوائل االتية: متميزة .

تكون افراد العائلة سبورات تيليتية  ثنائية الخاليا يحمل كل سبور على سويق وتتكون   Pucciniaceaeالعائلة 

 السبورات التيليتية في بثرات تيليتية  ينبت السبور البازيدي مكون غزل فطري اولي.

 ين غزل فطري اولي.السبورات التيليتية جالسة تنبت السبورات التيليتية لتكو Melampsoraceaeالعائلة  

تتكون السبورات البازيدية مباشرة على السبور التيليتي عند االنبات اذ التكون  Coleosporaceaeالعائلة 

 فطريات المجموعة غزل فطري اولي.

 

Pucciniaceae  :العائلة 

تضم الرتبة فطريات تتسبب بامراض اقتصادية على محاصيل  .1
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 استراتيجة .

 اجبارية التطفل. .2

اجسام ثمرية وتتكون فيها عدة انواع من السبورات تتكون  ليس لها .3
 في بثرات .

في تراكيب تعرف بالسبيرمكونيا  Spermatiaيكون بعضها بذيرات    .4
Spermagonia  

الى داخل  Hastoriuaيتواجد الغزل بين خاليا العائل ويرسل ممصات  .5
 خاليا العائل.

لنوى اال انه الغزل الفطري في بعض مراحل دورة الحياة احادي ا .6
 سرعان ما يصبح ثنائية النوى .

يكون الغزل الفطري سبورات ثنائية النوى تعرف بالسبورات التيليتية  .7
 .Teleuto soriذات جدران سميكة تتكون في بثرات تيليتية 

 تنبت السبورات التيليتية مكونة غزل فطري اولي. .8

يا في كل ينقسم الغزل الفطري االولي بحواجز عرضية مكون  اربع خال .9
 منها نواة واحدة.

تحمل كل خلية ذنيب قصير يحمل سبور بازيدي بعد هجرة  .10
 النواة الى السبور مكون السبور البازيدي.

السبورات التيليتية متثخنة الجدران وتكون مقاومة للظروف غير  .11
 المالئمة تكون احادية او ثنائية الخاليا او متعددة حسب نوع الفطر.

يتية جالسة او ذات سويق حرة مفردة او تكون السبورات التيل .12
 متجمعة بطرق مختلفة على هيئة طبقات او قشور او اعمدة.

 

لفين، تشمل عائلين مختاالصداء دورة حياة معقدة يمكن ان  فطريات** تمتلك 

 -اطوار :  5 االصداء من فطرياتوتتالف دورة حياة 

 البذيرات التي تحمل بدورها  Spermagonia بذيرية : يتكون من حوافظ  0. الطور 1
Spermatia 1    والتي تكونN 

التي تحمل االبواغ االيشية  Aeciaويتالف من االيشات  -:  I. الطور 2

Aeciospores المجموعة الكروموسومية وبعد  يةالنواة احاد يةوالتي تكون احاد

العائل البديل او  رات تصبح ثنائية النواة وتتكون االبواغ اليشية علىذيالب معاندماجها 

 المناوب .

التي تحمل االبواغ اليوريدية  Urediniaويتالف من اليوريدات  -:  II. الطور 3

Uredinospores  ائية االنوية ولكن احادية المجموعة الكروموسومية ثنالتي تكون

ل الطور المتكرر خالل دورة الحياة اذ تتكون هذه االبواغ عدة مرات خالل موسم ثوتم

وبسبب تتكون هذه االبواغ تظهر اعراض االصابة على الجزء النباتي المصاب  النمو
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 والتي تشبه الصدأ بسبب لون هذه االبواغ الذي يميل الى االحمرار .

 يليةالتي تحمل االبواغ الت Teliaويتالف من التيالت  -:  IIIالطور  . 4

Teliospores الكروموسومية وثنائية المجموعة  االنوية ثنائية  وتكون االبواغ التيلية 

زل الفطري المسؤول عن تكوين غاالبواغ التيلية وانباتها تعطي ال بنمو والتي 

 .البازيدات

المجموعة  البازيدية احاديةحمل االبواغ تزيدات التي لباتكوين ا -:  IVالطور  .5

 . البازيديةالتيلي بازيدة اولية لتكوين االبواغ  الكروموسومية ويعتبر ابوغ

 ات االصداء الى ثالث مجاميع حسب طول دورة الحياة : يتقسم فطر

1  .Macrocyclic  التكاثريةريات طويلة الدورة وتظهر فيها كافة االطوار فط: اي 

 .كورة اعاله )االطوار الخمسة(ذالم

2 .Demicyclic  فيها جميع االطوار  تظهرنصفية الدورة وهي التي  الفطريات: اي

 .اليوريديةباستثناء طور االبواغ 

3 .Microcyclic  :يرة دورة الحياة وهي التي تظهر فيها جميع االطوار قص الفطريات

ويكون البوغ التيلي هو البوغ الوحيد ثنائي  اليوريدية باستثناء طور االبواغ االيشيبة و

 النواة.

ياتها على عائل واحد وتعرف بوحيدة تكمل بعض انواع فطريات االصداء دورة ح-4

وبعضها يكمل دورة حياته على عائلين مختلفين تعرف بمتباينة او  Autoeciousالعائل ِ

 Heterociousثنائية العائل 

 

  Puccinia graminis الفطر 

على الحبوب  Black Stem Rustمرض صدأ الساق االسود  الفطريسبب هذا 

 قليل الشيوع على الشعير  الممرض ويكون هذا  القمح وباالخص  الحشائش و

ر بثرات بظهو فتتمثل  الممرض اعراض االصابة بهذا  يخص والشيلم، وفيما 

هذه  وتحتوي عروق االوراق  مابين  الطابوقاللون بلون  حمراء  Uredia يوريدية 

بواسطة الهواء الى اوراق  وتنتقل  اليوريدية االبواغ  نفصل وترات على هذه االبواغ ثالب
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 تسمىعلى جدارها والتي  توجدالتي  الثقوبحنطة جديدة وتنبت من خالل مجموعة 

والتي تتسع في نهايتها  الثغورانبوب االنبات الورقة من خالل  ويخترققوب االنبات ثب

ابواغ  تتكونما بين الخاليا ثم  ينمو الذي  الفطريزل غمنها ال ينشألتكون حوصلة 

وفي نهايية  االصابة في الحقل، تزداديوم وبذلك  21 -7من جديد بعد  يةيوريد

رات بشكل ثجدارها اسمك وتوجد داخل ب يكوناالبواغ التيلية التي  تتكونالموسم 

على طول الساق المصابة ويعتبر الطور التيلي طور التشتية  مرتفعةخطوط سوداء 

زيدة با يعطيالتي عند انبات البوغ التيلي  البازيديةفيما بعد االبواغ  يكونالذي 

الحنطة النها  التصيب والتي عند انطالقها الى الهواء بازيدية  ات اربع ابواغ ذمعقوفة 

 تكوين وينتج عنه  الباربري نبات  مثلاوراق نباتات اخرى  تصيبعلى ذلك بل قادرة  غير

هر االصابة على شكل روموسومية )غزل اولي ( وتظكفطري احادي المجموعة ال غزل 

دورقية  تكوناللون تظهر على السطح العلوي للورقة والتي  صفراء  دائريةرات ثب

رات التي ذالب تكونالتي  البذريةل الحافظة ثالشكل في المقطع الطولي لها وتم

 ليتم االتحاد االستقبال تمثل شعيرة النباتنفس تنطلق الى حافظة اخرى على

العائل  نفس على الفطري الثانوي  زلغال لتكون تنبتالنووي والتي  واالندماج

اخر من االبواغ التي  نوع بدوره الثانوي زل غال يعطيزل االولي وغالذي يحتوي ال

بااليشة وتكون هذه االبواغ  يعرفركيب تداخل تتكون االيشية والتي  باالبواغ تعرف 

لقدرة على اصابة البعض بواسطة وسائد صغيرة ولهذه االبواغ ابعضها صولة عن فم

 من جديد. اليوريدي الطور  لتكونئل اخر من العائلة النجيلية كالحنطة عا
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 المسبب لمرض الصدأ على القمح      Puccinia graminisدورة حياة الفطر    
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Ustilagomycotina:  hylum-sub -2 

Ustilaginomycetes: class 

Ustilaginales:  order 

Ustilaginaceae:  family 

.spp Ustilago: ex 

، كما  Smut Fungiفطريات هذه التحت شعبة باسم فطريات التفحم  تعرف  -1

( 1N) خميرة  او مظهريين طور  ات طوريينذهذه الشعبة  فطريات بعضتكون 

 اكثر Ustilaginomycetes ( . يضم صف2Nرمي المعيشة وطور خيطي طفيلي )

الطفيلية على النباتات والتي تسبب امراض التفحم  الفطرياتنوع من   1400من 

. ومما يميز هذا الصف هو تكوينها  كبيرة اقتصادية منها خسائر  البعص وتسبب 

االصابة على العائل،  اعراضلالبواغ التيلية السوداء التي تكون السبب في ظهور 

وتكون هذه الفطريات اي فطريات التفحم ابواغها على او داخل االنسجة البرنكيمية 

 وغيرها . مبايض ، متوك، يةور، اوراق، نورات زهرذلف االعضاء جتللعائل وعلى مخ

رمي احادي المجموعة  ةرة حياة فطريات التفحم من طور خميروتتألف د -1

باسم  ويسمىربالتبرعم ويمكن تنميته على الوسط الزرعي ثالكروموسومية يتكا

ناتج عن اتحاد  النوية يلي ثنائية فط يكون اما الطور الثاني  Sporidiaريدات سبوال

فطري  غزل بشكل لطورا ا هذ ويكونموسومية روالر المجموعةية خليتين احاد

وتوجد االبواغ  ر االصابةظهوالبوغ التيلي هو المسؤول عن يكون  ثنائي االنوية .

وتستخدم مواصفات االبواغ التيلية كالشكل  Sorus او بثرة  التيلية داخل ضامة

 والحجم واللون والزخرفة في تصنيف هذه المجموعة .

المجموعة  احاديةزيدة اولية ثنائية النواة باان البوغ التيلي الذي يعتبر   -2

روموسومية نتيجة لحصول كالنواة ثنائية المجموعة ال احاديةالكروموسومية ثم تصبح 

ها تبعد ان تنقسم نوا بازيدية زيدة لتعطي ابواغ لباوتنبت هذه ا النووي االندماج 

للفطر والذي  )خميرة( الطور الخميري البازيدية اختزاليا وتعتبر االبواغ  انقساما 

وتكون االبواغ ثانوية ت ريداسبوبالتبرعم لتكون  يتكاثرريدات الذي سبوبال يسمى 

لها القدرة على احداث االصابة على النبات بعد ان  الثانوية  السبوريديات او  البازيدية

زل الفطري الثنائي غلتشكل ال السبوريدياتزمي بين اثنين من بالاتحاد  يحدث 

 على احداث االصابة واختراق العائل . لقادرالنواة ا
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متطفلة على عدد واسع من المحاصيل االقنتصادية الفطريات التابعة لهذه الرتبة  -3

. 

تكون عالمات االصابة في االجزاء المصابة من النباتات بتحولها الى مسحوق اسود 

يشبه مسحوق الفحم  يمثل السبورات التيليتية للفطر الممرض لهذا عرفت بفطريات 

 التفحم.

 ممة اختيارية.امكن تنمية بعض انواعها خارج العائل لذا تعتبر فطريات متر

تعتبر طريقة انبات السبورات التيليتية اساس لتقسيم الرتبة الى عوائل على النحو 

 االتي:

: تكوين بازيديات  مقسمة بحواجز عرضيةمستعرضة او  Ustilaginaceaeالعائلة 

 متفرعة وتعطي سبورات بازيدية جانبية 

بورات بازيدية حلقية : تكوين بازيديات غير مقسمة تعطي سTilletiaceaeالعائلة 

 في نهاية البازيديوم

 



 Ustilaginaceae :العائلة

بات السبورات نتتميز افراد العائلة بكون الغزل الفطري االولي الذي ينشا من ا

التيليتية مقسما بحواجز مستعرضة الى اربع خاليا احادية النوى تعطي كل خلية 

 هي:منها سبور بازيدي.اهم االجناس التابعة للعائلة 

Ustilago 
Sphaelotheca 
Tolyposporium 
 

 

 spp Ustilago. الفطر

في مختلف اجزاء النبات او البثرات الفطر نباتات العائلة النجيلية والتي تكون الضامات  يصيب

ميل لونها احيانا يوعند نضج الضامات تنفتح وتظهر االبواغ التيلية المسحوقية السوداء التي 

 را ما تكون ملساءدشة ونارالغامق، االبواغ التيلية تكون مزكالى اللون البني 

جميع االنواع التابعة للجنس متطفلة وتتسبب بامراض مهمة اقتصاديا على عوائل نباتية مهمة 
 .كمحاصيل العائلة النجيلية

 يمر الغزل الفطري بطورين متميزين هي االبتدائي والثانوي.
غير ملونة نحيفة مقسمة بحواجز الى خاليا احادية النوى الغزل الفطري االولي عبارة عن خيوط 

Monokaryotic .تنشا من انبات السبور البازيدي 
ينشا الغزل الفطري الثانوي من الغزل االولي وتكون خالياه ثنائية االنوية ويحتوي على اتصاالت 

 كالبية.
او موضعي حسب  يكون الغزل الفطري داخل نسيج العائل على شكل جهازي في نسيج العائل

 نوع الفطر الممرض.
 ينشا الغزل الفطري الثانوي بعدة طرق حسب نوع الفطر على النحو االتي:

  Ustiago maydisاتحاد الخيوط الفطرية كما في ء 
  U. aveneaاحاد انابيب انبات السبورات البازيدية كما في 

 U. longissimaاتحاد السبورات البازيدية كما في الفطر 
  U.nudaخيوط االصابة كما في الفطر اتحاد

 U. cardo اتحاد خليتين احادية النوى كما في

 

 



. 

 

 

 

 

 Ustilago maydisدورة حياة الفطر 

 
 
 
 
 
 

 Tillatiaceaeالعائلة: 
تنبت السبورات التيليتية  Ustilaginaceaeعلى العكس عما هو عليه في العائلة  

 سبورا. 16-8بغزل فطري اولي غير مقسم يحمل سبورات بازيدية طرفية عددها 
يرافق عملية انبات السبورات التيليتية انقسام النوى انقسامين هما اختزالى واخر 

 خيطي.
تهاجر كل نواة الى سبور بازيدي هاللي الشكل يعرف بالسبوريدية االبتدائية 

Primary sporidia  
تتحد السبوريديات االبتدائية على شكل ازواج وهي التزال متصلة بالبازيديوم )الغزل 

 الفطري االولي( او بعد تحررها.
يتكون انبوب اخصاب بين كل زوج من السبوريديات االبتدائية المتوافقة جنسيا 

 Hوتكوين تركيب على شكل الحرف االنكليزي 



يمر البروتوبالست مع النواة من احدى السبوريدات الى االخرى خالل انبوب 
 .Secondary sporidiaاالخصاب ومن ثم تتكون سبوريديا ثانوية 

السبوريدات الثانوية لها القدرة على احداث االصابة بعد االنبات واعطاء الغزل 
 الفطري الثانوي .

 اهم اجناس العائلة:
Tilletia التفحم المغطى على القمح يكون سبورات تيليتية احادية مسبب مرض

 الخاليا.
Urocystis  مسبب مرض التفحم المخطط او العلمFlag smut على القمح يكون

خسبورات تيليتية على شكل كرات متعددة الخاليا تكون على نوعين محيطية عقيمة 
 وداخلية خصبة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Urocystisاالبواغ التيليتية للفطر 
 
 
 
 

 
 
 

Agaricomycotina:  Phylum Sub -3 

المعروفة  والفطريات  Mushroomsريات العراهين فط* تضم هذه التحت شعبة 



 ف منها : وباسم الكرات النافثة ونجوم االرض وتضم هذه التحت شعبة عدة صف

garicomyceteseA: Class 

ر الفطريات المألوفة لدى الناس ويكون قسم منها ثأكالعراهين )المشروم( وهي 

صالح لألكل أما القسم األخر يكون من النوع السام، الميزة االساسية لها ان 

 الذي يكون  الثمريالبازيدات تحمل على طبقة خصبة تكون موجودة داخل الجسم 

 

 

قد شكال مختلفة باشكال مختلفة وتكون الطبقة الخصبة موجودة على صفائح با

تكون تشبه الغالصم او بشكل انابيب . الشكل العام لفطريات هذا الصف ان الجسم 

وتحمل االبواغ البازيدية  Stipeوساق يحمله  Pileusيتالف من راس او قبعة  الثمري 

 . الثمريفي الجهة البطنية للجسم  Gillsبازيدات تنشا على سطح الغالصم  على

)ثنائي االنوية( ويكون الجسم  الثانويالفطر  زلغمن ال الثمرييبدا تكوين الجسم 

 Button ويسمى )الزر( شكله في بادئ االمر يشبه شكل االزرار الثمري

stage يسمى بالحجاب غالف تدريجيا داخل ينمو والذي Veil والذي

والثانية  Inner Veilبشكل طبقتين االولى تسمى بالحجاب الداخلي   يكون 

وتوجد في العراهين السامة وعندما يزداد نمو  Universal Veilتسمى بالحجاب التام 

الغالف او الحجاب الذي يحيط به ويبقى جزء منه على الساق  يتمزق الثمريالجسم 

ير سام فانه يحاط بغالف من نوع غمن النوع الصالح لالكل الثمري اذا كان الجسم 

سمى ما تبقى من الحجاب و ي يتمزق الثمريالحجاب الداخلي بعد نمو الجسم 

اما اذا كان الفطر من النوع السام  Annulusالحجاب على الساق باسم الحلقة 

الحجاب  يتمزق المري والذي يحاط بغالف من نوع الحجاب التام وعند نمو الجسم 

كما يتبقى جزء منه  Scalesوما تبقى منه بعد تمزقه على القبعة بشكل حراشف 

ان وجود الحراشف  Volvaلذي يسمى باللفافة وا الثمريعلى قاعدة ساق الجسم 

العراهين  ان العراهين او االنواع السامة،كما بميز من اهم ما واللفافةيعتبر

 البراقة والزاهية . بالوانهاتتميز  السامة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيب الجسم الثمري في فطر العرهونتر

 
 



 العراهين السامة 

يميل الى  البازيديةعلى الحلقة فقط ولون االبواغ  لحاوية ا العراهين تكون اغلب 

الذي ينمو  Agaricus campestris مثلمن االنواع الصالحة لالكل  تعتبراللون االسود 

الذي يكر زراعيا والذي يعود الى عائلة  Agaricus bisporusعلى الفضالت والفطر 

Agaricaceae  وطوق او  بيضاءزبدية بااغ اما الفطريات التي تكون حاوية على ابو

الى عائلة  وتعود من النوع السام  تكونحلقةولفافة والحراشف على القبعة فانها 

Amanitaceae  الفطرومثال عليها Amanita  السموم التي تنتجها هده  وتسمى

سامة جدا اذ ان اعشار الملغرام منها  تكونوالتي  Amanitatoxinباسم  الفطريات

كافية لقتل انسان بالغ وال يوجد عقار يوقف تاثير هده السموم، اما اعراضى التسمم 

السامة فتشمل حصول اسهال وتقئ والم في البطن وحصول هلوسة  بالفطريات

وتلف في الجهاز العصبي وهذه السموم تتالف من ثالث مواد متعددة البروتين وهي ) 

Phalloidine , B—a- Amanitin ,Amanitine  . ) 

 العراهينتشخيص االسس المعتمدة في 

العرهون باالعتماد على عدة صفات لفطريات تشخص العوائل واالنواع المختلفة 

 وهي : 

 .. وجود او فقدان الحلقة 1

 .وجود او فقدان اللفافة  .1

 زيدية  . لبالون االبواغ ا .2

 .الحاملبكيفية اتصال الغالصم  .3

 . نوع وتاثير المواد الكيميائية .4

 ات المتكونة على القبعة واالبواغغالصب  .5

 Spore Finger Printنوع بصمة االبواغ  .6

المتبعة في التشخيص للتعرف على لون  الطرقاالبواغ انها احدى  ببصمة  يقصد

زيدية ويتم ذلك من خالل وضع الراس الناضج )القبعة( بعد لباوشكل وزخرفة االبواغ ا

او سوداء لبضع ساعات بيضاء قطع الساق اذ يوضع الراس بشكل مقلوب على ورقة 

 بصمةاذ تتراكم االبواغ على الورقة حسب توزيع الغالصم في الجسم الثمري، ان 

 .االبواغ تظهر لون كتلة االبواغ

ClassG: astromycetes 

مغلق تتحرر  ثمري ان اهم ما يميز هذا الصف ان البازيدة تكون محملة داخل جسم 

يضم هذا  . الثمريالناضجة عن طريق فتحة موجودة في الجسم  البازيدية االبواغ 

 الكرات ة ونجوم االرض فطريات ثالناف بالكراتالصف مجموعة من الفطريات التي تعرف 

مؤلف من طبقتين وتحتوي  الثمري الغالف   يكون Lycoperdon  مثل  النافثة



 الطبقة الخارجية على فتحة تتحرر منها االبواغ الى الخارج بطريقة النفث

 

 

 Lycoperdonالفطر 

 

 

 Geastrumفطريات نجوم االرض 

وعند النضج تتشقق الطبقة  مؤلف من طبقتين الخارجية تكون ِ الثمريالجسم 

مظهر النجمة وكذلك في هذه  الثمري الخارجية الى قطع مما يعطي الجسم 

 . ة النفثيقالمجموعة من الفطريات تتحرر االبواغ بطر

 
 

  



 
Geastrum نجوم االرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفطريات الناقصة

Imperfect fungi: Deuetromycetes 



 (Fungi Imperfecti) 
 
  
 
 

يضم الصف مجموعة كبيرة من الفطريات التي لم يكتشف لها   •
 طريقة تكاثر جنسية او قد التمتلك.

 الغزل الفطري مقسم ذو خاليا متعددة االنوية. •
 معظمها ذات كفاءة عالية على تكوين السبورات الكونيدية. •
تحمل السبورت الكونيدية على حوامل متخصصة تعرف  •
 . Conidiophoresبال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

قد تتكون السبورات الكونيدية على شكل سالسل تكون على نوعين  •
يكون فيه السبور الحديث التكون في القاعدة او  Basipetalاما ان يكون 

 حيث يكون السبور االحدث تكونا في القمة. Acropetalتكون السلسلة 
طويل متفرع او تكون الحوامل الكونيديةعلى عدة اشكال اما قصير او  •

او على شكل مجاميع بطرق  ردةغير متفرع مقسم او غير مقسم مف
 مختلفة ضمن تراكيب مختلفة منها االتي:

وهي مجموعة من الحوامل  Coreniumاو  Synemaالضفيرة الفطرية  .1
 الكونيدية التي تتخذ شكل حزمة او عمود.

ية تتكون من حشوة فطرية قاعد Sporodochiumالوسادة الفطرية   .2
تضم مجموعة من الحوامل الكونيدية غالبا ما يكون الجزء القاعدي من 

 الوسادة مغموس في نسيج العائل.
 Saucerوهي تركيبة تشبه الطبق  Acervalusالكويمة الفطرية   .3

shaped   تكون جزء قاعدي حشوي وطبقة خصبة من الحوامل الكونيدية
عمادية قد تحمل الصغير المرتبة على شكل  طبقة شبيه بالطبقة ال

 < Setaeالكويمة شعيرات صلبة سوداء اللون 
تراكيب كروية او دورقية الشكل تتواجد  Pycnidiaالتراكيب البكنيدية  .4

 على سطح العائل او مغموسة في نسيج العائل.



 تصنيف الفطريات الناقصة
اجناس الفطريات الناقصة تضم جميع الفطريات المتماثلة في  . •

 الكونيدية وحواملها وتراكيبها الثمرية الالجنسية .سبوراتها 
ال يشترط ان يكون بينها صلة قرابة لذا يطلق عليها شبه جنس  •

Form genus  تتبع شبه عائلةForm family  تتبع الى شبه رتبةForm 
order . 

 االسس التي يستند عليها في تصنيف الفطريات الناقصة هي: •
 الكونيدية.وجود او عدم وجود السبورات  .1
 شكل ولون وتركيب السبورات الكونيدية. .2
 نوع التركيب الثمرية الالجنسية التي تكونها الفطريات الناقصة. .3
 

 



 اشباه الرتب في الفطريات الناقصة
 
1. Form order: Moniliales  تضم هذه الرتبة  مجموعة الفطريات

مجاميع  التي تكون كونيدات محمولة على حوامل كونيدية مفردة حرة او في
على شكل ظفيرة فطرية او او في حشوة فطرية وبعضها قد يتكاثر جنسيا 

 االوديات  Odia.بالتبرعم او تكوين 
2. Form order: Sphaeropsidales  تضم الفطريات التي تكون

 حوامل كونيدية وكونيديات في تراكيب بكنيدية.
3. Form order: Melanconiales  تضم الرتبة االفطريات التي تتكون

فيها الكونيديات محمولة بشكل مفرد او على شكل سالسل تتواجد 
 Acervulusحواملها في تراكيب ثمرية من نوع الكويمة الفطرية 

 

4.Form order: Mycelia  sterilia  تضم شبه الرتبة الفطريات الناقصة التي
ال تكون كونيديات في تكاثرها الالجنسي بل تتكاثر بالغزل او الخيوط الفطرية 

Seclerotia وباالجسام الحجرية Rhizoidsاو باشباه الجذور  

 
 

Form order: Moniliales 
تضم شبه الرتبة مجموعة من الفطريات المترممة او المتطفلة على 

 النباتات او الحيوانات
 بعضها ذو قيمة صناعية مهمة

عدد كبير منها مهم في تحلل المواد العضوية والمسامة في دورة العناصر 
 .في الطبيعة

 .الغزل الفطري مقسم ومتشعب او كثير التفرع
 .الحوامل الكونيدية حرة او في مجاميع مكونة الضفيرة الفطرية

 :اهم اشباه عوائلها هي
1. Moniliaceae 
2. Dematiaceae 
3. Stilbellaceae 
4. Tuberculariaceae 

 
 
    Moniliaceae   شبه العائلة •
  تضم الفطريات التي تكون كونيديات وحوامل كونيدية شفافة غير

ملونه وال تكون تراكيب ثمرية وقد تتكون  الكونيديات مباشرة على الخيوط 
 الفطرية.



  معضمها مترممة وبعضها تتسبب بامراض على النباتات
 والحيوانات وعدد من االمراض الجلدية على االنسان 

  :اهم االجناس التي تصيب النباتات هيAspergillus, 
Penicillium, Verticillium   

  Dematiaceaeشبه العائلة  •
  تضم الفطريات التي تكون كونيدياتها وحوامل الكونيديات والغزل

 لفطري ملونة.ا
 مة وبعضها متطفل على االنسان والحيوانات ممعضمها متر

 والنباتات.
  :اهم االجناس الممرضة للنباتات هيCladosporium, 

Alternaria, Helminthosporium,Stemphylium 
 

 Stilbellaceaeشبه العائلة  •
   تمتاز افراد العائلة باتحاد حواملها على شكل ضفيرة فطرية

 Graphiumمنتصبه مثالها الجنس 
 Tuberculariaceaeشبه العائلة  •
تضم الفطريات التي تكون فيها الكونيديات محمولة على حوامل   •

مثالها االجناس  Sprodochiumكونيدية قصيرة موجودة في وسادة فطرية 
Tubercularia و Fusarium 

 

Form Order: Sphaeropsidales 
 

تضم الفطريات الناقصة التي تكون تراكيب ثمرية ال جنسية بكنيدية  •
Pycnidia  وتحتوي على حوامل كونيدية وكونيديات تضم اربعة اشباه عوائل

التي تكون تراكيب بكنيدية جلدية   Sphaeropsidaceaeاهمها  شبه العائلة 
القوام وقد تم قسم فطريات الرتبة الى اجناس من قبل العالم االيطالي 

Saccardo :اعتمادا على شكل ولون السبورات وكما يلي 
1. Amerosporae  السبورات الكونيدية مكونة من خلية واحدة متطاولة او

 بيضوية الشكل

1.1. Hyalosporae  غير ملون 

1.2. Phaelosporae     ملون 

2. Didymosporae  سبورات ثنائية الخاليا  

2.1. Hyalodidymae سبورات شفافة   
2.2. Phaedidymae سبورات ملونة 
 

3.Phragmosporae سبورات مقسمة عرضيا الى عدة خاليا   



4. Dictyosporae  سبورات مقسمة بحواجز عرضية وطولية  

4.1. Hyalodictyae  سبورات شفافة 

4.2. Phaeodictyae سبورات ملونة     

5.Scolecosporae  سبورات رفيعة خيطية مقسمة الى عدة خاليا او غير
  مقسمة ملونة او غير ملونة

6.Staurosporae  سبورات مفصصة احادية الخلية او متعدد الخاليا ملونة
  او شفافة 

 
 ,Phoma,  Phyllostictaاهم االجناس الممرضة للنباتات هي:  •

Diplodia,  Macrophomina,  Septoria,  Ascocyta  

Form Order:Melanconiales 
 
 

تمتاز الفطريات في  Melanconiaceae تضم شبه الرتبة شبه عائلة واحدة
العائلة بتكاثرها الجنسيا بالسبورات الكونيدة التي تتكون في كويمة 

   Gloeosporiumمثلها الفطر الممرض للنباتات  الفطر  Acervulusفطرية ِ
 Anthracnose المسبب لمرض االنثركنوز   Colletotrichiumوالفطر  

 



 
 
 
 
 

Form Order: Mycelia sterilia 
 
 

تضم شبه الرتبة الفطريات الناقصة التي ال تتكاثر باالبواغ بل تتكاثر بالخيوط 
واهم اجناسها الممرضة  Sclerotiaالفطرية وتكوين االجسام الثمرية 

وهما من فطريات   Sclerotoiumو ال  Rhizoctoniaللنباتات هما الجنسين 
السيقان وتتسبب بامراض الترب التي تتسبب بعدد بامراض الجذور وقواعد 

 .مهمة اقتصاديا في عدد واسع من محاصيل الحقل والخضر واالشجار
 

 



 

 

Rhizoctonia    

Macrophomina                                                                                                                

كونيديةالفطريات التي التكون ابواغ   

             

                                           

 

 

 


